
 

T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

TÜRK DİLİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

FALNÂME-İ CA’FER SÂDIK 

(GİRİŞ-İNCELEME-METİN-SÖZLÜK) 

 

 

 

 

 

 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

 

 

 

 

Umut KADİROĞULLARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BURSA – 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

T. C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

TÜRK DİLİ BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

FALNÂME-İ CA’FER SÂDIK 

(GİRİŞ-İNCELEME-METİN-SÖZLÜK) 

 

 

 

 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

 

 

 

 

Umut KADİROĞULLARI 

  

 

 

 

 

Danışman:  

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN 

 

 

 

 

  

BURSA – 2016 



\.,

T. C.

IJLUDAG UUiVNNSiTTSi

sosyAr, nir,im,nR ENSTiTUSO tutn0ru,OGUxr

Ttirk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dah, Tiirk Dili Bilim Dah'nda 701141003 numarah Umut
Kadirofullan'nm hazrrladrlr "Faln6me-i Ca'fer Sddrk (Girig - incele,me - Metin - S<izliik)"

konulu Yiiksek Lisans galigmasr ile ilgili tez savunma slnavl, 1210112016 gnni .{L0A -

t3.-6.Q...sarttterr arasrnda yap{mrg, sgrulan sorulara alman cevaplar sonunda adayn
tezimnlgahilrlaqqu4 . . .. . ..hQ$dlt...... (baqanh/beqero) oldufuna

Ubnlf&:..... 
(oybirlifi/eyf€ld*s*lilekararver{lmiqtir.

Uye (Tez Damqmam ve Srnav Komisyonu

Baqkam)

Prof. Dr. Kerime USTUNOVA
(Uluda! Universitesi)

Prof. Dr. Zikri Turan

(S akarya Universitesi)

Prof. Dr. Hatice $AHIN
ruruaaffiesi)

t2l0l12016



iii 
 

 

ÖZET 

 

Yazar Adı ve Soyadı : Umut Kadiroğulları 

Üniversite  : Uludağ Üniversitesi 

Enstitü   : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Anabilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı 

Bilim Dalı  : Türk Dili 

Tezin Niteliği  : Yüksek Lisans Tezi 

Sayfa Sayısı  : XIV+270 

MezuniyetTarihi : … /…/ 2016 

Tez Danışman (lar)ı : Prof. Dr. Hatice Şahin 

 

 

Falnâme-i Ca’fer Sâdık 

(Giriş – İnceleme – Metin - Sözlük) 

 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada Ca’fer Sâdık’a atfedilen 

Falnâme-i Ca’fer Sâdık adlı eser incelenmiştir. Çalışma giriş, inceleme, metin, sözlük 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde fal kavramı, falın Türk toplumu ve diğer toplumlardaki yeri, 

fal çeşitleri falnameler ve çalışmaya konu olan eser hakkında bilgiler verilmiş. Daha 

sonra çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi anlatılmıştır. 

 İnceleme bölümü, İmlâ Özellikleri, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi alt başlıklarından 

oluşmaktadır. Bu bölümde Eski Anadolu Türkçesi dönemi dil özellikleri kısaca 

belirtilerek metin imlâ, ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Metnin 

döneme paralel ve farklı tarafları metinden örneklerle gösterilmiştir. 

Metin bölümü Falnâme-i Ca’fer Sâdık adlı eserin transkripsiyonlu metninden 

oluşmaktadır. Bu bölümde eserin her sayfası ve satırı numaralandırılarak yazılmıştır. 

Sözlük bölümünün madde başlarını eserdeki astronomi terimleri, Arapça ve 

Farsça sözcükler ve eserde geçen özel adlar oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler:  

Falnâme-i Ca’fer Sâdık, Falnâme, Eski Anadolu Türkçesi, Dil İncelemesi 
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Falnâme-i Ca’fer Sâdık 

(Introductıon – Analyzıng – Text - Dıctıonary) 

 

 This master thesis is on Ca’fer Sâdık’s book named Falname-i Ca’fer Sâdık. The 

thesis consists of introduction, analyzing, text and dictionary chapters.  

Fortune telling concept, place of fortune telling in Turkish society and other 

societies, sorts of fortune telling, falnamas and given book of Ca’fer Sâdık’s are 

clarified in introduction chapter. Additionally purpose, subject, importance, goal and 

method of the work are explained in the same chapter.  

Analyzing chapter is composed of spelling characteristics, phonetic guide and 

morphology subtopics. This chapter includes brief information about language 

properties of Old Anatolian Turkish and examination of the given text in the terms of 

spelling, phonetic guide and morphology. Therewithal, book’s resemblance and 

dissimilitude of its era are exemplified.   

The Text chapter consists of the book Falnâme-i Ca’fer Sâdık’s transcription. 

Every page of the book and every line of the pages are numerated in this section. 

Astronomy terms, Arabic and Farsi words and proper nouns in the book are 

indicated as lexical entries in the Dictionary chapter. 

 

Keywords: 

Falnâme-i Ca’fer Sâdık, Falnama, Old Anatolian Turkish, Linguistic 

Examination 
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ÖN SÖZ 

 

 13. ve 15. yüzyıllar arasında Anadolu’da Oğuzcaya Türkçesine dayalı olarak kurulup 

gelişen yazı diline Eski Anadolu Türkçesi denir. Bir başka deyişle Oğuzcaya, ilk olarak Eski 

Anadolu Türkçesi olarak adlandırdığımız dönemde yazıya geçirilmiştir. Eski Anadolu 

Türkçesi Oğuzcaya dayalı ilk yazı dili olması sebebiyle Türk dili tarihinde önemli bir yer 

tutar. 

 Bu dönemde Oğuzcanın edebi bir dil haline gelmesiyle çeşitli türlerde eserler 

verilmeye başlanmıştır. Falnâme de bu dönem Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış türlerden 

biridir. Bu çalışmada Falnâme-i Ca’fer Sâdık adlı eser;  giriş, inceleme, metin ve sözlük 

olmak üzere dört ana bölümde incelenmiştir.  

Giriş kısmında; fal ve fal türleri, çalışmanın konusu, önemi, amacı, kapsamı ve çalışma 

oluşturulurken izlenilen yöntem hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.  

İnceleme kısmında ise eserin yazım özellikleri gösterilmiş, fonetik ve morfolojik 

değerlendirmeleri ortaya konulmuştur.  

Metin kısmında eser çeviri yazı alfabesine aktarılmış ardından sözlük ve kaynakçası 

hazırlanmıştır. Tezin sonundaysa metnin tıpkıbasımı yer almaktadır. 

 Çalışmam süresince bilgi, deneyim, anlayış ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 

ilmi yönde bana yol gösterici olan tez danışmanım Prof. Dr. Hatice Şahin’e ve metnin 

okunma aşamasında yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Saadettin Eğri’ye, bu yorucu süreçte her 

konuda bana yardımcı olan, manevi desteğini her zaman hissettiğim Gözde Tekin’e ve tüm 

eğitim hayatım boyunca maddi manevi desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımda olan 

aileme teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÇEVİRİ YAZI ALFABESİ 

 

 a, ā : آ

  a, e, ı, i, u, ü : ا

 b, p : ب

 p : پ

 t : ت
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  c, ç : ج
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1. Fal 

Arapçada fâl (fe’l) “uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge” anlamına gelir. Batı 

dillerinde genellikle “gelecekten haber verme (kehanet)” anlamındaki Grekçe manteia 

(İngilizcede mancy, Fransızcada mancie) ekiyle yapılan ve fal türlerine göre değişen kelimeler 

kullanılmaktadır.1 

Fal kavramıyla ilgili genel çerçeveyi belirlemek açısından çeşitli sözlük, kitap ve 

ansiklopedilerdeki tanımlara değinmek yerinde olacaktır. Türk Dil Kurumu tarafından 

yayımlanan Türkçe Sözlük’te fal kavramı, “Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak 

amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı”2 şeklinde 

tanımlanmıştır. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’te,  “Uğur; talih deneme; kahve 

fincanına, iskambile bakmak gibi bir takım garip usullerle insanın talihine âit şeyler söyleme.”3 

şeklinde tanımlanan fal kavramı, Osmanlı’da Fal ve Falnameler adlı eserde de şu şekilde 

açıklanmıştır: “Başarısızlık, felaket ve yıkım korkusu, insanın, girişimleri için onaylayan ya da 

reddeden işaretler aramasına, rüzgârdan, kuşların uçuşundan, ötüşünden anlam çıkarmasına, 

kendi gövdesindeki istemsiz hareketleri (göz seğirmesi, kulak çınlaması, hıçkırık) iyiye ya da 

kötüye yormasına yol açmıştır. Bu tür yorumlar, genel olarak “fal” diye adlandırılır.”4 

İslamiyet’in mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’de fal kelimesi geçmemekte, bu kavram 

yerine ‘tyr’ kökü geçmektedir. Bazı hadislerde fal ve tıyara kelimelerinin her ikisi de gelecekte 

olabilecek hadiselere dair işaret manasında kullanılmış, daha sonraları kelimenin manası, 

geleceği hem iyi hem de kötü yönleriyle öğrenmek için bazı garip vasıtalara müracaat sonunda 

elde edilen neticeleri de içine alacak şekilde genişletilmiştir.5 

                                                 
1 Mehmet Aydın, “Fal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul, 1995, s.134. 
2 www.tdk.gov.tr 
3 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları,  Ankara, 2007, s.250. 
4 Sennur Sezer, Osmanlı’da Fal ve Falnameler, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1998, s.9. 
5  Ayşe Duvarcı, Türkiye’de Falcılık Geleneği ve Bu Konuda İki Eser, Ersa Matbaası, Ankara, 1993, s.1. 
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Çeşitli kaynaklarda da belirtildiği gibi ‘’fal’’ merak unsurunu temel alan, insanların geleceği 

öğrenme arzusuyla ortaya çıkan bir uygulama olarak insanlığın var oluşundan bu yana çeşitli 

uygulamalarla günümüze dek ulaşmıştır. 

 

2. Fal Kavramının Tarihi ve İslam Öncesi Toplumlarda Falın Yeri 

Milattan önceki yıllardan bugüne falın çeşitli toplumlarda var olduğu bilinmektedir. MÖ 

40. yüzyıllarda Mısır’da, Çin’de, Babil’de, Kalde’de falcılık ve kâhinlik yapıldığına dair 

bilgiler veren bazı belgeler mevcuttur. Falın kökeninin Mezopotamya toplumları olduğu 

düşünülmektedir.  

Gelecek hakkında kehanette bulunmaya yönelik pek çok teknik Akkadlar döneminde 

gelişmiş ve zamanla bütün Asya ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Akkadlar’ da en çok 

kullanılan fal tekniği iç organların incelenmesidir. Bu teknik, MÖ 20. yüzyıllarda, Sümerler 

döneminde, oldukça gelişme göstermiştir. Manas Destanı’nda karşımıza çıkan, ataların ruhuna 

kurban sunarak kurban etine göre fal bakma âdetinin benzer bir şekli olan bu fala, kurbanın 

akciğer, karaciğer, safra kesesi ve bağırsakları ile bakılmaktaydı. Bu dönemde kullanılan diğer 

bir fal şekli ise, suya bir miktar yağ dökülerek yağın ortaya çıkardığı şekilleri yorumlamaktır. 

Mezopotamyalılara göre yıldızların insan hayatında oldukça önemli yeri vardır. Onlar 

yıldızları göğün yazıları olarak kabul ettikleri ve insanların kaderlerinin gökyüzünde yazılı 

olduklarına inandıkları için yıldızları yorumlama tekniğini geliştirmişlerdir. Meydana gelen 

önemli olaylarda yıldızların durumu incelenir, daha sonra meydana gelen benzeri olaylarda 

geçmişte yaşananların benzerinin meydana geleceğine inanılırdı. Bugünkü astrolojide burçlara 

başvurma yönteminin MÖ 7. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bir insanın doğumu 

esnasında yıldızlarının durumundan hareket ederek onun geleceğinin bilinebileceğine 

inanılırdı. 

Hititler, toplumsal yaşayışlarında fala yer veren önemli bir toplumdur. Hititler bin tanrılı 

olduklarına ve kaderlerini bu tanrıların yönettiğine inanırlardı. Dolayısıyla Tanrıların isteklerini 

öğrenmek ve kendi isteklerine cevap alabilmek için fala başvurmuşlardır. Fal çeşitlerinden en 

çok astrolojik olanları benimseyip kullanmışlardır ve hayvan iç organlarından kendilerine has 

bir et falı geliştirmişlerdir. Hititlerde falın en çok kullanıldığı alanlardan biri savaşlardır. 

Ordunun takip edeceği yolu, konaklayacağı şehri, saldırıya geçeceği yeri ve zamanı fal aracılığı 

ile belirlemişlerdir. Yenilgi ile sonuçlanan savaşlarda nerede hata yapıldığını yine fal aracılığı 
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ile öğrenmişlerdir. Hititlerin kullandıkları başlıca fal çeşitleri talih falı, kuşların uçuş falı, et falı 

ve kızıl keklik falı idi. 

Eski Yunan toplumunda fal dinî yönden büyük önem taşımakta idi. Rahiplerin yanında 

gelecekten haber vermekten ziyade gelecek ile ilgili öğütlerde bulunma ve tanrıların isteklerini 

öğrenme özellikleri bulunan “mantis” adını taşıyan kâhinler vardı. Mantisler tanrıların 

isteklerini öğrenebilmek için kuşların uçuş tarzını incelerlerdi. Mezopotamya’da görülen 

hayvanların bağırsak ve karaciğerlerini inceleyerek yorum yapmak âdeti Yunanistan’da da 

büyük ölçüde yaygındı. Tanrı Apollon Yunanlıların en büyük kehanet tanrısı idi. Apollon’un 

Defoi’de bir tapınağı vardı ve bu tapınaktaki Pitya adlı kâhin Yunanlılar arasında oldukça 

büyük üne sahip idi. Yunan mitolojisine göre Apollon, evlenmek istediği Kassandra’ya falcılık 

yeteneği vermiştir. Zar şansı ile ilgili falı da Hermes’e vermiş, böylece Hermes Yunanlılarda 

kumarbazların tanrısı olmuştur. Eski Roma’da toplumsal hayatta büyük öneme sahip bir rahip 

koleji vardı. Buradaki rahipler, kuşların uçuşunu izleyerek yorumlar yapar, dinî ve dünyevî 

konularda insanlara ne yapmaları gerektiğini söylerlerdi. Romalılar, iç organlar falına önem 

verirlerdi. Roma’da içine bazı şeyler atılan su yüzeyi ile aynanın da yansıttığı görüntülerle 

geleceğin öğrenilebileceğine inanılırdı. Şimşek, gök gürültüsü gibi olaylar falcılıkta yer alırdı. 

Eski Çinlilerin toplumsal hayatında fal önemli bir yere ve uzun bir geçmişe sahiptir. MÖ 

yaklaşık 1765-1123 yıllarından yani Şang hanedanlığı zamanından itibaren Çinliler devlet 

işlerinde karar vermek için fala başvurmuşlardır. Koyun, öküz kemikleri, kaplumbağa kabukları 

ile tabiat ruhlarına ve atalara danışma şekilleri ile fala bakmışlardır. Özellikle kürek kemiği falı 

çok önemli bir yere sahiptir. Daha sonraları zamanla kaplumbağa kabuğu ve civan perçemi 

otunun sapları ile kura yoluyla bakılan bir fal şekli yaygınlık kazanmıştır. Çinliler aynı zamanda 

astrolojiye de büyük önem vermişlerdir. Çin kültürüne ait olduğu bilinen ve beş klasik arsında 

yer alan kitaplardan biri olan “I-Ching (Değişiklikler Kitabı)” en eski fal kitabı olarak bilinir. 

“Pa Kua” adı verilen ve kökü çok eskilere dayanan fal şekli, Çin felsefesinin ve kozmolojik 

spekülasyonlarının temelidir. 

Hint astrolojisi Çin ve Orta Doğu sistemlerinin karma şekli idi. Bu çizgili fal şekli 

İslamiyet’te “remil” adı ile bilinen fal türüdür. Hindistan’da fal ve kehanet işlerini Atharva 

rahipleri yürütürdü. Ancak bunlardan daha önceleri dinî karakterleri olmayan falcılar da vardır. 

Pek çok fal çeşidinin bulunduğu Hindistan’da daha sonraları gelecek hakkında bilgi edinme 

konusunda rüya yorumu gelişmiştir. Hintliler arasında astronomi çok gelişmiş olmasına rağmen 
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Buda mürşit olduktan sonra bütün fal ve kehanet işleri yasaklanmıştır. Hindistan dışındaki 

Budistler fal geleneğini sadece tanımakla kalmamış, çeşitli toplumların hayatına sokmuşlardır.6 

İslam’dan önce cahiliye Arapları açısından da falın büyük ve vazgeçilmez bir önemi 

vardır. Fal onlarda bir ilim mahiyetinde görülürdü. Bazı çeşitleri İslam’da haram sayılmış 

olmasına rağmen, bazıları Müslümanlar arasında yaşayıp gitmiş olduğu gibi bazı çeşitleri de 

İslami bir şekle bürünerek özel bir yer ve değer kazanmıştır.7 

Araplar gaybı öğrenmek için çeşitli fallara başvurmuşlardır. Bunların arasında en 

bilinenleri “hattü’r-reml, zecr, tıyere, iyâfe, irafet, ihtilac, ketfe, tark(kehânet) ve firaset”tir. 

Hattü’r-reml: Kum üzerine bazı çizgiler çizerek bakılan bir fal çeşididir.8 

Zecr, Tayre ve İyafet: Bunlar aşağı yukarı birbirinin aynı gibidir. Muhtelif kuşların 

titreyiş, uçuş ve haykırışlarından bazı manalar çıkararak, bazı hadiselerin nasıl 

gerçekleşeceğine yönelik kehânetleri içerir. 

Kehânet: Taş falıdır. Taşa benzer diğer şeylerle de hükmedenler vardır. Birkaç çeşidi 

olan bu falın biri yedi taşla olur. Bunlardan her birine bir nişan yapılır ve her birine isim konur. 

Sonra avuçta hareket ettirilerek bazı sözler söylenir ve avuç açılarak taşların vaz’ından ve 

şeklinden hayra veya şerre hükmolunur. Buna Tark da derler. 

İrafet: Su ile dolu bir kaba veya parlak ve berrak şeylere bakarak, hükmetme esasına 

dayanır. 

Kitfe: Özellikle koyun veya keçinin kürek kemiğine bakılarak yapılan faldır. Bu 

uygulamada ya kürek kemiği etlerinden sıyrıldıktan sonra doğrudan ya da ateşe tutulduktan 

sonra kullanılır. Kürek kemiği üzerindeki çizgilerin şekline veya ateşle teması sonrası çizgilerin 

alacağı şekle göre verilen hükümleri içerir. 

Firâset: İnsanın dış görüntüsünden veya bazı renklerden hareketle hüküm verme 

şeklinde olur. 

İhtilaç: İnsan vücudunda meydana gelen titremelerden geleceğe yönelik hükümler 

çıkarma esasını taşır.9 

                                                 
6 Mehmet Aydın, “Fal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul, 1995, s.135-136; Elif 

Dülger, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2006, s.61-62. 
7 İ.Hikmet Ertaylan, Falnâme, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1951, s.1. 
8 İlyas Çelebi, “İslâm’da Fal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.12, İstanbul, 1995, s.138. 
9 Ertaylan, a.g.e. , s.3-7. 
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3. Eski Türk İnanışlarında Fal 

Türklerin Müslüman olmadan önceki dini törenlerinde ve günlük hayatlarında, falın önemli 

yeri vardır. Eski Türkçede fal kavramı ‚ ırk kelimesiyle karşılanmıştır. Türkler’de fal anlamına 

gelen kelimelerden biri de tölgedir.10 Kaşgarlı Mahmud, Dîvân-ü Lûgat’it -Türk’te ırk 

kelimesini şu şekilde açıklamaktadır: falcılık, kâhinlik, bir kimsenin gönlündekini bilmek; yine 

bu eserde ırkla- fiilinin kâhinlik etmek, fala bakmak anlamlarına geldiğini görmekteyiz.11 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden önceki dinî inanışlarının temelini oluşturan 

Şamanizm’de falın önemi büyüktür. Şamanizm’in din adamı şamanların en önemli 

görevlerinden biri de fal bakarak gelecekten haber vermektir. 

Şamanlar fal bakarken kullandıkları nesnelere göre değişik isimler almışlardır. Fal 

bakarken hayvanın kürek kemiğini kullananlara “yağrıncı”, koyun tezeğini kullananlara 

“kumalakçı”, bunların dışında çeşitli nesneler kullanarak fal bakanlara ise “ırımçı” denir. 

İslamiyetten önceki Türklerde, sihir yapmak manasında kullanılan ‘’abramak’’ Moğollar’da 

‘’arbahu’’ şeklinde görülmektedir. Bu kelime Anadolu sahasında ‘’arpa’’ haline gelmiştir. 

