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ÖZETÖZETÖZETÖZET    

Letâif-nâme klasik edebiyatımızda tespit edilen yerli mensur telif 

eserlerden biridir. Yazarı tespit edilememiş olan eser 1268 yılında İstanbul’da 

basılmıştır.     Letâif-nâme klasik Türk edebiyatımızın tahkiyeye dayalı güzel 

örneklerinden biridir.  

Eser Letâif-nâme adını taşımasına rağmen klasik edebiyatımızda latife 

türünde yazılan kısa metinlerden çok farklıdır.  

17.yy.da Sultan IV. Murat devrinde Yusuf adlı kahramanın başından geçen 

olaylar anlatılmaktadır. Klasik şark hikâyesi tarzında birçok hikâyenin araya 

girdiği eser adeta bir çerçeve hikâye niteliğindedir.   

Bu çalışma dil incelemesi, kelime hazinesi, metin çevirisi ve seçme 

sözlükten oluşmaktadır.  

Giriş bölümünde eser hakkında bilgi verilmiştir.  

Dil incelemesi bölümünde imla özellikleri, ses özellikleri, yapı özellikleri 

ve cümle yapısı incelenmiştir.  

İkinci bölümde metinde yer alan kelimelerin kökeni tespit edilerek    Letâif-

nâme’nin kelime hazinesi ortaya koyulmuştur.  

Üçüncü bölüm metin çevirisidir. Seçme sözlük bölümünde Türkiye 

Türkçesinde bilinmeyen veya az bilinen kelimelere yer verilmiştir.  

Yaptığımız bu çalışma ile Eski Türk Edebiyatında mensur hikâyeler 

üzerine araştırma yapanlar için faydalı olamaya ve 17. yy. Eski Anadolu Türkçesi 

dil özellikleri üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık.  

 

Aslı EREN 

                         Malatya–2007 
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ÖN SÖZÖN SÖZÖN SÖZÖN SÖZ    

Eski Türk Edebiyatı denilince akla ilk olarak şiir gelir. Ancak bu doğru 

değildir. Çünkü Eski Türk Edebiyatında nazım ve nesir bir bütün olarak varlık 

göstermiştir.  

Türk Edebiyatı tarihinde Türkçede hikâye ve romanın Tanzimat 

Edebiyatı döneminde başladığı söylenegelir. Bunun nedeni Türk hikâyeleri ve 

hikâyeciliği konusunda derinlemesine incelemelerin yapılmamış olmasıdır.  

Oysa klasik hikâyelerimiz araştırılınca Türk hikâyeciliğinin İslamiyet 

öncesine dayandığı görülmektedir. Bu hikâyelerin çoğunluğu kütüphanelerde 

araştırılıp, incelenmeyi beklemektedirler. 

Biz bu çalışmamızda 1268 yılı İstanbul basımlı “Letâif-nâme” adlı 153 

sayfalık eseri Prof. Dr. Hasan KAVRUK’un rehberliğinde inceledik.  

Metin tespitinden sonra ilk olarak transkripsiyon çalışmasını yaptık.  

İncelememizin giriş bölümlünde Türk Edebiyatında letâif-nâmeler 

hakkında ve bizim incelediğimiz “Letâif-nâme” adlı eser hakkında kısaca bilgi 

verdik. 

İncelememizi yaparken metinden şetçiğimiz örnekleri verirken, Osmanlıca 

metni esas alarak örneğin geçtiği sayfa ve satır numarasını parantez içinde 

belirttik.  

Birinci bölümde Letâif-nâme’nin dil incelemesini yaptık. Eserin ses 

özelliklerini, yapı özelliklerini ve cümle yapısını ortaya koyduk. 

İncelememizin ikinci bölümünde eserin dili ve kelime hazinesine yer 

verdik. Eserde bulunan kelimelerin kökeni tespit edilerek, Letâif-nâme’nin kelime 

hazinesini ortaya koyduk. 

Bu bölümden sonra Letâif-nâme’nin transkripsiyonlu çevirisi yer 

almaktadır. 

Seçme sözlük bölümünde Türkiye Türkçesinde bilinmeyen veya az bilinen 

kelimelere yer verdik. 

Çalışmamız sonuç ve bibliyografya ile sona ermektedir. 

Yaptığımız bu çalışma ile Eski Türk Edebiyatında mensur hikâyeler 

üzerine araştırma yapanlar için faydalı olacağımıza inanıyoruz. 
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Bu çalışmayı hazırlarken her safhasında yardımcı olan ve desteğini 

esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Hasan KAVRUK’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. Yine çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen 

sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Nesrin SİS’e ve sayın hocam Doç. Dr. Kazım 

YOLDAŞ’a teşekkürü bir borç bilirim.   
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                Malatya–2007 
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A.              : Arapça 
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KULLANILAN İŞARETLKULLANILAN İŞARETLKULLANILAN İŞARETLKULLANILAN İŞARETLERERERER    

 

()  : Parantez içindeki sesin ihtiyari oyduğunu gösterir.  

#  : (Konulduğu yere göre ) kelimenin başındaki veya 

sonundaki sesi gösterir.  

> (→)  : Ok yönünde gelişmeyi gösterir. 

< (←)  : Ok yönünde gelişmeyi gösterir. 

~  : Alternans işareti 

+  : İsim tabanlarına gelir. 

-              : Fiil tabanlarına gelir.  

A2   : a,e 

C  :c,ç 

D  : d,t 

I2  : ı,i 

K  : g, k 

U2  : u,ü 

V  : Vokal (ünlü) 
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GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    

LETÂİFLETÂİFLETÂİFLETÂİF----NÂMENÂMENÂMENÂME    

 

Kültür değişikliği ile karşı karşıya kalan milletler yeni kültürün özel-

liklerini kendi milli yapısıyla birleştirerek milli şahsiyetlerini kazanıncaya ka-

dar, karşılaştığı kültürün eserlerini taklit etmek zorunda kalırlar. 

 

Türkler de İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu taklit dönemini yaşamış 

ve sonrasında kendi eserlerini vermeye başlamışlardır. 

 

Klasik edebiyatımızda tespit edilen yerli mensur telif eserlerden biri 

de Letâif-nâme’dir. 

 

Sözlük anlamıyla letâif-nâme; latife türünden (fıkra, hiciv, mizahî me-

tinler vb.) aynı zamanda düşündürücü olayların anlatıldığı kısa metinleri bir 

araya getiren eserlerin ortak adıdır. 

 

Letâif-nâmeler birbiriyle ilişkisi olmayan müstakil, genellikle tek bir 

olayın anlatıldığı küçük hikâyelerin toplandığı mecmualardır. Ancak bizim 

incelediğimiz eser bu adı taşımasına rağmen bir latife kitabı değil, tahkiyeye 

dayalı, tek vak’a kuruluşuna sahip bir hikâye kitabıdır. 

 

 Letâif-nâme klasik edebiyatımızın önemli anlatım türlerinden olan 

tahkiyeye dayalı eserlerin güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Eserin yazarı 

henüz tespit edilememiştir.  

 

Eser hicri 1268’de İstanbul’da bastırılmıştır.  

 

Eser adeta bir çerçeve hikâye niteliğindedir. Araya klasik şark hikâye-

si tarzında birçok hikâye yerleştirilmiştir. 
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 Letâif-nâme’de olaylar 17.yy.da “Sultan IV. Murat devrinde geçer. 

Hoca Dursun adındaki zengin bezirgânın güzel oğlu Yusuf, babası ölünce bü-

tün servetini serserilerle eğlence âlemlerinde harcar. Baba dostu Bekir Odabaşı 

Yusuf’u kurtarmak için yanında karakullukçu yapmak istese de Yusuf kısa bir 

süre sonra Râiye Hanım’ın tuzağına yakalanır. Yusuf, Râiye Hanım’ın cariyesi 

Letâif’e âşık olur. Letâif ile ilişkisi olduğunu anlayınca Raiye önce Letâif’i, 

sonra Yusuf’u öldürtmeye teşebbüs eder Letâif Yusuf, Yusuf da Tıflî’nin 

adamları tarafından kurtarılır. Olayı Sultan Murad’a anlatan Tıflî konağın ba-

sılmasına, suçluların cezalandırılıp Letâif ile Yusuf’un evlenmesine vesile 

olur.” 1 

 

Letâif-nâme’de olaylar bu şekilde akarken serseriler her fırsatta Yu-

suf’a çeşitli hikâyeler anlatmaktadır. Bu da eserin çerçeve hikaye olma özelli-

ğini ortaya çıkarmaktadır.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Hasan KAVRUK, Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, MEB, İstanbul 1998, 

s.79. 
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I. BÖLÜMI. BÖLÜMI. BÖLÜMI. BÖLÜM    

1. DİL İNCELEMESİ1. DİL İNCELEMESİ1. DİL İNCELEMESİ1. DİL İNCELEMESİ    

1.1. SES BİLGİSİ1.1. SES BİLGİSİ1.1. SES BİLGİSİ1.1. SES BİLGİSİ    

1.1.1. ÜNLÜLER    1.1.1. ÜNLÜLER    1.1.1. ÜNLÜLER    1.1.1. ÜNLÜLER        

Letâif-nâme adlı eser üzerinde yaptığımız incelemede Türkiye Türkçe-

sinin sekiz temel ünlüsü olan “a, e, ı, i, o, ö, u, ü,” ünlülerinin kullanıldığını 

tespit ettik.  

Eserin yazıldığı dönemde e-i arası bir ses olarak kapalı e (é) ) ) ) sesi eseri-

mizde kullanılmamıştır.  

Bugün yazı dilimizde “e” sesi kullanılarak yazılan birçok kelimenin 

eserde “i” sesi ile yazıldığı görülmüştür.      

• İsmine Melek-sîmâ dirler idi. (81\5) 

• Ŧoġrı ol ŧarafa teveccüh itdiler. (68\12) 

    

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. SES UYUMLARISES UYUMLARISES UYUMLARISES UYUMLARI    

1.1.2.1. ÜNLÜ UYUMLARI1.1.2.1. ÜNLÜ UYUMLARI1.1.2.1. ÜNLÜ UYUMLARI1.1.2.1. ÜNLÜ UYUMLARI 

1.1.2.1.1. Damak Uyumu (Kalınlık1.1.2.1.1. Damak Uyumu (Kalınlık1.1.2.1.1. Damak Uyumu (Kalınlık1.1.2.1.1. Damak Uyumu (Kalınlık----İncelik Uyumu) İncelik Uyumu) İncelik Uyumu) İncelik Uyumu)     

Türkçenin temel ses uyumu kuralı olan damak uyumu,    kalın seslerden 

sonra kalın, ince seslerden sonra ince sesin gelmesi kuralıdır.  

Bu ses özelliği eserimizde görülmektedir.  

• Evi olduğı maĥalleye gelüp gördi. (19\10) 

• Śuyı başdan aşurdı. (80\18) 

Ancak kullanılan bazı ekler bu uyum dışında kalmıştır. Eserde rastlanan 

bu uyum dışında kalan ekler şunlardır; 

    

+ki Aitlik eki +ki Aitlik eki +ki Aitlik eki +ki Aitlik eki  

• Yûsuf Şâh’ı yarın+ki gün Galaŧa Mevlevî-ħânesine getüreceğüm. 

(31\4) 
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+iken Zarf+iken Zarf+iken Zarf+iken Zarf----Fiil EkiFiil EkiFiil EkiFiil Eki 

• Yûsuf Şâh ile ķapudan ŧaşra çıķar+ken beni çaġırırsaňız ben istiġňâ 

iderüm. (31\8) 

• Śofra ķurar+ken kedi börek sinisini aldıġıyla damdan dama ŧoġrı De-

li Meĥmed’üň evine getürdi. (91\9) 

    

----yor ekiyor ekiyor ekiyor eki    

• Hîç Türkçe bilmi+yor, geldi. (88\) 

 

1.1.2.1.2. Dudak Uyumu (Düzlük Yuvarlaklık Uyumu) 1.1.2.1.2. Dudak Uyumu (Düzlük Yuvarlaklık Uyumu) 1.1.2.1.2. Dudak Uyumu (Düzlük Yuvarlaklık Uyumu) 1.1.2.1.2. Dudak Uyumu (Düzlük Yuvarlaklık Uyumu)     

Bu uyum bir kelimedeki seslerin, düzlük-yuvarlaklık bakımından birbi-

rine uymasıdır.  

Eserimizde yazıldığı dönemin özelliği olarak Türkiye Türkçesinde oldu-

ğu gibi bir dudak uyumundan söz edilemez.  

Metinde dudak uyumunu bozan unsurları tabanlarda ve eklerde olmak 

üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. 

    

a.Tabanlardaa.Tabanlardaa.Tabanlardaa.Tabanlarda Dudak Uyumunu BozanDudak Uyumunu BozanDudak Uyumunu BozanDudak Uyumunu Bozan    UnsurlarUnsurlarUnsurlarUnsurlar    

a.1.Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşmaa.1.Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşmaa.1.Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşmaa.1.Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşma    

a.1.1. İkinci Hece Yuvarlaklığı a.1.1. İkinci Hece Yuvarlaklığı a.1.1. İkinci Hece Yuvarlaklığı a.1.1. İkinci Hece Yuvarlaklığı     

Eserde bazı kelimelerde görülen ve Eski Türkçeden beri devam eden 

ikinci hece yuvarlaklığı tabanda görülen yuvarlaklaşma nedenlerinden biridir.  

Eserde yer alan örnekleri şöyledir;     

    

altun > altın  

• Yûsuf Şâh cümlesine yigirmişer altun iĥsân eyledi. 50 

 

delük  > delik 

• ‘Âbide vedâ‘ idüp delüklerine girdüler. (112\) 
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incü > inci 

• Ķurśaġımda ķaz yumurdası ķadar bir incü var idi. 131 

 

ķarşu > karşı 

• Ķarşu ķoldan maĥbûb dostlar śırıtarır. (5\1) 

 

kendü > kendi 

• Kendüni deryâya atup mevc arasında pinhân oldı. (21\19) 

 

yazuķ > yazık 

• ‘Aķlını başına yâr eyle. Saňa yazukdur,” didi. (136\) 

a.1.2. a.1.2. a.1.2. a.1.2. ----g>#g>#g>#g>#    

Eski Türkçe devrinde kelime sonunda bulunan –ġ ve -g sesleri düşerken 

kendinden önceki ünlülü yuvarlaklaştırması hadisesi eserimizde tek bir örnekte 

görülmektedir.   

 

ķapıg > ķapu > kapı 

• Ķapuya varup içerü girmeķ istedi. (19\15) 

• Cânum ķomşular şu ĥerîfi ķapumdan def‘ idüň. (137\12) 

    

a.2.Düzlüka.2.Düzlüka.2.Düzlüka.2.Düzlük 

Eserimizde dudak uyumunu bozan unsurlardan biri de Eski 

Türkçe döneminden beri devam eden ikinci hece düzlüğüdür.  

 

ŧoġrı > doġrı > doğru 

• Doġrı Yûsuf Şâh’uň yanına varup, (9\7) 

 

ķuzı > ķuzu 

• bu kedi o beş mâh içinde ķuzı ķadar oldı. (89\9) 
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b.b.b.b. Eklerde Dudak Uyumunu Bozan UnsurlarEklerde Dudak Uyumunu Bozan UnsurlarEklerde Dudak Uyumunu Bozan UnsurlarEklerde Dudak Uyumunu Bozan Unsurlar 

Eklerin kullanımındaki sürekli düzlük ve yuvarlaklık dudak 

uyumunu bozan en önemli etkendir.  

    

b.1.Devamlı Yuvarlak Ünlülü Eklerb.1.Devamlı Yuvarlak Ünlülü Eklerb.1.Devamlı Yuvarlak Ünlülü Eklerb.1.Devamlı Yuvarlak Ünlülü Ekler    

b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü     Çekim EkleriÇekim EkleriÇekim EkleriÇekim Ekleri 

+(U)m +(U)m +(U)m +(U)m     1.Tekil Şahıs İyelik Eki 1.Tekil Şahıs İyelik Eki 1.Tekil Şahıs İyelik Eki 1.Tekil Şahıs İyelik Eki  

• İşte saňa vaśiyyet+üm budur. (6\6) 

• Ġayrı sulŧân+um buyuruň gidelüm (72\15) 

    

+(U)ň 2.Tek+(U)ň 2.Tek+(U)ň 2.Tek+(U)ň 2.Tekil Şahıs İyelik Ekiil Şahıs İyelik Ekiil Şahıs İyelik Ekiil Şahıs İyelik Eki 

• Boy+uň serv-i revânâ beňzer. (15\3) 

• Ne istersin ħâŧır+uň ne ile şâd göňl+üň evi külbe-i vîrâna beňzer. 

Ne ile âbâd olur,” demişler. (119\16) 

    

+(U)mUz 1.Çoğul Şahıs İyelik Eki+(U)mUz 1.Çoğul Şahıs İyelik Eki+(U)mUz 1.Çoğul Şahıs İyelik Eki+(U)mUz 1.Çoğul Şahıs İyelik Eki 

• Ne yatursın baş+umuza ķıyâmet ķopdı. (42\17) 

• Ev+ümüzde baķır ķalmadı. (90\12) 

• İşiddüňiz mi beline bıçaķ  soķmuş maĥalle+müzde bir ķan ider. 

(94\5) 

 

+(U)ňUz 2.Ço+(U)ňUz 2.Ço+(U)ňUz 2.Ço+(U)ňUz 2.Çoğul Şahıs İyelik Ekiğul Şahıs İyelik Ekiğul Şahıs İyelik Ekiğul Şahıs İyelik Eki 

• Göňl+üňüz göz+üňüz açılup, ĥasret-i iştiyâķ unudılurdı. (10\8) 

• Tevaķķuf idüň ata+ňuz pâdşâhdur. (48\13) 

• Efendüm begüm Süleymân Aġa ķul+uňuz ĥaddi olmayaraķ 

sulŧânumı da‘vet ider. (72\17) 

• Buyuruň görelüm mes‘ele+ňüz nedür?” didi. (77\13) 

 

+(n)Uň +(n)Uň +(n)Uň +(n)Uň İlgi Durum Ekiİlgi Durum Ekiİlgi Durum Ekiİlgi Durum Eki 

• Ataları+nuň erkân-ı devleti şehzâdeleri istiķbâl idüp ħâk-i pâ-yı şâh 

ile gözlerine iktiĥâl itdiler. (63\15) 
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• Ya‘ni ol maķûle âdemler+üň def‘ini ġayrı diyâra ref‘ini ricâ iderüm. 

(153\4) 

 

----    ArU Yön Gösterme Eki ArU Yön Gösterme Eki ArU Yön Gösterme Eki ArU Yön Gösterme Eki  

• Ķapuya varup iç+erü girmeķ istedi. (19\15) 

• Câriye yuķ+aru bâmdan nažar ider. (148\2) 

    

+dUr Bildirme Kipi 3.Tekil Şahıs İyelik Eki+dUr Bildirme Kipi 3.Tekil Şahıs İyelik Eki+dUr Bildirme Kipi 3.Tekil Şahıs İyelik Eki+dUr Bildirme Kipi 3.Tekil Şahıs İyelik Eki 

• Eşcâr budaķlarında meyveler ibtidâda ħâm+dur. (54\14) 

• Benüm żannum Deli Meĥmed’üň evinden gelür gibi+dür. (92\5) 

    

----Ur Geniş Zaman Eki Ur Geniş Zaman Eki Ur Geniş Zaman Eki Ur Geniş Zaman Eki     

• Yûsuf Şâh’uň cemâl-i ķamer-tâblarını temâşâ itmeğe cem‘ ol-ur+lar 

idi.  (4\6) 

• Şehzâdenüň çehresinden âzâdelik ĥilyesinde ferzânelik gör-ür. 

(55\7) 

 

----dUm Görülen Geçmiş dUm Görülen Geçmiş dUm Görülen Geçmiş dUm Görülen Geçmiş Zaman 1.Tekil Şahıs Çekim EkiZaman 1.Tekil Şahıs Çekim EkiZaman 1.Tekil Şahıs Çekim EkiZaman 1.Tekil Şahıs Çekim Eki 

• Âh Bekir Aġa seni şol vechle çaġır-du+m. (5\19) 

• Bire mel‘ûn ķaĥbesi dün gice kendi gözüm ile gör-dü+m. (99\12) 

    

----dUň Görülen Geçmiş Zaman 2.Tekil ŞahdUň Görülen Geçmiş Zaman 2.Tekil ŞahdUň Görülen Geçmiş Zaman 2.Tekil ŞahdUň Görülen Geçmiş Zaman 2.Tekil Şahıs Çekim Ekiıs Çekim Ekiıs Çekim Ekiıs Çekim Eki 

• Düşmân sözüyle beni mecrûĥa eyle-dü+ň. (29\19) 

• Be hey edepsiz adam iki kere ‘ibzaya var-du+ň. (129\5) 

    

----dUňUz Görülen Geçmiş Zaman 2.ÇodUňUz Görülen Geçmiş Zaman 2.ÇodUňUz Görülen Geçmiş Zaman 2.ÇodUňUz Görülen Geçmiş Zaman 2.Çoğul Çekim Ekiğul Çekim Ekiğul Çekim Ekiğul Çekim Eki 

• Mâ-şâ‘llâh efendüm śafâ gel-dü+ňüz.   (33\3) 

• “Hele ĥažž it-dü+ňüz mi?” didi. (84\5) 

 

----sUn Emir Kipi 3.Tekil Şahıs Çekim EkisUn Emir Kipi 3.Tekil Şahıs Çekim EkisUn Emir Kipi 3.Tekil Şahıs Çekim EkisUn Emir Kipi 3.Tekil Şahıs Çekim Eki 

• Bu śanduķda neyler+sün? (15\2) 
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• Her ne dirse râżî olalum, iħtilâf u nizâ‘ ber-ŧaraf ol+sun,” diyü bu-

yurmuşlar. (118\5) 

    

----sUnlAr Emir Kipi 3.Çoğul Şahıs Çekim EkisUnlAr Emir Kipi 3.Çoğul Şahıs Çekim EkisUnlAr Emir Kipi 3.Çoğul Şahıs Çekim EkisUnlAr Emir Kipi 3.Çoğul Şahıs Çekim Eki 

• Ķayıķcılara teslîm idüň gice deňize bıraķ-sunlar. (101\2) 

• Żiyâfet-ħâneye nüzûl it-sünler. (149\2) 

    

----(y)AlUm İstek Kipi 1.Çokluk Şahıs Çekim Ek(y)AlUm İstek Kipi 1.Çokluk Şahıs Çekim Ek(y)AlUm İstek Kipi 1.Çokluk Şahıs Çekim Ek(y)AlUm İstek Kipi 1.Çokluk Şahıs Çekim Ekiiii 

• Ħâne-i ħˇâif göriver kîmesneye muĥtâc olma-yalum. (17\5) 

• Śabâĥ ķarîbdür, ķalķuň bu yerden gid-elüm. (43\6) 

• Yûsuf Şâh’ı źevķ itdürüp biraz yol-alum. (72\7) 

• Cânum efendüm bir ĥikâye söyleseňüz düňle-yelüm olmaz mı?” 

didi. (85\7) 

    

----dUĶ SdUĶ SdUĶ SdUĶ Sıfatıfatıfatıfat----Fiil Eki Fiil Eki Fiil Eki Fiil Eki  

• Gice iriş-dükde śavma‘a kenârına kemend atup bâm üzerine vara. 

(37\16) 

• Vâķıf ol-duġ-uňuz umûrı muĥliśüňüze ta‘lîm iderseňüz. (62\7)  

• İttifâķ şehirden çıkup ol buluş-duķları ehl-i ķurrâdan bir pîr imiş. 

(118\7) 

    

----(y)Up Zarf(y)Up Zarf(y)Up Zarf(y)Up Zarf----Fiil Eki Fiil Eki Fiil Eki Fiil Eki  

• Bu bed-ħûylar bir gün bir yere cem‘ ol-up müşâvere iderler. (8\12) 

• Ķapaġını muĥkem sedd ü bend id-üp açılmaķ iĥtimâli olma-

ya.(12\17) 

• Śan‘at ile uġurula-y-up almaķ asândur. (67\19) 

• Bir iki def‘a mübâşeret eyle-y-üp lâtîf ĥaśırlar, güzîde bûriyâlar  

işle-yüp śan‘atı tekmîl itdiler. (146\17) 
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b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü b.1.1. Devamlı Yuvarlak Ünlülü Yapım EkleriYapım EkleriYapım EkleriYapım Ekleri 

+lU İsimden İsim Yapım Eki +lU İsimden İsim Yapım Eki +lU İsimden İsim Yapım Eki +lU İsimden İsim Yapım Eki  

• Bed-ħûyla ŧabî‘at ‘aźâb içinde maĥbûs bed-ħûy+lu âdemüň ŧâli‘î 

maĥûs işleri ma‘kûsdur. (119\10) 

• Ħaśma ilzâm içün bize laŧîf ü ra‘nâ et+lü śoġanlu köfte+lü dâne pi-

rinç pilâvı iĥżar itdük. (123\17) 

    

+sUz İsimden İsim Yapım Eki+sUz İsimden İsim Yapım Eki+sUz İsimden İsim Yapım Eki+sUz İsimden İsim Yapım Eki 

• Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına śu+suzlara âb-ı sebîl ‘aŧşâna şerbet-i şîrîni 

döküp pâzârda her sûķı nehr-i Nîl iderdi. (13\12) 

• Niçün icâzet+süz bu küstâħlıġa irtikâb idüp geç vaķt buraya geldüň. 

(41\3) 

    

----(U)ķ Fiild(U)ķ Fiild(U)ķ Fiild(U)ķ Fiilden İsim Yapım Ekien İsim Yapım Ekien İsim Yapım Ekien İsim Yapım Eki 

• Alnı aç-uķ ebrûları güşâde, bir şûħ ü şen. (76\19) 

• ‘Âbide vedâ‘ idüp del-üklerine girdüler. (112\9) 

 

b.2. Devamlı Düz Ünlülü Eklerb.2. Devamlı Düz Ünlülü Eklerb.2. Devamlı Düz Ünlülü Eklerb.2. Devamlı Düz Ünlülü Ekler    

b.2.1. Devamlı Düz Ünlülü Çekim Eklerib.2.1. Devamlı Düz Ünlülü Çekim Eklerib.2.1. Devamlı Düz Ünlülü Çekim Eklerib.2.1. Devamlı Düz Ünlülü Çekim Ekleri    

+(s)I(n) 3. Tekil Şahıs İyelik Eki+(s)I(n) 3. Tekil Şahıs İyelik Eki+(s)I(n) 3. Tekil Şahıs İyelik Eki+(s)I(n) 3. Tekil Şahıs İyelik Eki 

• Gördi ki ķonaġuň ķapu+sın+da bir pîr-i der-bân durur. (9\4) 

• Bâzergân śafâ+sın+a ĥayrân, vücûdına şâdân olup, (16\15) 

    

+(y)I Belirtme Eki +(y)I Belirtme Eki +(y)I Belirtme Eki +(y)I Belirtme Eki  

• Duħter girü babasını uyarup mâcera-y-ı beyân itdi. (46\17) 

• Fî’l-ĥâl cümlesi cânâne-y-i getürüp gemilerine girince ejder uyandı. 

(69\16) 

    

----sIn Bildirme sIn Bildirme sIn Bildirme sIn Bildirme Kipi 2.Tekil Şahıs EkiKipi 2.Tekil Şahıs EkiKipi 2.Tekil Şahıs EkiKipi 2.Tekil Şahıs Eki 

• Bâzergaň ile vâlidene bir câriye göndermiş-sin. (18\7) 

• Aĥmaķ işte cidd ü cehde ħˇâcesinde sebķ böyle alur-sın. (124\13) 
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----mIş Öğrenilen Geçmiş Zaman EkimIş Öğrenilen Geçmiş Zaman EkimIş Öğrenilen Geçmiş Zaman EkimIş Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki    

• Âdemîde ġayret ü ĥamiyyet olmaz-mış. 67    

• Bildi ki berberüň virdügi tozda i-miş, bu keyfiyyet.130    

    

----dI Görülen Geçmiş Zaman 3.Tekil Şahıs Eki dI Görülen Geçmiş Zaman 3.Tekil Şahıs Eki dI Görülen Geçmiş Zaman 3.Tekil Şahıs Eki dI Görülen Geçmiş Zaman 3.Tekil Şahıs Eki  

• Bir śan‘at ile kâm-rân idüğini bildür-di. (59\5) 

• Ŧoġrı ketħudâ dükkânına oŧur-dı.(140\11) 

    

----(y)IcAk Zarf(y)IcAk Zarf(y)IcAk Zarf(y)IcAk Zarf----Fiil EkiFiil EkiFiil EkiFiil Eki 

• Su’âl id-icek saķķâ mâcerâyı evvelinden âħirine dek ĥikâyet ü 

rivâyet eyledi. (28\8) 

• Anuň gibi ol-ıcaķ ķadîmden her bâr ‘âdetleri bu idi. (148\11) 

    

----(y)IncA Zarf(y)IncA Zarf(y)IncA Zarf(y)IncA Zarf----Fiil EkiFiil EkiFiil EkiFiil Eki 

• Adeti on güne var-ınca viśâl-ı rûĥ-efzâyla muġtenim olur.(66\14) 

• Fî’l-ĥâl cümlesi cânâneyi getürüp gemilerine gir-ince ejder uyandı. 

(69\16) 

    

b.2.1. Devamlı Düz Ünlülüb.2.1. Devamlı Düz Ünlülüb.2.1. Devamlı Düz Ünlülüb.2.1. Devamlı Düz Ünlülü    Yapım EkleriYapım EkleriYapım EkleriYapım Ekleri 

+(i)nci İsimden İsim Yapım Eki+(i)nci İsimden İsim Yapım Eki+(i)nci İsimden İsim Yapım Eki+(i)nci İsimden İsim Yapım Eki 

• Üç+inci ķarındaşı eyitdi. (67\17) 

• Dörd+inci şehzâde tîr-endâzlıķda pehlivân idi.(70\5) 

    

1.1.2.2. ÜNSÜZ UYUMU1.1.2.2. ÜNSÜZ UYUMU1.1.2.2. ÜNSÜZ UYUMU1.1.2.2. ÜNSÜZ UYUMU 

Bu uyum ünsüzlerin boğumlanma noktaları ile ilgilidir. Ötümlü ve 

ötümsüz şekli olan bir ekin ötümlü ünsüzlerden sonra ötümlü, ötümsüz ünsüz-

lerden sonra ötümsüz biçiminin gelmesidir.  

Letâif-nâmede ünsüz uyumu görülmemektedir. Ötümlü şekli ile kalıp-

laşmış olan ekler kelimelerin kök veya tabanı ötümsüz ünsüzle bitse dahi ötüm-

lü olarak kullanıldığı görülmüştür.  

• Nâ-çâr olup câriyeyi aňa teslîm it+di.  (16\2) 
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• Çün semâ‘ tekmîl olup ŧaşra çıķ+dılar. (32\6) 

• Ne yatursın başumuza ķıyâmet ķop+dı. (42\17) 

• Memleket dârü’s-sürûr olmuş+dur.  (122\11) 

• Sende ħidmet+de devâm itseň seni âzâd iderüm. (141\11) 

    

1.1.3. SES DEĞİ1.1.3. SES DEĞİ1.1.3. SES DEĞİ1.1.3. SES DEĞİŞMELERİŞMELERİŞMELERİŞMELERİ 

1.1.3.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ1.1.3.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ1.1.3.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ1.1.3.1. ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 

1.1.3.1.1. e~i Değişimi1.1.3.1.1. e~i Değişimi1.1.3.1.1. e~i Değişimi1.1.3.1.1. e~i Değişimi 

Eserde     ‘i’ ünlüsü taşıyan bazı kelimeler Türkiye Türkçesinde ‘e’ ünlüsü 

taşımaktadır.     

Yaptığımız incelemede metinde i yazılıp bugün e olarak kullanılan ke-

limeler şöyledir; 

 

Di- ~ de- 

• Eğer zâhidi uyarup aĥvâli dirse ‘iffeti žâhir olur. (42\11) 

• İsmine Melek-sîmâ dirler idi. (81\5) 

 

Gice ~ gece 

• Bekir Oŧa Başı şöyle ħâŧır idüp ol gice mihmân olup. (6\9) 

• Gicelerde çeşm-i bîdârına ħˇâb ü ârâm yürümezdi. (35\6) 

 

Girü < gerü <geri 

• Ĥâlüň nice olur geldügüň yerden girü maķâmıňa var. (41\13) 

• Bir mua‘yyen zamanda girü ol maĥalde içtimâ‘ eyleyeler. (55\3) 

 

İt- > et- 

• Nâçâr olup câriyeyi aňa teslîm itdi. (16\2) 

• Ķarındaşlar çoķ nizâ‘ itmişlerdi. (23\18) 

 

İr- > er- 

• İttifâķ pâdişâh ile vezîrüň iki düħter-i ferħunde-aħteri irişüp  (11\5) 



12 

 

• Âķıbetü’l-emr maķsûde irdiler. (112\9) 

 

Vir- ~ ver- 

• Her birisi falân oğlu filân diyü nâm virmişler idi. (8\11) 

• Cevâb viricek dükkânına kilid urup ħâneye ‘azm iderler. (58\13) 

 

Yi- ~ ye- 

• Diyüp ķahve altı ŧa‘âm gelüp yidiler. (30\17) 

    

1.1.1.1.1.3.2. Ötümlüleşme1.3.2. Ötümlüleşme1.3.2. Ötümlüleşme1.3.2. Ötümlüleşme    

Eski Türkçede kelime başı, ortası ve sonunda bulunan ötümsüz ünsüzler 

Türkiye Türkçesinde ötümlüleşmesidir. Bu özellik Oğuzcayı diğer Orta Türkçe 

şivelerinden ayıran en önemli ses olaylarından biridir. Eserimiz günümüz Tür-

kiye Türkçesi ile karşılaştırınca bulduğumuz ötümlüleşme örnekleri şöyledir ; 

    

Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme     

----dddd----    < < < < ----tttt----    

Aķındıya < akıntıya    

• Aķındı alup gitdi. (94\17) 

    

Kelime Sonunda DeğişmeKelime Sonunda DeğişmeKelime Sonunda DeğişmeKelime Sonunda Değişme    

----d < d < d < d < ----tttt    

Dürlü < türlü 

• Her mürgde bir dürlü zebân, her ķuşda bir nev‘î beyân olur.(56\4) 

 

----g < g < g < g < ----kkkk 

Dig- < dik- 

• İzzet ü ĥaşmet buna göz digüp müntažırlardur. (26\11) 
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1.1.3.3. Ötümsüzleşme1.1.3.3. Ötümsüzleşme1.1.3.3. Ötümsüzleşme1.1.3.3. Ötümsüzleşme 

Oğuzca için fazla karakteristik bir özellik olmayan bu özellik, Eski 

Anadolu Türkçesinde ötümlü bir sesin Türkiye Türkçesinde ötümsüz bir harfe 

dönüşmesidir. Ötümsüzleşme kelime başı, ortası ve sonunda gerçekleşmekte-

dir. Metnimizi Türkiye  Türkçesi ile karşılaştırınca karşımıza çıkan ötümsüz-

leşme örnekleri  şöyledir; 

    

Kelime Başında Değişme Kelime Başında Değişme Kelime Başında Değişme Kelime Başında Değişme     

ĶĶĶĶ----    < < < < ħħħħ----    

Ķanġı <    hangi 

• Kedi ķanġı eve girdiyse buldıġı ŧa‘âmı ķapup Deli Meĥmed’e 

getürdi. (91\12) 

 

TTTT----    < d< d< d< d---- 

Ŧaġ < dağ 

• Şimdi  ŧaġlara ĥükmüm cârî kûhlar gürûhna ħof  ü ħaşyetüm sâri 

değil. (109\17) 

 

Ŧaşra < dışarı 

• Eğerçi  ŧaşra çıķmaġa irtikâb eyledi.(38\3) 

 

Ŧayan- < dayan 

• Mezâr  ŧaşına ŧayanup oŧırdı.(137\16) 

 

Ŧemür < demür 

• Ķulle-i ķurbına ŧemür ķoyup kenara âdem çıķardılar. (68\15) 

 

Ŧoġ- < doğ- 

• Bir oġlı ŧoġar nice cihâna ĥükm ider, didiler. (49\4) 
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Ŧoġrı < doğru 

• Yûsuf Şâh ŧoġrı baġçe ķapusına geldi.(79\4) 

 

Ŧoķu- < doku- 

• Ben  yedi senede  bez ŧoķudum, nagış işledüm. (136\10) 

 

Ŧoķuz < dokuz 

• Ŧoķuz mâh on günde bir mâh-ı tâbân eline girüp (3\8) 

 

Ŧolaş- < dolaş- 

• “Atuna daħı binüp sen ‘inânnı ŧut meydânı ŧolaşayım,”didi. (25\8) 

 

Ŧoldır- < doldur- 

• Bir ķadeĥ alġuvân ŧoldırup Yûsuf Şâh’a buyuruň efendüm, didi. 

(33\13) 

 

Ŧolu < dolu 

• Gözleri pür-nem, ŧolu yaş tekellüme mecâlî yoķdur.(69\10) 

 

Ŧonanma < donanma 

• Pâdişâh’um ŧonanma-i hümâyûndur, didi.(95\7) 

 

Ŧur- < dur-  

• Selâma ŧurur gibi muntażır olup ŧurdı.(75\17) 

 

Ŧursun < dursun  

• Bir gün Ħˇâce Ŧursun ol mâh-pâreyi kenârına alup (3\13) 

 

Ŧuy- < duy- 

• Neûzü bi‘llâh ŧuyarsa bu ķażiyyei melik-zâdeye söyler (41\12) 
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Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme  

----tttt----<<<<-dddd---- 

Oŧa < oda 

• Vâlidesine getürüp Leŧâ’if’i bir oŧaya ķodı. (103\17) 

    

1.1.3.4. Sızıcılaşma1.1.3.4. Sızıcılaşma1.1.3.4. Sızıcılaşma1.1.3.4. Sızıcılaşma 

Genel olarak bir benzeşme hadisesidir. Kelime içindeki sızıcı olan sesin 

yanındaki patlayıcı ünsüzü sızıcılaştırmasıdır. Metinde görülen sızıcılaşma 

örneklerleri şöyledir; 

    

Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme Kelime İçinde Değişme     

----ķķķķ----    < < < < ----ħħħħ----    

Aħşâm < aķşam 

• Aħşâma değin yürüyüp bir şehre irişdi. (25\16) 

 

Oħşar < okşar 

• Yûsuf Şâh’uň ħânım yüzini oĥşadı. (82\1) 

 

Uyĥu < uyku 

• Min cidd ü cedd sûħtesi uyĥudan uyanup ķalķdı, gördi. (125\8) 

 

Yoħsa < yoksa 

• Yoħsa bu edebsizlik nedür neûzü bi‘llâh ŧuyarsa. (41\12) 

    

Kelime Kelime Kelime Kelime Sonunda Sonunda Sonunda Sonunda     Değişme Değişme Değişme Değişme     

----ġ < ġ < ġ < ġ < ----kkkk    

Yog- <yok- 

• Niçün naśîĥatum ile müteneśśiĥ olmaduň ‘aķluň yoġmış, didi. 

(131\17) 
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1.1.4. ÜNLÜ DÜŞMESİ1.1.4. ÜNLÜ DÜŞMESİ1.1.4. ÜNLÜ DÜŞMESİ1.1.4. ÜNLÜ DÜŞMESİ 

Türkçede bazı kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldığı zaman vurgusuz 

orta hecenin düştüğü görülmektedir. Bu özelliğin örneklerine Türkçenin her 

döneminde rastlandığımız gibi metinde de rastlamaktayız. Eserde tespit edilen 

ünlü düşmesi örnekleri şöyledir; 

 

Aġzı < ağızı 

• Aġzından bir lâf aňlaşılmıyor, ben senüň didiklerini hep didim. 

(88\9) 

 

 ‘Aķlı < akılı 

• Yûsuf ‘aķlı başından gidüp ol câriyenüň burnını śıķdı. (80\6) 

 

Alnı < alını 

• Çehresi gün gibi rûşen, alnı açuķ ebrûları güşâde. (76\18) 

 

Âyne < âyine 

• Mürüvet ü şefkat âynesinüň çehre-i pür-şerefi idi. (57\8) 

 

Göňlü < gönülü 

• Ĥammâl göňlünden eydür, bu ikrâm ķırķ paraya olmaz. (127\14) 

 

Ķarnı < karını 

• Pilâvdan vâfir-i müstevfî ekl idüp ķarnı müntehâ ŧoydu. (124\10) 

 

Oğlu < oğulu 

• Gice pâdişâhumız intiķâl idüp, oġlu yoġ idi. (26\17) 

 

Üzre < üzere 

• Pâdişâhuň vaśiyeti üzre seĥerden vüzera vü umera ķale. (26\6) 
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Yömye < yevmiye 

• Ķadrî Efendi virdiği yömyeden bir âkçelik çiğer alup kediyi besler 

idi. (89\5) 

 

1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. 1.1.5. ÜNLÜ TÜREMESİÜNLÜ TÜREMESİÜNLÜ TÜREMESİÜNLÜ TÜREMESİ    

Türkçede iki ünsüz harf yan yana bulunmadığı için bazı yabancı keli-

melerdeki iki ünsüzün arasına “ı,i,ü” ünlüleri türer.2 

Metinde ünlü türemesine örnek şu kelimelere rastlanmıştır. 

 

  ‘Aśr < ‘asır 

• ‘Aśr  içünde ĥasûd ü nâdaň bedgüherler olup. (18\15) 

 

Devr < devir 

• Erbâb-ı devr- i zamâna yâdigâr. (30\6) 

 

Emr <  emir 

• Şehrinüň şâh-râhı üzre câri yol üzre emr eyledi. (27\15) 

 

Ĥabs <  hapis 

• Bu çocuğuň anası gelürse anı daħı ĥabs etsün. (139\15) 

 

Ĥatm < hatim 

• Ķabûl idüň, diyü kelâm-ı sürür-encâm ĥatm eyledi. (30\1) 

 

Ĥükm <  hüküm 

• Bir oġlı ŧoġar nice cihâna ĥükm ider, didiler. (49\4) 

 

 

 
                                                
2 Tuncer GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, 

s.326. 
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İlm  >  ilim  

• Âķıl vuķur ‘ilm ü dânişde her vechle kâmil idi. (37\5) 

 

Ķaśd >  kasıt 

• Bülend olup futûh-ı memâlike ķaśd ü ihtimâm ile ercümend iddiler. 

(148\8) 

 

Ķaśr >  kasır 

• Cenâb-ı Ĥaķķa münâcât iderse ne ķaśr ķalur. (37\8) 

 

Keşf > keşif 

• Eğer bu râzı keşf itmezse bâġbân oġlına irâdeti gerçek olur. (42\12) 

 

Lutf >  lutuf 

• Kirâm-i kânî źâtî lutfu cûd metâ‘nuň dükkânı.(57\7) 

 

Nakl >  nakil 

• Ruħśat buyurulur ise naķl ideyim, didi. (10\18) 

 

Nefs >  nefis 

• Her nefsüň kendü zâtında bir hüneri  (53\18) 

 

Nehr > nehir 

• Şerbet-i şîrîni döküp pâzârda her śûķı nehr-i Nîl iderdi. (13\13) 

 

Nesl > nesil 

• Nesl-i âl-i Oŝmân’dan Ġâzî Sulŧân Selîm Ħân ĥazretlerinüň,  

(85\10) 

 

‘Ömr >  ‘ömür 

• Fi’l-vâķi‘ ferzend devĥa-i  ‘ömrüň şükûfesi. (51\3) 
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Siħr  > sihir 

• İzâr-ı gülgüni dîde-i pür siħr ü efsûnını gördi. (114\14) 

 

Şehr  >  şehir 

• Ol şehre henüz misâfir gelmişdi. (15\17) 

 

Şekl  > şekil 

• Ŧatlû kelâmı nâzenin şeklinde beşer değil perî. (11\13) 

 

Şükr  >  şükür 

• Ĥaķķ dergahına çoķ şükr ü ŝenâlar, (22\12) 

 

Ufķ > ufuk 

• Ķubbe-i ufķda pinhân oldı. (39\9) 

 

Vaķt  > vakit 

• Ol vaķte żâbit su‘âl   idüp nedür da‘vâňız, didi. (134\14) 

 

Žulm  > žulüm 

• Uğrayan žulm-i şedide ķandesin. (102\4) 

    

1.1.61.1.61.1.61.1.6. ÜNSÜZ TÜREMESİ. ÜNSÜZ TÜREMESİ. ÜNSÜZ TÜREMESİ. ÜNSÜZ TÜREMESİ 

Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün 

türemesi olayıdır. Bu konuda metinde şu örneğe rastlanmıştır; 

 

Ur- > vur- 

• Kimesne el urmadan baňa getür diyü sipariş eyledi. (93\17) 

• Ĥammâluň ensesine bir kaç ŧoķât urdılar. (129\2) 
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1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.    TEKLEŞMETEKLEŞMETEKLEŞMETEKLEŞME    

Türkçe asıllı olmayan kelimelerdeki aynı cinsten ve yan yana bulunan 

iki unsurdan birinin Türkçenin yapısına uyarak düşmesidir.  

Metinde rastlana tekleşme örnekleri şöyledir;  

 

Cemi‘yyet > cemiyet 

• ‘Âžîm-i cemi‘yyet olur. (10\12) 

 

Ĥammâl > hamal 

• Berber ĥammâlı tırâş ider. (127/2) 

 

İnsâniyyet > insaniyet 

• Çehre-i insâniyyeti lehce-i ħırsa maķlûb ola. (116\3) 

 

Ķaśśâb > ķasap 

• Ķaśśâbdan et almaġa ķudreti irişmez.(149\19) 

 

Keyfiyyet > keyfiyet 

• Keyfiyyet-i aĥvâlden su’âl itdi. (55\12) 

 

Vaśiyyet > vasiyet 

• Yûsuf Şâh’ı bu vechle vaśiyyet eyledi.  (6\9) 

 

1.1.81.1.81.1.81.1.8. BİRLEŞME. BİRLEŞME. BİRLEŞME. BİRLEŞME 

Sürekli birlikte kullanılan iki kelimenin yeni bir şekil alması ve tek ke-

lime halini alması hadisedir. 3  

Metinde şu örneklere rastlanmıştır;  

Bu ile > böyle 

• Ey civân böyle şitâb ü tezlik nedür? (24\15) 

                                                
3 Hatice ŞAHİN, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s.44. 
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uş+ol > şol 

• Âh Bekir Aġa seni şol vechle çaġırdum. (5\19) 

 

Şu+eyle > şöyle 

• Râviyân-ıaħbâr ve nâķilân şöyle rivâyet iderler. (34\6) 

 

Yalıň+öz > yalıňuz 

• Enbâr-ı dâne-i pirinç ile memlû yalıňuz pilâvı ol yedi. (125\4) 

    

1.1.91.1.91.1.91.1.9. GEÇİŞME. GEÇİŞME. GEÇİŞME. GEÇİŞME 

Sürekli birlikte kullanılan ve ünlüyle biten bir kelime ile ünlüyle başla-

yan başka bir kelimenin birleşmesi hadisedir.  

Metindeki örnekleri şöyledir; 

 

Ne +asıl > Naśıl 

• Bendeňizi bir dost götürmeli ki naśıl yerdür göreyüm. (10\10) 

 

Ne+içün > Niçün 

• Niçün śorup ĥaķiķat-i ħâli bilmeden ol derdmendi. (20\14) 

 

Ne olur > N’olur 

• Sîtîz ü lecüclıķdan n’olur. (125\13) 

 

Ne ola > N’ola 

• N’ola ta‘allimi âsân pîşe nedür, didiler. (146\13) 

 

Seniň+için > senüňçün 

• Var ĥużûruňda ol atama fırśat düşürüp senüňçün kelimât-ı ĥasene 

ideyüm. (41\9) 

 

    



22 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. ŞEKİL BİLGİSİŞEKİL BİLGİSİŞEKİL BİLGİSİŞEKİL BİLGİSİ    

1.2.1.2.1.2.1.2.1. EKLER1. EKLER1. EKLER1. EKLER    

Tek başına anlamı olmayan ve kullanılamayan, köklerle birleşerek kul-

lanılan ve anlamla ilgili görev yapan şekillere ek denir. Ekler yapım eki ve çe-

kim eki olmak üzere ikiye ayrılır.  

    

1.2.1.1.ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.ÇEKİM EKLERİ    

Çekim ekleri isimler ile isimler veya isimler ile fiiller arasında geçici 

ilişkiler kuran eklerdir. 

Çekim ekleri isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ay-

rılır.  

1.2.1.1.1. İSİM ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.1. İSİM ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.1. İSİM ÇEKİM EKLERİ1.2.1.1.1. İSİM ÇEKİM EKLERİ    

İsimlerin cümle içerisinde kullanımını sağlamak üzere cümlede yer alan, 

isimlerin başka kelimelerle ilgilerini kuran eklerdir.  

    

1.2.1.1.1.1. Çokluk Ekleri1.2.1.1.1.1. Çokluk Ekleri1.2.1.1.1.1. Çokluk Ekleri1.2.1.1.1.1. Çokluk Ekleri 

Türk dilinin her döneminde işlek olarak kullanılan çokluk eki “-lAr” 

İsimlere gelen tüm eklerden önce kullanmaktadır.  

Eserimizde çokluk anlamını karşılamak için “-lAr” eki kullanılmıştır.  

• Gürûh gürûh zen+ler ķapu+lar+a revzen+ler+e śıġmayup dirler. 

(4\14) 

• İşte bu altun+lar+ı saňa virdi ve selâm eyledi. (78\1) 

• Ĥammâl giyünüp gördi ki ceb+ler+i altun ŧolıdur. (128\4) 

• Benüm memleketümde çocuķ+lar+um var. (135\10) 

    

1.2.1.1.1.2.İyelik Ekleri1.2.1.1.1.2.İyelik Ekleri1.2.1.1.1.2.İyelik Ekleri1.2.1.1.1.2.İyelik Ekleri 

İsmin karşıladığı nesnenin bir şahsa veya bir nesneye ait olduğunu gös-

teren ektir.   

Letâif-nâme’nin yazıldığı dönem olan Eski Anadolu Türkçesi dönemin-

deki iyelik eklerinin Türkiye Türkçesindeki iyelik eklerinden tek farkı “Türkiye 

Türkçesindeki büyük ünlü uyumu Eski Anadolu Türkçesinde tam gelişmemiş 
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olduğundan, bu dönemdeki iyelik eklerinin bir kısmı sadece düz ünlü, bir kısmı 

ise yuvarlak ünlü ile kalıplaşmış olmasıdır.” 4 

Eserdeki iyelik ekleri şu şekildedir;  

    

Teklik 1. Şahıs: “+(U)m”Teklik 1. Şahıs: “+(U)m”Teklik 1. Şahıs: “+(U)m”Teklik 1. Şahıs: “+(U)m” 

•  “Buyuruň efendü+m beg+üm,” diyüp Yûsuf Şâh’ı ķuş gibi uçurup 

śofra başına getürdiler. (32\18) 

• Śandıġ+um ve dolâb+um soymuş” (92\2) 

 

Teklik 2. Şahıs: “+(U) Teklik 2. Şahıs: “+(U) Teklik 2. Şahıs: “+(U) Teklik 2. Şahıs: “+(U) ň”ň”ň”ň” 

• Śanduķda ķâmet+üň ħâm olmuş, güzellik gül-zârınuň bülbül-i 

gûyâsınâ beňzersüň. Ġoncalar+uň yumulup ebkem olmuşsuň, ĥikâyat+uň nedür 

söyle,” diyü ħiŧâblar eyledi. (15\3) 

• Câriye eyitdi; “Efendüm ism-i şerif+üň nedür, size kim dirler ve 

ķande gidersiňüz pederüňüz ve vâlideňüz var mıdur?” didi. (77\14) 

    

Teklik 3. Şahıs: “+(s)I(n)+”Teklik 3. Şahıs: “+(s)I(n)+”Teklik 3. Şahıs: “+(s)I(n)+”Teklik 3. Şahıs: “+(s)I(n)+” 

Türkçede 3. kişi iyelik eki, ekleme sırasında, 1. ve 2. kişiye nazaran 

farklı bir durum göstermektedir.  

“Kendisinden sonra ek gelmeyince ünlü ile biten 3. Teklik kişi iyelik eki 

+(s)I’nın hal eki alırken normalde ‘y’ ile bağlanması gerekirken ‘n’nin görül-

mesi, buradaki sesin (yani n’nin) koruyucu veya bağlayıcı bir ünsüz olmadığını 

gösterir. Yapılan bütün çalışmalar, sonuçta, bu ekin +(s)I(n)+ olduğunu, ünlü ile 

biten kelimelerde, başta ‘s’nin, isim çekimi eklerin alınca da ekin orijinalinde 

bulunan sonraki n’nin ortaya çıktığını göstermektedir. Yani ekin sonundaki ‘n’, 

ancak, arkasında bir çekim eki gelmesi durumunda ortaya çıkar.” 5 

• Ammâ aślâ bir evlâd+ı olmadıġına bî-ĥużûr, mâl-ı dünyâ çeşminden 

dûr idi. (1\7) 

                                                
4  Gürer GÜLSEVİN, Erdoğan BOZ, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 

2004, s.137. 
5 G.Gülsevin, E.Boz, age. , s.138. 
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• Lâkin bir câriye+si var. (78\17) 

• Ķapu+sın+dan dûr olmazdı. (116\) 

• kendi çekmece+sin+deki altun ile berâber eyledi.( 137\) 

    

Çokluk 1. Şahıs: “+(U)mUz”Çokluk 1. Şahıs: “+(U)mUz”Çokluk 1. Şahıs: “+(U)mUz”Çokluk 1. Şahıs: “+(U)mUz”    

• Yazıcıoġlını gördikleri gibi; “Vây birâder śafâ geldüň naśıl itdüň 

iş+ümüz uydımı,” didiler. (31\1)    

• Efendüm bizim śuç+umuz yoķdur. (104\8)    

    

Çokluk 2. Şahıs: “+(U) Çokluk 2. Şahıs: “+(U) Çokluk 2. Şahıs: “+(U) Çokluk 2. Şahıs: “+(U) ňUz”ňUz”ňUz”ňUz”    

• Efendüm; ķul+uňuz+a Yazıcı-zâde dirler,” didi. (9\17) 

• Cihân emr+üňüz+e râm, ‘âlem ķabża-ı ĥükümetüňizdedür. (146\3) 

    

Çokluk 3. Şahıs: “lArI(n)”Çokluk 3. Şahıs: “lArI(n)”Çokluk 3. Şahıs: “lArI(n)”Çokluk 3. Şahıs: “lArI(n)” 

• Ara+ların+da bir cânâne ki ĥüsn ile bir dânedür.  (23\9) 

• Bostancı başı ŧoġrı âsitânede salhor ķızı Râbi‘â Ħânım yalısını basup 

kendüsini câriye+lerin+i ĥâdim+lerin+i ve köle+lerin+i ķayıķcı+ların+ı, bütün 

amân virmeyüp ķatl eylediler. (152\9) 

    

1.2.1.1.1.3. Hal (Durum) Ekleri  1.2.1.1.1.3. Hal (Durum) Ekleri  1.2.1.1.1.3. Hal (Durum) Ekleri  1.2.1.1.1.3. Hal (Durum) Ekleri   

İsimlerin kök ya da gövde halinde başka kelimelerle ilişkisini kurabil-

mek, dilin işleyişini sağlayabilmek için hal (durum) ekleri kullanılır. 

Eserde kullanılan hal ekleri şöyledir;  

    

1.2.1.1.1.3.1. Tamlayan Durum Eki “+(n)Uň” (1.2.1.1.1.3.1. Tamlayan Durum Eki “+(n)Uň” (1.2.1.1.1.3.1. Tamlayan Durum Eki “+(n)Uň” (1.2.1.1.1.3.1. Tamlayan Durum Eki “+(n)Uň” (İlgi Eki)İlgi Eki)İlgi Eki)İlgi Eki) 

İncelememizde eserde bu ekin sürekli dar-yuvarlak olarak kullanıldığı 

görülmüştür. Dudak uyumuna uymaz. Ünsüz ile biten kelimelerden sonra 

“+Uň”, ünlü ile bitenlerde “+nUň”  şeklinde kullanılmıştır.  

• Her mürġ+üň kelâmını fehm eylemek śan‘at-ı ‘acîbdür. (56\19) 

• Şehzâde+nüň oķları tamâm olup elinde bir tîr ķaldı. (70\11) 

• Aşçı+nuň ‘aķlı başından gitdi. (93\19) 
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• Çocuġ+uň anası feryâd iderek ve eŧrâfa su‘âl iderek esîr pâzârına 

geldi. (140\6) 

 

1.2.1.1.1.3.2. Yönelme Durum Eki “+(y)A”1.2.1.1.1.3.2. Yönelme Durum Eki “+(y)A”1.2.1.1.1.3.2. Yönelme Durum Eki “+(y)A”1.2.1.1.1.3.2. Yönelme Durum Eki “+(y)A” 

Yönelme durum eki olarak +(y)A kullanılmıştır.   

• Bekir Oŧa Başı ķonaġ+a gelüp Ħˇâce Ŧursun’ı gördi. (5\15) 

• Maĥallâtdan bir kûçede bir ħâne+ye mihmân oldı. (55\5) 

• Â‘lâ lîbâslar giyüp ol aħşâm ev+e geldi.(78\13) 

• Lâşelerini deryâ+ya atdılar. (152\12) 

    

1.2.1.1.1.3.3. Belirtme Durum Eki “+(y)I”1.2.1.1.1.3.3. Belirtme Durum Eki “+(y)I”1.2.1.1.1.3.3. Belirtme Durum Eki “+(y)I”1.2.1.1.1.3.3. Belirtme Durum Eki “+(y)I” 

+(y)I eki belirtme durum eki olarak kullanılmıştır. Bu ek hem yalın 

isimlere hem iyelik eki almış isimlere hem de zamirlere belirtme durum eki 

olarak getirilmiştir.  

• Sen+i göreyüm beni şerm-sâr itme. (8\7) 

• Duħter girü babasını uyarup mâcerâ+yı beyân itdi. (46\17) 

• Hemân kedi+yi çaġırup ŧutup eyitdi. (92\15) 

• Ev+i śatmaķ ile ķurtulur. (119\6) 

    

1.2.1.1.1.3.4. Bulunma Durum Eki “+dA”1.2.1.1.1.3.4. Bulunma Durum Eki “+dA”1.2.1.1.1.3.4. Bulunma Durum Eki “+dA”1.2.1.1.1.3.4. Bulunma Durum Eki “+dA” 

Türk dilinin tarihi seyrinde değişiklik göstermeden gelen bulunma eki 

eserde de  +dA biçiminde kullanılmıştır. 

• Bu şehir+de yâ ol dursun yâ ben. (12\3) 

• Sen baňa dükkân+da olan bahârâtı söylersin. (87\6) 

    

1.2.1.1.1.3.5. Ayrılma Durum Eki “+dAn”1.2.1.1.1.3.5. Ayrılma Durum Eki “+dAn”1.2.1.1.1.3.5. Ayrılma Durum Eki “+dAn”1.2.1.1.1.3.5. Ayrılma Durum Eki “+dAn” 

Bu ek    +DAn biçiminde kullanılmıştır.  

• Şehzâdenüň çehresin+den âzâdelik ĥilyesinde ferzânelik görür. 

(55\7) 

• Hemân ol çocuġı on+dan al ŧoġrı esîr pâzârına getür. (139\13) 
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1.2.11.2.11.2.11.2.1.1.1.3.6. Eşitlik Durum Eki “+ce.1.1.3.6. Eşitlik Durum Eki “+ce.1.1.3.6. Eşitlik Durum Eki “+ce.1.1.3.6. Eşitlik Durum Eki “+ce””””    

Eserde eşitlik durumunu bildirmek için “+ce” eki kullanılmıştır.  

• Envâ‘ śanâi‘den müfîd+ce bir śan‘atı olmaķ lâzımdur. (53\19) 

    

1.2.1.1.1.3.7. Yer1.2.1.1.1.3.7. Yer1.2.1.1.1.3.7. Yer1.2.1.1.1.3.7. Yer----Yön Durum Eki “+ArU,Yön Durum Eki “+ArU,Yön Durum Eki “+ArU,Yön Durum Eki “+ArU, +rA”+rA”+rA”+rA” 

Eserde yön gösterme durumunu göstermek için +ArU ve +rA ekleri kul-

lanılmıştır.  

+ArU eki Eski Türkçedeki +GarU biçimindeki ekin g sesinin düşmesi 

ile sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Bu ekler eklendikleri kelimelerle kalıplaşmış olarak karşımıza çıkarlar.  

Bu eklerle kurulan ve eserde rastlanan kelimeler şunlardır:  

    

İçreİçreİçreİçre 

• Bir iki gün içre tamâm olmaķ netice-i efkârdur. (60\1) 

• Ey cân içre cânumuň cânı baķ şu ĥâlime efendüm begüm, (103\10) 

    

TaşraTaşraTaşraTaşra 

• Gurfe pencesinden kendüyi aşaġı birân idüp duħter ŧaşra śoķâğa 

düşdi. (20\3) 

• Yûsuf Şâh ile ķapudan ŧaşra çıķarken beni çaġırırsaňız ben istiġňâ 

iderüm. (31\8) 

    

ÜzreÜzreÜzreÜzre 

• Şehrinüň şâh-râhı üzre câri yol üzre emr eyledi, Bir çeşme-i güzîn 

binâ eylediler. (27\16) 

• Yol üzre ol her kime buluşursa anı ĥâkim idelüm. (118\4) 

    

İçerü<içİçerü<içİçerü<içİçerü<iç----gerügerügerügerü 

• Yazıcıoġlı selâm virüp, “Beğ ĥażretleri burada mıdur?”diyüp içerü 

girdi. (9\5) 

• İçerüden bir kişi “Kimi istersün” diyü su‘âl eyledi. (82\5) 
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Yuķaru< yoķYuķaru< yoķYuķaru< yoķYuķaru< yoķ----ġaruġaruġaruġaru 

• Cümlesi kullenüň ķapusını bulup yuķarusına su‘ûd eylediler. (68\17) 

• Câriye yuķaru bâmdan nažar ider görür ki duħter bir nânı dört pâre 

idüp keser. (148\2) 

    

1.2.1.1.1.3.8. Araç1.2.1.1.1.3.8. Araç1.2.1.1.1.3.8. Araç1.2.1.1.1.3.8. Araç----Birliktelik Durum Eki Birliktelik Durum Eki Birliktelik Durum Eki Birliktelik Durum Eki ““““++++(y)IlA(y)IlA(y)IlA(y)IlA, ile, ile, ile, ile”””” 

Eserde fiillerin hangi vasıtasıyla yapıldığını bildirmek için ‘ile’ edatı ve 

ile edatının ekleniş biçimi olan +(y)IlA eki kullanılmıştır.  

• Cümleden büyüğü sâîrleri müşâveresi+yle didi. (53\2) 

• Dördinci birâderi ķarındaşı ol emri baňa tefvîż eyle ejder ne ķadar 

tüvânger ise tîr ile anı helâk müyesserdür. (68\2) 

• Seni muķaşşer simsim ile śovuķ śu+yla ķonuķlıyalum. (131\7) 

    

1.2.1.1.1.4. İsimlerde Soru Eki  “+mI, +mu”?1.2.1.1.1.4. İsimlerde Soru Eki  “+mI, +mu”?1.2.1.1.1.4. İsimlerde Soru Eki  “+mI, +mu”?1.2.1.1.1.4. İsimlerde Soru Eki  “+mI, +mu”?    

Bir isim fiile soru şeklinde bağlanacaksa soru ekini alır.  Ünlü uyumuna 

göre +mI, +mU şeklinde görülür.  

• Âyîn-i mürüvvet bu mu+dur ki va‘deye ħilâf eyleyesin. (45\11) 

• “Pederüňüz  ve vâlideňüz var mı+dur?” didi. (77\15) 

• “Be hey Türk sen deli mi+sin? (87\5) 

    

1.2.1.1.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ 1.2.1.1.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ 1.2.1.1.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ 1.2.1.1.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ  

“Fiiller anlamlı olan ancak çekime girmeden kullanılmayan bağlı unsur-

lardır.”6 

Çekimsiz olarak kullanılmayan fiilleri çekime girmek için bazı ekler 

kullanırlar. Fiillerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan bu eklere çekim ekle-

ri denir. Türkçede fiil çekim ekleri kip, zaman ve kişi ekleridir.     

    

    

    

                                                
6 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s.58. 
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1.2.1.1.2.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Ek1.2.1.1.2.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Ek1.2.1.1.2.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Ek1.2.1.1.2.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Eklerilerilerileri    

Eserimizde kullanılan kişi ekleri zamir kaynaklı kişi ekleri ve iyelik 

kaynaklı kişi ekleri olmak üzere ikiye ayrılır.  

    

1.2.1.1.2.1.1. Zamir Kaynaklı Kişi Ekleri1.2.1.1.2.1.1. Zamir Kaynaklı Kişi Ekleri1.2.1.1.2.1.1. Zamir Kaynaklı Kişi Ekleri1.2.1.1.2.1.1. Zamir Kaynaklı Kişi Ekleri    

Şahıs zamirlerinin değişime uğrayıp ekleşmesi sonucu ortaya çıkmışlar-

dır. 

Zamir kaynaklı iyelik ekleri duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, ge-

lecek zaman, geniş zaman, gereklilik ve istek kipi çekimlerinde kullanılır.  

 Bu ekler şu şekildedir;     

1. Tekil Şahıs: …-Am,  -Um  1. Çoğul Şahıs:…Uz    

2. Tekil Şahıs: …-sIn   2. Çoğul Şahıs:…-sIz    

3. Tekil Şahıs: …eksiz  3. Çoğul Şahıs:…-lAr 

    

1. Tekil Şahıs: 1. Tekil Şahıs: 1. Tekil Şahıs: 1. Tekil Şahıs: ----Am, Am, Am, Am, ----UmUmUmUm    

• İn’şâ-llah olur-um  (86\14)    

• Lâkin söylemeğe ħaff id-er-üm. (102\10)    

• ‘Ömr-i zindegânide onuňla mesrûre ol-am. (113\10)    

• Bu şarŧa râżî olursa vir-ür-em. (122\3)    

    

2. Tekil Şahıs: 2. Tekil Şahıs: 2. Tekil Şahıs: 2. Tekil Şahıs: ----sInsInsInsIn        

• Bâzergaň ile vâlidene bir câriye gönder-miş-sin. (18\7)    

• Ħˇâcesinde sebķ böyle al-ur-sın. (124\13)    

    

3. Tekil Şahıs: eksiz3. Tekil Şahıs: eksiz3. Tekil Şahıs: eksiz3. Tekil Şahıs: eksiz    

• Oġlım selâmlıķda yat-ur. (74\7)    

• Kendüye münâsib bir ħâtûn al-a, cân yoldaşı ol-a. (112\12)    

    

1. Çoğul Şahıs: 1. Çoğul Şahıs: 1. Çoğul Şahıs: 1. Çoğul Şahıs: ----UzUzUzUz    

• Bir miķdâr eğlen-ür-üz. (32\16)    

• Ol zamânda fermân-ı şerîfüňüz ile memûr olur-uz. (54\5)    
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2. Çoğul Şahıs: 2. Çoğul Şahıs: 2. Çoğul Şahıs: 2. Çoğul Şahıs: ----sIzsIzsIzsIz    

Eki –sIz olan zamir kaynaklı kişi eklerinden ikinci çoğul şahıs çekimine 

eserde rastlanmamıştır.  

    

3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ----lArlArlArlAr    

• Baňa iftirâ it-miş-ler. (99\4)    

• Her cânibe cüst ü cûda olurlar. (150\16)    

    

1.2.1.1.2.1.2. İyelik Kaynaklı K1.2.1.1.2.1.2. İyelik Kaynaklı K1.2.1.1.2.1.2. İyelik Kaynaklı K1.2.1.1.2.1.2. İyelik Kaynaklı Kiiiişi Eklerişi Eklerişi Eklerişi Ekleri    

Bu ekler aslında birer iyelik eki iken, zamanla fiil çekimlerinde şahsı 

gösteren ekler olarak kullanılmıştırlar. 7  

İyelik kaynaklı şahıs ekleri görülen geçmiş zaman ve şart kipinin çeki-

minde kullanılır.  

Bu ekler şu şekildir;     

“1. Tekil Şahıs:…-m   1. Çoğul Şahıs:…-ķ8    

2. Tekil Şahıs: …-ň   2. Çoğul Şahıs:…- ňUz    

3. Tekil Şahıs: …eksiz  3. Çoğul Şahıs:…-lAr”  9 

    

1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:        ----mmmm        

• Ol ķuşuň rivâyeti ile ol duħtere ‘âşık ol-du-m. (64\16) 

• Yûsuf Şâh ile meclis ol-ur-sa-m iki yüz değnek uruň. 100 

    

                                                
7 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara, 2003, 

s.571. 

8 Zeynep KORKMAZ “Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi)” adlı eserinde şöyle 

diyor; “Birinci şahıs çokluk çekimindeki –k eki aslında iyelik eki değildir. Türkçenin 

tarihi devirlerinde bu şahıs için –mIz (< biz) eki kullanıldığı halde, zamanla diğer bir 

geçmiş zaman eki olan ve bütün şahıslarla çekime giren –dUk çokluk birinci şahıs 

ekindeki –k’nın bulaşma (contamination) yoluyla –Dı geçmiş zaman kipine aktarılma-

sı, -k’yı çokluk çekiminde şahıs eki durumuna getirmiştir.” (age.s.572)  
9 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003 , s.58 
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2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:        ----ňňňň    

• Vây begüm ‘ömrüm efendüm śafâ geldüň, ħoş gel-dü-ň. (100\6) 

• Sende ħidmetde devâm it-se-ň seni âzâd iderüm. (141\11) 

 

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:        eksizeksizeksizeksiz    

• Gezüp yürümeklikde ol-dı. (3\13) 

• Duħter ġurfeden görüp saķķâyı bil-di. (19\16) 

 

1. Ç1. Ç1. Ç1. Çooooğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ----ķķķķ    

• Çelebi bu evi biz śatın al-du-ķ. (82\8) 

    

2. Ç2. Ç2. Ç2. Çooooğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ----    ňUzňUzňUzňUz    

• Müşerref idüp cânumuz ol-sa-ňuz câyîz midür? (58\7) 

• Aħşâm ki ķatl olan câriyeyi neyle-dü-ňüz? (102\14) 

    

3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ğul Şahıs: ----lArlArlArlAr    

• Ķıyâma gelüp ŧur-sa-lar her biri serv-i ķâmet (11\16) 

• Yûsuf Şâh’uň dâmeniň bûs eyle-di-ler. (50\9) 

    

1.2.1.1.2.2.  Fiillerde Zaman ve Kip Ekleri1.2.1.1.2.2.  Fiillerde Zaman ve Kip Ekleri1.2.1.1.2.2.  Fiillerde Zaman ve Kip Ekleri1.2.1.1.2.2.  Fiillerde Zaman ve Kip Ekleri 

Zaman ve kip ekleri fiillere eklenir ve üzerlerine kişi ekleri de eklenerek 

o fiili cümlenin yüklemini yapar.  

Eserde Türkiye Türkçesi’nde olduğu gibi bildirme ve tasarlama olmak 

üzere iki çeşit kip ekleri kullanılmıştır.  

    

1.2.1.1.2.2.1. Bildirme Kipleri1.2.1.1.2.2.1. Bildirme Kipleri1.2.1.1.2.2.1. Bildirme Kipleri1.2.1.1.2.2.1. Bildirme Kipleri    

Bildirme kipini ifade eden ekler aynı zamanda zaman ekleridir.  

Bildirme kipleri eserde şu şekilde yer almaktadır;    
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1.2.1.1.2.2.1.1. 1.2.1.1.2.2.1.1. 1.2.1.1.2.2.1.1. 1.2.1.1.2.2.1.1.     Görülen Geçmiş Zaman  “dI, dU”Görülen Geçmiş Zaman  “dI, dU”Görülen Geçmiş Zaman  “dI, dU”Görülen Geçmiş Zaman  “dI, dU”    

Hareketin söyleyen kişinin bilgisi ile olduğu durumlarda kullanılır. Bu 

zaman için kullanılan ek “dI” ve “dU” dır.  

Metindeki görülen geçmiş zaman çekimi şahıslara göre çekimi şöyledir;    

    

1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:     

• Keşf-i ĥâli münâsib görmeyüp bir ża‘îfe câriye i-dü-m. (15\7) 

• Bî-iħtiyâr ŧaşra çıķar-du-m.(38\10) 

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:     

• Edâ-i farîża-i ilâhî içün çık-du-ň. (39\1) 

• Vây göňlüm serveri śafâ gel-dü-ň. (97\19) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:     

• Meydânlar kesüp çıķup git-di. (25\16) 

• Benüm ciger köşem seni seven ħânım al-dı. (83\) 

    

1. Ç1. Ç1. Ç1. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Aġımıza râst gelüp ittifaķ ile çıķar-du-ķ. (23\12) 

• Çelebi bu evi biz śatın al-du-ķ. (82\8) 

    

2. Ç2. Ç2. Ç2. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Mâ-şâ‘llâh efendüm śafâ gel-dü-ňüz (33\3) 

• Cânum hîç birüňüz görme-dü-ňüz. (92\4) 

    

3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• ‘Âķıbetü’l-emr maķśûda ir-di-ler.(112\9) 

• Biz gelelüm bu ŧarafda ķayıķcılar Ortaköy Mey-ħânesinde sarħoş 

olup gice ķal-dı-lar. (104\2) 
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1.2.1.1.2.2.1.2.  Öğrenilen (Duy1.2.1.1.2.2.1.2.  Öğrenilen (Duy1.2.1.1.2.2.1.2.  Öğrenilen (Duy1.2.1.1.2.2.1.2.  Öğrenilen (Duyuuuulan) Geçmiş Zaman  “mIş”lan) Geçmiş Zaman  “mIş”lan) Geçmiş Zaman  “mIş”lan) Geçmiş Zaman  “mIş” 

Geçmişte gerçekleşen bir fiilin başkası tarafından anlatıldığı, bizzat gö-

rülmediği zamanlar için kullanılır.  

Eserde bu zaman için “mIş” eki kullanılmıştır. Şahıslara göre çekimi 

metinde şu şekildedir;  

    

1. Tekil Şahıs: ve 1. Ç1. Tekil Şahıs: ve 1. Ç1. Tekil Şahıs: ve 1. Ç1. Tekil Şahıs: ve 1. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

“Bu zamanın genel belirli özelliği, fiilin geçmişte vuku bulup ve söyle-

yen tarafından görülmemiş olmasıdır. Yani, söyleyen, cereyan etmiş olan fiili 

görmemiş, başkasından duymuştur. Bu yüzden, Türk dilinde, normal olarak 

böyle bir zamanın 1. kişi için çekimi kullanılması düşünülemez. Çünkü eğer 

bahsedilen fiil geçmişte 1. Kişi tarafından (yani ben tarafından) görülmüş ise 

‘duyulma, anlatılma, nakledilme’ durumu ortamdan kalkmış, bizzat müşahede 

söz konusu hale gelmiştir.” 10  

İşte bu nedenden ötürü eserde öğrenilen geçmiş zamanın birinci şahıs 

çekimine rastlanmamıştır.      

 

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:     

• Bâzergaň ile vâlidene bir câriye gönder-miş-sin. (18\7) 

• Bire ķız ķahbe dün gice sen Yûsuf Şâh ile źevķ it-miş-sin. (99\1) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:     

• Ħâli źihn bir çobân şehre taże gel-miş. (60\17) 

• Zîrâ bu kedi az-mış. (93\4) 

    

2. Ç2. Ç2. Ç2. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Üç ķarındaşlar i-miş-siniz. (23\16) 

    

    

                                                
10 Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, 

s.118. 
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3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Geç ķalup ķapusını bend eyle-miş-ler. (25\18) 

• Birer dînâr virüp birer destîler al-mış-lar. (120\18) 

 

1.2.1.1.2.2.1.31.2.1.1.2.2.1.31.2.1.1.2.2.1.31.2.1.1.2.2.1.3. Şimdiki Zaman. Şimdiki Zaman. Şimdiki Zaman. Şimdiki Zaman 

Fiilin içinde bulunulan zamanda yapıldığını anlatır. Bu zamanı anlatmak 

için “–(y)V Turur, -(y)A yor(ur), -(y)A ve –(V)r”  ekleri kullanılmaktadır. Me-

tinde bu eklerin kullanımına rastlanmamıştır.   

Metinde şimdiki zaman anlamı geniş zaman eki olan  -(V)r’nin fonksi-

yonları içerisinde verilmiştir. Bu nedenle eserdeki şimdiki zaman örnekleri ge-

niş zaman örnekleri içerisinde verilmiştir.   

    

1.2.1.1.2.2.1.41.2.1.1.2.2.1.41.2.1.1.2.2.1.41.2.1.1.2.2.1.4.  Geniş Zaman “.  Geniş Zaman “.  Geniş Zaman “.  Geniş Zaman “----(V)r” (V)r” (V)r” (V)r”  

Her zaman geçerli kuralları anlatmak için veya her zaman yapılan ey-

lemleri anlatmak için kullanılır. Bu anlamı vermek için metinde “-(V)r” eki 

kullanılmıştır. 

    

1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:     

• İn’şâ-llah ol-ur-um. (86\14) 

• Bu şarŧa rażı olursa vir-ür-em. (122\3) 

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:     

• İşte cidd ü cehde ħˇâcesinde sebķ böyle al-ur-sın. (124\13) 

• Be hey âdem kendi kendine söylen-ür-sin. (138\6) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:     

• Ħûb-ruħsâr ile hemser olmuş yat-ur. (69\2) 

• Aħşâma śaġ ķalacağını Mevlâ bil-ür. (133\4) 

    

1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs: 

• Bir miķdâr eğlen-ür-üz. (32\16) 
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• Nezâket ile toħum-mürg ol-ur-uz. (62\2) 

    

2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs: 

Geniş zamanın 2. Çoğul şahıs çekimine eserde rastlanmamıştır.  

    

3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Saķķâ ve sâîr cemâl-i ba-kemâline ‘aşıķ olanlar lâbüdd kendüyi 

arayup cüst ü cûda ol-ur-lar. (27\13) 

• Bendelerüňüz şimdi ümid idin-ür-ler. (54\2) 

 

Geniş zaman eki olan –(V)r metinde şimdiki zaman anlmını da vermek 

için kullanılmıştır.  Eserde –(V)r ekinin bu fonksiyonda kullanımına şu örnek-

lerde rastlanmıştır.  

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs: 

• Şimdi ķarşumuzda oturup pisle-rsün. (129\6) 

• Şimdi gelüp inkâr mı id-ersüň? (134\12) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs: 

• Şimdi sende var baňa get-ür. (89\18) 

• De ki ħânım şimdi gel-ür. (139\15) 

    

3. Ç3. Ç3. Ç3. Çooooğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs:ğul Şahıs: 

• Bendelerüňüz şimdi ümîd idin-ürler. (54\2) 

 

1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.52.1.1.2.2.1.52.1.1.2.2.1.52.1.1.2.2.1.5. Gelecek Zaman. Gelecek Zaman. Gelecek Zaman. Gelecek Zaman 

Bir iş veya oluşun gelecekte yapılacağını anlatan zamandır.  

Metinde gelecek zaman çekimine rastlanmamıştır.  
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1.2.1.1.2.2.2.  Tasarlama Kipi1.2.1.1.2.2.2.  Tasarlama Kipi1.2.1.1.2.2.2.  Tasarlama Kipi1.2.1.1.2.2.2.  Tasarlama Kipi 

Konuşan bir kimsenin yapılan hareket hakkındaki niyet ve duygusunu 

ifade eden kiplere tasarlama kipleri denir. 11  

    

1.2.1.1.2.2.2.1.  1.2.1.1.2.2.2.1.  1.2.1.1.2.2.2.1.  1.2.1.1.2.2.2.1.  İstek Kipi İstek Kipi İstek Kipi İstek Kipi     

Arzu edilen, istenilen hareketi ifade eden fiil şeklidir. Bu kipin eki “-

(y)A”dır.  

İstek kipi için kullanılan –(y)A eki bazı kullanılışlarında istek anlamı dı-

şında anlam taşımaktadır. Kullanılış şekli fonksiyonlarına göre şöyledir; 

    

Geniş Zaman AnlamıGeniş Zaman AnlamıGeniş Zaman AnlamıGeniş Zaman Anlamı    

• ‘Ahd eyle ki be-her-ĥâl benümle ol-a-sın. (41\18)    

    

TavsiyeTavsiyeTavsiyeTavsiye----Gereklilik AnlamıGereklilik AnlamıGereklilik AnlamıGereklilik Anlamı    

• Bir mua‘yyen zamânda girü ol maĥalde içtimâ‘ eyle-y-eler. (55\3)    

    

Emir AnlamıEmir AnlamıEmir AnlamıEmir Anlamı    

• Va‘deye ħilâf eyle-y-e-sin. (45\13)    

 

İstek kipinin kişilere göre çekimi şu şekildedir; 

    

1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:     

• Maĥzûn maĥrûm-ı pây-mâl-ı gumûm u hümûm ol-a-m. (2\19) 

• Niçün şâhlar ile çift pâdşâhlar ile hem-ser ü hem-ħıffet olma-y-a-m. 

(115\1) 

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:        

• Eğer senüň sözini diňlemez ise ķışlaya götürüp bir ķaraķolluķcı     

id-esin. (6\5)    

                                                
11 Hasan KAVRUK, Ramazan, SALMAN vd., Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ma-

latya 2004. s.87. 
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• Sen daħı müşâhede-i dîdâr-ı dil-fürûzum ile şâd ü ħurrem olasın, 

(113\10)    

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:    

• Yumurdalarını tebdîl idüp beyża-i zâġ ķoy-a. (47\14)    

• Śaçları târı ile göňül mürġini bend eyle-y-e. (77\5)    

    

1.Çokluk Şahıs1.Çokluk Şahıs1.Çokluk Şahıs1.Çokluk Şahıs    

• Yûsuf Şâh’ı senüň ĥanene getür-elüm. (72\6)    

• Tîzçek öğrenüň var-alum. (146\10)    

    

3.Çokluk Şahıs3.Çokluk Şahıs3.Çokluk Şahıs3.Çokluk Şahıs    

• Her kim süvâr olup ķapuya evvel girerse anı pâdşâh idüp, taĥta 

geçür-eler. (26\4)    

• Śâĥib-i külâh ve ‘izz ü câh eyle-y-eler. (26\5)    

• Murâdları üzre ol-alar. (54\8)    

     

1.2.1.1.2.2.2.2. 1.2.1.1.2.2.2.2. 1.2.1.1.2.2.2.2. 1.2.1.1.2.2.2.2. Emir Kipi Emir Kipi Emir Kipi Emir Kipi     

“Fiilin ifade ettiği hareketin emir yoluyla tasarlandığı dile getiren bir 

kiptir. Emir kipinini birinci kişileri için çekim söz konusu değildir. İkinci teklik 

kişi çekiminde eksiz veya –gIl ekiyle gerçekleştirilmiş çekimler söz konusu-

dur.”12 

 –gIl eki ile çekimine eserde rastlanmamıştır.  

“Bunun yanında emir kipi çekiminde kullanılan eklerle kurulan yapılar 

çoğu kez emir değil istek yoluyla duayı anlatmaktadır.” 13 

Metinde emir anlamı genel olarak istek kipi ile verilmiştir.  

    

2. Teklik Şahıs2. Teklik Şahıs2. Teklik Şahıs2. Teklik Şahıs    

• Beni ol buruna götür-üň. (103\1) 
                                                
12 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003 , s.62 
13 H.Şahin, age. , s.63. 
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• Biň altunı gönderüp “al-uň,” dimiş. (121\17) 

    

3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs    

• Bekir Oŧa Başını baňa çaġır gel-sün. (5\12) 

• İħtilâf  u nizâ‘ ber-ŧaraf ol-sun. (118\5) 

    

2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs 

• İki yüz değnek ur-uň. (99\19) 

• “Ķayıķcılara teslîm id-üň.  (101\2) 

    

3.Çoğul Şahıs3.Çoğul Şahıs3.Çoğul Şahıs3.Çoğul Şahıs    

• Gice deňize bıraķ-sunlar,” didi. (101\2) 

• Żiyâfet-ħâneye nüzûl it-sünler. (149\2) 

    

1.2.1.1.2.2.2.3. 1.2.1.1.2.2.2.3. 1.2.1.1.2.2.2.3. 1.2.1.1.2.2.2.3. DilekDilekDilekDilek----Şart KipiŞart KipiŞart KipiŞart Kipi 

Dilek ve temenni ifade eden cümlelerde kullanılır. Bu kipte hareket bir 

şarta bağlanmıştır. Şart şekliyle bağımsız cümle kurulamamakta, esas bir cüm-

lenin yan cümlesi oluşturulmaktadır. Bu kipin eki “-sA”dır. Eserde yer alan 

dilek-şart kipi çekimleri şöyledir; 

    

1. Teklik Şahıs1. Teklik Şahıs1. Teklik Şahıs1. Teklik Şahıs    

•  “Ey Meĥmed Paşa seni bir efendiye götür-se-m gider misin, didi. 

(86\2) 

    

3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs3. Teklik Şahıs 

• Velâkin uyanup ġajġur-sa dermân gerekdür. (68\1) 

• Bir żâlim żuhûr it-se amân virmez ķatl iderdüm. (151\14) 

 

2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs2.Çoğul Şahıs 

• Cânumuz ol-sa-ňuz câyîz midür?” der. (58\8) 

• Bir ĥikâye söyle-se-ňüz düňleyelüm olmaz mı? (85\7) 
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3.Çoğul Şahı3.Çoğul Şahı3.Çoğul Şahı3.Çoğul Şahıssss 

• Ol derd-mendi belâdan varup ħalâśa at-sa-lar olmaz mıydı? (67\7) 

    

1.2.1.1.2.2.2.4. 1.2.1.1.2.2.2.4. 1.2.1.1.2.2.2.4. 1.2.1.1.2.2.2.4. Gereklilik Kipi Gereklilik Kipi Gereklilik Kipi Gereklilik Kipi  

“Fiilin ifade ettiği hareketin gerekliliğini tasarlayan kiptir. Eski Anadolu 

Türkçesinde bu kip için kullanılan özel bir ek mevcut değildir. –sA gerek birle-

şik yapısı bu dönemde gereklilik kipini anlatmak üzere kullanılan ek ve yapı-

dır.” 14   

• Âķıbet şâh ol-sa gerek iyilik ve lütf gevherlerini döküp śaçup defîne 

iderdi. (13\15) 

• Zinde-gâniden temettü‘-i ‘ažîm bul-salar gerekdür.(44\4) 

 

1.2.1.1.2.3. 1.2.1.1.2.3. 1.2.1.1.2.3. 1.2.1.1.2.3. EKEKEKEK FİİL (iFİİL (iFİİL (iFİİL (i----)  )  )  )   

“Eski Türkçeden bu yana diğer yardımcı fiillerden farklı olarak hem 

isimlere gelerek onların fiil gibi kullanılmalarını sağlayan hem de çekimli fiille-

re gelerek onları birleşik çekime sokan ana yardımcı fiil olarak da isimlendirilen 

ve er->>i-, şeklinde karşımıza çıkan isim fiili, ek fiil, cevherî fiili olarak da 

isimlendirilen fiilin tek başına bir anlamı yoktur.  Diğer yardımcı fiillerle gibi 

türetmeye elverişli olmayan yalnız eklendiği kelimeye ol- fiiline yakın bir an-

lam katan çok işlek bir yardımcı fiildir.” 15 

İ- fiili isimlerle birlikte kullanıldığı zaman dört ayrı çekimde karşımıza 

çıkar. Bunlar; 

    

1.2.1.1.2.3.1. 1.2.1.1.2.3.1. 1.2.1.1.2.3.1. 1.2.1.1.2.3.1. EkEkEkEk Fiil Geniş Zaman ÇFiil Geniş Zaman ÇFiil Geniş Zaman ÇFiil Geniş Zaman Çeeeekimi kimi kimi kimi     

Geniş zaman çekimi diğer zamanlara göre farklıdır. Bu zamanın ilk iki 

kişi için kişi ekleri, 3. kişi için ise tur- fiililinin geniş zamanından kalıplaşan 

+dUr şekli kullanılmıştır.  

Eserde rastlanan kişilere göre çekim örnekleri şu şekildedir; 

    

                                                
14 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2003, s.63. 
15 H.Şahin, age. , s.63. 
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1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:        

• Her vechle naśîbüň-üm.  (24\16)    

• Lâkin seĥâb elinde zebûn-um. (108\13)    

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:        

• Cânum ķayıķcı sen ķanġı diyârdan-sın? (126\15)    

• Sâ‘îr  âdemi ŧutup sen benüm ‘iyâlüm-sin. (135\6)    

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:        

• Mâl-i ķârûna mâlik-dür. (8\18)    

• Dâmâdımuz şâh-dur. (145\1)    

    

1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs:1. Çoğul Şahıs:        

• Biz dervîş+ler-üz. (48\4)    

• Şimdi ikümüz bile açlar, ġıdâya muĥtâc+lar-uz. (123\9)    

    

1.2.1.1.2.3.1.2.1.1.2.3.1.2.1.1.2.3.1.2.1.1.2.3.2.  Ek2.  Ek2.  Ek2.  Ek Fiil Öğrenilen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Öğrenilen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Öğrenilen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi 

Bu çekimde i- fiili –mIş ekini alarak isimlere gelir. Eserde şahıslara göre 

çekimi şöyledir; 

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:     

• Hey cahil ne ‘aceb aĥmaķ i-miş-sin. (131\9) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:     

• Meğer ol mâh şubât i-miş. (93\15) 

• Berberüň virdügi tozda i-miş, bu keyfiyyet. (129\9) 

 

2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:     

• Üç ķarındaşlar i-miş-sinüz. (23\16) 
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3. Çoğul Şahıs:3. Çoğul Şahıs:3. Çoğul Şahıs:3. Çoğul Şahıs:     

• Meğer pâdşâh seyre niyet idüp ŧaşra çıķmaķ üzre i-miş-ler. (118\3) 

    

1.2.1.1.2.3.3. 1.2.1.1.2.3.3. 1.2.1.1.2.3.3. 1.2.1.1.2.3.3. EkEkEkEk Fiil Görülen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Görülen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Görülen Geçmiş Zaman ÇekimiFiil Görülen Geçmiş Zaman Çekimi 

Görülen geçmiş zaman çekiminda i- fiili –dU, –dİ, geçmiş zaman ekini 

alır. 

1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:1. Tekil Şahıs:     

• Keşf-i ĥâli münâsib görmeyüp bir ża‘îfe câriye i+düm. (15\7) 

    

2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:2. Tekil Şahıs:     

• Meded baňa bir  ‘ilâc ü tîmâr i-düň. (67\9) 

    

3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:3. Tekil Şahıs:     

• Destîlerümüzüň narħı bir altun i-di. (121\11) 

    

2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs:2. Çoğul Şahıs: 

• Sulŧânum hele bendeňiz ile ülfet i-di-ňüz.  (33\10) 

    

1.2.1.1.2.3.31.2.1.1.2.3.31.2.1.1.2.3.31.2.1.1.2.3.3.4.  Ek.4.  Ek.4.  Ek.4.  Ek Fiil DilekFiil DilekFiil DilekFiil Dilek----Şart ÇekimiŞart ÇekimiŞart ÇekimiŞart Çekimi 

-sA ekini alan i- fiili ismi bir zamana bağlamadan şart anlamı verir. 

Eserdeki örneği şudur; 

• Gerçek ‘âşıķ i+se+ň ‘alâmet-i ‘aşķ odur. (41\5) 

    

    1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.2.4. FİİLLERİN BİRLEŞİK ÇEKİMİ2.4. FİİLLERİN BİRLEŞİK ÇEKİMİ2.4. FİİLLERİN BİRLEŞİK ÇEKİMİ2.4. FİİLLERİN BİRLEŞİK ÇEKİMİ    

Fiillerin basit çekimi i- fiilinin yardımıyla farklı çekimlere girer. Buna 

fiillerin birleşik çekimi denir. Bu çekimlere hikâye, rivayet ve şart çekimleri 

isimleri verilmektedir. Eserde hikâye ve rivayet çekiminden örneklere rastlan-

mıştır.  

HikâyeHikâyeHikâyeHikâye    ÇekimiÇekimiÇekimiÇekimi    

• Ol şehre henüz misâfir gel-miş-di. (15\17) 

• Ķarındaşlar çoķ nizâ‘ it-miş-ler-di. (23\19) 
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• Ejderüň bir gözi sehm-nâk olup helâk ol-mış-dı. (70\13) 

• Yâ seni ħânım ķatl ideydi ne eyle-r-dü-ň.(102\16) 

    

RivaRivaRivaRivayet Çekimiyet Çekimiyet Çekimiyet Çekimi    

• Śadâķatde olan nihâyetde devlete ir-er-miş. (30\8) 

 

1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.2.5.    FİİLLERDE SORU EKİ  “+mI,”FİİLLERDE SORU EKİ  “+mI,”FİİLLERDE SORU EKİ  “+mI,”FİİLLERDE SORU EKİ  “+mI,”    

Fiillerin soru anlamını veren ektir. +mI eki kullanılır.      

• Şimşîr ü ħançer ü şalvâruňı baňa giydir, görelüm yaraşır mı? (25\1)    

• Ħânım Yûsuf Şâh’a eyitdi; “Begüm efendüm vâlidene gider 

mi+sün?” didi. (98\16)    

• Hîç efendümüň rıżâ virmediği şeye bulunur mıyum? 99    

• Siz benüm kimsem olmadığını bilmez mi+süňüz?” diyü feryâd eyle-

di. (137\12)    

    

1.2.1.2. YAPIM EKİ1.2.1.2. YAPIM EKİ1.2.1.2. YAPIM EKİ1.2.1.2. YAPIM EKİ    

Sonuna geldiği kök veya gövdenin anlamında bir değişiklik yaparak ye-

ni kelimeler meydana getiren eklerdir. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim 

fiilden fiil yapan ekler olmak üzere dört gruba ayrılır. Metinde rastlanan yapım 

ekleri şöyledir; 

    

1.2.1.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri1.2.1.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri1.2.1.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri1.2.1.2.1. İsimden İsim Yapım Ekleri    

+An+An+An+An    

• “Var şol sefîh oġl+an+ı al gel evinden,” didi. (74\3)    

• Er+en+lerüň bâġ ü bostânı teferrüc gâh-ı gülüstânı ħâtûnlarıň gülzâr-

ı cemâlidür. (113\5)    

    

+ArU+ArU+ArU+ArU    

• “Beğ ĥażretleri burada mıdur?”diyüp iç+erü girdi. (9\6)    

• Kullenüň ķapusını bulup yuķ+aru+sına su‘ûd eylediler. (68\17)    
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+cI+cI+cI+cI    

• Hemân bir ķayıķ+cı gelüp “Efendüm ism-i şerîfüň nedür?” didi. 

(79\5) 

• Esir+ciler ketħudâsına bıraķ. (139\14) 

    

+de+de+de+de 

• Ŧoķuz mâh on gün+de bir mâh-ı tâbân eline girüp hemân Ħˇâce 

Ŧursun ķurbânlar. ( 3\8) 

• Ol on gün+de yedi gün muttaśıl uyur. (66\15) 

    

+tesi+tesi+tesi+tesi    

• Er+tesi gice ķalup vâlidesinüň destüň bûs idüp iskeleden ķayıķa 

binüp ‘azm-i yalı eyledi. (83\4) 

• Er+tesi aħşâm Deli Meĥmed’üň ŧa‘âmı ķalmayup kediyi śalıvirdi. 

(91\7) 

    

    +daş+daş+daş+daş 

• Meğer ol arada üç nefer ķarın+daş+lar śayyâdlaranda bâlıķ avlayup 

deryâya aġ bırâķmışlar idi. (22\1) 

• “Kendüye münâsib bir ħatûn ala, cân yol+daş+ı ola. (112\12) 

    

+düz+düz+düz+düz    

• Gün+düz+lerde meşâmına bûy-ı ŧa‘âm, gicelerde çeşm-i bîdârına 

ħˇâb ü ârâm yürümezdi. (35\6) 

    

+ıl+ıl+ıl+ıl    

• Saçları ķız+ıl altun, cemâlde cemîl, ĥüsn içinde mâhe, (22\7) 

    

+ın+ın+ın+ın    

• Çün iküňdi yaķ+ın oldı. (50\7) 
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+kek+kek+kek+kek    

• Cenâb-ı Ĥaķķ bir er+kek evlâd iĥsân, (3\7) 

    

+la+la+la+la    

• Andan Yûsuf Şâh’ı ķuzı gibi alup ķış+la+ya getürdi. (74\15) 

 

+lUlUlUlU 

• Meğer ķarındaşlaruň ikisi ev+lü birisi mücerred ol eyitdi;  (23\2) 

• Bed ħuyla ŧabî‘at ‘azâb içinde maĥbûs bed ħûy+lu ademüň ŧâli‘î 

maĥûs işleri ma‘kûsdur. (119\10) 

    

+lIK+lIK+lIK+lIK    

• Ustâdlar bir sâlda yapdıķları gemi bir hafta+lık kârim tûl-i zamân ile 

ĥâśıl olan keştiler, (59\18) 

• Hemân meclis amâde olup ‘ayş u ‘işret, źevk ü śoĥbete başladılar ve 

ol câriye meclisde sâķî+liķ iderdi. (80\11) 

• Aç+lıġ+a śabr müşkil iken kendüye cebr idüp belâ-yı cû‘a taĥammül 

ķılup mezhebinden rücû‘a ruħśat virmedi. (124\17) 

    

+ňdü+ňdü+ňdü+ňdü 

• Çün ikü+ňdü yaķın oldı. (50\7) 

    

+rA+rA+rA+rA 

• Birķaç günden śoň+ra zâhidi da‘vet eyledi. (48\3) 

• Ey cân iç+re cânumuň cânı baķ. (104\10) 

    

+sUz+sUz+sUz+sUz 

• Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına śu+suz+lara âb-ı sebîl ‘aŧşâna şerbet-i şîrîni 

döküp pâzârda her sûķı nehr-i Nîl iderdi. (13\12) 

• Niçün icâzet+süz bu küstâħlıġa irtikâb idüp geç vaķt buraya geldüň. 

(41\3) 
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1.2.1.2.2.  İsimden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.2.  İsimden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.2.  İsimden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.2.  İsimden Fiil Yapım Ekleri 

+A+A+A+A---- 

• Leŧâfetde mihr-i pür-nûra beňz+e-r idi. (35\10) 

• Evvelki gibi ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śoĥbet idüp gülüp oyn+a-dılar. 

(100\8) 

    

+(a)r+(a)r+(a)r+(a)r 

• Beňzi  gâh aġ+ar-dı, gâh ķızardı, gâh sar+ar-dı. (101\6) 

    

+et+et+et+et---- 

• Demirħân câriyeye ıśmarladı; “Şu ķahpeyi göz+et,” diyü. (84\11) 

 

+lA+lA+lA+lA---- 

• Śandâlyeye oturup ĥikâyeye baş+la-dı. (34\5) 

• Baķ aġa ben yedi senede bez ŧoķudum, nakış iş+le-düm. (136\10) 

    

+lAn+lAn+lAn+lAn---- 

• Câme-ħˇablar ĥâżır+lan-up ħânım (98\3) 

• Leŧâ’if olmasa idi ħânım benüm neme lâzım diyü cevâb virdi bize” 

diyüp ħânımı âteş+len-dürdi. (104\18) 

 

1.2.1.2.3. Fiil1.2.1.2.3. Fiil1.2.1.2.3. Fiil1.2.1.2.3. Fiilden İsim Yapım Ekleriden İsim Yapım Ekleriden İsim Yapım Ekleriden İsim Yapım Ekleri    

1.2.1.2.3.1.Fiilimsiler1.2.1.2.3.1.Fiilimsiler1.2.1.2.3.1.Fiilimsiler1.2.1.2.3.1.Fiilimsiler    

Fiilden türeyip isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan kelimelerdir.  

    

1.2.1.2.3.1.1. 1.2.1.2.3.1.1. 1.2.1.2.3.1.1. 1.2.1.2.3.1.1. İsimİsimİsimİsim----Fiil EkleriFiil EkleriFiil EkleriFiil Ekleri 

Fiillerin isim şeklidir. isim-fiil ekleri şunlardır; 

    

----mAĶmAĶmAĶmAĶ    

• Ķapuya varup içerü gir-meķ istedi. (19\17) 

• Ol sâ‘at bî-ĥicâb olup gül-meğ-e başladı. (33\19) 
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•  Elbetde seni śat-maķ lâzım geldi. (141\2) 

    

----maķlmaķlmaķlmaķlııııķķķķ    

• Meğer ol devrede ĥasır yap-maķlıķ mu‘teber śan‘at ķolayca ŧarîķat 

idi. (146\14) 

 

----memememe    

• Geç gel-me-leriyle merâķ idüp câriyelere eyitdi. (104\4)    

    

1.2.1.2.3.1.2.1.2.1.2.3.1.2.1.2.1.2.3.1.2.1.2.1.2.3.1.2.    Sıfat Fiil Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Sıfat Fiil Ekleri     

Fiillerin zaman ve hareket bildirerek nesneleri nitelemelerini sağlayan 

eklerdir. Sıfat-fiil yapan ekler şunlardır; 

 

----mumumumuş: ş: ş: ş: (Geçmiş zaman sıfat fiil ekedir.) 

• ‘İffet-i savâ‘mi ķuds-şem‘lerinden iķtibâs olun-muş bir nûrdur. 

(49\8) 

• Amân efendüm, ölümden ķurtul-muş kimesneyüm. (142\3) 

    

----ar  ar  ar  ar  (Geniş zaman sıfat-fiil ekidir.) 

• Ĥammâl ħülyâ itdi ki “Aķçem yoķ işe yar-ar bir şeyüm yoķ    

cânumdan ġayrı ne olmaķ vardur,” diyüp ħânıma    geldiler. (138\19)    

    

----maz maz maz maz (Olumsuz geniş zaman sıfat-fiil ekidir.) 

• Pâdşâh eyitdi; “Bu ĥayvân bir yara-maz hayvân olmalı ki elleri tîmûr 

miŝlüdür,” diyüp fermân eyledi. (95\16)    

    

----(y)ası(y)ası(y)ası(y)ası: : : : (Gelecek zaman sıfat fiil ekidir.)        

• “Kedi kör ol-ası ĥayvân,” diyü birbirleriyle şikâyet iderler idi. (90\9)    

    

----madumadumadumaduķķķķ (Geçmiş zaman sıfat fiil ekidir.)    

• Ķudretüň ol-maduğ-ı nesne(y)i ŧaleb itme. (131\10)    
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----dUdUdUdUĶĶĶĶ    (Görülen geçmiş zaman sıfat fiil ekidir.)    

• Vâķıf ol-duġ-uňuz umûrı muĥliśüňüze ta‘lîm iderseňüz. (62\7)     

• İttifâķ şehirden çıkup ol buluş-duķ-ları ehl-i ķurâdan bir pîr imiş. 

(118\7)    

• Her işit-düg-in sözi gerçek śanup inanma. (130\17)    

    

----(y)An(y)An(y)An(y)An        (Geniş zaman sıfat fiil ekidir.)    

• Meğer ħânımuň elinde dûrbîn gel-en ķayıķcıları temâşa iderdi. 

