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Temmuz 2013 

                                 

     Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ 

                             Doç. Dr. A. Rüştü KARABEYOĞLU 

 

Tez çalışmamıza konu olan Şeref-i Siyâdet, Süleymaniye Kütüphanesi 

Düğümlü Baba bölümünde, 310 numarada kayıtlıdır. 16. yüzyılda yazılan Şeref-i 

Siyâdet, dinî, ahlaki ve nasihat edici içeriğiyle dikkat çeken didaktik bir eserdir. 

Eserin yazarı Seyfullah Kasım Efendi’dir. 

Bu çalışma ile ilk olarak, eserin müellifi, içeriği ve üslubu hakkında bilgiler 

verilmiştir. Daha sonra ise ayrıntılı bir şekilde gramer incelemesi yapılmıştır. Ses ve 

şekil özellikleri tespit edilerek son olarak sözlüğü oluşturulmuştur. Yapıt yazıldığı 

dönemin dil özelliklerini yansıtmasının yanı sıra Eski Anadolu Türkçesi ve Eski 

Türkçe dönemine ait özellikleri de içerisinde barındırmaktadır. Eserin, tarihî Türkiye 

Türkçesi araştırmalarına katkıda bulunması temel amaçtır. 

 Anahtar Kelimeler: Şeref-i Siyâdet, ses bilgisi, şekil bilgisi,  metin, sözlük 
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ABSTRACT 

 

ŞEREF-İ SİYĀDET (GRAMER-TEXT-GLOSSARY) 

 

Ahmet DİNÇ 

 

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 

THE INSTITUTE of SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT of TURKISH LANGUAGE and LITERATURE 

 

July 2013 

                                 

     Advisors: Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ 

                      Assoc.  Doç. Dr. A. Rüştü KARABEYOĞLU 

 

Şeref-i Siyâdet thesis subject to study, in the Süleymaniye Library Node 

Father, registered at number 310. 16th century written Şeref-i Siyâdet, religious, 

moral and didactic advice, be pointed out the content of a work. The author Seyfullah 

Kasım Efendi.  

In this study, the firs author of the above-mentioned work, provides 

information about the content and style. Grammer is then made in detailed. Glossory 

of sound an shape characteristics are determined and finally formed. Atwork 

reflection of the period as well as the old Anatolian Turkish language features and 

incorporates features of the old Turkish quarter. Monuments, historic main objective 

is to contribute to research in Turkey Turkish.  

Key words: Şeref-i Siyâdet, phonetics, morphology, text, glossary 
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ÖNSÖZ 

Türk dili tarihi içerisinde Osmanlı Türkçesi  dönemi  önemli bir yere sahiptir.  

Türklerin dünya tarihinde her bakımdan zirveye çıktığı bu dönemde, Türklerin  dil ve 

edebiyatları da bu altın çağdan gereken kazanımı alarak çıkmıştır. Her bakımdan 

zirvede olan Osmanlı devleti kuşkusuz bu konuma tesadüfi bir şekilde gelmemiştir. 

Bu altın çağın oluşmasını sağlayan temel unsur, İslam dininin gerekliklerini çok iyi 

analiz eden ve onu yaşamlarının her anında, gündelik hayatına uygulayan ve bununla 

da yetinmeyerek maddi ve manevi kültürünü de bu potada eriten Türk milletidir. Bu 

duyarlılıkla oluşturulan bir yapı bilime gereken değeri vermiştir. Osmanlı döneminde 

devlet adamları ilmin önemini ve özünü kavramıştır. Devlet adamlarının herbiri bir 

eser verecek seviyede ilim ve irfan sahibidir. Böyle olunca da toplumda ilim hak 

ettiği değeri lâyıkıyla elde etmiştir. Ayrıca ilmi değer  taşıyan her eser 

ödüllendirilerek ilmi çalışmaların artması yönünde uğraş verilmiştir. Bu eserler 

içinde İslam dini ile ilgili eserler ön plandadır. Bu İslam kaynaklı eserler toplumun 

maddi ve manevi bütün uğraş alanlarını içerisinde barındırır.  

Çalışmamıza konu olan Şeref-i Siyâdet adlı çalışmanın müellifi, 16. yüzyılda 

bu eseri ortaya koyan Seyyid Seyfullah Kasım Efendi’dir. Dinî içerikli eseri dil 

özellikleri bakımından incelemeyi uygun bulduk. Bu çalışmayı seçmemizde, konusu 

ve dil özellikleri belirleyici olmuştur. Eski Anadolu Türkçesi döneminden Osmanlı 

Türkçesi’ne geçişin tamamlandığı dönemde yazılan eserimiz, döneminin dil 

özelliklerini yansıtmasının yanı sıra Eski Anadolu Türkçesi ve Eski Türkçe 

döneminin de dil özellikleri içerisinde barındırır. Eser aynı zamanda nasihat edici ve 

öğretici amaç içermektedir, eserde sanat kaygısı düşünülmeden geniş kitlelere hitap 

etmek ana ilke edinildiği için,  eser halk ağzına ait kelimeleri de içerisinde barındırır. 

 Çalışmamızı gramer, metin ve sözlük bölümleri oluşturmaktadır. Gramer 

başlığına geçmeden önce eserin tanıtımı; müellifinin hayatı ve üslubu hakkında 

bilgiler verdik. Gramer bölümünü ses ve şekil bilgisi olmak üzere iki ana başlıkta 

ayrıntılı bir şekilde inceledik. Metin bölümünde Şeref-i Siyâdet’in çeviri yazılı 

(transkripsiyonlu) metnini verdik. Metin bölümünde Arapça ile yazılan ilgili 

kısımları eserde yer aldığı şekilleriyle metnimize aktardık. Sözlük bölümünde eserde 

geçen kelimelerin sözlük anlamlarını alfabetik sırayla inceledik. Eser genel olarak 
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harekesiz bir yapıdadır, ancak okunaklı bir şekilde yazılmış olması eserin 

okunmasını kolaylaştırmıştır. 

 Tez konusunu seçmemde ve tezin olgunlaşma sürecindeki anlayışlı tutumu ve 

bana verdiği desteklerden ötürü çok kıymetli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Ahmet 

AKÇATAŞ’a, bu çalışmanın hazırlanmasında büyük yardımını gördüğüm bilgi ve 

tecrübesiyle bana kucak açıp sabırla yol gösteren, her şeyden önemlisi dostça 

yaklaşımıyla gönlümü fetheden ikinci danışmanım Sayın Doç. Dr. Adnan Rüştü 

KARABEYOĞLU’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

Şeref-i Siyâdet, Seyyid Seyfullah Kasım Efendi ve  tekkesine gelen seyyidler 

arasında geçen sohbetleri konu alır. Seyyidlik kavramının tanımı, adabı ve seyyidlik 

öğretilerinin yanında dinî ve tasavvufî içerikleri de içinde barındıran  nasihat edici ve 

öğretici bir eserdir. 

“¬oş geldüñüz ve ®adem getürdüñüz  ve bizi ¬âkdan getürdüñüz diyüp 

öñlerine ta¤âm  getürdük yidiler”1 cümlesiyle eserin içeriğine giriş yapan müellif, 

bize adeta bir sohbet havası oluşum sürecini resmetmiştir. Bu misafirce karşılamadan 

sonra şeyh ve mürid ilişkisi içerisinde bir sohbet havası oluşturulmuştur.  

Eserin başlangıç kısmında müellif, peygamber evlatlarına gereken önem ve 

itibarın gösterilmediği hatta onlara saygı bile duyulmadığını vurgular. Buna karşın 

iki yüzlülerin ve riyâkârların zevk ve eğlencede olduğu dile getirir. Müellif,  bu 

tezadı daha da çarpıcı hâle getirmek için; “Peygamberimizin bu durumu görseydi bu 

durum karşısında tavrı ne olurdu?”  sorusunu sorarak etkileyici bir ifadeyle bu yanlış 

algının doğurabileceği acınası durumu gözler önüne sermiştir. 

İlerleyen bölümlerde yazar, Kerbela olayına değinmiştir. Peygamber neslinin 

çektikleri çileleri, bu çilelerle nasıl baş ettiklerini ayet ve hadisle destekleyerek 

anlatmıştır. Müellif, seyyidlerin kurtuluş yolunun atalarının geçtikleri yoldan; onların 

çektikleri sıkıntılardan, maruz kaldıkları işkence ve eziyetlerden geçmeleriyle 

olanaklı hâle geleceğini belirtir. 

Eserin son kısmında ise müellif, peygamberimizin şefaat nurundan bahseder. 

Hz. Âdemin cennetten kovuluş hadisesi ve tekrar cennete kabul ediliş kıssası genel 

çerçeveyi çizer. Tekrar cennete kabul edilişini sağlayan şeyin de Peygamber’in şefaat 

ipine sarılması olduğunu dile getirir. Müellife göre seyyitler de bu öze göre hareket 

etmeli, bu hadiseden gerekli dersleri alarak hayatlarını bu duyarlılığa göre 

şekillendirmeleri gerekmektedir. 

                                                             
1 ŞS 2b 
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Şeref-i Siyâdet mensur bir eserdir. Müellif eserde âyet hadis ve Arapça 

cümlelere yer yer başvurmuştur. Arapça şiir alıntıları da yapılmış ancak bunlar 

mensur bir yapı oluşturmuştur.  

Eserin yazarı Seyyid Seyfullah Kasım Efendidir, eserin yazılış tarihi ise 

yazarın eserde eksiksiz aktarımıyla şöyledir: 

“hicret-i nübüvviyenüñ  µo®uz yüz yetmiş ikisinde Reb³¤ü’l-â¬ir ayında 

Sultân Süleymân bin Selim Hân Gâz³ zamânında bu kitâbı tamâm eyledük”2.  Bu 

bilgi eserin son kısmında verilmiştir. Eserin son sayfasında ise H. 1259 tarihi dikkat 

çekmektedir. Bu tarih bize 18. yüzyıl başlarında bu eserin istinsah edildiğini 

göstermektedir. Eserde kullanılan kâğıdın filigranlı olması da bu bilgiyi doğrular 

niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ŞS 55a 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ESERİN TANITIMI 

1. ESERİN TANITIMI 

1.1. ESERİN MÜELLİFİ 

 Şeref-i Siyâdet’in yazarı Seyyid Seyfullah Kasım Efendi’dir. Müellifin eserin 

başında yer verdiği aşağıdaki cümleden yazarın ismine dair bilgi edinebiliyoruz:   

“işbu øa’³f ve nah³f Seyyid Seyfu’l-lah bine’s-seyyid  Ni©âmü'd-dîn diyâr-ı 

Rûmda Ḳosµanµınıyye şehrinde vâki¢ Silivri ®apusı µaşrasında merhûm pederüm 

Seyyid Ni©âmü’d-dînüñ binâ eyledikleri ¬ân®âh-ı latîf lerinde”3 diye devam eden 

cümleden hareketle eserin müellefine ilişkin bilgilere ulaştık. Atalay da yukarıdaki 

açıklamaları doğrular bir şekilde şu tespitte bulunmuştur:  

Çağının tanınmış ve büyük saygı görmüş tasavvuf şairlerinden ve âşıklar 

zümresinden olan Seyyid Seyfullah Kasım Efendi (Nizâm Oğlu) 16.yüzyılın 

başlarında İstanbul’da doğmuştur, babası Seyyid Nizâmüddin Efendi, Zeynel Abidîn 

soyundan gelmekte ve aynı zamanda büyük bir şeyhtir, mezarı İstanbul’da Silivri 

Kapı dışında, kendi adıyla anılan caminin içinde meftundur4. 

16. yüzyıl tekke şiirinin büyük temsilcilerinden biri olan müellifin Divân’ı 

bulunmaktadır. Divânı’nın büyük bölümünü şekil olarak divân ve saz şiirleri 

üslubunda yazılmış lirik didaktik ilahiler oluşturur. Şiir türündeki manzumelerinde 

Nesimî edası ve ruhunu görürüz5. 

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi 16. yüzyıl ve daha sonraki yüzyılları 

etkileyecek olan dinî-tasvvufî edebiyatın önemli şahsiyetleri olan Eşrefoğlu, Hacı 

Bayram, Ümmi Sinan, Er-Oğlu Nuri ve Niyazi Mısrî ekolüne dâhildir.  

                                                             
3 ŞS 2a 
4 Ali Adil Atalay; Seyyid Nizamoğlu Hayatı ve Dîvanından Seçmeler, Can Yayınları, İstanbul 2007, s. 8. 
5 Atalay, a.g.e., s. 10. 
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Atalay iddialı bir şekilde Eşrefoğlu Rumî’den sonra Yunus Emre’yi en iyi 

temsil eden şairin Nizamoğlu olduğunu söyler6. 

Divân’ı dışında Tâc-nâme, Miftâh-ı Vahdet-i Vücud adlı eserleri vardır. 

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi 1601 (Hicri 1010) yılında vefat etmiştir. Kabri, 

Silivrikapısı yöresinde, Emirler mahallesinde bulunmaktadır. 

1.2. ESERİN TAVSİFİ 

Şeref-i Siyâdet Süleymaniye Kütüphanesinin Yazma Eserler Bölümünde, 

Düğümlü Baba katolog başlıklı  310 sıra sayısına kayıtlı el yazması eserdir. Şeref-i 

Siyâdet’in başka nüshalarına ilişkin yaptığımız araştırmalarda herhangi bir bilgiye 

ulaşamadık. Dolayısıyla tek nüsha olan eserimizin karşılaştırmalı incelemesini 

yapamadık. 

Elimizdeki eser kahverengi karton kaplıdır. Eser, dış ve iç fiziki  görüntüsü ve 

yapraklarının sağlamlığı bakımından düzgün ve kusursuz diyebileceğimiz bir yapı 

barındırmaktadır. Eserin  dış ebadı 170×110 mm, iç ebadı ise 105×60 mm’dir. 

Eserimiz toplamda 56 varaktır ve eserin sayfaları numaralandırılmıştır. Eser okunaklı 

ve düzgün bir nesihle yazılmıştır. Eserin herhangi bir yerinde kelimenin 

silinmesinden kaynaklanan ya da kelimenin okunmasını zorlaştıracak bir engelle 

karşılaşmadık. Şeref-i Siyâdet harekesiz bir eserdir. Ancak hadis ve ayetler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır ve harekelendirilmiştir. Ayrıca müellif çok az yerde okumayı 

kolaylaştırmak için hareke kullanmıştır. Eserin her varağında 15 satır bulunmaktadır.  

Her sayfanın sonunda bir sonraki sayfanın ilk kelimesi bir önceki sayfanın son 

satırında yazılmıştır. Müellif ayrıca bazı Arapça cümlelerin başına kırmızı 

mürekkeple bu cümlenin şiir, nutuk, hikâyet gibi hangi türde yazıldığına dair 

bilgilendirme yapılmıştır. Eserin her sayfası mühürlüdür. Eserin yazılış tarihi son 

sayfada belirtilmiştir.  

1.3. METNİN İNCELENMESİNDE İZLENEN YÖNTEM 

 Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba Bölümünün 310 numara kayıtlı 

eseri olan Şeref-i Siyâdet inceleme konumuzdur. Eser gerek konusu gerekse de dil 

                                                             
6 Atalay, a.g.e., s. 12. 
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özellikleri itibariyle ilk etapta dikkatimizi çekti. Eserin mensur ve aradığımız 

hacimde olması da bize sağlayacağı gramer malzemesinin yeterliliğini sağladı. Bu 

yönüyle de dikkatimizi çeken 16. yüzyıla ait bu eserimizi incelemeye uygun gördük. 

Eserle ilgili gerekli resmî izni aldıktan sonra eserin mikrofilmini çıkarabilme 

olanağını edindik. 

Eserin öncelikle varak sayılarını ve yüzlerini belirledik, sırasıyla varak 

numaralarını a ve b şeklinde, sayfa sayısıyla birlikte ([25a] gibi) verdik. Metni Arap 

alfabesinden Latin alfabesine çevirdik. Metinde geçen Arapça, Farsça ve Türkçe 

kelimeleri okuduktan sonra tamlama oluşturan kelimeler üzerinde çalıştık. Eserin ilk 

sayfası ile son sayfasında yazılı olan Arapça ifadeleri okumadık. Ayrıca eser içinde 

geçen hadis, ayet ve Arapça ifadeler içeren cümleleri aslına uygun olarak Arap 

harfleriyle metinde ilgili yere yazdık. 

Metni bu şekilde oluşturduktan sonra Türkçe kökenli ve yabancı asıllı 

kelimeleri metinde geçiş sıklıklarıyla birlikte çıkardık.  

Eseri ses ve şekil bilgisi olarak iki ana başlıkta işledik. Eserde ses bilgisi 

bölümünde başvurduğumuz temel kaynak, Yavuz Karatallıoğlu’nun Klasik Osmanlı 

Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16. 17.ve 18. Yüzyıllar) adlı eseridir. Eserde çeşitli 

transkripsiyon alfabeleri kullandık. Eserin sonuna  mikrofilmini aldığımız fotokopiyi  

verdik. Böylece eserden yararlanmak isteyenlere metnin tıpkıbasımına  ulaşabilme 

imkânı sağladık. 

1.4. ESERİN DİLİ VE ÜSLUBU 

 Şeref-i Siyâdet Seyyid Seyfullah Kasım Efendi tarafından 16. yüzyılda 

yazılmıştır. Eser 18. yüzyılın başlarında istinsah edilmiştir. 

 Eser bize yazıldığı döneme ait söz  varlığını yansıtmıştır. Arapça metinlerde 

hareke kullanımı yazım hızını yavaşlattığı gerekçesiyle 15. ve 16. yüzyıllarda 

giderek yerini harekesiz metinlere bırakmıştır. Aynı zamanda imlânın da 

kalıplaşmaya başlaması harekesiz metin kullanımının yaygınlaşmasında bir diğer 

gerekçedir. Özellikle 16. yüzyıl dönemiyle yoğunluk kazanan harekesiz metin yazma 
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duyarlılığını eserimiz kanıtlar niteliktedir. Ayrıca yazıldığı dönemin dil gelişmelerini 

bize aktarması da eserimize değer katan bir diğer özelliktir. 

 Şeref-i Siyâdet öğretici, öğütleyici bir eser olduğu için sanat endişesi ön 

plânda değildir. Müellif, yerine göre, anlattığı konuları kavratmada hadis, ayet, 

hikâye ve şiirle desteklemiştir. Müellif bu aktarımların çoğunda hadis ve ayetleri 

kendi âlim kişiliğiyle şerh etmesini bilmiştir. 

 Eserde devrik yapılı cümle yapısı geniş yer tutmuştur. Bu yapının sadece 

eserimize has bir durum mu; yoksa dönemin diğer eserlerinde de devrik cümle yapısı 

var mıdır? sorusu aklımıza takıldı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde şu bilgilere 

ulaştık: 

 13. ve daha sonraki yüzyılların Anadolu Türkçesiyle yazılmış telif ve tercüme 

metinlerinde devrik cümlelere çok sık başvurulması, devrik cümlenin Türkçe’nin aslî 

bir cümle çeşidi olduğunu gösterir. Bu metinlerin üslubu akıcı ve konuşur gibidir7. 

Ayrıca son cümledeki yargı bizim metnimiz için çok doğru bir tespittir. Eserimiz 

baştan sona konuşma havası içerisinde samimi bir dille kaleme alınmıştır.  

   

 

         

        

 

 

 

 

 
                                                             
7 Gamze Doğan İnan; Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Devrik Cümle Meselesi, Basılmamış Doktora Tezi, 
Samsun 2008, s.14-17. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

                                     SES BİLGİSİ 

1. SES BİLGİSİ 

1.1. ÜNLÜLER 

1.1.1. Ünlü Değişmeleri 

1.1.1.1. i>e, e>i Değişimi 

1.1.1.1.a. Bugün e ünlüsüyle kullanılan metnimizde i ünlüsü ile yazılan 

kelimeler: 

gice: gece, gice 8a/12,13, 8b/15, 16a/9, 16b/14, 51a/14 

girü: geri, girü 14b/4, 23b/5, 30b/1, 31b/13, 46a/6 

ir-: er-, irer 21a/5, irse 54b/7 

iriş-: eriş-, irişmiş 48b/3, irişdi 8a/13, irişe 19b/7, irişür 19b/11 

vir-: ver-, vir 6b/9, virüp 2a/14, viresiz 4b/15, 19a/13, virsek 30b/1,      

vireyin 30a/10, virirleridi 30a/10 

yi-: ye-, yimeye 48b/14, yidiler 2b/10, yidi 13b/12, yimezler 29b/7 

yir: yer, yire 10a/13, 12b/8, 20a/4, 23a/1, yirde 29a/5, yirden, 

29a/6,yirinden 38a/8 

di-: de-, didükde 38b/2, diyesiz 41a/8, dimişdür 41b/11, disünler  

48b/3, dise 49b/3, dimişler 51b/11 

irte: erte, irtesi 6b/1, 37b/9 

yidi: yedi (7), yidi 42b/4 

1.1.1.1.b. İlk hecesindeki ünlüsü hem i hem e şeklinde karışık yazılan 

kelimeler: 

  nitdi 18a/3, nedür 22a/4, niçün 20a/5, ne 34b/12 
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1.1.2. Ünlü Uyumu 

1.1.2.1. Kalınlık-İncelik Bakımından Ünlü Uyumu  

Kök ünlüsü kalın olan heceleri kalın ünlülü heceler, kök ünlüsü ince olan 

heceleri de ince ünlülü heceler takip eder kuralına dayanır. Bu uyum Eski Türkçeden 

günümüze istisnalar hariç istikrarlı bir seyir izler. 

 -ki aitlik eki metinde ince sıradan kelimelerle uyuma girerken, kalın sıradan 

kelimelerle uyum dışıdır: 

başumdaki 9b/13, belümdeki 9b/15, egnümdeki 9b/14, ®ula®larındaki 

45b/13, içindeki 46a/10 

 -iken zarf-fiil eki bu gün olduğu gibi metnimizde de kalınlık incelik uyumuna 

aykırı vaziyette daima ince sıradan gelmektedir. Ve metnimizde daima -i yardımcı 

fiilini almış şekli kullanılmıştır. 

mülâzım iken 2b/4, degüliken 4a/13, namâzında iken 6a/13, fir®atde 

iken 9a/15, ¤uzlet etmişiken 10a/5, dimişiken 13b/1, var iken 20a/5, 

yo¦iken 44b/2 

 Bu gün uyum dışında kalan hangi, anne, hani, dahi kelimleri metnimizde 

uyum içindedir. 

®an®ı 50a/1, da¬ı 7a/15, ®anı 17a/3, ana 7a/8 

1.1.2.2. Düzlük-Yuvarlaklık Bakımından Ünlü Uyumu 

Türkçenin ilk dönemi olan Köktürkçe döneminden beri düzlük-yuvarlaklık 

uyumu düzenli bir gelişme göstermez. Bu uyumu, kelimenin ilk hecesinde düz ünlü 

varsa ondan sonraki hecelerde  düz, yuvarlak  ünlü varsa sonraki hecelerde düz geniş 

veya dar yuvarlak ünlünün takip etmesine dayanan uyum şeklinde açıklayabiliriz.  

Metnimizde hem düz hem yuvarlak ünlülü şekillerin bulunması, bize 

yuvarlak ünlülerden bazılarının düzleşerek bazılarının da yuvarlaklaşarak Eski 

Anadolu Türkçesi dönemindeki uyumsuzluğun uyuma doğru gittiğini gösteriyor. 

Metnimizde bu görüşü destekleyen örnekleri aşağıda sıraladık: 



9 
 

olın-: olun-, rivâyet olınur 22b/1, hikâyet olınmışdur 29a/5, ümmet 

olınmazsız 29b/2, defn olunmasun 34b/4, na®l olunur 46b/11, beyân 

olunmazdı 49b/11 

o®ı-: o®u-,   o®ıya 53b/7, o®usalar 54a/4, o®ırlar 48a/10, o®urlar 

48a/10 

Metnimizde düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan kelimeleri, kelime 

köklerindeki yuvarlaklaşma ve eklerdeki yuvarlaklaşma olmak üzere iki başlıkta 

inceledik: 

1.1.2.2.1. Kelimelerdeki Yuvarlaklaşma 

Kelimelerdeki yuvarlaklaşma çeşitli şekillerde ve değişik sebeplerle ortaya 

çıkmıştır. Metnimizde düzlük- yuvarlaklık uyumunu bozan yuvarlaklaşmaları üç 

değişik başlıkta inceledik: 

1.1.2.2.1.a. -¦, -g seslerinin düşmesi ile uyum dışında kalan kelimeler: 

Eski Türkçe döneminde ünlü uyumuna tabi olan isimden sıfat yapma eki olan 

+lı¦, +lig; +lu¦, +lüg  isimden sıfat yapma ekinin son sesinde bulunan tonlu ¦ ve g 

ünsüzlerinin düşmesi, Eski Anadolu Türkçesinde ünlünün yuvarlaklaşmasına yol 

açmıştır8. Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

®ama¦>®amu¦>®amu    :®amu 3a/9, 9a/5, ®amumuz 48a/9 

®apı¦>®apu                     :®apusı 2a/8, 44b/11 

1.1.2.2.1.b. -¦ ve -g sesleri düştüğü halde yuvarlaklaşmaya tabi olmayan 

kelimeler: 

tirig>diri       :diri 38a/8, diriñüz 27a/5 

  ®atı¦>®atı     :®atı 39a/4  

                                                             
8 Aziz Gökçe, “Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Dudak Uyumu ve Ünsüz Uyumu”, Turkish 
Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,  Volume 4/3 
Spring 2009, s.994. 



10 
 

1.1.2.2.1.c. Bir sebebe bağlı olmadan Eski Türkçeden beri yuvarlak ünlü 

taşıyan kelimeler:  

            girü       :girü 14b/4, 23b/5, 30b/1, 31b/13, 46a/6 

  ®arşu     :®arşu 4b/12, ®arşusından 35b/2 

kendü  :kendü 52b/13, 53b/13, 54b/4, kendülere 54b/3, kendüzin 

16b/8 

  ¬atun      :¬atun 38b/3 

Eski Türkçe devrinde rastlanmayan degül kelimesi de yuvarlak ünlü 

taşımaktadır. 

degülsiz 41a/3, degülüz 41a/5, degüldür 48a/11 

1.1.2.2.2. Eklerdeki Yuvarlaklaşma 

Eski Anadolu Türkçesinde düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan eklerin 

sayısı bir hayli fazladır. Bu eklerin bazısı yuvarlak bazısı ise düz ünlü taşıyan 

eklerdir. Yuvarlak ünlü taşıyan eklerin bir kısmı Eski Türkçe döneminden beri 

kullanılırken; bir kısmı ise Eski Anadolu Türkçesine özgü olarak ilk kez kullanıma 

girmiştir. 

 Bünyesinde yuvarlak ünlü taşıyan bazı yapım ve çekim ekleri Eski 

Türkçedeki şeklini koruduğu için düzlük-yuvarlak uyumunu bozar. Metnimizde 

düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan bu yapım ve çekim eklerini iki alt başlık 

altında değerlendirdik: 

2.1.2.2.2.a. Ünlüsü Aslında Yuvarlak Olan Ekler 

 -up, -üp zarf-fiil eki 

Bu ekin ünlüsü Batı Türkçesinin ilk dönemlerinden beri genellikle yuvarlak 

ünlüdür. Bu zarf-fiil ekinin bu gün -ıp, -ip, -up, -üp olmak üzere ünlü uyumuna 

girmiş şekilleri mevcuttur.  
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var-up 17b/14, al-up 18b/6, ¹an-up 20a/2, ®o-y-up 20b/14, vir-üp 

26b/14, gel-üp 30a/4, işid-üp 31a/15, di-y-üp 31b/12 

-ur-, -ür-; -dur-, -dür- fiilden fiil yapım (ettirgenlik) ekleri 

yet-ür-dükde 11b/15, düş-ür-di 12b/15, yit-ür-di-ler 15a/12, ®al-dur-up 

25b/3, yan-dur-duñ 31b/11, µap-dur-ma® 48a/15, et-dür-mek-dür 

39a/13, bin-dür-üp 14b/7, it-dür-di 15b/14, ez-dür-me-sün 25a/11 

-sun,-sün; -sunlar, -sünler emir 3. kişi ekleri 

 Emir 3. kişi ekleri Eski Türkçe döneminden beri bünyesinde yuvarlak ünlü 

barındırır. Metnimizde de bu ek yuvarlak ünlü taşımaktadır: 

raøı ol-sun 12a/4, ®op-sun 12b/15, yeksân it-sün 14b/15, ilet-sün 

43b/14, di-sünler 48b/3, bil-sünler 4a/10 

-du®, -dük sıfat-fiil ekleri 

buyur-du¦-ı murâd 22b/13, çek-dük-leri ¤a£âb 6a/7 

-aru, -erü (<¦aru,-gerü) yön gösterme ekleri 

il-erü 6b/8, 14b/12, iç-erü-y-e 45a/5 

-dur, -dür bildirme ekleri 

¤uøuvdur 22b/11, küfr-dür 26a/1, gerek-dür 40b/10, vâcib-dür 42a/4, 

ziyâde-dür 42b/4, üzre-dür 42b/6 

1.1.2.2.2.b. Ünlüsü Sonradan Yuvarlaklaşan Ekler 

-(u)m, -(ü)m; -(u)muz, -(ü)müz 1. kişi iyelik ekleri 

1. kişi iyelik eklerinin yardımcı ses ve ünlüsü Eski Anadolu Türkçesinde 

daima yuvarlaktır. Bu yuvarlaklık -m sesinin dudak ünlüsü olması sebebiyledir. 

Metnimizden seçtiğimiz örnekler aşağıdadır: 
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giysüler-üm 38b/12, ®ul-um 21a/6, baş-um 10a/8, §araret-üm 38b/1, 

®amu-muz 48a/9, ®ol-umuz 52a/11, ®alb-umuz 31b/9, del³l-ümüz 

50a/8 

-(u)ñ, -(ü)ñ; -(u)ñuz, -(ü)ñüz 2. kişi iyelik ekleri  

®arındaş-uñ 9a/12, şefkât-üñ 18a/4, cennet-üñ 18a/8, añlam-uñuz 

3b/15, cevâb-uñuz 27b/11, pey¦amber-üñüz 15b/10 

-(u)ñ, -(ü)ñ; -nuñ, -nüñ ilgi hali ekleri 

bunlar-uñ 3b/3, n°rı-nuñ 11a/1, a¹r-uñ 14b/10, beşikleri-nüñ 40b/5, 

¹açları-nuñ 40b/11 

+cu®, +cu¦az isimden isim yapım eki  

Eski Türkçe döneminde görülmeyen eklerdir, Eski Anadolu Türkçesi 

döneminde görülen bu ekler daima yuvarlak ünlüdür: 

o¦lan-cu®-ları-na 39b/13, ®ul-cu¦az-uñ-ı 54b/12 

+lu, +lü; +suz, +süz isimden isim (sıfat) yapım ekleri 

-lU (isimden isim yapım) eki Eski Türkçede -lIg biçiminde yer alır. Düz 

ünlülü kelimelere her zaman düz ünlülü şekliyle eklenir. Daha sonra ekin ünlüsünün 

yuvarlaklaşması olayında ekin sonundaki -g sesinin düşmesi rol oynamıştır. Bu ek 

önündeki ünlüyle kaynaşarak düşmüştür, bunun sonucunda ekin ünlüsü 

yuvarlaklaşmıştır. -sUz ekinin yuvarlaklaşmasının sebebi -lU ekinin analojik 

baskısıdır. Metnimizde bulunan örnekleri şunlardır: 

altun-lu bezler 29a/7, ad-lu kitabı 32a/5, ®an-lu göñlin 38a/11, ¤izzet-

lü 20a/7, yer-lü yerine 2b/12, gök-süz 29b/5, su-suz 14a/13 

-ü zarf-fiil eki 

£ürriyyet-i a¬irdür di-y-ü 32b/6, bergüzâr getürdi di-y-ü 40a/4 

-üz 1. kişi bildirme eki 
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Kaynağı biz zamiridir. Muhtemelen -vUz ekinin bir ileri safhasıdır. 

Yuvarlaklığı buradan gelmektedir9. 

seyyidleri-y-üz 41a/8, ¬ânedân-ı nübüvvet u velâyet-üz 17a/9 

-du(m), -dü(m) görülen geçmiş zaman ekleri 

işit-düm 26a/13, müyesser ®ıl-dum 34b/5, dinler-düm 3b/15, tutar-

dum 4b/11 

-du(ñ), -dü(ñ) görülen geçmiş zaman ekleri 

®ıl-duñ 20a/5, var et-düñ 44b/2 

-du-®, -dü-k görülen geçmiş zaman ekleri 

yaradal-du-® 29a/13, getür-dü-k 5b/13 

-alum, -elüm 1. kişi çokluk emir ekleri 

Bu ek Eski Türkçe döneminde günümüzde olduğu gibi -alım, -elim şeklinde 

uyuma girmiş şekildedir. Eski Anadolu Türkçesinde ise -m’nin etkisiyle ünlüsüsü 

yuvarlaklaşmıştır: 

bil-elüm 3a/1, edâ kıl-alum 3a/2, çek-elüm 29a/12 

-(u)ñ, (ü)ñ 2. kişi emir ekleri  

haşr ol-uñ 52b/9 

1.1.2.2.3. Düz Ünlü Taşıyan Ekler 

Kelime kökündeki ünlüye bakılmaksızın bazı eklerin kelimelere daima düz 

ünlülü şekliyle geldiğini görmekteyiz. Aşağıda sıraladığımız ekler bu kullanış 

özelliğiyle kullanıma girmiştir,  ve yuvarlak ünlülü kelimelerde düzlük-yuvarlaklık 

uyumunu bozmuştur: 

+cı isimden isim yapım eki 
                                                             
9 Ahmet Karadoğan, “Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler”, TDAY-B 2001/I-II, S. 44, Ankara 
2003, s.177. 
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®u®la-cı 16b/9 

+(ı)ncı, +(i)nci isimden isim yapım ekleri 

Eski Türkçede bu ek +nç şekliyle yer alır. Eski Türkçenin sonlarında ise bu 

ekte bir ünlü türemesi meydana gelmiştir: 

yedi-nci 6a/12, beş-inci 19a/5, on-ıncı 8a/11, altı-ncı 36b/2 

-(ı)l-, -(i)l- fiilden fiil yapım ekleri 

¹ıvar-ı-l-mış 6a/13, ayr-ı-l-mayam 25a/13, kes-i-l-ür 27a/6, yaz-ı-l-mış 

44b/12, aç-ı-l-dı 45a/5 

-(ı)n-, -(i)n- fiilden fiil yapım ekleri 

¹ar-ı-n-up 9b/6, rivâyet ol-ı-n-ur 14a/5, 33a/6, ta¹avvur ol-ı-n-urdı 

17b/7, gör-i-n-e 24a/6, ol-ı-n-an 28b/8 

-nca, nce zarf-fiil ekleri 

Eski Türkçe devresinde bu ek -¦ınca, -gince şeklindedir. Eski Anadolu 

Türkçesi döneminde -¦ ve -g’ler düşmüş şekiller kullanıştadır: 

bir yıl ol-ı-nca 30a/14, di-y-i-nce 51b/6, gel-i-nce 19a/4 

-mı, -mi soru ekleri 

Eski Türkçede bu ek -mu, -mü şeklinde yuvarlak ünlü taşımaktadır. Eski 

Anadolu Türkçesi dönemine gelindiğinde bu ek düz ünlülü şekle dönüşmüştür: 

ba¤³d midür 27b/5, mu§abbet var mıdur 37a/12, diyeyim mi 48b/6 

-sın, -sin teklik 2. kişi bildirme ekleri 

sen-sin 12a/14, ¹âdı®-sın 37b/15 

-sın, -sin; -sız, -siz fiil çekimi 2. kişi ekleri 
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etmeye-sin 7a/5, göndere-sin 17b/1, bilür-sin 25a/11, söyler-sin 28a/7, 

®uçar-sın 38a/3, ider-siz 15b/11, dir-siz 18b/14, em³n µutar-sız 24b/1, 

cevâb bulur-sız 25a/2 

-dı, -di görülen geçmiş zaman 3. kişi ekleri 

yire ®o-dı 12b/9, a®ıt-dı 13b/9, muretteb ®ıl-dı 15a/9, givürt-di 12b/5, 

gönder-di 12b/10, düşür-di 12b/15 

-¦ıl, -gil teklik 2. kişi emir ekleri 

Bu ekler metnimizde tamamen ünlü uyumuna göre kullanıma girmiştir: 

ol-¦ıl 2a/5, bil-¦il 12a/5, sa®ın¦ıl 20a/8 

1.1.3. Ünlü Türemesi  

1.1.3.1. Kelime Sonunda Ünlü Türemesi 

-ncı, -nci 

beş-i-nc-i 19a/5, üç-i-nc-i, on-ı-nc-ı 8a/11, altı-nc-ı 36b/2 

1.1.4. Ünlü Düşmesi 

Türkçede orta hecenin vurgusuz ünlüsü genelde düşer. Metnimizde bu 

durumla ilgili çokça örnek vardır: 

  ayırı       :ayrı 29b/3 

  ayırıl-     :ayrılmayam 29a/13 

  eyit-        :eydür 45b/4, eydürler 53a/2, eydürlerdi 9a/8 

  ba¦ır      :ba¦rum 9a/1, ba¦rına 8b/11 

  göñül      :göñlinde11a/10, göñlini 16a/13, göñlin 13a/7 

  a¦ız         :a¦zına 13b/9 

  gö¦üs      :gö¦sinden 13a/1 
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  içün         :anuñçun 10b/6, 11b/6, 13a/14 

  ile            :añınla 38a/4, ®ılıçla 12b/14 

  o¦ul        :o¦lı 7a/3, 24a/4,12 

  u¦ur        :u¦rı 49a/2 

  üzere       :üzredür 5a/11, üzre 19b/10, 47a/2 

i- (cevher) fiili ile yapılan şekillerde bazen bu fiilin düşmekte olduğunu 

görmekteyiz: 

idi              :®ılurdı 20b/10, olmazdı 27a/6, umardım 34a/15 

ise              :iderlerse 7a/15, dilerse 7b/6, dirsem 15b/9, olursa 30a/14  

  iken            :giderken 19b/8, iderken 25b/13, gezerken 49b/4 

1.1.5. Hece Düşmesi 

Metnimizde hece düşmesine örnek olarak Eski Türkçe devrinde bildirme eki 

olan durur/turur yardımcı fiilinin -dur, -dür şekline dönüşmesiyle oluşan yapı örnek 

gösterilebilir: 

olmışdur 18b/8, buyurulmışdur 19a/9, Faµımadandur 41b/8, lazımdur 

42a/14 

1.1.6. Kaynaşma(Ünlü Birleşmesi) 

 Türkçede sonu ünlüyle biten bir kelime ünlü ile başlayan bir kelime ile 

ulandığında ünlülerden biri düşer. Bu olaya kaynaşma ya da ünlü birleşmesi denir. 

Metnimizde bu olayla ilgili örneklerimiz şunlardır: 

  anca®<an-ça+ok    :anca® 18a/13, 49a/1, 51a/9 

  birle<bir+ile           :birle 16a/14 

  böyle<bu+ile          :böyle 15b/10, 20a/5, 22b/9 
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  kendüz<kentü+öz    :kendüzin 16b/8 

  neçün<ne+uçun      :niçün 20a/5, 25a/3 

  nesne<ne+ise+ne    :nesne 46b/3, nesneyi 43b/3, nesneden 10a/6 

  şimdi<uş+imdi:        :şimdi 6a/3, 20a/6, 30a/4, şimdiki 47b/14 

  şol<uş+ol                 :şol 7b/12, 10b/4, 32a/9, 44b/8 

  şöyle<şu+ile             :şöyle 3a/11, 11a/4, 28b/11 

  nolur<ne+ourl           :nolur 8b/13, nola 9a/3 

  nedem<ne+edem        :nedem 9a/2 

1.2. ÜNSÜZLER 

1.2.1. Ünsüz Değişmeleri  

  1.2.1.1. Kelime Başında ® > ¬ Değişimi(Sızıcılaşma) 

 Eski Türkçe döneminde rastlamadığımız bu ses değişimi örneğini Batı 

Türkçesi devresinde görmekteyiz. Metnimizde tek örneği vardır: 

®atun>¬atun: ¬atun 45a/13 

1.2.1.1.2. Kelime Ortasında ® > ¬ Değişimi(Sızıcılaşma) 

 Metnimizde iki kelime kelime ortasında  ®/¬ değişimine uğramıştır: 

  ®or¬u>®or®u       :®or®ularından 47b/3,  ®or®usundan 52a/4 

  ta®ı>da®ı>da¬ı    :da¬ı 42a/3, 43b/3, 46b/5 

1.2.1.2. k- > g- Değişimi(Ötümlüleşme) 

 Eski Türkçe devresinde kelime başındaki k- ünsüzü Batı Türkçesi 

döneminden itibaren kendini g- sesine bırakmıştır. Metnimizde bu kurula uyan 

örnekleri aşağıda sıraladık: 
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  keç->geç-            :geçmiş ola 47b/13, geçerler 48a/6, geçer 53b/12 

  keçe>gice            :gice 19b/14, 51a/1, gicesi 8a/11 

  keḍ ->giy-            :giymezüz 52b/6, giysülerüm 38b/12 

  kel->gel-             :gelinmek 22a/12, geldi 27a/1, 36b/10 

  keltür->getür-      :getüdük 5b/12, getürdi 40a/3, getürdiler 2b/11 

  kergek>gerek      :gerek 18b/12, 31a/5, gerekdür 22a/12 

  kipi>gibi             :gibi 24a/3, gibidür 29b/15 

  kirü>girü             :girü 14b/4, 23b/5, 30b/1 

  kizle->gizle-        :gizleyüp 10a/15 

  köç->göç-           :göçer 53b/13 

  kök>gök              :gökden 26b/6, 27a/12, göksüz 29b/5 

  köre>göre            :göre 35b/14, 37a/11 

  köz>göz               :göz 43b/2, gözi 46a/10 

  kün>gün              :gün 6a/12, 6b/14, güni 9a/5 

1.2.1.3. ¦ ve g Seslerinin Gelişimi 

 ¦ ve g sesinin gelişimini üç başlık altında inceledik: 

1.2.1.3.1. Birden Fazla Heceli Kelimelerin Sonunda 

Batı Türkçesinde birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan -¦ ve -g’ler 

ile, sonundaki -¦ ve -g’ler düşer. Bu düşmenin sonucunda kendinden önce gelen ünlü 

umumiyetle yuvarlaklaşır ve uzar10. 

                                                             
10 Orhan Yavuz; Anadolu Türkçesi İle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi ve Dil Özellikleri (İnceleme-
Gramer-Metin),Tablet Yay., Konya 2006,  s. 212. 
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Kelime sonundaki -¦ ve -g seslerinin düşmesine rağmen ünlüsü 

yuvarlaklaşmayan kelimeler ve sesten önceki ünlüsü kendisinde yuvarlak olan 

kelimelerin örneklerini metnimizde şu örneklerle verdik: 

tirig>diri            :diri 38a/8, diriñüz 27a/5 

  ®atıg>®atı           :®atı 39a/4, 44b/8 

  ölüg>ölü             :ölürseñüz 47a/3, ölüñüz 27a/5 

  µamug>µamu       :µamu 31b/5, µamudan 35a/10 

  ®amug>®amu      :®amu 3a/9, ®amumuz 48a/9  

Sıfat yapma eki -lı, -li; -lu, -lü de Eski Türkçenin -lıġ, -lig; -luġ, -lü¦ ekinden 

inkişaf etmiştir. Ekin sonundaki -ġ ve g’ler Batı Türkçesinde düşerek ek ünlüsü 

yuvarlaklaşmıştır11. 

Metnimizde seçtiğimiz örnekler şunlardır: 

¤izzet-lü 20a/7, yer-lü 2b/12, altun-lu 29a/7, ad-lu 32a/5, ®an-lu 

38a/11 

1.2.1.3.2. Yapım Eklerinin ve Kelimenin Bünyesine Dahil Hecelerin 

Başında  

 Metnimizden seçtiğimiz aşağıdaki örneklerde ¦ ve g sesleri düşerek 

kullanıma girmiştir: 

  gergek>gerek         :gerek 18b/12, 41b/7, gerekdür 42a/6 

  ®ul¦a®>®ula®         :®ula® 29a/4, ®ula¦ınuñ 35b/13  

  yal¦an>yalan         :yalandur 51b/4 

1.2.1.3.3. Çekim Eklerinin Başında 

 Eski Türkçe devresinde bazı çekim eklerinin başında ¦ ve g sesleri 

mevcûtken, Batı Türkçesinde bu seslerin düştüğü görülmektedir. Metnimizden bu 

hususiyet için seçtiğimiz örnekler şunlardır: 

-¦an, gen>-an, -en                  :®al-an 8b/14, ol-an 9a/7, ®al-an-ı 11a/9, 

gel-en 2a/13, sev-en-ler 7b/10, iste-y-en 16b/11 

                                                             
11 Yavuz, a.g.e.,  s. 273. 
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-¦ınca, ¦inçe>-ınca, -ince    :ol-ınca 20b/2, mu®tezâsı-nca 42b/12, 

gel-ince 19a/4, ®avli-nce 21b/14, gel-ince 26b/12 

  -¦aru, -gerü>-aru,-erü             :içerüye 45a/5, ilerü 6b/8 

1.2.1.4. g>v Değişimi(Sızıcılaşma) 

 Türkçenin tarihi seyrine baktığımızda özellikle bünyesinde yuvarlak ünlü 

bulunan kelimelerdeki g seslerinin v sesine dönüştüğü görülecektir. Metnimizde bu 

kurala uyan örnekleri iki başlık altında topladık: 

1.2.1.4.1. Yuvarlak Ünlülerde 

  degülsiz            :degülsiz 41a/3 

  ®ı¦ılcım            :®ı¦ılcım 51b/7 

  gögsünden        :gögsünden 13a/1 

  göge                 :göge 25b/3 

  dügün               :dügün 48a/14 

1.2.1.4.1.2. Düz Ünlülerde 

  egninden           :egninden 46a/8 

  cigeri                 :cigeri 45a/10 

  yigitler               :yigitler 52a/4 

1.2.1.5. b>v Değişimi (Sızıcılaşma) 

1.2.1.5.1. Kelime Başında b>v Değişimi  

 Eski Türkçe devresinde kelim başında bulunan bazı b sesleri eski anadolu 

türkçesi döneminde v sesine dönüşmüştür. Metnimizden seçtiğimiz örnekler 

şunlardır: 

bar>var        :var 44b/11,49a/12, vardur 49a/2, varidi 12b/3, 

varduklarında 43a/3 

  bar->var-               :var 7a/6, 41b/4, varurlar 48a/12 

bir->vir-                 :virmiş 43b/2, vire 5b/10, viresiz 4b/15, virmediler 

8a/8, virirleridi 13a/10  

1.2.1.5.2. Hece Başında b>v Değişimi   

  ev                              :evine 48a/13, evin 53b/12 

  sev-                           :sev 50a/5, sevevüz 29a/13, sever 36a/3 
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1.2.1.6.  ñ>m Değişimi  

 Yuvarlak ünlülerden sonra kullanılan ñ sesi bu gün m’ye dönüşmüştür. 

Metnimizde tek örneği vardır: 

  ®omşu>®oñşu 21a/7 

1.2.1.7. t >d Değişimi (Ötümlüleşme) 

 Eski Türkçede kelime başında d- sesi bulunmaz, bu durum Çağdaş Türk 

Lehçelerinden Batı Türkçesi hariç hepsinde halen devam etmektedir. Ancak 13. 

yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Eski Türkçede t- ile başlayan birçok 

kelimenin d- ile başladığı görülmektedir12. Metnimizde yukarıdaki açıklamalar 

kapsamında d- sesine dönen kelimeleri aşağıda sıraladık: 

1.2.1.7.1. d’ye Dönüşenler 

da¬ı 7a/10, dile 17a/14, dirüñüz 27a/5, diri 38a/8, didükde 38b/2, 

dürlü 45a/6, diyü 10a/4, depredüp 40a/13, dimeyüp 40a/13, degülsüz 

41a/6, deñiz 41b/15, dört 41a/14, disünler 48b/3, düşdi 46a/9, diri 

38a/8, diñlerse 32a/5, dimek 31b/4, deñizden 29b/4, düşse 29b/3, 

dönüp 25b/3, durmuş 19b/10, dün 15b/9, donadup 15a/9, develere 

14b/7, dişini 13b/2, düşirdi 12b/15, dizine 11b/15, depüp 11b/14 

1.2.1.7.2.  µ’ li Konumunu Koruyan Kelimeler 

 Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi dönemine gelindiğinde t->d- değişimi 

sistemli bir sıra takip etmemiştir. Eski Anadolu Türkçesinde d- sesine dönüşüm 

örneklerinin sayısı çok olsa da t- sesinin korunduğu kelimeler de vardır. 

