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HAZA KİTABD ŞEFA 'AT-NAME 

Sezer ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR* 

Şefaat, bir kimsenin yüce makam sahibinden bir dileğinin kabu1 edilme
sini, bir suçunun affedilmesini sağlamak için o yüce makam sahibine daha 
yakın olduğuna inandığı bir şahsı aracı yapmasıdır.I İnsanlar özellikle geç
mişte tarikat ehli olanların, sufilerin, ermişlerin yatırlarından medet umup, 
kendilerine şefaatçi olacaklarına inanmaktaydılar. Bu sebeple de şefaat dilemek 
için türbelere veya yatırlara gidilip adaklar adanması, kurbanlar kesilmesi, para
lar atılması, bez parçaları bağlanması, dua edilmesi, namaz kılınması en çok 
görülen davranış biçimleriydL Bu şekilde, Allah'a yakın ve Allah'ın sevgili 
ku1ları olduğuna inanılan bu kimselerin ruhundan şefaatçi olmaları istenirdi. 

Hz. Muhammed'in hayatta iken mürninler için Allah katında şefaatçi ol
duğu ve kıyamet günü de olacağı bilinmektedir. Bu konunun işlendiği halk tipi 
mesnevnerden biri, XIV. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Şefa'at-name'dir. 
Bu tip mesneviler halk için yazıldığından ve meclislerde sözlü olarak okunduk
larından dilleri sadedir. Konu1arı din, ahlak ve kahramanlık üzerinedir. 

Bu makaleye konu olan Şefa'at-name nüshalarından birinin Ankara Milli 
Kütüphane'de yer aldığı, Vasfi Mahir bağışında "Dasitan-ı Muhammed" 
başlığıyla kayıtlı olduğu, müellif adının Ömeroğlu olarak geçtiği belirtilmekte
dir.2 Ancak bu nüshaya ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu sebeplemakaleye 
esas olarak Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Y;Y. 520/2 nurnarada kayıtlı 
30 a-34 ayaprakları arasında bulunan metin alınmıştır. 

* 

2 

Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Süleyman Uludağ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, İstanbul, 2002, s.325. 
Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı 'nda Mesnevf, İstanbul, 1999, s.83 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXVIII (2006). 
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Eski Türk Edebiyatı ile ilgili değişik kaynaklarda böyle bir edebi türden, 
her nedense söz edilmemektedir. Şefa'at-nfu:ne'de, Hz. Muhammed'in ahirette 
ümmetinin durumunun nasıl olacağı düşüncesi ile üzülmesi ve bunun üzerine 
etrafında bulunan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Fatma 
ve Hz. Ayşe'den ümmeti için şefaat dilemelerini istemesi anlatılmaktadır. 

Nesih hattı ile hareketi olarak yazılan eser okunaklı olup dili sadedir. 
Eserin bulunduğu yazmanın her sayfasında on üç satır bulunmaktadır. 

30 a 

30b 

3 

* 

ı 

ME TİN* 

Ha~a Kitabu . Ş efa 'at-name 
Fa 'iliitün fa 'iliitün fa 'il ün 
{I aif. Çalab 'dan bir 'iniıyet dilerem 
Hem 'iniıyet hem hidiıyet dilerem 

2 Hem bize {I als; tevfifs;ı rafımet vire 
Bir sözim vardır size diyem yine 

3 Evvel Allah adını ytid idelüm 
İşidenler etinını ştid idelüm 

4 Ştid ola her kim işidürse bum 
Vir şaliivat fs;urtara o ıtır canı 

5 Vir şaltivat ey Mufıammed ümmeti 
Gör niçesi diler-idi ümmeti 

6 Gice gündüz ümmetin diler idi 
Ah u za 'if3 ümmetim diyüp ifiler idi 

7 Bir gün otunnışdı o fa!Jr-ı cihan 
Peygam-berler selveri şah-ı 'ayan 

Yazmada: "za'if' 
Metnin pek çok mısraında hece değer ve sayısının, vezne gerekli olandan dahıı. fazla· 
olmasından kaynaklanan vezin bozuklukları vardır. Bunların düzeltilmesi, bir bakıma 
şiiri yeniden yazmak olacağından, olduğu gibi bırakılmıştır. 
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8 Ol Ebü Bekir 'Ömer 'Oşmiin 'Ali 
fliizır idi ol gün anda dört veli 

9 'A 'işe-y-ile Fiitzma hem geldiler 
ŞoJ:ıbeti bir zemiin J:ıalvet /.aldılar 

10 Aiiar-zdz Muştafii abiretini 
Ümmetiçün ağlar idi gey lf:atz · 

ll Ah za 'if ümmetim diyüp yanar idi 
Gözi yaşı sil gibi iner idi 

12 Rüz-ı maJ:ışerde ümmetim J:ıiili n'ola 
Diyüben balf:ar idi şaga şola 

13 Ümmetini anuban ağlar idi 
Çarıyiinn bagnnz dağlar idi 

14 Döndi Ebü Bekir ana söyledi 
İşit imdi gör ne himmet eyledi 

15 Didi ol dem ki ey ciinum Mu/:ıammed 
Nedür agladugzn bilsem gerek4 

16 Söylegil biz de bu işi bilelüm 
Ne içündir niçe tedbir J.alalum 

31 a 17 Resul eydür niçe ben aglamayam 
Ümmet-içün niçe bil baglamayam 

18 Ümmetüm önünde bir yol vardır uzun 
Yol yolsuşdur ümmetim If-atı zebün 

19 Yol yolsuşdur yükleri agır-durur 
Afilarun derdidür beni ağZadur 

4 Beyitte ka:fiye bulunmamaktadır. 
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20 'Ayıblan çofs. günahlan fs.atı 
Bağnmı deldi bulann J:ıasreti 

21 Ey yarenZer ağlamayup ne fs.ılanı 
Ağlararn Id bunlara çare bularn 

22 Böyle didi ağladı yine o dem 
Gözi yaşı iner idi dem-be-dem 

23 Ebu Bekir döndi didi ya resül 
Ol mübarek gönlüiii dutma melül 

24 Ümmet içre 'iişi fs.ullar çoğ-ısa 
!fayırlanndan şerleri artufs. ise 

25 Ben dileyem 'aşilerüfi yazusını 
Rüz-ı mafışerde çekem anun fs.ayfs.usını 

26 Çün işitdi bu sözi ol Muşfafa 
!foş sevindi göfili oldı pür-şafa 

27 El getürdifa!Jr-ı 'alem Muştafa 
flafs. sana virsün didi f.evfs.5 ı şafa 

28 Bir du 'a fs.ıldı Ebü Bekir de o dem 
Gör ne himmet issi candur ey dedem 

29 Resul eydür 'Ömer' e kim ya 'Ömer 
'Aşi ümmet-içün sen ne dirsin görem6 

31 b 30 Ümmetime sen de himmet eylegil 
Himmetüfi nite sen de ma 'lüm eylegil 

31 Döndi 'Ömer' e resul !Joş söyledi 
İşit imdi niçe yardım eyledi 

5 Y azınada: "sev)):'' 
6 Beyitte kafi ye bulunmamaktadır. 
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32 Ben de üç ba!Jşuii. birini götürenz 
Ümmetüii. üçün ağlayam ziiri J.alam 