Bilhassa XV. yy.da yazılmış Türkçe kitaplarda ‘’gaipten söyleyiciler, arpacılar, suya bakıcılar 

ve müneccimler’’ gibi sözlere rastlanmaktadır. Bu metinlerde ‘’arpacı kelimesi’’ falcı karşılığı 

olarak12’’arpa salmak’’ deyimi ise Anadolu’da fala bakmak manasında kullanılmaktadır.13 

Oğuz Kağan Destanı’nda zikredilen bilge ve filozof kişinin adı ‘’Irkıl Hoca’’dır. Yine 

Irgıl Hoca, Buryat ve Yakut/Saka’larda bir efsanevî kahin olarak görülmüştür. Ayrıca Şamanist 

Türklerde kamlardan başka ‘’ırımçı’’ denilen kimselerin olduğu, bunların sara nöbetleri 

geçirdikleri esnada gaipten haber verdikleri de bilinmektedir. Tüm bunlarla birlikte‘’Irkıl’’ 

adının ‘’ırk’’ kelimesi ile ilgisi de düşünüldüğünde Türk kültüründe kehanet ve falın çok eskiye, 

destan dönemine kadar uzandığı görülecektir.14 

Destan döneminden sonraki süreçte tahminen 930 yılında Köktürk işaretleriyle kaleme 

alınmış olan Irk Bitig (Fal Kitabı) Mani muhitinde yazılmış önemli bir metindir. İçinde dine ait 

unsurlar bulunmakla beraber dinî bir eser değildir; bir fal kitabıdır. Her biri ayrı fal olarak 

                                                 
10 Aydın, a.g.e. , s.136. 
11 Kaşgarlı Mahmud, Dîvân-ü Lûgat’it –Türk, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2007, s.281-282. 
12 Duvarcı, a.g.e., s.12-13. 
13 Cem Dilçin, “arpa salmak”, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s.13. 
14 Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yayınları, Ankara, 2006, s.151. 
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yorumlanan 65 paragraftan meydana gelmiştir.15 Bu eserin varlığı İslam öncesi Türk 

toplumunda falın önemini ve gelişim sürecini bizlere göstermektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi şamanlar fal bakmak ve gelecekten haber vermek için 

çeşitli nesnelerden faydalanmışlar ve bunun etrafında bir fal kültürü oluşturmuşlardır. Aşağıda 

bu uygulamalar neticesinde ortaya çıkan fal çeşitleri hakkında bilgiler verilecektir. 

3.1. Kürek Kemiği Falı: : Şamanistlerde, Müslüman Türklerden Kırgız-Kazaklarda ve 

Nogaylarda en ünlü faldır. Hayvanın kürek kemiğindeki çizgi ve noktalara bakılıp gelecekten 

haber verilir. Bu fala bakanlara “yağrınçı” adı verilir. Bu fal Şamanizm’in en eski 

kalıntılarından biridir.16 

3.2. Aşık Kemiği Falı: Türkler arasında yaygın fal çeşitlerinden birisi de aşık kemiği 

falıdır. Bilindiği gibi aşık, büyükbaş veya küçükbaş hayvanların oyluk kemiğinde bulunan 

eklemlerin esnekliğini sağlayan, dikdörtgeni andıran, bir parmak büyüklüğündeki kemiktir. 

Kemiğin dört yüzü, alşı, şige, büge ve tayke olarak isimlendirilir. Falcı aşık kemiğini dikkatle 

yere yuvarlar veya havaya atar. Alşı tarafının gelmesi muradın olacağına işarettir. Eğer alşı 

gelmemişse fal tutmamış demektir.17 

3.3. Köpük Falı: Kırgızlar atalarının ruhuna çeşitli kurbanlar sunarlar ve bunların 

etlerinin kazanda kaynarken çıkardığı köpüklere bakarak falcılık ederlerdi. Eğer bu köpükler 

beyazsa işler iyi, siyahsa işler kötü yönde gelişecek demektir.18 

3.4. Kumalak Falı: Türk boyları arasında çok başvurulan fal çeşitlerinden birisi de 

kumalaktır. Bu iş için kırk bir kumalak adı verilen koyun tezeği, nohut, fasulye tanesi kullanılır. 

Bu tanelerin yere saçılmasından sonra aldıkları şekle göre hüküm verme esasına dayanır.19 

3.5. Fincan Falı: Orta Asya Türklerinin Ülgen adına yapılan ayinlerde kurban edilecek 

atların hangilerinin Tanrı tarafından beğenildiğini anlamak için fincan falına müracaat ettikleri 

bilinmektedir. Tören yeri hazırlandıktan sonra ortaya birkaç ak boz at getirilir. İçlerinde kısrak 

varsa, kam fincanı bunun sütüyle yıkar ve şu efsunu okuyarak atın sırtına koyar: “İyi görüp 

kabul ediniz, fincan benden alşı düşürmek sizden, hayırlı bilgi veriniz.” der. Atın 

                                                 
15 Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dili Tarihi / Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla, Akçağ Yayınları, Ankara,2004         

s.232 
16 İnan, a.g.e., s.152 
17 Duvarcı, a.g.e.,  s.41. 
18 Duvarcı, a.g.e., s.52. 
19 İnan, a.g.e., s.157-158. 



7 

 

kımıldamasıyla fincan düşer; çukur tarafı gelirse “alşı düştü” denir ve Tanrı’nın hayvanı 

beğendiğine, aşağı gelirse beğenmediğine karar verilir.20 

3.6. Yay Falı: Altay şamanları arasında yayla fala bakıp, sonucunda yağmur yağdırmak, 

sık başvurulan bir fal usulüdür ve ‘ya-bıla kamnadı’ deyimi ‘yay ile fala baktı, yağmur yağdırdı’ 

manasına gelir.21 

3.7. Kaşık, Eldiven Falı: Yakutlarda görülen fallardan birisi budur. Yakut kendine yeni 

bir ev yaptırmak istediği zaman önce uğurlu bir arsa tespit eder. Şamanın da iştirakıyla burada 

bir tören yapılır. Ev kuracak olan kişi, doğuya dönüp; eldivenini çıkararak dua eder “Her şeyi 

bilen ağır fal kaşığıma yalvarıyorum. Yer altının sahibi tanrıları işitiniz! Her şeyi bilen gören 

kaşık falını armağan ediniz” dedikten sonra eldiveni yere atar. Eldiven, avuç içi yukarı gelecek 

biçimde düşmüşse fal uğurludur. Derhal oraya bir ateş yakılır. İçine yağ, yoğurt ve at kılı katılıp 

yakarlar. Şaman eline bir kaşık alıp ateşin daima yanması, neslin çoğalması, hayvanların 

bereketli olması için dua eder ve tanrıya her şeyi sorar. Sonunda kaşığı havaya fırlatır. Fal iyi 

gelirse ev sahibi kaşığı alıp yakasına takar. Orada yapılacak evin uğurlu olduğuna inanılır.22 

3.8. Ateş Falı: Ateşin çıkardığı renklerden ve yanma esnasında ortaya çıkan seslerden 

hareketle, yapılan bir fal türüdür. Eğer ateşin rengi sarı ise hastalık, kırmızı ise savaş, yeşil ise 

bolluk, siyah ise hükümdarın ölmesi veya kıtlık vb. sonuçlara hükmedilir. Gündüz yanan ateşin 

ıslığa benzer sesler çıkarmasıyla uzaktan yolcu geleceğine, gece yanan ateşin ıslık çalmasıyla 

şeytanın geleceğine inanılır ve hemen kutsal artış otundan ateşin içine atılır.23  

3.9. Yada Taşı Falı: Eski Türk kamlarının en önemli özelliklerinden biri de “yada-yede, 

cada-cede” gibi adlarla anılan yağmur taşı vasıtasıyla kahinlik edip hava durumunu değiştirme 

özelliğine sahip olmalarıdır. Bu taş vasıtasıyla kamların kar, yağmur, dolu yağdırıp, rüzgar 

estirmeleri, fırtına çıkartmaları mümkündür.24 

3.10. Ses veya Gırtlak Falı: Sıkılan gırtlaktan çıkan sese göre hüküm verme esasına 

dayanır. Göktürklerde kam, tahta yeni çıkan hakanın boğazını bir ipek mendille sıkar, onun 

çıkardığı hırıltılı sesin durumundan ne kadar süre ile hükümdarlık yapacağını bildirirdi.25 

                                                 
20 İnan, a.g.e. , s.103. 
21 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK Yayınları, Ankara, 1971, s.323. 
22 İnan, a.g.e. , s.158. 
23 Duvarcı, a.g.e. , s.53. 
24 Duvarcı, a.g.e. , s.51. 
25 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, C.II, İstanbul Üniversitesi Yayınları,  İstanbul, 1974, s. 109. 
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3.11. Umay Falı: Şamanist Türklerdeki Umay kültüne dayanır. Şamanist Türkler kadın 

doğum yaptıktan sonra kadının karnından çıkan son manasına gelen Umay ile tefe’ül ederlerdi. 

‘Umay’ka tapınsa oğul bolur’(birisi Umaya hizmet ederse çocuk doğar.) İnancı toplumda 

yaygın olarak kabul görürdü.26 

3.12.Yıldız Falı: İslamiyet öncesi, Türklerde şamanlar yıldızlara bakarak kahinlik 

etmişlerdir. Onların şekil ve duruşlarından yapılacak işler için uğurlu zamanları tespit 

etmişlerdir. 27 Yıldızlar ilminin esasını yedi gezegen ve on iki burç oluşturur. Bu yedi gezegen 

içten dışa doğru şöyle sıralanmaktadırlar: 

1. Ay 

2. Utarit (Merkür) 

3. Zühre (Venüs) 

4. Güneş 

5. Mirrih (Merih, Mars) 

6. Müşteri (Jüpiter) 

7. Zühal (Satürn)28 

Bu yedi gezegenin insanlar üzerinde bıraktıkları etkileri şöyle sıralayabiliriz: 

Ay: Ay gezegenine mensup olan insanlar, sebatsız, ihmalkâr, kararsız, hayalci, endişeli, 

zayıf ve metanetsizdirler. 

Utarit: Utarit’e mensup olan insanlar, anlayışlı, zeki, kurnazdırlar. Ayrıca, neşeli, 

hassas, çalışkan kişiler de be gezegenin etkisi altında olurlar. 

Zühre: Zühre gezegenine mensup olan insanlar güzel, zarif, zevk sahibi, zeki, maharetli 

ve sanatkâr olurlar. 

Merih: Merih gezegenine mensup olan insanlar kuvvetli, öfkeli, sert, cüretkâr, karanlık 

ve girişkenlik ile dolu fakat devamlı kavgacıdırlar. 

Müşteri: Müşteri gezegenine mensup olan insanlar, terbiyeli, utangaç, iyi huylu, alçak 

gönüllü, cömert, düzgün ve güzel söz söyleyen insanlardır. 

Zühal: Zühal gezegenine mensup olan insanlar ahmak, cahil, pinti, yalancıdırlar.29 

                                                 
26 Duvarcı, a.g.e. , s.54. 
27 Duvarcı, a.g.e. , s 44. 
28 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul, 2007, s.207. 
29 Pala, a.g.e. , s.46, 404, 427, 285, 303, 427. 
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Yıldız ilminde önemli yeri olan burçlar, insanların büyük bir kısmının inandığı bir gayb 

ilmidir. Bu ilim ile ilgilenenlere göre her insan bir yıldızın etkisi altındadır. Bu yıldız insanın 

doğduğu zamanda güneşin içinde bulunduğu burçtur. Her biri ayrı özellik arz eden yıldızlar 

insanların duygu, ahlak, huy ve sıhhatleri üzerinde etkili olurlar.30 Burçlar sırası ile şunlardır: 

1. Hamel (Koç) 21 Mart – 20 Nisan 

2. Sevr (Boğa) 21 Nisan – 21 Mayıs 

3. Cevzâ (İkizler) 22 Mayıs – 21 Haziran 

4. Seretân (Yengeç) 22 Haziran – 23 Temmuz 

5. Esed (Aslan) 24 Temmuz – 23 Ağustos 

6. Sünbüle (Başak) 24 Ağustos – 23 Eylül 

7. Mizân (Terazi) 24 Eylül – 23 Ekim 

8. Akreb (Akrep) 24 Ekim – 22 Kasım 

9. Kavs (Yay) 23 Kasım – 22 Aralık 

10. Cedy (Oğlak) 23 Aralık – 20 Ocak 

11. Delv (Kova) 21 Ocak – 19 Şubat 

12. Hut (Balık) 20 Şubat – 20 Mart31 

Türk kültür tarihi bakımından büyük önem taşıyan Kutadgu Bilig’de de yıldızlara ve 

burç isimlerine rastlamaktayız. Eserin müellifi Yusuf Has Hacip kitabın beşinci bâbını 

yıldızlara ve burçlara ayırmıştır: 

 

“V. 

YEDİ YILDIZI VE ON İKİ BURCU SÖYLER 

148 Tanrı adı ile söze başladım; o yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbimdir. 

149 Bütün âlemi dilediği gibi yarattı; dünya için güneş ve ayı aydınlattı. 

150 Bak feleği yarattı durmadan döner; onunla birlikte hayat da durmadan devreder. 

151 Mâvî göğü ve üzerinde yıldızları yarattı; karanlık geceyi ve aydınlık gündüzü var 

etti. 

152 Bu gökteki yıldızların bir kısmı süs, bir kısmı kılavuz, bir kısmı da öncüdür. 

                                                 
30 Pala, a.g.e. , s.74. 
31 Sezer, a.g.e. ,  s.75. 
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153 Bir kısmını halk için aydınlatmıştır; bir kısmı kılavuzdur, insan yolunu 

kaybederse, bunlarla bulur. 

154 Bazıları daha yüksek, bazısı daha alçaktır; bazıları daha çok, bazısı daha az 

parlaktır. 

155 Bunlardan en üstte Zuhal dolaşır; bir burçta iki yıl sekiz ay kalır. 

156 Ondan sonra ikinci olarak Müşteri gelir; bir burçta on iki ay kalır. 

157 Üçüncü olarak Merih gelir, gazapla dolaşır; nereye baksa yeşermiş olan kurur. 

158 Dördüncüsü Güneş’tir, dünyayı aydınlatır; yaklaşanları, karşısına gelenleri ışığı 

ile aydınlatır. 

159 Beşincisi Zühre’dir, sevimli yüzünü gösterir; sana severek bakarsa müsterih ol. 

160 Bundan sonra Utârit gelir; ona kim yaklaşırsa dilek ve arzularına kavuşur. 

161 Bunlardan en altta bu Ay dolaşır; Güneş ile karşı karşıya gelirse dolunay hâline 

gelir. 

162 Bunlardan başka bir de on iki burç vardır; bunların bazıları iki evli, bazısı ise tek 

evlidir. 

163 Hamel bahar yıldızıdır, sonra Sevr gelir; Cevzâ ile Seretân dürtüşerek yürür. 

164 Bak Esed’in komşusu Sünbüle’dir; sonra Akreb ve Kavs’in arkadaşı Mîzan 

gelir. 

165 Bundan sonra Cedi, Delv ve Hût gelir; bunlar doğunca, gökyüzü aydınlanır. 

166 Bil ki, bunlardan üçü bahar yıldızı, üçü yaz, üçü son bahar ve üçü de kış 

yıldızıdır. 

167 Bunların üçü ateş, üçü su, üçü yel ve üçü topraktır; bunlardan dünya ve 

memleketler meydana gelir. 

168 Bunlar birbirlerine düşmandır; Tanrı düşmana karşı düşman gönderdi ve savaşı 

kesti. 

169 Uyuşmaz olan düşmanlar kendi aralarında barıştılar; görünmez olan düşmanlar 

öçlerini ortadan kaldırdılar. 

170 Her şeyi yoluna koyan Tanrım bunları da yola getirdi; tanzim etti, düzeltti ve 

birbirleri ile barıştırdı. 
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171 Bundan sonra imdi insandan bahsettim; onun değeri bilgi, akıl ve anlayıştır.”32 

 

4. Günümüzde Kullanılan Fal Çeşitleri 

İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerek çevresiyle ilgili bilinmezleri anlayıp, 

keşfetmeye geleceğin neler getireceğini önceden öğrenmeye ve böylece kendi kaderine 

hükmetmeye çalışmıştır. Şüphesiz bunda esrarengize ve bilinmeze karşı olan merak 

duygusunun da büyük payı vardır. Zaman içinde onun bu ihtiyacını karşılamak üzere bu işi 

meslek edinenler ortaya çıkmış ve toplumda büyük itibar görmüşlerdir. Kâhin, sihirbaz, 

büyücü, falcı, şifacı ve bakıcı gibi isimlerle anılan bu kişiler mistik sezgi gücüne dayanarak, 

görünmez varlıklarla temasa geçerek veya tabiattaki bazı varlık ve nesnelerin durum ve 

davranışlarını yorumlayarak bu konuda söz sahibi olduklarını iddia etmişlerdir. 

İnsanoğlunun bu geleceği öğrenme merakı neticesinde ortaya çıkan fal kavramı bazı alet 

ve vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bulunma içinde bulunulan zamanla ve 

gelecekle ilgili yorum yapma işidir. Falda çeşitli araçlar ve teknikler kullanılmış bununla 

birlikte değişik fal türleri ortaya çıkmıştır.33 Tarihin çeşitli devirlerinde, çeşitli kültürlerde 

bilinen ve uygulanan başlıca fal çeşitlerini Giovanni Scognamillo ve Arif Arslan birlikte 

hazırladıkları “Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Fal”  adlı eserlerinde şu şekilde 

açıklamışlardır: 

Ağaç Falı: Ağaçların şekillerini, dallarını, yapraklarını ve köklerini yorumlayarak 

bakılan eski bir fal şeklidir. 

At Falı: Eski Kelt ve Saxonlarda rastlanan ve atların kişnemelerine göre bakılan bir fal 

şeklidir. Beyaz bir atın kişnemesi iyiye, siyah bir atın kişnemesi kötüye yorulur-hatta ölüm 

işaretidir. Saxonlarda var olan bir fala göre, ahırdan sağ ayağını atarak çıkan bir at her zaman 

iyiye işarettir, bu atın renginin bir önemi yoktur. 

Bakla Falı: Orta Çağ Avrupası’nda çok yaygın olan bir fal türüdür. Eski toplumlar 

baklayı büyüsel bir bitki olarak gördükleri için bu fal yaygınlık kazanmıştır. Orta Çağ’da, tekin 

olduğuna inanılan evlerdeki kötü ruhları kovmak için Avrupalı falcılar eve bakla taneleri atar 

ve bu baklalar ile fala bakarlardı. Günümüzde Türkiye’de de var olan bakla falının eski şeklidir. 

                                                 
32 R. Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, 2. b. , Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2008, 622. 
33 Aydın, a.g.e. , s.135. 
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Balık Falı: Eski Yunanistan’da yaygın olarak kullanılmış bir fal türüdür. Balıkların 

bağırsakları veya hareketleri incelenerek bakılan bir faldır. Hem deniz, hem de tatlı su balıkları 

ile bakılırdı. 

Balta Falı: Bir cinayetin failini ortaya çıkarmak için eski uygarlıklarda kullanılmış bir 

fal türüdür. Bu fala göre, balta bir taşın üzerine konulur, zanlı olarak görülen kişilerin adları 

taşın etrafında dönerek tekrarlanırdı. Balta yere düştüğü zaman kimin adı söylenmekte ise o kişi 

kâtil olarak kabul edilir idi. 

Bağırsak Falı: Eski Etrüsklerde ve eski Yunanlarda kurban edilen koyunların 

bağırsakları ile bakılan bir fal çeşididir. 

Bina Falı: Keldan, Asur, Yunanistan’da evlerin dış cephelerini inceleyerek bakılan bir 

fal çeşididir. Yunan felsefecisi Xenokrates’in bu konu ile ilgili bir kitabı vardır. 

Buğday Falı: Avrupa’nın birçok kırsal bölgesinde hâlâ yaygın olan bir fal çeşididir. 

Fala göre, on iki tane buğday tanesi sıcak bir fırına yerleştirilir ve her bir buğdaya, bir ayın 

aylarını temsil etmesi amacı ile ay ismi verilir. Tümü yanan buğdayların temsil ettikleri aylarda 

buğdaya zam geleceği şeklinde yorumlanır. 

Çakıl Falı: Su dolu bir kaba çakıl taşları atılır ve taşların çıkardıkları seslere göre 

yorumlar yapılır.  

Defne Falı: Eski Roma’da var olduğu bilinen bir fal çeşididir. Defne yaprakları ateşe 

atılır, yanan yapraklar ses çıkarırsa iyiye, çıkarmazsa kötüye yorulurdu. Bazen defne yaprakları 

ile birlikte yumurta da yakılır, bu zaman da ateşin aldığı şekiller yorumlanır idi. 

Duman Falı: Eski uygarlıklardan kalma bir fal çeşididir. Buna göre, yasemin yaprakları 

ateş atılır ve çıkan dumanın aldığı şekiller yorumlanır idi. 

El Falı: En eski fal çeşitlerinden biridir ve günümüzde de hâlen bilinmektedir. Üç bin 

yıl öncesindeki Hint kaynaklarında, Vedalarda, yer alır, Orta Çağ’dan kalma el yazması 

eserlerde rastlanır. Avuç içinde görülen işaretlerin, çizgilerin yorumlanmasından ibarettir. 

Bütün kültürlerde bu çizgiler yaşamsal bir hiyeroglif sayılmış ve insanın kişiliğini, gidişatını, 

hayatının safhalarını anlatmak için kullanılmıştır. 

Harf Falı: Bu fala göre, yere geniş daire çizilir ve kenarlara harfler yerleştirilir. 

Dairenin ortasında ise bir falcı bulunur ve bu falcı dönmeye başlar. Falcının dengesini kaybedip 

düştüğü noktalardaki harfler birleştirilir ve ortaya çıkan kelimeler yorumlanır. 
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Hava Falı: Eski İranlılarda ve daha sonra da Romalılarda kullanılan bir fal çeşididir. 

Bulutlardan, rüzgârın yönünden, atmosfer olaylarından hareket edilerek geleceği yorumlama 

yöntemidir. Değişik çeşitleri de mevcuttur. İran’da kaynar sudaki dalgalanmalara, kabarcıklara 

bakılarak uygulanır. Romalılarda ise, yüksek bir yere yerleştirilen geniş bir kaptaki suda, 

rüzgârı etkisi ile meydana gelen kabarcıklar yorumlanarak bakılır. 

Karga Falı: Kargaların uçuş şekillerine, davranışlarına ve çıkardıkları seslere göre 

yorumlar yapılan bir fal çeşididir. 

Keçi Falı: Antik Yunanistan’ın Delfos kentinde uygulanan ve bağırsak falına oldukça 

yakın olan bir fal çeşididir. 

Kemik Falı: Yunanlılardan kalma bir fal çeşididir. Homeros’un İlyada Destanı’nda 

sözü geçer. Aslında tanrı Hermes’e bir çeşit sunuştur. Eski Yunan inanışlarına göre yere atılan 

kemiklerin durumundan tanrıların niyetlerini anlamak mümkündü. 

Kristal Falı: Orta Çağ’dan kalma bir fal çeşididir. Yüzük gibi çeşitli ziynet 

eşyalarındaki kristal parçalarına bakarak ve trans hâline girerek bakılır. Çağdaş şekli ise, kristal 

küre ile bakılan faldır. 