Metnimizden  kalın sıradan kelimelerden oluşan bu duruma aşağıdaki örnekleri delil 

gösterebiliriz: 

µurup 35b/3, µokuz 55a/14, µo¦rıyı 25a/4, µurdılar 11a/9, µurı geldiler 

31b/12 

1.2.1.7.3. Hem t’li hem de d’li Yazılan Kelimeler 

 Aşağıda sıraladığımız az sayıdaki örneklerimizde hem t- hem de d-’li 

yazılışlara rastladık: 

  µur-  :µurup 35b/3, µurdılar 11a/9 

  dur- :durmuş 19b/10 

                                                             
12 Jale Öztürk; “Ses Değişikliği Geçiren Kelimelerin Yazı Dilindeki Eski Şekilleri”, Güneyde Kültür,  Antakya 
2003, s. 143. 
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1.2.1.8. z >s Değişimi 

 Metnimizde bu ses olayına iste- fiilini örnek gösterebiliriz: 

  izde->iste-       :ister 48a/15, isterüz 7b/7, istedükde 40a/9 

1.2.1.9.  ḍ >y Değişimi 

   aḍrıl->ayrıl-   :ayrılmayam 25a/13 

   ked->gey-       :giysülerüm 38b/12, geymezüz 52b/6 

1.2.2. Ünsüz Benzeşmesi 

1.2.2.1. Yazımı Kalıplaşmış Eklerde 

 Eski Anadolu Türkçesinde kalıplaşmış bir imla kullanılması, tonsuz ünlülerle 

biten kelimelerde ünsüz benzeşmesine engel olmaktadır. Metnimizde bu durumu 

destekleyen örnekleri aşağıda sıraladık: 

-da, -de bulunma hâli eki 

  ®ıldu®-da 40a/12, oldu®-da 47b/10, buca®-da 48b/1, §u¹°¹-da 49a/5 

-dan, -den ayrılma hâli eki 

taraf-dan 9a/7, ®ılma®-dan 14a/11. ma¬l°®ât-dan 27b/12, §a®-dan 

33a/13, cennet-den 46a/9, gelmek-den 3b/11, tel³f etmek-den 52b/13 

-dur fiilden fiil yapım eki 

  şeh³d it-dür-di 15b/14, et-dür-mek-dür 39a/13, µap-dur-ma® 48a/15 

-dur, -dür bildirme eki 

yo®-dur 4a/7, mekkârluk-dur 10a/10, pa®-dur 22b/15, gerek-dür 

40b/10, dimiş-dür 41b/11 

-dı, -di, -du, -dü görülen geçmiş zaman eki 

o®u-dı 5a/9, çı®-dı 9b/3, ®o-dı 12b/9, a®ıt-dı 13b/9, bıra®-dı 17a/1, 

eyit-di 17a/2, et-di 20a/3, ört-di 25b/2, µutar-du-m 4b/11, necât bul-du-

m 6a/15, gör-dü-m 8b/5, götür-dü-k 37a/10   

1.2.2.2. Kelime İçinde Tonlulaşma 

 Türkçede iki ünlü arasında kalan sedasız ünsüzler genelde tonlulaşır. Bu olay 

genelde  p,ç,t,k seslerinin b,c,d,g seslerine dönüşmesi şeklinde görülür. Bu ses 

olayına metnimizden seçtiğimiz örnekler şunlardır: 

-ç- / -c-          :ilâcı 29b/6 
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-t- / -d-          :gidesiz 43b/13, giderken 44b/9, gidüp 46a/9, vedâ¤ idüp                         

46a/6, vüc°da 46b/6 

-k- / -g-        :itdügin 39b/3, birligin 42b/15, etdügi 43a/7, yetişmege 

43a/11, köpegini 47a/10 

-®- / -¦-     :®ula¦ına 12b/7,7, asanlı¦a 51a/7, aya¦ında 33b/1, 

a¦lama¦a 40a/12, yo¦idi 26a/5, kulcu¦uzını 54b/12, ufa¦ın 41b/2,    

1.2.3. Ünsüz Türemesi 

1.2.3.1. -y-  Ünsüzü 

 Türkçede iki ünlü yan yana kullanışa girmez. Bu nedenle ünlüyle biten 

kelime kök ya da gövdesi ünlü ile  başlayan bir ek aldığında bir -y sesinin kullanıma 

girme zorunluluğu vardır. 

olma-y-asız 22b/10, ¹ıçra-y-up 51b/7, o®u-y-ana 55b/4, eyle-y-en 

10b/15 

1.2.3.2. s İkizleşmesi 

 Metnimizde tek örneğine rastladığımız aşağıdaki kelimede ünsüz 

ikizleşmesiyle karşılaştık: 

  ası¦>assı     :assı 52a/3 

1.2.4. Ünsüz Düşmesi 

 Daha önce ünsüz düşmesi olarak  -¦ ve -g sesinin heceler ve kelimelerdeki 

düşüş olaylarını başlıklar altında incelemiştik, aşağıdaki örneklerimizde ise bu 

özelliklerin dışında gelişme gösteren ünsüz düşmelerini inceleyeceğiz: 

1.2.4.1. -l- Düşmesi 

  keltür-> getür-    :getürdüñüz 2b/8, getür 7a/9, getürdiler 15a/2 

  oltur->otur-        :oturup 30a/2, oturmuş 45a/9 
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1.2.4.2. y- Düşmesi 

  yincü>incü         :incüden 44b/9 

  yı¦la->a¦la-       :a¦lama¦a 40a/12 

  1.2.4.3. b- Düşmesi 

  sub>suw>¹u       :¹u 2a/14, ¹uyına 45b/8 

  bol->vol->ol-      :ola 34a/2, olurdı 34b/6, olur 38a/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                   ŞEKİL BİLGİSİ 

1. ŞEKİL BİLGİSİ 

1.1. KELİME TÜRLERİ 

  1.1.1. İsim 

1.1.1.1. Çokluk eki 

Çokluk eki Türkçenin bütün devrelerinde lehçelerini de içine alacak şekilde -

lar, -ler eki ile kullanıma girer. Metnimizden seçtiğimiz örnekler aşağıdadır: 

müşrikler 3b/11, mürâ³-ler 4a/5, şerîf-ler 4a/13, söz-ler 10a/13, yol-lar 

4a/8, bez-ler 29a/7, göz-ler 29a/8, cefâ-lar 13b/5, nâş-lar 15b/3, yıl-lar 

46a/8, ¦av¦a-lar 48a/4, deñiz-ler 49b/13, a¦aç-lar 49b/13, ata-lar 

52a/5, o¦ul-lar 52a/5, küpe-ler 45a/8 

1.1.1.2. İyelik Ekleri 

 Bu ekler, adın karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu bildiren, 

sahiplik gösteren adlar ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir13. 

Teklik 1. kişi iyelik eki: -m, -(u)m, -(ü)m 

Teklik ve çokluk 1. kişi şahıs iyelik ekleri ünlü ile biten ada doğrudan 

doğruya, ünsüz ile biten adlara ise u ve ü bağlayıcı ünlü ile gelirler. 

baş-u-m 10a/8, ®omşu-m 10b/4,  ma§b°b-u-m 13b/1, ®ul-u-m 

21a/6,11, göz-ü-m 38b/1, murâd-u-m 25a/12, §arâret-ü-m 38b/1, 

giysüler-ü-m 38b/12, iltimâs-u-m 44b/2, evlâdlar-u-m 52b/8 

Teklik 2. kişi iyelik eki: -ñ, -(u)ñ, -(ü)ñ 

                                                             
13 Zeynep Korkmaz; Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay.,  Ankara  2009,  s. 259. 
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 Bu ekin de yardımcı ünlüsü 1. tekil ve çoğul iyelik ekinde olduğu gibi u ve 

ü’dür. 

®arındaş-u-ñ 9a/12, ata-ñ 9a/12, ümmet-ü-ñ 18a/3, baba-ñ 16b/1, 

şef®at-ü-ñ 18a/4, hürmet-ü-ñ 18a/5, fir®at-ü-ñ 18a/7, cennet-ü-ñ 18a/8, 

£enb-ü-ñ 22b/14, na¹³§at-ü-ñ 31b/11 

Teklik 3. kişi iyelik eki 

ümmet-i 22a/15, şeref-i 27a/14, nesl-i 27b/3, ®udret-i 28b/6, 

mu§abbet-i 32a/15 

 Metnimizde ek yığılması örnekleri de vardır. Ek yığılması için Gülsevin, 

Türk dilinde bazen  3. kişi iyelik eki almış kelimelerde bu ekin fonksiyonu kaybolur 

ve kelime kalıplaşarak taban haline gelir. Bu durumlarda, kelimenin üstüne tekrar bir 

3. teklik kişi iyelik eki gelir14. Metnimizdeki örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

bir-i-si 3b/6, 37b/8, 47b/6, kim-i-s-i 48b/4,5  

Çokluk 1. Kişi İyelik Eki: -muz, -(u)muz, -(ü)müz 

®amu-muz 48a/9, §uø°r-u-muz 8b/9, ®ol-u-muz 52a/11, üm³d-ü-müz 

52b/7,   murâd-u-muz 3b/12, mihnet-ü-müz 5a/6, ecdâd-u-muz 5a/13, 

¹abr-u-muz 5b/7, §âl-ü-müz 18a/6, ad-u-muz 26b/15, ar-u-muz 27a/6, 

¤ilm-ü-müz 29b/13, ®alb-ü-müz 31b/9, del³l-ü-müz 50a/8 

Çokluk 2. kişi iyelik eki: -(i)ñüz,-(u)ñuz, -(ü)ñüz 

añlam-uñuz 3b/15, ¤â®ıbet-ü-ñüz 8b/13, ³mân-u-ñuz 10b/10, 

pey¦amber-ü-ñüz 15b/10, cevâb-u-ñuz 27b/11, çerâ¦-u-ñuz 29b/11 

Çokluk 3.Kişi İyelik Eki: -ları, -leri 

nice-leri 3a/14,  günâh-ları 4a/7, µâ®at-ları 5a/5, baş-ları 5a/5, cefâ-ları 

8a/3, er-leri 9b/4, ³mân-ları 14b/12, §ur°f-ları ve no®µa-ları 23b/2, 

                                                             
14 Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz. Eski Anadolu Türkçesi. Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s.139. 
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o¦ul-ları 30b/12, r°§-ları 31b/12, meyyit-leri 34a/13, §esâb-ları 36b/2, 

²evâbları 36b/3, günâh-ları 36b/4, dil-leri 42b/13, ®alb-leri 42b/14  

1.1.1.3. Hâl (Durum) Ekleri 

 Hâl ekleri (case suffixes), tümce içindeki adları diğer sözcüklerle değişik 

anlam ilişkileri çerçevesinde bağlayan biçim birimlerdir. Hâl ekleri genellikle adlarla 

tümcenin asıl öğesi olan yüklem arasında ilişki kurar15. 

1.1.1.3.1. İlgi Hâli 

 Tamlama durumu, ad ya da ad görevindeki sözcüklere eklenerek bu 

sözcüklerin gösterdiği anlatımın bir başka anlatıma bağlanmasını sağlar16 . 

 İlgi hâli eki sonu ünsüzle biten eklere -uñ, -üñ; ünlü ile biten eklere ise -nuñ, -

nüñ şeklinde gelerek adlarla bağlantı kurar. Ünlüsü daima yuvarlaktır. 

b³-vefâ-nuñ 3a/2, bunlar-uñ 3b/3, seyyidler-üñ 3b/14, şehzâde-nüñ 

6b/9, anlar-uñ 7b/2, n°rı-nuñ 11a/1, a®rabâ-nuñ 12a/9, a-nuñ 13b/2, 

namâzı-nuñ 14b/4, ¤a¹r-uñ 14b/10, mel¤°n-uñ 15a/12, atâ-nuñ 17a/3, 

pey¦amber-üñ 20b/11, siz-üñ 27b/4, gözleri-nüñ 34a/12, nâ¹-uñ 

39b/13, beşikleri-nüñ 40b/5, ¹açları-nuñ 40b/11, ya¦murları-nuñ 

42a/1, cennet-üñ 44b/5 

Teklik ve çokluk 1. kişi zamirlerine -(ü)m eki getirilerek ilgi hali yapılır. 

ben-üm 6b/13, 10a/2, 17a/2, 26b/7, 33b/9, 34b/4, ben-üm-le 15b/7, 

biz-üm 5b/7, 18a/13, 26a/8, 29b/13, 31b/14 

1.1.1.3.2. Yönelme Hâli 

 Yönelme durumu kısaca, kelime gruplarında ve cümlede adı fiile yönelme ve 

yaklaşma işlevi ile bağlayan durum ekidir. Yönelme halinin eki -a ve -e’dir. 

 Ünsüz ile biten adlara doğrudan gelen ek, ünlüyle biten adlara -y- veya -n- 

yardımcı sesiyle birlikte gelmektedir. 

                                                             
15 Süer Eker; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara 2011, s. 335. 
16 Neşe Atabay vd.; Sözcük Türleri. TDK Yay., Ankara 1983, s. 45. 
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a§vâl-e 2b/14, ®ıble-y-e 4b/12, cefâ-y-a 6a/3, cehennem-e 11b/8, ®atli-

n-e 15b/11, baş-a 16b/1, sañ-a 19b/7, yol-a 19b/9, ®u®la-y-a 19b/12, 

a£âb-a 20b/3, d³n-e 20b/7, mel¤°n-a 20b/12, ®avm-e 21a/15, yir-e 

23a/1, e¦ri-y-e 25a/4, gög-e 25b/3, siz-e 26b/12, §acc-a 28b/7, cihân-a 

29a/14, deryâ-y-a 29b/4, pâdişâh-a 30a/1, ¬oca-y-a 30b/1, üstü-n-e 

30b/7, cevâb-a 30b/9, cennet-e 33a/14, dimâ¦ı-n-a 33b/15, şekli-n-e 

34b/13, selâmı-n-a 35a/4, behişt-e 36b/14, omuzı-n-a 38a/11, fa¬ri-n-e 

44a/6, kürsü-y-e 48a/4, evi-n-e 48a/13, £ikr-e 48b/1, fikr-e 48b/2, 

seyyid-e 51b/5 

1.1.1.3.3. Belirtme Hâli  

 Belirtme hâlinin başlıca işlevi ismi fiile bağlamadır. Cümlenin fiili geçişli 

durumda bulunur ve belirtme hali bu cümlede ekli veya eksiz bulunabilir. 

Metnimizde tespit edilen belirtme hali ekleri aşadıdaki gibidir: 

-ı, -i, (y)-ı, (y)-i 

dünyâ-y-ı 3b/5, râz-ı 4b/10, ¦u¹¹a-y-ı 4b/10, felâket-i 4b/14, du¤â-y-ı 

5a/9, k üfr-i 5b/13, ra§met-i 7b/6, ®u®la-y-ı 20a/3, ®ıyas-ı 20a/7, 

Fir¤avn-ı 20b/7, ¤a£âb-ı 21a/13, ¹avm-ı 28b/4, §a®®-ı 28b/11, ¹ırâµ-ı 

29a/1, ®abr-i 36a/15, ¬aµµ-ı 45a/4, ma®âm-ı 46a/2, cihân-ı 48a/14 

 3. kişi iyelik eklerinden sonra -n- yardımcı sesi alarak -ı, -i belirtme hali eki 

isimlere gelebilir. 

r°§ı-n-ı 21a/6, evlâdı-n-ı 23b/1, ecdâdı-n-ı 36b/14, başı-n-ı 38b/7, 

cânı-n-ı 55a/10 

-n 

 Teklik ve çokluk 3. kişi iyelik eklerinden sonra gelen -n eki de belirtme hali 

işlevi görür.  
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cevâbı-n §a® ¹an- 4a/10, ©ulumâtları-n 5b/8, şehâdet ¬aberi-n vir-  b/6, 

başı-n dizine al- 11b/15, ®ılıcı-n al- 13a/6, namâzları-n ®ıl- 14a/3, 

namâzı-n ®ıl- 14a/15, meyyitleri-n defn it- 14a/15, yüzi-n göge µut- 

25b/3, ®oltu¦ı-n ara- 40a/4, cemâlleri-n müşâhede id- 49b/7 

1.1.1.3.4. Bulunma Hâli 

 Türk dili tarihinin bütün devirlerinde bulunma hali eki -da, -de’dir. 

Metnimizde bu ek, döneminin diğer metinlerinde olduğu gibi ünsüz uyumuna 

aykırıdır. Bu ek 3. kişi iyelik ekli kullanımlara gelirken araya bir yardımcı -n ünsüzü 

alır.   

¦ınâ-da 3a/13, ¬u¹°¹-da 4a/6, a¬ret-de 4b/2, dünyâ-da 6b/11, ma§şer-

de 11a/1, menzil-de 15a/5, meclis-de 15b/2, Kerbelâ-da 16b/12, selef-

de 19b/8, düş-de 19b/14, yir-de 29a/5, ¹a§ra-da 44b/9, cennet-de 

45a/12, buca®-da 48b/1, yol-da 49a/1, şehr-de 49a/13, kıyâmet-de 

49b/12 

1.1.1.3.5. Ayrılma Hâli 

 Ad veya ad soylu sözcüklere -dan, -den eki aracılığıyla gelir. 3. kişi iyelik 

ekiyle çekimlenen adlara -n- yardımcı ünsüzü vasıtasıyla bağlanır. Metnimizde bu ek 

ünsüz uyumuna aykırıdır. 

¦ayb-dan 5a/1, ¦am-dan 6a/15, elem-den 6b/1, µamu-dan 9a/6, µaraf-

dan 9a/7, K°fe-den 17b/11, Şâm-dan 17b/12, ecel-den 18b/7, ¤ulemâ-

dan 19a/6, gök-den 26b/6, yir-den 29a/6, el-den 29a/12,  deñiz-den 

29b/3, yay-dan 39a/4, baµın-dan 42b/4, vâ¤©-dan 43b/5, cennet-den 

46a/8, şeyµân-dan 50a/15, ®ı¹¹a-dan 51b/10, nâs-dan 51b/14, o¦lan-

dan 52a/5, ®âl° belâ-dan 55a/4 

1.1.1.3.6. Eşitlik Hâli 

  Eski Türkçede çok işlek olan +çA eki, Eski Anadolu Türkçesi yoluyla, 

günümüz Türkiye Türkçesine uzanan gelişmesinde, ön sesinde hem tonlu hem de 
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tonsuz biçimler alarak -CA’ya dönüşmüştür17. Zeynep Korkmaz bu ekteki gelişmeler 

üzerine bir çok tespitte bulunmuştur18. 

 Eşitlik hali metnimizde -ca, -ce şeklinde yer almaktadır: 

mu®teøâsı-n-ca 4a/2, ®avli-n-ce 21b/14, m°cibi-n-ce 25b/14 

ni-ce 3b/10, 13a/12, 18b/4, 28b/1, 32a/12, 42a/3  

1.1.1.3.7. Yön Gösterme Hâli 

 Yön gösterme ekleri -ra, -re, -aru, -erü’dür. Türkçenin bütün devirlerinde 

aynı şekilde görülen ek, genellikle eklendiği kelimeyle kalıplaşmıştır. 

¹oñ-ra 11b/10, 46a/5, üz-re 19b/10, 35b/2, 47a/2 

Eski Türkçe devrinde -¦aru, gerü şeklinde görülen ek başındaki ¦- ve g 

sesinin düşmesiyle Batı Türkçesi’nde -aru, -erü şeklini almıştır. Metnimizde tek 

örneğine rastladık. 

il-erü 6b/8, 14b/12 

1.1.1.3.8. Vasıta Hâli 

 Vasıta hâli eki “+n”, Eski Türkçe, Orta Türkce ve Eski Anadolu Türkçesi 

dönemlerinde kullanıldıktan sonra, Osmanlıca doneminde kullanımdan düşmüştür. 

Eski Anadolu Türkçesinde asıl vasıta hali eki “+n” olmakla birlikte, “+la”, “birle”, 

“ile” şekilleri de kullanılmıştır. “+n” eki kullanımdan düşünce, onun yerini “ile” 

edatı almıştır. Turkiye Türkçesinde “ile” son çekim edatı ve onun ekleşmiş “+la / le” 

şekilleri vasıta hali gorevinde kullanılmaktadır19. 

ile’nin ilk hecesindeki i sesi bazen düşebilmektedir. 

-la, -le:  

                                                             
17 Korkmaz, a.g.e., s. 344. 
18 Bu konudaki ayrıntılı bilgiler için bkz. Korkmaz, “Türk Dilinde +ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri 
Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar,  C.1,  s. 12-84. 
19 Birol İpek, “Türk Dilinde Vasıta Hâli”, Türkiyat Araştırmaları Degisi, 2008, s. 66. 
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taøarru¤-la 4b/12, zehr-le 6a/13, ®ılıç-la 12b/14, za§m-la 12b/14, vech-

le 13b/14, ³mân-la 21a/6, şer¤a-la 22a/12, görüş-le 25a/6, ¤adl-la 

26b/8, âsânlı¦-la 36a/14, anıñ-la 38a/4, mu§abbet-le 39a/1, ef¦ân-la 

46a/10, §a®âret-le 50a/15 

-ıla, -ile: 

o®-ıla 12b/6, µaş-ıla 13b/2, ¹u-y-ıla 29b/7, ®an-ıla 50b/15 

1.1.1.4. Soru Eki 

Eski Türkçe devresinde ekin ünlüsü -mu, mü şeklinde yuvarlaktır. Soru eki -

mı, -mi isimlerin soru vazifesini üstlenir. 

â®ıf olduñ mı 8b/4, raøı oldun mı 12a/2, râøı mı-sız 19b/3, utanmadın 

mı 20a/4, revâ mı 25a/4, özge mu§abbet var mı-dur 37a/12, derv³ş 

olayım mı 48b/7 

1.1.1.5. Sayı isimleri 

Metnimizde geçen sayı isimlerinin çoğu belirtme sıfatı türündedir. 

Metnimizde geçen sayı isimleri örnekleri aşağıda sıralanmıştır: 

1.1.1.5.1. Asıl sayı isimleri 

iki: iki rek¤at namâz 5a/3, iki şehzâde 6b/9, iki şâhid 19b/4,  

üç: üç gündür 4b/7, üç yerinden 6a/13, üç µâ¢ifeniñ  birisinden 33b/13 

dört: dört yaşında 16a/7, dört nevbet 17b/5, dört mertebeye 42a/13 

beş: beş vechledür 18b/3, beş va®it namâz 28b/3, beş ®ol üzredür  

42b/6 

yedi: yedi mevâµın-ı ¤a©³mde 36a/12, yedi yaşında 12a/12 

sekiz: sekiz cenneti müzeyyen ®ılsam 40b/10             
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on beş, yirmi: on beş yâ¬°d yigirmi yıl olınca 30a/14 

otuz iki: otuz ikisi atlı ®alanı piyâde 11a/8 

yetmiş: yetmiş ®arın gecmişdür 15b/8  

yetmiş iki: yetmiş iki pâre ®ıldılar 12b/1, yetmiş iki nefer serverleri      

14a/2, yetmiş  iki tekb³r 14a/7, yetmiş iki nefer 11a/8     

µo®uz yüz yetmiş iki: µo®uz yüz yetmiş ikisinde 55a/14 

biñ yıl: biñ yıla ®ar³bdür 19a/4, biñ yıl geçmişdi 26a/7 

on iki biñ: on iki biñ ®anad 44b/7 

on dört biñ: on dört biñ yıl 46a/3 

yüz biñ kişi: yüz biñ kişi aña µaparlar 29a/10 

1.1.1.5.2. Sıra sayı isimleri 

Sıra sayı isimleri asıl sayı isimlerine -ncı, -nci; -(ı)ncı, -(i)nci isimden isim 

yapım ekleri getirilerek yapılır. Metnimizde seçtiğimiz örnekler aşağıdadır: 

ikinci: ikinci su¢âl 18b/8, ikinci cevâb virüp 27b/5 

üçünci: dirler üçünci su¤âl idüp 18b/13, üçünci cevâb 21b/1, üçünci 

bu §ikâyeti del³l 29b/15, üçünci na¹³§atümüz 32b/1, üçünci 

mu®arreb³ndür 42a/15,  üçünci oruç µutma® 42b/7                                                                  

dördünci: dördünci zek°t virmek 42b/7, dördünci su¢âlleri 19a/2, 

dördünci  na¹³§atümüz oldur 41b/5,  dördünci ehlullahdur 42a/15 

beşinci: beşinci su¤âl 19a/5, beşinci §esâbları âsân ola 36b/2, beşinci 

§acca varma® 42b/8 

altıncı: altıncı m³zânda günâhlarından ²evâbları a¦ır gele 36b/2 



33 
 

yedinci: yedinci ma§şer arasında 36b/3 

on yedinci: Ramaøanuñ on yedinci Cum¤a gün 6a/12 

1.1.1.6. İsimden İsim Yapım Ekleri 

+an, +en 

Metnimizde sadece o¦lan kelimesinde bu eki tespit ettik. Bir örnek haricinde 

bu ek kendinden sonra +cu® ekini alarak kullanıma girmiştir. 

o¦(u)l-an-dan 52a/5, o¦(u)l-an-cu®larına 32b/3, o¦(u)l-an-cu¦ı 36b/7, 

o¦(u)l-an-cu®lardur 39b/13 

+cu¦az 

Bu ek, isimlerden sevgi ve küçültme  anlamlı isimler türetir. Metnimizde tek 

örneği vardır: 

®ul-cu¦az-ı 54b/12 

+cı, +ci 

Meslek ve bir işi kendine uğraş alanı seçenleri belirten isimler yapar. 

Metnimizde tek örneğine rastladık: 

®u®la-cı 19b/9 

+cu®, +cük 

Adlara ve sıfatlara küçültme, pekiştirme sevgi ve acıma anlamı veren isimden 

isim yapım ekidir. 

 o¦(u)lan-cu®-lardur 40b/13,  o¦(u)lan-cu®-larına 39b/13 

+daş 

Bu ek genelde isimden ortaklık birliktelik anlamı veren isimler yapar: 
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®arın-daş 49a/2, ®arın-daş-un 9a/12, ®arın-daş-ı 12a/5, ®arın-daş-ına 

12a/6 

+eş 

 gün-eş-i 9a/2 

+lu, +lü 

Türkiye Türkçesinde her ada gelebilen ve addan ad ve sıfat türeten en işlek 

eklerden biridir20. Bu ekin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesi dil ürünlerinde görüldüğü 

gibi metnimizde de bir örnek hariç daima yuvarlak ve ünlü uyumuna aykırı 

vaziyettedir. Sadece 11a/9 numaralı varakta “atlı” kelimesinde bu ekin uyuma 

girdiğini görmekteyiz. Metnimizde görülen örnekler şunlardır: 

altun-lu 23a/7, ad-lu 32a/5, ®an-lu 38a/11, 38b/10, ¬ayır-lu 39b/10, 

yer-lü 2b/11, ¤izzet-lü 20a/7   

+lı®, +lik 

Genellikle düz ünlülü şekilleriyle karşılaştığımız bu isimden isim yapım eki 

çok işlek ve kapsamlı bir ektir. Ana görevi eklendiği kelimeye yer, bağlılık meslek 

gibi özellikler kazandırmasıdır. Metnimizde bu ek, büyük çoğunlukta Arapça ve 

Farsça kökenli isimlere gelerek kullanıma girmiştir: 

aç-lı®-dan 4b/9, ¦addar-lı® 10a/10, mekkâr-lı®-dur 10a/10, pâk-lıg -

ıyla 22a/8,  ¬asta-lı®-da 28b/5, âsân-lı¦-la 36a/14, ümmet-lik 27a/13, 

p³r-perver-lik 43a/13 

 +(u)n  

  ®oy-u-nun 40a/14, boy-u-nlarına 52a/11 

 +ncı, +nci, +(ı)ncı, +(i)nci, +(ü)nci 

 Asıl sayı isimlerinden sıra sayı isimleri türetir. 

                                                             
20 Korkmaz, a.g.e., s. 60. 
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iki-nci 18b/8, üç-ü-nci 18b/13, dörd-ü-nci 19a/12, beş-i-nci 28a/1, 

yedi-nci 36b/3, on-ı-ncı 8a/11, altı-ncı  36b/2 

 +suz, +süz 

 +sIz / +sUz eki, addan “yokluk, eksiklik” bildiren olumsuz anlamda sıfatlar 

türeten çok işlek bir ektir. “Sahip olma, kendinde bulundurma” görevindeki sıfat 

türeten +lI / +lU ekinin karşıtıdır21. Bu ek metnimizde daima yuvarlak ünlüdür: 

  tu§fe-süz 40a/2, ¹u-suz 14a/13, gök-süz 29b/5 

1.1.1.7 Fiilden İsim Yapım Ekleri 

-(ı)ç 

 ®ıl-ı-ç 6a/13, ®ıl-ı-ç-la 12b/14, ®ıl-ı-c-ın 13a/6 

-ı, -u 

  ®or®-u-larından 47b/3, ®or®-u-sından 52a/4, ¹or-ı-larıyla 43a/8 

-sü 

  giy-(e)-sü-lerüm 38b/12 

1.1.2. Zamir 

1.1.2.1. Kişi Zamirleri 

Şahıs zamirleri, varlıkları kişi olarak temsil eder, kişi adlarının yerine geçer. 

Bütün varlıklar teklik ve çokluk biçimleri ile üç şahısta toplanır. Metnimizde 

zamirlerin çekimleri sırasında kök değişiminin dışında zamirlerin hepsinin ilgi hâli 

eki almış şekillerinde ekin ünlüsü daima yuvarlak şekilde kullanıma girmiştir: 

1. Kişi zamirleri: ben, biz  

ben: ben 2b/8, 3a/1, 4a/5, 6b/13, 7a/3, 9b/11, 10a/1,4, 12a/3, beni 

9b/8, 10a/5, 23a/13,14 benden 17a/14, 19b/4 benden razı oldun 12a/2, 

                                                             
21 Korkmaz, a.g.e., s. 74. 



36 
 

benüm şefaatimden 6b/13, benüm katlimi 10a/2, benüm 10b/3, 14a/12, 

benümle 15b/7 

biz: biz 3b/9, 4b/13, 18a/9, bizi 2b/9, 17a/15, bize 2b/1, 3b/2,12, 4b/1, 

7a/14,15 bizden 3b/15, 7b/2, 31b/6, bizler 3b/13, 27b/13, bizüm 4b/14, 

5a/13,13, 5b/7, 7a/11, bizüm 18a/7,13, 51b/11 

2.Kişi Zamirleri: sen, siz 

sen: sen 10b/15, 20a/3,8, seni 43b/14, 46a/5, senden 10a/12, 12a/3,3, 

28b/13 senüñ 7a/3, 9a/134, 17a/2, sensin 12a/14 

siz: siz 8b/14, 19b/3, 23a/8, sizi 8b/14, 25a/12, 49b/2, size 10b/12, 

13b/13, 18b/4, 19a/3, sizde 19a/5, 26b/13, sizden 21b/8, 27a/14, 

31b/4, sizlere 4a/3, 10b/9, 13a/11, 18a/13, sizlerden 24b/14, sizler 

10b/9, 18a/14, 19a/11, 30b/11, sizdeki 30b/6, siziñ 3b/15, 16a/3, 20b/1 

sizsiz 8b/15, 9a/2,3,5,7 

3.kişi zamirleri: ol, anlar 

ol: oldur ki 32b/7, nasihatimiz oldur ki 32b/2 

anuñ: anuñ 10a/1, 13b/2, 24a/8, 25a/10, 31a/14, 38a/4,8, 43b/10,12, 

50a/13, 51a/3,6,7 

anı: anı 2b/5, 10b/15, 12b/1, 20a/5,12, 21a/7, 29a/8 

anda: anda 41a/12 

andan: andan 12a/7, 12b/9, 13a/5, 17a/4,9, 19b/8, 42b/2, 49a/12 

anlar: anlar 3a/2, 7a/15, 8a/9, 13b/4, 18a/3, 28a/13, anlarıñ 7b/2, 

8a/13, 20b/14, 24a/8, 25a/8, 27a/13, 29a/2, 30b/14, anlara 4a/6, 7a/9, 

anları 14b/8, 15a/1, 19a/2, 25a/1, anlardan 27b/14 
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1.1.2.2. İşaret Zamirleri 

Metnimizde elde ettiğimiz sonuçlarda işaret zamirleri bu, bunlar, o, şu, şunlar 

olarak yer almaktadır. Bunların dışında nadir olarak kullanılan şular şekli de 

metnimizde bir kez kullanıma girmiştir: 

bu: bu 10a/10, 14b/2, 15b/5, 16a/15, 17a/2, 23a/1, budur 5b/6, 17a/15, 

18b/10, 19a/1, 22a/2, 23b/10, 24a/4, 25b/8,12, 26a/4,12, 26b/5, 

27b/11, bunda 9a/4, 11a/1, 13a/11, 16b/11, 39b/4, 43b/15,  

bunlar: bunlar 3b/3, 4a/7, 6b/11, 7a/14, 13a/8, 18b/2, 26a/3, bunlardır 

41a/15, bunlarıñ 3b/3,10, 5b/8, 6b/12, 13b/14,19a/2, 28a/15, 

40a/10,13, bunları 3a/12, 31b/15, 40a/8, bunlara 3b/15, 5a/1, 6b/11, 

7a/4, 19a/11, 44a/6, bunlardan 42b/10, 

bunda: bunda 3b/11, 7a/7, 9a/4, 11a/1, 13a/11, 16b/11, 39b/4, 43b/15,  

ol: oldur ki 5b/2, 32/11,14, 32b/2,5,7, 35b/15, 37b/7, 41b/6, 42a/7 

anı: anı 2b/2, 13a/13, 13b/12,  

anda: anda 24a/6, 39b/5, 48a/12 

    andan: andan 10a/7 

şunlar: şunlar 20a/14, 25a/15, 31a/14, 34a/4, 37a/9, 37b/5, 39a/1, 

51b/11 

şular: şular 48b/10 

1.1.2.3. Dönüşlülük Zamirleri 

Dönüşlülük zamirleri, şahıs zamirlerinden daha güçlü anlam taşırlar. İşin 

yapana dönüşünü gösteren bir işlev üstlenir. Asıl dönüşlülük zamirleri kendi ve öz 

kelimeleridir. Metnimizde bu kullanım mevcuttur: 

kendü: kendü 11b/14, 16a/6, 52b/13, 54b/4, kendülerüñ 2a/10, 15a/15, 

16a/2, kendüye 16b/6, 17b/4, 48a/14, kendülere 54b/3, kendülerine 

51a/10, kendüni 20b/13, 21a/11,15, kendüñüz 27b/2, kendümüzi 27b/4 
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kendüz>kendi+öz: kendüzin 16/8 

1.1.2.4. Belirsizlik Zamirleri 

Kişileri ve nesneleri belirsiz olarak karşılayan zamirlerdir. Metnimizde 

seçilen örnekler aşağıdadır: 

bazı: bazı 4a/5, 22b/14, 30a/7, 32a/9, 38a/14, 51a/14, bazısı 28a/2, 

30b/10, bazıları 19a/6, 47b/14, bazımızdan 24b/1 

biri: biri 35b/12, 47a/4,5, 51b/1,4, birisi 21b/3, 31a/8, 37b/8, 37b/10, 

birin 6b/9, birini 23a/12, birisin 33a/12, birine 32b/11, birinde 36b/1, 

birisinden 33b/14 

her biri: her bir 14b/12, her birisi 3b/6, 31b/7, 47b/6, her birisin 

13b/14, 41b/2 

kimse: kimse 12a/11, 26b/15, 42a/9, kimseler 5b/11, 52b/1, kimseye 

53a/15 

kimesne: bir kimesne iki şâhid diñledip i²bât-ı neseb itdükden¹oñra 

19b/4,  bir kimesneye ki Ha®  te¤âlâ kelâm-ı ®ad³minde pâkdur 22a/8, 

kimesne ¤ilm fa®hı bilmiyeydi 29a/15, kimesne  aña deryâ diyübilmez 

29b/4 

®amu: seyyidler ®amu cevr u cefâda 3a/9, dâr-ı ¤ukbâda ®amu 

şehzâdeler sizsiz 9a/5, Mu¹µafâ ru§ını irşâd ®amu ervâ§ sâdât  anda idi 

41a/11, ®amumuz bunlaruñ perverdesidür 48a/9 

her kişi: her kişi 20a/12, 27a/4, her kişiye 43a/14,15 

her kim: her kim 47b/4, 50a/3, her kime 55a/7, her kim ki 5b/2, 32a/5 

her ki: her ki 37a/5 

herkez: herkez 2b/11, 9b/12, 31a/13 
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1.1.2.5. Soru Zamirleri 

Metnimizde tespit ettiğimiz soru zamirleri  ®anı, kim ve ne kelimeleridir: 

®anı: pes senüñ atânuñ nevbeti ®anı 17a/3 

kim: kimden isterüz  ma§şer ra§meti 7b/7,  bu  şehzâdeleri kime 

®oyup gidersin 9a/9,  ®ıyâmet gününde â¹³lere şefâ¤at kim idecekdür 

43b/7 

ne: fa¬r-ı ¤âlem evlâdın şöyle fa®r-ı £elâletde görseydi ne cevâb 

ideydi 3a/12, ®ab°l-i tövbeye sebeb ne oldı 44a/12, bu başındaki yeşil 

n°rdan tâç ne tâçdur 45b/5 

1.1.2.6. Bağlama Zamiri 

 Bağlama zamiri metnimizde kim kelimesi ile karşılanmıştır. Cümleye kattığı 

anlam ise ki o paralelindedir. 

kim dilerse ra§meti her geh nesl-i A§mede 7b/6, bilürsiz kim şer³¤at 

©âhirine hükm ider 31a/1, şol kimesneler kim benüm evlâdumdan 

birisin görse aya¦ üstüne ®al®up ta¤©³m ide 33a/11, 

1.1.2.7. Aitlik Zamiri 

Şahıs ve işaret zamirleriyle kurulan ad tamlamalarında tamlanan öğesinin 

kaldırılarak yerine +ki aitlik ekinin getirilmesiyle oluşturulan zamirler aitlik 

zamirleridir22. Metnimizde seçtiğimiz örnekler şunlardır: 

başumda-ki 9b/13, egnümde-ki 9b/14, belümde-ki 9b/15, başunda-ki 

45b/5, ®ula®larunda-ki 45b/13, içinde-ki 46a/10 

 

 

 
                                                             
22 Korkmaz, a.g.e., s. 430. 
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1.1.3. Sıfat 

  1.1.3.1. Niteleme Sıfatları 

Niteleme sıfatlarının tanımı konusunda dilcilerin genel anlamda hemfikir 

olduklarını söyleyebiliriz. Niteleme sıfatları, kendinden sonra gelen ismin niteliğini 

belirten sıfatlar olarak tamlama kurarlar. Metnimizdeki örnekleri şunlardır: 

dürlü dürlü hile 4a/9, a¦ulu zehrle sıvarılmış kılıç 6a/13, çıplak 

develer 14b/7, envâ¢ türlü deliller 19a/13, yeşil ¤alâmet 20a/5, câhil 

kimesne 20a/11, mübarek yüzin 25b/3, altunlu bezler 29a/8, göksüz 

a¦aç 29b/6, zeki µab³¤at 30a/12, zehirli göñlin 38a/10,38b/9,  ®anlu 

göñlin 38a/10,11, a® tuz deñizi 41b/15, ®atı yay 44b/8, a® inc° 44b/9, 

®ırmızı altun 44b/11, ®ırmızı n°rdan kemer 45a/8 

1.1.3.2. Belirtme Sıfatları 

Adları sayı belirterek, soru sorarak ya da gösterme yoluyla, kimi zaman da 

belgisiz olarak belirten sıfatlara belirtme sıfatları denir23. 

1.1.3.3. İşaret Sıfatları 

Metnimizde tespit ettiğimiz işaret sıfatları aşağıda gösterilmiştir. Görüldüğü 

üzre bu kelimesi en çok kullanılan işaret sıfatı olarak göze çarpmaktadır: 

bu: bu seyyidler 2b/15,3b/14, bu ma®âm-ı dil-güşâya 2b/15, bu 

r°zgâr-ı b³-vefâ 3a/2, bu p³r-zen³ dehr 3b/4, bu ¬u¹°¹da 4a/6, bu 

melâlet 4b/6, bu râz 4b/10, bu gün 4b/11, 8b/9,15b/10, bu kâinât 

5a/15, bu cihân 5b/1, bu cümleden 5b/15, bu gice 8b/5, bu şehzâdeler 

9a/9, bu esb 9b/14, bu sözler 10a/13, bu cefâlar 13b/15, bu nâşlar 

15b/3, bu hikâyet 15b/15, bu şerefler 19a/9, bu söz 25a/8, bu göz 

25a/6, bu dünyâ 29a/12, bu dergâh 33a/1 

                                                             
23 Neşe Atabay  vd., a.g.e., s. 80. 
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ol: ol kişi yerinde ®arâr ide 35b/6, ol kişi rabbisini göre 35b/14, ol 

muhabbet n°rıyla ®abri münevver ola 36a/15, mübârek elleriyle ol 

¤a®³®leri oynar 40b/6, ol gün 50b/10, ol belâyı kendülerine a¬irden 

©an iderler 51a/10 

şol: şol na¹³§atler ile ¤am³l olup 32a/10, şol ®atı yaydan o® çı®ar gibi 

çı®mışlardur 39a/4, şol ¹adefe beñzer 42a/1, şol günki ®ıyâmet ®opa 

52a/1, şol µâ¢ifedür 52a/12,  

işbu: işbu øa’³f ve nah³f Seyyid Seyfu’l-lah 2a/5 

1.1.3.4. Belirsizlik Sıfatları 

Metnimizde sıklıkla geçen belirsizlik sıfatları aşağıdadır: 

ba¤øı: ba¢øı ¹âhib- i sa¤âdetler 4a/5, ba¤øı meşâyi¬ 22b/14, ba¤øı  

¬ıdmet lâzım olup 30a/7, ba¤øı del³l u e§âd³² 32a/9, ba¤øı kitâblarda  

men®°ldür 43b/7,  

bir: bir gün 4b/3, ¤âlemde bir şa¬¹uñ  ¤ıyâlleri 4b/13, bir zaman ola ki 

14a/12, bir işâret müşâhede iderlerdi 15a/6, bir gice vâlid-i 

büzürgvârını vâ®ı¤asında görüp 16a/9, bir kimesne iki şâhid diñledüp 

19b/4 

bir ®aç: bir ®aç na¹î§at idelüm 4a/1 

hiç bir: hiçbir nesne olmadum 51b/6 

her: her menzilde bir kerâmet 15a/5, ¹açlarınuñ her ®ılı §ürmetine 

40b/11, her fi¤li Allahuñ rıøâsı  idersiñ 48b/8 

®amu: ®amu şehzâdeler sizsiz 9a/5, ®amu ervâ§ sâdât  anda idi 41a/11 

nice: nice yirde rivayet bulup 29a/5, niçe kelimâtlar da¬ı il§a® idüp 

32a/3, nice yıllar gözi giryan ve cigeri püryân 45a/8,  
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1.1.3.5. Soru Sıfatları 

nice: nice ecdâdlarumuz 13a/12  

ne: fa®r-ı  £elâletde görseydi ne cevâb ideydi 3a/12, ne vechle ¤izzet         

etmek gerek 32b/2, bu başındaki yeşil n°rdan tâç ne tâçdur 45b/5                

®aç: ®aç yılda seyyid olup şeref-i siyâdetle müşerref  olur 30b/2 

®an®ı: ®an®ı mel¤°n sevmese seyyidleri olısar anlar cehennem etleri 

50a/1 

1.1.4. Zarf 

1.1.4.1. Zaman Zarfları  

Zaman zarfları fiillerin sıfat-fiillerin ve zarf-fiillerin anlam açısından 

belirleyen sınırlandıran ve onlara kesinlik kazandıran yapılardır. Bu zarflar ne 

zaman? ne vakit? sorularına cevap verir. Metnimizde Türkçe ve yabancı asıllı zaman 

zarflarının büyük kısmı doğrudan doğruya zarf oluşturmuştur: 

â¬ir:  â¬ir çı®up Beytullaha gitdüm 10a/6, a¬ir gelecek evlâd-ı 

Res°lüñ günâhlarını ma¦firet  idecegidür 23a/6,             

üç gün: üç gündür ki ma¢k°lât ®ısmından sarâyumda nesne yo®dur     

4b/13    

bu gün: bu gün gördüm ki gözlerin giryân 4b/11,  

¤âkıbet: kim ki gelür ¤âkıbet gider 5a/15 

pes: pes ¤âkıl-ı dânâ bu cihân devletin neydür 5b/1 

cum¤a: Ramaøanıñ on yedinci Cum¤a gün ¹abâ§ namâzında 6a/12 

irtesi: irtesi dâr-ı fenâdan  dâr-ı be®âya inti®âl itdiler 6b/1 

şimdiki ¬al: şimdiki ¬ale şükr etmek bir sa¤âdetdür 8a/4 

bu gece: bu gice Res°lullahı vâ®ı¤amda gördüm 8b/5 

®ıyâmet güni: ®ıyâmet güni  â£âd eyleñüz 9a/5 
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evvel: evvel ehl-i beyt-i Res°le §arb ideñ ©âlim benüm 10b/3 

Mu§arrem ayınuñ onıncı güni: Mu§arrem ayınuñ onıncı güni 11a/6 

âder güni: âder güni §aøret-i İmâm-ı  Ḥüseyin  Hürrüñ ol ¹adâsıñ 

işidüp 11b/12 

henüz: henüz Yah°diler baña ¤izzet iderler 15b/8 

nice zaman: nice zamân gecmişdür 16a/3 

ḍuhâ: ḍuhâ irişüp mü¢e££inler nu¤rullah-ı ekbere  a¦âz itdükde 17a/4 

®ıyâmete dek: ®ıyâmete dek ne mün®aµ¤ olur 17a/8 

ol-dem: ol-dem ¦ayret-i Ḥa® varır 19b/11 

şol zaman: şol zaman olınca ki §uø°r-ı Ḥa®da ki£bleri ©âhir olup 

20b/2 

dâ¢im: dâ¢im  Cebrâ¢³l ¤aleyhisselâm terbiye iderdi 23b/9 

biñ yıl: biñ yıl mütecâviz etmemişdür 26a/8 

a¬ir zamânda:  a¬ir zamânda ¤İsâ İbn Meryem gökden ine 26b/6 

on beş yâ¬°d yigirmi yıl:  on beş yâ¬°d yigirmi yıl olınca bu  

didigüñüz ¤ilm-i şer³fle müşerref olma® mümkündür 30a/14 

henüz: henüz İslâma gelmiş Müselmânlardan ola 34a/2 

ol zamândan berü: ol zamândan berü ben bu ma¤¹°ma mu§abbet 

etdüm 36b/13 

nâgihân: nâgihân bir ¹a§rada bir dâne a® inc°den bünyâd olınmış bir    

®ubbe göründü 44b/9 

bir gice: bir gice ba¤øı kimesneler bir yire cem¤ olup 51a/14 

Sultân Süleymân bin Selim Hân Gâz³ zamânında: Sultân Süleymân 

bin Selim Hân Gâz³ zamânında bu kitâbı tamâm eyledük 55a/15 

1.1.4.2. Yer Zarfları 

Bu grupta seçtiğimiz zarfların örneklerini şu örneklerle sıraladık:  
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µaşrasında: vâki’ Silivri ®apusı µaşrasında 2a/8 

®ıbleye ®arşu: ®ıbleye ®arşu taøarru¤la eydürlerdi 4b/12 

bunda: bunda ma§şerde müyesser olmaya aña şefâ¤at n°rınuñ tâbı 

11a/1 

önden: önden Hürrüñ ®arındaşı Hürrüñ  şehâdetin işidüp meydâna 

gelüp  ®arındaşına mul§a® oldı 12/5 

girü: biz girü  Kerbelâ ahvâline gelelüm 14b/5 

ilerü: ilerü gelmekde her bir nâ-¬alef  yire ®ahr olma®da 14b/12 

1.1.4.3. Azlık Çokluk Zarfları 

Azlık çokluk zarfı örneklerini aşağıda şöyle sıraladık: 

nice: a¬ir nice yez³diler helâk itdükden ¹oñra 11b/9, Res°lallah ile    

sizüñ mâbeynüñüzden nice zamân  gecmişdür 16a/3, nice müddet  

gecdükden soñra ömri a¬re irer 21a/4, ¤İsâ mâbeyninde nice biñ yıl 

geçmişdi 26a/7 

nice nice: â¬irü’l-emr nice nice mâ-lâ-ya¤nileri cehenneme gönderdi 

12b/10 

henüz: aña Zeynel¤âbid³n da¬ı derler henüz yedi yaşında idi 12a/12 

ço®: ço® mudur bu deñlü ta§k³r itseler 14b/11 

biñ kerre: yüzine biñ kerre ururlar 24a/2 

hiç: hiç ayrılmayam âl-i ¤abâdan 25a/13 

biñ yıldan berü: benda¬ı biñ yıldan berü ¬âk ile yeksân olmuş 

giysülerüm alup 38b/11 

biñ yıl: biñ yıl ¤ibâdet etmişce ²evâb bulur 39b/10  
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biñde biri: biñde biri beyân olunmazdı 49b/11 