33 Üç bölükde birisini fsurtaram 
Yüz dutuban ben Alliih ı a yalvaranı 

34 El getürdifa!Jr-ı 'iilem Muştafii 
Bir du 'ii /.aldı 'Ömer' e ol şafii 

35 Resul anda 'Oşmanıa dir söylegil 
'Asilere sen de yardım eylegil 

36 Söyle didi yii ibn-i 'Affiin senüii. 
Elüii.den1 ne gelüryii 'Oşmiin senüii. 

37 İtdi 'Ömerıüii.fazlı ço/f;-durur 
Benim 'Ömerce ta/f:atim yo/f;-durur 

38 Ben /f;açan 'Ömer gibi iş bütürem 
Ben de dört bölükde birini götürenz 

39 Yüz dönüben Allah ı a yalvarayum 
Ümmet-içün yüzüm yire urayum 

40 Yann ol mal:ışer güni ben yalvaranı 
'.Aşilerüii. rub 'ını ben fsurtaram 

41 El getürdi ol fa!Jr-ı 'iilem gine 
Du'a /f;ıldı 'Oşmanıa döne döne 

42 Döndi resul 'Ali ı ye dir yii 'Ali 
Alliih asianı çömerd i veli 

32 ıı 43. 'Ali eydür mürüvvetdir benim işim 
Ümmet-içün /f:urban eyleyem başını 

7 Yazmada: "elünden'' 
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44 Şol zemö.n ki sorgu l;isö.b Jpmla 
Günahımuz teraziye urula 

45 Dileyem ümmetüfıi ya Muşfafö. 
Gam yime ümmet-içün sen ol şafö. 

46 Ol zemö.n ki ol Js;ıyö.met ~opusar 
Her kişi itdügi işi bulısar 

47 Yüriyem cehennemüfi ~pusına 
Düşem ol gün ümmetüfi ~~sına 

48 'lışileri zebanilerden aZam 
Cehennemüfi ~pusına ben vararn 

49 'Aşileri ~oymayam ben cehenneme 
Bufi güninde irişem ben anlara 

50 Uşbu sôziS çün işitdi Muştafö. 
Ol erenler kö.nı ol şö.h-ı şafö. 

51 Bir du' ö. Ip. ldı 'Ali 'ye ol res üZ . 
Difile imdi ne der afia ol resül 

52 Döndi didi ol resül yö. 'Ayişe 
Ana sensin anlara ~şan işe 

53 Sen anasın 'aşileri oglufi ~ızıfi 
Görelim n' idersin uş söyle sözin 

54 Reva mıdır sen cennete varasın 
Oglufiı Js;ızıfiı cehenneme viresin 

55 Dile Jja~· dan oğlufiz lpzlarufiı 
Söyle göreyüm nedür sözlerüfii 

8 Y azmada: "şözi " 
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32 b 56 'Ayişe dir Fatıma var-iken bafia 
Söz düşer mi söylemek şimden baiia 

57 Resul dir Fatıma senden bir cüz-durur 
Andan öiiden söylemek ne sözidür 

58 Resul itdi söyle ya 'Ayişe 
Sözi Fatıma'dan öiiden söyle 

59 Fatıma önünde söylemek edeb-durur 
Senden öiiden söylemek edeb-durur 

60 'Ayişe and içdi kim v'allahi dimeyem 

Fa.tıma öiiince ben söz söyleyem 

61 Resul itdi ya lpzım söyle didi 
'Ayişe andı içdi sen söyle didi 

62 Fa.tıma dir çün-ki J.ayamet lf:opa 
Durayum mfz.anda ben bir taleya 

63 'Aşi ümmetüii günahı çog-ısa 
Zebanfler 'iişileri lf:apar ise 

64 ljüseyin' üii lf:anlu gömlegin al am 
Feryad idem aglayam zari /.aZam 

65 Anı lf:oyam mfzanuii şag yanına 
Mededidem 'iişilerüii canına 

66 Anuii ile agır gelmesse şevab 
Günahlan ço/f: olsa göre 'a!ft.b 

67 ljasan'uii agulı gömlegin aZam 
Anı mfzanıii üstine lf:oyam 

68 Aglayu aglayu dökem yaşımı 
Ümmetüii yolına lf:oyam başımı 
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33 a 69 Ar_ııii-ıla agır gelmezse açam başım 

FeryatP idem aglayam dökem yaşım 

70 Dir ki nice kim dayı fsoyam üstine 
Yalvararn ol Muştafii'nuii dostına 

71 'Aşileri fsomayam ileteler 
Ç.:oy baiia ne iderlerse ideler 

72 'Aşileri dileyem Alliih 'dan lf;urlaram 
Ciinlannı ben 'agiibdan lf;urlaram 

73 Umudumdur ki fıiicetim ola ~bül 
Benim dayı budur sözim yii resül 

74 El getürdifabr-ı 'iilem o dem 
F iitzma 'ya bir du 'ii itdi o dem 

75 Jjafs saiia virsün didi meyl-i vefii 
Jjafs saiia virsün didi ~ev fs ı şafii 

76 Resul eydür 'Ayişe can n'idersin 
Sen de 'iişflere ne yardım idersin 

77 Sen anasın 'iişiler uşafslanii 
Reva mıdur hem yana uşafslanii 

78 Oğluiia lJ;ızıiia meded eyle meded 
Çofs-durur günahlan bi- 'aded 

79 Ebu Bekir 'Ömer 'Oşmiin 'Ali'ye 
Söylesün sen de bu-durur ve liye 

80 'Ayişe dir ben dimezem maylu~ 
Kendü sözim kendüm diyem lfiili~ 

9 Y azmada: " firyad" 
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81 Böyle didi ağladı durdı örü 
Vardı girdi !Jalvetine içerü 

33 b 82 Bürfsa'ın,fsalduruban açdı başın 

Feryad idüp ağladı saçdı yaşın 

83 Ah idüp feryiid idüp f.aldı zari 
Ağlar-ıdı dem-be-dem f.alardı zari 

84 Çün ümmi'l-mü'minin ad urdıii baiia 
Ümid-ile baş açup geldim saiia 

85 Ya ilahi analı/s şefii'atini 
Sen bilürsin gönlüme düşdi fsatı 

86 f!.anf.a ana fsatlana bu dertZere 
Oğlu lpzı vara yana odlara 

87 f!.anf.a ana fsatlana oğlu f.azı 
O da!Jı ana cennete gide özi 

88 flazretüiie budur sözim yii Gani 
'Aşileri f.al aziid yandır beni 

89 Böyle diyüp ağladı fsatı fsatı 
flals: Çalab esirgedi ol 'avreti 

90 Gör ne eyledi ol Rabbü' l-celiil 
Muşfafii'ya geldi ol dem Cebra'il 

91 İtgil seliim didi ol J:ıabibe 
'Ayişe 'den var !Jaber ey le aiia 

92 Ol benim babibümiii cüfdi-durur 
Muşfafii 'nın hem ehliyeti-durur;, · 

93 Çün 'Ayişe baiia döndürdi yüzin 
Darnuya göndürmeyem oğlun !.azın 
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94 Çün-ki yann olfsıyiimet IsımZa 
Günahlan terazüya urula 

34a 95 'Aşilerüii 'Ayişe dutsun elini 
İletsün cennete cümle vannı 

96 Anlara cennete köşke çıfsaram 
Her ne kim isterlerse hep virem 

97 Ben kerimem hem raJ:ıimem bil beni 
Her ne isterler ise virem anı 

98 Kim ki seni sevdi sevmişdür beni 
Seni seven fsıtrtanr ören canı 

99 Yii MuJ:ıammed hem Jsızuii Fiitıma'nuii 
Sözlerin fsıldım fsabül cümlesinüii 

100 Aiiladıiiız mı yarenZer bu sözi 
Ol MuJ:ıammed bizidiler kendüzi 

101 F ii 'iliitün fii 'iliitün fii 'iliit 
Biii güniihı def' ider bir salaviit 

102 OJr_ıyanı dilileyeni yazanı 
RaJ:ımetiiile yarlıgagıl yii Gani 

METNiN BAZI YAZILIŞ ve SES ÖZELLİKLERİ 

Harekeli nesilıle yazılan bu metinde bazı hareke işaretlerinin yanlış, eksik 
veya fazla konulduğu görülmüştür. 