(79\15) 

• Ķoçıda yelpaze śalla-y-an câriye ŧurur. (80\4) 

• “Üzerinde aķ pilâv içerüsinde źerde naĥnu ķasemnâ,” di-y-en 

sûħtenüň ĥiśśesi ol źerde idi. (124\6) 

• Yusûf Şâh’a su‘âl itdi ki “Seni ķurtar-an ħâtûn bu mıdur?” 

didi.(152\14) 

    

1.2.1.2.5.1.3.  Zarf1.2.1.2.5.1.3.  Zarf1.2.1.2.5.1.3.  Zarf1.2.1.2.5.1.3.  Zarf----Fiil EkleriFiil EkleriFiil EkleriFiil Ekleri    

Fiilleri başka fiillere bağlamak üzere zarflaştıran eklerdir. Zarf fiil ekleri 

şunlardır; 

----(y)IcAķ(y)IcAķ(y)IcAķ(y)IcAķ    (Zaman zarf-fiil ekidir. ) 

• “Sen ŧaşra çıķ-ıcaķ meliķ-zâde seni gördi. (41\16) 

• Meclise  iĥżar id-icek ‘âbid gördi. (107\12) 

• “Gizlenüp mestûrum ķızunı aňa vir,” di-y-iceķ ‘âbid seĥâba.(109\1) 

    

----(y)IncA(y)IncA(y)IncA(y)IncA    (Zaman zarf-fiil ekidir. ) 

• Çâķ Yûsuf Şâh câmi‘den çıķup ķonaġlarına var-ınca böyle ġavġâ 

iderlerdi. (5\2) 

• Dil-ârâ-yı ‘âlem-ârâyı ayaġından beline gel-ince ķuyrıġı ile 

ŧolaşdurup cânânı ķucar. (66\7) 

    

----elielielieli    (Zaman zarf-fiil ekidir. ) 

• Deli Meĥmed’üň kedisi gid-eli ĥâli perişân idi. (96\2) 
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    ----madamadamadamadannnn    (Zaman zarf-fiil ekidir. ) 

• Kimesne el ur-madan baňa getür. (93\17)    

    

----sAsAsAsA    (Şart zarf-fiil ekidir. )    

• Ķızını bir kîmesneye iħtiyâr ile virür-se râz aşikâr olup şâhuň 

siyâseti ŧuzâġında giriftâr ķalur. (12\14)    

• Yâ ħânım duyar-sa bizi daħı öldürür. (103\2)    

    

----dıdıdıdıķdaķdaķdaķda    (Zaman zarf-fiil ekidir. )            

• Pâdşâh ĥużûrına dest bûs içün varıl-dıķda vezîr beni elbetde arķasına 

alup getürsün. (122\1)    

    

----kenkenkenken    (Hal zarf-fiil ekidir. )    

• Yûsuf Şâh ‘azm-i ķışla ider-ken yolı eski sarây önüne geldi. (75\14) 

• Bunlaruň daħı çâha düşer-ken kiminüň eli ayaġı cümle 

endâmları(149\9) 

    

----(y)ü(y)ü(y)ü(y)ü    (Hal zarf-fiil ekidir. )    

• Hîç kimseyi istemem, di-y-ü ġażab ile söyledi. (82\7)    

• Yûsuf Şâh “Bu nedür?” di-y-ü su’âl idüp eyitdiler (33\14)    

    

----(y)ArAk(y)ArAk(y)ArAk(y)ArAk    (Hal zarf-fiil ekidir. )    

• Gid-erek mizâcı gül gibi açıldı. (22\14) 

• Bir iki ġazel şarķı oķu-y-araķ yalıya geldiler. (79\14) 

    

----dıdıdıdıķķķķçaçaçaça    (Hal zarf-fiil ekidir. )    

• Ġuśśa vü inkisârı ol-dıķça ol ķaśra girüp göňli açulup bûy-ı reyâħîn 

ile dimaġı mu’aŧŧâr olurdı. (34\15) 

• Bizüm ‘ömrümüz ol-dıķça kifâyet ider sen de ġayrı ĥammâllıķ itme. 

(137\4) 
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----(y)Up(y)Up(y)Up(y)Up        (Bağlama zarf-fiil ekidir. ) 

• Bâzergân cevâba ķâdir olma-y-up iki kese daħı virdi. (16\17) 

• Nažar  itdügi gibi âh id-üp meftûn oldı. (28\4) 

• “Bâri teyzeme gideyüm,” di-y-üp teyzesine geldi. (82\15) 

• Civârdında olan ķomşular birer śopa al-up ĥammâlı bapuçsız 

ķaçırdılar. (137\13) 

 

1.2.1.2.3.2. 1.2.1.2.3.2. 1.2.1.2.3.2. 1.2.1.2.3.2. Fiilden İsim Yapım EkleriFiilden İsim Yapım EkleriFiilden İsim Yapım EkleriFiilden İsim Yapım Ekleri    

----ümümümüm 

• Öl-üm+den ķurtulmuş kimesneyüm. (142\3) 

    

----uuuunnnn 

• Śat-un almaķ bahânesiyle ĥaśırı getürüp temâşâ iderken, (151\1) 

 

----(U)k(U)k(U)k(U)k 

• Çehresi gün gibi rûşen, alnı aç-uķ ebrûları güşâde. (79/19) 

• Śu yolınuň büyü-k ŧaşını ķaldurup Yûsuf Şâh’ı śu lağımına 

bıraķdılar. 133 

    

----(a(a(a(a)k)k)k)k 

• Anı bir ħânım sevmiş, şimdi bir ķon-aķ câriyeler ħâdimler alup ġanî 

eylemişler. (82\12) 

•  “Benüm şevketlü pâdşâhum zamân-ı devletlerüňüzde bu maķûle 

baŧ-aķ-cı bir żâlim zuħûr itmiş olsa ne cezâ tertîb iderdüňüz,” didi. (151\11) 

    

----uşuşuşuş    

• Bî-çâre ĥammâl bildi ki  ķurtul-uş yoķdur. (136\19) 

    

----uuuu 

• Hemân Yûsuf Şâh’uň ķorķ-u-sından ol kiraz dudaġı çatladı. (101\11) 
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1.2.1.2.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri1.2.1.2.4. Fiilden Fiil Yapım Ekleri    

1.2.1.2.4.1. 1.2.1.2.4.1. 1.2.1.2.4.1. 1.2.1.2.4.1. Çatı EkleriÇatı EkleriÇatı EkleriÇatı Ekleri    

“Çatı, fiil kök veya gövdesinin, sözlük anlamında herhangi bir değişikli-

ğe uğramadan fiilden fiil yapan belirli bazı eklerle genişleterek cümledeki özne 

ve nesne ile olan bağlantısında uğradığı durum değişikliğidir.” 16 

Çatı ekleri fiili ettirgenlik, edilgenlik, dönüşlülük ve işteşlik bakımından 

değiştirirler. 

Eserdeki çatı ekleri ve örnekleri şu şekildedir;  

    

1.2.1.2.4.1.1. 1.2.1.2.4.1.1. 1.2.1.2.4.1.1. 1.2.1.2.4.1.1. EdilgenlikEdilgenlikEdilgenlikEdilgenlik    

----IlIlIlIl----, , , , ----UlUlUlUl----    

• Her kim görmeden alursa kırķ biň aķçe bahâ ta‘yîn ideler, śat-ıl-a. 

(13\1)    

• Ârâm ü ķarârı kemânı ħam-ender-ħam olup bük-ül-di. (36\8)    

• Aħşâma değin âteş-i intižâr ile yandum yaķ-ıl-dum. (45\14)    

• Her ŧarafdan ŧableler nişânlar ķon-ul-muş. (62\17)    

    

----UnUnUnUn    

• Ŧâlib ü râġıb bul-un-madı.  (13\6)    

• Dem-i nuĥûset encümı içre kem olmuş gör-ün-mez. (69\4)    

    

1.2.1.2.4.1.2. 1.2.1.2.4.1.2. 1.2.1.2.4.1.2. 1.2.1.2.4.1.2. DönüşlülükDönüşlülükDönüşlülükDönüşlülük    

----nnnn----    

• Kimi pervâneveş ŧola-n-ur, kiminüň dehânı śula-n-ur.  (4\10)    

• Be hey âdem kendi kendine söyle-n-ürsin. (138\)    

    

----IlIlIlIl----    

• Śabr-ı nuķûdı elden gidüp ħâke dök-il-di. (36\6)    

• Başından ‘aķlı gitti, yıķ-ıl-dı. (64\11)    
                                                
16 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s.538. 
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1.2.1.2.4.1.3. 1.2.1.2.4.1.3. 1.2.1.2.4.1.3. 1.2.1.2.4.1.3. İşteşlikİşteşlikİşteşlikİşteşlik    

----şşşş----    

• Bâzergân ile evlerine ir-iş-di. (16\2)    

• ‘Alâ-ĥide cümlesi “Benümdür,” diyü nizâ‘lar döğ-üş-ler itdiler. 

(23\1)    

• Pîş-ķademi ve nigeh-bânı kim ise bul-uş-dı.(63\1)    

• Gör-iş-diler, ķoç-uş-dılar. (63\12)    

    

1.2.1.2.4.1.4. 1.2.1.2.4.1.4. 1.2.1.2.4.1.4. 1.2.1.2.4.1.4. GeçişliGeçişliGeçişliGeçişli----EttirgenlikEttirgenlikEttirgenlikEttirgenlik    

----arararar----    

• Bî-iħtiyâr ŧaşra çıķ-ar-dum. (38\10)    

    

----ürürürür----    

• Ĥüsn ü dîdârı temâşâsı ile behremend olup rûzgâr geç-ür-diler. 

(114\6)    

• İttifâķ bir gün bir serçe ŧutup    dâma düş-ür-di. (129\19)    

    

----dUrdUrdUrdUr----    

• Bî-temeldür ey pûşt oğlan baķ ben seni öl-dür-medüm. (132\5)    

• Aŧşân olan derdmendleri âb-ı ĥayâta ulaş-dur-ur idi. (13\8)    

    

----tttt----    

• Sipâhî ħâtûnı atıňun ardına alup bir cânibe yürüyüp segir-t-di. (24\3)    

    

1.2.1.2.4.2. 1.2.1.2.4.2. 1.2.1.2.4.2. 1.2.1.2.4.2. Fiilden Fiil Yapan Diğer EklerFiilden Fiil Yapan Diğer EklerFiilden Fiil Yapan Diğer EklerFiilden Fiil Yapan Diğer Ekler    

----yyyy----    (<d)(<d)(<d)(<d)    

• Birķaç yumurdasın getür laķ laķ yuvasına ķo-y (46\10)    
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1.3. KELİME ÇEŞİTLERİ1.3. KELİME ÇEŞİTLERİ1.3. KELİME ÇEŞİTLERİ1.3. KELİME ÇEŞİTLERİ    

1.3.1. İSİM1.3.1. İSİM1.3.1. İSİM1.3.1. İSİM    

“İsim, canlı ve cansız bütün varlıkları ve mefhumları tek tek veya cins 

cins karşılayan; varlıkların ve mefhumların adları olan kelimelerdir.” 17  

Varlıkları ve mefhumları tek tek karşılayan isimlere  has isim (özel 

isim); 18 

• Ol mihr-i münîrüň ism-i resmüň Yûsuf Şâh diyü nâm tesmiye eyle-

di.(3\11) 

• Ħânımuň Demir-ħân isminde bir câriyesi daħı var idi. (81\9) 

“Varlıkları ve mefhumları cins cins karşılayan isimlere ortak isim (cins 

isim) denir.” 19 

• Mâl-i ķârûna mâlikdür. (8\18) 

• İşte bu altunları saňa virdi. (78\1) 

    

1.3.2. SIFAT1.3.2. SIFAT1.3.2. SIFAT1.3.2. SIFAT 

Sıfatlar “nesneleri vasıflandırma ve belirtme suretiyle karşılayan kelime-

lerdir.” 20  

Sıfatlar isimlerin vasıflarını belirtmesi açısından ikiye ayrılır.   

    

1.3.2.1. Niteleme Sıfatı1.3.2.1. Niteleme Sıfatı1.3.2.1. Niteleme Sıfatı1.3.2.1. Niteleme Sıfatı    

İsimlerin kalıcı, değişmeyen özelliğini ifade eden sıfatlardır. Niteleme 

sıfatları yapı bakımından üç grupta incelenir.  

        

1111.3.2.1.1. Basit Sıfatlar.3.2.1.1. Basit Sıfatlar.3.2.1.1. Basit Sıfatlar.3.2.1.1. Basit Sıfatlar    

İsimlerin kök halinde sıfat görevinde kullanılmasıdır.  

• Yûsuf Şâh ‘azm-i ķışla iderken yolı eski sarây önüne geldi. (75\14) 

• “Maĥalleli âgâh olun, ķara kedi gelmiş,” diyü feryâd eyledi. (96\8) 

                                                
17 Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 199, s. 207.  
18 M.Ergin,  age., s.207. 
19 M.Ergin,  age., s.207. 
20 M. Ergin, age. , s. 232. 
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1.3.2.1.2. Türemiş Sıfatlar1.3.2.1.2. Türemiş Sıfatlar1.3.2.1.2. Türemiş Sıfatlar1.3.2.1.2. Türemiş Sıfatlar 

İsimden fiil veya fiilden isim yapma eklerini alan kelimelerin sıfat göre-

vinde kullanılmasıdır.     

• Ŧatlu  kelâmı nâzenin şekilde beşer değil perî. (11\13) 

• Gemiciliķ  śan‘atına bü’ŧ-ŧav‘-ı ŧâlib oldı. (60\7)    

    

1.3.2.1.3. Birleşik Sıfatlar1.3.2.1.3. Birleşik Sıfatlar1.3.2.1.3. Birleşik Sıfatlar1.3.2.1.3. Birleşik Sıfatlar    

İki ayrı kelimenin birleşmesi sonucunda oluşan sıfata örnek eserde rast-

lanmamıştır. 

    

1.3.2.2. Belirtme Sıfatı1.3.2.2. Belirtme Sıfatı1.3.2.2. Belirtme Sıfatı1.3.2.2. Belirtme Sıfatı 

İsimlerin değişebilen özelliğini ortaya koyan sıfatlardır. Belirtme sıfatla-

rı dört grup altında incelenir.  

    

1.3.2.2.1. İşaret Sıfatı1.3.2.2.1. İşaret Sıfatı1.3.2.2.1. İşaret Sıfatı1.3.2.2.1. İşaret Sıfatı 

İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır.  

Metinde yer alan işaret sıfatları şunlardır; 

    

BuBuBuBu    

• Deli Meĥmed bu ĥâlden âgâh olup, kediyi ol gün maĥbûs eyledi. 

(91\2) 

• Ħânım eyitdi; “Be ĥerifler bu zamân sarħoş olup nerden geldüňiz, 

ŧoġrı söyleyüň,” didi. (104\6) 

    

ŞuŞuŞuŞu 

• Maĥalle içinde bir velvele peydâ oldu ki  “Bire ŧutun ne ŧarafa gitdi 

şu mel‘ûn,” diyü aradılar. (91\14) 

• Ħânıma merâk olup câriye eyitdi; var şu âdemi al gel, didi. (138\13) 
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OOOO 

• Ķahķaha ile ĥande idüp bir taże; “śuś koca-câzû diyü âġâza ile 

ġavġâ idüp o beğ senüň neňe lâyıķdur baķayum ġayrı ben kendümi nâra 

yıķayum,” diyü nizâ‘lar iderler. (4\17) 

• O demlerde Ġalaŧada kâse-lîs veled-i zinâ meşhûrlar var idi. (8\9) 

    

OlOlOlOl 

• Ol ŧarafa gûş ŧutup ŧurfa-kelâm diňlerdi. (64\9) 

• Öyle rivâyet iderler ki şimdi ol yalı olan maĥal ķayıķħânedür, dirler. 

(153\10) 

    

ŞolŞolŞolŞol 

• Bekir Oŧa Başı pür-âteş olup bir ķaraķolluķcı çaġırup; “Var şol sefih 

oġlanı al gel evinden,” didi. (74\2) 

• Bir câriye çağırup; var şol (şol) mezâr ŧaşına dayanup oŧuran âdeme 

baķ, ĥâlini śor, ammâ yanına pek śoķulma. (138\3) 

    

1.3.2.2.2. Sayı Sıfatl1.3.2.2.2. Sayı Sıfatl1.3.2.2.2. Sayı Sıfatl1.3.2.2.2. Sayı Sıfatlarıarıarıarı 

İsimlerin sayılarını belirten sıfatlardır.  

Metinde rastlanan sayı sıfatları şunlardır; 

    

1.3.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları1.3.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları1.3.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları1.3.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 

BirBirBirBir    

• Oŧa Başı bir boġça esbâb ĥâžır eylemiş. (75\4) 

• ħânım śanduğı açup bir çekmece çıķardı. (136\8) 

    

İkiİkiİkiİki 

• Hemân iki ‘aded ĥayvân ĥâžır, binüp iskeleye geldiler. İki çifte bir 

ķayıķa binüp ‘azm-i meyt iskelesi, diyüp yanâşdılar. (31\18) 

• Ma‘nîde iki dürlü ta‘âm var oldı. (124\5) 
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ÜçÜçÜçÜç 

• Üç cânibe üç oķ atayım. (23\16) 

• Üç ‘aded zenân-ı çengi ile Yûsuf Şâh’ı źevķ itdürüp biraz yolalum. 

(72\7) 

    

DörtDörtDörtDört 

• Ol pâdişâh bu niġmet ile devlet-mend olup dört nefer-i ‘âķıl var. 

(51\7) 

• Câriye yuķaru bâmdan nažar ider görür ki duħter bir nânı dört pâre 

idüp keser. (148\2) 

    

BeşBeşBeşBeş 

• Kimi aydur; beş śaĥan bir çorbâ ŧâsı aldı. (91\17) 

• Ĥammâluň beş ‘aded paresi olup berbere der ki; cânum berber bu se-

fer beş aķçemüz var. (127\2) 

    

YediYediYediYedi 

• Ol on günde yedi gün muttaśıl uyur. (66\15) 

• Ben yedi senede bez ŧoķudum, nagış işledüm. (136\10) 

    

ŦoŦoŦoŦoķuzķuzķuzķuz 

• Cenâb-ı Ĥaķķ bir erkek evlâd iĥsân ŧoķuz mâh on günde bir mâh-ı 

tâbân eline girüp (3\7) 

    

OnOnOnOn 

• ‘Adeti on güne varınca viśâl-ı rûh-efzâyla muġtenim olur. (66\14) 

• Ardunda on ķadar câriyeler vardur.(75\16) 

    

On DörtOn DörtOn DörtOn Dört 

• Çün Yûsuf Şâh on dört on beş yaşına irdi. (3\19) 
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On BeşOn BeşOn BeşOn Beş 

• Çün Yûsuf Şâh on dört on beş yaşına irdi. (3\19) 

    

YigirmiYigirmiYigirmiYigirmi 

• Yigirmi gün içinde zâg-ı siyâh ĥâśıl olur. (46\11) 

    

ĶĶĶĶırırırırķķķķ 

• Ķırķ yıllıķ ‘ibâdetinüň fâ‘idesi hebâ-i menŝûr Ĥaķķ dergâhında 

zîver-i ķabûl ile maķbûl olacaķ. (117\6) 

• Ĥammâl hemân tozı yedi, ķırķ ‘aded parayı aldı. (127\9) 

    

YüzYüzYüzYüz 

• Anlara yüz altuna virürüm, dimiş.(121\12) 

• Âħîrü’l-emr olmaķ żarûri olup yüz altun göndermişler. (121\13) 

    

İki Yüzİki Yüzİki Yüzİki Yüz 

• Yûsuf Şâh ile meclis olursam bu ķaħpeye iki yüz değnek urun, didi. 

(99\18) 

• Yûsuf Şâh ile meclis olursam iki yüz değnek uruň, dimiş idi. 

(100\12) 

    

Üç YüzÜç YüzÜç YüzÜç Yüz 

• Süleymân Aġa işte bu ĥikâye źevkime gitdi, diyüp üç yüz altun 

iĥsân eyledi. (71\18) 

    

BiňBiňBiňBiň 

• Kelâm ile ‘âmil olup destîyi anlara biň altundan eksik ile virmezem. 

(121\15) 

• Pîre ŧama‘ gâlip olup biň altuna daħı râżı degilem. (121\18) 
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KırKırKırKırķ Biķ Biķ Biķ Biňňňň 

• Pâzâra vire, her kim görmeden alursa kırķ biň aķçe bahâ ta‘yîn ide-

ler, śatıla. (12\18) 

 

On BiňOn BiňOn BiňOn Biň 

• Belinden kemeri çıķarup on biň guruşluķ altunı ħânıma teslîm eyle-

di. (137\1) 

 

1.3.2.2.2.2. 1.3.2.2.2.2. 1.3.2.2.2.2. 1.3.2.2.2.2.     Sıra SayıSıra SayıSıra SayıSıra Sayı    SıfatlarıSıfatlarıSıfatlarıSıfatları    

• İcâb-ı żarûret ile nâçâr ikinci ĥâcet içün dergâh-ı Ħaķķ’a el açup 

niyâz eyledi. (116\1) 

• Üçünci abdâl ki cümleden dânâ idi. (44\12) 

 

1.3.2.2.2.3. 1.3.2.2.2.3. 1.3.2.2.2.3. 1.3.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Üleştirme Sayı Üleştirme Sayı Üleştirme Sayı SıfatıSıfatıSıfatıSıfatı 

• Yûsuf Şâh cümlesine yigirmişer altun iĥsân eyledi. (50\10) 

 

1.3.2.2.2.4.  Yabancı Menşeli Say1.3.2.2.2.4.  Yabancı Menşeli Say1.3.2.2.2.4.  Yabancı Menşeli Say1.3.2.2.2.4.  Yabancı Menşeli Sayıııılarlarlarlar 

YekYekYekYek 

• Źâtımda bir gevher-i yek dâneyüm. (108\12) 

• Ammâ benüm bâd elinden ĥâlim perişân đarbet-i pür-heybeti ile 

cismüm rîze rîze vücûdum zerrâtla yeksândur. (109\5) 

 

HezârHezârHezârHezâr 

• Aňa varup hezâr nâz ü nîyâz ile minnetler idüp ķarż ķırķ bîň direm 

istedi. (14\5) 

• Hezâr şerm ve avâz-ı nerm ile eyitdi; (40\19) 

    

1.3.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları1.3.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları1.3.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları1.3.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları    

İsimleri belirsiz bir şekilde bildiren sıfatlardır.  

Metinde rastlanan belirsizlik sıfatları şunlardır; 
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BirBirBirBir    

• Bir gün cümlesini żiyâfet idüp otururlar idi. (64\1) 

• Ol gice aĥbâblardan bir źâtuň naķl eylediği ĥikâye. (117\15)     

    

BirkaçBirkaçBirkaçBirkaç     

• İttifâķ ol sarâyda birķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. (64\2) 

• Yûsuf Şâh ħânesinde birķaç aĥbâb ile źevķ ü śoĥbet iderdi ve her 

gice aĥbâba garâîb ĥikâyeler naķl itdirirdi. (105\7) 

    

HerHerHerHer 

• Hemân eŧrâfa sipâriş ider ki ‘ilmde mâhir her sînde kâmil bir üstâd 

bulup ĥâne-i sa‘âdetlerinde ‘ilm ta‘lîm itdirmekde idi. (3\17) 

• Her mürgde bir dürlü zebân, her ķuşda bir nev‘î beyân olur. (56\4) 

    

CümleCümleCümleCümle     

• Melik-zâde cümle aĥvâli işitdi. (44\15) 

• Çünki ‘aŧŧâr cümle bahârâtı birden söyledi. (87\8) 

    

Nice Nice Nice Nice  

• O śuller ki saķķâlığuň zamânında Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına sebîl 

eyledüň nice teşne vü ‘aŧşânları âb-ı ĥayât-efzâya ġarķ idüp ħayır du‘âlar 

alduň. (29\8) 

• Bir oġlı ŧoġar nice cihâna ĥükm ider, didiler. (49\4) 

    

Nice BirNice BirNice BirNice Bir 

• Rûzgâruň cefâ vü cevrî yüklerini nice bir çekeyüm. (15\9) 

    

1.3.2.2.4.  Soru Sıfatları1.3.2.2.4.  Soru Sıfatları1.3.2.2.4.  Soru Sıfatları1.3.2.2.4.  Soru Sıfatları 

İsimlerin yer, zaman, sayı ve nitelik bakımından belirtili duruma geti-

rilmesi istenildiğinde soru sıfatları kullanılır.  

Metinde rastlanan soru sıfatları şunlardır; 
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ĶanĶanĶanĶanġġġġıııı 

• Bu ħabîs kedidür, cânum hîç birüňüz görmedüňüz mi ķanġı evden 

gelür, didi. (92\4) 

• Cânum ķayıķçı sen ķanġı diyârdansın ve ķanġı diyârları gezdin ve 

başına ne geldi, naķl it görelüm, didi. (126\15) 

    

NeNeNeNe 

• Cezîre ne yerde ve ne cânibde idügüni ķırlangınç dimişdi. (68\11) 

• Bire ŧutun ne ŧarafa gitdi şu mel‘ûn,” diyü aradılar. (91\14) 

    

1.3.3. ZAMİR1.3.3. ZAMİR1.3.3. ZAMİR1.3.3. ZAMİR 

“Zamirler adların yerlerini tutan, kişileri ve nesneleri temsil veya işaret 

ederek karşılayan bir gramer kategorisidir.” 21  

Zamirler işlevleri bakımından yedi gruba ayrılırlar.   

 

1.3.3.1. Şahıs Zamiri1.3.3.1. Şahıs Zamiri1.3.3.1. Şahıs Zamiri1.3.3.1. Şahıs Zamiri    

“Kişi adlarının yerine kullanılan kelimelerdir.” 22 

Metinde rastlanan şahıs zamir çeşitleri    şunlardır; 

    

1. Tekil Şahıs: “ben”1. Tekil Şahıs: “ben”1. Tekil Şahıs: “ben”1. Tekil Şahıs: “ben” 

• Baňa öyle ķaśd itmişler, diyüp zârı zârı ağladı. (99\10) 

• Benüm şevketlü pâdişâhum zamân-ı devletlerüňüzde, (151\11) 

    

2. Tekil Şahıs: “sen” 2. Tekil Şahıs: “sen” 2. Tekil Şahıs: “sen” 2. Tekil Şahıs: “sen”  

• Var ĥużûruňda ol atama fırśat düşürüp senüňçün kelimât-ı ĥasene 

ideyüm. Ümiddür ki seni dâmâdlığe ķabûl eylese. (41\9) 

• Saňa oķumaķ, yazı yazmaķ öğredeyim. (86\12) 

    

                                                
21 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s.399 
22 H.Kavruk, age. , s.102. 
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3. Tekil Şahıs: “ol” 3. Tekil Şahıs: “ol” 3. Tekil Şahıs: “ol” 3. Tekil Şahıs: “ol”  

• Bu şehirde yâ ol dursun yâ ben. (12\3) 

• Ol daħı girü maķâmına irişdi.(45\9) 

 

1. Çoğul Şahıs: “biz”1. Çoğul Şahıs: “biz”1. Çoğul Şahıs: “biz”1. Çoğul Şahıs: “biz” 

• El-hükmü li‘llâh, biz śaġ olalum. (8\5) 

• “Bu kedi şimdi bizden ķaçar aħşâm oldıġı gibi diķķat buyuruň, ķanġı 

ŧarafdan gelür görelüm, çâresini buluruz,” didiler. (90\18) 

    

2. Çoğul Şahıs: “siz”2. Çoğul Şahıs: “siz”2. Çoğul Şahıs: “siz”2. Çoğul Şahıs: “siz” 

• “Cânum birâderler siz her zamân buraya gelür misüňiz,” didi.(33\8) 

• Elbette sizüň hedâyânuz da daħı bir destî olmaķ lâzımdur. (121\7) 

 

3. Çoğul Şahıs: “anlar”3. Çoğul Şahıs: “anlar”3. Çoğul Şahıs: “anlar”3. Çoğul Şahıs: “anlar” 

• Melik-zâde eyitdi; bizim anlara rağbetimüz ħidmet içün değildür. 

(48\8) 

• Anlara yüz altuna virürüm. (121\12) 

    

1.3.3.2. İşaret Zamiri1.3.3.2. İşaret Zamiri1.3.3.2. İşaret Zamiri1.3.3.2. İşaret Zamiri    

Varlıkların isimlerinin yerini işaret etmek yoluyla tutan kelimelerdir.  

Metinde rastlanan işaret zamir çeşitleri    şunlardır; 

    

Bu Bu Bu Bu     

• Bunı babası Bekir Oŧa Başıya sipâriş eyledi. (73\17) 

• Siyâh bunları bir dil-firîb maķâma indürüp otururlardı. (149\4) 

    

OlOlOlOl  

• İ‘tiķâdum budur ki saňa ol daħı ‘âşıķ olmuşdur. (41\17) 

• Bu elbiseleri ol virdi. (78\17) 
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An  An  An  An   

• Ol ķahbe saňa teslîm oldı. Ķabâĥat aňundur. (101\10) 

• Anlara yüz altuna virürüm, dimiş. (121\12) 

 

OOOO 

• Yazıcıoġlı eyitdi; efendüm ķanġısı źevküňize gider ise o sizindür, 

didi. (73\7) 

• Ŧıflî o nedür, didi. (95\6) 

 

1.3.3.3. Dönüşlülük Zami1.3.3.3. Dönüşlülük Zami1.3.3.3. Dönüşlülük Zami1.3.3.3. Dönüşlülük Zamiriririri    

“Dönüşlülük zamirleri,  şahıs zamirlerinden daha güçlü bir anlam taşı-

yan, onları anlamca katmerli kılan pekiştirilmiş bir tür şahıs zamiridir. Bunlara 

dönüşlülük zamiri denmesinin sebebi, zamirin, yapılan işin yapana dönüşünü 

gösteren bir işlev yüklenmiş olmasındandır”.23  

Dönüşlülük zamiri olarak metinde kendü ve öz kullanılmıştır.  

    

Öz Öz Öz Öz  

• Özini şem‘-i cemâlde yaķmaķ içün bezm-i belâya pervâne-i raķķâś 

eyledi. (36\11) 

• Üstâd-ı özüne hezerân hezâr-pişe-verler. Anda ‘âciz kebuter altında 

nezâket ile toħum-mürg oluruz. (61\19) 

    

KendüKendüKendüKendü 

• Ġayrı kendün(den) ümîdin kesüp ħâdiminden birine, var ķışlaya Be-

kir Oŧa Başını baňa çaġır gelsün, didi. (5\11) 

• Kendüye ketħudâ eylemişdi. (81\5) 

 

1.3.3.4. Belirsizlik Zamiri1.3.3.4. Belirsizlik Zamiri1.3.3.4. Belirsizlik Zamiri1.3.3.4. Belirsizlik Zamiri    

İsimlerin yerlerini belirsiz şekilde tutan kelimelerdir.  
                                                
23 Zeynep, KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s. 414. 
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Metinde rastlanan belirsizlik zamirleri    şunlardır; 

    

BiriBiriBiriBiri 

• Ol veled-i zinâlaruň biri ķapuda bekler idi. (32\7) 

• Yûsuf Şâh gülerek câriyelere nažar idüp birine “Sen benümsüň, gel 

yanıma,” diyüp der-âġuş eyledi. (73\9) 

    

Cümle, cümlesiCümle, cümlesiCümle, cümlesiCümle, cümlesi 

• Cümlesi Ħudâ-yı bî-niyâza vâfir ĥamd ü ŝenâlar, şükürler ķıldılar. 

(71\6) 

• Cenâb-ı Ĥaķķ cümlemizi ber-murâd eyleye. (153\16) 

    

FalânFalânFalânFalân----    FilanFilanFilanFilan 

• Her birisi falân oğlu filân diyü nâm virmişler idi. (8\11) 

 

Her biri, her birisiHer biri, her birisiHer biri, her birisiHer biri, her birisi 

• Her birisi falân oğlu filân diyü nâm virmişler idi. (8\11) 

• Her biri śanâyi‘den bir san‘at öğrenmek içün diyâr-ı ġurbete ‘azîmet 

itdikleri rivâyet eyledi. (55\15) 

 

HerkesHerkesHerkesHerkes 

• Bu sırdan herkes îbâ vü nefret idüp, çünki alan ve almayan pişîmân 

dur. (13\4) 

• Aħşâm oldı, herkes evlerüň damına çıķup ‘acep kedi ķandan gelür, 

diyü temâşa iderler idi. (91\3) 

 

Her kim, her kimiHer kim, her kimiHer kim, her kimiHer kim, her kimi 

• Pâzâra vire, her kim görmeden alursa kırķ biň aķçe bahâ ta‘yîn  ide-

ler, śatıla. (12\18) 

• Cenâb-ı pâdşâh bostâncı başıya fermân idüp, var şol žâlimüň 

ħânesini baś, içerüde her kimi bulursan ķatl eyle. (152\5) 
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HeHeHeHer ne, ne   r ne, ne   r ne, ne   r ne, ne    

• Her  ne fesâda mübâşeret iderse iķdâm ider. (40\16) 

• Dürbîn kedi olan tekneye râst gelüp ne oldıġın aňlaşılmayup, 

merĥûm Ŧıflî Efendi daħı ĥużûrda idi. (94\19) 

 

ĶanĶanĶanĶanġġġġı, ı, ı, ı, ĶanĶanĶanĶanġġġġısıısıısıısı 

• Her  ķanġıňuz oķlardan birini muķaddem getürürse ħâtûn anuň ol-

sun, didi. (23\17) 

• Yazıcıoġlı eyitdi; efendüm ķanġısı źevküňize gider ise o sizindür, 

didi. (73\7) 

 

Kim, kimiKim, kimiKim, kimiKim, kimi 

• Vaśiyet itdi ki bâb-ı ĥiśârdan muķaddem kim girerse anı pâdşâh 

ideyüz. (26\18) 

• Kimi aydur; “śandıġum ve dolâbum soymuş.” Kimi aydur; 

“Aħûrdan merkebi götürür iken çaġırdum, bıraġup ķaçdı.” (92\2) 

 

Kimse <kim + erse”Kimse <kim + erse”Kimse <kim + erse”Kimse <kim + erse” 

• Üç kimsedür, ceng ü cidâl iderler. (23\8) 

• Bu ‘ilme kimsenüň şu‘ûrı bu fene aħerüň vuķûf ü ĥużûrı yoķdur. 

(56\) 

    

Kimesne, kimsene < kim + ise + ne”Kimesne, kimsene < kim + ise + ne”Kimesne, kimsene < kim + ise + ne”Kimesne, kimsene < kim + ise + ne” 

• Kimesne muŧŧali‘ olmasun. (41\14) 

• Kimesne el urmadan baňa getür diyü sipariş eyledi. (93\17) 

 

ÖzgeÖzgeÖzgeÖzge 

• Bulursan var, dünyâda senden özge maĥremüm ciĥân-ı fânide 

vücûduňdan ġayrı hem-demüm yoķ. (113\2) 
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1.3.3.5. Soru Zamiri1.3.3.5. Soru Zamiri1.3.3.5. Soru Zamiri1.3.3.5. Soru Zamiri    

Soru zamirleri varlıkların isimlerini soru yoluyla ifade eden kelimeler-

dir. Başlıca soru zamirler “ne” ve “kim” dir. 

Metinde rastlanan soru zamirleri şunlardır; 

 

KimKimKimKim 

• Yûsuf Şâh vâlidesinüň destüň bûs idüp su‘âl eyledi ki vâlide bu 

ķonaķ kimindür, didi. (82\18) 

• Ħânım pencereden kimi istersüň diyü śû‘âl eyledi. (137\8) 

    

NeNeNeNe 

• Ey nûr-ı dîde ġam-ı endûha sebep ne böyle, gözyaşını döküp revân 

itmeğe bâ‘iŝ ‘aceb ne oldı? (38\5) 

• Ķayıķcı eyitdi; “begüm ne aġlarsun?” (102\8) 

 

1.3.3.5. Bağlama Zamiri1.3.3.5. Bağlama Zamiri1.3.3.5. Bağlama Zamiri1.3.3.5. Bağlama Zamiri    

“Bağlama zamiri, bir kelimeyi, bir kelime grubunu veya bir cümleyi 

başka bir kelimeye, kelime grubuna veya cümleye bağlayan ve aynı zamanda, 

içinde “zamir” anlam ve işlevi de bulunduran bir zamir türüdür.” 24 

Eserde bağlama zamiri olarak Türkiye Türkçesinde olduğu gibi  “ki” 

kullanılmıştır.   

    

KiKiKiKi 

• Fare-i sagîre ki â‘żâsı şikeste oldı. (105\15) 

• Andan büyük şirret, didikleri ħânım ki ĥammâla teśâûp iden ħânım 

mücevhere ġarķ olmış üç beş ķadar câriye ile pâzâra geldi. (140\9) 

    

    

    

                                                
24 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, 

Ankara, 2003, s.449. 
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1.3.3.6. Aitlik Zamiri1.3.3.6. Aitlik Zamiri1.3.3.6. Aitlik Zamiri1.3.3.6. Aitlik Zamiri    

“Şahıs ve işaret zamirleriyle kurulan ad tamlamalarında tamlanan öğenin 

kaldırılarak yerine +ki ekinin getirilmesi ile oluşturulan zamirler aitlik zamirle-

ridir.”  25 

• Deli Meĥmed evvel+ki minvâl üzre bahârâtı śaymaġa başladı. 

(87\13) 

• “Aħşâm+ki câriyeyi neyledüňiz,” didi. Biz aħşâm câriyeyi gördük ki 

ölmemiş, ķıyamadıķ deňize bıraķmaya. (104\9) 

 

1.3.4. ZARFLAR1.3.4. ZARFLAR1.3.4. ZARFLAR1.3.4. ZARFLAR 

Önüne geldiği fiil, sıfat, zamir ve zarfların anlamını zaman, yer, ölçü, ni-

telik, durum, soru yönleri ile niteleyen sözcüklerdir.  

Zarflar beş gruba ayrılır.  

 

1.3.4.1. Zaman Zarfları1.3.4.1. Zaman Zarfları1.3.4.1. Zaman Zarfları1.3.4.1. Zaman Zarfları    

Zaman anlamına sahip olan ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir.  

Metinde rastlanan zaman zarfları    şunlardır; 

    

Andan śoňraAndan śoňraAndan śoňraAndan śoňra 

• Bârî ĥüsn-i vechle ref‘ine iķdâm eyleyüp yahûdiye didi ki ĥamâma 

var, pâk ol gel viśâlüm güline andan śoňra ur el didi. (21\10) 

 

Bir giceBir giceBir giceBir gice 

• Bir gice Melik-i Ķaytur ħˇâbda gördi ki savma‘a zâhidden bir mâh 

gelüp nûş-zâduň ķaśrına girer. (48\17) 

 

    

    

                                                
25 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, 

Ankara, 2003, s:430. 
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Bu giceBu giceBu giceBu gice 

• Bu gice mihmânıňuz külbe-i aĥzânımızı ķudûm-ı şerifüňüz ile mü-

şerref idüp cânumız olsaňuz câyîz midür, der. (58\6) 

• Ŧıflî Efendi eyitdi; “İşte pâdşâhum bu śabâĥ ķayıķda bendeňiz ile 

temâşâ eylediğiniz tâze civân bu gice bir żâlim elinden ķurtulup bendeňize râst 

geldi. (151\15) 

    

Bir günBir günBir günBir gün 

• Meğer bir gün bir maślaĥata gidüp eğlendi. (35\15) 

• Bir gün eline âyine alup cemâline nigerân oldı. (114\13) 

 

Birkaç günBirkaç günBirkaç günBirkaç gün 

• Birķaç gün geçüp ol ŧarafa muķaddem saķķâ gelüp, ( 28\3) 

• Birķaç günden śoňra zâhidi da‘vet eyledi. (48\3) 

    

Bir iki günBir iki günBir iki günBir iki gün 

• Bir iki gün içre tamâm olmaķ netice-i efkârdur. (60\1) 

 

BugünBugünBugünBugün    

• Bugün atam ile senüň aĥvâlüňi söyleşdüm. (46\2) 

• İşte bugün bu vecihle mâcerâmız oldı. (123\16) 

    

Çün  Çün  Çün  Çün   

• Çün Yûsuf Şâh on dört on beş yaşına irdi. (3\19) 

• Çün iküňdi yaķın oldı. (50\7) 

    

DaimaDaimaDaimaDaima 

• Ŧaşra çıķmaz ħâne-i zâhidde mestûre genc-i śavma‘ada dâimâ 

‘ibâdetde kîmesneye görünmez, meşhûre idi. (35\13) 

• Şevketde dârâ vü çemşîd ķudretde encüm-sipâh ve ĥaşmetde ħurşid 

dâima żamîr-i seyr-i temâşaya mâîl idi. (143\7) 
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DekDekDekDek 

• Niķâb altında idi, bilüp niçün âh eyledüň diyü su‘âl idicek saķķâ 

mâcerâyı evvelinden âħirine dek ĥikâyet ü rivâyet eyledi, ĥabse gönderdi. 

(28\7) 

 

DelimDelimDelimDelim 

• Delim yıllar ĥükümet ü ‘adâlet idüp rûzgâr geçürdi. (30\4) 

 

DemDemDemDem 

• O demlerde Ġalaŧada kâse-lîs veled-i zinâ meşhûrlar var idi. (8\9) 

• Bunca demlerdür yollarda belâlar çeküp, (29\5) 

 

DünDünDünDün 

• Deli Meĥmed dün bir ‘arab ile ġavġâ itmiş. (88\18) 

• Bire ķız ķahpe dün gice sen Yûsuf Şâh ile źevķ itmişsin. (99\1) 

    

Erte Erte Erte Erte  

• Śoňra seni ħânım helâk ider, diyü çoķ naśîĥat eyledi ve ol gice ve er-

tesi gice ķalup vâlidesinüň destüň bûs idüp iskeleden ķayıķa binüp ‘azm-i yalı 

eyledi. (83\3) 

• Ertesi aħşâm Deli Meĥmed’üň ŧa‘âmı ķalmayup kediyi śalıvirdi. 

(91\7) 

    

Evvel     Evvel     Evvel     Evvel      

• Evvelden tertîb olmuş taże mîçolar Yûsuf Şâh’uň ķoltuğına girüp 

buyuruň efendüm begüm, diyüp Yûsuf Şâh’ı ķuş gibi uçurup  śofra başına 

getürdiler. (32\17) 

• Bir ĥâkime mürâca‘at lâzım geldi, ‘ahd itdik ki evvel buluşduġumuz 

kimesneyi ĥâkim idüp anuň söziyle ķanâ‘at ideyüz. (118\11) 
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GünGünGünGün 

• Yigirmi gün içinde zâg-ı siyâh ĥâśıl olur, peder görür. (46\11) 

• Ol gün beş altı kere meclis tâzeledi. (100\18) 

 

Günden güneGünden güneGünden güneGünden güne 

• Duħter günden güne bir gûne daħı olup, (147\13) 

 

Gün be günGün be günGün be günGün be gün 

• Cenâb-ı Ĥaķķuň emr ü ‘inâyetiyle gün-be-gün büyümeklikde, (3\12) 

• Ħˇâce Ŧursun’uň vücûdına bir ‘illet ‘ârıż olup gün-be-gün zaĥmet 

virür idi. (5\9) 

    

GündüzGündüzGündüzGündüz 

• Źânnıda nâsik ü ‘âbid nihâdında śalâĥ ü reşid nihâyet mertebede 

mütea‘bbid, gündüzlerde meşâmına bûy-ı ŧa‘âm, gicelerde çeşm-i bîdârına ħˇâb 

ü ârâm yürümezdi. (35\7) 

 

Günlerde bir günGünlerde bir günGünlerde bir günGünlerde bir gün 

• Günlerde bir gün ol cezîreye viśâl buldılar. (68\14) 

• Günlerde bir gün dîvân oldı. (75\11) 

    

GiceGiceGiceGice 

• Andan iki gice ruħsat alup ķayıķa binüp ‘azm-i İstânbul eyledi. 

(82\2) 

• Gice size gelüp mihmân oluruz. (123\16) 

    

HaftaHaftaHaftaHafta 

• Ustâdlar bir sâlda yapdıķları gemi bir haftalık kârim tûl-i zamân ile 

ĥâśıl olan keştiler. (59\18) 
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HeminHeminHeminHemin 

• Varlıġum hemîn bir âvuç yükdür. (130\10) 

    

Her Her Her Her  

• Ġâyet ĥaž idüp didi ki; “cânum birâderler siz her zamân buraya 

gelür misüňiz,” didi. (33\7) 

• Zengî her rûz aşaġa inüp şâha gelince cümlesini birer birer 

boġazlayup etlerini alup gitmiş. (149\15) 

 

HepHepHepHep 

• Aġzından bir lâf aňlaşılmıyor, ben senüň didiklerini hep didim. 

(88\9) 

• Hep žehep saňa naśîp oldı, diyü. İ‘tiķâdından rücû‘ itdi. (126\5) 

    

Her giceHer giceHer giceHer gice 

• Ben ħânıma her gice beş kere iş görürüm, ħânım beni öldürmez, 

didi. (104\13) 

• Her gice aĥbâba garâîp ĥikâyeler naķl itdirirdi(105\8) 

 

Her günHer günHer günHer gün 

• Her gün çiğeri daħı götürür idi. (89\9) 

• Ĥaśırlar işleyüp her gün śâtun vâfir aķçe elüňüze gire. (150\4) 

    

İçreİçreİçreİçre 

• Bir iki gün içre tamâm olmaķ netice-i efkârdur. (60\1) 

    

Müdâm Müdâm Müdâm Müdâm  

• Sûħte-i derdmend aç ü müstmend çeşmine ħˇâb-ı ĥużûr ĥarâm kârına 

gâhî pişîmân, ammâ gözü pirinç çinisinde müdâm śabâĥa ķarib olunca śabr ü 

âram eyledi. (125\6) 
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Ol giceOl giceOl giceOl gice 

• Duħter ŧaşrada ķalup ol gice bir yerde ârâm eyledi. (25\18) 

• İkisi bile ol gice varup ħˇâceye mihmân oldılar. (124\1) 

 

ŚabâŚabâŚabâŚabâĥĥĥĥ 

• Śabâĥ bildüğin gibi ‘arż-ı ĥâl iderüm,” didi. (41\15) 

• Śabâĥ olup came ħˇâbından  ķalķdı. (113\17) 

 

ŚoňraŚoňraŚoňraŚoňra 

• Birķaç günden śoňra zâhidi da‘vet eyledi, duħteri istedi. (48\3) 

• Şimdîden alalum, soňra bulunmaz. (121\8) 

    

SubhSubhSubhSubh 

• Śubĥ-ı sâdıķ irişüp ‘âlem nûr-ı âftâb ile münevver oldı. (47\6) 

 

ŞimdiŞimdiŞimdiŞimdi 

• Şimdi Bekir Oŧa Başı eli altundadur. (8\19) 

• Şimdi nevrûz zamânıdur. (120\5) 

    

Üç beş günÜç beş günÜç beş günÜç beş gün 

• Eyitdiler ki; üç beş gün işüňüzi terk idüň. (93\11) 

• Ammâ Yûsuf Şâh’a ħânım üç beş gün vâlidinde eylenmiş. (105\5) 

    

YılYılYılYıl 

• Delim yıllar ĥükümet ü ‘adâlet idüp rûzgâr geçürdi. (30\4) 

• Şehzâde bir yıla değin ol fende üstâd tekmîl-i ŧarîk idüp śâĥîb-i irşâd 

oldı. (57\12) 

    

1.3.4.2. Yer Zarfları1.3.4.2. Yer Zarfları1.3.4.2. Yer Zarfları1.3.4.2. Yer Zarfları 

Fiilin anlamını yer ya da yön bakımından tamamlayan kelimelerdir.  

Metinde rastlanan yer zarfları    şunlardır; 



70 

 

AnAnAnAn 

• Meğer ol arada üç nefer ķarındaşlar śayyâdlar anda bâlıķ avlayup 

deryâya aġ bırâķmışlar idi. (22\1) 

• Cümle çocuķlar anda oynarlar. (139\12) 

 

AraAraAraAra 

• Aralarında bir cânâne ki ĥüsn ile bir dânedür. (23\9) 

• Leŧâ’if ile ķadem-ħâne arasında źevķ iderler, didi. (98\11) 

    

GirüGirüGirüGirü  

• Ol daħı girü maķâmına irişdi. (45\9) 

• Şehr ucunda birbirine vedâ‘ içün müfâraķat eyleyüp ittifâķ itdiler ki 

yılbaşında bir mua‘yyen zamanda girü ol maĥallde içtimâ‘ eyleyeler. (55\1) 

    

İçerüİçerüİçerüİçerü 

• Ķapuya varup içerü girmeķ istedi. (19\17) 

• Cenâb-ı pâdşâh bostâncı başıya fermân idüp, var şol žâlimüň 

ħânesini baś, içerüde her kimi bulursan ķatl eyle. (152\5) 

    

ĶandaĶandaĶandaĶanda 

• Aħşâm oldı, herkes evlerüň damına çıķup ‘acep kedi ķandan gelür, 

diyü temâşa iderler idi. (91\3) 

• Hamâl eyitdi “ħânım câriyeler ķanda gitdi,” didi. (128\17) 

    

KarşuKarşuKarşuKarşu 

• Anı gördi ki bir ak ķoçı ķarşudan gelür ve ardunda on ķadar 

câriyeler vardur. (75\15) 

• Bir vâfir anda ŧurdı, gördi, ķarşuda bir mûm ışıġı var. Ana ŧoġrı 

gitdi, gördi. (133\17) 
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OrtadaOrtadaOrtadaOrtada 

• Şu mel‘ûnı rûz u şeb beklerüz, ele geçerse bir büyük çamaşuy tekne-

si alup ortasına bir çubuķ üç arşûn miķdârı bez açup aķındıya varup kediyi içine 

ķoyup deryâya bıraķıruz,” diyüp cümlesi, “Münâsib,” didiler. (93\12) 

• Bu aĥvâlden ķorkarım ki ortada Leŧâ’if yoķdur. (101\4) 

    

ÖňÖňÖňÖň 

• Ķoçı Yûsuf Şâh’uň öňüne geldi. (75\18) 

• Bir a‘lâ boġça esbâb ĥammâluň öňüne ķoydılar. (127\18) 

 

1.3.4.3. Miktar Zarfları1.3.4.3. Miktar Zarfları1.3.4.3. Miktar Zarfları1.3.4.3. Miktar Zarfları 

Fiilin anlamını derece ve miktar bakımından tamamlayan kelimelerdir.  

Metinde rastlanan miktar zarfları    şunlardır; 

    

AvuçAvuçAvuçAvuç 

• Yazıcı-zâde yarın erken teşrîf eyle berâber gidelüm, diyüp bir avuç 

altun iĥsân eyledi. (10\15) 

• Yûsuf Şâh bizlere ricâ itdi, birer avuç altun virdi. (104\8) 

    

BirazBirazBirazBiraz 

• Üç ‘aded zenân-ı çengi ile Yûsuf Şâh’ı źevķ itdürüp biraz yolalum 

öbür refîķler ħaberdâr olmadan, didi. (72\7) 

• Yûsuf Şâh eyitdi; “Biraz çârşûyı gezeyüm” diyüp çârşûya çıķdı. Ge-

zerken bir aĥbâba rast geldi. (84\17) 

 

ÇokÇokÇokÇok 

• Bendeňizde çoķ ĥaķķuňuz vardı. (9\12) 

• Gel nûr-ı ‘aynum vaz geç bu işden, diyü çoķ naśîĥat eyledi, fâide it-

medi. (79\2) 
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Deste desteDeste desteDeste desteDeste deste 

• Ķaşları hilâller her biri cân mürġinüň şikârına cengâller, kâkülleri 

deste deste güller, saçları ĥüsn ü cemâl ravżasında ŧop ŧop sümbüller zülf-i ŧâr-

mârnuň. (65\16) 

    

HezârHezârHezârHezâr 

• Aňa varup hezâr nâz ü nîyâz ile minnetler idüp ķarż ķırķ bîň direm 

istedi ki śanduġı ala. (14\5) 

• Hezâr şerm ve avâz-ı nerm ile eyitdi; (40\19) 

 

ĶadarĶadarĶadarĶadar 

• Anı gördi ki bir ak ķoçı ķarşudan gelür ve ardunda on ķadar 

câriyeler vardur. (75\15) 

• Andan büyük şirret, didikleri ħânım ki ĥammâla teśâûp iden ħânım 

mücevhere ġarķ olmış üç beş ķadar câriye ile pâzâra geldi. (140\9) 

    

Ne ĶadarNe ĶadarNe ĶadarNe Ķadar 

• Hemân Deli Meĥmed dükkânda ne ķadar bahârât var ise cümlesin 

śayup dökdi. (87\3) 

• Ĥânım eyitdi; “cânum efendüm, göreyüm sende ne ķadar aķçe var ,” 

didi. (136\18) 

    

Ol kadarOl kadarOl kadarOl kadar 

• Biz ol ķadar naśiĥat itdik, söz almadı. (104\12) 

    

ŞemmeŞemmeŞemmeŞemme 

• Ey  ‘ažamet ü rif‘âti meydânında ħüsrevân-ı cihân şemme ĥâşâ ke-

reminden ķulunum maĥzûn, (2\18) 

• Gördiler aġ içinde gül yüzlü bir ħâtûn śafĥa-i sînesi beyâż sîm, saç-

ları ķızıl altun, cemâlde cemîl, ĥüsn içinde mâhe, ‘adîl-i ĥayâtından ramaķ ü 

şemme ķalup vefât itmelü olmuş. (22\6) 
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1.3.4.4. Durum Zarfları1.3.4.4. Durum Zarfları1.3.4.4. Durum Zarfları1.3.4.4. Durum Zarfları    

“Durum zarfları, fiildeki oluş ve kılışın durumunu belirten zarflardır.” 26 

Metinde rastlanan durum zarfları şunlardır; 

    

Bir birBir birBir birBir bir 

• Ol mezbûr veled-i zinâlar bir bir cem‘ oldılar. (72\2) 

• Deli Meĥmed eyitdi; İmâm Efendi kedi cevâb ider ki maĥalleliile 

ceng iderüm, diyü bir bir maĥalleli yaraķlanup geldiler. (96\19) 

 

BöyleBöyleBöyleBöyle     

• Böyle ĥâlimüz niçe olur didükde içlerinden bir şûm sitâre mezmûr 

Yazıcıoġlı bî-edeb var idi. (8\15) 

• Deli Meĥmed böyle belledi. (87\9) 

    

DenDenDenDenlülülülü 

• Ammâ keff deňlü seĥâb-ı nûruma ĥicâb żiya-yı ‘alem efzûma niķâb 

olur. Ħayretde kef geçerüm. (108\17) 

• Benüm ĥavśalamda ķaz yumurdası deňlü incü olur mı, niçün 

naśîĥatum ile müteneśśiĥ olmaduň ‘aķluň yoġmış, didi. (131\16) 

    

Derd ileDerd ileDerd ileDerd ile 

• Ħasta cismünde firâķuň derd ile, (102\5) 

    

DürlüDürlüDürlüDürlü 

• Her mürgde bir dürlü zebân, her ķuşda bir nev‘î beyân olur. (56\4) 

• Yûsuf Şâh cümlesine iltifât idüp bir müzeyyen meclis ķurup 

ħânendeler raķķaślar gelüp dürlü raķś eylediler. (72\2) 

    

    
                                                
26 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, 

Ankara, 2003, s.502. 
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GineGineGineGine        

• Gine źevk ü śafâ idüp tamâm yedi mâh bu vechle ol veled-i zinâlar 

ile ol mâlı tamâm eyledi. (73\13) 

    

HemânHemânHemânHemân 

• Hemân śoyunup cümle esbâb duħtere giydürüp başından mücevveze 

ile destârını daħı başına ķoydı. (25\4) 

• Naĥîfim, vücûdumda görünem hemân bâl ü perdür. (130\10) 

    

Her DürlüHer DürlüHer DürlüHer Dürlü 

• Bu veled-i zinâlar Ayvâlı Meyħânesinde bir ‘âlî-meclis düzüp her 

dürlü levâzımâtuň tamâmen ĥâžır âmâde eylediler. (31\14) 

    

Ne DeňlüNe DeňlüNe DeňlüNe Deňlü 

• Vezîri getürüp benüm rıża-yı şerîfüm maķśûd u murâd ise evüňde 

olan duħterini śat ne deňlü sevgilü gevher-i güzin ise var yabâna at, diyü teşdîd 

ü verhemler eyledi. (12\8) 

• Cibâli yerlerinden izâle içün ne deňlü ķuvvet ü zor ile üzerlerine 

mürûr eylesem yerlerinde, (109\18) 

 

Ne DürlüNe DürlüNe DürlüNe Dürlü 

• İnsânda ne dürlü ġam olsa ġamdan ferâĥ bulur, didi. (10\13) 

 

Ol delňüOl delňüOl delňüOl delňü 

• Ol deňlü bahâya virüp medyûn olduň visâlim ümidi ile bunca 

demlerdür yollarda belâlar çeküp ġam ü endûha maķrûn oldıň. (29\4) 

    

ÖyleÖyleÖyleÖyle 

• İmâm Efendi eyitdi; ey Deli Meĥmed biz bu ħabîsi sürdük, öyle 

žann ider idik Mıśır’a ķadar gitdi. (96\15) 
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• Öyle rivâyet iderler ki şimdi ol yalı olan maĥal ķayıķħânedür, dirler. 

(153\10) 

 

PârePârePârePâre 

• Baĥruň yüzi gül-gûn, mâruň endâmı ser-tâ-ser pür-ħûn bir pâre ża‘îf 

ile zebûn olup ķuvveti şikest olurdı. (70\7) 

• Câriye yuķaru bâmdan nažar ider görür ki duħter bir nânı dört pâre 

idüp keser. (148\2) 

    

SerSerSerSer----ââââ----serserserser 

• Şehzâde-i dil-güşâya sarâyı surûr-baħş ve ġam-zidâya iletüp envâ‘-ı 

firâş ü bisâŧlar ile müşerref zer-baft zarlar ser-â-ser bâlînler bisterle ile arâste-i 

müzeyyen maķâm-ı gice irişür. (58\14) 

 

Şol deňlüŞol deňlüŞol deňlüŞol deňlü 

• Meclis-i insüň ĥikâyet kûyları kıśâ-perdâzları meserret ü sürür-i 

bezminüň gûyendeleri ħoş-avâzlarıdur, diyü ķuş dilinüň şol deňlü evśâf ü 

şerĥini eyitdi ki şehzâde ol zebâna ‘âşıķ-ı ‘iźârı manŧıkü’ŧ-ŧayra cân ile vamıķ 

oldı. (56\13) 

• Ta‘liminde zaĥmet çekilmez, diyü fevâîd bahrı şol deňlü taķrîr itdügi 

şehzâde ta‘lîmine raġbet gösterüp deryâ seyrine râġıb gemiciliķ śan‘atına bü’ŧ-

ŧav‘-ı ŧâlib oldı. (60\4) 

 

ŞöyleŞöyleŞöyleŞöyle 

• Ķıśśa-gûyân-ı ĥikmet-şinâs râviyân-ı fażîlet-iķtibâs şöyle rivâyet 

iderler. (1\1) 

• Yûsuf Şâh Oŧa Başı’nuň destîň bûs idüp şöyle durdı. (74\16) 

    

TîzTîzTîzTîz 

• Ķaśd eyledi ki bâġbân oġlını tîġ-i tîz ile helâk eylese girü bânûnuň 

faziĥat ü bed-nâmlıķdan endişe idüp śabr eyledi. (42\6) 
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• “Be-ser ü çeşm” diyü tîz-destlik ‘ulûmunu gösterdi. (62\11) 

    

YalňYalňYalňYalňızızızız 

• Zirâ bendeňiz yalňız ĥicâb iderüm, didi. (30\13) 

• Ŧoķ olan sûħte ĥavśalası enbâr-ı dâne-i pirinç ile memlû yalıňuz pi-

lâvı ol yedi, ķarnı ŧoķ ħużûr ile yatdı, uyudu. (125\3) 

    

Yine Yine Yine Yine  

• Yine ħânım Yûsuf Şâh’uň ceplerün altun ile ŧoldurdı. (101\19) 

    

1.3.4.5. Soru Zarfları1.3.4.5. Soru Zarfları1.3.4.5. Soru Zarfları1.3.4.5. Soru Zarfları    

“Soru zarfları fiildeki oluş ve kılışı çeşitli yönlerden soru yoluyla belir- 

ten zarflardır.” 27  

Metindeki soru zarfları şunlardır;  

    

NaśNaśNaśNaśılılılıl    

• Ķadem-ħâne arasında, naśıl inkâr idersin â ķaĥbe? (99 \13) 

• Yâ Râbb bu naśıl ĥâldür, benüm başıma geldi?” (135\15) 

 

NeNeNeNe    

• ‘Acabâ ne vaķt śabâĥ olur, diyü uyķu uyumadı. (31\13) 

    

NeredeNeredeNeredeNerede    

• “Ey oġlım bu câriye nedür ve nerede bulduň,” didi. (103\18) 

    

NiçünNiçünNiçünNiçün    

• Niçün âh eyledüň?” (28\7 ) 

• ‘Acabâ niçün ķayıķ gelmedi,?” diyü endîşede ķalup gerü ħânesine 

geldi. (117\14) 
                                                
27 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, 

Ankara, 2003, s.523. 
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1.3.5. EDATLAR1.3.5. EDATLAR1.3.5. EDATLAR1.3.5. EDATLAR 

“Edatlar manaları olmayan, sadece gramer vazifesi bulunan kelimeler-

dir. Tek başlarına manaları yoktur. Hiçbir nesne veya hareketi karşılamazlar. 

Fakat manalı kelimelerle birlikte kullanılarak onları desteklemek suretiyle bir 

gramer vazifesi görürler.”  28 

Edatlar üç ana başlık altına incelenir.  

    

1.3.5.1. Ünlem Edatları1.3.5.1. Ünlem Edatları1.3.5.1. Ünlem Edatları1.3.5.1. Ünlem Edatları    

Bir duyguyu, bir düşünceyi ifadeye çalışırken kullandığımız edatlardır.  

Ünlem edatları beşe ayrılır. 

 

1.3.5.1.1. Ünlemler1.3.5.1.1. Ünlemler1.3.5.1.1. Ünlemler1.3.5.1.1. Ünlemler    

Bir duyguyu, (his, heyecan, sevinç, keder, ızdırap, nefret, hayıflanma, 

çoşkunluk, üzüntü) bir düşünceyi anlatan veya tabiat seslerini ifade eden edat-

lardır.29 

Metinde rastlanan ünlemler şunlardır; 

    

ÂhÂhÂhÂh    

•  “Âh Bekir Aġa seni şol vechle çaġırdum ki; Yûsuf Şâh evvel Allah 

śoňra saňa emânet, (5\19) 

• Yûsuf Şâh  “Âh Yazıcı-zâde, ne olaydı efendi pederüm birķaç sâl 

śaġ olaydı, biraz daħı ‘aķlum başuma yâr olur idi.(9\18) 

    

VâhVâhVâhVâh 

• Ħânım eyitdi; “Vâh vâh öyle ise saňa yazıķ, iftirâ itmişler,” diyüp 

(99\11) 

• “Vâh yazıķ olmuş saňa. Bârî çoķ altunın aldı mı?” didi. (139\6) 

    

    

                                                
28 Muharrem ERGİN, Türk Dilbilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s.328 
29 Tuncer GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ, Ankara, 2000, s.425. 
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1.3.5.1.2. Seslenme Edatları1.3.5.1.2. Seslenme Edatları1.3.5.1.2. Seslenme Edatları1.3.5.1.2. Seslenme Edatları 

Hitap edatlarıdır.  

Metinde rastlanan seslenme edatları    şunlardır; 

    

DiDiDiDiririririġaġaġaġa 

• Diriġa şeklüm nažar-ı bî-gâne ileâlûde ‘iffetüm gevherleri dest-i 

nigâh-ı aġyâr ile rübûde soldı.(38\13) 

    

EyEyEyEy 

• Ey zemîn ü zamânuň ħâlıķı mâr u mûr ve üns ü cinnüň râzıķı, (2\5) 

• Bî-temeldür ey pûşt oğlan baķ ben seni öldürmedüm, senüň serçe 

ķûşı ķadar ‘aķluň yoķ mıdı? (132\5) 

 

EyâEyâEyâEyâ    

• Eyâ merĥamet-efzâ-yı bî-çâregân-ı mütekâsil-i merd-efzâ-yı 

feramândegân mużŧarr-ı feryâd-res-i âvâregân-ı bî-pâ vü ser, (2\13) 

 

HeyHeyHeyHey 

• Ķayıķçı eyitdi; “Be hey oġlım başdan çoķ serencâm geçdi velâkin 

bir ġârip ĥikaye naķl ideyüm,”didi.(126\17) 

• Serçe eyitdi; “Hey cahil ne ‘acep aĥmaķ imişsin.” (131\9) 

    

HeyhâtHeyhâtHeyhâtHeyhât 

• Anı taśavvur eyleme, heyhât fırśatı fevt eyleyenler emel-i 

âyinesinde çehre-i maķsûdı görmez.(131\12) 

1.3.5.1.3.  Soru Edatları1.3.5.1.3.  Soru Edatları1.3.5.1.3.  Soru Edatları1.3.5.1.3.  Soru Edatları 

“Sorma ifade eden, soru için kullanılan edatlardır.” 30 

Metinde rastlanan soru edatları şunlardır; 

                                                
30 Tuncer GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.426. 
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ĶandaĶandaĶandaĶanda 

• Vâlidesi görüp; “Ey ciğer köşem bu elbiseleri ķanda buldun,” didi. 

(78\14) 

• Hamâl eyitdi; “Ħânım câriyeler ķanda gitdi,” didi. (128\16) 

 

ĶanĶanĶanĶanġġġġıııı 

•  “Bu ħabîs kedidür, cânum hîç birüňüz görmedüňüz mi ķanġı evden 

gelür?” didi. (92\4) 

• Pîre mâcerayı ŧâķrîr idüp “Üç ħusuśda ķanġısı yaramazdur. Beyân ü 

‘ayân eyle” dimişler. (118\18) 

 

NeNeNeNe 

• “Ŧıflî şu nedür, deryâda bir şey var, şu ne baķsaňa?” didi. (95\3) 

• “Ŧâli‘üň müsâ‘id imiş, devlete irişmüşden śanâyi‘e ne iĥtiyâç?” 

didiler. (145\2) 

 

NedenNedenNedenNeden 

• Neden oldı menzilile-i  ‘uķbâsı câh-ı cehennem derece-i âħirisi 

‘azâb-ı ateş ile üns ü maĥrem oldı. (49\19) 

    

Ne İçünNe İçünNe İçünNe İçün 

• “Cânum ne içün śaklarsun, işte bende olan aķçe ancak senüň 

içindür, daħı aķçemde senüň, bende senüň, didi. (136\14) 

    

Niçe Niçe Niçe Niçe  

• Böyle ĥâlimüz niçe olur didükde içlerinden bir şûm sitâre mezmûr 

Yazıcıoġlı bî-edeb var idi (8\15) 

• Ĥâlüň nice olur geldügüň yerden girü maķâmıňa var. (41\13) 

    

Niçe BirNiçe BirNiçe BirNiçe Bir 

•  Rûzgâruň cefâ vü cevrî yüklerini nice bir çekeyüm. (15\9) 
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NiçünNiçünNiçünNiçün 

• “Niçün söylemezler ol daħı niçün bunı aramaz?” didi. (73\18) 

• Ĥammâl eydür;  göňlinden ki “cânum bu ķonâġ kimindür, beni bu-

raya niçün getürdiler?” diyü ħülyâ iderdi. (128\10) 

    

1.3.5.1.4.  Cevap Edatları1.3.5.1.4.  Cevap Edatları1.3.5.1.4.  Cevap Edatları1.3.5.1.4.  Cevap Edatları 

“Kabul veya red ifade eden edatlardır.” 31 

Metinde rastlanan cevap edatı sadece “elbette”dir. 

• Elbette sizüň hedâyânuz da daħı bir destî olmaķ lâzımdur. (121\7) 

• “Elbette bu ħülyânıň aślı olmâlı,” didi. (138\9) 

    

1.3.5.1.5. Gösterme Edatları1.3.5.1.5. Gösterme Edatları1.3.5.1.5. Gösterme Edatları1.3.5.1.5. Gösterme Edatları 

Birini ya da bir şeyi göstermek için kullanılan edatlardır.     

Metinde rastlanan gösterme edatı şunlardır;    

    

İşteİşteİşteİşte    

• Yûsuf Şâh “Âferîn Süleymân Aġa işte bu ĥikâye źevküme gitdi,” 

diyüp üç yüz altun iĥsân eyledi. (71\17) 

• Śuś bire ķahbe, işte (işte) senüň pencegüň daħı yedmedi. (141\1) 

    

TâTâTâTâ 

• Tâ ben miķâbeleden śoňra Yûsuf Şâh ile ķapudan ŧaşra çıķarken 

beni çaġırırsaňız ben istiġňâ iderüm. (31\8) 

    

1.3.5.2. Bağlama Edatları1.3.5.2. Bağlama Edatları1.3.5.2. Bağlama Edatları1.3.5.2. Bağlama Edatları 

“Kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri ve kimi zaman da paragraf-

ları şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan ve yüklendikleri işlevler ile 

bağlandıkları sözler arasında türlü anlam ilişkileri kuran gramer öğeleridir.”  32 

                                                
31 Tuncer, GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.426. 
32 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s. 1091. 
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Bağlama edatları bulundukları yer ve görevlerne göre beşe ayrılırlar. 

    

1.3.5.2.1. Sıralama Edatları1.3.5.2.1. Sıralama Edatları1.3.5.2.1. Sıralama Edatları1.3.5.2.1. Sıralama Edatları    

“Arka arkaya gelen unsurları, kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri 

bağlayan edatlar olup virgül yerine kullanılır.” 33  

Metinde rastlanan sıralama edatı şunlardır; 

    

İleİleİleİle 

• Yazıcıoġlı ile Bûrnâz Süleymân’ı berâber alup Yûsuf Şâh ħânesine 

getirdi. (50\11) 

• Ħânım ile Yûsuf Şâh bir ĥafta źevķ ü śafâ eylediler. (81\3) 

 

UUUU 

• Rûz u şeb mülâĥažaları śıdķ ehline ilzâm ve ‘uyûb leyl ü nehâr fikr 

ü tedbîrleri erbâb-ı śalâĥı iftirâ ile ma‘yûb itmedür. (18\16) 

• Meded baňa raĥm u şefķat eyle, (40\7) 

    

ÜÜÜÜ 

• Hemân meclis amâde olup ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śoĥbete başladılar. 

(80\11) 

• Ĥaķķ’a ĥamd ü ŝenâlar eyledi. (96\6) 

    

VeVeVeVe 

• Hemân Ħˇâce Ŧursun ķurbânlar ve iĥsânlar şengler ve şâdîliķler, 

düğünler, bayrâmlar, ŧayâlar, dâdılar, lâlâlar, köleler ta‘yîn idüp, (3\9) 

• Mîr-‘âlem ve Ŧıflî Efendi ġażaba gelüp yerinden ķalķup oŧurur idi. 

(142\9) 

    

    

                                                
33 Tuncer GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.426. 
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VüVüVüVü 

• Bî-iħtiyâr âşufte vü ħasta oldum. (67\9) 

• Ĥammâl münâsib görüp çârşûya gelüp sebze vü et ve et ekmek alup 

geldi. (137\6) 

    

1.3.5.2.2. Denkleştirme Edatları1.3.5.2.2. Denkleştirme Edatları1.3.5.2.2. Denkleştirme Edatları1.3.5.2.2. Denkleştirme Edatları    

Birbirine denk olan, birbirinini yerini tutabilecek olan iki unsuru birbiri-

ne bağlayan, birbiriyle karşılaştıran edatlardır. 34 

Metinde rastlanan denkleştirme edatları şunlardır;        

    

YaYaYaYa    

• Ġayrı emniyet olmaz. Yâ bunuň def‘ine iídâm idelüm” didi. (93\6) 

• Yâ ħânım duyarsa bizi daħı öldürür,” didiler. (103\2) 

 

YâYâYâYâħûdħûdħûdħûd 

• Ķorķmadın mı ħânım duyarsa beni döger yâħûd beni ķatl ider, diyü 

fikr eylemedin mi?”didi. (99\2) 

• Ħudâ’dan ħavfuň yoķ mı yedi senedür beni evde bıragup bir 

mektub yâħûd ħarçlıķ yollamayup beni evlâdum ile bî-kes ķoyup gitmek lâyıķ 

mıdur?” diyü feryâd ider. (134\6)     

    

1.3.5.2.3.  Karşılaştırma Edatları1.3.5.2.3.  Karşılaştırma Edatları1.3.5.2.3.  Karşılaştırma Edatları1.3.5.2.3.  Karşılaştırma Edatları 

“Karşıyaştırma edatları iki veya daha çok unsuru, dil birliğini birbirine 

bağlayan edatlardır.” 35 

Metinde rastlanan karşılaştırma edatları; 

    

HemHemHemHem 

• Hem giderdi vâfir gidüp bir mezâristâna gelüp,  anda bir mezâr 

ŧaşına ŧayanup oŧırdı. (137\15) 

                                                
34 Muharrem ERGİN, Türk Dilbilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul 1993, s. 333 
35 M.Ergin age., s. 333 
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• Ammâ ĥülyâ ider, hem eli ile işâretler ve ağzı ile söylenürdi. 

(137\17) 

    

Kimi…kimiKimi…kimiKimi…kimiKimi…kimi 

• Kimi pervâneveş ŧolanur, kiminüň dehânı śulanur, ( 4\10) 

• Kimi mecnûn kimi vâmıķ oldı. (23\1) 

    

Ne…neNe…neNe…neNe…ne 

• Cenâb-ı Ĥaķķ’a münâcât iderse ne ķaśr ķalur ne bâġ ve ne bostân 

ve ne memleket-i pâdşâhî ķalur ne tâb ü tüvân. (37\8) 

• Cezîre ne yerde ve ne cânibde idügüni ķırlangınç dimişdi. (68\11) 

 

YâYâYâYâ 

• Bu şehirde yâ ol dursun yâ ben (12\4) 

• Kirpikleri  can almaġa yeterler nîşterler yâ ħançer-i cellâd. (107\5) 

    

1.3.5.2.4.  Cümle Başı Eda1.3.5.2.4.  Cümle Başı Eda1.3.5.2.4.  Cümle Başı Eda1.3.5.2.4.  Cümle Başı Edattttlarlarlarlar 

Cümleleri anlam bakımından birbirine bağlayan edatlardır. 

Metinde rastlanan cümle başı edatları şunlardır; 

    

AmmâAmmâAmmâAmmâ 

• Ammâ źerde ħuśusını aśla  ŧuymadı. (124\11) 

• Ammâ derece-i zevâlinde asmân-ı ĥüsnüň ħûrşîdidür. (144\9) 

    

BariBariBariBari 

• Ķırķ pârem var bâri bir de ĥamâma gideyüm, diyüp ŧoġrı ĥamâma 

geldi. (127\11) 

• Bâri ĥareme teşrîf idüň, didi. (128\12) 
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ÇünkiÇünkiÇünkiÇünki 

• Bu sırdan herkes îbâ vü nefret idüp, çünki alan ve almayan pişîmân 

dur. (13\4) 

• Çünki yalan söyledüň seni ķatl ideyüm, didi. Leŧâ’if kendinden 

ümidüň kesdi. (99\15) 

    

EğerEğerEğerEğer 

• Ben senüň pederüň gibiyüm, eğer sözümi gûşuňa mengûş iderseň 

berħudâr olursuň. (8\5) 

• Eğer siz söylerseňiz belki beni daħı öldürür, didi. (102\3) 

    

EğerçiEğerçiEğerçiEğerçi 

• Şehzâdeye eyitdi; eğerçi zemîn ħuşk-ı çerâ-gâh ahû-yi 

müşgdür.(59\9) 

• Şâha didi ki; Pâdşâhum eğerçi ķuvvet-i bâzû-yı salŧanat muĥkem, 

binâ-yı fermân-fermâ-yi müşeyyed ü müstaĥkemdür. (146\2) 

    

İllâİllâİllâİllâ 

• Ma‘şûķa(y)ı râm iderse ħoş emrine miŧî‘ ola ve illâ zâhidi ķatl ü he-

lâk idüp cebr ile cânâne(y)i âħir memlekete alup gide. (37\17) 

• Murâd ü maķśûdıma tâb‘ olursaň ķuluň ķurbânuňum ve illâ benden 

nefret ü vaĥşet iderseň bil ki kimseden ħavf-ı bâkım yoķdur. (40\8) 

    

LâkinLâkinLâkinLâkin 

• Lâkin sîmâsında serverlik alâmeti var. (60\18) 

• Lâkin söylemeğe ħaf iderim, didi. (102\10) 

    

LîkinLîkinLîkinLîkin 

• Az ķalmışdur ki mezbûĥ ola śüver-i tâcirümde żâ‘îf görünür ve lîkin 

cürmde ķavîdür. (110\13) 
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MeğerMeğerMeğerMeğer 

• Meğer bâġuň bir kûşesinde bir bâġbânuň oġlı daħı var idi. (36\13) 

• Meğer ol fare ħilķatde dişi imiş. (106\2) 

    

VelîVelîVelîVelî 

• Velî andan daħı necât-ı müyesserdür. (119\5) 

    

Ve lâkinVe lâkinVe lâkinVe lâkin 

• Ve lâkin bir ġârip ĥikaye naķl ideyüm, didi. (126\18) 

    

ZîrâZîrâZîrâZîrâ 

• Zîrâ sen pek güzel fıķra naķl idersin, didiler. (34\3) 

• Âstâneder def‘ olsalar, zîrâ çoķ mîrâŝ yedilerüň yerini külħâne eyle-

diler, didi. (142\14) 

    

1.3.5.2.5.  Sona Gelen Edatlar1.3.5.2.5.  Sona Gelen Edatlar1.3.5.2.5.  Sona Gelen Edatlar1.3.5.2.5.  Sona Gelen Edatlar 

“Kelimelerin, kelime gruplarının ve cümlelerini sonuna gelerek onları 

önceki veya sonraki unsurlara, kelimelere, kelime gruplarına ve cümlelere bağ-

larlar.” 36 

Metinde rastlanan sona gelen edatlar şunlardır; 

    

birle, bbirle, bbirle, bbirle, bile   ile   ile   ile       

• Duħter bu ħaber birle şâd olup irşâd-ı ‘âbidden mesrûr mülâĥažâ-i 

şûherden her vechle pür-ĥubûr olup ‘âbide eyitdi; (107\16) 

• İkisi bile ol gice varup ħˇâceye mihmân oldılar. (124\1) 

    

ddddaaaaħħħħıııı 

• İ‘tiķâdum budur ki saňa ol daħı ‘âşıķ olmuşdur. (41\17) 

                                                
36 Tuncer, GÜLENSOY, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s.426. 
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• Çoçuġunı gördi. “Bu çocuķ benimdür,” diyü ŧaleb iderken ketħudâ 

anasını daħı ĥabs eyledi. (140\7) 

    

ddddeeee 

• Ĥammâl eyitdi; “Tırâş oldum. Ķırķ pârem var bâri bir de ĥamâma 

gideyüm,” diyüp ŧoġrı ĥamâma geldi. (127\11) 

• Bir de ĥammâl gözini açup gördi ki  ĥamâmda göbek ŧaşında 

çömelüp oturur, dirler (129\3) 

    

kkkkiiii 

• Atası ve ķarındaşları su‘âl iderler ki bâri işitdügüň ĥikâyeti söyle. 

(65\2) 

• ‘Âbide tefekkür eyledi ki her bir şeyüň aślı cümle umûr aślına racî’ 

imiş. (112\10) 

    

1.3.5.3. Son Çekim Edatl1.3.5.3. Son Çekim Edatl1.3.5.3. Son Çekim Edatl1.3.5.3. Son Çekim Edatlaaaarırırırı 

Son çekim edatları çekim eki vazifesi gören edatlardır. İsimlerden sonra 

gelerek onların çeşitli zarf hallerini yaparlar. 

Bu edatları kullanılışlarına göre şöyle ayrılırlar; 

 

1.3.5.3.1.1.3.5.3.1.1.3.5.3.1.1.3.5.3.1.    Vasıta ve Beraberlik Bildiren EdatVasıta ve Beraberlik Bildiren EdatVasıta ve Beraberlik Bildiren EdatVasıta ve Beraberlik Bildiren Edat    

iiiile le le le     

• Yûsuf Şâh ħânesinde birķaç aĥbâb ile źevķ ü śoĥbet iderdi ve her 

gice aĥbâba garâîp ĥikâyeler naķl itdirirdi. (105\7) 

• “Nezâket ile ef ‘âl-i bânûya nažar itsün. Şâyed ħalvetde evza‘ata 

ittilâ,” didi. (147\18) 

    

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.3.2. Benzerlik Edatı3.2. Benzerlik Edatı3.2. Benzerlik Edatı3.2. Benzerlik Edatı 

ggggibiibiibiibi 

• Hemân Deli Meĥmed niçün gitmem eşek gibi giderüm diyüp ol 

âdeme niyâz eyledi. (86\3) 
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• Ol ħatûn daħı kendü gibi pârsa zâhide ‘âbide her vechle mestûre ve 

śâliĥâ idi. (112\14) 

    

1.3.5.3.3.  Farsça Benzerlik Edatları1.3.5.3.3.  Farsça Benzerlik Edatları1.3.5.3.3.  Farsça Benzerlik Edatları1.3.5.3.3.  Farsça Benzerlik Edatları 

----ââââyînyînyînyîn 

• Ruĥumuz ol şerbet ile sîr oldı,” diyücek şehzâde ol şaħś-ı laŧîf-âyîn 

ve mürüvvet zenîne ‘ale’r-re’sü ve’l-‘ayn kelâmı ile cevâb viricek dükkânına 

kilid urup ħâneye ‘azm iderler. (58\10) 

• Berâhîn-i śıdķ-âyîn edille-i ĥaķayıķ-ķarîn ile mûķarrer ve 

muĥaķķak oldı. (111\10) 

    

----VeşVeşVeşVeş 

• Kimi pervâneveş ŧolanur, kiminüň dehânı śulanur. (4\10) 

    

1.3.5.3.4. Miktar Edatı1.3.5.3.4. Miktar Edatı1.3.5.3.4. Miktar Edatı1.3.5.3.4. Miktar Edatı 

ĶadarĶadarĶadarĶadar 

• Ol gice śabaĥa ķadar źevķ idüp ba‘de’s-śabâĥ ĥamâma varup 

istirâĥat eyledi. (73\11) 

• İmâm Efendi eyitdi; Ey Deli Meĥmed biz bu ħabîsi sürdük, öyle 

žann ider idik Miśır’a ķadar gitdi. (96\15) 

    

1.3.5.3.5. Başkalık Bildiren Edatlar1.3.5.3.5. Başkalık Bildiren Edatlar1.3.5.3.5. Başkalık Bildiren Edatlar1.3.5.3.5. Başkalık Bildiren Edatlar 

ÖzgeÖzgeÖzgeÖzge         

• Dünyâda senden özge maĥremüm ciĥân-ı fânide vücûduňdan ġayrı 

hem-demüm yoķ. (113\3) 

    

BaşkaBaşkaBaşkaBaşka 

• Her birisi başka ‘âşıķ-ı ruħsar-itâb-dârına, kimi mecnûn kimi vâmıķ 

oldı. (22\19) 
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ĠayrĠayrĠayrĠayrıııı 

• Ġayrı kendün(den) ümîdin kesüp ħâdiminden birine; “var ķışlaya 

Bekir Oŧa Başını baňa çaġır gelsün,” didi. (5\11) 

• Yazıcıoġlı eyitdi; “Ġayrı sulŧânum buyuruň gidelüm, vaķit 

aħşâmdur,” didi. (72\14) 

    

1.3.5.3.6.  Sebep Bildiren Edatlar1.3.5.3.6.  Sebep Bildiren Edatlar1.3.5.3.6.  Sebep Bildiren Edatlar1.3.5.3.6.  Sebep Bildiren Edatlar    

DiyüDiyüDiyüDiyü 

• ‘Alâ-ĥide cümlesi “Benümdür,” diyü nizâ‘lar döğüşler itdiler. 

(23\1) 

• İçerüden bir kişi “Kimi istersün” diyü su’âl eyledi. (82\5) 

    

İçünİçünİçünİçün 

• Vaķt-i namâz irişüp duħtere ab-dest içün śu bulunmadı. (35\16) 

• Bu garâyib ĥikâye aĥbâba ķıśśadan ĥiśśe olmaķ içün yâdgâr ķılındı. 

(153\14) 

    

ÜÜÜÜzrezrezrezre 

• Gelüp anda bulunursa iķrârı üzre buluşmaķ bûs ü keňara çeküp 

alışmaķ lâzım gelür. (21\17) 

• Yûsuf Şâh geldi, gördi ki câriyeler evvel ki minvâl üzre Yûsuf Şâh’ı 

alup ĥużûr-ı ħânım eylediler. (129\11) 

    

1.3.5.3.7.  Hal Edatları1.3.5.3.7.  Hal Edatları1.3.5.3.7.  Hal Edatları1.3.5.3.7.  Hal Edatları 

GöreGöreGöreGöre 

• Varsın çârşûdan kendi vücûdına göre elbise kesdürsin, yalıya teşrîf 

eylesün. (78\2)    

• Ma‘lûm idindikden śoňra yine gelüp aňa göre tedârik ider imiş. 

(148\14)    
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1.3.5.3.8.  Zaman Edat1.3.5.3.8.  Zaman Edat1.3.5.3.8.  Zaman Edat1.3.5.3.8.  Zaman Edatıııı    

EvvelEvvelEvvelEvvel    

• Göreler her kim süvâr olup ķapuya evvel girerse anı pâdşâh idüp 

taĥta geçüreler. (26\3)    

• Deli Meĥmed evvelki minvâl üzre bahârâtı śaymaġa başladı. 

(87\13)    

    

1.3.5.3.9.  Yer ve Yön Eda1.3.5.3.9.  Yer ve Yön Eda1.3.5.3.9.  Yer ve Yön Eda1.3.5.3.9.  Yer ve Yön Edattttlarılarılarıları    

İçineİçineİçineİçine    

• İttifâķ ol eŝnâda duħter aġ içine düşüp śayyâdlar ŧaşra çıķardılar. 

(22\5)    

• Sersem maśĥûbını ol âşub-ı cihânuň śaçları içine śoķup her birini 

oħşar. (66\12)    

    

İçreİçreİçreİçre    

•  “Ey benüm derdimüň dermânı ey cân içre cânumuň cânı baķ şu 

ĥâlime efendüm begüm” diyüp ‘aķlı başından bî-ħuş oldı. (103\9)    

• Aşçıya fâ‘ide ĥaśıl olup çâh içre şâhı ri‘âyet eylemişler.    

    

Üstüne  Üstüne  Üstüne  Üstüne      

• “Başum üstüne,” diyüp ķalķup gitmek istedi. (30\14)    

• Câriye “başum üstüne,” diyüp ķoçı çekülüp gitdi. (77\9)    
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1.4. CÜMLE BİLGİSİ (SÖZ DİZİMİ)1.4. CÜMLE BİLGİSİ (SÖZ DİZİMİ)1.4. CÜMLE BİLGİSİ (SÖZ DİZİMİ)1.4. CÜMLE BİLGİSİ (SÖZ DİZİMİ)    

1.4.1. KELİME GRUBU1.4.1. KELİME GRUBU1.4.1. KELİME GRUBU1.4.1. KELİME GRUBU    

“Kelime grubu bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir ha-

reketi karşılama veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kural-

lar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimidir.” 37 

Metinde yer alan başlıca kelime grupları şunlardır; 

 

1.4.1.1. İsim Tamlaması1.4.1.1. İsim Tamlaması1.4.1.1. İsim Tamlaması1.4.1.1. İsim Tamlaması    

Bir ismin başka bir isimle ilgi durumu eki alarak veya almadan bir an-

lam bağı oluşturması ile ortaya çıkan kelime grubuna isim tamlaması denir. 

İsim tamlamalarında birinci isim tamlayan, ikinci isim ise tamlanan niteliğin-

dedir. 

İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka unsurlar gi-

rebileceği gibi isim tamlamasının anlamını tamamlayan kelimelerde bulunabi-

lir.  

Üç çeşit isim tamlaması bulunmaktadır. 

 

1.4.1.1.1. Belirtili İsim Taml1.4.1.1.1. Belirtili İsim Taml1.4.1.1.1. Belirtili İsim Taml1.4.1.1.1. Belirtili İsim Tamlaaaamasımasımasıması    

Tamlayan ismin sonuna ilgi durumu (+(n)In, +(n)Un)(+(n)In, +(n)Un)(+(n)In, +(n)Un)(+(n)In, +(n)Un) eki, tamlanan is-

min sonuna iyelik eki (+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U) eki getirilerek yapılan isim tamlamasıdır.  

• Gördi ki ķonaġuň ķapusında bir pîr-i der-bân durur. (9\4) 

•  ‘Âbidüň cânı ol hüsn-ı ŧâķında temâşâsına müştaķ olup śûfîye 

“Getür” didi. (107\10) 

 

Belirtili isim tamlaması içindeki tamlayan ve tamlanan isimler yalın ol-

dukları gibi bir kelime grubudan da oluşabilirler.  

• Meğer bâġuň bir kûşesinde bir bâġbânuň oġlı daħı var idi. (36\13) 

• Śaçlarınuň tar ü pûdı şike-i sayyâd kirpikleri can almaġa yeterler. 

(107\4) 

• Bu çocuġuň anasını ayırup çocuġı śatacaķdur. (140\2) 
                                                
37 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, .s.39. 



91 

 

1.4.1.1.2. Belirtisiz İsim Taml1.4.1.1.2. Belirtisiz İsim Taml1.4.1.1.2. Belirtisiz İsim Taml1.4.1.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaaaamasımasımasıması    

Bu tamlama türünde, isminden de anlaşıldığı üzere tamlayanı eksiz, 

tamlananı iyelik (+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U)(+(s)I, +(s)U) eki alan isim tamlamasıdır.  

• Ķıyâmet güninde Ĥaķķ’a ol mažlûme içün ne cevâb virirsin. (20\17) 

•  “İğne delügünden Hindistânı seyrân ġâyetde âsân bizüm śan‘atımız 

tîz-destlik bî-tîġ ü teber düşman-şikestlikdür. (61\17) 

 

Belirtili isim tamlamalarında olduğu gibi belirtisiz isim tamlamalarında 

da tamlayan veya tamlanan öğeleri yalın veya birer kelime grubu da olabilir.38 

• Maķśûd-ı śad-fenden hevâ vü heves dürlerini çıķarmaġa deryâ-yı 

‘aşķa düşdi. (36\9) 

• Ŧurfa kıśśa vü ‘acâyib każiyyeyi ĥikâyet ider. (64\7) 

    

1.4.1.1.3. Zincirleme İsim Ta1.4.1.1.3. Zincirleme İsim Ta1.4.1.1.3. Zincirleme İsim Ta1.4.1.1.3. Zincirleme İsim Tammmmlamasılamasılamasılaması    

Bir isim tamlamasının başka bir isminle oluşturduğu ikinci bir isim tam-

lamasıdır. 39 

• Śadefi mürüvet ü şefķat âynesinüň çehre-i pür-şerefi idi.(57\8)    

• Bu evüň sâbıķ śâĥibinüň bir oġlı var imiş. (82\11)    

    

1.4.1.2. Sıfat Tamlaması1.4.1.2. Sıfat Tamlaması1.4.1.2. Sıfat Tamlaması1.4.1.2. Sıfat Tamlaması    

“Bir isim unsurunun bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği ke-

lime grubudur.     

 Sıfat unsuru+ isim unsuru =    Sıfat Tamlaması” 40 

• Śuffa vü sarâylar yapup pâdşâhâne hücreler ‘âli evler biňa itdiler. 

(17\13) 

• Dördüncü şehzâdenüň ŧarîķi tîr-endâzler kemân keşlerinkiye râst 

gelüp görür. (62\14) 

                                                
38Zeynep, KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s.273. 
39  Z.Korkmaz, age. , s.275 
40  Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 48. 
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• Gümüş ĥamâyilinüň içine vaż eyleyüp kedinüň boynuna bâġlayup 

kediyi śalıvirdiler. (95\19) 

 

1.4.1.31.4.1.31.4.1.31.4.1.3. Zarf. Zarf. Zarf. Zarf----Fiil GrubuFiil GrubuFiil GrubuFiil Grubu 

“Fiillerden zarf-fiil yapan eklerle yapılan zarf-fiiller ile zarf-fiillere bağlı 

unsurlardan oluşan kelime grubudur. Zarf-fiil olan kelime, grubu oluşturan ke-

limelerin sonunda bulunur.” 41 

Metinde rastlanan zarf-fiil grubu teşkil eden ekler şunlardır; 

    

----ArAk ArAk ArAk ArAk  

•  “Efendüm begüm Süleymân Aġa ķuluňuz ĥaddi olmayaraķ 

sulŧanımı da‘vet ider. (72\17) 

• Çocuġuň anası feryâd iderek ve eŧrâfa su‘âl iderek esîr pâzârına gel-

di. (140\6) 

    

----kenkenkenken 

• Yûsuf Şâh ‘azm-i ķışla iderken yolı eski sarây önüne geldi. (75\14) 

• Eline ķâşıķ alup yer gibi olup pilâvı debredürken gördi. (125\16) 

    

----IncAIncAIncAIncA 

• Çâķ Yûsuf Şâh câmi‘den çıķup ķonaġlarına varınca böyle ġavġâ 

iderlerdi. (5\2) 

• Dil-ârâ-yı ‘âlem-ârâyı ayaġından beline gelince ķuyrıġı ile 

ŧolaşdurup cânânı ķucar, (66\7) 

    

----eeeelllliiii 

• Bu ŧarafda Deli Meĥmed’üň kedisi gideli ĥâli perişân idi. ( 96\2) 

    

    
                                                
41  Hasan KAVRUK, Ramazan SALMAN, vd., Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ma-

latya, 2004  ,s.114 
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----dıdıdıdıķķķķçaçaçaça 

• Ġuśśa vü inkisârı oldıķça ol ķaśra girüp göňli açulup bûy-ı reyâħîn 

ile dimaġı mu’aŧŧâr olurdı. (34\15) 

    

––––uuuupppp 

• Bâzergân cevâba ķâdir olmayup iki kese daħı virdi. (16\17) 

• Civârdında olan ķomşular birer śopa alup ĥammâlı bapuçsız 

ķaçırdılar. (137\13) 

    

1.4.1.41.4.1.41.4.1.41.4.1.4. İsim. İsim. İsim. İsim----Fiil GrubuFiil GrubuFiil GrubuFiil Grubu    

Bir hareket ismi ile ona bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan ke-

lime grubudur.42 

Metinde rastlanan isim-fiil grubu teşkil eden ekler şunlardır; 

    

----mmmmaaaaķķķķ    

• Bekir Oŧa Başı dîvânda ķalmaķ murâd eyledi. (75\12) 

• Saňa oķumaķ, yazı yazmaķ öğredeyim. (86\12) 

    

----mAmAmAmA    

• Lâfdan almadıġı gibi böylece bizde dalaştuķ,” didi. (88\11) 

• Ħânım bunların sarħoş gelmeleri ve geç gelmeleriyle merâķ idüp 

câriyelere eyitdi. (104\4) 

    

----iiiişşşş    

• Ŧâķat ü ķudret irişmeyen ħuśûsı arzû itmek uçar ķuşı ŧutarım diyü 

arduna düşüp gitmekdür. (132\1) 

• “Devlete  irişmüşden śanâyi‘e ne iĥtiyâç,” didiler. (145\2) 

    

    

                                                
42  Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.55. 
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1.4.1.51.4.1.51.4.1.51.4.1.5. Tekrar Grubu. Tekrar Grubu. Tekrar Grubu. Tekrar Grubu 

“Bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki ke-

limenin meydana getirdiği kelime grubudur.” 43 

Metinde rastlanan başlıca tekrar grupları şunlardır; 

    

1.4.1.5.1. Unsurları Aynı Olan Tekrar Grubu1.4.1.5.1. Unsurları Aynı Olan Tekrar Grubu1.4.1.5.1. Unsurları Aynı Olan Tekrar Grubu1.4.1.5.1. Unsurları Aynı Olan Tekrar Grubu    

• Zârî  vü zârî çeşm-i nem-nâkin seyl-âb eyledi. (10\2)    

• Gürûh gürûh zenler ķapulara revzenlere śıġmayup gelüp giderler 

oldılar. (114\11)    

    

1.4.1.5.2. Unsurları Yak1.4.1.5.2. Unsurları Yak1.4.1.5.2. Unsurları Yak1.4.1.5.2. Unsurları Yakın Anlamlı Olan Tekrar Grubuın Anlamlı Olan Tekrar Grubuın Anlamlı Olan Tekrar Grubuın Anlamlı Olan Tekrar Grubu    

• Bize dermân irişüp faķr ü fâķamıza meded irişdürdi. (20\12) 

• Teşrîf buyurur ise anuňla ‘ayş ü ‘işret źevķ ü śoĥbet idelüm,” didi. 

(78\7) 

 

1.4.1.61.4.1.61.4.1.61.4.1.6. Edat Grubu. Edat Grubu. Edat Grubu. Edat Grubu 

“Bir isim unsuru ile bir çekim edatından medana gelen kelime grubu-

dur.” 44 

• Bize ħidmet içün bir ħâdim ile bir ķaç ħidmetkâr getür. (17\4) 

• Tâ ben muķâbeleden śoňra Yûsuf Şâh ile ķapudan ŧaşra çıķarken be-

ni çaġırırsaňız ben istiġňâ iderüm. (31\8) 

• Maħdûme gereği gibi ri‘âyetler, envâ‘ ŧa‘âmlar pişürüp ekâbirâne 

żiyâfetler eyledi. (55\11) 

• Bir zamândan śoňra gözün açup keyfiyet-i aĥvâlinden śordılar. 

(64\12) 

• Biz ol ķadar naśiĥat itdik, söz almadı. (104\12) 

    

    

    
                                                
43 Leyla, KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005,s.60. 
44 L. Karahan, age.,  s.62. 
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1.4.1.71.4.1.71.4.1.71.4.1.7. Bağlama Grubu . Bağlama Grubu . Bağlama Grubu . Bağlama Grubu  

Bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsu-

runun meydana getirdiği kelime grubudur.     

• İttifâķ pâdşâh ile vezîrüň iki düħter-i ferħunde-aħteri irişüp, (11\5) 

• Ne ķarâr idicek maĥall ü meskeni ne ĥużûr-ı ıstıraĥât itmeğe maķarr 

ü me‘meni var idi. (15\15) 

• Bed-ħûy ve bed-śûret cinni-şekl ü div-hey‘et şûm-sitâre mezmûm ü 

âvâre bed-baħt idi. (36\14) 

• Maķâm-ı rüşde vü bulûġa irişdügini rivâyet itdi. (107\9) 

• Dem-beste vü ħayrân ķaldı. (114\15) 

• Eve maśârif it, hem ħarçlıķ it. (137\5) 

 

1.4.1.81.4.1.81.4.1.81.4.1.8. Unvan Grubu. Unvan Grubu. Unvan Grubu. Unvan Grubu    

“Bir şahıs ismiyle bir unvan veya akrabalık isminden kurulan kelime 

grubudur.” 45    

• Bir gün Ħˇâce Ŧursun ol mâh-pâreyi kenârına alup çeşm-i diķķatle 

nažar idüp gördi. ( 3\13) 

• Ħâdim ķışlaya varup Bekir Oŧa Başı’ya; “sizi Ħˇâce Ŧursun ister bu-

yuruň”. (5\13) 

• Çünki ‘aŧŧâr Ķadrî Efendi maĥallesinde Deli Meĥmed’e münâsib 

icâr ile bir ħâneye ķomuş idi. (88\1) 

• İmâm Efendi firâr eyledi. (93\1) 

• Sulŧân Selim Ħân Ĥażretleri elinde dürbîn deryâyı temâşâ iderdi. 

(94\18) 

• Uşaķ ŧoġrı  Mîr-‘âlem Aġa’ya söyledi. (142\4) 

• Ŧıflî Efendi ġażaba gelüp yerinden ķalķup oŧurur idi. (142\9) 

• Çün Sulŧân Murâd Ŧop Ķapu Sarây-ı hümâyunında çâdur köşk-i 

maĥalde elinde dür-bin boġazdan gelen ķayuķları temâşa iderdi. (142\17) 

                                                
45 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.68. 
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• Pâdşâh Râbi‘â Ħânımuň ne ķadar malı var ise cümlesini Yûsuf Şâh’a 

iĥsân eyledi. (152\16) 

 

1.4.1.91.4.1.91.4.1.91.4.1.9. Birleşik İsim Grubu. Birleşik İsim Grubu. Birleşik İsim Grubu. Birleşik İsim Grubu    

“Birleşik isim bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla 

ismin meydana getirdiği kelime grubudur.”46 

“Bazı yer adları ile ikili üçlü bütün şahıs adları Türkçenin birleşik isim-

lerini teşkil eder.” 47 

• Demirħân câriyeye ıśmarladı; “Şu ķahpeyi gözet,” diyü (84\11)    

• Deli Meĥmed bildi ki iş fenâ. (92\15)    

    

1.4.1.11.4.1.11.4.1.11.4.1.10000. Ünlem Grubu. Ünlem Grubu. Ünlem Grubu. Ünlem Grubu    

Bir ünlem ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime grubudur.     

• Eyâ merĥamet-efzâ-yı bî-çâregân-ı mütekâsil-i merd-efzâ-yı 

feramândegân mużŧarr-ı feryâd-res-i âvâregân-ı bî-pâ vü ser, (2\13)    

• Ey benüm derdümüň dermânı ey cân içre cânumuň cânı baķ şu 

ĥâlime efendüm begüm (103\9)    

    

1.4.1.111.4.1.111.4.1.111.4.1.11. Sayı Grubu. Sayı Grubu. Sayı Grubu. Sayı Grubu    

“Basamak sistemin göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur.” 48 

• Her kim görmeden alursa kırķ biň aķçe bahâ ta‘yîn ideler, śatıla. 

(12\19) 

• Yûsuf Şâh “Âferîn Süleymân Aġa işte bu ĥikâye źevküme gitdi,” 

diyüp üç yüz altun iĥsân eyledi. (71\17) 

• Belinden kemeri çıķarup on biň ġuruşluķ altunı ħânıma teslîm eyle-

di. (137\1) 

    

    

                                                
46 Muharrem ERGİN,Türk Dilbilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s.363. 

47 M. Ergin, age. s.363. 
48 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.s.72. 
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1.41.41.41.4.1.12.1.12.1.12.1.12. Birleşik Fiil Grubu. Birleşik Fiil Grubu. Birleşik Fiil Grubu. Birleşik Fiil Grubu 

“Birleşik fiil bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana 

getirdiği kelime grubudur. Yardımcı fiilin başına getirilen unsurun isim veya 

fiil olmasına göre birleşik fiiller ikiye ayrılır.” 49 

    

1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12.1. İsimden Yapılmış Bi.1. İsimden Yapılmış Bi.1. İsimden Yapılmış Bi.1. İsimden Yapılmış Birrrrleşik Fiillerleşik Fiillerleşik Fiillerleşik Fiiller    

Bir isim ve bir fiille yapılan birleşik fiiller ikiye ayrılır.  

 

1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12....1.1.  Yardımcı Fiille Yapı1.1.  Yardımcı Fiille Yapı1.1.  Yardımcı Fiille Yapı1.1.  Yardımcı Fiille Yapıllllmış Olanlarmış Olanlarmış Olanlarmış Olanlar    

Bir isim ile “etmek, eylemek, olmak, kılmak” yardımcı fiillerinin bir-

leşmesi ile oluşan birleşik fiillerdir. 

Eserde “ etmek, eylemek, olmak” yardımcı fiilleri ile kurulmuş birleşik 

fiil örneklerine rastlanmıştır.  

• Alan daħı almayan daħı pişîmân olur. (13\5)    

• Yûsuf Şâh ķayıķcılara su’âl eyledi. (79 \9)    

• Saňa naśîĥat itdüm. (131\9)    

    

1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12.1.2. Anlamca Kayna.1.2. Anlamca Kayna.1.2. Anlamca Kayna.1.2. Anlamca Kaynaşşşşmış Birleşik Fiillermış Birleşik Fiillermış Birleşik Fiillermış Birleşik Fiiller    

Bir isim ve fiilin kendi anlamını kaybederek yeni bir anlam kazanması 

ile oluşan birleşik fiillerdir.  

• Gelüp  taśvîre nažar itdügi gibi âh idüp meftûn oldı. (28\4)    

• Böyle mîraŝyedileri başdan çıķarup mâlını yiyüp bir daħı yüzine 

baķmazlar imiş. (153\2)    

    

1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12.2. Fiilden Yapılmış Birl.2. Fiilden Yapılmış Birl.2. Fiilden Yapılmış Birl.2. Fiilden Yapılmış Birleeeeşik Fiillerşik Fiillerşik Fiillerşik Fiiller    

Zarftan ve fiillerden yapılanlar olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

    

    

    
                                                
49 Muharrem ERGİN,Türk Dilbilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993, s. 364 
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1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12.2.1. Fiilden Yapılanlar.2.1. Fiilden Yapılanlar.2.1. Fiilden Yapılanlar.2.1. Fiilden Yapılanlar    

Burada birinci fiil bir zarf-fiil kuruluşundadır. Buna esas fiililn anlamını 

tasvir eden ve ona yeni bir anlam özelliği katan yardımcı fiil eklenir. 50   

Bu fiiller yeterlililk, tezlik, süreklilik, yaklaşma ve uzaklaşma başlıca 

türleridir.  