1.1.4.4. Nasıllık Nicelik Zarfları 

Bu zarflar eylemin niteliğini ne durumda olduğunu, nasıl meydana geldiğini 

belirten sözcüklerdir. Metnimizde kelime tekrarı, sıfat ve isimlerle yapılan birleşik 

zarf örneklerine de rastladık. Bu örneklerin de içinde bulunduğu liste aşağıdadır: 

mel°l ve ma§z°n: Fâµımayı mel°l ve ma§z°n görüp eyitdi 4b/5 

taøarru¤la: ®ıbleye ®arşu taøarru¤la eydürlerdi 4b/11 

bîh°ş: deñlü mi§net müyesser ®ıl diyüp bîh°ş oldı 5a/8 

bu deñlü: ammâ bu deñlü vardur ki 5b/4 

dürüst: evlâd-ı Mu§ammed dimese islâmı dürüst olmaz 31b/2 

öyle: öyle ri¤âyet ®ılurlardı 41a/2, bir seyyide öyle  kötek  çaldumki 

51b/5 

böyle: bu gün evlâdına böyle ©ulm idersiz didükde 15b/10, bu  göz 

böyle görüşle göz degildür 25a/6, ta®d³r-i rabbân³ böyle imiş 22b/9 

şöyle: şöyle fa®r-ı £elâletde görseydi 3a/11, ¤adlla şöyle ma¤m°r ®ıla 

26b/9, ba¤øı meşâyi¬  şöyle buyurmuşlardur 22b/15 

bir bir: bir bir ba¦rına ba¹up vedâ¤ dirdi 8b/11, ¤asker-i a¤dâ sizi bir 

bir şehid eyler 8b/15 

envâ¤ dürlü: envâ¤ dürlü mühmelât söyler idi 15a/15 

a¦ır: m³zânda günâhlarından ²evâbları a¦ır gele 36b/3 

diri: diri ®ılup ma§şer yirinde cem¤ eyledükde 38a/8 

¹aluyı ¹aluyı: ¹aluyı ¹aluyı giderler evli evine sevine 48a/13 
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1.1.4.5. Soru Zarfları 

Metnimizde soru zarfı türünü karşılayan nice ve niçün kelimeleridir: 

nice: ecdâdlarumuz dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya nice ri§let itmişlerdür 

13a/12, size nice ri¤âyet idelüm ve nice §ürmet  idelüm 18b/4, a¹§âb 

eyitdiler yâ Res°lallah nice mu§abbet gerek 28b/1, selâm virdügi va®t 

nice virmek gerek selâmın nice alma® 32a/12,13 

niçün: niçün kılduñ anı böyle melâmet 20a/5 

1.1.5. Edat 

1.1.5.1. Bağlama Edatları 

Bağlama edatları, cümleleri veya cümle içindeki kelimeleri ve kelime 

gruplarını ya mana bakımından yahut şekil itibariyle birbirine bağlayan sözlerdir. Bu 

bakımdan Türkçe cümle kuruluşunda bağlama edatlarının yeri ve vazifesi ihmal 

edilemeyecek kadar mühimdir24. Metnimizde çok sayıda örneği bulunan Türkçe ve 

yabancı asıllı bağlama edatı tespit ettik: 

ammâ: ammâ bu deñlü vardur ki 4a/1, ammâ ¬alvetlerinde mu¤cizât-ı 

res°le sihrdür ve Ḳur’ân-ı ¤a©îme şi¤rdür dirlerdi 5b/13, ammâ şöyle 

ma¤l°muñuz olsunki 52b/10 

anca®: anca® bizim ma®¹°dumuz sizlere anlaruñ dünyâda  ne 

mu§annitler çekdiler bildürmekdür 18a/13,  anca® hikâyetdür §ikâyet 

49a/1, anca® bunlaruñ ¤iti®âdları olmadu¦ı ecelden 51a/9 

belki: belki m°cib-i µamudur diyesiz 31b/5, ta©allüm güni degildür 

belki şefâ¤at ve mürüvvet günidür 38b/8 

çün: çün ®ılduk idrâk ki kimdür serseri kimdür selâmet 11b/4, ¤eynüm  

süreliden çün buldı §ayât-ı ezel³ 55a/9 

                                                             
24 Necmettin Hacıeminoğlu ; Türk Dilinde Edatlar, MEB Yayınları,  Ankara 1992,  s. 112. 
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çünki: çünki bu deñlü su¢âl ve cevâb olındı baña 32a/2, çünki 

bildüñüz her  kişiye mürşid lâzımdur 43a/15, çünki Ādem 

¤aleyhisselâm ¬aµµı o®udı 45a/4 

da¬ı: Mu¹µafâdan da¬ı ¤âr eylemezler mürteøâdan o®urlar 48a/10, 

¤amel  idüp bu yol da¬ı ya®ındur diyü Ḥind° ve andan Ḥabeşe çı®a 

49a/11, ol va®tin bir da¬ı e§ibbâmuzın ellerin elimize alup 52a/10 

eger: eger iderseñüz §aøret-i Ḥüseyn ®anıla zamâne seyyidlerinüñ 

®anı bir midür 50b/14, eger ®oñşusı ölse ol ma§alleden evin  ¹atup 

göçer 53b/12, eger Ḥâric³ler başumı kesse s³nemde mu§abbetler 

vardur 55a/5 

imdi: imdi var ®ıyâs eyle 46b/5, imdi ¤az³zler ®ı¹¹adan §i¹¹e dimişler 

51b/10, imdi bize da¬ı vâcib olan budur ki 53a/6 

®açan: ®açan bir seyyidüñ ¤ayıbın görürler 24a/1, ®açan bu âyet-i 

ker³me nâzil oldı 28a/10, ®açan ®atre deñizden ayrı düşse deñiz olmaz 

29b/2, ®açan diksek yire bir göksüz a¦aç yaşarmaz 29b/5 

®açankim: ®açankim  ¤asker-i a¤dâ sizi bir bir şeh³d eyler 8b/15, 

®açankim sizler bunlara bu vechle su¢âlleri  vârid oldu®da 19a/11, 

®açankim ¹uyın olmasa başı yimezler ol ¹uyıla pişmiş aşı 29b/6 

ki: imdi şunlar ki seyyid olmayup ¤alâmet-i siyâdet ile mutta¹ıf olalar 

20a/14, imdi bu §ad³²den ma¤l°m oldu ki ecdâdından evlâdını 

ayırma® ¬aµa imiş 23a/15, bilmem ki bu deñlü ¤ilm ne va®tin §â¹ıl ®ıla 

30a/12, sizi sevmegi farødur ki  âyât-ı Ḳur’ân eydür 31a/12,  

kim: dâ¢im cevâbuñuz budur kim ümmet-i Mu§ammedden 

oldu¦umuz içün 27b/11, bilürsiz kim şer³¤at ©âhirine hükm ider 31a/1, 

benim mürüvvetüme şükr eyle kim saña kâfirler defn olunmasın 34b/4 

l³kin: l³kin p³r-perverlik hünerdür 43a/13 
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nitekim: nitekim Şey¬ Aµµâr dimiş 11a/14, nitekim bir §ad³²-i şerif 

rivâyet olınur 22b/1, nitekim şu¤arâ-yı ¤Arabdan birisi eyitmiş 31a/8 

pes: pes senüñ atânuñ nevbeti ®anı 17a/2,  pes siz da¬ı idesiz Ken¤ân 

atasınuñ risâletine inkâr etmişdür 24b/5, pes âl-i Resülüñ damenine 

iletsün seni 43b/14 

tâ kim: baña vir götüreyüm tâ kim ²evâb hâ¹ıl idem 6b/9, tâ kim 

bizüm da¬ı ri¤âyetümüz sizlere kemâliyle ola dirler 18b/12, tâ kim 

nizâ¤ların kesüp i¤ti®âdların ¹âf ideler 19a/14 

tâ ki: yâ Res°lallah nice mu§abbet gerek tâ ki mu§abbet yerine gece 

28b/2, tâ ki ol mu§abbet sebebiyle d³dâr-ı devlet müşâhedesi müyesser 

ola 32a/15 

u, ü: Ha®®a §amd u ²en¥ ve ¹ofra getürdiler 2b/10, sâl°sler cümle 

£ev® u ¹afâda seyyidler ®amu cevr u cefâda nâ-cinsler ¤ızzet u 

sa¤âdetde ola 3a/8,9,10, ol mel¤°n feryâd u fi¦ân ile i§râ® olur 51b/9 

ve: ben eyitdim buyuruñ bilelüm ve ¬ıdmet var ise edâ ®ılalum 3a/1, 

ehl-i beyt-i Resule bu¦ø idene bu¦ø ider ve ölse cenâzesine ba®mayup 

geçer 53b/11, bu âyetler ve bu §ad³²ler seyyid §a®®ında degildür 

54b/1 

 Cümleleri ve cümle içindeki kelimeleri ve kelime gruplarını birleştirme 

görevi üstlenen bağlama grubu edatları, bu görevinin dışında cümle başında 

kullanıma girerek cümle kuruluşunda da rol almıştır. Metnimizden seçtiğimiz 

örnekler şunlardır: 

bilesin kim: hemân bilesinkim ®ıyâmet güninde ¤â¹³lere şefâ¤at idecek 

Mu§ammed Mu¹µafâ ve cem³¤ ma¬l°kât ve ¤âlim anuñ §ürmetine ¬al® 

olınmışdur 43b/9 

ve eger: ve eger ®oñşusı ölse ol ma§alleden evin ¹atup göçer 53b/12 



49 
 

z³râ: z³râ evlâd-ı Mu§ammedden b³¤at etmek mücerred iki cihân 

fa¬rine mürâca¤at etmek gibidür 

1.1.5.2. Son Çekim Edatları 

Son çekim edatları cümlenin sonunda kullanılan ve genellikle edat olarak 

görev alan kelimelerdir. Metnimizde az sayıda olan ve benzerlik, durum ve bildirme 

anlamı taşıyan örneklerine rastladık: 

gibi: ser-çeşme-i ®ademinden ve vuøu¤ etmiş gibidür 47b/11, 

mücerred-i ecdâdlarına irtikâp etmek gibidür 49b/9, evlâd-ı 

Mu§ammede bu¦ø etmek sâ¢irlere bu¦ø etmek gibi degildür 50b/4 

üzre: her dem ®anâ¤at üzredür 5a/11, z³râ binâ-yı İslâm beş ®ol 

üzredür 42b/6 

dan ¹onra: Ādem bu kelimâtlardan ¹onra  vedâ¤ idüp girü ma®âmına 

mürâca¤at ®ıldı 46a/5 

1.1.5.3. Kuvvetlendirme Edatları 

Bu tür edatların bağlamadan ziyade umumiyetle kuvvetlendirme fonksiyonu 

daha belirgindir25. Metnimizde kuvvetlendirme edatları cümleye dikkat çekme, 

pekiştirme, kesinlik anlamları kazandırmıştır: 

da¬ı: öyle olsa biz da¬ı aralarından gidevüz 3b/9, nice müddetden-

¹oñra anı da¬ı yetmiş iki pâre ®ıldılar 12b/1, anlar da¬ı nice belâ urdı 

şimş³r ile Mülcem-i ¬âric³ 13b/5 

elbette ve elbette: elbette ve elbette ya¤ni §aøret-i Risâlet ¤aleyhi’s-

selâm eydür 23a/11, beni ziyâret ideni Allah u te¤âlâ yarlı¦ar elbette 

ve elbette 23a/15 

ve hem: ve hem §aøret bu gice Res°lullahı vâ®ı¤amda gördüm 8b/5, 

dâ¢imâ İslâma da¤vet ®ılurdı ve hem dilinde rekâket-i rüknet da¬ı 
                                                             
25 Muharrem Ergin; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları,  İstanbul 1988,  s. 344. 
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vardı 20b/10, bizler âl-i Res°lden ve hem ümmed-i Mu§ammedüz 

27b/14, ve hem bunlara irtikâp etmek mücerred-i ecdâdlarına irtikâp 

etmek gibidür 49b/7 

hiç: münâfı®lar ve mürtedler elinden çekdükleri ¤a£âb hiç ®âbil-i 

ta¤bîr degildür 6a/7, nedem hiç do¦madı ba¬tum güneşi 9a/2, 

®ılmadılar ol münâfı®lar senüñ hiç hürmetiñ 18a/5 

1.1.5.4. Karşılaştırma ve Denkleştirme Edatları 

Bu edatlar, cümleye iki ve daha fazla varlık arasındaki mukayeseyi, 

aralarındaki karşılıklı ilişki bağının ne durumda olduğunu açıklar. Az sayıdaki örnek 

aşağıda sıralanmıştır: 

hem… hem…: z³râ evlâd-ı Mu§ammedüñ ¤âlimlerine ümm³lerine 

¹âli§lerine µâl§alarına ihânet idenler hem øâl hem meøuldur 53a/9 

ya… ya…: ya mihnetümüz deñlü µâ®at ya µâ®atumuz deñlü mi§net 

müyesser ®ıl 5a/6, ya Yez³d bin Mu¤âviyenüñ b³¤atın ®ab°l  ya a¬rete 

vus°l-ı i¬tiyâr it 10a/13 

gerek… gerek...: Res°lullahuñ gerek ma¤nev³ o¦lı ol gerek r°hâni 

o¦lı 31a/5 

1.1.5.5. Seslenme Edatları 

Bu edatlar isimlerden ve ünvanlardan önce gelerek seslenme ve seslendiği 

kişi ve grubu belirtmeye yarayan edatlardır. Anlama canlılık ve hareket kazandıran 

bu edatlar metnimizde Türkçe ve yabancı asıllı örnekleriyle mevcuttur: 

ey: §aøret-i ¤Ömer eyitmiş ey o¦ul var §aøret-i Mu§ammed gibi bir 

cedd getür 7a/5, ey ma©l°mlar bu vâdi-i ¦urbette ©âlimler içinde 

a§vâlümüz  nolur 8b/11, ey ¬ânedân-ı çerâ¦-ı risâlet ve ey şem¤-i 

sebistân-ı imâmet 9a/10,  ey mü¢minler temâşâ eyleñüz 13a/7 
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yâ: yâ Ḥüseyin biz senden b³zâruz 10a/12, sen anı ma§r°m eyle yâ 

Res°lullah bize gör nitdi ¤â¹³ ümmetüñ 18a/2, Kerbelâda ger göreydüñ 

yâ Mu§ammed §âlümüz tâ ®ıyâmet sâkin olmazdı 18a/6 

Seyfiyâ: ¬ânedân-ı âl-ı A§med olanlar Seyf³yâ bulur sa¤âdet 20a/9,    

murâdum Seyfiyâ budur Hüdâdan ki hiç ayrılmayam 25a/12, Seyfiyâ 

biz a¬ret sulµânıyuz 27a/9 

1.1.5.6. Cevap Edatları 

yo®: pîrümüz yo® anıñçün yanlarında yirümüz yo® 4a/11 

bel³: Ḥüseyin eyitdi bel³ vâ®ıf oldum 8b/4 

1.1.5.7. Ünlemler 

Ünlemler her türlü duygu ve düşünceyi heyecanı ifade etmek için kullanılır. 

Metnimizde seçtiğimiz örnekler şunlardır: 

¤aceb: biñ yıldan berü ¤aceb sizde ne şeref ®almışdur 19a/4, Ḥa® atası 

te¤âlâ eydür bunlar £ürriyyet-i İbrah³mdür ¤aceb budur ki ¤İsâ 

¤aleyhisselâm yo¦idi 26a/4, ¤acebdür siz anuñ evlâdından bir §aµâ 

görseñüz 39a/8 

âh: der°n-ı dilden bir âh çeküp cânın tesl³m etdi 16b/3 

ilâhî: ilâhî ¤âlemde bir şa¬¹uñ  ¤ıyâlleri biz çekdü¦ümüzi çekerler  mi 

4b/13, eyleme aña müyesser yâ ilâh³ cennetüñ 18a/8 

dir³¦â: dir³¦â vâdi-yi ¦amda ®alan âvâreler sizsiz 8b/13, dir³¦â ebr-i 

©ulmetde ®alan mehpâreler sizsiz 9a/3 

1.1.5.8. Gösterme Edatları 

Metnimizde bu türün tek örneğine rastladık:  
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tâ: yâ Mu§ammed §âlümüz tâ ®ıyâmet sâkin olmazdı 18a/6,  tâ  şol 

zamâna dek ki bir ehl-i ¤ilm ile mü¹âhabat cehli   ©âhir ola 20a/13 

1.1.5.9. Tekrar Edatları 

kerre: iderler günde biñ kerre ¬aµâyı 23b/15, bir seyyidüñ ¤ayıbın  

görürler yüzine günde biñ kerre ururlar 24a/2 

nice def¤a: nice def¤a zehr-i ®âtil virüp şeh³d itmişlerdür 6b/5 

1.1.6. Fiil 

1.1.6.1. İsimden Fiil Yapım Ekleri 

+a-, +e- 

oy(u)n-a-r-dı 3b/11, ben(i)z-e-d-e 21a/15, oy(u)n-a-r 40b/6, oy(u)n-a-

y-a-lar-dı 40b/7  

+ar- 

  ¹ıv-ar-ıl-mış 6a/13, yaş-ar-maz 29b/6, ®ara-(a)r-mış 53b/15 

+et- 

  beñiz-(e)-t-mez-di 21a/11, il-(e)-t-mez 34b/8, il-et-sün 43b/14 

+la- 

añ-la-dım 3b/14, añ-la-m-ıñız 3b/15, ¹a®-la-y-a 54b/9,11,  a¦-la-r-ken 

12b/6, a¦-la-r-i-di 16a/9, añ-la-ma-sa-y-dı 27a/6, a¦-la-ma-¦a 40a/12, 

añ-la-mış-lar 42b/5 

+lan- 

  añ-lan-ur-dı 33b/2 

+le- 

  söy-le-ş-ür-ler-di 51b/1 
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1.1.6.2. Fiilden Fiil Yapım Ekleri 

1.1.6.2.1. Ettirgenlik Ekleri  

 -ar-, -er- 

çı®-ar-up 49b/5 

-der-, -ter- 

Eski Anadolu Türkçesi devrinde görülen ettirgen çatılı eklerden biridir. Bu 

ekin bu gün kullanışta olduğu tek kelime  “dön-” fiilidir. “göster-, gönder-”  gibi 

fiiller bu gün Türkiye Türkçesinde kök olarak kullanılmaktadır. Gürer Gülsevin 

“gönder-” fiilindeki -der’i ettirgenlik eki olarak kabul etmektedir26. Biz de 

metnimizdeki örnekleri bu anlayışla kullanıma sunduk:  

gös-ter-ür 30a/4, gös-ter-eyin 49b/1, gön-der-düñüz 10a/7, gön-der-di 

11b/7, gön-der-esin 17b/1 

-dur-, -dür-, -tür- 

yan-dur-duñ 31b/10, ®an-dur-dıñ 31b/11, et-dür-mek-dür 39a/13, µap-

dur-ma® 48a/15, az-dur-a 49b/4, ®al-dur-urlar 50b/11, ®al-dur-up 

2b/13, 5a/4, öl-dür-ür 49b/5, öl-dür-melidür 41b/4, it-dür-di 15b/14, 

(ge-tür<keltür-), ge-tür-dükleri 51a/11, ge-tür-düñüz 2b/8, ge-tür-üp 

8a/12 

-t- 

givür-t-di 12b/5, ey-(i)-t-di 8b/3, ey-(i)-t-miş 7a/5, ör-t-di 25b/2, a®-

(ı)-t-dı 13b/9 

-ur-, -ür- 

  geç-ür-evüz 17b/2, ay-ur-ma® 23b/1, düş-ür-di 12b/15 

 

                                                             
26 Gürer Gülsevin;  Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları,  Ankara 2007,  s. 140. 
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1.1.6.2.2. Edilgenlik Ekleri 

-l- 

yaz-(ı)l-mış 44b/12, kes-(i)l-ür 27a/6, yarad-(ı)l-mışdur 50a/13, deñ-

(i)l-di 52a/6, sıvar-(ı)l-mış 6a/13 

-n- 

gör-(i)n-e 24a/6, ol-(ı)n-mışdur 29a/5, sev-(i)n-e 44a/1, gör-(i)n-e 

44a/5, ¹ar-(ı)n-up 9b/6, de-ñ-ildi 52a/6 

1.1.6.2.3. İşteşlik Ekleri 

-ş- 

ir-iş-ür 27a/9, ir-iş-di 37a/4, yet-iş-mege 43a/11, ir-iş-miş 48b/3, 

söyle-ş-ürlerdi 51b/1 

1.1.6.2.4. Diğer Fiilden Fiil Yapım Ekleri 

-ma-, -me- 

®ıl-ma-ya 50a/3, ol-ma-dum 51b/6, ba®-ma-yup 50b/11, gör-me-ye 

18a/3, götür-me-ye 24b/13, yet-me-yene 28b/66, üşen-me-se 33b/1 

-y- 

  ®o-y-up 9a/9, ®o-y-am 32a/4, ®o-y-ma¦a 36b/14 

1.1.6.3. Yapı Bakımından Fiiller 

  1.1.6.3.1. Birleşik Fiiller 

 “Birleşik fiiller, bir ad veya ad soylu Türkçe ve yabancı kökenli bir kelime ile 

etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek, kılmak, yapmak yardımcı fiillerinin 

birleşmesinden ya da belirli kurallar içerisinde bir araya gelmiş iki fiilin anlamca 
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kaynaşmasından oluşmuş birleşik yapıdaki fiil türleridir”27. Üzerinde çalıştığımız 

metinde fiillerin birleşik çekimini üç başlık altında değerlendirdik: 

a) İsimlerle yapılan birleşik fiiller 

 b) Anlamca kaynaşmış veya deyimleşmiş fiiller 

 c) Karmaşık Fiiller 

  d) Tasvir fiilleri 

1.1.6.3.1.1. İsimlerle Yapılan Birleşik Fiiller 

 Bu türe girenler, ad+yardımcı fiil kalıbında oldukları halde, işlev ve anlam 

bakımından sadece kaynaşmakla kalmamış; aynı zamanda bir kalıplaşmayla yeni bir 

anlam  kazanmış, ya da mecazi bir anlam elde etmiştir. Metnimizde çok sayıda 

örneği olan bu türden seçtiğimiz örnekler aşağıda sıralanmıştır:  

et-,it-: 

¤uzlet id- 2a/11,10a/5, şikâyet et- 3a/3, terk-i diyâr et- 3b/3, ri¤âyet et- 

3b/8, 18b/2,  32a/12, kanâ¤at et- 5a/12, hürmet et- 7b/1, ta¬fîf et- 7b/2, 

ihânet it- 7b/4, 8a/7, i¤lâm et- 8a/3, şükr et- 8a/4, mu¬âlefet et- 9b/13, 

şehâdet id- 10b/2, bu¦ø et- 11a/13, ri§let it- 13a/12, defn et- 14a/4, 

i¤tibâr et- 15b/14, irsâl et- 16a/13, tesl³m et- 16b/3, te¤²³r et- 20b/12, 

emr et- 21a/3, µaleb et- 21b/5, ¦ıybet id- 21b/8, inkâr et- 22b/1, 

ma¦firet et-22b/14, ziyâret et- 23a/13, vefât et- 24a/11, şekk et- 26a/1, 

mu§abbet et- 28a/14, farø it- 28b/3, ekl id- 28b/5, ®arâr it- 32a/1,  

il§â® id- 32a/3, ¤izzet et- 32b/3, b³¤at id- 32b/8, işâret id- 33a/1, 

ta¤©³m et- 33b/1, ¤ibâdet ve µâ¤at id- 34b/1,2, ®ıyâm et- 35a/4, hesâp 

et- 38a/8, ®ıyâs id- 39b/14, mesµ°r et- 39b/15 

®ıl-:  

                                                             
27 Korkmaz,  a.g.e.,  s. 530. 
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edâ ®ıl 3a/2,  rivâyet ®ıl- 4b/2, namâz ®ıl- 5a/3, revâne  ®ıl- 10b/1, 

cüdâ ®ıl- 11b/11, müzeyyen ®ıl- 12b/14, muretteb ®ıl- 15a/9, §â¹ıl ®ıl- 

30a/12, na©ar ®ıl- 31b/15, müyesser ®ıl- 34b/5, diri ®ıl- 38a/8, nâliş 

®ıl- 38b/6, a¦âz ®ıl- 40a/12, ra§met ®ıl- 40b/12, iµâ¤at ®ıl- 44a/1, 

®arârgâh ®ıl- 44a/15, mürâca¤at ®ıl- 44a/15, irtikâb ®ıl- 47a/7, ziyâret 

®ıl- 49a/13 

eyle-: 

münhe£im eyle- 2a/4, binâ eyle- 2a/9, ihânet eyle- 7b/7, şeh³d eyle- 

9a/1, ma§r°m eyle- 10b/15, revân eyle- 12a/5, temâşâ eyle- 13a/8, 

mu¤tâd eyle- 16b/7, yâd eyle- 16b/8, şâd eyle- 16b/10, feryâd eyle- 

16b/12, âbâd eyle- 16b/13, da¤vet eyle- 20b/8, ®abø eyle- 21a/7, ®oñşu 

eyle- 21a/7, mu§abbet eyle- 25a/10, i§san eyle- 28b/4, ta¹addür eyle- 

30b/8, ziyâde eyle- 30b/13, taøarru¤ eyle- 34a/14, şükr eyle- 34b/4, 

ihânet eyle- 34b/6, ta¹avvur eyle- 40a/7, mesr°r eyle- 55b/3 

ol-:    

¤âmil ol- 2a/13, 54b/15, vâcib ol- 2b/1, 3b/2, vâ®ıf ol- 2b/14, 

müteveccih ol- 2b/15, perîşân ol- 3a/7, kâdir ol- 4a/2, çâ® ol- 5a/6, 

bîh°ş ol- 5a/8, azâd ol- 6b/1, vâ®ıf ol- 8b/4, müşerref ol- 8b/9, 

müyesser ol- 8b/9, 9a/4, revâne ol- 9b/5, 14b/7, süvâr ol- 9b/8, zâhir 

ol- 11a/11, mu®arr ol- 11a/14, raøı ol- 12a/2, mul§a® ol- 12a/7, 

ma¤l°m ol- 13a/14, 21b/13, 22b/7, 23a/2, 50a/14, 54a/11, şeh³d ol- 

14b/3, ®ahr ol- 14b/13, ¦âlib ol- 14b/14, ¬aberdâr ol- 15a/8, fevt ol- 

15b/10, b³dâr ol- 16a/10, sâ®ıµ ol- 17a/5, müstemi¤ ol- 17a/6, mün®aµ¤ 

ol- 17a/8, tebd³l ol- 17a/8, vâ®i¤ ol- 17b/6, 50b/8, ta¹avvur ol- 17b/7, 

sâkin ol- 18a/7, müte¬alli® ol- 18b/10, 23b/8, meş¦°l ol- 18b/12, vâ®ıf 

ol- 21b/6, 21b/10, 21b/13, em³r ol- 21b/8, ¹âdır ol- 23a/3, 24a/14, kâfir 

ol- 23b/3,4, ¦ar® ol- 24b/5, merd°d ol- 24b/8, ehl-i ta®vâ ol- 30b/13, 
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şâd ol- 31b/12, merd°d ol- 50a/11, ©âhir ol- 50b/12, cem¤ ol- 51a/14, 

i§râ® ol- 51b/10, bende ol- 55a/6, râøı ol- 55b/5  

olın- ( ~ olun- ):  

¦arr olun- 3b/4, rivâyet olın- 14a/5, 22b/1, 33a/6, 35b/8, 36a/5, 37b/2, 

ta¹avvur olın- 17b/7, ®atl olın- 17b/8, £ikr olın- 28b/8, hikâyet olın- 

29a/5, ümmet olın- 29b/2, cevâb olın- 32a/3, ilhâ® olın- 32a/8, defn 

olın- 34a/13, emr olın- 40a/13, ¬al® olın- 43b/11, bünyâd olın- 44b/10, 

na®l olun- 46b/11, beyân olun- 49b/11, şer§ olun- 49b/14, ihânet olun- 

50b/14,        

1.1.6.3.1.2. Anlamca Kaynaşmış veya Deyimleşmiş Fiiller 

 Bu gruptaki birleşik fiiller yukarıda değindiğimiz birleşik yapılı fiillerin 

devamı niteliğindedir; aralarındaki fark ise bu yapıdaki birleşik fiillerin yalın hal 

dışındaki çekim ekleriyle genişleyerek yeni bir yapı oluşturmasıdır. Üzerinde 

çalıştığımız metinde bu yolla oluşturulan birleşik fiillerin oranı azımsanmayacak 

sayıdadır: 

Yalın Hâldeki İsimlerle 

al-: araya al- 8a/6, icâzet al- 11b/6, elinden al- 11b/14,§üccet al- 

18b/6, önüne al- 25a/15, âsânlı¦a al- 51a/7 

aç- : ®anad aç- 44b/7, kilid aç- 45a/5 

çal- : kötek çal- 51b/5 

çek- : ¹af çek- 11a/9, âh çek- 16b/3, çak çek- 19b/12 

getür- : ®adem getür- 2b/8, ¹ofra getür- 2b/11, îmân getür- 5b/12, del³l  

getür- 30a/1, bergüzâr getür- 40a/3 

gör- : revâ gör- 10a/2, câ¢iz gör- 28b/6, eføal gör- 51b/14 

®aldır -: baş ®aldır- 2b/13, el ®aldır- 10b/4 
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µut-: pinhân µut- 4b/11, em³n µut- 24b/1 

ur- : za¬m ur- 11b/10, ®ula® ur- 29a/4, 43b/6, kilid ur- 44b/11 

vir- : îcâzet vir- 4b/15, ¦ur°r vir- 34a/1, dermân vir- 37a/8, ®udret vir-  

55a/13 

bas- : ba¦rına ba¹- 12b/5 

®al- : dehşetde ®al- 8a/15, ¦amda ®al- 8b/14 

Belitme Hâlindeki İsimlerle 

aç- : gözin aç- 12a/1 

al- : etrâfın al- 12b/12, selâmın al- 32b/12, ¤a®lın al- 49b/4 

bul- : cezâsın bul- 17a/11 

kes- : nizâ¤ların kes- 19a/14 

sür- : yüzin yüzine sür- 12b/5, yüzin sür- 19b/15 

µut- : dâmen-ı ¤arşı µut- 38b/3, mürşid-i dâmenüñ µut- 43a/11 

vir- : şehâdet ¬aberin vir- 8b/6 

yit- : şehâdeti yit- 31a/13 

Yönelme Hâlindeki İsimlerle 

getür- : yerine getür- 8a/13  

ol- : esbine süvâr ol- 9b/8, §âline vâ®ıf ol- 21b/6 

al- : araya al- 8a/6, başın dizine al- 11b/15, önüne al- 25a/6, eline  al- 

36b/7 

gönder-: cehenneme gönder- 12b/10 

®al®- : aya¦ üstüne ®al®- 32b/13, 33a/12, 33b/1 
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µut- : yüzin göge µut- 25b/3 

vir-: ta§¹³l-i ¤ilme vir- 30a/10, ta§¹³l-i siyâdete vir- 30b/1, dünyâ 

dimâ¦ına ¦ur°r vir- 33b/15 

ba®- : ©âhirine ba®- 54a/6 

eyle- : ®albine na©ar eyle- 54a/6 

ba¹- : ba¦rına ba¹- 8b/11, 12b/5 

gel- : ³mâna gel- 15b/13, ¤arş aya¦ına gel- 38a/12, ¤arş altına gel-  

38b/5, 

düş- : vüc°dına lerze düş- 17a/13 

sürin-: yüzi üstüne ma§şerde sürin- 44a/2 

ir- : ¤inâyet na©arı ir- 55a/7 

Bulunma Hâli  

bulun- : meclisde §âøır bulun- 15b/2 

ol- : a¬retde şef³¤ ol- 33a/13 

etdir-: ®albinde ©uh°r etdir- 39a/13 

Ayrılma Hâli  

bul- : ¦amdan necât bul- 6a/15 

gelin- : §a®®ından gelin- 22a/12, 38a/15 

azdır- : yolundan azdır- 49b/4 

çı®ar- : başdan çı®ar-  49b/5 

ulu- : a¦ır yerden ulu- 48a/12 

çek- : elinden çek- 6a/7 
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 1.1.6.3.2. Karmaşık Fiiller 

Sıfat-fiillere ol- yardımcı fiilin gelmesiyle oluşan yapılardır. Metnimizdeki az 

sayıda örneği şunlardır: 

¤az³z olmuş ol- 7a/4, es³r olmuş ol- 21b/11, ta¬f³f etmiş ol- 31a/7 

1.1.6.3.3. Tasvir Fiilleri 

“Tasvir fiilleri iki ayrı fiilin kaynaşmasından oluşmuş birleşik yapılardır. Bu 

birleşiklerde birinci fiil, -A, I veya -(y)-Ip zarf-fiil yapısındadır ve asıl anlam bu 

fiildedir. İkinci fiilde ise esas fiil olduğu halde anlam kayması yoluyla yevaş yavaş 

sözcük kayması olmuştur, hem sözlük anlamından farklı olarak yeni bir anlam 

kazanmış hem de esas fiil olmaktan çıkmıştır.”28  Anlamlarına göre üç çeşittir, 

süreklilik, tezlik ve yeterlilik fiilleri: 

1.1.6.3.3.a. Süreklilik Fiilleri 

Fiillerin zarf-fiil almış şekilleri üzerine dur-, gel-, gör- ko- yardımcı fiillerinin 

getirilmesiyle oluşturulur. Metnimizde sadece tek örneğine rastladık: 

eyley-üp dur-urın 21a/8 

1.1.6.3.3.b. Yeterlilik Fiilleri 

Yeterlilik fiilinin olumlu şekli bil- yardımcı fiili ile yapılır. Yeterliliğin 

olumsuzu ise u- yardımcı fiili üzerine -mA olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. 

“Asıl olumsuzluk biçimi u- yardımcı fiili iledir. Gerindium eki ile u- arasına 

yardımcı ses gelmez. Bunun sonucu olarak da hece kaynaşmasına uğrar”29. Eski 

Türkçede kör-e u-ma-> göreme- başla-y-u u-ma-> başla-y-a ma- örneklerini 

verebiliriz30. 

Türkiye Türkçesinde “yeterlilik” tasvir fiilinin olumsuz biçimini ve oluşum 

şekline dair bilgileri yukarıda verdik.  

                                                             
28 Korkmaz, a.g.e., s. 811. 
29 Faruk Kadri Timurtaş; Eski Türkiye Türkçesi (Gramer- Metin-Sözlük), Enderun Kitabevi, İstanbul 1994, s.142. 
30 Bu konuda doyurucu bilgi için bkz. Korkmaz, “Türkiye Türkçesinde “iktidar” ve imkân Gösteren Yardımcı 
Fiiller ve Gelişmeleri”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, C.1,  s. 607. 
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Metnimizde yeterlilik tasvir fiiline tek örnekte rastladık, ve bu da yeterlilik 

tasvir fiilinin olumsuzu şeklindedir. Metinde karşılaştığımız tek örnek 

olan“diyübilmez” kelimesi yukarıda bahsettiğimiz yeterlilik tasvir fiilinin olumsuz 

yapı oluşumunun dışında bir yapı arz etmektedir. Korkmaz, bu yapıyı kullanan 

yazarların özenti olarak olumsuz şekil için de yine bil- fiili kullanılmak suretiyle 

genel kullanımın dışına çıkılması şeklinde değerlendirmiştir31.  

1.1.6.4. Fiil Çekimi 

1.1.6.4.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Kişi Ekleri 

1.1.6.4.1.a. Zamir Kökenli Kişi Ekleri 

Şahıs zamirlerinin zamanla ekleşmesi sonucu oluşan şahıs ekleridir. 

Metnimizde kişilere göre çekimlenmiş duyulan geçmiş zaman, geniş zaman istek ve 

gereklilik kiplerinde örnekler mevcuttur: 

Teklik 1. Kişi Eki: -m, -am, -em, -ın, -in 

ol-a-m 7a/3, ayrılma-y-a-m 25a/13, ®oy-a-m 32a/4, id-e-m 29a/5, 

teveccüh id-e-m 5a/1, dönmez-e-m 55a/4, vir-e-y-in 30a/10, sever-in 

37b/6, durur-ın 21a/8, göstere-y-in 49b/1 

Teklik 2. Kişi Eki: -sın, -sin 

etmeye-sin 7a/5, göndere-sin 17b/1, vire-sin 29a/3, ®ala-sın 38a/2, ide-

sin 38b/1, mür³d ola-sın 43b/1 

Teklik 3. Kişi Eki (eksiz) 

dimiş 11a/14, sarmış 19b/11, binmiş 29a/8, eyitmiş 31a/9, virmiş 

43b/2  

Çokluk 1. Kişi Eki: -iz, -uz, -üz; -vuz, vüz 

                                                             
31 Korkmaz,  a.g.e.,  s. 817. 
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 Metinde, 37b/6 varak numarasında severiz kelimesinde ekin ünlüsünün ince 

sıradan yazıldığını gözlemledik, ses uyumuna uygun düşen bu kelime, artık 16. 

yüzyılda Türk dilinin ünlü uyumu sürecine  girmeye başladığının delili niteliğindedir. 

yuda-vuz 3b/10, olmuş-uz 16b/9, olsa-vuz 18a/12, bulur-uz 19a/2, ola-

vuz 24a/5, ®almaya-vuz 24b/3, ide-vüz 2b/4, 3b/13, 52a/11, gide-vüz 

3b/10, gecire-vüz 17b/2, ¬atâ ide-vüz 21b/12, da¤vet ide-vüz 27a/4, 

seve-vüz 29a/13 ister-üz 7b/7, ider-üz 41a/4 

Çokluk 2. Kişi Eki: -sız, -siz 

buyura-sız 3b/12, bulur-sız 4a/14, vire-siz 4b/15, ola-sız 8b/9, 52b/14, 

ider-siz 10a/11, ide-siz 10b/2, 19b/2, dir-siz 18b/14, diye-siz 21b/1, 

olmaya-sız 22b/10, em³n µutar-sız 24b/1, cevâb bulur-sız 25a/2, gider-

siz 25a/4, cevâb vire-siz 28a/1, olınmaz-sız 29b/2, gelinmez-siz 29b/2 

Çokluk 3. Kişi Eki: -lar, -ler 

¹ordı-lar 2b/7, ¹andı-lar 3b/5, ri¤âyet kılur-lar 4a/6, ®ıldı-lar 8a/6, 

münâfı® oldı-lar 8a/7, urdı-lar 13b/2, ®atdı-lar 13b/11, buyurdı-lar 

53a/11 

1.1.6.4.1.b. İyelik Eki Kökenli Kişi Ekleri 

Görülen geçmiş zaman ve dilek-şart iyelik çekimi kişi örneklerinden 

meydana gelir: 

Teklik 1. Kişi Eki: -m 

gördü-m 2b/5, necât buldu-m 6a/15, gitmedü-m 9b/12, mu¬âlefet 

etmedü-m 9b/13, bileydü-m 20a/2, dirse-m 15b/9, ®ıldu-m 21a/13, 

eyitdü-m 40b/6, ta¹avvur etmezdü-m 45a/13, görmedü-m 51a/5, 

diledü-m 52a/8 

Teklik 2. Kişi Eki: -ñ 
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raøı oldu-ñ 12a/2, göreydü-ñ 18a/6, kıldu-ñ 20a/5, olmasa-ñ 29a/1, g

 etürdü-ñ 34a/15 

Teklik 3. Kişi Eki: (eksiz) 

öyle ol-sa 3b/9, vâki¢ olur-sa 4a/4, mülk-i bekâda ol-sa 5a/14, 

müyesser olma-sa 9a/4, sâdır ol-sa 24b/2, çalış-sa 29b/4, olur-sa 

30a/4, bulunır-sa 38a/1, ba®ma-dı 5a/13, çı®dı 9b/3, 13a/12, mürâca¤at 

®ıl-dı 11a/12, ®alma-dı 12a/11, ®o-dı 12b/9 

Çokluk 1. Kişi Eki: -®, k 

îmân getürdü-k 5b/12, ®ıldu-® 11b/4, bildü-k 13b/7, işitdü-k 14b/8, 

irişdü-k 24a/3, olmadu-® 27a/1, yaradaldu-® 29a/13, eyledü-k 52b/15 

Çokluk 2. Kişi Eki: -ñuz, -ñüz 

görse-ñüz 22b/8, ederse-ñüz 41a/1, girdü-ñüz 10a/3, ®omadu-ñuz 

10a/5, etse-ñüz 20b/5 

Çokluk 3. Kişi Eki:-lar, -ler 

®ıla-lar 23b/11, o®usa-lar 54a/14, ¹ordı-lar 2b/7, v³rân itdi-ler 26b/8, 

eyitdi-ler 28a/11, geldi-ler 31b/13, vire-ler 36b/2, işitse-ler 48a/12 

1.1.6.4.1.c. Emir Kipinde Kullanılan Kişi Ekleri  

Teklik 1. Kişi eki: -eyim;  -eyin 

ziyâde id-eyin 7a/10, vir-eyin 30a/10, irşâd id-eyin 49b/2, götür-eyim 

6b/9, di-y-eyim 48b/6 

Teklik 2. Kişi Eki: -¦ıl, -¦il; (eksiz) 

bil-gil 2a/5, ol-¦ıl 2a/5, müyesser ®ıl 5a/7, ¹a®ın-¦ıl 20a/8, ¤adâvet ®ıl 

25b/10, ¹ali§ ®ıl 25b/11, ®ula® ur 29a/4 

Teklik 3. Kişi Eki: -sun, -sün 
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olma-sun 3b/11, raøı ol-sun 12a/4, ®olın ®op-sun 12b/15, yeksân itsün 

14b/15, şâd ol-sun 31b/12, ¤ârıø olma-sun 43a/9, ilet-sün 43b/14 

Çokluk 1. Kişi Eki: -alum, -elüm 

bil-elüm 3a/1, gel-elüm 14b/5, çek-elüm 29a/12, eyle-y-elüm 38b/13, 

söyündür-elüm 51b/8 

Çokluk 2. Kişi Eki: -üñ 

vir-üñ 21b/12, id-iñ 23a/9 

Çokluk 3. Kişi Eki: -sünler 

bil-sünler 4a/10, di-sünler 48b/3 

1.1.6.4.2. Fillerin Basit Çekimi 

Fiil çekimlerini basit ve birleşik çekimler olarak iki yapıda inceledik. Basit 

çekimler, bildirme ve tasarlama kipleri olmak üzere iki çeşitdir: 

1.1.6.4.2.1. Bildirme Kipleri ve Cevher Fiili 

Metnimizde ele aldığımız gibi teklik ve çokluk 1. ve 2. kişi bildirme ekleri 

kişi zamirlerinden; 3. kişiler ise tur- fiilinin geniş zaman çekiminden meydana 

gelmiştir. Bildirmenin öğrenilen geçmiş ve görülen geçmiş zaman çekimleri ile şart 

çekimleri i- (cevher) fiil ile yapılır. 

1.1.6.4.2.1.a. Görülen Geçmiş Zaman 

    Türkiye Türkçesinde  görülen geçmiş zaman ekleri -dI, -dİ, -tI, -tİ’ dir.Bu 

zaman ekinin 1. ve 2. kişilerde ünlüsü yuvarlaktır. 3. kişide ise ünlü düzleşir. 

Metnimizde bu ek ünsüz benzeşmesine aykırıdır. Metnimizden seçtiğimiz örnekler 

aşağıdadır. 

t.1.k.  -du-m, -dü-m 
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gör-dü-m 2b/5, eyit-dü-m 3a/1, añla-du-m 3b/14, diñle-dü-m 3b/15, 

di-dü-m 4a/4, eyit-dü-m 4a/5, necât bul-du-m 6a/15, azâd ol-du-m 

6b/1, gitme-dü-m 9b/12, git-dü-m 10a/6, görme-dü-m 21a/13, ®ıl-du-

m 21a/13, işit-dü-m 26a/13, dile-dü-m 52a/8 

t.2.k. - du-ñ, dü-ñ 

®ıl-du-ñ 20a/5, mürâ¤³müzi yandur-du-ñ 31b/10, ne gör-dü-ñ 40b/2, 

neye ta§assür it-dü-ñ 40b/2, var et-dü-ñ 44b/2 

t. 3.k  -dı, -di 

nâdim ol-dı 22a/14, i¤µâ eyle-di 22b/7, çekil-di 24a/3, bir ¤abâ ile ört-

di 25b/2, gel-di 27a/1, i§san eyle-di 28b/4, gönder-di 31b/15, nidâ gel-

di 34b/3, geç-di 37a/2, ¬al® et-di 44a/15, emr it-di 44b/3, müyesser 

eyle-di 46a/2 

ç.1.k.  -du-®, -dü-k 

getür-dü-k 5b/12, götür-dü-k 5b/13, ®ıl-dı-® 11b/4, yaradal-dı-® 

29a/13 

ç.2.k.  -du-ñuz 

vâ®ıf ol-du-ñuz 2b/14, ®oma-du-ñuz 10a/5, h°r ve ma®h°r ol-du-ñuz 

10b/11, ma§r°m ®al-du-ñuz 10b/13 

ç.3.k  -dı-lar, -di-ler 

¹or-dı-lar 2b/7, ¹an-dı-lar 3b/5, neler ®ıl-dı-lar 8a/6, münâfı® ol-dı-lar 

8a/7, revâne ol-dı-lar 9b/5, mu®âbil µur-dı-lar 11a/9, yetmiş iki pâre 

®ıl-dı-lar 12b/1, ur-dı-lar 13b/2, müteveccih ol-dı-lar 31b/13, buyur-

dı-lar 53a/11 

Görülen geçmiş zamanın olumsuzu (-ma,-me) ile yapılanlar 
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ba®-ma-dı 5a/13, bul-ma-dı-lar 8a/10, do¦-ma-dı 9a/2, ®al-ma-dı 

12a/11, ®ıl-ma-dı-lar 14a/3, §ürmet ®almadı 14b/14, ol-ma-dı-® 27a/1 

Soru Şekli: -mi 

bildüñüz mi 2b/14, râøı mı-sız 19b/3, utan-ma-dun mı 20a/4, dâ¬il ol-

ur mı 22b/7, revâ mı 25a/4, olayım mı 48b/7 

1.1.6.4.2.1.b. Anlatılan Geçmiş Zaman 

Anlatılan geçmiş zamanın ekleri -mış ve -miş’tir. Bu ekin bütün şahıslar için 

geçerli ünlüsü düz ünlü şeklindedir: 

t.3.k. -mış, -mış-dur, -miş-dür 

®al-mış-dur 19a/5, ®arış-mış-dur 19b/1, inkâr et-miş-dür 24b/6, geç-

miş-dür 27a/13, git-miş-dür 27a/14, bin-miş 29a/8, ol-mış-dur 29b/12, 

vir-miş-dür 37a/9, vir-miş 43b/2, iriş-miş 48b/3 

ç.3.k. -mış-lar, -mış-lar-dur 

®al-mış-lar 8a/15, a¹-mış-lar 40b/5, çı®-mış-lar-dur 39a/4, añla-mış-lar 

42b/5 

1.1.6.4.2.1.c. Geniş Zaman  

Metnimizdeki geniş zaman ekleri, -r, -ur, -ür, -ar, -er şeklinde yer almaktadır. 