ÜNLÜLERİN Y AZILIŞI 

a. Türkçe kelimelerde 

1. İlk hecede a ünlüsünü belirtmek için heınze elif yazılmış eğik veya dik 
üstünle harekelenmiştir. anda (31 b-35), baş (33 b-84), var-iken (32 b-56). 

Ön sesteki a'lar genellikle heınze elifle yazılmıştır. ağladı (33 b-82), anı 
(32 b-65). 
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Metinde genel olarak Türkçe kelimelerin ikinci hecesinde yazılan elif dik 
üstünle harekelenmiştir. alanı (32 a-48), anasın (33 a-77), afiladıfuz (34 a-100). 

Medli elif kullanımı kelime başında sadece şu kelimelerde görülmüştür. 
ad (33 b-84), agrr-durur (31 a-19), açam (33a-69), anı (34 a-97). 

Kelimenin son sesi durumundaki a'lar, şahıs zamirierinin datif ekiyle 
kullanımlannda istisnasız elifli yazılmış ve dik üstünle harekelenmiştir. baiia 
(32 b-56, 33 a-71), afta (30 b-14, 32 a-51), saiia (33 a-75). 

2. Ön seste e ünlüsü taşıyan kelimeler hep eğik üstünlü hemze elifle 
yazılmıştır. esirgedi (33 b-89), el (31 b-34), erenler (32 a-50). 

Kelime içindeki e' ler ve kelimenin son sesi durumunda olup kendilerin
den sonra ek alıp son ses durumundan çıkanlar, eğik üstünle belirtilmiştir. ge
rek (30 b-15), dedem (31 a-28), dileyem (33 a-72), ören (34 a-98), sen (31 a-
29, 32 a-45 ... ). 

Kelimede son sesi oluşturane'ler genellikle ha' -i resmiyye ile yazılmıştır. 
ne (30 b-14, 31 a-28, 31 a-29 ... ),içre (31 a-24), nite (31 b-30), söyle (31 b-
36, 32 b-58, ... ). 

3. Metinde ı sesiyle başlayan kelime bulunmamaktadır. 

Kelime içindeki ı sesi aym kelimede bazen harf ile bazen de hareke ile 
gösterilmiştir. ~am (31 a-21, 31 b-32), 191 (33 b-88) kullanımlarında istis
nasızı sesinin harfi yazılmıştır. l9ldı (31 a-28, 31 b-34 ... ) kullanımında ise 
söz konusu ses hareke ile belirtilmiştir. Metinde, iÇ sesinde ı bulunduran ve 
sürekli harf ile yazılan bir kelime görülmektedir.l9z (:ekli kullanımlan ile) (32 
a-54, 32 a-55, 32 b-61, 33 a-78). 

Kelime sonundaki ı'lar harf ile belirtilmiştir. ~atı (30 b-10, 31 a-20, 33 
b-89). 

4. İlk sesi i olan kelimelerin yaygın yazılışı elif ve ye'lidir. işit- (30 b-14, · 
31 b-31), iriş- (32 a-49), işim (32 a-43), it- (30 a-3, 32 b-58, 32 b-64 ... ).Bu 
yaygın yazılışın yanı sıra bir kelimenin hem elif ve ye'li hem de hemze elifli 
yazıldığı görülmektedir. it- (31 b-37, 32 b-61...) Bu yazılışlann bir kısmımn 
vezin gereği olduğu düşünülebilir. Ancak metindeki bütün kullanımlar bu 
düşünceyi desteklememektedir. Aruz veznine uygunluk için açık hece olması 
gereken yerlerde de elif ve ye'li yazılışa rastlanmaktadır. 
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İç ses durumundaki i'leri belirtmek için vezin gereği olsun veya olmasın 
yaygın olarak ye harfinin yazıldığı, incelenen bu metinde dikkati çekmektedir. 
di- (30 b-ı5, 3 ı a-22, 3 ı b-36 ... ), vir- (30 a-2, 30 b-5, 32 a-54 ... ). 

Son ses d~unda bulunani'nin tek bir kelimede görülen örneğinde söz 
konusu ünlüyü işaret eden ye harfi yazılmıştır. gibi (3ı b-38). 

5. Kelime başındaki o'lann hepsi isim veya fiil türünden olan kelimeler 
ayırt edilmeksizin elif ve vavlı yazılmıştır. o (3ı a-22, 3ı a-28 ... ), ol (30 b-8, 
3ı a-26 ... ),aldı (3ı a-26), oglufi (32 a-53, 33 b-93), o~yanı (34 a-ı02). 

Yuvarlak ünlü olan o sesi Türkçe kelimelerin ilk hecesi dışında bulunma
yacağından, metinde görülen bütün kullanımlar bu duruma uygun olarak keli
menin birinci hecesinde yer alıp vav harfi ile yazılmıştır. 

6. Kelime başında ö sesi elif ve vavlı yazılmıştır. önünde (3ı a-ı8), 
öfiden (32 b-58, 32 b-59), ören (34 a-98). 

Kelime içinde ö sesinin yer alması konusu o sesinde olduğu gibi ilk hece 
dışında bulunmayacağından metindeki kullammlann, bir kelime dışında 
"bölük" (3ı b-33, 3ı b-38), hepsinde söz konusu ünlünün harfi yazılmıştır. 

7. Ön ses durumunda bulunan u'lar metinde sürekli elif ve vavlı 
yazılmıştır. urula (32 a-44, 33b-94), uzun (3ı a-ı8), uş (32 a-50, 32 a-53), 
uş~anfi (33a-77), urdıfi (33 b-84). 

Kelime içindeki u 'lar ya vav harfi ile yazılmış ya da ilgili hareke ile be
lirtilmiştir. Özellikle ilk hecede yer alan u ünlüsünün düzenli bir biçimde vav 
harfi ile yazıldığı görülmektedir.],<:ıırtara (30 b-4), bunlara (3ı a-2ı), dutuban 
(3ı b-33), durdı (33 a-8ı). 

Son sesi u olan Türkçe kelimelerin hepsinde vav harfi yazılmıştır. bu (3ı 
a-26), agulu (32 b-67), yazu (3ı a-25), ~ay].cu (3ı a-25). 

. 8. ü sesi kelime başında tek bir kelimede görülüp elif ve vavlı 
yazılmıştır. üç (3ı b-33). 

Kelime iÇinde görülen kullanımlannda düzenli olarak ü sesinin vavlı 
yazıldığı görülmektedir. gündüz (30 b-6), gün (30 b-7, 30 b-8), bölük (3ı b-
33, 3ı b-38). 