Kuş Falı: Antik Roma’da kuşların uçuşlarına göre bakılan bir fal çeşididir. 

Lamba Falı: Lamba veya mum ışıklarındaki değişimlerin, hareketlendirmelerin ya da 

bunlardan oluşan gölgelerin, ışık oyunlarının incelenmesi sonucunda oluşan bir fal çeşididir. 

Mum Falı: Eritilen bir mumun su dolu bir kaba akıtılması ve oluşan şekillerin 

yorumlanması sureti ile oluşan bir fal çeşididir. 19. yüzyıla Fransa’nın çeşitli bölgelerinde 

müstakbel kocalarının mesleklerini öğrenmek isteyen genç kızlar bu fala bakarlardı. 

Ok Falı: Keldanilerde, eski İranlılarda ve Germenlerde kullanılan bir fal çeşididir. 

Fırlatılan okun uçuş şekli, yere düşmesi veya bir yere saplanması yorumlanır. Bir başka şekline 

göre, bir dizi okun üzerine sorulan sorulara ait olumlu ve olumsuz cevaplar yazılır ve oklar 

karıştırılırdı. Çekilen oktaki cevabın tanrılar tarafından gönderildiğine inanılırdı. 

Omuz Kemiği Falı: Japonların geleneksel bir falıdır. Bu fala göre, bir geyiğin omuz 

kemiği ateşe atılır ve kemiğin yanarken ortaya çıkardığı kırılmalar, yanmalar, parçalanmalar 

yorumlanır. Kaplumbağa falının bir başka çeşididir. 

Rüzgâr Falı: Antik Yunan ve Roma’da yere dökülen veya hâlen dallarda kalan 

yapraklar üzerinde rüzgârın etkisine göre bakılan bir fal çeşididir. Ayrıca, rüzgârda sallanan 

çanların çıkardığı sesler ile de bakılır. 
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Saç Falı: Bir çocuğun saçlarının, buklelerinin rüzgârda nasıl hareket ettiklerine göre 

bakılan bir fal çeşididir. 

Sayı Falı: Eski Yunanlılarda ve Yahudilerde görülen bu fal şekli, Orta Çağ’dan ve 

Rönesans’tan gelen çeşitli katkılar ile gizemcilikte evreni açıklamaya yönelik bir anahtar 

sayılırdı. Sayılardan oluşan tarihler, çeşitli birimlerden ve isimlerin sayısal değerlerinden 

yararlanılarak geleceği bilme işleminde sayılar kullanılır. 

Soğan Falı: Almanların geleneksel bir fal şeklidir. Bir soğanı tek tek soymak sureti ile 

bakılır. Almanların bu geleneğine göre genç kızlar eş adaylarının adlarını soğanlara yazarlar ve 

Noel gecesinde bir kilisenin sunağına bırakırlar. İlk filiz veren soğan müstakbel eşin adını 

açıklardı. 

Su Falı: Bakır levhalara sihirli sözlerin yazılması ve su dolu bir kaba yerleştirilmesi ve 

bakire bir kızın suyun içine bakıp gördüklerini anlatması sureti ile bakılır. Bir başka şekline 

göre, bir dolunay gecesinde gümüş bir vazoya su doldurulur ve bir mumun ışığı suya yansıtılır. 

Bir falcı sudaki ışığın yansımalarını yorumlar. 

Tarot Falı: Dünyada oldukça yaygın bir fal çeşididir. Başlangıcının ne zaman olduğu 

tam olarak bilinemese de 14. yüzyıldan kalma tarot desteleri olduğu bilinmektedir. Gizemci 

geleneğe göre Mısır’dan gelmiştir ve bir kutsal kitabın, tanrı Toth’un kitabının özetlenmiş 

şeklidir. Tarot kartlarının bir fal aracı olarak kullanılması 18. yüzyıldan sonradır. Bugün en çok 

kullanılan desteleri yetmiş sekizlik destelerdir. Bu yetmiş sekizlik desteler, yirmi iki Büyük 

Giz, elli altı Küçük Giz’den oluşmaktadır. Bunların en önemlileri Büyük Gizlerdir ve her bir 

resimli kartın kendine has bir anlamı vardır. Bu kartlara göre anlamlar çıkarılarak fala bakılır. 

Tuz Falı: Geçmiş yüzyıllarda ateşe atılan tuz tanelerinin yanarak çıkardığı sesler bir fal 

çeşidi olarak kullanılmaktaydı. 

Un Falı: Eski Yunanlılardan kaldığı düşünülen ve daha çok Akdeniz ülkelerinde yaygın 

olan bir fal çeşididir. Buna göre, yere un serpilir ve ortaya çıkan şekiller yorumlanır. Başka bir 

çeşidine göre, ekmek yapmak için yoğrulan hamurun aldığı şekiller yorumlanır. 

Yaprak Falı: Bu fala göre, bir yaprağın üzerine kişinin adı ve sorduğu soru yazılır. 

Daha sonra yaprak açık bir yere bırakılır. Eğer rüzgâr yaprağı yerinden kımıldatmaz ise sorulan 

sorunun cevabının olumlu olduğu kabul edilir. 

Yüz Falı: Bir kişinin yüz şekline göre kişiliğinin ve geleceğinin yorumlanması ile 

oluşan bir fal çeşididir. 
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Yüzük Falı: Antik Yunanistan’da uygulanan bir fal şekli idi. Bu fala göre, su dolu bir 

kabın etrafına alfabenin harfleri dizilir ve kabın üzerinde ipe bağlanmış yüzük sallandırılır. 

Yüzüğün sallanırken çarptığı harfler bir araya getirilir ve bu harfler birleştirilerek anlamlı 

sözcükler kurmaya çalışılır. 

Zar Falı: Orta Çağ’dan kalma olduğuna inanılan bir fal çeşididir. Bu fala göre, bir daire 

çizilir ve dairenin içine üç tane zar atılır. Bu zarların gösterdiği sayılar toplanır ve buna göre 

yorum yapılır.34 

Bu eserde yer almayan ancak Ayşe Duvarcı’nın  ‘’Türkiye’de Falcılık Geleneği ve Bu 

Konuda İki Eser’’ adlı doktora tezinden tespit ettiğimiz diğer fal çeşitleri şunlardır: 

Ayna Falı: Bu fala daha çok evlenmemiş kızların istikballerini anlamak maksadıyla 

bakılır. Üç beş günlük yeni ay, bir aynaya aksettirilir. Kısmeti çıkmayan kız ayın aynadaki 

haline devamlı olarak bakar. Kızın yanında abdestli olarak bulunan yaşlıca bir kadın da bu 

sırada bir buçuk yaş suresi okur. Eğer kızın kısmeti çıkacaksa aynadaki ayın yanından erkek 

yüzlü bir gölgenin geçtiği görülür. Böylece işin olacağına karar verilir. Şayet kız 

evlenmeyecekse o zaman da ayna da bir tabut ya da ölü görülür35 

Bakla Falı: Bakla falında çoğunlukla yirmi bir veya yirmi altı bakla tanesi kullanılır. 

Fal malzemesinin içinde küçük bir parça kömür, kaya tuzu, şeker, yüzük ve para da bulunur. 

Sonra bunlara çeşitli işaretler konarak yere serpiştirilir. Tanelerin şekillerine göre yorumlar 

yapılır.36 

Bulut Falı: Bulutların şekillerine bakarak geleceği anlamaya çalışma metodudur. Bu fal 

için önce niyet tutulur sonra bulutlara bakılır. Bulutların aldığı şekillere renklerine göre 

yorumlar yapılır.37 

Çay Falı: Çay, Doğu ülkelerinden batıya yayıldığı halde, çay falı bize batıdan gelmiştir. 

Bu fal için çay süzmeden ve beyaz porselen fincandan içilir. Aynen kahve falı gibi kapatılıp, 

soğuması beklenir. Çay tanelerinin şekli yorumlanır.38 

                                                 
34 Giovanni Scognamillo-Arif Arslan, Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Fal, Karizma Yayınları, İstanbul, 

1999, s.30-51. 

35 Duvarcı, a.g.e. , s.73; Mehmet Halit Bayri, İstanbul Folkloru, İstanbul, 1972, s.244. 
36 Duvarcı, a.g.e ., s.66 ; Adil Özseven, “Büyü, Fal ve Rüya Tabirleri”, Halk Bilgisi Haberleri Dergisi, C.8, S.93, 

İstanbul, 1939, s.188. 
37 Duvarcı, a.g.e. , s.80; Burç Dergisi, Fal Ansiklopedisi, Bulut Falı, Yıl 1, S.6, İstanbul, 1980 s.43-49. 
38 Duvarcı, a.g.e. , s.78; T. Türker, “Kadın, Fal ve Batıl İtikat”, Yeni İstanbul, 1952. 
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Grafoloji(yazı falı):İnsanın el yazısını inceleyerek onun karakterini tanımlama esasına 

dayanır.39 

İskambil Falı: Bu fal için 52’lik bir deste oyun kâğıdına ihtiyaç vardır. Her kartın ayrı 

bir anlam taşıdığına inanılır. Fal bakan kişi değişik şekillerde desteyi açıp sıralamalar yapar. Bu 

sıraya göre kartları anlamlandırır.40 

Kahve Falı: Kahve içildikten sonra bir niyet tutulur bu arada “neyse halim çıksın falim” 

sözü söylenerek tabak fincanın üzerine kapatılır. Telvenin dağılması için fincana sağdan sola 

bir devir yaptırılır. Fincanın dibi iyice soğuyunca falcı fincanı eline alır, kuruyan telvenin 

şekillerine göre yorumlar yapar.41 

Papatya Falı: Genellikle genç sevgililerin veya öğrencilerin ilgi gösterdiği bir fal 

çeşididir. Bu fal papatya çiçeğinin yapraklarını belli bir niyet doğrultusunda koparılmasıyla 

gerçekleştirilir. En son yaprak hangi niyetle koparılırsa işin o yönde gelişeceğine inanılır. 

Buğday başağı veya herhangi bir çiçekle de bu fala bakmak mümkündür.42 

Yukarda bahsettiğimiz iki eserde yer alan fal çeşitlerine ek olarak Elif Dülger’in ‘’ Evliya 

Çelebi Seyahatnamesi’ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi’’ 

adlı yüksek lisans tezinde tespit ettiğimiz diğer fal çeşitleri şunlardır: 

Billur Falı: Billurdan bir topa bakarak görülen hayalimsi şekilleri yorumlamaya 

dayanan bir fal çeşididir.  

Fizyonomi Falı (Kıyafetname): İnsan bedenini esas alan bir fal şeklidir. İnsanların 

kaşları, gözleri, parmakları, ten, saç ve göz renkleri, boyları vb. ile onların fıtratlarındaki 

özellikleri belirlenmeye çalışılır. 

Sakız Falı: Günlük hayatta oldukça sık karşımıza çıkan bir fal çeşididir. Sakızların 

jelatinlerinin üzerinde yazılı olan manilere göre niyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

öğrenilmeye çalışılır. 

Tükürük Falı: Keçi, deve, at gibi hayvanlarının kaybeden insanlar hayvanlarını bulmak 

için tükürük falına başvururlar. Bu fala göre biri avucuna tükürür. Sonra diğer elinin bir 

                                                 
39 Duvarcı, a.g.e. , s.80. 
40 Duvarcı, a.g.e. , s.69 ; “İskambil ile Keşf-i İstikbal”, İkbal Kütüphanesi Neşriyatı, İstanbul (Tarihsiz) No.6. 
41 Duvarcı, a.g.e. , s.67; Enver Bolayır, Modern Rüya Tabirleri, İstanbul, 1974, s.487 ; “Gizli Kuvvetler 

Hazinesi”, Rüya Yorumları Ansiklopedisi, Geçit Kitabevi, İstanbul, 1979, s.341. 
42 Duvarcı, a.g.e. , s.77. 
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parmağını tükürüğe yapıştırır. Bu sırada tükürük hangi yöne giderse kaybolan hayvanın o yöne 

gittiğine inanılır.43 

Tespih Falı: Bu fal için öncelikle bir niyet edilerek tespihin püskülünden tutulur. 

Tespihi tutan kişi diz çökerek yere oturur ve tespih hangi elinde ise o elinin dirseğini dizine 

dayar. Hiç konuşmadan, hareket etmeden durur ve tespihi sallamaya başlar. Tespih eğer kıbleye 

doğru sallanır ve dönerse niyet edilen şeyin gerçekleşeceğine aksi hâlde gerçekleşmeyeceğine 

inanılır.44 

 

5. Falnameler ve Çeşitleri 

Falın yaygınlaşması sonucu olarak nasıl fal bakılacağını öğreten, bu iş için kullanılacak 

metinlerin de yer aldığı fal kitaplarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş, fal bakmanın usul ve 

adabı ile çeşitli fal türlerini konu alan Arapça, Farsça, Türkçe manzum ve mensur birçok eser 

kaleme alınmıştır. 

Fal bakmaya yarayan, mistik folklorun gereği olarak anlaşılması kolay bir dille yazılmış 

resimli ve resimsiz, tıbbî folklora ait telkine dayalı kitaplar’ şeklinde tanımlanan bu eserler, 

zamanla klasik Türk ve Fars edebiyatlarında ‘falname’ adı verilen bir tür meydana getirmiştir. 

Falnâmelerin başında, “Gaybı ancak Allah bilir” ifadesi kaydedilerek fal bakmadaki 

amacın yapılacak işin ve olayların hayra yormadan (tefe’ül) ibaret olduğu özellikle belirtilir. 

Falnâmelerde, tefe’ülde bulunmadan önce abdest almakla başlayan çeşitli dinî davranışların 

yerine getirilmesi tavsiye edilmiş, böylece falın câiz olmadığı konusundaki tereddütlerin 

ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. 

Fal kitaplarına konularına göre “yıldıznâme, tefe’ülnâme, kıyâfetnâme, ihtilacnâme gibi 

isimler verilmektedir45 Fal bakmak için kullanılan metinlere göre falnameleri üç gruba ayırmak 

mümkündür: 

Kur’an Falnameleri: Kur’an’a dayalı olarak hazırlanan eserlerdir. Falnameler arasında 

en yaygın olan türdür. Kimi zaman yazma bir nüshanın sonunda kimi zaman ise müstakil olarak 

                                                 
43 Elif Dülger, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından 

Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 

2006, s.48-49. 
44 Dülger, a.g.e, s.49;  Adil Özseven, “Büyü, Fal ve Rüya Tabirleri”, Halk Bilgisi Haberleri Dergisi, C.8, S.93, 

İstanbul,1939, s.188. 
45 Mustafa Uzun, “Falname”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.12, İstanbul, 1995, s.141. 
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karşımıza çıkan bu falnameler “Fâlü’l-Kur’ân” adı ile anılırlar. Ayetlerin ya da harflerin 

yorumlarına göre bakılırlar.  

Kura Falnameleri: Üzerinde rakam ya da harfler bulunan bir çeşit zarın atılması sureti 

ile bakılırlar. Bazen de kura cetvel şeklinde düzenlenmiş harfler, rakamlar, şekiller üzerine 

atılmaktadır. 

Peygamber Adlarına Göre Düzenlenen Falnameler: “Fâl-i Nebî” veya “Fâl-i Esmâ-

i Nebî” adı ile bilinen bu tür falnamelerde, peygamberlerin adları bir daire ya da şema şeklinde 

düzenlenmiş ve her bir peygamberin hayatı, mucizeleri ve tebliğlerine dayalı fallar verilmiştir.46 

Yukarıda belirttiğimiz fal kitaplarının en büyük kaynağı Câfer-i Sâdık’a ait olduğuna 

inanılan falnâmedir. “Risâle-i Falnâme-i Câfer-i Sâdık” adıyla anılan bu eserin birçok yazma 

nüshası vardır. “Hâzâ Fâl-ı Kur’ân” adıyla basılan bir başka kitap yanında İran’da basılan 

Kur’an’ların sonuna 10-15 sayfalık bir falnâme konulduğu bilinmektedir. Türkçe falnâmeler 

içinde yazarı belli olmayan “Fâl-ı Türkî-i Manzûm” adlı eser, Cem Sultan’ın kur’a falına dair 

“Fal-ı Reyhân-ı Sultan Cem”i ve Hamidî’nin Farsça’dan tercüme yoluyla yazdığı “Câm-ı 

Sühangûy”u ünlüdür. Edebî değer taşıyan yıldıznâmeler, kıyâfetnâmeler ve rüya tabirleri de 

birer falnâme olarak kabul edilebilir.47 

 

6.  Eser Hakkında Bilgi  

Eser kaynaklarda ‘’Falnâme-i Ca’fer Sâdık’’ adıyla geçmektedir. Bursa İnebey Yazma Eserler 

Kütüphanesinde, 5489 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan bu eser 54 varaktır. Harekeli nesih ile 

yazılmış olan eserin varaklardaki satır sayıları değişiklik göstermektedir. Eseri ana hatları ile 

beş kısma ayırmak mümkündür. Birinci kısmı eserin kimin tarafından yazıldığı falın nasıl 

bakılacağını anlatan bilgiler vermektedir. İkinci kısımda mevsim ve yön adları bulunan daireler 

bulunmaktadır. Bu dairelerde ‘’ ‘ilm oḳısa müyesser ola mı? ‘āḳıbeti ḫayr ola mı? gibi çeşitli 

sorular yer almaktadır. Bu soruların cevabını bulmak isteyen kimse, falda yer alan daireler 

üzerinden adeta bir bilmece çözer gibi talihini okumaya çalışır. Üçüncü kısımda fal tutan kişinin 

akıbetini belirmek amacıyla burç ve yıldız isimleri başlığı altında ‘’ ḫālīfeler dāiresine var daḫı 

seffāḫa ṣor ‘’ şeklinde yönlendirme yapan çeşitli tablolar bulunmaktadır. Dördüncü kısımda 

tablolarda bahsi geçen daireler bulunmaktadır. Bu daireler ‘’ḫālīfeler dāiresi budur/bu dāirede 

otuẕ ḫālīfe adı vardur’’ şeklinde açıklamalarla belirtilmiştir. Bu kısımda fal bakan kişinin 

                                                 
46 Uzun, a.g.e. , s.142. 
47 Pala, a.g.e. , s.147. 
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akıbetinin ne olacağını öğrenmek için okuması gereken şiirler şu şekilde belirtilmektedir: ‘’‘ilm 

oḳumakdan ṣormuşsan ‘abbāsa var daḫı ḫaber versün’’ Beşinci kısımda ise dördüncü kısımda 

bahsi geçen şiirler bulunmakta bu şiirlerde geçen ‘’ iy ‘ilm oḳumak içün öẕi fal iden cüvān / kim 

oḳumaḳda ḫayr ola mı bilesin ‘ayān/ bilkim saŋa müyesser olısar nice ‘ulūm / asān idiser aŋı 

saŋa ḫayy u müste‘ān şeklindeki dizelerle fal bakan kişinin yapacağı işin akıbetinin ne olacağı 

belirtilmektedir. 

Yaptığımız taramalarda eserin Ankara Milli Kütüphanede A2146 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı bir nüshasına, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 0000153 demirbaş numarasıyla 

kayıtlı başka nüshalarına da ulaşılmıştır. Çalışmada Bursa İnebey Yazma Eserler 

Kütüphanesindeki nüsha esas alınmıştır. Yine yapılan çalışmalarda nüshanın istinsah edildiği 

tarihe yahut eserin yazılış tarihi ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. 

 

7. Eserin Müellifi Hakkında Bilgi 

Ebu Abdillah Ca'fer b. Muhammed el· Bakır b. Ali Zeynil'abidin(ö. 148/ 765)48 soyu, baba 

tarafından Hz. Muhammed' e, anne tarafından Hz. Ebu Bekir'e dayanan ve Şii İmamiyye'nin 

VI. imamı olarak kabul edilen Cafer es-Sadık hilafetin Emeviler' den Abbasiler'e geçtiği hicri 

ikinici yüzyılın başlarında oluşan ilmi harekette meşhur bir sima olarak göze çarpmaktadır. 

Hadis, Tefsir, Fıkıh, Akaid, Cedel, Lugat ve Tarih gibi alanlarda yoğun faaliyetlerjn görüldüğü, 

değişik fikir ve görüşlerin fırkalaşmaya başladığı hicri ikinci yüzyılda İslami konulardaki 

düşüncelerini daha toplayıcı bir tarzda ortaya koyan Cafer es-Sadık, dönemin gulat fırkalarıyla 

da mücadele etmiştir. 

 Cafer es-Sadık'a nisbet edilen eserlerin, sayıları ve adları hakkında kaynaklarda farklı 

bilgiler mevcuttur. Bu kitaplar kesf, sihir, fal ve kimya ile ilgilidir. Cefr, havas, tılsım gibi bir 

takım gizli ilirnlerin, gaybı ve geleceği bilme ile ilgili bazı olağanüstü yetenekler Cafer es-

Sadık'a nisbet edilmiştir. Cafer es-Sadık'a nisbet edilen bu eserlerin aidiyeti şüpheyle 

karşılanmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi'nin muhtelif bölümlerinde Cafer es-Sadık'a nisbet 

edilen birçok eser ve risale mevcuttur. Çoğunluğu el yazması olan bu eserlerin bir kaç tanesi 

matbudur.49 

 

Çalışmanın Konusu 

                                                 
48 Mustafa Öz, “Ca' fer es -Sadık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 7, 1993, s. 1-3. 
49 Mehmet Atalan, ‘’Cafer Es-Sadık'ın Eserleri’’, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2001, C. 4, s. 11, s. 113-132. 
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Çalışma, Ca’fer Sâdık’ın ‘’Falname-i Ca’fer Sâdık’’ adlı eserinin transkripsiyonlu 

metni, metnin imlâ özellikleri, fonetik hadiseleri, şekil bilgisi (morfoloji) özellikleriyle sözlük 

bölümünden oluşmaktadır. 