Eserde sadece tezlik fiileri ve uzaklaşma fiillerinin örneklerine rastlan-

mıştır. 

    

1.4.1.121.4.1.121.4.1.121.4.1.12.2.1.1. .2.1.1. .2.1.1. .2.1.1. Tezlik Fiilleri Tezlik Fiilleri Tezlik Fiilleri Tezlik Fiilleri     

• Bu śanduġı ol bahâya ķabûl iderüm, baňa alıver,” diyü tażarru‘lar 

eyledi. (14\1) 

• Birķaç ħidmetkâr getür ve ħâne-i ħˇâif göriver.(17\5) 

 

1.4.1.13.2.1.2. 1.4.1.13.2.1.2. 1.4.1.13.2.1.2. 1.4.1.13.2.1.2. Uzaklaşma FiilleriUzaklaşma FiilleriUzaklaşma FiilleriUzaklaşma Fiilleri    

• Meydânlar kesüp çıķup gitdi. (25\16) 

• Kedi gelüp ördeği ķapup gitdi. (93\19) 

 

1.4.1.12.2.2.1.4.1.12.2.2.1.4.1.12.2.2.1.4.1.12.2.2.Zarflarla YapılanlarZarflarla YapılanlarZarflarla YapılanlarZarflarla Yapılanlar 

Zarf-fiil eki almış bir kelime ile yardımcı fiil gibi kullanılan bir kelime-

nin birleşmesinden oluşan birleşik fiillerdir.      

• Cenâb-ı Ĥaķķ’uň emr ü ‘inâyetiyle gün-be-gün büyümeklikde ve 

gezüp yürümeklikde oldı. ( 3\12)    

• Ol veled-i zinâ “Başum üstüne,” diyüp ķalķup gitmek istedi. (30\14)    

    

 

 

    

    

    

                                                
50 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, An-

kara, 2003, s.151. 
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1.4.2. CÜMLE1.4.2. CÜMLE1.4.2. CÜMLE1.4.2. CÜMLE 

“Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı yargı bildirerek anla-

tan kelime veya kelime dizisine cümle denir. 

Cümle dilin en küçük anlatım birimidir.” 51  

    

1.4.2.1. CÜMLENİN ÖĞ1.4.2.1. CÜMLENİN ÖĞ1.4.2.1. CÜMLENİN ÖĞ1.4.2.1. CÜMLENİN ÖĞEEEELERİLERİLERİLERİ 

“Cümleyi meydana getiren, cümlede görev yüklenmiş olan kelime veya 

kelime grupları cümlenin öğeleridir.” 52 

Öğeler cümle içinde zorunlu (yüklem, özne) ve yardımcı öğeler (nesne, 

yer tamlayıcı, zarf) olmak üzere ikiye ayrılır.  

    

1.4.2.1.1.Yüklem1.4.2.1.1.Yüklem1.4.2.1.1.Yüklem1.4.2.1.1.Yüklem    

“Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öğe, yüklemdir. Kılış, oluş ve durum 

yüklem tarafından karşılanır. Yüklem cümlenin ana öğesidir. Diğer öğeler yük-

lemin anlamını çeşitli yönlerden tamamlamak üzere cümlede yer alırlar.” 53 

Cümlenin temel öğesidir. Yüklem, tek kelimeden de oluşabileceği gibi 

kelime grubunda olabilir.  

Yüklem, genellikle cümlenin sonunda bulunur. Günlük konuşmalarda, 

tekerlemelerde, ata sözlerinde ve şiir dilinde yüklemin yeri değişibilir.   

“Ek fiil almış isim ve isim soyundan kelimeler ve kelime grupları, kur-

dukları cümlelerde yüklem olurlar.” 54 

Bazı cümlelerde yüklem, kelime veya kelime grubu olarak yer almaz. 

Böyle cümlelerin anlamı bağlamdan anlaşılır ve cümle, dinleyenin, okuyanın 

muhayyilesinde tamamlanır. Bu cümleler kesik cümlelerdir.55 

Eserdeki yüklemler tek kelimeden oluştuğu gibi kelime gruplarından da 

oluşmuştur. 
                                                
51  Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 9. 
52 Hasan KAVRUK, Ramazan SALMAN vd, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ma-

latya, 2004, s.118. 
53 L.Karahan, age. , s.14. 
54 H.Kavruk, vd. , age. ,s.118. 
55 L.Karahan, age. , s.15. 
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1.4.2.1.1.1. Fiil Cümlesinde Yük1.4.2.1.1.1. Fiil Cümlesinde Yük1.4.2.1.1.1. Fiil Cümlesinde Yük1.4.2.1.1.1. Fiil Cümlesinde Yüklemlemlemlem 

1.4.2.1.1.1.1. Basit Kipli Fiilin Yü1.4.2.1.1.1.1. Basit Kipli Fiilin Yü1.4.2.1.1.1.1. Basit Kipli Fiilin Yü1.4.2.1.1.1.1. Basit Kipli Fiilin Yükkkklem Olmasılem Olmasılem Olmasılem Olması    

• Civân gerçek śanup ‘inânını eline virdi. (25\13)    

• Hemân, “Emir efendümüň,” diyüp ĥikâyeye başladı. (85\)    

    

1.4.2.1.1.1.2. Birleşik Kipli Fiillerin Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.2. Birleşik Kipli Fiillerin Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.2. Birleşik Kipli Fiillerin Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.2. Birleşik Kipli Fiillerin Yüklem Olması    

• Ol şehre henüz misâfir gelmişdi. (15\17)    

• Ŧurfa kıśśa vü ‘acâyib każiyyeyi ĥikâyet ider. Şehzâde-i evvelki ķûş 

dilini öğrenmişdi. (64\7)    

    

1.4.2.1.1.1.3. Birleşik Fiillerin Yü1.4.2.1.1.1.3. Birleşik Fiillerin Yü1.4.2.1.1.1.3. Birleşik Fiillerin Yü1.4.2.1.1.1.3. Birleşik Fiillerin Yükkkklem Olmasılem Olmasılem Olmasılem Olması    

• Yûsuf Şâh cümlesine yigirmişer altun iĥsân eyledi. (50\10)    

• Ħânım pencereden “Kimi istersüň?” diyü śû‘âl eyledi. (137\8)    

    

1.4.2.1.1.1.4. İsim Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.4. İsim Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.4. İsim Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.4. İsim Tamlamasının Yüklem Olması    

• Bir yalı şenlik iderler ve ol yalı  Mîr-‘Âlem yalısı imiş. (133\19)    

    

1.4.2.1.1.1.5. Sıfat Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.5. Sıfat Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.5. Sıfat Tamlamasının Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.5. Sıfat Tamlamasının Yüklem Olması    

• Yûsuf Şâh cümlesine iltifât idüp bir müzeyyen meclis ķurup 

ħânendeler, raķķaślar gelüp dürlü raķś eylediler. (72\2)    

• Ĥammâl  daħı al aşaġı idüp bir źevķ eylediler. (136\17)    

    

1.4.2.1.1.1.6. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.6. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.6. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.1.6. Bağlama Grubunun Yüklem Olması    

• Melik-zâde bu ħâlet-i müşâhede ile Ĥaķķ Sübĥânehu ve te‘alâya 

firavân ĥamd ü ŝenâlar eyledi. (48\1)    

• Ol gice yine źevķ ü śafâ eylediler. (101\15)    

    

1.4.2.1.1.2.İsim Cümlesinde Yü1.4.2.1.1.2.İsim Cümlesinde Yü1.4.2.1.1.2.İsim Cümlesinde Yü1.4.2.1.1.2.İsim Cümlesinde Yükkkklemlemlemlem    

1.4.2.1.1.2.1. Yüklemi Tek Kelime Olan İsim Cümlesi1.4.2.1.1.2.1. Yüklemi Tek Kelime Olan İsim Cümlesi1.4.2.1.1.2.1. Yüklemi Tek Kelime Olan İsim Cümlesi1.4.2.1.1.2.1. Yüklemi Tek Kelime Olan İsim Cümlesi    

• Zamâne ĥâli budur. (18\14)    

• Pilâvuň altı altundur. (125\17)    



101 

 

1.4.2.1.1.2.2. Yüklemi Kelime Gr1.4.2.1.1.2.2. Yüklemi Kelime Gr1.4.2.1.1.2.2. Yüklemi Kelime Gr1.4.2.1.1.2.2. Yüklemi Kelime Gruuuubu Olan İsim Cümlesibu Olan İsim Cümlesibu Olan İsim Cümlesibu Olan İsim Cümlesi    

1.4.2.1.1.2.2.1. İsim Tamlamasının1.4.2.1.1.2.2.1. İsim Tamlamasının1.4.2.1.1.2.2.1. İsim Tamlamasının1.4.2.1.1.2.2.1. İsim Tamlamasının    Yüklem OlmasıYüklem OlmasıYüklem OlmasıYüklem Olması    

• İçinde bir serv-i ra‘nâ lâle-rûĥ semen-sîmâ cemâl-i bedr-i tâbân leb-

leri çeşme-i hayvân şekl ü śûretde melek yâ perî güzellik diyârınuň ferħunde 

şâh ü serveridür. (11\11)    

• Duħter gördi ki bir bî-din yahûdîdür. ( 21\8)    

    

1.4.2.1.1.2.2.2. Sıfat 1.4.2.1.1.2.2.2. Sıfat 1.4.2.1.1.2.2.2. Sıfat 1.4.2.1.1.2.2.2. Sıfat Tamlamasının Yüklem OlmasıTamlamasının Yüklem OlmasıTamlamasının Yüklem OlmasıTamlamasının Yüklem Olması    

• Meğer ķarındaşlaruň ikisi evlü birisi mücerred. ( 23\2)    

• “Üzerinde aķ pilâv içerüsinde źerde nahnu kasemna,” diyen 

sûħtenüň ĥiśśesi ol źerde idi. (124\6)    

    

1.4.2.1.1.2.2.3. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.2.2.3. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.2.2.3. Bağlama Grubunun Yüklem Olması1.4.2.1.1.2.2.3. Bağlama Grubunun Yüklem Olması    

• Ol dostı daħı lütf ü kerem śâħîbi iĥsân ü şefķatüň yâr ü muśâĥibi idi. 

(14\)    

• Viśâle ŧâlib ü râġıb idi. (144\13)    

    

1.4.2.1.1.2.2.3. Edat Grubunun Yü1.4.2.1.1.2.2.3. Edat Grubunun Yü1.4.2.1.1.2.2.3. Edat Grubunun Yü1.4.2.1.1.2.2.3. Edat Grubunun Yükkkklem Olmasılem Olmasılem Olmasılem Olması    

• Şâhlıķ dest-mâl gibidür. (53\12)    

• Kedinün  elleri mermer gibidür. (95\15)    

    

1.4.2.1.2. ÖZNE1.4.2.1.2. ÖZNE1.4.2.1.2. ÖZNE1.4.2.1.2. ÖZNE    

“Cümlede yapanı veya olanı karşılayan öğe öznedir. Özne, yüklemin 

gösterdiği kılışı, oluşu ve durumu üzerine alır.” 56  

Cümle içinde özne olan unsur tek bir kelimeden oluşacağı gibi kelime 

gruplarından da oluşabilmektedir. 

“Özne fiile çokluk, iyelik ve aitlik eki dışında çekim eki almadan bağla-

nır.” 57 

                                                
56 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.18. 
57 L.Karahan, age. , s.19. 
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Eserdeki özneler tek kelimeden oluştuğu gibi kelime gruplarından da 

oluşmuştur.  

    

1.4.2.1.2.1. Öznesi Tek Kelime Olan Cümleler1.4.2.1.2.1. Öznesi Tek Kelime Olan Cümleler1.4.2.1.2.1. Öznesi Tek Kelime Olan Cümleler1.4.2.1.2.1. Öznesi Tek Kelime Olan Cümleler 

• Kedi Deli Meĥmed’üň kelâmuň ma‘lûm idünüp maĥalleyi dolaşur 

idi. (89\18)    

• Ĥammâl tefeķķür idüp “Yâ Râbb bu naśıl ĥâldür, benüm başıma 

geldi?” diyü ħülyâ iderdi. (135\15)    

    

1.4.2.1.2.2. Öznesi Kelime Grubu Olan Cümleler1.4.2.1.2.2. Öznesi Kelime Grubu Olan Cümleler1.4.2.1.2.2. Öznesi Kelime Grubu Olan Cümleler1.4.2.1.2.2. Öznesi Kelime Grubu Olan Cümleler    

1.4.2.1.2.2.1. İsim Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.1. İsim Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.1. İsim Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.1. İsim Tamlamasının Özne Olması    

• Meğer yahûdinüň evi deryâ vü baĥr üzeri idi. (21\14)    

• İttifâķ ol sarâyda bir ķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. (64\2)    

    

1.4.2.1.2.2.2. İsim1.4.2.1.2.2.2. İsim1.4.2.1.2.2.2. İsim1.4.2.1.2.2.2. İsim----Fiil Grubunun Özne OlmasıFiil Grubunun Özne OlmasıFiil Grubunun Özne OlmasıFiil Grubunun Özne Olması    

• Tecessüs idüp ejderüň hˇâbı zamânında ķarındaşlaruň cümlesi 

kullenüň ķapusını bulup yuķarusına su‘ûd eylediler. (68\17)    

    

1.4.2.1.2.2.3. Sıfat Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.3. Sıfat Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.3. Sıfat Tamlamasının Özne Olması1.4.2.1.2.2.3. Sıfat Tamlamasının Özne Olması    

• Ķarşu ķoldan maĥbûb dostlar śırıtarır. (5\1)    

• Üçünci  ķarındaşı eyitdi; (67\17)    

    

1.4.2.1.2.2.4. 1.4.2.1.2.2.4. 1.4.2.1.2.2.4. 1.4.2.1.2.2.4. Bağlama Grubunun Özne OlmasıBağlama Grubunun Özne OlmasıBağlama Grubunun Özne OlmasıBağlama Grubunun Özne Olması    

• Yevm-i Cum‘a oldığı gibi babası ile Yûsuf câmi‘e giderler idi.(4\4)    

• Pâdşâhuň vaśiyeti üzre seĥerden vüzera vü umera ķale‘ ķapusına 

müctemi‘ olup  ŧurdılar. (26\6)    

    

1.1.1.1.4.2.1.2.2.5. Edat Grubunun Özne Olması4.2.1.2.2.5. Edat Grubunun Özne Olması4.2.1.2.2.5. Edat Grubunun Özne Olması4.2.1.2.2.5. Edat Grubunun Özne Olması    

• Miskîn śaķânuň ķararı ķalmayup mesrûr-ı şad-mân anuň gibi mâh-ı 

tâban eline girdi. ( 14\14)    
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• Orası evbaşlar maķâmı düzdler aşiyânı esbâbdan ħâli vü tehî bisâŧı 

buryâ bâlîni seg sâĥesi leîmler sînesi gibi madîķ ü teng şehzâde-i azâde bir 

miķdâr müşevveşü’l-ħaŧır olur. (61\6)    

    

1.4.2.1.2.2.6. Unvan Grubunun Özne Olması1.4.2.1.2.2.6. Unvan Grubunun Özne Olması1.4.2.1.2.2.6. Unvan Grubunun Özne Olması1.4.2.1.2.2.6. Unvan Grubunun Özne Olması    

• Bekir Oŧa Başı ķonaġa gelüp Ħˇâce Ŧursun’ı gördi. (5\15)    

• Deli Meĥmed “Niçün gitmem eşek gibi giderüm” diyüp ol âdeme 

niyâz eyledi. (86\3)    

 

1.4.2.1.3. NESNE1.4.2.1.3. NESNE1.4.2.1.3. NESNE1.4.2.1.3. NESNE    

“Cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen öğe, 

nesnedir. Nesne sadece yüklemi geçişli fiil olan cümlelerde bulunur. Geçişli 

fiiller, nesneye yönelerek onu etkiler. Nesne, geçişli fiil cümlesinin zorunlu 

öğesidir. Yani geçişli fiilin gösterdiği hareketin nesne olmadan gerçekleşmesi 

mümkün değildir. Geçişsiz fiillerde ise kılış ve oluş öznenin üstündedir. Böyle 

fiiller nesne istemez.” 58  

Nesne olan öğe cümle içinde daima yükleme halinde olur. Yükleme 

hali ekli ya da eksiz olabilmektedir.  

İsimler, zamirler, adlaşmış sıfatlar, tamlamalar, kelime grupları ve iç 

cümleler nesne olabilir. Eserde bu tip örnekler yer almaktadır.  

    

1.4.2.1.3.1. 1.4.2.1.3.1. 1.4.2.1.3.1. 1.4.2.1.3.1. Ek Almadan Nesne Olan UnsurlarEk Almadan Nesne Olan UnsurlarEk Almadan Nesne Olan UnsurlarEk Almadan Nesne Olan Unsurlar 

• Lâ-cerem “Bir miķdâr ateş-i hicrâna yatmaķ âb-ı nâb-ı śabr ile fî’l-

cümle ķanmaķ gerek”, diyü nefsine sükûn virdi. (37\11)    

• Tez ķayıķ ĥâžır olup Yûsuf Şâh’uň ceplerüň altun ile ŧoldurup  

“Vâlidene  maħśûś selâm eyle,” didi. (81\17)    

• Ĥüsn ü dîdârı temâşâsı ile behremend olup rûzgâr geçürdiler. (114\6)    

    

    

    
                                                
58 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 25. 
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1.4.2.1.3.2. (y)I Ekiyle Ne1.4.2.1.3.2. (y)I Ekiyle Ne1.4.2.1.3.2. (y)I Ekiyle Ne1.4.2.1.3.2. (y)I Ekiyle Nesne Olan Unsurlarsne Olan Unsurlarsne Olan Unsurlarsne Olan Unsurlar    

• Vâlidesine buluşup ĥaķîķat-i ĥâli söyledi. ( 20\10)    

• Deli Meĥmed kediyi eve götürdi ve her gün çiğeri daħı götürür idi. 

(89\8)    

• Andan  yalıda olan mâlı ve eşyâyı çıķarup Yûsuf Şâh’a teslîm idüp 

yalıyı yıķup  ħarâb eylediler. (153\9)    

    

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.3.3.  +nI Ekiyle Nesne Olan Unsurlar1.3.3.  +nI Ekiyle Nesne Olan Unsurlar1.3.3.  +nI Ekiyle Nesne Olan Unsurlar1.3.3.  +nI Ekiyle Nesne Olan Unsurlar    

• Bâġbân oġlı ol ĥavlide zâġ yuvasın bulup bir kaç beyżalarını aldı, 

getürdi. (47\7)    

• ‘İzâr-ı gülgüni dîde-i pür siħr ü efsûnını gördi. (114\14)    

    

1.4.2.1.3.4. 1.4.2.1.3.4. 1.4.2.1.3.4. 1.4.2.1.3.4. Nesnenin Tek KelimNesnenin Tek KelimNesnenin Tek KelimNesnenin Tek Kelimeeeeden Oluşmasıden Oluşmasıden Oluşmasıden Oluşması    

• Hemân duħteri ‘aķd-i nigâĥ itdiler. (49\6)    

• Ölmemiş degnek darbından katı ża‘if olmuş. (103\7)    

    

1.4.2.1.3.5. 1.4.2.1.3.5. 1.4.2.1.3.5. 1.4.2.1.3.5. Kelime Grubunun Kelime Grubunun Kelime Grubunun Kelime Grubunun Nesne OlmasıNesne OlmasıNesne OlmasıNesne Olması    

1.4.2.1.3.5.1. İsim Tamlamasının Nesne Olması1.4.2.1.3.5.1. İsim Tamlamasının Nesne Olması1.4.2.1.3.5.1. İsim Tamlamasının Nesne Olması1.4.2.1.3.5.1. İsim Tamlamasının Nesne Olması    

• Çoķ mîrâŝyedilerüň ħânelerini külĥân eylemişler idi. (8\10)    

• “Bî-iħtiyâr âşufte vü ħasta oldum. Meded baňa bir  ‘ilâç ü tîmâr idüň 

bu derd-i derûn ile bîmâr ü zarum,” diyü gözlerinüň yaşını deryâ itdi. (67\9)    

    

1.4.2.1.3.5.2. 1.4.2.1.3.5.2. 1.4.2.1.3.5.2. 1.4.2.1.3.5.2. Sıfat Tamlamasının Nesne OlmasıSıfat Tamlamasının Nesne OlmasıSıfat Tamlamasının Nesne OlmasıSıfat Tamlamasının Nesne Olması    

• Meğer ħânımuň elinde dûrbîn gelen ķayıķcıları temâşa iderdi. 

(79\15)    

    

1.4.2.1.3.5.3.1.4.2.1.3.5.3.1.4.2.1.3.5.3.1.4.2.1.3.5.3.Bağlama Grubunun NBağlama Grubunun NBağlama Grubunun NBağlama Grubunun Nesne Olmasıesne Olmasıesne Olmasıesne Olması    

• İħtiyârı ķalmayup ķırbâ vü müşgi śatdı. (19\7)    

• Ĥiśśe vü ‘ibretler alur. (49\14)    
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    1.4.2.1.4. YER TAMLAYICISI1.4.2.1.4. YER TAMLAYICISI1.4.2.1.4. YER TAMLAYICISI1.4.2.1.4. YER TAMLAYICISI    

“Cümlede yüklemi yönelme, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi 

tamamlayan öğe, yer tamlayıcısıdır.” 59   

“Bu öğe, yükleme yönelme (-A), (bulunma) (-DA), uzaklaşma (-DAn), 

hali ekleriyle bağlanan bir kelime veya kelime grubudur. Yer tamlayıcısı mutla-

ka bu eklerden birini taşımalıdır.” 60 

Eserlerdeki bu unsur yaklaşma, bulunma, ayrılma eklerinden birini al-

maktadır. Bazen de bu eklerin birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir.  

    

1.4.2.1.4.1. Yaklaşma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.1. Yaklaşma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.1. Yaklaşma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.1. Yaklaşma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları    

• Yahûdî  gerçek śanup pâk olmaġa ĥamâma gitdi. (21\12)    

• “Bu kedi sâ‘îr maĥaleden imiş, zîra gelmedi,” diyüp evlerine 

daġıldılar. (91\6)    

    

1.4.2.1.4.2.Bulunma H1.4.2.1.4.2.Bulunma H1.4.2.1.4.2.Bulunma H1.4.2.1.4.2.Bulunma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcılarıali Eki Alan Yer Tamlayıcılarıali Eki Alan Yer Tamlayıcılarıali Eki Alan Yer Tamlayıcıları    

• Omuzunda ķırbâsı müşg-i müşgîn elinde ŧasları rengîn ‘aķîķleri ile 

pür-tezyîn Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına śusuzlara âb-ı sebîl ‘aŧşâna şerbet-i şîrîni dö-

küp pâzârda her sûķı nehr-i Nîl iderdi. (13\10)    

• Bu veled-i zinâlar Ayvâlı Meyħânesinde bir ‘âlî-meclis düzüp her 

dürlü levâzımâtuň tamâmen ĥâžır âmâde eylediler. (31\14)    

    

1.4.2.1.4.3. Ayrılma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.3. Ayrılma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.3. Ayrılma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları1.4.2.1.4.3. Ayrılma Hali Eki Alan Yer Tamlayıcıları    

• Ev śâĥibi ma‘ârifden ħabîr, hünerlerde bî-nažîr idi. (55\6)    

• Deli Meĥmed’den şikâyet eyledi. (87\11)    

    

1.4.2.1.41.4.2.1.41.4.2.1.41.4.2.1.4.4. Yer Tamlayıcının Tek Kelimeden Oluşması.4. Yer Tamlayıcının Tek Kelimeden Oluşması.4. Yer Tamlayıcının Tek Kelimeden Oluşması.4. Yer Tamlayıcının Tek Kelimeden Oluşması    

• Cûd ü seħâ ve ‘adl ile ‘âlemde ferîd ferŧ-i dâniş ü źekâda-ı fıŧnat ile 

cihânda vaĥîd idi. (34\8)    

• ‘Arabuň başı kesülüp yere düşdi. (94\5)    
                                                
59 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 29. 
60L. Karahan,  age.,  s. 29. 
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1.4.2.1.4.5. Kelime Gruplarından Meydana Gelen Yer Tamlay1.4.2.1.4.5. Kelime Gruplarından Meydana Gelen Yer Tamlay1.4.2.1.4.5. Kelime Gruplarından Meydana Gelen Yer Tamlay1.4.2.1.4.5. Kelime Gruplarından Meydana Gelen Yer Tamlayııııcılarcılarcılarcılar    

1.4.2.1.4.1.4.2.1.4.1.4.2.1.4.1.4.2.1.4.5.1.  İsim Tamlamasının Yer Tamlayıcısı Olması5.1.  İsim Tamlamasının Yer Tamlayıcısı Olması5.1.  İsim Tamlamasının Yer Tamlayıcısı Olması5.1.  İsim Tamlamasının Yer Tamlayıcısı Olması    

• Ataları oğullarınuň tedbîrlerine şâd ü ħurrem envâ‘-ı sürûr ü ĥubûra 

maĥrem oldı. (68\5)    

• Yûsuf Şâh’uň ħânesine geldi. (132\12)    

    

1.4.2.1.4.5.2.  1.4.2.1.4.5.2.  1.4.2.1.4.5.2.  1.4.2.1.4.5.2.  Sıfat Tamlamasının Sıfat Tamlamasının Sıfat Tamlamasının Sıfat Tamlamasının Yer Tamlayıcısı OlmasıYer Tamlayıcısı OlmasıYer Tamlayıcısı OlmasıYer Tamlayıcısı Olması    

• Şehzâde ol zebâna ‘âşıķ-ı ‘iźârı manŧıkü’ŧ-ŧayra cân ile vamıķ oldı. 

(56\16)    

    

1.4.2.1.4.5.3.  Edat Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.3.  Edat Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.3.  Edat Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.3.  Edat Grubunun Yer Tamlayıcı Olması    

• Şehzâde daħı da‘vete icâbet sünnet oldıġına binâen ĥerîfüň mekânı-

na bile varur, görür. (61\4)    

    

1.4.2.1.4.5.4.  Bağlama Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.4.  Bağlama Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.4.  Bağlama Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.4.  Bağlama Grubunun Yer Tamlayıcı Olması    

• ‘Âbidüň ĥużûrı ġumûm ü enduha mütebeddil evķât ü sâ‘ati ġuŝŝa vü 

ĥüzne müteaĥavvil oldı. (115\13)    

    

1.4.2.1.4.5.5.  Unvan Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.5.  Unvan Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.5.  Unvan Grubunun Yer Tamlayıcı Olması1.4.2.1.4.5.5.  Unvan Grubunun Yer Tamlayıcı Olması    

• Uşâķ ŧoġrı   Mîr-‘âlem Aġa’ya söyledi. (142\4)    

    

1.4.2.1.5. ZARF TÜMLECİ1.4.2.1.5. ZARF TÜMLECİ1.4.2.1.5. ZARF TÜMLECİ1.4.2.1.5. ZARF TÜMLECİ    

Zaman, zarf, sebep, miktar, yön, vasıta ve şart bildirerek yüklemi ta-

mamlayan cümle öğesi zarftır.  

Bir cümlede aynı veya ayrı türden birden fazla zarf tümleci bulunabilir. 

Eserde birden fazla aynı veya ayrı görevli zarf tümleçlerinin yer aldığı cümleler 

yer almaktadır.  

Eserde zarfla tek kelimeden oluştuğu gibi kelime gruplarından da oluş-

muştur.  
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1.4.2.1.5.1. 1.4.2.1.5.1. 1.4.2.1.5.1. 1.4.2.1.5.1. Ek Almadan Ek Almadan Ek Almadan Ek Almadan ZarfZarfZarfZarf    Olan UnsurlarOlan UnsurlarOlan UnsurlarOlan Unsurlar    

• Hemân ĥânım bir câriye çaġırup  ķulaġına bir söz eline bir şey virdi. 

(77\7)    

• Ol aħşâm  eve geldi. (78\13)    

    

1.4.2.1.5.2. 1.4.2.1.5.2. 1.4.2.1.5.2. 1.4.2.1.5.2. Vasıta Eki Alarak Zarf Olan UnsVasıta Eki Alarak Zarf Olan UnsVasıta Eki Alarak Zarf Olan UnsVasıta Eki Alarak Zarf Olan Unsurlarurlarurlarurlar    

• Hemân śoyunup cümle esbâb duħtere giydürüp başından mücevveze 

ile destârını    daħı başına ķoydı. (25\4)    

• Leŧâ’if  Yûsuf Şâh’ı ķaş ve göz ile aşinâlıķ eyledi. (98\2)    

    

1.4.2.1.5.3. Zarf1.4.2.1.5.3. Zarf1.4.2.1.5.3. Zarf1.4.2.1.5.3. Zarf----Fiil Ekleriyle Teşkil Edilen Zarflar Fiil Ekleriyle Teşkil Edilen Zarflar Fiil Ekleriyle Teşkil Edilen Zarflar Fiil Ekleriyle Teşkil Edilen Zarflar     

• Ârâm ü ķarârı kemânı ħam-ender-ħam olup büküldi. (36\8)    

• Yûsuf Şâh binüp gider iken bu gazeli oķudı; (102\2)    

    

1.4.2.1.6.CÜMLE DIŞI UNSURLAR1.4.2.1.6.CÜMLE DIŞI UNSURLAR1.4.2.1.6.CÜMLE DIŞI UNSURLAR1.4.2.1.6.CÜMLE DIŞI UNSURLAR    

“Cümlenin her hangi bir yerinde bulunan, ancak kuruluşuna katılmayan 

ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan öğelerdir. Cümle dışı öğeler, 

özne, nesne, yer tamlayıcı ve zarf gibi yüklemin tamamlayıcısı değildirler. Bu 

öğeler, yüklemin tamamlayıcısı olan öğelerin aksine açıklama, pekiştirme vb. 

işlevlerle cümleye yardım eder ve cümleleri çeşitli anlam ilişkileri çerçevesinde 

birbirine bağlarlar.” 61 

• İttifâķ ol ĥînde bir yahûdî geçüp giderdi. (20\4)    

• Bârî ĥüsn-i vechle ref‘ine iķdâm eyleyüp yahûdiye didi. (21\10)    

• Bu cânibde sipâhî duħteri indürüp evine vardı. (24\8)    

• Çün bu ŧarafda Yûsuf Şâh “ ‘Acabâ ne vaķt śabâĥ olur,” diyü uyķu 

uyumadı. (31\12)    

• Meğer ol mâh şubât imiş. (93\15)    

• Fî’l-ĥâl Cenâb-ı Ĥaķķ-ı Celle źikre dest-i niyâz ķaldurup du‘â itdi. 

(113\12)    

                                                
61 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.122 
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• Lâkin rüchân ķanġısında idügini temyîz idemeyüp ĥâkime muĥtâç 

olmuşlar. (118\1)    

• Ħˇâce daħı n‘ola  bu żiyâfete va‘de eyledi. (123\19)    
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1.4.2.2. CÜMLEDE YAPI 1.4.2.2. CÜMLEDE YAPI 1.4.2.2. CÜMLEDE YAPI 1.4.2.2. CÜMLEDE YAPI     

Cümlenin yapısı üzerinde yapılan çalışmalarda cümlelerin basit, birle-

şik, sıralı, bağlı cümle şeklinde dört ana başlıkta olduğu yönündedir. Bazı kitap-

larda birleşik cümle bahsinde girişik cümle, iç içe girişik cümle, karmaşık cüm-

le, ki’li birleşik cümle alt başlıkları da bulunmaktadır. Ancak bu görüş yapılan 

çalışmaların ışığında değişmiştir.  

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, “Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmala-

rı Üzerine” adlı makalesinde I. grup başlığı altında ilk olarak  

“Ayşe okula gitti.” cümlesini incelemiştir. 

Çeşitli kaynaklarda böyle bir cümle için ortak olarak söylenen “basit 

cümle” olduğudur.  

“…Cümle “tek yargı” eksenidir ve yargıda bitmişlik ifade eder. Bu ka-

bule göre cümle ve basit cümle tanımları örtüşmektedir. Yani “cümle” kavramı, 

“basit cümle” kavramına denktir, eşittir. Cümle kavramı aynı zamanda “basit-

lik” niteliğini de içinde taşımaktadır Sınıflandırmalarda parça, bütünün kendisi 

olabilir mi? Olamaz. O hâlde “Niçin basit cümle?” sorusunu sorabiliriz”.62 

Leyla KARAHAN ikinci olarak  

 “Ayşe koşarak okula gitti.”, 

 “Ayşe iyileşirse okula gidecek.”,  

“Ayşe ‘okula gideceğim’ dedi.” 

cümlelerini inceleyerek görüşünü şöyle belirtmektedir.  

“…. Söz dizilerinin hepsi birer cümledir ve tek yargı bildiren bir unsur 

ile onu tamamlayan unsurlardan oluşmaktadır. Tamlayıcıların sayısı ve niteliği 

cümlenin yapısını etkilememektedir. Bu cümleler arasında yapı bakımından 

kategorik bir fark yoktur.”63 

Buradan anlaşılan Prof. Dr. Leyla KARAHAN’ın zarf-fiil ile destek-

lenmiş    bir cümle ile zarf-fiilsiz kullanılan bir    cümle arasında fark olmadığıdır.   

                                                
62 Leyla KARAHAN, “Yapı bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine”, Türk Dili 

Dergisi, S. 583, (Temmuz 2000), s. 18. 
63L.  Karahan, agm. , s. 21. 
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KARAHAN’ın bu görüşüne Ahmet Bican ERCİLASUN, Hamza ZÜL-

FİKAR, Metin KARAÖRS, Mehman MUSAOĞLU, Zeynep KORKMAZ da 

katılmaktadırlar.64 

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-fiil eklerinden biri-

nin bulunduğu kelimelerin yan cümle kabul edilip böyle cümlelere birleşik 

cümle olarak kabul edilmesi görüşünün Türkçenin yapısına ters düştüğünü sa-

vunulmaktadır. Bu noktada Prof. Dr. Leyla KARAHAN ile benzer bir görüş 

ileri sürmektedirler.  

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR bu konuda şunları söylemektedir;  

“Bu durum karşısında yüklem olmayan, çekimli fiil tanımına uymayan, 

yargı bildirmeyen bu biçimlerin bir birleşik cümlenin yan cümlesi olması müm-

kün değildir. Tamamen isim soyundan kelimeler haline gelen, zarf olan, isim 

veya sıfat olan bu yapılar artık fiillikten çıkmış, bunlarla kurulan gruplar yalın 

cümlenin tamamlayıcıları, niteleyicileri olmuşlardır.”65 

“Cümlede fiilden yapılmış isim, zarf ve sıfat görevindeki şekillerin bir 

yargı taşımadığı ve bir zamana bağlı bulunmadığı göz önüne alınırsa, bunlarla 

kurulan gruplara yan cümle denemez dolayısıyla bu yapılar birleşik bir cümle 

diye gösterilemez.”66 

Leyla KARAHAN makalesinde II. Grup başlığı altında  

““““Ayşe çok çalıştı ve sınıfını geçti.”  

 “Ayşe öyle çalıştı ki sınıfını geçti” 

cümlelerini inceleyerek bu cümlelerin “ve” ve “ki” bağlama edatla-

rı ile birbirine bağlanmış iki cümle olduğunu ifade etmekte ve görüşlerini 

şöyle belirtmektedir;   

“….Ve, fakat, ama vb. bağlama edatlarıyla bağlanmış cümleler gra-

mer kitaplarında ‘bağlı    cümleler, bağlı tümce, bağlam cümlesi’ gibi isimler-

le anılır. ‘Ki’ ile bağlanan cümleler ise bazı gramer kitaplarında bağlı 

                                                
64 Türk Dil Kurumu, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı 22-23 Ekim, Ankara, 

1993,s. 36-42. 
65 Hamza ZÜLFİKAR,(1995), “Girişik Cümle” Sorunu”, Türk Dili, S. 522, s. 646. 
66 H. Zülfikar, agm. , s. 648. 
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cümleler içinde yer alarak ‘ki’li bağlı cümle’; bazılarında ise birleşik cümle 

içinde değerlendirilerek ‘ki’li birleşik cümle, ilgi tümcesi, ilinti    zamiri cüm-

lesi’ şeklinde isimlendirilir. 

Sözlü veya yazılı ifadelerde birbirini takip eden cümleler arasında 

tabiî olarak anlam bağlantısı vardır. Cümlelerin arka arkaya    gelmesi bazen 

bu bağlantıyı göstermek için yeterli olmayabilir. Bağlantıyı pekiştirmek ve 

yönlendirmek için çeşitli edatlara başvurulabilir Böylece karşımıza ‘Ayşe 

çok çalıştı ve sınıfını geçti’ ve ‘Ayşe öyle çalıştı ki sınıfını geçti.’ gibi ‘ve, 

ki’ vb. edatlarla birbirine bağlı yapılar çıkar ki bunlar ‘cümle’ değil ‘cümleler 

topluluğu’dur. Aralarında gramatikal hiçbir bağlantı olmasaydı b irbi rini  takip 

eden cümleler söz diziminin değil, sadece metin d i l  biliminin sınırları içine 

girebilirdi. Ancak bağlantıya gramatikal unsurlar müdahale ettiği için, bu 

yapılar söz diziminin de konusu olmalıdır.”67 

Leyla KARAHAN makalesinde II. grup başlığı altında incelediği 

üçüncü olarak  

“Ayşe çalışmış, sınıfını geçmişti.” 

Cümlesini incelemiş ve görüşünü şu şekilde belirtmiştir; 

“bu söz dizisinde iki cümle vardır. Birinci cümlenin yükleminde de 

bulunması gereken hikâye eki, sadece ikinci cümlenin yükleminde kullanıl-

mıştır. Böyle cümleler gramer kitaplarında “sıra cümleler, sıralı cümle-

ler\tümceler, bağımlı sıralı cümleler, bağımlı önermeler” gibi isimlerle anıl-

maktadır.  

Bu örnekte de cümleler anlam bağlantısına, gramatikal bir unsurun 

müdahale ettiğini görüyoruz. Bu unsur –ti ekidir. Ve ek, esas olarak “Ayşe 

çalışmıştı, sınıfını geçmişti.”şeklinde de ifade edilebilecek bir söz dizisindeki 

ek tekrarının sebep olacağı bir tenafürü önlemiş, sonuçta da bağlantıyı pekiş-

tirmiştir. Bu söz dizileri de “cümle” değil “cümleler topluluğu”dur. Böyle bir 

                                                
67 Leyla KARAHAN, “Yapı bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine”, Türk Dili 

Dergisi, S. 583, (Temmuz 2000), s. 21. 
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yapı hem metin dil biliminin hem de gramatikal bir unsurun bağlantıya mü-

dahalesinden dolayı söz diziminin de konusu olmalıdır.68   

Leyla KARAHAN makalesinde III. grup başlığı altında 

 “ Ayşe çalıştı, sınıfını geçti.”  

cümlesini ele almıştır 

“Bu iki cümle anlamca birbirine bağlı iki cümleden oluşmuştur. İki 

cümle arasında sebep-sonuç ilişkisine dayanan bir anlam bağlantısı vardır.69  

“Ancak bu anlam bağlantısını destekleyen gramatikal bir unsur yoktur. 

Bundan dolayı böyle bir cümle söz diziminin değil metin dil biliminin konusu 

olmalıdır”70.  

Yukarıda bahsedilen eser ve çalışmalardan hareketle; yapı bakımından 

cümleleri işlerken cümle konusunda temel çıkış noktamız “yargı” ve “bitmişlik” 

kavramları olmuştur. Dolayısıyla Letâif-nâme’deki cümle yapıları, Türkçe söz 

diziminin yeni yaklaşımları doğrultusunda “ cümle ve cümle toplulukları” baş-

lıkları altında incelenmiştir.  

    

1.4.2.2.11.4.2.2.11.4.2.2.11.4.2.2.1. LETÂİF. LETÂİF. LETÂİF. LETÂİF----NÂME’DE SÖZ DİZİNİNÂME’DE SÖZ DİZİNİNÂME’DE SÖZ DİZİNİNÂME’DE SÖZ DİZİNİ    

Söz dizimi çalışmamızda cümleler, “cümle” ve “cümle toplulukları” ol-

mak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir..  

Cümleler incelenirken basit ve birleşik ayrımına girilmiştir.   

Bir duygu, düşünce veya durum anlatılırken yalnız bir cümle kurulmuş 

ise bu cümle “tek yargılı” cümle olarak alınmıştır.  

Cümle toplulukları ise birden fazla cümlenin bağlama edatlarıyla ya da 

gramatikal unsurlarla bir arada bulunmasıyla oluşturduğu topluluktur. Yani en 

az iki cümle ister anlam ister gramatikal olarak bir arada bulunmaktadır.  

    

    

                                                
68 Leyla KARAHAN, “Yapı bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine”, Türk Dili 

Dergisi, S. 583, (Temmuz 2000), s. 21-22. 
69 L.Karahan, agm. , s. s. 22. 
70 L.Karahan, agm. , s. s. 23. 
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1.4.2.2.1.1. İSİM CÜMLESİ1.4.2.2.1.1. İSİM CÜMLESİ1.4.2.2.1.1. İSİM CÜMLESİ1.4.2.2.1.1. İSİM CÜMLESİ    

• Duħter kemâl-i siyânet ve ‘iffetde pâkîze-aħter idi. (18\3)    

• Mühmil ü nâ-pâk aňa râm olup murâd virürse bed-nâmlıķdur. (21\9)    

• Melik-zâde daħı aĥvâle nâžır idi. (45\8)    

• Oġılları ‘âķıllar ferzâneler kemâl-i ‘ilm ile kâmiller idi. (52\18)    

• İttifâķ ol serâyda birķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. (64\2)    

• Ħânımuň Demir-ħân isminde bir câriyesi daħı var idi. (81\9)    

• Żarûret ile gerüsine dönüp inśâf yüzinden pilâva ‘âşıķ idi.  (125\15)    

    

1.4.2.2.11.4.2.2.11.4.2.2.11.4.2.2.1.1.1.Öğelerinin Sıralanışı Bakımından İsim Cümlesi .1.1.Öğelerinin Sıralanışı Bakımından İsim Cümlesi .1.1.Öğelerinin Sıralanışı Bakımından İsim Cümlesi .1.1.Öğelerinin Sıralanışı Bakımından İsim Cümlesi     

Eserde bulunan 884 tek yargılı cümleden 102 cümle isim cümlesidir. 

Bunun tek yargıdan oluşan cümlelere oranı %11,53’dür. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 102 isim cümlesinin hepsi ku-

rallı cümledir. Eserde tek yargılı devrik isim cümlesi yoktur.  

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesinden 96’sı 

olumlu cümledir. Bunun isim cümlelerine oranı %94,11’dir. Tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise %10,85’dir.  

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesinden olum-

suz kuruluştaki cümlelerin sayısı 6’dır. Bunun isim cümlelerine oranı % 

5,88’dir. Tek yargıdan oluşan cümlelere oranı ise % 0,67’dir.   

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesi içerisinde 

soru cümlesi bulunmamaktadır. 

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesinden 13’ü 

eksiltili cümledir. Bunun isim cümlelerine oranı % 12,74’dür. Tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise % 1,47’dir.   

    

1.4.2.2.1.1.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.1.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.1.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.1.1.1. Yüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 15’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 14,70’dir.  

• Ĥikâye (50\17) 

• Bâd-ı vezanda idi. (71\7) 
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1.4.2.2.1.1.1.2. Özne1.4.2.2.1.1.1.2. Özne1.4.2.2.1.1.1.2. Özne1.4.2.2.1.1.1.2. Özne----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 25’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 24,50’dir.  

• Duħter nâzik ü žarîfe idi. (15\6) 

• Pilâvuň altı altundur. (125\18) 

 

1.4.2.2.1.1.1.3. Nesne1.4.2.2.1.1.1.3. Nesne1.4.2.2.1.1.1.3. Nesne1.4.2.2.1.1.1.3. Nesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 5,88’dir.  

• Bûrnâz Süleymân nâmında bir veled-i zinâ var idi. (34\2) 

•  “Üzerinde aķ pilâv içerüsinde źerde naĥnu ķasemnâ,” diyen 

sûħtenüň ĥiśśesi ol źerde idi. (124\6) 

 

1.4.2.2.1.1.1.4. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.4. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.4. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.4. Yer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 2,94’dür.  

• Ĥaķķ’a ŧâ‘at ü ‘ibâdetde cest ü çâpuķ idi. (35\17) 

• Viśâle ŧâlib ü râġıb idi. (144\13) 

 

1.4.2.2.1.1.1.5. Zarf1.4.2.2.1.1.1.5. Zarf1.4.2.2.1.1.1.5. Zarf1.4.2.2.1.1.1.5. Zarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 7’si bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 6,86’dır.  

• Bir gün cümlesini żiyâfet idüp otururlar idi. (64\1) 

• Bu ŧarafda Deli Meĥmed’üň kedisi gideli ĥâli perîşân idi. (96\2) 

 

1.4.2.2.1.1.1.6. Özne1.4.2.2.1.1.1.6. Özne1.4.2.2.1.1.1.6. Özne1.4.2.2.1.1.1.6. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 10’u bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 9,80’dir.  

• Üçünci abdâl ki cümleden dânâ idi.  (44\11)    

• ‘Aķlı fikri olan Leŧâ’if orŧada yoķdur. (100\10)    
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1.4.2.2.1.1.1.7. Özne1.4.2.2.1.1.1.7. Özne1.4.2.2.1.1.1.7. Özne1.4.2.2.1.1.1.7. Özne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 8’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 7,84’dür.  

• Şehrüň ekâbir ü â‘yânı cümle erkân-ı devlet ve kâffeten muhteşemân 

‘izzet ü ĥaşmet yola göz digüp muntažırlardur. (26\10)    

• Bî-çâre ziyâde aç ve gürisne idi.  (125\14)    

 

1.4.2.2.1.1.1.8. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.8. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.8. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.8. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 7’si bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 6,86’dır.  

• İttifâķ ol serâyda birķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. (64\3)    

• Ol maĥalde bir dîvar var idi. (131\1) 

    

1.4.2.2.1.1.1.9. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.9. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.9. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.9. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Żamîr-i şâhda şevķ galib, teħîre imkân yoķ. (144\2)    

    

1.4.2.2.1.1.1.10. Zarf1.4.2.2.1.1.1.10. Zarf1.4.2.2.1.1.1.10. Zarf1.4.2.2.1.1.1.10. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 1,96’dır.  

• Ol pâdşâh bu niġmet ile devlet-mend olup dörd nefer-i ‘âķıl var. 

(51\7)    

• Zamân-ı mażîde bir müstecabü‘d-da‘ve ‘âbid var idi. (105\10)    

 

1.4.2.2.1.1.1.11. Zarf1.4.2.2.1.1.1.11. Zarf1.4.2.2.1.1.1.11. Zarf1.4.2.2.1.1.1.11. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 1,96’dır. 

• Gözleri pür-nem, ŧolu yaş tekellüme mecâlî yoķdur. (69\10) 

• Mâh olmuş ħâk-i zilletde âvâre idi. (113\18) 
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1.4.2.2.1.1.1.12. Zarf1.4.2.2.1.1.1.12. Zarf1.4.2.2.1.1.1.12. Zarf1.4.2.2.1.1.1.12. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun 

isim cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Ħuśûśâ zevc ile zevce mâ-beynlerinde nev‘-i burûdeste ferce olursa 

zindegâniye imķân ve ķâbiliyyet yoķdur. (147\11)    

 

1.4.2.2.1.1.1.13. Özne1.4.2.2.1.1.1.13. Özne1.4.2.2.1.1.1.13. Özne1.4.2.2.1.1.1.13. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Źâtında zîver-i ‘aķl ile ârâste merd-i ‘âķıl vufûr-ı ‘ilm ü dânişde her 

vechle kâmil idi. (37\4)    

    

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2.1.1.1.14. Özne.1.1.1.14. Özne.1.1.1.14. Özne.1.1.1.14. Özne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Śâhib-ħâne daħı kerîmü’l-nefs olup kirâm-i kânî źâtî lûŧfu cûd 

metâ‘nuň dükkânı iĥsân ü ‘âŧıfet lü‘lü‘sinüň śadefi mürüvet ü şefķat âynesinüň 

çehre-i pür-şerefi idi. (57\6)    

    

1.4.2.2.1.1.1.15. Özne1.4.2.2.1.1.1.15. Özne1.4.2.2.1.1.1.15. Özne1.4.2.2.1.1.1.15. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

•  Şehbâz ricâ ile meydân-ı tevekkülde avcı idi. (125\19)    

    

1.1.1.1.4.2.2.1.1.1.16. Özne4.2.2.1.1.1.16. Özne4.2.2.1.1.1.16. Özne4.2.2.1.1.1.16. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 2,94’dür.  

• Mühmil ü nâ-pâk aňa râm olup murâd virürse bed-nâmlıķdur. (21\9)    

• Birâderler ħurrem ü şâd, ġamdan azâd olup, cânâne derd-mend ĥabs-ı 

mâr pür-güzend ile giriftâr idi. (71\2)    
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1.4.2.2.1.1.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.1.1.17. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Erbâb-ı ĥüsne nev-rûz ü ‘ıyd her pîrûz ŧâli‘ vü sa‘îde neşr-i zebân ile 

zaħm-ı cedîddür. (19\1)    

    

1.4.2.2.1.1.1.18. Zarf1.4.2.2.1.1.1.18. Zarf1.4.2.2.1.1.1.18. Zarf1.4.2.2.1.1.1.18. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 

• Her zamânda zimâm teveccühleri â‘dâ ile ceng ü cidâle maśrûf idi. 

(148\8) 

 

1.4.2.2.1.1.1.19. Zarf1.4.2.2.1.1.1.19. Zarf1.4.2.2.1.1.1.19. Zarf1.4.2.2.1.1.1.19. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 2,94’dür.  

• Deryâ üzerine ħavâle bir şâħ üzerinde âşiyâne-i laķ laķ var idi. ( 

47\11) 

• Devlet-i ebnâ ile müttesi‘de salŧanat emründe ķuvvet ü ķudreti lâ-

yuĥśa vü lâ-yu‘add idi. (51\1)    

    

1.4.2.2.1.1.1.20. Zarf1.4.2.2.1.1.1.20. Zarf1.4.2.2.1.1.1.20. Zarf1.4.2.2.1.1.1.20. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 1,96’dır. 

• Ķız; “Sen deli olmuşsun, beni daňlarsın ( xyzx{|} ?  ?)” diyüp ħânesine 

gelüp bir ‘arab dadısı var idi. ( 87\9) 

• Dürbîn kedi olan tekneye râst gelüp ne oldıġın aňlaşılmayup, merĥûm 

Ŧıflî Efendi daħı ĥużûrda idi. (94\19)    

    

1.4.2.2.1.1.1.21. Zarf1.4.2.2.1.1.1.21. Zarf1.4.2.2.1.1.1.21. Zarf1.4.2.2.1.1.1.21. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir. 
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• Żarûret ile gerüsine dönüp inśâf yüzinden pilâva ‘âşıķ idi.  (125\16)    

    

1.4.2.2.1.1.1.22. Özne1.4.2.2.1.1.1.22. Özne1.4.2.2.1.1.1.22. Özne1.4.2.2.1.1.1.22. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----

ZarfZarfZarfZarf----    YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 102 isim cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun isim 

cümlelerine oranı % 0,98’dir.  

• Bî-çâre žâhirde maġlûb olup derûnda Cenâb-ı Ĥaķķ’a i‘timâd ile 

ķavî-dil idi. (124\16)    

    

TABLOTABLOTABLOTABLO----    1111            

İSİM CÜMLELİSİM CÜMLELİSİM CÜMLELİSİM CÜMLELEEEERİNDEKİ UNSUR SAYISIRİNDEKİ UNSUR SAYISIRİNDEKİ UNSUR SAYISIRİNDEKİ UNSUR SAYISI    

 

Unsur SayısıUnsur SayısıUnsur SayısıUnsur Sayısı                    Cümle SayısıCümle SayısıCümle SayısıCümle Sayısı                                            Oranı %Oranı %Oranı %Oranı %    
Tek Unsurdan Oluşan Cümleler    15 14,70 
İki Unsurdan Oluşan Cümleler 41 40,19 
Üç Unsurdan Oluşan Cümleler 31 30,39 
Dört Unsurdan Oluşan Cümleler 13 12,74 
Beş Unsurdan Oluşan Cümleler 1 0,98 

Yedi Unsurdan Oluşan Cümleler 1 0,98 

Toplam Cümle SayısıToplam Cümle SayısıToplam Cümle SayısıToplam Cümle Sayısı    102102102102    100100100100    
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TABTABTABTABLOLOLOLO----    2222        

ÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMIÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMIÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMIÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMINNNNDAN İSİMDAN İSİMDAN İSİMDAN İSİM    

 Unsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: Öğeler    Cümle SayısıCümle SayısıCümle SayısıCümle Sayısı                                Oran%Oran%Oran%Oran%    

                                     102102102102            100        100        100        100        

1.1.1.1. Yüklem 15 14,70 

2.2.2.2. Özne-Yüklem 25 24,50 

3.3.3.3. Nesne-Yüklem 6 5,88 

4.4.4.4. Yer Tamlayıcı-Yüklem 3 2,94 

5.5.5.5. Zarf-Yüklem 7 6,86 

6.6.6.6. Özne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 10 9,80 

7.7.7.7. Özne-Zarf-Yüklem 8 7,84 

8.8.8.8. Yer Tamlayıcı-Özne-Yüklem 7 6,86 

9.9.9.9. Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 1 0,98 

10.10.10.10. Zarf-Özne-Yüklem 2 1,96 

11.11.11.11. Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 2 1,96 

12.12.12.12. Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,98 

13.13.13.13. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 1 0,98 

14.14.14.14. Özne-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,98 

15.15.15.15. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,98 

16.16.16.16. Özne-Zarf-Zarf-Yüklem 3 2,94 
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17.17.17.17. Yer Tamlayıcı-Özne-Zarf-Yüklem 1 0,98 

18.18.18.18. Zarf-Özne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,98 

19.19.19.19. Zarf-Yer Tamlayıcı-Özne-Yüklem 3 2,94 

20.20.20.20. Zarf-Zarf- Özne-Yüklem 2 1,96 

21.21.21.21. Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,98 

22.22.22.22. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yer 

Tamlayıcı Yer Tamlayıcı-Zarf-  

Yüklem 

1 0,98 

 

 

TABLOTABLOTABLOTABLO----    3 3 3 3     

ÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE İSİM CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE İSİM CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE İSİM CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE İSİM CÜMLELERİ    

 

    

    

    

    

  BaştaBaştaBaştaBaşta    OrtadaOrtadaOrtadaOrtada        SondaSondaSondaSonda    Toplam Ve Oran Toplam Ve Oran Toplam Ve Oran Toplam Ve Oran %    
ÖzneÖzneÖzneÖzne    Sayısı 50 16 - 66 

    Oranı 75,75 24,24 - 100 
YüklemYüklemYüklemYüklem    Sayısı 15 - 87 102 

    Oranı 14,70 - 85,29 100 

NesneNesneNesneNesne    
Sayısı 6 1 - 7 
Oranı 85,71 14,28 - 100 

Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı    Sayısı 12 20 - 32 
    Oranı 37,5 62,5 - 100 

ZarfZarfZarfZarf    Sayısı 19 20 - 39 
 Oranı 48,71 51,28 - 100 
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1.4.2.2.1.2. FİİL CÜMLESİ1.4.2.2.1.2. FİİL CÜMLESİ1.4.2.2.1.2. FİİL CÜMLESİ1.4.2.2.1.2. FİİL CÜMLESİ    

• Bâzergân ile evlerine irişdi. (16\3)    

• Yûsuf Şâh bunları gördi. (33\7)    

• Girü ol müfsid-i fesâd-engîz bâma geldi. (46\19)    

• Keyfiyyet-i aĥvâlden su’âl itdi. (55\12)    

• “Câriye başum üstüne,” diyüp ķoçı çekülüp gitdi. (77\9)    

• ‘Aŧŧâr gördi ki aślâ bir şeyi bilmez. (86\8)    

• Ķayıķcılar Yûsuf Şâh’ı ol buruna götürdiler. (103\6)    

• Bir uşaġ elinde mücevherli ŧaķım çubuķ ĥâmmâla virdiler.  (127\17)    

• Ketħudâ ķadın  mâcrerâyı naķl eyledi. (132\15)    

• Sâ’îl tekrâr ħiŧâb idüp śordı ki “Bir śan‘at bilür mi ki külfetümün ül-

fetine bâ‘iŝ ola.” (145\4)    

    

1.4.2.2.1.2.1.4.2.2.1.2.1.4.2.2.1.2.1.4.2.2.1.2.1. Öğelerinin Sıralanışı Bakımından Fiil Cümlesi 1. Öğelerinin Sıralanışı Bakımından Fiil Cümlesi 1. Öğelerinin Sıralanışı Bakımından Fiil Cümlesi 1. Öğelerinin Sıralanışı Bakımından Fiil Cümlesi     

Eserde 884 tek yargılı cümleden 782’i fiil cümlesidir. Bunun tek yargılı 

cümlelerle oranı % 88,46’dtr. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 743’ü ku-

rallı cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %97,63’dür. Bunun tüm tek yar-

gıdan oluşan cümlelere oranı ise % 82,55’dir. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 19’u devrik 

cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %2,49’dır. Bunun tüm tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise % 2,11’dir. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 745’i olum-

lu cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %97,89’dur. Bunun tüm tek yargı-

dan oluşan cümlelere oranı ise % 82,77’dir. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 17’si olum-

suz cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %2,23’dür. Bunun tüm tek yargı-

dan oluşan cümlelere oranı ise % 1,88’dir. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 5’i eksiltili 

cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %0,65’dir. Bunun tüm tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise % 0,55’dir. 



122 

 

Eserde tek yargıdan oluşmuş soru cümlesi bulunmamaktadır.  

 

1.4.2.2.1.2.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.1. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.1. Yüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 11’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %’ 1,40’dır.  

• ‘Ažm-ı Yûsuf Şâh eyledi. (74\4)    

• Daķķ-ı bâb eyledi. (137\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.2. Özne1.4.2.2.1.2.1.2. Özne1.4.2.2.1.2.1.2. Özne1.4.2.2.1.2.1.2. Özne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan fiil cümlesinden 47’si bu kuruluştadır. Bunun fiil cümle-

lerine oranı % 6,01’dir.  

• Çün iküňdü yaķın oldı. (50\7)    

• Ħânım su’âl itdi. (133\1)    

 

1.4.2.2.1.2.1.3. Yer Tam1.4.2.2.1.2.1.3. Yer Tam1.4.2.2.1.2.1.3. Yer Tam1.4.2.2.1.2.1.3. Yer Tamlayıcılayıcılayıcılayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 28’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %3,58’dir.  

• Keyfiyyet-i aĥvâlden su’âl itdi. (55\12)    

• Su’âl itmeġe ķorķardı. (100\10)    

 

1.4.2.2.1.2.1.4. Nesne1.4.2.2.1.2.1.4. Nesne1.4.2.2.1.2.1.4. Nesne1.4.2.2.1.2.1.4. Nesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 42’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 5,37’dir.  

• ‘Arabuň maŧlubı olan saķızı virdiler.   (87\19)    

• Bir kâġıd daħı toz virdi. (127\7)    

    

1.4.2.2.1.2.1.5. Zarf1.4.2.2.1.2.1.5. Zarf1.4.2.2.1.2.1.5. Zarf1.4.2.2.1.2.1.5. Zarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 40’ı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 5,11’dir.  
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• Teklîfsiz maĥrem olur. (61\2)    

•  “Varuň velisini rıżâ idüp, ali virüň,” diyü teşdîdler eyledi. (144\15)    

 

1.4.2.2.1.2.1.6. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.6. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.6. Yüklem1.4.2.2.1.2.1.6. Yüklem----Nesne (deNesne (deNesne (deNesne (devvvvrik)rik)rik)rik) 

• Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir    

• Eyitdiler; “Efendüm senüňdür. (128\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.7. Özne1.4.2.2.1.2.1.7. Özne1.4.2.2.1.2.1.7. Özne1.4.2.2.1.2.1.7. Özne----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 25’i bu kuruluştadır. Bunun fiil   

cümlelerine oranı % 3,19’dur. 

• Yûsuf Şâh bunları gördi. (33\7)    

• Yûsuf Şâh “İĥsân idersüňiz” didi. (129\17)    

    

1.41.41.41.4.2.2.1.2.1.8. Özne.2.2.1.2.1.8. Özne.2.2.1.2.1.8. Özne.2.2.1.2.1.8. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 26’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 3,32’dir. 

• Ķoçı Yûsuf Şâh’uň öňüne geldi. (75\18) 

• Uşaġlar ĥammâluň ĥużûrunda, dîvân ŧurdılar. (128\9) 

    

1.4.2.2.1.2.1.9. Özne1.4.2.2.1.2.1.9. Özne1.4.2.2.1.2.1.9. Özne1.4.2.2.1.2.1.9. Özne----ZaZaZaZarfrfrfrf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 49’u bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 6,26’dır. 

• Zâhid bu ħaberleri istimâ‘ idüp lâ-ya‘ķıl oldı. ( 43\9)    

• Ol mezbûrlar şâd olup ‘ažm-i ħâne-i Süleymân Aġa itdiler. (73\2)    

    

1.4.2.2.1.2.1.10. Özne1.4.2.2.1.2.1.10. Özne1.4.2.2.1.2.1.10. Özne1.4.2.2.1.2.1.10. Özne----YüYüYüYüklemklemklemklem----Nesne (devrik)Nesne (devrik)Nesne (devrik)Nesne (devrik)    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 16’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 2,04’dür. 
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• ‘Aŧŧâr gördi ki aślâ bir şeyi bilmez. (86\8)    

• Ĥammâl eyitdi; “Bu esbâb kimündür?” (127\19)    

    

1.4.2.2.1.2.1.11. Nesne1.4.2.2.1.2.1.11. Nesne1.4.2.2.1.2.1.11. Nesne1.4.2.2.1.2.1.11. Nesne----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,25’dir. 

• Cezîre ne yerde ve ne cânibde idügüni ķırlangınç dimişdi. (68\11)    

• Ammâ Melek-sîmâ ķanda gitdi, Yûsuf Şâh bilmez idi. (81\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.12. Nesne1.4.2.2.1.2.1.12. Nesne1.4.2.2.1.2.1.12. Nesne1.4.2.2.1.2.1.12. Nesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklYüklYüklYüklemememem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,76’dır. 

• ‘Aŧşân olan derd-mendleri âb-ı ĥayâta ulaşdurur idi. (13\8)    

• Bu emri vezîr-i hûşmende işrâb itdiler. (147\15)    

 

1.4.2.2.1.2.1.13. Nesne1.4.2.2.1.2.1.13. Nesne1.4.2.2.1.2.1.13. Nesne1.4.2.2.1.2.1.13. Nesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil cümlele-

rine oranı % 0,51’dir. 

• Çiğerüň boş yere daġlardı. (4\17)    

• Yine ħânım Yûsuf Şâh’uň ceplerün altun ile ŧoldurdı. (101\19)    

 

1.4.2.2.1.2.1.14. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.14. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.14. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.14. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Nûş-zâduň ķaśrından âftâb tâli‘ olur. (48\19)    

• Manî‘de iki dürlü ta‘âm var oldı. (124\5)    

    

1.4.2.2.1.2.1.15. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.15. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.15. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.15. Yer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 8’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,02’dir. 
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• Ķıza; “Gelicek iki kese daħı getür” didi. (16\16)    

• Bir oŧada Leŧâ’if’i gördi. (132\3)    

    

1.4.2.2.1.2.1.16. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.16. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.16. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.16. Yer Tamlayıcı----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Maĥalleden feryâd ü fiġân itmeğe başladılar. (96\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.17. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.17. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• ‘Âbide dil-âzârlıķlar, ‘inâd-ı sitîzeler ŧurfe ŧurfe nâzlara şîvelere 

başlayup şîveler ider oldı. (115\2)    

• Ol şehre henüz misâfir gelmişdi. (15\18)    

 

1.4.2.2.1.2.1.18. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.18. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.18. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.18. Yer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem----ZarfZarfZarfZarf    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Yûsuf Şâh’uň ķoltuġuna girdi ki ĥužûr-ı ħânıma getüre. ( 80\5)    

    

1.4.2.2.1.2.1.19. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.19. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.19. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.19. Yer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem----Nesne Nesne Nesne Nesne     

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Teyzesine su’âl itdi; “Vâlidem nerdedür?” (82\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.20. Zarf1.4.2.2.1.2.1.20. Zarf1.4.2.2.1.2.1.20. Zarf1.4.2.2.1.2.1.20. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 11’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,40’dır. 
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• Nâ-gâh cânâna ve zâhide żarar irüşdüre diyü ol daħı tedârik-i esbâb 

eylemişdi. (39\14)    

• Zamân-ı mâżîde bir śayyâd ķuşı śayd iderdi. (129\18)    

    

1.4.2.2.1.2.1.21. Zarf1.4.2.2.1.2.1.21. Zarf1.4.2.2.1.2.1.21. Zarf1.4.2.2.1.2.1.21. Zarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 30’u bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 3,38’dir. 

• İħtiyârı ķalmayup ķırbâ vü müşgi śatdı. (19\7)    

• Dâ‘im Oŧa Başı ħidmetinde olurdı. (75\10)    

    

1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.2.1.22. Zarf1.2.1.22. Zarf1.2.1.22. Zarf1.2.1.22. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 35’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %4,47’dir. 

• Gezerken bir aĥbâba râst geldi. (84\19)    

• Ŧoġrı bir ķonâġa getürdiler. (128\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.23. Zarf1.4.2.2.1.2.1.23. Zarf1.4.2.2.1.2.1.23. Zarf1.4.2.2.1.2.1.23. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 14’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,79’dur. 

• Delim yıllar ĥükumet ü ‘adâlet idüp rüzgâr geçürdi.. (30\4)    

• Andan iki gice ruħsat alup ķayıķa binüp ‘ažm-i İstanbul eyledi. (82\2) 

    

1.4.2.2.1.2.1.24. Zarf1.4.2.2.1.2.1.24. Zarf1.4.2.2.1.2.1.24. Zarf1.4.2.2.1.2.1.24. Zarf----YüklemYüklemYüklemYüklem----NesnNesnNesnNesne e e e     

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Fi’l-ĥâl Cenâb-ı Ĥaķķ-ı Celle źikre dest-i niyâz ķaldurup du‘â itdi ki 

“Çehre-i nigârda ĥüsn-i bedî‘ âşikâr ola. Ħâtûna bir lehçe ve śûret vire ki 

sâ‘irinden mümtâze ĥüsn-i cemâlde bî-endâze ola.” (113\12)    
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1.4.2.2.1.2.1.25. Özne1.4.2.2.1.2.1.25. Özne1.4.2.2.1.2.1.25. Özne1.4.2.2.1.2.1.25. Özne----NesneNesneNesneNesne----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir. 

• ‘Acûze cevheri bâzergâna iletdi. (16\14)    

• Ķayıķcılar Yûsuf Şâh’ı ol buruna götürdiler. (103\6)    

    

1.4.2.2.1.2.1.26. Özne1.4.2.2.1.2.1.26. Özne1.4.2.2.1.2.1.26. Özne1.4.2.2.1.2.1.26. Özne----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Melik-zâde vâki‘ olan güf ü gûyı cümle işitdi. ( 42\5)    

• Deli Meĥmed bu ŧa‘âmı alup kifâf-ı nefs eyledi. (90\5)    

    

1.4.2.2.1.2.1.27. Özne1.4.2.2.1.2.1.27. Özne1.4.2.2.1.2.1.27. Özne1.4.2.2.1.2.1.27. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,36’dır. 

• Pâdşâh Râbi‘â ħânımuň ne ķadar malı var ise cümlesini Yûsuf Şâh’a 

iĥsân eyledi. (152\16)    

• Yûsuf Şâh cümlesine yigirmişer altun iĥsân eyledi. (50\10)    

    

1.4.2.2.1.2.1.28. Özne1.4.2.2.1.2.1.28. Özne1.4.2.2.1.2.1.28. Özne1.4.2.2.1.2.1.28. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Şûrîde olan ķalb cümle umûrda esbâba müstenid olur. (126\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.29. Özne1.4.2.2.1.2.1.29. Özne1.4.2.2.1.2.1.29. Özne1.4.2.2.1.2.1.29. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 5’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,63’dür. 

• Leŧâ’if Yûsuf Şâh’ı ķaş ve göz ile aşinâlıķ eyledi. (98\2)    

• Ħânım pencereden “Kimi istersüň?” diyü śû‘âl eyledi. (137\8)    
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1.4.2.2.1.2.1.30. Özne1.4.2.2.1.2.1.30. Özne1.4.2.2.1.2.1.30. Özne1.4.2.2.1.2.1.30. Özne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 36’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 4,60’dır. 

• Acûze hemân bâzergânı da‘vet eyledi. (17\2)    

• ‘Arab yerden bir ŧaş ķapup Deli Meĥmed’üň başını yardı. (87\14)    

 

1.4.2.2.1.2.1.31. Özne1.4.2.2.1.2.1.31. Özne1.4.2.2.1.2.1.31. Özne1.4.2.2.1.2.1.31. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 31’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 3,93’dür. 

• Deli Meĥmed evvelki minvâl üzre bahârâtı śaymaġa başladı. (87\13)    

• Ŧıflî gelüp ŧoplaruň önüne yanaşdı. (143\4)    

    

1.4.2.2.1.2.1.32. 1.4.2.2.1.2.1.32. 1.4.2.2.1.2.1.32. 1.4.2.2.1.2.1.32. ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 30’u bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 3,83’dür. 

• Deli Meĥmed eve gelüp başına melhem śarup râĥat oldı. (88\15)    

• Yusûf Şâh inkâr idüp, “Efendüm bu söz ħilâfdur. Ben ķuluň Leŧâ’if’i 

görmedüm,” diyü inkâr eyledi. (132\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.33. Özne1.4.2.2.1.2.1.33. Özne1.4.2.2.1.2.1.33. Özne1.4.2.2.1.2.1.33. Özne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem----Nesne  Nesne  Nesne  Nesne      

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Sâ’îl tekrâr ħiŧâb idüp śordı ki “Bir śan‘at bilür mi ki külfetümün ül-

fetine bâ‘iŝ ola.”  (145\3)    

    

1.4.2.2.1.2.1.34. Nesne1.4.2.2.1.2.1.34. Nesne1.4.2.2.1.2.1.34. Nesne1.4.2.2.1.2.1.34. Nesne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 5’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,63’dür. 
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• Saķķâyı ħabîsden çıķarup yanına getürdi.. (28\16)    

• Teyzesi alup vâlidesine getürdi. (82\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.35. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.35. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.35. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.35. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----Yer TamlayYer TamlayYer TamlayYer Tamlayııııcıcıcıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ķaśrda şâh-zâde eŧrâf ü cevânibe temâşâ iderdi. (36\2)    

    

1.4.2.2.1.2.1.36. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.36. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.36. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.36. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Eŧrâf (u) eknâfdan nisâlar, âşüfteler, maĥbûbeler, âlüfteler Yûsuf 

Şâh’uň cemâl-i ķamer-tâblarını temâşâ itmeğe cem‘ olurlar idi. (4\5) 

    

1.4.2.2.1.2.1.37. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.37. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.37. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.37. Yer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bir uşaġ elinde mücevherli ŧaķım çubuķ ĥâmmâla virdiler.. (127\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.38. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.38. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.38. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.38. Yer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Śâĥib-i ħâneye minnetler ta‘lîm-i emrinde envâ‘-ı ‘izzetler ü 

ĥürmetler eyledi. (60\7)    

    

1.4.2.2.1.2.1.39. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.39. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.39. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.39. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Maĥalle imâmına hedâyâ olaraķ bir hind ŧavûġı gelmiş idi. (90\1)    
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1.4.2.2.1.2.1.40. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.40. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.40. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.40. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----NesnNesnNesnNesneeee----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Vâlidesine buluşup ĥaķiķat-i ĥâli söyledi. (20\10) 

    

1.4.2.2.1.2.1.41. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.41. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.41. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.41. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Ĥüsnünde ‘acîb şehirde meşhûre-i dil-firîb oldı. (114\12)    

• Âġûş-ı mârda zebûn remz ü işâret ile bunlardan istimdâd ider. (69\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.42. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.42. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.42. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.42. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Ĥikmet-i Ħudâ Ħˇâce Ŧursun’uň vücûdına bir ‘illet ‘ârıż olup gün-be-

gün zaĥmet virür idi. (5\9)    

    

1.4.2.2.1.2.1.43. Zarf1.4.2.2.1.2.1.43. Zarf1.4.2.2.1.2.1.43. Zarf1.4.2.2.1.2.1.43. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,36’dır. 

• Bed-baħt elini uzattıġı gibi mâr elini śoķdı. (47\17)    

• “Bu çocuķ benümdür,” diyü ŧaleb iderken ketħudâ anasını daħı ĥabs 

eyledi. (140\8)    

 

1.4.2.2.1.2.1.44. Zarf1.4.2.2.1.2.1.44. Zarf1.4.2.2.1.2.1.44. Zarf1.4.2.2.1.2.1.44. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 7’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,89’dur. 

• Câriye bu ŧarafda yahûdî ile eve gelüp yahûdî cerâĥatına çâre vü 

dermânlar eyledi. (21\3)    

• Yevm-i Cum‘a oldıġı gibi babası ile Yûsuf câmi‘e giderler idi. (4\4) 
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1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.2.1.45. Zarf1.2.1.45. Zarf1.2.1.45. Zarf1.2.1.45. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 9’u bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,15’dir. 

• Giderek mizâcı gül gibi açıldı. (22\14)    

• Hemân büyük şirret küçük şirretüň elinden miftâĥı alup, gitdi. (141\9)    

 

1.4.2.2.1.2.1.1.4.2.2.1.2.1.1.4.2.2.1.2.1.1.4.2.2.1.2.1.46. Zarf46. Zarf46. Zarf46. Zarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,76’dır. 

• Vâlidesine getürüp Leŧâ’if’i bir oŧaya ķodı. (103\17)    

• “Efendüm sizindür,” diyüp ĥammâlı ata bindirdiler. (128\7)    

 

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2.1.2.1.47. Zarf.1.2.1.47. Zarf.1.2.1.47. Zarf.1.2.1.47. Zarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem     

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Âdemler gönderüp cânâne aĥvâlini tecessüs ü tefaħħuś iddürüp 

gördiler. (144\6)    

• (İkinci) def‘a bahârâtı bir bir śaydı. (87\9) 

    

1.4.2.2.1.2.1.48. Zarf1.4.2.2.1.2.1.48. Zarf1.4.2.2.1.2.1.48. Zarf1.4.2.2.1.2.1.48. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Vâkı‘â diyâr-ı ġurbet görülmeyince,  âdem ehl-i hüner belâ ü miĥnet 

ü meşaķķat çekilmeyince ma‘dende sîm ü zer olmaz. (54\12)    
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1.4.2.2.1.2.1.49. Zarf1.4.2.2.1.2.1.49. Zarf1.4.2.2.1.2.1.49. Zarf1.4.2.2.1.2.1.49. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----Yüklem Yüklem Yüklem Yüklem     

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,36’dır. 

• Ġayrı kendün(den) ümîdin kesüp ħâdiminden birine; “var ķışlaya Be-

kir Oŧa Başını baňa çaġır gelsün,” didi. (5\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.50. Zarf1.4.2.2.1.2.1.50. Zarf1.4.2.2.1.2.1.50. Zarf1.4.2.2.1.2.1.50. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YükleYükleYükleYükle    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 5’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,639’dur.    

• Dâ‘imâ ol ķaśrda‘işret-i yârânı ile źevķ ü şevķ ü śoĥbet iderdi.  (35\1)    

• Bir gün bir sebîle sâlik olup giderdi. (105\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.51. Zarf1.4.2.2.1.2.1.51. Zarf1.4.2.2.1.2.1.51. Zarf1.4.2.2.1.2.1.51. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem----Nesne Nesne Nesne Nesne     

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Cemâlini gördiği gibi vâlih ü ħayrân olup śayyâdlara śordı;  “Cidâle 

sebep nedür?” (23\10)    

 

1.4.2.2.1.2.1.52. Zarf1.4.2.2.1.2.1.52. Zarf1.4.2.2.1.2.1.52. Zarf1.4.2.2.1.2.1.52. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,36’dır. 

• Yûsuf Şâh’ı bir śadef-kâri iskeleye oturdup hemân ĥânendeler, 

sâzendeler, raķķâślar bir faśl-ı ‘alî eylediler. (33\5)    

• Hemân    Yûsuf Şâh’uň ķorķusından ol kiraz dudaġı çatladı. (101\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.53. Zarf1.4.2.2.1.2.1.53. Zarf1.4.2.2.1.2.1.53. Zarf1.4.2.2.1.2.1.53. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 14’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,79’dur. 
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• Ertesi aħşâm Deli Meĥmed’üň ŧa‘âmı ķalmayup kediyi śalıvirdi. 

(91\7)    

• Bir iki def‘a mübâşeret eyleyüp lâtîf ĥaśırlar, güzîde bûriyâlar işleyüp 

śan‘atı tekmîl itdiler.  ( 146\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.54. Zarf1.4.2.2.1.2.1.54. Zarf1.4.2.2.1.2.1.54. Zarf1.4.2.2.1.2.1.54. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 21’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 2,68’dir. 

• Andan eve gelüp meclis ķurup ‘işrete başladılar. (85\5)    

• İttifâķ bir gün bir serçe ŧutup dâma düşürdi. (129\19)    

    

1.4.2.2.1.2.1.55. Zarf1.4.2.2.1.2.1.55. Zarf1.4.2.2.1.2.1.55. Zarf1.4.2.2.1.2.1.55. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 8’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,02’dir. 

• Hemân bir ķayıķcı ma’şâ-llâh efendüm bendeňiz siz efendüme 

muntažırum buyuruň,” diyüp Yûsuf Şâh’ı alup ‘ažm-i ħânım eylediler. (79\7)    

• Hemân ķayıķ ĥâżır olup binüp ‘ažm-i İstanbul eyledi. (98\18)    

    

1.4.2.2.1.2.1.56. 1.4.2.2.1.2.1.56. 1.4.2.2.1.2.1.56. 1.4.2.2.1.2.1.56. ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ol daħı ma‘lûm olan ķavâ’idi ta‘lîm dürûd-gerlik umûrını şehzâdeye 

aślı ile tefhîm eyledi. (60\9)    

 

1.4.2.2.1.2.1.57. Özne1.4.2.2.1.2.1.57. Özne1.4.2.2.1.2.1.57. Özne1.4.2.2.1.2.1.57. Özne----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan fiil cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil cümle-

lerine oranı % 0,76’dır. 
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• Ol kimesne Deli Meĥmed’i alup ‘aŧŧâr Ķadrî Efendi’ye götürdi. 

(86\4)    

• Ĥammâl çocuġı ķabup esîr pâzârına getürdi. (139\19)    

    

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.2.1.2.1.58. Özne2.1.2.1.58. Özne2.1.2.1.58. Özne2.1.2.1.58. Özne----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----    ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Aşcı Yûsuf Şâh’ı śoyup bir mâ‘î şalvâr, bir bâġdâdî ķuşaķ, bir aġa 

mintânı, bir beyâż śâķız şâlı, bir fes, bir gümüş dîzge, beline çirâz, ayaġına 

yemenî giydürüp â‘la bir dilber ķaraķolluķcı eyledi. (75\6)    

    

1.4.2.2.1.2.1.59. Özne1.4.2.2.1.2.1.59. Özne1.4.2.2.1.2.1.59. Özne1.4.2.2.1.2.1.59. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ol üç ķarındaşlara ve sipâhîye vilâyetde birer tîmârlar ve dirlikler 

ta‘yîn idüp, ber-murâd eyledi. (28\14)    

    

1.4.2.2.1.2.1.60. Özne1.4.2.2.1.2.1.60. Özne1.4.2.2.1.2.1.60. Özne1.4.2.2.1.2.1.60. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,25’dir. 

• Ķudret-i muśavvirü‘ś-śuver ‘âbidin elinde bir duħter-i pâkîze-aħter 

olup ĥüsn ü cemâlde bülend şeklde merġûb ve ercümen görindi. (106\3)    

• Çün Sulŧân Murâd Ŧop Ķapu Serây-ı Hümâyunında çâder köşk-i 

maĥallde elinde dür-bin boġazdan gelen ķayuķları temâşa iderdi. (142\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.61. Özne1.4.2.2.1.2.1.61. Özne1.4.2.2.1.2.1.61. Özne1.4.2.2.1.2.1.61. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Âvâze-i ĥüsni ‘âleme meşhûr-ı śît cemâli cihânda âftâb-ı pür-nûr gibi 

dillerde meźkûr oldı. (114\8)    
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1.4.2.2.1.2.1.62. Özne1.4.2.2.1.2.1.62. Özne1.4.2.2.1.2.1.62. Özne1.4.2.2.1.2.1.62. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir. 

• Yûsuf Şâh lağım-ı mezbûrda bir vâfir medhûş yatdı (133\14)    

• Bir aşçı dükkânı envâ‘-ı eŧ‘imeyle ârâste ü pîrâste gelirler. (148\18)    

    

1.4.2.2.1.2.1.63. Özne1.4.2.2.1.2.1.63. Özne1.4.2.2.1.2.1.63. Özne1.4.2.2.1.2.1.63. Özne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,76’dır. 

• Andan bu kedi mahalleyi ŧolaşup kimüň ŧa‘âmını buldı ise cümlesin 

Deli Meĥmed’e getürdi. (90\6)    

• Śaķķa daħı derâhimi dellâle virüp śandûġı evine getürdi. (14\9)    

    

1.4.2.2.1.2.1.64. Özne1.4.2.2.1.2.1.64. Özne1.4.2.2.1.2.1.64. Özne1.4.2.2.1.2.1.64. Özne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir.    

• Deli Meĥmed bu ĥâlden âgâh olup, kediyi ol gün maĥbûs eyledi. 

(91\2)    

• Erkân-ı devleti sâilüň evine varup, duħteri şâh içün istediler. (144\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.65. Özne1.4.2.2.1.2.1.65. Özne1.4.2.2.1.2.1.65. Özne1.4.2.2.1.2.1.65. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir.    

• Duħter ķoynundan bir ‘azîzü’l-vücûd cevher daħı çıķarup bâzergâna 

“Elli    yük aķçe vir bahâsını getür” didi. (17\9)    

• Ħâdim ķışlaya varup Bekir Oŧa Başı’ya; “sizi Ħˇâce Ŧursun ister bu-

yuruň”. (dedi.) (5    \13)    

    

1.4.2.2.1.2.1.661.4.2.2.1.2.1.661.4.2.2.1.2.1.661.4.2.2.1.2.1.66. Özne. Özne. Özne. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir. 
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• Cümle erkân-ı salŧanat gelüp saķķâya mübârek-bâd idüp ŧa‘zîm ü 

tekrîmler eylediler. (30\2)    

• Melik-zâde bu ħâlet-i müşâhede ile Ĥaķķ Sübĥânehu ve te‘âlâya 

firavân ĥamd ü ŝenâlar eyledi. (48\1)    

 

1.4.2.2.1.2.1.67. Özne1.4.2.2.1.2.1.67. Özne1.4.2.2.1.2.1.67. Özne1.4.2.2.1.2.1.67. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 10’u bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,27’dir. 

• Saķķâ evi ŧolanup ol maĥalle gelince kîmesne yoķ câriyeyi bulamadı. 

(20\8)    

• Efendi ħaberdâr olup mahalle imâmını çaġırup bu ĥâli ĥikâyet eyledi. 

(94\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.68. Özne1.4.2.2.1.2.1.68. Özne1.4.2.2.1.2.1.68. Özne1.4.2.2.1.2.1.68. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 14’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,79’dur. 

• Yûsuf Şâh müteĥayyir olup, “Bâri teyzeme gideyüm,” diyüp teyzesi-

ne geldi. (82\15)    

• İkisi bile ol gice varup ħˇâceye mihmân oldılar. (124\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.69. Özne1.4.2.2.1.2.1.69. Özne1.4.2.2.1.2.1.69. Özne1.4.2.2.1.2.1.69. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 7’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,89’dur. 

• Dedeler Yûsuf Şâh’ı gördikleri gibi şevķe gelüp ziyâdesiyle semâ‘ 

eylediler. (32\4)    
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• Yûsuf Şâh ħâķiya-yı şâhâneye yüz sürüp taķrîre başlayup min evvel 

ilâ-âħîr naķl eyledi. (152\3)    

    

1.4.2.2.1.2.1.70. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.70. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.70. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.70. Yer Tamlayıcı----ÖÖÖÖznezneznezne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

 Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Yalıda uşâġın birisi bâġçede gezer iken Yûsuf Şâh’ı gördi. (142\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.71. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.71. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.71. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.71. Yer Tamlayıcı----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Çocuġuň anasına çocuķlar ħaber virüp “Bir ħerîf çocuġı aldı, gitdi. 

Var çoçuğı bul,” didiler. (140\6)    

• Bârû-yi ķulleden âşaġa ejder-i pertâb kendüyi pürtâb idüp gemiye 

hücûm eyler. (69\19)    

    

1.4.2.2.1.2.1.72. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.72. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.72. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.72. Yer Tamlayıcı----    ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Vezîrlerine elbette dil-arâyı nikâĥ-ı şer‘ ile tervîc emrine tezvîc eyle-

di. (144\14)    

    

1.4.2.2.1.2.1.73. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.73. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.73. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.73. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Kediyi tekne içine ķoyup yelken açup deryâya bıraķdılar. (94\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.741.4.2.2.1.2.1.741.4.2.2.1.2.1.741.4.2.2.1.2.1.74. Zarf. Zarf. Zarf. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

 Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 6’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,76’dır. 
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• Hemân ĥanım bir câriye çaġırup ķulaġına bir söz eline bir şey virdi. 

(77\7)    

• Ol vaķte żâbit su’âl  idüp; “Nedür da‘vâňuz?” didi.. (134\14)    

 

1.4.2.2.1.2.1.75. Zarf1.4.2.2.1.2.1.75. Zarf1.4.2.2.1.2.1.75. Zarf1.4.2.2.1.2.1.75. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 5’sı bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,63’dür. 

• Tekrâr cümlesi pür-śilâĥ yüzden tecâvüz olup Deli Meĥmed’üň 

ħânesine geldiler. (93\7)    

• Hemân cümlesi ķahveye gelüp ziyânlardan şikâyet iderler idi. (91\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.76. Zarf1.4.2.2.1.2.1.76. Zarf1.4.2.2.1.2.1.76. Zarf1.4.2.2.1.2.1.76. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,38’dir. 

• Hemân ħânım şehvete gelüp ĥammâl daħı al aşaġı idüp bir źevķ eyle-

diler. (136\16)    

• Günlerde bir gün Za‘ferân-bolı cânibinden Deli Meĥmed nâm bir źât 

çoluġunı çocuġunı alup ‘ažm-i İstanbul eyleyüp bî-çâre ķalmış idi. (85\15) 

 

1.4.2.2.1.2.1.77. Zarf1.4.2.2.1.2.1.77. Zarf1.4.2.2.1.2.1.77. Zarf1.4.2.2.1.2.1.77. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Vaķt-i namâz irişüp duħtere ab-dest içün śu bulunmadı. (35\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.78. Zarf1.4.2.2.1.2.1.78. Zarf1.4.2.2.1.2.1.78. Zarf1.4.2.2.1.2.1.78. Zarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----Nesne Nesne Nesne Nesne ––––YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 
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• Fi’l-ĥâl yanına düşüp şehzâdeye hem-dem envâ‘-ı şeŧaretler ve 

żarâfetler gösterir. (61\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.79. Zarf1.4.2.2.1.2.1.79. Zarf1.4.2.2.1.2.1.79. Zarf1.4.2.2.1.2.1.79. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• “Cânum efendüm ism-i şerifüňüz nedür?” didükde, hemân ol bed-hûy    

“Efendüm; ķuluňuza Yazıcı-zâde dirler,” didi. (9\16)    

 

1.4.2.2.1.2.1.80. Zarf1.4.2.2.1.2.1.80. Zarf1.4.2.2.1.2.1.80. Zarf1.4.2.2.1.2.1.80. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Pâdşâhuň vaśiyyeti üzre seĥerden vüzera vü ümerâ ķal‘a ķapusına 

müctemi‘ olup ŧurdılar. (26\6)    

• Yûsuf Şâh cümlesine iltifât idüp bir müzeyyen meclis ķurup 

ħânendeler, raķķâślar gelüp dürlü raķś eylediler. (72\2)    

    

1.4.2.2.1.2.1.81. Zarf1.4.2.2.1.2.1.81. Zarf1.4.2.2.1.2.1.81. Zarf1.4.2.2.1.2.1.81. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----????----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Zamânında gürg gûspende pend virüp bâz kebge ~�~آ irişdirmez idi. 

(34\10) 

    

1.4.2.2.1.2.1.82. Zarf1.4.2.2.1.2.1.82. Zarf1.4.2.2.1.2.1.82. Zarf1.4.2.2.1.2.1.82. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem 

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bu vaż‘ ile aĥvâline vuķûf gelicek tab‘-ı şâha nefret gelüp duħteri ba-

bası evine mürâcâ‘at itdürdi. (148\5)    
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1.4.2.2.1.2.1.83. Zarf1.4.2.2.1.2.1.83. Zarf1.4.2.2.1.2.1.83. Zarf1.4.2.2.1.2.1.83. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dir.    

• Hemân kendü tedârik idüp iħtiyârı zimâmını rüsvâlıķ elinden alup 

ķabdı. (81\2)    

• Andan yalıda olan mâlı ve eşyâyı çıķarup Yûsuf Şâh’a teslîm idüp 

yalıyı yıķup ħarâb eylediler. (153\9)    

    

1.4.2.2.1.2.1.84. Zarf1.4.2.2.1.2.1.84. Zarf1.4.2.2.1.2.1.84. Zarf1.4.2.2.1.2.1.84. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Hemân “Naĥnu Ķasemnâ” diyü üzerine düşüp pirinçden altunu ifrâz 

eyledi. (125\18)    

    

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2.1.2.1.85. Zarf.1.2.1.85. Zarf.1.2.1.85. Zarf.1.2.1.85. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,38’dir. 

• Hemân piyâde olup atı önüne ķadem ķoyup  “Ehlen ve sehlen 

merĥaba” didiler. (26\14)    

• Yûsuf Şâh’uň cân başına śıçrayup Leŧâ’if’üň boynuna śarılup 

ruħsâruň bûs idüp gözyaşuň ceyĥun iderdi. (103\11)    

    

1.4.2.2.1.2.1.86. Zarf1.4.2.2.1.2.1.86. Zarf1.4.2.2.1.2.1.86. Zarf1.4.2.2.1.2.1.86. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Câme-ħˇablar ĥâżırlanup ħânım Yûsuf Şâh’a “Buyuruň efendüm 

birâz da câme-ħˇabda źevķ idelüm,” didi.. (98\3)    

• Mürûr-ı evķât ile duħter ĥadd-ı bülûğa irişüp ħûbb-manżar furür-ı 

cemâli bezme nûr u fer virdi. (106\11)    
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1.4.2.2.1.2.1.87. Zarf1.4.2.2.1.2.1.87. Zarf1.4.2.2.1.2.1.87. Zarf1.4.2.2.1.2.1.87. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 8’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 1,02’dir. 

• Hemân Yûsuf Şâh’uň ķoltuġına girüp şîve ile ŧaraf-ı meclise 

oturdılar. (73\4)    

• Farŧ-ı żarûretden vezîr bu şarŧ daħı ķabûl idüp ol vaż‘ ile ĥużûr-ı şâha 

varmışlar. (122\4)    

 

1.4.2.2.1.2.1.88. Zarf1.4.2.2.1.2.1.88. Zarf1.4.2.2.1.2.1.88. Zarf1.4.2.2.1.2.1.88. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,38’dir. 

• Yûsuf Şâh’uň ‘aķlı başına gelüp bir sâ‘ir ķayıķ çaġırup belinden şâlı 

çıķarup Leŧâ’if’i śarup ķayıķa ķoyup ‘ažm-i İstanbul eyledi. (103\14)    

• Pîrüň ĥikâyetini işüdüp  istib‘âd ve ta‘accüb idüp ŧabî‘atında merkûz 

olan denâet ü ĥaseb źâtında mecbûl olan režâlet ü ħiffet muķteżâsınca “Pâdşâh 

hedâyâsında ŧopraķdan düzülmüş, bir destî bile virülmekte ne münâsebet olur,” 

diyü gażab-amîz kelimât itmiş (121\2)    

    

1.4.2.2.1.2.1.89. Özne1.4.2.2.1.2.1.89. Özne1.4.2.2.1.2.1.89. Özne1.4.2.2.1.2.1.89. Özne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bu veled-i zinâlar Ayvalı Mey-ħânesinde bir ‘âlî-meclis düzüp her 

dürlü levâzımâtuň tamâmen ĥâżır âmâde eylediler. (31\14)    

    

1.4.2.2.1.2.1.90. Özne1.4.2.2.1.2.1.90. Özne1.4.2.2.1.2.1.90. Özne1.4.2.2.1.2.1.90. Özne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Ķudret-i ilahî laķ laķ ol eŝnâda bir mâr ŧutup yuvasına getürmiş idi. 

(47\15)    
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• Ķara kedi maĥallede her ne ķadar ev var ise cümlesine girüp buldıġı 

ŧa‘âmı ķapup Deli Meĥmed’e getürdi. (96\9)    

    

1.4.2.2.1.2.1.91. Özne1.4.2.2.1.2.1.91. Özne1.4.2.2.1.2.1.91. Özne1.4.2.2.1.2.1.91. Özne----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayYer TamlayYer TamlayYer Tamlayııııcıcıcıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

 Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ŧıflî Efendi Yûsuf Şâh’ı alup “Śaķın ħavf itme, başından geçen ser-

ancâmı ĥiķâyet eyle,” diyüp ĥużûr-ı şâha getürdi. (152\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.92. Özne1.4.2.2.1.2.1.92. Özne1.4.2.2.1.2.1.92. Özne1.4.2.2.1.2.1.92. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bûrnâz Süleymân  meyketeye gelüp Yazıcıoġlını işâret ile keyfiyyet-i 

aĥvâli bildürdi. (72\12)    

 

1.4.2.2.1.2.1.93. Özne1.4.2.2.1.2.1.93. Özne1.4.2.2.1.2.1.93. Özne1.4.2.2.1.2.1.93. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Pederleri ħurrem ü şâd olup ferzendlerinüň ķudûmuna der-gâh-ı 

ĥaķķa şükürler ŝenâlar idüp fuķaraya taśadduķ ü iĥsânlar eyledi. (63\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.94. Özne1.4.2.2.1.2.1.94. Özne1.4.2.2.1.2.1.94. Özne1.4.2.2.1.2.1.94. Özne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlaaaayıcıyıcıyıcıyıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.     

• Ŧıflî Efendi ol gice anda misâfir olup üç beş aĥbâb ile źevķ ider idi. 

(134\1)    

 

1.4.2.2.1.2.1.95. Özne1.4.2.2.1.2.1.95. Özne1.4.2.2.1.2.1.95. Özne1.4.2.2.1.2.1.95. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamYer TamYer TamYer Tamlayıcılayıcılayıcılayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 
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• Bostâncı Başı Ġalaŧa semtine güżâr idüp cümlesini bulup ķatle bedel 

her birini bir cânibe nefy eylediler. (153\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.96. Özne1.4.2.2.1.2.1.96. Özne1.4.2.2.1.2.1.96. Özne1.4.2.2.1.2.1.96. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZZZZarfarfarfarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

 Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bâzergân varup ħidmet içün bir nefîr ħâdim ve kifâyet miķdârı 

ħidmetkârlar    alıvirüp getürdi. (17\6)    

    

1.4.2.2.1.2.1.97. Özne1.4.2.2.1.2.1.97. Özne1.4.2.2.1.2.1.97. Özne1.4.2.2.1.2.1.97. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----    Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----    NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Cümlesi âh vâh idüp  balıķ aġını ķoyup her birisi bir ŧarafa duħteri 

arayu gitdiler. (24\6)    

    

1.4.2.2.1.2.1.98. Özne1.4.2.2.1.2.1.98. Özne1.4.2.2.1.2.1.98. Özne1.4.2.2.1.2.1.98. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı %0,51’dir. 

• Suħte aňa varup naĥnu kasemnâ  kelamı ile naśîb temânnâ iden 

mu‘ârıżı ile cidâllerini ĥikâyet eyledi. (123\14)    

• İmâm ŧoġrı ķahveye gelüp ahâlî cem‘ idüp  kedinüň ‘arabı ķatl 

itdigüň naķl idüp, “Bilin âgâh olun,” didi. (94\12)    

    

1.4.2.2.1.2.1.99. Özne1.4.2.2.1.2.1.99. Özne1.4.2.2.1.2.1.99. Özne1.4.2.2.1.2.1.99. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer tamlayıcıYer tamlayıcıYer tamlayıcıYer tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Yûsuf Şâh ŧoġrı çârşûya gelüp kendi üzerine â‘lâ lîbâslar giyüp ol 

aħşâm eve geldi. (78\12)    

• Kedi andan ķalķup ŧoġrı İmâm Efendi’nüň evine gelüp her ne bul-

duysa ķapup Deli Meĥmed’e getürdi. (96\6)    
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1.4.2.2.1.2.1.100. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.100. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.100. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.100. Yer Tamlayıcı----    NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----

YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Bu ŧarîķe duħter-i bülend-aħteri bir śanduġa ķoyup ķapaġına kilîd 

urup pâzâra iletdiler. (13\1)    

    

1.4.2.2.1.2.1.101. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.101. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.101. Yer Tamlayıcı1.4.2.2.1.2.1.101. Yer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Deryâ kenârında cennet-âŝâ bir bâġı olup her kûşesi gülistân, her 

cânibi nüzhetgeh, bûstân içinde bir ķaśr-ı dilârâsı ve serây-ı ħuld-i hem-tâsı 

olup, ĥavâdiŝ-i zamâneden ġuśśa vü inkisârı oldıķça ol ķaśra girüp göňli açulup 

bûy-ı reyâħîn ile dimaġı mu’aŧŧâr olurdı. (34\12)    

 

1.4.2.2.1.2.1.102. Zarf1.4.2.2.1.2.1.102. Zarf1.4.2.2.1.2.1.102. Zarf1.4.2.2.1.2.1.102. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----    ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Çemende oġılları irişüp her biri bir Nihâl-i bâġ civânî, ŝemere-i şece-

re-i zinde-ġanî oldı.  (51\8)    

 

1.4.2.2.1.2.1.103. Zarf1.4.2.2.1.2.1.103. Zarf1.4.2.2.1.2.1.103. Zarf1.4.2.2.1.2.1.103. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Hemân veled-i zinânuň birisi bir ķadeĥ alġuvân ŧoldırup Yûsuf Şâh’a 

“Buyuruň efendüm,” didi. (33\12)    

• Aħşâm namâzuň edâ idüp maĥalleli ķahve-ħâneye gelüp cümlesi bir-

birlerine “Yâ hû cemâ‘ât âgâh olun maĥallemize bir kedi peydâ oldı. Evümüzde 

baķır ķalmadı. Zaħîre daħı ķalmadı. Bu kedinüň bir çâresine baķalum,” didiler. 

(90\10)    
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1.4.2.2.1.2.1.104. Zarf1.4.2.2.1.2.1.104. Zarf1.4.2.2.1.2.1.104. Zarf1.4.2.2.1.2.1.104. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

•  “Hikâyeti erbâb-ı devr-i zamâna yâdigâr, ķıśśası eśĥâb-ı ‘ibret ve 

ĥikmete mûcib-i ‘itibâr vâķi‘ oldı,” diyüp ol bed-baħt “İşte efendüm śadâķatde 

olan nihâyetde devlete irermiş. Bende efendümüň śâdıķ bendesiyüm. Her ne 

zamân ķanda giderseňüz ķuluňuza ħaber gönderüň efendüm ile berâber 

giderüm,” diyüp kendüsinden ġayet ħoşnûd eyledi. (30\5)    

    

1.4.2.2.1.2.1.105. Zarf1.4.2.2.1.2.1.105. Zarf1.4.2.2.1.2.1.105. Zarf1.4.2.2.1.2.1.105. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir.    

• Bir gün ġayet mest gelür iken babası dostlarından biri görüp ta‘accüb 

idüp “Bu ne ĥâldir, bunı babası Bekir Oŧa Başıya sipâriş eyledi. Niçün söyle-

mezler ol daħı niçün bunı aramaz,” didi.  (73\15)    

    

1.4.2.2.1.2.1.106. Zarf1.4.2.2.1.2.1.106. Zarf1.4.2.2.1.2.1.106. Zarf1.4.2.2.1.2.1.106. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 4’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,51’dür.    

• Hemân ol mezbûr, “Başum üstüne,” diyüp meddaĥ-kâri śandâlyeye 

oturup ĥikâyeye başladı. (34\4)    

• Hemân iki ‘aded tellâk gelüp, ĥammâluň yanına oturup ikrâma başla-

dılar. (127\13)    

 

1.41.41.41.4.2.2.1.2.1.107. Zarf.2.2.1.2.1.107. Zarf.2.2.1.2.1.107. Zarf.2.2.1.2.1.107. Zarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----

YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Vezîri ‘azl idüp vezâreti pîr-i ĥakîme,śadâreti muşîr-i ĥikmet-pezîre 

tefvîż eylemişler.  ( 122\9)    
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1.4.2.2.1.2.1.108. Zarf1.4.2.2.1.2.1.108. Zarf1.4.2.2.1.2.1.108. Zarf1.4.2.2.1.2.1.108. Zarf----    ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Aĥvâl-i pîr beyne’l-cumhûr meşhûr olup her destîye birer altun narħ 

eyleyüp herkes muķaddem birer dînâr virüp birer destîler almışlar. (120\16)    

 

1.4.2.2.1.2.1.109. Zarf1.4.2.2.1.2.1.109. Zarf1.4.2.2.1.2.1.109. Zarf1.4.2.2.1.2.1.109. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Ŧaķdîr-i Ĥaķķ ile ħadeng-i tîr çeşm-i mâra te’ŝir idüp, hemân ejde-

ri(n) bî-cân vücûdı deryâya boġulup śuda pinhân oldı. (70\19)    

• Tecessüs idüp ejderüň hˇâbı zamânında ķarındaşlaruň cümlesi 

kullenüň ķapusını bulup yuķarusına su‘ûd eylediler. (68\16)    

    

1.4.2.2.1.2.1.110. Zarf1.4.2.2.1.2.1.110. Zarf1.4.2.2.1.2.1.110. Zarf1.4.2.2.1.2.1.110. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Hemân ol bed-baħt; “Efendüm aġlama, ben senüň śâdıķ bendenem. 

Efendüme naśîĥat iderüm ki, böyle gözyaşı dökmeden vücûd-ı şerîfüňüze belki 

bir marîż ‘ârıż olur, diyü ħavf iderüm. Birâz müferriĥ seyrân-gâh yerlere teşrîf 

itseňüz göňlüňüz gözüňüz açılup, ĥasret-i iştiyâķ unudılurdı” didükde “Âh Ya-

zıcı-zâde bendeňiz hîç bir yer bilmem. Bendeňizi bir dost götürmeli ki naśıl 

yerdür göreyüm,” didükde hemân ol veled-i zinâ “Bu ķuluňuza emir buyuruň 

yarın Ġalaŧa Mevlevî-ħânesi günidür. ‘Âžîm-i cemi‘yyet olur. İnsânda ne dürlü 

ġam olsa ġamdan ferâĥ bulur,” didi. (10\3)    

    

1.4.2.2.1.2.1.111. Zarf1.4.2.2.1.2.1.111. Zarf1.4.2.2.1.2.1.111. Zarf1.4.2.2.1.2.1.111. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 
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• Hemân śoyunup cümle esbâb duħtere giydürüp başından mücevveze 

ile destârını daħı başına ķoydı. (25\4)    

• Vüzerâ vü erkân-ı devlet gerü sâ’île varup şâhuň    śan‘atını beyân 

idicek, faķîr şâd olup rıżâsıyla duħteri şâh’a ‘aķd-ı nikâĥ eylediler. (146\19)    

    

1.4.2.2.1.2.1.112. Zarf1.4.2.2.1.2.1.112. Zarf1.4.2.2.1.2.1.112. Zarf1.4.2.2.1.2.1.112. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Doğrı Yûsuf Şâh’uň yanına varup, edebâne selâm virüp, 

“Efendümmübârek ser-i sa‘âdetüňiz śaġ olsun. İşitdüm peder ĥażretleri vefât 

itmiş.    Mevlâ raĥmet mekânın cennet eylesün. Bendeňiz efendimüň kölesiyüm. 