Kelime sonunda ü sesinin, metinde geçen üç kullanımında da vav harfi 
yazılmıştır. örü (33 a-8ı), kendü (33 a-80), içerü (33 a-8ı). 
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b. Yabancı kelimelerde 
Arapça kelimelerde uzun a sesinden sonra hemze taşıyan kelimelerde bu 

sesin düşürülüp yerine y sesi getirilmesi Eski Türkiye Türkçesi metinlerinde 
. yaygın olarak görülen bir kullanımdır. Bu şekildeki bir irnla ile Türkçe kelime
lerde art arda iki ünlünün bulunmaması kuralından dolayı Arapça kelimenin de 
buna uygun hale getirilmesi söz konusudur. Metinde bu durum tek bir kelimede 
görülmüştür. 'Ayişe (32 a-52, 32 b-56, 32 b-58 ... ).Bu şekilde bir imlamn yanı 
sıra kelimenin asli yazılışma da metinde rastlanmaktadır. 'A'işe-y-ile (30 b-9). 

Arapça ve Farsça kelimelerde genel olarak sağlam bir irnla görülmektedir. 
Ancak "Muştafii" kelimesinin imlasında iki tutum görülmektedir. Asli şekli elif.:.i 
maksüreli olan kelimenin metinde elif-i memdfideli yazılışı da görülmektedir. 

Arapça ve Farsça kelimelerin asli yapısında bulunmasına rağmen vezin 
gereği olsun veya olmasın metinde ünlüsü düşürülen bazı kelimeler yer almak
tadır. zar (< zar) 30 b-4, ınizan (< ıniziin) 32 b-62, ziiri (< zan) 31 b-32. 

Bağlama edatı u'nun metindeki kullanırnlarından biri hareke ile diğeri ye 
harfinin yazılması suretiyle, düzleşmiş şekliyle görülmektedir. ?;ev~ ı şa!a (31 
a-27, 33 a-75). 

Metinde "çar-yar" kelimesi, söyleyiş kolaylığı sağlaması bakımından, 
ünlü türemesi yoluyla "çiirıyar" (30 b-13) şeklinde kullanılmıştır. 

c. Ekierde 

Bildlrme eklerinden -durur'un ilk ünlüsü iki kullanım dışında vav harfi 
ile yazılmıştır. Ekleşmiş olarak görülen bildirme ekinin ünlüsü hem düz hem de 
yuvarlak olmak üzere iki şekilde kullanılmış olup hareke ile belirtilmiştir. vardır 
(30 a-2), edeb-durur (32 b-59), budur (33 b-88). 

Ekierde geçen ünlülerin yazılıp yazılmama durumunda çoğunlukla vezne 
uyulduğu görülmektedir. · 

ÜNSÜZLERİN Y AZILIŞI 

b-p 

-up gerundium eki ve onun genişlemiş şekillerindeki ünsüz, metinde 
sürekli b'li yazılmıştır. diyüp (30 b-6), açup (33 b-84), diyüben (30 b-12), 
dutuban (31 b-33). 
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e-ç 

Noktalı harflerdeki noktalann zaman zaman eksik, yanlış konulduğu du
rumlarda kelimelerin imlasında birtakım ikilikler veya değişik kullanımlar 
görülmektedir. Uygur imla geleneğinin etkili olduğu bazı kullanımlarda c ve ç 
sesleri bazen aynı harf ile, Arap harflerinden "cim" ile, yazılmıştır. nice (33 a-
70, niçe (30 b-16, 31 b-31 ... ). 

Farsça "cevan-merd"den bozma "cömerd" kelimesinin metinde sedasız 
ünsüzle başlayan şekli yani "çömerd" (31 b-42) kullanımı görülmektedir. 

Yazılışı Bitişik ve Ayn Olan Unsurlar 

Ayn yazılması gereken harfe rastlayıncaya dek el kaldınlmadan yazılma 
özelliği olan ve böylece yazıya akıcılık kazandıran Arap harfli Türk alfabesinin 
bu durumu, metinde birden fazla kelime yazılışlannda bitişik imlruı kul
lanımlan ortaya çıkarmıştır. oldem (30 b-15, 33 b-90), ol mübarek (31 a-23), 
ağlararn ki (31a-21), iş bütürem (31 b-38), nice kim (33 a-70). 

Uygur imla geleneğinin etkisiyle Eski Türkiye Türkçesi döneminde, ken
dinden önce bitişebilen harf olduğu hrude, ekierin kelime tabanından ayn 
yazıldığı bilinmektedir. Bu metinde de konuyla ilgili bazı kullanımlar görül
mektedir. eyle-gil (31 b-30), sen-sin (32 a-52), Fap.ma' dan (32 b-58), ide-ler 
(33 a-71), çol.c-durur (33 a-78). 

SES BiLGİSİ İLE İLGİLİ KULLANIMLAR 

Metinde, ünlü ve ünsüzlerde görülen, yazıldığı dönemin söyleyişini or
taya koyup bunun hakkında bilgi veren kullanımlar yer almaktadır. 

-ısar gelecek zaman partisibi,_ geldiği kelimenin vokaline, düzlük yuvar
laklık bakımından uyum sağlamamaktadır. bul-ısar (32 a-46), I.cop-usar (32 a-
46). 

Teklik birinci şahıs iyelik ekinin ünlüsü düzlük yuvarlaklık konusunda 
tam bir birlik göstermemektedir. benim (31 b-37), başım (32 a-43), tal.catim (31 
b-37), ümmetüm (31 a-18), yüzüm (31 b-39). 

Türkçede kelime başında ve ilk hecede bazı e'lerin i olduğu Eski 
Türkçeden beri görülmektedir. Eski Türkiye Türkçesinde olduğu gibi metinde 
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de bu tür kelimeler geniş ölçüde i tarafında bulunmaktadır. it- (>et-) 30 a-3, 32 
a-46 ... ,sil(> sel) 30 b-11, bil(> bel) 31 a-17, vir- (>ver-) 31 a-27, 32 a-54 
... ,di-(> de-) 30 a-2, 30 b-6 ... , yir (>yer) 31 b-39. Bir kelimede hem i'li 
hem de e'li kullaiU)Il görülmüştür. de-r (32 a-51). 

Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi döneminde yaygın olarak 
"içün" şekliyle görülen edat, seyrek de olsa Eski Türkçede olduğu gibi "üçün" 
şekli ile de kullanılmaktadır. Metinde de bu duruma örnek bir kullanım vardır. 
üçün (31 b-32). 

t-d 
Eski Türkçedeki kalın ve ince sıradan t'lerin bir kısmı Eski Türkiye 

Türkçesinde sedalilaşarak d'ye dönmüştür. du tma ( < tutma) 31 a-23, dutuban 
(< tutuban) 31 b-33, dökem (< tökem) 32 b-68, 33 a-69, damu (< tamu) 33 b-
93, dutsun (<tutsun) 34 a-95. 

r-1 

Özellikle halk dilindeki bazı kelimelerde görülen ses değişikliklerinden 
biridir. Metinde bu değişiklik Farsça "server" kelimesinde görülmüştür. selveri 
(30 b-7). 