 

Çalışmanın Önemi 

Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait Arap harfli metinler üzerine birçok çalışma 

yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmalar dönemim dil özelliklerinin her 

yönüyle incelenmesi ve dönemin söz varlığına ışık tutması açısından büyük öneme sahiptir. Bu 

sebeplerle dönem metinlerinin transkripsiyonlu metne aktarılmasının; imlâ, ses, şekil 

özelliklerinin incelenmesinin söz varlığının ortaya konmasının önemli olduğunu 

düşünmekteyiz. Yaptığımız çalışmanın da bu çerçevede değerlendirildiğinde alana katkı 

sağlayacağı fikrindeyiz. 

 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılmış olan ‘’Falname-i 

Ca’fer Sâdık’’ adlı eseri transkripsiyonlu metne aktarmak; imlâ özellikleri, ses bilgisi, şekil 

bilgisi açısından incelemek ve sözlüğünü hazırlamaktır. 

 

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma; Giriş, İnceleme, Metin, Sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünün 

başında fal kavramının tanımı, fal çeşitleri, Türk medeniyetinde dünya medeniyetlerinde falın 

yeri, edebiyatımızda bu türde verilmiş eserler hakkında bilgi verilmiş, giriş bölümünün sonunda 

ise eser ve eserin müellifi hakkında bilgi, çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Metin bölümünde eser transkripsiyon alfabesi kullanılarak Latin harflerine aktarılmıştır. 

Eserin her sayfası ve sayfadaki tüm satırları numaralandırılmıştır. Eserde yer alan daireleri 

transkripsiyonlu metne aktarırken orijinaline sadık kalmak amacıyla aslî şekilleriyle aktardık. 

Bunu bilgisayar ortamında yapmak mümkün olmadığı için dairelerin yer aldığı kısımlar elle 

yazılarak teze dâhil edilmiştir. Eserde okunmayan kelimeler … ile gösterilmiştir. 

İnceleme kısmı imlâ özellikleri, fonetik hadiseler, şekil bilgisi başlıklarından 

oluşmaktadır. 
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İmla özellikleri kısmında kelime başında, içinde ve sonunda ünlülerin imlaları tespit 

edilmiş. Eserde harekeli ve harekesiz kısımlardaki yazımları tespit edilmiştir. İmlâda farklılık 

gösteren ünsüz harfler de tespit edilmiştir. Bu bölümün sonunda birleşik veya ayrı yazılan ve 

bu konuda tutarlılık göstermeyen kelimeler ve eklerde incelenmiştir. 

Fonetik hadiseler başlığı altında kelimelerin ve eklerin Eski Türkçe döneminden bu yana 

geçirdikleri ses olayları incelenmeye çalışılmıştır. Eski Türkçe ve metinin yazıldı dönem 

arasında mukayese yapılmıştır. İnceleme esnasında kelime başı sesi ve sonu (# )işaretiyle iki 

ünlü arasındaki ses (VkV) işaretiyle kök hecesi ( / ) işaretiyle, nöbetleşe kullanımlar (~) 

işaretiyle; düşme, erime, yutulma hadiseleri için ( Ø ) işareti kullanılmıştır. Ses değişikliklerinin 

yönü ise ( >) işaretiyle ifade edilmiş, okun ucu kelimenin ses hadiseleri olduktan sonraki şeklini 

göstermektedir. 

Şekil bilgisi başlığı altında dönemde kullanılan ekler ve kelime türleri tasnif edilmiştir. 

Ekler de fonetik hadiselerde olduğu gibi Eski Türkçeyle karşılaştırılarak verilmiştir. 

Sözlük kısmında eserde geçen yabancı kelimelere, yıldız, burç, şehir, canavar, kuş, ağaç, 

halife, kabile adlarına yer verilmiştir. Eser fal metni olduğu için birçok astronomi terimi 

kullanılmıştır50. Şehirlerin ve bölgelerin o dönemki isimlerine yer verilmiştir. Yapılan kaynak 

taramalarında anlamını bulamadığımız kelimeler eserde hangi başlık altında verilmişse o anlam 

çerçevesinde değerlendirilmiş ve (?) işareti ile gösterilmiştir.  

 

                                                 
50 Yavuz Unat, “Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi”, 

Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, OTAM, Sayı 11, Ankara 2001 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. İMLÂ ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Ünlülerin İmlâsı 

 

1.1.1. a sesinin imlâsı 

Eserde a sesi kelime başında sıklıkla üstünlü elif  ( ا َ )  harekesiz kelimelerde ve   

kimi kelimelerde de medli elif  ( آ ) ile gösterilmiştir. 

kelime başında üstünlü elif  ( ا َ ) ile gösterilenler:    

aŋa  (1b/16)                   

altı   (3a/2)                        

açup (3a/13)            

harekeli kelimelerde kelime başında medli elif ( آ ) ile gösterilenler:         

açık    (3a /14)  

anuŋ  (31b/19)   

at      (52a /16)  

adı    (21b/32)        

harekesiz kelimelerde kelime başında medli elif ( آ ) ile gösterilenler: 

at  (17a/2) 

av  (21a/29) 
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avla – (22b/30) 

Aynı ses, kelime içinde üstün ( ا    ) ile yahut elif ( َ ) ile ve harekesiz kelimelerde işaretsiz 

olarak gösterilmiştir. 

kelime içinde üstün (اا   ا    )   ile gösterilenler: 

ḳanḳı    (3a /4) 

daḫı      (3b/13) 

ağaçlar (6b/17) 

kelime içinde elif ( َ ) ile gösterilenler: 

bulmadı (1b/7) 

var  (8b/5) 

yapmayan (26a/21) 

ḳamu (29b/20) 

harekesiz kelimelerde kelime içinde işaretsiz olarak gösterilenler: 

ḳaçmış  (17a/2) 

oġlandan  (17a/8) 

almaḳdan  (18a/14) 

Kelime sonunda he (ھ ) ile ve bazen de elif ( َ ) ile gösterilmiştir. 

kelime sonunda he ( ھ ) ile gösterilenler: 

varıncaya (3a/17) 

olsa    (53a/3) 

boşama (53a/17) 

kelime sonunda elif ( َ) ile gösterilenler: 

saŋa  (2a/19) 
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baŋa (38b/14) 

aŋa   (43a/ 12) 

 

1.1.2. e sesinin imlâsı 

Eserde e sesi kelime başında üstünlü elif  ( ا َ ) bazı kelimelerde medli elif ( آ )  ve harekesiz 

kelimelerde elif ( َ ) tercih edilmiştir.  

kelime başında üstünlü elif ile ( ا َ )  gösterilenler: 

eylegil  (25a/2)  

evlenmek (33a/4) 

erenler      (13a/9) 

elüme       (24b/12) 

kelime başında medli elif ( آ )  ile gösterilenler: 

elüme    (32a/2)   

harekesiz kelimelerde kelime başında elif ( َ ) ile gösterilenler: 

ekin ( 17b/30) 

ekmekden (17b/ 30) 

Eserde e sesi kelime içinde üstün ( ا     ) ve bazı kelimelerde elif ( َ ) ile harekesiz kelimelerde 

ise işaretsiz olarak gösterilmiştir. 

kelime içinde üstün (  ا    ) ile gösterilenler: 

eyleyen (40a/6) 

beni (30b/14) 

gerek (26b/12) 
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kelime içinde elif ( َ ) ile gösterilenler: 

eyleyen (38b/4) 

gelesin  (38a/3)  

dileyen   (33a/14) 

isteyen (25b/20) 

harekesiz kelimelerde işaretsiz olarak gösterilenler: 

deŋize  (21b/7) 

kimseden (20a/18) 

beslemekden (22a/19)  

Eserde e sesi kelime sonunda he (ھ ) ile ve bazı kelimelerde de elif ( َ ) ile gösterilmiştir 

kelime sonunda he (ھ ) ile gösterilenler: 

bile (33a/18) 

itmede  (25b/19) 

kimse   (41a/9) 

kelime sonunda elif ( َ ) ile gösterilenler: 

gele mi  (24b/14) (30a/14) (32a/4) 

 

1.1.3. i sesinin imlâsı 

Eserde  i sesi kelime başında elif ve ye (ا   ile gösterilmiştir. Bazı kelimelerde ise esreli elif (ی

 .ile gösterilmiştir (  َ ا ) 

kelime başında elif ve ye (ا  :ile gösterilenler (ی

it-    (3a/8) 

iletsün (3a/12) 
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ilerü  (3a/12) 

içen (24b/2) 

ilçi   (34b/18) 

iy      (40b/18) 

işit   (27a/12) 

kelime başında esreli elif  ( ا َ  ) ile gösterilenler: 

iste (3a/10) 

iki   (3a/12)  

içmegi (25b/15) 

Eserde e sesi kelime içinde esreli ye ( ا ِ  ) ve esre  ( ا    ) ile harekesiz metinlerde ise işaretsiz 

olarak gösterilmiştir. 

kelime içinde esreli ye ( ا ِ  ) ile gösterilenler: 

diler (2a/4) 

gire (32a/2) 

iriser (35b/2) 

kelime içinde esre ( ا   ) ile gösterilenler: 

bilmedi  (1b/10) 

itmişdür (2a/7) 

kişi (24b/2) 

yigirmi (8a/1) 

harekesiz kelimelerde işaretsiz olarak gösterilenler: 

kimseden (18b/22) 

gitmekden (17b/22) 
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deŋiẕe     (16b/24) 

 

Eserde i sesi kelime sonunda esreli ye ( ا ِ  ) ile ve esre ( ا    ) ile gösterilmiştir. 

kelime sonunda esreli ye ( ا ِ   ) ile gösterilenler: 

bilmedi (1b/10) 

itdi (25a/5) 

imdi (28a/21) 

gibi (29a/15) 

esre (  ا    ) ile gösterilenler: 

sözi (1b/17) 

 

1.1.4. ı sesinin imlâsı 

Eserde ı sesi kelime başında elif ve ye (ا  .ile gösterilmiştir (ی

kelime başında elif ve ye (ا  :ile gösterilenler (ی

ıldıẕum (32a/6) 

ıraḳ (37b/5) 

Eserde kelime ortasında ı sesi esre (ا    ) ile kimi kelimelerde esreli ye (ا ِ  ) ile harekesiz 

yerlerde ise herhangi bir işaret kullanılmamıştır. 

kelime ortasında esre  ( ا   )  ile gösterilenler: 

ḳılmışdur  (1b/15)  

bıraḳ (48a/12) 

olısar (48b/6) 
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kelime ortasında esreli ye (ا ِ ) gösterilenler: 

yıl   (42a/3) 

yapmaduġına (25b/5) 

ḳıl (26b18) 

harekesiz yerlerde işaretsiz gösterilenler: 

ortaḳlıḳdan (17b/31) 

oġlancıḳdan (18b/29) 

Eserde kelime sonunda esreli ye (  ا ِ  )  ile gösterilmiştir. 

kelime sonunda esreli ye (  ا ِ  )  ile gösterilenler: 

oldı   (1b/7) 

daḫı  (2a/11) 

ḳıldı (28b/6) 

mı     (29b/14) 

 

1.1.5. o,ö,u,ü seslerinin imlâsı 

Eserde o, ö, u, ü sesleri kelime başında elif vav ve ötre (اااو   )   ile gösterilmiş,  harekesiz 

yerlerde ise elif ve vav ( او )  ile gösterilmiştir. 

kelime başında elif vav ve ötre  (اااو   )ile gösterilenler: 

olsun  (1b/2) 

oğlanı (36b/16)  

öẕüŋi   (33a/4) 

öküş (38b/18) 

uẕun (38b/2) 
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urdı (30a/13) 

üẕerine  (1b/21) 

harekesiz yerlerde elif vav ( او ) ile gösterilenler: 

ortaḳlıḳdan (21b/9) 

oġlancıḳdan (21a/7) 

Eserde o, ö, u, ü sesleri kelime içinde ötreli vav  (او    ) ve ötre ( ا    ) ile gösterilmiştir. 

kelime içinde ötreli vav (او    )  ile gösterilenler: 

olsun  (1b/5) 

uẕun  (38b/2) 

olup (3a/14) 

görse (2a/19) 

diyüben (38b/18) 

kelime içinde ötre  ( ا    ) ile gösterilenler: 

göŋlüŋi    (39b/9) 

vardurur  (40a/16) 

öẕüni      (41a/9) 

Eserde kelime  u ve ü sesleri kelime sonunda  ötreli vav (او    ) ile gösterilmiştir. 

kelime sonunda ötreli vav (او    ) ile gösterilenler: 

ḳarşu (3b/3) 

ḳamu (24b/8) 

kendü (38a/7) 

girü (31a/5) 
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1.2. Ünsüzlerin İmlâsı 

 

1.2.1. b ve p seslerinin imlâsı 

Eserde p ( پ ) ünsüzü birkaç kelime dışında kullanılmamıştır.  

p ( پ) herfinin kullanıldığı örnekler: 

yapu (40a/17) 

ṭapuŋa (39a/13) 

ḳapuŋa (38a/7) 

yapmağa (29b/4) 

Eserde –Up eki daima b ( ب) harfiyle karşılanmıştır. 

diyüp (28b/16) 

alup (30b/12) 

idüp (31a/17) 

 

1.2.2. c ve ç seslerinin imlâsı 

Eserde c (ج) ve ç (چ) seslerinin bazı kelimelerde düzenli bir kullanımı yoktur.  

ç (چ)  ile yazılanlar: 

niçe (24b/14) 

ağaç (11a/17) 

içre  (27a/13) 

iç     (27a/12) 
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çekiser (31b/21) 

çün      (37a/7) 

üçünci  (3a/15) 

kaçan   (37a/17) 

c (ج)  ile yazılanlar: 

nice (3b/11) 

üç    (3a/14) 

hiç   (25a/4) 

 

1.2.3. g sesinin imlâsı 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde Eski Türkçeden Orta Türkçeye geçiş ses olayı olarak 

kabul edilen #k>#g ötümlüleşmesi eserde (ک) ile gösterilmektedir. 

göŋül (1b/18) 

görse (2a/19) 

getürdük (2b/21) 

gel (54a/3) 

girmez (24b/16) 

gibi (29a/15) 

Eserde kelime içinde g sesi + GIl ekinde ve kimi yerlerde degül kelimesinde (  ڭ  )  ile 

gösterilmektedir. 

eylegil (29a/9) 

görgil   (3a/13) 

içmegil (24b/5) 
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bilgil     (27b/8) 

itgil      (27b/14) 

degül (26a/8) 

 

1.2.4. ŋ sesinin imlâsı 

Eserde ŋ sesi (ک) ile gösterilmiştir.  

göŋül (1b/18) 

baŋa ( 26a/2) 

saŋa (28b/2) 

aŋa  (26b/20) 

öẕüŋ (26b/9) 

 

1.3. Bazı Kelime ve Eklerin İmlâsı 

 

1.3.1. ne kelimesinin imlâsı 

Eserde ne kelimesi kim kelimesi ile birleşik, diğer kelimelerde ayrı yazılmıştır. 

nekim (3b/13) 

ne ḳadar (51b/9) 

ne ise (3a/1) 

her ne iş (24b/13) 

her ne ṭaleb (34b/17) 
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1.3.2. kim kelimesinin imlâsı 

Eserde kim kelimesinin imlasında bir düzen bulunmamaktadır. Kimi kelimelerde birleşik 

kimi kelimelerde ayrı yazılmıştır. Bil kim kelimesi ikili imlâya sahiptir. 

kim kelimesinin ayrı yazıldığı örnekler: 

her nesne kim (42a/13) 

şol nesne kim (45a/15) 

kimesne kim  (46b/11) 

her kim  (50a/14) 

bilgil kim (33a/9) 

kim kelimesinin birleşik yazıldığı örnekler: 

nekim  (25a/3) 

çünkim (37b/11) 

şolkim  (44a/14) 

eylekim (53b/15) 

İkili imlaya sahip örnekler: 

bilkim  (24b/4) 

bil kim  (25a/12) 

 

1.3.3. ile kelimesinin imlâsı 

Eserde ile kelimesi diğer kelimelerle birleşik yazılmıştır. 

göŋülile (26b/18) 

cānıla (29a/4) 

ayaġıyla (38a/7) 
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fikrile (37b/8) 

 

1.3.4. içün kelimesinin imlâsı 

Eserde içün kelimesinin imlasında bir düzen bulunmamaktadır. Bazı kelimelerde ayrı, bazı 

kelimelerde birleşik yazılmıştır. 

içün kelimesinin ayrı yazıldığı örnekler: 

rıẕḳ içün (25a/4) 

beslemek içün (35a/2) 

ḫidmet içün (26b/12) 

oġluŋ içün  (31b/10) 

içün kelimesinin birleşik yazıldığı örnekler: 

istemekiçün (25a/15) 

irişmegiçün (26a/15) 

almaġiçün (31a/18) 

oġlıiçün (35a/12)  

 

1.3.5. ‘’i’’-  cevherî fiilinin imlâsı 

Eserde i- cevherî fiili bazı kelimelerde ayrı bazı kelimelerde birleşik yazılmıştır. Birleşik 

yazılan kimi kelimelerde i- sesi düşmüştür. 

i- cevherî fiilinin ayrı yazıldığı kelimeler: 

ḫükm ne ise (3a/1) 

dāirede ise (3a/4) 

olmış ise (3b/10) 
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i- cevherî fiilinin birleşik yazıldığı kelimeler: 

eyledünise (31a/14) 

ideriseŋ (35b/9) 

dilerse (35a/13) 

olursaŋ (35a/14) 

 

1.3.6. daḫı kelimesinin imlâsı 

Eserde daḫı kelimesi düzenli olarak ayrı yazılmıştır, ancak bazı kısımlarda değişik imla ile 

yazıldığı örnekler mevcuttur.  

daḫı (1b/11) kelimesi eserde üstün ( َ ) ile gösterilme eğilimindedir. Ancak bu örnekte daḫı 

(27b/21) ( ا  ) ile yazılmıştır. 

 

1.3.7. Şeddenin kullanılması 

Eserde şedde kullanımına sıklıkla rastlanır.     

ḥayy (44b/15) 

ḥaḳḳ (30a/20) 

şerr (30b/16) 

evvel (3a/2) 

ḥacc (41b/20) 

‘iẕẕ (29b/13) 

ḥaẓẓ (35b/9) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. SES BİLGİSİ (FONETİK) 

 

1.1. Ünlüler 

 

1.1.1. Ünlü türleri 

Falname-i Ca’fer Sâdık isimli eserin Bursa nüshasında imladan çıkarabildiğimiz ölçüde 

belirlenen ünlüler şunlardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ünlülerin yazımında, harekeli kısımlarda 

hareke ile kimi yerlerde harf ve hareke ile gösterildikleri tespit edilmiştir. 

 

1.1.2. e/i meselesi  

Yukarda tespit edilen ünlülerin dışında bir de kapalı e’ nin varlığından söz edilse de varlığı 

kabul edilen bu ünlünün imla nedeniyle tespiti mümkün değildir.1 Ta Eski Türkçe’den beri 

i/e (bir-/ber- ver-) e>i (ked- >>giy-) biçimindeki ikili gelişmeler yer aldığı ve ilk hecelerde 

aynı kelimenin hem i’li hem de e’li şekilleri görüldüğü için kapalı e konusu V.Thomsen’den 

başlayarak birçok araştırıcıyı meşgul etmiştir. Ne var ki, Türkçenin bütünü için her iki 

yöndeki değişime temel olan ortak ve asli bir kapalı e’nin varlığı konusu daha kesin bir 

sonuca bağlanabilmiş değildir.2 Eserde kök hecesindeki e sesinin imlasında ikilik 

bulunmamaktadır. Eserde bu ses i ile karşılanmıştır. 

iy (33a/2) 

itgil (27b/14) 

                                                           
1 HaticeاŞahin,اEskiاAnadoluاTürkçesi,اAkçağاYayınları,اAnkara,ا,2009اs.41 
2 ZeynepاKorkmaz,ا‘’Eski OsmanlıcaاKaynaklarınınاYayınındaاTranskripsiyonlaاİlgiliا

Değerlendirmeler’’, TürkاDiliاÜzerineاAraştırmalarاBirinciاCilt,اs.484,اAnkara1995ا 
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irmege (30a/18) 

ilçi (34b/4) 

didilerise (44b/7) 

yidinci    (3a/22) 

 

1.1.3. Uzun ünlüler 

Eski Türkçe’de aslî ünlülerin bulunduğu kesin olarak ispatlanmıştır ve kabul görmüştür.3 Bu 

uzunluklar sistemli olarak yaşayan şive ve lehçelerimizin Yakutça, Halaçça ve Türkmencede 

devam etmektedir. Aradaki devreyi temsil eden Eski Anadolu Türkçesinde de bu 

uzunlukların bazılarının korunduğu tespit edilmiştir.4 Söz konusu uzunlukları tespit ederken 

en itibar edilen ölçü, ünlülerin harf ile gösterilmiş olmasıdır. Ancak bu kullanım her metinde 

farklılık gösterebilmekte hatta aynı metinde bile değişik imlalarla verilebilmektedir.5 

 

1.1.4. Ünlü uyumu 

 

1.1.4.1. Önlük-artlık uyumu 

Türkçenin temel ses uyumu olan damak uyumu, EAT’de en geniş şekliyle uygulanır.6 Eserde 

de önlük-artlık uyumu tamdır. 

ṣatarısaŋ (47b/7) 

anuŋıla   (50b/17) 

                                                           
3 OsmanاNedimاTuna,ا“KöktürkاYazılıاBelgelerindeاveاUygurca’daاUzunاVokaller”,اTDAY Belleten 1960, 

s. 213-282.  
4 Zikri Turan, Teshil’inاİmlaاTezahürleriاIşığındaاEskiاAnadoluاTürkçesindeاÜnlüاUzunlukları, 

AçıksözاYayınları,اMalatyaا.1993ا 
5 HaticeاŞahin,اEskiاAnadoluاTürkçesi,اAkçağاYayınları,اAnkara,ا2009اs.41-42. 

 
6 GürerاGülsevin,اErdoğanاBoz,اEskiاAnadoluاTürkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s.93 
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almaḳdan  (18a/ 14) 

ekmege  (51a/18) 

Önlük artlık uyumunun bozulduğu örnekler: 

geliyorur (31b/9) 

 

1.1.4.2. Dudak uyumu 

Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde dudak uyumu, damak uyumu kadar sağlam değildir. 