Metnimizde bu eklere ait örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

-r ekiyle 

t.2.k. -r-sin 

söyle-r-sin 28a/7 

t.3.k. -r 

şeh³d eyle-r 9a/1, bu¦ø eyle-r 10b/14 

ç.k.2. -r-siz 
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   di-r-siz 18b/14 

ç.3.k. -r-lar 

   ®o-r-lar 29a/8, ara-r-lar 40a/4, o®u-r-lar 48a/10 

-ur, -ür ekiyle 

ç.1.k. -ur-uz 

   bul-ur-uz 19a/2 

ç.2.k. -ur-sız, -ür-siz 

   bul-ur-sız 25a/2, ol-ur-sız 31a/7, bil-ür-siz 39a/11 

ç.3.k. -ur-lar, -ür-ler  

gel-ür-ler 4a/5, ¹an-ur-lar 4a/10, ri¤âyet kıl-ur-lar 4a/6, ur-ur-

lar 24a/2, bul-ur-lar 39b/5, gör-ür-ler 48b/5 

-ar, -er ekiyle 

t.1.k. -r-in, er-in 

   şefâ¤at ve ra§met eyle-r-in 34b/10, sev-er-in 37b/6 

t.2.k. -ar-sın, er-sin 

   ®uç-ar-sın 38a/3, id-er-sin 10a/11, gid-er-sin 9a/9 

t.3.k. -ar 

   ®al®-ar 35a/3, art-ar 35b/14 

ç.1.k -er-üz 

   gid-er-üz 52b/4, id-er-üz 53a/8 

ç.3.k -ar-lar 

um-ar-lar 24a/1, ¹ar-ar-lar 29a/7, yap-ar-lar 29a/10, µap-ar-lar 29a/10 
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Geniş Zamanın Olumsuzu 

t.1.k. -mez-em 

dön-mez-em 55a/4 

t.3.k. -maz, -mez 

art-maz 7b/1, ®ıl-maz 7b/6, ®o-maz 7b/8, µut-maz 16b/7, ba®-maz 

20a/1, ol-maz 26b/11, yaşar-maz 29b/6 

ç.1.k. -mez-iz 

  ri¤âyet et-mez-iz 19b/1 

ç.2.k -maz-sız, -mez-siz 

  olın-maz-sız 29b/2, gelin-mez-siz 29b/2 

ç.3.k. -maz-lar, -mez-ler 

et-mez-ler 7a/14, yi-mez-ler 29b/7, di-mez-ler 48a/8, utan-maz-lar 

48a/9, eyle-mez-ler 48a/10 

1.1.6.4.2.1.ç. Şimdiki Zaman 

Şimdiki zaman ekleri -ma®da ve -mekde’dir. Metnimizdeki örnekleri aşağıda 

sıralanmıştır: 

gel-mekde 14b/12, ®ahr ol-ma®da 14b/13, ri¤âyet et-mekde 32b/4,       

ta¤©³m et-mekde 35a/14 

1.1.6.4.2.1.d. Gelecek Zaman  

Eski Anadolu Türkçesi döneminde gelecek zaman eki, -ısar ve -iser’dir. 

Metnimizde tek örneğine rastladık: 

t.3.k. -ısar  

ol-ısar 50a/2 
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-a ve -(y)e istek kipi eki bazı durumlarda gelecek zaman eki yerine 

kullanılabilmektedir. Metnimizde yaptığımız incelemede bir cümlede bu eklerin 

gelecek zaman görevinde kullanıldığını tespit ettik: 

ne ¹°ret bula 8b/13 

1.1.6.4.2.2. Tasarlama Kipleri 

1.1.6.4.2.2.a. İstek Kipi 

t.1.k. -a-m, -e-m 

id-e-m 5a/1, hâ¹ıl id-e-m 6b/10, ol-a-m 7a/3, ayrılma-y-am 25a/13, 

®o-y-am 32a/4 

t.2.k. -a-sın, -e-sin 

etme-y-e-sin 7a/5, gönder-e-sin 17b/1, cevâb vir-e-sin 29a/3, ®al-a-sın 

38a/2, id-e-sin 38b/1, mür³d ol-a-sın 43b/1 

t.3.k. -a, -e 

ihânet eyle-y-e 7b/7, bu¦ø eyle-y-e 18a/8, tesk³n bul-a 38b/1, sevin-e 

44a/1, mesr°r eyle-y-e 55b/3 

ç.1.k. -a-vuz, -e-vüz 

ictinâb id-e-vüz 2b/4, gid-e-vüz 3b/10, yud-a-vuz 3b/10, ol-a-vuz 

24a/5, ma§r°m kalma-y-a-vuz 24b/3, da¤vet id-e-vüz 27a/4, sev-e-vüz 

29a/13, id-e-vüz 41a/4 

ç.2.k. -a-sız, -e-siz 

buyur-a-sız 3b/12, îcâzet vir-e-siz 4b/15, müşerref ol-a-sız 8b/9, id-e-

siz 10b/2, ®arar id-e-siz 18b/1, di-y-e-siz 21b/1, etme-y-e-siz 41a/1, 

gör-e-siz 43b/4, dinle-y-e-siz 43b/6, gid-e-siz 43b/13, düşme-y-e-siz 

47a/3 
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ç.3.k. -a-lar, -e-ler 

¹âf id-e-ler 19a/14, mutta¹ıf ol-a-lar 20a/15, müste¬a® ol-a-lar 20b/3, 

muµâbı® ®ıl-a-lar 23b/11, bul-a-lar 32a/11, ¬aµâ etme-y-e-ler 32b/4, 

vir-e-ler 36b/2, di-y-e-ler 36b/5, etme-y-e-ler 41b/7 

İstek Kipinin Olumsuzu 

t.1.k. -ma-y-am 

ayrıl-ma-y-am 25a/13 

t.2.k. -me-y-e-sin 

  et-me-y-e-sin 7a/5 

t.3.k. -ma-y-a, -me-y-e 

müyesser ol-ma-y-a 11a/1, gör-me-y-e 18a/3, gör-me-y-e 18a/3, vefâ 

et-me-y-e 18a/12, no®¹an getür-me-y-e 24b/13, geç-me-y-e 31a/13, 

¬aµâ et-me-y-e 32a/14, bil-me-y-e 34a/3, men¤ et-me-y-e 40a/10 

ç.2.k. -ma-y-a-sız, -me-y-e-siz 

ol-ma-y-a-sız 22b/10, ta®¹³rât et-me-y-e-siz 41a/1, ta¬f³f etmeyesiz 

41b/10, düşme-y-e-siz 47a/3,  

ç.3.k. -me-y-e-ler 

  ¬aµâ et-me-y-e-ler 32b/7, ta¬f³f et-me-y-e-ler 41b/7 

1.1.6.4.2.2.b. Emir Kipi 

t.1.k. -ayım, -eyim 

  götür-eyim 6b/9, ol-ayım 48b/7 

t.2.k. ¦ıl, gil (eksiz) 
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bil-gil 2a/5, ol-¦ıl 2a/5, ¹a®ın¦ıl 20a/8, vir 6b/9, ¹abr it 17a/4, işit 

19b/7 

t.3.k. -sun, -sün 

  ol-sun 10b/12, ®op-sun 12b/15, it-sün 14b/15, ilet-sün 43b/14 

ç.1.k. -alum, -elüm 

bil-elüm 3a/1, edâ ®ıl-alum 3a/2, ri¤âyet id-elüm 18b/4, §ürmet id-

elüm 18b/5, çek-elüm 29a/12, eyle-y-elüm 38b/13, söyündür-elüm 

51b/8 

ç.2.k. -uñ 

  §aşr ol-uñ 52b/9 

ç.3.k. -sün-ler 

  bil-sün-ler 4a/10, di-sün-ler 48b/3 

Emir  Kipinin Olumsuzu 

t.2.k. (eksiz) 

  ol-ma 20a/8, ¹an-ma 48a/11, ek-me 10a/13, eyle-me 18a/8 

t.3.k -ma-sun 

muµavvel ol-ma-sun 3b/11, defn olun-ma-sın 34b/4, ¤ârıø ol-ma-sun 

43a/9 

Emir Kipinin Soru Şekli 

derv³ş ol-ayım mı 48b/7 

1.1.6.4.2.2.c. Dilek Şart Kipi 

t.1.k. -se-m 

dir-se-m 15b/9 
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t.2.k -sa-ñ, -se-ñ 

  diler-se-ñ 17a/15, inkâr ider-se-ñ 23b/3, dir-se-ñ 23b/4,  

t.3.k. -sa, -se 

işit-se 16b/12, emr et-se 21a/3, selâm vir-se 32b/12, öyle ol-sa 39a/14, 

yorul-sa 42b/13, fenâ bul-sa 42b/14, o®u-sa 46b/4 

ç.1.k. -sa-®, -se-k 

helâk it-se-k 21a/3, eføal gör-se-k 27b/5, tefâ¬ur it-se-k 27b/10, dik-

se-k 29b/5, eyle-se-k 29b/6, ta§¹³l-i siyâdete vir-se-k 30b/11 

ç.2.k. -se-ñüz 

  ri¤âyet et-se-ñüz 20b/5, ¬aµâ gör-se-ñüz 22b/8, gör-se-ñüz 39a/8 

ç.3.k. -sa-lar, -se-ler 

bıra¦up git-se-ler 14b/1, ta§k³r it-se-ler 14b/11, gör-se-ler 48a/6, işit-

se-ler 48a/12, o®u-sa-lar 54a/14 

Dilek Şartın Olumsuzu 

  ol-ma-sa 28b/14, olma-sa-ñ 29a/1, dur-ma-sa 33b/10 

1.1.6.4.2.2.ç. Gereklilik Kipi 

Türkiye türkçesinde gereklilik kipi ekleri -malı ve -meli’dir. Metnimizde 

gereklilik kipini karşılayan ek ise -mek gerek yapısıdır, ve örnekleri aşağıda 

verilmiştir: 

-mek gerek 

vir-mek gerek 32a/13, ¤izzet et-mek gerek 32b/3, ri¤âyet et-mek gerek 

32b/6, nevechle bi¤at et-mek gerek 42a/6 
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1.1.6.4.3. Fiillerin Birleşik Çekimi 

Birleşik çekimlerde -i (cevher) fiilinin görülen ve anlatılan geçmiş zaman, 

geniş zaman ve dilek şart şekilleri kullanılır.  

1.1.6.4.3.1. Hikâye Şekli  

1.1.6.4.3.1.a. Anlatılan Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

t.3.k. -miş-di 

  et-miş-di 14b/2, geç-miş-di 26a/7 

1.1.6.4.3.1.b. Geniş Zamanın Hikâyesi 

t.1.k. -ar-du-m  

  pinhân µut-ar-du-m 4b/11, um-ar-du-m 34a/15 

t.3.k. -r-dı, -er-di, -ur-dı  

arz° id-er-di 16a/9, ta¹avvur olın-ur-dı 17b/7, da¤vet ®ıl-ur-dı 20b/10, 

takl³d id-er-di 20b/15, ©âhir ol-ur-dı 50b/12 

ç.3.k. -r-lar-dı, er-ler-di 

müşâhede id-er-ler-di 15a/6, ibâdet ve µâ¤at id-er-ler-di 34b/2,  ®oynun 

ve ®oltu¦ın ara-r-lar-dı 40a/4 

Geniş Zamanın Hikâyesinin Olumsuzu 

t.1.k. -mez-dü-m 

  ta¹avvur etmez-dü-m 45a/13 

t.3.k. -maz-dı, -mez-di 

sâkin ol-maz-dı 18a/7, beñzet-mez-di 21a/11, düş-mez-di 23a/1, ol-

maz-dı 27a/6, gel-mez-di 40a/2 
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1.1.6.4.3.1.c. İstek Kipinin Hikâyesi  

t.1.k. -e-y-dü-m 

  bil-e-y-dü-m ne günâh etdi 20a/2 

t.2.k. -a-y-du-ñ 

  hürmet kıl-a-y-du-ñ 20a/6, ¤izzetlü bul-a-y-du-ñ 20a/7 

t.3.k. -a-y-dı 

ol-a-y-dı 25a/7 

1.1.6.4.3.1.ç. Dilek-Şart Kipinin Hikâyesi 

t.3.k -se-y-di 

£elâletde gör-se-y-di 3a/12, ¦ınâda gör-se-y-di 3a/13 

Dilek Şart Kipinin Olumsuzunun Hikâyesi  

añla-ma-sa-y-dı 27a/6 

1.1.6.4.3.2. Şart Şekli 

1.1.6.4.3.2. a. Geniş Zamanın Şartı 

t.1.k. -r-se-m 

  di-r-se-m 15b/9 

t.2.k. -r-se-ñ, -er-se-ñ, -ir-se-ñ 

dile benden ne dile-r-se-ñ 17a/15, inkâr id-er-se-ñ 23b/3, dir-se-ñ 

23b/4, iste-r-se-ñ 35a/11,ver-ir-se-ñ 38a/3 

t.3.k. -r-se, -er-se 

  dile-r-se 7b/6, diñle-r-se 32a/5, id-er-se 49a/12 

ç.2.k. -r-se-ñüz, -er-se-ñüz, -ür-se-ñüz 
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  di-r-se-ñüz 37a/15, ed-er-se-ñüz 41a/1, öl-ür-se-ñüz 47a/3 

ç.3.k -er-ler-se 

id-er-ler-se 7a/15 

Olumsuz Geniş Zamanın Şartı  

ri¤âyet et-mez-se-ñ 21b/12, ri¤âyet et-mez-se-k 31a/6 

1.1.7. Fiilimsi 

1.1.7.1.  İsim-Fiiller 

Türkçede isim fiiller -ma, -me; -mak, -mek; -ış, -iş ekleriyle sağlanmaktadır. 

Bu ekler fiildeki oluş kılış ve durumların adlarını bildirir. Metnimizden seçtiğimiz 

örnekleri aşağıda sıraladık: 

-ma, -me eki 

al-ma-sı 32b/12, al-ma-y-a 34a/1, al-ma-sı-n-da 35a/15, ol-ma-sı-n-

dan 37b/11, ol-ma-nıñ 43b/6, sev-me-niñ 37b/7 

-ma®, -mek eki 

gel-mek-den 3b/11, ®ılma®-dan 14a/11, al-ma® 22a/14, bil-mek 23b/6, 

it-mek-den 28a/5, var-ma¦-ı 28b/7, di-mek 29b/14, et-mek-den 

29b/14, ol-ma¦-la 30b/13, añ-ma® 31b/3, vir-mek 32a/13, ®oy-ma¦-a 

40a/15, µapdır-ma® 48a/15 

1.1.7.2. Sıfat-Fiiller 

Sıfat-fiiller fiillerdeki zaman hareket kavramını bir nesneye, bir varlığa geçici 

olarak bağlayan sıfat ve adlar olarak tanımlanabilir. Sıfat-fiiller adlar ile 

ortaklaşabilir, onlar gibi iyelik çokluk ve ad çekim ekleri alabilirler. Ayrıca sıfat-

fiilin yapısında zaman kavramının da bulunması onları bir bakıma da çekimli fiillere 

yaklaştıran özelliğidir. Biz de bu görüş doğrultusunda zaman kavramına bağlı bir 

tasnifi uygun gördük: 
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1.1.7.2.1. Geniş Zaman Sıfat Fiilleri 

-an eki 

müyesser olma-y-an yerler 44b/4, ¬al® ol-an atam Mu§ammed 

Mu¹µafâdur 45b/9 

1.1.7.2.2. Geçmiş Zaman Sıfat Fiilleri 

-du®, dük eki 

mürtedler elinden çek-dük-leri ¤a£âb 6a/7, buyur-du¦-ı murâd 22b/13, 

otur-du¦-ı yir 33a/14 

-mış, -miş eki 

a¦ulı zehrle ¹ıvarıl-mış ®ılıç 6a/13, ol ¹uyıla piş-miş aş 29b/7, İslâma 

gel-miş Müselmânlar 35a/14, bünyâd olın-mış bir ®ubbe 44b/10 

1.1.7.2. 3. Gelecek Zaman Sıfat Fiilleri 

-ecek eki 

  a¬ir gel-ecek evlâd-ı Res°lüñ  günâhları 23a/6 

1.1.7.3. Zarf-Fiiller 

Her türlü fiil kök ya da gövdesine belirli eklerin getirilmesi ile oluşur. Zarf 

fiiller, fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını karşılar, zarf yönüyle de 

bir oluş ve kılışın durum ve tarzını açıklama özelliğine sahiptir. Zarf-fiillerin bir 

kısmı kelimeleri hâl veya zaman ilgisiyle bağlayabilmektedir. Metnimizdeki zarf-fiil 

eklerini hâl, zaman ve bağlama görevlerini ön planda tutarak üç grupta ele aldık: 
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1.1.7.3.1. Hâl Bildiren Zarf-Fiil Ekleri 

-ken eki 

müdâvim ve mülâzım i-ken 2b/4, sol omuzına alup gider-ken 6b/7, 

¤uzlet etmiş-i-ken 10a/5, leşker-i a¤dâ¤ile ceng ider-ken 12b/3, yüzin 

yüzine sürüp a¦lar-ken 12b/6, du¤âyı ider-ken 25b/13, mu¹âhabet ider-

ken 40a/6, µar³®-i ¤âmde gezer-ken 49b/4 

-ü 

nice zamân geçmişdir di-y-ü 16a/4, d³ne da¤vet eyle di-y-ü 20b/8, 

bergüzâr getürdi di-y-ü 40a/4 

1.1.7.3.2. Zaman Belirten Zarf-Fiil Ekleri 

-du®ça 

®âdir ol-du®ça 2b/2, dünyâ dur-du®ça 27a/7, ®â¢im ol-du®ça 43a/1 

-ınca, -ince 

size gel-ince 19a/4, şol  zaman ol-ınca 20b/2, on beş yâ¬°d yigirmi yıl 

ol-ınca 30a/14, diy-ince 51b/6 

-madın, -madan, -meden 

Metnimizde bu ek genelde -madan, -meden şekline dönüşmüştür, ancak iki 

örnekte -madın yapısını koruduğunu görmekteyiz: 

bul-madın 9a/13, ol-madın 9b/2, gör-meden 10b/14, ur-madan 41a/10, 

gel-meden 46b/6, et-meden 51a/7 

1.1.7.3.3. Bağlama Görevindeki Zarf-Fiiller 

-up, -üp 

baş ®aldır-up 2b/13, µurma-y-up 3b/12, ®â¢im ¹an-up 3b/6, bas-up 

8b/11, ¹arın-up 9b/6, çı®-up 9b/9, ur-up 11 
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                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

[2a] 

(1) Âlem-penâh haøretleri ki ©ıllu’l-lahdur ve ehl-i İslâma (2) penâhdur Allah tebârek 

ve te’âla binâ¤-yı ¤ömrini ®â’im ve ¤ünvân-ı (3) sa’âdetini dâ’im ve ¤asâkir-i İslâmı 

men¹ûr ve mu©affer (4) ve a’dâ-yı dîni makhûr ve münhe£im eyleye amîn ey (5) 

µâlib-i esrâr-ı İlâh³ bilgil ki ve agâh ol¦ıl  işbu (6) øa’³f ve nah³f Seyyid Seyfu’l-lah 

bine’s-seyyid (7) Ni©âmü'd-dîn diyâr-ı Rûmda Ḳosµanµınıyye şehrinde (8) vâki¢ 

Silivri ®apusı µaşrasında merhûm pederüm (9) Seyyid Ni©âmü’d-dînüñ binâ 

eyledükleri ¬ân®âh-ı latîf (10) lerinde ve kendülerüñ mezâr-ı pür-envâlarında cihân-ı 

diyâs-şüden (11)  ferâ¦at ve ehl-i dünyâdan ¤uzlet idüp (12)   ّ یا ِ َْكَرمَ  َسْبعینَ  نَب َدْ  ا َق ِھِ  ف َت  فِى  ُغْرب

َغِریبً  َْكَرمَ   َمن ا  §adîsiyle (13) ¤âmil olup etrâf-ı ¤âlemden gelen âyine ve revendiye (14) 

®al³l ü ke²³r bir etmek ve bir içim ¹u virüp cedd-i (15) a¤lâmuz §azret-i 

Mu§ammedü’l-Mu¹tafâ ¹alla’l-lâhu ¤aleyhi vessellem 

[2b] 

َدِ  ُمھُمْ  (1) َْوم خا  dimişdür  bize da¬ı vâcib olan (2) budur ki ®âdir oldu®ça ve elden َسیّدالق

geldükçe fu®arâ u øu¤afâ (3) ¬ıḍmetin edâ idüp Allah u teâ¤lâ emrine imti²âl ve 

nehyinden (4) ictinâb idevüz diyü ¬ıḍmete müdâvim ve mülâzım iken (5) anı gördüm 

ki vilâyet-i me£k°renüñ ¹a§³§ü’n-neseb (6) ve ¹arî§ü’l-§eseb olan meşh°r ve 

müte¤ârif seyyidleri (7) ¬ân®âha gelüp selâm virüp ¬aµırum ¹ordılar (8) ben da§ı 

ekrem idüp ¬oş geldüñüz ve ®adem getürdüñüz (9) ve bizi ¬âkdan getürdüñüz diyüp 
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öñlerine ta¤âm (10) getürdük yidiler bade’t-ta¤âm Ḥa®®a §amd u ²en¥ (11) ve ¹ofra 

getürdiler herkesi kem¥l-i mertebesine göre (12) yerlü yerine otur[t]up aralarından 

bir cihân-dîde pîr-i (13) sefîd-r³ş baş ®aldurup eyitdi yâ Seyyid Seyfullah (14) hiç 

bildüñüz mi ve a§vâle vâ®ıf olduñuz mı (15) bu seyyidler ¬âk-pâye ve bu ma®âm-ı 

dil-güşâya ne vechle müteveccih  

[3a] 

(1) olmuşlardur ben eyitdüm buyuruñ bilelüm ve ¬ıdmet var (2) ise edâ ®ılalum anlar 

eyitdiler bu r°zgâr-ı b³-vefânuñ (3) a§vâlin §ikâyet ve a¤dâ-i âl-i ¦ılyeden şikâyet 

etmege (4) geldük şimdiki §alde olan evlâd-ı Res°lüñ (5) ve fu®arâ ve øu¤afânuñ 

i¤tibârları ¦âyette øa¤îf (6) ve ri¤âyetleri ¬ayf ve a§vâlleri d³ger-g°n ve ¬âtırları (7) 

perîşân olmuşdur seyyidler siyâdetleriyle (8) ma¤z°l ve ma¦m°m  mürâ³ler 

riyâlarıyla ve sâl°sler (9) cümle £ev® u ¹afâda seyyidler ®amu cevr u cefâda (10) nâ-

cinsler ¤ızzet u sa¤âdetde ola evlâd-ı Res°l (11) fa®r u felâketde gör  eger fa¬r-ı 

¤âlem evlâdın şöyle fa®r-ı (12) £elâletde görseydi ne cevâb ideydi ve bunları (13) 

¦ınâda görseydi §atta mâbeynümüzde olan seyyidlerüñ (14) niceleri eyitdiler 

®âlallahu te¤âlâ المین لناك اّال  رحمةً  للع  ceddümüz Mu§ammedü’l-Mu¹µafa و ما ارس

¹allallahu 

[3b] 

(1) ¤aleyhi vesellem ra§meten li’l¤âlemîn iken müşrikler arasından (2) µurmayup 

hicret itmişdür bize da§ı vâcib olan budur ki (3) bunlaruñ arasından terk-i diyâr 

etmek yigdür zîrâ bunlar (4) bu p³r-zen³ dehre ¦arr olunup ve §o®®a-yı cihân ki 
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zehriyle (5) pür-der-helvâ ¹andılar devlet-i dünyâyı dâim ve bu çar§-ı (6) bî-süt°nı 

®â¢im ¹anup her birisi man¹ıb sevdâsıyla (7) ¬ayrân ve dünyâ c³fesiyle ser-gerdân 

olup devlet-i (8) dünyâ  içün biribirine ri¤âyet etmekden evlâd-ı Res°l (9) aralarından 

ferâm°ş itdiler öyle olsa biz da¬ı (10) aralarından gidevüz nice bir bunlaruñ zehrüñ 

yudavuz (11) el-§â¹ıl-ı kelâm muµavvel olmasun bunda gelmekden a®¹â-yı (12) 

murâdumuz budur ki bize §âlümüze münâsib bir na¹î§at buyurasız  (13) bizler da¬ı 

aña göre ¤amel idevüz didiler temâm (14) mertebe bu seyyidlerüñ murâdların 

añladum ve cevâbların (15) diñledüm bunlara eyitdüm sizüñ añlamuñuz bizden eføal  

[4a] 

(1) u a¤lemdür ammâ bu deñlü vardur ki  ََِدر ِِھْمق ل ُ َى ُعق ا َعل ّ ُموالن  mu®teøâsınca  kâdir َكل

oldu¦umuz  deñlü (3) sizlere bir ®aç na¹î§at idelüm eger hays-ı ®ab°lde vâki¢ (4) 

olursa didüm eyitdiler buyuruñ işidelüm  didiler (5) ben eyitdüm o mürâ³ler ki 

gelürler ve ba¢øı ¹âhib- i (6) sa¤âdetler anlara ri¤âyet kılurlar a¹la bu ¬u¹°¹da (7) 

günâhları yo®dur zîrâ ki bunlar µâife-yi sâdı®dur (8) mürâîler riyâ ile gelürler sa¤âdet 

ehline yollar bulurlar (9) ¤acâîb dürlü dürlü hîle ile mürîd idinür â¬ir (10) fitne ile ne 

bilsünler cevâbın §a® ¹anurlar velîdür (11) ol kişi muµlak ¹anurlar pîrümüz yo® 

anıñçün yanlarında (12) yirümüz yo® ve hem eyitdüñüz ki nice nâdânlar müste§a® 

(13) degül iken devlet-i  ¤izzetde ¤azîzler ve şerîfler fa®r-ı (14) felâketde bulursız ki 

ceddümüz Haøret-i Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ (15) ¹alla’l-lâhu ¤aleyhi vesellem َفتخر  ا

ھِ  ِ فْخِرى َوب َْقرو  َْلف  ا
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[4b] 

(1) buyurmuşdur imdi ceddümüzden fa®r-ı fenâ bize mîrâ²dur ve târik- i (2) dünyâ 

a¬retde ¬âsdur ve hem Necmü’d-dîn ¤Ömer rivâyet ®ılur (3) ki bir gün Haøret-i 

Res°l ¹alla’l-lâhu ¤aleyhi vesellem (4) Fâµımatü’z-Zehrâ raøıallahü ¤anhânuñ 

sa¤âdet¬ânesine (5) gelüp Fâµımayı mel°l ve ma§z°n görüp eyitdi (6) ey ciger-g°şem 

bu melâlete bâ¤i² nedür Fâµıma raøıallahu ¤anhâ (7) eyitdi yâ Res°lallah üç gündür ki 

ma¢k°lât (8) ®ısmından sarâyumda nesne yo®dur Hasan ve Hüseyinüm (9) açlı®dan 

¦âyet muøµarib olmuşlardur §aøret-i (10) şerîfüñüzden bu râzı nihân ve bu ¦u¹¹ayı 

pinhân (11) µutardum ammâ bu gün gördüm ki gözlerin giryân (12) ve çigerlerin 

püryân idüp ®ıbleye ®arşu taøarru¤la eydürlerdi (13) ilâhî ¤âlemde bir şa¬¹uñ  

¤ıyâlleri biz çekdü¦ümüzi (14) çekerler mi ve bizim gördügümüzi felâketi görürler 

mi ammâ yâ (15) Res°lallah merc°dur ki îcâzet viresiz dergâh-ı Ha®®a  

 [5a] 

(1) teveccüh idem ola ki ¤âlem-i ¦aybdan bunlara bir zevâde  (2) §â¹ıl ola ol §aøret 

îcâzet virüp §aøret-i (3) Zehrâ abdest alup ve iki rek¤at namâz ®ılup mübârek (4) 

ellerin ®aldırup eyitdi  ilâhî ¬ânedân-ı Nübüvvetüñ eµfâl (5) u ¤ıyâli riyâøetden 

µâ®atları µâ® ve başları (6) seng  pisterleri çâ® olmuşdur ya mi§netümüz deñlü (7) 

µâ®at ya µâ®atumuz deñlü mi§net müyesser ®ıl diyüp (8) bîh°ş oldı Haøret-i Risâlet 

Zehrânuñ başın (9) mübârek dizine alup bu du¤âyı okudı  َْن ْنتِ  ِعْمرا ِ َمَ  ب َى َمْری َْنَزْلتَ  َعل ا َكَما   

ِھِ  َْیت َْھلِ  ب ُمَحّمدٍ  وَ  ا َى  ُْنِزلْ  َعل ھُمَّ  ا ّ َلل  her dem kanâ¤at üzredür âl-i Mu§ammedüñ zîrâ (11) ا

kanâ¤at (12) etmek idi hâli Mu§ammedüñ dünyâ ricâsın etmedi (13) ecdâdumuz 
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bizüm dâr-ı cihâna ba®madı ecdâdumuz bizüm yo®dur (14)  fenâda gerçi ki hiç kâr-

bârumuz mülk-i bekâda olsa (15) gerek i¤tibârumuz bu kâinâta kim ki gelür ¤âkıbet 

[5b] 

(1) gider pes ¤â®ıl-ı dânâ bu cihân devletin neydür ¤â®ıl (2) oldur ki sever âlini 

A§medi her kim ki sevmez âlini (3) sevmez Mu§ammedi eyitdüm ey seyyidler cefâ-

yı dehrden (4) nice sâdât ¤uzlet-i i¬tiyâr etmişler ammâ bu deñlü (5) vardur ki Allah 

u teâlâ انّ  ّهللا  مع ّصابرین dimişdür (6) Allah u te¤âlâ ¹âbir  ®ullarıyladur ümmîd budur ki 

Allahuñ (7) ¤inâyeti ve Res°lüñ şefâ¤atiyle ve bizüm ¹abrumuz berekâtiyle (8) 

bunlaruñ şânlarında olan enâniyyet ve ®alblerinde ©ulumâtların (9) def¤ idüp ehl-i 

beyt-i Res°lüñ mu§abbetin ilkâ idi (10) vire âmîn yâ Rabbel¤âlemîn ve hem 

meşh°rdur ki nice (11) kimseler ceddümüz ¬aøret-i Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ  

¹alla’llâhu ¤aleyhi (12) vesellem §uø°rına gelüp yâ Mu§ammed saña îmân getürdük 

(13) ve küfri ®alblerden götürdük dirlerdi ammâ ¬alvetlerinde (14) mu¤cizât-ı res°le 

sihrdür ve Kur’ân-ı ¤a©îme şi¤rdür dirlerdi (15) ve bu cümleden mâ¤adâ meşh°rdur 

haøret-i Risâletüñ  

[6a] 

(1) ®avminden ve ®ab³lesinden çekdügi meşa®®ati hiçbir (2) µâ¢ifeden çekmiş 

degildür imdi sâ¢ir nâsuñ (3)  şimdi bize itdügi cefâya ta¤accüb  ®aµ¤en câ¢iz degildür 

(4) ve Eb° Bekir ¹ıddî® ve ¤Ömerü’l-Fâr°® ve ¤O²mân zin-n°reyn (5) rıøvânullah 

¤aleyhim ecm¤aîn Res°lulllahuñ yârları (6) idi ve her hâlde amm-hârları iken 

münâfı®lar ve mürtedler (7) elinden çekdükleri ¤a£âb hiç ®âbil-i ta¤bîr degildür (8) 
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ve da¬ı Emîrü’l-mü¢minîn  Al³ kerrema’l-lâhi veche  ve raøiyallahu (9) ¤anha 

§a®®ında haøret-i Risâlet   َ َابُھا ِىّ  وَ  ب اْلِعْلمِ  َعل   ُ َمِدینَة َنَا  ِمْنھُ  ve hem bir §adî² da¬ı ا َنَا  ِىّ  وَ  ا َْلَعِلىُّ  ِمن ا  

dimişdür ¤Abdullah bin Mülcem la¤netullah ¤aleyhi (12) Ramaøanuñ on yedinci 

Cum¤a gün ¹abâ§ namâzında (13)  iken a¦ulı zehrle ¹ıvarılmış  ®ılıç ile üç yerinden 

(14) mübârek başına za§m urdu®da Emîrü’l-mü¢minîn eyitdi (15) faøl-ı 

rabbilka¤bete dâm-ı ¦amdan necât buldum  ve dâ¢ire-yi 

[6b]  

 (1) elemden azâd oldum diyüp irtesi dâr-ı fenâdan  dâr-ı be®âya (2)  inti®âl itdiler ve 

haøret-i İmâm-ı Hasan raøıallahu ¤anha (3) ®erratul¤emîn res°l iken ve Ma¬dum-

zâde-i betül iken (4) Yezîd-i pelîd µarafından ca¤de-nâm ¬ât°nı ve ¦ayrısı (5) nice 

def¤a zehr-i ®âtil virüp şeh³d itmişlerdür (6) na®ldir ki Risâlet İmâm-ı Hasanı sa¦ 

omuzına (7) ve İmâm Hüseyni sol omuzına alup giderken Eb° (8) Eyy°b En¹âr³ ilerü 

gelüp eyitdi yâ Res°lallah (9) bu iki şehzâdenüñ birin baña vir götüreyim tâ kim 

²evâb (10) hâ¹ıl idem Haøret-i Risâlet eyitdi yâ Ebâ Eyy°b (11) bunlar 

mükerremlerdür dünyâda mu§teremlerdür a¬retde bunlara (12) ve bunlaruñ 

evlâdlarına bu¦ø iden mel¤°nlardur dünyâda (13) ve benüm şefâ¤atümden 

mahr°mlardur  a¬retde rivâyetdür bir (14) gün Haøret-i ¤Ömerüñ ¬ilâfetinde ¦azâ 

mâlinden (15) evlâda ve a¹§âba ta®sîm itmek lâzım geldükde Haøret-i  

[7a] 

(1) İmâm-ı Hasana ve Haøret-i İmâm Hüseyine onar biñ a®çe (2) virdükde Haøret-i 

¤Ömerüñ oğlu ¤Abdullah eyitmiş (3) ben ¬al³fe-yi res°l o¦lı olam İslâm senüñ elinde 
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(4) ¤az³z olmuş ola neden geldi ki bunlara etdüñüz (5) ¤izzeti baña etmeyesin Haøret-

i ¤Ömer eyitmiş ey o¦ul (6) var Haøret-i Mu§ammed gibi bir cedd ve Haøret-i ¤Ali 

gibi bir (7) baba ve Hat³cetü’l-Kübrâ gibi bir ebe ve Fâµımatüz-zehrâ (8) gibi bir ana 

ve Haøret-i Hamza ve Ca¤fer-i Tayyâr gibi (9) ¤ümm³ ve İbrah³m ve Kâsım gibi µâyı 

getür anlara itdügüm (10) i§sândan saña da¬ı ziyâde ideyin dimişler elhamdüli’llah 

(11) bizüm da¬ı ceddümüz Haøret-i Mu§ammed Mu¹tafâ ve dedemüz (12)  

¤Ali’yyel-mürteøâ ve anamuz Fâtımatü’z-Zehra şeh³d-i Kerbelâ ve ¤ümmümüz 

Hasan ¬ul®ar-rıøâ (13) ve ebemüz Hatîcetü’l-Kübrâ ve anamuz Fâµımatü’z-Zehrâ 

(14) imdi bunlar bize ¤izzet itmezlerse ecdâdumuza etmezler (15) ve da¬ı iderlerse 

ecdâdumuza iderler ve hem bize anlar  

 [7b] 

(1) hürmet etmekle a¬retde derecelerümüz artmaz ve ta¬fîf (2) etmekle siyâdet 

bizden gitmez ammâ anlaruñ bize mu§abbetlerinden (3) Allahdan ra§met ve 

Res°lallahdan şefâ¤at hâ¹ıl (4) olur ihânet itmelerinden dünyâda ve a¬iretde nedâmet 

(5) §âsıl olur bu¦z âl-i Mu¹µafâ itmez Mu§ammed ümmeti (6) ®a¹d-ı ehl-i beyt 

®ılmaz kim dilerse ra§meti her geh (7) nesl-i A§mede bunda ihânet eyleye kimden 

isterüz (8) ma§şer ra§meti ve şef®ati ®omaz elden dâmeni evlâd-ı (9) Ehlullah olan 

tabi¤-i Mervân³ler dâ¢im dilerler la¤neti (10) Seyfiyâ ehl-i sa¤âdetdür sevenler 

seyyidi ehl-i (11) tamu eylemez âl-i Res°le ¤izzeti ve hem tevârî¬-i µabirîde (12) 

mesµ°rdur ki şol zaman ki Em³rü’l-mü¢min³n  ¤Ali (13) a¬irete inti®âl idüp Mervân 



85 
 

bin Hükem İmâm-ı Hasan (14) ¬al³fe ola diyü i§tirâz idüp İmâm-ı Hasanuñ (15) 

¬ât°nına zehr gönderüp şeh³d itdiler mübârek  

[8a] 

 (1) çigeri pâre pâre olup dehânından geldi ya¤ni (2) bu hikâyetten murât ümmet-i bî-

vefâdan ehl-i beyt-i Mustafânuñ (3) çekdügi cefâları i¤lâm etmekdür ol hâle (4) 

nisbet şimdiki hale şükr etmek bir sa¤âdetdür ve hem (5) Kerbelâ ¹ahrâsında hevâric 

leşkeri Ḥaøret-i (6) Ḥüseyni araya alup neler ®ıldılar ehl-i beyt-i Res°le (7) ihânet 

idüp münâfı® oldılar hatta âb-ı Fırât cem³¤(8) mevc°dâta helâl iken evlâd-ı 

Mu§ammede virmediler mu®arrerdür (9) ki anlar da¬ı Allah te¤âlâdan ra§met ve 

Res°lullahdan (10) şefâ¤at bulmadılar rivâyet eylemişlerdür ki  Muharremüñ (11) 

onıncı gicesi Ḥaøret-i İmâm-ı Ḥüseyin şerâ¢iµ-i ¤ibâdeti (12) yerine getürüp ve ol 

gice zek°r ve inâ²dan tekb³r (13) u tehl³l ¤âlem-i melek°ta irişdi ve ol gice sükkân-ı 

(14) dünyâ ve a¬ret müte¦ayyir-i a§vâl olup §ayretde ve dehşetde (15) ®almışlar idi 

rivayetdür ki Ḥazret-i Ḥüseyine âsumândan  

[8b] 

(1)  bir ¹adâ geldükde yâ ¬al³lu’llah er gibi ol Ümmü Gül²üm ol (2) ¹adâdan 

muøµarib olup Ḥaøret-i İmâmuñ makâmına (3) gelüp eyitdi yâ İmâm bu ¹adâdan 

vâ®ıf (4) oldıñ mı İmâm-ı Ḥüseyin eyitdi bel³ vâ®ıf oldum (5) ve hem §aøret bu gice 

Res°lullahı vâ®ı¤amda gördüm (6) baña şehâdet ¬aberin virüp buyurdular ki ey (7) 

Hüseyin zümre-i melâ¢ike ve ervâ§-ı mu®addese-yi enbiyâ (8) u evliyâ¢ ile r°h-ı 

şerif³ñe istikbâle gelmişlerdür (9) cehd it ki bu gün §uø°rumuzda müşerref olasız 
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(10) El-®ı¹¹a Haøret-i Hüseyin etfâl u ¤ıyâliñ §âøır (11) ®ılup bir bir ba¦rına ba¹up 

vedâ¤ dirdi ey (12) ma©l°mlar bu vâdi-yi ¦urbette ©âlimler içinde a§vâlümüz (13) 

nolur  ve ¤â®ıbetüñüz ne ¹°ret bula dir³¦â vâdi-yi ¦amda (14) ®alan âvâreler sizsiz bu 

deşt-i Kerbelâda b³kes-i (15) b³çâreler sizsiz ®açankim ¤asker-i a¤dâ sizi bir bir  

[9a] 

(1) şeh³d eyler der°n-ı s³nede billah ba¦rum pâreler (2) sizsiz nedem hiç do¦madı 

ba¬tum güneşi burç-ı mi§netden (3) dir³¦â ebr-i ©ulmetde ®alan mehpâreler sizsiz 

nola (4)  ger devlet-i  dünyâ müyesser olmasa bunda mu®arrer-i (5) dâr-ı ¤ukbâda 

®amu şehzâdeler sizsiz ®ıyâmet güni (6) â£âd eyleñüz Seyf³yi µamudan Res°lallahuñ 

evlâdı (7) olan azâdeler sizsiz ve bir µarafdan şehre bân° (8) ya®asın çâk idüp 

eydürlerdi bu b³çâreleri ve bu (9) şehzâdeleri kime ®oyup gidersin ve bir cânibden 

(10)  Ümmü Gül¹üm yüzin pâre pâre idüp eydürdi ki ey (11) ¬ânedân-ı çerâ¦-ı 

Risâlet ve ey şem¤-i sebistân-ı imâmet (12) atañ ¤Aliyyü’l-murteøanuñ ve ®arındaşuñ 

Hasan ¬ul®u’r-rı£â- (13) nuñ âteş-i firâ®ı henüz tesk³n bulmadın senüñ da¬ı (14) 

firâ®ıña da¬ı şimdi µâkat müyesser degildür bu mu¹³betden (15) bize mevt âsândur bu 

fir®atde iken e²er-i ¹ub§ peydâ  

[9b] 

(1) olup §a£ret-i İmâm namâza i®tidâ itdükde henüz temâm (2) olmadın leşker-i 

ma¤¹iyet c°ş u ¬ur°şa gelüp ve ¹adâ-yı (3) nâ-mülâyimleri eflâke çı®dı ve bu 

cânibden da¬ı meydân-ı (4) şecâ¤at erleri ve ¦araøa-yı şehâdet serverleri tekb³r (5) u 

tehl³l ile meydâna revâne oldılar §a£ret-i Hüseyn (6) da§ı başına Res°lullahuñ 
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¤imâmesin ¹arınup (7) ve ar®asına câme-yi cebeu’l-lahı giyüp Res°l §azretlerüñ (8)  

far³h-nâm esbine süvâr olup saf-ı sipâhdan (9) çı®up ol b³-sa¤âdetlere mu®âbil µurup 

bu şi¤ri (10) inşâ eyitdi ر ن فخ ر ا حی اذا امفخ ابنى بھ ر من ھاشم ال كف نى الظھ ا من ب  ان

ya¤ni ben vâri²-i ¤ilm-i (12) Res°lüm ve n°r-d³de-yi Betülüm her kez µar³k-i nâ-

ma¤k°le gitmedüm (13) ve hükm-i ¬üdâ-yı Res°le mu¬âlefet etmedüm başumdaki 

(14) ¤imâme ve egnümdeki câme ve bu esb ki süvâr olmuşum (15) ve belümdeki 

şimş³r-i âbdâr cümle ceddüm Res°lullahuñdur  

[10a] 

(1) ve ben anuñ ¤uøvundan bir ¤uøvun Allahdan ®or®mayup (2) ve Res°lallahdan 

utanmayup  benüm ®aµlümi neden revâ gördüñüz (3) tar³®-i müsta®³m µururken râh-ı 

bâµıla girdüñüz (4) ben ceddüm Hab³bullahuñ türbesinde diyâs-şüden (5) ferâ¦at ve 

ehl-i dünyâdan ¤uzlet etmişiken beni ®omaduñuz (6) â¬ir çı®up Beytullaha gitdüm 

her nesneden ferâ¦at (7) itdüm andan da¬ı ®omayup nâmeler gönderdüñüz  çâr-nâ-

çâr (8) başum çevirüp beni döndürdüñüz ey ¤Ömer ve bin (9) Sa¤d u Va®®â¹  ve ey 

Ş³r bin Reb³¤ ve ey Sinân bin Enis (10)  u Şimr-i zü’l-cuşın bu ne ¦addârlı® ve ne 

mekkârlı®dur ki (11)  ¬ânedân-ı Mu¹µafâya ®a¹d idersiz ‘Ömer u bin Sa¤d (12) 

mukâbeleye gelüp eyitdi yâ Hüseyin biz senden b³zâruz (13) bu sözler fâ¤ide itmez 

ş°r yire to¬m ekme ki bitmez ya (14) Yez³d bin Mu¤âviyenüñ b³¤atın ®ab°l  ya 

a¬rete vus°l-ı (15) i¬tiyâr it diyüp yayına bir o® gizleyüp §a£ret-i  
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[10b] 

(1) İmâm-ı Hüseyine  revâne  ®ılup eyitdi ey ehl-i Şâm u ¤Ira® (2) ¤Abdullah  ve 

Yez³d önüñde şehâdet idesiz ki evvel (3) ehl-i beyt-i Res°le §arb ideñ ©âlim benüm 

§aøret-i İmâm-ı (4) Hüseyn el ®aldırup eyitdi ey ®omşum şol (5) zamanki Yeh°d 

µâifesine ¦aøab-ı Rabbân³ oldı ki (6) ¤Aziz bin  Allah didiler ve nu¹¹âriye ®amer-i 

Rabbân³ anuñçün (7) müstevl³ oldı ki Mesi§ bin Allah didiler ve ¤a£âb-ı (8) derekât-ı 

ca§³mde elem-i sermedi anuñçün müyesser oldı ki (9) sizler da¬ı ³mân getürdügüñüz 

pey¦amberüñ evlâd-ı ehl-i (10) beytine bu ¬a®âreti revâ gördüñüz ³mânuñuz hebâ-yı 

mens°r-ı (11) dünyâda ve a¬retde h°r ve ma®h°r olduñuz Allah u te¤âlanuñ (12) 

la¤neti size olsun ki §aøret-i Res°lullahuñ ra§metinden (13) ve Res°lullahuñ 

şefâ¤atinden ma§r°m ®alduñuz ³lah³ (14) ehl-i beyt-i Mu¹µafâya kim ki bu¦ø eyler 

cemâliñ görmeden (15) sen anı ma§r°m eyle yâ Rabb³ ihânet eyleyen âl-i Res°le  

[11a] 

(1) bunda  ma§şerde müyesser olmaya aña şefâ¤at n°rınuñ (2) tâbı ّبرین ّا مع الصا  ان

diyüp döndükde ol (3) ¤asker-i ma¤¹iyet §aøret-i İmâm Hüseyinden yaña (4) şöyle 

t³r-bârân itdiler ki şu¤le-yi şems görünmez (5) oldı bu §u¹°¹ vâki¤ oldu¦ı hicretüñ 

altmış (6) altı senesinde ve Mu§arrem ayınuñ onıncı güni idi (7) ve leşker-i Yez³d 

yigirmi iki biñ nefer  §aøret-i İmâm-ı (8) Hüseyinüñ yetmiş iki nefer tâbi¤i olup otuz 

ikisi (9) atlı ®alanı piyâde ¹af çeküp mu®âbil µurdılar (10) evvel Yez³d ¤askerinden 

H°r bin Yez³d göñlünde meş¤ale-yi (11) n°r-ı hidâyet zâhir olup µar³k-i ḍalâletden 

(12) µar³k-i musta®³me mürâca¤at ®ıldı âl-i Mu§ammede  bu¦ø (13) etmek ve ¤amel-i 
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bâµıl imiş bildi ¬al³fe-yi Ha®®a mu®arr (14) oldı nitekim Şey¬ Aµµâr dimiş كرامامت 

رق ا بمش  ز مغرب ت

[11b] 

ت (1) ر كرام ردان س ت ك د كھ سروركیس رو عطار كھ او حدمى شناس  cihân hal®ı imâm (2) ب

olsa tamâmiyyet (3) ider  âl-i ¤Ali baña  kifâyet yorı var Seyfiyâ (4) çün ®ıldu® idrâk 

ki kimdür serseri kimdür (5) selâmet H°r-ı Râc³ §aøret-i İmâmdan icâzet (6) alup 

meydâna girdi ¤asker-i a¤dâdan Sinân-nâm (7) bir la¤³n  Hürrenüze §avâle itdükde 

Hürr da¬ı n³zesin (8) ridâ idüp bir t³¦ ile cânın ol mel¤°nun cehenneme (9) gönderdi 

a¬ir nice Yez³diler helâk itdükden (10) ¹oñra  Ken¤ân nâm la¤³n bir za¬m urup Hürri 

(11) merkebinden cüdâ ®ıldı Hürr feryâd idüp eyitdi (12) yâ İbn-i Res°lullah âder 

güni §aøret-i İmâm-ı  Hüseyin (13) Hürrüñ ol ¹adâsıñ işidüp b³-i¬tiyâr at (14) depüp 

Hürri ol ©âlimler elinden alup kendü (15) leşkerine yetürdükde başın dizine alup 

yüzünden  

[12a] 

(1) ¬âk-ı ¬°nı pâk idüp Hürr gözin açup İmam-ı Hüseyne (2) eyitdi yâ İbn-i 

Res°lullah benden raøı olduñ mı İmâm (3) eyitdi ben senden raøı oldum  Allah 

senden raøı (4) olsun didükde ten ®afesinden mur¦-ı cânın cânib-i (5) behişte revân 

eyledi önden Hürrüñ ®arındaşı Hürrüñ (6) şehâdetin işidüp meydâna gelüp 

®arındaşına mul§a® (7) oldı andan ¤al³yüz meydâna girüp ol da¬ı atasına (8) mül§a® 

oldı Ra§metellü’l-al³him ecma¤³n el-§â¹ıl cem³¤ (9) e§ibbâ ve a®rabânuñ 

şehâdetinden soñra ehl-i beyt-i (10) âl-i Res°li bir bir İmâm-ı Hüseyin önüñde şeh³d 
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itdiler (11) evlâd ve ensâbdan ¤Ali’yyel-sı¦ardan ¦ayri kimse ®almadı ki (12) aña 

Zeynel¤âbid³n da¬ı derler henüz yedi yaşında idi (13) ru¬¹at µalep itdükde İmâm 

eyitdi o¦ul ehl-i (14) beyt-i Res°lüñ be®âsına sebeb sensün henüz (15) şerbet-i 

şehâdet saña na¹³b olmaz â¬ir alâmuz  

[12b] 