METNİN SÖZLÜÖÜ 

a, ii, A, A. 
ad: ad, isim (30 a-3). 
ad ur-: isim vermek, ad koymak (33 b-84). 
agır: güç, çetİn; sıkıntı verici (31 a-19); 

tartıda çok çeken (32 b-66). 
agır gel-: tartıda çok çekmek, ağırlık olarak 

çok olmak (32 b-66). 
agla-: gözyaşı dökmek (30 b-10). 
aglayu aglayu: ağlayarak (32 b-68). 
agu: ağı, zehir (32 b-67). 
iih: ah, yazık (30 b-6); ağrı, acı bildirir (33 b-

83). 
iih it-: acı ile içini çekmek (33 b-83). 

awret (A.): öteki dünya (30 b-10). 
'A' işe (A.): Hz. Muhammed'in 

hanımlarından biri (30 b-9). 
'Ali(< 'Ali: A.): dördüncü halife, Hz. Ali 

(32 a-42). 
'Ali (A.): Hz. Ali (30 b-8). 
Allah (< Alliih: A.): Allah (31 b-39). 
Alliih (A.): Allah (30 a-3). 
al-: kurtarmak (32 a-48); bir şeyi elle veya 

bir araçla tutarak bulunduğu yerden 
ayırmak, kaldırmak (32 b-64). 

afi-: birini ya da bir şeyi akla getirerek 
sözünü etınek veya düşünmek (30 b
lO); hatırlamak (30 b-13). 
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ana: anne (32 a-52). 
aiia: ona (30 b-14). 
analık: ana olma durumu (33 a-85). 
and: ant, yemin (32 b-60). 
and iç-: bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya 

ant ile söz vermek, yemin etmek (32 
b-60). 

anda: orada (30 b-8); o zaman (31 b-35). 
andan: ondan (32 b-57). 
anı: onu (32 b-65). 
anıii: onun (33 a-69). 
aiila-: anlamak (34 a-100). 
aiilar: onlar (31 a -19). 
anuii: onun (31 a-25). 
artu~: artık, fazla (31 a-24). 
'lişi (< 'lişi: A.): günahkar (31 a-24). 
'aşi (A.): günahkar (33 a-76). 
aslan (mec.): gürbüz ve yiğit adam (31 b-

42). 
'avret (A.): kadın (33 b-89). 
'ayıb (< 'ayb: A.): kusur, eksiklik (31 a-

20). 
'Ayişe (< 'A'işe: A.): Hz. Muhammed'in 

harumlarından biri (32 a-52). 
·~ab (A.): işkence, keder, sıkıntı (32 b-66). 
'a~lib gör-: işkence görmek, sıkıntı 

çekmek (32 b-66). 
azad (F.): serbest bırakma (33 b-88). 
azad pl-: serbest bırakmak, salıvermek (33 

b-88). 

b 
bagır: bağır, göğüs, yürek (30 b-13). 
bagrını dagla-: yüreği kuvvetli acıyla 

yanmak, yüreği yanmak (30 b-13). 
bağrını del-: son derece üzüntü vermek (31 

a-20). 
babş (F.): bağış, ihsan (31 b-32). 
ba~-: görmek için gözleri bir şey üzerine 

çevirmek (30 b-12). 
baiia: bana (32 b-56). 
baş: baş, kafa (32 a-43). 

baş aç-: başındaki örtüyü kaldırmak (33 a-
69). 

ben: teklik birinci şalus zamiri (31 a-17). 
bi-'aded (F.): hesapsız, sayısız (33 a-78). 
bil: bel (31 a-17). 
bil bağla-: inanınak, güvenmek (31 a-17). 
bil-: bir şeyden haberi olmak (30 b-15); 

öğrenmek, anlamak (30 b-16); tanımak 
(34a-97). 

biii: bin (34 a-101). 
bir: sayıların ilki kadar olan (30 a-1); 

herhangi bir varlığı belirsiz olarak 
göstermekte kullanılır (30 b-7). 

biz: çokluk birinci şalus zamiri (30 a-2). 
bölük: bir bütünden ayrılmış olan parça, 

kısım (31 b-33). 
böyle: bunun gibi, buna benzer (31 a-22). 
bu: yer, zaman ve anlatılan şey açısından en 

yakın olanı belirten sıfat (30 b-16). 
bular: bunlar (31 a-20). 
bul-: elde etmek; kavuşmak (32 a-46). 
buii: sıkıntı, felaket, gam (32 a-49). 
buii güni: sıkıntılı gün, kara gün (32 a-

49). 
bunı: bunu (30b-4). 
bunlar: bunlar, bu zamirinin çokl~k eki 

almış şekli (31 a-21). 
bür~a' (A.): kadınların örtündükleri peçe, 

yüz örtüsü (33 b-82). · 

c, c 
can(< can: F.): can, ruh (30 b-4). 
elin (F.): can, ruh (30 a-3); sevgili (30 b-15). 
Cebra'il (< Cebra'il: A.): dört büyük 

melekten biri (33 b-90). 
cehennem (A.): ahirette günahkar kulların 

gideceği azap yeri, tamu (32 a-47). 
cennet (A.): cennet (32 a-54). 
cüft (F.): eş (33 b-92). 
cümle (A.): bütün, hepsi (34 a-95). 
cüz (< cüz': A.): parça, kısım (32 b-57). 
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ç, ç 
Çalab: Allah, tanrı (30 a-1). 
çare (F.): çözüm, yardım (31 a-21). 
çare bul-: çözüm yolu bulmak (31 a-21). 
çarıyar (< çar-yar;. F.): dört dost (Hz. 

Ebubekir, Hz. ümer, Hz. Osman, Hz. 
Ali) (30 b-13). 

çek-: katlanmak (31 a-25). 
ç~ar-: götürmek, yükseltmek (34 a-96). 
çog: çok, fazla (31 a-23). 
ço\:: nitelik yönünde~ aşın, fazla (31 a-20). 
çömerd (< ceviin-merd·: cömerd: F.): 

temiz, asil, cömert (31 b-42). 
çün (F.): çekimli fıilin önünde yer aldığı 

zaman -ınca, -ince (31 a-26); ne zaman 
(33 b-93). 

çün-ki (F.): çünkü, zira, şundan dolayı (32 
b-62). 

d 
d$: dalıi, da, de (33 a-70). 
darnu: tanıu, cehennem (33 b-93). 
de: de, dalıi, bile (30 b-16). 
de-: söylemek (32 a-51). 
dede: çok yaşlı kimselere seslenme sözü 

olarak kullanılır (31 a-28). 
def' (A.): savuşturma, kovma (34 a-101). 
def' it-: kovmak, uzaklaştınnak (34 a-101). 
dem (F.): vakit, zaman (30 b-15). 
dem-be-dem (F.): zaman zaman (31 a-22). 
derd (F.): insanı bunaltan sıkıntı, üzüntü, 

tasa (3 1 a-19). 
dert(< derd: F.): sıkıntı, tasa (33 b-86). 
di-: söylemek (30 a-2). 
dile-: birinden bir şeyin yapılmasım isternek 

(30 a-1). 
diiile-: işitmek (32 a-51). 
dost (< döst: F.): gerçek sevgili, Tanrı (33 

a-70). 
dön-: kendini çevirmek (30 b-14). 
döne döne: tekrar tekrar (31 b-41). 
dört: üçten sonra gelen sayı (30 b-8). 

du'a (< du'ii': A.): Allah'a yalvarma, niyaz 
(31 b-41). 

du 'a PI-: Allah' a yalvarmak; dua etmek (31 
b-41). 

du'ii (< du'ii': A.): Allah'a yalvarma, niyaz 
(31 a-28). 

du'ii PI-: Allah'a yalvarmak; dua etmek (31 
a-28). 

du'ii it-: Allah'a yalvarmak (33 a-74). 
dur-: bir yerde olmak ya da durmak (32 b-

62). 
-durur: isme gelen ve geldiği ismi fiil 

çekimine sokan, ekleşmeıniş bildirme 
unsuru (31 a-19). 