Bunun temel sebeplerinden birisi eklerin eklendikleri kelimelerin düzlük-yuvarlaklık 

durumuna göre değişiklik göstermemeleridir. Ekler her durumda kendi ünlülerini muhafaza 

etmektedirler. Bunun dışında Eski Türkçe döneminden beri yuvarlak olup Eski Anadolu 

Türkçesinde de bu özelliğini koruyan kelimelerin bulunmasıdır.7 

Dudak uyumunun bulunmadığı örneklerden bazıları: 

olmış (51a/12) 

bulısardurur (52a/19) 

söẕi (47a/9) 

 

1.1.4.2.1. Tabanlarda yuvarlaklık ve yuvarlaklaşma 

Eski Türkçeden beri devam eden ikinci hece yuvarlaklığı: 

getür- (2b/21) 

kendü (54a/10) 

girü (31a/5) 

eyü (28b/21) 

                                                           
7 HaticeاŞahin,اa.g.e., s.42-43-44. 
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altun (43b/11) 

ilerü (47a/18) 

Eski Anadolu Türkçesinde meydana gelmiş yuvarlaklaşmalar: 

Kelime sonundaki G, kendinden önceki ünlünün açıklığında sızıcılaşarak erir ve ünlüyü 

uzatarak yuvarlaklaştırır.  

tapuŋa (39a/13) < ṭapıġ 

ḳapuŋa (48a/9) < ḳapıġ 

Bunun yanında düzlüğünü koruyan ve dudak uyumuna uyan örneğe de eserde 

rastlanmaktadır. 

aṣṣı  (53a/8)   << aṣıġ 

 

1.1.4.2.2. Tabanlarda düzlük ve düzleşme  

Eski Türkçeden beri devam eden ikinci hece düzlüğü olan örneğe eserde rastlanmaktadır. 

oḳısaŋ (50b/7) 

 

1.1.4.2.3. Ekleşmede düzlük ve yuvarlaklık uyumu 

Eski Anadolu Türkçesinde eklerin bazıları sürekli düz bazıları da sürekli yuvarlak ünlülerle 

kullanılır. Eklerin bu şekildeki kullanımı düzlük-yuvarlaklık uyumunu bozar. Eserde sürekli 

yuvarlak ünlülü eklerin kullanıldığı örnekler:  ḳılduḳ (3a/17), işitdügi  ḫaberinden (33a/18), 

ḳılduŋ (31b/4), boşaduŋ (30a/3), ḳanḳısındadur (3a/4), ḳaçdur ( 3a/14), yandura (31a/11), 

aldurup (34b/12), barmaḳlarınuŋ (3a/12), alup (35a/4), sıġınup (37b/13). 

Eserde sürekli düz ünlülü eklerin kullanıldığı örnekler: ilçi (34b/4), oldı (34a/12), ṣordı 

(35b/2), ḳoġıl (25a/21), bilgil (24b/20), altıncı (3a/21), ikinci (3a/5), göŋlindeki (50a/20), 

olmışdur (2a/8), ḳılmışdur (1b/15), ḥamel evine (3a/9), ḫalifeler dairesine (3b/2), göresin 
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(3b/2), bulasın (24b/9), başı (37b/8), fālı (37b/4), olıcak (32a/16), görince (51a/11), varınca 

(3a/11), yırtıcı (8b/16). 

 

1.2. Ünsüzler 

 

1.2.1. Ünsüz uyumu 

Eski Türkçede ötümlülük-ötümsüzlük bakımından ünsüzler arasında bir uyum yoktur. Aynı 

uyumsuzluk Eski Anadolu Türkçesinde de devam etmektedir. Ötümlü şekilleriyle 

kalıplaşmış olan ekler kelimenin kök veya tabanı ötümsüz bir ünsüzle de bitse her zaman 

ötümlü olarak kullanılırlar.8  

Eserde sürekli ötümlü ünsüzlerin kullanıldığı örnekler: avlamakda (48b12), işde (26b/18), 

saġlıḳdan (48b/9), ṭarafdan (46b/3), ṭutdı (44a/12), itdi   (1b/20), irişdi  (25a/16), ḳaçdur 

(3a/14), yoḳdur (28b/19), ṭutduŋ (26b/12), yaḳduŋ (36a/5) 

 

 

1.3. Fonetik Hadiseler 

 

1.3.1. Ötümlüleşme 

Oğuzcayı diğer Orta Türkçe şivelerinden ayıran en önemli fonetik özelliklerden biri kelime 

başında ünsüzlerin ötümlüleşmesidir. Ötümlüleşme olayı t-d, ç-c, p-b ünsüzleri arasında 

görülmektedir. Kelime başında, ortasında ve sonunda ötümlüleşme gerçekleşebilir.9 

 

 

                                                           
8Şahin,اage.,اs.45 
9 Şahin,اage.,اs.47 
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İnce ünlülü kelimelerde: 

#t > #d  

tükeli > dükeli (50b/13) 

ti- > di- (44b/7) 

tile- > dile-  (44a/12) 

türlüg >> dürlü (36b/11) 

tört > dört (7a/1) 

Kalın ünlülü kelimelerde:  

#ṭ > #d 

ṭaḳı >> daḫı (3b/2) 

ṭoġrı > doġrı (33b/7) 

Bazı örneklerde ötümlüleşmenin gerçekleşmediği de görülür. Bu durum daha çok kalın 

ünlülerin yanındaki t sesinde görülse de ince ünsüzlerin yanındaki t seslerinde de 

gözlemlenir.  

#t : #t 

türk (3a/21) 

tengri (42b/19) 

#ṭ : #ṭ 

ṭokuẕuncı (3a/22) 

ṭoġısardurur (40b/9) 

ṭaġ  (7b/16) 

#ṭ ~ #d 

ṭut- (27a/2)  
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dut- (36b/2) 

İnce ünlülü kelimelerde:  

VtV >VdV 

kit- > gider (51b/4) 

it- > ider (25a/14) 

yiti > yidi (11a/1) 

VṭV : VṭV 

Kelimelerin aslında bulunan aslî uzunluktan dolayı bu örneklerde ötümlüleşme 

gerçekleşmemiştir.  

otı (24b/5) 

atı (42a/4) 

İnce ünlülü kelimelerde: 

#k > #g 

kel- > gelse (3b/1) 

kit- > giden (33b/4) 

kör- > gördüm (30a/8) 

kir- > gire (33a/6) 

kipi >> gibi (29a/15) 

köz > göz (50b/19) 

kergek >> gerek (30b/9) 

keltür- >> getürdük (2b/21) 

#k : #k 

kim (30b/5) 
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kendü (38a/7) 

VkV: VkV 

iki (30b/15) 

ekin (37a/11) 

sekiẕinci (3a/22) 

Kalın ünlülü kelimelerde:  

#ḳ : # ḳ 

ḳoş (41a/21) 

ḳamu (46b/11) 

ḳanḳı (50b/10) 

ḳomadı (31b/7) 

VḳV : VḳV 

okısaŋ (50b/7) 

Kelime sonunda bulunan ön ve art damak k sesleri ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında 

ötümlüleşerek g sesine dönüşme eğilimindedir. 

İnce ünlülü kelimelerde: 

VkV> VgV 

irmek+e > irmege (26a/3) 

dilek+e > dilege (29a/12) 

itmek+e >itmege (29b/9) 

Kalın ünlülü kelimelerde: 

VḳV > VġV 

avlamaḳ+a > avlamaġa (51b/8) 
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ḳoşmaḳ+a > ḳoşmaġa (52b/18) 

almaḳ+a > almaġa (53a/17) 

 

 

İnce ünlülü kelimelerde:  

#ç : #ç 

çekme (31b/2) 

Kalın ünlülü kelimelerde:  

#ç: #ç 

çoḳ (51b/7) 

İnce ünlülü kelimelerde:  

VçV > VcV 

niçe > nice (3b/11) 

kiçe > gice (31b/20) 

 ekinç >ikinci (3a/5) 

üçünç > üçünci (3a/15) 

VçV : VçV 

niçe (25a/7) 

içen (24b/2) 

içinde (25b/3) 

İnce ünlülü kelimelerde:  

VpV > VbV 

kipi >> gibi (29a/15) 
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Kalın ünlülü kelimelerde:  

VpV : VpV 

tapu (28b/6) 

yapu (25b/6) 

 

1.3.2. Ötümsüzleşme 

Ötümsüzleşme Oğuzca için karakteristik bir özellik değildir. Bu yüzden Eski Anadolu 

Türkçesinde örnekleri ötümlüleşmeye göre daha azdır.10 

İnce ünlülü kelimelerde:  

d# > t# 

işid- > işit (25b/9) 

 

1.3.3. Sızıcılaşma 

Sızıcı olan ünlüler yanlarındaki patlayıcı ünsüzleri sızıcılaştırma eğilimindedirler. Bu 

değişiklik Eski Anadolu Türkçesi için karakteristik bir özelliktir.  

#b > #v 

bar- > var- (3a/10) 

bar > var (35b/6) 

ber- ~bir- > virdi (25a/9) 

b/ > v/  

Bu durumdaki sızıcılaşma Eski Anadolu Türkçesinde değil Uygur Türkçesi döneminde 

ortaya çıkan bir ses olayıdır.  

                                                           
10 Şahin,اage.,اs.47 
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seb- > sevdügüne (45b/15) 

eb > eve (3b/5) 

ab > ava (38a/2) 

d/ >> y/ geçişmesi 

Orta Türkçe döneminin en karakteristik özelliği olarak karşımıza çıkar. Çağatay Türkçesi  

d/ >> y/ geçişmesinin ilk tamamlandığı Orta Türkçe şivesidir. Eski Anadolu Türkçesinde de 

bu durum gerçekleşmektedir.  Eserde de bu hadisenin gerçekleştiği kelimeler görülmektedir. 

d/>>y/ 

bedük >> büyük (3a/9) 

adrıġ >> ayruḳ (54a/10) 

adaḳ >> ayaġıyla (38a/7) 

edgü >> eyü (39a/4) 

udı- >> uyurısaŋ (49a/17) 

ḳadġu >> ḳayġulu (24b/14) 

 

Bu hadiselerin dışında patlayıcı ḳ sesinin sızıcılaşması Erken Azerî Türkçesi için 

karakteristik bir özellik olmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesinde de görülen bir 

değişikliktir.11 Eserde de bu sızıcılaşma hadisesi görülmektedir. 

ḳ/ > ḫ/ 

ṭaḳı >> daḫı (3b/2) 

yoḳsa > yoḫsa (2a/3) 

 

                                                           
11 Şahin,اage.,اs.47 
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1.3.4. Erime 

Kelime içinde ünlüden sonra gelen bir ünsüzün ünlüyü uzatarak kaybolmasıdır. Bu hadise 

Eski Anadolu Türkçesinde çoğunlukla g sesinin erimesi sonucunda meydana gelir.12 

g# > Ø 

ṭapıġ >> tapuŋa (39a/13) 

ḳapıġ >> ḳapuŋa (48a/9) 

ṭarıġ >> daru (24b/8) 

ḳamıġ ~ḳamaġ >> ḳamu (25a/6) 

+lIG >> +lI 

türlüg >> dürlü (24b/2) 

yüklüg >> yüklü (40b/8) 

evlig >> evlü (29b/17) 

ḳorḳuluġ >> ḳorḳulu (43a/20) 

 

1.3.5. Yutulma 

Hece başındaki G sesleri sızıcılaştıktan sonra, hiçbir iz bırakmadan kaybolur. 

g/ > Ø 

kergek >> gerek (26a/7) 

edgü >> eyü (28b/21) 

yalġan >> yalan (43a/20) 

-Gan >> -(y)An 

                                                           
12 OsmanاNedimاTuna,اTürkاDilbilgisiا(Fonetik-Morfoloji)اİnönüاÜniversitesiاEğitimاFakültesi,اTürkاDiliاveا

EdebiyatıاEğitmiاBölümü,اDersاNotları3ا, Malatya 1986, s.41-42 
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kelgen >> gelen (32a/14) 

bolġan >> olan (25a/8) 

körgen >> gören (35b/4) 

-Gınça >> -(y)IncA 

körginçe >> görince (51a/11) 

bermeginçe  >> virmeyince (37b/17) 

barġınça >> varınca (3a/11) 

 

1.3.6. Düşme  

 

1.3.6.1. Ünlü düşmesi 

#u > Ø 

uş + şöyle > şöyle (49b/3) 

uş + ol > şol (49a/9) 

Kelime içinde vurgusuz orta hece ünlüsünün düştüğü görülür.13 

göŋülindeki > göŋlindeki (50a/20)     

oġluŋda > oġluŋda (30b/9)  

boyununa > boynuna (42a/15)     

       

1.3.6.2. Ünsüz düşmesi 

#b > Ø 

Oğuzاgrubuاşivelerindeاtekاbirاörnekteاtespitاedilmektedir.ا 

                                                           
13 Lan-ya Tseng, TürkiyeاTürkçesindeاOrtaاHeceاDüşmesi, TDK, Ankara 2002, s.248 
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bol- > ola (35a/2) 

olmaya (35b/16) 

olunca (52a/21) 

#y > Ø 

Kelimeاbaşıاyاsesininاaslîاolupاolmadığıاkonusundaاfarklıاgörüşlerاbulunmaktadır.اBunaاgöreا

yا sesiا ileا ilgiliا örneklerا kimiا zamanا türemeا kimiا zamanا daا düşmeا başlığıا altındaا

gösterilmektedir.ا Çalışmadaا örnekleriا seçerkenا Eskiا Türkçedekiا durumlarıا aslîا kabulا

edilerekاdeğerlendirmeاyapılmıştır.ا 

yıltız > ılduẕum ( 32a/6) 

yıraḳ > ıraḳ (37b/5) 

yıġaç > aġaç (6b/17) 

l/ > Ø 

(lt > l) 

keltür- >> getürdük (2b/21)  

oltur- > otur (41b/5) 

 

1.3.7. Türeme  

 

1.3.7.1. Ünlü türemesi  

Yabancı kelimeleri Türkçenin ses ve hece yapısına uydurmak amacıyla ünlü türemesi 

gerçekleşir. Ancak eserdeki yabancı kelimelerde ünlü türemesi gerçekleşmemiştir.  

ãabr (28b/6) 

hayr (26a/4) 

óüõn (25b/11) 
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Ø > V 

+(I)nç > (I)ncI 

altınç > altıncı (3a/21) 

ekinç >ikinci (3a/5) 

üçünç > üçünci (3a/15) 

 

1.3.7.2. Ünsüz türemesi 

+(y)IlA 

ġuṣṣa ile >> ġuṣṣayla (39b/8) 

ṣafā ile >> ṣafāyla (35a/11)  

ayaḳ ile >> ayaġıyla (38a/7) 

-i cevherî fiili 

diri idi > diriydi (1b/16) 

 

1.3.8. İkizleşme  

Eriyen G sesinin uzattığı ünlü, uzunluğunu kaybederken hecenin dengelenmesi için ünsüz 

ikizleşir. 

aṣıġ > aṣığ >aṣı > aṣṣı  (53a/8)    

 

 

 

 

 



51 
 

1.3.9. Tekleşme 

Türkçe asıllı olmayan kelimelerde sonda yan yana bulunan çift ünsüzlerden biri Türkçeye 

uydurularak düşürülebilmektedir. Ancak eserde bu durum birkaç kelime dışında 

gözlenmemektedir.  

şerr > şer (45a/2) 

ḥaḳḳ > ḥaḳ (29b/5) 

 

1.3.9.1. Hece tekleşmesi (haplologie/ haploloji) 

Sesçe birbirine benzeyen hecelerden birinde (genelde ikincisinde ) bir vokal ve bir konsunun 

söylenişten kalkmasıdır.14 

ṭurur > durur > -dur /-dür 

yoḳdur (50b/9) 

ḳaçdur ( 3a/14) 

gerekdür (50b/17) 

idipdür (52b/5) 

 

1.3.10. Birleşme 

İkisi daima bir arada kullanılan iki kelimenin, geçirdiği değişiklikten sonra yeni bir şekil 

alması ve tek kelime olmasıdır.15 

uş + ol > şol (53a/15) 

teg + ol > degül (51a/7) 

ne + teg > nite (52a/3) 

                                                           
14 Tuna, age., s.44  
15 Tuna, age., s.44 
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1.3.11. Geçişme 

Her ikisi de daima birlikte kullanılan ve genel olarak biri vokalle bitip diğeri vokalle 

başlayan kelimelerin birleşmesidir.16 

 bu + ile > böyle (42b/11) 

 

1.3.12. Toplaşma 

Biri ünlüyle biten, biri vokalle başlayan ve yan yana bulunan iki heceden birindeki vokalin 

sürekli bir ünsüz haline gelerek korunan heceye bağlanmasıyla oluşan değişmedir.17 

é > y 

fāéide > fayda (47a/13) 

kāéim > kāyim (25b/10) 

dāéim > dāyim (1b/5) 

 

1.3.13.Konsonokaynaşması 

İki ünsüzün birleşerek tek ünsüz hale gelmesidir. Bu hadise Eski Türkçede ekleşme sırasında 

n ve g ünsüzlerinin yan yana gelmesi durumunda gözlemlenir. Bu kaynaşma nedeniyle Eski 

Anadolu Türkçesinde ek başında düşen g sesi zamir çekiminde gizlendiği için korunmuştur. 

Ünsüz kaynaşmasının bu örnekleri Eski Anadolu Türkçesinde değil, daha önceki 

dönemlerde gerçekleşmiştir. 

ng  >  ŋ 

anga > aŋa (35b/6)  

                                                           
16 Tuna, age., s.43 
17 Tuna, age., s.43 
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benge > baŋa (40b/20) 

senge > saŋa (24b/20) 

 

1.3.14. Ulanma 

Birinci kelimenin sonundaki ünsüzün, ikinci kelimenin başındaki ünlü dolayısıyla 

ötümlülüşmesi olayıdır.18 

ḳoşmaḳ içün > koşmaġiçün (41a/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Tuna, age., s.39 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1. ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJİ) 

 

1.1. İsim 

 

1.1.1. İsim işletme ekleri 

 

1.1.1.1. Çokluk eki 

İsim işletme eklerinden çokluk ekinin Eski Türkçede görülen değişik biçimleri Eski Anadolu 

Türkçesine işlek bir biçimde +lAr biçimiyle gelmiştir. Eski Türkçede kullanılan +An ve +z 

çokluk ekleri bu dönemde işlek değil donmuş bir ek olarak bir iki kelimede kalıplaşmış 

biçimde kullanılır.19 göz (50b/19) , oġlan (53a/11) eren (18a/1)  gibi kalıplaşmış örneklere 

eserde de rastlanmaktadır. 

aġaç+lar (22a/1) 

beg+ler (15b/1) 

èavrat+lar (18b/1) 

türk+ler (19b/1) 

 

1.1.1.2. İyelik ekleri 

Eski Anadolu Türkçesindeki iyelik ekleri, eserde de görülebildiği gibi Türkiye 

Türkçesindeki şekillerden sadece bazı küçük fonetik değişiklikler dolayısıyla ayrılırlar. Bu 

                                                           
19 Şahin,اage.,s.49 
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da düzlük-yuvarlaklık uyumunun o dönemlerde henüz yerleşmemiş olmasından 

kaynaklanır.20 

I.tekil kişi: +(U)m 

devletüm (29b/14) 

ögüdüm (30a/7) 

işüm (31b/12) 

elüm (49b/4) 

II.tekil kişi : +(U)ŋ 

faluŋ (34a/5) 

oġlun (36a/15) 

umduġuŋ (37a/20) 

ḳapuŋa (38a/7) 

III.tekil kişi: +(s)I(n) 

ḥamel evine (3a/9) 

devletüŋ sitāresi (49b/5) 

padişah meclisine (45a/10) 

ḫalifeler dairesine (3b/2) 

Türkiye Türkçesinde de görüldüğü üzere Eski Anadolu Türkçesinde de 3. teklik kişi iyelik 

eki üzerine durum eki getirildiğinde ortaya bir ‘n’ çıkmaktadır. Bu ‘n’, “zamir n’si” olarak 

adlandırılır. Zamir n’si, 3. kişi iyelik eki üzerine herhangi bir durum eki getirildiğinde ortaya 

çıkar.21  

 

                                                           
20 GürerاGülsevin,اEskiاAnadoluاTürkçesindeاEkler,اTDKاyayınları,اAnkara,ا,2007اs.12. 
21 Gülsevin,اage.,اs.12-14 



56 
 

I.çokluk kişi: +(U)mUz 

Eserdeki kelimelerde bu ekle yapılan herhangi bir çekime rastlanmamıştır. 

II.çokluk kişi: +(U)ŋuz 

Metinde tek örnekte tespit edilen II. çokluk kişi iyelik eki örneğinin baştaki ünlüsü düz 

kullanılmıştır.  

eliŋüz (3a/13)  

III.çokluk kişi: +lArI(n) 

Eserde örneğine rastlanmamıştır.  