Bendeňizde    çoķ ĥaķķuňuz vardı. Lâkin efendimüň çırâğıyum”, diyüp tezvîrile 

gözlerini    yaş idüp giryân Yûsuf Şâh’uň çiğerin püryân eyledi. (9\7)    

    

1.4.2.2.1.2.1.113. Zarf1.4.2.2.1.2.1.113. Zarf1.4.2.2.1.2.1.113. Zarf1.4.2.2.1.2.1.113. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 3’ü bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,36’dır. 

• Çün sâ‘at üç ķararlarında ķayıķı limandan çıķup ŧolaşup yine limana 

girdi.  (101\3)    

•  ‘Âdet-i me’lûfeleri üzre gerü ol miķdâr âdem ile ordularından 

ayrılup gedâ śûretinde düşmen ŧarafların ‘azîmet eylediler.. (148\15)    

    

1.4.2.2.1.2.1.114. Özne1.4.2.2.1.2.1.114. Özne1.4.2.2.1.2.1.114. Özne1.4.2.2.1.2.1.114. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Evvelden tertîb olmuş tâze mîçolar Yûsuf Şâh’uň ķoltuğına girüp 

“Buyuruň efendüm begüm,” diyüp Yûsuf Şâh’ı ķuş gibi uçurup śofra başına 

getürdiler. (32\17)    
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1.4.2.2.1.2.1.115. Özne1.4.2.2.1.2.1.115. Özne1.4.2.2.1.2.1.115. Özne1.4.2.2.1.2.1.115. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NeNeNeNesnesnesnesne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Pâdşâh her birine ķâbiliyet ü isti‘dâd cibilletlerinde kemâl-ı rüşd ü 

reşâd görüp murâd edindiği taĥt yedinde    olan memâliki bunlara tevzî‘ vü taķsîm 

salŧanat ü ĥükûmet kilîdinüň miftâĥını ellerine teslîm idüp kendüsi ferâgat-ı 

ħâŧır ile ‘ibâdet-i Ĥaķķ’a meşġûl ola. (51\13)    

    

1.4.2.2.1.2.1.116. Özne1.4.2.2.1.2.1.116. Özne1.4.2.2.1.2.1.116. Özne1.4.2.2.1.2.1.116. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• İttifâķ vezîr-i aristo-żamîr daħı bâ‘ż-ı seyyâh ile çâh semtine gelüp 

ŧabbâĥ dükkânı önünde ĥaśırı gördüği gibi vezîr şâd olup ķalbi  ġamdan azâd 

olmuş. (150\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.117. Özne1.4.2.2.1.2.1.117. Özne1.4.2.2.1.2.1.117. Özne1.4.2.2.1.2.1.117. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlYer TamlYer TamlYer Tamlayıcıayıcıayıcıayıcı----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bekir Oŧa Başı şöyle ħâŧır idüp ol gice mihmân olup Yûsuf Şâh’a çoķ 

nuśĥ u pend eyledi. (6\9)    

    

1.4.2.2.1.2.1.118. Özne1.4.2.2.1.2.1.118. Özne1.4.2.2.1.2.1.118. Özne1.4.2.2.1.2.1.118. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NNNNesneesneesneesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Kûh ‘âbidüň ŧaķrîrine gûş urup murâdını ma‘lûm itdikde kelimât-ı 

bâdı taĥķiķ idüp “Belî kemâl-ı ķuvvetde sengînüm rif‘atda cevâz-ı ķarînüm, 

ķuvvetde ve ħaşmetde śâhib-i vaķâr-ı zemînüm. Derûnum ĥazînesinde aĥcâr-ı 

ŝiķâle nihâyet birûnum ravżasında eşcâr-ı pür nihâle ġayet yoķ. Ammâ mûş-i 

hâmûş-ı ŝaķye-furûşuň tîğ-i ħâk-tirâşı ucundan bedenüm mecrûĥ, anuň 

dendâne-i çâlâkı çâk çâkından maŧiyyem olan baķar. Az ķalmışdur ki mezbûĥ 

ola śuver-i tâcirümde żâ’îf görünür ve lîkin cürmde ķavîdür. Cebr ile derûnımı 
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kendüye mesken darb-ı dest göňlüm ve ķalbüm ħânesin üzerine vaŧan etmiştür. 

Dest-i cevrinden gürize mecâl-ı muĥâldir. Bedenümde bir gûşe yoķ ki anuň 

sebîli temîn ĥücrelerinden bir maĥall görünmez ki anda delîli olmaya. Bir 

‘ayyâr-engizdür ki vücûdum ħazînesine    râh bulup tuşe-i maĥzûnumı tebâh ider, 

bir düzd-i ħâk-rîzdür ki derûnum defînesinde maĥfûż olan türâbı nigeh-kûb u 

pây-mâl ider. Serây-ı arżuň niķâb-ı revzen-güşâsı iklîm-i ħâki maĥkûmı olup 

taĥtı taħt-ı zemîn ol dîyaruň ? pâdşâsıdur,” diyü meâŝir-i mûşi teķrîr eyledi. 

(110\6)    

    

1.4.2.2.1.2.1.119. Özne1.4.2.2.1.2.1.119. Özne1.4.2.2.1.2.1.119. Özne1.4.2.2.1.2.1.119. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 2’si bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,25’dir. 

• Cümlesi fünûnda mâhirler śan‘atlarında tamâm-ı  ķâdirler olup her bi-

ri yerlü yerinde ‘ažm-ı sefer ķılup maĥall-i mev‘ûda gelüp mülâķat idüp 

firķatleri muvâśalata mütebeddil oldı.  (63\9)    

• Ol bed-aħterüň birâderi hemân mübâşeret idüp zamân-ı ķalîlde bir 

celîlü’ş-şân parça bünyâd idüp cümle ķarındaşları ile içine girüp kifâyet miķdârı 

esbâb u yaraķ ve ‘asker alup deryâ yüzine revâne oldılar. (68\7)    

    

1.4.2.2.1.2.1.120. Özne1.4.2.2.1.2.1.120. Özne1.4.2.2.1.2.1.120. Özne1.4.2.2.1.2.1.120. Özne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----    ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Zengî her rûz aşaġa inüp şâha gelince cümlesini birer birer 

boġazlayup etlerini alup gitmiş. (149\15)    

    

1.4.2.2.1.2.1.121. Zarf1.4.2.2.1.2.1.121. Zarf1.4.2.2.1.2.1.121. Zarf1.4.2.2.1.2.1.121. Zarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ĥâceti ķabûl olup śûret-i insâniyyet ol sâ’atde mütebeddil olup 

duħter-i mah-pâre hemân şekl-i fâreye mutaĥavvil oldı. (112\7)    
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1.4.2.2.1.2.1.122. Zarf1.4.2.2.1.2.1.122. Zarf1.4.2.2.1.2.1.122. Zarf1.4.2.2.1.2.1.122. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖÖÖÖznezneznezne----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----    NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Cenâb-ı Ĥaķķ’da du‘âsı maķbûl olup fi’l-ĥâl ħâtûn śûret-i ĥayvâna 

müteşekkil olup şekilde bir ayı oldı. (116\5)    

    

1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.2.1.123. Zarf1.2.1.123. Zarf1.2.1.123. Zarf1.2.1.123. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Dil-gûşâ ferâĥ-baħş menzîl-i ta‘âma müteķarribler iken nâ-gâh  ����

��� aşıġa geçüp cümlesi bir çâh-ı ‘amîķa düşüp sîr olmaķ sevdâsında iken 

zindân-ı belâya giriftâr ü esîr oldılar. (149\5)    

    

1.4.2.2.1.2.1.124. Zarf1.4.2.2.1.2.1.124. Zarf1.4.2.2.1.2.1.124. Zarf1.4.2.2.1.2.1.124. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Hemân ketħudâ ķadın gelüp Yûsuf Şâh’uň boynundan ipi alup śu 

yolınuň büyük ŧaşını ķaldurup Yûsuf Şâh’ı śu lağımına bıraķdılar. (133\10)    

    

1.4.2.2.1.2.1.125. Zarf1.4.2.2.1.2.1.125. Zarf1.4.2.2.1.2.1.125. Zarf1.4.2.2.1.2.1.125. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Hemân ĥanım girüp “Vây efendüm buyuruň,” diyüp ikrâm idüp 

ķahvealtı ŧa‘âm gelüp yediler. (128\14)    

    

1.4.2.2.1.2.1.126. Zarf1.4.2.2.1.2.1.126. Zarf1.4.2.2.1.2.1.126. Zarf1.4.2.2.1.2.1.126. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Niķâbını ķaldurup “Beni bildüň mi ol câriyeyüm ki düşmân sözüyle 

beni mecrûĥa eyledüň. Śıdķum bereķât Ĥaķķ Te‘âlâ beni bu vilâyetlere pâdşâh, 

diyânetüm muķâbelesinde beni belâlardan ve ĥarâm ü zinâdan śaķlayup âħîr 
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śâĥib-i külâh eyledi. Sen daħı beni śândûķda görmedin. Ol deňlü bahâya virüp 

medyun olduň viśâlüm ümidi ile bunca demlerdür yollarda belâlar çeküp ġam ü 

endûha maķrûn oldıň. Lâ-büdd her ‘asruň âħîr ü soňı müyesser her zaĥmetüň 

şekli raĥmet her meşaķķatüň ser-encâmı sürûr ü selvetdür. O śuller ki 

saķķâlığuň zamânında Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına sebîl eyledüň nice teşne  vü 

‘aŧşânları âb-ı ĥayât-efzâya ġarķ idüp ħayır du‘âlar alduň. Eyilik ŧarîķine sâlik 

olup ‘iśmet ü ‘iffet memleketlerine mâlik olduň Ĥaķķ Sübĥânehu ve Te‘âlâ 

saňa âħîr demde salŧanat ü ĥaşmet naśîb itmiş imiş. Taĥt-ı Şâhî saňa mübârek 

olsun. Ben ĥelâlüň olayum. Sen serîr-i ħilâfetde müstedâm ol. Ben esîr ü śâlik 

olayum,” diyü erkân-ı devleti ve â‘yân-ı salŧanatı cem‘ idüp başına gelen 

ĥikâyet ü rivâyâtı taķrîr idüp “Ben ricâlden değilüm benâtdanum, bu benüm 

ĥelâlümdür. İħtiyârum ile salŧanatı buňa tefvîż iderüm, ķabûl idüň,” diyü kelâm-

ı sürür-encâm ħatm eyledi. (28\17)    

    

1.4.2.2.1.2.1.127. Zarf1.4.2.2.1.2.1.127. Zarf1.4.2.2.1.2.1.127. Zarf1.4.2.2.1.2.1.127. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TamlayıcıYer TamlayıcıYer TamlayıcıYer Tamlayıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Şâh içerüde aňa meşġûl olup, her gün ĥaśırlar işleyüp, zengî çıķarup 

dükkân öňüne ķoyup müşterîlere śatarlar imiş. (150\8)    

    

1.4.2.2.1.2.1.128. Zarf1.4.2.2.1.2.1.128. Zarf1.4.2.2.1.2.1.128. Zarf1.4.2.2.1.2.1.128. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----    Yer TamlaYer TamlaYer TamlaYer Tamlayıcıyıcıyıcıyıcı----YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ŧabbâħı, zengîyi, cümle şâkirdleri mecmu celîsi ile ber-dâr idüp, şâh-

ı sa‘âdet-penâh ‘ulüvv-ı ‘inâyet-i Ĥażret-i İlâh ile celle şânuhu saĥîĥ ü sâlim 

‘askerine vâśıl olup envâ‘-i taśadduķât ile fuķaraya in‘âmlar, Ĥaķķ yoluna 

śadaķalar virüp ‘ale’l-huśûś vezîr-i dânâya śunûf-i i‘zâz ü iķrâm ile envâ‘-i 

iĥtirâm idüp Cenâb-ı Ĥaķķ’a ĥamd ü ŝenâlar eylemiş. (151\5)    
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1.4.2.2.1.2.1.129. Zarf1.4.2.2.1.2.1.129. Zarf1.4.2.2.1.2.1.129. Zarf1.4.2.2.1.2.1.129. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZaZaZaZarfrfrfrf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yüklem    Yüklem    Yüklem    Yüklem        

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• “Ehl-i kibre kibriyâ taśadduķdur,” didikleri kelâm ile ‘âmil olup 

“Destîyi anlara biň altundan eksik ile virmezem,” diyü muśırr olup nevrûz daħı 

irüşüp vezîr çâr ü nâ-çâr biň altunı gönderüp “Aluň,” dimiş. (121\15)    

    

1.4.2.2.1.2.1.130. Zarf1.4.2.2.1.2.1.130. Zarf1.4.2.2.1.2.1.130. Zarf1.4.2.2.1.2.1.130. Zarf----ZarfZarfZarfZarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----NesneNesneNesneNesne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----Yer TaYer TaYer TaYer Tammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı----

YüklemYüklemYüklemYüklem    

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Bacısı meğer börek ĥâżır idüp, śofra ķurarken kedi börek sinisini 

aldıġıyla damdan dama ŧoġrı Deli Meĥmed’üň evine getürdi. (91\8)    

 

1.4.2.2.1.2.1.131. Zarf1.4.2.2.1.2.1.131. Zarf1.4.2.2.1.2.1.131. Zarf1.4.2.2.1.2.1.131. Zarf----ÖzneÖzneÖzneÖzne----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----ZarfZarfZarfZarf----NesneNesneNesneNesne----Yer TamlayYer TamlayYer TamlayYer Tamlayııııcıcıcıcı----

Yüklem  Yüklem  Yüklem  Yüklem      

Eserde bulunan 782 fiil cümlesinden 1’i bu kuruluştadır. Bunun fiil 

cümlelerine oranı % 0,12’dir. 

• Ġayrı bir gün Ħˇâce Ŧursun iħtiyâr olmaķ ĥasebiyle eŧrâfda olan 

orŧaķlarını cem‘ idüp źimemlerini ĥesâb idüp dünyâ cihânından el çeküp śalât-ı 

ħamsı Sulŧân Bâyezîd Câmi‘-i Şerîf-i Sa‘âdet-redîfde edâ ider oldı. (5\11)    
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TABLOTABLOTABLOTABLO----    4444                    

FİİL CÜMLELERİFİİL CÜMLELERİFİİL CÜMLELERİFİİL CÜMLELERİNNNNDEKİ UNSUR SAYISIDEKİ UNSUR SAYISIDEKİ UNSUR SAYISIDEKİ UNSUR SAYISI    

 

Unsur SayısıUnsur SayısıUnsur SayısıUnsur Sayısı                            Cümle SayısıCümle SayısıCümle SayısıCümle Sayısı                                        Oranı %Oranı %Oranı %Oranı %    
Tek Unsurdan Oluşan Cümleler    11 1,40 
İki Unsurdan Oluşan Cümleler 158 20,20 
Üç Unsurdan Oluşan Cümleler 234 29,92 
Dört Unsurdan Oluşan Cümleler 210 26,85 
Beş Unsurdan Oluşan Cümleler 112 14,32 

Altı Unsurdan Oluşan Cümleler 38 4,85 

Yedi Unsurdan Oluşan Cümleler 15 1,91 

Sekiz Unsurdan Oluşan Cümleler 2 0,25 

Dokuz Unsurdan Oluşan Cümleler 2 0,25 

Toplam Cümle SayısıToplam Cümle SayısıToplam Cümle SayısıToplam Cümle Sayısı    782782782782    100100100100    
 

    

TABLOTABLOTABLOTABLO----    5555        

ÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMINDAN FİİL CÜMLELÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMINDAN FİİL CÜMLELÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMINDAN FİİL CÜMLELÖĞELERİNİN SIRALANIŞI BAKIMINDAN FİİL CÜMLELEEEERİRİRİRİ    

 

Unsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: ÖğelerUnsur Sayısı: Öğeler    

Cümle Cümle Cümle Cümle     

SayısıSayısıSayısıSayısı                        Oran%Oran%Oran%Oran%    
                                 782782782782    100100100100    

1.1.1.1. Yüklem 11 1,40 

2.2.2.2. Özne-Yüklem 47 6,01 

3.3.3.3. Yer Tamlayıcı-Yüklem 28 3,58 

4.4.4.4. Nesne-Yüklem 42 5,37 

5.5.5.5. Zarf-Yüklem 40 5,11 

6.6.6.6. Yüklem-Nesne (devrik) 1 0,12 

7.7.7.7. Özne-Nesne-Yüklem 25 3,19 

8.8.8.8. Özne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 26 3,32 
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9.9.9.9. Özne-Zarf-Yüklem 49 6,26 

10.10.10.10. Özne-Yüklem-Nesne (devrik) 16 2,04 

11.11.11.11. Nesne-Özne-Yüklem 2 0,25 

12.12.12.12. Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 6 0,76 

13.13.13.13. Nesne-Zarf-Yüklem 4 0,51 

14.14.14.14. Yer Tamlayıcı-Özne-Yüklem 2 0,25 

15.15.15.15. Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 8 1,02 

16.16.16.16. Yer Tamlayıcı-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

17.17.17.17. Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 2 0,25 

18.18.18.18. Yer Tamlayıcı-Yüklem-Zarf 1 0,12 

19.19.19.19. Yer Tamlayıcı-Yüklem-Nesne (devrik) 1 0,12 

20.20.20.20. Zarf-Özne-Yüklem 11 1,40 

21.21.21.21. Zarf-Nesne-Yüklem 30 3,83 

22.22.22.22. Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 35 4,47 

23.23.23.23. Zarf-Zarf-Yüklem 14 1,79 

24.24.24.24. Zarf-Yüklem-Nesne (devrik) 1 0,12 

25.25.25.25. Özne-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 4 0,51 

26.26.26.26. Özne-Nesne-Zarf-Yüklem 2 0,25 

27.27.27.27. Özne-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 3 0,38 

28.28.28.28. Özne-Yer Tamlayıcı-Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 

29.29.29.29. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 5 0,63 

30.30.30.30. Özne-Zarf-Nesne-Yüklem 36 4,60 
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31.31.31.31. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 31 3,96 

32.32.32.32. Özne-Zarf-Zarf-Yüklem 30 3,83 

33.33.33.33. Özne-Zarf-Yüklem-Nesne  (devrik) 1 0,12 

34.34.34.34. Nesne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 5 0,63 

35.35.35.35. Yer Tamlayıcı-Özne-Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 

36.36.36.36. Yer Tamlayıcı-Özne-Zarf-Yüklem 1 0,12 

37.37.37.37. Yer Tamlayıcı-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

38.38.38.38. Yer Tamlayıcı-Nesne-Zarf-Yüklem 1 0,12 

39.39.39.39. Yer Tamlayıcı-Zarf- Özne-Yüklem 1 0,12 

40.40.40.40. Yer Tamlayıcı-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

41.41.41.41. Yer Tamlayıcı-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem  2 0,25 

42.42.42.42. Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

43.43.43.43. Zarf-Özne-Nesne-Yüklem 3 0,38 

44.44.44.44. Zarf-Özne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 7 0,89 

45.45.45.45. Zarf-Özne-Zarf-Yüklem 9 1,15 

46.46.46.46. Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 6 0,76 

47.47.47.47. Zarf-Nesne-Zarf-Yüklem 2 0,25 

48.48.48.48. Zarf-Yer Tamlayıcı-Özne-Yüklem 1 0,12 

49.49.49.49. Zarf-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 3 0,38 

50.50.50.50. Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 5 0,63 

51.51.51.51. Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem-Nesne  

(devrik) 

1 0,12 

52.52.52.52. Zarf-Zarf-Özne-Yüklem 3 0,38 
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53.53.53.53. Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 14 1,79 

54.54.54.54. Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 21 2,68 

55.55.55.55. Zarf-Zarf-Zarf-Yüklem 8 1,02 

56.56.56.56. Özne-Nesne-Yer Tamlayıcı-Zarf- 

Yüklem 

1 0,12 

57.57.57.57. Özne-Nesne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 6 0,76 

58.58.58.58. Özne-Nesne-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

59.59.59.59. Özne-Yer Tamlayıcı- Yer Tamlayıcı 

-Zarf -Yüklem 

1 0,12 

60.60.60.60. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Nesne-Yüklem 2 0,25 

61.61.61.61. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf- 

Yer Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 

62.62.62.62. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Yüklem 4 0,51 

63.63.63.63. Özne-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 6 0,76 

64.64.64.64. Özne-Zarf-Nesne-Zarf-Yüklem 4 0,51 

65.65.65.65. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 4 0,51 

66.66.66.66. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 4 0,51 

67.67.67.67. Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 10 1,27 

68.68.68.68. Özne-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 14 1,79 

69.69.69.69. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Yüklem 7 0,89 

70.70.70.70. Yer Tamlayıcı-Özne-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

71.71.71.71. Yer Tamlayıcı-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

2 0,25 
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72.72.72.72. Yer Tamlayıcı- Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

73.73.73.73. Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

74.74.74.74. Zarf-Özne-Zarf-Nesne-Yüklem 6 0,76 

75.75.75.75. Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 5 0,63 

76.76.76.76. Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Yüklem 3 0,38 

77.77.77.77. Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Özne-Yüklem 1 0,12 

78.78.78.78. Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Nesne -Yüklem 1 0,12 

79.79.79.79. Zarf-Zarf-Özne-Nesne-Yüklem 1 0,12 

80.80.80.80. Zarf-Zarf-Özne-Zarf-Yüklem 2 0,25 

81.81.81.81. Zarf-Zarf-Özne-?-Yüklem 1 0,12 

82.82.82.82. Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

83.83.83.83. Zarf-Zarf-Nesne-Zarf-Yüklem 4 0,51 

84.84.84.84. Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 1 0,12 

85.85.85.85. Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 3 0,38 

86.86.86.86. Zarf-Özne-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 2 0,25 

87.87.87.87. Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 8 1,02 

88.88.88.88. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yüklem 3 0,38 

89.89.89.89. Özne-Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

90.90.90.90. Özne-Zarf-Nesne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 2 0,25 

91.91.91.91. Özne-Nesne-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

92.92.92.92. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

93.93.93.93. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 
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94.94.94.94. Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

95.95.95.95. Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

96.96.96.96. Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Zarf-Yüklem 1 0,12 

97.97.97.97. Özne-Zarf-Zarf- Yer Tamlayıcı- Nesne- Yüklem 1 0,12 

98.98.98.98. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 4 0,51 

99.99.99.99. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Yer tamlayıcı-Yüklem 2 0,25 

100.100.100.100. Yer Tamlayıcı- Nesne-Zarf-Zarf-Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 

101.101.101.101. Yer Tamlayıcı-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

102.102.102.102. Zarf-Özne-Nesne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

103.103.103.103. Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yüklem 2 0,25 

104.104.104.104. Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Zarf-Yüklem 1 0,12 

105.105.105.105. Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

106.106.106.106. Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 4 0,51 

107.107.107.107. Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı-Nesne-Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 
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108.108.108.108. Zarf- Zarf-Özne-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

109.109.109.109. Zarf-Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 2 0,25 

110.110.110.110. Zarf-Zarf-Zarf-Özne-Nesne-Yüklem 1 0,12 

111.111.111.111. Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı-Yüklem 2 0,25 

112.112.112.112. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

113.113.113.113. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 3 0,38 

114.114.114.114. Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

115.115.115.115. Özne-Zarf-Zarf-Nesne-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

116.116.116.116. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

117.117.117.117. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Zarf-Yüklem 

1 0,12 

118.118.118.118. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 

119.119.119.119. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

2 0,25 

120.120.120.120. Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yüklem 1 0,12 

121.121.121.121. Zarf-Nesne-Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

122.122.122.122. Zarf-Zarf-Özne-Zarf-Yer Tamlayıcı- Nesne- 

Yüklem 

1 0,12 

123.123.123.123. Zarf-Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

124.124.124.124. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlayıcı- 

Yüklem 

1 0,12 

125.125.125.125. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Zarf-Yüklem 1 0,12 

126.126.126.126. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yüklem 1 0,12 
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127.127.127.127. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlayıcı-Yüklem 1 0,12 

128.128.128.128. Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf- Yer  

Tamlayıcı-Yüklem 

1 0,12 

129.129.129.129. Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Özne-Zarf-Nesne-Yüklem   1 0,12 

130.130.130.130. Zarf-Zarf-Özne-Nesne-Zarf-Zarf-Zarf-Yer Tamlay
cı-Yüklem 

1 0,12 

131.131.131.131. Zarf-Özne-Zarf-Zarf-Zarf-Zarf-Nesne-Yer Tamlay
cı-Yüklem   

1 0,12 

 

    

TABLOTABLOTABLOTABLO----    6666        

ÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE FİİL CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE FİİL CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE FİİL CÜMLELERİÖĞELERİNİN YERLERİNE GÖRE FİİL CÜMLELERİ    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  BaştaBaştaBaştaBaşta                    OrtadaOrtadaOrtadaOrtada                        SondaSondaSondaSonda    Toplam Ve OrToplam Ve OrToplam Ve OrToplam Ve Oran an an an %%%%
ÖzneÖzneÖzneÖzne    Sayısı 365 85 - 450 

    Oranı 81,11 18,88 - 100 
YüklemYüklemYüklemYüklem    Sayısı 12 21 749 782 

    Oranı 1,53 2,68 95,78 100 

NesneNesneNesneNesne    
Sayısı 59 228 21 308 
Oranı 19,15 75,0 6,81 100 

Yer Yer Yer Yer     
TaTaTaTammmmlayıcılayıcılayıcılayıcı    Sayısı 59 272 - 331 

    Oranı 17,82 81,17  100 
ZarfZarfZarfZarf    Sayısı 287 414 1 702 

 Oranı 40,88 58,97 0,14 100 
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1.4.2.2.1.3.1.4.2.2.1.3.1.4.2.2.1.3.1.4.2.2.1.3.    BABABABAĞĞĞĞLI CÜMLELERLI CÜMLELERLI CÜMLELERLI CÜMLELER    

“Duygular, düşünceler, olaylar ve durumlar, cümle veya cümlelerden 

meydana gelen dil birlikleri ile karşılanır. Cümle dilin en küçük anlatım birimi-

dir. Anlamı bütün boyutları ile yansıtmada tek bir cümlenin yeterli olmadığı 

durumlarda, cümlelerden meydana gelen dil birliklerine başvurulur. Bu birlik-

ler, çok boyutlu bir anlatım için yan yana gelen cümlelerin bağlama edatlarıyla, 

ortak cümle öğeleriyle, ortak kip\şahıs ekleriyle yada çeşitli anlam ilişkileri ile 

birbirine bağlanmalarından oluşurlar.” 71 

 

1.4.2.2.1.3.1. Bağlama Edatı (Cümle Bağlayıcıları)1.4.2.2.1.3.1. Bağlama Edatı (Cümle Bağlayıcıları)1.4.2.2.1.3.1. Bağlama Edatı (Cümle Bağlayıcıları)1.4.2.2.1.3.1. Bağlama Edatı (Cümle Bağlayıcıları) İle Oluşan Cümle İle Oluşan Cümle İle Oluşan Cümle İle Oluşan Cümle 

TopluluğuTopluluğuTopluluğuTopluluğu    

Bağlama edatı ile kullanılarak birbirine bağlanan cümlelerdir. Bağlama 

edatı kullanılarak iki cümle birbirine bağlandığı gibi ikiden fazla cümle de 

birbirine bağlanmaktadır. 

Eserde yer alan çeşitli bağlama edatları kullanılarak bağlanan cümleler 

bu başlık altında incelendi.    

Eserde 212 cümle topluluğu ve 491 cümle vardır. Tüm cümle ve cümle 

topluluklarına oranı  %15,13’dür.  

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 394’ü fiil cümlesidir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 80,24’dür. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 97’si isim cümlesidir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 19,75’dir. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 486’sı kurallı cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 98,98’dir.  

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 5’i devrik cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  %1,01’dir.  

                                                
71 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.85. 
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Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 483’ü olumlu cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı %98,37’dir.  

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 8’i olumsuz cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı % 1,62’dir.     

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümleler içerisindeki 491 

cümleden 6’sı eksiltili cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle-

lere oranı % 1,21’dir.  

Eserde bağlama edatı ile oluşturulmuş soru cümlesi bulunmamaktadır.  

    

1.4.2.2.1.3.1. 1. Cümle Topluluklarında Kullanılan Bağlama Edatl1.4.2.2.1.3.1. 1. Cümle Topluluklarında Kullanılan Bağlama Edatl1.4.2.2.1.3.1. 1. Cümle Topluluklarında Kullanılan Bağlama Edatl1.4.2.2.1.3.1. 1. Cümle Topluluklarında Kullanılan Bağlama Edatlaaaarı  rı  rı  rı   

1.4.2.2.1.3.1.1.1.  “Ki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.1.  “Ki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.1.  “Ki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.1.  “Ki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle    

• Aħşâm olup cümlesi ķahveye cem‘ olup bir ‘ažîm meşveret itdiler ki 

kediyi ŧutup “Ķatl ideriz,” didiler. (96\11) 

• Ĥammâl ħülyâ itdi ki “Aķçem yoķ işe yarar bir şeyüm yoķ 

cânumdan ġayrı ne olmaķ vardur,” diyüp ħânıma geldiler. (138\19) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.2.   “Vü” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.2.   “Vü” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.2.   “Vü” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.2.   “Vü” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Câriye bu ŧarafda yahûdî ile eve gelüp yahûdî cerâĥatına çâre vü 

dermânlar eyledi. (21\3) 

• Ħaślet ile merdüm pür-ġuśśa vü ġayġûdur. (119\10) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.3.   “Ammâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.3.   “Ammâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.3.   “Ammâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.3.   “Ammâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Ammâ gemi dünbâlini elinden ķomayup muttaśıl ceng iderdi. 

(70\10) 

• Ammâ bir ketħuda ķadın var imiş. (152\7) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.4.  “Eğer” Bağlama 1.4.2.2.1.3.1.1.4.  “Eğer” Bağlama 1.4.2.2.1.3.1.1.4.  “Eğer” Bağlama 1.4.2.2.1.3.1.1.4.  “Eğer” Bağlama Edatı İle Bağlanan CümleEdatı İle Bağlanan CümleEdatı İle Bağlanan CümleEdatı İle Bağlanan Cümle 

• Eğer alış veriş itmeği öğrenürsen seni kendüme orŧaķ iderüm.(86\11) 
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• Berber; “Ma‘ni değil, eğer ħarclıġuň yoķ ise al saňa ħarclıķ 

vireyüm,” diyüp ķırķ ‘aded pâre virdi.  (127\5) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.5.  “Eğerçi” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.5.  “Eğerçi” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.5.  “Eğerçi” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.5.  “Eğerçi” Bağlama Edaaaatı İle Bağlantı İle Bağlantı İle Bağlantı İle Bağlanan Cümlean Cümlean Cümlean Cümle 

• Duħter istîlâ-yi żarûretden eğerçi ŧaşra çıķmaġa irtikâb eyledi. (38\2) 

• Yaramaz ķoňşı eğerçi düşvâr-ı belâ-ı cân ü âzârdür. (119\5) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.6.  “Meğer” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.6.  “Meğer” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.6.  “Meğer” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.6.  “Meğer” Bağlama Edaaaatı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümle 

• Meğer yahûdinüň evi deryâ vü baĥr üzeri idi. (21\14) 

• Meğer pâdşâh seyre niyet idüp ŧaşra çıķmaķ üzre imişler. (118\3) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.7.  “Belki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.7.  “Belki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.7.  “Belki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.7.  “Belki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

•  ‘Acûze bunı görüp ġûnyâ belki śafâ vü feraĥdan oynamaķ ister 

muġnîye oldı. .(16\18) 

• Belki delidür, saňa ziyân ider,” didi. (138\5) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.8.  “Çün” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.8.  “Çün” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.8.  “Çün” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.8.  “Çün” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Çün semâ‘ tekmîl olup ŧaşra çıķdılar. (32\6) 

• Çün sâ‘at üç ķararlarında ķayıķı limandan çıķup ŧolaşup yine limana 

girdi. (101\3) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.9.  1.4.2.2.1.3.1.1.9.  1.4.2.2.1.3.1.1.9.  1.4.2.2.1.3.1.1.9.  “Çünki” Bağlama EdÇünki” Bağlama EdÇünki” Bağlama EdÇünki” Bağlama Edaaaatı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümle 

• Ĥâŧır ü ‘âŧırňuz, çünki śanâi‘e mâ‘’il olmuş siz benüm śan‘atımdan 

‘alî pişe olmaġı endîşe itmek ŧarîķi âsândur. (60\2) 

• Çünki ‘aŧŧâr cümle bahârâtı birden söyledi. (87\8) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.10.  “Bâri” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.10.  “Bâri” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.10.  “Bâri” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.10.  “Bâri” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Ĥammâl eyitdi; “Tırâş oldum. Ķırķ pârem var bâri bir de ĥamâma 

gideyüm,” diyüp ŧoġrı ĥamâma geldi. (127\11) 

• Uşâġın biri eyitdi; “Efendüm sizi ĥamâm incitti. Bâri ĥareme teşrîf 

idüň,” didi. (128\11) 
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1.4.2.2.1.3.1.1.11.  “Lâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.11.  “Lâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.11.  “Lâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.11.  “Lâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Lâkin ziyâde faķîr kemâl-i iĥtiyâc miskîn ü ĥaķîr idi. (15\14) 

• Lâkin Leŧâ’if yerine Demirħân sâķiliķ iderdi. (100\14) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.12.  “Velâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.12.  “Velâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.12.  “Velâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.12.  “Velâkin” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Gün erişmiş ol uyudıġı zamânda ķızı bir śan‘at ile uġurulayup almaķ 

asândur velâkin uyanup ġajġursa dermân gerekdür, didi. (67\18) 

• Ķayıķcı eyitdi; “Be hey oġlım başdan çoķ serencâm geçdi velâkin 

bir ġârib ĥikâye naķl ideyüm,”didi. (126\17) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.13.  “Veli” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.13.  “Veli” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.13.  “Veli” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.13.  “Veli” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Veli izdivâcda kifâ‘et meşrûŧ ü meşrû‘ oldıġı gibi şâh ile sâ’îl mâ-

beynleride ĥüsn ü mu‘âşeret müteġayyir ü mütebeddil śafâ-yı zindeġanî 

burûdete müteĥavvil oldı. (147\5) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.14.  “Zirâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.14.  “Zirâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.14.  “Zirâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.14.  “Zirâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• “Zirâ bendeňiz yalňız ĥicâb iderüm,” didi.. (30\13) 

• Zirâ ‘alâyım ü evzâ‘-ı merdümüň ‘ulüvv-i şânına bürhân ü delîlidür. 

(55\10) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.15.  “İllâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümlw1.4.2.2.1.3.1.1.15.  “İllâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümlw1.4.2.2.1.3.1.1.15.  “İllâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümlw1.4.2.2.1.3.1.1.15.  “İllâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümlw 

• Ma‘şûķa(y)ı râm iderse ħoş emrine muŧî‘ ola ve illâ zâhidi ķatl ü he-

lâk idüp cebr ile cânâne(y)i âħîr memlekete alup gide. (37\17) 

• Murâd ü maķśûduma tâb‘ olursaň ķuluň ķurbânuňum ve illâ benden 

nefret ü vaĥşet iderseň bil ki kimseden ħavf-ı bâkım yoķdur. (40\8) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.16.  “Yâ’ni” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.16.  “Yâ’ni” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.16.  “Yâ’ni” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.16.  “Yâ’ni” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Ya‘ni gören mecnûn olmuş śanurdı. (137\18) 

• Ya‘ni ol maķûle âdemlerüň def‘ini ġayrı diyâra ref‘ini ricâ iderüm,” 

didi. (153\4) 
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1.4.2.2.1.3.1.1.17.  “Yâ yâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.17.  “Yâ yâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.17.  “Yâ yâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle1.4.2.2.1.3.1.1.17.  “Yâ yâ” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümle 

• Bu şehirde yâ ol dursun yâ ben. (12\3) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.18.  “Ne  ne” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.18.  “Ne  ne” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.18.  “Ne  ne” Bağlama Ed1.4.2.2.1.3.1.1.18.  “Ne  ne” Bağlama Edaaaatı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümletı İle Bağlanan Cümle 

• Ne ķarâr idicek maĥall ü meskeni ne ĥużûr-ı ıstıraĥât itmeğe maķarr 

ü me‘meni var idi. (15\15) 

• Ĥammâl gördi ki ne ħânım var ne ķonâķ var. (129\8) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.19.  “Hem” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.19.  “Hem” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.19.  “Hem” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.19.  “Hem” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler 

• Hem giderdi vâfir gidüp bir mezâristâna gelüp,  anda bir mezâr 

ŧaşına ŧayanup oŧırdı. (137\16) 

• Ammâ ĥülyâ ider, hem eli ile işâretler ve ağzı ile söylenürdi. 

(137\17) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.20.  “Kâh kâh” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.20.  “Kâh kâh” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.20.  “Kâh kâh” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.20.  “Kâh kâh” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler 

• Ķâħ oturur, ķâħ ŧurur ġuśśa vü ġamdan ķâħ yatur ķâħ yürür. (126\4) 

• Kâh yüzi üzre kâh yan üzre lağımdan gider idi. (133\15) 

    

1.4.2.2.1.3.1.1.21.  “Kim kim” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.21.  “Kim kim” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.21.  “Kim kim” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler1.4.2.2.1.3.1.1.21.  “Kim kim” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler 

• Kimi der, “Bir ķazġân iki leğen biraz daħı baķır almış bu kedi,” der. 

(91\17) 

• Kimi aydur; “Aħûrdan merkebi götürür iken çaġırdum, bıraġup 

ķaçdı. Bu ħabîs kedidür, cânum hîç birüňüz görmedüňüz mi ķanġı evden gelür,” 

didi. (92\2) 

    

1.4.2.2.1.3.1.2. Cümle Bağlayıcı Ed1.4.2.2.1.3.1.2. Cümle Bağlayıcı Ed1.4.2.2.1.3.1.2. Cümle Bağlayıcı Ed1.4.2.2.1.3.1.2. Cümle Bağlayıcı Edaaaatın Aldığı Görevtın Aldığı Görevtın Aldığı Görevtın Aldığı Görev    

Bağlama edatı kullanarak oluşturulan cümle topluluklarında tür, anlam, 

diziliş yönüyle farklı yapıda olan cümleler bir arada bulunabilirler.  

Eserde çeşitli bağlama edatları kullanılarak bağlanan farklı yapıdaki 

cümle çeşitleri şöyledir.  
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1.4.2.2.1.3.1.2.1. İsim Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.1. İsim Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.1. İsim Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.1. İsim Cümlelerini Bağğğğlamasılamasılamasılaması    

• Vâlidesi muĥtâc ü fıķara, nân-ı cevîne ķâdir değil gürisne vü ĥaķîre 

idi.  (16\6) 

• Cûd ü seħâ ve ‘adl ile ‘âlemde ferîd farŧ-i dâniş ü źekâda-ı fıŧnat ile 

cihânda vaĥîd idi. (34\8) 

    

1.4.2.2.1.3.1.2.2. Fiil Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.2. Fiil Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.2. Fiil Cümlelerini Ba1.4.2.2.1.3.1.2.2. Fiil Cümlelerini Bağğğğlamasılamasılamasılaması 

• Yûsuf Şâh gördi ki beş on aĥbâb bir meclis olmuşlar źevķ iderler. 

(33\1) 

• Bir yalı şenlik iderler ve ol yal  Mîr-‘Âlem yalısı imiş. (133\19) 

    

1.4.2.2.1.3.1.2.3. Bir Fiil Bir İsin Cü1.4.2.2.1.3.1.2.3. Bir Fiil Bir İsin Cü1.4.2.2.1.3.1.2.3. Bir Fiil Bir İsin Cü1.4.2.2.1.3.1.2.3. Bir Fiil Bir İsin Cümmmmlesinin Bağlanmasılesinin Bağlanmasılesinin Bağlanmasılesinin Bağlanması 

• Gördi ki bir ĥüsnâ güzel câriyedür, Düşüp endâmı ħurd olup bede-

ninden ķan revân olur. (20\5) 

• Nân viren yoķ, çaġırmaġa başladı. (89\15) 

    

1.4.2.2.1.3.1.2.4. 1.4.2.2.1.3.1.2.4. 1.4.2.2.1.3.1.2.4. 1.4.2.2.1.3.1.2.4. Bir Olumlu Bir Olumsuz İki Cümleyi BaBir Olumlu Bir Olumsuz İki Cümleyi BaBir Olumlu Bir Olumsuz İki Cümleyi BaBir Olumlu Bir Olumsuz İki Cümleyi Bağğğğlamasılamasılamasılaması 

• Tedâriġi buna müncerr oldı ki bir śanduķ işledüp ķızı ol śanduķa 

ķoyup ķapaġını muĥkem sedd ü bend idüp açılmaķ iĥtimâli olmaya.(12\16) 

• Pilâvdan vâfir-i müstevfî ekl idüp ķarnı müntehâ ŧoydu. Ammâ źerde 

ħuśusını aślâ ŧuymadı.(124\10) 

    

1.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.2.Bağlama Edatı Kullanılmadan Oluşturan Cümle To.Bağlama Edatı Kullanılmadan Oluşturan Cümle To.Bağlama Edatı Kullanılmadan Oluşturan Cümle To.Bağlama Edatı Kullanılmadan Oluşturan Cümle Toppppluluğululuğululuğululuğu    

Cümlelerden meydana gelen dil birliklerinde bağlama edatı kullanılma-

dan da birliktelik sağlanabilir. Bu durumlarda art arda sıralanan cümleler ara-

sındaki anlam ilişkisini sağlamak için ortak cümle öğeleri, ortak kip\şahıs ekleri 

ya da çeşitli anlam ilişkileri kullanılarak cümleler arasında bağlantı sağlanabilir.  

Eserde böyle oluşmuş 305 cümle topluluğu ve 678 cümle bulunmak-

tadır. Bunun tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı  % 21,77’dir.  
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Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle toplulukla-

rı içerisindeki 678 cümleden 611’i fiil cümledir. Bunun bağlama kullanılma-

dan oluşturulmuş cümlelere oranı  % 90,11’dir.  

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle toplulukla-

rı içerisindeki 678 cümleden 62’si isim cümlesidir. Bunun bağlama kullanıl-

madan oluşturulmuş cümlelere oranı  % 9,14’dür.  

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle toplulukla-

rı içerisindeki 678 cümleden 667’si kurallı cümledir. Bunun bağlama edatı 

kullanılmadan oluşturulmuş cümlelere oranı  % 98,37’dir. 

Eserdeki cümle toplulukları içerisindeki 678 cümleden 6’sı devrik 

cümledir. Bunun bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümlelere oranı  

% 0,88’dir.    

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler içerisin-

deki 678 cümleler 664’ü olumlu cümledir. Bunun bağlama edatı kullanılma-

dan oluşturulmuş cümlelere oranı %97,93’dir.    

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler 678 

cümleden olumsuz kuruluştaki cümlelerin sayısı 11’dir. Bunun bağlama edatı 

kullanılmadan oluşturulmuş cümlelere oranı % 1,62’dir.   

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler içerisin-

deki 678 cümleden 7’si soru cümlesidir. Bunun bağlama edatı kullanılmadan 

oluşturulmuş cümlelere oranı % 1,03’dür. Bu soru cümlelerin hepsi olumlu 

yapıdadır.  

    

1.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.21.4.2.2.1.3.2....1111. . . . Ortak Cümle Öğeleri İle Bağlanan CümlelerOrtak Cümle Öğeleri İle Bağlanan CümlelerOrtak Cümle Öğeleri İle Bağlanan CümlelerOrtak Cümle Öğeleri İle Bağlanan Cümleler    

1.4.2.2.1.3.2.1.1. 1.4.2.2.1.3.2.1.1. 1.4.2.2.1.3.2.1.1. 1.4.2.2.1.3.2.1.1. Ortak Yüklemli CüOrtak Yüklemli CüOrtak Yüklemli CüOrtak Yüklemli Cümmmmlelerlelerlelerleler    

• Câna berâber ĥüsnüne vâlih ü şeydâ cemâline dem-beste ve ‘âşıķ ü 

rüsvâ oldı. (24\10) 

• Ŝemere-i izdivâc ĥâśıl şâh-ı âlem murâda vâśıl oldı.(147\2) 
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1.4.2.2.1.3.2.1.2.Ortak Özneli Cümleler1.4.2.2.1.3.2.1.2.Ortak Özneli Cümleler1.4.2.2.1.3.2.1.2.Ortak Özneli Cümleler1.4.2.2.1.3.2.1.2.Ortak Özneli Cümleler 

• Vâlidesi muĥtâc ü fıķara, nân-ı cevîne ķâdir değil gürisne vü ĥaķîre 

idi. (16\67) 

• Ħânım Yûsuf Şâh’a eyitdi; “Efendüm begüm vâlidene gider misin?” 

didi.(81\15) 

    

1.4.2.2.1.3.2.1.31.4.2.2.1.3.2.1.31.4.2.2.1.3.2.1.31.4.2.2.1.3.2.1.3.Ortak Nesneli Cüml.Ortak Nesneli Cüml.Ortak Nesneli Cüml.Ortak Nesneli Cümleeeelerlerlerler 

• Bâġbân oġlı ol ĥavlide zâġ yuvasın bulup birķaç beyżalarını aldı, 

getürdi.  (47\7) 

• Her pâresini bir yere ķoyup ķarşusuna geçer  tażarru‘ vü zârî ile nân-

pâre ister, alur.(148\3) 

    

1.4.2.2.1.3.2.1.41.4.2.2.1.3.2.1.41.4.2.2.1.3.2.1.41.4.2.2.1.3.2.1.4....Ortak Yer Tamlayıcılı CümlelerOrtak Yer Tamlayıcılı CümlelerOrtak Yer Tamlayıcılı CümlelerOrtak Yer Tamlayıcılı Cümleler 

• Hemân ķaraķolluķcıya eyitdi; “Var baňa aşcıyı çaġır,” didi. (75\3) 

• Pîr-i nâzik-żamîr eyitmiş varan âdame; “Destîlerümüzüň narħı bir 

altun idi. Anlara yüz altuna virürüm,” dimiş.(121\10) 

    

1.4.2.2.1.3.2.1.5.1.4.2.2.1.3.2.1.5.1.4.2.2.1.3.2.1.5.1.4.2.2.1.3.2.1.5.    Ortak Zarflı CümlelerOrtak Zarflı CümlelerOrtak Zarflı CümlelerOrtak Zarflı Cümleler 

• Bir gün min cidd ü cedd kelâmını tercîĥ iden sûħte girü mu‘ârıżı ile 

cengde iken eyitdi; “Be câhil işte şimdi ikümüz bile açlar, ġıdâya muĥtâclaruz. 

Ben bugün sa‘yı ü iķdâm ideyüm. Bir yaġlu noħudlu pilâv pişürüp 

muĥaśśala’ül-merâm olalum. Sen “Naĥnu kasemnâ”  kelamı ile aç ve nâ-kâm 

ol,” didi.(123\8) 

• Bir vâfir anda ŧurdı, gördi.(133\17) 

    

1.4.2.2.1.3.2.2. Ortak Kip1.4.2.2.1.3.2.2. Ortak Kip1.4.2.2.1.3.2.2. Ortak Kip1.4.2.2.1.3.2.2. Ortak Kip\\\\Şahıs Ekleri İle Bağlanan CümlelerŞahıs Ekleri İle Bağlanan CümlelerŞahıs Ekleri İle Bağlanan CümlelerŞahıs Ekleri İle Bağlanan Cümleler 

• Vâkı‘â ķuş dili emr-i ġarîb her mürġüň kelâmını fehm eylemek 

śan‘at-ı ‘acîbdür. (56\18) 

• ‘Âbidüň raĥmı galib, ħâŧırı dâ’imâ şefķat ü âŧıfete râġıb idi.(105\14) 
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1.4.2.2.1.3.2.3. Anlam İlişkileri Kull1.4.2.2.1.3.2.3. Anlam İlişkileri Kull1.4.2.2.1.3.2.3. Anlam İlişkileri Kull1.4.2.2.1.3.2.3. Anlam İlişkileri Kullaaaanılarak İle Bağlanan Cümlelernılarak İle Bağlanan Cümlelernılarak İle Bağlanan Cümlelernılarak İle Bağlanan Cümleler  

• Duħter buyurdı;  ħûb meskenler ve śuffa vü serâylar yapup 

pâdşâhâne ĥücreler ‘âli evler biňa itdiler.(17\12) 

• Başından ‘aķlı gitti, yıķıldı. (64\11) 

    

1.4.2.3. YÜKLEMİN1.4.2.3. YÜKLEMİN1.4.2.3. YÜKLEMİN1.4.2.3. YÜKLEMİN    TÜRÜNE GÖRE CÜMLTÜRÜNE GÖRE CÜMLTÜRÜNE GÖRE CÜMLTÜRÜNE GÖRE CÜMLEEEELERLERLERLER   

“Cümlenin yüklemi ekli veya eksiz yargı bildiren bir fiil ya da  

isimdir.” 72 

Cümleler yüklemlerin türü bakımından ikiye ayrılır:    

    

1.4.2.3.1. İsim Cümlesi1.4.2.3.1. İsim Cümlesi1.4.2.3.1. İsim Cümlesi1.4.2.3.1. İsim Cümlesi    

“Yüklemi ek fiil almış isim ya da isim soylu kelime olan cümlelere isim 

cümlesi denir.” 73     

Eserde bulunan 884 tek yargılı cümleden 102 cümle isim cümlesidir. 

Bunun tek yargıdan oluşan cümlelere oranı %11,53’dür. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 97’si isim cümlesidir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 19,75’dir.    

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle toplulukla-

rı içerisindeki 678 cümleden 62’si isim cümlesidir. Bunun bağlama kullanıl-

madan oluşturulmuş cümlelere oranı  % 9,14’dür. 

• Ev śâĥibi ma‘ârifden ħabîr, hünerlerde bî-nažîr idi. (55\6) 

• Cemâli âftâbınıň şa‘şa‘asından yüzine nażar-muĥâl ruħsâre-i tâbânı 

pertevinden gûşe-i ebrûsını görmeğe mecâl yoķ. (107\2) 

• Şevketde dârâ vü çemşîd ķudretde encüm-sipâh ve ĥaşmetde ħûrşîd 

dâ‘ima żamîr-i seyr-i temâşaya mâ’îl idi. (143\7) 

 

    

                                                
72 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.s.96. 
73 Hasan KAVRUK, Ramazan SALMAN vd., Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ma-

latya, 2004, s.127. 
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1.4.2.3.2. Fiil Cümlesi1.4.2.3.2. Fiil Cümlesi1.4.2.3.2. Fiil Cümlesi1.4.2.3.2. Fiil Cümlesi    

“Yüklemi çekimli bir fiil veya birleşik fiil olan cümlelerdir.” 74    

Eserde 884 tek yargılı cümleden 782’i fiil cümlesidir. Bunun tek yargılı 

cümlelerle oranı % 88,46’dır.    

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 394’ü fiil cümlesidir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 80,24’dür    

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle toplulukla-

rı içerisindeki 678 cümleden 611’i fiil cümledir. Bunun bağlama kullanılma-

dan oluşturulmuş cümlelere oranı  % 90,11’dir.    

 

1.4.2.3.2.1.  Yüklemi Basit Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.1.  Yüklemi Basit Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.1.  Yüklemi Basit Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.1.  Yüklemi Basit Kipli Olan Fiil Cümleleri    

• Bekir Oŧa Başı şöyle ħâŧır idüp ol gice mihmân olup Yûsuf Şâh’a 

çoķ nuśĥ u pend eyledi. (6\9) 

• “Câriye başum üstüne,” diyüp ķoçı çekülüp gitdi. (77\9) 

    

1.4.2.3.2.2.  Yüklemi Birleşik Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.2.  Yüklemi Birleşik Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.2.  Yüklemi Birleşik Kipli Olan Fiil Cümleleri1.4.2.3.2.2.  Yüklemi Birleşik Kipli Olan Fiil Cümleleri 

• Cezîre ne yerde ve ne cânibde idügüni ķırlangınç dimişdi. (68\11) 

• Âsitânesi ħâķiňe yüz sürüp gözleri yaşını seyl-âb, âh ü enîn ü 

zârîsin, işidenlerüň cigerleri kebâb olırdı.  (116\11) 

 

1.4.2.4. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE1.4.2.4. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE1.4.2.4. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE1.4.2.4. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE    

“Yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Bu Türkçe söz dizimi-

nin karakteristik özelliğidir. Ancak diğer cümle öğeleri gibi yüklemin cümle 

içerisindeki yeri çeşitli sebeplerle değişebilir. Yüklemin yeri cümlenin kurallı 

veya devrik oluşuna ölçüdür.” 75 

    

    

                                                
74 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.96. 
75 L.Karahan, age, s.100. 
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1.4.2.4.1. 1.4.2.4.1. 1.4.2.4.1. 1.4.2.4.1. Kurallı (Düz) CümleKurallı (Düz) CümleKurallı (Düz) CümleKurallı (Düz) Cümle    

Yüklemi sonda bulunan cümledir.  

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 102 isim cümlesinin hepsi ku-

rallı cümledir. Eserde tek yargılı devrik isim cümlesi yoktur.  

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 761’i kural-

lı cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %97,06’dır. Bunun tüm tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise % 86,08’dir. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 486’sı kurallı cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  % 98,98’dir. 

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler içerisin-

deki 678 cümleler 664’ü olumlu cümledir. Bunun bağlama edatı kullanılma-

dan oluşturulmuş cümlelere oranı %97,93’dür.   

• Ħânımuň Demir-ħân isminde bir câriyesi daħı var idi. (81\9 

• İki def‘a mucâma‘at eyledi. (128\16) 

• Ŧıflî eyitdi; “Ey oġlım yarıň in’şâ-llâh Sulŧân Murâd Ĥażretlerine 

ifâde iderüm. Berâber gidelüm,” didi. (142\10) 

1.4.2.4.2. Devrik Cümle1.4.2.4.2. Devrik Cümle1.4.2.4.2. Devrik Cümle1.4.2.4.2. Devrik Cümle    

Yüklemi cümlenin sonunda değil de cümlenin her hangi bir yerinde bu-

lunan cümlelerdir.  

Eserde tek yargılı devrik isim cümlesi yoktur. 

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 21’i devrik 

cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %2,68’dir. Bunun tüm tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise % 2,37’dir. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 5’i devrik cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı  %1,01’dir.  

Eserdeki cümle toplulukları içerisindeki 678 cümleden 6’sı devrik 

cümledir. Bunun bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümlelere oranı  

% 0,88’dir.  
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• Üçüň birisi ki mertebede ednâ idi, eyitdi; “Bir yüksek yerden düşer 

belâya uġrar.”(44\8) 

• Teyzesine su‘âl itdi; “Vâlidem nerdedür?” (82\16) 

• Bildi ki berberüň virdügi tozda imiş, bu keyfiyyet.(129\8) 

1.4.2.5. ANLAMINA GÖRE CÜMLE1.4.2.5. ANLAMINA GÖRE CÜMLE1.4.2.5. ANLAMINA GÖRE CÜMLE1.4.2.5. ANLAMINA GÖRE CÜMLE    

Fiilin bildirdiği yargının gerçekleşip gerçekleşmemesi cümlenin anla-

mını belirler. Buna göre cümleler üçe ayrılır.  

 

1.4.2.5.1. Olumlu Cümle1.4.2.5.1. Olumlu Cümle1.4.2.5.1. Olumlu Cümle1.4.2.5.1. Olumlu Cümle 

“Yargının gerçekleştiğini anlatan cümleler olumlu cümlelerdir.” 76 

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesinden 96’sı 

olumlu cümledir. Bunun isim cümlelerine oranı %94,11’dir. Tek yargıdan 

oluşan cümlelere oranı ise %10,85’dir.  

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 764’ü 

olumlu cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %97,69’dur. Bunun tüm tek 

yargıdan oluşan cümlelere oranı ise % 86,42’dir. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 483’ü olumlu cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı %98,37’dir.   

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler içerisin-

deki 652 cümleden 638’i olumlu cümledir. Bunun bağlama edatı kullanılma-

dan oluşturulmuş cümlelere oranı %97,85’dir.  

    

1.4.2.5.1.1. Olumlu İsim Cümlesi1.4.2.5.1.1. Olumlu İsim Cümlesi1.4.2.5.1.1. Olumlu İsim Cümlesi1.4.2.5.1.1. Olumlu İsim Cümlesi    

• İttifâķ ol sarâyda bir ķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. (64\2) 

• Şehbâz ricâ ile meydân-ı tevekkülde avcı idi. (125\19) 

• Şâh-ı ma‘delet-penâhuň żamîri ma‘ķule mâyil, kelâm-ı ĥikmet-i 

encâma ķâ‘il idi. (146\12) 

                                                
76 Leyla KARAHAN, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s.103. 
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1.4.2.51.4.2.51.4.2.51.4.2.5.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi    

• Girü ol müfsid-i fesâd-engîz bâma geldi. (46\19) 

• Ol gün ol gice ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śafâ eylediler. (81\13) 

• Ħânım eyitdi; “Benüm melek-simâlı efendüm vâlidene gider misün,” 

didi. (101\16) 

1.4.2.5.2. Olumsuz Cümle1.4.2.5.2. Olumsuz Cümle1.4.2.5.2. Olumsuz Cümle1.4.2.5.2. Olumsuz Cümle    

Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler olumsuz cümlelerdir. 

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisindeki 102 isim cümlesinden olum-

suz kuruluştaki cümlelerin sayısı 6’dır. Bunun isim cümlelerine oranı % 

5,882’dir. Tek yargıdan oluşan cümlelere oranı ise % 0,67’dir.   

Eserde 884 tek yargılı cümle içerisinde 782 fiil cümlesinin 18’i olum-

suz cümledir. Bunun fiil cümlelerine oranı %2,30’dur. Bunun tüm tek yargı-

dan oluşan cümlelere oranı ise % 2,03’dür. 

Eserdeki bağlama edatıyla oluşturulmuş cümle toplulukları içerisindeki 

491 cümleden 8’i olumsuz cümledir. Bunun bağlama edatıyla oluşturulmuş 

cümlelere oranı % 1,62’dir.    

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler 678 

cümleden olumsuz kuruluştaki cümlelerin sayısı 11’dir. Bunun bağlama edatı 

kullanılmadan oluşturulmuş cümlelere oranı % 1,62’dir. 

    

1.4.2.5.2.1. Olumsuz İsim Cümlesi1.4.2.5.2.1. Olumsuz İsim Cümlesi1.4.2.5.2.1. Olumsuz İsim Cümlesi1.4.2.5.2.1. Olumsuz İsim Cümlesi    

•  ‘Aķlı fikri olan Leŧâ’if orŧada yoķdur. (100\10) 

• Bî-çâre ĥammâl bildi  ki  ķurtuluş yoķdur.  (136\19) 

    

1.4.2.5.2.2. Olumsuz Fiil Cü1.4.2.5.2.2. Olumsuz Fiil Cü1.4.2.5.2.2. Olumsuz Fiil Cü1.4.2.5.2.2. Olumsuz Fiil Cümmmmlesilesilesilesi 

• Saķķâ evi ŧolanup ol maĥalle gelince kîmesne yoķ câriyeyi bulama-

dı. (20\8) 

• Birinüň śan‘atına âħerüň vuķûfı olmaya. (54\11) 

• Gördiler, kedi gelmez.(91\5) 
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1.4.2.5.3. Soru Cümlesi1.4.2.5.3. Soru Cümlesi1.4.2.5.3. Soru Cümlesi1.4.2.5.3. Soru Cümlesi    

““““Bir şeyin olup olmadığını öğrenmek, soru yoluyla bilgi almak için kul-

lanılan cümlelerdir. Soru cümlesi, olumlu veya olumsuz olabilir.” 77  

Cümleler; soru eki –mİ, soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri, soru 

edatları ile soru anlamı kazanır.  

Eserdeki bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümleler içerisin-

deki 678 cümleden 7’si soru cümlesidir. Bunun bağlama edatı kullanılmadan 

oluşturulmuş cümlelere oranı % 1,03’dür. Bu soru cümlelerin hepsi olumlu 

yapıdadır.  

• Niçün âh eyledüň?” 28 

• ‘Acabâ ne vaķt śabâĥ olur, diyü uyķu uyumadı. 31 

• “Efendüm ķanġısı źevķüňize gider ise o sizindür,” didi. 73 

• Bire ŧutun ne ŧarafa gitdi şu mel‘ûn,” diyü aradılar.91 

• Ķayıķcı eyitdi; “begüm ne aġlarsun?” (102\8) 

• “Ey oġlım bu câriye nedür ve nerede bulduň,” didi. 103 

• Yâ Râbb bu naśıl ĥâldür, benüm başıma geldi?” 135 

• Ħânım pencereden kimi istersüň diyü śû‘âl eyledi. (137\8) 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    
                                                
77  Hasan KAVRUK, Ramazan SALMAN, vd., Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ma-

latya, 2004. s. 126. 
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II. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜMII. BÖLÜM    

2222. LETÂİF. LETÂİF. LETÂİF. LETÂİF----NÂME’DE TÜRKÇENÂME’DE TÜRKÇENÂME’DE TÜRKÇENÂME’DE TÜRKÇE    

 

“X. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan batıya göç eden Oğuzların, XII. 

yüzyılın sonlarında kendi lehçelerine dayalı olarak Anadolu’da kurup geliştir-

dikleri edebi yazı diline Eski Anadolu Türkçesi denilmektedir.”  78 

 

Eski Anadolu Türkçesi Arapça ve Farsça ile yazı dili olma yolunda bir 

süre mücadele etmiştir. XIII. yüzyıldan itibaren ise kesintisiz olarak günümüze 

kadar edebi yazı dili olarak kullanıla gelmiştir.   

 

Eski Anadolu Türkçesini tarihi dönemleri bakımından şu şekilde ayıra-

biliriz: 

1.1.1.1. Selçuklular Devri Türkçesi  

2.2.2.2. Anadolu Beylikleri Devri Türkçesi     

3.3.3.3. Osmanlı Devri Türkçesi     

 

XII. yüzyıldan itibaren üretilen eserlerin dilinde bir taraftan Oğuz 

ağızlarının özellikleri görülürken diğer taraftan da eklerde ve kelime kökle-

rinde bazı ses ve şekil değişiklikleri olmaktadır. Hatta aynı metin içerisinde 

dahi farklılıklar görülmektedir.  

 

XV. yüzyıldan itibaren “Osmanlıların Anadolu’da siyasi hâkimiyeti 

sağlayıp İstanbul’un fethi ile birlikte dünya devleti olmasından sonra, edebi 

yazı dili de ağız özelliklerinden arınmaya başlamış ve nispeten standart diyebi-

leceğimiz bir yazı dilinde Arapça ve Farsça unsurlar biraz arttıysa da, Oğuz 

lehçesi klasik bir edebi yazı dili haline gelmiştir.” 79  

                                                
78 Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz,  Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004. 

s. 29. 
79 G.Gülsevin, E.Boz, age. , s.55. 
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Bu dönemden itibaren pek çok Arapça ve Farsça kelime kullanılmışsa 

da cümle kuruluşları Türkçedir.  

 

İncelemiş olduğumuz Letâif-nâme adlı eser XVII. yüzyılda yazılmıştır. 

Eserin yazım tarihi sonunda 1268 olarak belirtilmiştir.  

 

“XVII. yüzyılda Osmanlı sahasında önceki yüzyıllarda ortaya çıkmış 

olan sade, orta ve süslü nesir üslubu kullanma geleneği bu yüzyılda da sürmüş-

tür.” 80 

 

Süslü nesir tarzını benimseyen sanatçılar, kullandıkları kelimeleri ço-

ğunlukla Arapça ve Farsçadan seçmişlerdir. Bu dönemde Türkçe kelimeler 

oldukça azalmıştır. Seci yani iç kafiyeler yapılmıştır. Zincirleme tamlamalar 

yapılarak söz olabildiğince uzatılmıştır. Bu da anlatılmak istenilen düşüncenin 

ikinci planda kalmasına neden olmuştur.   

 

Letâif-nâme yazıldığı dönemin bu özelliklerinin pek çoğunu yansıtma-

maktadır.  

 

Eserde yazar sade bir üslup kullanmıştır. Eserin dili okuyan herkes tara-

fından kolayca anlaşılabilecek bir yapıya sahiptir.  

 

Konuşma dilinin yazı dili olarak kullanılması dilin sadeliği ve anlaşılır 

olması için çok önemlidir. Eserin dilinin yalın olması konuşma dilinin özellik-

lerini yansıtması ile olmuştur.  Yazarı konuşma dilini kullanması eserin diline 

açıklık ve rahatlık getirmiştir.  

Karşılıklı konuşmaların dile verdiği akıcılık da ifadenin sadeliği, canlı-

lığı ve etkisi açısından çok önemlidir. Karşılıklı konuşmalara yer verilmesi 

                                                
80 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Edebiyat Tarih ve Metinler), Akçağ Ya-

yınları, Ankara, 2004, s.201. 
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dilin en sade bir şekilde kullanılma çabasının bir göstergesidir. Metinde karşı-

lıklı konuşmalara fazlaca rastlıyoruz;  

 

“Ķayıķcı eyitdi; “Begüm ne aġlarsun?” Yûsuf Şâh eyitdi; “Cânum 

birâderler size bir niyâzum var. Lâkin söylemeğe ħaff iderüm,” didi. Ķayıķcılar 

eyitdiler; “Emr eyle, efendüm nedür?” “Amân efendüm birâderler ĥâlim 

perîşân, derûnum âteş-i sûzândur. Kerem ü ‘inâyet iĥsân-ı merĥamet idüň. Beni 

ele virmeyin,” diyüp gözyâşın sel idüp ķayıķcılarıň ayaķlarına śarılup; “Aħşâm 

ki ķatl olan câriyeyi neyledüňiz,” didi. Ķayıķcılar gözyaşına raĥm idüp 

eyitdiler; “E begüm saňa yazuķ değil mi yâ seni ħânım ķatl ideydi ne eylerdüň. 

Aħsâm biz ol câriyeyi öldi ķıyâs iderdük gördük ki ölmemiş, şu ķarşu ki çaķal 

burnuna bıraķdıķ. Deňize atmaya ķıyamaduķ,” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Ķuzum 

size birer avuç altun vireyüm. Beni ol buruna götürüň,” didi. Ķayıķcılar 

eyitdiler ki; “Yâ ħânım duyarsa bizi daħı öldürür,” didiler. Yûsuf Şâh eyitdi; 

“Ħânım nerden duyar, ben söylemem. Eğer siz söylerseňiz belki beni daħı öl-

dürür,” didi. “Sizler beni İstanbul’a götürüp gelecek ķadar Ortaköy’de 

meyhânede eğlenüň. Andan yalıya gelin, amân iĥsân idüň,” diyüp niyâz eyledi. 

Ķayıķcılar Yûsuf Şâh’ı ol buruna götürdiler. Yûsuf Şâh arayup buldu ki “Öl-

memiş degnek darbından katı ża‘îf olmuş. Leŧâ’if Yûsuf Şâh’ı görüp aġlayup 

feryâd idüp didi ki “Ey benüm derdümüň dermânı ey cân içre cânumuň cânı 

baķ şu ĥâlime efendüm begüm” diyüp ‘aķlı başından bî-ħûş oldı.” (102/8) 

 

Letâif-nâme’de kullanılan toplam kelime sayısı 4271’dir. Kelimelerin  

kökeni incelendiğinde yazarın tercihinin Arapçadan yana olduğunu görmekte-

yiz.  Eserde yer alan 4271 kelimenin 2208’i Arapçadır. Geri kalan kelimeler-

den 982’si Farsça, 568’i Türkçe, 4’ü Yunanca, 2’si İtalyancadır. Arapça ve 

Farsça kelimelerin birlikte kullanıldığı 409, Arapça-Türkçe kelimelerin birlikte 

kullanıldığı 10, Farsça-Türkçe kelimelerin birlikte kullanıldığı 4 kelime bu-

lunmaktadır.  Arapça-Farsça-Arapça şeklimde 19, Arapça-Farsça-Farsça şek-

linde 8, Arapça-Arapça-Farsça olarak 21, Farsça-Arapça-Arapça 5, Farsça-

Farsça-Arapça 9, Farsça-Arapça-Farsça şeklinde ise 20 kelime bulunmaktadır.  
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Letâif-nâme’de bugün kısmen arkaikleşmiş olan kelimelerde kullanıl-

mıştır.  “Ķanġı (hangi), ķarındaş (kardeş),  ķoçuş- (kucaklaş-)” bunlardan bazı-

larıdır.  

 

Metinde karşımıza çıkan Arapça ve Farsça tamlamalar, üçüzlü ve dör-

düzlü terkiplerinin fazla bulunmamasına rağmen, eserin dilini kısmen ağırlaş-

tırmaktadır. 

 

Eserde bulunan cümle ve cümle toplulukları sayısı 1401’dir. Bu sayı 

bağlı cümleler dikkate alındığında 2053’ü bulmaktadır.  

 

Tek bir duygu ve düşüncenin anlatıldığı cümleler olan tek yargılı cüm-

lelerin sayısı 884’dür. % 63.09 tek yargılı cümlelerin tüm cümle ve cümle top-

luluklarına oranıdır.  

 

Bağlama edatı kullanarak birbirine bağlanmış 212 cümle topluluğu ve 

491 cümle bulunmaktadır.  Bunun tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı 

%15,13’dür.  

 

Bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş cümle topluluğu sayısı 305, 

cümle sayısı 678, bu cümlelerin tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı ise 

%21,77’dir.  

 

Eserde çok fazla sayıda Arapça ve Farsça kelime kullanılmasına rağ-

men cümle yapısında Türkçenin genel kuralı olan yüklemin sonda bulunması 

kuralı dışına çıkılmamıştır. Eserde bulunan 2053 cümle içerisinden 2021 cümle 

sonda bulunmaktadır. Kurallı cümlelerin tüm cümle ve cümle topluluklarına 

oranı %98,44’dür. Kuralsız yani devrik cümlelerin sayısı ise 32’dir. Bu sayının 

tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı %1,58’dir.  
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Eserde yüklem görevli kelimelere bakıldığında yazarın tercihinin “fiil” 

olduğu görülmektedir. Toplam 2053 cümlenin 1787’si fiil, 266’sı isim cümle-

sidir. Bu durumda yazarın hareket ağırlıklı cümleler kurduğu fikrini ortaya 

çıkarmaktadır.  

 

Letâif-nâme’nin cümle yapısına bakıldığı zaman kısa ve uzun cümlele-

rim bir arada kullanıldığı görülmektedir. Uzun cümlelerin birçoğu bağlama 

edatı ile birbirine bağlanmış olsa da, bir kısmı tek yarılı cümlelerdir.  

 

Eserdeki tek yargılı cümleler içerisinde ağır basan unsur sayısı üçtür.  

(234 fiil, 31 isim). Tek unsurdan oluşan cümle sayısı 26 (11 fiil, 15 isim), iki 

unsurdan oluşan cümle sayısı 199 (158 fiil, 41 isim), dört unsurdan oluşan 

cümle sayı 223 (210 fiil, 13 isim), beş unsurdan oluşan cümle sayısı 113 (112 

fiil, 1 isim),  altı unsurdan oluşan cümle sayısı 38 (38 fiil), yedi unsurdan olu-

şan cümle sayısı 16 (15 fiil, 1 isim), sekiz unsurdan oluşan cümle sayısı 2 (2 

fiil), dokuz unsurdan oluşan cümle sayısı 2 (2 fiil)’dir.  Bu bilgilerden anlaşıl-

dığı gibi yazarı tercihi iki, üç, dört ve beş unsurdan oluşan cümlelerden yana-

dır. Bu cümlelerin toplam sayısı 800’dür.  Altı ve daha fazla unsurdan oluşan 

toplam cümle sayısı 58’dir.  

 

Eser incelendiğinde isim cümleleri içerisinde sadece bir cümlenin yedi 

öğeden oluştuğu, diğer cümlelerin unsur sayısının beşten fazla olmadığı görül-

mektedir.  

 

17. yüzyıla ait Letâif-nâme adlı eserin dili üzerinde yaptığımız bu ince-

leme değişik kültür ve medeniyet çevrelerinden gelen dış tesirler Türkçenin 

kuvvetli bünyesine çok az etki etmiştir. Özellikle Türkçe cümle yapısına etki 

etmediği açık ve net şekilde görülmektedir.   
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III.  BÖLÜMIII.  BÖLÜMIII.  BÖLÜMIII.  BÖLÜM    

3.LETÂİF3.LETÂİF3.LETÂİF3.LETÂİF----NÂME’NİN KELİME DAĞARCIĞINÂME’NİN KELİME DAĞARCIĞINÂME’NİN KELİME DAĞARCIĞINÂME’NİN KELİME DAĞARCIĞI    

3.1. Letâif3.1. Letâif3.1. Letâif3.1. Letâif----Nâme’nin Kelime KadrosuNâme’nin Kelime KadrosuNâme’nin Kelime KadrosuNâme’nin Kelime Kadrosu 

 

 

AAAA 

â‘żâ  (A.) 

âb  (A.) 

âbâd  (F.) 

abdâl  (A.) 

abdâl-i ricâl (A.) 

âb-dâr  (F.) 

ab-dest  (F.) 

abeŝ  (A.) 

âb-ı ĥayât (F.A.) 

âb-ı ĥayât efzâ(F.A.F) 

âb-ı nâb-ı śabr (F.F.A) 

âb-ı śâfî (F.A.) 

âb-ı sebîl (F.A.) 

âbid  (A.) 

âbid-i maķbûlü’l 

-münâcât (A.) 

âbid-i merd (A.F.) 

abîr  (A.) 

aceba  (A.) 

acâib  (A.) 

aceb  (A.) 

acele  (A.) 

acı  (T.) 

acîb  (A.) 

âciz  (A.) 

acûze  (A.) 

aç  (T.) 

aç-  (T.) 

â‘dâ  (A.) 

âdâb  (A.) 

âdâb-ı salŧanat (A.) 

adâlet  (A.) 

add  (A.) 

aded  (A.) 

adem  (A.) 

âdem  (A.) 

âdem-i siyeh-rû(A.F.) 

âdemî  (A.F.) 

âdet  (A.) 

âdet-i me’lûfe  (A.) 

adîl  (A.) 

adl  (A.) 

ad  (T.) 

âfâķ  (A.) 

âferîde  (F.) 

âferîn  (F.) 

âftâb  (F.) 

âftâb-ı pür-nûr (F.F.A) 

aftâb-ı manżar (F. A.) 

âftâb-rû  (F.) 

afv  (A.) 

âfyon  (A.) 

aġ  (T.) 

aġa  (M.) 

aġaç  (T.) 

âgeh  (F.) 

âgâh  (F.) 

aġar-  (T.) 

âġaz  (F.) 

aġız  (T.) 

aġla-  (T.) 

âġûş  (F.) 

âġûş-ı mâr (F.) 

aġyâr  (A.) 

âğır  (T.) 

ah  (T.) 

ah vah  (T.) 

ahâlî  (A.) 

ahâli-i maĥalle (A.) 

aĥbâb  (A.) 

aħbâr  (A.) 

aĥcâr  (A.) 

aĥcâr-ı ŝiķâle (A.) 

ahd  (A.) 

ahd-ı ķadîm (A.) 

ahd-ı muvâśalat(A.) 

ahd-i mâżî (A.) 
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âhen  (F.) 

âħer  (A.) 

âheste  (F.) 

âħîr  (A.) 

aħlâķ  (F.) 

aħlâķ-ı ĥamîd  (A.) 

aħlâķ-ı ĥasene (A.) 

aĥmaķ  (A.) 

aħret  (A.) 

aĥsen  (A.) 

aĥsen-i vech (A.) 

aħşâm  (A.) 

aħter  (F.) 

âhû  (F.) 

aħûr  (F.) 

âhû-yi müşg (F.) 

aĥvâl  (A.) 

aĥvâl -i deryâ (A.F.) 

aĥvâl-i mažlûm (A.) 

aĥvâl -i pîr (A.) 

aĥzân  (A.) 

aķ  (T.) 

aķçe  (T.) 

aķd  (A.) 

aķd-i nikâĥ (A.) 

âķıbet  (A.) 

âķıl  (A.) 

aķ-  (T.) 

aķîķ  (A.) 

aķil  (A.) 

aķl  (A.) 

aķmişe  (A.) 

aķrân  (A.) 

al-  (T.) 

âl  (A.) 

â‘lâ  (A.) 

â‘la-i ‘illiyîn (A.) 

âlâ  (A.) 

alâķa  (A.) 

alâmet  (A.) 

alâm  (A.) 

alâmet-i ‘aşķ (A.) 

alâmet-i siĥr (A.) 

âlât  (A.) 

âlem  (A.) 

âlem-ârâ         (A.F.) 

âlem-efrûz      (A.F.) 

âlem-güşâ       (A.F.) 

âlem -i ‘ulüvve-i  

pervâz        (A.A.F.) 

âlem-penâh     (A.F.) 

aleyh  (A.) 

alġuvân (F.) 

alış-  (T.) 

alî  (A.) 

âlî  (A.) 

âlî-meclis (A.) 

Allah  (A.) 

alın  (T.) 

altı  (T.) 

alt  (T.) 

altun  (T.) 

âlûde  (F.) 

âlüfte  (F.) 

âmâde  (F.) 

âmâk  (A.) 

âmâl  (A.) 

amân  (A.) 

amel  (A.) 

âmil  (A.) 

âmîn  (A.) 

âmir  (A.) 

-âmîz  (F.) 

ammâ  (A.) 

ân  (A.) 

ana  (T.) 

anber  (A.) 

ancaķ  (T.) 

andan  (T.) 

andelîb-elĥân (A.) 

anla-  (T.) 

ar‘ar  (A.) 

ara  (T.) 

ara-  (T.) 

arab  (A.) 

ârâm  (F.) 

ârâste  (F.) 

arâste-i 

 müzeyyen (F.A.) 

ârâyîş  (F.) 

art   (T.) 

ârıż  (A.) 

ârî  (A.) 
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ârif  (A.) 

ârife  (A.) 

aristo-żamîr (A.) 

arķa  (T.) 

arśa  (A.) 

arśa-i dergâh (A.F.) 

arśa-i icâbet-i  

rabbânî     (A.) 

 arşun  (T.) 

artuķ  (T.) 

arż  (A.) 

arż-ı ĥâl (A.) 

arż-ı ķâmet (A.) 

arżû  (F.) 

aŝâ  (F.) 

âsân  (F.) 

aśâr  (A.) 

aśâr-ı devlet (A.) 

asâyiş  (F.) 

asel  (A.) 

aśĥâb  (A.) 

aśĥâb-ı mâl (A.) 

aśĥâb-ı mekr (A.) 

aśîl  (A.) 

âsitân  (F.) 

âsitâne  (F.) 

asker  (F.) 

aślâ  (A.) 

aśıl  (A.) 

âsmân  (F.) 

âsmâne (F.) 

âsmân-ı ĥüsn (F.A.) 

âsmânî  (F.) 

aśr  (A.) 

âstâne  (F.) 

aşaġı  (T.) 

aşara  (A.) 

aşcı  (T.) 

âşıķ  (A.) 

âşıķ-ı ‘iźâr (A.) 

âşıķ-ı bî-ser  (A.F.) 

aşikâr  (F.) 

âşinâ  (F.) 

âşiyân  (F.) 

aşiyâne (F.) 

aşiyâne-i laķ laķ (F.A.)  

aşiyân-ı ten (F.) 

aşķ  (A.) 

âşûb  (F.) 

âşûb -ı cihân (F.) 

âşûb -ı dehr (F.A.) 

aşûb-ı zamân (F.A.) 

âşüfte  (F.) 

âşüfte-ĥâl     (F.A.) 

aş-  (T.) 

aşur-  (T.) 

at  (T.) 

at-  (T.) 

ata  (T.) 

atebe  (A.) 

atebe-i ‘ulyâ (A.) 

âteş  (F.) 

âteş-i ‘aşķ        (F. A.) 

âteş-i ‘ilm (F.A.) 

âteş-i hicrân (F.A.) 

âteş-i intižâr (F.A.) 

âteş-i sûzân (F.A.) 

âteşlen- (F.) 

âtî  (A.) 

aŧâ  (A.) 

aŧâyâ-yi nâ- 

mütenâhî        (A.F.A) 

âŧıfet  (A.) 

âŧıfet-güster (A.F.) 

âŧır  (A.) 

aŧşân  (A.) 

aŧŧâr  (A.) 

aŧûf  (A.) 

aŧûf-ı çâker-nevâz 

         (A.F.F.) 

âvâre  (F.) 

avâîd  (A.) 

avâîd-i imtinân (A.) 

âvâz  (F.) 

âvâze  (F.) 

âvâze-i âlât-ı  

zâhid  (F.A.) 

âvâze-i ĥüsn (F.A.) 

avâz-ı nerm (F.) 

avcı  (T.) 

âverd  (F.) 

avla-  (T.) 

avrât  (A.) 
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avuç  (T.) 

âyâ  (F.) 

ayaķ  (T.) 

ayân  (A.) 

â‘yân  (A.) 

â‘yân-ı salŧanat(A.) 

ay-  (T.) 

ayır-  (T.) 

âyîn  (F.) 

âyîne  (F.) 

âyîne-i cân (F.) 

âyine-i ķalb (F.A.) 

âyine-i ruħsâr (F.) 

âyîne-i ŧab‘ (F.A.) 

âyîne-i viśâl (F.A.) 

âyîne -i zamîr (F.A.) 

âyîn  (F.) 

âyîn-i mürüvvet(F.A.) 

aynı  (A.) 

ayn  (A.) 

ayş  (A.) 

ayı  (T.) 

Ayvalı  (T.) 

ayyâr  (A.) 

ayyâr-engiz (A.F.) 

az  (T.) 

aźâb  (A.) 

azâb-ı ‘aşķ (A.) 

azâb-ı âteş (A.F.) 

azâb-ı mâr (A.F.) 

azâd  (F.) 

azâd-baħt         (F.) 

âzâde  (F.) 

âzâde-i merd (F.) 

âzâdelik (F.) 

âzâd-merd (F.) 

ažamet  (A.) 

âzâr  (F.) 

â‘żâ  (A.) 

azâd  (F.) 

azdur-  (T.) 

ažîm  (A.) 

azîmet  (A.) 

âžîm-i cemi‘yyet (A.) 

azl  (A.) 

ažm  (A.) 

ažrâ‘  (A.) 

ažrâ-yı    ( ا��~  ?) 

 ‘izârına         (A.F.) 

azz  (A.) 

BBBB 

ba‘dehu (A.) 

ba‘îd  (A.) 

bâ‘iŝ  (A.) 

bâ‘ż  (A.) 

ba‘żı  (A.) 

ba‘ż-ı seyyâh (A.) 

ba‘ż-ı śoĥbet (A.) 

bâb  (A.) 

baba  (T.) 

bâb-ı ĥiśâr (A.) 

bacı  (T.) 

bâd  (F.) 

bâd-bân (F.) 

bâde  (A.) 

bâd-ı murâd (F.A.) 

bâd-ı serdî (F.) 

bâġ  (F.) 

bâġbân  (F.) 

bâġbân-oġlı (F.T.) 

bâġbân-zâde (F.) 

bâġçe  (F.) 

bâġdâdî (F.) 

bâġ-ı behcet 

efzâ       (F.A.F.) 

bahâ  (F.) 

bahâne  (F.) 

bahâr  (A.) 

bahârât  (A.) 

baĥiś  (A.) 

baĥr  (A.) 

baĥr-ı bî-pâyân (A.F.) 

baĥr-ı ħurûş (A.F.) 

baħş  (F.) 

baħşende (F.) 

baħşende-i ‘ârzû (F.) 

baħşende-i źevķ (F.A.) 

baħt  (F.) 

baħt-ı şûrîde (F.) 

baħtiyâr (F.) 

baķ-  (T.) 

bâ-kemâl (F.) 

bâkım  (T.) 
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baķır  (T.) 

baķiyye (A.) 

baķiyye-i ‘ömr –i 

zindegâni    (A.A.F.) 

baķķal  (A.) 

bâl  (A.) 

bâlâ  (F.) 

balıķ  (T.) 

bâlîn  (F.) 

bâm  (F.) 

bâm-ı śavma‘a (F.A.) 

bânevâ  (F.) 

bânû  (F.) 

bânû-yı cihân (F.) 

bânû-yi  

misk-bûy (F.A.F.) 

babuç  (T.) 

bâr  (F.) 

bârân  (F.) 

bâr-gâh (F.) 

bâr-gâh-i ‘ulyâ(F.A.) 

bâri  (F.) 

bârû  (F.) 

bârû-yi ķulle (F.A.) 

bas-  (T.) 

basîŧ  (A.) 

basŧ  (A.) 

basŧ-ı maķal (A.) 

baş  (T.) 

başka  (T.) 

başla-   (T.) 

baŧaķcı  (T.) 

bayram (T.) 

bâz  (A.) 

bâzâr  (F.) 

bâzâr-ĥande (F.) 

bâzâr-ı ķuvvet(F.A.) 

bâzergân (F.) 

bâzergân-ı  

muhteşem      (F.A.) 

bâzı  (A.) 

bâzû  (F.) 

be!  (T.) 

beççe  (F.) 

bed  (F.) 

bed-aħter          (F.) 

bedâyi  (A.) 

bedâyi‘-i aĥvâl (A.) 

bed-baħt (F.) 

bedel  (A.) 

beden  (A.) 

beden-i işkeste(A.F.) 

bedevî  (A.) 

bed-güher         (F.) 

bed-ĥareket (F.A.) 

bed-hûy (F.) 

bed-ħûylu (F.) 

bedî‘  (A.) 

bedî‘a  (A.) 

bed-mu‘âmele (A.) 

bed-nâm (F.) 

bed-nâmlıķ (F.) 

bed-nefs (F.A.) 

bedr  (A.) 

bedreķa (F.) 

bedr-i ‘adîl (A.) 

bed-śûret (F.A.) 

beg  (T.) 

be-ġâyet (A.) 

beğen-  (T.) 

behcet  (A.) 

behcet-encâm (A.) 

be-her-ĥâl (F.) 

behişt  (F.) 

behre  (F.) 

behremend (F.) 

beķâ  (A.) 

bekle-  (T.) 

belâ  (A.) 

belâgat  (A.) 

belâgat-ı ķarîn (A.) 

belâ-yı âsmâni (A.F.) 

belâ-yı cû‘ (A.) 

bel  (T.) 

belî  (A.) 

belki  (F.) 

belle-  (T.) 

ben  (T.) 

be-nâm (F.) 

benât  (A.) 

bend  (F.) 

bende  (F.) 

bende-i kemâl (F.A.) 
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bende-i kemîne (F.) 

bende-i zîr-dest (F.) 

bende-perver (F.) 

bendîne (F.) 

beňze-  (T.) 

beňiz  (T.) 

berâber (F.) 

berâhîn (A.) 

berâhîn-i  

śıdķ-âyîn (A.A. F.) 

berber  (F.) 

ber-dâr  (F.) 

berde  (A.) 

bereķât  (A.) 

bereket  (A.) 

ber-ĥubûr (F.A.) 

berħudâr (F.) 

berķ  (A.) 

ber-murâd (F.A.) 

ber-ŧaraf (F.A.) 

be-ser  (F.) 

besâŧet  (A.) 

besâŧet -ı bezm (A.) 

besle-  (T.) 

beste  (F.) 

beş  (T.) 

beşâret  (A.) 

beşer  (A.) 

beşere  (A.) 

beşeriyyet (A.) 

beşîr  (A.) 

beyâban (F.) 

beyân  (A.) 

beyân-ı süħan (A.F.) 

beyâż  (A.) 

beydâ  (A.) 

beydâ-ı ĥayret (A.) 

beyt  (A.) 

beyża  (A.) 

beźl  (A.) 

bezm  (F.) 

bıçaķ   (T.) 

bıraķ-  (T.) 

bî-‘adîl  (F.A.) 

bî-bedel (F.A.) 

bî-cân  (F.) 

bî-çâre  (F.) 

bî-dâr  (F.) 

bî-dermân (F.) 

bî-dîn  (F.A.) 

bî-edeb (F.A.) 

bî-emân (F.A.) 

bî-endâze (F.) 

bî-gâne (F.) 

bi-ĥamdi’llâh (A.) 

bî-hemtâ (F.) 

bî-ĥicâb (F.A.) 

bî-ħûş  (F.) 

bî-ĥużûr, (F.A.) 

bî-iħtiyâr (F.A.) 

bî-ķarâr (F.A.) 

bî-kemân (F.) 

bî-kes  (F.) 

bil-  (T.) 

bîmâr  (F.) 

bî-mecâl (F.A.) 

bî-minnet (F.A.) 

biň  (T.) 

biňâ  (A.) 

binâen  (A.) 

bî-nażîr (F.A.) 

bindir-  (T.) 

bî-nevâ (F.) 

bî-nihâye (F.A.) 

bî-niyâz (F.) 

bin-  (T.) 

bî-pâyân (F.) 

bir  (T.) 

birâder  (F.) 

bîrân  (F.) 

biraz  (T.) 

biri  (T.) 

birķaç  (T.) 

birle  (T.) 

birlik  (T.) 

bisâŧ  (A.) 

bisâŧ-ı saŧvet (A.) 

bî-ŧâķat (F.A.) 

bister  (F.) 

bîşe  (F.) 

bî-temyîz (F.A.) 

bî-tîġ  (F.) 

bitür-  (T.) 
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biz  (T.) 

boġaz  (T.) 

boġazla- (T.) 

boġça  (T.) 

boġul-  (T.) 

boġ-  (T.) 

bol  (T.) 

bostâncı (F.) 

boş  (T.) 

boy  (T.) 

boyuň  (T.) 

bozul-  (T.) 

börek  (T.) 

böyle  (T.) 

bu  (T.) 

budaķ  (T.) 

bugün  (T.) 

Buhârî  (A.) 

buĥur  (A.) 

bul-  (T.) 

bulûġ  (A.) 

bûriyâ  (F.) 

burun  (T.) 

bûs  (F.) 

bûstân  (F.) 

bûy  (F.) 

buydur- (T.) 

bûy-ı reyâħîn  (F.A.) 

bûy-ı ŧa‘âm   (F.A.) 

buyur-  (T.) 

bühtân  (A.) 

bükül-  (T.) 

bülbül  (A.) 

bülbül-igûyâ (A.F.) 

bülbül-i  

ħoş-elĥân   (A.F.A.) 

bülend  (F.) 

bülend-bâlâ (F.) 

bülend-per (F.) 

bülend-ter (F.) 

bünyâd  (F.) 

bürhân  (A.) 

bürrân  (F.) 

bürün-  (T.) 

büyük  (T.) 

büyümek- (T.) 

CCCC 

câ-be-câ (F.) 

câdû  (F.) 

câh  (A.) 

câh-ı cehennem (A.) 

câhil  (A.) 

câm  (F.) 

câme  (F.) 

câme-ħˇâb (F.) 

câme-kân (F.) 

câmi‘  (A.) 

câmi‘-i ĥüsn (A.) 

cân  (F.) 

cânân  (F.) 

cânâne  (F.) 

cânân-ı süħan (F.) 

cân-âzârlıķ (F.) 

cân-baħş (F.) 

cânib  (A.) 

câr  (A.) 

cârî  (A.) 

câriye  (A.) 

cây  (F.) 

câzû  (F.) 

cebhe  (A.) 

ceb  (A.) 

cebîn  (A.) 

cebr  (A.) 

cedd  (A.) 

cefâ  (A.) 

cehd  (A.) 

cehennem (A.) 

cehreň  (A.) 

celîle  (A.) 

celîs  (A.) 

cell  (A.) 

cellâd  (A.) 

celle  (A.) 

cem‘  (A.) 

cemâ‘ât (A.) 

cemâl  (A.) 

cemâl-i  

bâ-kemâl  (A.F.A.) 

cemâl-i bedr-i  

tâbân          (A.A.F.) 

cemâl-i cemîl (A.) 
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cemâl-i  

dil-fürûz   (A.A.F.) 

cemâl-i  

dil-rübâ        (A.F.) 

cemâl-i  

ķamer-tâb (A.A.F.) 

cemâl-i  

münevver (A.) 

cemâl-i vaśf (A.) 

cemâl-i zîbâ (A.F.) 

cemi‘yyet (A.) 

cemîl  (A.) 

cemîle  (A.) 

cemşîd  (F.) 

cenâb  (A.) 

Cenâb-ı Ĥaķķ (A.) 

Cenâb-ı Ĥażret-i 

 ulûhiyyet (A.) 

cenâb-ı pâdşâh(A.F.) 

cenâb-ı şerif (A.) 

ceng  (F.) 

cennet  (A.) 

cennet-âŝâ    (A.F.) 

cerâĥat  (A.) 

cereb  (A.) 

cesed  (A.) 

ceset-i vücûd (A.) 

cest  (F.) 

cesûr  (A.) 

cevâb  (A.) 

cevâhir  (A.) 

cevânib (A.) 

cevâz  (A.) 

cevâz-ı ķarîn (A.) 

cevelân (A.) 

cevher  (A.) 

cevr  (A.) 

ceyş  (A.)  

cezâ  (A.) 

cezâ’ir  (A.) 

ceźb  (A.) 

cezîre  (A.) 

cibâl  (A.) 

cibâl-i nişîb (A.F.) 

cibillet  (A.) 

cidâl  (A.) 

cidd  (A.) 

ciger  (F.) 

cihâd  (A.) 

cihân  (F.) 

cihân-bânî (F.) 

cihân-efrûz (F.) 

cihân-efzâ (F.) 

cihân-ı fânî (F.A.) 

cinnî-şekl (A.) 

cinn  (A.) 

cins  (A.) 

cirm  (A.) 

cirm-i aftâb (A.F.) 

cism  (A.) 

civân  (F.) 

civân-baħt (F.) 

civâr  (A.) 

cû‘an  (A.) 

cûd  (A.) 

cum‘a  (A.) 

cumhûr (A.) 

cûşân  (F.) 

cûy  (F.) 

cüdâ  (F.) 

cümle  (A.) 

cürm  (A.) 

cüst  (F.) 

cüzî‘  (A.) 

ÇÇÇÇ 

çâbûķ  (F.) 

çâder  (F.) 

çaġır-  (T.) 

çâh  (F.) 

çâh-ı ‘amîķ (F.A.) 

çâk  (F.) 

çaķal  (F.) 

çâker  (F.) 

çâker-nüvâz (F.) 

çâlâk  (F.) 

çal-  (T.) 

çaluş-  (T.) 

çamaşuy (F.) 

çâre  (F.) 

çârşû  (F.) 

çat-  (T.) 

çatla-  (T.) 

çehre  (F.) 
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çehre-i  

insâniyyet (F.A.) 

çehre-i maķsûd(F.A.) 

çehre-i nigâr (F.) 

çehre-i nûr-i  

behre          (F.A.F.) 

çehre-i  

pür-şeref     (F.F.A.) 

çek-  (T.) 

çekmece (T.) 

çelebi  (T.A.) 

çemen  (T.) 

çend-nefer     (F.A.) 

çengî  (F.) 

çerâġ  (F.) 

çerâ-gâh (F.) 

çeşm  (F.) 

çeşme  (F.) 

çeşme-i güzîn (F.) 

çeşme-i hayvân (F.A.) 

çeşme-i zülâl  (F.A.) 

çeşm-i bîdâr (F.) 

çeşm-i diķķat (F.A.) 

çeşm-i duħter (F.) 

çeşm-i ħıyânet (F.A.) 

çeşm-i mâr    (F.) 

çeşm-i nem-nâk (F.) 

çeşm-i şûr-engîz(F.) 

çevir-  (T.) 

çıķar-  (T.) 

çıķ-  (T.) 

çift  (F.) 

çînî  (F.) 

çirâġ  (F.) 

çobân  (F.) 

çocuķ  (T.) 

çoķ  (T.) 

çoluķ  (T.) 

çorbâ  (F.) 

çömel-  (T.) 

çubuķ  (T.) 

çün  (F.) 

çünki  (F.) 

DDDD 

dâ‘im  (A.) 

dâ‘imâ  (A.) 

dâ‘iye  (A.) 

da‘vâ  (A.) 

da‘vet  (A.) 

dâdâ  (F.) 

dâdı  (F.) 

daġıl-  (T.) 

daġla-  (T.) 

daħı  (T.) 

dâire  (A.) 

dâire-i eŧvâr (A.) 

dâire-i icâbet (A.) 

daķķ  (A.) 

daķâyıķ (A.) 

daķķ-i bâb (A.) 

dalaş-  (T.) 

dalķavuķ (T.) 

dâm  (F.) 

dâmâd  (F.) 

dâmân  (F.) 

dâmen  (F.) 

dâmen-i ‘afv (F.A.) 

dâmen-kîn (F.) 

dâm-ı ‘aşķ (F.A.) 

dânâ  (F.) 

dâne  (F.) 

dâniş  (F.) 

dâniş-mend (F.) 

dânişmend-i sûħte (F.) 

dâr  (F.) 

-dâr  (F.) 

dârâ  (F.) 

dârâ-yi zamân (F.A.) 

darb  (A.) 

darb-ı dest (A.F.) 

đarbe  (A.) 

dâr-ı beķâ (A.) 

dârü‘ş-şîfa (A.) 

dâver  (F.) 

dâver-i pâdşâh (F.) 

dayan-  (T.) 

debred- (F.) 

dede  (T.) 

def‘  (A.) 

def‘a  (A.) 

def‘-i meclis (A.) 

def‘ine  (A.) 

defâin  (A.) 
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defîne-i leŧâîf (A.) 

degnek  (T.) 

dehân  (F.) 

dehân-sîmîn (F.) 

dek  (F.) 

delâl  (A.) 

deli  (T.) 

delik  (T.) 

delîl  (A.) 

delim  (T.) 

dellâl  (A.) 

delüķanlu (T.) 

dem  (F.) 

dem-beste (F.) 

dem-i âħir       (F.A.) 

dem-i nuĥûset (F.A.) 

demide  (F.) 

demir  (T.) 

dem-sâz (F.) 

denâ‘et  (A.) 

dendân  (F.) 

dendâne-i çâlâk (F.) 

deňiz  (T.) 

deňlü  (T.) 

der-âġuş (F.) 

derâhim (A.) 

der-bân (F.) 

derd  (F.) 

derd-i bî-dermân (F.) 

derd-i cû‘ (F.A.) 

derd-i derûn (F.) 

derd-i dil (F.) 

derd-mend (F.) 

derecât  (A.) 

derece  (A.) 

derece-i dûzaħ (A.F.) 

der-i helâk (F.A.) 

derece-i zevâl (A.) 

der-gâh (F.) 

der-gâh-ı Ĥaķķ (F.A.) 

der-gâh-ı  

mu‘allâ (F.A.) 

der-ħâst (F.) 

der-i devlet- 

me‘âb  (F.A.) 

der-i dîvâr (F.) 

dermân (F.) 

derûn  (F.) 

dervîş  (F.) 

dervîş-i nân-cûy (F.) 

dervîş-peçe (F.) 

deryâ  (F.) 

deryâ-i śanâyî‘(F.A.) 

deryâ-yı ‘aşķ (F.A.) 

deryâ-yı ‘azm (F.A.) 

deryâ-yı fikr (F.A.) 

dest  (F.) 

destâr  (F.) 

dest-bûs (F.) 

deste  (F.) 

dest-gîr (F.) 

destî  (F.) 

dest-i cevr (F.A.) 

dest-i Ĥaķķ- 

perest         (F.A.F.) 

dest-i nigâh-ı  

aġyâr        (F.F.A.) 

dest-i niyâz (F.) 

dest-i rest (F.) 

dest-i sîmîn (F.) 

dest-mâl (F.) 

dest-yâr (F.) 

deşt  (F.) 

devâ  (A.) 

devâm  (A.) 

devâ-yı tamâm (A.) 

devĥa  (A.) 

devĥa-i ‘ömr (A.) 

devlet  (A.) 

devlet -i ‘âlî (A.) 

devlet -i ebnâ (A.) 

devlet-me‘âb (A.) 

devlet-mend (A.F.) 

devr  (A.) 

devrân  (A.) 

devre  (A.) 

di-  (T.) 

dîdâr  (F.) 

dîdâr-ı muŧahhar (F.A.) 

dîde  (F.) 

dîde-giryân (F.) 

dîde -i mûr (F.) 

dîde-i şâh (F.) 
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dîde-i şevķ    (F.A.) 

diķķat  (A.) 

dil  (F.) 

dil-ârâ  (F.) 

dilârâ-i  

‘işve-ger (F.A.) 

dil-arâ-yı  

‘âlem-ârâ      (F.A.F.) 

dil-âra-yı ġarrâ(F.A.) 

dilâver     (F.) 

dilâver-i çâbûķ   (F.) 

dil-âzârlıķ (F.) 

dil-ber  (F.) 

dilenci  (T.) 

dil-firîb (F.) 

dil-fürûz (F.) 

dil-güşâ (F.) 

dil-güşâ-i cân- 

perver   (F.) 

dil-i bî-çâre (F.) 

dîl-i derün (F.) 

dil-i dûz (F.) 

dil-i pür-dûd (F.) 

dil-i sûzân (F.) 

dil-nüvâz (F.) 

dil-penâh (F.) 

dil-rîş  (F.) 

dil-rubâ (F.) 

dil-śayd (F.A.) 

dil-teng (F.) 

dimaġ  (A.) 

dînâr  (A.) 

dîn-dâr  (A.F.) 

diňle-  (T.) 

diraħşan (F.) 

direm  (F.) 

dirhem  (A.) 

diriġâ  (F.) 

dirlik  (T.) 

diş  (T.) 

dişi  (T.) 

dîvân  (A.) 

dîvâne  (F.) 

dîvâr  (F.) 

div-hey’et      (F.A.) 

diyânet  (A.) 

diyâr  (A.) 

diyâr-ı ġurbet (A.) 

diyâr-ı intiżâm-ı  

benî-adem (A.) 

dizge  (T.) 

doġrı  (T.) 

dolâb  (A.) 

dolaş-  (T.) 

dost  (F.) 

dost-ı bânevâ (F.) 

dost-ı kerem (F.A.) 

dost-ı şarâb (F.A.) 

dög-  (T.) 

döğüş-  (T.) 

dök-  (T.) 

dön-  (T.) 

dörd  (T.) 

döşeğ  (T.) 

du‘â  (A.) 

du‘â-i mev‘ûd (A.) 

du‘â-i zâhid (A.) 

dudaķ  (T.) 

duħter  (F.) 

duħter -i  

bülend-aħter        (F.) 

duħter-i  

ferħunde-aħter       (F.) 

duħter-i ĥiķayet  (F.A.) 

duħter-i mah-pâre (F.) 

duħter-i nik-aħteri (F.) 

duħter-i  

pâkîze-aħter (F.) 

duħter-i sa‘d  (F.A.) 

duħter-i şâh (F.) 

duħûl  (A.) 

dûn  (A.) 

dûr  (F.) 

dûr-bîn  (F.) 

dur-  (T.) 

dûş  (F.) 

duy-  (T.) 

dûz  (F.) 

dûzaħ  (F.) 

düğün  (T.) 

dükkân  (A.) 

dükkân-nişîn (A.F.) 

dün  (T.) 
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dünbâl  (F.) 

dünyâ  (A.) 

dür-dâne (F.) 

dür-dâne-i yetîm (F.A.) 

dürlü  (T.) 

dürr  (A.) 

dürr-i merâm (A.) 

dürr-i yetîm (A.) 

dürt-  (T.) 

dürûd-gerlik (F.) 

dürüġ  (F.) 

dürül-  (T.) 

dürüst  (F.) 

düş-  (T.) 

düş  (T.) 

düşmân (F.) 

düşmân-i  

bî-emân (F.A.) 

düşmân-şikestlik (F.) 

düşvâr      (F.) 

düşvâr-ı belâ-ı  

cân         (F.A.F.) 

düzd  (F.) 

düzd-i ħâk-rîz (F.) 

düzül-  (T.) 

düz-  (T.) 