(1) nice müddetden¹oñra anı da¬ı yetmiş iki pâre ®ıldılar rivâyeti (2) meşh°rdur ki 

§aøret-i Hüseyinüñ bir yaşında bir ma¤¹°mı (3) var idi babası leşker-i a¤dâ¤ile ceng 

iderken görüp (4) feryâd itdi Haøret-i Hüseyin işidüp özi görinüp (5) givürtdi ba¦rına 

ba¹up yüzin yüzine sürüp (6) a¦larken nâgihân bir mel¤°n ol ma¤s°mı o®ıla  bir (7) 

®ula¦ına urup bir ®ula¦ından çı®dı İmâm-ı Hüseyin (8) ون ھ راجع ا الی ّ ا و ان  diyüp  للھان

ol ma¤s°mı yire (9) ®odı andan ol mel¤°nlar ile ¤a©³m-i ceng ve cidâl (10) eyleyüp 

â¬irü’l-emr nice nice mâ-lâ-ya¤nileri cehenneme gönderdi (11) t³r-i bârân idüp nice 

za§m-ı şed³dden¹oñra ol (12) mel¤°nlar Haøret-i İmâmuñ etrâfın alup atından (13) 

ayrup kimi ®ılıç ve kimi o®ıla ve kimi süñü ile mübârek (14) vüc°dın za§mla 

müzeyyen ®ılmışlar idi bir mel¤°n ®ılıçla (15) urup bir  ®olın düşürdi ®olın ®opsun 

ve bir mel¤°n  

[13a] 

(1) da¬ı cüdâ ile mübârek arkasından urup gögsünden (2) çı®dı Şimr ¤Aliye’l-la¤ne 

üzerine çı®up ensesinden (3) mübârek başlaruñ bedenden cüdâ-yı cân-ı şir³n cânib-i 

Ḥa®®a (4) divâne olup abâ u ecdâd ve a®rabasına mül§ak oldı (5) rıøvânallahu 

¤aleyhim ecma¤³n  andan A¬feş bin Yez³d (6) imâmesin aldı İbn Bed³l ®ılıcın aldı  
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Eş¤a² (7) göñlin aldı la¤net Allahu aleyhim ecma¤³n ey mü¢minler (8) temâşâ 

eyleñüz bunlar da¤vâ-yı İslâm idüp Lâilahe İlahe İllellah (9) Muhammeden 

Res°llallah dirler idi beş va®t namâz ®ılup (10) oruç µutup vec§ idüp zek°t virirleridi 

(11) bu hikâyetleri sizlere ta®r³r itmekden murâd budur ki (12) ecdâdlarumuz dâr-ı 

fenâdan dâr-ı bekâya nice ri§let itmişlerdür (13) ve ¬âric³ler elinden neler 

çekmişlerdür anı bildirmekdür (14) ma¤l°m oldu ki dünyâ mi§net-¬âne imiş anuñçün 

(15) mu¢minlere zindân münâfı®lar  behiştedür nut®-ı fa¬r-i ¤âlem  

[13b] 

(1) ya¤ni ceddüm Musµafâ aña ma§b°bum dimiş iken ¬üdâ (2) urdılar µaşıla anuñ 

dişini didi İslâm (3) ide size §a®-ı ¤aµâ hem Eb° Bekr ve ¤Ömer ¤O²mânı gör (4) 

çekdiler anlar da¬ı nice belâ urdı şimş³r ile (5) Mülcem-i ¬âric³ dünyâdan gitdi 

¤Aliyye’l-murteøâ hem (6) Hasan ¬ul®ur-rıøâya zehr virüp noldu¦un (7) bildük 

Hüseyn-i Kerbelâ §aøret-i Zeynel¤âbid³n (8) b³ günâh  yetmiş iki pâre itdiler şehâ 

eridüp (9) ®urşun  Mu§ammed Bâkırun a¦zına a®ıtdı nice b³- (10) §ayâ Ca¦fer-i 

Sâdı® İmâm-ı M°sâ ile oldılar (11) nâ-§a® şeh³d-ender-belâ ®atdılar eng°re-i zehr-i 

®âtili (12) yidi anı §aøret-i M°sârrıøâ hem nefy hem  (13) nefy hem ¤askeri  hem 

mehdi-yi ¹â§ib-i livâ (14) bunlaruñ her birisin bir vechle ®ıldılar fâni-yi cihân (15) 

içre fenâ şimdi bize bu cefâlar ço® mıdur  
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[14a] 

(1) z³ra evlâd-ı Res°lün Seyfiyâ rivâyet ¹a§³§dür ki (2) Em³rü’l-mü’min³n Hüseyinle 

yetmiş iki nefer serverleri (3) şeh³d eyleyüp namâzların ®ılmadılar meyyitlerin defn 

(4) etmeyüp âl°de-yi  ¬âk-ı ¬°n bıra¦up gitdiler İbn-i (5) ¤Abbâsdan rivâyet olınur ki 

şol zamânki U§ud (6) cenginde  Em³relmü¢min³n Hamzayı leşker-i küffâr (7) şeh³d 

itdi §aøret-i Res°lullah yetmiş iki tekb³r (8) ile namâzıñ ®ılup defn etdürdi a¹§âb-ı 

Res°l (9) eyitdiler yâ Res°lullah sâ¢ir şuhedânuñ namazıñ (10) üçer tekb³r ile ®ılup 

Haøret-i Hamzanuñ yetmiş (11) iki ®ılma®dan murâd nedür §aøret-i Res°l cevâb (12) 

virüp eyitdi bir zamân olaki benüm Hüseyinümi Kerbelâ (13) ¹a§râsında ümmet-i b³-

vefâ ¹usuz biñ cefâ ile (14) ve nâ-§a® yire yetmiş iki nefer server ile şeh³d idüp (15) 

namâzın ®ılmayup ve meyyitlerin defn itmeyüp âl°de-yi ¬âkçün 

[14b] 

 (1) bıra¦up gitseler gerekdür Cenâb-ı ¤İzzetden Cebrâ¢³l ¤aleyhisselam (2) bu ahvâli 

baña a¤lâm etmişdi bu idiki (3) tekb³rlerüñ ziyâdesi Hüseyinümle şeh³d olaca® (4) 

serverlerün namâzınuñ tekb³rleridür didi biz girü (5) Kerbelâ ahvâline gelelüm ol 

mel¤°nlar §aøret-i İmâm (6) Hüseyini eyitdikden¹oñra  ezvâc-ı muµahharâtı çıpla® 

(7) develere bindürüp cânib-i K°feye  revâne oldılar (8) nice eyitdiler işitdük anları 

dimediler neslidür (9) Pey¦amberüñ §âliyâ tamtâze idi tenleri şimdiki (10) evlâdına 

ve âline şimdiki ¤a¹ruñ olan Mervânları (11) ço® mıdur bu deñlü ta§k³r itseler z³râ 

yo®dur (12) münkirüñ ³mânları ilerü gelmekde her bir nâ-¬alef (13) yire ®ahr 
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olma®da gevher-i kânları gitdi §ürmet (14) ®almadı ¤âlimlere  Şer¤a ¦âlib oldı ¤örf-i 

§âkimleri (15) bilmeyenler Seyf³ âl-i Ahmedi ¬âke yeksân itsün  

[15a] 

(1) Allah anları andan¹oñra ol şehzâdeleri ¤Ubeydullah (2) getürdiler ¤Ubeydullah 

mel¤°n da¬ı §aøret-i İmâm (3) Hüseynüñ başıyla şehzâdeleri Yez³d-i b³-d³ne (4) 

gönderdi El-kı¹¹a ¤asker-i Yez³d menâzil kaµ¤ (5) idüp her menzilde bir kerâmet  ve 

kendülerin mel¤°n (6) oldu®larına bir işâret müşâhede iderlerdi (7) şehr-i Dimiş®a 

®ar³b oldu®da Yez³d-i pel³d ¬aberdâr (8) olup ¬ınz³r-ı ¬ânesini zer u £³verle  ziynet u 

şehri (9) donadup meclis-i ¤işreti muretteb ®ıldı önden (10) Em³rü’l-mü¢min³n 

Hüseynüñ başıyla benât-ı muµahhirâtı (11) götürdiler ve §aøret-i İmâmuñ ser-i 

mübâregin (12) bir taba®a ®oyup yitürdiler ol mel¤°nuñ elinde bir (13) hezâran varidi 

Haøret-i Hüseyinüñ mübârek leb-i (14) dendânına p°se-gâh-ı Res°l-i Hudâ idi urup 

(15) envâ¤ dürlü mühmelât söyler idi  Eb°’l-mefâ¬irden  

[15b] 

(1) na®ldür ki bir Yeh°d ticâret-i µar³®iyle Şâma gelüp (2) ittifâ® ol meclisde §âøır 

bulundı su¢âl (3) eyitdi ki bu nâşlar ne başlarıdur Yez³d eyitdi (4) baña ¤âs³ olanlaruñ 

başlarıdur Yah°d³ didi (5) bu Hüseyin bin İmâm ¤Ali başı degilmidür Yez³d eyitdi 

(6) İmâm-ı Hüseyin başıdur Yah°di feryâda gelüp (7) eyitdi Dâvud pey¦amber 

nesliyüm benümle Dâvud arasında (8) yetmiş ®arın geçmişdür henüz Yah°diler baña 

¤izzet (9) iderler ve yola git dirsem giderler da¬ı dün (10) pey¦amberüñüz fevt olup 

bu gün evlâdına böyle ©ulm (11) idersiz didükde Yez³d mel¤°n Yah°dinüñ ®atline 
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(12) emr itdi Yeh°d fi’l-§âl Hüseyinüñ ser-i mübâreginüñ (13) üzerine düşüp ³mâna 

geldi a¹la Yez³d-i pel³d (14) i¤tibâr etmeyüp ol ma©l°mı şeh³d itdürdi (15) 

Ra§metallahu ¤aleyh bu hikâyet hoş münâsibdür 

[16a] 

 (1) şimdiki evlâd-ı Res°lüñ §allerine ki Res°lalllah (2) ile kendülerüñ mâbeyninden 

tecâvüz itmemişdür eydürler (3) Res°lallah ile sizüñ mâbeynüñüzden nice zamân (4) 

geçmişdür diyü evlâd-ı Mu§ammedi ta¬f³f ve bu¦ø (5) idüp Yez³d olurlar Kenzü¢l-

Garâ³bde men®°ldür ki (6) Yez³d ehl-i beyt-i Hüseyne kendü sarâyında bir  menzil 

(7) ta¤y³n itmiş idi Haøret-i Hüseynüñ dört (8) yaşında bir ma¤¹°mesi var idi dâ¢im 

babasın (9) arz° iderdi a¦lar idi bir gice vâlid-i büzürgvârını (10) vâ®ı¤asında görüp 

ıøµırab ile b³dâr oldu®da (11) fi¦âna başladı Yez³d nev§adan su¤âl itdükde (12) ol 

ma¤s°menüñ hâlin arø itdiler Yez³d da¬ı (13) İmâm-ı Hüseynüñ başın irsâl etdi tâ 

kim görüp (14) tesk³n birle Haøret-i İmâmuñ ser-i mübâregin ol (15) ma¤s°menüñ 

öñüne getürdükde eyitdi bu nedür  

 [16b] 

(1) eyitdiler babañ başıdur ol ma¤¹°me ol başa (2) na©ar ®ıldı b³-i¬tiyâr yüzin yüzine 

sürüp der°n-ı (3) dilden bir âh çeküp cânın tesl³m etdi ehl-i beyt-i (4) Res°l olhâli 

görüp tekrâr mâtem ü nev§a ®ıldılar ki (5) Yez³düñ sarâyına zelzele düşdi tâlib-i râh-

ı (6) §a®³®at bu¦ø-ı evlâd eylemez âl-i Haydar³ kendüye (7) mu¤tâd eylemez ehl-i 

³mânum diyen µutmaz Yez³düñ cân³bin (8) şef®atinden Mu¹tafanuñ kendüzin yâd 
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eylemez (9) bir muhibb ehl-i beyt-i Mu¹µafâdan olmuşuz anuñçün (10) cevr ider 

devrân bizi şâd eylemez devlet-i d³dâr-ı (11) bâk³yi isteyen yevmü¤l-hesâb mihnet-i 

derd-i belâdan bunda (12) feryâd eylemez Kerbelâda şâh-ı Hüseynüñ kim işitse (13) 

§âlini Seyfiyâ v³rân ider göñlini âbâd eylemez (14) na®ldür ki Yez³d ile İmâm-ı 

Zeynel¤âbidinüñ mâbetinde (15) ço® münâza¤a ve mükâleme geçdi hattâ nizâ¤da 

iken  

 [17a] 

(1) Yezidüñ nevbet-i ¹adâsı bârgâhına zelzele bıra®dı Yez³d (2) eyitdi ey 

Zeynel¤âbid³n bu benüm  nevbetümdür  pes senüñ (3) atanuñ nevbeti ®anı  

Zeynel¤âbid³n eyitdi bir mi®dâr ¹abr (4) it andan va®t-i ḍuhâ irişüp mü¢e££inler 

nu¤rullah-ı ekbere (5) a¦âz itdükde nevbet-i Yez³d sâ®ıµ olup §uøøâr-ı (6) meclis-i 

müstemi¤ oldılar İmam-ı Zeynel¤âbid³n eyitdi (7)  َُِطل َء الَحقُّ  وَ  َزھَقَ  اْلبا ُلْ  جا  benüm ق

babamuñ nevbeti (8) ®ıyâmete dek ne mün®aµ¤ olur ve ne tebd³l olur (9) andan eyitdi 

el-minnetullah ki biz ¬ânedân-ı nübüvvet u velâyetüz (10) inşâllah ¤an-kar³be’z-

zamân bu etdügüñ  fi¤lüñ cezâsın (11) bulursun devlet-i u¬râ bâ®³dür ki o bize 

müyesserdür (12) ھ ً  االیت َلِدا َّمُ  خا َن َفَجَزاُؤهُ  َجھ دً  ا ُمتََعمِّ   ً ُمْۇِمنا ُلْ   ُیت َق َوَمن ب  (13) Zeynel¤âbid³nüñ  bu 

kelimâtlarından Yez³düñ vüc°dına (14) lerze düşüp eyitdi ey nuµfe-i Hüseyn dile 

benden (15) ne dilersen §aøret-i Zeyn eyitdi murâdum budur ki bizi  

 [17b] 

(1) Med³neye gönderesin tâ ki ravøa-yı Res°lallahda (2) bâ®³ ¤ömrümüzi göz yaşıyla 

geçirevüz Yez³d-i pürgez (3) da¬ı ricâsın ®ab°l idüp Nu¤mân bin Beş³r ki muhibb-i 
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(4)  ¬ânedân idi ol ¬ıdmeti kendüye devlet bilüp ezvâc-ı (5) muµahhirâtı Med³neye 

getürdi rivâyetdür ki dört (6) nevbet Med³nede mu¹³bet vâ®i¤ oldı ki ol (7) 

mu¹³betlerden  a§vâl-i ®ıyâmet  ta¹avvur olınurdı (8) bir nevbet §aøret-i Res°lullah 

U§ud  §arbinde ®atl olındı (9) diyü Med³neye ¬aber geldükde ve bir nevbet da¬ı 

§aøret-i (10) Risâlet a¬rete inti®âl itdükde ve bir nevbet da¬ı (11) K°feden §aøret-i 

¤Al³nüñ mevti ¬aberi geldükde (12) ve bir nevbet da¬ı Şâmdan ehl-i beyt-i 

Res°lallah (13) Med³neye geldükde rivayetdür ki ®açan ezvâc-ı muµahhirât (14) 

Med³ne-i Münevvereye geldiler ravøa-i seyyid-i kâ¢inâta varup (15) eyitdiler ki yâ 

Caddah ¹ahrâ-yı Kerbelâ ser-gerdânlarıyuz veya 

[18a] 

(1) ber-¦urbet §ayrânlarıyuz pençe-yi hevâdi²den ya®amuz çâk (2) ve selle-i 

r°zgârdan d³demüz  nemnâkdur  yâ Res°lullah (3) bize gör nitdi ¤â¹³ ümmetüñ  

görmeye anlar da¬ı (4) r°z-ı ®ıyâmet şefkatiñ şâh-ı Hüseynüñ atdılar ¬âke (5) 

berâber cismini ®ılmadılar ol münâfı®lar senüñ hiç hürmetiñ (6) Kerbelâda ger 

göreydüñ yâ Mu§ammed §âlümüz tâ ®ıyâmet sâkin (7) olmazdı  bizümçün fir®atüñ  

kim ki ¤âlem-i fa¬rinüñ evlâdına (8) bu¦ø eyleye eyleme aña müyesser yâ ilâh³ 

cennetüñ (9) biz muhibb-i ¬ânedân-ı Mu¹µafâyuz Seyf³yâ r°z u şeb (10) nesl-i 

Res°lullaha olsun med§inüñ imdi (11) ¤azizümüz ecdadumuzuñ münâfı®lar elinden 

cekdügi (12) elemler ta®r³r itmelü olsavuz ¤ömrümüz vefâ etmeye idi (13) anca® 

bizüm ma®¹°dumuz sizlere anlaruñ dünyâda  ne mu§annitler (14) çekdiler 
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bildirmekdür  tâ kim sizler da¬ı  ِیھ ِ َب دُ  ِسرِّ  ا َ َْلَول  cevâbıyla ¤âmil olup ecdaduñuz ne (15) ا

cefâya müte§ammil  

[18b] 

(1) oldılar ise siz de ol dâ¢irede ®arar idesiz ve hem bu (2) cümleden mâ¤dâ bunlar 

kemâl-i mertebe bize ri¤âyet etmedüklerinüñ (3) a¹lı beş vechledür evvel budur ki 

bize su¢âl (4) idüp eydürler size nice ri¤âyet idelüm ve nice §ürmet (5) idelüm ki 

mâbeynüñüze nice kimseler gelüp ®uvvet-i (6) mâlile ve şâhid-i r°z ile ellerine 

§üccet alup am³r (7) olmuşlardur bu ecelden sizlere ri¤âyetümüz bir yüzden (8) da¬ı 

olmuşdur ikinci su¢âl idüp eydürler µutalum (9) ¹a§³§ü¢n-neseb seyyidlersiz sizlere 

lâzım olan (10) budur ki ceddüñüz a¬lâ®ıyla müte¬alli® olup kimesneyi (11) renc³de 

ve b³-§uø°r etmeyüp ¤ibâdete ve µâ¤ata (12) ve tev§³d u tesb³§e meş¦°l olma® gerek 

tâ kim bizüm da¬ı (13) ri¤âyetümüz sizlere kemâliyle ola dirler üçünci su¤âl (14) 

idüp eydürler ehl-i beyt-i Res°lüz dirsiz ehl-i (15) beyt-i Res°l ¬od ¤Ali ve Fâµıma ve 

Hasan u Hüseyindür ki   

[19a] 

(1) res°l zamanına irişmişlerdür biz ehl-i beyt-i Res°l (2) anları buluruz derler 

dördünci su¢âlleri da¬ı budur ki (3) Mu§ammede’m-Mu¹µafa ¹allallahu ¤aleyhi 

vessellem zamânından size (4) gelince biñ yıla ®ar³bdür biñ yıldan berü ¤aceb (5) 

sizde ne şeref ®almışdur dirler beşinci su¤âl (6) idüp ¤ulemâdan ve meşâyi¬den 

ba¤øıları eydürler ki (7) Haøret-i Risâlet  َھوالى ِىٍّ  ف ّىٍ  وَ  نَق ُكلَّ  تَق َئل َوھَمَ   ِْسرا ِى ا َءِ  نَب یا ِ َنب تى َكا ُمَّ  ا

َءُ  َما َءِ  ve da¬ı ُعل یا ِ َْنب ُ  اْلما َة َءُ  َوَرث َما   buyurulmuşdur bu şerefler bize kifâyet ider (10) sizlere آْلُعل
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ri¤âyet  itmekden fâ¢ide ne ve itmemekden øarar (11) nedür ®açankim sizler bunlara 

bu vechle su¢âlleri  (12) vârid oldu®da  bunlaruñ  su¢âllerine envâ¤ dürlü (13) del³ller  

getürüp  üçer vechle  cevâb viresiz (14) tâ kim nizâ¤ların kesüp i¤ti®âdların ¹âf ideler 

(15) evvel su¢âl idüp eydürler ise mâbeynüñüzde ecneb³ye 

[19b] 

(1) ®arışmışdur anıñçün ri¤âyet etmezüz evvel cevâb virüp (2) idesiz ki Allahuñ 

emrine ve Resulüñ şer³¤atine râøı (3) mısız eydürler ise râøıyuz siz da¬ı idüñ ki (4) 

bir kimesne iki şâhid diñledüp i²bât-ı neseb (5) itdükden¹oñra bir m°cib-i şer¤-i şer³f 

ol kişi  (6) seyyid olur aña ihânet ®aµ¤â  câ¢iz degildür (7) işit idem saña bir ¬oş 

hikâyet irişe ®albine (8)  andan hidâyet selefde bir muhibb-i âl-i Ahmed giderken (9) 

bir yola sa¦ u selâmet görür bir ®u®lacı yol (10) üzre durmuş başına  ®u®lasınuñ 

sebze (11) ¹armış irişür şey¬e oldem ¦ayret-i Ḥa® (12) varır ®u®laya dek ça® çeküp 

başından alur (13) sebzesini yere urur da¬ı hem ®u®lasını (14) görür ol gice düşde 

Mu¹µafayı neb³ler (15) serveri kân-ı sü¬aya varup yüzin sürer  

[20a] 

(1) izi tozına cihân fa¬ri anın ba®maz yüzine (2) dönüp eydür ki ey r°§-ı mu¹avver 

bileydüm ne günâh (3) etdi bu kemter Res°l eydür ki dün o ®u®layı sen (4) yire urdın 

utanmadun mı benden başında var (5) iken yeşil ¤alâmet niçün ®ılduñ anı böyle 

melâmet (6) eger ol va®t aña hürmet ®ılayduñ yanumda şimdi (7) ¤izzetlü bulaydıñ 

var imdi aña göre it ®ıyası (8) ¹a®ın¦ıl sen Res°le olma ¤â¹³ muhibb-i (9) ¬ânedân-ı 

âl-ı A§med olanlar Seyf³yâ bulur sa¤âdet (10) ikinci cevâb virüp idesiz ki bir câhil 
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kimesne (11) ehl-i ¤ilm libâsıyla mülebbes olup beyn-en-nâs (12) gezse her kişi anı 

¤âlim ¹anup ri¤âyet ider (13) tâ şol zamâna dek ki bir ehl-i ¤ilm ile mü¹âhabat (14) 

idüp cehli ©âhir ola imdi şunlar ki seyyid (15) olmayup ¤alâmet-i siyâdet ile mutta¹ıf 

olalar  

[20b] 

(1) sizüñ üzerüñüze ri¤âyet etmek vâcibdür tâ şol (2) zaman olınca ki §uø°r-ı Ḥa®da 

ki£bleri ©âhir olup (3) fi¤illerine göre a£âba müste¬a® olalar sizler da¬ı (4) anlaruñ 

©âhir ¤alâmetlerine na©ar idüp Res°lallah (5) §ürmetine ri¤âyet etseñüz envâ¤-ı 

²evâblar §â¹ıl idesiz (6) ve hem rivâyet meşh°rdur ki §aøret-i M°sânuñ eyyâm-ı (7) 

risâletinde Ha®-ı Sübhâna ve te¤âli Fir¤avnı d³ne da¤vet (8) eyle diyü emr eyledi 

§aøreti M°sâ ¤aleyhisselâm (9) da¬ı ¤a¹âsın eline alup bir çoban şeklinde Fir¤avnı 

(10) dâ¢imâ İslâma da¤vet ®ılurdı ve hem dilinde rekâket-i (11) rüknet da¬ı vardı a¹la 

M°sâ pey¦amberüñ da¤veti (12) ol mel¤°na te¤²³r etmeyüp küfri da¬ı ziyâde olmada 

(13) idi ve da¬ı Fir¤avnuñ bir müø§iki vardı kendüni (14) M°sâ pey¦amber 

¤aleyhisselâm şekline ®oyup Fir¤avnuñ (15) d³vânında  beyn-en-nâs  M°sâya takl³d 

iderdi 

[21a] 

(1) ol kâfirler §a©© idüp gülüşürleridi mela¤ike-i (2) mu®arreb³n bu §âli gördükde 

eydürlerdi Allahu te¤âlâ bize emr (3) etse insañ bu mel¤°nları helâk itsek cem³¤ (4) 

¤âlem ol mel¤°ndan ¤ibret ile nice müddet  geçdükden (5) soñra ömri a¬re irer Ha®-ı 

Süb§âna ve te¤âlâ ¤azar ile emr (6) idüp eyitdi var ol ®ulum  müø§iküñ r°§ını ³mânla 
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(7) ®abø eyle ki ben anı kel³m-i M°sâya ®oñşu eyleyüp (8) durırın mela¢ike-i 

mu®arrib³n eyitdiler İlah³ senüñ §ab³büñ (9) M°sâya ta¬f³f ide ne bu deñlü ma®am-ı 

a¤lâ-ı i§sâna (10) bâ¤² ne oldı Ḥa® teâlâ eyitdi ey mela¢ikelerüm ol (11) ®ulum 

kendüni Fir¤avna beñzetmezdi kel³m-i M°sâya (12) beñzedüp aña ta®l³d iderdi 

benda¬ı kel³m-i M°sâ ¬ürmetine  (13) aña ¤a£âbı revâ görmedüm cenneti ®arârgâh 

®ıldum §aøret-i (14) Res°lallah buyurur  ُِمْنھ َھُوَ   ً  ف َْوما َ  ق َمنْ  تََشبَّھ  ya¤ni bir kişi kendüni bir 

®avme benzede ol ®avm  

[21b] 

(1) hürmetine aña ¤izzet lazımdur diyesiz üçünci cevâb (2) virüp idesiz ki §aøret-i 

İmâm-ı A¤©amuñ bendelerinden (3) birisi ¦ıybet idüp mâbeyninden nice mâh-ı visâl 

(4) geçdükden¹oñra başına ¤alâmet-i siyâdet (5) ¹arınup gelüp İmâmdan ta¹addu® 

µaleb etmiş (6) İmâmuñ ¬ıdmetkârları bunuñ §âline vâ®ıf olup (7) gelüp İmâm 

§aøretlerine  yâ İmâm falan zamânda (8) ¦ıybet iden bendeñizdür şimdi em³r olup 

sizden (9) ta¹addu®  µalep ider İmâm da¬ı eydür benda¬ı vâ®ıf (10) oldum  ammâ  

bunun babası şâyed âl-ı Res°l olup (11) kâfir diyârında es³r olmuş ola eger ri¤âyet 

(12) etmezsen ¬atâ idevüz varın yirmi filori virüñ (13) diyü emr eylemişlerdür 

ma¤l°m oldu ki İmâm-ı A¤©am (14) ®avlince ¤alâmet-i Res°l ile gördügüñüz 

kimesneler (15) ri¤âyet vâcibdür diyesiz  ikinci su¢âl idüp 

[22a] 

(1) eydürlerse µutalum ¹a§³§ü¢n-neseb seyyidlersiz sizlere (2) lâzım olan budur ki 

ceddüñüz a¬lâ®ıyla müte¬alli® olup (3) kimesneyi renc³de ve b³-§uø°r etmeyesiz 
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®alallahu (4) te¤âlâ  ً ُكمْ  تَْطِھیرا َھِِّ◌رَ   َْھلَ  وَ  یط َْیتَ  ا َعْنُكم اْلب ِ◌ْجسَ   اْلرِّ ِیُْذِھبَ   یُِردُ  هللاُ  ل َّمآ   el§amdülillah ان

ol vâcib (6) olvüc°da olsun ki bizi µâhir ®ıldı dünyâ c³fesinden (7) ve ¬ab³² 

nesnelerden ber³ eyledi ve kelâm-ı (8) ®ad³minde  pâklıgıyla  yâd  ®ıldı bir 

kimesneye ki Ḥa® (9)  te¤âlâ kelâm-ı ®ad³minde pâkdur ve µâhirdür diye sizler (10) 

anlara  nâ-ma¤®°l ef¤âl isnâd etmek  mücerred-i Ḳur’ân-ı ¤a©³me (11) inkârdur  imdi 

evlâd-ı Res°lden sehviyle bir ¬atâ (12) ¹âdır olsa şer¤ala §a®®ından gelinmek 

gerekdür nitekim (13) Dâv°d ¤aleyhisselâm Urbânı ®atl itdürdi  ¤avratıñ (14) alma® 

içün ¬atâ  itdügin bildi ve nâdim oldı (15) ammâ risâletine no®¹ân gelmedi ve 

ümmeti pey¦amberligine 

[22b] 

(1) inkâr etmedi nitekim bir §ad³²-i şerif rivâyet olınur (2) ®âl-ı Res°lallah ¹allallahu 

¤aleyhi vessellem ھ بى امالی َبشِیر َعن ف ِبن  َبوُ   قاَسم ا ً  فاَْعطانى َرَواهُ الْ َھلِ  َبْیتى ناَرا ً  ِمنْ  ا ََحدا َالَ  یْدُخلُ  ا  تََعلىَ  ا

ََركَ  َسأْلتُ  َربّى تَبا  (5) ma¤nâ-yı §ad³² budur ki Res°lallah sallallahu ¤aleyhi vesellem (6) 

eydür  Rabbüme  su¢âl itdüm benüm ehl-i beytümden kimesne nâra dâ¬il (7) olur mı 

Rabbüm da¬ı baña i¤µâ eyledi imdi ma¤l°m oldıki (8) evlâd-ı Res°lden bir ¬aµâ 

görseñüz ta®d³r-i rabbân³ böyle imiş (9) diyü der°nuñuzda olan i¤tikâduñuzı ta¦ayyür 

idüp günahkâr (10) olmayasız z³râ ki evlâd-ı Mu§ammed Resulullahuñ ¤uøvundan 

(11) bir ¤uøvdur hâşâ ki ¤uøuv- ı Res°l ¤a£âb-ı nâra müste¬a® (12) ola Ḥa® te¤âlâ 

R°sulullah  §a®®ında ك وما تاّخر  buyurdu¦ı murâd ya¦ni yâ  Mu§ammed ما تقّدم من ذنب

biz senüñ evvel ve a¬ir (14) £enbüñ ma¦firet etdük dimek olur ammâ ba¤ø meşâyi¬ 

(15) şöyle buyurmuşlardur ki hazret-i Res°lullah bir n°r-ı pâkdur 
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 [23a] 

(1) n°r iydükine del³l bu kim gölge yire düşmezdi imdi (2) ma¤l°m oldu ki 

Res°lallahdan zerre vechle ¬aµâ (3) ¹âdır olmamışdur Ḥa®-ı Süb§âna ve te¤âl³nüñ 

ك وما تاّخر ك َهللا  ما تقّدم من ذنب ر ل  didügi ehl-i beyt-i Res°lüñ (5) evvel gelenüñ لیغف

günâhını ma¦firet itdügidür ve mâ-tâ¬¬irden (6) murâd a¬ir gelecek evlâd-ı Res°lüñ  

günâhlarını ma¦firet (7) idecegidür eger eydürlerse  Haøret-i Mu§ammed ile evlâd-ı 

(8) nefs vâ§id oldu¦ına del³lüñüz nedür siz da¬ı (9) idüñ ®âl ¤aleyhi’¹-¹alatu 

vesselâm  ََلى َرهللاُ  تَعا َ  َزاَرنِى   َومنْ  َزاَرِنى َغف َّما َن َكا َتِ  ف َغَداْلَمما َوْ  ب َوةِ  فِى  ا َْوالَدى الَحی ً  ِمن ا َدا َمنْ  َزارَ  َول  

elbette ve elbette ya¤ni §aøret-i (12) Risâlet ¤aleyhi’s-selâm eydür benüm 

evlâdumdan birini (13) ziyâret etseñüz hayâtında ve memâtında beni ziyâret etmiş 

(14) gibisiz ve beni ziyâret ideni Allahu te¤âlâ yarlı¦ar elbette (15) ve elbette imdi bu 

§ad³²den ma¤l°m oldu ki ecdâdından 

[23b] 

(1) evlâdını ayırma® ¬aµa imiş me²elâ Ḳur’ân-ı ¤a©³müñ ma¤nâsı (2) ve §ur°fları ve 

no®µaları medd ü cezmi var eger inkâr (3) iderseñ ®âfir olursun ve benüm Ḳur’ân-ı 

¤a©³me i¤ti®âdum (4) §ur°flarına yo® dirseñ ®âfir olursun yâ¬°d §ur°flarına (5) var  

no®µalarına ve medd u cezmine yo® dirseñ girü (6) öyle hem-cünân bu cümleyi 

Ḳur’ân bilmek gereksen tâ kim ³manuñ (7) der-set ola hem §aøret-i Res°lüñ 

a¬lâ®ıyla müte¬alli® (8) olma® ma®d°r-ı beşer degildür z³râ ol Hab³bullah idi (9) 

Cenâb-ı ¤izzetden dâ¢im  Cebrâ¢³l ¤aleyhisselâm terbiye iderdi (10) ammâ evlâd-ı 

Res°l  olanlara da¬ı lâzım olan budur ki (11) mehmâ-i imkân-ı ef¤âllerini  fi¤l-i 
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Res°le muµâbı® ®ılalar (12) ikinci cevâb virüp idesiz ¤acebdür şimdi §âli (13) 

kâ¢inatuñ sözin işidür zehr-i b³-²ebâtıñ (14) görürler kim ri¤âyet idemezler µar³k-i 

Mu¹µafâya (15) gidemezler iderler günde biñ kerre ¬aµâyı 

[24a] 

(1) umarlar gerü mevlâdan ¤aµâyı ®açan bir seyyidüñ ¤ayıbın (2) görürler yüzine 

günde biñ kerre ururlar (3) irişdük gibi şol a¬ir zamâna çekildi hükm-i Ḳur’ân (4) 

âsmâna budur Seyyid Nizâm o¦lı du¤âmuz muhibb-i âl-i (5) A§medden olavuz ola 

mirât-ı dil tâ kim mücellâ (6) görine anda envâr-ı tecellâ ve hem idesiz bizüm cedd-i 

(7) a¤lâmuzda a¬lâk-ı zem³me ve ¹ıfat-ı emmâre yo¦idi (8) anlaruñ  seyr-ı sül°kı  

muµmainne idi anuñçün dâ¢imâ a¬lâ®-ı (9) Allah ile  müte¬alli®  idi üçünci cevâb 

virüp idesiz (10) bir ¹âli§ kimesnenüñ fâsı® o¦lı olsa ol (11) ¹âli§ vefât etdikden¹oñra 

malın cem¤ idüp (12) o¦lıdur diyü aña tesl³m iderler ma¤l°m ola ki (13) bir kimesne 

¬atâ etmekle atasınuñ m³râ²ından ma§r°m (14) ®almaz imiş sizlerden nice dürlü 

¬aµâlar sâdır (15) olup Mu§ammedü’l-Mu¹µafâya şef³¤ idinüp Allahuñ  

[24b] 

(1) ra§metinden em³n µutarsız bizüm da¬ı ba¤øumuzdan ¬aµâ (2) sâdır olsa em³n 

budur ki ceddümüz §aøret-i Mu§ammedü’l- (3) Mu¹µafanuñ şefâ¤atinden ma§r°m 

kalmayavuz eger iderlerler- (4) se §aøret-i N°§uñ  o¦lı  Ken¤ân atâsınuñ emrine (5) 

mu¬alefet etdigiçün nice ¦ar® oldı pes siz da¬ı (6) idesiz Ken¤ân atasınuñ risâletine 

inkâr etmişdür (7) nitekim Eb° Cehl ve Eb° Leheb Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ ¹allallahu 

¤aleyhi (8) ve sellemüñ risâletine inkâr idüp merd°d oldu¦ı (9) gibi imdi bir seyyid 
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¬aµâ etmekle aña ihânet câ¢iz (10) degildür nitekim Res°lallah ¹allallahu ¤aleyhi 

vesellem buyurur (11)  اِلُحونَ  لِى ّ ِ  َواْلط َّ  ِ ُِحونَ  َلّصال  ¹âli§ olanlara mu§abbet (12) Allah ا

içindür µâli§ olanlara benüm içün buyurmışlar (13) ümmet-i Mu§ammed olana 

lâzımdur ki mu§abbetine  no®¹an getürmeye (14) diyesiz üçünci su¢âl idüp 

eydürlerse ehl-i beyt-i (15) Res°l  Fâµıma  Hasan u Hüseyn ve Hamza ve ¤Abbâsdur 

[25a] 

(1) biz ehl-i beyt-i  Res°l anları bilüriz da¬ı cevâb (2) bulursız bizi nesl-i Mu¹µafâyuz 

işitdüñüz ki (3) âl-i murteøâyuz niçün dönüp bizi inkâr idersiz (4) ®oyup µo¦rıyı 

e¦riye gidersiz revâ mı ehl-i beyt-i (5) A§mede siz degilsüz ehl-i beytinden diyesiz 

bu söz (6) İslâma lâyı® söz degildür bu göz böyle görüşle (7) göz degildür eger 

ecdâdumuzda ¹a¦ olaydı (8) bu söz anlara da¬ı dinileydi mür³d olan mür³d-i (9) âl-i 

Res°le gece itdügüñüz tevbe ®ab°le eger sen (10) ümmetiyseñ Mu¹µâfanuñ mu§abbet 

eyle evlâdına anuñ (11) bilürsin fâni dünyâ yo® ²ebâtı ¹a®ın ezdirmesin (12) sizi 

şeyâµ³n murâdum Seyfiyâ budur Hüdâdan (13) ki hiç ayrılmayam âl-i ¤abâdan ikinci 

cevâb virüp (14) idesiz kim §aøreti ¤Aişe raøıallahu ¤anha rivâyet (15) ider bir gün 

§ab³bullah Haøret-i  ¤Al³yi  önüne alup 

[25b] 

(1) Fâµımanuñ ar®asını ar®asına virüp §aøret-i imâm-ı (2) Hasanı sa¦ cânibine §aøret-

i İmâm-ı Hüseyini sol cânibine ®oyup bu cümleyi bir ¤abâ ile örtdi önden (3) el 

®aldırup mübarek yüzin göge µutup eyitdi (4)  َْھُم َمنْ  َخذَ  ل َْخُذلْ   َمنْ  نََصَرھُمْ  وَ  ا َنصُ   ََداھُمْ  وَ  ا  عا

ََدَمن َمنْ  َواالَھُمْ  َوعا َْیتى وَ  آل  َْھلِ  ب الءِ  ا ھُمَّ  ھٔوَ ّ َلل  ya¤ni  §aøret-i Risâlet buyurur (9) ilah³ benüm ا
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ehl-i beytüme mu¤âvenet idenlere mu¤âvin ol (10) ¤adâvet ®ılanlara ¤adâvet ®ıl ol 

kimesne kim (11) bunlarla ¹ali§ ®ıla ¹ali§ ®ıl bunlarla düşmân olanlar- (12) la yâ 

Rabb sen düşmân ol §aøret-i Risâlet eydür biz (13) bu du¤âyı iderken Cebrâ¢³l da¬ı 

âm³n dirdi imdi bu (14) §ad³²-i şer³f m°cibince ehl-i beyt-i Res°lle nizâ¤(15) ve 

mücâdele iyü degildür âl-i Muhammedün ehl-i beyt-i Res°l 

[26a] 

(1) idügine şek etmek küfrdür ا  ve hem idesiz (2) kim kâlalllahu teâlâ العیاذب

ِِحینھَ  َل ُكلّ  ِمنَاْلّصا َسَ   ِْلیا ِسىَ  وَ  ا َْیَمنَ  وَ  عی ِھِ  َداُودَ  وَ  ُسل َوِمن ُذّریَّت  ya¤ni Ḥa® te¤âlâ eydür bunlar (4) 

£ürriyyet-i İbrah³mdür ¤aceb budur ki ¤³sâ ¤aleyhisselâm (5) atası yo¦idi Meryem 

£ürriyyet-i İbrah³m olma¦ın Ḥa® te¤âlâ (6) ¤İsâya £ürriyyet-i İbrah³m didi hâlb°ki 

İbrah³m ile ¤İsâ (7) mâbeyninde nice biñ yıl geçmişdi ¤alel-§u¹°¹uña (8) §aøret-i 

Risâlet ile bizüm mâbeynümüzden biñ yıl mütecâviz (9) etmemişdür bize ehl-i beyt-i 

Res°l degilsiz demek cehl-i (10) muµla®dur  kâl-ı ¤aleyhisselâm َبُوھُم َ  ا َنا َناَ  عصبتھُمْ  وَ  ا  ا

ِّى  ِن َا َِطمة ف ِھیم و اْالَْوالَد فا ِ ََعصْبتَھَُمْالَب َْومٍ  ف ُكلُّ  ق  ma¤nâ-yı (12) §ad³² budur ki ¤Ömer bin el-Haµµâb 

raøı allahu ¤anha eydür (13) Res°lallahdan işitdüm küll-i ®avmüñ a¹bası (14) ve 

babası var Fâµıma evlâdınuñ ta§®³®an a¹bası (15) benüm imdi şunlar ki ehl-i ³mân ve 

¹â§ib-i in¹âfdur 

[26b] 

(1) bu §ad³²lerden bilür ki r°z-ı ®ıyâmete dek gelecek evlâd-ı (2) Mu§ammed ehl-i 

beyt-i Res°ldür diyesiz üçünci cevâb (3) idesiz kâl-i Res°lallah ¹allallahu ¤aleyhi 

vesellem (4)  َِطَمة َوالَدِ  فا ِعْترتِى  ِمن ا َواْلَمْھدى ِمن  َمَ   ن َمْری َّ  ِعیسىَ  اب ِال  ma¤nâ-yı §ad³² الََمْھِدى ا
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budur ki Res°l (6) ¤aleyhisselam eydür a¬ir zamânda ¤İsâ İbn Meryem gökden (7) 

ine Mu§ammed Mehdi ki benüm ¤ıtretümdür ve Fâµıma  £ürriyyetidür (8) bu ¤âlemi 

nice v³rân itdiler ise gelüp ¤adlla (9) şöyle ma¤m°r ®ıla cümle me£heb bir olup 

i¬tilâfât (10) ref¤ ola ma¤l°m oldıki ehl-i beyt-i Res°l ®ıyâma dek (11) mün®aµı¤ 

olmaz imiş diyesiz dördünci su¢âl iderler- (12) se Mu§ammed Mu¹µafâ zamânından 

size gelince biñ yıldur (13) ¤aceb onlardan sizde ne şeref ®almışdur evvel cevâb (14) 

virüp idesiz Mu¹µafâ ve Murteøâ ecdâdumuz (15) seyyid-i siyâdet ulıdur adumuz 

kimse ta¤l³miyle ¤âlim 

[27a] 

(1) olmadu® oldı Cebrâ¢³l-i em³n üstâdumuz geldi (2) gökden cedd-i a¤lâma kitâb 

oldı Ḳur’ân-ı ¤a©³m (3) evrâdumuz ehl-i beyt-i Mu¹µafâdan oldu¦ı bize bu (4) ¤izzet 

yeter bünyâdumuz Ḥa®®a da¤vet idevüz her kişi (5) ceddümüz irşâdıdur irşâdumuz 

ölüñüz dirüñüz (6) olmazdı temy³z gör eger añlamasaydı arumuz kesilür (7) ¹anmañ 

Res°lüñ neslini dünyâ durdu®ça µurur (8) evlâdumuz münkir ölmek nesline 

pey¦amberüñ Mu¹µafâ yire (9) irişür feryâdumuz Seyfiyâ biz a¬ret sulµânıyuz (10) 

oldı dünyâda v³rân âbâdumuz ve hem idesiz Resul- (11) ullah ile bizüm 

mâbeynümüzde biñ yıl geçmekle siyâdet şerefi (12) gitti ise Res°lullah ile sizüñ 

mâbeynüñüz- (13) den de biñ yıl geçmişdür  ma¤l°m oldı ki ümmetlik (14) şerefi de 

sizden gitmişdür ve hem idesiz kim §aøret-i (15) Ādem ¤aleyhisselâm zamânından 

berü sizüñ zamânuñuza  
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[27b] 

(1) gelince nice biñ yıl geçmişdür nesl-i Ādemüz diyü (2) sâ¤ir ma¬l°kâtuñ üzerine 

kendüñüz a¤lem bilürsiz (3) biz ¬od Ādem pey¦amber nesli oldu¦umuzdan mâ¤dâ 

evlâd-ı (4) Mu§ammedüz biz da¬ı kendümüzi sizüñ üzerüñüze eføal (5) görsek ba¤³d 

midür ikinci cevâb virüp idesiz (6) ki İbrah³m ¤aleyhisselâm zamânından ceddümüz 

Mu§ammed Mu¹µafâ (7) zamânına gelince nice mâh-ı visâl geçmişdi dâ¢im §aøret-i 

(8) Risâlet ¤aleyhisselâm İbrah³m pey¦amber  nesliyüm diyü tefâ¬ur (9) ider idi 

¤ale’l-¬u¹°¹ biz ¬od (10) âl-i Mu§ammedüz diyü tefâ¬ur itsek ¤acib midür üçünci 

cevâb (11) virüp idesiz ki dâ¢im cevâbuñuz budur kim ümmet-i Mu§ammed- (12) 

den oldu¦umuz içün cem³¤ ma¬l°kâtdan eføal vesâ¢ire-i (13) üryândan olan nâsdan 

a¤lamuz dirsiz ve bizler âl-i (14) Res°lden ve hem ümmed-i Mu§ammedüz öyle olsa 

anlardan (15) sizde ne şeref ®almışdur dimek ¤alâmet-i İslâm  

[28a] 

(1) degildür diyü cevâb viresiz beşinci su¢âl idüp (2) ¤ulemâdan ve meşâyi¬den 

ba¤øısı eydürlerse bizüm (3) §a®®umuza Res°l ¤aleyhisselâm  َ اْالَْبنییٔا ُ َة َءُ  َوَرث َما َْلُعل  (4) ا

dimişdür ve bir §ad³² da¬ı ِْسرآأیل َنِى  ا ِبیأَ  ب َن تِى  َكا ُمَّ َءُ  ا َما  dimişdür  sizlere ri¤âyet itmekden ُعل

fâ¢ide (6) ne ve etmemekden øarar nedür evvel cevâb virüp (7) idesiz ¹a§³§ söylersin 

ceddümüz sizüñ ha®®uñuza (8) öyle dimişdür fe-ammâ bizüm ha®®umuza da¬ı  

Allah tebârek (9) ve teâlâ ربى ى الق الموّدة ف ّ ً  اال ھ اجرا  dimişdür ®açan (10) قلْ  الَ  أسلكمْ  علی

bu âyet-i ker³me nâzil oldı as§âb (11) eyitdiler  َ َھُما ُ  وَ  ابنا َِطَمة ھ فا ھ الّسالم علین َلَ  علی  قا

ِِھمُ  ت َِمَودَّ ل   ِ ّ ِ ََمَرهُ  با ِذینَ  ا َّ َِءال   ya¤ni a¹hâb (13) eyitdiler yâr-ı Resulallah anlar kimlerdür  ِمنْ  ھَُولما
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ki Ḥa® te¤âlâ anlara (14) mu§abbet etmeyi bize farø itmişdür §aøret-i Risâlet eyitdi 

(15) ¤Al³ ve Fâµıma Ḥasan u Ḥüseyin ve bunlaruñ evlâtlarıdur 

[28b]  

 (1) a¹§âb eyitdiler yâ Res°lallah nice mu§abbet gerek (2) tâ ki mu§abbet yerine gece 

§aøret-i Risâlet eyitdi (3) Allah u teâlâ beş va®it namâz farø itdi ammâ misâfiretde 

(4) iki rek¤at ®ullarına i§san eyledi ve hem ¹avmı (5) misâfiretde ve ¬astalıkda ekl 

idüp ®aøâ itmegi (6) câ¢iz gördi ve mâlı olmayana ve ®udreti yetmeyene £ekat (7) ve 

§acca varma¦ı tekl³f etmedi imdi bu cümle[de] £ikr (8) olınan binâ-yı İslâmdur 

ammâ benüm evlâduma mu§abbet etmek (9) bir farødır ve bir an ve bir la§øa 

®alblerinden evlâdımuñ (10) mu§abbeti münfekk etseler Allah u teâlânuñ farøını 

uymamış (11) ve §a®®ı ®oyup bâµıla gitmiş olur imdi ¤az³z şöyle (12) ma¤l°m-ı şer³f 

olsun ki cem³¤ ¤ul°m ta§¹³l (13) etsüñ ¤a¹rında senden ¤âlim i fâøıl kimesne (14) 

olmasa bu âyet-i şer³f mu®teøâsınca evlâd-ı Muhammedüñ (15) ve âl-i ¤Al³nüñ 

yendügin bilmesek ¤a£âb-ı nârdan  

[29a] 