düş-: bir dUşÜneeye kapılmak, tasalanmak 
(32 a-47). 

e, E 
Ebu Bekir ( < Ebü Bekr: A): Hz. Ebubekir 

(31 a-23). 
Ebü Bekir(< Ebü Bekr: A.): ilk halife, 

Hz. Ebubekir (30 b-8). 
edeb (A.): terbiye, iyi davranma, naziklik (32 

b-59). 
ebliyet (A.): yeterlik, bir işte veya konuda 

ustalığ\n, malıirliğin kanıtı (33 b-92). 
el: el (31 a-2'?). 
el getür-: dua etmek, yalvarmak (31 a-27). 
elini dut-: yardım etmek (34 a-95). 
elfiiiden gel-: yapabilmek (31 b-35). 
eren: kendini Tanrı'ya adamış, ernıiş (32 a-

50). 
esirge-: korumak, himaye etmek (33 b-89). 
evvel (A.): önce, ilk, birinci (30 a-3). 
ey: ey, hey! (30 b-5). 
eyle-: yapmak, etmek (33 b-90). 
eyt-: demek, söylemek (31 a-17). 

f, F 
f$ (A.): övünme, büyüklenme; erdem (30 

b-7). 
f$-ı cibiin (F.): Hz. Muhammed (30 b-7). 
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falJr-ı 'alem (F.): Hz. Muhammed (31 a-
27). 

1ıapma (A.): Hz. Muhammed'in ilk eşi olan 
Hz. Hatice'den dünyaya gelen dört 
kızının en küçüğüdür (30 b-9). 

faZI (A,): iyilik, erdem (31 b-37). 
feryad (< feryiid: A.): haykınş, çığlık (32 

b-64}; 
feryad it-: yüksek sesle bağırmak (32 b-64). 
feryiid (A.): haykırış, çığlık (33 b-83). 
feryiid it-: yüksek sesle bağırmak (33 b-

83). 

g 
gel-: bir yere gitmek, varmak (30 b-9). 
gerek: lazım (30 b-15). 
gey: pek, çok, pek çok (30 b-10). 
gibi: -e benzer, gibi (30 b-11). 
gice: gece (30 b-6). 
gine: yine, tekrar (31 b-41). 
gir-: dışardan içeri girrnek (33 a-81). 
gömlek: gömlek (32 b-64). 
göndür-: göndermek (33 b-93). 
gönül: gönül, yürek (31 a-23). 
gör-: anlamak, kavramak (30 b-4); bir şey 

hakkında bir yargıya varmak (31 a-29). 
götür-: almak, yanında bulundurmak (31 b-

32). 
göz: görme organı (30 b-11). 
gözi yaşı: göz yaşı (30 b-11). 
gün: gece ve gündüzün bütünü olan yirmi 

dört saatlik zaman, gün (30 b-7). 
günah ( < güniih: F.): dince suç sayılan iş 

ya da davranış (31 a-20). 
günah (F.): dince suç sayılan iş ya da 

davranış (32 b-63). 
gündüz: günün sabahtan akşama kadar süren 

aydınlık bölümü (30 b-6). 

g, ö 
gam (A.): tasa, kaygı, keder (32 a-45). 
gam yime-: gam yememek, üzüimemek, 

tasalanınamak (32 a-45). 

Gani (A.): Allah'ın adlarından biridir (33 b-
88). 

h, l;ı., y, J.i, 1J 
yaber (A.): haber, bilgi (33 b-91). 
yaber eyle-: haber vermek, bildirmek (33 b-

91). 
l;ı.abib (A.): sevgili, dost; Hz. Muhammed 

(33 b-91). o 

Q.iicet (A.): ihtiyaç, gereklik (33 a-73). 
l.i~ (< J.i~: A.): Allah, Tann (30 a-1). 
l.i~ Çalab: Allah (33 b-89). 
Q.iil (A.): durum (30 b-12). 
ijiil~ (A.): yaratıcı, Allah (33 a-80). 
f.ıalvet (A.): tenha yerde yalnız kalma, 

tenhaya çekilıne (30 b-9); ıssız ve ka
palı yer (33 a-81). 

Q.alvet ~ıl-: tenhaya çekilmek, yalnız 
kalmak (30 b-9). 

J.iasan (A.): Hz. Muhammed'in tonınu ve 
Hz. Ali'nin büyük oğlu (32 b-67). 

Q.asret (A.): özlem, özleme (31 a-20). 
yayır (< yayr: A.): iyilik (31 a-24). 
h~ii (A.): bu, şu (başlıkta). 
Q.i.i.Zır (A.): buzurda bulunan, göz önünde 

olan (30 b-8). 
Q.azret (A.): saygı ve yüceitme anlamı ile 

kullanılan bir kelime (33 b-88). 
hem (F.): hem, dahi, da, de (30 a-1). 
hep: her zaman, daima (34 a-96). 
her (F.): hep, bütün (30 b-4). 
her ne: herhangi (34 a-97). 

her kim: herhangi bir kimse (30 b-4). 
hidiiyet (A.): doğru yol, Tann yolunu arama 

isteği (30 a-1 ). 
himmet (A.): gayret, emek, çaba (30 b-14). 
himmet eyle-: gayret etmek, çabalamak 

(30 b-14). 
f.ıisiib (A.): hesap (32 a-44). 
yoş (< yöş: F.): iyi; güzel (31 a-26). 
yoş söyle-: güzel konuşmak, iyi söz 

söylemek (31 b-31). 
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!Jüseyin ( < IJ:üseyn: A.): Hz. 

ı 

Muhammed'in terunu ve Hz. Ali'nin 
küçük oğlu (32 b-64). 

ı(< u: F.): ve, ile (33 a-75). 
ı-(< i-): iınek fıili, yardımcı fiil (31 a-24). 

i 
i(< ü: F.): ve, ile (31 b-42) 
i-: iınek fiili, yardımcı ·rıil (30 b-6). 
ibn (A.): oğul (31 b-36). 
ibn-i 'Afian (F.): Afffuı'ın oğlu (31 b-36). 
içerü: içeri (33 a-81). 
içre: içinde, arasında (31 a-24). 
içün: için, sebebiyle (30 b-16). 
iken: iken, olduğu halde (32 ,b-56). 
iliibi (A.): Allah'a mensup, ilahi (33 b-85). 
ilet-: ulaştırmak (33 a-71). 
imdi: şimdi (30 b-14). 
in-: yukardan aşağı doğru gelmek, akmak (30 

b-ll). 
'iniiyet (A.): iyilik, ihsan (30 a-1). 
Hile-: acı, üzüntü belirten kesik sesler 

çıkarmak (30 b-6). 
iriş-: erişmek, varmak, ulaşmak (32 a-49). 
issi: sahip, iye (31 a-28). 
iste-: dilemek (34 a-96). 
iş: sorun, konu (30 b-16); yapılan şey, iş (32 

a-43). 
iş bütür-: bir işi iyi bir sonuca bağlamak 

(31 b-38). 
işe ~oş-: birine iş yaptırmak (32 a-52). 
işit-: işitmek, duymak (30 a-3). 
it-: etmek, yapmak (32 a-46). 
it-(< eyt-): söylemek, anlatmak (31 b-37). 

k,~ 

~abül (A.): razı olma; uygun bulma (33 a-
71). 

~abül p1-: kabul etmek (34 a-99). 

~abül ol-: uygun bulmak, hoş görüp 
onamak (33 a-71). 