 

1.1.1.2.1. İyelik eki yığılması 

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

kelime kalıplaşarak taban haline gelir. Bu durumlarda, kelimenin üstüne tekrar bir 3. tekil 

kişi iyelik eki geldiği görülür. Eserde de aşağıdaki örneklerde tespit edilmiştir: 

bir+i+s+i (48b/7) 

 

 

1.1.1.3. Hal (durum) ekleri 

 

1.1.1.3.1. Yalın hal : +Ø (eksiz) 

Yalın durum, bir çekim biçimi, ad durumlarının bir çeşididir. Ad durumuna girip de durum 

eki almayan, yüzey yapıda bir ek taşımayan ada yalın ad denir. Türkçede yalın durum için 

herhangi bir ek yoktur.22 

                                                           
22 KerimeاÜstünova,ا‘’YalınاDurumاKarmaşası’’,اDilاBilgisiاSorunları,اKesitاYayınları,اİstanbul,ا,2010ا

s.109 
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+Ø 

iy ot içen kişi saŋa bilgil ki ot +Ø şifādurur (24b/2) 

ger daru içesin ḳamu derde devā+Ø ola    (24b/7) 

ger sen +Ø benüm naṣīḥatüm işidürisen (29a/11) 

 

1.1.1.3.2. Belirtme hali : +(y)I 

ol ayı gāh hilāl idüp gāh bedr iden (45a/5) 

ger bu yiri ḳoyup daḫı bir yire varasın (44a/7) 

ṣabr eyle ol işi işleme kim istedi öẕüŋ (26b/8) 

 

Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eki almış isimler belirtme hali ekini almaksızın nesne 

olabilirler. 23 Eserde iyelik eki almış kimi kelimelerde de bu durum tespit edilmiştir.  

ger sen söẕüm+Ø işidürseŋ bulasın felāḥ (27a/15)  

ṣabr eyle bir ẕaman ögüdüm+Øṭut söẕüm+Ø işit (42b/17) 

 

1.1.1.3.3. Yönelme hali: +(y)A 

+GA > +(y)A 

terk eylegil ṭutuya yaḳın olmaġıl eger  (41b/9) 

dün ü gün duèāya öẕüŋi meşgul eyleyen (44b/3) 

gelse üçünci evinde gör tā onuncı eve varıncaya degin  (3a/15) 

kim ava varasın ger eyü gelüriser fāl (38a/2) 

 

                                                           
23 Gülsevin,اage.,اs.34 
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1.1.1.3.4. Bulunma hali : +dA 

Bulunma hali eki ünsüz uyumuna uymamaktadır. 

tā bilesin yarışda kimüŋ olısar sibāḳ  (42b/8) 

av avlamaḳda saŋa ḫayr yoḳdurur èāyān    (48b/12) 

ger ivesin bu işde çekesin nedameti    (26b/18) 

 

1.1.1.3.5. Ayrılma hali : +dAn 

Ayrılma hali eki ünsüz uyumuna uymamaktadır. 

ṣaġlıḳdan aldı yarlıġı ve sıḥḥatden aldı bāc  (48b/9) 

iy ıldıẕından gelüben ṣoran cüvān (46b/4) 

ḳaçmış ḳulından iy gelüben ṣoran baŋa   (48a/20) 

 

1.1.1.3.6. Vasıta hali : +(y)IlA 

Eski Türkçedeki +(I)n araç durumu eki örneğine rastlanmamıştır. Bu işlevde ekleşmiş ile 

edatının kullanıldığı örnekler boldur. 

gel iy öẕini ġuṣṣayla eyleyen ḥaẕīn  (39b/8) 

iy düşmanıla cenk ideyin diyü fāl iden (45a/4) 

her kimüŋile at ḳoşasın geçiser atuŋ (51b/3) 

 

1.1.1.3.7. Eşitlik hali : +cA 

Zamirlerle kullanımının dışında ekin bir tek örneğine rastlanmıştır.  

ger ideriseŋ iresin anca òasÀrete (26b/14) 

bilkim bu işde ẕerrece yoḳdur saŋa ẕiyān (40b/11) 
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1.1.1.3.8. Tamlama hali: +(n)Uŋ 

hem ṭoġan oġlınuŋ daḫı nice ola ḥāleti  (36a/14) 

anuŋ ḥaḳḳında tā bilesin niçe gele fāl  (40b/8) 

bilgil ki ilçinüŋ ḫaberi ḫayr olur saŋa (35a/17) 

 

Birinci teklik ve çokluk zamirlerinde tamlama hali eki +Um’dur. Ancak bu eki ayrı bir ek 

olarak düşünmemek gerekir. Bu şekil; ben+iŋ > ben+im , biz+üŋ > bizüm biçiminde bir 

‘uzak-dudak benzetmesi’dir.24 

ger sen benüm naṣiḥatüm işidürisen   (29a/11) 

 

1.1.1.3.9. Yön gösterme durumu 

Eski Türkçeden bu yana gelen ve Türkiye Türkçesinde kalıplaşmış birkaç kelimede 

kullanılan işlek bir durum eki görünümü vermeyen bu ekin Eski Türkçedeki +GArU biçimi, 

Eski Anadolu Türkçesinde g sesinin düşmesi sonucunda +ArU biçiminde kullanılmıştır. 

Bunun dışında +rU ve +rA biçimleri de bulunmaktadır.25  

Eserde geçen ‘’tā bile kim tā bile kim ilerü varısar mıdur işi ‘’  (47a/18) ifadesinde bu ekin 

örneğini görmekteyiz 

 

 

 

 

                                                           
24 Gülsevin,اage.,اs.26 
25 Şahin,اage.,s.54 
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1.2. Fiil 

 

1.2.1. Fiil işletme ekleri 

 

1.2.1.1. Kişi ekleri 

Eski Anadolu Türkçesinde kip ve zaman eklerinin ardından eklenen ve kişi kavramı veren 

ekler genel olarak ikiye ayrılır. Bu eklerden bir kısmı zamir kaynaklı kişi ekleri, diğeri de 

iyelik kaynaklı kişi ekleridir. Emir çekiminde kendine has kişi ekleri kullanılır.26 

 

1.2.1.1.1. Zamir kaynaklı kişi ekleri:  

I.  Teklik Şahıs : -Am, -vAn, -In     eyleyem (43b/21), ireyin (31a/3) 

II. Teklik Şahıs : -sIn       bilesin (39a/8) 

III. Teklik Şahıs :  +Ø      ola+ +Ø (24b/5)  

I Çokluk Şahıs: -Uz, -vUz      - 

II. Çokluk Şahıs: -sIz       ṣanasıẕ (43b/21) 

III. Çokluk Şahıs: -lAr      ḳıldılar (2a/20) 

 

1.2.1.1.2. İyelik kaynaklı kişi ekleri: 

I.  Teklik Şahıs : -m        gördüm (24b/15) 

II. Teklik Şahıs : -ŋ      istediŋ (25a/9) 

III. Teklik Şahıs :  +Ø     bula (31b/4) 

I Çokluk Şahıs: -k      ḳılduḳ (3a/17) 

                                                           
26 Şahinاage.,s.64 
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II. Çokluk Şahıs: -ŋUz                  - 

III. Çokluk Şahıs: -lAr      idiserler (31b/11) 

 

1.2.1.2. Zaman ekleri 

 

1.2.1.2.1. Öğrenilen geçmiş zaman 

Geçmişte gerçekleşen bir olayın bizzat görülmediği, başkası tarafından nakledildiği 

durumlarda bu zaman kullanılır. İfadesinde rivayet anlamı bulunur. Asıl eki –mIş’ tır ve 

daima ‘düz-dar ünlü’ ile kullanılır. Ekin başka bir görevi de önceden gerçekleşmiş, fakat 

söyleyen tarafından sonradan fark edilmiş ya da görülmüş bir oluş ve kılışı bildirmektir. Bu 

fonksiyon için –(y)Up dur(ur) eki de kullanılmaktadır.27 Eserde bu iki ekin kullanımı da 

tespit edilmiştir 

 Ayrıca eserde ekin –mIşdUr’ lu hali de tespit edilmiştir. +dUr eki ile yapılan 

genişletilmelerde fiilin zamanı değişmez.  

-mIş : 

şöyle işāret olunmış (2b/19) 

-(y)Up+dUr(ur) : 

bu şekilde on iki burcuŋ dördi ẕikr olupdur    (6b/1) 

bilgil ki saŋa yārı ḳılupdur o müsteèān    (41a/20) 

saèy eylegil ki saŋa müyesser olupdurur  (33b/9) 

-mIş+dUr(ur): 

bilkim o kimseye şöyle göŋül baġlamışdurur (49b/3) 

bilkim saŋa müsāèid ḳılmışdurur ẕamān        (38b/4) 

                                                           
27 Gülsevin,اage.اs.84 
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1.2.1.2.2. Görülen geçmiş zaman  

Geçmiş zamanda hareketi gerçekleştiren kişi tarafından onun bilgisi ve bilinci dahilinde 

yapılmış fiillerde kullanılır. Bu zaman için kullanılan ek –dI ekidir.28 Bu ekin başındaki 

ünsüz daima ötümlüdür. 

-dI : 

ol kimse kim ḫuṣūmetiçün geldi ṭutdı fāl     (44a/12) 

ṣaġlıḳdan aldı yarlıġı ve sıḥḥatden aldı bāc   (48b/9) 

bilkim ḳamu dilegüŋi eyledi ḥaḳ ḳabūl      (50a/20) 

 

1.2.1.2.3. Geniş zaman 

Fiilin ifade ettiği hareketin her zaman yapıldığını anlatmak için –(V)r eki kullanılmıştır. 

ben anı işlerem diyü ièlām eyleyen (53a/6) 

bilmek diler ki ḫasta içün nice ola ḥāl   (48a/2) 

iy şol kişi ki èaḳıbetin oġlınuŋ ṣorar (30b/8) 

saèyın èabes ide ne meşaḳḳat ḳalur hemān  (40a/11) 

Geniş zamanın olumsuzu –mAz ekiyle gerçekleştirilir. 

 

-mAz: 

bir maḳsūd olsa daḫı ol maḳsūd ḥāṣıl olur mı ya olmaẕ mı bilmek dilese   (2b/23) 

ger ṣabr idüp ulaşmaẕ olursın żamāna sen  (28a/4) 

rıẕḳ isteme bugün elüŋe girmeẕ iy ḫalīl  (24b/16) 

                                                           
28 Şahin,اage.,اs.65 
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1.2.1.2.4. Gelecek zaman 

 Fiilin ifade ettiği hareketin gelecek zaman dilimi içinde yapılacağını bildiren zamandır. Bu 

zaman için kullanılan değişik ekler mevcuttur. Eski Anadolu Türkçesinde çoğunlukla -

(y)IsAr eki kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesindeki gelecek zaman eki –(y)AcAk Eski 

Anadolu Türkçesinde çoğunlukla sıfat-fiil eki olarak zaman eki olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. -(y)A eki de gelecek zaman eki olarak kullanılmaktadır. 29 

Eserde de gelecek zaman için -(y)IsAr ve -(y)A eki tercih edilmiş, –(y)AcAk eki sıfat-fiil 

eki olarak kullanılmıştır. 

-(y)IsAr: 

kim ol ṭarafdan olmayısar vaḳtüŋe melal     (46b/3) 

kim göresin ki saŋa ne gösteriser bu fāl        (48a/6) 

her rencine şifā iriser derdine deva       (51a/3) 

kim bilesin ki òaãma bulısar mısın ẓafer  (52b/6)  

-(y)A: 

iy fÀl iden ki úısmet ola mı baŋa èulÿm    (33b/18) 

iy fÀl idüp esìr bula mı diyen amÀn           (34a/16) 

iy fÀl iden ki kurtula mı óapisden esìr       (34b/6)  

-(y)AcAk: 

gel sen daòı bir aããı olacakda iş  ḳıl   (51a/19) 

daòı ol maúãÿda ne óükm müterettib olacakdur   (2a/11) 

 

                                                           
29 Şahin,age.,s.67 
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1.2.1.2.5. Şimdiki zaman 

Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zaman için kullanılan müstakil bir ek yoktur. Anadolu 

Türkeçsinde geniş zaman –(V)r ve istek kipi –(y)A ekleri şimdiki zaman görevinde 

kullanılmıştır.30 –(y)A yorur eki XV.yüzyıldan itibaren şimdiki zaman çekiminde 

kullanılmaya başlamıştır. Bunun yanında –(y) V durur eki de nadiren kullanılmaktadır31 

Eserde –(V)r ve –(y)A ekleri şimdiki zaman çekiminde kullanılmamıştır. Ancak –(y)A yorur 

eki dar ünlülü olarak –(y)I yorur biçiminde bir örnekte kullanılmıştır. Yine –(y) V durur eki 

ile yapılmış şimdiki zaman çekiminin de bir örneği bulunmaktadır. 

buldı necÀt uşda geli yorur iy emìr   (31b/9) 

her ne úadar ki av idesin o gire dürür   (51b/9) 

 

1.2.1.3. Kip ekleri 

 

1.2.1.3.1. İstek kipi 

Eski Anadolu Türkçesinde ‘’ Dilek-Şart Kipleri’’ başlığı altında verilen  ‘’Emir’’ , ‘’Dilek- 

Şart’’ ve ‘’Gereklilik’’ kiplerini işlevleri açısında birbirinde ayırmak ve gösterebilmek 

güçtür. Bunların işlevlerini ortaya koyabilmek için Gürer Gülsevin : 

‘’Aynı ek, hem emir, hem istek, hem gereklilik vs. bildirebilmektedir. Bunların  farklı 

fonksiyonları ifade edebilmesi ancak ; 

1.cümledeki diğer kelimelere 

2.kişiler arasındaki hissî ve hiyerarşik ilişkilere 

3.vurgu ve tonlamaya 

4.isteğin gerçekleşmesi için gereken zamana 

                                                           
30 Şahin,age.,s.68 
31 Gülsevin,age.,s.98 



65 
 

5.isteğin derecesine  

6.isteğin gerçekleşmesi için müsamaha ve mecburiyete, göre değişmektedir.’’der.32 

Eserde -(y)A eki dilek-istek, emir, gereklilik görevlerinde kullanılmıştır. 

-(y)A 

iy èavratum boşayayın mı diyen cüvÀn    (44b/10) 

geh ãatayın diyen gehi ãatmayayın diyen   (41b/16) 

iy óacca gideyin diyen kişi bellü bil          (47a/10) 

iy úÀn alup óacÀmat ideyin diyen emìn      (31b/16) 

bir gice sen anuŋıla ger ãoóbet idesin         (33b/11) 

sen daòı ol òaùardan idesin gerek óaôer       (37b/11) 

ol işde sen gerek olasın åÀbit úadem  (41a/18) 

Eserde –sA eki asıl cümlenin yüklemi olmadığı durumlarda şart göreviyle -sA gerek 

biçimiyle gereklilik görevinde  kullanılmıştır. 

-sA , -sA gerek : 

ãabr itmeyüp ger içeriseŋ bulasın elem      (24b/9) 

ger içeriseŋ otı şifÀ bulasın yaúın      (27a/13) 

görmedügi òayırları görse gerek göẕüŋ    (29a/13) 

hem úalmasa gerek saŋa bu işde hiç melÀl (38b/21) 

Eserde emir kipi çekiminde kullanılan eklerle kurulan yapılar çoğu kez emir değil de istek 

yoluyla duayı anlatmaktadır. –gIl eki genel olarak ikinci tekil kişi emir eki olarak 

değerlendirilirken bu ekin üçüncü kişi için de kullanıldığını gösteren O. Fikri Sertkaya 

                                                           
32 GürerاGülsevin,اErdoğanاBoz,اEskiاAnadoluاTürkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s.130-131 
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aslında –gIl ekinin ikinci teklik kişi emir eki değil eksiz emir biçimini pekiştirmeye yarayan  

bir edat olduğunu ortaya koymuştur.33 

–gIl: 

terk eylegil bu işini saèy itmegil èabes (40a/11) 

ãabr eylegil ùurup daòı bir yire varmaàıl (41a/3) 

bilgil ki ne deŋlü kim saŋa uôun ola óayÀt (43a/2) 

her nekim ãatmaú isterseŋ sat üşenmegil  (44b/21) 

sen daòı anı bunda gele ãanmaàıl iy cÀn      (49b/3)  

Ø eksiz 

Eserde emir, tavsiye, dilek-istek çekimleri  Ø eksiz biçimde de tespit edilmiştir. 

gel sende ciddile bu şehenşÀha òidmet it   (50a/15) 

yap evleri ve eyle müşeyyid èimÀreti         (25b/2) 

gel yaúın olma yapuya işit kelÀmumı         (25b/9) 

söẕü mi işidürisen ehlüŋi boşama               (41a/5) 

gel ãabr eyleyüp sefere varma bir õamÀn    (47b/5) 

 

Eserde –sUn eki emir ,dilek-istek görevlerinde kullanılmıştır. 

–sUn 

di tÀ ki iki elin úulaúlarına iletsün daòı filòÀl ilerü getürsün (3a/12) 

açup baèøın yumsun  (3a/13)  

saŋa beşÀret olsun aya fÀl iden òalìl  (25a/18) 

                                                           
33 O.FikriاSertkaya,ا‘’BolsunاTepاTediler’’,اI.اUluslararasıاTürkاDiliاKongresi, TürkاDilاKurumu,اEylülا
1988, Ankara  
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àÀyib olup gidenden öõüŋ ummasun úurÿm (42b/20) 

 

1.2.1.4. Fiil zaman ve kip çekiminde birleşik çekimler  

Zaman ve kip ekinin üzerine i- cevheri fiilinin getirilmesiyle oluşturulur. Eserde hikâye ve 

şart birleşik çekimli örnekler tespit edilmiştir. Rivayet çekimi kullanılmamıştır. 

 

1.2.1.4.1. Hikaye çekimi 

-sA(i-)di 

kim egleniben ol biõe olmasadı melÀl    (34b/18) 

hem òavf idenki irseyidi aŋa øarar         (35b/10) 

 

1.2.1.4.2. Şart çekimi 

-dI  (i-)sA 

eger óamel evine úarşu düşdiyse           (3a/9) 

her neŋile gitdiyse alup ãÀóib olasın       (26b/13) 

ger itdiyse daòı ıraú yirlere sefer            (37b/5) 

ger söõümi işitmeyüp ekin ekerisen       (39b/5) 

 

1.2.1.5. i- Cevherî fiil (ek eylem) 

İsimlerin yüklem olarak çekimlenmesini sağlar. er->>i- şeklinde kullanılmıştır. Fiilin 

müstakil olarak bir anlamı olamamkla birlikte eklendiği kelimeye ol- fiiline yakın bir anlam 

katmaktadır.  
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1.2.1.5.1. Geniş zaman  

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

müstakil kişi ekleri, 3. kişisi için ise ya eksiz kullanım ya da “tur-“ fiilinin geniş zamanından 

kalıplaşan +dUr ve +dUrUr eki kullanılır.34  

Eserde –i cevheri fiilinin III.kişi kullanımı tespit edilmiştir. 

bilkim saŋa ve malıŋa hiç úorúu yoúdurur    (38b/15) 

gel dost ãanma anı ki düşmandurur saŋa  (39a/17) 

her kimüŋile ortaú olursan òaùÀdurur  (51a/21 

 

1.2.1.5.2. Öğrenilen geçmiş zaman 

Eserde –i cevherî fiilinin bu çekimde kullanımı tespit edilememiştir. 

 

1.2.1.5.3. Görülen geçmiş zaman 

-i +dI: 

her ne ki Àrẕuŋıdı irdüŋ aŋa bugün    (25b/13) 

aŋı boşamaàuŋ gey ulu òayrıdı saŋa  (31a/11) 

 

1.2.1.5.4. Şart kipi 

-i+sA: 

bilgil ki ne muúadderise olsa gerek ol  (41b/3) 

ger esirikiseŋ ayıl uyurısaŋ uyan       (49a/17) 

                                                           
34 Şahin,اage.,s.70 
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her ne ki õaómetüŋ varısa olasın emìn  (50a/11) 

i-Cevherî fiilinin olumsuzu ‘’degül’’ kelimesi ile yapılmaktadır. Eserde de olmsuz şekli 

degül~degil şekliyle tespit edilmiştir. 

şol dost ãanduàuŋ bilkim degül şefiú  (29a/10) 

bilgil ki bu su’Àle muvÀfıú degil bu fÀl  (38b/2) 

 

1.2.1.6. Birleşik fiiller 

Birleşik fiiller, bir isimle bir fiilin ya da asıl fiille bir yardımcı fiilin birleşerek meydana 

getirdikleri yapılardır. Türkçede iki şekilde bulunurlar. 

 

1.2.1.6.1. İsim + fiil dizilişinde olanlar 

Yardımcı fiiller kendi anlamlarını birleşik fiil yapısına aktarmadan özellikle ismin 

fiil gibi kullanılmasını sağlarlar. Eski Anadolu Türkçesinde “eyle-, it-, kıl-, ol-“ fiilleri asıl 

yardımcı fiillerdir.35 

eyle- 

fÀl eyleyem (43b/20) 

ãabr eyle   (44a/5) 

seyr eyle    (44b/17) 

saèy eyle  (42b/7) 

nedÀmet eyleyüben (45a/19) 

cenk eylemekden   (46b/14) 

su’Àl eyledi         (51b/4) 

                                                           
35 Şahin,اage.,s.72 



70 
 

it- 

tevaúúuf it (52a/7) 

terk it  (52b/3) 

iúdÀm it (53b/9) 

teveccüh itdi (25a/5) 

su’Àl itdüŋ (26a/2) 

saèy it   (26b/2) 

ol- 

òayr olur  (26b/10) 

beşÀret olsun  (26b/13) 

saèd oldı (27a/3) 

àÀlib ola  (27b/2) 

müsÀèid oldı (28b/2) 

ùÀlib ol  (29a/4) 

ḳıl-   

baòtiyÀr úıldı  (28b/21) 

èinayet úıla    (29b/15) 

teècìl úılmaàıl  (30a/19) 

saèy úıl   (36a/7) 

 óacc úıl  (42b/7) 

 

1.2.1.6.2. Fiil+fiil dizilişinde olanlar 

Eserde fiil+fiil dizilişinde olan birleşik kelimelere rastlanmamıştır. 
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1.2.1.7. Fiillerde olumsuzluk 

Eserde fiil çekimlerinde olumsuzluk –mA eki ile yapılmıştır. 

-mA: 

gel bugün ot içmege sen olmaàıl yaúın   (25b/14) 

bulmaẕsın aŋa vaãl görünce úıyÀmeti    (26a/19) 

hiç bāb-ı rıẕúı kimseye baàlamadı òudÀ   (28b/16) 

ẕÀtında bunlaruŋ úomadı çün şeref òudÀ   (31b/7) 

 

1.2.1.8. Çatı ekleri   

Bu ekler, fiilin çatısını ettirgenlik, edilgenlik, dönüşlülük ve işteşlik bakımından değiştirirler. 

Cümlede özne ve nesne belirlenmesinde ve değiştirilmesinde görev üstlenirler.36 

 

1.2.1.8.1. Geçişli-ettirgenlik (transitive-causative) 

-t-: Eserde örneği bulunmamaktadır. 

-It-: Eserde örneği bulunmamaktadır. 