(1) ®urtılamazsuñ ve mu¬li¹leri olmasañ ¹ırâµı geçemez- (2) süñ ve anlara mu§abbet 

ve müddet §â¹ıl itmesek ¤ukbât-ı (3) u¬reviyyeden em³n olmayuz sen diyü cevâb 

viresin (4) ikinci cevâb virüp idesiz ®ula® ur saña (5) idem bir hikâyet olınmışdur 

nice yirde rivâyet (6) bulup Na¹râniler bir tırna®³ ¬ar alup ¤izzetle yirden (7) 

getürürler ¹ararlar üstüne altunlu bezler  (8) me¢kellerde ®orlar anı gözler aña binmiş 

dirler Mes³§i (9) kimesne bindügin bilmez ¹a§³hi varup üstüne (10) bir kubbe 
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yaparlar nice yüz biñ kişi aña µaparlar (11) ¤aceb siz A§medüñ £ürriyetine ri¤âyet 

etmenüñ ¤ılletine (12) ®ıyup elden bu dünyâ şöhretini gelüñüz çekelüm d³n (13) 

¦ayretini añunçün yaradaldu®  âb-ı gülden sevevüz (14) Mu¹tafâyı cân u dilden 

cihâna ger Mu§ammed gelmeyeydi (15) kimesne ¤ilm fa®hı bilmiyeydi diyesiz bize 

¤ilmünüz kifâyet  

[29b] 

(1) ider size ne §âcetdür ri¤âyet bu söz ile siz ümmet (2) olınmazsız §uø°r-ı 

Mu¹tafâya gelinmezsiz ®açan ®atre (3) deñizden ayrı düşse deñiz olmaz gerek biñ yıl 

(4) çalışsa ®açan bir göl a®up deryâya gelmez kimesne (5) aña deryâ diyübilmez 

®açan diksek yire bir göksüz a¦aç (6) yaşarmaz eylesek dürlü ¤ilâcı ®açankim ¹uyın 

(7) olmasa başı yimezler ol ¹uyıla pişmiş aşı (8)  düreşş-i ¤âlemde Seyyid-i Seyf³ 

sende ola gör (9) Mu¹µafâ nesline bende ve hem idesiz kim cem³¤ ¤ul°mun (10) 

dinüñ ser-çeşmesi ceddümüz Mu§ammed Mu¹tafâdur ve atamuz (11) ¤Al³yyel 

Murteøâdur n°rumuzla çerâ¦uñuz r°şen ve adumuz- (12) la ¬âne-i dâneñüz gülşen 

olmışdur imdi öyle (13) olsa bizüm ¤ilmümüz şerefi bize kifâyet ider size ri¤âyet (14) 

etmekden fâ¢ide ne dimek hemân bir kimesne üstâdına (15) mu¬âlefet etmek gibidür 

diyesiz üçünci bu §ikâyeti del³l  

[30a] 

(1) getürüp idesiz Timurlenk pâdişâha divân-ı (2) ¬ânesinde evlâd-ı Res°lden bir 

kimesne ile oturup (3) mu¹âhebet iderken ¤a¹rınuñ mollâsı Şey¬ Sa¤dedd³n (4) gelüp 

b³-tekellüf bu seyy³düñ üst yanına ta¹addur (5) ider pâdişaha da¬ı ol âl-i Res°li 
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®aldırup ¹a¦ (6) yanına yir gösterür mâbeyninden nice mu¹âhebet gecdük- (7) 

den¹oñra  serâ-yı ¬âdimlerinden Habeş³ bir ¬âdim ba¤øı (8)  ¬ıdmet lâzım olup 

pâdişâh huø°rına geldükde (9) pâdişâh dönüp Şey¬ Sa¤dedd³n efendiye Mevlânâ biz 

(10) bu Habeş³ ¦ulâmı ta§¹³l-i ¤ilme vireyin tâ kim Ḳur’ân (11) na®l-i §ad³¹ um°r-ı 

d³ne müte¬alli® ¤ul°m ne ise ta§¹³l (12) eyleye ammâ bilmem ki bu deñlü ¤ilm ne 

va®tin §â¹ıl ®ıla (13) Şey¬  Sa¤dedd³n eydür sulµânum eger zeki µab³¤at (14) olursa on 

beş yâ¬°d yigirmi yıl olınca bu (15) didigüñüz ¤ilm-i şer³fle müşerref olma® 

mümkündür 

[30b] 

(1) girü pâdişâh eydür ¬ocaya ta§¹³l-i siyâdete virsek (2) ®aç yılda seyyid olup şeref-i 

siyâdetle müşerref (3) olur Mollâ Sa¤deddin eydür sulµânum siyâdet kesb³ (4) 

degildür a¹ıldur ve anlaruñ şereffiyeti ¤âlem-i ervâ§da bi’l-®uvve (5) idi bu ¤âlem-i 

cismânide bi’l-fi¤le gelmişdür dir pâdişâh (6) eydür çünküm sizdeki şeref kesb³dür 

ve seyyidlerde şeref (7) a¹ldur neden lâzım geldi ki a¹luñ ve neslüñ üstüne (8) kesb³ 

ta¹addür eyleye didikde Şey¬ Sa¤dedd³n (9) cevâba ®âdir olmayup ¬âm°ş oldı diye 

siz ve (10) meşâyi¬den ba¤øısı eydürlerse §aøret-i Risâlet (11) ى ّىٍ  فھوال ّىٍ  وَ  نق ُكلُّ  تق  

dimişdür sizler s°r³ (12) o¦ulları iseñüz biz da¬ı ma¤nev³ o¦ullarıyuz siz (12) da¬ı 

cevâb virüp idesiz kim  Allah tebârek ve teâlâ (13) ¤amelüñüz ziyâde eylesün bir kişi 

ehl-i ta®vâ olma¦la (14) Res°lüñ âli olsa olur fe-ammâ  evlâd olamaz ve hem  
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[31a] 

(1) bilürsiz kim şer³¤at ©âhirine hükm ider ®uvvet-i riyâzetle (2) ve ke²ret-i ¤ibâdetle 

bir sâlik §ac-ı ma¤neviyyeye mâlik olsa (3) bi-hasb-i mu©âher ¹°r³ etmenüñ farøı ol 

kimesne (4) üzerinden sâ®ıµ olmaz imdi ¤az³zümüz Res°lullahuñ (5) gerek ma¤nev³ 

o¦lı ol gerek r°hâni o¦lı ol (6) ©âhiren cismâni o¦lına  ri¤âyet etmezsek şer¤-i şer³fi 

(7) ta¬f³f etmiş olursız  şer¤³ ta¬f³f etmek ¬od küfür- (8) dür diyesiz ne¤£ubillah 

nitekim şu¤arâ-yı ¤Arabdan birisi (9) eyitmiş yâ âl-i Res°lullah آلَعَلْیُكو یَُصّلى  م  َمنَ  ل َُكمْ     ل

َّن انَّ  َْكفِى  ُكموُ  فِى  َعِظیم الشا ھُ  ی َ َن انزل ُرا هللا فِى  ق ً  ِمنَ   َفرضا  yâ ehl-i beyt-i Res°lullah (12) ُجبُّكمُ  ا

sizi sevmegi farødur ki  âyât-ı Ḳur’ân eydür şehâdeti (13) yiter bu ¹alavat u selâm 

etmeyen size herkez kab°le geçmeye (14) anuñ ¤ibâdeti şunlar ki ehl-i in¹âfdur (15) 

bu didügümüz cevâbları işidüp evlâd-ı Mu§ammedüñ menzilini  

[31b] 

(1) ve mertebesini bilür bir kimesne Allahumme ¹alli ¤alâ Mu§ammed (2) ve ¤alâ âli 

Mu§ammed evlâd-ı Mu§ammed dimese islâmı dürüst (3) olmaz bir µâ¢ifenüñ ki adın 

añma® sebeb-i imân ola (4) bir sizden a¤lam ü eføalüz dimek m°cib-i cennet (5) 

degildür belki m°cib-i µamudur diyesiz çünki bu seyyid- (6) ler bizden bu na¹³§at-i 

ma®b°l ve bu kelimât-i ma¤k°lı (7) işitdiler her birisi güşâde-i §âl ve fer§unde-i 

cemâl (8) olup du¤â-yı firâvân ve taøarru¤-ı b³-pâyân idüp eyitdiler (9) cevâb-ı 

şer³füñle ®albümüz mücellâ ve kelimât-ı laµ³füñle ¬âµır- (10) larumuz tesell³ oldı 

sevinmez mürâ¤³müzi yandurduñ (11) ve teşne-i dillerümüzi na¹³§atüñ âbıyla 

®andurduñ âbâ (12) u ecdâduñ r°§ları şâd olsun diyüp µurı (13) geldiler girü 
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geldükleri yola müteveccih oldılar (14) fa®³r da¬ı bizüm eksigümüze ®alman ve 

no®¹ânumuza na©ar (15) ®ılmañ diyüp bir mi®dâr  bunları gönderdi gitdük  

[32a] 

(1)  ve ba¤de dönüp seccâdemüzde ®arâr itdük fe-ammâ ¬âµıruma (2) bu ¬at°ra eyitdi 

ki çünki bu deñlü su¢âl ve cevâb (3) olındı baña bir niçe kelimâtlar da¬ı il§â® idüp 

adını (4) Şeref-i Siyâdet ®oyam ümm³d budur ki bu Şeref-i Siyâdet (5) adlu kitâbı her 

kim o®ursa ve diñlerse bâ¤i²-i sa¤âdet (6) olup nu®°ş-ı mâsivâ ®alblerinden gide ehl-i 

beyt-i (7) Resulüñ mu§abbeti ©uh°r ide fe-ammâ ol kelimâtlar ki (8) ilhâ® olınır 

ümmet-i Mu§ammede beş vechle na¹³§atdür (9) ba¤øı del³l u e§âd³² ile üm³d budur 

ki şol (10) na¹³§atler ile ¤am³l olup Cenâb-ı ¤İzzete ®urbiyyet (11) bulalar evvel 

na¹³§atümüz oldur ki  âl-i Mu§ammede bir kişi (12) bir vechle ri¤âyet etmek selâm 

virdügi va®t nice (13) virmek gerek selâmın nice alma® gerek tâ kim ¬aµâ (14) 

etmeye ikinci na¹³§atümüz oldur ki evlâd-ı Resule kişinüñ (15) mu§abbeti nice 

olma® gerek tâ ki ol mu§abbet sebebiyle 

[32b] 

 (1) d³dâr-ı devlet müşâhedesi müyesser ola üçünci (2) na¹³§atümüz oldur ki âl-i 

Mu§ammedüñ ¹ab³lerine ne vechle (3) ¤izzet etmek gerek tâ kim sâ¢ir nâsun 

o¦lancı®larına (4) ®ıyâs idüp ri¤âyet etmekde ¬aµâ etmeyeler dördünci (5) 

na¹³§atümüz oldur ki şer³fe zâdelere ne vechle ri¤âyet (6) etmek gerek £ürriyyet-i 

a¬irdür diyü anlara da¬ı ri¤âyet (7) etmekde ¬aµâ etmeyeler beşinci na¹³§atümüz 

oldur ki ümmet-i (8) Mu§ammed olan kimesnelere evlâd-ı Resulden b³¤at idüp (9) 
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anlara mür³d olup ne vechle tövbekâr olma® gerek (10) tâ kim b³¤atı ve irşâdı ¹a§³§ 

ola evvelki na¹³§atümüz (11) oldı ki evlâd-ı Resulden birkişi birine selâm (12) virse 

ol kimesne ol seyyidüñ selâmın alması (13) evcden ¬âl³ degildür ya budur ki aya¦ 

üstüne ®al®up (14) ¤aleykümesselâm ve rahmetullah ve berakâtü diyüp ta¤©³m (15) 

ve tekr³m ide ri¤âyet itmekde ¬aµâ etmeye ve yâ¬°d  

[33a] 

(1) bu dergah başıyla işâret idüp ya¤ni selâmın ile (2) fe-ammâ şol kimesneler ki ol 

selâm viren seyyidüñ (3) envâ¤ ¤izzetle selâmın alsa üm³d budur ki ol (4) kişinüñ 

®albinde Allah teâlâ ve Resulinüñ ve ehl-i (5) beytüñ mu§abbeti ©uh°r etmiş ola 

nitekim âl-i Resule ri¤âyet (6) itmek §a®®ında bu §ad³²-i şer³f ri¤vâyet olınur (7) kâl-ı 

Resulullah aleyhissalatü vesselâm   ُول هللا دق  رس َّة ص َھُ  الَجن َضا من ل َنا َ  َواَال  ِخَرةِ  وَ  ا ْنیا الدُّ ى   ف

َى َل َْكَرَمھَ  هللاُ  تَعا ََدْیھِ  وَ  ا َْینَ  ی َمَ  ب َقا َوآلدى ف ً  ِمنْ  ا َدا َمنْ  َراى َول  ma¤nâ-yı §ad³² budur ki Resul (11) 

¤aleyhisselâm buyurur şol kimesneler kim benüm evlâdumdan (12) birisin görse aya¦ 

üstüne ®al®up ta¤©³m ide (13) ve ben aña a¬retde şef³¤ olup §a®dan dilim (14) ve 

cennete gide ve da¬ı şol kimesneler ki oturdu¦ı (15) yirden ¤aleyküme’s-selâm dise 

ehl-i dünyâya aya¦  

[33b] 

(1) üstüne ®al®up ta¤©³m etmege üşenmese ve aya¦ında (2) za§met da¬ı olmasa 

añlanurki ol kimesne Allah (3) resulünüñ ve ehl-i beytinüñ mu§abbeti kemâliyle 

ta§¹³l (4) etmemişdür nitekim âl-i Resule aya¦ üstüne ®al®up (5) selâmın almayanlar 

§a®®ında bu §ad³²-i şer³f rivâyet (6) olunur  ٌِق َف َھُوَ   ُمنا َنِى  ف َدْ  َجفا َق ََدْیھِ  ف َْینَ  ی َقُومُ  ب َمْ  ی َِدى َول َول ً  ِمنْ  ا َدا  َول
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ِىَ  َمنْ  َرا  ma¤nâ-yı (8) §ad³² budur ki Resulallah ¤aleyhisselatü vesselâm (9) eydür 

kimki benüm evlâdumdan birisin görse ta¤©³m (10) idüp aya¦ üstüne durmasa ol 

kimesne ta§®³® (11) baña cefâ ider ve şol kimesne ki baña cefâ ider ol (12) 

münâfı®dur da¬ı şol kimesneler başıyla işâret (13) idüp selâmın ile ol kimesne ile üç 

µâ¢ifenüñ (14) birisinden olma® i¬timâli var ya budur ki c³fe-yi dünyâ (15) ile 

müsta¦ra®-i ma¤¹iyyet olup dünyâ dimâ¦ına 

[34a] 

(1) ¦ur°r virüp ol seyyidüñ selâmın almaya ve yâ (2) ¬ud henüz İslâma gelmiş 

Müselmânlardan ola evlâd-ı (3) Resul ve a¹§âb beni neydügin bilmeye ol ecelden (4) 

ri¤âyet etmekde ta®¹³rât ide ammâ şunlar ki âl-i (5) Resule bu¦ø iden münâfı®lardan 

ise onlaruñ ha®®ında (6) dimişler ki ت م حرام زاده علیس ج دو جش ھ من ى و الّشرا زانك  عل

د ت حرام زاده دان الل زاده علیس م ح ور دو جش ھ ن ى و الّشرا زانك د عل الل زاده شناس  z³râ ki ح

§alâl-zâde gözlerinüñ n°r-ı ¤Al³- (11) dür §arâm-zâde ne bilür ¤Al³ nedür âl-i ¤Al³ 

z³râki (12) §arâm-zâde gözlerinüñ m³¬idür ¤Al³ meşâyi¬-i kirâmdan (13) na®l 

¹a§³§dür kâfirler meyyitleri defn olına gelmiş (14) yerlerden bir ma®am §âl diliyle 

taøarru¤ eyleyüp eyitdiki (15) İlah³ beni ¤âlem-i ¤ademden vücuda getürdüñ 

umardum ki 

[34b] 

(1) §ab³büñ Mu§amed Mu¹µafânuñ ümmeti benüm üzerümde saña ¤ibâdet (2) ve 

µâ¤at iderlerdi hikmet nedür ki beni müşrikler ve kâfirler (3) meyyitlerine ma®âm 

ideñ Cenâb-ı ¤İzzetden nidâ geldi kim ey (4) arø benüm mürüvvetüme şükr eyle kim 
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saña kâfirler defn olunmasun (5) müyesser ®ıldum eger §ab³büm Mu§ammedüñ 

evlâdına bu¦ø ve ihânet (6) eyleyen mel¤°nları defn idelerdi §âlin nite olurdı (7) 

rivâyet ¹a§³§dür M°sâ ¤aleyhisselâm ben³ İsrâ¢³lüñ (8) ¤â¹³lerine şefâ¤at iletmez 

itdükde ¬iµâb (9) oldı  ki ey kel³m-i ma¦rib ile maşrı® mâbeyninde olan (10) â¹³lere 

şefâ¤at ve ra§met eylerin ammâ a¬ir zamân (11) pey¦amberi Mu§ammed 

Mu¹µafânuñ evlâdına §a®âret ve ta¬f³f (12) idenleri ma¦firet ricâ etmege ben anları 

ra§metden ma§r°m (13) idüp ¹ıfatların ¬ınzır şekline tebd³l idüp (14) derekât-ı 

cehennemde ¤a£âb-ı ebed³ ve elem-i sermed³ ile mü¢ebbed (15) ve mu¬alled ®ılsam 

gerekdür ا  ümmed-i A§med العیاذب

[35a] 

(1) ölüp ey ehl-i ³mânum d³n-i ¤izzet âl-i Resulullaha (2) ta®¹³rât neden nesl-i Haydar 

hürmetüñ dâ¢im ferâm°ş (3) eyleyen ¹°ret-i ¬ınzır ®al®ar r°z-ı ma§şer s³nenden (4) 

eger ol seyyidüñ selâmına ®ıyâm etmeyen c³fe-yi (5) dünyâ ile müsta¦râ®-ı ma¤¹iyet 

olmışlardan ise (6) anlaruñ ha®®ında Resul ¤aleyhisselam  َْب َ  َكل َِلبُھا َةُ  وَ  طا ف ِ نیاَ  جی  الدُّ

dimişdür ¹ıfat-ı kelbiyye (8) ile mev¹°f olan ri¤âyet âl-i Resulinden neydügin (9) 

bilmese ba¤³d degildür devlet-i dünyâya ma¦r°r olma ki (10) bünyâdı yo® dâmen-i 

evlâd µut µamudan (11) isterseñ felâ§-ı ¤âlemüñ küncisini cem³¤ itse bir Ādem (12) 

fi’l-mi²l c³feye ®onmuş gibidür bir ¦arâb-ı r°-siyâh (13) ammâ henüz İslâma gelmiş 

Müselmânlardan ise aña (14) ta¤l³m lâzımdur tâ ki âl-i Resule ta¤©³m etmekde ¬aµâ 

(15) etmeye fe-emmâ evlâd-ı Muhammedüñ selâmın almasında adâb 
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[35b] 

(1) usl°b budur ki bir kimesne ümmet-i Mu§ammede nem diye bir (2) seyyid kim 

görür ®arşusından gelür aya¦ üzre (3) µurup der°n-ı dilden ¹alavat getüre seyyid kim 

(4) mu®âbeleye gelüp selâm virse ¤aleykümesselam u (5) ra§metullah u berekâtü yâ 

ibn Resulallah diye seyyid kim (6) geçüp gide ol kişi yerinde ®arâr ide ve hem evlâd-

ı  (7) Resuli görüp ¹alavat getürmenüñ ²evâbı §a®®ında (8) bu §ad³²-i şer³f rivâyet 

olınur  ُرى َربَّھ َّى ی ِمع والبَِصرَ  حت ِى السَّ ً  اف هللا تَعلى نُورا ً  زاددَ   َْعبا ًرِ  ا ِعا َی ى طا ِّى  عل َوَالِدى َوَصل ً  ِمنْ  ا َدا  َول

َمنْ  رایھُ   ma¤nâ-yı §ad³² budur ki Resul ¤aleyhisselâm eydür (12) benüm evlâdumdan 

ve gözinüñ biri bir kimesne görse aña mu§abbet (13) idüp baña ¹alavat getürse 

®ula¦ınuñ (14) n°rı artar da¬ı ol kişi rabbisini göre ikinci (15) na¹³§atümüz beyânı 

oldur ki evlâd-ı Resule bir kişinüñ 

[36a] 

(1) d³dâr-ı dost müşâhedesi müyesser ola devlet (2) ol kişiye ki dünyâda bende-yi 

¬ânedân-ı A§med ola (3) sever elbette Resulün neslin ümmet-i Mu§ammed ola ve 

hem (4) evlâd-ı Mu§ammede mu§abbet idenler ha®®ında bu §ad³²-i şer³f (5) rivâyet 

olınur ®âl aleyhisselâm َبٍ  وَال  َعَذاب َّتھَ  ُخل بالَ  حسا َھُ  اد الَجن ِیَلل یزان وَ  ق َھُ  م ب ل َم ینص َن َول  ِدیوا

َھُ  َمْ  ینُشرل راط وَ  ِعنَدالِمیزان َول َب و ِعنَدالصِّ َب و ِعْنَدالِحسا ُّشُور و ِعنَدالِكتا َبرِ  فِى  و ِعْنَدالن َتِ  و الق َعِظَمة ِعندَ  الَوفا  

َمَواِطنِ  َسْبَعةِ   ى  ِع ف َف َیتى نا  ma¤nâ-yı (11) §ad³² budur ki Pey¦amberümüz ُحبّى وَ  ُحبّ  اھلِ  ب

¤aleyhisselâm  eydür beni (12) sevmek ve ehl-i beytümi sevmek nâfi¤dür yedi (13) 

mevâµın-ı ¤a©³mde evvel vefât itdügü va®t ³mânla (14) ¤Azrâ¢³l r°§ı âsânlı¦la feyz 

ide ikinci (15) ol muhabbet n°rıyla ®abri münevver ola üçünci bitsün 
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[36b] 

(1) birinde ¤arş gölgesinde ola dördünci bitsün sa¦ (2) eline vireler beşinci §esâbları 

âsân ola altıncı (3) m³zânda günâhlarından ²evâbları a¦ır gele yedinci ma§şer (4) 

arasında günâhları eşkâre olup bed-nâm hesâbsız (5) ve ¤a£âbsız cennete girün 

diyeler bir gün Resul ¤aleyhisselâm (6) Muhâcir³n ve En¹âr ile Med³nede giderken 

bir (7) o¦lancu¦ı eline alup öpüp ve ¤a©³m-i iltifât (8) eyledüklerinde a¹§âb su¢âl 

etdiler ki yâ Resulallah (9) bu ekrem eyledüñüz µıfl bu deñlü ¤izzetüñüze müste§a® 

(10) olma® neden geldi Haøret-i Resul ¤aleyhisselâm (11) eyitdi bu ma¤¹°mı gördüm 

Hasan u Hüseynümle oynardı (12) ve ¬âk-pâyun yüzine sürüp mu§abbet ¤arø iderdi 

(13) ol zamândan berü ben bu ma¤¹°ma mu§abbet etdüm ve abâ (14) u ecdâdını 

behişte ®oyma¦a ّى دم ادم تصل ھ  ظامن اول وفان ناداك ّ ى الط ج ف وح بح ماكھ و ن را اس م اّما ق  بك

[37a] 

بى (1) م و قل ط و الحجی ت كھ اعدا س ت النبىّ  الزال ا ال ب دا كھ (2) ی ال یع  geçdi ®ab°le 

tevbesi Ādem pey¦amberüñ Ḥa®®a (3) ves³le etmegile âl-i A§medi buldı ¬alâ¹ 

olma¦la (4) nâmuñuz dile sizüñ N°§a irişdi §aøret-i Ha®®uñ (5) ¤inâyeti her ki 

mu§abbet etmeye âl-i Mu§ammede aña müyesser ola (6) ¤a£âb-ı mü¢ebbed³ imdi ey 

sâlik-i râh alihü’l-§amd (7) ol b³-zevâle olsun ki ¤â¹³ ®ullarıñun günâhlarına (8) 

§ab³bi Mu§ammed Mu¹tafanuñ ve ehl-i beytinüñ mu§abbetin dermân (9) virmişdür 

fe-ammâ şunlar ki Allah resulüne ³mân (10) getürdük dirler şübhe-yi şâ¢ibeyi 

der°numuzdan götürdük (11) dirler na©ar idüp ®alblerine göre Allah u  teâlânuñ ve 

Resulünüñ (12) mu§abbetinden özge mu§abbet var mıdur eger var ise mu®arrer- (13) 
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dür ki evlâdına da¬ı mu§abbetleri ola yo¦sa mu®arrerdür ki (14) evlâdına da¬ı 

yo®dur ammâ evlâd-ı Resule mu§abbetüñüz olmayup (15) Allah resulüne vardur 

dirseñüz davânızda kâ£ibsiz 

[37b] 

(1) ³mânunuzda no®¹an vardur ¤a®³deñüz ¹âf degildür (2) nitekim bu §ad³² rivayet 

olınur  َالُكْفرِ  ِمن ُمحمَّدٍ   َل  َل محّمد ِمنَ  االیَمانِ  بُغض ا  ma¤l°m (4) oldı ki evlâd-ı Resule ُحبّ  ا

mu§abbet itmek ¤alâmet-i ³mân (5) ve bu¦z etmek ¤alâmet-i küfr imiş ne¤°£ubillah 

ammâ şunlar ki (6) Allah resulini ve ehl-i beytini severiz dirler anları (7) sevmenüñ 

¤alâmeti oldur ki pâdişâhuñ vüzerâlarından (8) ve yâ¬°d ümerâlarından veya 

a¦niyâdan birisi evinde misâfir (9) olsa size vâfir u s³m ü zer virse irtesi gitse (10) 

evlâd-ı Res°lden birisi egninde ¤abâ u kebesiyle eviñde (11) misâfir olsa vezirüñ 

mihmân olmasından bu seyyidüñ (12) mihmân oldı¦ına da¬ı ziyâde ferrâ§ olup aña 

®ıldu¦ız (13) ¤izzet ve ikrâmdan artı® bu âl-i Resule ¤izzet ve ikrâm (14) iderseñ 

da¤vâñda ¹a§³§sin ³mânında no®¹anuñ (15) yo®dur ¤a®³den ¹âfdur sözünde ¹âdı®sın 

eger 

[38a] 

(1) seyyidlere ey mâh-ı µal¤at der°nında bulunırsa mu§abbet (2) ®ıyâmet güni ¤Aden 

uçma¦ı içre ®alasın Mu¹µafâ (3) ile mu¬alled bu dünyâda kime göñül verirsen 

®uçarsun (4) yarın anıñla elbet bulursun cümle insân r°z-ı ma§şer (5) umarlar fa¬r-ı 

¤âlemden şefâ¤at cihânda Seyfiyâ (6) nesl-i Resule mu§abbet eyleyen olur selâmet ve 

hem (7) bu cümleden mâ¤dâ şol zamânıña Allah u te¤âlâ cem³¤ ma¬l°®âtı (8) hesâp 
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etmek içün diri ®ılup ma§şer yirinde cem¤ (9)  eyledükde §aøret-i Fâµımatüz-Zehrâ 

raøıallahu ¤anhâ (10) §aøret-i Ḥasanuñ zehirli göñlin ve §aøret-i Ḥüseynün (11) ®anlu 

göñlin bir omuzına alup ve Em³rü’l-mü¤min³n ¤Al³nüñ (12) ¬°n-âl°de destârın 

başına ¹arup ¤arş aya¦ına (13) gelüp feryâd idüp ide ilah³ senüñ §ab³büñ Mu§ammed 

(14) Mu¹µafanuñ evlâdlarını ®atl idenler ve ba¤øı ihânet (15) idenler bu gün 

ha®®ından gelüp mâlik-i duza§a tesl³m 

[38b] 

(1) idesin tâ kim gözüm sâkin olup §arâretüm tesk³n bula (2) didükde peyk-i §aøret-i 

fa¬r-ı ¤âleme ¬aber virüp eyitdi (3) yâ Mu§ammed ¬atun-ı ®ıyâmet dâmen-ı ¤arşı 

µutup ehl-i beytine (4) ©ulm idenlere ¤u®°bet µaleb ider §aøret-i Risâlet (5) f³l-hâl ¤arş 

altına gelüp görse kim Fâµıma cânib-i (6) Ḥa®®a süc°d idüp nâliş ®ılur §aøret-i 

Risâlet (7) eydür ey n°r-ı d³dem başını secdeden ®aldur ki bu gün (8) ta©allüm güni 

degildür belki şefâ¤at ve mürüvvet günidür (9) sen §aøret-i Ḥasanuñ zehirli göñlin ve 

§aøret-i (10) Ḥüseyinüñ ®anlu göñlin ve Eb° Turâbun ¬°n-âl°de (11) destârın eline 

alup benda¬ı biñ yıldan berü (12) ¬âk ile yeksân olmuş giysülerüm alup cânib-i (13) 

Ḥa®®a nâliş ®ılup taøarru¤ eyleyelüm tâ kim ¤âs³ (14) ve günahkâr ümmetüñ 

¤a£âblarını götürüp ra§metiyle (15) yarlı¦aya ¤alel-¬u¹°¹ benüm ¤izzetüm ¹a®ınup 

ehl-i 

[39a] 

(1) beytüme mu§abbetle mümtâz olanlara yâ Fâµıma şunlar dünyâ[da] (2) benüm 

evlâduma ihânet etmişlerdür anlar içün mü¢ebbed (3) ve mu¬allid ¤a£âb mu®arrerdür 
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z³râ benüm ümmetüm mâbeyninden (4) şol ®atı yaydan o® çı®ar gibi çı®mışlardur 

imdi (5) ey ¦âfil gör ki iki cihân fa¬ri ceddümüz (6) Mu§ammed Mu¹µafâ 

¤aleyhi¹¹alatü vesselam dünyâ ve a¬iret (7) devletine na©ar etmeyüp günahkâr 

ümmetiçün ¦u¹¹alanur- (8) dı ¤acebdür siz anuñ evlâdından bir §aµâ görseñüz (9) 

®alblerüñüzde ve mu§abbetüñüzi te¦ayyür idüp (10) ri¤âyetüñüzi ve mu§abbetüñüzi  

kesersiz ¤alel-¬u¹°¹ (11) bilürsiz ki cem³¤ ta§¹³l-i ¤ul°muñ neticesi (12) Allahuñ ve 

Resulünüñ ve evlâdınuñ ve a¹§âbınuñ (13) mu§abbetini ®albinde ©uh°r etdirmekdür 

imdi öyle (14) olsa ¤ayn-ı ³mân ve a¹l-ı ³mân âl-i Mu§ammede mu§abbet (15) etmek 

imiş cem³¤ ümmet-i Mu§ammedi Ḥa® teâlâ ol mu§abbet  

[39b] 

(1) sebebiyle ³mânla göndere âm³n yâ Rabbül ¤alem³n mu§abbet (2) eyle evlâda 

mu§abbet müyesser ola tâ kim saña cennet (3) ri¤âyet ide gör âl-i Resule gece tâ 

itdügiñ tevbe (4) ®ab°le sevenler Mu¹µafâ neslini bunda sa¤âdetler (5) bulurlar yarın 

anda sa¤âdetdür sa¤âdetdür sa¤âdetdür (6) Mu§ammed nesline etmek mu§abbet 

nedâmetdür nedâmetdür (7) nedâmet ¹a®ın seyyidlere etmeñ ihânet َیة َّة َدَخلَ  َعل  مآتَ  الَجن

َوَمنْ  َْلفِ  َسنَةٍ   َْومأ َخْیرو ِمنْ  ا ُمَحمَّدْ  ی  ma¤nâ-yı §ad³² budur ki (10) âl-i Mu§ammede bir ُحبُّ  آل 

gün mu§abbet etmek ¬ayırludur biñ yıl ¤ibâdet (11) etmişce ²evâb bulur ol 

mu§abbetle ölse cennete gire (12) üçünci na¹i§atümüzüñ beyânı oldur ki evlâd-ı 

Mu§ammedüñ ¹ab³lerine (13) ri¤âyet ne vechle gerekdür tâ kim sâ¢ir nâ¹uñ 

o¦lancu®larına (14) ®ıyâs idüp ri¤âyet etmekde ¬aµâ etmeyenler ammâ (15) µabir³ 

tefs³r-i keb³rinde mesµ°r etmişdür ki a¹§âb-ı 
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[40a] 

(1) Resulden Dehye nâm bir ¤az³z var idi dâ¢im §aøret-i Risâlet (2) huø°rlarına 

geldükce tu§fesiz gelmezdi İmâm-ı Ḥasan (3) ve İmâm-ı Ḥüseyin Dehye geldükce 

bergüzâr getürdi (4) diyü ®oynun ve ®oltu¦ın ararlardı bir gün §aøret-i (5) Cebrâ¢³l 

Dehye ¹°retinde §aøret-i Risâlet ile (6) mu¹âhabet iderken şehzâdeler Cebrâ¢³li 

Dehye ta¹avvur (7) eyleyüp yeninden ve ya®asından bergü£âr tefa§§u¹ (8) itdiler 

§aøret-i Resul ¤aleyhisselam bunları men¤ (9) etmek istedükde Cebrâ¢³l eyitdi yâ 

Resulallah bunları (10) men¤ etmeye ben bunlaruñ ¬ıḍmetkârıyum ®açankim Fâtıma- 

(11) tüz-Zehrâ teheccüd nâmazından¹oñra müteveccih hâb olup (12) şehzâdeler 

a¦lama¦a a¦âz ®ıldu®da §aøret-i ¤İzzetden (13) baña emr olınurdı ki bunlaruñ 

beşiklerin depredüp (14) giryelerin  sâkin ider idüm tâ kim Fâtımatü’z-Zehrâ (15) 

b³dâr olmaya ve bu da¬ı na®l-ı ¹a§³§dür  §a®-ı Süb§âna  

[40b] 

(1) ve te¤âlâ Cebrâ¢³lden su¤âl idüp eyitdi yâ Cebrâ¢³l (2) bu gün yir yüzinde ne 

gördüñ ve neye ta§assür itdüñ (3) Cebrâ¢³l ¤aleyhisselam eyitdi yâ Rabbel¤âlem³n 

saña (4) ne ma¤l°m degildür İmâm-ı Ḥasanı ve Ḥüseyini gördüm ki (5) beşiklerinüñ 

üstüne ¤a®³®ler a¹mışlar mübârek (6) elleriyle ol ¤a®³®leri oynar ben eyitdüm nolaydı 

(7) bu ¤a®³®ler yirine benüm gözlerümüñ bibikleriyle oynayalar- (8) dı Ḥa® teâlâ 

eyitdi yâ Cebrâ¢³l ¤izzetüm ve celâlüm §a®®ıçün (9) Ḥasanuñ ve Ḥüseyinüñ 

evlâdlarınuñ ve mu§iblerinüñ (10) evlâdıyla sekiz cenneti müzeyyen ®ılsam gerekdür 

ve ¹aç- (11) larınuñ her ®ılı §ürmetine nice biñ ¤âs³lere ra§met (12) ®ılsam gerekdür 
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imdi ey ¦âfil na©ar ile gör ki Cebrâ¢³l (13) ¤aleyhisselam o¦lancu®lardur dimeyüp 

§aøret-i (14) Ḥasana ve Ḥüseyine ri¤âyet ve mu§abbet etmişdür imdi (15) sizlere 

da¬ı lazımdur ki  evlâd-ı Mu§ammedüñ ¹ab³lerine 

[41a] 

(1) ri¤âyet etmekde ta®¹³rât etmeyesiz eger ederseñüz (2) anlar Ḥasan u Ḥüseyn idi 

anuñçün öyle ri¤âyet (3) ®ılurlardı siz anlar mertebesinde degülsiz ol mertebe (4) 

ri¤âyet idevüz biz da¬ı iderüz ki gerçi İmâm-ı Ḥasan (5) u Ḥüseyn mertebesinde 

degülüz ammâ siz de anlara (6) ri¤âyet iden Cebrâ¢³l ve Muhâcir³n ve En¹âr gibi 

degülüz (7) ol zamâna ümmetinüñ anlar nice seyyidleri ise biz da¬ı (8) bu zamâna 

ümmetinüñ seyyidleriyüz diyesiz (9) ¹ab³ler ¹anmañ evlâd-ı Resuli ki ¤ömri bunlarun 

(10) dünyâdan evveli cihâna urmadan Ḥa® da¬ı bünyâd (11) iderdi Mu¹µafâ ru§ını 

irşâd ®amu ervâ§ sâdât (12) anda idi ki ®udret n°rı ®andilinde idi (13) sebeb oldı 

Resule fa¬r-ı ¤âlem ¤ademden ©âhir (14) oldı cümle Ādem bil imdi bunları 

şehzâdelerdür (15) bunlar bendeler zâdelerdür  bunlardur n°r-ı pâk  

[41b] 

(1) ma©har-ı £ât bunlardur cümle mevc°dâta mirât ri¤âyet (2) eylemekde her birisin 

beraber gör ufa¦ın hem irisin (3) ki z³râ bunlar evlâd-ı ¤Al³dür bunları sevmezi (4) 

öldürmelidür var imdi Seyfiyâ senda¬ı cehd (5) it µar³k-i âl-i A§medden yaña git 

dördünci (6) na¹³§atümüz oldur ki şer³fezâdelere ne vechle ri¤âyet (7) etmek gerek 

£ürriyyet-i  a¬irdür diyü ta¬f³f etmeyeler z³râ (8) ki evlâd-ı Mu§ammed Resulallahuñ 

®ızı Fâµımadandur (9) bir şer³fezâdenüñ atası seyyid degildür diyü ta¬f³f (10) 
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etmeyesiz nitekim bu kelâm[ı] Sulµân-ı Câbiri Seyyid Mu§ammed (11) dimişdür 

َّصَدف َیضَ  وال اآل ب ى الِجراَ  لِملح  ِِح  ف ِلواق َْشىَ  ا ْ  ل َ  ِشِمیَّةِ  كا ُ  الھا َجْنّبِى  َرِحمَ  َسیَّدة اآل   ّى  ت َمن ِذ انزل  (13) ا

Seyyid Mu§ammed Câbir³nüñ cevâbı budur ki seyyide Hâşimiyye- (14) nüñ ra§mine 

meni-yi ecnebi du¬°l etse s°z bir a® (15) tuz deñizine beñzer ki içinde her bir a®süñ 

tuza tebd³l 

[42a] 

(1) olur ve şol ¹adefe beñzer ki nisân ya¦murlarınuñ ®aµresi (2) anda dür olur imdi bu 

®avl üzre sâ¢ir seyyidlere (3) ri¤âyet nice vâcib ise anlara da¬ı öyle ri¤âyet (4) 

vâcibdür diyesiz beşinci na¹³§atümüz oldur ki evlâd-ı (5) Resulallaha mür³d olup 

anlardan nevechle bi¤at (6) etmek gerekdür bir kimesne ümmet-i Mu§ammedden ola 

elbette (7) µar³®-i Ḥa®®a sül°k etmeye bir mürşid lâzımdur nitekim (8) bu §ad³² şer³f 

rivâyet olunur ِمآ َعَرفتَ  َربّى لُمَربّى ل ْ َوْ  َال  ا  bir kimesne mürebb³si olmasa o kimse (10) ل

rabbisin bilmez ve bir §ad³² da¬ı budur ki َھُ  ِدینھ آل ل َھُ   آل َشْیخَ  ل َمنْ    bu §ad³²-i şer³f (12) 

mu®teøâsınca bir ¤az³ze irtikâb lâzımdur gerçikim (13) Ḳurân-ı ¤â©³m gibi mürşid 

olmaz fe-ammâ Ehlullah ümmet-i Mu§ammedi (14) dört mertebeye ®ısmet 

etmişlerdür evvel ehl-i sünnet (15) vel-cemâ¤at ikinci ebrârdur üçünci mu®arreb³ndür 

dördünci 

[42b]  

(1) ehlullahdur bir kimesne Ḳur’ân-ı ¤az³müñ ©âhir ma¤nâsıyla (2) ¤âmil olsa ehl-i 

sünnet vel cemâ¤atdan olur ve andan (3) ebrârdan olur fe-ammâ  mu®arrab³n ve 

ehlullah te®avvüt bun- (4) lardan ziyâdedür z³râ ma¤nâ-yı Ḳur’ân yidi baµından ehl-i 
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(5) sünnet velcemâ¤at ©âhir ma¤nâsın añlamışlar z³râ binâ-yı (6) İslâm beş ®ol 

üzredür evvel tev§³d ve şehâdet (7) ikinci namâz ®ılma® üçünci oruç µutma® 

dördünci zek°t (8) virmek beşinci §acca varma® bir kimesne olınan şerâ¢iµ-i (9) 

islâmı edâ etse ehl-i sünnet ve cemâ¤at ve ebrârdandur (10) ammâ mu®arrab³n ve 

ehlullah bunlardan ziyâde mürşid-i kâmil (11) terbiyyetiyle bu ©âhir delilleriyle 

£ikrullah etdüklerinden mâ¤dâ (12) ¬a¹¹a-i tev§³diyle der°nlarında £ikr-i ®albi ta§¹³l 

(13) etmişlerdür ®açankim bu ©âhir dilleri yorulsa ve yâ¬°d (14) fenâ bulsa £ikr-i 

®albleri fenâ bulmayup dâ¢im Allahuñ (15) birligin i²bât iderler ve beden-i 

©âhirleriyle ev®ât-ı 

[43a] 

(1) ¬amseye ®â¢im oldu®ça beden-i ru§âniyeleri ¤ibâdet-i §a®dan (2) bir an ve bir 

sâ¤at münfekk olmaz ve ©âhir bedenleriyle (3) §acca vardu®larından mâ¤dâ beden-i 

ru§âniyeleriyle §arem-i (4) a¤beden bir la¬©a §âl³ olmazlar ve ©âhir mallarıyla (5) 

zek°tların edâ etdükden¹oñra envâ§-ı ma¤¹iyyetden der°n- (6) larında §â¹ıl olan 

¹ıfat-ı emmârelerini mürşid-i (7) kâmilin telk³n etdügi tev§³d ile zâ¢il iderler (8) ve 

hem beden ¹orılarıyla ¹â¢im oldu®larından mâ¤dâ (9) ®albleri mir¢âtına ©ulmet ¤ârıø 

olmasun diyü nâ-ma¤®°l (10) kelimâtlardan i§tirâz iderler imdi bir  kimesne bu (11) 

§âle yetişmege mürşid-i dâmenüñ µutup p³r u perver (12) olma® gerekdür nitekim 

dimişlerdür ¬üdâ perver-i be¦âyet (13) mu¤teberdür ve l³kin p³r-perverlik hünerdür 

ya¤ni murâd (14) olan her kişiye mürebb³ lâzım idükin bildürmekdür (15) imdi çünki 

bildüñüz her kişiye mürşid lâzımdur ammâ  
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[43b] 

(1) na¹ıl kimesne gerekdür kim aña mür³d olasın el§amdülillah Ḥa® (2) teâlâ göz 

virmiş görmege ve ®ula® virmiş işitmege (3) ve ¤a®l da¬ı virmiş bir nesneyi idrâk 

etmege evvel (4) na©ar idüp göresiz kim ümmet-i Mu§ammed mâbeyninde ¤az³z (5) 

ve şer³f ve a¹l-ı nesli pâk kimler ikinci vâ¤©dan (6) ve nâ¹ı§dan ®ula® urup diñleyesiz 

®ıyâmet gününde (7) â¹³lere şefâ¤at kim idecekdür الك اال ف ت  ا خلق والك لم والك ل  ل

kimüñ §a®®ına dinilmişdür imdi (9) hemân bilesinkim ®ıyâmet güninde ¤â¹³lere 

şefâ¤at (10) idecek Mu§ammed Mu¹µafâ ve cem³¤ ma¬l°®ât ve ¤âlim anuñ (11) 

§ürmetine ¬al® olınmışdur imdi öyle olsa a¹lı (12) pâk ve nesli pâk anuñ evlâdlarıdur 

hemân varup (13) anlardan b³¤at idesiz ve anlaruñ gittügi yola gidesiz (14) yâ pes âl-i 

Resülüñ damenine iletsün seni (15) rahmet hürmetine muhabbet eyleyen anlara 

bunda 

[44a] 

(1) yarın dergâh-ı §aøretde sevine iµâ¤at ®ılmayan âl-i (2) Resule yüzi üstüne 

ma§şerde sürine mu§ibb-i (3) âl-i A§med ola şâdân ihânet eyleyen münkir yerine (4) 

mu§ibb ol Seyfiyâ âl-i Resule cümle §a® saña (5) yarın görine z³râ evlâd-ı 

Mu§ammedden b³¤at etmek mücerred (6) iki cihân fa¬rine mürâca¤at etmek gibidür 

ve bunlara (7) irtikâb sebeb-i ®ab°l-i tevbedür ba¤øı kitâblarda (8) men®°ldür ki 

®açankim iki cihân fa¬rine Cenâb-ı ¤İzzetden (9)   َِْیھ َبَ  َعل َتا َتٍ  ف ِما ّى آَدمُ  ِمنْ  َربِّھِ  َكل  âyeti فتلق

nâzil oldı (10) a¹§âb eyitdiler yâ Resulallah ®açankim Ādem ¤aleyhisselam (11) Ḥa® 

te¤âlânuñ kelimât-ı ¤a©³müşşânındandur (12) düşdükde ®ab°l-i tövbeye sebeb ne oldı 
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§aøret-i (13) Risâlet ¹allallahu ¤aleyhi vesellem mübârek dehân-ı güher- (14) feşânuñ 

açup eyitdi ®açan Ādem ¤aleyhisselâmı §aøret-i (15) yârı ¬al® etdi ve cenneti aña 

®arârgâh ®ıldı Ādem 

[44b] 

(1) cenâb-ı Ḥa®®a taøarru¤ idüp eyitdi  İlah³ beni ¤âlem-i ¤ademden (2) yo¦iken var 

etdüñ ammâ şimdi dergâhından iltimâsum (3) budur ki cennetinde müşâhedesi 

müyesser olmayan yerlerin (4) müşâhedesin müyesser ®ıl Ḥa® te¤âlâ Cebrâ¢³le emr 

itdi (5) Ādemi ¤aleyhisselâmı alup cennetüñ seyr-i müyesser olmayan (6) yirleri seyr 

etdüre Cebrâ¢³l ¤aleyhisselâm bir mu®teøâ-yı (7) emr-i ¬üdâ on iki biñ ®anad açup 

Ādemi alup (8) şol ®atı yaydan o® çı®ar gibi uçma® ma®âmlarından (9) giderken 

nâgihân bir ¹a§rada bir dâne a® incüden (10) bünyâd olınmış bir ®ubbe göründü 

yâ®°t-ı a§merden (11) ®apusı var ®ırmızı altundan bir kil³d urulmuş (12) ve üstünde 

n°rdan ¬aµtıyla yazılmış  ُهللا َْعضھُم لعنَة َعَلى منْ  ا هللا  َّت  ُهللا الَحَسنَ  والُحَسْین َصف ََمة َِطمة ا  َوالفا

هللا ول  َولىّ  َوعلىّ  ر االّهللا   محمد رس ال آل  ya¤ni Allah birdür ve Mu§ammed  resulidür ve 

¤Al³ 

[45a] 

(1) vel³sidür Fâµıma câriyesidür ve Ḥasan u Ḥüseyin (2) ¹âf³leridür bunlara ve 

bunlaruñ evlâdına bu¦ø (3) eyleyenlerüñ üzerine Allah u te¤âlânuñ la¤neti vardur (4) 

çünki Ādem ¤aleyhisselâm ¬aµµı o®udı f³’l-hâl (5) kilid açıldı Cebrâ¢³l ve Ādem 

içerüye girdiler (6) gördiler bir ¬âtun envâ¤ dürlü cennet  libâsıyla (7) mülebbes 

başında n°rdan tâç ve belinde ®ırmızı (8) n°rdan kemer ®ula®larında a® n°rdan 
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küpeler £ümrüd (9) ta§t üstünde oturmuş cemâl-i n°rundan sekiz (10) cennet 

müzeyyen olmuş Ādem bu §âli görünce §ayret (11) olup ba¤d-ı zamân selâm virüp 

¬âtun-ı ¤al³ñ (12) diyüp Ādem eydür ey ker³me cennetde benden ¦ayri (13) er ve 

Ḥavvâdan ¦ayrı ¬âtun ta¹avvur etmezdüm billah (14) saña kim dirler ¬âtun eydür 

¹ıffat-ı ¬ânedân-ı (15) Risâlet ات ھء عرص مح عرص عادات ش  مجمح س

[45b] 