EEEE 

ebkem  (A.) 

ebnâ  (A.) 

ebr  (F.) 

ebrû  (F.) 

ebvâb  (A.) 

ebvâb-ı ķabûl (A.) 

ecder  (A.) 

edâ  (A.) 

edâ-i farîża-i ilâhî(A.) 

edebâne (A.) 

edeb  (A.) 

edille  (A.) 

edille-i ĥaķayıķ- 

ķarîn  (A.) 

edin-  (T.) 

ednâ  (A.) 

ef ‘âl  (A.) 

ef ‘âl-i bânû (A.F.) 

ef‘âl-i seyyie‘ (A.) 

ef‘î-yi nâ-bekâr  

           (A.F.A.) 

efendi  (Y.) 

efgende (F.) 

efkâr  (A.) 

eflâk  (A.) 

efrûħte  (F.) 

efrûz  (F.) 

efser  (F.) 

efsûn  (F.) 

efsûn-şi‘âr (F.A.) 

efzûn  (F.) 

efzûn-ı ĥikâyet(F.A.) 

eğer  (F.) 

eğerçi  (F.) 

eğlen-  (T.) 

eĥibbâ  (A.) 

ehl  (A.) 

ehlî  (A.) 

ehl-i ‘irfân (A.) 

ehl-i ‘iyâl (A.) 

ehl-i beyt (A.) 

ehl-i dil         (A.F.) 

ehl-i hüner    (A.F.) 

ehl-i kemâl (A.) 

ehl-i kibr (A.) 

ehl-i ķurrâ (A.) 

ehl-i nuŧķ (A.) 

ehl-i süħan    (A.F.) 

ejder  (F.) 

ejder-i ef‘î     (F.A.) 

ejder-i pertâb (F.) 

ekâbir  (A.) 

ekl  (A.) 

ekmek  (T.) 

eknâf  (A.) 

ekŝerî  (A.F.) 

ekŝerîyyâ (A.) 

eksik  (T.) 

el  (T.) 

el-  (A.) 

el-‘aceb (A.) 

el-amân (A.) 

elbet  (A.) 

elbette  (A.) 

elbise  (A.) 

elf  (A.) 
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El-ĥamdülli‘llâh (A.) 

elĥân   (A.) 

El-ĥükmü li‘llâh (A.) 

elîm    (A.) 

elli  (T.) 

elŧâf  (A.) 

emânet  (A.) 

emânî  (A.) 

emel  (A.) 

emel-i âyine (A.F.) 

emîn  (A.F.) 

emîr  (A.) 

emîr-i ebr (A.F.) 

emr  (A.) 

emrâż  (A.) 

emr-i ‘âlî (A.) 

emr-i garîb (A.) 

emr-i şâh (A.F.) 

emŝâl  (A.) 

emti‘a  (A.) 

emvâc  (A.) 

emvâc-ı deryâ (A.F.) 

enbâr  (A.) 

enbâr-ı dâne-i  

pirinç        (A.F.F.) 

encâm  (A.) 

encüm  (A.) 

encüm-sipâh (A.F.) 

endâm  (F.) 

endîşe  (F.) 

endûh  (F.) 

engîz  (F.) 

enîn  (A.) 

enîs  (A.) 

enseb  (A.) 

ense  (T.) 

enva‘  (A.) 

envâ‘-ı ‘ilâc (A.) 

envâ‘-ı ‘izzet (A.) 

envâ‘-ı cevâhir (A.) 

enva‘-ı defâyin (A.) 

envâ-ı eŧ‘ime (A.) 

envâ‘-ı firâş (A.) 

envâ‘-ı sürûr (A.) 

envâ‘-ı şeŧaret (A.) 

envâ‘-ı ta‘allül (A.) 

envâ‘-ı türrehât (A.) 

envâ‘-ı ŧarîķ (A.) 

envâ‘-i iĥtirâm (A.) 

envâ‘-i taśadduķât(A.) 

envâ‘-i tekellüfât(A.) 

enva‘-i telaŧŧuf (A.) 

enver  (A.) 

erbâb  (A.) 

erbâb-ı devr-i  

zamân  (A.) 

erbâb-ı direm  (A.F.) 

erbâb-ı ĥâcât (A.) 

erbâb-ı ĥaķâyık (A.) 

erbâb-ı ĥirfet (A.) 

erbâb-ı ĥüsn (A.) 

erbâb-ı iĥtiyâc (A.) 

erbâb-ı śalâĥ (A.) 

erbâb-ı ŧâb‘-ı  

mevzûn (A.) 

erbâb-ı žarâfet (A.) 

ercümend (F.) 

eren  (T.) 

eriş-  (T.) 

erkân  (A.) 

erkân-ı devlet (A.) 

erkân-ı salŧanat (A.) 

erkek  (T.) 

erken  (T.) 

ertesi  (T.) 

erzân  (F.) 

esbâb  (A.) 

eŝer  (A.) 

eśĥâb  (A.) 

eśĥâb-ı ‘ibret (A.) 

eśĥâb-ı daķâyıķ (A.) 

esîr  (A.) 

esîr-i kelimât (A.) 

eski  (T.) 

eŝnâ  (A.) 

esvâķ  (A.) 

esvâķ-ı şehr (A.) 

eşcâr  (A.) 

eşedd  (A.) 

eşek  (T.) 

eşerr  (A.) 

eşerr-i eşyâ (A.) 

eşid-  (T.) 
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eş  (T.) 

eşyâ  (A.) 

et  (T.) 

etek  (T.) 

et-  (T.) 

eŧ‘ime  (A.) 

eŧfâl  (A.) 

eŧfâl-i śaġîr (A.) 

eŧrâf  (A.) 

eŧvâr  (A.) 

eŧvâr-ı ĥükûmet (A.) 

ev  (T.) 

evc  (F.) 

evc-i hevâ (F.A.) 

evķât  (A.) 

evķât-ı rûzgâr (A.F.) 

evlâ  (A.) 

evlâd  (A.) 

evlâd-ı śiġar (A.) 

evlâd-ı zükûr (A.) 

evrâķ  (A.) 

evśâf  (A.) 

evvel  (A.) 

evvelâ  (A.) 

evżâ‘  (A.) 

evzâ‘-ı merd (A.F.) 

evżâ‘-ı meskenet- 

amîz        (A.A.F.) 

ey       (A.\F.\T.) 

eyâ  (A.F.) 

eyit-  (T.) 

eyle-   (T.) 

eyyâm  (A.) 

eyyâm-ı bahâr (A.) 

FFFF 

fâ‘ide  (A.) 

fâķa  (A.) 

faķîr  (A.) 

faķr  (A.) 

falân  (A.) 

fânî  (A.) 

fâre  (A.) 

fâre-i iĥżâr (A.) 

fare-i saġîre (A.) 

fâriġ  (A.) 

fâriġ-i nefs (A.) 

farîża  (A.) 

farķ  (A.) 

farŧ  (A.) 

farŧ-ı żarûret (A.) 

farŧ-i dâniş     (A.F.) 

fâsıķ  (A.) 

fâsid  (A.) 

fâsid-endîşe  (A.F.) 

faśl  (A.) 

faśl-ı ‘alî (A.) 

faśl-ı şehnâz  (A.F.) 

fâşî  (A.) 

fâ’iķ  (A.) 

fâżıl  (A.) 

faziĥet  (A.) 

fażl  (A.) 

fażl-ı ilâhî (A.) 

fehîm  (A.) 

fehm  (A.) 

fehm-i źüll-i su’âl (A.) 

felâket  (A.) 

felek  (A.) 

fenâ  (A.) 

fen  (A.) 

fer  (F.) 

ferâce  (A.) 

ferâĥ  (F.) 

ferâĥ-baħş (F.) 

ferâĥ-nâk (A.F.) 

ferâset  (A.) 

ferc  (A.) 

ferdâ  (F.) 

ferħunde (F.) 

ferîd  (A.) 

ferîde  (A.) 

ferişte  (F.) 

fermân  (F.) 

fermân-ı şâhâne (F.) 

fermân-ı şerîf (F.A.) 

feryâd  (F.) 

ferzâne   (F.) 

ferzend  (F.) 

ferzend-i sa‘âdet 

-mend          (F.A.F.) 

ferzend-i  

şerif-men (F.A.) 

fes  (F.) 
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fesâd  (A.) 

fesâd-engîz (A.F.) 

fetĥ  (A.) 

fetĥ-i bâb (A.) 

fettân  (A.) 

fettân-ı müfsid   (A.) 

fettân-ı şehr (A.F.) 

fevâid  (A.) 

fevķ  (A.) 

fevķ-al-ĥaddü’l- 

ĥaśır  (A.) 

fevt  (A.) 

fevz  (A.) 

feżâ  (A.) 

fıķra  (A.) 

fırśad  (A.) 

fısķ  (A.) 

fıŧnat  (A.) 

fî‘ât  (A.) 

fiġân  (F.) 

fikr  (A.) 

filân  (A.) 

firâķ  (A.) 

firâr  (A.) 

firâş  (A.) 

firâvân  (F.) 

firâz  (F.) 

firâzî  (F.) 

firîfte  (F.) 

firķat  (A.) 

fîrûz  (A.) 

fîrûz-baht      (A.F.) 

fiten  (A.) 

fitne  (A.) 

fitne-i devrân (A.) 

fuķara  (A.) 

fürûş  (A.) 

fücûr  (A.) 

fülk  (A.) 

fülk-i felâket (A.) 

fünûn  (A.) 

fürûzen (F.) 

fütûĥ  (A.) 

fütûĥ-ı memâlik (A.) 

GGGG 

ġabġab  (A.) 

ġâfil  (A.) 

ġaflet  (A.) 

gâh  (F.) 

gâhî  (F.) 

ġalebe  (A.) 

ġalebe-i şevķ (A.) 

galib  (A.) 

ġam  (A.) 

ġam-gîn (A.F.) 

ġam-ı endûh (A.F.) 

ġammâz (A.) 

ġamze  (A.) 

ġamze-i ġammâz(A.) 

ġam-zidâ (A.F.) 

ġanî  (A.) 

ġanîm  (A.) 

ġarâib  (A.) 

ġarb  (A.) 

ġarîb  (A.) 

ġarķ  (A.) 

ġarrâ  (A.) 

gâv  (F.) 

ġavġa  (F.) 

ġavġa-ı âvâz (F.) 

ġavvâś  (A.) 

ġaye  (A.) 

ġayet  (A.) 

ġâyet -i minnet (A.) 

ġayġû  (T.) 

ġayret  (A.) 

ġayret-i ‘acîb (A.) 

ġayrı  (A.) 

gażab  (A.) 

gażab-amîz (A.F.) 

ġażab-aŝâr (A.) 

ġazâ  (A.) 

ġazel  (A.) 

ġâzî  (A.) 

geç  (T.) 

geç-  (T.) 

gedâ  (F.) 

gel-  (T.) 

gelecek (T.) 

gemi  (T.) 

genc  (F.) 

genc-i śavma‘a  (F.A.) 

gencîne-i ma‘ârif (F.A.) 
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gene  (T.) 

gerçek  (T.) 

gerd  (F.) 

gerdân  (F.) 

gerden  (F.) 

gerden-i ķâfûr (F.A.) 

gerd-i melâl  (F.A.) 

gerek-  (T.) 

gerü  (T.) 

geşt  (F.) 

getir-  (T.) 

gevâhir (F.) 

gevâhir-i ma‘ânî-i 

 bedî‘a     (F.A.A.) 

gevher  (F.) 

gevher-i girân (F.) 

gevher-i güzîn (F.) 

gevher-i yekdâne (F.) 

gez-  (T.) 

ġıdâ  (A.) 

ġılmân  (A.) 

gibi  (T.) 

gice  (T.) 

gir-  (T.) 

giriftâr  (F.) 

giriftâr-ı aşûb (F.) 

girü  (T.) 

giryân  (F.) 

gîsu  (F.) 

git-  (T.) 

gîtî  (F.) 

giy-  (T.) 

ġonce  (F.) 

göbek  (T.) 

göç-  (T.) 

göğüs  (T.) 

göňül  (T.) 

gör-  (T.) 

göriş-  (T.) 

göster-  (T.) 

götür-  (T.) 

göz  (T.) 

gözet-  (T.) 

gözle-  (T.) 

gözyaşı (T.) 

ġubâr  (A.) 

ġubâr-ı şekk (A.) 

ġufrân  (A.) 

ġumûm (A.) 

gûne  (F.) 

ġûnyâ  (F.) 

ġurbet  (A.) 

ġurfe  (A.) 

ġurûr  (A.) 

gûs-pend (F.) 

ġuśśa  (A.) 

gûş  (F.) 

gûşe  (F.) 

gûşe -i ebrû (F.) 

gûş-ı hûş (F.) 

gûyâ  (F.) 

gûyân  (F.) 

gûyende (F.) 

gûyî  (F.) 

güft  (F.) 

güftâr  (F.) 

gül  (F.) 

gül-berg (F.) 

gül-  (T.) 

gül-gûn (F.) 

gül-i gülzâr (F.) 

gül-i gülzâr-ı 

 cemâl  (F.A.) 

gülistân (F.) 

gül-reng (F.) 

gül-rûy  (F.) 

gülşen  (F.) 

gülşen-i cân (F.) 

gülüş-  (T.) 

gül-zâr  (F.) 

gülzâr -ı cemâl (F.A.) 

gümüş  (T.) 

gün  (T.) 

günâh  (F.) 

gündüz  (T.) 

güneş  (T.) 

gürg  (F.) 

gürisne  (F.) 

güriz  (F.) 

gürûh  (F.) 

güşâ  (F.) 

güşâde  (F.) 

güveği  (T.) 
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güyâ  (F.) 

güźâf  (F.) 

güźâf-ı nâle (F.) 

güżâr  (F.) 

güzel  (T.) 

güzîde  (F.) 

güzîn  (F.) 

HHHH 

ħˇâb  (F.) 

ħˇâb-ı ĥużûr (F.A) 

ħˇâce  (F.) 

ħˇâce-ikâm-kâ(F.A.F.) 

ħˇâh-nâ-ħˇâh (F.) 

ħˇânende (F.) 

ĥâ‘în  (A.) 

ħaber  (A.) 

ħaberdâr (A.) 

ħabîr  (A.) 

ħabîs  (A.) 

ĥabs  (A.) 

ĥabs-ı mâr     (A.F.) 

ĥâcât  (A.) 

ĥâcet  (A.) 

ĥâcet-i murâd (A.) 

ĥâcib  (A.) 

ĥadd  (A.) 

ħadem  (A.) 

ħadeng  (F.) 

ĥadeng-i sehm (F.A.) 

ħadeng-i tîr (F.) 

ĥadîd  (A.) 

ĥadîd-i nerm (A.F.) 

ħâdim  (A.) 

ħaff  (F.) 

ĥafta  (F.) 

ħâk  (F.) 

ĥâkanî  (T.) 

ĥaķayıķ (A.) 

ĥaķayıķ-ķarîn (A.) 

ĥakem  (A.) 

ħâki  (F.) 

ħâk-i pây (F.) 

ħâk-i zillet (F.A.) 

ĥaķiķat  (A.) 

ĥaķiķat-ı ĥâl (A.) 

ĥakîm  (A.) 

ĥaķîr  (A.) 

ĥâkiyân (A.) 

ħâķiya-yı şâhân (A.F.) 

ĥaķķ  (A.) 

ĥaķķ-ı göz (A.T.) 

Ĥaķķ-perest (A.F.) 

ħâk-rîz  (F.) 

ħâk-tirâş (F.) 

ĥâl  (A.) 

ħal  (F.) 

ħalâś  (A.) 

ĥâlât  (A.) 

ĥâlât-ı naġamât (A.) 

ĥalâvet  (A.) 

ĥalâvet-i elŧâf (A.) 

ħalel  (A.) 

ħâlet  (A.) 

ħâlet-i müşâhede (A.) 

ĥâlet-i śıġar (A.) 

ĥâlet-i ta‘aşşuķ (A.) 

ħalħâl  (A.) 

ħal-ı zerrîn (F.) 

ħâlıķ  (A.) 

ĥâliya  (A.) 

ĥâliyye  (A.) 

ħalķ  (A.) 

ĥall  (A.) 

ħalvet  (A.) 

ħâm  (F.) 

ĥamâm  (A.) 

ĥamâil  (A.) 

ĥamd  (A.) 

ĥamîde  (F.) 

ħamîr  (A.) 

ĥamiyyet (A.) 

ĥaml  (A.) 

ĥaml-i śaķî (A.) 

ĥammâl (A.) 

hâmûş  (F.) 

ħân  (F.) 

ĥancer  (A.) 

ħancer-i bürrân (A.F.) 

ħancer -i cellâd (A.) 

ħandân  (F.) 

ĥande  (F.) 

ħâne  (F.) 

ħâne-i ‘âbid (F.A.) 
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ħâne-i ġarb (F.A.) 

ħâne-i ħˇâif (F.A.) 

ĥâne-i sa‘âdet (F.A.) 

ħâne -i zâhid  (F.A.) 

ħânende (F.) 

ħâne-perver (F.) 

ĥanım  (T.) 

ħânım  (T.) 

ħarâb  (A.) 

ħarâbe  (A.) 

ĥarâm  (A.) 

ĥarâm-zâde   (A.F.) 

ĥarb  (A.) 

ħarc  (A.) 

ħarclıķ  (A.) 

ĥarekât  (A.) 

ĥarem  (A.) 

ĥarf-endâz    (A.F.) 

ĥârına  (F.) 

ħârîc  (A.) 

ĥarîr  (A.) 

ĥarîś  (A.) 

ħarmen (F.) 

ħarmen-i cürmüm-i  

dünyâ      (F.A.A.) 

ħâsâret  (A.) 

ĥaseb  (A.) 

ĥaśekî  (A.) 

ĥasen  (A.) 

ĥâsıl  (A.) 

ĥâsıl-ı ‘ömr (A.) 

ĥâśir  (A.) 

ĥâśir-bâflıķ   (A.F.) 

ħasîs   (A.) 

ħaślet  (A.) 

ħaśm  (A.) 

ĥasret  (A.) 

ħasret-i iştiyâķ (A.) 

ħasta  (F.) 

ĥasûd  (A.) 

ĥâşâ  (A.) 

ħaşem  (A.) 

ĥaşmet  (A.) 

ħâtem  (A.) 

ħâtem-i ‘irfân (A.) 

ħâŧır  (A.) 

ħâŧır-ı ġam-gîn(A.A.F.) 

ħâŧır-ı ‘âŧır (A.) 

ĥâŧır-ı devlet (A.) 

ħâŧır -ı perişân (A.F.) 

ħâtime  (A.) 

ħatm  (A.) 

ħâtûn  (A.) 

ħaŧâ  (A.) 

ħaŧâ-pûş (A.F.) 

ħaŧâ-pûş-ı źü’l-minen  

                  (A.F.A.) 

ħaŧŧ  (A.) 

ħaŧŧ-ı hümâyûn (A.F.) 

ħaŧŧ -ı şâh (A.F.) 

ĥavâdiŝ (A.) 

ĥavâdiŝ-i zamâne(A.) 

ħavâķîn (A.) 

ħavâķîn-i sâbıķa (A.) 

ĥavâle  (A.) 

ħavâśś  (A.) 

ħavf  (A.) 

ħavf-ı bâk (A.F.) 

ĥavl  (A.) 

ĥavśala (A.) 

ĥavż  (A.) 

ĥavż-ı kevŝer (A.) 

ĥây  (F.) 

ħayâlât  (A.) 

ĥayât  (A.) 

ĥayât-efzâ (A.F.) 

ĥayât-ı muĥabbet (A.) 

ħayır  (A.) 

ĥaylî  (F.) 

ĥayrân  (A.) 

ĥayret  (A.) 

ĥayret-i renc (A.F.) 

ĥayvân  (A.) 

ĥaž  (F.) 

hazâne  (A.) 

hazâne-i ‘âmir (A.) 

ĥâżır  (A.) 

ĥazîne  (A.) 

ĥażret  (A.) 

ĥažž  (A.) 

heb  (F.) 

hebâ  (A.) 

hebâ-i menŝûr (A.) 
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hedâyâ  (A.) 

hedef  (A.) 

helâk  (A.) 

ĥelâl  (A.) 

hele  (T.) 

hem  (F.) 

hemân  (F.) 

hem-dem (F.) 

hem-ħˇâre (F.) 

hem -ħˇâre-i  

żamîr          (F.A.) 

hem-ħiffet     (F.A.) 

hemîn  (F.) 

hem-ser (F.) 

hem-ser-i dil-i  

sûzân  (F.) 

hem-ser -i  

ķıbâb-ı eflâk(F.A.A.) 

hem-tâ  (F.) 

hem-zâd (F.) 

hengâm (F.) 

hengâme (F.) 

hengâm-ı cevâb (F.A.) 

henüz  (F.) 

her  (F.) 

her-behcet     (F.A.) 

hergiz  (F.) 

ĥerif  (A.) 

herkes  (F.) 

ĥesâb  (A.) 

hetk  (A.) 

hevâ  (A.) 

heves  (A.) 

heves -i bârân (A.F.) 

hey  (T.) 

heybet  (A.) 

heyhat  (A.) 

hezâr  (F.) 

hezârân (F.) 

hezârân-heybet 

   (F.A.) 

hezâr-pişe-ver (F.) 

ĥıfż  (A.) 

ħınzîr  (A.) 

ħırâm  (F.) 

ħırâmân (F.) 

ĥırś  (F.) 

ĥırś-i ĥarîs (A.) 

ħıśâl  (A.) 

ħışm  (F.) 

ħıŧŧa  (A.) 

ħıŧŧa-i cüdâ (A.F.) 

ħıyânet  (A.) 

ħibr  (A.) 

ĥicâb  (A.) 

hicrân  (A.) 

hicrân-ı elem (A.) 

hîç  (F.) 

hidâyet  (A.) 

hidâyet-nümâ (A.F.) 

ĥiddet  (A.) 

ħidemât (A.) 

ħidmet  (A.) 

ħidmetkâr (A.F.) 

ħiffet  (A.) 

ĥikâyet  (A.) 

ĥikâyet-i bedî‘a (A.) 

ĥikâyet-i ĥüsn (A.) 

ĥikmet  (A.) 

Ĥikmet-i Ħudâ (A.F.) 

ĥikmet -pezîre (A.F.) 

ĥikmet-şinâs (A.F.) 

ħilâf  (A.) 

hilâl  (A.) 

ĥîle  (A.) 

ĥîle-şinâs (A.F.) 

ħilķat  (A.) 

ĥilye  (A.) 

ĥimâyet (A.) 

himem  (A.) 

himmet (A.) 

himmet-âtî (A.) 

ĥîn  (A.) 

hind  (A.) 

Hindistân (A.) 

Ĥirfet  (A.) 

ħirmen  (F.) 

ĥiśâr  (F.) 

ĥiśśe  (A.) 

ħiŧâb  (A.) 

ħod  (F.) 

ĥokķa  (A.) 

ĥoķķabâz (A.) 



199 

 

ĥoķķa-i dehânı(A.F.) 

ħoş  (F.) 

ħoş -avâz (F.) 

ħoş -dil (F.) 

ħoşnûd  (F.) 

ħoşnûd-ı râżı (F.A.) 

hû  (A.) 

ħûb  (F.) 

ħûbân  (F.) 

ĥubb  (A.) 

ħûbb-manżar (A.) 

ħûb-ruħsâr (F.) 

ĥubûr  (A.) 

ħucceste-şân (F.A.) 

ħuceste (F.) 

Ħudâ  (F.) 

Ħudâ-yı bî-niyâz(F.A.) 

Ħudâ-yı te‘âla (F.A.) 

ħuddâm (A.) 

ħulâśa  (A.) 

ħuld  (A.) 

ħulf  (A.) 

ħulķ  (A.) 

ĥulv  (A.) 

ħûn  (F.) 

ħûn-âbe (F.) 

ħûn-âbe-i ‘uyûn (F.A.) 

ħûr  (A.) 

ħurd  (F.) 

ħûrî  (F.) 

ħurrem  (F.) 

ħûrşîd  (F.) 

ħûrşîd-peyker (F.) 

ħurûşân (F.) 

ĥuśûl  (A.) 

ĥuśûl-i maķśûd (A.) 

ĥuśûmet (A.) 

ħuśûś  (A.) 

hûş  (F.) 

ħuşk  (F.) 

ħuşk-ı çerâ-gâh (F.) 

hûşmend (F.) 

hûşyâr  (F.) 

ħuŧûr  (A.) 

hûy  (F.) 

ħûy-ı bed (F.) 

ħużûr  (A.) 

ĥużûr-ı  

ber-ĥubûr      (A.F.A) 

ĥużûr-ı ħânım (A.T.) 

ĥużûr -ı şâh (A.F.) 

ĥużûr -ı şâhâne(A.F.) 

ĥużûr -ı żâbiŧ (A.) 

ĥücre  (A.) 

hücûm  (A.) 

ĥükemâ (A.) 

ĥükm  (A.) 

ĥükûmet (A.) 

ħulâśa  (A.) 

ħülyâ  (T.) 

ħülyâ-yi iblîs (T.A.) 

hümâ  (F.) 

hümâ-felek (F.A.) 

hümây  (F.) 

hümâ-yi murâd (F.A.) 

hümâyun (F.) 

hümûm (A.) 

hüner  (F.) 

ĥünķâr  (F.) 

ĥünŝâ  (A.) 

ĥürmet  (A.) 

ħurrem  (F.) 

Ĥüseyin (A.) 

ĥüsn  (A.) 

ĥüsn -i  

‘âlem-ârâ    (A.A.F.) 

Ĥüsn-i  

âlem-efrûz (A.A.F.) 

ĥüsn-i aħlâķ (A.F.) 

ĥüsn-i bedî‘ (A.) 

ĥüsn -i behcet (A.) 

ĥüsn-i bî-‘adîl (A.F.A.) 

ĥüsn-i bî-hemtâ (A.F.) 

ĥüsn-i cemâl (A.) 

ĥüsn-i cihân (A.F.) 

ĥüsn-i cihân 

-efza            (A.F.) 

ĥüsn-i dil-fürûz (A.F.) 

ĥüsn-i tedbîr (A.) 

ĥüsn-i ŧâķı (A.) 

ĥüsn-i vech (A.) 

ĥüsn-i žarâfet (A.) 

ħüsrev  (F.) 
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ħüsrevân (F.) 

ħüsrevân-ı cihân (F.) 

ħüsrev-i âzâd- 

baħt   (F.) 

ħüsrev-i gîtî (F.) 

ħüsrev -i memâlik- 

penâh        (F.A.F.) 

ĥüzn  (A.) 

IIII 

ıhn  (A.) 

ıśmarla- (T.) 

ışıķ  (T.) 

ıżŧırâb  (A.) 

ıżŧırâr  (A.) 

İİİİ 

i‘lâm  (A.) 

i‘tidâl  (A.) 

i‘tiķâd  (A.) 

i‘timâd  (A.) 

i‘zâz  (A.) 

îbâ  (A.) 

ibâd  (A.) 

ibâdet  (A.) 

ibâdet -i Ĥaķķ (A.) 

ibâdet-i ilâhi (A.) 

ibâd-ı Ĥaķķ (A.) 

ibâret  (A.) 

iblîs  (A.) 

ibret  (A.) 

ibtidâ  (A.) 

ibzâ‘  (A.) 

îcâb  (A.) 

icâbet  (A.) 

îcâb-ı żarûret (A.) 

îcâr  (A.) 

icâzet  (A.) 

ictimâ‘  (A.) 

iç  (T.) 

içerü  (T.) 

içre  (T.) 

içüm  (T.) 

içün  (T.) 

ifâde  (A.) 

iffet  (A.) 

iffet-i savâmi‘ (A.) 

ifrâz  (A.) 

ifşâ  (A.) 

iftirâ  (A.) 

iġvâ  (A.) 

iġvâ-yı iblîs (A.) 

iğne  (T.) 

iħlâś  (A.) 

iĥmâl  (A.) 

iĥmâl-i mâl (A.) 

iħrâc  (A.) 

iĥsân  (A.) 

iĥsân-ı merĥamet(A.) 

iħtilâf  (A.) 

iħtilâŧ  (A.) 

ihtimâl  (A.) 

ihtimâm (A.) 

iĥtirâm  (A.) 

iĥtiyâc  (A.) 

iĥtiyâc-ı mazâyıķ (A.) 

iħtiyâr  (A.) 

iħtiyâr-ı ġurbet (A.) 

iĥtizâz  (A.) 

iħvân  (A.) 

iĥżâr  (A.) 

iĥžâž  (A.) 

ikâm  (A.) 

iķdâm  (A.) 

iki  (T.) 

ikinci  (T.) 

ikişer  (T.) 

iklîm  (A.) 

iklîm-i ħâki   (A.F.) 

ikrâm  (A.) 

iķrâr  (A.) 

iķtibâs  (A.) 

iktiĥâl  (A.) 

iküňdü  (T.) 

ilâc  (A.) 

ilâh  (A.) 

ilâh-ı zî-re’fet (A.) 

ilâhî  (A.) 

ile  (T.) 

ilet-  (T.) 

ileyh  (A.) 

ilhâm  (A.) 

illâ  (A.) 

illet  (A.) 
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illiyîn  (A.) 

ilm  (A.) 

iltifât  (A.) 

ilzâm  (A.) 

imâm  (A.) 

imâret  (A.) 

imâret-i ‘âlem (A.) 

imdî  (T.) 

imkân  (A.) 

imkân-ı ĥâl (A.) 

imtinân (A.) 

imtiŝâl  (A.) 

imtiyâz (A.) 

in‘âm  (A.) 

inâd  (A.) 

inâd-ı sitîze (A.F.) 

inân  (A.) 

inan-  (T.) 

inâyet  (A.) 

inbisâŧ  (A.) 

ince  (T.) 

incit-  (T.) 

incü  (T.) 

incü-  (T.) 

inkâr  (A.) 

inķılâb  (A.) 

inķıyâd (A.) 

inkisâr  (A.) 

ins  (A.) 

inśâf  (A.) 

insân  (A.) 

insâniyyet (A.) 

in-şâ‘allâh (A.) 

intiķâl  (A.) 

intimâ  (A.) 

intisâb  (A.) 

intižâr  (A.) 

in-  (T.) 

ip  (T.) 

irâdet  (A.) 

ir-  (T.) 

irfân  (A.) 

iriş-  (T.) 

irşâd  (A.) 

irşâ-ı ‘âbid (A.) 

irtifâ‘t  (A.) 

irtikâb  (A.) 

iśâbet  (A.) 

iśâbet-i arâste (A.F.) 

iŝbât  (A.) 

iskele  (İ.) 

ism  (A.) 

iśmet  (A.) 

ism-i resm (A.) 

ism -i şerîf (A.) 

isnâd  (A.) 

isnâd-ı fesâd (A.) 

İstanbul (T.) 

iste-  (T.) 

istek  (T.) 

isti‘câl  (A.) 

isti‘dâd (A.) 

isti‘lâm (A.) 

istib‘âd (A.) 

istid‘â  (A.) 

istiġňâ  (A.) 

istiķbâl  (A.) 

istîlâ  (A.) 

istîlâ-yı żarûret (A.) 

istimâ‘  (A.) 

istimâ‘-ı cân   (A.F.) 

istimâ‘-ı ĥüsn -i  

güftâr        (A.A.F.) 

istimâlet (A.) 

istimdât (A.) 

istinâd  (A.) 

istirâĥat (A.) 

iśyân-pezîr   (A.F.) 

iş  (T.) 

işâret  (A.) 

işçi  (T.) 

işid-  (T.) 

işleme-  (T.) 

işrâb  (A.) 

işret  (A.) 

işret-i yârân  (A.F.) 

işte  (T.) 

iştiyâķ  (A.) 

işve  (A.) 

işve-i güftâr  (A.F.) 

it-  (T.) 

itâb  (A.) 

itibâr  (A.) 
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ittifâķ  (A.) 

ittiĥâd  (A.) 

ittiśâl  (A.) 

iŧâ‘at  (A.) 

iyâl  (A.) 

iyi  (T.) 

izâle  (A.) 

izâm  (A.) 

izâr  (F.) 

izâr -ı gülgün (F.) 

izâr-ı gül (F.) 

izdivâc  (A.) 

ižhâr  (A.) 

ižhâr-i ĥâl (A.) 

izle-  (T.) 

izz  (A.) 

izzet  (A.) 

izzetlü  (A.) 

KKKK 

ķâ‘il  (A.) 

ķabâ  (A.) 

ķabâĥat (A.) 

ķâbil  (A.) 

ķâbiliyyet (A.) 

ķabûl  (A.) 

ķabża  (A.) 

ķabża-ı ĥükûmet (A.) 

ķaç  (T.) 

ķaç-  (T.) 

ķadar  (A.) 

ķadd  (A.) 

ķadd-i bâla (A.F.) 

ķadeĥ  (A.) 

ķadem  (A.) 

ķadem-ħâne (A.F.) 

ķadem-i rence (A.F.) 

ķadın  (T.) 

ķadîm  (A.) 

ķâdir  (A.) 

ķafâ  (A.) 

kâffeten (A.) 

ķaftan  (T.) 

ķâfûr  (A.) 

kâġıd  (F.) 

ķâħ  (A.) 

ķaĥbe  (A.) 

ķahķaha (A.) 

ķahvaltı         (A.T.) 

ķahve  (A.) 

ķahvealtı      (A.T.) 

ķahve-ħâne (A.F.) 

kâkül  (F.) 

ķal‘a  (A.) 

ķal-  (T.) 

ķalb  (A.) 

ķâlıb  (A.) 

ķâlıb-ı beşeriyet (A.) 

ķalîl  (A.) 

ķalķ-  (T.) 

ķamer  (A.) 

ķamer-rû        (A.F.) 

ķâmet              (A.) 

ķâmet-i mestûre (A.) 

ķâmet-i müntehâ (A.) 

kâmil  (A.) 

kâm-kâr (F.) 

kâm-rân (F.) 

kâm-yâb (F.) 

ķanâ‘at  (A.) 

ķancuķ  (T.) 

ķand  (A.) 

ķanda  (T.) 

ķand-ı mıśrî (A.) 

ķanġı  (T.) 

kânî  (A.) 

kân-i kerem (A.) 

ķan-  (T.) 

ķapaķ  (T.) 

ķapa-  (T.) 

ķap-  (T.) 

ķapu  (T.) 

kâr  (F.) 

ķara  (T.) 

ķaraķolluķcı (T.) 

ķaranfil (A.) 

ķarâr  (A.) 

ķarâr-gâh       (A.F.) 

ķarâr-ı ħirmen(A.F.) 

ķarı  (T.) 

ķarındaş (T.) 

ķarış-  (T.) 

ķarîb  (A.) 

ķarîn  (A.) 
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ķarlıguc (T.) 

ķarın  (T.) 

kâr-sâz  (F.) 

ķarşu  (T.) 

ķarż  (A.) 

ķarż-ı derâhum (A.) 

ķaśd  (A.) 

kâse-lîs (F.) 

ķasem  (A.) 

ķaśr  (A.) 

ķaśr-ı dilârâ (A.F.) 

ķaśśâb  (A.) 

ķaş  (T.) 

ķâşıķ  (T.) 

katı  (T.) 

ķatıl-  (T.) 

ķati‘  (A.) 

ķatl  (A.)  

ķaŧ‘  (A.) 

ķaŧ‘-ı menâzil (A.) 

ķaŧ -ı menzil (A.) 

ķaŧ‘-ı ümîd (A.F.) 

ķavî  (A.) 

ķavî-dil (A.F.) 

ķavl  (A.) 

ķavm  (A.) 

ķavm-i ‘âd (A.) 

ķayd  (A.) 

ķayuķ  (T.) 

ķaz  (T.) 

ķaża  (A.) 

ķaża-yı ilahî (A.) 

ķaża-yı nâ- 

gehân  (A.F.) 

ķażiyye (A.) 

ķażiyye-i ġarîb (A.) 

kebâb  (A.) 

kebg  (F.) 

kebg-i deri (F.) 

kebg-i ħırâm (F.) 

kebîr  (A.) 

kebuter (F.) 

kedi  (T.) 

keff  (A.) 

kelâm  (A.) 

kelâm-ı ĥikmet-i  

encâm     (A.) 

kelâm-ı mevzûn (A.) 

kelâm-ı pîr (A.F.) 

kelâm-ı  

sürür-encâm  (A.) 

kelâm-ı şâh (A.F.) 

kelîm  (A.) 

kelimât (A.) 

kelimât-ı bâd (A.F.) 

kelimât-ı ĥasen (A.) 

kelîm-i siyâh (A.F.) 

kem  (F.) 

kemâ-kân (A.) 

kemâl  (A.) 

kemâl-ı cûd (A.) 

kemâl-ı ķuvvet (A.) 

kemâl-ı rüşd (A.) 

kemâl-ı ŧarâvet (A.) 

kemâl-i ‘ilm (A.) 

kemâl-i ‘îrfân (A.) 

kemâl-i  

dembeste (A.F.) 

kemâl-i iĥtiyâc (A.) 

kemâl -i sıyânet (A.) 

kemân  (F.) 

kemân-ı düşmân (F.) 

kemend (F.) 

kemend-ger (F.) 

kemer  (F.) 

kemer-gâh (F.) 

kemer-gâh-ı ejder (F.) 

kemîne  (F.) 

kemük  (T.) 

kenâr  (F.) 

kendi  (T.) 

kenîzek (F.) 

kenîz  (F.) 

kere  (A.) 

kerem  (A.) 

kerem-i ‘inâyet (A.) 

kerem-i lûŧf (A.) 

kerîm  (A.) 

kerîm-i bende 

-nevâz        (A.F.F.) 

kerîm-i lâ-yezâl (A.) 

kesb  (A.) 

kes-  (T.) 
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kese  (F.) 

keşf  (A.) 

keşf-i ĥâll (A.) 

keşf-i maķâl (A.) 

keşf-i râz (A.F.) 

-keş  (F.) 

keştî  (F.) 

keştî-bân (A.) 

ketħudâ (F.) 

kevŝer  (A.) 

keyfiyyet (A.) 

keyfiyyet -i aĥvâl(A.) 

ķıbâb  (A.) 

ķıl  (T.) 

ķıl-  (T.) 

ķırâ‘at  (A.) 

ķırbâ  (A.) 

ķırķ  (T.) 

kıśśâ-perdâz (A.F.) 

ķıśśa  (A.) 

ķıśśa-gûyân (A.F.) 

ķıśśa-i ġarîbe (A.) 

ķışla  (T.) 

ķıtâl  (A.) 

ķıtâl-i ceng (A.F.) 

ķıyâm  (A.) 

ķıy-  (T.) 

ķıyâmet (A.) 

ķıyâs  (A.) 

ķız  (T.) 

ķızar-  (T.) 

ķızıl  (T.) 

kibr  (A.) 

kibriyâ  (A.) 

kifâ‘et  (A.) 

kifâf  (A.) 

kifâf-ı nefs (A.) 

kifâyet  (F.) 

kim  (T.) 

kimesne (T.) 

kimse  (T.) 

kimyâ‘  (A.) 

kirâm  (A.) 

kirâm-i kânî (A.) 

kiraz  (Y.) 

kirpik  (T.) 

kişi  (T.) 

koca-câzû (T.F.) 

ķoca  (T.) 

ķoçı  (MA.) 

ķoç-  (T.) 

ķoçuş-  (T.) 

ķo-  (T.) 

ķolay  (T.) 

ķol  (T.) 

ķoltuķla- (T.) 

ķomşu  (T.) 

ķoň-  (T.) 

ķonaķ  (T.) 

ķoňşı  (T.) 

ķonuķla- (T.) 

ķonul-  (T.) 

ķop-  (T.) 

ķorķ-  (T.) 

ķorķu  (T.) 

ķoş-  (T.) 

ķoy-  (T.) 

ķoyun  (T.) 

köfte  (F.) 

köhne  (F.) 

köle  (T.) 

kör  (F.) 

köşe  (F.) 

köşk  (F.) 

köşk -i maĥall (F.A.) 

ķubbe  (A.) 

ķubbe-i felek (A.) 

ķubbe-i ufķ (A.) 

ķucaķla- (T.) 

kûçe  (F.) 

ķudret  (A.) 

ķudret-i ilâhî (A.) 

ķuds  (A.) 

ķuds-ı şem‘ (A.) 

ķudûm  (A.) 

ķudûm-ı şerif (A.) 

kûfe  (F.) 

kûh  (F.) 

kûh-ı şükûh (F.) 

ķulaķ  (T.) 

ķul  (T.) 

ķulle  (A.) 

ķulle-i ‘ažîm (A.) 
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ķulle-i ķurb (A.) 

ķurâ‘  (A.) 

ķur-  (T.) 

ķurbân  (A.) 

ķurb  (A.) 

ķurre  (A.) 

ķurre-i ‘ayn (A.) 

ķurśaķ  (T.) 

ķurtar-  (T.) 

ķurtuluş (T.) 

ķuru  (T.) 

ķuśûr  (A.) 

ķuş  (T.) 

ķuşad-  (T.) 

ķuşaķ  (T.) 

ķuşan-  (T.) 

kûşe  (F.) 

kût  (A.) 

ķuvvet  (A.) 

ķuvvet -i bâzû (A.F.) 

ķuvvet -i bâzû-yı  

salŧanat     (A.F.A.) 

kûy  (F.) 

ķuyrıķ  (T.) 

ķuzı  (T.) 

küçük  (T.) 

külâh  (F.) 

külbe  (F.) 

külbe-i aĥzân (F.A.) 

külbe-i vîrân (F.) 

külfet  (A.) 

külħân  (F.) 

külliyye (A.) 

künc  (F.) 

küstâħ  (F.) 

küstel  (F.) 

LLLL 

la‘l  (A.) 

la‘l-i güzîn (A.F.) 

la‘lin  (A.) 

lâ-büdd (A.) 

lâ-cerem (A.) 

lâf  (F.) 

lâġar  (F.) 

lâġar-i za‘îf    (F.A.) 

lağım  (A.) 

lağım-ı mezbûr (A.) 

laĥm  (A.) 

laķ laķ  (A.) 

lâkin  (A.) 

lâl  (A.) 

lâlâ  (F.) 

lâle  (F.) 

lâle-i zâr, (F.) 

lâle-rûħ (F.) 

lâle-zibâ (F.) 

lâmi‘  (A.) 

Lâşe  (F.) 

lâtîf  (A.) 

lâtîf-âyîn       (A.F.) 

lâ-ya‘ķıl (A.) 

lâyıĥ  (A.) 

lâyık  (A.) 

lâ-yu‘add (A.) 

lâ-yuĥśa (A.) 

lâzım  (A.) 

leb  (F.) 

lecc  (A.) 

lecüc  (A.) 

leğen  (F.) 

lehce-i ħırs (A.F.) 

lehce  (A.) 

lehce-i ķadîm (A.) 

leîm  (A.) 

leng  (F.) 

lenger  (F.) 

lerzân  (F.) 

leŧâfet  (A.) 

leŧâîf  (A.) 

levâzım (A.) 

levâzımât (A.) 

levâzım-ı salŧanat (A.) 

levĥa  (A.) 

leyl  (A.) 

leźîź  (A.) 

lezzât  (A.) 

lezzât-i fâniye-i  

cesedânî (A.) 

libâs  (A.) 

libâs-ı cedîd (A.) 

liķa  (A.) 

lîkin  (F.) 

liman  (Y.) 
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lûŧf  (A.) 

lü‘lü‘  (A.) 

lü‘lü‘-i şehvâr (A.F.) 

MMMM 

mâ‘’il  (A.) 

ma‘ârif  (A.) 

ma‘ârif-i ‘ulûm (A.) 

ma‘âş  (A.) 

ma‘delet (A.) 

ma‘delet-penâh(A.F.) 

ma‘den (A.) 

mâ‘î  (A.) 

ma‘ide  (A.) 

ma‘îşet  (A.) 

ma‘ķûl  (A.) 

ma‘ķule (A.) 

ma‘kûs  (A.) 

ma‘lûm (A.) 

ma‘mûr (A.) 

ma‘na  (A.) 

ma‘nî  (F.) 

ma‘şâ-llâh (A.) 

ma‘şûķ  (A.) 

ma‘şûķa (A.) 

ma‘şûķa-i darb 

-dest          (A.A.F.) 

ma‘ŧûf  (A.) 

ma‘yûb (A.) 

ma‘zûl  (A.) 

ma‘źûr  (A.) 

mâ-beyn (A.) 

mâcerâ  (A.) 

mâcerâ-i ĥikâyet (A.) 

maġlûb (A.) 

maġrûr  (A.) 

mâh  (F.) 

maĥabbet (A.) 

maĥabbet-i  

cânibeyn (A.) 

maĥall  (A.) 

maĥallât (A.) 

maĥalle (A.) 

maĥallî (A.) 

maĥall-i mev‘ûd (A.) 

mâ-ħancer (A.) 

mâ-ħançer-i  

cellâd  (A.) 

maĥbûb (A.) 

maĥbûbe (A.) 

maĥbûb-ı âftâb- 

peyker       (A.F.F.) 

maĥbûs (A.) 

maħdûme (A.) 

maĥfûż (A.) 

mâh-ı enver  (F.A.) 

mâh-ı tâbân      (F.) 

mâhî  (A.) 

mâhir  (A.) 

maĥkûm (A.) 

maĥmûl (A.) 

mahmûz (A.) 

mah-pâre (F.) 

maĥrem (A.) 

mâh-ı ruħsâr  (F.) 

maĥrûm (A.) 

maĥśûl  (A.) 

maħśûś (A.) 

mâh-tâb (F.) 

maĥv  (A.) 

maĥv-ı zâ’il (A.) 

maĥż  (A.) 

maĥż-ı lâf (A.F.) 

maħzûn (A.) 

maĥźurât (A.) 

mâil  (A.) 

mâîl-i rûĥ (A.) 

maķâl  (A.) 

maķâlât (A.) 

maķâm  (A.) 

maķâm-ı gice (A.T.) 

maķâm-ı resed (A.F.) 

maķâm-ı rüşd (A.) 

maķâm-ı şerîf (A.) 

maķarr  (A.) 

maķbûl (A.) 

maķdûr (A.) 

maķlûb (A.) 

maķrûn (A.) 

maķśûd (A.) 

maķsûm (A.) 

maķûle  (A.) 

mâl  (A.) 

mâl-â-mâl (A.) 
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mâl-ı dünyâ (A.) 

mâl-i ķârûn (A.) 

mâlik  (A.) 

mânend (F.) 

manśıb  (A.) 

manžara (A.) 

mâr  (F.) 

marîż  (F.) 

maśârif (A.) 

maśĥûb (A.) 

maślaĥat (A.) 

maśnû‘  (A.) 

maśrûf  (A.) 

maŧbaĥ  (A.) 

maŧbûħ (A.) 

maŧiyye (A.) 

maŧlub  (A.) 

mâye  (F.) 

mâye-i râygân (F.) 

mâye-i zindegâni (F.) 

mâil  (A.) 

mažâhir (A.) 

mažahîr-i nâle (A.F.) 

mażhar  (A.) 

mażhar-ı elŧâf-ı 

 Ĥaķķ  (A.) 

mâżî  (A.) 

mažlûme (A.) 

-me‘âb  (A.) 

meâŝir  (A.) 

meaŝir-i  mûş (A.F.) 

mecâl  (A.) 

mecâl-ı muĥâl (A.) 

mecbûl  (A.) 

meclis  (A.) 

meclis-i ins (A.) 

mecma‘ (A.) 

mecmu  (A.) 

mecnûn (A.) 

mecrûĥ (A.) 

medâr  (A.) 

meddaĥ-kâr (A.F.) 

meded  (A.) 

meded-resân  (A.F.) 

medhûş (A.) 

medyun (A.) 

mefrûş  (A.) 

meftûĥ  (A.) 

meftûn  (A.) 

meğer  (F.) 

mehtâb  (F.) 

mekân  (A.) 

mekîn  (A.) 

mekkâr (A.) 

meknûn (A.) 

mekr  (A.) 

meksûr  (A.) 

mektûb (A.) 

mel‘anet (A.) 

mel‘ûn  (A.) 

melâl  (A.) 

melâmet (A.) 

melek  (A.) 

meleke  (A.) 

meleke-i şeb (A.F.) 

melek-sîmâ (A.F.) 

melhem (A.) 

melik  (A.) 

melik-zâde (A.F.) 

mellâĥ  (A.) 

memâlik (A.) 

memâlik–penâh (A.F.) 

memleket (A.) 

memleket-i  

pâdşâhî (A.F.) 

memlû  (A.) 

memnûn (A.) 

me‘mûr (A.) 

men‘  (A.) 

menâfi‘ (A.) 

menâhî  (A.) 

menâķıb (A.) 

menâl  (A.) 

menâzil (A.) 

menfûş  (A.) 

mengûş (F.) 

menķibe (A.) 

menŝûr  (A.) 

menzil  (A.) 

menzile-i ‘uķbâ (A.) 

menzile-i ‘ulyâ (A.) 

menzil-i behişt (A.F.) 

menzîl-i ta‘âm  (A.) 
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merâĥil (A.) 

merâĥim (A.) 

merâĥim-i şâhîd(A.F.) 

merâķ  (A.) 

merâm  (A.) 

merâtib (A.) 

mercân  (A.) 

merd  (F.) 

merd-i ‘âkıl (F.A) 

merd-i gül (F.) 

merfû‘  (A.) 

merg  (F.) 

merġûb (A.) 

merĥabâ (A.) 

merĥamet (A.) 

merĥamet-efzâ (A.F.) 

merĥûm (A.) 

merkeb (A.) 

merkûz (A.) 

mermer (A.) 

mertebe (A.) 

mertebe-i şâhî (A.F.) 

mes‘ele (A.) 

mesdûd (A.) 

meserret (A.) 

meserret-baħş (A.F.) 

mesken (A.) 

meskenet-amîz(A.F.) 

meslûb  (A.) 

mesned (A.) 

mesned-nişîn (A.F.) 

mesrûr  (A.) 

mesrûre (A.) 

mesrûr-ı  

şad-mân        (A.F.) 

mest  (F.) 

mest-i şâh (F.) 

mestûr  (A.) 

mestûre (A.) 

mes’ûl  (A.) 

meşaķķat (A.) 

meşâmm (A.) 

meşġûl  (A.) 

meşhûr  (A.) 

meşhûre (A.) 

meşhûre-i  

dil-firîb (A.F.) 

meşhûr-ı śît (A.) 

meşreb  (A.) 

meşrû‘  (A.) 

meşrûŧ  (A.) 

meşveret (A.) 

metâ‘  (A.) 

mev‘ûd (A.) 

mevâhib (A.) 

mevâhib-i ilâĥî (A.) 

mevc  (A.) 

mevc-i ceyş (A.) 

meveddet (A.) 

mevlâ  (A.) 

mevlevi-ħâne (A.F.) 

mevśûf  (A.) 

mevt  (A.) 

mevzûn (A.) 

meydân (A.) 

meydân-ı âmîz (A.F.) 

meydân-ı sipihr (A.F.) 

mey-ħâne (F.) 

meykede (F.) 

meyl  (A.) 

meysûr  (A.) 

meyve  (F.) 

mezâd  (A.) 

mezâr  (A.) 

mezâri‘ (A.) 

mezâri‘-i âmâl (A.) 

mezâristân (A.F.) 

mezbele  (A.) 

mezbele-zâr (A.F.) 

mezbûĥ (A.) 

mezbûr (A.) 

mezellet (A.) 

mezheb (A.) 

meźkûr (A.) 

mezmûm (A.) 

mezmûr (A.) 

mıśr  (A.) 

mîço  (İ.) 

miftâĥ  (A.) 

mihmân (F.) 

miĥnet  (A.) 

mihr  (F.) 

miĥrâb  (A.) 
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miĥrâb-ı ĥüsn (A.) 

mihrbân (F.) 

mihr-cân (F.) 

mihr-i münîr (F.A.) 

mihr-i pür-nûr (F.F.A.) 

mihr-i tâb-dâr (A.F.) 

mihr-i żamîr (F.A.) 

miķdâr  (A.) 

miknet  (A.) 

min  (A.) 

min-evvel- 

ilâ-âħir  (A.) 

minder  (T.) 

minķâr  (A.) 

minnet  (A.) 

mintân  (F.) 

mintehâ (A.) 

minvâl  (A.) 

mir‘ât  (A.) 

mîraŝyedi (A.) 

mîr  (F.) 

misâfir  (A.) 

miŝâl  (A.) 

misk-bûy      (A.F.) 

miskîn  (A.) 

miŝl  (A.) 

miyân  (F.) 

mizâc  (A.) 

mîzân  (A.) 

mîzân-ı ‘aķl (A.) 

mu‘abbir (A.) 

mu‘accel (A.) 

mu‘âhede (A.) 

mu‘allâ (A.) 

mu‘ârıż (A.) 

mu‘âşeret (A.) 

mu‘ayyen (A.) 

mu‘ažžam (A.) 

mu‘aźźeb (A.) 

mu‘azzez (A.) 

mu‘ciz  (A.) 

mu‘tâd  (A.) 

mu‘teber (A.) 

mua‘yyen (A.) 

mücâma‘at (A.) 

mûcib  (A.) 

mûcib -i ‘ibret (A.) 

mûcib-i ‘itibâr (A.) 

müdan  (A.) 

muġnî  (A.) 

muġtenem (A.) 

muĥabbet (A.) 

muĥabbet-engîz (A.F.) 

muĥâkeme (A.) 

muhaķķaķ (A.) 

muĥâl  (A.) 

muħâlefet (A.) 

muĥaśśıl (A.) 

muĥâvere (A.) 

muĥâvere-i mûśa(A.) 

muĥibb (A.) 

muĥkem (A.) 

muĥliś  (A.) 

muĥtâc  (A.) 

muĥteşem (A.) 

muķâbele (A.) 

muķaddem (A.) 

muķadder (A.) 

muķarreb (A.) 

muķarrer (A.) 

muķaşşer (A.) 

muķâvemet (A.) 

muķavves (A.) 

muķayyed (A.) 

muķteża           (A.) 

mûm  (F.) 

mûnis  (A.) 

muntażır (A.) 

mûr  (F.) 

murâd  (A.) 

murâdât (A.) 

murâd-ı nitâc (A.) 

muśaffa (A.) 

muśaffa 

-mânend        (A.F.) 

muśâĥabet (A.) 

musaħħar (A.) 

muśâĥib (A.) 

muśavver (A.) 

muśavvir (A.) 

mûśķâ  (A.) 

muşt  (F.) 

muşt-ı dilâver (F.) 
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mütaĥavvil (A.) 

mutasaddî (A.) 

mütevaŧŧın (A.) 

muttaśıl (A.) 

muŧâbıķ (A.) 

muŧali‘  (A.) 

muŧî‘  (A.) 

muŧî‘a  (A.) 

muŧlaka (A.) 

muŧŧali‘ (A.) 

muvaffaķ (A.) 

muvâfıķ (A.) 

muvâśalat (A.) 

mûy  (F.) 

mużŧarib (A.) 

mużŧarr (A.) 

mübârek (A.) 

mübârek-bâd (A.F.) 

mübâşeret (A.) 

mücâb  (A.) 

mücâvirân (A.) 

mücâvirân-ı üns (A.) 

mücerred (A.) 

mücevher (A.) 

mücevveze (A.) 

müctemi‘ (A.) 

müdâm (A.) 

müdârâ (F.) 

müdbir  (A.) 

müeddeb (A.) 

müfâreķat (A.) 

müferriĥ (A.) 

müfîd  (A.) 

müfsid-i 

fesâd-engîz  (A.A.F.) 

mühezzeb (A.) 

mühimm (A.) 

mühimmât (A.) 

mühmel (A.) 

mühmil (A.) 

mühürle- (F.) 

mükellef (A.) 

mükerrer (A.) 

mül  (F.) 

mülâĥažâ (A.) 

mülâķat (A.) 

mülâyemet (A.) 

mülâyemet-i 

 âyîn  (A.F.) 

mülk  (A.) 

mülûk  (A.) 

mülûk-i ‘izâm (A.) 

mümkin (A.) 

mümtâze (A.) 

münâcât (A.) 

münâsebet (A.) 

münâsib (A.) 

müncerr (A.) 

münevver (A.) 

münîr  (A.) 

münkesire (A.) 

muntažır (A.) 

müntehâ (A.) 

müntîc  (A.) 

mürâca‘ât (A.) 

mür  (A.) 

mürde-i ķalb (F.A.) 

müretteb (A.) 

mürg  (F.) 

mürġ-i cân (F.) 

mürûr  (A.) 

mürûr -ı evķât (A.) 

mürüvvet (A.) 

müsâ‘id (A.) 

müsellaĥ (A.) 

müsellem (A.) 

müslimân (A.) 

müŝmir (A.) 

müstaĥaķķ (A.) 

müstaĥiķķ (A.) 

müstecâb (A.) 

müstedâm (A.) 

müstenid (A.) 

müstes‘id (A.) 

müstevcib (A.) 

müstevcib-i  

hemm  (A.) 

müstevfâ (A.) 

müstevfî (A.) 

müstevlî (A.) 

müstmend (F.) 

müşâhede (A.)  
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müşâhede -i  

didâr  (A.F.) 

müşâkele (A.) 

müşâvere (A.) 

müşerref (A.) 

müşeyyed (A.) 

müşg  (F.) 

müşkil  (A.) 

müşkil-güşâ (A.) 

müşkîn-kemân  (F.) 

müşîri  (A.) 

müştâķ  (A.) 

müştedd (A.) 

müştehî (A.) 

müşterî (A.) 

mütea‘bbid (A.) 

mütebeddil (A.) 

müteġayyir (A.) 

müteĥarrik (A.) 

müteĥavvil (A.) 

müteĥayyir (A.) 

müteķarrib (A.) 

mütemevvil (A.) 

mütenessim (A.) 

müteselli (A.) 

müteşekkil (A.) 

mütevekkil (A.) 

müttesi‘ (A.) 

müvekkil (A.) 

müyesser (A.) 

müzeyyen (A.) 

NNNN 

nâb  (F.) 

nâ-bedîd (F.) 

nâ-bekâr (F.A.) 

nâ-çâr  (F.) 

nâ-dân  (F.) 

nâdâni  (F.) 

nâdim  (A.) 

nâdire  (A.) 

nâdire -i devrân (A.) 

nâfi‘  (A.) 

nâ-gâh  (F.) 

naġamât (A.) 

nâ-gehân (F.) 

nâ-gehânî (F.) 

nahîf  (A.) 

nâ-kâm (F.) 

naķdîne (F.) 

nakış  (A.) 

naķl  (A.)  

naķl-i beyân (A.) 

nâlân  (F.) 

nâle  (F.) 

nâm  (F.) 

nâ-maĥrem (F.A.) 

namâz  (F.) 

nâm-ı nişan (F.) 

nâm -ı şerîf (F.A.) 

nâ-mizâc (F.A.) 

nâmûs  (A.) 

nâ-mütenâhî (F.A.) 

nân  (F.) 

nân-cûy (F.) 

nân-ı cevîn (F.) 

nân-pâre (F.) 

nâ-pâk  (F.) 

nâ-peydâ (F.) 

nâr  (A.) 

narħ  (F.) 

nâr-ı deryâ (A.F.) 

naśıl          (T.A.) 

naśîb  (A.) 

naśîĥat  (A.) 

nâsik  (A.) 

nâ-tüvân (F.) 

nâ-yâb  (F.) 

nâz  (F.) 

nażar  (A.) 

nažar-ı bî-gâne (A.F.) 

nażar-muĥâl (A.) 

nâzenîn (F.) 

nâz-ı ‘aşķ (F.A.) 

nâz-ı şekv (F.A.) 

nâžır  (A.) 

nâzik  (F.) 

nâzik-żamîr (F.A.) 

nażîr  (A.) 

ne  (T.) 

necât  (A.) 

necât -ı müyesser(A.) 

neden  (T.) 

nedîm  (A.) 
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nef‘  (A.) 

nefer  (A.) 

nefer-i ‘âķıl (A.) 

nefîr  (A.) 

nefîs  (A.) 

nefret  (A.) 

nefs  (A.) 

nefsâniyye (A.) 

nefs-i insân (A.) 

nefy  (A.) 

nehâr  (A.) 

nehr  (A.) 

nem  (F.) 

nemed  (F.) 

nemed-pûş (F.) 

nemgîn (A.) 

nem-nâk (F.) 

nem-nâkî (F.) 

nerd-bân (F.) 

nerm  (F.) 

nesîm  (A.) 

nesîm-i ġumûm (A.) 

nesîm-i ser (A.F.) 

nesl  (A.) 

nesl-i âl-i Oŝmân(A.) 

nesne  (T.) 

neşe  (A.) 

neşr  (A.) 

neşr-i zebân (A.F.) 

netîce  (A.) 

netîce-i efkâr (A.) 

netîce-i sa‘y (A.) 

neûźü bi’llâh (A.) 

nev‘  (A.) 

nev‘ân  (A.) 

nev‘i  (A.) 

nevâ  (F.) 

nevâ-yi ŧarab (F.A.) 

nev-civân (A.F.) 

nev-rûz (F.) 

nevvâb  (A.) 

nevvâb-ı  

kâm-yab (A.F.) 

nezâket (A.) 

nıśf  (A.) 

nıśf-ı cihân (A.F.) 

ni‘met  (A.) 

ni‘met-i celîle (A.) 

ni‘met-i mevfûre(A.) 

ni‘met-i viśâl (A.) 

nice  (T.) 

niçün  (T.) 

nigâh  (F.) 

nigeh-bân (F.) 

nigeh-kûb (F.) 

nigerân (F.) 

nihâd  (F.) 

nihâl  (F.) 

nihâl-ı ŧûbâ (F.A.) 

nihâl-i bâġ (F.) 

nihâyet  (A.) 

nihâyet-i lûŧf (A.) 

niķâb  (A.) 

niķâb-ı revzen  

-güşâ       (A.F.F.) 

nikâĥ  (A.) 

nikâĥ-ı şer‘ (A.) 

nik-aħteri (F.) 

Nîl  (A.) 

nisâ  (A.) 

nisbet  (A.) 

nisbet-i zûr (A.F.) 

nisvân  (A.) 

nişân  (F.) 

nişâne  (F.) 

nişân-ı icâbet (F.A.) 

nişân-ı süħan (F.) 

nişîb  (F.) 

-nişîn  (F.) 

nîşter  (F.) 

nitâc  (A.) 

niyâz  (F.) 

niyâz-ı evķât (F.A.) 

niyyet  (A.) 

nizâ‘  (A.) 

nižâm  (A.) 

nižâm-ı ‘âlem (A.) 

nizâr  (F.) 

noħudlu (F.) 

noķśân  (A.) 

nöbet  (A.) 

nuĥûset (A.) 

nuķûd  (A.) 
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nûn  (A.) 

nûr  (A.) 

nûr-ı ‘ayn (A.) 

nûr-ı âftâb      (A.F.) 

nûr-ı dîde      (A.F.) 

nûr-ı ilâhi (A.) 

nûr-i ħurşîd    (A.F.) 

nuśĥ  (A.) 

nûş  (F.) 

nûş-zâd (F.) 

nuŧķ  (A.) 

-nümâ  (F.) 

nümâyân (F.) 

nüzhet  (A.) 

nüzhetgeh (A.F.) 

nüzûl  (A.) 

OOOO 

od  (T.) 

oġıl  (T.) 

oħşa-  (T.) 

oķ  (T.) 

oķu-  (T.) 

ol  (T.) 

ol-  (T.) 

omuz  (T.) 

on  (T.) 

ondan  (T.) 

ora  (T.) 

ordu  (T.) 

orta  (T.) 

orŧaķ  (T.) 

otur-  (T.) 

oŧa  (T.) 

oŧalıķ  (T.) 

oyna-  (T.) 

ÖÖÖÖ 

öbür  (T.) 

öğred-  (T.) 

öğren-  (T.) 

öl-  (T.) 

öldür-  (T.) 

ömr  (A.) 

ömr-i bâġ (A.F.) 

öň  (T.) 

öp-  (T.) 

ördek  (T.) 

ötüri  (T.) 

öyle  (T.) 

öz  (T.) 

özge  (T.) 

özür  (A.) 

PPPP 

pâdşâh  (F.) 

pâdşâh-ı  

bî-zevâl      (F.F.A.) 

pâdşâh-ı encüm 

-sipâh         (F.A.F.) 

pâdşâh-ı encüm(F.A). 

pâdşâh-ı kâm-bîn(F.) 

pâdşâh-ı ma‘delet- 

penâh         (F.A.F.) 

pâdşâh-ı muşâr (F.A.) 

pâdşâhî (F.) 

pâdşâh-i ‘âlem 

-penâh         (F.A.F.) 

pâk  (F.) 

pâk-dâmân (F.) 

pâkîze  (F.) 

pâkîze-aħter (F.) 

pâk-meşreb   (F.A.) 

pâralıķ  (F.) 

parça  (F.) 

pâre  (F.) 

pârsa  (F.) 

pâs  (F.) 

paşa  (T.) 

pây  (F.) 

pâyân  (F.) 

pây-ı eĥibbâ  (F.A.) 

pây-mâl (F.) 

pâzâr  (F.) 

peçe  (F.) 

peder  (F.) 

pehlevân (F.) 

pehlevân-ı zor (F.) 

pehlevân-ı kerîm (F.A.) 

pek  (T.) 

-penâh  (F.) 

penbe  (F.) 

pence  (F.) 

pencere(y)i (F.) 

pend  (F.) 
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per  (F.) 

perâkende (F.) 

perde  (F.) 

perde-i ĥüsn   (F.A.) 

perde-i müşgîn (F.) 

perde-i nâmûs (F.A.) 

perde-i śıyânet (F.A.) 

perde-nişîn (F.) 

-perest  (F.) 

perî  (F.) 

perîşân  (F.) 

perîşân-ĥâl (F.A.) 

pertâb  (F.) 

pertev  (F.) 

pertev-i âftâb (F.) 

pervâne (F.) 

pervâne-i raķķâś(F.A.) 

pervâneveş (F.) 

pervâz  (F.) 

-perver  (F.) 

pesendîd (F.) 

peşîmân (F.) 

peydâ  (F.) 

peykân  (F.) 

peykân-ı teber-i  

ab-dâr  (F.) 

peyker  (F.) 

pilâv  (F.) 

pinhân  (F.) 

pîr  (F.) 

pîrâste  (F.) 

pîrâye  (F.) 

pîr-i bân (F.) 

pîr-i ĥakîm (F.A.) 

pîr-i müşkil 

-güşâ       (F.A.F.) 

pîr-i nâzik – 

żamîr       (F.F.A.) 

pirinç  (F.) 

pîrûz  (F.) 

pisle-  (T.) 

pîşe  (F.) 

pişîmân (F.) 

pişir-  (T.) 

pîş-ķadem (F.A.) 

pîş-keş  (F.) 

piyâde  (F.) 

post  (F.) 

pûd  (F.) 

puħte  (F.) 

pür-sûz (F.) 

-pûş  (F.) 

pûşt  (F.) 

puşte  (F.) 

pûyân  (F.) 

pür-  (F.) 

pür-‘ayb (F.A.) 

pür-âteş (F.) 

pür-dûd (F.) 

pür-elem (F.A.) 

pür-ġuśśa (F.A.) 

pür-heybet  (F.A.) 

pür-ĥubûr (F.A.) 

pür-ħûn (F.) 

pür-i śaĥn-ı 

 basîŧ          (F.A.A.) 

pür-jeng (F.) 

pür-nâz (F.) 

pür-nem (F.) 

pür-nûr          (F.A.) 

pür-śilâĥ        (F.A.) 

pür-sûz (F.) 

pür-şeref         (F.A.) 

pür-şevķ         (F.A.) 

pür-şîve  (F.) 

pür-tâb  (F.) 

pür-tezyîn     (F.A.) 

pür-zûr  (F.) 

RRRR 

ra‘d  (A.) 

ra‘iyyet (A.) 

ra‘nâ  (A.) 

rabbânî (A.) 

râcî‘  (A.) 

raġbet  (A.) 

râġıb  (A.) 

râh  (F.) 

râĥat  (A.) 

rahîb  (A.) 

rahîb-i şeb      (A.F.) 

raĥm  (A.) 

raĥmet  (A.) 

râh-nümâ (F.) 
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raķķâś  (A.) 

raķś  (A.) 

râm  (F.) 

ramaķ  (A.) 

râst  (F.) 

râviyân (A.F.) 

râviyân -ı aħbâr (A.F.A.) 

ravża  (A.) 

ravża-i ‘âlem (A.) 

ravża-i ĥużûr (A.) 

râz  (F.) 

râżî  (A.) 

re‘y  (A.) 

redd  (A.) 

ref‘  (A.) 

ref‘-i ĥâcât (A.) 

ref‘i  (A.) 

refâhiyet (A.) 

refâķat  (A.) 

refîķ  (A.) 

reftâr  (F.) 

reh  (F.) 

rehber  (F.) 

reh-i fenâ (F.A.) 

remz  (A.) 

renc  (F.) 

rence  (F.) 

rengîn  (F.) 

resed  (F.) 

resm  (A.) 

reşâd  (A.) 

reşîd  (A.) 

reşk  (F.) 

reşk-i ħûrî (F.) 

-rev  (F.) 

revâ  (F.) 

revâc  (A.) 

revân  (F.) 

revâne  (F.) 

revġan  (F.) 

revzen  (F.) 

revzen-güşâ (F.A.) 

reyâħîn (A.) 

reyb  (A.) 

režâlet  (A.) 

rıżâ  (A.) 

rıżâ-yı şerîf (A.) 

rızķ  (A.) 

rızķ-baħş (A.F.) 

ri‘âyet  (A.) 

ricâ  (A.) 

ricâl  (A.) 

rif‘at  (A.) 

rikâb  (A.) 

rikâb-ı devlet (A.) 

rind  (F.) 

rindegânî (F.A.) 

rişte  (F.) 

rivâyet  (A.) 

rivâyet -i ‘ahd -i  

ķadîm  (A.) 

rîze  (F.) 

rûĥ  (A.) 

rûĥ-efzâ        (A.F.) 

rûĥ-ı muśavver (A.) 

rûĥ-ı teng     (A.F.) 

rûħsâr  (F.) 

ruħsâr-ı tâbân (F.) 

rûħsâr-ı bedr  (F.A.) 

ruħśât  (A.) 

ruħśât -ı devlet (A.) 

rûşen  (F.) 

rûşenâ  (F.) 

rûy  (F.) 

rûy-ı dil (F.) 

rûy-ı zemin (F.) 

rûy-ı mâl       (F.A.) 

rûz  (F.) 

rûz-be-rûz (F.) 

rûzgâr  (F.) 

rûz -ı şeb (F.) 

rücĥân  (A.) 

rücû‘  (A.) 

rümħ  (A.) 

rümħ-i iķlîm- 

sitân        (A.F.F.) 

rüsvâ  (F.) 

rüşd  (A.) 

rüyâ  (A.) 

SSSS 

sa‘âdet  (A.) 

sa‘âdet-i salŧanat (A.) 

sa‘âdet-mend (A.F.) 
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sa‘âdet-redîf (A.) 

sâ‘at  (A.) 

sa‘d  (A.) 

sa‘d-aħter (A.F.) 

sa‘îd  (A.) 

sa‘îde  (A.) 

sâ‘id-i billur (A.) 

sâ‘ir  (A.) 

sa‘y  (A.) 

sa‘y -ı cemîl (A.) 

sa‘y-ı ŧaleb (A.) 

śabâĥ  (A.)  

sâbıķ  (A.) 

sâbıķa  (A.) 

sâbi‘  (A.) 

ŝabit  (A.) 

śabr  (A.) 

śabr -ı cemîl (A.) 

śabr-ı nuķûd (A.) 

saç  (T.) 

śaç-  (T.) 

śadâ  (A.) 

śadaķa  (A.) 

śadâķat (A.) 

śadâret  (A.) 

śadef  (A.) 

śadef-kâri (A.F.) 

śademât (A.) 

śad-fend (F.) 

śâdıķ  (A.) 

śâdıķâne (A.) 

śâdır  (A.) 

śafâ  (A.) 

śafâ-i nûr 

-efzâsı         (A.A.F.) 

śafâ-yı sîne (A.F.) 

śafâ-yı vaķt (A.) 

śafâ -yı  

zindegânî (A.F.) 

śaf  (A.) 

śafĥa  (A.) 

śafĥa-i beyâna (A.) 

safĥa-i keff (A.) 

śafĥa-i sîne (A.F.) 

śâfî  (A.) 

śafî-dil  (A.F.) 

śaġ  (T.) 

saġîre  (A.) 

śaġîr  (A.) 

sâĥa  (A.) 

śaĥan  (A.) 

śâĥib  (A.) 

śâĥib-i ‘ilm (A.) 

śâĥib-i ‘uķâb (A.) 

śâĥib-i ħâne   (A.F.) 

śâhib-i ĥüsn-i  

ħâne       (A.A.F.) 

śâĥîb-i irşâd (A.) 

śâĥib-i külâh  (A.F.) 

śâhib-i târîħ (A.) 

śâĥib-i tedbîr (A.) 

śâĥib-i tenvîr     (A.) 

śâhib-i vaķâr-ı 

 zemin        (A.A.F.) 

sâĥib-i vuķûf (A.) 

śâĥib-ķırân     (A.F.) 

śaĥîfe  (A.) 

śaĥîfe-i ruħsâr (A.F.) 

śaĥîĥ  (A.) 

śaĥn  (A.) 

śaĥn-ı felek (A.) 

śaĥn-ı ŧarî (A.) 

śaĥrâ  (A.) 

sâil  (A.) 

sâķķ  (A.) 

sâķ-sîmîn      (A.F.) 

ŝâķib  (A.) 

śaķın  (T.) 

śaķız  (T.) 

sâķî  (A.) 

saķîm  (A.) 

sâkin  (A.) 

sâkinân         (A.F.) 

sâkinân-ı ķuds (A.F.A.) 

sâkine  (A.) 

sâkit  (A.) 

saķķâ  (A.) 

śakla-  (T.) 

ŝaķy  (A.) 

ŝaķye-furûş (A.F.) 

sâl  (F.) 

śalâbet  (A.) 

śalâĥ  (A.) 
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śalât  (A.) 

śalât-ı ħams (A.) 

śal-  (T.) 

śalıvir-  (T.) 

sâlife  (A.) 

śâliĥa  (A.) 

sâlik  (A.) 

sâlim  (A.) 

śalla-  (T.) 

śalma-  (T.) 

salŧanat (A.) 

śan‘at  (A.) 

śan‘at-ı ‘acîb (A.) 

śan‘at-ı tîr (A.F.) 

śanâi‘  (A.) 

śan-  (T.) 

śanduķ  (A.) 

sarar-  (T.) 

serây  (F.) 

serây-ı ‘âlî (F.A.) 

serây-ı arż (F.A.) 

śarf  (A.) 

śarf-ı evķât (A.) 

śarf-ı meysûr (A.) 

sarħoş  (F.) 

śarıķ  (T.) 

śarıl-  (T.) 

sâri  (A.) 

śat-  (T.) 

sâŧı‘  (A.) 

sâŧı‘-ı çehre (A.F.) 

śaŧır  (A.) 

sâŧî‘  (A.) 

saŧvet  (A.) 

saŧvet-i salŧanat (A.) 

savâ‘mi (A.) 

śavâb  (A.) 

savaş  (T.) 

śavb  (A.) 

śavb-ı cânân (A.F.) 

savma‘a (A.) 

śavma‘a-i zâhid (A.) 

śavul-  (T.) 

śayd  (A.) 

śayd-i mürg-i 

 maķśûd     (A.F.A.) 

śay-  (T.) 

śayyâd  (A.) 

sâz  (F.) 

sâzende (F.) 

ŝebât  (A.) 

sebeb  (A.) 

sebeb-i şîrîn  (A.F.) 

sebîl  (A.) 

sebîl-i çevre  (A.T.) 

sebķ  (A.) 

sebze  (F.) 

sebze-zâr (F.) 

seçil-  (T.) 

śedâ  (A.) 

sedd  (A.) 

sefer  (A.) 

sefîh  (A.) 

seg  (F.) 

segird-  (T.) 

seħâ  (A.) 

seĥâb  (A.) 

seĥâb-ı nûr (A.) 

seĥer  (A.) 

seħħâr  (A.) 

sehî  (F.) 

sehlen  (A.) 

sehm  (F.) 

sehm-nâk (F.) 

sek-  (T.) 

sel  (A.) 

selâm  (A.) 

selâmet (A.) 

selâm-ı du‘â (A.) 

selâmlıķ (A.T.) 

selâŧîn  (A.) 

selâŧîn-i rûy-ı  

zemîn          (A.F.F.) 

śelâŧîn-i sâlife (A.) 

seleb  (A.) 

selîm  (A.) 

selsâl  (A.) 

selvet  (A.) 

semâ‘  (A.) 

ŝemâne (F.) 

semen  (A.) 

semen-bûy (A.F.) 

semend (F.) 
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semend-i  

murâd  (F.A.) 

semen-sîmâ (A.F.) 

ŝemere  (A.) 

ŝemere -i izdivâc(A.) 

semt  (A.) 

sen  (T.) 

sene  (A.) 

ser-tâ-ser (F.) 

ser  (F.) 

serv  (F.) 

server  (F.) 

ŝervet  (A.) 

serv-i ħırâmân (A.F.) 

serv-i ķadd (F.A.) 

serv-i ķâmet (F.A.) 

serv-i mevzûn (F.A.) 

serv-i ra‘nâ (F.A.) 

serv-i revân (F.) 

serv-i sehî (F.) 

serzeniş (F.) 

sevdâ  (A.) 

sev-  (T.) 

sevgilü  (T.) 

seyl-âb  (F.) 

seyr  (A.) 

seyrân  (A.) 

seyrân-gâh (A.F.) 

seyyie‘  (A.) 

śıçra-  (T.) 

śıçrad-  (T.) 

śıdķ  (A.) 

śıdķ-âyîn (A.F.) 

śiġar  (A.) 

śıġ-  (T.) 

śıķ-  (T.) 

sılâ  (A.) 

sır  (A.) 

śırıķ  (T.) 

śırıtar-  (T.) 

sıyânet  (A.) 

sihâm  (A.) 

siĥr  (A.) 

siĥr-aŝâr (A.) 

siĥr-nümûn    (A.F.) 

ŝiķâle  (A.) 

siliĥ  (A.) 

siliĥ-i sipâhî  (A.F.) 

silsile  (A.) 

silsile-i ĥarekât (A.) 

sîm  (F.) 

sîmâ  (F.) 

sîm-ber (F.) 

sîm-i ħâliś      (F.A.) 

sîmîň-beden  (F.A.) 

sîmin  (F.) 

simsim  (A.) 

sinân  (A.) 

sinn  (A.) 

sîne  (F.) 

sîne-i sîmîn (F.) 

sîne-i zâhid   (F.A.) 

sipâhî  (F.) 

sipâriş  (F.) 

sipihr  (F.) 

sîr  (F.) 

sirâc  (A.) 

śît  (A.) 

-sitân  (F.) 

sitâre  (F.) 

śît-i cemâli  (F.A.) 

sitîz  (F.) 

sittîn  (A.) 

siyâh  (F.) 

siyâh-zengî (F.) 

siyânet  (A.) 

siyâset  (A.) 

siyeh-rû (F.) 

siz  (T.) 

śofî  (A.) 

śofra  (A.) 

śoġan  (T.) 

śoĥbet  (A.) 

śoķâķ  (A.) 

śoķ-  (T.) 

śol  (T.) 

sol-  (T.) 

soň  (T.) 

śoňra  (T.) 

śopa  (T.) 

śor-  (T.) 

śovuķ  (T.) 

śoy-  (T.) 
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śoyun-  (T.) 

söyle-  (T.) 

söylen-  (T.) 

söyleş-  (T.) 

söz  (T.) 

śu  (T.) 

sû‘  (A.) 

sû‘-i ħulķ (A.) 

su‘ûd  (A.) 

śubâşı  (T.) 

śubĥ  (A.) 

śubĥ-ı sâdıķ (A.) 

suç  (T.) 

śudâ  (A.) 

śuffe  (A.) 

śuffe-i śaķķa (A.) 

śûfî  (A.) 

suflî  (A.) 

sufr  (A.) 

sûħte  (F.) 

sûħte-i derdmend(F.) 

sûķ  (A.) 

śulan-  (T.) 

sulŧân  (A.) 

śun-  (T.) 

śunûf-i i‘zâz (A.) 

śûret  (A.) 

śûret-i mâcerâ (A.) 

śûret-i ĥayvân (A.) 

sûret-i insân (A.) 

śûret -i  

insâniyyet  (A.) 

śuś-  (T.) 

śusuz  (T.) 

śuver  (A.) 

śuver-i tâcir (A.) 

sûzân  (F.) 

sübĥâne (A.) 

süflî  (A.) 

süfte  (F.) 

süħan  (F.) 

süħan-dân (F.) 

süħan-ı cemâl (F.A.) 

sükûn  (A.) 

sülûk  (A.) 

sünbül  (F.) 

sünnet  (A.) 

ŝüpür-  (T.) 

sür‘at  (A.) 

sür‘at -nümâ  (A.F.) 

sür-  (T.) 

sürme  (T.) 

sürûr  (A.) 

sürûr-baħş    (A.F.) 

sürûr-encâm (A.) 

sürûr-i bezm  (A.F.) 

süvâr  (F.) 

süvâr-ı ‘ažîm (F.A.) 

ŞŞŞŞ 

şa‘bân  (A.) 

şa‘şa‘â  (A.) 

 

şa‘şa‘â-i mihr-i  

sa‘âdet      (A.F.A.) 

şâd  (F.) 

şâdân  (F.) 

şâdî  (F.) 

şâd-mânî (F.) 

şâħ  (F.) 

şâhân-ı ‘âlem (F.A.) 

şâh-ı  

‘âlem-penâh (F.A.F.) 

şâh-ı âlem (F.A.) 

şâh-ı ħüsrev (F.) 

şâh-ı ma‘delet- 

penâh          (F.A.F.) 

şâh-ı mülk (F.A.) 

şâh-ı sa‘âdet  

-penâh          (F.A.F.) 

şâħ-ı ŧûbâ (F.A.) 

şâhî  (F.) 

şâhîd  (A.) 

şâh-râh  (F.) 

şaħś  (A.) 

şaħś-ı  

lâtîf-âyîn   (A.A.F.) 

şahvâr  (F.) 

şâh-zâde (F.) 

şâkird  (F.) 

şâlı  (F.) 

şalvâr  (F.) 

şâm  (F.) 

şam‘dân (A.F.) 
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şân  (A.) 

şân-ı şerif (A.) 

şarâb  (A.) 

şarâb-ı ‘aşķ (A.) 

şarķ  (A.) 

şarķı  (A.) 

şarŧ  (A.) 

şaşır-  (T.) 

şâyed  (F.) 

şâyî‘  (A.) 

şeb  (F.) 

şebîh  (F.) 

şecere  (A.) 

şedîd  (A.) 

şedîde  (A.) 

şefâ‘at  (A.) 

şefķat  (A.) 

 şeġab  (A.) 

şehbâz  (F.) 

şehd  (A.) 

şehevât (A.) 

şehevât -ı ıżŧırar (A.) 

şehir  (A.) 

şehnâz  (F.) 

şehr  (F.) 

şehr-yâr (F.) 

şehvet  (A.) 

şeh-zâde (F.) 

şehzâde-i azâde (F.) 

şehzâde-i civân- 

baħt        (F.F.A.) 

şehzâde-i dil-güşâ (F) 

şehzâde -i evvel(F.A.) 

şehzâde-i kebîr (F.A.) 

şeker  (F.) 

şeker-sitân (F.) 

şekk  (A.) 

şekke-i śayyâd (A.) 

şekl  (A.) 

şekl-i fâre (A.) 

şekl-i hümâyûn (A.F.) 

şem‘  (A.) 

şem‘-i cemâl (A.) 

şem‘i  

sa‘d-aħter  (A.A.F.) 

şemîm  (A.) 

şemm  (A.) 

şems  (A.) 

şemse  (A.) 

şems-i münîr (A.) 

şemşîr   (F.) 

şemşîr-i lâmi‘ (F.A.) 

şen  (F.) 

şeng  (F.) 

şer‘  (A.) 

şerâîŧ  (A.) 

şerâîŧ-i ħidmet (A.) 

şerbet  (A.) 

şerbet-i şîrîn (A.F.) 

şerî‘at  (A.) 

şerî‘at-ŧarîķ (A.) 

şerîf  (A.) 

şerif-men (A.) 

şerîr  (A.) 

şerîr-i mekkâr (A.) 

şerm  (F.) 

şerm-sâr (F.) 

şerr  (A.) 

şeŧaretler (A.) 

şevķ  (A.) 

şevket  (A.) 

şey  (A.) 

şeydâ  (F.) 

şiddet  (A.) 

şifâ  (A.) 

şifâ-sâz (A.F.) 

şifâ-sâz-ı  

‘alîlân        (A.F.A.) 

şîfte  (F.) 

şikâr  (F.) 

şikâyet  (A.) 

şikence (F.) 

şikest  (F.) 

şikeste  (F.) 

şimdi  (T.) 

şimşâd  (F.) 

şimşâd-ķâmet (F.A.) 

şimşîr  (F.) 

şinâs  (F.) 

şîrîn  (F.) 

şîrîn-suħan (F.) 

şirret  (A.) 

şîşe  (F.) 



221 

 

şitâb  (F.) 

şitâ  (A.) 

şive  (F.) 

şîve-i reftâr (F.) 

şîve-i sîm (F.) 

şol  (T.) 

şöyle  (T.) 

şu  (T.) 

şu‘le  (A.) 

şu‘ûr  (A.) 

şubât  (A.) 

şûħ  (F.) 

şukufte  (F.) 

şûm  (F.) 

şûm-sitâre (F.) 

şûr  (F.) 

şûr-engîz (F.) 

şûrîde  (F.) 

şükr  (A.) 

şükûfe  (F.) 

şükûh  (F.) 

şüphesiz (A.) 

TTTT 

ta‘accüb (A.) 

ta‘aşşuķ (A.) 

tâ‘bîr  (A.) 

ta‘cîl  (A.) 

ta‘lîm  (A.) 

ta‘lîm-ħâne (A.F.) 

ta‘lîm-i emr (A.) 

ta‘n  (A.) 

ta‘rîf  (A.) 

ta‘yîn  (A.) 

ta‘žîm  (A.) 

-tâb  (F.) 

tâbân  (F.) 

tâbân-ı 

 gül-reng (A.F.) 

tabâyi‘  (A.) 

tâb-dâr  (F.) 

tâcir  (F.) 

tâc  (A.) 

tafśîl  (A.) 

ta‘yîn  (A.) 

taĥammül (A.) 

taĥķiķ  (A.) 

taĥśîl  (A.) 

taĥśîl-i śan‘at (A.) 

taĥśîl-i śanâyi‘ (A.) 

taĥsîn  (A.) 

taĥt  (A.) 

taħt-ı  

fîrûz-baht (F.A.F.) 

taħt-ı ĥüsn (F.A.) 

taħt-ı zemîn (F.) 

taĥvîl  (A.) 

tâķat  (A.) 

taķdîr  (A.) 

taķdîr-i Haķķ (A.) 

taķrîr  (A.) 

taķrîr -i müşâhede(A.) 

taķsîm  (A.) 

tâli‘  (A.) 

tamâm  (A.) 

tamâmen (A.) 

tamâm-ı  ķâdir (A.) 

tamâm-ı dâ’îm (A.) 

târ  (F.) 

târiħ  (A.) 

târ-mâr  (F.) 

taśadduķ (A.) 

taśavvur (A.) 

taśdîķ  (A.) 

tasŧîr  (A.) 

taśvîr  (A.) 

tażarru‘ (A.) 

tażarru‘ât (A.) 

tâze  (F.) 

te‘âlâ  (A.) 

te‘sîr  (A.) 

te‘ŝîrât  (A.) 

tebâh  (F.) 

tebdîl  (A.) 

tebdîl -i sûret (A.) 

teber  (F.) 

tebessüm (A.) 

tecâvüz (A.) 

tecerrüd (A.) 

tecessüs (A.) 

tecvîz  (A.) 

tedârik  (A.) 

tedârik-i esbâb (A.) 

tedbîr  (A.) 
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tefeķkür (A.) 

teferrüc (A.) 

teferrüc-i śaĥrâ (A.) 

tefhîm  (A.) 

tefvîż  (A.) 

tehdîd  (A.) 

tehî  (F.) 

teħîr  (A.) 

tekdîr  (A.) 

tekellüf (A.) 

tekellüfât (A.) 

tekellüm (A.) 

tekemmül (A.) 

teklîf  (A.) 

tekmîl  (A.) 

tekmîl -i ŧarîķ (A.F.) 

tekne  (T.) 

tekrâr  (A.) 

tekrîm  (A.) 

teķrîr  (A.) 

telaŧŧuf  (A.) 

teleźźüź (A.) 

telsîm  (A.) 

temân  (A.) 

temâşâ  (F.) 

temellüķ (A.) 

temennî (A.) 

temerrüd (A.) 

temettü‘ (A.) 

temettü‘-i ‘ažîm (A.) 

temîn  (A.) 

temkin  (A.) 

temyîz  (A.) 

ten  (F.) 

tenâsül  (A.) 

tenbîh  (A.) 

teng  (F.) 

tenhâ  (F.) 

tenvîr  (A.) 

teraĥĥum (A.) 

terâh  (A.) 

teraķķî  (A.) 

terbiyet (F.) 

tercîĥ  (A.) 

terennümât (A.) 

terennümât-ı  

ŧuyûr             (A.) 

terk  (A.) 

ter-maħ (A.F.) 

tersân  (F.) 

tertîb  (A.) 

tervîc  (A.) 

teśâub  (A.) 

tesellî  (A.) 

tesellî-i ĥâŧır (A.) 

teskîn  (A.) 

teslîm  (A.) 

tesmiye (A.) 

teşbîh  (A.) 

teşdîd  (A.) 

teşne  (F.) 

teşne -i viśâl (F.A.) 

teşrîf  (A.) 

teşvîş  (A.) 

tevâbi‘  (A.) 

tevaķķu‘ (A.) 

tevaķķuf (A.) 

teveccüh (A.) 

tevekkül (A.) 

tevfîķ  (A.) 

tevfiķât (A.) 

tevfiķât-ı nâ- 

mütenâhî   (A.F.A.) 

tevfîķ-i Ĥaķķ (A.) 

tevzî‘  (A.) 

teyze  (T.) 

tez  (F.) 

tezevvüc (A.) 

tezvîc  (A.) 

tezvîr  (A.) 

tırâş  (F.) 

tîġ  (F.) 

tîġ-i ķâŧi‘ (F.A.) 

tîġ-i tîz  (F.) 

tîġ-i ħâk-tirâş(F.A.F.) 

tîmâr  (F.) 

tîr  (F.) 

tîr-endâz (F.) 

tîr-i hedef-i  

icâbet        (F.A.A.) 

tîr-i maķśûd (F.A.) 

tîr-i mesûl (F.A.) 

tîr-i nişâne (F.) 
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tîryâkî  (A.) 

tişe  (F.) 

tîz  (F.) 

tîz-dest  (F.) 

toħum  (F.) 

toħum- mürg (F.) 

toz  (T.) 

tuşe  (A.) 

tüccâr  (A.) 

türâb  (A.) 

türbe  (A.) 

Türk  (T.) 

Türkçe  (T.) 

türrehât (A.) 

tüvân  (F.) 

tüvânger (F.) 

tüy  (T.) 

ŦŦŦŦ    

ŧa‘âm  (A.) 

ŧâ‘at  (A.) 

ŧâ‘at -ı Ĥaķķ (A.) 

ŧâ‘at -i Îlahî (A.) 

ŧâ‘ife  (A.) 

ŧa‘zîm  (A.) 

ŧab‘  (A.) 

ŧab‘-ı ‘ulüvv-ı  

şân  (A.) 

ŧab‘ı-şâh (A.F.) 

ŧâbân  (F.) 

ŧabbâĥ  (A.) 

ŧabî‘at  (A.) 

ŧabî‘at-ı himmet 

-âtî  (A.) 

ŧabîb  (A.) 

ŧabl  (A.) 

ŧaĥsîn  (A.) 

ŧâķat  (A.) 

ŧaķ-  (T.) 

ŧaķım  (T.) 

ŧalâķ  (A.) 

ŧaleb  (A.) 

ŧaleb-i aşufte (A.F.) 

ŧaleb-kâr (A.F.) 

ŧâli‘  (A.) 

ŧâlib  (A.) 

ŧâlib-i śan‘at (A.) 

ŧama‘  (A.) 

ŧanîn  (A.) 

ŧapu  (T.) 

ŧaraf  (A.) 

ŧaraf-ı meclis (A.) 

ŧarâvet  (A.) 

ŧârçîn  (F.) 

ŧarî  (A.) 

ŧarîķ  (A.) 

ŧarîķat  (A.) 

ŧarîķe-i inśâf (A.) 

ŧarîķ-i zühd-i  

şîve     (A.A.F.) 

ŧarrâr  (A.) 

ŧarrâr-ı müfsid (A.) 

ŧâs  (A.) 

ŧaş  (T.) 

ŧaşra  (T.) 

ŧaşur-  (T.) 

ŧatlu  (T.) 

ŧavır  (A.) 

ŧavķ  (A.) 

ŧavķ-ı źer (A.F.) 

ŧavûķ  (T.) 

ŧâvus  (A.) 

ŧâvus-ı cevelân (A.) 

ŧayan-  (T.) 

ŧayr  (A.) 

ŧayy  (A.) 

ŧayy-ı merâĥil (A.) 

ŧoġ-  (T.) 

ŧoġrı  (T.) 

ŧoķ  (T.) 

ŧoķât  (T.) 

ŧoķu-  (T.) 

ŧoķun-  (T.) 

ŧoķuz  (T.) 

ŧolan-  (T.) 

ŧolaş-  (T.) 

ŧoldur-  (T.) 

ŧolu  (T.) 

ŧonanma (T.) 

ŧonanma-i  

hümâyûn (T.F.) 

ŧop  (T.) 

ŧopraķ  (T.) 

ŧu‘me  (A.) 
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ŧu‘me-i âdem (A.) 

ŧûba  (A.) 

ŧûba-śıfat (A.) 

ŧûl  (A.) 

ŧûl-i zamân (A.) 

ŧur-  (T.) 

ŧurfe  (A.) 

ŧurfe-kelâm (A.) 

ŧut-  (T.) 

ŧûŧî  (F.) 

ŧûŧî-i gûyâ (F.) 

ŧuy-  (T.) 

ŧuzâķ  (T.) 

UUUU 

ubûr  (A.) 

uç-  (T.) 

uç  (T.) 

uçur-  (T.) 

ufķ  (A.) 

uġra-  (T.) 

uġur-  (T.) 

uğraş-  (T.) 

ukâb  (A.) 

uķalâ  (A.) 

uķûbet  (A.) 

ulaşdur- (T.) 

ulu  (T..) 

ulûhiyyet (A.) 

ulûm  (A.) 

ulüvv  (A.) 

ulüvv-ı şân (A.) 

ulyâ  (A.) 

um-  (T.) 

umûr  (A.) 

unud-  (T.) 

ur-  (T.) 

uruc  (A.) 

uśfûr  (A.) 

uşaķ  (T.) 

uyan-  (T.) 

uyandur- (T.) 

uy-  (T.) 

uyħu  (T.) 

uyûb  (A.) 

uyûn  (A.) 

uzat-  (T.) 

ÜÜÜÜ 

üç  (T.) 

üçünci  (T.) 

ülfet  (A.) 

ümerâ  (A.) 

ümîd  (F.) 

üns  (A.) 

üslûb  (A.) 

üstâd  (F.) 

üstüħân (F.) 

üst  (T.) 

üsŧüvâr  (F.) 

üzeri  (T.) 

üzre  (T.) 

VVVV 

va‘d  (A.) 

va‘de  (A.) 

vâbil  (A.) 

vâcib  (A.) 

vâfir  (A.) 

vâfir-i müstevfî (A.) 

vâh  (A.) 

vaĥîd  (A.) 

vaĥşet  (A.) 

vaķâr  (A.) 

vaķâr-ı ‘ažîm (A.) 

vâķıf  (A.) 

vâķi‘  (A.) 

vaķt  (A.) 

vaķt-ı ŧa‘âm (A.) 

vaķt-i namâz (A.F.) 

vaķt-i śalât (A.) 

vâlide  (A.) 

vâlih  (A.) 

vâmıķ  (A.) 

var  (T.) 

var-  (T.) 

varıl-  (T.) 

vasaŧ  (A.) 

vaśf  (A.) 

vâśıl  (A.) 

vasıŧa  (A.) 

vaśiyyet (A.) 

vaŧan  (A.) 

vay  (T.) 
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vaż‘  (A.) 

vaż‘-ı sâbıķ (A.) 

ve  (A.) 

vech  (A.) 

vechî  (A.) 

vech-i ma‘îşet (A.) 

vecîh  (A.) 

vedâ‘  (A.) 

vefâ  (A.) 

vefât  (A.) 

vehhâb  (A.) 

vehhâb-ı  

bî-minnet  (A.F.A.) 

velâkin  (A.) 

veled  (A.) 

veled-i zinâ (A.) 

velî  (A.) 

velvele  (A.) 

verd  (A.) 

verd-i aĥmer (A.) 

verd-i ħandân (A.F.) 

vesvâs  (A.) 

vesvâs-ı vesvese (A.) 

vesvese   (A.) 

vesvese-i iblîse (A.) 

vezân  (F.) 

vezâret  (A.) 

vezîr  (A.) 

vezîr-i dânâ (A.F.) 

vezîr-i hûşmend (A.F.) 

vezîr-nâm (A.F.) 

vilâyet  (A.) 

vir-  (T.) 

vîrân  (F.) 

virâne  (F.)  

viśâl  (A.) 

viśâl-ı  rûĥ- 

efzâ       (A.A.F.) 

visâl-i gül-i  

ruħsâr       (A.F.F.) 

vufûr  (A.) 

vufûr-ı ‘ilm (A.) 

vuķû‘  (A.) 

vuķûf  (A.) 

vuślat  (A.) 

vuśûl  (A.) 

vużû‘  (A.) 

vücûd  (A.) 

vücûd-ı şerîf (A.) 

vüzerâ  (A.) 

YYYY 

ya‘ni  (A.) 

yabân  (F.) 

yâdgâr  (F.) 

yaġ  (T.) 

yaġ-  (T.) 

yâħûd  (F.) 

yahûdî  (A.) 

yaķ-  (T.) 

yaķın  (T.) 

yâķut  (A.) 

yalan  (T.) 

yalı  (Y.) 

yalňız  (T.) 

yan  (T.) 

yanaş-  (T.) 

yap-  (T.) 

yapış-  (T.) 

yâr  (F.) 

yar-  (T.) 

yaraķ  (T.) 

yaramaz (T.) 

yârân  (F.) 

yaraş-  (T.) 

yarım  (T.) 

yarın  (T.) 

yarıň  (T.) 

yaśduķ  (T.) 

yaş  (T.) 

yaşat-  (T.) 

yaşin  (T.) 

yat-  (T.) 

yavru  (T.) 

yaz-  (T.) 

yazdur- (T.) 

yazı  (T.) 

yazıķ  (T.) 

yazılı  (T.) 

ye-  (T.) 

yeğ  (T.) 

yekdâne (F.) 

yeksân  (F.) 

yel  (T.) 
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yelken  (T.) 

yelpaze (T.) 

yemek  (T.) 

yemenî  (A.) 

yemîn  (A.) 

yemîn-i ‘iffet (A.) 

yemiş  (T.) 

yer  (T.) 

yesîrci  (A.) 

yeter  (T.) 

yetîm  (A.) 

yevm  (A.) 

yıķ-  (T.) 

yıl  (T.) 

yırt-  (T.) 

yigirmi  (T.) 

yigirmişer (T.) 

yiğitlik  (T.) 

yine  (T.) 

yoħsa  (T.) 

yoķ  (T.)  

yol  (T.) 

yoldaş  (T.) 

yolla-  (T.) 

yömye  (T.) 

yuķaru  (T.) 

yumul-  (T.) 

yumurda (T.) 

yuň-  (T.) 

yuva  (T.) 

yügrük  (T.) 

yük  (T.) 

yükle-  (T.) 

yüksek  (T.) 

yüri-  (T.) 

yüz  (T.) 

yüz-  (T.) 

ZZZZ 

ża‘îf  (A.) 

żâbiŧ  (A.) 

žafer  (A.) 

žafer-me‘nûs (A.) 

zâġ  (F.) 

zâġ-ı siyâh (A.F.) 

źâhib  (A.) 

zâhid  (A.) 

zâhid-i pâk- 

meşreb       (A.F.A.) 

zâhid-i  

peçe-i şu‘le (A.F.A.) 

žâhir  (A.) 

žaħîre  (A.) 

zaħm  (F.) 

zaĥmet  (A.) 

zaħm-ı acı (F.T.) 

zaħm-ı cedîd (F.A.) 

zaĥm-ı mâr (A.F.) 

žahr  (A.) 

žahr-ı merkeb (A.) 

żâlim  (A.) 

zamân  (A.) 

zamân-ı devlet   (A.) 

zamân-ı ķalîl      (A.) 

zamân -ı mażî    (A.) 

zamân-ı salŧanat (A.) 

żamîr      (A.) 

żâmîr-i kemâli (A.) 

żamîr-i münir (A.) 

żamîr-i seyr-i  

temâşa        (A.A.F.) 

żamîr -i şâh (A.F.) 

žann  (A.) 

zâr  (F.) 

żarâfet  (A.) 

żarar  (A.) 

zârî  (F.) 

żarîf  (A.) 

žarîfe  (A.) 

żarr  (A.) 

żarûret  (A.) 

żarûret-i ĥâl (A.) 

żarûrî  (A.) 

źât  (A.) 

źât-ı ħucceste 

-şân      (A.F.A.) 

źâtî  (A.) 

zâviye  (A.) 

żâyi‘  (A.) 

zebân  (F.) 

zebân-ı mürġ (F.) 

zebûn  (F.) 

zebûn-ı bî- 

mecâl          (F.F.A.) 
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zebûn-ı lecc (F.A.) 

źeheb  (A.) 

zehr  (A.) 

zehr-efşân (A.F.) 

źekâ  (A.) 

źelîl  (A.) 

zemîn  (F.) 

zenân  (F.) 

zenân-ı çengi (F.) 

ženc  (A.) 

zengî  (F.) 

zenîn  (A.) 

zen  (F.) 

zer  (F.) 

zer-baft (F.) 

źerde  (F.) 

zerrât  (A.) 

źerre  (A.) 

zerrîn  (F.) 

zevc  (A.) 

zevce  (A.) 

źevķ  (A.) 

żıddeyn (A.) 

žîbâ  (F.) 

zî-fermân (A.F.) 

Zihî  (A.) 

źihn  (A.) 

źikr  (A.) 

zillet  (A.) 

zimâm  (A.) 

zinâ  (A.) 

zindân  (F.) 

zindân-ı belâ (F.A.) 

zinde  (F.) 

zinde-gân (F.) 

zinde-gânî (F.) 

zîrâ  (F.) 

zîr-dest (F.) 

zîver  (F.) 

zîver-i ‘aķl (F.A.) 

zîver-i ķabûl (F.A.) 

żîyâ  (A.) 

ziyâde  (A.) 

żiyâfet  (A.) 

żiyâfet-ħâne (A.F.) 

żîyâ-yi ‘âlem 

-efrûzda      (A.A.F.) 

ziyân  (F.) 

żiya-yı ‘âlem (A.) 

zor  (F.) 

żucret  (A.) 

żuhûr  (A.) 

žulm  (A.) 

žulmet  (A.) 

žulm-i şedîde (A.) 

zûr  (F.) 

zühd  (A.) 

zülâl  (A.) 

zülf  (F.) 

zülf-i sitem-kâr  (F.) 

zülf -i ŧâr-mâr (F.) 