~açan: ne zaman (31 b-37). 
~aldur-: kapalı olan bir şeyi açığa çıkarmak 

(33 b-82). 
kiin (F.): bir şeyin özü, kaynağı (32 a-50). 
~aup: hangi (33 b-86). 
~anlu: kanlı, kan bulaşmış (32 b-64). 
~ap-: birdenbire yakalayarak, çekerek almak 

(32 b-63). 
~apu: kapı (32 a-47). 
~atı: şiddetli, ağır, fazla (30 b-10). 
~atlan-: güç koşullara dayanmak, tahammül 

etmek (33 b-86). 
~ay~: kaygı, üzüntü, tasa, endişe (31 a-25). 
kendü: kendi (33 a-80). 
kendüzi: kendisi (34 a-100). 
kerim (A.): kerem sahibi, cömert (34 a-97). 
pl-: etmek, yapmak (31 a-21). 
~ıyiimet (A.): dünyanın sonu, bütün 

ölülerin dirilerek mahşerde 
toplanacakları zaman (31 b-46). 

pyiimet Jı:op-:. kıyamet günü gelmek (32 
a-46). 

pz: kız (32 a-53) 
ki (F.): sebep, sonuç, açıklama, bağlama gibi 

görevleri olan edat (31 a-21). 
kim: ki (31 a-29); kim, hangi kişi (34 a-98). 
kişi: kişi (32 a-46). 
kitiib (A.): kitap (başlıkta). 
Jı:o-: bırakmak; izin vermek (33 a-71). 
Jı:oy-: bırakmak (32 a-49). 
köşk (F.): köşk (34 a-96). 
~1: yaratılmış olan, Tanrı'ya göre insan (31 

a-24). 
Jı:ur-: bir araya getirmek, toplamak (33 b-94). 
Jı:urbiin (A.): bir amaç uğrunda feda olma (32 

a-43). 
Jı:urbiin eyle-: kurban etmek, feda etmek 

(32a-43). 
Jı:urtar- : bir caniıyı bir felaketten, bir 

tehlikeden ya da zor durumdan 
uzaklaştırmak (30 b-4). 
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m, M 
mablul$: (< mağlü]$:: A.): yaratılmış (33 a-

80). 
maQ.şer (A.): toplamlacak yer, kıyamette 

ölülerin dirilip toplanacaklan yer (31 
b-40). 

ma'lüm (A.): bilinen, belli (31 b-30). 
ma'lüm eyle-: bilmek', ortaya~ıka.rınak (31 

b-30). 
meded (A.~ yardım (32 ı;.65.). 
meded eyle-: yardım etmek (33 a-78). 

· meded it-: Y.aİ-dım etmek (32 b-65). 
melül (.{\.): üzgün, hüzünlü (31 a-2~). 
melül dut-: üzgün olmak (31 a-23). 
meyl (A.): eğilme, istek, meyil (33 a-75). 
meyl-i vefii (F.): vefa meyli (33 a-75). 
mi: soru eki (32 b-56). 
mizan (< mizan: A.): terazi, ölçü aleti (32 

b-62). 
miziin (A.): terazi (32 b-67). 
MuQ.amm~d (A.): "bir çok defa hamd ve 

seria olurnİıuş, tekrar tekrar övülmüş" 
anlamına gelen bu keliine İsHim pey
gamberinin adı olup daha önce kimse 
tarafından kullanılmamıştır (30 b-5). 

Muştafii (A.): Hz. Muhammed'in 
isimlerinden biri (30 b-10). 

mübarek (A.): uğurlu, hayırlı, mutlu (31 a-
23). 

mürüvvet (A.): cömertlik, iyilikseverlik; 
yiğitlik (32 a-43). 

n 
ne: nasıl, ne şekilde (30 b-14); ne (30 b-15); 

hangi şey (32 a"55). 
ne kim: her ne, neyi (34 a-96). 

nice: ne kadar (33 a-70). 
nice kim: nasıl ki; her ne vakit (33 a-70). 
niçe: çok, pek çok (30 b-4); nasıl (30 b-16). 
n'it-: ne yapmak? (32 a-53). 
nite: nasıl (31 b-?0). 
n' ola: ne olur? (30 b-12). 

o, p 
o: uzakta olan, amlan, bir şeyi ya da bir 

kimseyi belirten sıfat (30 b-4). 
od: ateş (33 b-86). 
oğul: oğul, erkek evlat (32 a-53). 
op-: okumak (34 a-102). 
ol: o, tek'lik üçüncü şahıs zamiri (30 b-8). . 
ol-: olııiak, herhangi bir durumda bulunmak 

(31 a-26). 
'O§man (< 'O§miin: A.): üçüncü halife, 

Hz. Osman (31 b-35). 
'O§miin (A.): üçüncü halife, Hz. Osman (30 

b-8). 
otur-: bir yerde bulunmak, yer almak (30 b-

7). 

ö, ö 
'Ömer (A.): ikinci halife, Hz.Ömer (30 b-8). 
öii.: ön, bir şeyin veya bir kimsenin Herisi j 

(31 a-18); birinin veya bir şeyin 
karşısı (32 b-59). 

öii.den: önce (32 b-57). 
ören: virane, harabe (34 a-98). 
örü: kalkık, dik (33 a-81). 
örü dur-: ayağa kalkrnak, ayakta durmak (33 

a-81). 
öz: kendi (33 b-87). 

p 
peygaııi-ber (F.): peygamber (30 b-7). 
pür-şafa (F.): safa dolu; rahatlığı olan, 

keyifli (31 a-26) 

r, R 
Rabb (A.): efendi, sahip (33 b-90). 
Rabbü'l-celal (A.): yüce Allah, ulu Tanrı 

. (33 b-90). 
ral}.im (A.): merhametli, esirgeyen, koruyan 

(34 a-97). 
raQ.met (A.): günahını bağışlama, acıma, 

esirgeme (30 a-2). 
resul (< resül: A.): peygamber, elçi (31 a-

17) 
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resül (A.): peygamber, elçi (31 a -23). 
reva (<reva: F.): yakışır, uygun, yerinde 

(32 a-54). 
rub' (A.): dörtte bir, çeyrek (31 b-40). 
rüz (F.): gün (30 b-12). 
rüz-ı mal;ışer (F.): malışer günü (30 b-12). 

s, ş, § 

şağ: sağ· (30 b-12). 
şafii ( < şafii': A.): gönül şenliği, keyifli 

olma durumu (31 b-34). 
saiia: sana (31 a-27). 
şalaviit (< şaliiviit: A.): Hz. Muhammed' e 

ve soyundan gelenlere okunan dualar 
(34 a-101). · 

şaliivat (A.): Hz. Muhainmed'e ve soyundan 
gelenlere okunan dualar (30 b-4) 

şaliivat vir-: salavat vermek, Hz. 
Muhammed'e ve soyundan gelenlere 
edilen dualardan okumak (30 b-4). 

selam (A.): selam (33 b-91). 
selam it-: selam etmek, bulunulan yerde 

olmayan bir kimseye esenlik dilemek 
(33 b-91). 

selver (<server: F.): baş, başkan (30 b-7). 
sen: teklik ikinci şahıs zamiri (31 a-29). 
sev-: sevmek (34 a-98). 
§eviib (A.): hayırlı hareket, hayır işleme (32 

b-66). 
sevin-: sevinç duymak (31 a-26). 
sil(< seyl: A.): sel (30 b-ll). 
siz: çokluk ikinci şahıs zamiri (30 a-2). 
şol}.bet (A.): görüşüp konuşma (30 b-9). 
şol: sol (30 b-12). 
şorğu: suç niteliğinde olan bir durumla ilgili 

olarak gerekli kişilere soru sorma işi 
(32 a-44). 