ادات ت مادر س م و حكم مت غّرهء جھرهء عل ّت و عص دف عف دوت ودود مان نبوّوت ص  ya¤n³ a¬ir (3) ق

zamân pey¦amberi §aøret-i Mu§ammedü’l-Mu¹tafânun (4) ®ızı Fâµımatü’z-

Zehrâyum dir Ādem eydür ey ker³me yâ (5) bu başındaki yeşil n°rdan tâç ne tâçdur 

Fâµıma (6) eydür ¬azâne-i ¬al³l ²emere-i şecere-i İsma¤³l n°r-ı ®udret (7) ®and³l-i 

resulü’²- safil³n ma§rem-i §arem-kâb-ı ®avseyn (8) cedd-i sıbµeyn sen ve ben ve 

cem³¤ yüzi ¹uyına (9) ¬al® olan atam Mu§ammed Mu¹µafâdur Ādem eyitdi ب  المغال

یفا ب س دهللا الغال قلین اس ّ ن سیدالث ن قّره العمی ّى القبلت زدان مصل یر ی  elâlüm§ ش

¤Ali (12) ibn Eb³ Tâlibdür Ādem eydür ey ker³me yâ bu ®ula®larında- (13) ki  

küpeler nedür Fâµıma eydür ّة اھل ن قّرة الّسن ّة اھل و العینی بابین الحن ھیدین ش عیدین ش  س

ن رحومین می مظلوَمن الم  o¦lum Ḥasan mücteba ve Ḥüseyn 

[46a] 

(1) şâh-ı Kerbeladur der Ādem eydür ey ker³me ne zamândur ki (2) Ḥa® teâlâ size bu 

ma®âmı müyesser eyledi Fâµıma eyitdi (3) on dört biñ yıl seneden evvel bu ma®âm 

olmuş- (4) dur ammâ ¬ıl®atümüz a¬ir senüñ ¹ulbundan ©uh°r (5) etmekiçün seni ¬al® 

etdi Ādem bu kelimâtlardan ¹onra (6) vedâ¤ idüp girü ma®âmına mürâca¤at ®ıldı (7) 
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şol zamânıña Ādem ¤aleyhisselâm şecere-i menhiyyeden (8) tenâvül etdükde 

başından tâç u egninden §ulle (9) gidüp cennetden d°r düşdi niçe yıllar (10) gözi 

giryân ve cigeri püryân nâle u ef¦ânla (11) n°r u sergerdân gezdi a¬ir ol o içindeki 

gör- (12) dügi ¬aµµ Mu§ammed ¤Ali Faµıma Ḥasan u Ḥüseyn hâµırına (13) gelüp der-

¤a®ab dergâh-ı Ḥa®®a süc°d eyleyüp (14) bu du¤âyı o®udı   ِع َعنَّ  َشرَّ  ھَِذه َرِ  ادف  ِمن زرا

َّعة َ  وَ  الت َعلھا َ  وَ  ب ِھما َنی َ  وَ  ب َبیھا مْجِرَمتِ  فاِطمھ وَ  ا ھمَ   ّ َلل  ا

[46b] 

َ  برْحمتك (1) ھا ِ َ  فی َة وَ  ما ب ِ  yâ er§amerra§im³n İmâm-ı (2) Ca¤fer-i ¹âdı®dan raøıallahu الَمصی

¤anhü na®ldür ki bir kimesne (3) bir mu¹³bete u¦rasa ve yâ ¬°d bir nesne ricâ etse (4) 

bu du¤âyı o®usa Allahu teâlâ ol kişinüñ hâcetin (5) ®ab°l eyleye imdi var ®ıyâs eyle 

ki da¬ı ¤âlem-i (6) ¤ademden vüc°da gelmeden nâmlarını şef³¤ etmekle (7) nice 

kimesnelere ma¦firet müyesser olmuşdur şimdi (8) bi’l-fi¤l ©âhirde olan evlâd-ı 

Mu§ammede mürâca¤at (9) idenleri §âşâ ki Ḥa® teâlâ ¤a£âb-ı nâra dâ¬il (10) ®ıla 

tefs³r-i sa¤leb³de Eb° Sa¤³d-i Hıør³ haøret- (11) lerinden na®l olunur ®alen-neb³ 

¤aleyhisselâm َیت َھل الب ِعْتَرِتى وھم ا ِى رِض   َل دو ِدِمنَ  الّسماءِ  اآلا َبِ  هللاِ  َجْبلِ  المم االَمن رضَ  ِكتا َكبَرو   ھَما ا

ََحد َْعِدى ا ل ب ِھمالن تض ِ ُم ب َتَْین انْ  آخذت َلْین َخلِیف ق ّ تَِرْكتُ  فیُكمُ  الث ّى  ِن ّاسُ  ا َ  الن َیُھا  ya¤ni Resulullah eydür ا

[47a] 

(1) ey benüm ümmetüm ta§®³®â sizüñ içün iki ¬al³fe ®or gide- (2) rin eger ol 

¬al³felerin emri ve fermânı üzre (3) ölürseñüz benden¹oñra ḍalâlete düşmeyesiz (4) 

ol ¬al³felerüñ biri Ḳur’ân-ı ¤a©³mdür ve biri benüm (6) ehl-i beytümdür sa¤âdet ol 

kişi ki §ad³²-i Resul (7) ile ¤âmil ola ehl-i beyt-i Resule irtikâb ®ıla (8) یحبّ  آل الّرسولى 
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فى ف یش ف كی حاب الكھ ب یحبّ  اص از كل  ya¤ni dimek olur a¹§ab-ı kehf (10) bir ف

®oyun köpegini irtikâb etmekle Ḥa® teâlâ aña cennet müyesser (11) eyledi hâşâ ki iki 

cihân fa¬rinüñ evlâdına iµâ¤at (12) eyleyenlere cehennem müyesser ola ve hem bu 

§ad³²-i şer³f rivâyet (13) olunur   ٍََلكَ  َرَواهُ  اْحد ِمن ِشَكوة َ  ف َعْنھا َّفَ   َمن وَ  تََخل   َ ُوع ِمن َركى نَجا ِینَةَ  ن  َسف

ِمْثل ِكُوم  َْیتى فی َھل ب ِمْثلَ  ا اال انَّ   َقُولُ   ّم ی ھ وسل هللا علی ّى  ّبى ِعن صل بابِ  َسْمعتُ  الن ِ َةِ  ب َخذ الَكْھب َلَ  َوھُوَ  ا َّھُ  قا َن  ا

َبن َذرْ   َعن ا

[47b] 

(1) ma¤nâ-yı §ad³² budur ki Resul ¤aleyhisselâm buyurur benüm (2) evladumuñ mi²li 

N°§ pey¦amber kimisi mi²lidür her kim anlara (3) tâbi¤ olsa ®urtılur cem³¤ ®ıyâmet 

®or®ularından (4) ve her kim mu§âlefet etse helâk olur cehennem ¤a£âbıyla (5) imdi 

ma¤l°m oldı ki ehl-i beyt-i Resule iµâ¤at (6) idenlere ¬avf u ¬aµr yo¦imiş her birisi 

vel³ imiş (7) زنون م ھم وَال  یح ال علیھ اء خوف  اال انّ  اللھاولی  ma¤l°m (8) oldı ki bunlaruñ 

§a®®ında nâzil olmuşdur ve hem evlâd-ı (9) Resuli ®ıyup sâ¢ir kimesneden b³¤at 

idenler şol (10) tâ¢ifeye beñzer ki âbdest u ¦usül lâzım oldukda ser- (11) çeşme-i 

®ademinden ve vuøu¤ etmiş gibidür ve yâh°d ol (12) b³¤at etdükleri kimesne ve 

evlâd-ı Resulüñ mu§ibbi ola (13) ve yâ âl-i Resul icâzetiyle seccâde-i hilâfete geçmiş 

ola (14) z³râ şimdiki zamânede şey¬lerüñ ba¤øıları ¤ibâdetlerine (15) riyâ ®atup 

evlâd-ı Resulden mu§abbetlerini ehl-i dünyâya 

[48a] 

(1) ziyâde etmişlerdür mürşid-i kâmil olan terk-i dünyâ olma® (2) gerekdür zamâne 

şey¬leri şimdi ¤acibdür hemân şen³¤ (3) adı anlara la®abdur ®i ¤az³züz diyü da¤vâlar 
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iderler binüp (4) kürsüye ¦av¦alar iderler çı®ar silsilemüz (5) dirler ¤al³ye erenler 

şâhı Sulµân Vel³ye ®açan (6) görseler evlâd-ı Resuli geçerler üsti yanına (7) fuø°li 

olan zerâ®-ı sâl°s-i mürâ³ ne bilsün (8) yendügin âl-i ¤abâyı dimezler ¤âlimüñ ser-

çeşmesidür (9) ®amumuz bunlaruñ perverdesidür utanmazlar Mu§ammed (10) 

Mu¹µafâdan da¬ı ¤âr eylemezler mürteøâdan o®urlar (11) ¤ilmi dünyâ ¤izzetiçün 

degüldür ¹anma â¬iri rıf¤atiçün (12) işitseler a¦ır yerden uluyı varırlar anda (13) 

¹aluyı ¹aluyı giderler evli evine sevine (14) ¹ankim varır dügün evine cihânı kendüye 

(15) µapdurma® ister irişdügine el öpdürmek ister 

[48b] 

(1) sof°larıyla girmez bile £ikre düşünür bir buca®da (2) ¦ayr fikre ki ya¤ni bu cihân 

içre dürüşmüş (3) disünler £ikr-i ®albiye irişmiş nicesün derd-mend (4) çiftin 

bozanlar cihânda lâ-mekân olup gezenler (5) görürler tekkenüñ şorbası §âøır kimisi 

şey¬i (6) olur kimisi nâ©ır bu resme Şey¬a bin Şey¬ diyeyüm mi (7) yâ varup aña 

derv³ş olayum mı budur ta§¹³l-i (8) ¤ilmüñ i®tiøâsı ola her fi¤li Allahuñ rıøâsı (9) 

idersiñ ¤ilmi bu dünyâya âlet olur evvelde hemân (10) bir baş®a ¹an¤at şular kim 

mürşid-i kâmil geçerler (11) Resulüñ ¤ilmine ¤âmil geçerler evlâd-ı (12) Resuli hem 

ide b³¤at anlardan ®ab°li kabul etmeye (13) ta¤y³n ile tekye ¤ibâdet etdügi yir ola 

Mekke (14) ¤imâret şorbasın yimiye herkez gerekdür mürşid-i (15) kâmilde perh³z 

murâdı Seyfinüñ ¹anman şikâyet 
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[49a] 

(1) hemân anca® hikâyetdür hikâyet ®açan bir yolda bilsüñ (2) vardur u¦rı eger 

mü¢minlere ®arındaş iseñ sen (3) ¬aber vir var ise yolunda rehzen müsâv³ (4) ¦aybet 

olmaz cevâbın kitâbında ziyâde olsun (5) ²evâbın el-§â¹ıl kelâm bu ¬u¹°¹da olan (6) 

a§vâli hikâyet idersüñ kitâb-ı muµavvil fe-âmmâ ehl-i (7) beyt-i Resulü ®oyup sâ¢ir 

kimesneden b³¤at edenler (8) şol µâ¢ifeye beñzer ki §acca gitmege yola girmişdür (9) 

ma§fil neb³yi görüp ve m³r-i §accâc görüp bunlaruñ (10) cümlesine iltifât etmeyüp 

bir gümrâh kişinüñ sözine (11) ¤amel idüp bu yol da¬ı ya®ındur diyü Hind° ve andan 

(12) Habeşe çı®a andan Yemene gelüp Allah müyesser iderse (13) Beytullaha gelüp 

ziyâret ®ıla ve da¬ı bir şehrde (14) veyâ bir ®ariyyede dâ¢ire-i irşâdda evlâd-ı 

Resulden (15) seccâde niş³n var iken bir kimesne irşâd da¤vâsın 

[49b] 

(1) idüp ¬al®a ben size µar³®-i Ḥa®®ı göstereyin da¬ı (2) sizi irşâd ideyin ol seyyidden 

ben eføalin (3) ve a¤lemüñ dise şol ¦av¦a-i beyabâna beñzer ki bir kişi (4) µar³®-i 

¤âmde gezerken ¤a®lın alup yolundan azdura (5) â¬ir olamaz başdan çı®arup öldürür 

evlâd-ı Resule (6) mür³d olmanuñ bir na®¤ı da¬ı budur ki her zamânda meclis- (7) 

lerinde cemâllerin müşâhede idersin ve hem bunlara (8) irtikâp etmek mücerred-i 

ecdâdlarına irtikâp etmek (9) gibidür el-§â¹ıl-ı kelâm ehl-i beyt-i Resule muhabbet 

(10) idüp anlardan b³¤at edenlerüñ ²evâbın ve hüsnâtın (11) ta®rir etmelü olsa® biñde 

biri beyân olunmazdı ve da¬ı (12) anlara bu¦ø idüp ihânet iden mel¤°nlaruñ 

®ıyâmetde (13) olaca® ¤a£âbların deñizler mürekkep olsa a¦açlar (14) ®alem olsa 
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şer§ olunmaya idi z³râ bunlara ihânet-i (15) Resulallaha ihânetdür kim ki sevmez 

Mu¹µafâ evlâdını 

[50a] 

(1) bilmemişdür d³ninüñ bünyâdını ®an®ı mel¤°n (2) sevmese seyyidleri olısar anlar 

cehennem etleri (3) her kim anlara ri¤âyet ®ılmaya Mu¹µafâdan ol şefâ¤at (4) 

bulmaya etmeyen âl-i Resule ¤izzeti la¤netidür la¤netidür (5) la¤neti Seyfiyâ sev cân 

u dilden anları µamu- (6) ya girmez sevenler bunları ve da¬ı evlâd-ı Resule iµâ¤at (7) 

etmeyüp ri¤âyet etmeyenlerüñ la¤nete müste§a® oldu¦una (8) del³lümüz budur ki şol 

zamânıña Ḥa® teâlâ Ādem ¤aleyhis (9) selâmı ¬al® idüp meleklere secde idüñ (10) 

diyü emr itdi İbl³s secde etmeyüp mel¤°n ve merd°d (11) oldı ¤alel §u¹°¹uña Ḥa®-ı 

Süb§âna ve te¤âlâ Adem (12) ¤aleyhisselâmı Mu§ammed Mu¹µafâ gelmesiçün ¬al® 

etmiş- (13) dür ü cem³¤ enbiyâ ve evliyâ anuñ §ürmetine yaradılmışdur (14) ma¤l°m 

oldı ki Allah Resulüne ve ehl-i beytine (15) §a®âretle na©ar idüp iµâ¤at ®ılmayanlar 

şeyµândan 

[50b] 

(1) da¬ı ziyâde la¤nete müste§a® imiş Allah teâlâ cem³¤ ümmet-i (2) Mu§ammedi 

anlara iµâ¤at etmeyen mel¤°nlardan olma®dan (3) ¹a®lıya âm³n yâ rabbel¤âlem³n z³râ 

evlâd-ı Mu§ammede  (4) bu¦ø etmek sâ¢irlere bu¦ø etmek gibi degildür rivâyet (5) 

meşh°rdur imâm-ı mehyü’s-sünnete ma¤âlim tenz³linde na®l (6) etmişdür ki ®atl-i 

Hüseynden evvel dâmen-i çera¬da §amra-i (7) şevk yo® idi Haøret-i Hüseynüñ 

®atlinden¹oñra (8) vâki¤ oldu ve na®l ¹a§³§dür ki bir gün İmâm-ı Zuh°r³ (9) 
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§aøretlerinüñ §uøurunda vikâye¤-i Kerbelâ añladı Zuh°rı (10) §aøretleri eyitdi ol 

günki Hüseyn şeh³d oldı (11) ben beytü’l-mu®addesdeydüm her taşıña ®aldurırlar 

(12) idi altından bir ®aµre ®an ©âhir olurdı ma¤l°m (13) oldı ki âl-i Mu§ammedi 

sâ¢irlere ®ıyâs idüp bu¦ø (14) ve ihânet olunmaya eger iderseñüz §aøret-i Ḥüseyn 

(15) ®anıla zamâne seyyidlerinüñ ®anı bir midür ve anlara 

[51a] 

(1) ¤izzet etmenüñ ²evâbıyla zamâne seyyidlerinüñ ¤izzet (2) etmenüñ ²evâbı bir 

midür imdi ol  Allah §a®®ıçün ki cem³¤ (3) mevc°dâtın cânı anun yed-i 

®udretindedür ve ol Mu§ammed (4) hürmetiçünki  Şefi’ül-E¹ât ben bir kimesne 

görme- (5) düm ki şimdi zamâne seyyidlerine bu¦ø ve ihânet (6) iyleye Ḥa® teâlâ 

anuñ mevtinden evvel aña bir belâ musallaµ (7) etmeden anuñ ru§ını âsânlı¦a ala ehl-

i beyt-i Resule (8) bu¦ø idene elbetde ¤a£âb-ı dünyev³ ve u¬rev³ (9) mu®arrerdür 

anca® bunlaruñ ¤iti®âdları olmadu¦ı ecelden (10) ol belâyı kendülerine a¬irden ©an 

iderler bilmez- (11) ler ki ³mân getürdükleri peygamberüñ evlâdına ihânet (12) 

etdikleri içün Ḥa® teâlâ anlara ol belâyı musallaµ (13) etmişdür Ḥad³®atü’s-

Sü¤edâdan rivâyet olunur ki (14) bir gice ba¤øı kimesneler bir yire cem¤ olup evlâd-ı 

(15) Mu§ammede mu§abbet edenler ile ¤adâvet idenlerüñ mertebesini  

[51b] 

(1) söyleşürlerdi içlerinden biri evlâd-ı Mu§ammede mu§abbet idenlere (2) dünyâda 

ve a¬retde ¤izzet mu®arrerdür ¤adâvet idenlere (3) ¤a£âb-ı uhreviden evvel ¤u®°bât-ı 

dünyev³ müyesserler-  (4) dür biri da¬ı eydür bu söz yalandur ben bir kerre bir (5) 
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seyyide öyle kötek çaldumki ta¤b³re kâbil degildür (6) hiç bir nesne olmadum diyince 

biemrillah hemân (7) şem¤adândan bir kı¦ılcım ¹ıçrayup ol ¬ab³²üñ câme- (8) sin 

ya®ar nitekim söyündürelüm diyü cehd iderler mümkün (9) olmayup ol mel¤°n 

feryâd u fi¦ân ile i§râ® (10) olur gider imdi ¤az³zler ®ı¹¹adan §i¹¹e (11) dimişler 

şunlar ki bizüm bu kelimâtumuzı işidüp ehl ehl-i (12) beyt-i Resulüñ mu§abbet n°rı 

®alblerinde tecell³ idüp (13) dostlarına dost düşmanlarına düşman olup (14) bunları 

cem³¤ nâsdan a¤lam-ı eføal görürlerse bize (15) da¬ı Allahdan ra§met ve ¤inâyet ve 

ceddümüz Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ 

[52a] 

(1) ¹allallahu ¤aleyhi vesellemden şefâ¤at olursa şol (2) günki ®ıyâmet ®opa biñ aya® 

bir aya® üstüne (3) gele ®ıyâmet assısından beyinleri ço®rayup (4) ve Allah 

®or®usundan yigitler p³r olup ve  p³rler (5) dizleri üstüne çöküp atalar o¦landan ve 

o¦ullar (6) atasından ®açup nefse nefsi  diñildi zamanda (7) iki cihân fa¬ri 

Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ ¹allallahu ¤aleyhi vesellem (8) eydür ben Rabbümden sizi 

diledüm varın belâ-yı hesâp (9) velâ ¤a£âb  cennete girin ve §icâbesiz Rabbüñüzi 

görüñ (10) ol va®tin bir da¬ı e§ibbâmuzun ellerin elümüze alup (11) ve ®olumuz 

boyunlarına ¹alup idevüz kim yâ Ceddâh (12) bunlar şol µâ¢ifedür kim Allah 

Resulünüñ ve ehl-i (13) beytinüñ mu§abbetinden özge ®alplerinde mu§abbet 

götürme- (14) mişlerdür ve bunlar şol µâ¢ifedür ki evlâd-ı (15) Resülüñ dostlarına 

dostıyuz ve düşmanlarına 
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[52b] 

(1) düşmanuz dirlerdi ve da¬ı bunlar şol kimselerdir ki (2) ol fân³ dünyâda dâ¢im 

dirlerdiki cem³¤ ma¬l°®ât-ı ¤âlem bir (3) yere yola gitse Resulüñ ehl-i beyti bir yola 

gitse biz ehl-i (4) beyt-i Resul gitdügi yola giderüz dirlerdi imdi (5) yâ Ceddâh  biz 

da¬ı ¤ahd ile eyledük bunlarsız cennete girmezüz (6) ve §ılle µonların giymezüz ve 

§°r³ ve ¦ılmânların yüzlerin (7) görmezüz öyle olsa üm³dümüz  budur ki ceddümüz 

(8) Mu§ammed Mu¹µafâ da¬ı şefâ¤at idüp varın evlâdlarum (9) ile §aşr oluñ diye 

Allah teâlâ cem³¤ ümmet-i Mu§ammede müyesser (10) eyleye âm³n yâ Rabbel-

a¤lem³n ve yâ ¬ayrü’l-nâ¹ır³n ammâ (11) şöyle ma¤l°muñuz olsunki Allahuñ 

¤a©amet-i kibriyâsı (12) §a®®ıçün ve Resulullahuñ ve ehl-i beytinüñ §a®®ıçün (13) 

bu kitâbı tel³f etmekden a®sâ-yı merâm sizlere kendü (14) nefsümi ta¤r³f idüp beyn-

en-nâs ¤izzetüm ziyâde olasız (15) dimek degildür hemân mücerred-i murâdum iki 

cihân fa¬ri 

[53a] 

(1) Mu§ammed Mu¹µafâ §aøretlerinüñ £ât-ı şer³flerin beyân (2) etmekdür z³râ bize 

ba¤øı kimesneler eydürler ki sizlere (3) lazım olan budur ki ceddüñüz a¬lâ®ıyla 

müte¬allı® olasız (4) imdi ceddümüzüñ cümle a¬lâ®ından birisi bu idiki (5) µar³®-i 

ḍalâletde olanları µar³®-i Ḥa®®a da¤vet (6) iderdi imdi bize da¬ı vâcib olan budur ki 

(7) µar³®-i øılâletde olanları µar³®-i Ḥa®®a da¤vet (8) iderüz  z³râ evlâd-ı 

Mu§ammedüñ ¤âlimlerine ümm³lerine ¹âli§- (9) lerine µâl§alarına ihânet idenler hem 

øâl hem meøuldur (10) nitekim §aøret-i fa¬r-ı ¤âlem ¹allallahu ¤aleyhi vesellem 
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sa¤âdet (11) ile buyurdılar ki َلیم َھُم َعَذابٌ  ا ِھم َول یَُزكِّ ال و  َومَ   ََمةِ  ی اْلِقی مُ  ھُمُ  هللاُ   ِّ وال یَُكل ى ِخَرةَ  اَال   َھُمْ  ف  ل

ال َخالَقَ  ََذاھُم  َمنْ  وَ  ا َمن وَ  َسبَّھُم  ُھم  َاتَل َمنْ  وَ  ق َْیتى  َمَ  اھلِ  ب ل َ َمن ظ َى  َّةَ  َعل مَ  هللاُ  الجن  ya¤ni resul-i ekrem َحرَّ

ve ben³ sallallahu (15) ¤aleyhi vesellem buyurdıki Ḥa® te¤âlâ cenneti ol kimseye 

[53b] 

(1) §arâm eyledi ki ol kimesne benüm ehl-i beytüme  ©ulm ide (2) ve yâ¬°d ®atl ide 

ve yâ¬°d sebb ide ve yâ¬°d eziyyet (3) ide Ḥa® teâlâ olkişiye luµf ile tekellüm 

eylemez ®ıyâmet (4) gününde da¬ı anları tezkiye eylemez ve da¬ı anları (5) ebedü’l-

âbâd ¤a£âb ider imdi şol kimesneler ki (6) bu kitâbda olan âyât-ı Ḳur’ân-ı ¤a©³müşşân 

ve e§âd³²-i (7) Resulullah ¹allallahu ¤aleyhi vesellem §aøretlerini o®ıya (8) ve yâh°d 

diñleye Resulini ve ehl-i beytini der°n-ı dilden (9) seven mü¢minlerden ve 

muva§§idlerden ise âl-i Mu§ammede (10) da¬ı mu§abbeti ziyâde olur ve ehl-i beyt-i 

Resule bu¦ø (11) idene bu¦ø ider ve ölse cenâzesine ba®mayup (12) geçer ve eger 

®oñşusı ölse ol ma§alleden evin (13) ¹atup göçer fe-ammâ şol kimesneler ki kendü 

(14) §âllerine ma¦r°r olup ehl-i beyt-i Resulullaha (15) §a®âretle na©ar ider anlaruñ 

®albleri ®ararmışdur 

[54a] 

(1) ve anlara bu¦z etmekden der°nlarında a¬lâ®-ı £em³me (2) §â¹ıl idüp ®alblerine 

Mu§ammedü’l-Mu¹µafâ sallallahu (3) ¤aleyhi vesellem efendümüzüñ mu§abbet n°rı 

te²³r etmeyüp (4) hemân ¤alâmet-i İslâm dilleriyle dilbendlerinde ®almış- (5) dur 

nitekim §aøret-i Resulullah kişinüñ Allah teâlâ (6) ©âhirine ba®mayup ®albine na©ar 

eyledügi §a®®ında (7) buyurur  ُِْكم َت ِیا ُكم ن ِ ُلوُ  ب ُراَلِى  ق َْنظ َلْ  ی ُِكم ب َ  ل َعما َى ا ِل ُرُ  َال  الىَ  ُصورَ  ُكم َولَ  ا ُظ َن هللا ی  
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ِنَّ   bu §ad³²üñ ma¤nâsı (9) budur ki Allah teâlâ kişinüñ ¹°retine ve a¤mâline (10) ا

na©ar eylemez bilki ®ul°bına ve niyyetine na©ar ider imdi (11) ma¤l°m oldıki bir 

kimesnenüñ ehl-i beyt-i Resulüñ (12) mu§abbeti olmasa Allah teâlânuñ aña na©arı 

olmaz imdi (13) bunuñ gibi kimesnelere bu âyet-i ker³meleri ve bu had³²-i (14) 

şer³feleri o®usalar ve yâ¬°d diñleseler hemân (15) der°nlarında olan bu¦ø ve 

¤adâvetlerin i©hâr idüp 

[54b] 

(1) eydür ki bu âyetler ve bu §ad³²ler seyyid §a®®ında degildür (2) ve bu §ad³²ler 

mevøu¤dur ve hem ehl-i beyt-i Resul- (3) ullah ¹allallahu ¤aleyhi vesellem 

efendümüzi kendülere (4) ®ıyâs idüp kişi kendü nefsin ta¤r³f etmek (5) câ¢iz degildür 

diyu der°nlarında olan ¤iti®âd- (6) larına göre şol kendi ¹ıfatlarına göre lâyı® (7) 

envâ¤ dürlü kelimâtlar eydürler imdi Allah ¤a©³mü’ş-şân (8) ümmet-i Mu§ammedi 

anuñ gibi bed kimesneler ile hem-niş³n (9) olma®dan hıf© idüp ¹a®laya yüzümüzi 

(10) gözlerinden ve sima¤muzı sözlerinden ve  izümüzi (11) izlerinden ¹a®laya âm³n 

İlâh³ yâ Rabbel¤âlem³n (12) ben øa¤³f b³çâre günahkâr ®ulcu¦azuñı §ab³büñ (13)  

Resulüñ §aøret-i fa¬r-ı ¤âlem ¹allallahu ¤aleyhi veselleme (14) mu§abbet idüp ve 

sünnet-i seniyyesi ile ¤âmil (15) olup ve ehl-i evlâd ve âl-i a¹§âb ¬u¹°¹â  

[55a] 

(1) çâr-yâr-i kirâm zev³’l-i§tirâm kemâl-i muhabbet (2) ve müddet ile mu§abbet-i 

¹âdı® eyleye âm³n yâ rabb- (3) bel¤âlem³n yâ Rabb beni d°r eyleye evlâd-ı ¤al³den 

(4) kim bendesiyüm ben bunlaruñ ®âl° belâdan dönmezem (5) eger Ḥâric³ler başumı 
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kesse s³nemde mu§abbetler (6) vardur ezel³de cân ve dilile bende olur âl-i (7) Resule 

her kime ¤inâyet na©arı irse vel³den (8) a¤mâ idi bu d³delerüm oldı cev-b³nâ (9) ¬âk-ı 

rah seyyidlere ¤eynüm süreliden çün (10) buldı §ayât-ı ezel³ bunlara Seyf³ cânını (11) 

fedâ başını µop eyleyeliden el§amdülillah ol (12) pâdişâh b³-zevâle olsun ki kemâl-i 

lüµfundan (13) baña ®uvvet ve ®udret virüp hicret-i nübüvviyenüñ (14) µo®uz yüz 

yetmiş ikisinde Reb³¤ü’l-â¬ir ayında (15) Sultân Süleymân bin Selim Ḥân Gâz³ 

zamânında 

[55b] 

(1) bu kitâbı tamâm eyledük Ha® teâlâ §aøretleri (2) o®uyup ve diñleyüp ve 

mu®teøâsı ile ¤amil idenlere (3) ve yazana du¤â idüp cümleyi mesr°r eyleye mü¢ellif 

(4) kitâba Fâti§a o®uyana Allah ve Resuli ve âl-i (5) a¹§âb cümleden râøı ola âm³n yâ 

Rabbel¤alem³n 
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SÖZLÜK 

A 

âb(Far.)    :Su  

âbâ(Ar.)    :1. Babalar 2. Gök küreleri, gezegenler 

¤âbâ     :1. Yünden yapılmış kaba kumaş, aba. 2. Bu kumaştan 

yapılmış bol, geniş giyecek. 

âbâd(Far.)    :1. Mamûr, şen, bayındır 

âbdâr(Far.)    :1. Sulu, tâze 2.Parlak  3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. 

Zarif, güzel. 6. Hoş 

âbdest     :Namaz vesâire için din icâbına göre el, ağız, burun, 

yüz; dirseklere kadar kolları ve aşıkkemiği üstüne kadar ayakları yıkama, kulaklara, 

boyuna ve başa meshetme. 

¤acâib(Ar.)    :Çok tuhaf şey, anlaşılmaz. 

¤aceb(Ar.)    :Acabâ, hayret, gariplik, şaşılacak şey. 

¤âcib(Ar.)    :Şaşılacak şey. 

a¤dâ(Ar.)    :En zâlim, pek gaddar. 

âdâb(Ar.)    :1. Terbiyeler, utanmalar. 2. Usuller, yollar. 

¤adâvet(Ar.)    :Düşmanlık, yağılık 

¤adem (Ar.)    :Yokluk, bulunmama. 

¤adl(Ar.)    :Doğruluk. 

âder(Far.)    :Ateş. 

a¦niyâ(Ar.)    :Zenginler. 
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â¦âz(Far.)    :Başlama. 

¤ahd(Ar.)    :1. Söz verme. 2. And, yemin. 3. Devir, zaman, gün. 

âh     :Ah, yazık. 

a§mer     :Kırmızı, kızıl. 

a§vâl(Ar.)    :Oluşlar, bulunuşlar, durumlar. 

â¬ir(Ar.)    :En son, en sondaki. 

â¬ir-ül-emr    :En nihâyet, en sonunda. 

a¬lâ®(Ar.)    :İnsanda bulunan rûhî ve zihnî haller. 

a¬ret(Ar.)    :Öbür dünya, öteki dünyâ. 

¤a®ıbet(Ar.)    :Nihâyet, son. 

¤â®ıl(Ar.)    :Akıllı kimse. 

¤a®³de(Ar.)    :1. Îman, dînî inanış. 2. Ağdalanmış iken ufak ufak 

kesilmiş olan renkli şeker. 

¤a®³®(Ar.)    :Çok kere kırmızı renkte olan bir cins değerli taş. 

a®rabâ(Ar.)    :Aralarında soy yakınlığı olanlar. 

a®¹â(Ar.)    :Son, en son, uzak. 

âl(Ar.)      :1. Âile. 2. Evlât. 3. Sülâle. 

a¤lâ(Ar.)    :Rütbece yükseklik, büyüklük, şeref, şan. 

a¤lâm(Ar.)    :1. Bayraklar,sancaklar. 2. Sınır işaretleri. 3. Yüksek 

dağlar. 

¤alâmet(Ar.)    :İşâret, iz, nişan, belge. 
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ale-l-¬u¹°¹(Ar.)   :Hele, husûsiyle, en çok. 

a¤lem(Ar.)    :En (daha,pek,çok) bilen. 

¤âlem(Ar.)    :Dünya, cihan. 

âlem-penâh(Ar.)   :Âlemin sığınacağı yer. 

âlet(Ar.)    :1. Vâsıta. 2. Avadanlık. 3. Makine, aygıt. 

¤âlim(Ar.)    :Çok okumuş, bilgin. 

âl°de(Far.)    :Bulaşmış, bulaşık. 

¤âm(Ar.)    :Sene,yıl. 

a¤mâ(Ar.)    :Câhil. 

¤âmil(Ar.)    :1. Sebep. 2. İşleyen. 

¤amel(Ar.)    :1. İş. 2. Niyet. 

¤an-®ar³b-iz-zamân      :Yakın vakitten. 

¤âr(Ar.)    :Utanma. 

¤arş(Ar.)    :1. Çardak, çadır. 2. Cumba, kafes 3. çatı, dam. 4. 

dokuzuncu gök. 

¤arø(Ar.)    :Dünya, toprak. 

¤ârıø(Ar.)    :1. Gelen. 2. Tesâdüfi vaka. 

a¹§âb(Ar.)    :1. Sâhipler, mâlik ve mutasarrıf olanlar. 

¤asâkir(Ar.)    :Erler. 

¤a¹â(Ar.)    :Deynek, sopa.  

âsân(Far.)    :Kolay. 
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¤â¹³(Ar.)    :Karşı gelen. 

¤asker(Ar.)    :Er. 

a¹l(Ar.)    :Asıl, kök, dip, kütük, temel, esas. 

âsümân(Far.)    :Gök, semâ. 

¤a¹r(Ar.)    :Yüzyıl. 

¤aµâ(Ar.)    :Bağışlama. bahşiş. 

¤avrât(Ar.)    :Kadınlar. 

âyât(Ar.)    :Kur’ân’ın cümleleri. 

¤ayb(Ar.)    :Utanılacak şey, kusur, ayıp, leke. 

âyet(Ar.)    :Kur’ân’ın herhangi bir cümlesi. 2. Alâmet, nişân. 

âyine(Far.)    :Ayna. 

¤a£âb(Ar.)    :İşkence, keder. 

azâd(Far.)    :1. Kurtulmuş, serbest olan, kimsenin kölesi olmayıp 

istediği gibi hareket eden. 2. ayıpsız, kusursuz.  

¤a©³m(Ar.)    :Büyük, ulu, iri. 

¤az³m-üş-şân    :Şânı, ünü, sanı büyük olan. 

¤az³z (Ar.)    :Muhterem, sayın. 

¤Azrâ¢³l (Ar.)    :Ölüm meleği. 
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B 

ba¤de (Ar.)    :Sonra. 

bade’t-ta¤âm    :Yemekten sonra. 

ba¤dü (Ar.)    :Hayli zaman sonra, neden sonra. 

ba¤³d (Ar.)    :Uzak, ırak. 

bâ¤i² (Ar.)    :Sebep olan, gönderen. 

bâk³ (Ar.)    :1. Tanrı. 2. Dâimî, kalıcı. 

bân° (Far.)    :Kadın, hâtun, hanım. 

bârgâh (Far.)    :Girmek için izin almak lazım gelen, girilebilecek yer, 

çadır, yüksek divân.  

bâtıl (Ar.)    :Boş, beyhude, yalan, çürük. 

bâµın (Ar.)    :1. Karın 2. Nesil,soy. 

bed (Far.)    :1. Fenâ, yaramaz, çirkin. 2. Kötülük. 

behişt (Far.)    :Cennet, uçmak. 

bekâ (Ar.)    :Devam, sebat    

belâ (Ar.)    :Gam, keder, musîbet. 

bel³ (Ar.)    :Evet, hayhay, peki. 

bende (Far.)    :Kul, köle, bağlı. 

ben³ İsrâil    :İsrail oğulları. 

berâber (Far.)    :Birlikte bulunan, birarada, müsavî, bir hizâda. 

berekât (Ar.)    :1. Bolluklar. 2. Meymenetler, saâdet, mutluluk.  



144 
 

bergüzâr (Far.)    :Hediye, hatıra.   

ber³ (Ar.)    :Sâlim, kurtulmuş. 

beyâbân (Far.)     :Kır, çöl. 

beyân (Ar.)     :Anlatma, açık söyleme, bildirme. 

beyn-en-nâs    :Halk arasında. 

b³¬°ş (Far.)    :1. Şaşkın, sersem. 2. Deli. 

b³¤at (Ar.)    :Kabul ve tasdîk muamelesi. 

b³çâre (Far.)    :Çâresiz, zavallı. 

b³dâr (Far.)    :Uyanık, uyumayan, uykusuz. 

b³d³n (Far.)    :1. Dinsiz. 2. Acımasız, merhametsiz. 

b³-i¬tiyâr (Far.)   :Kendiliğinden, elde olmayarak. 

bi-l-fi’l (Ar.)   :Hakîkî olarak, gerçekten. 

bi-l-®uvve (Ar.)   :Tasavvurî olarak, düşünce halinde. 

binâ (Far.)    :1. Yapı. 2. Ev. 3. Kurma, yapma. 

b³-vefâ (Far.)    :Vefâsız, hayırsız; dönek. 

b³-zâr (Far.)    :Rahatsız, bıkmış, usanmış, küskün. 

b³-zevâl (Far.)    :Zevalsız, sonu olmayan. 

bu¦ø (Ar.)    :Kin, nefret, sevmeme. 

burc (Ar.)    :1. Kale, hisar çıkıntısı, kule. 2. Yuvarlak bina. 3. 

Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan herbiri. 

bünyâd (Far.)    :1. Asıl, temel, esas. 2. Binâ, yapı. 
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büzürg-vâr (Far.)   :Büyük, ulu, saygıdeğer. 

C 

ca¤d (Ar.)    :Kıvırcık (saç). 

câhil (Ar.)    :1. Bilimsiz, bilgisiz. 2. Genç,tecrübesiz, toy. 

ca§³m (Ar.)    :Cehennem, tamu. 

câ¢iz (Ar.)    :İşlenilmesinde cevaz olan, yapılabilir. 

câme (Far.)    :Elbise, çamaşır. 

cânib (Ar.)    :Taraf, cihet, yan. 

câriye (Ar.)    :1. Para ile satın alınan halayık, hizmetçi kız. 2. Harpte 

esir düşmüş veya odalık alınmış kız. 

cebe (Ar.)    :Bedeni düşman silahının etkisinden korumak için 

savaşta giyilen çok parçalı zırh, kalın meşinden giysi. 

cedd (Ar.)    :Dede, büyük baba. 

cefâ (Ar.)    :Eziyet, incinme. 

cehd (Ar.)    :Çalışma, çabalama. 

cehl (Ar)    :Bilmezlik. 

cem¤ (Ar.)    :1. Toplama, yığma 2. Birden fazla insan, hayvan veya 

eşyayı gösteren isim. 

cemâl (Ar.)    :Yüz güzelliği 

cem³¤ (Ar.)    Cümle, hep, bütün. 

ceng (Far.)    :Savaş, vuruşma. 

cev-b³nâ (Far.)   :Arpacık. 
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cevr (Ar.)    :Haksızlık, ezâ, cefâ, eziyet. 

cezm Ar.)    :1. Kesin karar, niyet. 2. Bir kelimenin sonundaki harf 

veya harekeyi düşürme. 

cidâl (Ar.)    :Karşılıklı kavga, savaş. 

c³fe (Ar.)    :Lâşe, leş. 

ciger-g°şe (Far.)   :Evlat; sevgili. 

cihân (Far.)    :Dünya, âlem. 

c°ş (Far.)    :Çoşma, kaynama 

cüdâ (Far.)    :Ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış. 

Ç 

ça®     :1. ta, tam, tamam 2. Sırf, salt, sade, yalnız, halis. 

çâ® (Far.)    :1. yarık, yırtık. 2. Yırtmaç. 

çar¬ (Far.)    :1. Çark, tekerlek. 2. Felek, gök. 

çerâ¦ (Far.)    :1. Fitil, mum. 2. Otlama, otlak. 

ço®ra-     :1. Bir sıvının, sıcaklığı belli dereceyi bulduğunda 

buharlaşması. 2. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak. 

D 

dâ¢im (Ar.)    :Devamlı, sürekli. 

dâ¢ire (Ar.)    :1. Çember. 2. Memurun çalıştığı yer. 3. Sınır içi. 

dâm (Far.)    :Tuzak, ağ. 

dâmen (Far.)   :Etek. 
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dânâ (Far.)    :Bilen, bilici,  bilgiç. 

dâne (Far.)    :1. Tane, tohum, çekirdek. 2. Kurşun gülle. 

dâr (Far.)    :1. Ev. 2. Yer. 3. yurt. 

def¤ (Ar.)    :1. Öteye itme, savma, savulma. 2. Ortadan kaldırma. 

defn (Ar.)    :Gömme, gömülme. 

dehân (Far.)     :Ağız. 

dehr (Ar.)    :1. Dünya. 2. Zaman, devir. 

del³l (Ar.)    :1. Yol gösteren, kılavuz. 2. Şahit, belge, tanık. 

dendân (Far.)    :Diş (ağızda bulunan). 

deñlü      :Kadar. 

der-¤a®ab (Far.)   :Hemen arkasından. 

derd-mend (Far.)   :Dert sahibi, tasalı, kaygılı. 

derekât (Ar.)    :1. Basamaklar. 2. En aşağı katlar. 

dergâh (Far.)    :Tekke. 

dermân (Far.)    :1. İlaç. 2. Çare. 3. Takat, güç, kuvvet. 

der°n (Far.)    :1. İç, içeri, dahil. 2. Gönül, kalp, yürek. 

destâr (Far.)    :Sarık, tülbent. 

deşt (Far.)    :Bozkır, çöl, kır, ova. 

devrân (Ar.)    :Dünya, felek, zaman, talih, kader. 

d³de (Far.)    :Göz. 

d³ger-g°n (Far.)   :Bozuk, değişmiş, başkalaşmış. 
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dil-bend (Far.)    :Gönül bağlayan. 

dil-güşâ (Far.)    :Gönül açan, iç açan, kalbe farahlık veren. 

dir³¦â (Far.)    :Yazık, eyvahlar olsun! 

divâne (Far.)    :Deli; budala, alık. 

d³vân (Ar.)    :Büyük meclis. 

donad-     :Süslemek. 

duza¬ (Far.)    :Cehennem, tamu. 

dürüş-     :1. Çalışmak, sebat etmek. 2. Karşı karşıya gelmek, 

çarpışmak, mücadele etmek. 

E 

ebe     :Metinde büyük anne, nine. 

ebed-el-âdâb (Ar.)   :1. Hiçbir zaman, aslâ. 2. Sonsuz dünya. 

ebrâr (Ar.)    :Hayır sahipleri, iyiler; dindarlar, özü sözü bir olanlar. 

ebr (Far.)    :Bulut. 

ecdâd (Ar.)    :Dedeler, büyükler, büyük babalar, atalar. 

ecel (Ar.)    :Muayyen olan vâde, ömrün sonu, hayatın son demi. 

ecneb³ (Ar.)    :Yabancı, misafir, taşralı. 

efḍal (Ar.)    :1. Daha (en, pek) fazîletli. 2. En âlâ, üstün. 

ef¦ân (Far.)    :Iztırap ile haykırma, bağırıp çağırma; inleme, 

çağrışma. 

egn      :Ense. 

e§âdi² (Ar.)    :1. Peygamberimizin sözleri. 2. Haberler, sözler. 
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ehl (Ar.)    :1. Sahip, mâlik, mutasarrıf olan. 2. Maharetli, usta, 

kabiliyetli. 

ehl-ullah (Ar.)    :Tanrı adamı, velî, evliyâ. 

elem (Ar.)    :Ağrı, acı ,sızı, sancı; keder, dert, maddi ve manevi 

ızdırap. 

el-§â¹ıl (Ar.)    :Hâsılı, netîce itibariyle, sözün kısası. 

emmâre (Ar.)    :Emreden, emredici, cebreden. 

enâniyyet (Ar.)   :Kendini beğenme, bencillik. 

enbiyâ (Ar.)     :Müstakil şeriat sahibi olmayan peygamberler, 

yalvaçlar. 

eng°re (Far.)    :Üzüm. 

en¹âb (Ar.)    :Şerler, belalar. 2. putlar, heykeller. 

envâ¤ (Ar.)    :Çeşitler, türler. 

envâr (Ar.)    :Ziyâlar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. 

ervâ§ (Ar.)    :Canlar, hayatın cevheri. 

esb (Far.)    :At, beygir. 

es³r (Ar.)    :1. Savaşta düşman eline düşen kimse, tutsak 2. Kul, 

köle. 

eş®are (Ar.)    :1. Al renkli. 2. Kızıl donlu. 

etfâl (Ar.)    :Çocuklar. 

evliyâ¢ (Ar.)    :1. Keramet sahibi olanlar, erenler. 2. Allah’a daha 

yakın olanlar. 

evvel ( Ar.)    :1. Önce, ilk, birinci. 2. Eski, geçmiş zamanda. 
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eyit-     :Söylemek. 

ezel³ (Ar.)    :Ezele mensup, ezel ile ilgili, öncesiz, başlangıçsız. 

eziyyet (Ar.)    :Eziyet, incinecek incitecek hâl, incitme, zahmet. 

ezvâc (Ar.)     :Kocalar, eşler, çiftler, kadının veya kocanın eşleri. 

F 

fa¬r (Ar.)    :1. Övünme, böbürlenme, büyüklenme, şeref, onur, 

kıvanç. 2. büyüklük, ululuk. 3. şöhret, ün. 4. fazilet, erdem. 

fâ¢ide (Ar.)    :1. Fayda, menfaat, kâr, kazanç. 2. Ümit, hayır; işe 

yarama. 

fa®§ (Ar.)    :Fıkıh ilminin üstâdı. 

fa®³r (Ar.)    :Zengin olmayan, yoksul. 

fa®r (Ar.)    :Fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık. 

fân³ (Ar.)    :1. Ölümlü. 2. Muvakkat, geçici. 

ferâ¦at (Ar.)    :1. Vazgeçme, el çekme. 2. İstirahat, dinlenme. 

far³¦ (Ar.)    :1. Vazgeçmiş, çekilmiş. 2. Rahat, asude. 3. Boş 

kalmış, işini bitirmiş, işsiz. 

farø (Ar.)    :1. Bir netice elde etmek için ihtimalli veya gerçek 

olarak kabul edilen bir tahminde bulunma, sayma, tutma. 2. Allah’ın işlenmesi kat’î 

olarak lüzumlu, terki günah olan hükümleri. 

fâsı® (Ar.)    :Allah’ın emirlerini tanımayan, sapkın, günah işleyen. 

faøl (Ar.)    :1. Fazla, ziyade, artık, baki 2. Fazlalık, üstünlük. 

fe-ammâ (Ar.)    :Kaldı ki; gelince. 

felâ§ (Ar.)    :1. Kurtuluş, selamet, onma. 2. Mutluluk, kutluluk. 
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felâket (Ar.)    :1. Musibet, bela. 2. Bahtsızlık. 

fenâ¢ (Ar.)    :Yok olma, yokluk, geçip gitme. 

ferâm°ş (Far.)    :1. Unutma, hatırdan çıkarma. 2. Erkek adı. 

fer¬unde (Far.)   :1. Mübarek, mesut, kutlu, mutlu. 2. Kadın adı. 

fermân (Far.)    :Emir, buyruk; padişah tarafından verilen yazılı emir, 

berat. 

feryâd (Far.)    :1. Yardım istemek için çıkarılan yüksek ses, bağrışma, 

çağrışma. 2. Sızlanma, şikayet. 3. Yaygara, gürültü. 

fevt (Ar.)    :Bir daha ele geçmemek üzere kaybetme, elden 

çıkarma, kaçırma. 

feyz (Ar.)    :1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik 

fazlalık. 

fi¦ân (Far.)    :Izdırap ile bağırıp çağırma, inleme. 

fi¤l (Ar.)    :İş, kâr, amel; zamanla ilgili olup mânâya yol açan 

kelime. 

fi’l-§âl (Ar.)    :Şimdi, hemen. 

filori      :Altın para. 

firâ® (Ar.)    :1. Ayrılık, ayrılma. 2. Hüzün, keder, sıkıntı. 

firâvân (Far.)    :Çok, bol, fazla, aşırı. 

fir®at (Ar.)    :Dostlardan ve sâireden ayrılık, ayrılış. 

fu®arâ (Ar.)    :Fakirler, yoksullar. 
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G 

ger (Far.)    : “Eğer” kelimesinin kısaltılmışı. 

gevher (Far.)    :1. Elmas, cevher. 2. Değerli taş. 4. Bir şeyin aslı. 

giryân (Far.)    :Ağlayıcı, ağlayan. 

girye (Far.)    :Ağlama, ağlayış; göz yaşı. 

givürt-    :Koymak, sokmak, dahil etmek, yerleştirmek. 

güher-feşân (Far.)    :Cevâhir saçan. 

gülşen (Far.)    :1. Gül bahçesi. 2. Kadın adı. 

günâhkâr (Far.)   :Günahlı, günah işleyen. 

güşâde (Far.)     :Açılmış, açık, ferah,şen. 