źüll  (A.) 

zünnâr  (A.)
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TABLOTABLOTABLOTABLO––––7777    

LETÂİFLETÂİFLETÂİFLETÂİF----NÂME’NİN NÂME’NİN NÂME’NİN NÂME’NİN KELİME KADROSUKELİME KADROSUKELİME KADROSUKELİME KADROSU    

    

    

    

    

    

    

    

    

DİLDİLDİLDİL    

    

KELİME SAYISIKELİME SAYISIKELİME SAYISIKELİME SAYISI    YÜZDELİK %YÜZDELİK %YÜZDELİK %YÜZDELİK %    

TÜRKÇE 568 13,29 

ARAPÇA 2208 51,69 

FARSÇA 982 22,99 

YUNANCA 4 0,09 

İTALYANCA 2 0,04 

MOĞOLCA 1 0,02 

MACARCA 1 0,02 

ARAPÇA- FARSÇA 215 5,03 

FARSÇA-ARAPÇA 194 4,54 

ARAPÇA-TÜRKÇE 7 0,16 

TÜRKÇE-ARAPÇA 3 0,07 

FARSÇA-TÜRKÇE 2 0,04 

TÜRKÇE-FARSÇA 2 0,04 

ARAPÇA-FARSÇA-ARAPÇA 19 0,44 

ARAPÇA-FARSÇA-FARSÇA 8 0,18 

ARAPÇA-ARAPÇA-FARSÇA 21 0,49 

FARSÇA-ARAPÇA-ARAPÇA 5 0,11 

FARSÇA- FARSÇA-ARAPÇA 9 0,21 

FARSÇA-ARAPÇA-FARSÇA 20 0,46 

TOPLAM KELİME SAYISI 4271427142714271    100100100100    
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3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. LetâifLetâifLetâifLetâif----Nâme’nin Nâme’nin Nâme’nin Nâme’nin Kelime HazinesiKelime HazinesiKelime HazinesiKelime Hazinesi    

Letâif- nâme’nin kelime kadrosu hayatın değişik safhalarıyla ilişkili-

dir. Kullanılan kelimeleri şöyle tasnif edebiliriz:    

    

3.2.1. Allah Anlamındaki Kelimeler: 3.2.1. Allah Anlamındaki Kelimeler: 3.2.1. Allah Anlamındaki Kelimeler: 3.2.1. Allah Anlamındaki Kelimeler: Ĥaķķ Sübĥânehu ve Te‘âlâ, Cenâb-ı 

Ĥaķķ, Ħudâ, Allah, Mevlâ, Ĥaķķ, Ĥaķķ Te‘âlâ, Ħudâ-yı Bî-niyâz, Ħudâ-yı 

Te‘âla, Râbb, Ħudâ-yı Bî-niyâz, Ĥażret-i Rab 

3.2.2. Devlet Büyüklerinin İsimleri: 3.2.2. Devlet Büyüklerinin İsimleri: 3.2.2. Devlet Büyüklerinin İsimleri: 3.2.2. Devlet Büyüklerinin İsimleri: Sulŧân Murâd Ħân, Sulŧân Murâd, nesl-i 

âl-i Oŝmân’dan Ġâzî Sulŧân Selîm Ħân Ĥażretleri, Sulŧân Selim Ħân 

Ĥażretleri, 

3.2.3.  Hayvan İsimleri: 3.2.3.  Hayvan İsimleri: 3.2.3.  Hayvan İsimleri: 3.2.3.  Hayvan İsimleri: mâr, mûr, bülbül, ŧûŧî-i gûyâ, balıķ, at, ĥayvân, ķuş, 

zâġ-ı siyâh, zâġ, mürg, kebuter, ķarlıguç, ejder, ķırlangınç, yılân, eşek, kedi, 

hind ŧavûġı, merkeb, ördek, fare-i saġîre, fare, şekl-i fare, kebk-i deri, fâre-i 

iĥżâr, müş,  âyu, serçe, ķaz, ŧâvus-ı cevelân,  

3.2.4. Bitki İsimleri:3.2.4. Bitki İsimleri:3.2.4. Bitki İsimleri:3.2.4. Bitki İsimleri:  ġonca, servi, gül, lâle, aġac, serv aġaçları, sülbül,     

3.2.5. Yiyecek ve İçecek İsimleri:  3.2.5. Yiyecek ve İçecek İsimleri:  3.2.5. Yiyecek ve İçecek İsimleri:  3.2.5. Yiyecek ve İçecek İsimleri:  nân, ķahve altı ŧa‘âm, alġuvân, tarçîn śuyı, 

yumurda, ŧa‘âm, şerbet, nûş, ķahvaltı, ŧârçîn, sâķız, ķaranfîl, bahârât, börek, 

afyon, kiraz, ġıdâ, yaġlu noħudlu pilâv, etlü śoġanlu köftelü dâne pirinç pilâvı, 

pilâv, źerde, pirinç, toz, et, bâl, per, ķaz yumurdası, ekmek, sebze, şarâb, śu, 

    

3.2.6. Maden İsimleri: 3.2.6. Maden İsimleri: 3.2.6. Maden İsimleri: 3.2.6. Maden İsimleri: sîm, zer , ġurûş, altun, gevher, aķçe, ‘aķîķ,  direm,  sîm-

ber, cevher-i âb-dâr, sîm-i ħâliś, beyâż sîm, ķızıl altun, zerrîn, dürr-i yetîm ü 

lâl, gümüş, lü‘lü‘,yâķut, pâra, mermer, tîmûr mücevher, zer, pâre, mücevher, 

incü,  

    

3.2.7. Şahıs  İsimleri: 3.2.7. Şahıs  İsimleri: 3.2.7. Şahıs  İsimleri: 3.2.7. Şahıs  İsimleri: Ħˇâce Ŧursun, Yûsuf Şâh, Bekir Oŧa Başı, Yazıcıoġlı , 

Ķaytûr Şâh, Nûş-zâd, Bâġbân-zâde, Melik-zâde Melik-i Ķaytur, Bûrnâz 

Süleymân,  Süleymân Aġa, Leŧâîf,  Melek-sîmâ,  Demirħân,  Deli Meĥmed, 
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Ķadrî Efendi,  İmâm Efendi, Ŧıflî Efendi Bostâncı Başı, Emir Buhârî, Ketħudâ, 

Mîr-‘âlem Aġa, Salhor Ķızı Râbi‘â Ħânım, 

    

3.2.8.  Eşya İsimleri: 3.2.8.  Eşya İsimleri: 3.2.8.  Eşya İsimleri: 3.2.8.  Eşya İsimleri: ĥançer-i bürrân, śanduķ, ķapaġ , ķırbâ, müşg, ŧas, kilîd, 

kese, yük, libâs, ķaftân, ħançer, der-bân ,ġurfe, ķapu, ġurfe penceresi,  ‘ilaç, aġ, 

mâhî, libâs-ı cedîd, oķ, balıķ aġı, yat u yarag,  şimşir, ħançer,  şalvâr, çeşme, 

gemi, ķayıķ, ķadeĥ, śandâlye, tîr, perde, revzen, zâġ yumurdası, taħt, defîne-i 

leŧâîf, câm, kemân,  şalvâr, ķuşaķ, mintân,  şâl, fes, dîzge, çirâz, yemeni, pâpuc, 

ķoçı, giysû, kemend, yelpaze, bâb, câme-ħˇâb, döşeğ, börek sinisi, çorbâ ŧâsı, 

leğen, yaśduķ, dolâb, çamaşuy teknesi, bez, bıçak, lenger, śaŧır, dürbîn, tekne, 

yelken, ĥamâ’il, ħaŧ, mûśķâ, ħaŧŧ-ı hümâyun, değnek, şam‘dân, ħançer-i cellâd, 

nîşter, ħâlħâl, kemer, destî, çinî, ķâşıķ, mücevherli ŧâķım çubuķ, boġça esbâb, 

ip, ŧaş, mektûb, ħarçlıķ, ŧabbâħ, ĥaśır, lâşe, mühür,  

3.2.9. Tanınmış başka kişi isimleri: 3.2.9. Tanınmış başka kişi isimleri: 3.2.9. Tanınmış başka kişi isimleri: 3.2.9. Tanınmış başka kişi isimleri: Ĥasan, Ĥüseyin, Süleymân, İskender, 

3.2.10.  Yer İsimleri:3.2.10.  Yer İsimleri:3.2.10.  Yer İsimleri:3.2.10.  Yer İsimleri: câmi‘,  ķonaġ, Sulŧân Bâyezîd Câmi‘-i Şerîf-i Sa‘âdet-

Redîf, ķışla, dünyâ, bâġ-ı behcet-efzâ, gülzâr,  ħâne, Ġalaŧa    , , , , Ġalaŧa Mevlevî-

ħânesi, şehir, cennet, bâġ, pâzâr, çârşû, ev, gülistân, gülşen,  lâle-i zâr, mesken, 

sarây, hücre, memleket, diyâr, maĥalle, deryâ vü baĥr, deryâ, ŧaşra, vilâyet, 

Ayvalı Mey-ħânesi, iskele, mezârisitân, mey-ħâne, ķaśr, bâġ kenârı, bostân, 

śavma‘a, revzen kenârı, yüksek yer, laķ laķ yuvâsı, aşiyâne-i laķ laķ, memâlik, 

dükkân, maķâm, aşiyân, zâviye, ķarlıguç yuvaları, bâlâ, bârû-yi ķulle, baĥr, 

dîvân, yol, yalı, iskele, İstinye, İstânbul, Gedik Paşa, Za‘ferân-bolı, ķadem-

ħâne, deňiz, limân, burun, Ortaköy, Ortaköy Mey-ħânesi, bâġ ü bostân, gâh-ı 

gülüstân,  ķayıķħâne, ĥamâm, göbek ŧaşı, bâġçe, śu laġımı, lağım, esîr pâzârı, 

Żiyâfet-ħâne, çâh, divâr, ŧaşra śoķaķ, çemen, meykede, köşk, ķahve-ħâne, 

ķahve, maŧbaĥ, Mıśır, oŧa, âstâne, Ŧop Ķapu Sarây-ı Hümâyunu, ķaśśâb,  

 Ayrıca eserde Arapça ve Farsça kelimelere Türkçe ekler ve yardımcı 

fiiller getirerek bu kelimeleri yeni anlam kazanarak kullanması önemli bir 
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özellik olarak göze çarpmaktadır. “ ‘izzetlü, ĥürmetlü, zîbâlıķ, icâzetsüz, bed-

nâmlıķ, ‘urûç eyle-,  bûs eyle-,  meşġul ol-, bu tür kelimelere birkaç örnektir.  
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IV. BÖLÜMIV. BÖLÜMIV. BÖLÜMIV. BÖLÜM    

4. ME4. ME4. ME4. METİN ÇEVİRİSİTİN ÇEVİRİSİTİN ÇEVİRİSİTİN ÇEVİRİSİ    

SAYFA 1 SAYFA 1 SAYFA 1 SAYFA 1     

    Ķıśśa-gûyân-ı ĥikmet-şinâs râviyân-ı fażîlet-iķtibâs şöyle rivâyet iderler 

ki; Sulŧân Murâd Ħân ‘aleyhi’r-raĥmetü‘l-ġufrân ĥażretlerinüň zamân-ı devlet 

ve sa‘âdet-i salŧanat ve ‘adl ü ‘adâletlerinde Ħˇâce Ŧursun nâm bir bâzergân-ı 

muhteşem be-nâm mürüvvet-i seħâde bî-nażîr ni‘met-i mevfûre mâlik iĥsân ile 

iħvânına dest-gîr idi. Ammâ aślâ bir evlâdı olmadıġına bî-ĥużûr, mâl-ı dünyâ 

çeşminden dûr idi. Fî’l-vâķi‘ insâna hicrân-ı elem, câna müstevcib-i hemm ü 

ġamdur. Bu aĥvâlden râzını kimseye ifşâ itmeyüp bî-çârelerüň kâr-sâzı, 

âvârelerüň meded-resânı erbâb-ı ĥâcâtuň  

SAYFA 2            SAYFA 2            SAYFA 2            SAYFA 2                

kerîm-i bende-nevâzı olup bir şeb Ĥaķķ Sübĥânehu ve Te‘âlâ cânibine tevec-

cüh eyleyüp murâdını śaġ elinüň safĥa-i keffine yazup destini semâ semtine 

ŧutup dîde-giryân hem-ser-i dil-i sûzân ile Cenâb-ı Ĥaķķ’a niyâz ü nâlân olup; 

“Ey zemîn ü zamânuň ħâlıķı, mâr u mûr ve üns ü cinnüň râzıķı, ey pâdşâh-ı bî-

zevâl, ey kerîm-i lâ-yezâl, ey ra’ûf-ı bende-perver, ey ‘aŧûf-ı çâker-nevâz ü 

âŧıfet-güster, ey mihrbân-ı dost ü düşmen, ey rızķ-baħş ü ħaŧâ-pûş-ı źü’l-minen, 

ey vehhâb-ı bî-minnet, ey ilâh-ı zî-re’fet, ey baħşende-i ârzû vü murâdât, ey 

baħşende-i źevķ ü şevķ ü ĥâlât, ey hidâyet-nümâ-yı bendegân-ı ġâfil, eyâ 

merĥamet-efzâ-yı bî-çâregân-ı mütekâsil-i merd-efzâ-yı feramândegân 

mużŧarr-ı feryâd-res-i âvâregân-ı bî-pâ vü ser, ey şifâ-sâz-ı ‘alîlân beydâ-ı 

ĥayret, ey kâr-sâz-ı derd-mendân-ı bâdî-i żucret ‘arśa-i dergâhında şâhân-ı 

‘âlem źerre, ey ‘ažamet ü rif‘ati meydânında ħüsrevân-ı cihân şemme ĥâşâ ke-

reminden ķulunum. Maĥzûn  

SAYFA 3SAYFA 3SAYFA 3SAYFA 3    

maĥrûm-ı pây-mâl-ı ġumûm u hümûm olam. Lûŧf senüň, kerem senüň, ‘inâyet 

ü şefķat ü himem senüň, hidâyet ü re’fet senüň, ĥimâyet ü merĥamet senüň”, 

diyüp śaĥîfe-i ruħsârını gözyaşıyla nemgîn ħıŧŧa-i cüdânı ħûn-âbe-i ‘uyûn ile 

rengîn idüp nâlân ‘arśa-i icâbet-i rabbânîde mücâb-ı tażarru‘ât-ı dergâh-ı 

mucîbü’l-ĥâcâtda müstecâb olup Cenâb-ı Ĥaķķ bir erkek evlâd iĥsân, ŧoķuz 
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mâh on günde bir mâh-ı tâbân eline girüp hemân Ħˇâce Ŧursun ķurbânlar ve 

iĥsânlar şengler ve şâdîliķler, düğünler, bayrâmlar, ŧayâlar, dâdılar, lâlâlar, kö-

leler ta‘yîn idüp ol mihr-i münîrüň ism-i resmüň Yûsuf Şâh diyü nâm tesmiye 

eyledi. Cenâb-ı Ĥaķķ’uň emr ü ‘inâyetiyle gün-be-gün büyümeklikde ve gezüp 

yürümeklikde oldı. Bir gün Ħˇâce Ŧursun ol mâh-pâreyi kenârına alup çeşm-i 

diķķatle nažar idüp gördi ki cephesine aśâr-ı devlet sâŧı‘-ı çehresine şa‘şa‘â-i 

mihr-i sa‘âdet lâmi‘, hemân eŧrâfa sipâriş ider ki ‘ilmde mâhir her sînde kâmil 

bir üstâd bulup ĥâne-i sa‘âdetlerinde ‘ilm ta‘lîm itdirmekde idi. Çün Yûsuf Şâh 

on dörd  

 SAYFA 4SAYFA 4SAYFA 4SAYFA 4 

on beş yaşına irdi. Cemîli rûz-be-rûz teraķķide tamâm dil-fürûz âvâze-i ĥüsn 

‘âleme meşhûr śît-i cemâli cihânda âftâb-ı pür-nûr gibi dillerde meźkûr oldı. 

Yevm-i Cum‘a oldıġı gibi babası ile Yûsuf câmi‘e giderler idi. Eŧrâf (u) 

eknâfdan nisâlar, âşüfteler, maĥbûbeler, âlüfteler Yûsuf Şâh’uň cemâl-i ķamer-

tâblarını temâşâ itmeğe cem‘ olurlar idi. Yûsuf Şâh’ı gördükleri gibi śaġ ve 

śoldan ĥarf-endâz olup ġoncesın ĥârına ķurbân olayum, şu‘lesin nârına ķurbân 

olayum. Kimi pervâneveş ŧolanur, kiminüň dehânı śulanur, ârd śıra göremez, 

kimi cânânı ķoşar arķasından daħı ferâce düşer. Bâzı ħûbânlar cemâl-i bâ-

kemâli ŧâķinüň müşâhedesine müştâķ ĥüsn-i bî-hemtâsına âşüfte vü ‘uşşâķ olup 

gürûh gürûh zenler ķapulara revzenlere śıġmayup dirler ki; “cemâl-i zîbâda 

miŝâlüň nâ-yâb, câmi‘-i ĥüsne gûşe-i ebrûlaruň miĥrâbdur” diyüp aġlarlardı. 

Çiğerüň boş yere daġlardı. Ķahķaha ile ĥande idüp bir tâze; “śuś koca-câzû 

diyü âġaza ile ġavġâ idüp o beğ senüň neňe lâyıkdur baķayum, ġayrı ben 

kendümi 
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nâra yıķayum,” diyü nizâ‘lar iderler. Ķarşu ķoldan maĥbûb dostlar śırıtarır, 

ħülyâ-yi iblîs ile yer ŝüpürürler. Çâķ Yûsuf Şâh câmi‘den çıķup ķonâġlarına 

varınca böyle ġavġâ iderlerdi. Ġayrı bir gün Ħˇâce Ŧursun iħtiyâr olmaķ 

ĥasebiyle eŧrâfda olan orŧaķlarını cem‘ idüp źimemlerini ĥesâb idüp dünyâ 

cihânından el çeküp śalât-ı ħamsı Sulŧân Bâyezîd Câmi‘-i Şerîf-i Sa‘âdet-

redîfde edâ ider oldı. Ĥikmet-i Ħudâ Ħˇâce Ŧursun’uň vücûdına bir ‘illet ‘ârıż 
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olup gün-be-gün zaĥmet virür idi. Ġayrı kendün(den) ümîdin kesüp 

ħâdiminden birine; “var ķışlaya Bekir Oŧa Başını baňa çaġır gelsün,” didi. 

Ħâdim ķışlaya varup Bekir Oŧa Başı’ya; “sizi Ħˇâce Ŧursun ister buyuruň” 

(dedi). Bekir Oŧa Başı ķonâġa gelüp Ħˇâce Ŧursun’ı gördi. Nâ-mizâc birâder; 

“Ħudâ şifâ iĥsân eylesün in-şâ‘Allah daħı çoķ źevķ ü śafâlar iderüz”, diyüp 

tesellî-i ĥâŧır eyledi. “ Âh Bekir Aġa seni şol vechle çaġırdum ki; Yûsuf Şâh 
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evvel Allah śoňra saňa emânet, zîrâ kendümden ümîdüm yoķdur. Ġayrı sînim 

kemâlde rûĥum zevâldedür. Yûsuf Şâh’ı görüp gözedesin, mirâŝyedilik idüp, 

dalķavuķlara dûş olup başdan çıķmasun. Eğer senüň sözini diňlemez ise 

ķışlaya götürüp bir ķaraķolluķcı idesin, işte saňa vaśiyyetüm budur, ĥaķķuňı 

ĥelâl eyle,” diyüp tekrâr tekrâr Yûsuf Şâh’ı bu vechle vaśiyyet eyledi. Bekir 

Oŧa Başı şöyle ħâŧır idüp ol gice mihmân olup Yûsuf Şâh’a çoķ nuśĥ u pend 

eyledi. “Benüm oġlım śâĥib-i ‘ilm ve ehl-i süħan ile ülfet it, söz daħı cevâhir-i 

ħayâlât ile siĥr-nümûn gevâhir-i ma‘ânî-i bedî‘a ile meknûndur. Erbâb-ı ŧâb‘-ı 

mevzûn aňa esîr ü meftûn olur. Söz pâdşâh-ı mülk-i nažm-ı ‘alem, süħan şehr-

yâr diyâr-ı intiżâm-ı benî-ademdür. Süħan tîġ-i ķâŧi‘ ü şemşîr-i lâmi‘dür. 

Ĥancer-i bürrân sâŧî‘ rümħ-i iķlîm-sitân ü sinân ķati‘dür. Zîver ü ârâyîş ve 

beyân-ı süħan ol bâġ-ı behcet-efzânuň gül-i gülzârı serv-i ħırâmânı süħan-ı 

cemâl dil-güşâ 
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ve ĥüsn-i ‘âlem-ârâ ile cânân-ı süħandır. Ĥâśıl-ı mülk-i cihân-bânî maĥśûl-i 

dâire-i kişver-sitânî sözdür. Nižâm-ı ‘âlem ten olursa cânı süħan, ŧûŧî-i gûyâ ise 

şeker-sitânı, süħan bülbül-i ħoş-elĥân nevâ-yi ŧarab nişân-ı süħan söz bir hümâ-

felek me’vâdür ki âşiyân âsmândur. Söz şîve-i sîm ü zer ile müzeyyendir. Söz 

meyve-i bâġ-ı emânî, söz pîrâye-i her-behcet ü şâd-mânîdür. Söz bir dilârâ-i 

‘işve-ger, maĥbûb-ı âftâb-peykerdür. Viśâli câna erzân ittiśâlî mâye-i 

râygândur. Ba‘żı sözüň şânı mâh-tâb-nişânıdur ki te‘ŝîrâtı mezâri‘-i âmâlde 

ŝenâîl-i ülfet-i şemâil üzre ĥayât-ı muĥabbet bitürür. Söz oldur ki śafâ-i nûr-

efzâsı sâĥa ķılup münkesire üzre pertev śalursa te‘sîri ġumûm ü hümûm ile 

perîşân-ĥâl olan göňülleri feżâ-yı behişt-i ‘anber-sirişt ider, diyüp Yûsuf Şâh’a 
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pend ü naśîĥat eyledi. Nâ-gâh Ħˇâce Ŧursun ħasta vü marîż bâzû-yı mizâcı bir 

nice emrâż ile şikeste olup mürg-i rûĥ-ı pür-fütûĥları  
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śavb-ı cânâna pervâz eyledi. Yûśuf Şâh pederinüň ĥasret ü iştiyâķı ile ciğerin 

kebâb âh vâh idüp çeşm-i nem-nâkin seyl-âb iderdi. Bekir Oŧa Başı der ki; 

“Baķ nûr-ı ‘aynum pederüň vefât eyledi. El-ĥükmü li‘llâh, biz śaġ olalum. Ben 

senüň pederüň gibiyüm. Eğer sözümi gûşuňa mengûş iderseň berħudâr olursuň. 

Seni göreyüm beni şerm-sâr itme, Ħudâ’ya emânet ol”, diyüp ķışlaya‘azîmet 

eyledi. O demlerde Ġalaŧa’da kâse-lîs veled-i zinâ meşhûrlar var idi. Çoķ 

mîrâŝyedilerüň ħânelerini külħân eylemişler idi. Her birisi “falân oġlı filân” 

diyü nâm virmişler idi. Bu bed-ħûylar bir gün bir yere cem‘ olup müşâvere 

iderler ki “Cânum bizler ĥaylî vaķitdür ki bir pây-ı eĥibbâ peydâ idemedik. 

Böyle ĥâlümüz nice olur?” didükde içlerinden bir şûm sitâre mezmûr 

Yazıcıoġlı bî-edeb var idi. Eyitdi ki; “Ey birâderler Ħˇâce Ŧursun-zâde vardur. 

Mâl-i ķârûna mâlikdür. Pederi merĥûm oldı. Şimdi Bekir Oŧa Başı eli 

altundadur.... Sizler  
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baňa bir ġurûş virin ben varur aňa çatarum” didükde cümlesi şâd ü ħarâb dilleri 

abâd olup birer ġurûş virdiler. Yazıcıoġlı sizi yâ hû diyüp ‘ažm-ı Yûsuf Şâh 

eyledi. Gördi ki ķonâġuň ķapusında bir pîr-i der-bân durur. Yazıcıoġlı selâm 

virüp, “Beğ ĥażretleri burada mıdur?”diyüp içerü girdi. Doġrı Yûsuf Şâh’uň 

yanına varup, edebâne selâm virüp, “Efendüm mübârek ser-i sa‘âdetüňiz śaġ 

olsun. İşitdüm peder ĥażretleri vefât itmiş. Mevlâ raĥmet mekânın cennet 

eylesün. Bendeňiz efendimüň kölesiyüm. Bendeňizde çoķ ĥaķķuňuz vardı. 

Lâkin efendimüň çırâğıyum”, diyüp tezvîr ile gözlerini yaş idüp giryân Yûsuf 

Şâh’uň çiğerin püryân eyledi. Yûsuf Şâh ta‘žîm idüp rûy-ı dil gösterdi. 

“Cânum efendüm ism-i şerifüňüz nedür?” didükde, hemân ol bed-hûy 

“Efendüm; ķuluňuza Yazıcı-zâde dirler,” didi. Yûsuf Şâh  “Âh Yazıcı-zâde, ne 

olaydı efendi pederüm birķaç sâl śaġ olaydı, 
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birâz daħı ‘aķlum başuma yâr olur idi. Ammâ çâre ne? Emr-i Ħudâ böyle 

imiş,” diyüp zârî vü zârî çeşm-i nem-nâkin seyl-âb eyledi. Hemân ol bed-baħt; 

“Efendüm aġlama, ben senüň śâdıķ bendenem. Efendüme naśîĥat iderüm ki, 

böyle gözyaşı dökmeden vücûd-ı şerîfüňüze belki bir marîż ‘ârıż olur, diyü 

ħavf iderüm. Birâz müferriĥ seyrân-gâh yerlere teşrîf itseňüz göňlüňüz gözü-

ňüz açılup, ĥasret-i iştiyâķ unudılurdı” didükde “Âh Yazıcı-zâde bendeňiz hîç 

bir yer bilmem. Bendeňizi bir dost götürmeli ki naśıl yerdür göreyüm,” 

didükde hemân ol veled-i zinâ “Bu ķuluňuza emir buyuruň yarın Ġalaŧa Mev-

levî-ħânesi günidür. ‘Âžîm-i cemi‘yyet olur. İnsânda ne dürlü ġam olsa 

ġamdan ferâĥ bulur,” didi. Yûsuf Şâh “Ķuzum Yazıcı-zâde yarın erken teşrîf 

eyle berâber gidelüm,” diyüp bir avuç altun iĥsân eyledi. Hemân ol iblîs-i 

la‘înşâd ü ħurrem olup “Efendüm ĥâŧırıma bir ĥikâye geldi. Ruħśât buyurulur 

ise naķl ideyüm,” didi. Yûsuf Şâh “Buyuruň diňleyelüm”, didi. 
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Ĥikâyet; ‘Ahd-ı ķadîmde, selâŧîn-i rûy-ı zemînde, bir pâdşâh-ı kâm-bîn 

şevketde dârâ-yi zamân ķudret ü ĥaşmetde İskender-âyîn idi. Ŧâli‘de sa‘d ü 

kâm-kâr, ħidmetde bir vezîr-nâm var. Sa‘âdet-i dest-yârı var idi. İttifâķ pâdşâh 

ile vezîrüň iki duħter-i ferħunde-aħteri irişüp, biri ĥüsn ü cemâlde âftâb ü 

müşterî, biri zîbâlıķ iķlîminüň mâh-ı enveri, biri güzellikde mihr-i tâb-dâr, biri-

si leŧâfet ü ħûblıķda serv-i revân ve lâle-i zâr, biri nâz ü şîvede aşûb-ı dehr biri-

si ‘işve ü girişmede fettân-ı şehr, ammâ vezîr ķızında ĥüsn-i žarâfet kemâlde 

aħlâķ-ı ĥasene mertebe nihâyet ü i‘tidâlde zebânı ĥulv u şîrîn, ŧatlu kelâmı 

nâzenin şekilde beşer değil perî, bâzâr-ĥande ĥadd ü ĥâlinde leŧâfet güşâde 

düşer ve resmüň esfer ü ‘abîr ü ‘anberi bir bezme otursalar ol menzil-i behişt ü 

cennet ķıyâma gelüp ŧursalar her biri serv-i ķâmet ve ŧûba-śıfat ħalķ vezîr 

ķızına artucaķ mâil-i gül-rûĥ ü semen-sîmâ duħterler anuň kelâmı şîrîni 

ŧaraflarına ziyâde ĥubba ķa’îller idi. Bu sebepten  
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duħter-i şâha reşk ü gayret ânuň şîve vü nâzı uçından bî-ŧâķat ü ķuvvet olup 

âħîrü’l-emr şâha şikâyet idüp “Bu şehirde yâ ol dursun yâ ben. Bir bâġda ya-
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raşmaz iki servi ola tekrâr  {~�}�” diyü feryâdlar eyledi. Gözyaşların revân idüp 

nâz-ı şekvi ile şâhuň çiğerini püryân eyledi. ‘Âķıbetü’-l emr ŧab‘ı-şâhda re’fet ü 

şefķat ziyâde idi. Vezîri getürüp “Benüm rıżâ-yı şerîfüm maķśûd u murâd ise 

evüňde olan duħterini śat ne deňlü sevgilü gevher-i güzîn ise var yabâna at,” 

diyü teşdîd ü verhemler eyledi. Vezîr neylesün emr-i şâh’a nâ-çâr iŧâ‘at ü 

inķıyâd eyledi. Müdbir rüzgâr ĥüsn-i tedbîr ile baħtiyâr idi. Fiķr eyledi; Ķızını 

bir kîmesneye iħtiyâr ile virürse râz aşikâr olup şâhuň siyâseti ŧuzâġında 

giriftâr ķalur. Tedâriġi buna müncerr oldı ki bir śanduķ işledüp ķızı ol śanduķa 

ķoyup ķapaġını muĥkem sedd ü bend idüp açılmaķ iĥtimâli olmaya. Pâzâra 

vire, her kim görmeden alursa kırķ biň aķçe bahâ ta‘yîn  

SAYFA 13SAYFA 13SAYFA 13SAYFA 13    

ideler, śatıla. Bu ŧarîķe duħter-i bülend-aħteri bir śanduġa ķoyup ķapaġına kilîd 

urup pâzâra iletdiler. “Śanduķ içinde girid (i) gevher vardur. Alan daħı alma-

yan daħı pişîmân olur,” diyü mezâd eylediler. Bu sırdan herkes îbâ vü nefret 

idüp, “Çünki alan ve almayan pişîmândur. ‘Âķil olan aňa naķdîne virüp al-

maz,” diyüp ŧâlib ü râġıb bulunmadı. Meğer çârşûda bir faķîrü’l-ĥâl śaķķa 

gezüp müslimânlara śu uluşdurur idi. ‘Aŧşân olan derd-mendleri âb-ı ĥayâta 

ulaşdurur idi. Omuzunda ķırbâsı müşg-i müşgîn elinde ŧasları rengîn ‘aķîķleri 

ile pür-tezyîn Ĥasan Ĥüseyin ‘aşķına śusuzlara âb-ı sebîl ‘aŧşâna şerbet-i şîrîni 

döküp pâzârda her sûķı nehr-i Nîl iderdi. Teşneleri murâda irişüp erbâb-ı 

iĥtiyâcuň du‘âlarını kendüye ĥazîne, ‘âķıbet şâh olsa gerek iyilik ve lûŧf gev-

herlerini döküp śaçup defîne iderdi. Ĥâŧırına geldi ki  “Śanduķda bir ĥâlet, bu 

vaż‘ güzâf değildür. Bunda bir ĥikmet var ola” diyü dellâla minnetler idüp  
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“Bu śanduġı ol bahâya ķabûl iderüm, baňa alıver,” diyü tażarru‘lar eyledi. 

Erbâb-ı diremden bir bâzergân-ı muĥteşem âşinâsı aśĥâb-ı mâldân mütemevvil 

bir dost-ı kerem intimâsı var idi. Aňa varup hezâr nâz ü niyâz ile minnetler 

idüp ķarż ķırķ bîň direm istedi ki śanduġı ala. Ol dostı daħı lütf ü kerem śâĥibi 

iĥsân ü şefķatüň yâr ü muśâĥibi idi. Tekellüf çekmedin, ol miķdâr dirhemi 

śayup śaķķaya teslîm itdi. Śaķķa daħı derâhimi dellâle virüp śandûġı evine 

getürdi. Kilîdini ref‘ eyleyüp açdı, gördi. İçinde bir serv-i ra‘nâ lâle-rûĥ semen-
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sîmâ cemâl-i bedr-i tâbân lebleri çeşme-i hayvân şekl ü śûretde melek yâ perî 

güzellik diyârınuň ferħunde şâh ü serveridür. Miskîn śaķânuň ķararı ķalmayup 

mesrûr-ı şad-mân anuň gibi mâh-ı tâban eline girdi. Az ķaldı ki ferâħından 

śoyunup ‘ayân ola. Hemân nâzenînüň eline alup śanduķdan iħrâç ayaġı ŧozını 

başına efser ü tâc eyledi, eyitdi; “Ne bâġuň tâze verd-i aĥmeri     
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ne gülistânuň lâle-zibâsı ne gülşenüň sîm-berisin. Bu śanduķda neylersün? 

Senüň yerüň gülşen-i cândur. Boyuň serv-i revânâ beňzer. Śanduķda ķâmetüň 

ħâm olmuş, güzellik gül-zârınuň bülbül-i gûyâsınâ beňzersüň. Ġoncelaruň yu-

mulup ebkem olmuşsuň, ĥikâyâtuň nedür söyle,” diyü ħiŧâblar eyledi. Duħter 

nâzik ü žarîfe idi. “Keşf-i ĥâli münâsib görmeyüp bir ża‘îfe câriye idüm. 

Śatdılar saňa naśîb oldum. Bir serâyda gevher-i girân-bahâ idüm. Şimdi ġarîb 

oldum. Rüzgâruň cefâ vü cevrî yüklerini nice bir çekeyüm. Âşüfte vü şûrîde 

olmuş bir kenîzenüm, dâmânına düşdüm. Evinde ħidmetkâruň olayum,” diyü 

temellüķler ve dil-nevâzlıķlar eyledi. Śaķķa her vechle şeydâsı cemâl-i dil-

rübâsınuň ‘âşıķ-ı bî-ser ü pâsı oldı. Lâkin ziyâde faķîr kemâl-i iĥtiyâc miskîn ü 

ĥaķîr idi. Ne ķarâr idicek maĥall ü meskeni ne ĥużûr-ı ıstıraĥât itmeğe maķarr 

ü me‘meni var idi. Ol şehre henüz misâfir gelmişdi. Ķarż-ı derâhum olduğı 

bâzergân ile bir yerlü idi. Belki ķoňşu ü cârî idi. Oňunla bile   
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olur. Bir vâlidesi var idi. Cüzide mekânları olup bâzergân daħı evine gitmelü 

idi. Nâ-çâr olup câriyeyi aňa teslîm itdi. Vâlidesine gönderdi. Bâzergân ile ev-

lerine irişdi. Câriyeyi vâlidesine virüp “Oġlıň saķķâ saňa gönderdi. Ol gelince 

yanuňda ŧurup ħidmet eylesün,” didi. Vâlidesi muĥtâc ü fıķara, nân-ı cevîne 

ķâdir değil gürisne vü ĥaķîre idi. Duħter ‘acûzeden nân istedi. Ol eyitdi; 

“Ma‘îşetümüz sufresi ħâli vü boş ma‘idemiz deryâsında gemi yürümez, baĥr-ı 

ħurûşdur” diyü şikâyet idicek duħter ķoynuna el śoķup bir cevher-i âb-dâr 

çıķardı. La‘l-i güzîn śaffâda âb-ı śâfî rengde âteşîn ‘acûzeye virüp eyitdi;  “Bu 

cevheri bâzergâna ilet, bir kese aķçe virsün getür,” didi. ‘Acûze cevheri 

bâzergâna iletdi. Bâzergân śafâsına ĥayrân, vücûdına şâdân olup bir kese sîm-i 

ħâliś virdi. Ķıza; “Gelicek iki kese daħı getür” didi. Bâzergân cevâba ķâdir 
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olmayup iki kese daħı virdi. ‘Acûze bunı görüp ġûnyâ belki śafâ vü feraĥdan 

oynamaķ ister muġnîye oldı. 

SAYFA 17SAYFA 17SAYFA 17SAYFA 17    

Duħter eyitdi; “Var bâzergânı da‘vet eyle gelsün,” didi. ‘Acûze hemân 

bâzergânı da‘vet eyledi. Bâzergân icâbet idüp duħtere geldi, buluşdı. Câriye 

eyitdi; “Ey bâzergân var bize ħidmet içün bir ħâdim ile birķaç ħidmetkâr getür 

ve ħâne-i ħˇâif göriver kîmesneye muĥtâc olmayalum”, didi. Bâzergân varup 

ħidmet içün bir nefîr ħâdim ve kifâyet miķdârı ħidmetkârlar alıvirüp getürdi. 

Duħter ķoynundan bir ‘azîzü’l-vücûd cevher daħı çıķarup bâzergâna “Elli yük 

aķçe vir bahâsını getür” didi. Bâzergân cevhere ĥayrân olup elli kese derâhîmi 

getürüp teslîm eyledi. Duħter buyurdı;  ħûb meskenler ve śuffa vü serâylar 

yapup pâdşâhâne ĥücreler ‘âli evler biňa itdiler. İçerü girüp sâkine oldılar. 

Duħter bereketi ile iĥtiyâc-ı mazâyıķlar şefķat ü râĥata mütebeddil olup śafâ-yı 

vaķt ile geçindiler. Bu eŝnâda duħtere bir tâze civân ‘âşıķ ü mecnûn işitmekle 

zülf-i sitem-kârına âşüfte vü meftûn oldı. Viśâline ŧaleb-kâr ü râġıb 
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envâ‘-ı ŧarîķlere sâlik ü źâhib oldı. Çâre olup vuślatına imkân-ı ħâli buluşup 

keşf-i râz itmekle mekân bulmadı. Duħter kemâl-i siyânet ve ‘iffetde pâkîze-

aħter idi. ‘Âşık ceset-i vücûda vaślından ķaŧ‘-ı ümîd idüp ‘ažm-i sefer eyledi. 

Zamân ile saķķânuň olduğı şehre gelüp saķķâya buluşdı. “Bâzergaň ile 

vâlidene bir câriye göndermişsin. Śâhib-i ĥüsn-i ħâne imiş, ol diyârlara gelüp 

memlekete fitne vü âşûb bıraķdı. Âğır bahâlu nefîs cevherler çıķarup śatdı. ‘Âlî 

serâylar ve evler binâ itdürüp ‘âşıķlar buldı. Anlar ile başı ħoşdur; ‘ayş ü ‘işret-

ler ider. Aduňa ħalel getürdi. Sen śalâĥ ile meşhûr âdemsin. Evinde fısķ ü fücûr 

olup bednâm olduň,” diyü tezvîrler ve iftirâlar eyledi. Zamâne ĥâli budur. Her 

rûzda nuĥûset aħterler, her ‘aśr içünde ĥasûd ü nâdaň bed-güherler olup, rûz u 

şeb mülâĥažaları śıdķ ehline ilzâm ve ‘uyûb leyl ü nehâr fikr ü tedbîrleri erbâb-

ı śalâĥı iftirâ ile ma‘yûb itmedür. Zûr ü bühtân ħalķ içünde śatılur mu‘azzez 

libâs  
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ü ķaftandur. Erbâb-ı ĥüsne nev-rûz ü ‘ıyd her pîrûz ŧâli‘ vü sa‘îde neşr-i zebân 

ile zaħm-ı cedîddür. Aśĥâb-ı mekr ü feriye pîşe dâ‘îm diyânet ü ‘iffet śâĥibine 

isnâd-ı fesâd endîşe olur. Ĥikmet-i ġarîbe ġayret-i ‘acîbe bundadur ki ekŝerîyâ 

tezvîrüň te’ŝîri ķavî aĥvâl-i mažlûm ü miskîn mürde-i ķalbüň mesken ü evidür. 

Saķķâ ġayret ehlî, dîndâr kîmesne idi. İħtiyârı ķalmayup ķırbâ vü müşgi śatdı. 

Bir ħançer alup yola düşüp memleketine revâne oldı. Ķaŧ‘-ı menâzil ķılup bir 

gün şehirlerine nüzûl eyledi. Evi olduğı maĥalleye gelüp gördi. Ħânesi yerinde 

serây-ı ‘âlî şâd, köhne vîrânesi maĥallinde ķaśûr, bülend mekân ķapusında 

ĥâcib ve der-bânlar, her köşesinde ħüddâm ü ġılmânlar (gördi). Saķķâ bu evżâ‘ 

müteĥayyir ü ĥayrâň olup ol sâ‘înüň sözine imkân var diyü gerçek śandı. 

Ķapuya varup içerü girmeķ istedi. Der-bânlar ķomayup men‘ eylediler. Duħter 

ġurfeden görüp saķķâyı bildi. Ħâdim gönderüp, “Efendümdür,” diyüp içerü 

getürdiler. Ġurfeye çıķup câriyeye ķarşu gelüp istikbâl itdügi gibi śormayup 

göğsine hemân   

SAYFA 20SAYFA 20SAYFA 20SAYFA 20    

ħançer ile dürtüp câriye öňünden śavulup, ħançer bir yanına ŧoķunup mecrûĥe 

ile gördi ki öldürmeğe ķaśdı var. Gurfe penceresinden kendüyi aşaġı bîrân idüp 

duħter ŧaşra śoķâğa düşdi. İttifâķ ol ĥînde bir yahûdî geçüp giderdi. Gördi ki bir 

ĥüsnâ güzel câriyedür, Düşüp endâmı ħurd olup bedeninden ķan revân olur. 

Teraĥĥum eyledi; “Benümle gel, cerâĥatına dermân ideyüm,” didi. Aldı, gitdi. 

Saķķâ evi ŧolanup ol maĥalle gelince kîmesne yoķ câriyeyi bulamadı. 

Vâlidesine buluşup ĥaķiķat-i ĥâli söyledi. Vâlidesi âh ü feryâd idüp “Bir ġarîb 

bî-çâredür. Bize dermân irişüp faķr ü fâķamıza meded irişdürdi. Anuň ķudûmi 

ile rüzgârumuz ħuceste, faķrımızuň beden-i işkestesi marîż ü ħasta oldı. Niçün 

śorup ĥaķiķat-i ħâli bilmeden ol derd-mendi ĥancer ile urup mecrûĥa eyledüň 

mecrûĥa ķanda gitdi. Ķıyâmet güninde Ĥaķķ’a ol mažlûme içün ne cevâb 

virirsin ‘itâb u ‘aźâb-ı Ħudâya müstaĥaķķ ü giriftâr olduň,” diyü saķķâya ser-

zenişler  
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eyledi. Saķķâ itdügi ef‘âle nâdim ü pişîmân oldı. Şehrüň eŧrâf ü cevânibine 

segirdüp câriyeyi bulmaķda. Câriye bu ŧarafda yahûdî ile eve gelüp yahûdî 

cerâĥatına çâre vü dermânlar eyledi. ‘İlaçlar ķıldı, gördi bir cemâldir. Nażîri 

yoķ ‘âşıķ ü dem-beste bir dilârâ-yı ġarrâdur. Eline girdi. Viśâline vâlih ü ħasta 

olup şevķ ü şeġabde rûz (u) şeb sa‘y-ı ŧalebde oldı. Duħter gördi ki bir bî-dîn 

yahûdîdür. Mühmil ü nâ-pâk aňa râm olup murâd virürse bed-nâmlıķdur. Bârî 

ĥüsn-i vechle ref‘ine iķdâm eyleyüp yahûdiye didi ki; “ĥamâma var, pâk ol gel 

viśâlüm güline andan śoňra ur el” didi. Yahûdî gerçek śanup pâk olmaġa 

ĥamâma gitdi. Meğer yahûdinüň evi deryâ vü baĥr üzeri idi. Duħter gördi ki 

yahûdî ĥamâmdan gelmelü oldı. Gelüp anda bulunursa iķrârı üzre buluşmaķ 

bûs ü keňara çeküp alışmaķ lâzım gelür “Zihî ħâsâret ü nâdâni bu rindeġanîden 

śuya boġulup ölmek âsândur,” diyü kendüni deryâya atup  
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mevc arasında pinhân oldı. Meğer ol arada üç nefer ķarındaşlar śayyâdlaranda 

balıķ avlayup deryâya aġ bırâķmışlar idi. Her cânibden aġı çeküp içine düşen 

mâhîleri alup çıķarırlar idi. İttifâķ ol eŝnâda duħter aġ içine düşüp śayyâdlar 

ŧaşra çıķardılar. Gördiler aġ içinde gül yüzlü bir ħâtûn śafĥa-i sînesi beyâż sîm, 

saçları ķızıl altun, cemâlde cemîl, ĥüsn içinde mâhe, ‘adîl-i ĥayâtından ramaķ ü 

şemme ķalup vefât itmelü olmuş. Hemân ta‘cîl ile aġdan çıķarup libâs-ı cedîd 

giyürdiler. Kendüyi tedârük eyledi. Ġarķdan necât bulduġuna Ĥaķķ dergâhına 

çoķ şükr ü ŝenâlar śayyâdlara envâ‘ minnetler ile du‘âlar eyledi. Giderek 

mizâcı gül gibi açıldı. Verd-i ħandâna ta‘n iden ruħları, âyînesi gerd-i melâlden 

seçildi. Śayyâdlar gördiler, bir mâhdur, bedr olmuş, tâbân lebleri gûyâ çeşme-i 

ĥayvân, ķâmetde serve beňzer ħırâmân, nâz ü şîvede aşûb-ı zamân nâdire-i 

devrândur. Her birisi başka ‘âşıķ-ı rûħsâr-i 

SAYSAYSAYSAYFA 23FA 23FA 23FA 23 

tâb-dârına, kimi mecnûn kimi vâmıķ oldı. ‘Alâ-ĥide cümlesi “Benümdür,” diyü 

nizâ‘lar döğüşler itdiler. Meğer ķarındaşlaruň ikisi evlü birisi mücerred ol 

eyitdi;  “Ķarındaşlar inśâfuňız ķanda gitdi. Sizüň evde ħâtûnlaruňuz var, ben 

tecerrüd belâsında zebûnum ĥaķķ-ı göz olursa śayd benümdür,” diyü giryân 
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oldı. Bunlar bu nizâ‘da iken bir bedevî ata süvâr olmuş siliĥ-i sipâhî üzerlerine 

gelüp gördi. Üç kimsedür, ceng ü cidâl iderler. Aralarında bir cânâne ki ĥüsn 

ile bir dânedür.  Cemâlini gördiği gibi vâlih ü ħayrân olup śayyâdlara śordı;  

“Cidâle sebep nedür?” Eyitdiler; “Bu ħâtûn deryâ içünde aġımıza râst gelüp 

ittifaķ ile çıķarduķ. Her birümüz cemâline ‘âşıķ olup almaķ isteriz,” didiler. 

Sipâhî eyitdi; “ ‘Âşıķ üç ħâtûn bir, ���� ķâbil değil. Gelüň size ĥakem olayum. 

Üç ķarındaşlar imişsiniz. Üç cânibe üç oķ atayum. Her ķanġıňuz oķlardan biri-

ni muķaddem getürürse ħâtûn anuň olsun,” didi. Ķarındaşlar çoķ nizâ‘ itmiş-

lerdi. Bu ķavle râzı oldılar.  

 SAYFA 24SAYFA 24SAYFA 24SAYFA 24    

Sipâhî çıķarup üç oķ atdı. Ķarındaşlar segirdüp oķları getürmeğe gitdiler. 

Sipâhî ħâtûnı atıňun ârdına alup bir cânibe yürüyüp segirtdi. Selâmet beķâsına 

çıķup cânâne kendünüň oldı. Ķarındaşlar oķları getürüp gördiler ki sipâhî 

cânânı götürmüş. Cümlesi âh vâh idüp balıķ aġını ķoyup her birisi bir ŧarafa 

duħteri arayu gitdiler. Bu cânibde sipâhî duħteri indürüp evine vardı. Gördi, bir 

dil-rubâdur. Rûĥ-ı muśavver ve ķâlbinde âyînedür. Câna berâber ĥüsnüne vâlih 

ü şeydâ cemâline dem-beste ve ‘âşıķ ü rüsvâ oldı. Śabra mecâlî ķalmadı. 

Viśâline iķdâm bir dem te’ħîre ķomaz. İnce beline kemer olmaġa ihtimâl eyle-

di. Câriye gördi ki nâ-maĥremdür. Zinâya irtikâb ider, def‘-i meclis içün eyitdi;  

“Ey civân böyle şitâb ü tezlik nedür? Elüňdeyüm, muŧî‘a varam, her vechle 

naśîbüňüm. Tamâm arżû itdügüň aĥvâl geç ķalmadı. Gice olsun hele şimdi 

üzerüňde olan libâslarunı yat u yaragunı aġıňı şimşîr ü ħançer ü şalvâruňı baňa 

giydir, görelüm 
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yaraşır mı? Belki atuňa süvâr idüp temâşâ idelüm, üzerüme yiğitlik düşer mi?” 

diyü hezâr nâz ü niyâz eyledi. Civân daħı yiğitliğine maġrûr olup bu śûreti 

tecvîz eyledi. Hemân śoyunup cümle esbâb duħtere giydürüp başından 

mücevveze ile destârını daħı başına ķoydı. Bir dilâver-i çâpuķ sipâhî oldı ki 

gören ĥayrân ü zâr olur, eyitdi;  “Atuna daħı binüp sen ‘inânnı ŧut meydânı 

ŧolaşayım,” didi. Civân ġâfil olup duħteri ata bindürdi. ‘İnânın ŧutup bir miķdâr 

cevelân eyledi. Eyitdi; “ ‘İnânı ķoyıvir sipâhîliķ âsân gibi öğrendüm, atı 
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śıçradup ķalķalum,” didi. Civân gerçek śanup ‘inânını eline virdi. Atı śıçradur 

gibi alup, gerçekden ata mahmûz urup civâna veda‘ eyledi. Yügrük at idi. 

Meydânlar kesüp çıķup gitdi. Aħşâma değin yürüyüp bir şehre irişdi. Ĥiśâr idi. 

Geç ķalup ķapusını bend eylemişler. Duħter ŧaşrada ķalup ol gice bir yerde 

ârâm eyledi. Meğer ol  

SAYFA 26SAYFA 26SAYFA 26SAYFA 26    

şeb ĥiśâr şâhına merg ü mevt irişüp vefât eylemiş. Birine evlâd-ı zükûrı 

ķalmayup vaśiyyet eylemiş ki ‘ale’s-śabâĥ ĥiśâr ķapusını açup göreler her kim 

süvâr olup ķapuya evvel girerse anı pâdşâh idüp taĥta geçüreler. Śâĥib-i külâh 

ve ‘izz ü câh eyleyeler. Pâdşâhuň vaśiyyeti üzre seĥerden vüzera vü ümerâ 

ķal‘a ķapusına müctemi‘ olup ŧurdılar. Duħter daħı rûz olduġı gibi sâz ü selebni 

ķuşanup müsellaĥ ü müretteb süvâr olup ķapudan içerü girdügi gibi gördi. 

Şehrüň ekâbir ü â‘yânı cümle erkân-ı devlet ve kâffeten muhteşemân ‘izzet ü 

ĥaşmet yola göz digüp muntažırlardur. Gördiler ki bir cemâl-i bâ-kemâl ile 

süvâr-ı ‘ažîm hezârân-heybet ü ĥaşmet ile pehlevân-ı kerîmdür, gelür. Hemân 

piyâde olup atı önüne ķadem ķoyup  “Ehlen ve sehlen merĥaba” didiler. Süvâr 

gördi ki ne ĥâletdür, eyitdiler; “Gice pâdşâhumız intiķâl idüp, oġlı yoġ idi. 

Vaśiyyet itdi ki bâb-ı ĥiśârdan muķaddem kim  girerse anı pâdşâh ideyüz  
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bi-ĥamdi’llâh senüň gibi cemâl-i münevver ile ârâste dîdâr-ı muŧahhar ile 

pîrâster civân elümüze girdi. İķbâl ü sa‘âdet bizüm, ‘izzet ü ĥürmet ü ŝervet 

bizüm imiş, mübârek ola. Salŧanat ü devlet,” diyü cumhûr ile gelüp rikâb-ı dev-

let intisâba yüz sürüp, bâr-gâh-i ‘ulyâsına değin atı öňünce piyâde ħadem ü 

ħaşem oldılar. Serâyına getürüp taĥta geçürdiler. Pâdşâh-ı encüm-sipâh oldı. 

Ħezâyân ü genc miftâĥlarını getürüp telsîm itdiler. Cenâb-ı Ĥaķķ’a şükr ü 

ŝenâlar, ĥarâm ü zinâdan ķurtulduğına niyâz ile du‘âlar eyledi. Mesned-i 

ĥükûmetde ķâ’îm levâzım-ı salŧanatda tamâm-ı dâ’îm oldı. Mülâĥaža eyledi ki 

saķķâ ve sâ’îr cemâl-i ba-kemâline ‘âşıķ olanlar lâbüdd kendüyi arayup cüst ü 

cûda olurlar. Anlara irişmeğe cidd ü cehd edüp şehrinüň şâh-râhı üzre cârîyol 

üzre emr eyledi. Bir çeşme-i güzîn binâ eylediler. Üstâd muśavvirler getürüp 

kendünüň śûret ü şeklini yazdurup ol çeşme üzerine ķodılar. Çeşmede  
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müvekkiller ķoyup sipâriş eylediler ki her kim ol çeşmeye gelüp śu içe ve 

śurete nažar ķılup âh eyleye anı ŧutup cenâbına getüreler. Birķaç gün geçüp ol 

ŧarafa muķaddem saķķâ gelüp taśvîre nažar itdügi gibi âh idüp meftûn oldı. 

Müvekkiller hemân saķķâyı tutup pâdşâha getürdiler, gördi. Niķâb altında idi, 

bilüp “Niçün âh eyledüň?” diyü su’âl idicek saķķâ mâcerâyı evvelinden âħîrine 

dek ĥikâyet ü rivâyet eyledi, ĥabse gönderdi. Ba‘dehu śayyâd olan üç 

ķarındaşlar ile yahûdî ve sipâhî daħı gelür. Cümlesi âh eylediler, mecmû‘ını 

getürüp, söyledüp maĥbûs eyledi. Yahûdîyi ber-dâr idüp siyâset eyledi. Ol üç 

ķarındaşlara ve sipâhîye vilâyetde birer tîmârlar ve dirlikler ta‘yîn idüp, ber-

murâd eyledi. Saķķâyı ħabîsden çıķarup yanına getürdi. Niķâbını ķaldurup 

“Beni bildüň mi ol câriyeyüm ki düşmân sözüyle beni mecrûĥa eyledüň. 

Śıdķum bereķât  
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Ĥaķķ Te‘âlâ beni bu vilâyetlere pâdşâh, diyânetüm muķâbelesinde beni belâ-

lardan ve ĥarâm ü zinâdan śaķlayup âħîr śâĥib-i külâh eyledi. Sen daħı beni 

śândûķda görmedin. Ol deňlü bahâya virüp medyun olduň viśâlüm ümidi ile 

bunca demlerdür yollarda belâlar çeküp ġam ü endûha maķrûn oldıň. Lâ-büdd 

her ‘asruň âħîr ü soňı müyesser her zaĥmetüň şekli raĥmet her meşaķķatüň ser-

encâmı sürûr ü selvetdür. O śuller ki saķķâlığuň zamânında Ĥasan Ĥüseyin 

‘aşķına sebîl eyledüň nice teşne  vü ‘aŧşânları âb-ı ĥayât-efzâya ġarķ idüp ħayır 

du‘âlar alduň. Eyilik ŧarîķine sâlik olup ‘iśmet ü ‘iffet memleketlerine mâlik 

olduň Ĥaķķ Sübĥânehu ve Te‘âlâ saňa âħîr demde salŧanat ü ĥaşmet naśîb itmiş 

imiş. Taĥt-ı Şâhî saňa mübârek olsun. Ben ĥelâlüň olayum. Sen serîr-i ħilâfetde 

müstedâm ol. Ben esîr ü śâlik olayum,” diyü erkân-ı devleti ve â‘yân-ı salŧanatı 

cem‘ idüp başına gelen ĥikâyet ü rivâyâtı taķrîr idüp “Ben ricâlden değilüm 

benâtdanum, bu benüm ĥelâlümdür. İħtiyârum ile salŧanatı  

SAYFA 30 SAYFA 30 SAYFA 30 SAYFA 30     

buňa tefvîż iderüm, ķabûl idüň,” diyü kelâm-ı sürür-encâm ħatm eyledi. Cümle 

erkân-ı salŧanat gelüp saķķâya mübârek-bâd idüp ŧa‘zîm ü tekrîmler eylediler. 

Saķķâ serîr-i salŧanata geçüp dâver-i pâdşâh oldı. Delim yıllar ĥükumet ü 
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‘adâlet idüp rüzgâr geçürdi. “Hikâyeti erbâb-ı devr-i zamâna yâdigâr, ķıśśası 

eśĥâb-ı ‘ibret ve ĥikmete mûcib-i ‘itibâr vâķi‘ oldı,” diyüp ol bed-baħt “İşte 

efendüm śadâķatde olan nihâyetde devlete irermiş. Bende efendümüň śâdıķ 

bendesiyüm. Her ne zamân ķanda giderseňüz ķuluňuza ħaber gönderüň 

efendüm ile berâber giderüm,” diyüp kendüsinden ġayet ħoşnûd eyledi. Yûsuf 

Şâh “Pek ĥaż eyledüm. İn-şâ‘llah yarıň erken teşrîf buyuruň, refâķat idelüm. 

Zirâ bendeňiz yalňız ĥicâb iderüm,” didi. Ol veled-i zinâ “Başum üstüne,” 

diyüp ķalķup gitmek istedi. Yûsuf Şâh eyitdi;  “Cânum Yazıcı-zâde bir miķdâr 

daħı ârâm idüň,” diyüp ķahve altı ŧa‘âm gelüp yidiler. Yarım sâ‘at daħı oturup 

“Ey efendüm seni Ħudâya emânet eyledüm,” diyüp oradan ŧabân ķaldurup  

SAYFA 31SAYFA 31SAYFA 31SAYFA 31    

ol mezbûr dalķavuķlara geldi. Yazıcıoġlını gördikleri gibi; “Vây birâder śafâ 

geldüň naśıl itdüň işümüz uydı mı,” didiler. Yazıcıoġlı eyitdi; “Birâderler iş 

yapıldı. Yûsuf Şâh’ı yarınki gün Galaŧa Mevlevî-ħânesine getüreceğüm. Sizler 

Ayvalı Mey-ħânesinde bir ‘âlî meclis ķurup ħˇânendeler tâże maĥbûb sâķîler 

tertîb idin, biriňüz mevlevi-ħâne ķapusında ârâm idin. Tâ ben muķâbeleden 

śoňra Yûsuf Şâh ile ķapudan ŧaşra çıķarken beni çaġırırsaňız ben istiġňâ 

iderüm. Siz baňa žûr idüň ‘aĥbâb siži almayınca gitmem,’ diyü baňa teklîf 

idüň” diyü müşâvere eylediler. Çün bu ŧarafda Yûsuf Şâh “ ‘Acabâ ne vaķt 

śabâĥ olur,” diyü uyķu uyumadı. Hele śabâĥ oldı. Bu veled-i zinâlar Ayvalı 

Mey-ħânesinde bir ‘âlî-meclis düzüp her dürlü levâzımâtuň tamâmen ĥâżır 

âmâde eylediler. Yazıcıoġlı ķalķup ‘ažm-i Yûsuf Şâh eyledi. Yûsuf Şâh 

Yazıcıoġlıňı görüp şâd oldı. Hemân iki ‘aded ĥayvân ĥâżır, binüp iskeleye gel-

diler. İki çifte bir ķayıķa binüp  

SAYFA 32 SAYFA 32 SAYFA 32 SAYFA 32     

‘ažm-i meyt iskelesi, diyüp yanaşdılar. Andan mezârisitândan târîħler ķırâ’at 

iderek Mevlevî-ħâneye geldiler. Cümle ‘uşşâķlar Yûsuf Şâh’uň cemâlüň 

temâşâ idüp ĥayrân olurlar idi. Dedeler Yûsuf Şâh’ı gördikleri gibi şevķe gelüp 

ziyâdesiyle semâ‘ eylediler. Çün semâ‘ tekmîl olup ŧaşra çıķdılar. Ol veled-i 

zinâlaruň biri ķapuda bekler idi. Hemân Yazıcıoġlınuň yanına gelüp “Buyuruň 

aĥbâb sizi meyketede beklerler,” didi. Yazıcıoġlı “Bugün beni ‘afv idüň 
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refîķüm var. Tâze çelebi in-şâ‘llâh sâ’ir vaķt gelirüm” didik de Yûsuf Şâh “Ne 

var da‘vete icâbet lâzumdur,” diyüp kendine daħı istek geldi. Yazıcıoġlı; “Bu-

yuruň efendüm pek ĥaž eyledüm, gitmem dimemüň vechî efendümüň ĥâŧır-ı 

devletine belki bir şey gelür diyü idi. Ya‘ni ķuluňızı memnûn eyledüňiz. Bir 

miķdâr eğlenürüz,” diyüp ŧoġrı mey-ħâneye geldiler. Evvelden tertîb olmuş 

tâze mîçolar Yûsuf Şâh’uň ķoltuğına girüp “Buyuruň efendüm begüm,” diyüp 

Yûsuf Şâh’ı ķuş gibi uçurup     

 SAYFA 33SAYFA 33SAYFA 33SAYFA 33    

śofra başına getürdiler. Yûsuf Şâh gördi ki beş on aĥbâb bir meclis olmuşlar 

źevķ iderler. Bu mezbûr dalķavuķlar cümlesi ayaġa ķalķup “Mâ-şâ‘llâh 

efendüm śafâ geldüňüz,” diyü âşinâlıķ eylediler. Yûsuf Şâh’ı bir śadef-kâri 

iskeleye oturdup hemân ĥânendeler, sâzendeler, raķķâślar bir faśl-ı ‘alî eyledi-

ler. Yûsuf Şâh bunları gördi. Ġayet ĥaž idüp didi ki; “Cânum birâderler siz her 

zamân buraya gelür misüňiz,” didi. Yazıcıoġlı eyitdi; “Sulŧânum hele bendeňiz 

ile ülfet idiňüz daħı kimlerle sizi ülfet ittirüp źevķ ideriz, sen bendeňizden 

źevķe dâ’ir şey iste,” didi. Hemân veled-i zinânuň birisi bir ķadeĥ alġuvân 

ŧoldırup Yûsuf Şâh’a “Buyuruň efendüm,” didi. Yûsuf Şâh “Bu nedür?” diyü 

su’âl idüp eyitdiler; “Efendüm tarçîn śuyıdur. İnsâna neş’e virür,” didiler. 

Yûsuf Şâh alup nûş eyledi. Ol mezbûrlar biribirlerine baķup “ iş oldı,” diyüp 

gülüşürler idi. Bir ķadeĥ daħı śundılar. Ol sâ‘at bî-ĥicâb olup gülmeğe  

SAYFA 34SAYFA 34SAYFA 34SAYFA 34    

başladı. “Śaĥîĥ neşesi var imiş. Pek ĥaž eyledüm,” didi. Bûrnâz Süleymân 

nâmında bir veled-i zinâ var idi. eyitdiler; “Cânum Süleymân Aġa bize bir 

ĥikâye naķl eyle. Zîrâ sen pek güzel fıķra naķl idersin,” didiler. Hemân ol 

mezbûr, “Başum üstüne,” diyüp meddaĥ-kâri śandâlyeye oturup ĥikâyeye baş-

ladı. Râviyân-ı aħbâr ve nâķilân şöyle rivâyet iderler ki ‘ahd-i mâżîde bir 

pâdşâh-ı ma‘delet-penâh var idi. İsmine Ķaytûr Şâh dirler idi. Cûd ü seħâ ve 

‘adl ile ‘âlemde ferîd farŧ-i dâniş ü źekâda-ı fıŧnat ile cihânda vaĥîd idi. 

Zamânında gürg gûspende pend virüp bâz kebge ~�~آ irişdirmez idi. Deryâ 

kenârında cennet-âŝâ bir bâġı olup her kûşesi gülistân, her cânibi nüzhetgeh, 

bûstân içinde bir ķaśr-ı dilârâsı ve serây-ı ħuld-i hem-tâsı olup, ĥavâdiŝ-i 
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zamâneden ġuśśa vü inkisârı oldıķça ol ķaśra girüp göňli açulup bûy-ı reyâħîn 

ile dimaġı mu’aŧŧâr olurdı. Ol ħüsrev-i âzâd-baħtuň bir oġlı var idi. İsmine Nûş-

zâd dirler idi. ‘Ayş u dost-ı şarâb aĥvâlî ķâmetine ķabâ vü post  

SAYFA 35SAYFA 35SAYFA 35SAYFA 35    

idi. Dâ‘imâ ol ķaśrda‘işret-i yârânı ile źevķ ü şevķ ü śoĥbet iderdi. İttifâķ ol 

bâġ civârında bir zâhidüň śavma‘ası var idi. Rûz ü şeb anda ârâm ü ķarâr idüp 

mutevaŧŧın olmuş idi. Źânnıda nâsik ü ‘âbid nihâdında śalâĥ ü reşîd nihâyet 

mertebede mütea‘bbid, gündüzlerde meşâmına bûy-ı ŧa‘âm, gicelerde çeşm-i 

bîdârına ħˇâb ü ârâm yürümezdi. Bu zâhidüň evinde cemâlde cemîl ĥüsnde bî-

‘adîl bir duħter-i nik-aħteri var idi. Şekl ü şemâ’ilde ħûra, güzellikde leŧâfetde 

mihr-i pür-nûra beňzer idi. Ķâmetde serv-i revân, śûretde âyîne-i cân perde-

nîşîn, pârsâlıķta, pâk-dâmân ‘iffet ü ‘iśmetde nâdire-i devrân idi. Ŧaşra çıķmaz 

ħâne-i zâhidde mestûre genc-i śavma‘ada dâ’imâ ‘ibâdetde kimesneye görün-

mez, meşhûre idi. Meğer bir gün bir maślaĥata gidüp eğlendi. Vaķt-i namâz 

irişüp duħtere ab-dest içün śu bulunmadı. Ĥaķķ’a ŧâ‘at ü ‘ibâdetde cest ü çâpuķ 

idi. Vaķt-i namâz daħı nâzik oldı. Nâ-çâr olup ķapudan ŧaşra çıķdı. Meğer bâġ 

kenârında  

SAYFA 36SAYFA 36SAYFA 36SAYFA 36    

çeşme var idi. Bir miķdâr śu alup śavma‘ya girdi. Ķaśrda şâh-zâde eŧrâf ü 

cevânibe temâşâ iderdi. Ķaża-yı nâ-gehânı gözi duħtere râst geldi. Fî’l-ĥâl şîve-

i reftârına ‘âşıķ oldı. Dil-i bî-çâresi ažrâ-yı ( ا��~  ?) ‘izârına vâmıķ oldı. 

Civânlıķ metâ‘ınuň tâciri idi. Śabr-ı nuķûdı elden gidüp ħâke dökildi. Ser-

mestlik meydânınuň pehlevânı idi. Ârâm ü ķarârı kemânı ħam-ender-ħam olup 

büküldi. Maķśûd-ı śad-fenden hevâ vü heves dürlerini çıķarmaġa deryâ-yı 

‘aşķa düşdi. Ġavvâś oldı. Özini şem‘-i cemâlde yaķmaķ içün bezm-i belâya 

pervâne-i raķķâś eyledi. Meğer bâġuň bir kûşesinde bir bâġbânuň oġlı daħı var 

idi. Bed-ħûy ve bed-śûret cinnî-şekl ü div-hey’et şûm-sitâre mezmûm ü âvâre 

bed-baħt idi. Duħtere ol daħı ‘âşıķ olup ķarâr-ı ħirmenine ‘âteş-i ‘aşķ düşüp 

dil-i pür-dûdını siyâh eyledi. Ĥüzn ü âh ile hem-dem baħt-ı şûrîdesi ħâŧır-ı 

perîşânına maĥrem düşdi. Bir ŧarafdan  
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Şeh-zâde ĥâlet-i ta‘aşşuķ ile pür-şevķ ü şûrîde olup ĥâŧırına ħuŧûr idi ki 

pâdşâhlıķ ŧarîķi ile sebîl-i cevre sâlik olup ol mâh-ruħsâruň viśâli cevherîne 

mâlik olâ. Źâtında zîver-i ‘aķl ile ârâste merd-i ‘âķıl vufûr-ı ‘ilm ü dânişde her 

vechle kâmil idi. Âyîne-i ŧab‘ında bu śûret müteşekkil oldı ki zâhid-i pâk-

meşreb muķarreb-i ĥażret-i Rab’dur. Du‘âsı tîri nişân-ı icâbete irişür. Cenâb-ı 

Ĥaķķ’a münâcât iderse ne ķaśr ķalur ne bâġ ve ne bostân ve ne memleket-i 

pâdşâhî ķalur ne tâb ü tüvân. Lâ-cerem “Bir miķdâr âteş-i hicrâna yatmaķ âb-ı 

nâb-ı śabr ile fi’l-cümle ķanmaķ gerek”, diyü nefsine sükûn virdi. Ammâ 

bâġbân oġlı bed-nefsî ve şerîr-i mekkâr ve ŧarrâr-ı müfsid ve ‘iśyân-pezîr idi. 

Keyfiyyet-i bâde-i hevâ dimaġına te’ŝîr idüp ħâŧırına muķarrer ķıldı ki gice 

irişdükde śavma‘a kenârına kemend atup bâm üzerine vara. Ma‘şûķa(y)ı râm 

iderse ħoş emrine muŧî‘ ola ve illâ zâhidi ķatl ü helâk idüp cebr ile cânâne(y)i 

âħîr memlekete alup gide. Bu dâ‘iye  

SAYFA 38SAYFA 38SAYFA 38SAYFA 38    

ħamîrinde meźkûr iġvâ-yı iblîs ile pür-sûz oldı. Zâhid daħı śavma‘aya geldi. 

Duħter istîlâ-yı żarûretden eğerçi ŧaşra çıķmaġa irtikâb eyledi. Dili nâdim ü 

pişîmân olup aġyâra ‘arż-ı ķâmet itdügine sûzân ü giryân oldı. Zâhid eyitdi; 

“Ey nûr-ı dîde ġam-ı endûha sebep ne böyle, gözyaşını döküp revân itmeğe 

bâ‘iŝ ‘aceb ne oldı?” Duħter eyitdi; “Ey mâye-i zindegâni câna vücûd-ı 

şerîfüňüzden ħali olup vaķt-i śalât fevt olmaġa ķarîb oldı. Vużû‘ içün śuya 

żarûret düşdi. Bî-iħtiyâr ŧaşra çıķardum. Melik-zâde ķaśrda imiş. Baňa nigâh 

itdi ve bâġbân oġlı daħı śu kenârında imiş, beni gördi. Diriġâ şeklüm nažar-ı 

bî-gâne ile âlûde ‘iffetüm gevherleri dest-i nigâh-ı aġyâr ile rübûde soldı. 

‘Afviyyet-i ilahîden ħâ’if ü tersân bâd-ı serdi günâh ile lerzânum ħavf ü 

ħaşmetdeyüm ki anlar civânlıķ ġurûrı ile fâsid-endîşeler idüp perde-i 

śiyânetümüz derîde ola,” didi. Zâhid eyitdi;  “Savma‘adan ŧaşra ķademüň 

menâhîye irtikâb ü şehevât-ı  

SAYFA 39SAYFA 39SAYFA 39SAYFA 39    

nefsâniyye ıżŧırâbı içün olmadı. Edâ-i farîża-i ilâhî içün çıkduň. Nesne yoķdur 

‘uķûbet Ĥaķķ’dan emîn ol. ‘Emrümde hîç âferîdenüň perdesi hetkine ķaśd 
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eylemedüm. Bir fi‘l ki benden śâdır olmayacaķ Sübĥânehû ve Te‘âlâ ġayruň 

ef‘âl-i seyyie‘sinden bizi ĥıfž eyleye, ġam yeme,” didi. Śavma‘anuň ķapusını 

muĥkem bâġlayup ŧâ‘at-ı Ĥaķķ’a meşġûl oldı. Vaķtâ ki cirm-i âftâb ħâne-i 

ġarba mihmân nûr-i ħurşîde vara. Ķubbe-i ufķda pinhân oldı. Bâġbân-zâde 

śavma‘a-i zâhide irişüp kemend tedârik ü iĥżâr itmişdi. Rahîb-i şeb kelîm-i 

siyâh ile nemed-pûş oldıġı gibi o ħibr-i bî-temyîz savma‘anuň bir köşesine 

kemend atup bâme irişdi. Şeh-zâde anuň ĥarekâtına nâžır idi. Nâ-gâh cânâna ve 

zâhide żarar irüşdüre diyü ol daħı tedârik-i esbâb eylemişdi. Şemşîr ķuşanup 

śavma‘anuň ġayrı ŧarafından üzerine çıķdı. Kendüyi pinhân eyledi. Bâġbân-

zâde âvâze-i âlât-ı zâhidi işüdüp bir miķdâr te’ħîr 

SAYFASAYFASAYFASAYFA    40 40 40 40     

itdi. Oradan fâriġ-i nefs asâyişe mâ’îl olup uyduġı gibi revzen kenârına varup 

âheste âheste duħtere ħiŧâp idüp eyitdi; “Ey zâhid-i peçe-i şu‘le cehreň cânum 

evine od bıraġup pür-sûz oldum. Ŧarîķ-i zühd-i şîve pârsâlıķ bu mıdur ki  bî-

çâreleri ‘aźâb-ı ‘aşķ ile giriftâr eylersin. Ĥüsn-i dil-fürûzuň beni dîvâne itdi. 

Meded baňa raĥm u şefķat eyle, derece-i helâke irişdüm. Murâd ü maķśûduma 

tâb‘ olursaň ķuluň ķurbânuňum ve illâ benden nefret ü vaĥşet iderseň bil ki 

kimseden ħavf-ı bâkım yoķdur. Perde yırtup işte deşte ĥâżırdur. İçerü girüp 

zâhidi ķatl iderüm. Seni ħˇâh-nâ-ħˇâh alup giderüm. Beni bu ĥâletlere iķdâm 

itdürme, muŧî‘a olur mısun?” diyü envâ‘-ı türrehât söyledi. Duħter bu sözleri 

işidüp içerüden revzen kenârına gelüp fikr itdi ki bir bed-baħtdur, her ne fesâda 

mübâşeret iderse iķdâm ider. Müdârâ idüp aĥsen-i vech ile def‘ itmek gerek 

diyü tedârik eyledi. Hezâr şerm ve âvâz-ı nerm ile eyitdi;  

SAYFA 41SAYFA 41SAYFA 41SAYFA 41    

“Ey âzâde-i merd benüm saňa muĥabbetüm ve meyl ü raġbetüm olmasa saňa 

çehre göstermezdüm. Pederümi bilürsün, ŧâ‘at ve ‘ibâdet-i ilâhide ķâ’îmdür. 

Niçün icâzetsüz bu küstâħlıġa irtikâb idüp geç vaķt buraya geldüň. Gerçek 

‘âşıķ iseň ‘alâmet-i ‘aşķ odur ki ‘âşıķ ma‘şûķa rıżâsını gözleye, hîç muĥibb 

olan maĥbûbuň perde-i nâmûsını yırtar mı bed-ĥareket ider mi ki maĥbûbuň 

derd-i diline sebeb ü bâ’îŝ ola. Var ĥużûruňda ol atama fırśat düşürüp senüňçün 

kelimât-ı ĥasene ideyüm. Ümîddür ki seni dâmâdlığa ķabûl eylese. Yoħsa bu 
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edebsizlik nedür neûźü bi’llâh ŧuyarsa bu ķażiyyeyi melik-zâdeye söyler; ĥâlüň 

nice olur geldügüň yerden girü maķâmıňa var. Kimesne muŧŧali‘ olmasun. 

Śabâĥ bildüğin gibi ‘arż-ı ĥâl iderüm,” didi. Bâġbân oġlı eyitdi; “Sen ŧaşra 

çıķıcaķ meliķ-zâde seni gördi. İ‘tiķâdum budur ki saňa ol daħı ‘âşıķ olmuşdur. 

Ben murâd olurum. ‘Ahd eyle ki be-her-ĥâl benümle olasın,” didi. Duħter 

eyitdi;    

 SAYFA 42SAYFA 42SAYFA 42SAYFA 42    

“Revâ görür misin ki senüňle ‘ahd-ı muvâśalat olmuş iken ĥâl bir dürlü daħı 

ola,” envâ‘ istimâletler eyledi. Bed-baħt kâm-kâr ħoş-dil olup bâmdan aşaġa 

inüp gitdi. Melik-zâde vâki‘ olan güf ü gûyı cümle işitdi. Ķaśd eyledi ki 

bâġbân oġlını tîġ-i tîz ile helâk eylese girü bânûnuň faziĥet ü bed-nâmlıķdan 

endîşe idüp śabr eyledi. Ĥarâm-zâde söyleşdügi manžaraya geldi. Ĥâŧırına 

ħuŧûr itdi ki “Âyâ duħter ol bed-baħt ile itdügi mu‘âhedeler śaĥîĥ midür? Eğer 

zâhidi uyarup aĥvâli dirse ‘iffeti žâhir olur. Eğer bu râzı keşf itmezse bâġbân 

oġlına irâdeti gerçek olur” diyü tevaķķuf eyledi. Duħter tamâm  ma‘lûm idindi 

ki bed-baħt gidüp bâm-ı śavma‘a ħali ķaldı. Zâhidi uyardı, eyitdi; “Ne yatursın 

başumuza ķıyâmet ķopdı. Tedârik itmez misüň? ‘İffet ü śiyânetümüz elden 

gitdi. Bâġbân oġlı savma‘a üzerine çıķup  
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revzene geldi. Elinde ħançer baňa tehdîdler eyledi ki; muŧî‘a ol, muħâlefet 

iderseň ħançer ile sine-i zâhidi yırtup cebr ile seni alup giderin, didi. Siz 

uyandurmaġa ħavf itdüm. Nâ-gâh ıżŧırâb eyleyemez. Bir fettân-ı müfsiddür. 

Fitne ķalķup bed-nâmlıķ ĥâśıl ola, diyü ĥüsn-i vech ile def‘ itdüm. Śabâĥ 

ķarîbdür, ķalķuň bu yerden gidelüm, bir âħîr maĥalle varalum, ķarâr-gâh ü me-

kân çoķ ele girer. Nâmûsumuz perdesi yırtulmasun,” didi. Zâhid bu ħaberleri 

istimâ‘ idüp lâ-ya‘ķıl oldı. Deryâ-yı fikre ġarķ oldı. Nâ-gâh abdâl-i ricâlden üç 

kişi žâhir oldı. Śafâ-yı sîneleri ķarîn sâkinân-ı ķuds ü refîķ mücâvirân-ı üns ki 

der-i dîvâr ĥicâb olmayup, zâhid öňüne ĥâżır oldılar. Zâhid ķıśśayı ortaya 

getürüp mâcerâyı ĥikâyet eyledi. Śavâb görürseňüz bu maķâmdan bir âħîr yere 

intiķâl ideyüm, didi. Eyitdiler; “Yerinde ķarâr eyle. Âħîr maĥalle göçmek 

ıżŧırâbuň itme. Ķaża-yı ilahî redd olmaz duħterüň melik-zâdeye naśîb  
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olmuşdur ki bu ķaśr ü bostân śâĥibidür. Ol ‘iśmet ü ‘iffet ki duħterüň nihâdında 

merkûzdur. Anuň berekâtı ile mertebesi â‘la-i ‘illiyîne merfû‘ olup, zinde-

gâniden temettü‘-i ‘ažîm bulsalar gerekdür. Bâġbân oġlınuň aĥvâlinden 

śorarsaň şehevât-ı ıżŧırârınuň şumlıġı envâ‘ fısķ ü fücura irtikâbınuň âħîri helâ-

ke müncer olur,  didi. Üçüň birisi ki mertebede ednâ idi, eyitdi; “Bir yüksek 

yerden düşer belâya uġrar.” Ondan bülend-ter olan eyitdi; “Yüksekden uçar 

zaĥm-ı mâr ile mecrûĥ olur, didi. Üçünci abdâl ki cümleden dânâ idi. Ol   

eyitdi; “Yüksekden uçar mâr-zaħmı ile mecrûĥ olur deryâya düşer, ġarķ olur,” 

didiler. Nâ-bedîd oldılar. Melik-zâde cümle aĥvâli işitdi. Feraĥnâk oldı. Dönüp 

maķâmına geldi. Duħter eyitdi; “Abdâllara nûr-ı ilâhi ve tevfiķât-ı nâ-mütenâhî 

ile ser-firâzlardur. Sözleri râst ü śaĥîĥdür, ħilâf olmaķ iħtimâli yoķdur. Ol nâ-

pâk girü bama śavma‘aya  
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gelürse bir bülend-pere göndereyüm, düşerse derece-i dûzaħa irişsün, didi. 

Śabâĥ oldı. Bâġbân oġlı muntažır ki ma‘şûķa ŧarafından beşâret olup atasınuň 

rıżâsını ħaber vire. Aħşâm irişdi. Ħaber gelmedi. Ġayet müte’ellim olup çün 

meleke-i şeb perde-i müşgîne girdi. Gice irişdi. Bâġbân-zâde teşne-i viśâl idi. 

Kemend-gerü düşine bâġlayup savma‘aya ‘uruc eyledi. Melik-zâde daħı aĥvâle 

nâžır idi. Ol daħı girü maķâmına irişdi. Bed-baħt revzene gelüp cânâna 

geldüğüne vâķıf eyledi. Eyitdi; “Geçen gice cereb ü  şîrîn sözler ile beni firîfte 

eyledüň, âyîn-i mürüvvet bu mudur ki va‘deye ħilâf eyleyesin dün ki gün 

aħşâma değin âteş-i intižâr ile yandum yaķıldum. Umârdum ki senden bir ħaber 

gele ‘özrüň var ise söyle ma‘źûr ŧutayum,” didi. Duħter eyitdi; “Ey âzâd-merd 

saňa ma‘lûmdur ki sırrumuza kimse vâķıf olursa râz açulur, fâşî olur, melik-

zâdenüň bu ŧarafa iltifâtı muĥaķķaķdur. 
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Murâd ĥâśıl olmaġa zamân ister. İsti‘câl eyleme, ta‘cîl ile iş ĥâśıl olmaz. Bu-

gün atam ile senüň aĥvâlüňi söyleşdüm. İnśaf budur ki seni dâmâd idinmeğe 

mâ’îldür. Ammâ ħalķ sözünden iĥtizâz ider ki zâhid şerî‘at-ŧarîķından çıķup 

ķızını bir fâsıķ câhil rinde virdi, diyü melâmet eyleyeler. Ķızumı aňa ol vaķt 
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vireyin ki śavma‘a üzerinde olan aġaçda laķ laķ yuvası vardur. Anda zâġ-ı 

siyâh ĥâśıl ola diyü yemîn itdi; bu ħod âsândur. Yarın bir zâġ yuvasuň bol 

birķaç yumurdasın getür laķ laķ yuvasına ķoy. Yigirmi gün içinde zâġ-ı siyâh 

ĥâśıl olur, peder görür. ‘Ahdi üzre rıża virü dellâle gönder, beni iste sevenler 

murâdı ĥâśıl olur. Atâm yemînine muħâlefet itmek iĥtimâli yoķdur,” didi. 

Bâġbân oġlı dellâmuň bu tedbîrine muvaffaķ gördi. Yer öpüp maķâmına vardı. 

Melik-zâde daħı revzene geldi. Gördi, duħter girü babasını uyarup mâcerâyı 

beyân itdi. Girü ol müfsid-i fesâd-engîz bâma geldi. 
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“Abdâllardan gice işitdüm idi ki ol bed-baħt yüksek yerden uçup helâk olur. 

Laķ laķ yuvasına zâġ yumurdasın getürmeğe tedbîr eyledüm, ķabûl itdi. 

Emîrdür ki Ĥaķķ Sübĥânehu ve te‘âlâ bizi şerrinden ħalâś eyleye,” didi. Melik-

zâde aĥvâli işidüp şâd oldı. Ķaśrına geldi. Śubĥ-ı sâdıķ irişüp ‘âlem nûr-ı âftâb 

ile münevver oldı. Bâġbân oġlı ol ĥavlide zâġ yuvasın bulup birķaç beyżalarını 

aldı, getürdi. İttifâķ ol savma‘a üzerinde olan ziyâde bülend-bâlâ şâħları evc-i 

hevâya irişmişdi. Deryâ üzerine ħavâle bir şâħ üzerinde âşiyâne-i laķ laķ var 

idi. Ol küstâħ aġaca ‘uruc idüp laķ laķ yuvası oldığı şâħa śarmışdı. Çıķdı ki 

yumurdalarını tebdîl idüp beyża-i zâġ ķoya. Ķudret-i ilahî laķ laķ ol eŝnâda bir 

mâr ŧutup yuvasına getürmiş idi. Bed-baħt elini uzattıġı gibi mâr elini śoķdı. 

Zaħm-ı acısından yapıştuġı şâħı ķoyıvirdi. Ser-nigûn deryâya düşdi,  
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ġarķ oldı. Melik-zâde bu ħâlet-i müşâhede ile Ĥaķķ Sübĥânehu ve te‘âlâya 

firavân ĥamd ü ŝenâlar eyledi. Birķaç günden śoňra zâhidi da‘vet eyledi, 

duħteri istedi. Zâhid eyitdi; “Biz dervîşlerüz. Dervîş-peçeler şâh-ı sebistâna 

ķaçan lâyık olur. Melik-zâde şerâîŧ-i ħidmetin edâ idemezler. Bize şerm-sârlıķ 

ĥâśıl olur,” didi. Melik-zâde eyitdi; “Bizüm anlara rağbetümüz ħidmet içün 

değildür. Ħidmetkârlar çoķdur. Sa‘âdet berekatları ve yemîn-i ‘iffet ve kemâl-i 

śıyânetleri içün râġıb oluruz,” didi. Zâhid eyitdi; “Bizüm ile muśâĥabet iden 

abdâllar bu ħuśûsı işâret eylemişlerdür. Ĥâliya bu râżı kimesneye ifşâ itmek 

tevaķķuf idüň ataňuz pâdşâhdur. Śabr idüň, şâyed anlar ŧarafından daħı ŧaleb 

oluna ki ĥaķiķat reh-vânlarınuň sözleri żâyî‘ olmaz. Ķulları dürüġ değildür,” 
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didi. Melik-zâde hâmûş oldı. Bir gice Melik-i Ķaytur ħˇâbda gördi ki savma‘a 

zâhidden bir mâh gelüp nûş-zâduň ķaśrına  girer. Nûş-zâduň ķaśrından  
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âftâb tâli‘ olur. Nûrı nıśf-ı cihâna irişür. Melik-i Ķaytur ħˇâbdan bî-dâr olur. 

Mu‘abbirleri ve ĥükemâyı cem‘ ider, vâk‘ıa(y)ı söyler. Tâ‘bîr iderler ki 

“Zâhidüň duħterin melik-zâde alur. Bir oġlı ŧoġar nice cihâna ĥükm ider,” 

didiler. Melik-i Ķaytur ħoş-dil oldı. Ol gün zâhidi da‘vet itdi. Hemân duħteri 

‘aķd-i nikâĥ itdiler. Nûş-zâde ‘iffet ü ‘iśmet bereketi ile dervişüň duħteri bânû-

yı cihân oldı.‘İffet-i savâmi‘ ķuds-şem‘lerinden iķtibâs olunmuş bir nûrdur ki 

nefs-i insân ile olan şehevât ü hevâ vü heves žulmetleri ve lezzât-i fânîye-i 

cesedânî ol nûr vasıŧasıyla maĥv-ı zâil olur. Bu ķażiyye-i ġarîbe çoķ ĥikmet ü 

‘ibret yaşatmalıdur. Ol ki ĥakîm ü ehl-i dildür. Bundan nice ĥikmetler öğrenür. 

Ĥiśśe vü ‘ibretler alur. Âħîrü’l-emr ‘ulüvv derecata irişüp ħâtime oldı. Bâġbân 

oġlı çeşm-i ħıyâneti giryân olup aġladı. ‘Ömr-i bâġınuň meyvesinden maĥrûm 

oldı.  ����(  ?) şâmit-i dûn ile zebûn idi. Vücûdı ķâmeti büküldi. Neden oldı 

menzile-i ‘uķbâsı câh-ı cehennem derece-i  
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âħîrisi ‘aźâb-ı âteş ile üns ü maĥrem oldı. Melik-zâde eğerçi dâm-ı ‘aşķa 

muķayyed oldı. Lâkin śabr-ı cemîle dâmen-kîn olup du‘â-i zâhidden iĥžâž ‘işve 

ü nâz-ı ‘aşķâ esîr olmadı. ‘Âķıbetü’l-emr murâda irişdi. “Kâmurân ü kâm-yâb 

oldı,” diyüp ol mezbûr veled-i zinâ ĥiķâyeyi tamâm,  kendüsinden Yûsuf Şâh’ı 

gâyet ĥaž itdürdi. Çün iküňdü yaķın oldı. Yazıcıoġlı eyitdi; “Buyuruň 

gidelüm,” diyüp cümlesi ķalķup Yûsuf Şâh’uň dâmeniň bûs eylediler. Yûsuf 

Şâh cümlesine yigirmişer altun iĥsân eyledi. Yazıcıoġlı ile Bûrnâz Süleymân’ı 

berâber alup Yûsuf Şâh ħânesine getirdi. Ol gice ‘ažîm žiyâfetler eyledi. Yûsuf 

Şâh Bûrnâz Süleymân’a minnetler idüp, “Cânum Süleymân Aġa bir ĥikâye 

daħı iĥsân ider misin,” didikde ol bed-baħt, “Emr efendümüň,” diyüp ĥikâyete 

başladı. Ĥikâye rivâyet-i ‘ahd-i ķadîmde selâŧîn-i rûy-i zemînde bir pâdşâh-ı 

śâĥib-ķırân-ı rüzgâr ħüsrev-i gîtî sitân u ‘âlem-güşâyı u kâm-kâr   
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var  idi. Devlet-i ebnâ ile müttesi‘de salŧanat emründe ķuvvet ü ķudreti lâ-

yuĥśa vü lâ-yu‘add idi. Fi’l-vâķi‘ ferzend devĥa-i ‘ömrüň şükûfesi, zindelik 

bâġdâdında kûfesi şâd-mâni çemenlerinüň sebze-zârı nüzhet ü ŧarâvet bâġınuň 

tâze gülzârıdur. İnsânuň enîs ü ķurre-i ‘aynı ĥâśıl-ı ‘ömri ferzend oġul zind-

ġanî mıśrına şeker ü ķanddur. Ol pâdşâh bu niġmet ile devlet-mend olup dörd 

nefer-i ‘âķıl var. Çemende oġılları irişüp her biri bir Nihâl-i bâġ civânî, ŝemere-

i şecere-i zinde-ġanî oldı. Pâdşâh bunlara ħˇâceler ta‘yîn idüp ma‘ârif-i ‘ulûmi 

cümlesine ta‘lîm âdâb-ı salŧanat ve eŧvâr-ı ĥükûmeti tefhîm eylediler. Pâdşâh 

her birine ķâbiliyet ü isti‘dâd cibilletlerinde kemâl-ı rüşd ü reşâd görüp murâd 

edindiği taĥt yedinde    olan memâliki bunlara tevzî‘ vü taķsîm salŧanat ü 

ĥükûmet kilîdinüň miftâĥını ellerine teslîm idüp kendüsi ferâgat-ı ħâŧır ile 

‘ibâdet-i Ĥaķķ’a meşġûl ola. Oğıllarını bu ma‘nâyı işrâb içün cem‘ nûr-i 

dîdelerini bezme sirâc ü şem‘ itdi. 
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Maķśûdını bunlara taķrîr, murâdı naķışlarını śafĥa-i beyâna taśvîr idüp didi ki; 

“Hezâr ĥamd ü minnet ü ŝenâ Cenâb-ı Ĥaķķ’a cell ü ‘alâķa bende-i kemînesini 

bunca memâlikne ħân nice iklîm ü vilâyete zî-fermân eyledi. Mâl ü menâl ü 

ĥazâ’in, cevâhir ü güzîn ü enva‘-ı defâyin iĥsân eyledi. Mevâhib-i ilâĥî ‘aŧâyâ-

yi nâ-mütenâhî muķâbelesinde ben daħı muķadderimi śarf idüp elüm altında 

olan ‘ibâd-ı Ĥaķķ’a rıżâsı üzre nıśfını bîşe eyledüm. El-ĥamdülli‘llâh memâlik 

ma‘mûr refahiyyet ü üns meclisleri cerâġ-ı ‘adl ile pür-nûrdur. Ĥayâtum 

dîdeleri cemâlüňüz ile rûşen ĥużûr ü istirâĥatum ravżaları viśâlüňüz ile tâze 

gülşendür. ‘Ömr gülzârınuň ŧarâvetine beķâ görünmez. ‘Âlem reh-i fenâ 

muķarrerr, ķand-ı mıśrîde ŝebât ü devâm yoķ. ‘Âķıbetü’l-emr śuya düşüp 

izledügi mükerrerdir, gözümüz görürken her birüňizi bir köşeye şâh-ı mülkümi 

cümleňizi tevzî‘ ile sizi pâdşâh ideyüm,” didi. Oġılları ‘âķıllar ferzâneler 

kemâl-i ‘ilm ile kâmiller idi. ‘İŧâ‘at zemîni  
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bûs idüp fermân-ı birlik şarŧlarını ri‘âyet idiler. Cümleden büyüğü sâ’irleri 

müşâveresiyle didi ki “Emr ü fermân sizüň ulü’l-emre iŧâ‘at vâcibdür. Lâkin bu 
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ħuśûśda ķuśûrımuz olmayın, ĥuzûrumuz yoķdur. Pâdşâh-i ‘âlem-penâhuň der-i 

devlet-me‘âbından istid‘â iderüz ki merâĥim-i şâhîden eksilmez. Tekmîl olunca 

bendelerine îmân iĥsân oluna,” diyücek, pâdşâh bunlardan śordı ki “Ķuśûruňuz 

nededür?” ferzend-i şerif-mend cevâba mutaśaddî olup dir ki “Mertebe-i şâhî 

eğerçi fażl-ı ilâhîdür. Ammâ alâmına nihâyet maĥźurâtına ĥadd ü gâyet yoķ, 

‘âķıl aňa maġrûr olmaz. Şâhlıķ dest-mâl gibidür. Elden ele intiķâl ider bir 

güneşdür. Zevâle ķarîb bir maĥbûbdur. Ŧâlibi çoķ dil-nevâz ve dil-firîb, mekr ü 

âli vâfir cânâna nâz ü delâli bî-nihâye âşinâ śuretine bî-gânedür. Adem istinâd 

idicek arķa değildür. ‘Âķıllar anı ra‘d ü berķe teşbîh eylemişler. Her nefsüň 

kendü źâtında bir hüneri belki envâ‘ śanâi‘den müfîdce bir śan‘atı olmaķ  
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lâzımdur ki żarûret eyyâmında kişiye mûnis ü yâr ola. Bendelerüňüz şimdi 

ümîd idinürler ki ol maķśûdıň ĥuśûli içün icâzet-i ĥâķânî ‘inâyet oluna, her 

birümüz bir śan‘at ü kemâl öğrenüp ĥużûr-ı ber-ĥubûruňuza geleyüz. Ol 

zamânda fermân-ı şerîfüňüz ile memûr oluruz,” didiler. Kelâmını pâdşâh 

pesendîd idüp ma‘ķûl görüp icâzet virdi ki murâdları üzre olalar. Şehzâdeler 

śanâi‘e ĥarîś olup arżû eylediler ki bir âħer diyâra varup pişe ve hüner taĥśîl 

ideler, şâhlıġa lâyık pâdşâhlıġa müstaĥiķķ olalar. Birinüň śan‘atına âħerüň 

vuķûfı olmaya. Vâkı‘â diyâr-ı ġurbet görülmeyince,  âdem ehl-i hüner belâ ü 

miĥnet ü meşaķķat çekilmeyince ma‘dende sîm ü zer olmaz. Eşcâr 

budaķlarında meyveler ibtidâda ĥamdur. Pertev-i âftâb ile mühezzeb ŧâbayıħ-ı 

bâd ile müeddeb olmayınca pişüp puħte beyâbânda serv aġaçları şikence tişe 

vü teber çekilmeyince sizüň şâh içün taĥta olmaz. Şehzâdeler ittifâķ ile sefer  

idüp ķaŧ‘-ı menzil ve ŧayy-ı merâĥil ķılup bir mu‘ažžam şehre irişüp  
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bildiler ki murâdlarına behre anda ĥâśıldur. Şehr ucunda birbirine vedâ‘ içün 

müfâreķat eyleyüp ittifâķ itdiler ki yılbaşında bir mua‘yyen zamânda girü ol 

maĥalde içtimâ‘ eyleyeler. Her birisi şehrüň bir ŧarafına ‘azîmet idüp 

perâkende oldular. Şehzâde-i Kebîr maĥallâtdan bir kûçede bir ħâneye mihmân 

oldı. Ev śâĥibi ma‘ârifden ħabîr, hünerlerde bî-nažîr idi. Şehzâdenüň çehresin-

den âzâdelik ĥilyesinde ferzânelik görür, ferâset ile ma‘lûm idinür ki aśîldür. 
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Zirâ ‘alâyım ü evzâ‘-ı merdümüň ‘ulüvv-i şânına bürhân ü delîlidür. Maħdûme 

gereği gibi ri‘âyetler, envâ‘ ŧa‘âmlar pişürüp ekâbirâne żiyâfetler eyledi. 

Keyfiyyet-i aĥvâlden su’âl itdi. Şehzâde daħı cümle evżâ‘ vü sergüzeştini 

ķarındaşları ħuśûśını ĥikâyet; her biri śanâi‘den bir san‘at öğrenmek içün diyâr-

ı ġurbete ‘azîmet itdikleri rivâyet eyledi. Śâĥib-i ħâne eyitdi; “Cihânda śanâi‘e 

nihâyet ‘âlemde pişe pişesine ħadd ü gâyet yoķ śanâi‘ň ekseri meşhûr her şebde 

bir dürlü çerâġ ü nûr olur. Ammâ  
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kemîneňüz ba‘żı mestûr śan‘atlara vâķıf olup ŧab‘umuz gencîne-i ma‘ârif ve 

defîne-i leŧâîf olmuşdur. Size ķuş dilini ta‘lîm manŧıkü’ŧ-ŧayr ŧarîķini tefhîm 

ideyüm. Her mürgde bir dürlü zebân, her ķuşda bir nev‘î beyân olur. Bu ‘ilme 

kimsenüň şu‘ûrı bu fene aħerüň vuķûf ü ĥużûrı yoķdur. Terennümât-ı ŧuyûrda 

çoķ ĥâlât-ı naġamât ü elhânlarında ‘acâyib ü ġarâib ĥikâyet vardur. ‘Âlem-i 

‘ulüvve-i pervâz ile bedâyi‘-i aĥvâle dem-sâz olurlar. Baĥr ü berde mürûr ile 

çoķ yerlere duħûl ü ‘ubûr iderler. Söyledikleri âvâzeler güźâf-ı nâle vü 

feryâdları maĥż-ı lâf değildür. Gördikleri aĥvâli taķrîr-i müşâhede eyledikleri 

umûrı taśvîr iderler. Meclis-i insüň ĥikâyet kûyları kıśâ-perdâzları meserret ü 

sürûr-i bezminüň gûyendeleri ħoş-âvâzlarıdur,” diyü ķuş dilinüň şol deňlü 

evśâf ü şerĥini eyitdi ki şehzâde ol zebâna ‘âşıķ-ı ‘izârı manŧıkü’ŧ-ŧayra cân ile 

vâmıķ oldı. Vâkı‘â ķuş dili emr-i ġarîb her mürġüň kelâmını fehm eylemek 

śan‘at-ı ‘acîbdür.  
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Sâ’ir feżâyile beňzemez. Ħâtem-i ‘irfâna temellük ‘âlemde Süleymânlıķdur. 

Hemânâ ‘ârifüň eline ayaġına düşüp tâżarru‘ kemâl-ı cûd u iĥsânından 

tevaķķu‘ eyledi ki ol ‘ilim ta‘lîm ile mürde diline ĥayât virüp şâd virâne göňlini 

ol kân-i kerem yapup abâd eyleye. Śâhib-ħâne daħı kerîmü’l-nefs olup kirâm-i 

kânî źâtî lûŧfu cûd metâ‘nuň dükkânı iĥsân ü ‘âŧıfet lü‘lü‘sinüň śadefi mürüvet 

ü şefķat âynesinüň çehre-i pür-şerefi idi. Beźl-i maķdûr śarf-ı meysûr idüp 

şehzâdeye ķavlini ta‘lîm her mürġün dâîre-i eŧvâr ve elĥânını tefhîm eyledi. 

Şehzâde bir yıla değin ol fende üstâd tekmîl-i ŧarîķ idüp śâĥîb-i irşâd oldı. İkin-

ci şehzâde daħı esvâķ-ı şehre duħûl bir ma‘mûr u abâd pâzâra vuśûl buldı. Bir 
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dükkân-nişîne iĥtirâm ile selâm virüp ol daħı buňâ i‘zâz ü ikrâm idüp otururlar 

muśâĥabete âġaz idüp her yüzden kelâma fetĥ-i bâb iderler. Şehzâde tâze nev-

civân     
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aħlâķ-ı ĥamîde ile mevśûf źât-ı ħucceste-şân evżâ‘-ı meskenet-amîz, âdâbı, 

ħulķı, muĥabbet-engîz sözi şehd ü ‘aselden şîrîn ħiŧâbı ve tekin cevâbı mülâ-

yemet-i âyîn, dükkân śâĥibi muśâĥabette âşüfte kelâm-ı mevzûn belâgat-ı 

ķarînine firîfte olup teklîf ider ki “Bu gice mihmânıňuz külbe-i aĥzânımızı 

ķudûm-ı şerifüňüz ile müşerref idüp cânumuz olsaňuz câyîz midür?” der. 

“Ĥalâvet-i el-ŧâfıňuz bizi esîr-i kelimâtdur. Riyâduňuz istimâ‘-ı câna ķuvvet ve 

ķûtdur. Rûĥumuz ol şerbet ile sîr oldı,” diyücek şehzâde ol şaħś-ı lâtîf-âyîn ve 

mürüvvet zenîne ‘ale’r-re’sü ve’l-‘ayn kelâmı ile cevâb viricek dükkânına kilid 

urup ħâneye ‘ažm iderler. Şehzâde-i dil-güşâya serâyı surûr-baħş ve ġam-

zidâya iletüp envâ‘-ı firâş ü bisâŧlar ile müşerref zer-baft zarlar ser-â-ser 

bâlînler bisterle ile ârâste-i müzeyyen maķâm-ı gice irişür. Nev‘i nev‘i leźîź 

ŧa‘âmlar gûne gûne lüŧuf ü müştehî meserret-baħş câmlar ile şerbetler  
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çeküp şehzâde-i civân-baħtı gereği gibi żiyâfetler idüp aħvâlinden isti‘lâm 

idicek, şehzâde daħı ataları ve ķarındaşları ile vâķi‘ olan mâcerâyı tafśîl ü 

ĥikâyet, murâdları śanâi‘den bir śan‘at ile kâm-rân idüğini bildürdi. Meğer 

śâĥib-i ħâne aĥvâl-i deryâdan ħabîr ü âgâh, baĥr ü berde cezireler geşt itmekle 

keştî-bânlıķ śan‘atında mâhir, gemicilik ‘ilminde her ħuśûśa ķâdir idi. 