-Ar-: 

ãabr eyle ãabrıla ola kim úurtara anı  (34b/7) 

-dUr-: 

iy fÀl iden kişi baŋa bildürdi iş bu fÀl (41a/20) 

irişdüre aŋı saŋa bì òavf u bì òaùar    (35b/7) 

her õaómetüŋi raóata döndüre ol óakìm  (35b/20) 

                                                           
36 GürerاGülsevin,اErdoğanاBoz,اEskiاAnadoluاTürkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s.115 
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 -Ur-:  

bir úıõ toàura şöyle güõel ola kim o úıõ  (43b/21) 

pes her işi bitürmege saèy eylegil iy cÀn (53a/9) 

-der- : 

her ẕaómetini dönderiser rÀóata ol óaúḳ  (34a/13) 

-GUr- : 

dirsin ki arẕÿyla irgürem aŋa el   (30a/8) 

 

1.2.1.8.2. Edilgen (meçhul, passif) 

-Il- : 

virildi saŋa èiẕẕ ü şeref şÀdì ü amÀn (28a/7) 

şol resme kim yaõılmışdur    (2b/23) 

-(I)n- :  

şöyle işÀret olunmış kim bu kitÀb-ı şerif    (2b/19) 

her ne úadar ki varısa borcun ödeniser     (49a/11) 

 

1.2.1.8.3. Dönüşülük ( mutavaat, reflechi) 

Asıl dönüşlülük eki -(I)n- ekidir. 

-(I)n- : 

her ne ki fÀlıŋa görünür diyeyin işit  (52a/16) 

kim egleniben ol biõe olmasadı melÀl   (34b/18) 

ekgil ekinüŋi sıàınup óaúúa ãıdúıla  (37b/13) 

-Il-: 
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Eserde örneği tespit edilememiştir. 

-(I)ş-: 

Aslında “işteşlik” ekidir. Bazı örneklerde, bir işin, failin kendi kendisince yapıldığını 

gösterir. 

her ne ùaleb ideriseŋ irişesin aŋa  (34b/17) 

 

1.2.1.8.4. İşteşlik (müşareket, reciprocal, cooperative) 

-(I)ş-: 

Eserde örneği tespit edilememiştir. 

1.3. Tür/Görev Değiştirici Ekler 

1.3.1. Fiillere eklenen tür/görev değiştirici ekler 

1.3.1.1. Fiilimsiler  

1.3.1.1.1. İsim-fiil ekleri (mastar ekleri) 

Mastarlar fiillerin isim şekilleridir. Bu yüzden bir ismin gireceği bütün hallere girer ve 

isimlerin aldığı bütün ekleri alırlar.37 Eserde –mAK, -mAKLIK ve –mA eklerinin kullanımı 

tespit edilmiştir. 

-mAK:  

şol kimsenüŋ ki òidmetin iùmek diler öẕüŋ  (29a/12) 

şöyle gördüm öẕüŋi evlenmek ister ol    (33a/4) 

iy èilm oúumaú içün öõi fÀl iden cüvÀn   (39a/20) 

her nekim ãatmaú isterseŋ sat üşenmegil   (44b/21) 

 

                                                           
37 GürerاGülsevin,اErdoğanاBoz,اEskiاAnadoluاTürkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s.146 
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-mAKLIK:  

iy av avlamaúlıú içün fÀl iden yigit  (48a/16) 

tÀ òayr eyle óÀkime varmaúlıàı bugün  (27b/19) 

iy óacc eylemeklige úaãd iden eyü úul  (41b/20) 

ivmeklige bu işde nedÀmetdür Àòiri    (29b/7) 

-mA: 

çün gelmesi muóaúúaú olunmaya ãabr úıl     (48a/21) 

bilkim ol emrüŋ olması hergiẕ degül yesìr      (30a/14) 

 

1.3.1.1.2. Sıfat-fiil ekleri (partisip) 

Eserde sıfat fiil görevinde kullanılan –mIş, -dUk, -(y)AsI, -(y)An, -mAz ekleri tespit 

edilmiştir. 

Eserde –dUk eki düz ünlülü olarak –dIk biçimiyle bir örnekte kullanılmıştır. 

 

-mIş: 

úaçmış kimesnesin iy gelüp eyleyen ùaleb  (38a/6) 

iy øayiè olmışını gelüp eyleyen ùaleb     (38b/6) 

ol gitmişüŋ elüŋe giriserdürür tamÀm     (51a/8) 

-dUk: 

bilgil ki ol sen istedigüŋ yoúdurur yaúìn    (49a/8) 

evvel aña sor ki ol ùutduàuŋ øamìr   (3a/2) 

ol dost ãanduàuŋ saŋa düşmandurur iy yÀr (28a/8) 

-(y)AsI: 
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bu yıl ãabr úılup gelesi yılda óacc úıl   (47a/11) 

bilgil ki ol elüŋe giresi degül senüŋ     (37b/3) 

saŋa müyesser olası degül o óacc bu yıl  (48b/4) 

-(y)An: 

iy ol gelen òaberde òayr ola mı diyen (32a/4) 

iy àÀyìb olan ademinden soran emìn  (48b/18) 

-mAz: 

ger ãabr idüp ulaşmaõ olursın øamÀna sen  (28a/4) 

tÀ òayr olmaõ işden öõüŋ çekmeye taèab    (40a/19) 

 

1.3.1.1.3. Zarf-fiil ekleri (bağ-fiil, gerindium) 

Eserde; -dUgınca, -(I)ncA, -(I)ken, -mAdAn, -mAdın, -(I)cAgIz, -(y)IcAk, -(y)Up, -

(y)UbAn , -(y)UbAnIn ekleri zarf fiil olarak tespit edilmiştir. 

-dUgınca:  

dirligüŋ eyü ola diri olduàuŋca sen (43b/13) 

Ek yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır. 

-(I)ncA: 

tÀ onuncı eve varınca eger kurèa óaøır olmasa ol fÀl ùutan kişiye (3a/11) 

pes ãabr eylegil saŋa irince ol èaùÀ  (25a/2) 

tÀ virmeyince óaúúını issine iy kerim (37b/17) 

-(I)ken: 

gitmiş iken girü gele mi diyen iy èaceb (38b/10) 

şol kimsenüŋ ki saèd iken ılduõı naós ola  (45b/10) 
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maóvola nÿr-ı şavúıla bedr iken úamer    (53a/11)  

-mAdAn: 

gel borcuŋı öde daòı istemeden àarìm  (37b/16) 

-mAdın 

hiç kimse olmadın öõüŋe mürşìd ü delil  (50b/15) 

õaòm-ı ecel irüp tenüŋi úılmadın èalìl (51a/5) 

-(I)cAgIz 

nevmìd oluncaàaõ geliser saŋa bì taèab (38b/11) 

şÀyet ki ãoŋra ãatıcaàaõ idesin õiyÀn    (42b/5) 

-(y)IcAk: 

aŋsuzda yüõini göricek óurì sanasıõ (43b/21) 

-(y)Up: 

ãanmÀ yapup bu evi èimÀret ola saŋa  (25b/8) 

ger óÀkime varup bir işe ùÀlib olasın     (26a/12) 

furãat bulup àarìmüŋe sen àÀlib olasın  (27b/10) 

 òayr eyler almaàıla boşayup vebÀl iden  (31a/5) 

-(y)UbAn : 

pes sende anı terk idüben àayrın it ùaleb   (38a/5) 

ya dönüben òıyÀnete mi olısar úarìn    (32b/12) 

pes anı úoyuban daòı bir işe el ur bu dem  (34a/7) 

iy fÀl ùutuban ãoran işinde iden gümÀn    (34a/18) 

-(y)UbAnIn:  

iy evlenübenin ideyinmi diyen niúÀó  (37a/16) 
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gelübenin iy úurèa ãalıban fÀl iden esìr   (40b/4) 

luùf eyleyübenin aŋa ol óayy u õü’lcelÀl   (48a/13) 

  

1.4. Türetme ekleri 

 

1.4.1. İsimden isim türeten ekler 

+An: Eski Türkçede çokluk eki olarak kullanılan bu ek, daha sonraki dönemlerde bu işlevini 

yitirmi, kalıplaşmış bir iki kelimede kullanılmaya devam edilmiştir. 

 oàlan (53a/11) , eren (8a/9) 

+CI:   savcı (7b/14) 

+CIL: ṭavşancıl (9a/20), balıḳçıl (13a/20) 

+In: uõ+un  (38b/2) 

+lIK:  eyü+lik (28b/21) , doġrı+lık (33b/7) 

+lU: İsimlerden sıfat görevli sözcükler yapan işlek bir ektir. 

dür+lü (27b/17), ev+lü (29b/17), görk+lü (37a/13), yük+lü (40b/8), úayàu+lu (24b/14) 

+rAk: yig+rek (31a/11) 

+sUz: Bu ek yokluk bildiren sıfat görevli sözcükler türetir. 

fayda+sıẕ (51a/15) 

 

 

1.4.2. İsimden fiil türeten ekler 

+A: boş+a-maàa   (54a/13), dil+e-seŋ (3a/1) 

+DA-: iz+de> iste (3a/10) 
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+lA-: iş+le-me (35a/5) , av+la-ma (48b/13)  

+lAn-: ev+len-mek  (33a/4) 

 

1.4.3. Fiilden isim türeten ekler 

-GU: úay-àu+lu (24b/14)  

-I: tak-ı >daḫı (53a/17),  ṣat-ı+da   (42b/3) 

-In:  ṣat-un (42b/4) , ek-in (49a/7) 

-(A)k: dil+e-k (26b/8) 

-(U)k: es(i)ri-k  (49a/17), büyü-k (3a/9), sovu-ḳ (26b/9) 

-U: ṭut-u (52a/2), yap-u (40a/17), tap-u (28b/6), ḳorḳ-u (32b/16) 

-(y)IcI: yırt-ıcı  (8b/16) 

 

1.4.4. Fiilden fiil türeten ekler 

Eserde fiilden fiil türeten eklere sadece bir örnekte rastlanmıştır.  

-y-: Kuvvetlendirme ekidir. Eski Türkçedeki d/ nin devamıdır.38  

ko-y-up (40b/12) 

 

1.5. Zamirler 

 

1.5.1. Kişi zamirleri 

Eserde II. kişi çokluk zamiri kullanılmamıştır. 

                                                           
38 Şahin,اage.,اs.81 
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gelüp ıøùırÀbıla benden su’Àl iden      (41a/4) 

õirÀ ki oldurur seni feròunde óÀl iden  (41a/5) 

iy ol ki dirliginden öõüme ider su’Àl   (43a/ 10) 

anı ki tutuŋ ücrete úılàıl aŋa naõar     (26b/20) 

kim egleniben ol biõe olmasadı melÀl   (34b/18) 

iy ol ki sorduŋ oàul u úıẕdan bana su’Àl/ terk eyle anları ki saŋa irmeye melÀl  (31b/6) 

 

1.5.2. İşaret zamirler 

bilgil ki saŋÀ bunda òayr vardurur yaúìn (40a/16) 

bilkim bu demde saŋa şunı gösteriser bu fÀl (48b/10) 

tÀ şuŋa degin saŋa èinÀyet úıla òudÀ  (46b/7) 

her ne oúısaŋ anı óaú ÀsÀn ide saŋa   (50b/7) 

bilkim var anda düşmanı úahr itmege ẓafer  (33b/21) 

terk eylemek buları ẕihì-i Àhsen-i òiãÀl  (31b/7) 

 

1.5.3. Dönüşlülük zamirleri 

Eserde dönüşlülük zamiri olarak ‘’kendü’’  ve ‘’öz’’ kelimeleri kullanılmıştır. 

saŋa beşÀret ola ki kendü ayaàıyla  (38a/7) 

ger ide kendöẕine òasÀret ide öẕüŋ  (25b/4) 

iy işin işlemekde öẕi eyleyen gümÀn   (34a/8) 

 

1.5.4. Belirsizlik zamirleri 

seyr eyle her kim dilesen seni ir güne (44b/17) 
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her kimse kim bir iş işlemek ister   (2a/3) 

hiç kimse olmadın öõüŋe mürşìd ü delil (50b/15) 

iy óabs olan kimesne bula mı diyen necÀó  (32a/20) 

münúÀd olup dükeli aŋa virdiler göŋül   (1b/17) 

her ne ki istesen elüŋe giriser úamu  (35b/15) 

 

1.5.5. Soru zamirleri 

her neyi kim ùÀleb ideriseŋ irişesin  (27b/11) 

işüm neye irişe diyü isteyen beyÀn   (38b/12) 

vuãlat irişdi her dem kime kim istedüŋ vuãÿl  (25b/12) 

her ne ki Àrẕuŋıdı irdüŋ aŋa bugün  (25b/13) 

 

1.6. Zarflar 

 

1.6.1. Zaman zarfları 

ger taŋlacak boşaduŋısa gice gine al  (31b/20) 

gel imdi sende itme tamaè aŋa ki olmaya  (33b/19) 

terk it iy dost eyleme bugün óacÀmatı  (34a/2) 

çünki úatuŋa gelse gerek yÀrın ol senüŋ (48b/19) 

sen her úaçan ekin eküben çift úoşasın   (49a/7) 

 

1.6.2. Yer zarfları 

büyük dÀirenüŋ úanúı evine karşu düşmüşdür  (3a/9) 
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gel girü alma anı ki sen boşaduŋ iy cÀn    (31a/6) 

tÀ bile kim tÀ bile kim ilerü varısar mıdur işi  (47a/18) 

 

1.6.3. Miktar zarfları 

gör tÀ onuncı eve varıncaya degin ve eger ondan artuú gelse  (3a/15) 

bilgil ki bu ãu’Àlüŋe çoú yaòşı geldi fÀl    (41a/14) 

hiç úayàu eyleme yapu yapmaúda sen daòı  (25b/6) 

bilkim bu demde saŋa iŋen yaòşı geldi fÀl    (49a/10) 

 

1.6.4. Hal zarfları 

şükr eyle òaliküŋe iŋen yaòşı geldi fÀl   (27b/12) 

bilkim bu demde şöyle düşüpdürür ittifÀú   (51b/2) 

bilmeyesin ki böyle ãaóió olduàı neden    (42b/11) 

 

1.6.5. Soru zarfları 

bilmeyesin ki böyle ãaóió olduàı neden   (42b/11) 

yüõ sürüyüp nite olmayalar işiginde úul   (1b/18) 

her úanda varsaŋ avuŋ öŋiserdürür senüŋ  (42a/11) 

úanı senüŋ gibi daòı geldi mi devre bir    (1a/21) 

 

1.7. Sıfatlar 

 

1.7.1. Niteleme sıfatları 
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ãalduŋ bu dem göŋüle niçe úayàulu işi (24b/14) 

iy fÀl idüp nice ola diyen yüklü èavratı (36a/14) 

borcum ödene mi diyüben àam çeken emìn (39b/8) 

 

1.7.2. Belirtme sıfatları 

 

1.7.2.1. Sayı sıfatları 

bilgil ki ãabr iderise öẕüŋ bir iki gün (30b/15) 

daòı didükden soñra gör ol iki dÀire ki ãaóib-i fÀluŋ maúsÿdı anlaruŋ içinde bulundı (3a/7) 

ikinci evinde iste tÀ onuncı eve varınca eger kurèa óaøır olmasa ol fÀl ùutan kişiye (3a/11) 

 

1.7.2.2. İşaret sıfatları 

kim göresin müyesser olur mı saŋa bu yıl (42b/6) 

işit şol ögüdi ki muóabbetden oldı ol (30b/7) 

òavf itmegil göŋülile işlegil ol işi (36b/12) 

 

1.7.2.3. Belirsizlik sıfatları 

tÀ kim dükeli işüŋ ola òayrıla úarìn (31b/17) 

ger daru içesin úamu derde devÀ ola (24b/7) 

her òayr saŋa yüô ùutup iúbÀl idüpdürür (25b/21) 

 

1.7.2.4. Soru sıfatları 

ve dÀìre-i şimÀldür. úanúısındadur her úanúı dÀirede ise gör daòı didükden sonra (3a/4) 
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her ne işüŋ ki varısa òayr ola Àòiri (40b/7) 

 

1.8. Edat 

 

1.8.1. Bağlama edatları 

 

1.8.1.1.Sıralama edatları 

iy niçe òayra iresin ve niçe devlete (26b/13) 

ãoŋra öõüŋ çeke iy niçe àuããa vü melÀl (41b/5) 

 

1.8.1.2. Denkleştirme edatları 

issi anuŋ ya cenk ü cedel yÀhud óabs ola (45b/10) 

 

1.8.1.3. Karşılaştırma edatları 

hem èiõõ ü cāh-ı nièmet hem şevket ü  ẓafer (52b/9) 

ya keremü’l emÀåil-i ya eşrefü’l èibÀd (47b/20) 

 

1.8.1.4. Cümle başı edatları 

lìkin tÀ ni itgil ve teècil kılmaàıl (27b/14) 

ger dilek eyleseŋ de olıcaú leyletü’l berÀt u úadr (33a/13) 

gerçi o dostuŋa òaùÀ ẓann ider öẕüŋ (32a/9) 

çün umduàun elüŋe giriser degüldürür (43b/9) 

çünki maèÀş ü dirligüŋ eyü degüldürür (36b/9) 
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çünkim bu işde saŋa òaùar vardurur èÀøìm (37b/11) 

bÀri o düşmanumsa içindeyin dime (28b/9) 

illÀ meger ki saède döne gine èakis ola (45b/11) 

tÀ şuna dek duèÀŋı úabÿl eyleye mucìb (43a/5) 

 

1.8.2. Son çekim edatları 

òalú içre öẕi muóterem ola ve muèteber (30b/5) 

ãayfıla vÀóid dÀiresi gibi meåelÀ daòı naøar it gör ki vÀhidüŋ ãayfı ol ikinci (3a/8) 

tÀ óaú liúÀ müyesser idinceye dek saŋa (48a/21) 

tÀ şuŋa degin saŋa èinÀyet úıla òudÀ (46b/7) 

irişe mürde cismiŋe óaúdan girü óayÀt (50a/11) 

terk eylegil anuŋ gibi dildÀrı aŋmaàıl (29a/15) 

 

 

 

1.8.3. Berkitme edatları 

ne vardurur emÀneti ne òod diyÀneti (33b/17) 

bilkim ol emrüŋ olması hergiẕ degül yesìr (30a/14) 

pes anı úoyuban daòı bir işe el ur bu dem (34a/7) 

 

 

 

1.8.4. Ünleme edatları 
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iy fÀl idüp ãoran bana sultandan su’Àl (36a/2) 
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                                                    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                                        (METİN) 

 

(FALNÂME-İ CA’FER SÂDIK) 
 

 

[1b]   

bismillahirraómanirraòim          

(1) kāl ebÿ’l faøıl caèferu’s ãÀdıú raómetullah u biluùf (2) óamd bì hadd-ı óallÀk u berÀyÀya 

olsun ki nuúūş-ı èÀlem eşgÀl-i muòtelifede ve nufÿs-ı (3) benì Àdemi aósen-i ãuretde kemÀl-i 

úudretile muóteriè oldur şükr bi ´add èallÀm u òafÀyÀya (4) olsun ki serÀyir-i àuyÿbe ve 

zemÀyir-i úulÿbe muttaliè oldur ve åenÀ-yı bì èadd seóóÀ-yi meõÀyÀya (5) olsun ki ãaóÀyi-i 

devÀir-i semÀvÀt-ı eşièa-yı kevÀkib-ı münirÀtıla münevvir ve muraããaè úıldı 

şi´r 

 

6 ol ãÀni’ óakìm ebed dÀyim eõel 

7 bilmedi güni õÀtın denk oldı èaúlı óoş 

8 èallÀm-ı sırr ü cümle fÿÀd hÀdì-i èibÀd  

9 sulùÀn oldurur bu úamu salùanat Ànuŋ 

10 úudretlerine èÀciõ olup irmedi èukÿl 

 

 

óayy u èalìm ü úÀdir ü lam yeõel 

bulmadı hem óaúìúatine cüõ ü gül maóal 

ma’bÿd u óaúú u maúãad-ı maúãÿd herèamel 

úavlinde yoú teòallüf  ve fièlinde yoú òalel 

óikmetlerini àÀfil olup bilmedi milal 

  

 

(11) daòı ãalavÀt-ı kÀmile ol seyyid-i kevyneyn ve resÿl u åaúaleyn ve mehr-i úÀb-ı úavseyn 

muóóammed (12) muãùafa ãalliallah u teèalÀ èaleyhi vessellem üzerine olsun ki şems-i şerièat-

ı aúùÀr-ı èÀlem saèÀdetile (13) münevver úılmışdur ve taóóiyÀt şÀmile ol maèden-i risÀlet ve 
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maúarri saèÀdet-i òabìble üõerine (14) olsun ki şaèşaè-yı işrÀúÀtı hudÀya ãaèãa-yı kuduratı 

øalÀletden efide-i òulÀãa-yı (15) beriyye-yi muùahhar úılmışdur 

şièr 

16 ol òÀtìm nübüvvet ve ser çeşme-i rusul 

17 burhÀn söõi ãıóóatidür kim yüridi şerè 

18 ehl-i semÀ rikÀbına irişdi bir keret 

19 ehl-i õamìn òod õÀtına maókumdur úamu 

20 oldurur óabìb óaúú u hem oldur ùabìb-i òalú 

 

kim rÀm olupdurur  aŋa cÀnıyla èaúıl-ı gül 

tÀbÀn yüõi ùÀlèatidür kim diriydi gül 

münúÀd olup dükeli aŋa virdiler göŋül 

yüõ sürüyüp nite olmayalar işiginde úul 

ol itdi hem bu òalúa beyÀn-ı eyser-i subul 

 

 

(21) daòı ol ve aãóābı ve enãÀrı ve ÀóbÀbı üõerine olsun ki ièlÀ-yı kelimetillÀh  

[2a]  

(1) ve icrÀ-yı şerìèatullah içün meydÀn-ı hidÀyetde úasabı sebaúı maúÀm-ı óaúúa 

yitişdürmüşlerdür (2) baède maèlÿm ola kim bu èilm-i fÀl ki maôhar-ı münÀsib-i óÀldür. fenn-

i èacìb ve èilm-i àarìbdür (3) Her kimse kim bir iş işlemek ister daòı ol iş òaùa mıdur yoòsa 

ãavÀb mıdur (4) bilmek diler ol işüŋ òaùası ãavÀbı bu èilm sebebile ôÀhir olur daòı bu èilmde 