H, Ḥ, Ḫ 

§âb (Far.)    :Uyku, rüya. 

¬aberdâr (Ar.)    :Haberli. 

¬ab³² (Ar.)    :Kötü, alçak, pis, soysuz. 

¬âdim (Ar.)    :Hizmet eden, yarayan. 

¬ak (Far.)   :Toprak. 

§a® (Ar.)    :1. Allah. 2. Doğruluk, insaf. 

§a®âret (Ar.)     :Hakirlik, hor görme, incitme, küçük düşürme. 

¬âk-pâ (Far.)     :Ayağın toprağı, ayağın tozu, ayağın bastığı toprak. 

§âl (Ar.)    :1. Şimdiki zaman, geçmiş ve gelecekte olmayan 

zaman. 2. Oluş, bulunuş, keyfiyyet. 
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¬alâl-zâde (Ar.)    :Dostluğun artması. 

§âl³ (Ar.)      :Hâl’e mensup, şimdiki. 

¬alvet (Ar.)     :1. Yalnız, tenha kalma, tenhaya çekilme tenhalık. 2. 

tenha yer. 3. hamamın sıcak bölmesi. 

§amd (Ar.)      :Tanrıya olan şükran duygularını bildirme. 

¬âm°ş (Far.)      :Susmuş, sessiz. 

¬anedân (Far.)     :Kökten âsil ve büyük aile, ocak. 

¬ân-®âh (Ar.)     :Tekke. 

§arâret (Ar.)      :Sıcaklık. 

¬â¹¹ (Ar.)     :1. Mahsus, özel. 2. Hükümdarın kendisine mahsus 

olan. 3. Saf, halis. 

§â¹ıl (Ar.)     :Hususa gelen, peydâ olan, çıkan, üreyen, türeyen. 

¬aµµ (Ar.)     :1. Çizgi. 2. Satır. 3. Yol. 4. Yazı 5. Padişah yazısı, 

ferman, buyruk. 

¬atâ (Ar.)     :1. Yanlış, yanlışlık, yanılma. 2. Günah, kabahat. 

¬âtır (Ar.)    :1. Zihin, fikir. 2. Keyif, hal. 3. Gönül. 

¬avâric (Ar.)     :1. Âsîler, zorbalar. 2. “Hakemeyn vakası” ndan sonra 

Hz. Ali’ye isyân eden zümre, hâricîler. 

§ayf (Ar.)     :1. Haksızlık, cevir, zulüm. 2. Yazık ki, heyhat, vah! 

§ayrân (Ar.)     :1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. 

Afyon sarhoşu. 

§a©© (Ar.)     :1. Hoşlanma, zevklenme; sevinç, memnunluk. 2. Baht, 

tâlih, nasîp, saâdet, kıymet. 
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hebâ (Ar.)     :1. Gayet ince toz, zerre. 2. Yok yere, boş, nafile. 

§elâl (Ar.)     :1. Kullanılması şer’an câiz olan, dinin hükümleri 

bakımından kullanılabilen, haram olmayan şey. 2. Nikâhlı kadın. 

hem-cünân (Far.)    :Böylece. 

hemân (Far.)     :1. Hemen, derhal, o anda, çarçabuk. 2. Öylece, 

böylece. 

hezârân (Far.)     :1. Bülbüller. 2. Binler. 

¬ınz³r (Ar.)     :Domuz. 

hidâyet (Ar.)     :1. Hak yoluna doğru, yola kılavuzlanma. 2. Erkek adı. 

hikâyet (Ar.)     :Hikâyeler. 

¬ilâfet (Ar.)     :1. Birbirinin yerini tutma. 2. Halîfelik, peygamberlik 

vekîli olarak İslamlığı koruma vazifesi. 

¬itâb (Ar.)     :Bir veya birçok kimselere ağızdan veya yazı ile 

söyleme. 

¬od (Far.)     :1. Kendi. 2. Baş zırhı, miğfer. 

§o®®a (Ar.)     :1. İçine mürekkep konan mâden, cam veya topraktan 

yapılmış küçük kap. 2. İçine tükürülen kap. 

§ulle (Ar.)     :1. Cennet elbisesi. 2. Belden aşağı ve belden yukarı 

olmak üzere iki kısımdan ibaret olan elbise. 

¬°n (Far.)     :1. Kan. 2. Öldürme, öç. 

¬°n-âl°de (Far.)    :Kana bulanmış. 

§°r (Ar.)     :1. Ahu gözlüler, gözlerinin akı karasından çok olanlar. 

2. Cennet kızları, huriler. 
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§°r³ (Far.)     :1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 

§ur°f (Ar.)     :Harfler. 

¬u¹°¹ (Ar.)     :Bakım, iş; şekil, yol, konu. 

§uøøâr (Ar.)     :Huzurda, meydanda, gözönünde olanlar. 

§uø°r (Ar.)     :1. Hâzır bulunma. 2. Rahat. 

I 

¤ıyâl (Ar.)     :1. Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu kimseler. 

2. Kadın, eş. 

¤ıøµırâb (Ar.)     :Acı, elem, azap, sıkıntı; vesvese. 

İ 

¤ibret (Ar.)     :1. Kötü bir hadiseden alınan ders. 2. Acâyip, tuhaf. 

icâzet (Ar.)     :1. İzin, ruhsat. 2. Diploma. 

ictinâb (Ar.)     :Sakınma, çekinme, uzaklaşma. 

idrâk (Ar.)     :1. Anlayış, akıl erdirme. 2. Yetişme, erişme. 3. 

Olgunlaşma. 

ihânet (Ar.)     :1. Haksızlık. 2. Hainlik, kötülük 

i§sân (Ar.)     :1. İyilik etme. 2. Bağış, bağışlama. 3. Verilen 

bağışlanan şey. 

i¬tiyâr (Ar.)      :1. Seçme, seçilme. 2. Katlanma. 

i®tidâ (Ar.)     :Tâbi olma, uyma. 

il§â® (Ar.)     :Katma, katılma, karıştırma. 
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ilkâ (Ar.)     :1. Bırakma, bırakılma, terk etme, atma. 2. Telkin 

etme, ilhâm etme. 3. Bir kusuru başkasına yükleme. 

i®tiøâ (Ar.)     :1. Lâzım gelme, gerekme. 2. ihtiyaç, gereklilik. 3. İşe 

yarama. 

¤illet (Ar.)     :1. Hastalık, sakatlık. 2. Sık sık tepen hastalık. 3. 

Sebep. 

iltifât (Ar.)     :1. Yüzünü çevirip bakma. 2. Dikkat. 3. Hatır sorma, 

gönül alma. 4. Sözü bir başkasına çevirme. 

iltimâs (Ar.)     :1. Kayırma. 2. Arka, kayırıcı. 3. Yapılmasını isteme. 

imâmet (Ar.)     :İmamlık. 

imkân (Ar.)     :Olabilecek vaziyette bulunma, olabilirlik. 

imti²âl (Ar.)     :1. İcâbedeni, gerekeni yapma, bir örneğe göre hareket 

etme. 2. Alınan emre boyun eğme. 

¤inâyet (Ar.)     :1. Dikkat, gayret, özenme. 2. Lütûf, ihsân, iyilik. 

inkâr (Ar.)     :1. Yaptığını saklama, gizleme. 2. Reddetme, 

tanımama. 

in¹âf (Ar.)     :1. Merhamete, vicdâna veya mantığa dayanan adalet. 

2. Ortalama davranış. 

inti®âl (Ar.)     :1. Bir yerden başka bir yere geçme, göçme. 2. 

Birinden diğerine geçme. 3. Ölme, öbür dünyaya göçme. 

irsâl (Ar.)     :1. Gönderme, gönderilme, yollama. 2. Salıverme, 

koyuverme. 

irşâd (Ar.)     :Doğru yolu gösterme, uyarma. 

irti®âb (Ar.)     :Bekleme, gözleme. 
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isnâd (Ar.)     :1. Bir şeyi biri için yaptı deme. 2. İftirâ etme. 3. 

Peygamber sözü olan hadislerin, sırasıyla kimler tarafından söylenegeldiğini 

bildirme. 

isti®bâl (Ar.)     :1. Gelecek zaman. 2. Birini karşılama, birine karşı 

çıkma. 

¤işret (Ar.)     :1. İçki. 2. İçki içme, içki kullanma. 

i¤µâ (Ar.)     :Verme, verilme, ödeme. 

i¤tibâr (Ar.)     :1. Saygı gösterme 2. Ehemmiyet verme 3. Şeref, 

haysiyet. 

i¤ti®âd (Ar.)     :1. Düğümlenip kalma, bir şeye bağlanma. 2. İnanma, 

gönülden tasdik ederek tanıma. 

iøhâr (Ar.)     :1. Gösterme, meydana çıkma. 2. Yalandan gösteriş. 

¤izzet (Ar.)     :1. Değer, kıymet, yücelik, ululuk. 2. Kuvvet, kudret 

3. Hürmet, saygı, ikram. 4. Erkek adı. 

K, Ḳ 

®âbil (Ar.)     :1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir. 

®ab³le (Ar.)      :İptidâî ve göçebe insanlarda, aynı soydan sayılan ve 

bir başa itaat eden insan topluluğu, boy. 

®abø (Ar.)     :1. El ile tutma. 2. Avuç içine alma, kavrama. 3. Azrail 

tarafından ruhu teslim alma. 

®adem (Ar.)     :1. Ayak 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir 

ölçü. 

®âdir (Ar.)     :Tükenmez kudret sahibi olan Allah. 
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®ahr (Ar.)     :1. Zorlama, zorla bir işi gördürme. 2. Üstün gelerek 

mahvetme, helâk etme, batırma, ezme. 

®â¤im (Ar.)     :1. ayakta durma, ayakta bulunan. 2. Birinin yerini 

tutan, birinin yerine geçen. 

®amer (Ar.)     :Ay. 

kâmil (Ar.)     :1. Bütün, tam, noksansız eksiksiz. 2. Kemale ermiş, 

olgun. 3. Yaşını başını almış, terbiyeli, görgülü kimse. 

®amu      :1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü 2. Bir 

ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. 

kân (Far.)     :1. Maden ocağı, maden kuyusu. 2. Bir şeyin menbaı, 

kaynağı. 

®anâ¤at (Ar.)     :1. Kısmete razı olma, bir şeyi yeter görüp fazlasını 

istememe. 2. Kanma, kanış. 3. Görüş, tahmin.  

®and³l (Ar.)     :Kandil. 

®anı      :Hani? 

®arâr-gâh (Ar.-Far.)    :1. Bir yerde oturup karar kılınacak, dinlenecek yer. 2. 

Bir ordu kurmay heyetinin bulunduğu yer. 

kâr-bâr (Far.)     :İş güç 

®arye (Ar.)    :Köy. 

®a¹d (Ar.)    :1. Niyet, kurma. 2. Bile bile yapma. 3. Bir işe bilerek 

isteyerek girişme. 4. Dövme, yaralama gibi işlere karışma. 

®aµ¤â (Ar.)     :Hiçbir vakit, asla. 

®âtil (Ar.)     :Öldüren, katleden. 

®aµre (Ar.)     :Damla, damlayan şey. 
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®avm (Ar.)     :İnsan topluluğu. 

kelâm (Ar.)     :1. Söz, lakırdı. 2. Söz, ibare, fıkra; cümleler veya 

cümlecikler. 3. Söyleyiş, nutuk. 

kel³m (Ar.)     :1. Söz söyleyen, konuşan. 2. İkinci şahıs. 

kerâmet (Ar.)     :1. Kerem, bağış. 2. İkram, ağırlama. 3. Velilerin 

lüzumu anında gösterdikleri fevkalâde hal. 

kesb³ (Ar.)     :Sonradan edinilmiş olan. 

ke²ret (Ar.)     :Çokluk, bolluk, ziyâdelik. 

®ısmet (Ar.)     :1. Bölme, pay etme, hisselere ayırma. 2. Talih, nasip 

kader. 

®ı¹¹a (Ar.)     :1. Fıkra, hikaye, rivayet. 2. Vak’a, mâcerâ. 

®ıyâm (Ar.)     :1. Kalkma, ayağa kalkma. 2. Bir işe kalkışma, 

başlama. 

®ıyâs (Ar.)     :1. Bir şeyi başka bir şeye benzeterek hüküm verme, 

bu yolda verilen hüküm. 2. Karşılaştırma 3. Umûm kaideye uyma. 

kifâyet (Ar.)     :1. Yetişme, elverme, yeterlilik. 2. İktidar, yararlılık. 

®ubbe (Ar.)     :Yarım küre veya kümbetimsi yapılan bina damı. 

®udret (Ar.)     :1. kuvvet, takat, güç. 2. Allah’ın ezeli gücü 3. varlık, 

zenginlik. 

künc (Far.)     :Köşe, bucak. 

L 

la§©e (Ar.)     :1. Göz ucuyla bir bakış. 2. Göz ucuyla bir kere 

bakıncaya kadar geçen zaman. 
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la®ab (Ar.)     :Bir kimseye kendi adından başka bir ad takma. 

la¤³n (Ar.)     :Kovulmuş, nefret kazanmış, istenilmeyen. 

la¤net (Ar.)     :1. Allah’ın mağfiretinden mahrumluk, beddua, ilenç. 

2. fena, kötü, uğursuz. 

lât³f (Ar.)     :1. Allah’ın adlarındandır 2. Yumuşak, hoş, güzel, 

nazik. 

lâyı® (Ar.)     :Yakışan, yaraşır, yakışık. 

leb (Far.)     :Dudak. 

lerze (Far.)     :Titreme, titreyiş. 

leşker (Far.)     :1. Asker. 2. Yiğit, kahraman, cesur. 

libâs (Ar.)     :Elbise, esvap. 

l³kin (Far.)     :Lakin, fakat, ama. 

livâ (Ar.)     :Bayrak. 

lutf (Ar.)     :1. Hoşluk, güzellik. 2. İyi muamele, iyilik. 

M 

ma¤âlim (Ar.)    :1. İzler, eserler, nişaneler. 2. Dini inanmalara ait 

meseleler. 

mâbet (Ar.)     :İbadet edilecek yer. 

mâbeyn (Ar.)     :1. İki şeyin arası, arasındaki şey. 2. Haremle selamlık 

arasındaki oda. 

mâ¤dâ (Ar.)     :Başka, fazla, gayrı. 

ma¦firet (Ar.)     :Allah’ın kullarının günahlarını bağışlaması, 

yarlıgaması. 
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ma¦m°m (Ar.)    :1. Gamlı, kederli, tasalı. 2. Bulutlu, kapalı, sıkıntılı 

olma. 

ma¦r°r (Ar.)     :1. Gururlu. 2. Bir şeye güvenen. 3. Güvenilmeyecek 

şeye güvenip aldanan, kendini beğenmiş. 

ma§b°b (Ar.)     :1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevgili. 2. Erkek 

sevgili. 

ma§fil (Ar.)     :Oturulacak, görüşülecek yer, toplantı yeri. 

ma¬l°®ât (Ar.)    :Yaratılmış şeyler, canlılar. 

ma§r°m (Ar.)     :1. Bahtsız, nasipsiz. 2. İstediğini dilediğini elde 

edemeyen. 

ma®âm (Ar.)     :1. Kıyâm edilen, durulan durulacak yer, durak. 2. 

Me’muriyet, me’murluk yeri. 3. Ermişlerden birinin mezarı sanılan yer. 

ma®b°l (Ar.)     :1. Kabul olunmuş, alınmış, alınan. 2. Beğenilen hoş 

karşılanan. 

ma®d°r (Ar.)     :Saklı, örtülü. 

ma®h°r (Ar.)     :1. Kahrolmuş, mağlubolmuş, bozguna uğratılmış. 2. 

Allah’ın gazabına uğramış. 

mâlik (Ar.)     :1. Sahip, bir şeye sahip olan. 2. Erkek adı. 

ma¤m°r (Ar.)     :Bayındır, şenlikli. 

man¹ıb (Ar.)     :1. Devlet hizmeti, me’muriyet. 2. Makam, rütbe, 

derece. 

mâ-tâ¬¬ir     :Temizleyen. 
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mâtem (Ar.)     :1. Hüzün, keder musibet zamanındaki ağlayış, yas. 2. 

Muharrem ayının ilk on gününde Hz. İmam-ı Hüseyin için yas tutarak mersiyeler 

okuma adeti. 

mâsivâ (Ar.)     :1. Bir şeyden başka olanların hepsi. 2. Dünya ile ilgili. 

şeyler. 

ma¤¹iyet (Ar.)     :Âsîlik, itâatsizlik, isyan, günah. 

ma¤¹°m (Ar.)     :1. Suçsuz, kabahatsiz. 2. Küçük çocuk. 

ma¤¹°me (Ar.)    :1. Günahsız, suçsuz kadın. 2. Küçük kız çocuğu. 

ma©l°m (Ar.)     :1. Zulüm görmüş. 2. Halim selim, sâkin, sessiz. 3. 

Erkek adı. 

medd (Ar.)     :1. Uzatma, çekme. 2. Yayma, döşeme. 

mehd³ (Ar.)     :Hidayete eren, doğru yolu tutan. 

mehmâ (Ar.)     :Olduğu kadar. 

me¢kel (Ar.)     :Yemek, yenebilir. 

melâ¢ike (Ar.)     :Melekler. 

melâlet (Ar.)     :1. Usanç, usanma, bıkma. 2. Sıkılma, sıkıntı. 

melâmet (Ar.)     :Ayıplama, kınama; azarlama, çıkışma. 

melek°t (Ar.)     :1. Hükümdarlık, saltanat. 2. Ruhların ve meleklerin 

alemi. 

mel¤°n (Ar.)     :1. Lanetlenmiş. 2. Tardolunmuş, kovulmuş. 

menâzil (Ar.)     :Menziller, duraklar, konak yerleri. 

menhiyye (Ar.)    :Harâm olmuş, yapılması şer’en men edilmiş şey. 

merâm (Ar.)     :İstek, maksad, niyet. 
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merd°d (Ar.)     :1. Reddolunmuş, kovulmuş. 2. Geri döndürülmüş, geri 

çevrilmiş. 

merkeb (Ar.)     :1. Binilecek şey, binek. 2. Vapur, gemi, kayık gibi 

şeyler. 3. Eşek. 

mertebe (Ar.)     :1. Derece, basamak. 2. Rütbe, pâye. 3. Mikdar. 

mest°r (Ar.)    :Satırlanmış, yazılmış, çizilmiş.  

meşâyi¬ (Ar.)     :Şeyhler. 

mevc°dât (Ar.)    :Var olan şeyler, mahlûklar. 

mev¹°f (Ar.)     :Vasfolunmuş, vasıflanmış.  

mevt (Ar.)     :Ölme. 

me£heb (Ar.)     :1. Gidilen, tutulan yol. 2. Felsefe çığırı. 3. Din.  

mihmân (Far.)     :Misafir, konuk. 

mi§net (Ar.)     :1. Zahmet, eziyet. 2. gam, keder, sıkıntı, dert. 3. Belâ, 

musibet. 

m³r (Far.)     :Âmir, baş, kumandan; bey; vali. 

m³râ² (Ar.)     :Ölenin hısımlarına veya kanunen verilmesi gereken 

kimseye bırakılan mal, mülk, para. 

m³rât (Ar.)     :1. Ayna. 2. Meşhur bir çeşit lâle. 

mi²l (Ar.)     :1. Benzer, kat. 2. Miktar. 3. Ön, yan, huzur. 

m³zân (Ar.)     :Terazi, ölçü âleti, tartı; ölçek. 

mollâ (Ar.)     :1. Büyük kadı, büyük âlim. 2. Medrese talebesi. 

mu¤âvenet (Ar.)     :Yardım, yardım etme, yardımcılık. 
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mu¤âvin (Ar.)      :Muavenet, yardım eden, yardımcı. 

m°cib (Ar.)      :1. İcabeden, lazımgelen, gereken, gerektiren. 2. 

Sebep, vesile. 

mu¤cizât (Ar.)      :Mûcizeler. 

mu¬âlefet (Ar.)     :Muhâliflik, uygunsuzluk, aykırılık. 

mu¬alled (Ar.)     :Tahlîd olunan, dâimî, sürekli olarak kalan. 

mu§anniµ (Ar.)    :Tahnît eden, mumyalayan. 

muhibb (Ar.)     :Seven, sevgi besleyen, dost. 

mu¬lis (Ar.)    :Saç ve sakalına kır düşmüş kimse. 

mu§terem (Ar.)   :İhtiram olunmuş, sayın 

mu®abele (Ar.)   :1. Karşılık verme, karşılama. 2. Karşı gelme. 3. 

Birbiriyle karşılaştırma. 

mu®âbil (Ar.)     :1. Karşı karşıya gelen, bir şeyin karşısında bulunan 2. 

Bir şeye karşı, bir şeye karşılık yapılan. 

mu®addes (Ar.)    :1. Takdis edilmiş, mübarek, kutsal. 2. kadın adı. 

mu®arr (Ar.)     :İkrâr olunmuş, “vardır, evet öyledir” denilmiş. 

mu®arreb³n (Ar.)     :Yakınlaşma, yaklaşmış olanlar, yakınlar. 

mu®arrer (Ar.)      :1. Kararlaşmış 2. Şüphesiz, sağlam 3. Anlatılmış, 

bildirilmiş. 

mu®teøâ (Ar.)       :1. İktizâ eden, lazımgelmiş. 2. Kanun icabına göre 

yazılmış yazı, derkenâr. 

mur¦ (Ar.)       :Kuş. 
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murtaøâ (Ar.)       :1. İrtizâ edilmiş, beğenilmiş, seçilmiş. 2. Hz. Ali’nin 

lâkabı. 3. Erkek adı. 

mu¹âhebet (Ar.)   :Sohbet etme, görüşme. 

musallaµ (Ar.)     :Teslît olunmuş, birinin üzerine düşmüş, sataşmış. 

mu¹avver (Ar.)   :1. Tasvirli, resimli. 2. Tasarlanmış, düşünülmüş. 

mu¹³bet (Ar.)    :1. Felâket, ansızın gelen belâ, sıkıntı. 2. Uğursuz. 

muµâbı® (Ar.)      :Uyan, uygun. 

mu¤tâd (Ar.)               :Âdet olunmuş, alışılmış. 

muµahhirât (Ar.)   :Tathîr edilmiş, temizlenmiş. 

muµavvel (Ar.)             :Uzatılmış, tafsil edilmiş. 

mu¤teber (Ar.)    :İtibarlı, hatırı sayılır, saygın. 

muµmainne (Ar.)    :Gönlü kanmış, içi rahat, şüphesi yok. 

mutta¹ıf (Ar.)    :Nitelenmiş, nitelikli, vasıflı. 

mücellâ (Ar.)     :Cilâlı, parlatılmış, parlak. 

mücerred (Ar.)   :1. Soyulmuş, çıplak. 2. Tek, yalnız. 

müdâvim (Ar.)   :Devam eden, bir işte aralıksız çalışan. 

müddet (Ar.)     :1. Zaman, vakit. 2. Bir şeyin uzayıp sürdüğü zaman. 

mü¢ebbed (Ar.)   :Ebede kadar süren, sonsuz. 

mü¢ellif (Ar.)    :Kitap yazan, eser sahibi. 

mü¤e££in (Ar.)   :Ezan okuyan. 

mühmelât (Ar.)   :Mânâsız, boş sözler. 
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mükerrem (Ar.)   :Muhterem, aziz, sayın, saygıdeğer. 

mülebbes (Ar.)   :1. Giyilmiş. 2. İltibaslı, karışık. 

mül§a® (Ar.)    :İlhak edilmiş, sonradan takılmış, katılmış. 

mümtâz (Ar.)    :İmtiyazlı, ayrı, üstün tutulmuş. 

münâfı® (Ar.)     :Nifak sokan, iki yüzlülük eden. 

münâsib (Ar.)     :1. Uygun, yerinde. 2. Yakışık, yaraşır. 

münâza¤a (Ar.)   :Ağız kavgası, çekişmeler. 

münevver (Ar.)   :Nurlandırılmış, parlatılmış, aydınlatılmış. 

münfekk (Ar.)    :Ayrılan, ayrılmış, çıkma. 

mün®aµ¤ (Ar.)     :1. İnkıtâ eden, kesilen, kesilmiş, kesik. 2. Arkası 

gelmeyen; son bulan. 

münkir (Ar.)     :İnkar eden, kabul etmeyen. 

mürâca¤at (Ar.)   :1. Geri dönenler. 2. Başvurmalar, danışmalar; yardım 

istemeler. 

mürâ³ (Ar.)     :İkiyüzlü. 

mürebb³ (Ar.)     :Terbiye eden, çocuk terbiye eden. 

müretteb (Ar.)     :1. Tertîbolunmuş, dizilmiş, yerli yerine konmuş. 2. 

tayin edilmiş, bir şey, bir yer için ayrılmış. 

mür³d (Ar.)     :1. İrâde eden, emreden, buyuran. 2. Bir şeyhe bağlı 

kimse. 

mürtedd (Ar.)     :İslâm dininden dönen. 

mürüvvet (Ar.)   :1. İnsaniyet, mertlik, yiğitlik. 2. Cömertlik, iyiliksever 

3. Kadın adı. 
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müsâv³ (Ar.)    :Denk, birinin ötekinden farksız olanı, aynı halde 

derecede olan. 

müsta¦ra® (Ar.)   :Batmış. 

müsta®³m (Ar.)   :1. Doğru, düz, dik. 2. Temiz, namuslu, doğru. 

müstemi¤ (Ar.)   :1. Dinleyen, dinleyici. 2. Bir okula yalnız dinleyici 

olarak devam eden. 

müstevl³ (Ar.)     :1. İstilâ eden, ele geçiren, idâresi altına alan. 2. 

yayılan her tarafı kaplayan. 

müşâhede (Ar.)   :Bir şeyi gözle görme. 

müşerref (Ar.)     :Şereflendirilmiş, kendisine şeref verilmiş. 

müte¤ârif (Ar.)   :1. Birbirini tanıyan, tanışan. 2. Bilinen, bilinir. 

mütecâviz (Ar.)   :1. Tecavüz eden, geçen, aşan. 2. Sataşan, saldıran. 

müte¦ayyir (Ar.)   :1. Tagayyür eden, değişen, başkalaşan. 2. Bozulmuş, 

bozuk. 

müte¬alli® (Ar.)   :Ahlâk peyda eden, huy edinen, yeni bir huy kazanan. 

müte§ammil (Ar.)   :Tahammül eden, dayanan; yük altında bulunup ses 

çıkarmayan. 

müteveccih (Ar.)   :1. Teveccüh eden, bir cihete, bir tarafa dönen, 

yönelen. 2. birine karşı sevgi ve iyi düşüncesi olan. 

müyesser (Ar.)   :Kolayı bulunup yapılan, kolay gelen, kolaylıkla olan. 

N 

nâ-cins (Far.)    :1. Cinsi bozuk. 2. Aynı cinsten olmayan. 3. Cinsi 

bozuk. 
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nâ-dân (Far.)    :1. Bilmez. 2. Kaba, terbiyesi kıt.  

na®¤ (Ar.)    :1. Suda ıslanma. 2. İlaç olarak çıkarılan su. 

na®l (Ar.)    :Bir şeyi başka bir yere götürme, taşıma, aktarma. 

nâle (Far.)    :İnleme, inilti. 

nâliş (Far.)    :İnleyiş, inleme. 

nâm (Far.)    :1.İsim, ad. 2. Ün, lakap. 

nâ-mülâyim (Far-Ar.)   :1. Uymaz, uygunsuz. 2. Sert, çetin. 

nâs (Ar.)    :İnsanlar, halk, herkes. 

na¹³b (Ar.)    :1. Pay, hisse. 2. Birinin elde edebileceği şey. 

na¹³§at (Ar.)    :Öğüt. 

nâr (Ar.)    :1. Ateş, od. 2. Cehennem. 

na©ar (Ar.)    :1. Bakma, göz atma. 2. Düşünme. 3. Göz değme. 

nâzil (Ar.)    :1. Yukarıdan aşağıya inen, inici. 2. Bir yere konan, bir 

yerde konaklayan. 

necât (Ar.)     :Kurtulma, kurtuluş. 

nedâmet (Ar.)    :Pişmanlık. 

nefer (Ar.)    :1. Bir adam, tek kişi. 2. Rütbesi olmayan asker.  

nefy (Ar.)    :1. Sürme, sürgün etme. 

nemnâ® (Far.)    :Nemli, yaş. 

nesl (Ar.)    :1. Kuşak, nesil. 2. Soy, döldöş. 

nev§a (Ar-Far.)   :Ölüye sesle ağlama. 
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nevbet (Far.)    :1. Sıra; sıra ile görülen iş. 

niş³n (Far.)    :Oturan, oturmuş. 

nizâ¤ (Ar.)    :Çekişme, kavga. 

nu®°ş (Ar.)    :Nakışlar, resimler. 

nuµfe (Ar.)    :Döl suyu, atmık, sperma. 

nübüvvet (Ar.)   :Nebîlik, peygamberlik, Tanrı haberciliği. 

P 

pâk (Far.)     :1. Temiz, arık, pâk. 2. saf, hâlis; hîlesiz 3. Kutsal, 

mübarek. 

pâre (Far.)    :1. Parça. 2. Sayı, bölük. 3. Parça. 

peder (Far.)    :Baba. 

pel³d (Far.)    :1. Pis, murdar. 2. Alçak, rezil. 

penâh (Far.)    :Sığınma, sığınacak yer. 

perh³z (Far.)    :1. Perhiz. 2. Dince yasak edilen şeylerden tamamıyla 

uzak kalma. 

perverde (Far.)   :Beslenmiş, terbiye edilmiş, büyütülmüş. 

pes (Far.)    :1. Ard, arka, geri. 2. Öyle ise, imdi. 

peydâ (Far.)    :1. Meydanda, açıkta. 2. Hazır, mevcut. 

peyk (Far.)    :Haber ve mektup getirip götüren. 

p³r-zen³ (Far.)    :1. Yaşlı. 2. Koca karı. 

R 

râh (Far.)    :1. Yol. 2. Tutulan yol, meslek, usul. 
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ravøa (Ar.)    :Ağacı, çimeni bol olan yer, bahçe. 

ref¤ (Ar.)    :1. Kalkındırma, yüceltme. 2. Yukarı kaldırma. 3. 

lağvetme, kaldırma, hükümsüz bırakma. 

rehzen (Far.)    :Yol kesen. 

rekâket (Ar.)    :1. Gevşeklik, zayıflık, dermansızlık. 2. Sözün kusurlu 

olması. 3. Kekemelik, pelteklik, tutukluk. 

renc³de (Far.)    :İncinmiş, kırılmış. 

revâ (Far.)    :Yakışır, uygun, yerinde. 

revâne (Far.)    :Giden, yürüyen. 

revendiye (Far.)   :1. Giden, gidici. 2. Çok yürüyen. 

ri¤âyet (Ar.)    :1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı. 3. Ağırlama. 

ricâ (Ar.)    :1. Ümit, umma. 2. Yalvarma. 

risâlet (Ar.)    :1. Elçilik, sefaret. 2. Peygamberlik. 

riyâ¢ (Ar.)    :Özü sözü bir olmama, ikiyüzlülük. 

riyâzet (Ar.)    :Nefsi kırma, dünya lezzetinden ve rahatından 

sakınma, perhizle, kanaala yaşama. 

ru§ (Ar.)    :1. Can, nefes. 2.  Canlılık, his, duygu 3. En mühim 

nokta, öz. 

r°§ân³ (Ar.)    :1. Ruha ait, ruh ile ilgili. 2. Gözle görülemeyen, cismi 

olmayan. 

ru§¹ât (Ar.)    :İzin, müsaade. 

r°z (Far.)    :1. Gün. 2. Gündüz. 
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r°zgâr (Far.)    :1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel. 

S 

sa¤âdet (Ar.)    :Mutluluk. 

sâdât (Ar.)      :1. Seyyitler, ulular. 2. Hz. Hasan neslinden gelmek 

üzere Hz. Muhammedin soyundan olanlar. 

sa¢³r (Ar.)    :1. Seyreden, harekette olan, yürüyen. 2. Bir şeyden 

kalan başka bir şey. 3. Geçen, dolaşan. 

sâ®ıµ (Ar.)    :1. Düşen, düşücü, düşmüş. 2. Hüküm ve itibardan 

düşmüş. 

sâlik (Ar.)    :1. Bir yola giren, bir yolda giden. 2. Bir tarikata 

girmiş bulunan. 

sâl°s (Far.)    :Riyakarlık, ikiyüzlülük. 

sebb (Ar.)    :Sövme, sövüp sayma. 

sebz (Far.)     :Yeşil, yeşil renkli. 

sef³d (Far.)    :Ak. 

sehv (Ar.)    :1. Yanlış. 2. Yanılma. 

selef (Ar.)    :1. Bir yerde, bir işte bir vazifede başka birinden önce 

bulunmuş olan kimse. 2. Eski adam. 

selle (Ar.)    :Sele, sepet. 

seng (Far.)    :Taş. 

seniyye (Ar.)    :Yüksek, yüce. 

ser-çeşme (Far.)   :Çeşme başı, pınar, su başı. 

ser-gerdân (Far.)   :1. Başı dönen, sersem, şaşkın. 2. Perişan. 
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sermed³ (Far.)    :1. Daima, sürekli. 2. erkek adı. 

server (Far.)    :Baş, başka, reis, ulu. 

seyyid (Ar.)    :Efendi, bey, ağa; ileri gelen, başkan, reis. 

seyr (Ar.)    :1. Yürüme, yürüyüş, hareket. 2. Yolculuk 3. Gezme, 

gezinme. 4. Eğlenmek üzere bakma. 

sıbteyn (Ar.)    :İki torun. 

s³m (Far.)    :Gümüş. 

sipâh (Far.)    :1. Asker. 2. Ordu. 

siyâdet (Ar.)    :1. Seyyidlik, efendilik, beğlik, sahiplik. 2. Hz. Hasan 

vasıtasıyla Hz. Muhammed’in soyundan olma hali. 

s°r³ (Ar.)    :1. Görünürde olan, hakiki ve içten olmayan. 2. 

Gösterişten ibaret olan, gösterişlilik. 

s°z (Far.)    :1. Yanma, tutuşma; ateş, sıcaklık. 2. Dert, ızdırap, acı. 

sükkân (Ar.)    :Oturanlar. 

sü¬an (Far.)    :Söz, lakırdı. 

süñü     :Süngü. 

süvâr (Far.)    :Ata binmiş, binici.  

Ş 

şâd (Far.)    :Seviçli. 

şâdân (Far.)    :1. Sevinçli, keyifli. 2. Şad kimseler. 

şân (Ar.)    :1. Şan, şöhret, ün. 2. Hal, keyfiyet. 

şeb (Far.)    :Gece. 
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şecâ¤at (Ar.)    :Yiğitlik, yüreklilik. 

şecere (Ar.)    :1. Küçük ağaç. 2. Soy ağacı, bie ailenin soyunu 

sopunu gösteren cetvel. 

şed³d (Ar.)    :Şiddetli, sert, katı. 

şef³¤ (Ar.)    :Şefaat eden, bir suçun bağışlanması için aracılık eden. 

şekk (Ar.)    :Şüphe, zan, tereddüt. 

şem¤ (Ar.)    :1. Balmumu. 2. Mum. 

şen³¤ (Ar.)    :Fena, kötü, ayıp, utanılacak. 

şerâ¢it (Ar.)    :Şartlar. 

şer³¤at (Ar.)    :1. Doğru yol. 2. Allah’ın emri. 

şeyâµ³n (Ar.)    :Şeytanlar. 

şimş³r (Far.)    :Kılıç. 

şu¤arâ (Ar.)    :Şairler, yazarlar. 

şuhedâ (Ar.)    :Şehitler. 

ş°r (Far.)    :1. Tuzlu. 2. Kekremsi. 3. Şamata, gürültü. 

şübhe (Ar.)    :Şüphe, kuşku. 

T, Ṭ 

tâ (Far.)    :Kadar, dek, değin. 

µa¤âm (Ar.)    :Yemek, aş. 

ta¤accüb (Ar.)    :Şaşakalma. 

µâ¤at (Ar.)    :İbadetler. 
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tâb (Far.)    :Parlayan, parlatan, aydınlatma manalarında birleşik 

kelimeler meydana getirir. 

ta¤bir (Ar.)    :1. İfade, anlatma. 2. Bir manası olan söz. 3. Rüya 

yorumu. 

tefâ¬ür (Ar.)    :1. Övünme. 2. Övünç. 

ta¦ayyür (Ar.)    :1. Değişme, başkalaşma. 2. Rengi değişme. 

ta§®³®â (Ar.)    :Gerçekten. 

ta§®³r (Ar.)    :1. Hakaret etme. 2. Hor görme, küçük görme. 

µâ® (Ar.)    :1. Bina kemeri.  2. Kubbe, künbet. 

µâ®at (Ar.)    :Güç, kuvvet. 

ta®d³r (Ar.)    :1. Beğenme, değer biçme, değer verme. 2. Ezelde         

Allah’ın olmasını istediği şey. 

ta®r³r (Ar.)    :1. Yerleşme, yerleştirme. 2. Sağlamlaştırma. 3. 

Anlatma, anlatış. 

ta®s³m (Ar.)    :Bölme, parçalara ayırma. 

ta®¹³rât (Ar.)    :1. Kusurlar, suçlar. 2. Alın yazısı. 

ta®vâ (Ar.)    :Allah’dan korkma, Allah korkusuyla dinin yasak ettiği 

şeylerden kaçınma. 

µamu     :Cehennem. 

µar³® (Ar.)    :1. Yol. 2. Usûl. 

ta¹addu® (Ar.)    :Sadaka olarak verme, verilme. 

ta¹addur (Ar.)    :Beş sedire geçme, en başta olma. 
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taøarru¤ (Ar.)    :Kendini alçaltarak yalvarma. 

ta¤©³m (Ar.)    :1. Büyüklenme, ululama, büyük sayma. 2. Saygı 

gösterme, ikrâm etme. 

tekr³m (Ar.)    :Saygı gösterme, ululama. 

temâşâ (Far.)    :1. Bakıp seyretme. 2. Gezme. 

temy³z (Ar.)    :1. Ayırma, ayrılma, seçme, seçilme. 2. İyiyi kötüden 

ayırma. 

tesell³ (Ar.)    :Avutma, avundurma. 

tesk³n (Ar.)    :Sakın kılma, kılınma, yatıştırma. 

te¢²³r (Ar.)    :1. Alamet, nişan bırakma. 2. İşleme, dokunma. 

teşne (Far.)    :Susamış. 

teveccüh (Ar.)    :1. Çevrilme, yönelme. 2. Bir yere doğru hareket etme. 

3. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma. 

t³r (Far.)    :Ok. 

t³r-bârân (Far.)   :Ok yağdıran. 

tehl³l (Ar.)    :İslam dinin tevhid akidesini hulâsa eden. 

tesk³n (Ar.)    :Sakin kılma, kılınma, yatıştırma. 

te®avvüt (Ar.)    :Azıklanma, beslenme, geçinme. 

tebd³l (Ar.)    :Değiştirme, başka bir hale getirme. 

tekellüm (Ar.)    :Söyleme, konuşma. 

teheccüd (Ar.)    :Gece uyanıp namaz kılma. 

tenâvül (Ar.)    :Alıp yeme, alınıp yenilme. 
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tenz³l (Ar.)    :1. İndirme, azaltma, aşağı düşürme. 2. Kurân-ı Kerim. 

te¢l³f (Ar.)    :Uzlaştırma, barıştırma. 

ta®¹³rât (Ar.)    :1. Kusurlar, suçlar. 2. Alın yazısı. 

ta§assür (Ar.)    :1. Hasret çekme. 2. Çok istenilen ve ele geçirilemeyen 

şeye üzülme. 

ta¹avvur (Ar.)    :1. Zihinde şekillendirme, kurma. 2. Göz önüne 

getirme. 3. İstek arzu. 

tefs³r (Ar.)    :1. Yorum. 2. Kur’an-ı Kerim’in mana bakımından 

izahı. 

tu¬fe (Ar.)    :1. Hediye, armağan. 2. Yeni çıkma, hoşa gider, güzel 

şey. 

U 

uçma®     :Cennet. 

u¬rev³ (Ar.)    :Ahirete ait, ahiretle ilgili. 

¤u®°bât (Ar.)    :Cezalar, eziyetler, işkenceler, azaplar. 

¤ulemâ (Ar.)    :Âlimler, ilim sahipler. 

¤ul°m (Ar.)    :İlimler, bilgiler. 

¤uzlet (Ar.)    :Bir kenara çekilip kendi kendine tenhada yaşama. 

¤uøv (Ar.)    :Organ, vücudun müstakil parçası. 

Ü 

ümerâ (Ar.)    :Emirler, beğler. 

¤ümm³ (Ar.)    :Anasından nasıl doğmuş ise öyle kalıp okuma yazma 

öğrenmemiş kimse. 
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¤ünvân (Ar.)    :1. Ad, isim, lakap, san. 2. Şöhret. 

üstâd (Far.)    :1. Muallim. 2. Bir ilim veya sanat alanında üstün yeri 

olan kimse. 

V 

vâcib (Ar.)    :1. Terki caiz olmayan, yapılması gerekli. 2. Farz 

derecesine yakın olan. 

vâfir (Ar.)    :Bol bol, çok mal. 

va®ı¤a (Ar.)    :1. Vuku bulmuş, olmuş bir iş, gerçek. 2. Rüya, düş. 

vâ®ıf (Ar.)    :1. Duran, ayakta duran. 2. Bir şeyi elde eden, bir işten 

haberi olan. 

vâ®i¤ (Ar.)    :1. Vuku bulan, olan, düşen. 2. Geçen, geçmiş olan. 

vâlid (Ar.)    :Baba. 

vârid (Ar.)    :1. Gelen, vasıl olan, erişen. 2. Bir şey hakkında çıkan, 

söylenen, olması beklenen. 

vâri² (Ar.)    :Mirasçı, kendisine miras düşen. 

vech (Ar.)    :1. Yüz, surat, çehre. 2. Üst, satıh, düz. 

velâ (Ar.)    :Yakınlık, sahiplik. 

velâyet (Ar.)    :1. Velilik, ermişlik. 2. Başkasının sözüne geçirme. 3. 

Dostluk, sadakat. 

vesâ¢ire (Ar.)    :Ve başkaları, ve bunun gibiler. 

ves³le (Ar.)    :1. Yol, vasıta. 2. Bahane, sebep. 3. Fırsat, elverişle. 

vefâ (Ar.)  :1. Sözünde durma, sözünü yerine getirme. 2. Dostluğu 

devam ettirme. 3. Yetişme, yetme, kâfi gelme. 
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vi®âye (Ar.)    :Kayırma, koruma, esirgeme. 

v³rân (Far.)    :1. Yıkık, yıkılmış. 2. Kederli, üzgün. 

vi¹âl (Ar.)    :1. Ulaşma, bitişme. 2. Sevgiliye kavuşma. 

vuø°¤ (Ar.)    :Nefsini alçaltma, hakir görme. 

Y 

yâd (Far.)    :1. Hatırlama, anma. 2 . Hatır, gönül. 

yâr (Far.)    :1. Dost. 2. Sevgili. 3. Tanıdık. 

yarlı¦a-    :Bağışlamak, affetmek. 

yâ®°t (Ar.)    :Değerli süs taşı. 

yed (Ar.)    :1. El. 2. Kuvvet, kudret, güç. 

yeksân (Far.)    :1. Düz. 2. Bir, beraber. 

yevm (Ar.)    :Gün. 

Z 

øa¤³f (Ar.)    :1. Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz arık. 2. Gevşek. 3. Tenbel. 

zâde (Ar.)    :Çok olsun, artsın. 

zâhir (Ar.)    :Parlak. 

za§m (Ar.)    :Sıkıştırma. 

zâ¢il (Ar.)    :1. Sona eren, devamlı olmayan. 2. Geçen, geçmiş 

olan. 

£elâlet (Ar.)    :Hakirlik, horluk, alçaklık. 
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zem³me (Ar.)    :Kötü, beğenilmeyen hal, zemmedilmeye, yerilmeye 

layık, kötü hal ve hareket. 

zera® (Ar.)    :Mavi, gök rengi. 

zerre (Ar.)    :Pek ufak parça, molekül. 

zevâde (Far.)    :Azık, erzak stoku. 

zevi’l-i§tirâm      :Saygı sahipleri, saygıdeğer kişiler. 

z³râ (Far.)    :Çünkü, şundan dolayı ki. 

z³ver (Far.)    :Süs, bezek. 
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SONUÇ 

Yazarı Seyyid Seyfullah Kasım Efendi olan Şeref-i Siyâdet toplam 56 

varaktan oluşmaktadır. Eserin tamamı nasir türünde kaleme alınmıştır ve her varakta 

15 satır bulunmaktadır. Eserin dili akıcıdır, bu yönüyle sıkıcılıktan uzak bir yapıya 

sahiptir.  

Eserde Arapça ve Farsça kelimelerin oranı fazladır. Eser dini içerikli olduğu 

için bu dillerden fazlaca kelime olması yadırganacak bir durum değildir. Eserin tek 

nüshası üzerine yaptığımız bu çalışmada amacımız, eserin konusunun içeriğini ve  

gramer yapısını incelemektir.  

Şeref-i Siyâdet, müellifin seyyitlerle yaptığı sohbetlerden meydana getirdiği 

dini içerikli nasihat edici ve öğretici yönü olan bir eserdir. Eserin yazarı, çağının alim 

mütefekkir ve şair yönü güçlü diyebileceğimiz çok yönlü bir yazardır. Müellif eserde 

başka eser ve kişilerden de gerektiğinde yararlanmasını bilmiştir. Eserde geçen, 

“Necmü’d-dîn ¤Ömer rivâyet ®ılur” ve “Kenzü¢l-Garâ³bde men®°ldür” cümleleri 

bize yazarın ilim âlemine kayıtsız kalmadığını ve öğrenmeye açık bir yapıda 

olduğunu gösterir. 

Eserin ilk ve son sayfası ile metin içerisinde geçen Arapça cümlelerle ayet ve 

hadisleri orjinal şekilleriyle Arap harflariyle metnimize aktardık. Giriş bölümünde 

müellif, eser, eserin tanıtımı ve eserin üslubu hakkında bilgiler verdik. Gramer 

bölümünde ses ve şekil bilgisi ana başlıkları altında ayrıntılı bir incelemede 

bulunduk. Son olarak sözlük kısmında ise eserde geçen kelimelerin anlamlarını 

alfabetik olarak verdik. 

Eser döneminin dil özelliklerini yansıtmasının yanında Eski Anadolu 

Türkçesi dönemi dil özelliklerini daha çok yansıtmaktadır. Bu yönüyle eser dikkat 

çekmektedir.  

Eserin söz dizimine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey devrik yapılı 

cümle türünün bir hayli fazla olmasıdır. Eserin istinsah edilmiş olması bu yapının 

oluşmasına kaynaklık edebilir. Eserde sanat ve üslub kaygısı ikinci plandadır, 

müellifin dinî ve öğretici amaçla eseri oluşturması bu yapının nedenidir. Eserde  bazı 
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kelimeler yanlış yazılmıştır. Eserin genelinde hareke kullanılmamıştır, eserin 

kelimeleri okunaklı, açık ve düzgün bir şekilde yazılmıştır. Bu da okuyucuya eseri 

okurken kolaylık sağlamıştır.  Müellif okunması zor olan Arapça kelimelerde 

kelimelerin okunmasını kolaylaştırmak için şedde kullanımına gitmiştir. Bazı 

kelimelerde ise okumayı kolaylaştırmak için hareke kullanmıştır. 

(¤a©³müşşânındandur 41a/11, bergüzâr 40a/3, ufa¦ın 41b/2)  Bu durum aynı zamanda 

eklerin ses düzenini oluşturmada bize yardımcı oldu.  

Eser, ünlü uyumunun oluşum devresi olan 16. yüzyılda  kaleme alınmıştır. 

İlmî çalışmalara bakıldığında, ünlü uyumunun oluşmaya başladığı bu döneme ait 

çalışmaların azlığı dikkati çekecektir. Çalışmamızın, ilk etapta, bu yönüyle tarihî dil 

incelemelerine ışık tutacağını ümit etmekteyiz. 
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