Şehzâdeye eyitdi; “Eğerçi zemîn ħuşk-ı çerâ-gâh âhû-yi müşgdür. Ravża-i 

‘âlemde temâşâ firâvân ķurûde tertîb olunan emüre pâyân yoķdur. Ammâ 

deryâda olan ‘acâyib cezâ’ir ü buĥurda müşâhede olunan ġarâib fevķ-al-

ĥaddü’l-ĥaśır ķurûda aĥcâr ü seng ve nâr-ı deryâda ‘aķd ü mercân ile lü‘lü‘-i 

şehvâr ķurûde cibâl-i nişîb ü firâz, deryâda pür-i śaĥn-ı basîŧ śuffe-i śaķķa gibi 

mümtâz ķurûde gâv ü baķar deryâda sahm-ı ŧarî dürr-i yetîm baĥra herkes ŧâlib 

ü müşterî deryâ-i śanâyî‘nde baĥr-ı bî-pâyânum. Üstâdlar bir sâlda yapdıķları 

gemi bir haftalıķ kârim ŧûl-i zamân ile ĥâśıl  
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olan keştiler. Bir iki gün içre tamâm olmaķ netîce-i efkârdur. Ĥâŧır ü ‘âŧırňuz, 

çünki śanâi‘e mâ‘’il olmuş siz benüm śan‘atımdan ‘alî pişe olmaġı endîşe it-

mek ŧarîķi âsândur. Ta‘lîminde zaĥmet çekilmez,” diyü fevâid bahrı şol deňlü 

taķrîr itdügi şehzâde ta‘lîmine raġbet gösterüp deryâ seyrine râġıb gemiciliķ 

śan‘atına bü’ŧ-ŧav‘-ı ŧâlib oldı. Śâĥib-i ħâneye minnetler ta‘lîm-i emrinde 

envâ‘-ı ‘izzetler ü ĥürmetler eyledi. Ol daħı ma‘lûm olan ķavâ’idi ta‘lîm dürûd-

gerlik umûrını şehzâdeye aślı ile tefhîm eyledi. Üçüncü şehzâde daħı şehrüň 

erbâb-ı žerâfetine mecma‘ olan semte râst gelüp görür ki ĥoķķabâzlar ĥîle vü 

efsûnda ser-efrâzlar gözden sürme çeker. Bî-nevâlar rişte ile aġızdan sâķız 

aġarlar. Sür‘at-nümâlar bu el-‘aceb dil-firîb ĥerifler, nâzikler, çapuk-destler, 

żarîfler şehzâde birisi ile âşinâ olup görür ki ħâli źihn bir çobân şehre tâze gel-

miş. Ġarîbü’l-mekân, lâkin sîmâsında serverlik ‘alâmeti var. Çehresinde şehri-

yârlıķ  
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nişânı görinür. Fi’l-ĥâl yanına düşüp şehzâdeye hem-dem envâ‘-ı şeŧaretler ve 

żarâfetler gösterir. Teklîfsiz maĥrem olur. “Ġarîb diyârdur,” diyü tevaķķu‘ vü 

niyâz ider ki ĥücresinde ķadem-i rence ķala. Şehzâde daħı da‘vete icâbet sün-

net oldıġına binâen ĥerifüň mekânına bile varur, görür ki orası evbaşlar 

maķâmı düzdler âşiyânı esbâbdan ħali vü tehî bisâŧı buryâ bâlîni seg sâĥesi 

leîmler sînesi gibi madîķ ü teng şehzâde-i âzâde bir miķdâr müşevveşü’l-ħâŧır 

olur. Lâkin ĥerif ħoş zebân nâzik beyân şîrîn-suħan ‘andelîb-elĥân kelâmı siĥr-

aŝâr maķalâtı efsûn-şi‘âr şehzâde ondan su’âl ider ki; “Bu ŧarîķe sülûke sebep 

ne oldı?” Ĥerif eyitdi;  “ ‘Âlemde efżâl-ı aĥvâl tecerrüd ü iĥmal-i mâl altında 

zebûn olmaķ ŧarîķe-i inśâfdan temerrüddür. ‘Ârife buryâ tehemmül rinde 

ĥazîne vü defîne teveküldür,” dimişler. “İğne delügünden Hindistânı seyrân 

ġayetde âsân bizüm śan‘atımız tîz-destlik bî-tîġ ü teber düşmân-şikestlikdür. 

Bir fene şu‘ûrumuz var. Üstâd özüňe  
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hezerân hezâr-pişe-verler. Anda ‘âciz kebuter altında nezâket ile toħum-mürg 

oluruz. Ŧuyulmaz işümüz mu‘cizdür,” didi. Şehzâde ŧâlib-i śan‘at, râġıb-ı 
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kimyâ‘yı azz-i rif‘at idi. Bu kelâmı gûş idicek rinde ižhâr-i ĥâl, ‘ârife keşf-i 

maķal ider ki “Bu kemîne gözüň daħı iħtiyâr-ı ġurbetden merâmı taĥśîl-i śan‘at 

vâķıf olduġuňuz umûrı muĥliśüňüze ta‘lîm iderseňüz nihâyet-i lüŧf ve ġayet-i 

minnetdür, diyü envâ‘ tażarru‘lar eyledi. ‘Ârif şehzâdenüň ĥüsn-i aħlâķında 

bende-i kemâl mülâyemet ve iĥtirâmına efgende olmuşdı. “Be-ser ü çeşm” 

diyü tîz-destlik ‘ulûmunu gösterdi. ‘Ala’d-devâm ol kâra mübâşeretde tamâm-ı 

ihtimâm eyledi. Ķarındâşları ile veda‘ zamânı gelince kâmil ü fâżıl oldı. Dör-

düncü şehzâdenüň ŧarîķi tîr-endâzler kemân keşler tekkiye râst gelüp görür ki 

pâk-meşreb bir ŧâ‘ife müctemi‘ olup her gûşe ta‘lîm-ħâneler her ŧarafdan 

ŧableler nişânlar ķonulmuş. Kemânlar çekerler, tîrler atarlar, cihâd ü ġazâlar 

içün ‘ibâdet ü ŧâ‘atde bu śan‘at fâ’iķ  şehzâde ŧab‘ına  
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muvâfıķ görindi. Ol zâviyenüň pîri, pehlevânı, pîş-ķademi ve nigeh-bânı kim 

ise buluşdı. Muśâĥabet ü iħtilâŧ eyleyüp anlar ile alışdı. Fi’l-vâki‘ śan‘at-ı tîr 

‘ažîmü’t-te’ŝîr ħadeng-i sehm ile sihâm rûĥ-ı teng peykân-ı teber-i âb-dâr ile 

cân ķademleri leng olur. Tîr-i ķażâ-yi nâ-gehânî düşmâna belâ-yı âsmânîdür. 

Rûz-ı şeb ta‘lîme cehd eyledi. Tîr-endâzlıķ fenninde mâhir üstâd oldı. 

Ķarındaşları ile mu‘âhede zamânı irişdi. Cümlesi fünûnda mâhirler 

śan‘atlarında tamâm-ı  ķâdirler olup her biri yerlü yerinde ‘ažm-ı sefer ķılup 

maĥall-i mev‘ûda gelüp mülâķat idüp firķatleri muvâśalata mütebeddil oldı. 

Görişdiler, ķoçuşdılar. Ni‘met-i viśâle şükr ü ŝenâlar eylediler. ‘Ažm-ı ŧarîķ 

idüp zamân ile diyârlarına vuśûl bulup, atalarınuň erkân-ı devleti şehzâdeleri 

istiķbâl idüp ħâk-i pâ-yı şâh ile gözlerine iktiĥâl itdiler. Pederleri ħurrem ü şâd 

olup ferzendlerinüň ķudûmuna der-gâh-ı ĥaķķa şükürler ŝenâlar idüp fuķaraya 

taśadduķ ü iĥsânlar eyledi.  
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Bir gün cümlesini żiyâfet idüp otururlar idi. Ŧa‘âm üzre idi. İttifâķ ol serâyda 

birķaç yerde ķarlıguç yuvaları var idi. Her yuvada ikişer olup birisi ħâne-perver 

beyżalârını bekler, birisi eŧrâf ü cevânibi se‘ir idüp eşine ŧu‘me getürüp anı 

beslerdi. Meğer ol sâ‘atde biri gelüp yuvada olana söyler. Ŧurfe kıśśa vü 

‘acâyib każiyyeyi ĥikâyet ider. Şehzâde-i evvelki ķuş dilini öğrenmişdi. Ol 
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ŧarafa gûş ŧutup ŧurfe-kelâm diňlerdi. Mürġ sözini tamâm  idüp sâkit olunca 

şehzâde medhûş oldı. Başından ‘aķlı gitti, yıķıldı. Atası ve ķarındaşları ķoçup 

envâ‘-ı ‘ilâclar eylediler. Bir zamândan śoňra gözün açup keyfiyyet-i 

aĥvâlinden śordılar. Eyitdi ki;  “Ķarlıġucuň birisi eşine bir ‘acîb ĥikâyet ider. 

Bir duħter-i sa‘d aħterüň cemâl-i vaśfını ider. Zebân-ı mürġi öğrenmiş idüm. 

Ol ķuşuň rivâyeti ile ol duħtere ‘âşık oldum. Ĥikâyet-i ĥüsni cânuma âşup 

bıraķdı. Śabr ü ķarâr naķdîne târ-mâr itdüm. Viśaline çâre olmaz ise mürġ-i cân   
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âşiyân-ı tenden firâr muķarrerdir, diyü nâle vü zâr ah-ı bî-ķarâr ider. Atası ve 

ķarındaşları su’âl iderler ki “Bâri işitdügüň ĥikâyeti söyle. Śûret- i mâcerâyı 

taśvîr eyle görelüm, şâyed viśâline çâre vü imkân ola.” Şehzâde ĥikâyet ider ki 

“Deryâ içinde bir cezîre de ķulle-i ‘ažîm olup, firâzî ķubbe-i felekde âsmâne, 

ķarîb farķında bir serây-ı ‘âli, cây üzerinde bir taħt-ı fîrûz-baht ki hümây ferişte 

cemâle âşiyân bir duħter-i pâkîze-aħtere maķarr ü mekâňdur. Ne duħter ruħları 

gül-bergtir. Güzellikde fürûzende aħter. Aħter n’olur? Mâh-ı enver belki 

ħûrşîd-peykerdür. Ruħsârları tâbân-ı gül-reng çehre-i nûr-i behresi diraħşanı 

ġayetde şûħ ü şeng gözleri cân mülküne fitne mâr gîsular kirpikleri dil-i dûz 

tîrler göňül almaġa seħħârlar câdûlar ebrûları müşgîn kemânlar muķavves, 

ķaşları hilâller her biri cân mürġinüň şikârına cengâller, kâkülleri deste deste 

güller, saçları ĥüsn ü cemâl ravżasında ŧop ŧop sümbüller zülf-i ŧâr-mârnuň   
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her târı bir mâr, zerrîn śaçlarınuň her ķılı altunlu zünnâr miyân mûdan ‘ibâret, 

ĥoķķa-i dehânı dîde-i mûrdan bir nişâne vü ‘alâmet, lebleri çeşme-i zülâl 

dehânı ĥavż-ı kevŝer ü selsâl dişleri dürr-i yetîm ü lâl, boyı şâh-ı tûba vü ‘ar‘ar. 

Cemâlde rûĥ-i muśavver, dîdârı dil-güşâ-i cân perver, ammâ ol nâzenîn-i pür 

ejder sengîn-dil elinde maĥbûs gâhî gelür. Dil-ârâ-yı ‘âlem-ârâyı ayaġından 

beline gelince ķuyrıġı ile ŧolaşdurup cânânı ķucar, başını göğsi üzerine ķoyup 

ġabġab müşgîni gerden-i ķâfûr anını şemm idüp, ķomaz. Yüzini gözini ol 

ķamer çehrenüň ‘izâr-ı güllü tenine sürer. Sersem maśĥûbını ol âşûb-ı cihânuň 

śaçları içine śoķup her birini oħşar. ‘Âdeti on güne varınca viśâl-ı rûĥ-efzâyla 

muġtenim olur. Teleźźüź ider. Ol on günde yedi gün muttaśıl uyur. Ħˇâbda üç 
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gün uyanur, bî-dâr olur. Gâhî ol gül-bûyi ķor. Ķarşusuna geçer. Cemâline 

ĥayrân, rûħsâr-ı bedrine nigerân olur. Temâşa ider. Ol gül-i gülzâr-ı cemâl ol  
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ef‘î-yi nâ-bekâr cengâlinde giriftâr rûz-ı şeb giryân ü nâlân ħulâśa çâre vü im-

kân yoķ. Leyl ü nehâr ‘aźâb-ı mâr ile mu‘aźźebdür. Bugün ol ķulle üzerine 

ķonup ol âftâb-ı ĥüsn ü cemâlüň belâsına giryân ü nâlân cigerüm püryân bura-

ya gelince gözlerüm yaşı revân oldı. Âdemîde ġayret ü ĥamiyyet olmazmış. Ol 

derd-mendi belâdan varup ħalâśa atsalar olmaz mıydı,?” diyü söylerdi.“Bî-

iħtiyâr âşüfte vü ħasta oldum. Meded baňa bir  ‘ilâc ü tîmâr idüň bu derd-i 

derûn ile bîmâr ü zârum,” diyü gözlerinüň yaşını deryâ itdi. Gemicilik śan‘atını 

öğrenen ķarındaşı ĥâline raĥm idüp atasına tekellüm eyledi ki “Bu emrüň 

tedârüki âsândur. Deryâdan ol cânibe varmaķ içün birķaç gün içinde bir büyük 

parça işlemeğe ķuvvet ü tâķatüm vardur. Ammâ anda varılduğı taķdîrce ol ej-

der ile muķâvemet müşgil,” diyücek üçünci ķarındaşı eyitdi; “Ejder ile ceng 

lâzım değil idi. Gün erişmiş ol uyudıġı zamânda ķızı bir śan‘at ile uġurulayup  
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almaķ asândur velâkin uyanup ġajġursa dermân gerekdür, didi. Dördinci 

birâderi ķarındaşı “Ol emri baňa tefvîż eyle ejder ne ķadar tüvânger ise tîr ile 

anı helâk müyesserdür. Sen hemân gemi tedâriğine meşġûl ol,” didi. Ataları 

oğullarınuň tedbîrlerine şâd ü ħurrem envâ‘-ı sürûr ü ĥubûra maĥrem oldı. Ol 

bed-aħterüň birâderi hemân mübâşeret idüp zamân-ı ķalîlde bir celîlü’ş-şân 

parça bünyâd idüp cümle ķarındaşları ile içine girüp kifâyet miķdârı esbâb u 

yaraķ ve ‘asker alup deryâ yüzine revâne oldılar. Cezîre ne yerde ve ne cânibde 

idügüni ķırlangınç dimişdi. Ŧoġrı ol ŧarafa teveccüh itdiler. Bâd-ı murâd 

muvâfıķ, tevfîķ-i Ĥaķķ maķśûdları śuyına muŧâbıķ düşüp günlerde bir gün ol 

cezîreye viśâl buldılar. Ķulle-i ķurbına ŧemür ķoyup kenara âdem çıķardılar. 

Tecessüs idüp ejderüň hˇâbı zamânında ķarındaşlaruň cümlesi kullenüň 

ķapusını bulup yuķarusına su‘ûd eylediler. Bâlâya çıķup gördiler ki fi’l-vâki‘ 

taħt üzerinde ejder-i ef‘î 
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peyker bir alnı ķamer çehresi enver, cemâli âftâb-manżar, yüzi bed-i aya 

beňzer. Ħûb-ruħsâr ile hemser olmuş yatur. Cânânenüň belinden aşaġası ol 

bed-aħterüň dem-i nuĥûset encümı içre kem olmuş görünmez. Nâzik meyânına 

mübarek cismi kemer, yılânuň ser-i zehrâşubına ħˇubuň sîne-i sîmîni bister, 

miskîn śaçlarınuň târları mârlar idi. Ejder ile münâsebetler olmaġın üzerine 

düşüp perîşân ejderi beklerler. Çeşm-i duħter şehzâdeleri göricek derûndan âh 

ider. Gözleri pür-nem, ŧolu yaş tekellüme mecâlî yoķdur. Âġûş-ı mârda zebûn 

remz ü işâret ile bunlardan istimdâd ider. Birâder tîz-dest ve ĥîle-şinâs eyler ve 

varup öğrendügi śan‘at ile ol mû-miyânı yaġdan ķıl çeker gibi âsân ŧarîķ ile 

kemer-gâh-ı ejderden çeküp çıķârup ħalâś itdi. Fî’l-ĥâl cümlesi cânâneyi 

getürüp gemilerine girince ejder uyandı. Yanında yâr yoķ feryâdlar ve figânlar 

eyleyüp ġajġurur görür ki deryâ kenârında bir gemi ŧurur. Bârû-yi ķulleden   
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âşaġa ejder-i pertâb kendüyi pürtâb idüp gemiye hücûm eyler. Hengâmesinden 

zemîne ıżŧırâb, emvâc-ı deryâya inķılâb düşer. Mellâĥlar daħı mu‘accelen ge-

miye bâd-bân idüp ķaçarlar. Ejder deryâya düşüp zehr-efşân olup gemiye 

irüşür. Dördinci şehzâde tîr-endâzlıķda pehlevân idi. Gemi üzerinde ejdere 

tîrler urup mecrûĥ iderdi. Baĥruň yüzi gül-gûn, mâruň endâmı ser-tâ-ser pür-

ħûn bir pâre ża‘îf ile zebûn olup ķuvveti şikest olurdı. Ammâ gemi dünbâlini 

elinden ķomayup muttaśıl ceng iderdi. Şehzâdenüň oķları tamâm olup elinde 

bir tîr ķaldı. Ejderüň bir gözi sehm-nâk olup helâk olmışdı. Bir göz ile çaluşur 

idi. Gemi ħalķına ıżŧırâb müstevlî oldı. Ejder daħı cân acısından gemiye irişdi. 

Şehzâde Cenâb-ı Ĥaķķ’a mütevekkil olup kemân-ı düşmen sitânını çekdi. 

Ejderüň śaġ olan gözini gözleyüp atdı. Ŧaķdîr-i Ĥaķķ ile ħadeng-i tîr çeşm-i 

mâra  
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te’ŝir idüp, hemân ejderi(n) bî-cân vücûdı deryâya boġulup śuda pinhân oldı. 

Birâderler ħurrem ü şâd, ġamdan azâd olup, cânâne derd-mend ĥabs-ı mâr pür-

güzend ile giriftâr idi. Bi’l-külliyye ħalâś oldı. Birâderlerüň ayaġına düşüp rûy-

mâl eyledi. Cümlesi Ħudâ-yı Bî-niyâz’a vâfir ĥamd ü ŝenâlar, şükürler ķıldılar. 
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Bâd-ı vezanda idi. Birâderler ve cânâne śâġ ü zinde deryâdan çıķup menzilleri-

ne vâśıl oldılar. Pederleri olan şâh-ı ‘âlem-penâh mesrûr ü pür-ĥubûr olup 

oġullarına âferînler ferzend-i sa‘âdet-mendlerinüň ĥüsn-i tedbîrlerine ŧaĥsînler 

itdi. Bânû-yi misk-bûy ve gül-rûy daħı dest-bûs-ı şâh-ı žafer-me‘nûs ile 

müstes‘id olup cümlesi murâdlarına irdiler. “Her biri bir merd-i gül ü mül ü 

ra‘nâya irişüp taĥśîl-i śanâi‘ vü meâŝirde iķdâmları müŝmir murâd ve müntîc-i 

merâm-ı behcet-encâm oldılar,” diyüp ĥikâyeti tamâm eyledi. Yûsuf Şâh 

“Âferîn Süleymân Aġa işte bu ĥikâye źevķüme gitdi,” diyüp üç yüz altun iĥsân 

eyledi.  
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Çün śabâĥ oldı. ‘Ažm-i meykede eylediler. Ol mezbûr veled-i zinâlar bir bir 

cem‘ oldılar. Yûsuf Şâh cümlesine iltifât idüp bir müzeyyen meclis ķurup 

ħânendeler, raķķâślar gelüp dürlü raķś eylediler. Mezbûr Yazıcıoġlı Bûrnâz 

Süleymân’a işâret idüp aşaġı inüp didi ki;“Birâder bu aħşâm Yûsuf Şâh’ı senüň 

ĥanene getürelüm. Üç ‘aded zenân-ı çengî ile Yûsuf Şâh’ı źevķ itdürüp birâz 

yolalum, öbür refîķler ħaberdâr olmadan,” didi. Süleymân Aġa “Pek 

münâsib,”diyüp ŧoġrı zenân-ı çengîler gelüp aĥvâli ĥikâyet eyledi. Çengîler 

münâsib görüp ‘ažm-i Bûrnâz Süleymân ħânesi eylediler. Bûrnâz Süleymân  

meyketeye gelüp Yazıcıoġlını işâret ile keyfiyyet-i aĥvâli bildürdi. Çün aħşâm 

oldı. Yazıcıoġlı eyitdi; “Ġayrı sulŧânum buyuruň gidelüm, vaķit aħşâmdur,” 

didi. Yûsuf Şâh “Buyuruň” diyüp meyketeden çıķdılar. Yazıcıoġlı eyitdi; 

“Efendüm begüm Süleymân Aġa ķuluňuz ĥaddi olmayaraķ sulŧânumı da‘vet 

ider. Emir efendümüňdür,” didi.  
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Yûsuf Şâh eyitdi; “Da‘vete icâbet lâzımdur, buyuruň,” didi. Ol mezbûrlar şâd 

olup ‘ažm-i ħâne-i Süleymân Aġa itdiler. Yûsuf Şâh gördi ki üç ‘aded ĥünŝâ 

câriyeler muntažır durular. Hemân Yûsuf Şâh’uň ķoltuġına girüp şîve ile ŧaraf-ı 

meclise oturdılar. Yûsuf Şâh su’âl idüp “Bu câriyeler kimindür,” didi. 

Yazıcıoġlı eyitdi; “Efendüm ķanġısı źevķüňize gider ise o sizindür,” didi. 

Yûsuf Şâh gülerek câriyelere nažar idüp birine “Sen benümsüň, gel yanıma,” 

diyüp der-âġuş eyledi. Ol gice śabâĥa ķadar źevķ idüp ba‘de’s-śabâĥ ĥamâma 
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varup istirâĥat eyledi. Ĥamâmdan çıķup ‘ažm-i meykede eylediler. Gine źevķ ü 

śafâ idüp tamâm yedi mâh bu vechle ol veled-i zinâlar ile ol mâlı tamâm  eyle-

di. Bir gün ġayet mest gelür iken babası dostlarından biri görüp ta‘accüb idüp 

“Bu ne ĥâldir, bunı babası Bekir Oŧa Başıya sipâriş eyledi. Niçün söylemezler 

ol daħı niçün bunı aramaz,” didi. “Bu naśıl işdür. Bari ben varayum 

söyleyeyüm,” 
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diyüp doġrı Bekir Oŧa Başı’ya gelüp ĥâli ifâde eyledi. Bekir Oŧa Başı pür-âteş 

olup bir ķaraķolluķcı çaġırup; “Var şol sefîh oġlanı al gel evinden,” didi. 

Ķaraķolluķcı çün śabâĥ oldı. ‘Ažm-i Yûsuf Şâh eyledi. Gelüp ķapuyı dâķķ 

idüp vâlidesi; “Kimdür?” didükde ķaraķolluķcı eyitdi; “Yûsuf Şâh’ı Bekir Oŧa 

Başı ister,” didi. Vâlidesi eyitdi; “Oġlım selâmlıķda yatur, gir içerü al git. 

Cânum oġlım Bekir Aġa’ya benden selâm söyle evlâd benüm değildür, 

anundur. Evvel Allah’a śoňra aňa emânet eyledüm”, didi. Ķaraķolluķcı yuķaru 

oŧaya çıķupYûsuf Şâh’ı uyķudan uyandurdı. Yûsuf Şâh ķaraķolluķcıyı görüp 

‘aķlı başından gidüp  “Efendüm ne istersüň, didi. Ķaraķolluķcı bed-mu‘âmele 

ile “Ķalķ seni Oŧa Başı ister, didi. Andan Yûsuf Şâh’ı ķuzı gibi alup ķışlaya 

getürdi. Yûsuf Şâh Oŧa Başı’nuň destîň bûs idüp şöyle durdı. Oŧa Başı’nuň 

çehresinden ġażab-aŝârı nümâyân olup eyitdi; “Bire sefîh oġlan ben saňa bunca 

naśîĥat eyledüm. Gûşuna  
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mengûş olmadı mı? Şimdi ben saňa ne cefâ ideyüm?” diyüp orada olan kimes-

nelere şefâ‘at idüp birâz ġażabı teskîn oldı. Hemân ķaraķolluķcıya eyitdi; “Var 

baňa aşcıyı çaġır,” didi. Aşcı geldi. Oŧa Başı bir boġça esbâb ĥâżır eylemiş, 

eyitdi; “Aşcı al bu oġlanı maŧbaĥa śoy,” diyüp teslîm eyledi. Aşcı Yûsuf Şâh’ı 

śoyup bir mâ‘î şalvâr, bir bâġdâdî ķuşaķ, bir aġa mintânı, bir beyâż śâķız şâlı, 

bir fes, bir gümüş dîzge, beline çirâz, ayaġına yemenî giydürüp â‘la bir dilber 

ķaraķolluķcı eyledi. Dâ‘im Oŧa Başı ħidmetinde olurdı. Oŧa Başı câmi‘e gider-

se bile gidüp pâpucını ķaldurır idi. Günlerde bir gün dîvân oldı. Bekir Oŧa Başı 

dîvânda ķalmaķ murâd eyledi. Oŧa Başı Yûsuf Şâh’a eyitdi; “Var sen ķışlâya 

git,” didi. Yûsuf Şâh ‘ažm-i ķışla iderken yolı eski serây önüne geldi. Anı gördi 
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ki bir ak ķoçı ķarşudan gelür ve ârdunda on ķadar câriyeler vardur. Yûsuf Şâh 

güyâ selâma ŧurur gibi muntażır olup ŧurdı. Ķoçı Yûsuf Şâh’uň öňüne geldi. 

Gördi ki içinde bir ĥanım ve bir câriye yelpaze śallar. Yûsuf Şâh  
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câriyeyi gördi ki  yüzünde ħâlden ‘anberler, dehânı ĥoķķasında dişleri lü‘lü‘ler, 

serâ-perde ĥüsnünüň nigeh-bânı, giysûlar cemâlde cemîl, liķâda bedre-‘adîl 

ĥüsn cihân-efrûzına nażar şeydâlıķ, ġonce dehânı arżûsı pür-şîveki andan ĥâśıl 

olur. Nâ-peydâlıķ bedeninde her dest-i sîmini gümüşden dürülmüş bir al, 

ķametde müntehâ serv-i ħırâmân, nihâl-ı ŧûbâ ķadd-i bâlasına ĥayrân şîve-i 

reftârda kebg-i deri, ‘işve-i güftârda reşk-i ĥûri vü perî, cemâli âftâbınuň 

şa‘şa‘sından yüzine nażar muĥâl, ruħsâr-ı tabaňı pertevinden gûşe-i ebrûsunı 

görmeğe mecâl ķalmayup śaçlarınuň târ u pûdı şekke-i śayyâd kirpikleri cân 

almaġa tîrler, nîşterler mâ-ħançer-i cellâd Yûsuf Şâh bîň cânla şîftesi âşüftesi 

cân-baħş lebleri dârü‘ş-şîfasınuň ĥastası oldı. İçerüden ħânım daħı Yûsuf Şâh’ı 

gördi ki cemâlde cemîl, ĥüsn içinde bî-‘adîl şîve-i reftâr ile kebg-i ħırâma nâz ü 

‘işve ile serv-i sehî endâma ķadd-i bâlası câna belâ ķâmet-i mintehâsı şâħ-ı 

ŧûbâ, çehresi gün gibi rûşen, alnı açuķ ebrûları güşâde,  
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bir şûħ ü şen, gözlerinde ‘alâmet-i siĥr ü fiten kirpikleri tîrinüň nişânesi cân ile 

ten ĥoķķa dehânı câm-ı la‘lin, lebleri yâķut yâķut bir şekl-i hümâyûndur. Ķaśd 

eyledi ki ķoçıdan inüp miyânını der-agûş, ķollarını ince beline kemend, śaçları 

târı ile göňül mürġini bend eyleye. Tîr-i maķśûdı atup nişâne irgire murâdı çeh-

relerini âyîne-i viśâlde baķup göre. Hemân ĥanım bir câriye çaġırup ķulaġına 

bir söz eline bir şey virdi. “Câriye başum üstüne,” diyüp ķoçı çekülüp gitdi. Ol 

câriye ŧoġrı Yûsuf Şâh’uň yanına gelüp, “Cânum efendüm size bir śoĥbetüm 

var, eğer ruħśât-ı devletüňüz olursa ifâde iderüm,” didi. Yûsuf Şâh “Buyuruň 

görelüm mes‘eleňüz nedür?” didi. Câriye eyitdi; “Efendüm ism-i şerîfüň nedür, 

size kim dirler ve ķanda gidersiňüz pederüňüz ve vâlideňüz var mıdur?” didi. 

Yûsuf Şâh hemân “Âh efendüm bendeňizüň cânını pek yaķdılar bir ŧaķım 

veled-i zinâlar” diyüp, başından geçen serâncâmın  ĥikâyet eyledi. Câriye “Vâh 

vâh saňa pek yazıķ olmuş. Şol ķoçı içinde ki 
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ĥanım saňa ‘âşıķ oldı. İşte bu altunları saňa virdi ve selâm eyledi. Varsın 

çârşûdan kendi vücûdına göre elbise kesdürsin, yalıya teşrîf eylesün,” didi. 

Yûsuf Şâh eyitdi; “Bendeňiz yalıyı bilmem,” didi. Câriye eyitdi; “Biz 

ķâyıkçılara sipâriş iderüz. Siz yarıň bâġçe ķapusına teşrîf idüň, daħı ħânım 

böyle selâm ider kerem idüp, teşrîf buyurur ise anuňla ‘ayş ü ‘işret źevķ ü 

śoĥbet idelüm,” didi. Yûsuf Şâh “Başum üstüne yarıň in-şâ‘llâh gelirüm ħânım 

ĥażretlerine maħśûś selâm idüň,” didi. Câriye “Śâķın va‘düňüze ħulf itmeyin,” 

diyüp gitdi. Yûsuf Şâh ŧoġrı çârşûya gelüp kendi üzerine â‘lâ lîbâslar giyüp ol 

aħşâm eve geldi. Vâlidesi görüp; “Ey ciğer köşem bu elbiseleri ķanda buldun,” 

didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Âh efendüm vâlide bugün bir ħânım baňa ‘âşıķ oldı. 

Bu elbiseleri ol virdi. Lâkin bir câriyesi var. Ben daħı anı sevdüm. Yarıň ol 

ħânıma gideceğüm,” didi. Vâlidesi eyitdi;  “Amân oġlım senüň başına  
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bunca felâket geldi. Ħaff iderüm ki saňa bir ķaża gelür diyü, gel nûr-ı ‘aynum 

vaz geç bu işden,” diyü çoķ naśîĥat eyledi, fâ’ide itmedi. Çün śabâĥ oldı. 

Yûsuf Şâh ŧoġrı bâġçe ķapusına geldi. İskelede ŧurdı. Hemân bir ķayıķcı gelüp 

“Efendüm ism-i şerîfüň nedür?” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “İsmüm Yûsuf 

Şâh’dur,” didi. Hemân bir ķayıķcı ma’şâ-llâh efendüm bendeňiz siz efendüme 

muntažırum buyuruň,” diyüp Yûsuf Şâh’ı alup ‘ažm-i ħânım eylediler. Yûsuf 

Şâh ķayıķcılara su’âl eyledi ki “Ħânım ĥażretlerinüň yalısı ķandadur ve ħânıma 

kim dirler,” didi. Ķayıķcı cevâb eyledi ki “Yalı İstinye’de Salhor Ķızı Râbi‘â 

Ħânım yalısı dirler,” didi. Hemân Yûsuf Şâh’uň ‘aķlına câriye gelüp bir âh 

eyleyüp bir iki ġazel şarķı oķuyaraķ yalıya geldiler. Meğer ħânımuň elinde 

dûrbîn gelen ķayıķcıları temâşa iderdi. Bir de Yûsuf Şâh’uň ķayıķuň müşâhede 

idüp “Câriyelere, bire ķızlar yalı ķapusını güşâde idüň, efendüm gelür,” diyüp 

kendüsini şaşırup ķahķaha ile ĥande eyledi. Yûsuf Şâh 
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ķayıķdan ŧaşra çıķup ħâdimler “Buyuruň,” diyüp ķoltuġuna girüp nerd-bâna 

ķadar getürdiler. Câriyeler ķarşu gelüp ķoltuġlayup nerd-bândan yuķaru 

çıķarırken Yûsuf Şâh gördi ki ķoçıda yelpaze śallayan câriye ŧurur. Yûsuf 
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Şâh’uň ķoltuġuna girdi ki ĥužûr-ı ħânıma getüre. Yûsuf Şâh’uň ‘aķlı başından 

gidüp ol câriyenüň burnını śıķdı. Meğer ħânım oŧada  ķıyâm idüp ŧurırdı. Yûsuf 

Şâh ħânımuň dâmeniň bûs itmek istedi. Ħânım râżı olmayup Yûsuf Şâh’uň 

gerdânıň bûs eyledi. Hemân meclis âmâde olup ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śoĥbete 

başladılar ve ol câriye meclisde sâķîliķ iderdi. İsmine Leŧâîf dirlerdi. Bu Leŧâîf 

Yûsuf Şâh’uň cemâl-i bâ-kemâli ŧâķinüň müşâhedesine müştâķ, ceźb-i hem-

tâsına âşüfte vü ‘uşşâķ olup hevâ vü heves-i bârânı yaġup ‘aşķ nîlini ŧaşurdı. 

Şevķ ü şeġab nehirleri, eyyâm-ı bahâr miŝli bulandı. Śuyı başdan aşurdı. 

Hemân elinden ķadeĥi bıraġup kendi oŧasına  
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gelüp çeşm-i nem-nâkın seyl-âb, dîl-i derûnüň âteş-i ‘aşķ ile ħarâb eyledi. 

Hemân kendü tedârik idüp iħtiyârı zimâmını rüsvâlıķ elinden alup ķabdı. 

Ħânım ile Yûsuf Şâh bir ĥafta źevķ ü śafâ eylediler. Ħânımuň bir azâtlı câriyesi 

var idi. Kendüye ketħudâ eylemişdi. İsmine Melek-sîmâ dirler idi. Ol Melek-

sîmâyı çaġırup tenhâ oldılar. Melek-sîmâ ķayıķa binüp çekülüp gitdi. Ammâ 

Melek-sîmâ ķanda gitdi, Yûsuf Şâh bilmez idi. Ħânımuň Demir-ħân isminde 

bir câriyesi daħı var idi. Ol daħı ħidmet iderdi. Çün ferdâsı gün Melek-sîmâ 

geldi, ħânımına eyitdi; “Efendüm her ne ki emir eyledüňüz ise emriňüz üzre 

oldı. Efendümüze maħśûś selâm-ı du‘âlar iderler,” didi. Ol gün ol gice ‘ayş u 

‘işret, źevķ ü śafâ eylediler. Çün śabâħ oldı. Ħânım Yûsuf Şâh’a eyitdi; 

“Efendüm begüm vâlidene gider misin?” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Emir 

efendümüňdür,” didi. Tez ķayıķ ĥâżır olup Yûsuf Şâh’uň ceplerüň altun ile 

ŧoldurup “Vâlidene maħśûś selâm eyle,” didi. Yûsuf Şâh hânımuň elüň  
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öpmek istedi. Ħânım ķomadı, Yûsuf Şâh’uň ħânım yüzini oĥşadı. Andan iki 

gice ruħsat alup ķayıķa binüp ‘ažm-i İstanbul eyledi. Yûsuf Şâh kendi ħânesine 

geldi. Daķķ-i bâb eyledi. İçerüden bir kişi “Kimi istersün” diyü su’âl eyledi. 

Yûsuf Şâh eyitdi; “Bu ev kimindür? Hîç kimseyi istemem, diye ġażab ile söy-

ledi. Ol kişi eyitdi; “Çelebi bu evi biz śatın alduķ. Şimdi bizümdür,” didi. 

Yûsuf Şâh eydür; “Yâ bu evi śatan şimdi ķanda gitdi,” didi. Ev śâĥibi cevâb  

eydür ki  “Bu evüň sâbıķ śâĥibinüň bir oġlı var imiş. Ġayet ĥüsnâ güzel imiş. 
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Anı bir ħânım sevmiş, şimdi bir ķonâķ câriyeler ħâdimler alup ġanî eylemişler. 

Lâkin ķandadur şimdi ki ķonâġı bilmem,”didi. Yûsuf Şâh müteĥayyir olup, 

“Bâri teyzeme gideyüm,” diyüp teyzesine geldi. Teyzesine su’âl itdi; “Vâlidem 

nerdedür?”. Teyzesi alup vâlidesine getürdi. Yûsuf Şâh vâlidesinüň destüň bûs 

idüp su’âl eyledi ki  “Vâlide bu ķonâķ kimindür? 
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didi. Vâlidesi eyitdi; “Benüm ciger köşem seni seven ħânım aldı. Śaķın oġlım 

ħânımuň câriyelerine çeşm-i ħıyânet ile baķma. Śoňra seni ħânım helâk ider,” 

diyü çoķ naśîĥat eyledi ve ol gice ve ertesi gice ķalup vâlidesinüň destüň bûs 

idüp iskeleden ķayıķa binüp ‘ažm-i yalı eyledi. Çün ħânım Yûsuf Şâh’ı görüp 

ferâĥ-nâk oldı. Yûsuf Şâh ħânımuň destüň bûs itmek murâd eyledi. Hemân 

ħânım Yûsuf Şâh’uň belinden ķucaķlayup oturdı. Meclis ķurulup ķahvaltı ve 

ŧa‘âm ve birķaç ķadeĥ câm nûş eylediler. Andan ħânende câriyeler gelüp bir 

faśl-ı şehnâz âġaz eylediler. Çün Demirħân nâm câriye gelüp “Efendüm buyu-

ruň,” didi. Ħânım Yûsuf Şâh’uň elin ŧutup deňiz kenârında bir köşk ĥâżır, ķuş 

tüyü câme-ħˇâb ħânım Yûsuf Şâh’ı śoyup döşeğe girüp śafâya meşġûl oldılar. 

Ammâ ħânım bir miķdâr yâşin olmuş idi. Çün śabâĥ oldı. Yine meclis 

tâzeleyüp ‘ayş ü ‘işrete źevķ ü śohbete mübâşeret eylediler. Ħânım 

vâlidesinden su’âl eyledi. Yûsuf Şâh eyitdi; Sulŧânıma maħśuś  
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selâm-ı du‘âlar ider. Lâkin bendeňiz eve vardum, sâ‘irlerini gördüm. Andan 

teyzeme gelüp su’âl itdüm, hele buldum. Efendimüň kerem-i lüŧfuňuzı görüp 

memnûn oldum,” diyüp ħânımuň destîň bûs itmek murâd eyledi. Ħânım 

ķomadı, “Hele ĥažž itdüňüz mi?” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Hîç böyle kerem-i 

‘inâyet eylemişsüňüz, ĥažž olmaz mı?” didi. Hemân ħânım Yûsuf Şâh’ı 

ķucaķlayup gerdânuň yüzüň öpmeğe başladı. Ammâ Yûsuf Şâh Leŧâ’if’e fırśat 

bulup murâdına irdi. Lâkin ħânım Leŧâ’îf’üň çehresinden hissedüp Demirħân 

câriyeye ıśmarladı; “Şu ķahpeyi gözet,” diyü. Çün śabâĥ oldı. Ħânım eyitdi; 

“Efendüm begüm vâlidene gider misin?” didi. Yûsuf Şâh; “Emir efendümüň,” 

didi. Hemân ķayıķ ĥâżır olup Yûsuf Şâh  binüp ‘ažm-i vâlidesi eyledi. Gelüp 

vâlidesinüň destîň bûs idüp eyitdi; “Ħânım ĥazretleri selâm eyledi,” didi. 
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Vâlidesi selâmuň âlup du‘â eyledi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Birâz çârşûyı gezeyüm” 

diyüp çârşûya çıķdı. Gezerken bir aĥbâba râst geldi. Hemân “Mâ-Şâ’llâh 
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begüm efendüm sizi bizler ġâ’ib itdük. Böyle olur mı efendümi ‘arżû iderüm,” 

didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Buyuruň bu aħşâm śoĥbet idelüm,”didi. “Başum üze-

rine,” diyüp Yûsuf Şâh’uň yanına ķatıldı. Andan eve gelüp meclis ķurup ‘işrete 

başladılar. Andan ŧa‘âm gelüp yediler. Yûsuf Şâh eyitdi; “Cânum efendüm bir 

ĥikâye söyleseňüz düňleyelüm olmaz mı?” didi. Hemân, “Emir efendümüň,” 

diyüp ĥikâyeye başladı. Râviyân-ı aħbâr ve nâķilân-ı aśâr şöyle naķl-i beyân 

olunur ki nesl-i âl-i Oŝmân’dan Ġâzî Sulŧân Selîm Ħân Ĥażretleri’nüň zamân-ı 

salŧanatlarında Gedik Paşa civârında Ķadrî Efendi nâmında bir ‘aŧŧâr olup 

kendüsi iħtiyâr olmaķ ĥasebiyle bir âdeme muĥtâc olup eŧrâf u eknâfa “Bir 

münâsib âdem bulun,” diyü sipâriş iderdi. Günlerde bir gün Za‘ferân-bolı 

cânibinden Deli Meĥmed nâm bir źât çoluġunı çocuġunı alup ‘ažm-i İstanbul 

eyleyüp bî-çâre ķalmış idi. Kendüye bir kesb arar idi. Ķadrî Efendi’nüň 

aĥbâbından birisi râst gelüp “Tamâm  bizüm ‘aŧŧâr Ķadrî  
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Efendi bir münâsib âdem isterdi. İşte aňa münâsib âdem,” diyüp “Ey Meĥmed 

Paşa seni bir efendiye götürsem gider misin, didi. Hemân Deli Meĥmed “Niçün 

gitmem eşek gibi giderüm” diyüp ol âdeme niyâz eyledi. Ol kimesne Deli 

Meĥmed’i alup ‘aŧŧâr Ķadrî Efendi’ye götürdi. Eyitdi; “İşte Ķadrî Efendi saňa 

bir çirâġ getürdüm ki istediğinden â‘lâ” diyüp ‘aŧŧâruň destîni bûs itdürdi. 

‘Aŧŧâr gördi ki aślâ bir şeyi bilmez. Eyitdi; “Ey oġlım senüň ismüň nedür? didi. 

Ol eyitdi; “Baňa Deli Meĥmed dirler” didi. ‘aŧŧâr eyitdi; “Ey Deli Meĥmed seni 

göreyüm. Eğer alış veriş itmeği öğrenürsen seni kendüme orŧaķ iderüm. Saňa 

oķumaķ, yazı yazmaķ öğredeyüm. İn’şâ-llah bir âdem olursun,” didi. Deli 

Meĥmed “İn’şâ-llah olurum,” diyüp ‘aŧŧâruň destîni bûs eyledi. ‘Aŧŧâr eyitdi; 

“İşte Deli Meĥmed buňa ŧârçîn dirler, buňa sâķız dirler, buňa ķaranfil, dirler” 

diyüp cümle bahâratı fî‘âtı üzre gösterdi ve birķaç gün kendü daħı yanında olup 

Deli Meĥmed’e kesb ta‘lüm iderdi. Bir gün Ķadrî  
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Efendi’nüň bir işi olup dükkâna gelemedi. Deli Meĥmed dükkânı güşâd idüp 

oŧurdı. Bir ķız çocuġı gelüp “ ‘Aŧŧâr baňa beş pâralıķ sâķız vir,” didi. Hemân 

Deli Meĥmed dükkânda ne ķadar bahârât var ise cümlesin śayup dökdi. Ķız 

eyitdi; “Be hey Türk sen deli misin? Ben senden saķız isterüm, sen baňa dük-

kânda olan bahârâtı söylersin. Sen baňa beş pâralıķ saķız vir,” didi. Çünki 

‘aŧŧâr cümle bahârâtı birden söyledi. Deli Meĥmed böyle belledi. (İkinci) def‘a 

bahârâtı bir bir śaydı. Ķız; “Sen deli olmuşsun, beni daňlarsın ( {|}xyzx ?  ?)” 

diyüp ħânesine gelüp bir ‘arab dadısı var idi. Deli Meĥmed’den şikâyet eyledi. 

‘Arab ġażaba gelüp ‘aŧŧâra geldi. Eyitdi; “Beş pâralıķ saķız vir baňa” didi. Deli 

Meĥmed evvelki minvâl üzre bahârâtı śaymaġa başladı. ‘Arab yerden bir ŧaş 

ķapup Deli Meĥmed’üň başını yardı. Hemân Deli Meĥmed dükkân śırıġını 

ķapup ‘arabuň başını ol daħı yardı. ‘Arab ile Deli Meĥmed ġavġa-ı âvâz idüp 

civârda olan kimeseneler gelüp bunları ayırdılar. ‘Arabuň maŧlubı olan saķızı 

virdiler. ‘Arab 
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alup gitdi. Çünki ‘aŧŧâr Ķadrî Efendi maĥallesinde Deli Meĥmed’e münâsib 

îcâr ile bir ħâneye ķomuş idi. Aħşâm olup dükkânı ķapayup Deli Meĥmed eve 

gelürken ‘aŧŧâr Ķadrî Efendi Deli Meĥmed’i gördi ki başını śarmış, yüzi ve 

gözi ķızıl ķandur Ķadrî Efendi Deli Meĥmed’i çaġırup “Bu ĥâl nedür?” diyü 

su’âl eyledi. Deli Meĥmed eyitdi; “Ķaç şuradan bir ķara ķancuķ ile dalaşduķ. 

Hîç Türkçe bilmiyor, geldi. Benden bir şey istedi. Aġzından bir lâf 

aňlaşılmıyor, ben senüň didiklerini hep didüm. Lâfdan almadıġı gibi böylece 

bizde dalaştuķ,” didi. Ķadrî Efendi eyitdi; “Baķar mısın bir kere sen benüm 

başıma bir ķaża getürirsin, hele yarıň olsun görelüm, ĥâl nedür. Var sen eve 

git,” didi. Deli Meĥmed eve gelüp başına melhem śarup râĥat oldı. Çün śabâĥ 

oldı. Deli Meĥmed dükkânı güşâd idüp, Ķadrî Efendi daħı gelüp ittiśâlinde 

olanlara su’âl eyledi ki “Bizüm Deli Meĥmed dün bir ‘arab ile ġavġâ itmiş. 

Aślı nedür?” didi. Mâcerâyı ĥikâyet  
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eylediler. . . . Ķadrî Efendi tekrâr tekrâr Deli Meĥmed’e naśîĥat eyledi. Çün Deli 

Meĥmed gördi ki dükkânuň öňünde bir siyâh yavru kedi çaġırur. Deli Meĥmed 

bu kediyi alup bir mikdâr nân virüp kediyi sevmeğe başladı. Ķadrî Efendi 

virdiği yömyeden bir âkçelik çiğer alup kediyi besler idi. Ķadrî Efendi kediyi 

görüp, “Baķ Deli Meĥmed bu kedi bu dükkânda olmaz, al evine götür,” didi. 

Aħşâm olup Deli Meĥmed kediyi eve götürdi ve her gün çiğeri daħı götürür idi 

ve bu kedi o beş mâh içinde ķuzı ķadar oldı. Ĥikmet-i Ħudâ Ķadrî Efendi dâr-ı 

beķâ idüp Deli Meĥmed bî-çâre ķaldı. Efendisi muĥabbeti ile rûz-ı şeb giryân 

çiğeri püryân idi. Bir gün kendüsi daħı nâ-mizâc oldı. Evde ķaldı, çocuķlar aç, 

kedi aç, kendüsi aç, bî-çâre neylesün,  “Allah kerîmdür” dir idi. Bu siyâh kedi 

evi aradı, gördi. Nân viren yoķ, çaġırmaġa başladı. Deli Meĥmed eyitdi; “Be 

hey kedi sende aç, bende aç, bu ana ķadar ben saňa getürdüm. Şimdi sende var 

baňa getür,” didi. Kedi Deli Meĥmed’üň kelâmuň ma‘lûm idünüp maĥalleyi  
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dolaşur idi. Maĥalle imâmına hedâyâ olaraķ bir hind ŧavûġı gelmiş idi. İmâm 

Efendi baķkala varup bir ��ّ�yy�(  ) tertîb iderdi ve bu ŧarafda siyâh kedi hind 

ŧavûġını lengeri ile ķapduġıyla ŧoġrı Deli Meĥmed ħânesine getürdi. Deli 

Meĥmed bu ŧa‘âmı alup kifâf-ı nefs eyledi. Andan bu kedi mahalleyi ŧolaşup 

kimüň ŧa‘âmını buldı ise cümlesin Deli Meĥmed’e getürdi. Deli Meĥmed ŧa‘âm 

ħuśûsıyla ġanîme oldı. Çün maĥallide feryâd fiġân “Kedi kör olası ĥayvân,” 

diyü birbirleriyle şikâyet iderler idi. Aħşâm namâzuň edâ idüp maĥalleli ķahve-

ħâneye gelüp cümlesi birbirlerine “Yâ hû cemâ‘ât âgâh olun maĥallemize bir 

kedi peydâ oldı. Evümüzde baķır ķalmadı. Zaħîre daħı ķalmadı. Bu kedinüň bir 

çâresine baķalum,” didiler. İmâm Efendi eyitdi; “Sizler su’âl idüň, kimüň evin-

de ise cümlemüz varup ol ħabîsi ŧudalum, maĥallemizden bir âħîr yere nef‘ 

iderüz,” didi. Cümlesi münâsib gördiler. Śabâĥ oldı. Cümlesi  ķahveye cem‘ 

olup su’âl eylediler ki “Bu kedi şimdi bizden ķaçar aħşâm oldıġı gibi diķķat  
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buyuruň, ķanġı ŧarafdan gelür görelüm, çâresini buluruz,” didiler. Deli 

Meĥmed bu ĥâlden âgâh olup, kediyi ol gün maĥbûs eyledi. Aħşâm oldı. Her-
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kes evlerüň damına çıķup “ ‘Aceb kedi ķandan gelür,” diyü temâşa iderler idi. 

Gördiler, kedi gelmez. Cümlesi ķahveye cem‘ olup eyitdiler ki; “Bu kedi sâ‘îr 

maĥalleden imiş, zîrâ gelmedi,” diyüp evlerine daġıldılar. Ertesi aħşâm Deli 

Meĥmed’üň ŧa‘âmı ķalmayup kediyi śalıvirdi. Kedi ŧoġrı imâmuň evine (gitdi). 

Bacısı meğer börek ĥâżır idüp, śofra ķurarken kedi börek sinisini aldıġıyla 

damdan dama ŧoġrı Deli Meĥmed’üň evine getürdi. İmâm Efendi hemân pen-

cere(y)i açup “Ķomşular âgâh olun, kedi gelmiş,” diyü feryâd eyledi. Kedi her 

ķanġı eve girdiyse buldıġı ŧa‘âmı ķapup Deli Meĥmed’e getürdi. Maĥalle için-

de bir velvele peydâ oldu ki “Bire ŧutun ne ŧarafa gitdi şu mel‘ûn,” diyü aradı-

lar. Ammâ nâm-ı nişanuň göremediler. Hemân cümlesi ķahveye gelüp 

ziyânlardan şikâyet iderler idi. Kimi aydur; “Beş śaĥan bir çorbâ ŧâsı aldı, 

gitdi.” Kimi der, “Bir ķazġân iki leğen birâz daħı baķır almış bu kedi,” der. 

Kimi aydur  “iki minder  
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beş yaśduķ benüm evde yoķ, anı daħı kedi almışdur.” Kimi aydur “Śandıġum 

ve dolâbum soymuş”.  Kimi aydur; “Aħûrdan merkebi götürür iken çaġırdum, 

bıraġup ķaçdı. Bu ħabîs kedidür, cânum hîç birüňüz görmedüňüz mi ķanġı ev-

den gelür,” didi. Birisi eyitdi; “Benüm żannum Deli Meĥmed’üň evinden gelür 

gibidür, didi. Cümlesi eyitdiler; “Yarıň bu cemâ‘ât böylece varup Deli 

Meĥmed’üň evi etrâfuň ķuşadup cesûr olan kimseler evi baśup ol ħınzîrı 

ŧutaruz, ammâ ġâfil olmayun.” meşveret itdi. Çün śabâĥ oldı. Ahâli-i maĥalle 

cümlesi Deli Meĥmed ħânesi eŧrâfuň ķuşadup cesûr olan delüķanlular ķapudan 

içerü girüp İmâm Efendi gerüden çaġırup; “Bire Deli Meĥmed evinde olan 

kediyi teslîm it, eğer teslîm itmez iseň śoňra seni maĥalleden iħrâc ideriz,” 

didiler. Deli Meĥmed bildi ki iş fenâ. Hemân kediyi çaġırup ŧutup eyitdi ki; 

“İmâm Efendi kedi beline bir bıçaķ śoķmuş niyeti fenâ gibi anlarum,” didi. 

İmâm Efendi feryâd idüp, “Ahâli-i maĥalle pek śoķulman  
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ĥâ‘îndür, size ķıyar, śoňra ķarışmam,” diyüp İmâm Efendi firâr eyledi ve cüm-

lesi daħı firâr eylediler. Deli Meĥmed Ĥaķķ’a şükürler idüp kediye muĥabbet 

eyledi ve bunlar ķahveye  gelüp  İmâm eyitdi; “Şimdi bu mel‘ûnuň bir çâresini 
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görelüm. Zîrâ bu kedi azmış. İşiddüňiz mi beline bıçaķ  soķmuş maĥallemüzde 

bir ķan ider. Ġayrı emniyet olmaz. Yâ bunuň def‘ine iķdâm idelüm” didi. 

Tekrâr cümlesi pür-śilâĥ yüzden tecâvüz olup Deli Meĥmed’üň ħânesine geldi-

ler. İmâm eyitdi; “Yâ hû Deli Meĥmed kedi evde mi?” diyü su’âl eyledi. Deli 

Meĥmed cevâb eydür ki; “Kedi kendi âmâkine  gitdi, bilmem” didi. İmâm 

eydür; “Dönün cemâ‘ât” diyüp ķahveye geldiler. Eyitdiler ki, “üç beş gün 

işüňüzi terk idüň. Şu mel‘ûnı rûz u şeb beklerüz, ele geçerse bir büyük 

çamaşuy teknesi alup ortasına bir çubuķ üç arşun miķdârı bez açup aķındıya 

varup kediyi içine ķoyup deryâya bıraķıruz,” diyüp cümlesi, “Münâsib,” 

didiler. Meğer ol mâh şubât imiş. Bir źâtuň birisi bir ördek alup aşçıya sipâriş 

eylemiş ki “Bu ördeği pişir. Kimesne el urmadan baňa getür,” diyü sipariş ey-

ledi. Aşçı ördeği pişirüp bir lengere ķomuş idi. Kedi gelüp ördeği ķapup gitdi.  

Aşçınuň ‘aķlı başından 
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gitdi. “Şimdi efendiye ne cevâb vireyüm,” diyü tefeķķür iderdi. Meğer ‘arab 

câriye maŧbaĥdan bir şey lâzım olup maŧbaĥ dîvârında bir delik olup ol deliğe 

gelüp ol nesneyi istemekde iken meğer câriye “Başum bozulur” diyü başını 

açup delikden śokup aşçı gördi ki  “Gene kedi geldi” žannidüp śaŧırı alup 

‘arabuň başına urdı. ‘Arabuň başı kesülüp yere düşdi. Aşçı gördi ki kestiği 

‘arab câriyedür. Aşçı feryâd idüp “Cân ķurŧaran yoķ mı?” diyü fiġân eyledi. 

Uşaķlar gelüp “Ĥâl nedür? diyü su’âl eylediler. Aşçı aydur; “Kedi geldi, belin-

de bıçaķ ile ‘arab câriyeyi kesdi baňa daħı ĥaml eyledi. Ben firâr itdüm. Ördeği 

daħı ķapup gitdi,” didi. Efendi ħaberdâr olup mahalle imâmını çaġırup bu ĥâli 

ĥikâyet eyledi. İmâm ŧoġrı ķahveye gelüp ahâlî cem‘ idüp  kedinüň ‘arabı ķatl 

itdigüň naķl idüp, “Bilin âgâh olun,” didi. Ahâli-i mahalle Deli Meĥmed’üň 

ħânesine hücûm idüp kediyi ŧutdılar. Elin ve  ayaġın bend idüp tertîb olan tek-

neyi alup deryâ kenârına geldiler. Kediyi tekne içine ķoyup yelken açup 

deryâya bıraķdılar. Aķındı alup gitdi. Ahâli-i maĥalle şâd olup  taśdîķ eylediler. 

Sulŧân Selim Ħân Ĥażretleri elinde dürbîn deryâyı temâşâ iderdi. Dürbîn  
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kedi olan tekneye râst gelüp ne oldıġın aňlaşılmayup, merĥûm Ŧıflî Efendi daħı 

ĥużûrda idi. Sulŧân Selim ĥażretleri eyitdi; “Ŧıflî şu nedür, deryâda bir şey var, 

şu ne baķsaňa?” didi. Âfyon ĥâli ile Ŧıflî “Fermân efendümüň,” diyüp dürbîni 

alup tekneyi gördi. Lâkin ne oldıġın bilmedi. Pâdşâh su’âl itdi. “Ŧıflî o nedür?” 

didi. Ŧıflî eyitdi “Pâdşâh’um ŧonanma-i hümâyûndur,” didi. Pâdşâh eyitdi; 

“Ŧıflî diķķatle baķ, nedür?” Baķup, eyitdi; “Efendüm tüccâr teknesi olmaķ 

iĥtimâli var,” didi. Pâdşâh eyitdi; “Ŧıflî diķķatle baķ,” didi. Ŧıflî baķup eyitdi; 

“Efendüm bildüm, Bostâncı Başı ķuluňuz olmâlı,” didi. Pâdşâh merâķ idüp 

Bostâncı Başıya fermân idüp “Deryâ üzerinde görinen her ne ise alup ĥużûr-ı 

şâhâneme getürsin,” didi. Bostâncı Başı ķayıķ ile üzerine varup tekneyi alup 

ĥużûr-ı şâheneye getürdi. Pâdşâh ĥażretleri gördi ki bir kedi bend ile nefy 

iderler. Kediyi bendden ħalâś idüp gördi ki kedinün elleri mermer gibidür. 

Pâdşâh eyitdi; “Bu ĥayvân bir yaramaz hayvân olmalı ki elleri tîmûr miŝlüdür,” 

diyüp fermân eyledi ki “Bir sîm ĥamâ’ili getürin,” diyüp kendü ħaŧŧıyla yazdı 

ki “Her kim bu ĥayvâňı incidürse şüphesiz ķatl iderüm” diyüp gümüş 

ĥamâilinüň 
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içine vaż eyleyüp kedinüň boynuna bâġlayup kediyi śalıvirdiler. Bu ŧarafda 

Deli Meĥmed’üň kedisi gideli ĥâli perîşân idi. Cenâb-ı Ĥaķķ’a niyâz ider ki; 

“Kedümi baňa yolla,” diyü kedi damdan dama sekerek ŧoġrı Deli Meĥmed’üň 

ħânesine geldi. Deli Meĥmed gördi ki kedi geldi. Ferâĥ-nâk olup kediyi sev-

meye başladı. Ĥaķķ’a ĥamd ü ŝenâlar eyledi. Kedi andan ķalķup ŧoġrı İmâm 

Efendi’nüň evine gelüp her ne bulduysa ķapup Deli Meĥmed’e getürdi. Kediyi 

imâm görüp  “Maĥalleli âgâh olun, ķara kedi gelmiş,” diyü feryâd eyledi. Ķara 

kedi maĥallede her ne ķadar ev var ise cümlesine girüp buldıġı ŧa‘âmı ķapup 

Deli Meĥmed’e getürdi. Maĥalleden feryâd ü fiġân itmeğe başladılar. Aħşâm 

olup cümlesi ķahveye cem‘ olup bir ‘ažîm meşveret itdiler ki kediyi ŧutup “Ķatl 

ideriz,” didiler. “Zîrâ evlerümüzde eşyâ ķalmadı. Bunun ķatli lâzım geldi,” 

didiler. Çün śabâĥ oldı. Ahâli-i maĥalle cem‘ olup Deli Meĥmed’üň ħânesine 

geldiler. İmâm Efendi eyitdi; “Ey Deli Meĥmed biz bu ħabîsi sürdük, öyle žann 
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ideridik Mıśır’a ķadar gitdi. İki gün içinde bu mel‘ûn ne tez geldi, ŧut şu 

mel‘aneti getir ķatl idelüm,” didi. Deli Meĥmed eyitdi; “İmâm Efendi kedi 

cevâb ider ki maĥalleli  
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ile ceng iderüm,” diyü bir bir maĥalleli yaraķlanup geldiler  ���~ çeķüp kediyi 

ŧutdılar. İmâm Efendi eyitdi; “Getirüň şol ħabîsi kendi elümle ķatl ideyüm,” 

didi. Kediyi getürdiler. İmâm gördi ki kedinüň boynunda bir gümüş ĥamâili 

var. İmâm eyitdi; “Ey ahâlî gördüňiz mi ķanġı çocıġı yemiş mûśķâsını kendi 

boynuna ŧaķmış, alın boynundan mûśķâyı görelüm kimin ismi yazılı,” diyüp 

açup İmâm Efendi oķudı, gördi ki ħaŧŧ-ı hümâyundur. Eyitdi; “Ey cemâ‘ât ben 

bu kedinüň suçını ‘afv itdüm. Sizler daħı ‘afv idüň,” didi. Maĥalleli eyitdiler; 

Sen niçün ‘afv idersin, cümlemiz daħı ‘afv idelüm? Bize bildür,” didi. İmâm 

Efendi ħaŧŧ-ı hümâyunı ķırâ‘at eyledi. Cümlesi eyitdiler; “Biz ħoşnûd-ı râżı 

olduķ. Ĥaķķumuz ĥelâl olsun,” didiler. “Pâdşâh-ı muşârun ileyh ĥażretleri ke-

diyi buldurup Emir Buhârî türbesine yollayup bir śarıķ ciger ta‘yîn eyledi, 

diyü, rivâyet olunur,” didi. Yûsuf Şâh birâz altun iĥsân idüp “Yine teşrîf buyu-

ruň muĥabbet idelüm,” didi. Ol mezbûr “Başum üstüne,” diyüp çıķup gitdi. 

Andan Yusûf Şâh bâġçe ķapısına iskeleye gelüp, ķayuķ ĥâżır binüp ‘ažm-ı 

ħânım eyledi. Ĥanım Yûsuf Şâh’ı görüp “Vây göňlüm serveri  
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śafâ geldüň,” diyüp meclis âmâde olup ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śoĥbete başladılar. 

Leŧâ’if  Yûsuf Şâh’ı ķaş ve göz ile aşinâlıķ eyledi. Çün aħşâm oldı. Câme-

ħˇablar ĥâżırlanup ħânım Yûsuf Şâh’a “Buyuruň efendüm birâz da câme-

ħˇabda źevķ idelüm,” didi. Yûsuf Şâh “Buyuruň” diyüp ħânım varup câme-

ħˇaba girdi. Yûsuf Şâh şam‘dânı alup ķadem-ħâneye gitdi. Leŧâ’if şam‘dânı 

Yûsuf Şâh’uň elinden aldı. Eyitdi; “Efendüm şam‘dân ħidmeti benümdür. Size 

zaĥmet olmasun,” didi. Yûsuf Şâh’uň ķararı ķalmayup al aşaġa eyledi. Lâkin 

Demirħân câriye bunları gözetür idi. Hemân ħânıma eyitdi; “Efendüm gelin, 

beg efendiyi görün, Leŧâ’if ile ķadem-ħâne arasında źevķ iderler,” didi. Ħânım 

daħı ķalķup kendi gözi ile bunları gördi. Lâkin hîç bir şey söylemeyüp oŧaya 

girdi. Ammâ Yusûf Şâh’uň ve Letâ’if’üň ħânım gördiğinden ħaberleri yoķ idi. 



276 

 

Yûsuf Şâh ķadem-ħâneden gelüp ħânımı ķucaķlayup źevķ ü śafâya meşġûl 

oldılar. Çün śabâħ oldı. Ħânım Yûsuf Şâh’a eyitdi; “Begüm efendüm vâlidene 

gider misün?” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Emir efendümüňdür,” didi. Hemân 

ķayıķ ĥâżır olup binüp ‘ažm-i İstanbul eyledi. Bu ŧarafda ħânım Leŧâ’if’i  
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çağırup  “Bire ķız ķaĥbe dün gice sen Yûsuf Şâh ile źevķ itmişsin. Benüm 

üzerüme niçün ħıyânet eyledüň; Ķorķmadın mı ħânım duyarsa beni döger 

yâħûd beni ķatl ider, diyü fikr eylemedin mi?” didi. Leŧâ’if inkâr idüp “Ħayır 

benüm bu işden ħaberüm yoķ. Baňa iftirâ itmişler,” diyüp aġlamaya başladı. 

Ħânım eyitdi; “Ŧoġrı söyle, eğer senden böyle iş żuhûr itdi ise seni çirâġ idüp 

bege virürüm. Eğer yalan söyleriseň ben bilürüm saňa ideceğüm işi,” didi. 

Leŧâ’if feryâd idüp, “Ħayır efendüm, ben efendümüň śâdıķâne câriyesiyüm. 

Hîç efendümüň rıżâ virmediği şeye bulunur mıyum? Bu ben câriyeňize 

iftirâdur. Baňa öyle ķaśd itmişler,” diyüp zârı zârı aġladı. Ħânım eyitdi; “Vâh 

vâh öyle ise saňa yazıķ, iftirâ itmişler,” diyüp bir âteş olup, “Bire mel‘ûn 

ķaĥbesi dün gice kendi gözüm ile gördüm, ķadem-ħâne arasında, naśıl inkâr 

idersin â ķaĥbe? Eğer ŧoġrı söylesen idin seni azâd idüp Yûsuf Şâh’a virecek 

idüm. Çünki yalan söyledüň seni ķatl ideyüm,” didi. Leŧâ’if kendinden ümidüň 

kesdi. Hemân ħânım zengî câriyeleri çaġırup sipâriş eyledi ki “Ben her ne 

zamân Yûsuf Şâh ile meclis olursam bu ķaħpeye iki yüz değnek urun,” didi. 

Leŧâ’if’i  
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ħabs eylediler. Çün śabâĥ oldı. Yûsuf Şâh iskeleye gelüp ķayıķ ĥâżır binüp 

‘ažm-i yalı eyledi. Çün nerd-bândan çıķarken gördi ki Leŧâ’if yoķ, yerinde 

Demirħân ŧurur. ‘Aķlı başından gitdi. “‘Acabâ ne oldı, benüm Leŧâ’if’üm bu 

def‘a baňa ķarşu çıķup gül cemâlüň göstermedi,” diyüp endîşede ķaldı. 

Demirħân ķoltuġuna girüp ħânımuň ĥużûrına getürdi. Ħânım yine “Vây begüm 

‘ömrüm efendüm śafâ geldüň, ħoş geldüň,” diyüp evvelki iltifât üzre olup ķaŧ‘a 

Leŧâ’if ile olan mâcerâ söylemedi. Evvelki gibi ‘ayş u ‘işret, źevķ ü śoĥbet idüp 

gülüp oynadılar. Ammâ Yûsuf Şâh temâşâ iderdi. ‘Aķlı fikri olan Leŧâ’if orŧada 

yoķdur. Su’âl itmeġe ķorķardı. Çün ħânım sipâriş itmiş idi ki “Ben ne zamân 
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Yûsuf Şâh ile meclis olursam iki yüz değnek uruň,” dimiş idi. Hemân mel‘ûn 

câriyeler Letâ’if’i döymege başladılar. Lâkin Leŧâ’if yerine Demirħân sâķiliķ 

iderdi. Bâ‘ż-ı śoĥbet arasında câ-be-câ amân el-amân śedâsı gelür idi. Yûsuf 

Şâh bu śedâyı işidürdi. Ammâ su’âl itmek mümkin değil idi. Ħânım çâbuķ 

çâbuķ meclis tâzelerdi ki “Leŧâ’if’i değnek ile ölsüň,” diyü ol gün beş altı kere 

meclis tâzeledi. Çün aħşâm oldı. Ŧa‘âm iderlerken  
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bir câriye gelüp ħânıma eyitdi; “Efendüm mübârek serüňiz śaġ olsun,” didi. 

Ħânım eyitdi; “Ķayıķcılara teslîm idüň gice deňize bıraķsunlar,” didi. Çün 

sâ‘at üç ķararlarında ķayıķı limandan çıķup ŧolaşup yine limana girdi. Yûsuf 

Şâh fikre vardı ki “Bu aĥvâlden ķorkarım ki ortada Leŧâ’if yoķdur. Ammâ 

ħânımda hîç öyle beşâret yoķdur,” diyüp beňzi gâh aġardı, gâh ķızardı, gâh 

sarardı. Ħânım Yûsuf Şâh’uň beňzine baķup eyitdi; “Efendüm begüm nedür 

gül cemâlin śoldı,” didi. Yûsuf Şâh “Ħayır efendüm bir şey yoķdur,” didi. 

Ħânım eyitdi; “Sen ķorķma senüň ķabâĥatüň yoķ. Ol ķaĥbe saňa teslîm oldı. 

Ķabâĥat aňundur. Bende anı ķatl eyledüm,” didi. Hemân Yûsuf Şâh’uň 

ķorķusından ol kiraz dudaġı çatladı. Ħânım eyitdi; “Amân gözüm nûrı sen 

ķorķma senüň ķabâĥatüň yoķdur. Ol seni azdurdı. Senüň śuçını ‘afv itdüm,” 

diyüp Yusûf Şâh’uň gönlüň aldı ve ol gice yine źevķ ü śafâ eylediler. Çün 

śabâĥ oldı. Ħânım eyitdi; “Benüm melek-simâlı efendüm vâlidene gider 

misün,” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Fermân efendümüň”  didi. Ammâ göňlünden 

eyitdi; “Vâlideye gidicek zamân değil, ħânım gazabından gideydi.” Yine ħânım 

Yûsuf  
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Şâh’uň ceplerün altun ile ŧoldurdı. Yûsuf Şâh binüp gider iken bu ġazeli 

oķudı; Ġazel;  

Ķandasın ey nûr-ı dîde ķandasın, 

Ey nihâl-ı nâr-ı sînde ķandasın.  

Mekr-i âl şiddetindeň žâlimüň,  

Uğrayan žulm-i şedîde ķandasın. 

Ħasta cismünde firâķuň derd ile,     
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Olmadın cânum demide ķandasın. 

Bulmadın hergiz cemâlüňden eŝer, 

İstedüm üns ü perînde ķandasın. 

Ķanda śordumsa nişânuňdan ħaber, 

Bilmedi hîç bir ferîde ķandasın. 

Ve bu ġazeli aġlayup oķudı. Ķayıķcı eyitdi; “Begüm ne aġlarsun?” Yûsuf Şâh 

eyitdi; “Cânum birâderler size bir niyâzum var. Lâkin söylemeğe ħaff iderüm,” 

didi. Ķayıķcılar eyitdiler; “Emr eyle, efendüm nedür?” “Amân efendüm 

birâderler ĥâlim perîşân, derûnum âteş-i sûzândur. Kerem ü ‘inâyet iĥsân-ı 

merĥamet idüň. Beni ele virmeyin,” diyüp gözyâşın sel idüp ķayıķcılarıň 

ayaķlarına śarılup; “Aħşâm ki ķatl olan câriyeyi neyledüňiz,” didi. Ķayıķcılar 

gözyaşına raĥm idüp eyitdiler; “E begüm saňa yazuķ değil mi yâ seni ħânım 

ķatl ideydi ne eylerdüň. Aħsâm biz ol câriyeyi öldi ķıyâs iderdük gördük ki 

ölmemiş, şu ķarşu ki çaķal burnuna bıraķdıķ. Deňize atmaya ķıyamaduķ,” didi. 

Yûsuf Şâh eyitdi; “Ķuzum size birer avuç  
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altun vireyüm. Beni ol buruna götürüň,” didi. Ķayıķcılar eyitdiler ki; “Yâ 

ħânım duyarsa bizi daħı öldürür,” didiler. Yûsuf Şâh eyitdi; “Ħânım nerden 

duyar, ben söylemem. Eğer siz söylerseňiz belki beni daħı öldürür,” didi. “Siz-

ler beni İstanbul’a götürüp gelecek ķadar Ortaköy’de meyhânede eğlenüň. An-

dan yalıya gelin, amân iĥsân idüň,” diyüp niyâz eyledi. Ķayıķcılar Yûsuf Şâh’ı 

ol buruna götürdiler. Yûsuf Şâh arayup buldu ki “Ölmemiş degnek darbından 

katı ża‘îf olmuş. Leŧâ’if Yûsuf Şâh’ı görüp aġlayup feryâd idüp didi ki “Ey 

benüm derdümüň dermânı ey cân içre cânumuň cânı baķ şu ĥâlime efendüm 

begüm” diyüp ‘aķlı başından bî-ħûş oldı. Yûsuf Şâh’uň cân başına śıçrayup 

Leŧâ’if’üň boynuna śarılup ruħsâruň bûs idüp gözyaşuň ceyĥun iderdi. 

Ķayıķcılar bunlaruň ĥâllerini görüp ta‘accüb eylediler. Yûsuf Şâh’uň ‘aķlı ba-

şına gelüp bir sâ‘ir ķayıķ çaġırup belinden şâlı çıķarup Leŧâ’if’i śarup ķayıķa 

ķoyup ‘ažm-i İstanbul eyledi. Vâlidesine getürüp Leŧâ’if’i bir oŧaya ķodı. 

Vâlidesi su’âl eyledi ki “Ey oġlım bu câriye nedür ve nerede bulduň,” didi. 

Yûsuf Şâh eyitdi; “Vâlide pâzârdan śatun aldum  
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nâ-mizâcdur. Eğer iyi olursa kendüme oŧalıķ iderüm,” didi. Ve andaň ŧabîb 

ta‘yîn idüp tîmâr itmeğe başladı. Biz gelelüm bu ŧarafda ķayıķcılar Ortaköy 

Mey-ħânesinde sarħoş olup gice ķaldılar. Ķalķup yalıya geldiler. Ħânım bunla-

rın sarħoş gelmeleri ve geç gelmeleriyle merâķ idüp câriyelere eyitdi; “Var 

baňa ķayıķcıları çağıruň,” didi. Ķayıķcılar gelüp ŧurdılar. Ħânım eyitdi; “Be 

ĥerifler bu zamân sarħoş olup nerden geldüňiz, ŧoġrı söyleyüň,” didi. 

Ķayıķcınuň biri ķorķup “Efendüm bizüm śuçumuz yoķdur. Yûsuf Şâh bizlere 

ricâ itdi, birer avuç altun virdi. Aħşâm ki câriyeyi neyledüňiz, didi. Biz aħşâm 

câriyeyi gördük ki ölmemiş, ķıyamadıķ deňize bıraķmaya. Çaķâl burnuna 

bıraķdıķ. Yûsuf Şâh alup evine götürdi. Biz ol ķadar naśîĥat itdik, söz almadı. 

Bize didi ki; ħânım beni öldürmez. Ben ħânıma her gice beş kere iş görürüm, 

ħânım beni öldürmez, didi. Biz eyitdik; niçün öldürmez görmedin mi bir 

nâzenin câriyeyi ķatl itdi, yâ seni daħı ķatl ideydi saňa yazıķ değil mi, didik ol 

eyitdi; siz bilmezsüňiz baňa bir ‘avrât vefâ itmez. Ben ancaķ Leŧâ’if içün 

ħânıma medâr iderüm. Leŧâ’if olmasa idi ħânım benüm neme lâzım diyü cevâb 

virdi bize” diyüp ħânımı  âteşlendürdi. Eğer ol sâ‘at  
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Yûsuf Şâh ħânımuň eline girmiş olaydı, amân virmeyüp ķatl iderdi. Ħânımuň 

gażabı ziyâde olup eyitdi; “Ħoş imdî pûşt oğlan geçme naśîbinden, sen elüme 

girersin, ol zamân işümi ben bilürüm,” diyüp gönlüňden anı ķordı ki “Geldiği 

gibi ķatl iderüm, şol oğlanı,” didi. Ammâ Yûsuf Şâh’a ħânım “Üç beş gün 

vâlidinde eylen” dimiş idi ki gażabı teskîn olmaġı içün Yûsuf Şâh ħânesinde 

birķaç aĥbâb ile źevķ ü śoĥbet iderdi ve her gice aĥbâba garâ’îb ĥikâyeler naķl 

itdirirdi ve ol gice naķl olan ĥikâye; Zamân-ı mażîde bir müstecabü‘d-da‘ve 

‘âbid var idi. Bir gün bir sebîle sâlik olup giderdi. İttifâķ hevâda bir ‘ukâb, 

śâĥib-i ‘uķâbuň minķârından bir fâre beççesi ħâke düşüp lehcesi  ~ �z oldı. 

‘Âbidüň raĥmı galib, ħâŧırı dâ’imâ şefķat ü âŧıfete râġıb idi. Fâre-i saġîre ki 

â‘żâsı şikeste oldı. ‘Âbid dest-i Ĥaķķ-peresitne alup Cenâb-ı Ħaķķ’a cell ü ‘âlâ 

niyâz ile keşf-i râz idüp du‘â eyledi ki “Şekl-i fâre sûret-i insâna mütebeddil 

olup ķâlıb-ı beşeriyete müteşekkil ola. ‘Âbidüň żamîri mażhar-ı elŧâf-ı Ĥaķķ 
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idi. Muŧlaka ricâsı maķbûl, tîr-i mes’ûli dâîre-i icâbetde nişâna vusûl bulurdı. 

Meğer ol fâre ħilķatde dişi imiş. Ķudret-i muśavvirü‘ś-śuver ‘âbidin elinde bir 

duħter-i pâkîze-aħter olup ĥüsn ü cemâlde bülend şeklde merġûb ve ercümen 

görindi. ‘Âbid Ĥaķķ’a ĥamd ü ŝenâ idüp anı bir śûfîsine teslîm idüp sipariş itdi 

ki sıyânet ü ĥıfž idüp cânı gibi saķlıya ulalup büyüyünce ihtimâm ile besleye, 

maķâm-ı resede gelüp irişdikde getürüp ‘âbide teslîm eyleye. Śofî daħı śafî-dil 

idi. ‘Âbidüň vaśiyyetini ķabûl idüp duħterüň terbiyetine meşġûl oldı. Mürûr-ı 

evķât ile duħter ĥadd-ı bülûğa irişüp ħûbb-manżar furür-ı cemâli bezme nûr u 

fer virdi. Yüzinde ħâlden ‘anberler dehânı ĥoķķasında dişler lü’lü‘ler serâ per-

de-i ĥüsninüň nigeh-bânı gîsular cemâlde cemîl liķâda bedr-i ‘adîl, ĥüsn-i cihân 

efrûzına nažar şeydâlıķ ġonce dehânı arzusı pür-şîve ki andan ĥâśıl olur. Nâ-

peydâlıķ muĥaśśıla ser-tâ-pâ pür-nâz ü şîve ġarrâ güzel cümle ‘â‘żâsı münâsib 

ü bî-bedel bedeninde her dest-i sîmini gümüşden derilmiş bir el ķâmetde 

müntehâ serv-i ħırâmân nihâl-ı ŧûbâ 

SAYFA 107SAYFA 107SAYFA 107SAYFA 107    

ķadd-i bâlasına ħayrân şîve-i reftârda kebg-i deri ‘işve-i güftârda reşk-i ħûrî vü 

perîdür. Cemâli âftâbınıň şa‘şa‘asından yüzine nażar-muĥâl ruħsâre-i tâbânı 

pertevinden gûşe-i ebrûsını görmeğe mecâl yoķ. Śaçlarınuň târ ü pûdı şike-i 

śayyâd kirpikleri cân almaġa yeterler nîşterler yâ ħançer-i cellâd. Śûfî bîň cânla 

şîftesi âşüftesi cân baħş lebleri darü’ş-şifâsınuň ħastası olup ‘âbide gelüp ĥüsn-i 

cihân efzûn-ı ĥikâyet itdi. Maķâm-ı rüşde vü bülûġa irişdügini rivâyet itdi; 

‘Âbidüň cânı ol ĥüsn-i ŧâķında temâşâsına müştâķ olup śûfîye “Getür” didi. 

‘Âbidüň fermân üzre sûfî cânânı meclise iĥżar idicek ‘âbid gördi ki bir 

muśavver bir nûr şekilde perîdür. Yâ ħû aňa ħiŧâb idüp “Ķızum mâh olmuşsun. 

Seni bir âftâba hem-zâd idelüm. Ĥüsn-i ‘âlem-efrûzuň viśâli ile bir derd-mendi, 

ber-murâd idelüm,” didi. Duħter bu ħaber birle şâd olup irşâd-ı ‘âbidden 

mesrûr mülâĥažâ-i şûherden her vechle pür-ĥubûr olup ‘âbide eyitdi; 

“Babacığum benüm cemâl-i dil-furûzuma ĥüsn ü cihân efrûzûmı nažar ķıl.   
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Baňa hem-tâ bulunmaķda ihtimâm serv-i ķaddüm miŝâli bir şimşâd-ķâmet ele 

gelmekde iķdâm ile beni bir pehlüvana vir ki ķuvvetde ferîd ķudretde vaĥîd 

ola, dünyâda miŝâli nâ-yâb ‘âlemde ĥüsnle mehtâb ola” diyücek, ‘âbid tefeķķür 

deryâsına düşdi, mütehayyir oldu. Bedreķa-i ilhâm-ı râh-nümâ olup tedârik 

eyledi ki “Duħter söyledüği menâķıb u evsâf ancaķ âftâb da bulunur. Rev û 

ķuvvetde güneşten bir ter-maħlûķ olmaz aňa ‘arz ideyüm” diyü ħurşîde iltifât 

idüp duħter-i ĥiķayetini şemse teķrîr itdi. Mihr-i Münîr  ĥâlden ħabîr olacaķ 

‘âbide cevâb virdi ki “Eğerçi ki nûrda bî-nâžîrem żîyâ-î ‘âlem-efrûzda da 

ķuvvet ü śâĥib-i tenvîrüm ķuvvetde aķrânum zorda emŝâlüm yoķ. Źâtımda bir 

gevher-i yekdâneyüm. Feridüm pâdşâh-ı encümüm ĥaşmet ü şevketde 

vaĥîdüm. Lâkin seĥâb elinde zebûnum, ebr ucundan ebrûlarum dökildi. Pîrüm 

ķâmetde nûnum śaĥn-ı felekde ħarmen-i cürmüm-i dünyâdan vesi‘ vü efzûn 

olup, meydân-ı sipihri birķaç sâ‘atde sür‘at ile baśup geçerüm. Ammâ keff 

deňlü seĥâb-ı nûruma ĥicâb żiya-yı ‘âlem efzûma niķâb olur. Ĥayretde keff 

geçerüm. Seĥâb benden ķavî pür-zûrdur ki ben anuň perde-i penbe  
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 ‘âyîni içinde gizlenüp mestûrum ķızunı aňa vir,” diyicek ‘âbid seĥâba 

mürâca‘ât emîr-i ebre ħiŧâb ile ülfet gösterüp mâcerâ-i ĥikâyet eyledi. Seĥâb 

ĥaķiķat-ı ĥâlden ħabîr ü âgâh olıcaķ ‘âbide cevâb virdi ki şems râst söyler. Aňa 

nisbet-i zurum muķadder nûrunı pinhân itmek ħuśûsı baňa musaħħardur. 

Ammâ benüm bâd elinden ĥâlim perîşân đarbet-i pür-heybeti ile cismüm rîze 

rîze vücûdum zerrâtla yeksândur. Onun śademâtı ile ķarârum yoķ. Cûyânum 

şeb ü rûz şarķdan ġarba, ġarbdan şarķa pûyânum. Ķuvvetde ol benden 

pehlevân ve  zorda âverdir. Ķızını aňa vir,” didi. ‘Âbid bâd ile hem-dem nesîm 

ile maĥrem olup keşf-i râz eyledi. Yel cevâba mutasaddî olup “Belî afâķda 

ķuvvetüm meşhûr ķavm-i ‘âd ile ĥikâyetüm evraķda meźkûr ü mesŧûrdur. Silsi-

le-i ĥarekâtum ile deryâlar cûşân mevc-i ceyşleri müteĥarrik ve ħurûşân u 

sergerdân olur. Bisâŧ-ı saŧvetüm rûy-ı zemîne mefrûş olıcaķ dem-i âħîrde ciyâl-

ı ‘ıhn-ı menfûs gibi olacaġı ma‘lûm olup gûş-ı hûş medhûş iken şimdi ŧaġlara 
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ĥükmüm cârî kûhlar gürûhna ħof  ü ħaşyetüm sâri değil. Cibâli yerlerinden 

izâle içün ne deňlü ķuvvet ü zor ile üzerlerine mürûr eylesem yerlerinde  
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pek ŧurup etek śalmazlar ne ķadar cüst ü cûy ile śadâ vü ŧaňîn eylesem 

ķulaķlarına almazlar. Ŧaġlar benden ķuvvetlü kûhlar vaķâr-ı ‘ažîm ile ġayetde 

śalâbetlüdür. Ķızuňuň tezevvücüne aňlar ulı ķudetüň irtifâ‘ta ŧaġlar â‘lâdur,” 

diyücek ‘âbidüň ‘ažm-i śavb-ı cibâle olup bir kûh-ı şükûha ‘arż-ı ĥâl eyledi. 

Kûh ‘âbidüň ŧaķrîrine gûş urup murâdını ma‘lûm itdikde kelimât-ı bâdı taĥķiķ 

idüp “Belî kemâl-ı ķuvvetde sengînüm rif‘atda cevâz-ı ķarînüm, ķuvvetde ve 

ħaşmetde śâhib-i vaķâr-ı zemînüm. Derûnum ĥazînesinde aĥcâr-ı ŝiķâle nihâyet 

birûnum ravżasında eşcâr-ı pür nihâle ġayet yoķ. Ammâ mûş-i hâmûş-ı ŝaķye-

furûşuň tîğ-i ħâk-tirâşı ucundan bedenüm mecrûĥ, anuň dendâne-i çâlâkı çâk 

çâkından maŧiyyem olan baķar. Az ķalmışdur ki mezbûĥ ola śuver-i tâcirümde 

żâ’îf görünür ve lîkin cürmde ķavîdür. Cebr ile derûnımı kendüye mesken 

darb-ı dest göňlüm ve ķalbüm ħânesin üzerine vaŧan etmiştür. Dest-i cevrinden 

gürize mecâl-ı muĥâldir. Bedenümde bir gûşe yoķ ki anuň sebîli temîn 

ĥücrelerinden bir maĥall görünmez ki anda delîli olmaya. Bir ‘ayyâr-engizdür 

ki vücûdum ħazînesine 
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râh bulup tuşe-i maĥzûnumı tebâh ider, bir düzd-i ħâk-rîzdür ki derûnum 

defînesinde maĥfûż olan türâbı nigeh-kûb u pây-mâl ider. Serây-ı arżuň niķâb-ı 

revzen-güşâsı iklîm-i ħâki maĥkûmı olup taĥtı taħt-ı zemîn ol dîyaruň 

pâdşâsıdur,” diyü meâŝir-i mûşi teķrîr eyledi. ‘Âbidüň gûşı bu ħaber ile 

medħuş olup fâre-i iĥżâr mâcerâyı alâ’t-tafśîl beyân ü ayân idüp  “Bir lâle-rûħ 

ķamer-rûy sîmîň-beden mîsk-bûy duħterüm vardur. Rıżâsı bir pehlevân-ı zor 

muşt-ı dilâver çâlâk ve ķavî puşte hemser olmaķdur. Berâhîn-i śıdķ-âyîn edille-

i ĥaķayıķ-ķarîn ile muķarrer ve muĥaķķak oldı ki, ķuvvet-i bâzûda sen cümle-

den muķaddem ü muķavvisin. Ķızum saňa lâyık, aĥvâlüň anuň rıżâsına 

muvâfıķdur,” diyücek mûş cevâb virdi ki “Müsellem bâzâr-ı ķuvvetüm kerem 

destimde âhen ve ĥadîd-i nerm imiş. Müş ile insânuň ne münâsebeti ĥayvân ile 

ehl-i nuŧķuň ne müşâkeleti olur. İzdivacdan murâd-ı nitâc nikâĥdan maķśûd 
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nuķûr-ı tenâsülde revâcdur,” didi. Meğer maĥbûb daħı ol meclisde ĥâżır olup 

muĥâvere-i mûśa gûşı ŧutup maķalatına taĥsîn  
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ü âferîn idüp ĥüsn ü cevâbına ‘âşıķ olmuş, muħabbet ravżalarında nihâl ve 

dâdâ ĥażret gelüp meveddet gülşenlerinde ġonce-i ittihâda ġalebe-i şevķ ile 

şukuftelik ‘ârıż olup ‘âbide niyâz ü tażarru’ ile tevaķķu‘ eyledi ki du‘â ide. 

Kendü daħı mûş olup ‘âşıķ ile ma‘şûķ viśâle, muĥibb ile maĥbûb ittiśâle 

irişeler. ‘Âbid-i maķbûlü’l-münâcât Ĥaķķ dergâhına ref‘-i ĥâcât idüp el 

ķaldurup du‘â itdi. Ebvâb-ı ķabûl güsâde idi. Ĥâceti ķabûl olup śûret-i 

insâniyyet ol sâ’atde mütebeddil olup duħter-i mah-pâre hemân şekl-i fâreye 

mutaĥavvil oldı. ‘Âķıbetü’l-emr maķśûda irdiler. ‘Âbide vedâ‘ idüp delüklerine 

girdüler. ‘Âbide tefeķķür eyledi ki “Her bir şeyüň aślı cümle umûr aślına râcî‘ 

imiş. ‘Uķalâ ķatında meşhûr ü şâyî‘dür,” diyüp ħâŧırına ħuŧûr itdi ki “Kendüye 

münâsib bir ħâtûn ala, cân yoldaşı ola. Civârında bir śâliĥa ħâtûn bulup ‘aķd-i 

nikâħ eylediler. Ol ħâtûn daħı kendü gibi pârsa zâhide ‘âbide her vechle 

mestûre ve śâliĥâ idi. Żâmirine bu manî‘ lâyıĥ oldu ki anuňla meşveret idüp 

naśîhatı ile ‘amel eyliye. Cümle eĥibbâdan ol evlâ, bu ħuśûśuň müşâveresine 

enseb ü ‘âlâdur,” diyü mestûreye keşf-i râz itdi. Ħâtûn ĥaķiķat-ı ĥâle vâķıfe 

‘âbidüň du‘âsı ķabûlüne ‘ârife  
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 oldı. Noķśân ‘aķlı muķteżasınca kendüye ‘â’îd olur. Menâfi‘ taĥśîline düşdi. 

‘Âbide eyitdi; “Bulursan var, dünyâda senden özge maĥremüm cihân-ı fânîde 

vücûduňdan ġayrı hem-demüm yoķ. Çeşmüm cemâlüňe rûşen, cânum viśâline 

tâze gülşendür. Erenlerüň bâġ ü bostânı teferrüc gâh-ı gülüstânı ħâtûnlarıň 

gülzâr-ı cemâlidür. Göňlüm gözinüň rûşenâsı âyîne-i ruħsârınla ħâŧır-ı ġam-

gînümün güşâdı istimâ‘-ı ĥüsn-i güftâruňladur. Sen benümsüň, ben senüň. Cân 

senüňdür, ten senüň, Ħudâ-yı Te‘âlâdan iste ki câriyene cemâl-i cemîl  ĥüsn-i 

bî-‘adîl erzânı ķıla ki baķiyye-i ‘ömr-i zindegânide onuňla mesrûre olam. Sen 

daħı müşâhede-i dîdâr-ı dil-fürûzum ile şâd ü ħurrem olasın,” didi. Mestûrenüň 

sözi ‘âbide te’ŝîr itdi. Fi’l-ĥâl Cenâb-ı Ĥaķķ-ı Celle źikre dest-i niyâz ķaldurup 

du‘â itdi ki “Çehre-i nigârda ĥüsn-i bedî‘ âşikâr ola. Ħâtûna bir lehçe ve śûret 
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vire ki sâ‘irinden mümtâze ĥüsn-i cemâlde bî-endâze ola.” ‘Âbidüň du‘âsı tîr-i 

hedef-i icâbete irişdi. Śabâĥ olup câme-ħˇâbından ķalķdı. Gördiler mestûre 

sitâre idi. Mâh olmuş ħâk-i zilletde âvâre idi. Taħt-ı ĥüsne geçüp şâh olmuş 

ķâmetde serv-i mevzûn    
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gören cemâline ĥayrân ve meftûn olur. Gözleri dil-śaydına dâm, ķaşları kemân, 

kirpikleri sihâm, ruħlarınuň her biri ķâmetde ķamer, ebrûları miĥrâb-ı ĥüsne iki 

mevzûn kemer leŧâfetde câna şebîh kemâl-ı ŧarâvetde ĥüsn-i cihân-efzâ ile 

ġayetde vecîh ‘âbid ĥamd ü ŝenâ ile ni‘met-i celîle muķâbelesinde şükürler 

ķıldı. Ĥüsn ü dîdârı temâşâsı ile behremend olup rüzgâr geçürdiler. Ħâtûnuň 

cemâl-i cemîli rûz-be-rûz teraķķide tamâm dil-fürûz oldı. Âvâze-i ĥüsni ‘âleme 

meşhûr-ı śît cemâli cihânda âftâb-ı pür-nûr gibi dillerde meźkûr oldı. Ŧâ’ife-i 

nisvân cemâl-i bâ-kemâli ŧâķınuň müşâhedesine müştâķ, ĥüsn ü bî-hemtâsına 

âşüfte vü ‘uşşâķ oldılar. Gürûh  gürûh zenler ķapulara revzenlere śıġmayup 

gelüp giderler oldılar. Ĥüsnünde ‘acîb şehirde meşhûre-i dil-firîb oldı. Bir gün 

eline âyîne alup cemâline nigerân oldı. Ķaşlar hilâline nažar śaldı. ‘İzâr-ı gül-

gûni dîde-i pür siĥr ü efsûnını gördi. Dem-beste vü ħayrân ķaldı. Derûnı 

levĥasına hem-ħˇâre-i żamîri evvela vesvâs-ı vesvese sebîline beşîr ü ‘acîb 

kibriyâ ŧarîķlerine rehber olup ħâŧırına ħuŧûr itdi ki  “Cemâl-i zîbâda mîŝâlüm 

nâ-yâb câmi‘-i ĥüsne gûşe-i ebrûlarum miĥrâb vücûdum gevheri dür-dâne-i 

yetîm, zülf ü müşgîn ü semen-bûyum ‘anber-i  

  SAYFA 115SAYFA 115SAYFA 115SAYFA 115 

şemîmdür. Niçün şâhlar ile çift pâdşâhlar ile hem-ser ü hem-ħıffet olmayam. 

‘Âbid-i merd derviş-i nân-cûyun ile dil-rîş dünyâ ni‘metlerine muĥtâc, faķr ü 

fâķa ile źelîl ü ecder benüm gerden-i kâfurime ŧavķ-ı źer, sâ‘îd-i billurınıma 

envâ‘-ı cevâhirden zîver, sâķ-ı sîmînüme altunlu ħalħâl ve mücevher kemer 

gerek idi. Ħasîs ile zindegânına lâyık degülem,” diyü fâsid ġurûrlar pişe vü 

endîşe ķıldı. ‘Âbid ile muĥabbetleri hevâsı serd, ma‘îşet iħtilaŧları mizâcı pür-

elem ü derd oldı. Mu‘ažžam serâylarda sükûn ile envâ-ı eŧ‘ime-i leźîźe 

sevdâlarına, meftûn zer-baft libâslar žîbâlar ĥarîr ve per niyân ħil‘ât mükellef 

bisâŧlarda ħüsrevler mîrler ile inbisâŧ itmek arżûlarına düşdi. ‘Âbide dil-
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âzârlıķlar, ‘inâd-ı sitîzeler ŧurfe ŧurfe nâzlara şîvelere başlayup şîveler ider oldı. 

‘Âbidüň ĥużûrı ġumûm ü endûha mütebeddil evķât ü sâ‘ati ġuŝŝa vü ĥüzne 

müteĥavvil oldı. Bir nefer eŧfâl-i śaġîri daħı var idi. Mestûre kibrinden ve 

ġurûrundan onlara ħidmet etmez oldı. Âbid esîr ‘iyâl giriftâr-ı aşûb u melâl 

olup Ĥaķķ’a ‘ibâdeti zamânları evlâd-ı śiġarınuň terbiyetine maśrûf Cenâb-ı 

Ĥażret-i ulûhiyete niyâz-ı evķâtı ehl-i beytinüň mühimmâtına 
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ma‘ŧûf oldı. Îcâb-ı żarûret ile nâ-çâr ikinci ĥâcet içün dergâh-ı Ħaķķ’a el açup 

niyâz eyledi ki “Ķâmet-i mestûreden ol ĥüsn-i behcet meslûb olup çehre-i 

insâniyyeti lehce-i ħırsa maķlûb ola.” Tażarru‘a icâbet ŧarîķleri meftûĥ idi. 

Cenâb-ı Ĥaķķ’da du‘âsı maķbûl olup fi’l-ĥâl ħâtûn śûret-i ĥayvâna müteşekkil 

olup şekilde bir ayı oldı. Ħâneden iħrâc itdiler. Serây şâh-ı âsitân-ı dûn-i esvâķ, 

ve beyâbana düşüp zebûn, ħal-ħal-ı zerrîn ile ŧavķ u kemer arżû iden nâķısu’l-

‘aķl-ı vâbile mezbele-zârlarda mekîn, mažahîr-i nâle vü enîn oldı. Muttaśıl 

ħâne-i ‘âbidi devr idüp ķapusından dûr olmazdı. Âsitânesi ħâķiňe yüz sürüp 

gözleri yaşını seyl-âb, âh ü enîn ü zârîsin, işidenlerüň cigerleri kebâb olırdı. 

‘Âbid eŧfâle ħidmet ile ŧâ‘at-i Ĥaķķ’dan ba‘îd ħânesinüň keft ü meşaķķatına 

śarf-ı evķât ile ĥüzn ü şedîd içinde oldı. Żarûret-i ĥâl ile üçüncü su’âl  içün 

Cenâb-ı Ĥaķķ’a tażarru‘ vü temennî eyledi ki  ĥırś-i ĥarîsi vaż‘-ı sâbıķına 

taĥvîl eyleye. Ķabûl ü du‘â-i mev‘ûd idi. Ol anda ĥırs evvelki beşeresi ile âdem 

lehçe-i ķadîmi ile müteşekkil ü ‘âbide mâħrem oldı. Cebîn-i  
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niyâzı ħâki mezellete ķoyup şükürler vesvese-i iblîse imtiŝâl itdüğüne nâdim ü 

peşîmân olup cân ile  eŧfâlınuň ħidemâtına ķıyâm gösterdi. ‘Âbid kemâ-kân 

ŧâ‘at-i Îlahîde olup leyl ü nehâr ‘ibâdet ü iħlâśda rüzgâr geçirdi. Bu ķıśśa-i 

ġarîbe mûcib-i ‘ibret ĥikâyet-i bedî‘a müstevcîb-i enva‘-ı naśîĥatdur ki “ ‘Âbid 

meşvereti ehli ile itmedi. Ķırķ yıllıķ ‘ibâdetinüň fâ’idesi hebâ-i menŝûr Ĥaķķ 

dergâhında zîver-i ķabûl ile maķbûl olacaķ ĥâcâtı żarûret ile żâyi‘ olmaġla 

murâdâtı şîşeleri meksûr oldı. Refâhiyet ü ĥużûrdan dûr düşdi,” diyüp ĥikâyeyi 

tekmîl eyledi. Yûsuf Şâh’uň źevķine gidüp menķibe-ħâna iĥsânlar eyledi. Çün 

śabâĥ oldı. Yûsuf Şâh iskeleye geldi, gördi. Ķayıķ gelmemiş. Bir miķdâr eğ-
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lendi, ķayıķ gelmedi. “ ‘Acabâ niçün ķayıķ gelmedi,?” diyü endîşede ķalup 

gerü ħânesine geldi ve ol gice aĥbâblardan bir źâtuň naķl eylediği ĥikâye; Bir 

pâdşâh öňünde nedîmleri muśâĥibleri arasında iħtilâf düşüp “Eşyânuň ġayet ile 

yaramazı eşiddi, nedür?” dimişler. Ba‘żılar “Yaramaz ħâtûndur.” Kimi eyitmiş 

“Sû‘-i ħulķdur.” Ba‘żısı “Eşyâ yaramaz ķoňşudur,”  
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dimişler. Sözleri bu üç mertebede ķarar idüp, lâkin rücĥân ķanġısında idügini 

temyîz idemeyüp ĥakîme muĥtâc olmuşlar. Meğer pâdşâh seyre niyet idüp 

ŧaşra çıķmaķ üzre imişler. Pâdşâh eyitmiş; “Yol üzre ol her kime buluşursa anı 

ĥakîm idelüm. Her ne dirse râżî olalum, iħtilâf u nizâ‘ ber-ŧaraf olsun,” diyü 

buyurmuşlar. Muśâhibleri “Ħoş” diyüp süvâr olur. İttifâķ şehirden çıkup ol 

buluşduķları ehl-i ķurrâdan bir pîr imiş. Merkebine ŧopraķdan düzülmüş 

destîler yükleyüp şehre śatmaġa gider imiş. Eyitmişler; “Bizüm aramızda bir 

ħuśûś içün iħtilâf oldı. Bizüm ‘aķlumuzda imtiyâzına ķudret rücĥânına miknet 

görünmedi. Bir ĥakîme mürâca‘ât lâzım geldi, ‘ahd itdik ki evvel 

buluşduġumuz kimesneyi ĥakîm idüp anuň söziyle ķanâ‘at ideyüz. Sen bir 

pîrsün. Pîrler re‘yde bî-nažîr ĥükmünde śâĥib-i tedbîr olurlar. Fikirleri śayup 

‘aķılları ŝâķibdur, ķalbleri âyînesi ġubârdan pâk, idrâkları derecâtı hem-ser-i 

ķıbâb-ı eflâkdur. Su’âlümize cevâb virirseň seňi kâm-yâb idelüm. Şüphemüz 

ĥall olursa kelâmını faślu’l-ħiŧâb eyliyelüm,” dimişler. Pîre mâcerâyı ŧâķrîr 

idüp “Üç ħuśûśda ķanġısı yaramazdur. Beyân ü ‘ayân eyle” dimişler. Pîr meğer 

suĥânda, ĥikmetde  
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bî-nażîr, sözde, kemâlatda mihr-i żamîr her ĥâlden âgâh ü ħabîr imiş. Eyitmiş: 

“Su’âlüňize cevâb-ı âsân, müşkilüňüz ĥalline imkân vardur. Üç emürüň birinde 

rücĥân muķarrerdür. Yaramaz ħâtûndan ŧalâķ ile ħalâs mümkin, müfâreķat ile 

adem dâ’ire-i ĥużûrda temkin olur. Yaramaz ķoňşı eğerçi düşvâr-ı belâ-ı cân ü 

âzârdür. Velî andan daħı necât-ı müyesserdür. Evi śatmaķ ile ķurtulur. Ammâ 

yaramaz hûy ne ‘avrâta beňzer ne yaramaz câra, dünyâyı geşt iderseň bulun-

maz aňa çâre. Ol bir belâdur. Cümleden eşedd bir ‘aźâb-ı elîmdür. Aňa yoķdur 

ĥadd ü ‘add. Bed-ħûy ile âdem-i siyeh-rû yaramaz. Ħaślet ile merdüm pür-
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ġuśśa vü ġayġûdur. Bed-ħûyla ŧabî‘at ‘aźâb içinde maĥbûs bed-ħûylu âdemüň 

ŧâli‘î maĥûs işleri ma‘kûsdur. Ħûy-ı bed şitâda eŝer nesîm-i serde śovuķda 

adem buydurur berde beňzerdür. Derd-i bî-dermân ü düşmân-i bî-emândur,” 

diyücek, pâdşâh kelâm-ı pîre “Âferîn” böyle olanlar cümle sözüne taĥsîn eyle-

mişler. Pâdşâh suħan-dân imiş. Żamîr-i münirine pîrüň sözi te’ŝîr idüp eyitmiş; 

“Ne istersin ħâŧıruň ne ile şâd göňlüň evi külbe-i vîrâna beňzer. Ne ile âbâd 

olur,” demişler. Pîr ziyâde nâzik żâmîr-i kemâli ile ehl-i ‘irfân ve śâĥib-i tedbîr 

imiş. Demiş ki “Pâdşâhum mülûk-i ‘izâmun ehl-i kemâle ri‘âyeti 
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iki nesne ile olur. Biri münâsib ü merâtib iĥsânı, biri mâl ü menâl ve ‘avâîd-i 

imtinânî iledür. Kemîneňüze münâsib ‘aŧâ iderseňüz ĥâliyye cümle 

bendelerüňüz yerlü yerindedür. Birisine ma‘zûl olmaķ lâzım gelür. Derâhim ü 

dînâr ‘inâyet iderseňüz hazâne-i ‘âmireye nev‘ân noķsâň gelür. Şimdi nevrûz 

zamânıdur. Cümle nevvâb-ı kâm-yabuňuz cenâb-ı şerifüňize hedâyâ pîşkeş 

çekerler. Kemîne bendeňizüň žahr-ı merkebde maĥmûl olân destîleri śatılmaķ    

içün emr-i ‘âlî olursa fermân buyurıla ‘atebe-i ‘ulyâňuza pîşkeş çeken 

beğlerüňüzüň hedâyâsiyle ķuluňuz destîlerinden birisi bile ola o bahâne ile 

cümle ~�� �~�  śatulur. Kemîneňüze ķâ’îde ĥâśıl olur. Bendeňüze ķanâ‘at gelür,” 

diyücek pâdşâh tekrâr taĥsîn idüp emr iderler ki “Nevrûzda dergâh-ı 

mu‘allâlarına çekilen aķmişe vü emti‘ada elbette pîrüň destîlerinden bile olma-

yınca ol hedâyâ maķbûl olmaya.” Pîr ŧapu ķılup pâdşâh ve muśâĥiblerine pîrin 

cevâb ü kelimâtı ħoş gelüp iśâbet-i ârâste ta‘accüb eylemişler. Aĥvâl-i pîr bey-

ne’l-cumhûr meşhûr olup her destîye birer altun narħ eyleyüp herkes 

muķaddem birer dînâr virüp birer destîler almışlar. Destîleri vâfir śatılup 

müstevfâ altuna mâlik olmuş. Meğer pâdşâhuň 
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vezîri źâtında kemâl-i ‘îrfândan ħâli bi’ŧ-ŧab‘ feżâyil ü ma‘ârifden tehî vü ‘ârî 

imiş. Pîrüň ĥikâyetini işüdüp  istib‘âd ve ta‘accüb idüp ŧabî‘atında merkûz olan 

denâet ü ĥaseb źâtında mecbûl olan režâlet ü ħiffet muķteżâsınca “Pâdşâh 

hedâyâsında ŧopraķdan düzülmüş, bir destî bile virülmekte ne münâsebet olur,” 

diyü gażab-amîz kelimât itmiş. Tevâbi‘i eyitmişler; “Elbette sizüň hedâyânuz 
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da daħı bir destî olmaķ lâzımdur. Şimdiden alalum, śoňra bulunmaz. Pâdşâh 

ansuz olan hedâyâyı ķabûl etmemek muĥaķķakdur, dimişler. Żarûrî olup, vezîr 

ŧarafından pîre âdem varup destî ŧaleb eylemişler. Pîr-i nâzik-żamîr eyitmiş 

varan âdame; “Destîlerümüzüň narħı bir altun idi. Anlara yüz altuna virürüm,” 

dimiş. Âdemleri gelüp taķrîr idicek vezîr nihâyet mertebede incünüp ġaźab 

eylemiş. Âħîrü’l- emr almaķ żarûrî olup yüz altun göndermişler. Pîr ‘inâd idüp 

“Ehl-i kibre kibriyâ taśadduķdur,” didikleri kelâm ile ‘âmil olup “Destîyi anla-

ra biň altundan eksik ile virmezem,” diyü muśırr olup nevrûz daħı irüşüp vezîr 

çâr ü nâ-çâr biň altunı gönderüp “Aluň,” dimiş. Pîre ŧama‘ galib olup “Biň 

altuna daħı râżı degilem. Bir şarŧum daħı vardur. Ansuz 
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virmezüm, dimiş. “Nedür?” diyü śormuşlar. Eyitmiş; “Pâdşâh ĥużûrına dest 

bûs  içün varıldıķda vezîr beni elbette arķasına alup getürsün. Bu şarŧa râżî 

olursa virürem,” dimiş. Farŧ-ı żarûretden vezîr bu şarŧ daħı ķabûl idüp ol vaż‘ 

ile ĥużûr-ı şâha varmışlar. Pîr eyitmiş: “Pâdşâhum ħûy-ı bed ‘aceb ĥaml-i 

ŝaķîdür. Âdemi bu mertebeye irişdirür. Eşerr-i eşyâ idügine ĥükm itdügüm 

ŝabit oldı,” diyücek, pâdşâh tebessüm idüp, pîrüň kemâlâtına envâ‘ taĥsînler, 

ĥüsn ü taķrîrine âferinler eylemişler. Vezîri ‘azl idüp vezâreti pîr-i 

ĥakîme,śadâreti muşîr-i ĥikmet-pezîre tefvîż eylemişler. “ ‘Âlem ma‘mûr, 

ĥücre-i mülk pür-nûr, memleket dârü’s-sürûr olmuşdur, ve’s-selâm” diyüp hi-

kâyeyi tekemmül eyledi. Yûsuf  Şâh’uň źevķine gidüp, “Cânum efendüm iĥsân 

idüň, bir ĥikâye daħı naķl idüň,” didi. Mezbûr, “Bâşum üstüne,” diyüp 

ĥikâyeye başladı Ĥikâye: İki dânişmend-i sûħteleri âteş-i ‘ilmüň efrûħteleri 

hengâm-ı cevâb ü su’âlde birbiri ile baĥiś ü cidâl eylediler. Biri eyitdi: “Min 

cidd ü cedd kelâm dürüstdür. Her kârda cidd ü ihtimâm lâzım. Ĥuśûl-i 

maķśûda sa‘y-ı cemîl mühimdür. Esbâba mübâşeretsüz iş  
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olmaz. Âħîri teşvîşdür,” birisi eyitdi; “Cidd ü cehd lâzım değil. Naĥnu ķasemnâ 

kelâmı benüm ĥˇâcem ü üstâdumdur. Maŧlub ü merâm ĥuśûlünde istinâdum 

aňadur. Erbâb-ı ĥaķâyık ve eśĥâb-ı daķayıķ yanlarında netîce-i sa‘yı yabân 

yerlere tîri pertâbdur, ~��� Taķdîr-i Haķķ’da maķsûm olan rızķ bî-kemân irişür. 
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Cidd ü ihtimâm her yerde fevz ü encâm olmaz. Anuň daħı maĥallî olur, didi. 