şorğu hisiib ~-: soruşturma yapmak (32 
a-44). 

söz düş-: bir şey üzerine düşüncesini 
bildirme hakkım elde etmek (32 b-56). 

ş 

şiid (F.): sevinçli, memnun (30 a-3). 
şiid it-: sevindirmek, memnun etmek (30 a-

3). 
şiid ol-: sevinmek, memnun olmak (30 b-

4). 

şiih (F.): padişah (30 b-7). 
şiih-ı 'ayiin (F.): Hz. Muhammed (30 b-7). 
şiih-ı şafii (F.): Hz. Muhammed (32 a-50). 
şefii'at (A.): birinin suçunun bağışlanması 

ya da dileğinin yerine getirilmesi için 
edilen aracılık (33 b-85). 

şefii 'at-niime (F.): bir kimsenin suçunun 
bağışlanması ya da dileğinin yerine 
getirilmesini konu edinen dini 
manzume (başlıkta). 

şer(< şerr: A.): kötülük (31 a-24). 
şimden ( < şimdiden): içinde bulunulan 

zamandan başlayarak (32 b-56). 
şol: şu, o (32 a-44). 

t, ı 

ı~at (< t~t: A.): güç, kuvvet (31 b-37). 
tiileya (< tali'a: A.): öncü (32 b-62). 
tedbir (A.): bir şeyi sağlayacak ya da 

önleyecek tutum, çare (30 b-16). 
tedbir Jp.l-: önlem almak, çare bulmak (30 

b-16). 
terazi(< teriizü: F.): terazi (32 a-44). 
teraziye ur-: teraziye vurmak, iyice 

düşünmek, düşünce tartısından 
geçirmek (32 a-44). 

terazü (< teriizü: F.): terazi (33 b-94). 
terazüya urul-: tartılmak (33 b-94) 
tevfi:Jı: (< tevfi:Jı:: A.): Allah'ın yardımına 

uluşma (30 a-2). 
söyle-: birine karşı bir şey demek (30 b-14; 

bilinen, düşünülen bir şeyi anlatmak u 
(30 b-16). u (F.): ve, ile (30 b-6). 

söz: bir düşünceyi, bir duyguyu anlatan 
sözcük ya da sözcük dizisi (30 a-2). 
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umut: .9.l,.wıışı istenen, umulan şey, ümit (33 
a-73). · 

uş: işte (32 a-53). 
uş~: çocuk (33 a-77) .. 
uşbu: işte bu, bu (32 a-50). 
uzun: iki ucu arasında fazla uzaklık olan (3 ı 

a-ı8). 

u 
üç: ikiden sonra gelen sayı, üç (3ı b-32). 
üçün: için (3ı b-32). 
ümid(< ümid: F.): umut, umma (33 b-84). 
ümm (A.): ana, anne (33 b-84). 
ümmi'l-mü'minin (< ümmü'l-

mü'minin: A.): Hz. Muhammed'in 
eşleri (33 b-84). 

ümmet (A.): bir peygambere inanıp 

bağlanan topluluk (30 b-5). 
üst: bir şeyin yukarıya olan yüzü, üst (32 b-

67). 

V 

v'alliihi (A.): "Allah için, Allah hakkı için" 
anlarnma gelen büyük yernin (32 b-
60). 

var: mevcut olan, bulunan, var (30 a-2); elde 
bulunan her şey (34 a-95). 

var-: ulaşmak, bir yere gitmek (32 a-48); 
"haydi" anlamında kendisinden sonra 
kullanılan eylemin yapılması 
gerektiğini anlatır (33 b-9ı). 

veli (< veli:: A.): Allah'ın dostu, sevgili 
kulu (33 a-79). 

veli: (A.): Allah'ın dostu, sevgili kulu (30 b-
8). 

yan: yön, taraf (32 b-65). 
yan-: (mec.) çok üzülmek (30 b-ll); 

yannıak, ateş durumuna gelmek (33 b-
86). 

yardım: kendi gücünü ve olanaklarını başka 
birinin iyiliği için kullanma (3ı b-3ı). 

yardım eyle-: yardım etmek (3ı b-3ı). 
yardım it-: yardım etmek (33 a-76). 
yaren (< yii.ren: F.): dost, arkadaş (3ı a-21). 
yarın: ahiret günü (3ı b-40). 
yarlıga-: suç bağışlamak (34 a-ı02). 
yaş: ağlarken göz bezlerinden gelen sıvı, 

gözyaşı (32 b-68). 
yaş dök-: ağlamak (32 b-68). 
yaş saç-: ağlamak (33 b-82). 
yaz-: sözü, düşünceyi özel im ya da harflerle 

anlatmak (34 a-102). 
yazu: yazı, kader, alın yazısı (3ı a-25). 
yine: yeniden, bir daha, tekrar (30 a-2). 
yo\:: yok, olmayan (31 b-37). 
yo\:uş: yükselerek devam eden yol; güçlük 

(31 a-18). 
yol: amaç, maksat, ulaşılmak istenen hedef 

(31 a-18). 
yolına baş \:oy-: bir şey uğruna kendini 

feda etmeye hazır olmak (32 b-68). 
yük: yük, birinin üzerine aldığı ağırlık (3 ı a

ı9); ağır vazife, sorumluluk (32 a-49). 
yüri-: adını atarak ilerlemek, yüriimek (32 a-

47). 
yüz: cihet, yön (31 b-33); yüz, çehre (3ı b-

38). 
yüz dön-: yönelmek, yüzünü bir yöne 

çevirmek (31 b-39). 

vir-: vermek, bağışlamak (30 a-2); 
etmek, bırakmak (32 a-54). 

yüz dut-: yönelmek (3ı b-33). 
feda yüzin döndür-: yüzünü bir yöne çevirmek 

(33 b-93). 

y 
yii. (A.): ey, hey! 
yii.d (F.): anma, hatırlama (30 a-3). 
yii.d it-: anmak, hatırlamak (30 a-3). 
yalvar-: yalvarmak, istekte bulunmak (31 b-

33). 

yüzüro yire ur- (; yüzin yire ur-): yüz 
sürmek, secdeye kapanmak (3ı b-39). 

z, :2:, ı 
za 'if ( < za 'if: A.): zayıf, güçsüz, kuvvetsiz 

(30 b-6). 
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za 'if (A.): zayıf, güçsüz, kuvvetsiz (30 b-
ll). 

inanılan melek, cehennem bekçisi (32 
a-48) 

zar (< ziir: F.): inleyen, ağlayan (30 b-4). 
ziiri (< ziiri: F.): ağlayıp sızıama (31 b-32). 
ziiri ]p.l-: ağlayıp sızlamak (3 1 b-32). 
zari (< ziiri: F.): ağlayıp sızıama (33 b-83). 
zari ]p.l-: ağlayıp sızlamak (33 b-83). 
zebani (< zebiini: A.): cehennemlikleri 

cehenneme almakla görevli olduğuna 

Kaynaklar 

zebün (F.): zayıf, güçsüz (31 a-18). 
zernan (A.): zaman, vakit (30 b-9). 
?;CV~ (A.): hoşa giden durum; eğlence (31 a-

27). 
?;ev~ ı şafii(< ?;ev~ u şafii: F.): eğlen

me, eğlence (31 a-27). 
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