Terâhları müşted ĥuśûmetleri fevķâ’l-ĥadd ve’l-ġaye oldı.  Bir gün min cidd ü 

cedd kelâmını tercîĥ iden sûħte girü mu‘ârıżı ile cengde iken eyitdi; “Be câhil 

işte şimdi ikümüz bile açlar, ġıdâya muĥtâclaruz. Ben bugün sa‘yı ü iķdâm 

ideyüm. Bir yaġlu noħudlu pilâv pişürüp muĥaśśala’ül-merâm olalum. Sen 

“Naĥnu kasemnâ”  kelamı ile aç ve nâ-kâm ol,” didi. Meğer ol suħtenüň bir  

ħˇâce-ikâm-kâr aşinâsı, merd-i ‘âķıl ü hûşyâr dost-ı bânevâsı var idi. Suħte aňa 

varup naĥnu kasemnâ  kelamı ile naśîb temânnâ iden mu‘ârıżı ile cidâllerini 

ĥikâyet eyledi. “İşte bugün bu vecihle mâcerâmız oldı. Gice size gelüp mihmân 

oluruz. Ħaśma ilzâm içün bize lâtîf  ü ra‘nâ etlü śoġanlu köftelü dâne pirinç 

pilâvı iĥżar itdük,” diyü tażarru‘lar eyledi. Ħˇâce daħı n‘ola bu żiyâfete va‘de 

eyledi. 
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İkisi bile ol gice varup ħˇâceye mihmân oldılar. Ħˇâce lâtîf ve  żarîf aĥvâle 

muŧŧali‘ sâĥib-i vuķûf lûŧûfda şerîf idi. Leźîź ve śâfî revġan ile bi’l-cümle 

envâ‘-i tekellüfât ile maśnû‘ ve puħte pilâv iĥżâr idüp bir rengîn çininüň içine 

bir avuç altun ķoyup üzerini pilâv ile mestûr eyledi. Manî‘de iki dürlü ta‘âm 

var oldı. “Üzerinde aķ pilâv içerüsinde źerde naĥnu ķasemnâ,” diyen sûħtenüň 

ĥiśśesi ol źerde idi. Vaķt-ı ta‘âm irişdi. Śâĥib-i ħâne ķonuķlara śofra getürüp 

beźl-i ħûn itdi. Min cidd ü cedd sûħtesi Cenâb-ı Ĥaķķ’a şükürler, ħˇâceye en-

va‘-i telaŧŧuf ile ŝenâlar, du‘âlar eyledi. Pilâvdan vâfir-i müstevfî ekl idüp ķarnı 

müntehâ ŧoydu. Ammâ źerde ħuśusını aślâ ŧuymadı. Naĥnu ķasemnâ sûħtesine 

ġalebe idüp eyitdi; “Aĥmaķ işte cidd ü cehde ħˇâcesinde sebķ böyle alursın. 

Baķ ŧur, ben sa‘y u ihtimâm idüp derd-i cû‘a devâ-yı tamâm eyledüm. Naĥnu 

ķasemnâ ümîdi ile aç ve nâ-tüvân ol,” didi. Bî-çâre žâhirde maġlûb olup 

derûnda Cenâb-ı Ĥaķķ’a i‘timâd ile ķavî-dil idi. Açlıġa śabr müşkil iken 

kendüye cebr idüp belâ-yı cû‘a taĥammül ķılup meźhebinden rücû‘a ruħśât 

virmedi. Śofrayı kaldurdılar. Śâĥib-i ħâne 
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eyitdi; “Ħˇâce da‘vâsında muśırr olup şâm içinde aç ķalup hazır pilâva girmedi. 

Şâyed giderek miżŧar olup naśîbini ala” diyü çînî birle ol pilâvı yanına ķoyup 
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gitdi. Ŧoķ olan sûħte ĥavśalası enbâr-ı dâne-i pirinç ile memlû yalıňuz pilâvı ol 

yedi, ķarnı ŧoķ ĥużûr ile yatdı, uyudu. Sûħte-i derd-mend aç ü müstmend 

çeşmine ħˇâb-ı ĥużûr ĥarâm, kârına gâhî pişîmân, ammâ gözü pirinç çinisinde 

müdâm śabâĥa ķarîb olunca śabr ü ârâm eyledi. Min cidd ü cedd sûħtesi 

uyħudan uyanup ķalķdı, gördi. Nedîm Naĥnu ķasemnâ besetât-ı bezmde (?) 

henüz bî-dâr, açlıķ belâsı cânına kâr eylemiş, mużŧarib’ül-ĥâldür. Eyitdi; “Be 

hey câhil ķuru ġayret âdemi zebûn-ı lecc ü ‘inâd kişinüň ķâmetini nûn ider. 

Şimdi yarıňun da‘vaňda  mâl görünmedi. Sîtîz ü lecüclıķdan n’olur, pilâvı �� ��” 

, diyü çînîyi öňüne sürüp basŧ-ı maķal eyledi. Bî-çâre ziyâde aç ve gürisne idi. 

Żarûret ile gerüsine dönüp inśâf yüzinden pilâva ‘âşıķ idi. Eline ķaşıķ alup yer 

gibi olup pilâvı debredürken gördi. Pilâvuň altı altundur. Hemân “Naĥnu 

Ķasemnâ” diyü üzerine düşüp pirinçden altunu ifrâz eyledi. Şehbâz ricâ ile 

meydân-ı  
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tevekkülde avcı idi. Avucu ŧolı zer oldı. Min cidd ü cedd sûħtesine ĥayret-i 

renc ve ŧaleb-i aşuftesine kemâl-i dem-bestegi vü żucret geldi. Ķâħ oturur, ķâħ 

ŧurur ġuśśa vü ġamdan ķâħ yatur ķâħ yürür. “Be hey câhil ne ‘aceb ŧoyum ol-

duň, mezheb senüň imiş. Hep źeheb saňa naśîb oldı,” diyü i‘tiķâdından rücû‘ 

itdi. Fi’l-vâķi‘  tabâyi‘de iħtilâf  muhaķķaķ kiminüň âyîne-i ķalbi ġubâr-ı şekk 

ü reyb ile pür-‘ayb kiminüň mir‘ât-ı muśaffa-mânendi pâk u śafdur. Şûrîde olan 

ķalb cümle umûrda esbâba müstenid olur. “Ben faķîrüň göňlini efendüm ile şen 

olur,”diyüp ĥikâyeyi tamâm eyledi. Yûsuf Şâh’uň beş on altunını alup gitdiler. 

Çün śabâĥ oldı. Yûsuf Şâh ķâlķup iskeleye geldi, gördi. Ķayıķ yoķ. Ķararı 

ķalmayup bir sâ‘ir ķayıġa binüp ‘ažm-i ħânım eyledi. Yûsuf Şâh ķayıķcıya 

eyitdi; “Cânum ķayıķcı sen ķanġı diyârdansın ve ķanġı diyârları gezdin ve ba-

şına ne geldi, naķl it görelüm,” didi. Ķayıķcı eyitdi; “Be hey oġlım başdan çoķ 

serencâm geçdi velâkin bir ġârib ĥikâye naķl ideyüm,”didi. Ĥikâye; Bir 

ĥammâluň  
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tırâşı gelüp berber dükkânına tırâş olmaġa gidüp, berber gördi ki bir sersem 

ĥammâldur. Berber ĥammâlı tırâş ider. Ĥammâluň beş ‘aded pâresi olup berbe-
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re der ki; “Cânum berber bu sefer beş aķçemüz var. Bir daħı tırâş olursam 

ziyâde virirüm,” didi. Berber; “Ma‘ni değil, eğer ħarclıġuň yoķ ise al saňa 

ħarclıķ vireyüm,” diyüp ķırķ ‘aded pâre virdi. Bir kâġıd daħı toz virdi. Ĥammâl 

eyitdi;  “Bu toz nedür?” didi. Berber eyitdi; “Sen bu tozı ye, vücûdına çoķ 

fa’îde olur,” didi. Ĥammâl hemân tozı yedi. Ķırķ ‘aded pâreyi aldı. Dükkândan 

çıķup gitdi. Ĥammâl eyitdi; “Tırâş oldum. Ķırķ pârem var bâri bir de ĥamâma 

gideyüm,” diyüp ŧoġrı ĥamâma geldi. Śoyunup içerü girdi. Hemân iki ‘aded 

tellâk gelüp, ĥammâluň yanına oturup ikrâma başladılar. Ĥammâl göňlünden 

eydür; “Bu ikrâm ķırķ pâreye olmaz, acabâ beni âdeme mi beňzedürler,” diyü 

ħülyâ iderdi. Ĥammâlı pâk yuňup câme-kânâna getürdiler. Bir a‘lâ yere 

oŧurutdılar. Bir uşaġ elinde mücevherli ŧaķım çubuķ ĥâmmâla virdiler. Bir a‘lâ 

boġça esbâb ĥammâluň öňüne ķoydılar. Ĥammâl eyitdi; “Bu esbâb  
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kimündür?” Eyitdiler; “Efendüm senüňdür. Ĥammâl eydür; “Bu esbâb benüm 

değil. Ben esbâbımı bilirüm, bu değil,” didi. Eyitdiler; Amân efendüm iĥsân 

idüň, bu esbâb senüňdür,” diyüp ĥammâlı giydürdiler. Ĥammâl giyünüp gördi 

ki cebleri altun ŧolıdur. Hemân beş on altun bıragup ŧaşra çıķdı, gördi ki bir a‘lâ 

ŧonânmış at ĥammâluň önüne getürdiler. Ĥammâl eyitdi: “Bu at kimüň?” 

“Efendüm sizindür,” diyüp ĥammâlı ata bindirdiler. Ŧoġrı bir ķonâġa 

getürdiler. Ĥammâl atdan inüp yuķaru çıķdı. Uşaġlar ĥammâluň ĥużûrunda, 

dîvân ŧurdılar. Ĥammâl eydür göňlinden ki “Cânum bu ķonâġ kimindür, beni 

buraya niçün getürdiler?” diyü ħülyâ iderdi. Uşâġın biri eyitdi; “Efendüm sizi 

ĥamâm incitti. Bâri ĥareme teşrîf idüň,” didi. Ĥammâl “Ħoş olur,” diyüp 

ĥareme girdi. Hemân ĥanım girüp “Vây efendüm buyuruň,” diyüp ikrâm idüp 

ķahvealtı ŧa‘âm gelüp yediler. Andan aĥşâm olup ħânım ile döşeğe girdiler. İki 

def‘a mucâma‘at eyledi. Ĥammâl eyitdi; “Ħânım câriyeler ķanda gitdi,” didi. 

Ħânım eyitdi; “Efendüm mekânlarına gitdiler ne isterseňiz emir buyuruň,” didi. 

Ĥammâl eyitdi; “ķadem-ħâneye gitmek îcâb 
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itdi. Ħânım şam‘dânı alup ķadem-ħâneye ĥammâl ile gitdiler. Ĥammâl içerü 

girüp çömelüp ab-dest bozarken ĥammâluň ensesine birķaç ŧoķât urdılar. Bir de 
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ĥammâl gözini açup gördi ki  ĥamâmda göbek ŧaşında çömelüp oturur, dirler ki 

“Be hey edebsiz adam iki kere ‘ibzâya varduň, seni faķîrdür, diyü bir şey 

söylemedük. Şimdi ķarşumuzda oturup pislersün, yıķıl ķarşumuzdan edebsiz,” 

deyüp, ĥammâlı darb eylediler. Ĥammâl gördi ki ne ħânım var ne ķonâķ var. 

Bildi ki berberüň virdügi tozda imiş, bu keyfiyyet. “Hemân bedenüm pâk idüp 

ŧaşra çıķup gitmiş,” didi. Ķayıķcı ĥikâyeyi tamâm idüp, yalıya Yûsuf Şâh geldi, 

gördi ki câriyeler evvelki minvâl üzre Yûsuf Şâh’ı alup ĥużûr-ı ħânım eyledi-

ler. Ħânım Yûsuf Şâh’ı görüp “Ma‘şâ-llâh begüm śafâ geldüň ħoş geldüň” 

diyüp ikrâm eyledi. Câriyeler meclis âmâde idüp ‘îşrete mübâşeret eylediler. 

Ħânım eyitdi; “Begüm saňa bir ĥikâye naķl ideyüm,” didi. Yûsuf Şâh “İĥsân 

idersüňiz” didi. * ĥikâye *  Zamân-ı mâżîde bir śayyâd ķuşı śayd iderdi. İttifâķ 

bir gün bir serçe ŧutup 
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dâma düşürdi. Ķudret-i ilâhî ile serçe dehân açup śayyâda söyle ki “Ben hevâ-

yı ferâġatda fâriġu’l-bâl uçarken beni giriftâr evķât-ı rüzgâr mı perîşân idüp 

beni âşüfte vü zâr itmekden murâd ü mâksûdüň nedür? Cân-âzârlıķ iyü pîşe bir 

âzâde(y)i ŧutup ĥabs ü zâr itmek sürûr-encâm olur, endîşe değildür,” didi. 

Śayyâd eyitdi, “Ĥaķķ te‘âlâ ķuşları insâna ta‘âm, laĥmlarını ŧu‘me-i âdem ( ¡����

 ?) eylemişdür. Seni boġazlayup etini kendüme kût iderüm,” didi. ‘Uśfûr eyitdi; 

“Tenümde et ķalîl lâġar-i za‘îfem. Ĥükmüň şânı yoķ üstüħânum kimesneye 

ħûn olur değildür. Naĥîfüm, vücûdumda görünem hemân bâl ü perdür. 

Varlıġum hemîn bir avuç yükdür. Beni ženc idüp yoķ itmekden ise saňa üç söz 

ta‘lîm ideyüm, beni boġazlayup yemekden nâfi‘ ola ve ķanumı döküp beni he-

lâk eylemeden evlâ olsun,” didi. Śayyâd eyitdi; “Ol sözler nedür, söyle?” Serçe 

eyitdi; “Fevt olup gitmiş nesnelere nâdim olup, ġam çekme ve elüň irişmeyüp 

ķudretüň olmadığı nesneleri ŧaleb eyleme ve her işitdügin sözi gerçek śanup 

inanma.” Śayyâd sözlerini beğenüp “İyü pend ü naśîĥat vâķı‘a bunlar ile ‘amel 

itmek seni boġaz- 
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layup yemekden yeğdür,” diyü serçeyi azâd eyledi. Ol maĥalde bir dîvar var 

idi. Serçe üzerine ķonup eyitdi; “Beni boġazlayup yemek bâbında olan 
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murâduňı tamâm itdigüň ķurśaġımda ķaz yumurdası ķadar bir incü var idi, alup 

‘aceb ŧoyum oldurduň ġaflet itdün,” didi. Śayyâd bu kelâmı işidüp ħâŧırına 

pişîmânlıķ ü nedem bürünüp serçeye eyitdi; “Çün eyledür gel seni muķaşşer 

simsim ile śovuķ śuyla ķonuķlıyalum. Yabâna gitme,” didi. Serçe eyitdi; “Hey 

cahil ne ‘aceb aĥmaķ imişsin. Saňa naśîĥat itdüm. İşitmedüň, ol pend ile iş 

itmedüň saňa didüm ki ķudretüň olmaduğı nesne(y)i ŧaleb itme ben bir daħı 

eliňe düşmek muĥâldür. Anı taśavvur eyleme, heyhat fırśatı fevt eyleyenler 

emel-i âyînesinde çehre-i maķśûdı görmez. Semend-i murâda süvâr iken, inüp 

bendîne ķaçuranlar nâ-dân ve öyle meydân-ı âmîzde artuķ ol atuň ŧavrına irmez 

ve hem saňa her işitdügüň söze inanma, didüm. Benüm ĥavśalamda ķaz 

yumurdası deňlü incü olur mı, niçün naśîĥatum ile müteneśśiĥ olmaduň ‘aķluň 

yoġmış,” didi. Divârdan uçup gitdi. “Fi’l-vâķi‘ kişi fevt olup, elden giden işe 

ġuśśa vü ġam çekmek şûr yerlere ĥâśıl-ı  
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ümîd idinüp ‘abes yere toħum etmekdür. Ŧâķat ü ķudret irişmeyen ħuśûsı arżû 

itmek uçar ķuşı ŧutarım diyü ârduna düşüp gitmekdür ve her işitdügi sözü 

mîzân-ı ‘aķla urup śaĥîĥ ü saķîm idügini bilmedin ve nef‘ü żarrı fehm itmedin 

anuňla. ‘Amel tîz yıķılur bînâdur. Bî-temeldür ey pûşt oğlan baķ ben seni 

öldürmedüm, senüň serçe ķuşı ķadar ‘aķluň yoķ mıdı? Sen Letâ’ifi eve 

götürmüşsin,” didi. Yusûf Şâh inkâr idüp, “Efendüm bu söz ħilâfdur. Ben 

ķuluň Leŧâ’if’i görmedüm,” diyü inkâr eyledi. Ħânım ketħudâ ķadını çaġırup 

eyitdi; “Var şol sefîh oğlanuň evini ara, Leŧâ’if anda mı,” didi. Ketħudâ ķadın 

ķayıķa binüp Yûsuf Şâh’uň ħânesine geldi. Evüň içini aradı. Bir oŧada Leŧâ’if’i 

gördi. Yûsuf Şâh’uň vâlidesi eyitdi; “Cânum ķarındaşum bu ne ĥâldür? Böyle 

gelüp evi ararsuňuz,” didi. Ketħudâ ķadın mâcerâyı naķl eyledi. “Şimdi 

oġlınuň ĥâlî ne olur, Mevlâ bilür,” didi. Yûsuf Şâh’uň vâlidesi feryâd idüp 

“Cânum ķarındaşum oġlım evvel Allah śoňra saňa emânet. Dünyâ ve aħret 

ķarındaşum ol, amân” diyü      
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ricâ itdi. Ketħudâ ķadın “Ħudâ kerîm,” diyüp gitdi. Çün yalıya geldi.  Ħânım 

su’âl itdi. Ketħudâ ķadın eyitdi; “Ķuluň Leŧâ‘ifi anda gördüm. Ġayet zebûn-ı 
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bî-mecâldür. Aħşâma śaġ ķalacağını Mevlâ bilür,” didi. Ħânım Yûsuf Şâh’a 

eyitdi;  “Ķaĥbe pûşŧ, şimdi yalanuň naśıl oldı. Sen hîç benden ħavf itmedin mi?  

Ķızlar şol oġlanı boġun, ķayıķcılara teslîm idüň, gice deňize bıraķsunlar,” didi. 

Câriyeler Yûsuf Şâh’ı alup bâġçenüň vasaŧından cârî ana śu yolı olan maĥalle 

getürdiler. Boynuna ipi ŧaķdılar. Hemân ketħudâ ķadın gelüp Yûsuf Şâh’uň 

boynundan ipi alup śu yolınuň büyük ŧaşını ķaldurup Yûsuf Şâh’ı śu lağımına 

bıraķdılar. Ketħudâ câriyelere eyitdi; “Aślâ ħânım bunı bilmesin,” diyü tenbîh 

eyledi. Yûsuf Şâh lağım-ı mezbûrda bir vâfir medhûş yatdı. Andan ‘aķlı başına 

geldi. Kâh yüzi üzre kâh yan üzre lağımdan gider idi. Gice nıśfı bir müzeyyen 

bâġçeye çıķdı. Bir vâfir anda ŧurdı, gördi. Ķarşuda bir mûm ışıġı var.  Ana ŧoġrı 

gitdi, gördi. Bir yalı şenlik iderler ve ol yalı  Mîr-‘Âlem yalısı imiş.  
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Ŧıflî Efendi ol gice anda misâfir olup üç beş aĥbâb ile źevķ ider idi. Ŧıflî  bir 

â‘la ĥikâye söyler idi. *hikâyet* Śelâŧîn-i sâlifede ħavâķîn-i sâbıķada bir 

ħâtûnuň meyânıňda yedi yaşında bir çocuķ ile yolda gider iken bir ĥammâla 

râst gelüp feryâd ider ki; “Be hey žâlim âdem senüň Ħudâ’dan ħavfuň yoķ mı 

yedi senedür beni evde bıragup bir mektûb yâħûd ħarclıķ yollamayup beni 

evlâdum ile bî-kes ķoyup gitmek lâyık mıdur?” diyü feryâd ider. Ĥammâl 

eydür;  “Ĥâşâ sen benüm bildiğüm ħâtûn değilsün, senüň eyitdigüň baňa 

iftiradur,” didi. Ħâtûn;“ Ne dimekdür, sen benüm ‘iyâlüm değilsin? Beni yedi 

sene bıragub âħer diyârda gezüp şimdi gelüp inkâr mı idersüň? Seni žâlim! 

Ŧutun şu ĥerifi żâbiŧ ĥużûrında muĥâkeme olayum,” diyüp ĥammâlı ĥużûr-ı 

żâbiŧ eyledi. Ol vaķte żâbit su’âl idüp; “Nedür da‘vâňuz?” didi. Ħâtûn didi; 

“Efendüm merĥamet idüň şu śabiyâna vü ben câriyeňüze şu âdem benüm 

‘iyâlüm olup beni yedi sene bu çocuķ ile bıragub âħer yerlerde sâkin olup bir  

aķçe daħı göndermeyüp şimdi gelüp sen benüm ehlüm değilsin diyü inkâr ider, 

amân  
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efendüm ‘inâyet mürüvvet idüň,” diyü feryâdlar eyledi. Ĥammâl eydür; “Ĥâşâ 

sen benüm ehlüm değilsin. Ben fâlân iskelede ĥammâlum benüm aślum âħer 

diyârdur. Bu ħâtûn ne benüm bildiğüm ve ne ben anuň bildigüyüm. Bu ħâtûn 
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baňa iftirâ ider,” diyü feryâd iderdi. Żabiŧ eydür;  “Be hey ĥammâl sen deli 

olma. Bu ana ķadar hîç vuķû‘ı var mudur ki; bir ħâtûn sâ‘îr  âdemi ŧutup sen 

benüm ‘iyâlümsin dimiş, senüň itdigüň edebsizlik,” diyü ĥammâlı tekdîr idüp 

“Al ħâtûn ‘iyilini git,” didiler. Ĥammâl eydür; “Bu ne ĥâldür, bu hîç olmuş iş 

degüldür. Bire ĥanım ben senüň ‘iyâlün değilüm. Gel bu iftirâyı itme. Benüm 

memleketümde çocuķlarum var. Sen beni ķocana beňzetmişsin. Ben senüň 

ķocan değilüm. Beni bu işten ħalâś eyle,” diyü zâriliķ iderdi. Ĥanım eydür; 

“işte ben iŝbât iddüm. Sen benüm ‘iyâlüm olduġına daħı sen inkâr idersin. 

Ġayrı yüri eve gidelüm,” diyüp ĥammâlı alup eve geldi. Ĥammâl tefeķķür idüp 

“Yâ Râbb bu naśıl ĥâldür, benüm başıma geldi?” diyü ħülyâ iderdi. Ĥanım 

eyitdi; “Ey aġa sen beni yedi sene bıraġub gitdüň göreyüm ne ķadar aķçe śâĥibi 

olduň?” didi. Ĥammâl eydür; “Cânum şu yedi sene kelâmı ortadan ķalķsun, 

ben ħülyâ iderüm ki ‘aceba  
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ben rüyâ mı görürüm, yoħsa ĥülyâ mı iderüm yoķ mecnûn mı oldum bu ĥâli 

baňa ‘ayân eyle. Zîrâ ben deli olmaķ bir iş değildür,” didi. Ĥanım eyitdi; “Sen 

kendini var oķut, divâne olmuşsın hîç bir âdem ehlini bilmez mi ve ehl-i 

‘iyâlini bilmez mi? ‘Aķlını başına yâr eyle. Saňa yazukdur,” didi. Ĥammâl 

eyitdi; “Hele her ne ise aślı yoķdan bir ķarı śâĥibi oldıķ. Bari gel bir źevķ 

idelüm,” didi. Ĥanım eyitdi; ‘Acele itme, şimden śoňra sen benümsün, ben 

senüň,” diyüp ħânım śanduğı açup bir çekmece çıķardı. Ĥammâlıň öňüne ķodı. 

Ĥammâl gördi ki her cins aķçe vardur. Ĥanım eyitdi; “Baķ aġa ben yedi senede 

bez ŧoķudum, nakış işledüm. Ellere ħidmet eyledüm. Bu ķadar aķçe śâĥibi ol-

dum. Senüň göreyüm, ne ķadar aķçe peydâ itdüň,” didi. Ĥammâl eyitdi; 

“Ĥammâl olan kimesnenüň aķçesi mi olur. Bende aķçe ne arar?” didi. Ĥanım 

eyitdi; “Cânum ne içün śaklarsun, işte bende olan aķçe ancaķ senüň içindür, 

daħı aķçemde senüň, ben de senüň, didi. Hemân ħânım şehvete gelüp ĥammâl 

daħı al aşaġı idüp bir źevķ eylediler. Ĥanım eyitdi; “Cânum efendüm, göreyüm 

sende ne ķadar aķçe var?” didi. Bî-çâre ĥammâl bildi  ki  ķurtuluş yoķdur.   
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Belinden kemeri çıķarup on biň ġuruşluķ altunı ħânıma teslîm eyledi. Ħânım ol 

altunı kendi çekmecesindeki altun ile berâber eyledi. Eyitdi; “İşte efendüm bu 

altunlar bizüm ‘ömrümüz oldıķça kifâyet ider sen de ġayrı ĥammâllıķ itme. Al 

size iki altun. Eve maśârif it, hem ħarclıķ it. Ya‘nî çoķ virsem ħarc idersüňüz,” 

didi. Ĥammâl münâsib görüp çârşûya gelüp sebze ve et ve et ekmek alup geldi. 

Daķķ-ı bâb eyledi. Ħânım pencereden “Kimi istersüň?” diyü śû‘âl eyledi. 

Ĥammâl eyitdi; “Evüň aġasıyum, aç ķapuyı,” didi. Ħânım feryâd idüp 

“Ķomşular bir ĥerif gelüp ķapuyı aç ben evüň śâĥibiyüm diyü baňa  ĥarf-endâz 

olur. Cânum ķomşular şu ĥerifi ķapumdan def‘ idüň, siz benüm kimsem olma-

dığını bilmez misüňüz?” diyü feryâd eyledi. Civârında olan ķomşular birer 

śopa alup ĥammâlı bapuçsız ķaçırdılar. Ĥammâluň ‘aķlı başından gidüp ħülyâ 

iderdi. Hem giderdi vâfir gidüp bir mezâristâna gelüp,  anda bir mezâr ŧaşına 

ŧayanup oŧırdı. Ammâ ĥülyâ ider, hem eli ile işâretler ve ağzı ile söylenürdi. 

Ya‘ni gören mecnûn olmuş śanurdı. Meğer mezâristân ķarşusında bir ķonâğ 

olup  
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pencereden ķonâķ śâĥibi ĥammâlı görüp “Şu âdeme bir ĥâl olmuş, ‘aceba deli 

midür yoħsa bir derdi mi ola,” diyüp bir câriye çağırup; “Var şol (şol) mezâr 

ŧaşına dayanup oŧuran âdeme baķ, ĥâlini śor, ammâ yanına pek śoķulma. Belki 

delidür, saňa ziyân ider,” didi. Câriye ĥammâluň yanına gelüp su’âl itdi ki; “Be 

hey âdem kendi kendine söylenürsin, derdüň ne söyle göreyüm? didi. Ĥammâl 

eyitdi; “Be hey ħânım ĥayda var işine git, nene lâzım,” didi. Câriye eyitdi; 

“Yoħsa deli misün? Elbette bu ħülyânıň aślı olmâlı,” didi. Ĥammâl eyitdi; 

“Benden iyi deli mi olur? Siz ķarı değil misüňüz? ‘aķıllı insânı deli idersüňüz. 

Śavul ķarşumdan, benüm derdüm baňa yeter,” didi. Câriye ħânıma gelüp 

eyitdi; “Efendüm deli değil ammâ siz ķadın değil misüňüz? ‘aķıllı insânı deli 

idersüňüz,” didi. Ħânıma merâk olup câriye(ye) eyitdi; “Var şu âdemi al gel,” 

didi. Câriye gelüp ĥammâla eyitdi; “Ĥayda ķalķ seni ħânım ister, saňa su’âli 

var,” didi. Ĥammâl eyitdi; “Su’âli nedür? Bende bir aķçe ķalmadı, daħı beni 

neyler?” didi. Câriye eyitdi; “Ħânım saňa aķçe virür, cânum efendüm, ķalķ 
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gidelüm,” didi. Ĥammâl ħülyâ itdi ki “Aķçem yoķ işe yarar bir şeyüm yoķ 

cânumdan  
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ġayrı ne olmaķ vardur,” diyüp ħânıma geldiler. Ħânım ĥammâla eyitdi; “Ey 

âdem mezar ŧaşına dayanup ne ĥülyâ idersin, ĥâlini söyle bilelüm,”didi. 

Ĥammâl eyitdi; “Efendüm başıma şu ĥâl geldi,” diyüp cümle ser-encâmuň 

ĥikâyet eyledi ve ol ħâtûnuň sîmâsını ve evini ta‘rîf eyledi. Ħânım eyitdi; 

“Bildüm ol ķaĥbeyi ki aňa küçük şirret dirler. Baķ saňa ne işler işlemiş. Vâh 

yazıķ olmuş saňa. Bârî çoķ altunın aldı mı?” didi. Ĥammâl eyitdi; “Efendüm 

śılama giderüm, on bîň ġurûşluķ altunumı aldı,” didi. Ħânım eyitdi; “Senüň 

altunlarını alırsam ĥâž ider misün? didi. Ĥammâl hemân  ħânımun dâmenüň 

bûs idüp aġlamaya başladı. Ħânım eyitdi; “Ey âdem beni diňle, şimdi var ol 

ķarınuň ħânesi yanında vîrâne vardur. Cümle çocuķlar anda oynarlar. Ol 

ķarınuň çocuġu daħı biledür. Hemân ol çocuġı ondan al ŧoġrı esîr pâzârına 

getür. Esirciler ketħudâsına bıraķ. De ki ħânım şimdi gelür, eğer bu çocuġuň 

anası gelürse anı daħı ĥabs etsün. Ben daħı gelüp işümi bilirüm,” didi. Ĥammâl 

andan ķalķup ŧoġrı ol virâneye geldi, gördi ki ol ķarınuň veledi sâ‘ir uşaklar ile 

oynar. Ĥammâl çocuġı ķabup esîr pâzârına  
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getürdi. Esirciler ketħudâsına teslîm idüp didi  ki; “Ħânım efendi maħśûś selâm 

ider, bu çocuġuň anasını ayırup çocuġı śatacaķdur. Eğer anası gelürse 

ħânımdan ol anayı daħı ĥabs eyle,” didi. Ketħudâ “Baş üstüne,” diyüp çocuġı 

śakladı. Çocuġuň anasına çocuķlar ħaber virüp “Bir ħerîf çocuġı aldı, gitdi. Var 

çoçuğı bul,” didiler. Çocuġuň anası feryâd iderek ve eŧrâfa su’âl iderek esîr 

pâzârına geldi. Çoçuġunı gördi. “Bu çocuķ benümdür,” diyü ŧaleb iderken 

ketħudâ anasını daħı ĥabs eyledi. Andan büyük şirret didikleri ħânım ki 

“ĥammâla teśâûb iden ħânım” mücevhere ġarķ olmış üç beş ķadar câriye ile 

pâzâra geldi. Ŧoġrı ketħudâ dükkânına oŧurdı. Ketħudâ aşinâlıķ eyleyüp, “Śafâ 

geldiňüz,” didi. Ħânım eyitdi; “Ben bir çocuķ gönderdüm, geldi mi?” didi. 

Ketħudâ eyitdi; “Belî vâlidesi bile geldi,” didi. Ħânım eyitdi; “Cânum ketħudâ 

aġa anasını sâ‘ir âdeme oġlını daħı sâ‘ir yana śat,” didi. Ketħudâ bir dellâl 
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çaġırup veledini dellâl eline virdi ve anasını daħı çıķarup dellâla virmekde iken 

küçük şirret feryâd ider ki “Ben câriye değilüm. Ben de bir ev ķadını, başlı 

başına bir ħânımum,” diyü feryâd ider. Bu büyük şirret 
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eydür; “Śuś bire ķaĥbe, işte (işte) senüň pencegüň daħı yedmedi. Sen söz 

diňlemez ve iŧâ‘at itmez olduň. Elbette seni śatmaķ lâzım geldi,”didi. Küçük 

şirret eyitdi; “Cânum bu naśıl işdür? Elümde evümüň miftâĥı çocuġumı çalup 

bir ĥerif  ben arayup burada buldum. Ammân cânum yesîrci baňa meded eyle,” 

diyü feryâd eyledi. Yesîrci gördi ki “Büyük şirret ħânım başında ķırķ câriye 

aķçesi cevâhir var. Bu maķśûd işe tamâ‘ itmez. Küçük şirret içün elbet 

câriyedür,” didiler. Hemân büyük şirret küçük şirretüň elinden miftâĥı alup, 

gitdi.“Ķaĥbe ben saňa ev aldum seni âzâd iderüm, diyü didümse sende 

ħidmetde devâm itseň seni âzâd iderüm. Lâkin şimdi cânumı śıķdın. Elbette 

śatarum,” diyüp miftâĥı alup küçük şirreti śatdı. Aķçesini alup ĥammâla işâret 

idüp, küçük şirretüň evine geldiler. Evde ol altunları cümlesini ĥammâla virdi. 

“Ey ĥammâl küçük şirret mi śâĥib-i tedbîr yoħsa ben mi?” didi. Ĥammâl 

eyitdi; “İkinizüň şerrinden Ħudâ ĥıfž eyleye,” diyüp ĥammâl aķçeleri alup, 

‘ažm-i sılâ eyledi. Bu ĥikâyeyi śâhib-i târîħlere naķl eyledi Çün ĥikâye tamâm  

oldı.  
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Yalıda uşâġın birisi bâġçede gezer iken Yûsuf Şâh’ı gördi. Su’âl eyledi; “Sen 

kimsün?” didi. Yûsuf Şâh eyitdi; “Amân efendüm, ölümden ķurtulmuş 

kimesneyüm. Beni ĥıfż idüň,” didi. Uşaķ ŧoġrı  Mîr-‘âlem Aġa’ya söyledi. Mîr-

‘âlem “Naśıl âdemdür? Getür görelüm,” didi. Uşaķ Yûsuf Şâh’ı alup Aġa’ya 

getürdi. Mîr-‘âlem Yûsuf Şâh’a su’âl eyledi ki; “Naśıl ölümden ķurtuldun?” 

didi. Yûsuf Şâh başına gelen aĥvâli naķl itdikce Mîr-‘âlem ve Ŧıflî Efendi 

ġażaba gelüp yerinden ķalķup oŧurur idi. Ŧıflî eyitdi; “Ey oġlım yarıň in’şâ-llâh 

Sulŧân Murâd Ĥażretlerine ifâde iderüm. Berâber gidelüm,” didi. Mîr-‘âlem 

Ŧıflî Efendi’ye ricâ itdi ki “Cânum Ŧıflî Efendi şol Ġalaŧa’da mezbûr veled-i 

zinâları şevketlü ĥünķâra ŧaķrîr itsüň. Âstâneden def‘ olsalar, zîrâ çoķ 

mîrâŝyedilerüň yerini külħâne eylediler,” didi. Ŧıflî Efendi “Başum üstüne,” 
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diyüp Yûsuf Şâh’ı ķayuķa alup ‘ažm-i ĥünķâr eyledi. Çün Sulŧân Murâd Ŧop 

Ķapu Serây-ı Hümâyunında çâder köşk-i maĥallde elinde dür-bin boġazdan 

gelen ķayuķları temâşa iderdi.  
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Ŧıflî Efendi’nüň ķayıġuň gördi. Eyitdi; “Ĥây tîryâkî baķ boġaz śafâsından 

gelür. Ammâ yanında bir tâze var,” diyüp gażaba geldi. Fermân eyledi ki 

“Ŧıflî’nüň ķayıķını çevirin,” didi. Ŧıflî gelüp ŧoplaruň önüne yanaşdı. Yûsuf 

Şâh’ı oturtdı. Ŧıflî ĥużûr-ı şâh’a gelüp yer öpüp  ĥikâyeye başladı. * ĥikâye* 

Nâķilân-ı aħbâr ve ĥâkiyân-ı aśâr-ı sâlife-i mesned-nişîn bir şâh-ı ħüsrev âyîn 

var idi. Şevketde dârâ vü çemşîd ķudretde encüm-sipâh ve ĥaşmetde ħûrşîd 

dâ‘ima żamîr-i seyr-i temâşaya mâ’îl idi. Ħâŧırlarınuň hümûm u ġumûmı 

teferrüc-i śaĥrâ ile maĥv-ı zâil olırdı. Bir gün şehr kenârında seyrân iderken bir 

ħarâbe vü vîrân evde nažarı pâkîze-aħter, âftâb-rû ķamer peyker duħtere râst 

gelüp cemâli şems-i münîr gibi tâbân, ruħsârları mihr-cân ara vü şen nümâyân 

ħadd ü ĥâlî ‘aşķ ve âşûb belâya sebeb-i şîrîn maķal, nâzik dehen-sîmîn ġabġab 

meyâni mûya lebleri bir içüm śuya beňzer. Nâz ü şîvede âşûb-ı zamân girişme 

vü ‘işvede fitne-i devrân, gözleri seħħâr, kirpikleri fettân, ġamze-i ġammâzı 

tîrler ebrûları müşgîn-kemân göňül çerisin almaġa śaçları şeb-rûları gisûler 

kâkülleri zîbâlıķ iķlîmine dil-firîb  
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ħüsrevler, reftârda kebg-i deri ŧâvus-ı cevelân nażarda çeşm-i şûr-engîz, 

ħançer-i bürrân dîde-i şâh ol serv-i revân ü dil-penâhını gördigi gibi vâlih ü 

ħayrân dem-beste vü nâlân şarâb-ı ‘aşķ ile mest-i şâh iken ol âşûba bende-i zîr-

dest oldı. Serâyına gelüp nüzûl eyledi. Ķarârı ıżŧırâba mütebeddil ĥużûrı renc ü 

‘anâya müteĥavvil oldı. Âdemler gönderüp cânâne aĥvâlini tecessüs ü tefaħħuś 

iddürüp gördiler. Bir dilenci âdemüň duħteri bir kemîne sâilüň şem‘-i sa‘d-

aħteridür. Ammâ derece-i zevâlinde âsmân-ı ĥüsnüň ħûrşîdidür. Lâkin fülk-i 

felâketde şâha hem-ser olmaġa lâyık denâ‘et mertebesi ‘ulüvv-i şânına muvâfıķ 

değil. Erkân-ı devleti ĥaķiķat-i ĥâlî şâha i‘lâm eylediler. Żamîr-i şâhda şevķ 

galib, teħîre imkân yoķ. Viśâle ŧâlib ü râġıb idi. Vezîrlerine elbette dil-arâyı 

nikâĥ-ı şer‘ ile tervîc emrine tezvîc eyledi. “Varuň velisini rıżâ idüp, ali virüň,” 
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diyü teşdîdler eyledi. Erkân-ı devleti sâilüň evine varup, duħteri şâh içün istedi-

ler. Ĥaķiķat-i ĥâle atası âgeh olıcaķ. Varan âdemlere śordı ki “Ķızum 

istediğüňiz âdemüň śanâi‘den bir śan‘atı var mıdur ki vech-i ma‘îşete ķudreti 

ola” 
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eyitdiler; “Dâmâdımuz şâhdur. Duħterinüň aħterüň viśâline ŧâlib ħüsrev-i 

memâlik-penâhdur. Ŧâli‘üň müsâ‘id imiş, devlete irişmüşden śanâi‘e ne 

iĥtiyâc,” didiler. Sâ’îl tekrâr ħiŧâb idüp śordı ki “Bir śan‘at bilür mi ki 

külfetümün ülfetine bâ‘iŝ ola.” Eyitdiler; “Be hey kişi ol şehr-yârdur. Śan‘at 

erbâb-ı ĥirfetde olur. Pâdşâhumuz kâmkârdur. Sen sordığuň aĥvâl ra‘iyetde 

olur,” didiler. Sâ’îl eyitdi; “Du‘âňız ķabûl olur, ĥâcet-i murâdıňız tîr-i nişâne 

irişür. Ĥâlet değil bu işden ferâġat idüň. Meşhûr ve ma‘lûm śan‘atı olmayan 

kimesneye ķızımı virmek iĥtimâli mesdûd vech-i ma‘îşeti mu‘ayyen olmayan 

şaħsı güveği itmek ħuśûśı emr-i ma‘ķûrdur,” didi. Vezîrler dervîşden me’yûs 

olup ĥużûr-ı şâha gelüp aĥvâli taķrîr, sâ’îl ile olan mâcerâyı taśvîr eylediler. 

Şâha melâmet ‘ârıż olup âyîne-i żamîri pür-jeng ķalbi atınuň ayaġına seng 

ŧoķunup be-ġayet maħzûn ü dil-teng oldı. Ħâŧırı perîşân saŧvet-i salŧanat 

muķteżâsınca deryâ-yı ‘ažmi cebr ü ĥiddet ŧaraflarına çuşan olup ma‘şûķa-i 

darb-dest olup murâda inmeğe teveccüh eyledi. Meğer şâhuň vezîri 
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bir  pîr-i müşgil-güşâ müşîri ‘âķil ü fehîm ü üsŧüvâr idi. Şâh didi ki; “Pâdşâhum 

eğerçi ķuvvet-i bâzû-yı salŧanat muĥkem, binâ-yı fermân-fermâ-yi müşeyyed ü 

müstaĥkemdür. Cihân emrüňüze râm, ‘âlem ķabża-ı ĥükûmetüňizdedür. 

‘Ale’d-devâm şân-ı şerifüňüze bir sâ’île ĥışm ü ġażap itmek münâsib değildür. 

Nâm-ı şerîfüňüz cihânda lütf ile meşhûr ‘imâret-i ‘âlem binâ-i ‘adlüňüz ile 

ma‘mûrdur. Ol sâ’îl ne ķadar bî-edeb oldı ise ħâŧır-ı ‘âŧıruňuza çünki ķızınuň 

viśâline şevķ ü şeġab vardur. Günâhını ma‘źûr ŧutuň. Śuçını dâmen-i ‘afv ile 

mestûr idüň. Ne var śanâyî‘den bir śan‘at bulalım. Tîzçek öğrenüň varalum 

rıżâsı üzre hümâ-yi murâdıňızı śayd-i murg-i maķśûdı dâma düşürüp ķayd 

idelüm,” didi. Şâh-ı ma‘delet-penâhuň żamîri ma‘ķule mâyil, kelâm-ı ĥikmet-i 

encâma ķâ‘il idi. “N’ola ta‘llümi âsân pîşe nedür?” didiler. Meğer ol devrede 
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ĥasır yapmaķlıķ mu‘teber śan‘at ķolayca ŧarîķat idi. Ħavâssı ma‘ķûl gördiler. 

Bir üstâd ħaśırcı getürüp ŧarîķin pâdşâha ta‘lîm itdi. Bir iki def‘a mübâşeret 

eyleyüp lâtîf ĥaśırlar, güzîde bûriyâlar işleyüp śan‘atı tekmîl itdiler. Vüzerâ vü 

erkân-ı devlet gerü sâ’île varup şâhuň 
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śan‘atını beyân idicek, faķîr şâd olup rıżâsıyla duħteri şâh’a ‘aķd-ı nikâĥ eyle-

diler. Ŝemere-i izdivâc ĥâśıl şâh-ı âlem murâda vâśıl oldı. Ġonce emânî 

şüküfte, dürr-i merâmı süfte, viśâl-i gül-i ruħsâr ile mesrûr, dîde-i şevķi 

müşâhede-i dîdâr ile pûr nûr oldı. Veli izdivâcda kifâ‘et meşrûŧ ü meşrû‘ oldıġı 

gibi şâh ile sâ’îl mâ-beynleride ĥüsn ü mu‘âşeret  müteġayyir ü mütebeddil 

śafâ-yı zindeġanî burûdete müteĥavvil oldı. Birinüň ŧab‘-ı ‘ulüvv-ı şân ile 

hümâ menzil, biri fehm-i źüll-i su’âl  ile süflî mühmel birinüň hûy ü ħıśâli 

menzile-i ‘ulyâda birinüň ‘âdet ü ef‘âli derece-i denâ’et ü suflîde ittiĥâd ü ülfe-

te maĥabbet-i cânibeyn gerek. İctimâ’-ı żıddeyn olmaz. Ħuśûśâ zevc ile zevce 

mâ-beynlerinde nev‘-i burûdeste ferce olursa zindegâniye imķân ve ķâbiliyyet 

yoķdur. Duħter günden güne bir gûne daħı olup nizâr ü ża‘îf ġuśśa vü ġamdan 

âşüfte vü nahîf oldı. Pâdşâh bu manî‘den müte’ellim ravża-i ĥużûrlarına nesîm-

i ġumûm mütenessim oldı. Bu emri vezîr-i hûşmende işrâb itdiler. Vezîr eyitdi; 

“Pâdşâhum maķâm-ı şerîfüňüz ħali olıcaķ câm-ı bâma bir kenîzek ķoň Nezâket 

ile ef ‘âl-i bânûya nažar itsün. Şâyed ħalvetde evża‘âta ittilâ,” didi. Öyle itdiler. 

Meğer duħter dâ‘imâ dilenci- 
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liğe mu‘tâd olup ĥâlet-i śıġardan şeb ü rûz su’âl  ile âşüfte-ĥâl olmuşdı. Câriye 

yuķaru bâmdan nažar ider görür ki duħter bir nânı dörd pâre idüp keser. Her 

pâresini bir yere ķoyup ķarşusuna geçer  tażarru‘ vü zârî ile nân-pâre ister, alur. 

Bu vaż‘ ile aĥvâline vuķûf gelicek tab‘-ı şâha nefret gelüp duħteri babası evine 

mürâcâ‘at itdürdi. Ġamdan ħalâś olup ķurtuldı. Meğer şâhuň ŧabî‘at-ı himmet-

âtîleri bülend olup fütûĥ-ı memâlike ķaśd ü ihtimâm ile ercümend itdiler. Her 

zamânda zimâm teveccühleri â‘dâ ile ceng ü cidâle maśrûf idi. Ol eŝnâda düş-

men ile uğraş, ĥarb ü ķıtâl-i ceng ü savaş lâzım gelmiş. Anuň gibi olıcaķ 

ķadîmden her bâr ‘âdetleri bu idi ki muķaddem birķaç ħavâśś ile tebdîl-i sûret 
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idüp siyâh düşmen içine girüp uslûb ve ŧavırları ne ise görüp ma‘lûm 

idindikden śoňra yine gelüp aňa göre tedârik ider imiş. ‘Âdet-i me’lûfeleri üzre 

gerü ol miķdâr âdem ile ordularından ayrılup gedâ śûretinde düşmen ŧarafların 

‘azîmet eylediler. Ķażâ ile bir şehir civârına gelüp aç imişler. Ŧa‘âma muĥtâc 

olup gezerler. Bir aşçı dükkânı envâ‘-ı eŧ‘imeyle ârâste ü pîrâste gelirler. 

Ŧabbâħdan ŧa‘âm derħast iderler. 

SAYFA 149SAYFA 149SAYFA 149SAYFA 149    

Aşçı daħı ‘izzetlü ĥürmetlü üstâd idi. Bunlara ta‘žîm ü tekrîmler idüp bir siyâh-

zengî ħidmetkârını ķoşup “Żiyâfet-ħâneye nüzûl itsünler, ŧa‘âm iĥżâr idüp 

gönderelüm,” dimiş. Siyâh bunları bir dil-firîb maķâma indürüp otururlardı. 

Dil-gûşâ ferâĥ-baħş menzîl-i ta‘âma müteķarribler iken nâ-gâh ��� ���� aşıġa 

geçüp cümlesi bir çâh-ı ‘amîķa düşüp sîr olmaķ sevdâsında iken zindân-ı belâ-

ya giriftâr ü esîr oldılar. Görürler çâh içinde âdem küstelerine nihâyet yoķ Her 

gûşesi âdem ķafâları, her künci merdüm kemükleri ile mâl-â-mâl. Bunlaruň 

daħı çâha düşerken kiminüň eli ayaġı cümle endâmları şikeste olup, ekŝerî 

mecrûĥ ü ħasta oldılar. Bir zamândan śoňra ol zengî siyâh bıçaķ ile çâha girüp 

birisinüň başını kesüp bedeninden olanca etlerini yüzüp alup ŧaşra gitmiş. Me-

ğer ŧabbâĥuň dâ‘imâ pîşesi bu olup pişirdiği eŧ‘ime âdem eti ile maŧbûħ olup 

ħalķa yedürür imiş. Zengî her rûz aşaġa inüp şâha gelince cümlesini birer birer 

boġazlayup etlerini alup gitmiş. Nöbet şâha gelicek siyâha tażarru‘ idüp “Bu 

uslûbdan maķśûduňuz nedür?” diyü su’âl idicek zengî cevâb virmiş 

ki;“Üstâdumuz bir faķîr âdemdir. Ķaśśâbdan 
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et almaġa ķudreti irişmez. Bu dâm ile âdemler śayd idüp ma‘âşını anuňla gö-

rür,” deyince Şâh zengîye eyitmiş; “Beni öldürüp bir miķdâr cüzî‘ etümden 

ötüri ķana girmekden ise üstâd ĥaśırcıyum. Bu çâh içinde esbâbını getür. 

Ĥaśırlar işleyüp her gün śâtun vâfir aķçe elüňüze gire. Size fâ‘ide olur,” dimiş. 

Zengî daħı “Üstâduma ‘arż ideyüm” (diyü) çâhdan çıķup ŧabbâĥa kelâm-ı şâhı 

taķrîr ider. Aşcı daħı bu ma‘nâya rıżâ virüp, ĥaśır-bâflıķ esbâbını iĥżâr iderler. 

Şâh içerüde aňa meşġûl olup, her gün ĥaśırlar işleyüp, zengî çıķarup dükkân 

öňüne ķoyup müşterîlere śatarlar imiş. Aşçıya fâ’ide ĥâśıl olup çâh içre şâhı 
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ri‘âyet eylemişler. Şâh daħı taķdîr-i Ĥaķķa rıżâ virüp ħayât ile müteselli olmuş. 

Lâkin işlediği ĥaśîrde bir ħaŧŧ yazup nezâket ile aĥvâlini tasŧîr ider imiş. Ol 

âmîze ki bir ‘ârif muŧali‘ olup ħulâśa bâ‘is ola. Bu ŧarafdan şâh ‘askerden ġâyip 

olup, mu‘tâddan ħârîc eğlendüğüne erkân-ı devletine ıżŧırâb düşüp, her cânibe 

cüst ü cûda olurlar. Ümerâsı perâkende olup şâhı arayup giderler. İttifâķ vezîr-i 

aristo-żamîr daħı bâ‘ż-ı seyyâh ile çâh semtine gelüp ŧabbâĥ dükkânı önünde 

ĥaśırı gördüği gibi vezîr şâd olup ķalbi  ġamdan azâd  
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olmuş. Śatun almaķ bahânesiyle ĥaśırı getürüp temâşâ iderken ħaŧŧ-ı şâhı 

oķuyup ķaziyeye tamâm muŧali‘ olmuş şehrüň ĥakîmine ħaber eylemişler. 

Śubâşı gelüp işçiden ĥaśır işleyenin śormuşlar envâ‘-ı ta‘allül eylemiş. Âħîrü’l-

emr  câĥı bulup şâhı  ħalâś eylemişler. Ŧabbâħı, zengîyi, cümle şâkirdleri 

mecmu celîsi ile ber-dâr idüp, şâh-ı sa‘âdet-penâh ‘ulüvv-ı ‘inâyet-i Ĥażret-i 

İlâh ile celle şânuhu saĥîĥ ü sâlim ‘askerine vâśıl olup envâ‘-i taśadduķât ile 

fuķaraya in‘âmlar, Ĥaķķ yoluna śadaķalar virüp ‘ale’l-huśûś vezîr-i dânâya 

śunûf-i i‘zâz ü iķrâm ile envâ‘-i iĥtirâm idüp Cenâb-ı Ĥaķķ’a ĥamd ü ŝenâlar 

eylemiş. “Benüm şevketlü pâdşâhum zamân-ı devletlerüňüzde bu maķûle 

baŧaķcı bir żâlim zuħûr itmiş olsa ne cezâ tertîb iderdüňüz,” didi. Hemân 

pâdşâh-ı ‘âlem eyitdi; “Ŧıflî eğer bu miŝlü  bir żâlim żuhûr itse amân virmez 

ķatl iderdüm,” didi. Ŧıflî Efendi eyitdi; “İşte pâdşâhum bu śabâĥ ķayıķda ben-

deňiz ile temâşâ eylediğiniz tâze civân bu gice bir żâlim elinden ķurtulup ben-

deňize râst geldi. Eğer fermân-ı şâhâneňüz olursa ĥużûr-ı şâha gelüp ŧaķrîr-i ĥâl 

itsün,” didi. Sulŧân Murâd pür gażab olup “Çağırun  

SAYFA 152SAYFA 152SAYFA 152SAYFA 152    

gelsün bu ne ĥâldür görelüm,” didi. Ŧıflî Efendi Yûsuf Şâh’ı alup “Śaķın ħavf 

itme, başından geçen ser-ancâmı ĥiķâyet eyle,” diyüp ĥużûr-ı şâha getürdi. 

Yûsuf Şâh ħâķiya-yı şâhâneye yüz sürüp taķrîre başlayup min evvel ilâ-âħîr 

naķl eyledi. Cenâb-ı pâdşâh bostâncı başıya fermân idüp, “Var şol žâlimüň 

ħânesini baś, içerüde her kimi bulursan ķatl eyle. Ammâ bir ketħuda ķadın var 

imiş. Anı ŧarafıma getür, cümlesini ķatl eyle, ne ķadar eşyâ var ise anı daħi 

ŧarafıma getür,” diyüp fermân eyledi. Bostâncı başı ŧoġrı âsitânede Salhor Ķızı 
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Râbi‘â Ħânım yalısını basup kendüsini câriyelerini ĥâdimlerini ve kölelerini 

ķayıķcılarını, bütün amân virmeyüp ķatl eylediler. Lâşelerini deryâya atdılar. 

Ketħuda ķadını alup yalıyı mühürleyüp üzerine bir ĥaśekî ta‘yîn idüp ĥużûr-ı 

şâha geldiler. Pâdşâh Yusûf Şâh’a su’âl itdi ki “Seni ķurtaran ħâtûn bu mıdur?” 

didi. “Belî pâdşâhum budur,” didi. Pâdşâh Râbi‘â Ħânımuň ne ķadar malı var 

ise cümlesini Yûsuf Şâh’a iĥsân eyledi. Ŧıflî Efendi’nüň ħâŧırına geldi  ki 

“Mîr-‘Âlem beğ dimiş idi ki cânum Ŧıflî Efendi şol veled-i zinâları daħı 

pâdşâha aķrîr eyle,” dimişdi.  

SAYFA 153SAYFA 153SAYFA 153SAYFA 153     

Ŧıflî Efendi yer bûs idüp; “Pâdşâhum Yûsuf Şâh’ı bu ĥâle ķoyanlar Ġalaŧa’da 

bir ŧaķım veled-i zinâlar peyda olup böyle mîraŝyedileri başdan çıķarup mâlını 

yiyüp bir daħı yüzine baķmazlar imiş. Ya‘ni ol maķûle âdemlerüň def‘ini ġayrı 

diyâra ref‘ini ricâ iderüm,” didi. Hemân ħaŧŧ-ı hümâyûn bostâncı başı aġaya 

fermân olup “Bu maķûle  âdemleri dest-i rest idüp her birini bir cânibe nefy 

oluna” diyü destine fermân virildi. Bostâncı Başı Ġalaŧa semtine güżâr idüp 

cümlesini bulup ķatle bedel her birini bir cânibe nefy eylediler. Andan yalıda 

olan mâlı ve eşyâyı çıķarup Yûsuf Şâh’a teslîm idüp yalıyı yıķup ħarâb eyledi-

ler. Öyle rivâyet iderler ki şimdi ol yalı olan maĥall ķayıķħânedür, dirler. Çün 

Yûsuf Şâh’ı devlet-i ‘âlîde bir manśıb ile kâm-yâb ve Leŧâ’ifi ‘aķd-i nikâĥ idüp 

Leŧâ’ifden çend-nefer evlâdı olup, âħîr ‘ömrlerini źevķ (ü) śafâ ile geçürdi ve 

bu garâyib ĥikâye aĥbâba ķıśśadan ĥiśśe olmaķ içün yâdgâr ķılındı. Cenâb-ı 

Ĥaķķ cümlemizi ber-murâd eyleye. Âmîn. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘-‘aşera min 

şa‘bâni‘l-mu‘ažam sene ŝemâne vü sittîne ve mi’eteyn ve elf.  
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SEÇME SÖZLÜKSEÇME SÖZLÜKSEÇME SÖZLÜKSEÇME SÖZLÜK    

    

----AAAA----    

    

âb-dâr : 1) Sulu, taze 2) Parlak 3) Sağlam vücutlu 4) Nükteli 5) Zarif, 

              güzel 6) Hoş 7) Su veren hizmetçi. 

aferîde : Yaratılmış, mahluk, yaratık. 

aĥcâr : Taşlar 

âħirü’l-emr : En nihayet, sonunda. 

aħlâķ-ı ĥasene : Güzel huylar. 

‘alâ-ĥide : Ayrıca, tek başına. 

‘ale’r-re’sü ve’l-‘ayn : “ Baş ve göz üstüne”, baş üstüne, peki. 

‘âlem-i ‘ulüvv : Ruhlar alemi. 

âlûde : Bulaşmış, bulaşık. 

âlüfte : 1) Alışık, alışkan.    2) İffetsiz, namussuz kadın, fahişe. 

âmâl : Ummalar, istekler, ümitler, dilekler. 

ârâm : 1) Durma, eğlenme, dinlenme   2) Yerleşme, istirahat etme, karar kılma. 

ârâste : Bezenmiş, süslenmiş. 

‘ar‘ar : 1) Dağ servisi, dikenli ardıç ağacı.    2) Güzellikteki boy, pos. 

âsân : Kolay 

‘asel : 1) Bal   2) Cennetteki dört sudan biri. 

âşûb : 1) Kargaşalık   2) Karıştırıcılık. 

‘atûf : Birine sevgisi olan.  2) Erkek adı. 

‘aŧâya : Hediyeler, armağanlar, bahşişler. 

‘aŧşân : Susuz, susamış, susayan. 

‘ayş ü ‘işret : Yiyip içme. 

 

----BBBB----    

    

bâb : 1) Kapı  2) Geçit, boğaz  3) Bölüm   4) İş, şekil, mesele, yol, mevzu   

        5)Tövbe 



306 

 

bâdî : 1) Sebep, mucîp   2) Sebep olan   3) İlk, başlangıç   4) Sonsal 

baħt-ı şûride : Bahtsız, talihsiz. 

bâk : Korku, sakınma, kaygı.  

baķar : Sığır 

bâlîn : Yastık, koltuk. 

bânû : 1) Kadın, hatun, hanım   2) Gelin   3) Şarap ve gül suyu gibi şeylerin   

şişesi. 

bâr-gâh : Görmek için izin almak lazım gelen. Girilebilecek yer, çadır, yüksek 

              duvar. 

bârî : Yaratan, yaratıcı. 

bâz : 1) Doğan, şehbaz, şahin   2) Açık   3) Oynatıcı   4) Tekrar, geri, yine  

         5) Bir kulaç boyu   6) İniş   7) Fark etme, ayrılma   8) Sel uyuğu  

         9) Yan taraf  10) Karış   11) Dönük   12) Şarap   13) Haraç. 

bedâyi‘ : Eşi ve benzeri olmayan, güzel, mükemmel ve yeni şeyler. 

bed-güher : İçi, tabiatı, fena, soysuz, mayası bozuk. 

behişt : Cennet, uçmak 

behre : Hisse, pay, kısmet, nasip. 

bende : 1) Kul, köle, bağlı  2) İntisâbeden, taraftar. 

bendegân : 1) Kullar, köleler.  2) Padişah hizmetinde olanlar. 

bende-perver : Kul, köle, adam besleyici. 

berd : Soğuk. 

berķ : Şimşek. 

be-ser ü çeşm : Baş üstüne. 

beşâret : 1) Müjde, muştu    2) Çirkin kıyafet, yeni çıkan garip şey. 

beyâbân : Kır, çöl. 

beydâ : 1) Tehlikeli yer   2) Sahra, çöl 3) Mekke ile Medine arasında 

             düz bir yer. 

beyża : 1) Yumurta  2) Hayvanların, en çok atın ayaklarında peyda  

olan  yumurta büyüklüğündeki şişler.     3) Kuşun yumurtlaması.     

beźl-i maķdûr : Elden geldiği kadar yapma. 

bî-iħtiyâr : Kendiliğinden, elde olmayarak. 
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bî-nażîr  :  Eşsiz, eşi bulunmayan. 

bî-nevâ : Nasipsiz, çaresiz, zavallı, fakir, muhtaç. 

birân : Yıkık, dökük, harap, viran. 

bisâŧ : Kilim, minder, döşeme, keçe, yaygı. 

bî-ser ü pâ : Başsız, imtiyazsız, düzensiz, savruk. 

bîşe : 1) Artık, ziyade  2) Bıldırcın otu denilen Çin'de yetişir zehirli bir ot. 

buĥur : Deniz 

buryâ : Hasr. 

bü’ŧ : 1) Put    2) Güzel 

bühtân : Yalan, iftira. 

bünyâd : 1) Asıl, esas, temel   2) Bina, yapı. 

bürhân : Delil, ispat, tanık. 

 

----CCCC----    

    

câh : İtibar, makam, onur, mevki. 

câzû : 1) Cadı   2) Sihirbaz, büyücü. 

cemâl-i bâ-kemâl : Tam, mükemmel güzellik. 

ceng ü cidâl : Savaş. 

cerâġ : 1) Fitil, mum  2) Otlama, atlak 

cereb : Uyuz hastalığı 

cevelân : Dolaşma, dolanma, gezinme. 

cezâyir : Adalar 

cezîre : Ada 

cihân-bânî : Hükümdarla ilgili 

cûd ü seħâ : Cömertlik. 

 

----ÇÇÇÇ----    

    

çâker-nevâz : Kölesini okşayan. 

çerâġ : 1) Fitil, mum   2) Otlama, otlak. 
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çerâ-gâh : Hayvan otlatılan yer. 

 

----DDDD----    

    

dârâ : 1) Keyâniyân denilen eski Fars hükümdarlarından dokuzuncu, Keykubat  

           2) Hükümdar.   3) Cenab-ı Hakk'ın bir adı.  

dâver : 1) Cenab-ı Hakk'ın adı   2) Doğru insaflı olan hükümdar vezir ve  

hakim. 3) Erkek adı. 

delâl : Naz, işve, cilve, insana güzel, sevimli görünecek hal, durum. 

dellâle : Bir kadınla bir erkek veya bir erkekle bir kadın arasında aracılık yapan  

             kadın. 

derâhum : 1) Okkanın dörtyüzde birleri   2) Akçeler, paralar. 

derîde : Yırtılmış, yırtık. 

destâr : Sarık, tülbert. 

devĥa : Büyük, ulu ağaç. 

dıraħşani : Parlaklık, parıldayıcılık. 

diriġa : Yazık, eyvahlar olsun. 

duzaħ : Cehennem, tamu 

dünbâl : Kuyruk 

dürûd : 1) Dua, medih, selam   2) Ekin biçme   3) Yontulmuş ağaç, kereste. 

düzd : Hırsız uğru. 

    

----EEEE----    

    

ebnâ : Oğullar 

ednâ : 1) Pek aşağı   2) En bayağı   3) Az, pekaz. 

ef‘i  : 1) Engerek yılanı   2) Fena tabiatlı. 

efser : Taç 

eĥibbâ : Dostlar, sevgililer, tanıdıklar,bildikler. 

eknâf : Canipler, yanlar, nāhiyeler, taraflar, sığınılacak yerler, evin ortaları. 

emrâż : İlletler, hastalıklar. 
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emvâc : Dalgalar 

erzân : 1) Ucuz    2) Layık, uygun, yerinde 

eŧvâr : Hal ve hareketler, işler, tarzlar. 

evbaş : Ayak takımı, terbiyesiz, ahlaksız, aşağılık kimse. 

    

----FFFF----    

    

fâriġ : Vazgeçmiş, çekilmiş   2) Rahat, asude  3) Boş, boş kalmış, işini  

bitirmemiş, işsiz   4) Bir miktar tassarruf sahibi olma, kullanma, hakkını  

başkasına terk eden.                                                                                                     

fâsıķ : Allah'ın emirlerini tanıyan, sapkın, günay işleyen, fesatçı, kötülük eden. 

faziĥat : Edepsizlik, alçaklık. 

ferâset : Anlayışlılık, çabuk seziş. 

ferişte : 1) Melek   2) İyi ve yumuşak huylu   3) Günahsız, masum. 

feryâd-res : Feryad edenin imdadına yetişen. 

feth-i bâb : Kapının açılması. 

fevâîd : 1) Menfaatler, faydalar, kazançlar, kârlar   2) Beş günlük olarak  

 yazılmış edebi fenni bir dergi.  

fevt :1) Bir daha ele geçmemek üzere kaybetme, elden çıkarma, kaçırma  

         2) Ölüm. 

feżâ  : Artıran, çoğaltan. 

firîfte : Aldatılmış, kandırılmış, aldanmış. 

fiten : Fitneler, ayartmalar, azdırmalar, ara bozmalar. 

fücûr : İşret, sefihlik, günahkarlık, ahlaka aykırı durum. 

fütûĥ : 1) Zafer, galibiyet, üstünlük   2) Açma, açılma, ferahlanma, 

           gönül ferahlığı. 

    

----GGGG----    

    

ġab-ġab : Çene altı, çifte gerdan. 

gâhî : Bozan, ara sıra. 
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ġarrâ : 1) Alnında beyaz bir leke, akıtması olan  2) Ok, parlak, güzel, gösterişli, 

           nümayişli, şatafatlı. 

gencine : Hazine, define. 

gerd : 1) Toz, toprak   2) Tasa, gam, keder. 

gîtî-sitân : Cihanı zapt eden. 

ġufrân :  Affetme , merhamet etme , yargılama. 

gûne : Türlü 

gürk : Kurt, canavar. 

    

----HHHH----    

    

ħˇâh-na-ħˇâh : İster istemez. 

ħâ’if : Gadir ve sitem eden, zulmeden. 

ĥâcib : 1) Kapıcı, perdeci   2) Perde   3) Kaş. 

ĥadeng : 1) Kayın ağacı  2) Kayın ağacından yapılmış ok. 

ħalâś : Kurtulma, kurtuluş. 

ħalel : 1) İki şey aralığı, boşluk   2) Bozma, bozukluk, eksiklik. 

ħâlî : Hale mensup, şimdiki. 

ĥaseb : Baba tarafından gelen şeref, asillik, soy temizliği. 

ĥasene : Hüzünlü, güzel. 

hetk : Yırtma, yarma. 

hey‘et : 1) Şekil, suret, kıyafet   2) Görünüş   3) Hal, durum   4) Kurul. 

ħıŧŧa : Memleket, diyar, ülke. 

ħibr : 1) Hoca, öğretmen   2) Mürekkep   3) Yahudi alimi, bilgini. 

ħilâf : 1) Karşı, zıd   2) Yalan 

ĥilye : 1) Süs, zinet, cevher   2) Güzel sıfatlar  3) Güzel yüz  4) Hz.  

Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum  

veya mensur eser. 

himem :1)Gayretler, emekler, çalışmalar, yüksek iradeler 

              2) Ermiş olanların tesirleri.  

ĥubûr : 1) Haberler, havadisler.   2) Sevinç   3) Alimler, fakihler, zekiler, anla 
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yışlar 4) İsrailoğulları bilginleri. 

ħuceste : 1) Uğurlu, meymenetli, hayırlı, saadetli, kutlu      2) Kadın adı. 

ħuld : 1) Sürüp giden, sonu olmayan varlık   2) Bitmemiş, devamlılık   3) Sekiz  

            cennettten biri. 

ħûn-âbe : 1) Kanlı su   2) Gözyaşı  

ħurd : 1) Küçük, ufak   2) Kırk   3) Ehemmiyetsiz. 

    

----İİİİ----    

    

îbâ : Tiksindirme, tiksindirilme. 

‘ibâd : 1) Abidler, kullar   2) İbadet edenler   3) Çok bol, bereketli   

          4) Müslümanlığın başlangıcından önce Irak'ta Hira dağında oturmuş  

          bulunan Hıristiyanlar. 

iġvâ : Azdırma, azdırılma, baştan çıkarılma, yolunu şaşırtma, ayartma,  

          ayartılma. 

iħtilâŧ : 1) Karışma, katışma   2) Karşılaşıp görüşme. 

iħvân : 1) Sadık,samimi,candan dostlar.  2) Bir tarikat arkadaşları. 

iĥżâr : 1) Hazırlama, hazır etme, edilme   2) Huzura getirme, birinin  

            mahkemeye davet olunması. 

i ‘illiyin : Cennetin ve gökyüzünün en kutsal , en yüksek tabakası. 

ilzâm : Cevap veremez hale getirme, susturma. 

‘inâyet : Dikkat, gayret, azamet   2) Lûtf, ihsan, iyilik. 

inķıyâd : Boyun eğme, kendini teslim etme. 

intimâ : 1) Kuş, bir yerden bir yere uçup başka yere konma   2) Birine   

              mensup olma. 

irâdet : 1) İrade dileme   2) Gönül isteği. 

irgirmek : Ulaştırmak, eriştirmek. 

irşâd : 1) Doğru yolu gösterme, uyarma   2) İrfan sahibi bir kimseye tarikatı ve  

           Tanrı yolunu gösterme. 

irtikâb : 1) Kötü bir iş işleme   2) Yiyicilik, rüşvet yeme. 

isti‘câl : Acele etme, tez olmasını isteme, çabuklandırma. 
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isti‘lâm : 1) Yazı ile bilgi isteme   2) Bilgi isteme. 

istimâ‘ : 1) Dinleme, dinlenilme, işitme, işitilme   2) Dinleyip kabul etme  

     3)Kulak verip dinleme.  

istimâlet : 1) Gönül çekinme 2) Teselli etme, avutma. 

işrâb : 1) İçirme, içirilme  2) Bir maksadı kapalı olarak anlatma. 

‘itab : Azarlama, tersleme, paylama, darılma. 

i‘tidâl : 1 ) Orta olmuş, ortalama, aşırı olmama hali, ölçülülük    

            2) Yavaşlık,yumuşaklık   3) Uygunluk  4) Gece ile gündüzün 

           bir olması, gün-tun eşitliği  

ittiśâl : 1) Bitişme, ulaşma    2) Birbirine dokunma   3) Yakınlık    

           4) Bitişiklik   5) Kavuşma 

‘iźâr : Yanak. 

 

----KKKK----    

    

ķadem-i rence : Tenezzül, lütfen kabul. 

kâffeten : Bütün, hep, hepsi, cümlesi. 

ķalîl : Az, çok olmayan. 

ķarîb : Yakın olan, uzak olmayan, soyca yakın. 

ķarîn : 1) Yakın   2) Bir şeye sahip olan, bir şeye nail olan   3) Hısım, komşu,  

            arkadaş gibi yakın olanlardan her biri   4) Padişahın daimi surette  

           yakınında bulunan, mâbeyinci. 

ķarż : 1) Ödünç verme, ödünç alma    2) Ödünç verilen veya alınan şey, borç. 

kâse-lîs : Çanak yalayıcı, dalkavuk. 

ķażiyye : 1) İş, husus, madde, mesele, dava  2) Cümlecik  3) Teklif, önerme  

                4) Yardımcı, teorem. 

kebg : Keklik. 

kebk-i deri : Bir çeşit keklik. 

kemine : 1) Noksan, eksik  2) Âciz, hakîr, zavallı. 

kenize : 1) Cariye, halayık   2) Evlenmemiş kız, bakire. 

ķırbâ : 1) Sakkaların kullandığı,ince köseleden veya deriden yapılmış su kabı,  
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Saka tulumu. 2) Çocuklarda karın şişmesi. 

kirâm : 1) Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, şerefliler  2) Cömertler, eli  

açıklar. 

ķurb : 1) Yakın olan, yakınlık, yakın bulma   2) Yakın 

ķurre-i ‘ayn : Göz nuru 

külbe-i aĥzân : Gam, keder, tasa evi. 

 

----LLLL----    

    

la‘în : Kovulmuş, nefret kazanmış, istenilmeyen. 

lâ-cerem : Şüphesiz, besbelli, elbette. 

lâ-yezâl : Zevalsiz, bitimsiz. 

lâ-yu‘add : Sayılmaz, sayılamaz. 

lâ-yuĥśa : Sayılmaz, hesaba girmez. 

leîm : Alçak, aşağıcılık, cimri. 

leng : 1) Topal, aksak   2) Tenasül aleti   3) Kafilenin bir yerde bir iki gün  

          kalması. 

liķa : Görme, rast gelip kavuşma   2) Yüz, çehre. 

lü‘lü‘ : 1) İnci  2) Bakire, el değmemiş. 

 

----MMMM----    

    

ma‘yûb : 1) Ayıplanmış, ayıplanan   2) Bir eksiği kusuru olan. 

mâhir : 1) Maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli  2) Erkek adı. 

maĥż : 1) Su katılmamış halis süt   2) Halis, katıksız, sade, tam, ta kendisi, aslı. 

maĥźurât : Şerren yasak edilmiş şeyler. 

maķarr : 1) Karar edilen, durulan yer, karargah   2) Oturulan yer   3) Ocak, 

               merkez    4) Payı taht, başkent. 

maķrûn : 1) Yakınlaştırılmış, yakın   2) Ulaşmış, kavuşmuş. 

mâl ü menâl : Varı yoğu, bütün varlığı. 

maśĥûb : Beraber alınmış, birlikte görülmüş, kucaklanmış. 



314 

 

mâye-i zindegâni : Yaşama gücü 

mazâyıķ : 1) Dar, sıkıntılı yerler    2) Zor, sıkı, güç işler 

me‘âb : 1) Geri dönülecek yer  2) İstida, dilekçe. 

me‘nûs : Ünsiyet olunmuş, alışık, alışmış. 

medhûş : Dehşete uğramış, şaşırmış, korkmuş, ürkmüş. 

mekkâr : Çok mekreden, hileci, düzenbaz. 

meknûn : 1) Dizilmiş   2) Saklı, gizli, örtülü. 

menâhî : Haram olmuş, yapılması şerren menedilmiş şeyler. 

mengûş : Küpe. 

merkûz : 1) Rekz olunmuş, dikilmiş, saptanmış   2) Tabiatında, yaradılışında  

               bulunan. 

meserret : Sevinç, şenlik. 

meskenet : 1) Miskinlik, fakirlik, yoksulluk   2) Beceriksizlik. 

mesned : 1) İsnade edilen, dayanılan şey   2) Rutbe, derece, paye, makam. 

mesrûr : Sürurlu, memnun, sevinmiş, meramına ermiş. 

meşâm : Burun, koku alacak yer. 

mev‘ûd : 1) Vadolunmuş, söz verilmiş   2) Vadeli, zamanlı, bedelli. 

mevâhib : Hibe edilmiş, ihsan edilmiş, verilmiş, karşılıksız olarak birine  

     verilmiş. 

meysûr : Kolaylanmış, kolaylatılmış, kolay. 

mezâri‘ : Ziraat olunacak yerler, tarlalar. 

mezkûr : Zikrolunmuş, adı geçmiş, anılmış. 

mezmûm : 1) Zemm olunmuş, yerilmiş   2) Beğenilmemiş, ayıp. 

miftâĥ : 1) Anahtar   2) Şifre cetveli   3) Dil öğrenirken yapılacak tercüme ve  

             meskenlerin halledilmiş şekillerini gösteren kitap. 

mu‘abbir : Rüya tabir eden, görülen rüyalardan mana çıkaran. 

mu‘âhede : 1) Karşılıklı  andiçme  2) Andlaşma. 

mufsid : İfsad eden. 

muġtenim : Ganimet olarak alan, ganimet bilen. 

muķarreb : Takrib eden, yaklaştıran, yakınlaştıran. 

muķarrerr : 1) Kararlaşmış  2) Şüphesiz, sağlam  3) Anlatılmış, bildirilmiş. 
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muķavves : 1) Yay gibi eğri    2) Kavisli, bükülmüş, kemerli. 

muķayyed : 1) Kayıtlı, bağlı, bağlanmış   2) Ayağında zincir ve pranga  

                 bulunan. 3) Bir işe ehemmiyet veren  4) Kaydolmuş, deftere geçmiş. 

mû-miyân : İnce belli. 

mutaśaddî : 1) Hasadı eden, bir işe girişen   2) Başkasına saldıran. 

mutevaŧŧın : Tavattun etmiş, bir yeri vatan edinmiş, yurt tutmuş, yurtlanmış. 

muŧahhar : 1) Hakrir edilmiş, temizlenmiş, temiz    2) Temiz, mübarek. 

mużŧarr : Çaresiz kalmış, …zorunda kalmış, zorlanmış. 

mübâşeret : Bir işe başlama, girişme, . 

mücâvirân : Komşular 

mücevveze : Başa giyilen, üstü bombeli bir çeşit kavuk, büyük sarık. 

müferriĥ : 1) Ferahlık veren, iç açan, iç açıcı   2) Ferahlık veren ilaç. 

mühezzeb : Tezhîb olunmuş, düzeltilmiş, yoluna koyulmuş. 

mül : Şarap 

müncerr : 1) Bir tarafa çekilip sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa giden  

                2) Varıp sona eren  3) Neticelenen. 

mürde : Ölü, ölmüş. 

mürûr : 1) Geçme, bir yandan girip öte yandan çıkma   2) Geçip gitme  

            3) Sona erme. 

müsellaĥ : Silahlanmış, silahlı. 

müstes‘id : İstisâdeden, uğurlu sayan, uğur sayan. 

müstevcib : 1) Lâyık.  2) İcâbeden, gereken. 

müştâķ : 1) İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan   2) Erkek adı. 

müştehi : İstekli, iştahlı. 

mütea‘bbid : Taabbüd eden, ibadet eden, tapınan, kulluk eden. 

mütekâsil : Tekâsül  gösteren, üşenenler, tembelce davrananlar. 

mütemevvil : Temevvül eden, mal sahibi, zengin. 

müttesi : Tevessü eden, genişleyen. 
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----NNNN----    

    

nâ-bedîd : Görünmez, belirsiz, kayıp. 

naġamât : Ahenkler, ezgiler, güzel sesler. 

nâr : 1) Ateş, od    2) Cehennem   3) Yakıcı şey. 

nâsik : Allah yolunda ibadet eden, dine bağlı. 

necât : Kurtulma, kurtuluş. 

nefsâni : 1) Canlılığın uyandırdığı arzularla ilgili    2) Kin ve garezle ilgili. 

nemed-pûş : Keçe veya kebe giyen, derviş. 

nemgîn : Nemli, rutubetli. 

nevâ(y) : 1) Ses,seda, makam, ahenk,name   2) Refah  3) Levazım, kuvvet,  

   zenginlik   4) Nasip, behre. 

nıśf : 1) Yarım, yarı  2) Bir yazı sitili. 

nik : İyi, hoş, güzel, beğenilen. 

nişîb : İniş 

nişîb ü firâz : İniş ve yokuş 

nuķûd : Nakitler, paralar. 

nuśĥ : Nasihat verme, öğüt. 

    

----PPPP----    

    

pârsâ : 1) Sofu, dine bağlılık   2) İffetlelek, namusluluk. 

pârsâl : Geçen yıl 

penâh : Sığınağı, koruyucusu, dayanağı manalarıyla birleşik kelimeler yapar. 

pend : Nasihat, öğüt. 

pezîr : “Kabul eden,edici, alan kabul edebilir” manalarıyla Arapça ve Farsça 

             kelimelere eklenerek birleşik kelimeler yapar.  

pîrûz : Kutlu, hayırlı, uğurlu. 

pud : Argaç, dokumadaenlemesine atılan atkı. 

puħte : Pişmiş, pişkin, olgun, gün görmüş adam. 

pür-ħûn : Kan içinde. 
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----RRRR----    

    

ra‘d : Gök gürlemesi. 

râm : 1) İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emirlerine bırakan. 

         2) İnsanın bütün varlığı ile Allah'a bağlanması.  

ramaķ : 1) Hayat kalıntısı, ancak nefes alacak kadar vücutta kalan hayat.  

  2)İnsanın bütün varlığı ile Allah'a bağlanması. 

râviyân:  Rivayet edenler , söyleyenler , hikaye anlatanlar. 

raviyân-ı aħbâr : Haberleri rivayet edenler. 

râygân : 1) Bedava, parasız   2) Pek çok, pek bol    3) Değersiz. 

reşk : Kıskanma, hased günü  2) Kıskanış 

revâne : Giden, yürüyen. 

reyâħîn : Fesleğenler. 

rişte : 1) İplik, tıre  2) İlgi, bağ  3) Sanatkarane yapılmış bir yazıyı veya  

yapılmış bir minyatürü çevreleyen tezhîbin iç kısmına sınırlı olarak tek,  

çift, eşit veya farklı kalınlıklarda çekilen çizgi. 

rûĥ-i muśavver : Cisimlenmiş ruh. 

rübûde : Kapılmış, kapılan. 

rümħ : 1) Kargı, mızrak, süngü   2) Fıkaralık, yoksulluk. 

    

----SSSS----    

    

sa‘d : 1) Kutluluk    2) Uğur   3) Kutlu, uğurlu. 

sâ‘î : 1) Çalışan 2) Hızlı yrürüyen  3) Haberci, haber götüren, koğuculuk eden. 

sa‘îd : 1) Mutlu, uğurlu    2) Ahiretini hazırlamış kimse   3) Erkek adı. 

sa‘y : 1) Çalışma, çabalama, gayret etme  2) Geçinmek için iş işleme   

         3) Koşma, yürüme. 

śâdır  : Çıkan 

śaĥib-ķırân : 1) Her zaman başarı, üstünlük kazanan hükümdar   2) Meşhur bir  

                     çeşit lale. 
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sâîr : 1) Seyreden, harekette olan, yürüyen   2) Bir şeyden kalan başka şey   

         3) Geçen, dolaşan   4) Diğer, başka, gayrı. 

sâtî‘ : Yükselip meydana çıkan, yükselen, yükseldikçe yükselen. 

savâ‘mi : İbadet yerleri, tekkeler, özel topraklar. 

śavb : Taraf, cihet, yan. 

sedd : 1) Kapama, tıkama, kapanma, tıkanma, engel olma  2) Perde   

          3) Set, tümsek   4) Baraj, büget  5) Rıhtım. 

seħħâr : 1) Büyücü   2) Büyü gibi bir kuvvetle çeken, büyüleyici. 

selâŧîn : Sultanlar 

selsâl : Tatlı, lezzetli, halis su. 

selvet : 1) Gönül rahatlığı, iç huzuru   2) Memnunluk, mutluluk, zevk, keyif. 

semen : Yasemin 

sengîn : 1) Taştan, taştan yapılmış   2) Yavaş, ağır. 

Ser-nigûn : 1) Başaşağı olmuş, ters dönmüş   2) Talihsiz, bahtsız. 

serv-i sehî : Doğru büyümüş iki daldan ibaret selvi. 

sîr : 1) Tok, doymuş   2) Sarmısak 

sirâc : Işık, kandil, mum. 

śît : 1) Ün, iyi şöhret.   2) Çatırtı, patırtı. 

siyânet : Koruma, korunma. 

su‘ûd : 1) Yukarı çıkma, yükselme    2) Erkek adı. 

sülûk : 1) Bir yola girme, bir yol tutma  2) Hususi bir sınıfa, bir gruba katılma.  

           3) Bir tarikate intisab etme. 

    

----ŞŞŞŞ----    

    

şâhî : 1) Şaha, hükümdara mensup, şah ile ilgili  2) Şahlık, hükümdarlık  

          3)Yumurtalı nişastalı bir helva.  4) Memen şahı da denilen ince ve  

          makbul bir patiska.  5) Eski topların bir çeşidi.  6) Eskiden gümüşten,  

          sonraları bakırla nikelden yapılan ve Kırân'ın yirmide biri değerinde olan  

          bir İran parası. 

şahvâr : İri inci 
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şeġab : Fitne uyandıran. 

şekk : Şüphe, zan, tereddüt. 

şemâil : 1) Huylar, tabiatlar, ahlaklar   2) Güzelliğin ve büyüklüğün bir araya  

gelmesi. 

şeng : 1) Haydut, eşkıya   2) Neşeli, kıvrak. 

şerm-sâr : Utangaç. 

şeŧaret : 1) Neşe, şenlik, sevinç   2) Bazı arap halayıklarına verilen bir ad  

 3)Çoğunlukla Arap ve Çerkez kadınlarına verilen bir ad. 

şifâ-sâz : İyi eden. 

    

----TTTT----    

    

ta‘cîl : Acele ettirme, çabuklaştırma. 

ta‘n : Sövme, yerme, ayıplama 

ta‘žîm : 1) Büyüklenme büyük sayma ululama 2)Saygı gösterme, ikram etme. 

tâb ü tüvân : Güç, kuvvet, dayanma, tahammül. 

tafsîl : Etrafıyla, etraflı olarak bildirme, uzun uzadıya anlatma, açıklama. 

tar u pud : Arış ile argaç 

tażarru‘ : Kendini alçaltarak yalvarma. 

tefhîm : Anlatma, anlatılma, bildirme, bildirilme. 

tefvîż : 1) İhale, sipariş etme, edilme   2) Dağıtım   3) Bir gayrımenkulü,  

bilinen bedeli karşılığında bir kimsenin üstüne bırakma   4) Her şeyi  

Allah'tan bekleme. 

tehemmül :  

tekrîm : Saygı gösterme, ikram etme. 

temettü‘ : 1) Kâr etme, kazanma   2) Kâr, fayda. 

Teraĥĥum : Merhamet etme, acıma. 

tesmiye : 1) Ad koyma, adlandırma, isim verme.  2) Besmele çekme. 

tevaķķuf : 1) Durma, eğlenme, bekleme   2) Bağlı olma. 

tezvîr : 1) Yalan dolan    2) Ara bozmak ve bilhassa ara bozmak kasdıyla 

            yapılan kovuculuk. 
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tûl : 1) Uzunluk, boy    2) Zaman çokluğu, uzun müddet   3) Boylam 

türrehât : Saçma sapan sözler. 

tüvânger : Zengin, paralı. 

ŧâbayıħ :  

ŧarâvet : Tazelik, taze olma. 

ŧarrâr : Yan kesici. 

ŧayy : 1) Dürüp bükme, dürülüp bükülme, sarma,  katlama 2) Atlama,  

          üzerinden geçme. 

    

----UUUU----    

    

 ‘ubûr : 1) Bir suyun öte yakasına geçme   2) Bir başka tarafa geçme, geçilme, 

            atlama   3) “Şiâ-yı  yemâni” denilen çok parlak bir yıldız.  

‘ulyâ : Pek yüce. 

‘urûç : Yukarı çıkma, yükselme 

‘uyub : Ayıplar, kusurlar. 

‘uyûn : Gözler, pınarlar, kaynaklar. 

 

----ÜÜÜÜ----    

    

ülfet : 1) Alışma, kaynaşma   2) Görüşme, konuşma 3) Ahbaplık, dostluk   

          4) Huy etme. 

    

----VVVV----    

    

vâfir : 1) Çok, bol  2) Aruzda " müfâaletun, müfâaletün " vezni. 

vâlih : Şaşa kalmış, şaşırmış. 

vâmıķ : 1) Seven, aşık, sevdalı    2) Erkek, kadın adı. 

vehhâb : Çok hibe eden, fazla bağışlayan. 

vufûr : Çokluk, bolluk. 
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vuķûf : 1) Durma, duruş  2) Bir halde olduğu gibi kalma, ilerleyip gerilememe. 

            3) Anlama, bilme, öğrenme, haberli olma, bilgi. 

    

----ZZZZ----    

    

zâġ : Karga 

źâhib : 1) Gidici, giden   2) Bir fikir veya zanne uyan, fikre kapılan. 

zaħm : Yara. 

zer-baft : ( Zer-beft ) Ustıfa, sırmalı kumaş, sırma ile işlenmiş. 

zihî : Arapça'da "Bu, şu" anlamına gelen müennes işaretidir.  

źimem : Zimmetler, borçlar. 

zind-gânî : 1) Dirlik, hayat   2) Yaşayış, geçim. 

żucret : İç sıkıntısı, yürek darlığı. 

žûr : Kuvvet, güç. 

zûr : Yalan, asılsız, uydurma. 

zünnâr : Papazların bellerine bağladıkları uçları sarkık, ipten örme kuşak. 
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SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    

Bu çalışmada hicri 1268 yılı basım tarihli “Letâif-nâme” adlı eser ince-

lendi. 

İncelemede eser, ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime bilgisi ve söz dizimi 

yönünden ele alındı.  

Bu incelemeden sonra şu sonuçlara ulaşıldı: 

1)1)1)1) Letâif-nâme’de Türkçenin temel özelliği olan damak uyumu sağlam 

şekilde görülmektedir. Ancak bazı ekler bu uyumu bozmaktadır. 

2)2)2)2) Letâif-nâme’de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bir dudak uyumun-

dan bahsedilemez. Eserde kullanılan bazı ek ve kelimelerde görülen sürekli 

düzlük ve yuvarlaklık dudak uyumunu bozmaktadır. Bu eserin yazıldığı dönem 

olan 17.yy.’ın genel özelliğidir. 

3)3)3)3) Eserde e~i değişimi görülmektedir. Eserde günümüzde ilk hecede ‘e’ 

olan birçok ses ‘i’ olarak tespit edilmiştir. 

4)4)4)4) Letâif-nâme’de pek çok vurgusuz orta hece düşmesi örneği vardır. 

5)5)5)5) Eserde ünlü türemesi örnekleri görülmektedir. (emr <  emir,  

nakl <  nakil) 

6) 6) 6) 6) Eserde kelime içinde ve sonunda ötümlüleşme örnekleri görülmekte-

dir. (aķındıya < akıntıya, dürlü < türlü) 

7)7)7)7) Eserde kelime başında ve içinde ötümsüzleşme örnekleri görülmek-

tedir. (ķanġı <    hangi, oŧa < oda, ŧoķuz < dokuz) 

8) 8) 8) 8) Letâif-nâme kelime içinde ve sonunda sızıcılaşma örnekleri görül-

mektedir. (yog- <yok-,  uyĥu < uyku) 

9) 9) 9) 9) Eserde tekleşme örnekleri görülmektedir. (ĥammâl > hamal, 

vaśiyyet > vasiyet) 

10) 10) 10) 10) Eserde kelime başı ünsüz türemesi tek bir örnekte görülmektedir.  

(Ur- > vur-) 

11)  11)  11)  11)  Eserde ses birleşmesi örnekleri görülmektedir. (uş+ol> şol) 

12)12)12)12) Eserde    sürekli birlikte kullanılan ve ünlüyle biten bir kelime ile ün-

lüyle başlayan başka bir kelimenin birleşmesi olayı olan geçişme örneklerine 

rastlanmaktadır. (Niçün, n’olur, n’ola gibi.) 
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13)13)13)13)    Eserde iyelik ekleri 3. Teklik ve çokluk şahıslar dışında geniş-

yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır.     

14141414)))) Eserde ilgi eki “+(n)Uň”, yönelme durum eki “+(y)A” ,belirtme du-

rum eki “+(y)I”,  bulunma durum eki “+dA”, ayrılma durum eki“+dAn”, eşitlik  

durum eki “+cA”,  yer- yön durum eki “+ArU, +rA”, araç-birliktelik durum eki 

+(y)IlA olarak görülmektedir.   

15151515)))) Eserde hem zamir kaynaklı kişi eklerine hem de iyelik kaynaklı kişi 

eklerine rastlanmaktadır.     

16161616)))) Eserde görülen geçmiş zaman için “dI, dU” kullanılmıştır. Bu ekler 

3.şahıslar dışında uyuma göre dı, di, du, dü şeklinde olurken 3.şahıslarda dı ve di 

olarak görülmektedir. 

17)17)17)17)  Öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman ekinin tüm şahıslarda kullanılan 

şekli, istisna birkaç kullanım (düşmüş, buyurmuş) dışında “mış, miş”tir. 

 18181818) ) ) ) Eserde    müstakil bir şimdiki zaman eki kullanılmamıştır. Bu zaman 

anlamı geniş zaman ekinin fonksiyonları arasında verilmiştir.  

19)19)19)19)  Eserde geniş  zaman eki “-(V)r” , gelecek zaman eki –(y)AcAk, di-

lek-şart kipi eki “-sA”,  gereklilik kipi eki “-sA gerek”dir. İstek kipi eki  

 “-(y)A” olarak kullanılmıştır. Bu ek bazı kullanılışlarında gelecek zaman,    geniş 

zaman, tavsiye-gereklilik ve emir anlamı da taşımaktadır.  

20202020) ) ) ) Emir anlamı genel olarak istek kipi ile verilmiştir. Bu çekimde kul-

lanılan ekler her kişi için ayrıdır.   

21212121)))) Eserde i- yardımcı fiilinin geniş zaman çekimi (+dUr), öğrenilen 

geçmiş zaman çekimi (–mIş), görülen geçmiş zaman çekimi (––dU, –dİ,), dilek-

şart çekimi (-sA) görülmüştür.  

22222222) ) ) ) Eserde fiillerin hikâye ve rivayet birleşik çekiminden örneklere rast-

lanmıştır.  

23232323) ) ) ) Türkçenin eklemeli bir dil olma özelliğine bağlı olarak yapım ekleri 

ile pek çok yeni kelime türetildiği görülmektedir.     

24242424) ) ) ) Eserde daha çok Türkçe sayı isimleri tercih edilmiş, yabancı menşeli 

sayı isimleri fazla kullanılmamıştır.  
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25252525) ) ) ) Eserde basit, türemiş, birleşik niteleme sıfatlarına, , , , işaret, sayı, belir-

sizlik ve soru belirtme sıfatları kullanılmıştır.  

26262626)))) Eserde şahıs, işaret, dönüşlülük, belirsizlik, soru, bağlama  ve aitlik 

zamirleri kullanılmıştır.  

27272727) ) ) ) Eserde çok çeşitli zaman, yer, miktar ve durum zarfları görülmekte-

dir.     

28282828) ) ) ) Eserde ünlem, bağlama ve son çekim edatları görülmektedir.     

29292929) ) ) ) Eserde yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmıştır. Bu ese-

rin dilini kısmen ağırlaştırmıştır. Eserde tamlamaların üçlü ve dörtlü terkipleri 

fazla değildir.  

30303030)))) Eserde cümle ve cümle topluluğu sayısı 1401’dir. Bu sayı bağlama 

edatıyla kullanılan ve bağlama edatı kullanılmadan oluşturulan cümlelerdeki 

cümle sayıları dikkate alındığında 2053’ü bulmaktadır.   

31313131) ) ) ) Eserde 884 tek yargılı cümle bulunmaktadır. Tek yargılı cümlelerin 

tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı ise %63,09’dur. Eserde bulunan tek 

yargılı cümlelerden çok kısa olanlar olduğu gibi oldukça uzun yapıda olan 

cümleler de bulunmaktadır.  

32323232) ) ) ) Eserde bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış 212 cümle topluluğu 

ve 491 cümle vardır. Tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı  %15,13’dür. 

33333333) ) ) ) Eserde bağlama edatı kullanılmadan oluşturulmuş 305 cümle toplu-

luğu ve 678 cümle bulunmaktadır. Bunun tüm cümle ve cümle topluluklarına 

oranı  % 21,77’dir. 

34343434) ) ) ) Eserdeki cümlelerin kuruluşuna bakıldığında Türkçe cümle yapısına 

uygun olduğu görülmektedir. Türkçe cümle yapısının temel kaidesi yüklemin 

sonda olmasıdır. Bu özellik eserde çok açık ve nettir. Eserde bulunan cümle ve 

cümle toplulukları içerisinde 2053 cümleden 2021’i kurallı cümledir. Bunun 

tüm cümle ve cümle topluluklarına oranı %98.44’dür. Eserde bulunan cümle 

ve cümle toplulukları içerisinde sadece 32 tane devrik cümle bulunmaktadır. 

Bunu oranı ise % 1,58’dir.  
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35353535) ) ) ) Eserde bulunan cümlelerin 1787’si fiil, 266’sı isim cümlesidir. İsim 

cümlelerinin sayıca düşük olması Letâif-nâme’nin dil ve üslup yönünden hare-

ketli bir eser olduğunun delilidir.  

36363636)))) Eserde cümlelerin unsur sayısı birden başlayıp dokuza kadar ulaş-

maktadır. Bunun nedeni eserin bir hikâye olması ve tasvirlerin oldukça fazla 

yer almasıdır.  

37373737) ) ) ) Letâif-nâme’de kullanılan kelimeler tespit edilip madde başı olarak 

listelenip kelime dağarcığı belirlenmeye çalışılmıştır. Eserde toplam kelime sa-

yısı 4271 olarak tespit edilmiştir. Eserde yazarın tercihinin Arapça kelimelerden 

yana olduğu 2208 kelimenin Arapça olarak kullanılmasından anlaşılmaktadır.  

38383838)))) Eserde yer yer kelimelerin farklı yazılışlarına rastlanmaktadır. (örne-

ğin; yarın (s.10)- yarıň (s.31) vb.) Aynı kelimenin metinin farklı yerlerinde deği-

şik yazılışları eseri istinsah edenin iyi bir eğitime sahip olmadığını göstermekte-

dir.     

39393939) ) ) ) Letâif-nâmede yazar döneminin tüm dil özelliklerini kullanarak, ede-

bi bir eser meydana getirmiştir.    

Bu inceleme bugüne kadar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan  17. 

yüzyıla ait Letâif-nâme adlı eser üzerine derin ve kapsamlı bir çalışmadır. 17. 

Yüzyıl dil incelemelerine ışık tutacak nitelikte bir eserdir.     
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