(5) ol èÀlìm fÀøıl-ı fÀìk ve imÀm-ı kÀmil óaõıú ebu’l faøıl-ı ca’fer-i ãÀdıú bir kitÀb (6) düõmişdür 

ki celilü’l úavÀèid ve ceõìlü’l fevÀèiddür. daòı ol kitÀbdan nice eşgÀl-i (7) èacibe devÀyir-i 

àarìbe vaøè itmişdür ki uúÿl u uúalÀ derkinde ve fuøÿl u fuøalā fikrinde (8) sergerdÀn 

olmışdur. fÀ’ide úaçan bir kişi göŋlinde bir maúsÿd ùutsa daòı ol maúãÿd (9) òayırla óÀãıl olur 

mı ya olmaõ mı bilmek dilese şol kimseler ki bu fenni bilmişdür (10) daòı ol evôaèyı úavÀèidi 

ôabù itmişdür. ol kişinüŋ göŋlindeki ôamìrin dimedin bilür (11) daòı ol maúãÿda ne óükm 

müterettib olacakdur beyÀn úılur eyle olsa pÀdişah-i õamìn ü (12) õamÀn şehenşÀh-ı ins ü cÀn 

muóriõ-i memÀliki’d ddünyÀ muõhir-i kelimÀtillÀhi’l èulyÀ muèinü’l islÀm (13) ve’l müslimìn 

úahirü’l bièād ve´l muèayeddìn şems-i semÀ-ı saèÀdet ve’l ikbÀl mÀlik-i eõimmeti’l (14) 

eyimmetèì’l ve’l aúbÀl bÀsit-i bisÀtü’l èadl-i ve’l insÀf. kÀmıù ü úımÀùü’l bidè ve’l èitisÀf (15) 

el fÀiõ-i fiddìn ve’d dünyÀ bìenvÀè-i saèÀdet-i ve’l muôaffer-i fil aòirete ve’l ula bìônÀ eznaü’l 
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keramÀt-ı (16) mÀlik-i mülÿku’l memÀlik münekkiõi’l óalÀyıú-ı èaynü’l mehÀlik-i hÀfıô-ı 

bilÀd´illaò-i nÀãır-ı ibÀdillahi İskender ôamÀn … 

şièr  

17 yÀ maùlaü’s saèÀdeti  yÀ maôharü’r reşÀdi 

18 geldi cihÀna rÀóat ü emn ü emÀn ü yümn 

19 her kim ki görse seni irer baòt ü devlete 

20 lüùfuŋ göginde ùoàalı devlet  sitÀresi 

21 úanı senüŋ gibi daòı geldi mi devre bir 

22 el-faòr ü fÀòìr ü bi kemilÀt-i õÀtiküm 

23 e’addÀi’ser nügÿn u ÀhitÀ-i tüúarun 

 

åebt olalı bu vechile õÀtuŋda èadl ü dÀdı 

gitdi fesÀd ü õulm ü cefÀ àaret ü èìnÀd 

peå biridür ki saŋa èabìd ola her èibÀd 

òurşìd ü meh ḫad milke  úıldılar inḳiyÀd 

mÀh-ı felek mekÀnet-i şÀh-ı melek nihÀd 

ve el-medó ü mÀdih ü li-saèÀdetihi’s sedÀd 

der òidmetet cü bende heme iş ü cÀn bÀd 

 

[2b] 

(1) ellezi enÀme’l enÀme fi ôalÀli’l en’Àm ve ÀdÀme’l kirÀm èalÀ ehli’l islÀm ve úamer fì saèyi 

aèlÀmed-dìn (2) fì zamÀni tütürihi ve rÀm fì refèi … fì ÀvÀni úÿsÿrihi ve ÀfÀøa èalÀ ehli’l kemÀl 

… (3) min-nehtÀni ihsÀnihi ve akÀme cüdrÀne’l faøl (4) iårÀ … óıùanihi ve’n úıyÀøi èıdÀnihi’l 

mükerremi meni’l kerÀmÀti … ve’d dünyevetihi bi’l óaôôi’l èÀlì ve’l muóteãabi’l kemÀlÀti’l 

èaliyeti ve’s-saèadeti-s-saniyyeti (5) bi’l fetói’l meèÀli sultan selÀtini’d-dehri eminü’l mürÀi’l 

berri ve’l baóri ve’l baóri cemşid salùanat òurşid müretteb 

şièr 

6 kim görse ùalèatiñi olur kevkeb-i saèìd 

7 der yümn-i devlet tu müyesser heme murÀd 

8 luùf seòÀ vü … òÀndÀn ins ü cÀn  

9 iklim nev saèÀdet nev tac ü taòt nev 

10 eõ luùf u hacet tu ḫuceste  heme muùiè 

11 … òalıú èaôìm devlet-i delīm 

12 òaúÀn kÀmurÀn şehenşÀó ins ü cÀŋ 

 

dün berÀt ü úadìr gün nevbahÀr ü èıyd 

der fetó ü nuãret tu  muôaffer heme mürìd 

cennet ü saèÀdetüñle mesèÿd bu saèid 

her laóôa bermeô ide her rÿõ bermez id 

vaô úahrı şevket tu şikeste heme èanìd 

õÀtuñda åÀbìt eylemiş ol ãÀniè mecìd 

òalıú-ı cihÀn … tu … heme èabìd 
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(13) òuda-yi gÀni èÀlem-i fe õamÀn dìhi benì Àdem şehriyÀr-ı kÀmkÀr tehemten-i rüõgÀr ve 

ihbül èatÀyÀ (14) ve mayiòül ÀyÀd ve dafièü’l balÀyÀ ve úÀhirü’l èadì muèiõõe’ddünya veddìn 

ve ôillullahi (15) èali el èalemìn bÀsitü’l emn-i vel ÀmÀñ. nÀşir elèadl-i vel iósÀn essulùÀn u bin 

(16) essulùÀn muóammed bin murÀd òÀn nevverallah u safaóÀtü’l eyyÀm bì envÀr-ı maèdiletih 

(17) ve bì òulÿd veddevÀm sürÀdikÀti devletihi lÀ ôÀlet şumus u èÿlÀya maórÿse-i (18) èan 

veômetèil küsÿf ve budur-ı semÀya meãÿneten èan ôulmeti’l òusÿf. èÀli cenÀblarından (19) 

şöyle işÀret olunmış kim bu kitÀb-ı şerif ve sıfr-ı laùìf òidmetlerinde ola her ne (20) øamìrleri 

kim olsa bunda beyÀn ola biõ dÀiè-i øaèìf daòı Àóir şeriflerine imtisÀl (21) úılup bu kitÀb-ı 

òidmetlerine getürdük. tÀ padişÀhuŋ õÀt-ı şeriflerine ve ʿunṣur-ı  (22) laùìflerine bu kitÀba 

naôar olduḳça duʿÀ oluna úaèide kimsenüŋ göŋlinde (23) bir maúsÿd olsa daòı ol maúsÿd óÀãıl 

olur mı ya olmaõ mı bilmek dilese  

 

[3a] 

(1) sen dileseŋ ol øamìrin òaber virmedin bilesin daòı óükm ne ise beyÀn úılasın (2) evvel aña 

sor ki ol ùutduàuŋ øamìr bu evvelki ãafóadaàı altı dÀirenüŋ(3) ki dÀire-i şitÀ ve dÀire-i ãayf ve 

dÀire-i debÿr ve dÀire-i ãabÀ ve dÀire-i cenÿb (4) ve dÀìre-i şimÀldür. úanúısındadur her úanúı 

dÀirede ise gör daòı didükden sonra (5) gine ãor ki ol ikinci ãafóadaàı on dÀirenüŋki vÀóid 

dÀiresidür ve iånÀn (6) dÀiresidür asere dÀiresine degin gör ki ol on dÀirenüŋ úankısındadur 

anı (7) daòı didükden soŋra gör ol iki dÀire ki ãaóib-i fÀluŋ maúsÿdı anlaruŋ içinde bulundı 

(8) ãayfıla vÀóid dÀiresi gibi meåelÀ daòı naøar it gör ki vÀhidüŋ ãayfı ol ikinci (9) büyük 

dÀirenüŋ úanúı evine karşu düşmişdür eger óamel evine úarşu düşdiyse (10) óamel evine var 

daòı úurèa ãal eger bir gelse evvelki evinde iste ve eger úurèa iki gelse (11) ikinci evinde iste 

tÀ onuncı eve varınca eger kurèa óaøır olmasa ol fÀl ùutan kişiye (12) di tÀ ki iki elin úulaúlarına 

iletsün daòı filòÀl ilerü getürsün barmaúlarınuŋ baèøın (13) açup baèøın yumsun sen daóı hem 

eyle eylegil daòı görgil senin ve anuŋ iki eliŋüzüŋ (14) açıú barmaàı úaçdur eger ondan eksik 

olup iki gelse ikinci evinde gör ve eger üç (15) gelse üçünci evinde gör tÀ onuncı eve varıncaya 

degin ve eger ondan artuú gelse anı (16) ùaró idesin daóı göresin ki úaç úalur eger bir úalsa 
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evvelki evinde göresin ve eger (17) iki úalsa ikinci evinde göresin tÀ onuncı eve varıncaya 

degin şöyle kim beyÀn úılduú. ve eger  (18) åevr evine úarşu düşerse veyÀ daòı cevõÀ evine 

úarşu düşerse veyÀ daòı àayrı (19) eve úarşu düşerse gine hemÀn evvel resme èamel idesin tÀ 

sühÀ evine varıncaya degin (20)  ve hem bunı daòı bilmek gereksin ki evlerüŋ evvelki evi 

òalìfelerüŋdür ve ikinci ev beglerüŋdür (21) ve daòı üçünci ev úabìlelerüŋdür ve dördünci evi 

erenlerüŋdür ve altıncı evi türklerüŋdür (22) ve yidinci evi cÀnavaruŋdur ve sekiõinci evi 

aàaçlaruŋdur ve ùokuõuncı evi úuşlaruŋdur (23) ve onuncı şehirlerüŋdür şol resme kim 

yaõılmışdur eger şöyle olsa ki kurèanuŋ  

 

 

       [3b]  

(1) ùÀlèì óamelüŋ evvel evine düşse ki òalìfeler evidür evvel evde seffāó gelse (2) meåelÀ şöyle 

gerekdür ki òalìfeler dÀiresine varasın daòı naøar idüp göresin (3) ki òalìfeler dÀiresine seffaó 

úanúı evde úarşu düşüpdür her úanúı evde úarşu düşmüş (4) olursa ol eve naøar idüp göresin 

ol evde her ne yaõılmış olsa bilesin (5) ki ãÀóib-i fÀluŋ maúãÿdı ol evde õikr olunandur andan 

ãoŋra ol eve naøar idesin (6) göresin ki şÀèìrlerden úanúı şÀèirüŋ adı yaõılmışdur eger óaåan 

veyÀ èÀmir veyÀ bunlaruŋ (7) àayrı gelse ve hem úurèa daòı bir gelmiş olsa sen daòı bu õikr 

olunan şÀèirlerüŋ (8) evinde gelen şièiri oúuyasın óükm neyse beyÀn úılasın ve eger úurèa iki 

gelmiş olsa (9) ikinci evde gelen óükmi beyÀn úılasın tÀ onuncı eve varıncaya degin fi'lcümle 

úurèanuŋèadedi (10) her úanúı eve münÀsib düşerse ol evde òayırdan ve şerden vaúiè olmış 

ise anı (11) òaber viresin imdi bu õikr olunan úavÀèidi øabù itseŋ ve her nice kim didimse (12) 

ol resme èamel eylesen her ne maúãÿd ki ùutsalar óaúḳ teèÀli iõniyle saña ôÀhir (13) ola bilesin. 

daòı her nekim óükmiyse beyÀn úılasın. 
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      [4a]  
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[6b] 

 1                                                                  bu şekilde on iki burcuŋ dördi õikr olupdur 

2                óamel åevr cevõÀ sereùÀn 

3   òalífeler dÀiresine var daòı  

4   seffÀóa ãor 

òalífeler dÀiresine var daòı 

manãÿra ãor 

òalífeler dÀiresine var daòı 

mehdiye ãor 

òalífeler dÀiresine var daòı 

reşide ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   rüknü’d-devleye ãor   

begler dÀiresine var daòı 

ʿimādü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ʿiẕẕü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

muèiẕẕü’d-devleye ãor 

7   úabíleler dÀiresine var daòı  

8   benì hÀşíme ãor 

úabíleler dÀiresine var daòı  

benì ümeyyeye ãor 

úabíleler dÀiresine var daòı  

benì èadiye ãor 

úabíleler dÀiresine var daòı    

 teyme ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 aómede ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

muóammede ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èaliye ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

óasana ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 óavvÀya ãor  

èavratlar dÀiresine var daòı 

meryeme ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

Àmineye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

õeliòÀya ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 melikşÀha ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

tÿrÀn şÀha ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ḫumār tekin ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

afra tekin ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 file ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

deveye ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

camuşa ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

öküõe ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı  

18 bÀdeme ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

úoõa ãor  

aàaçlar dÀiresine var daòı 

èanbere ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

igdeye ãor 

19 úuşlar dÀiresine var daòı 

20 ùÀvusa ãor 

úuşlar dÀiresine var daòı 

èetfÀya ãor 

úuşlar dÀiresine var daòı 

deve úuşuna ãor 

úuşlar dÀiresine var daòı 

kerkeõe ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı  

22 mekkeye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

medíneye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

úudse ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

mıãra ãor 
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   [7a] 

 1                                                       bu şekilde maúãÿd u òayra delÀlet iden dört menõil õikr olupdur  

2                  õebÀne iklìl şevle úalb 

3  òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   ãadra ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı  

muètmaìne  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı  

müsta´ãıma ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı  

mu´mine ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   saèdü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ḳuùbu’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

sulùÀnü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ʿavnü’d-devleye  ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì òÀlide ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı  

benì vÀile ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

 benì èavnaya ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı  

benì cedīle ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’lvelìye ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

õübeyre ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

mübÀreke ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

muósine ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı  

12 rÿmìyyeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı      

remleye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı   

yemimeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı  

óasenÀya ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 úÀyda ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

münḥar tekine   ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

úaraùaşa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

boõàaşa  ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 sincaba ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

arslÀna ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

hicine ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

dişi arslÀna ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 ḫıyar şenbere ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

sepustana ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

òurmÀya ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

mersine ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 bardaúcıla ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

gökçe úaràaya ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

atmacaya  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

úÀra tÀvuàa ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı  

22 meyÀfÀrikine ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

cürcÀna ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

àaõneye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

óarõeme ãor 
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 [7b] 

 1                                                                      bu şekilde gine hem dördi õikr olupdur 

2             neèÀìm                 belde           saèdeõõebiò             saèdbulaè 

3    òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   müsterşìde ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

mukÀfiye  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

seyyìde ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

úÀìme ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   mü’eyyidü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

velīyyü’d-devleye  ãor 

begler dÀiresine var daòı 

 behāü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

seyfü’d-dīne ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì müõeyneye ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì óamdÀne ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

beni ḳumeyre ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì bekriyyeye ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 muúbile  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

hişÀme ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

 èabdü’lóamìde ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

èabdü’lúaviye ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 meõeneye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

ravøÀya ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

èaylaya  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı  

türkiyyeye ṣor        

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 iltiyāsa  ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

boẕmışa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

savcıya ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

sÀmirìye  ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 úaplÀna ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

ùaà keçisine ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

yılana ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

ùaà tekesine  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 acı kavuna  ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

 sögüde ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

dÀr-ı çìne  ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

õencebìle ãor  

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 baġırtlaġa ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 tiḫu ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

sıàırcıàa ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

semendere  ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı 

22 ùarsÿsa ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

óulvÀna  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı 

óilleye ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı nuèmÀniyyeye  ãor 
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[8a] 

1                                                         bu şekilde yigirmi sekiõ menõil úameriŋ dördi õikr  

2                õeneb                     şereùayn                 buùeyn                 åüreyyÀ 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   muèallime  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muùaèìme ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı  

ṭayʿa ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

úÀdire ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   şecāʿü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı  

baḥrü’d-devleye  ãor 

begler dÀiresine var daòı 

tācü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

hümāmürü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì õübeyre ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì åaúìfa ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì maḥẕuma ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì şeybeye ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’lmecìde  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

idrise ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

 saèide ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 mesèÿda ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 cevhereye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

leylāya ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

èiõõeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı   

besiniyyeye ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 úınıúa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

sefere ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

 yaàmışa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

küştegine ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 èaúrebe  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

dilküye ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

peleng  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var 

daòı úurda ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 ãandala ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

yÀsemìne ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

 güle ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

mürdümüke ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 bozca cakala ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

õaàa  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 saúsaàana ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

serçeye ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı  

22 feyd ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

reye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

hemedÀna ãor 

şehirler dÀiresine var daòı 

dìnever  ãor 
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[8b] 

1                                                                   hem bu şekilde gine dördi õikr olupdur 

2                deberÀn                      heúèa                      henèa                      õirÀè 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   àÀlibe ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

rÀşide ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

mürşide  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

nÀãıra ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   rabībü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

õeynü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ʿabīdü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ḥüsāmü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì kendeye  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı  

benì ʿuõreye  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì óarbe ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì  vehle   ãor  

9   erenler dÀiresine var daòı  

10 manãÿra ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

muôaffere ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabbÀsa ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 yaḥyāya ãor 

11 èavratlar dÀiresine var  daòı 

12 òavleye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı    

ʿalveye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı  

ḳaṭreye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

esmÀya  ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 ùuàranşÀha ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

úayãere ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

çar tegine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ḳamaḥa   ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 gelincige  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

cakala ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

sırtlana ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

yırtıcıya ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 şeftÀlüye ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı      

maẕıya ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

ṣanavbere ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

üõüme  ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 gögercine ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

úarlanàıca ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 leyleke ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

õurnapaya ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 úaõvìne  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

ùeberistÀna  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

úuma  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı 

kūşÀna ãor 
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     [9a] 

 1                                                                        hem bu şekilde gine dördi õikr olupdur 

2                      neåre                        ùarf                      cebhe                   õubre 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı     

4   naøire ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muúatfìye ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

şÀkire ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

naúúÀõa ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   ḳıvāmü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı  

niżāmü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

cenāḥü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

cemÀlü’d-dīne ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì süleyme  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì eõde ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì òüõÀèya ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì ùalóaya ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èisāya ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

mÀlike ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

úÀsıma ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

èabdü’lèaõìôe ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 sÀreye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

meymÿne ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

meyyeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı   

sittü’l hüsne ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 arùuúa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

baḫtekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ibüke ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ṭaysıya  ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 mÀyeye  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

õürÀfaya ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var  daòı 

maymÿna  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var 

daòı bÀlıúa  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 ılġuna   ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

sumÀúa ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

fındıúa ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

gülgülbeye ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 úaràaya ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

ṭavşancıla ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

òorus ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 aú úuşa ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı  

22 buòÀraya  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı    

hiriye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

belòe  ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı şuştere   ãor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

                                                                                                        [9b] 

 1                                                          bu şekilde beşaret ve ḥaẕere delÀlet iden dört menõil õikr olupdur 

2                     ãarfe                       èavvÀ                      simÀk                   àafr 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   merøiyyeye ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

úÀdime ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

müstahdiye ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

müşeyyede ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   şecāü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

ḥüsāmü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

emīnü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

èiôôü’d-dìne ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì ẕüheyre  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì  ismÀèile ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì tamime ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì ibrÀhime ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 óārıåa ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabdü’sãamede ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èoåmÀna  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 èabdü’lúÀdire ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12  ṣabaḥa ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

àaliyeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

mübÀrekeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

èacayibeye  ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 badına  ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ùumÀna ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

 çekrişe ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ṣakūla  ãor  

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 kediye ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

timsÀóa ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

üşeke  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

sekava  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 fıstıúa ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

kestaneye ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

şÀma ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı    

muġaylana  ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 çeküke ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

yarasÀya ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

ùuràaya  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 ebÀbìle ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 semerúanda ãor 

şehirler dÀiresine var daòı    

berāmine ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

nisÀbÿra ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı sivÀsa ãor 
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                                                                                    [10a] 

 1                                                                           hem bu şekilde gine dördi õikr olupdur 

2                   esed                    sünbüle                     mìôÀn                  èaúreb 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   emìne  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

me´mÿne ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

muètasıma  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı  

müşeyyede ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   nāṣırü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

naṣīrü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ʿażudü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

seyfü’d-devleye  ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì ġaṭfāna  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì şeybÀna  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì nebhāna ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì ùayyya ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 óüseyne ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

ùalóaya ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

õeyde ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 meymÿne ãor 

11 èavratlar dÀiresine var  daòı 

12 òadìceye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

faùımaya ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

èaişeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

õeynebe ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 ùuẕtÀşa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

sar tekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

 yÀruóa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ùur tekine ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var  daòı 

16 inege  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

buôaàuya ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

ata ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

pervÀneye ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 úÀysıya ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

elmÀya ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

muõa ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

ayvaya ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 ùoàana ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

çaúıra ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

devlengüçe  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

şÀhine ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 dimeşke ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

remleye ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

óımãa ãor 

şehirler dÀiresine var daòı 

óalebe  ãor 
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                                                                                    [10b] 

 1                                                                 hem bu şekilde ol bÀúì úalan dört õikr olupdur    

2                   úavs                        cedì                    delv                        óÿt 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   muhtedìye ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

vÀåıúa ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

mutevekkile  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muntaãıra ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   faḫrü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

behāü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

serāfü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

memhāü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı 

8   benì kilÀbe  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì numeyr ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì kelbe ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı benì 

óüzeyle ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 naøıra ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èömere ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

caèfere  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 muvaffıúa ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 selmÀya  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

õühreye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

selemeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

müôeyyene ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 temur tÀşa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

bartekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

úılıca ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

çavlıya ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 úara úulaàa  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úatıra ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

eşege  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úoça  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 nÀra ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

köknÀra ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

incìre ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  erüge 

ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 úuõàÿna ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

üşeyke ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

úaràaya  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 úaõa ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 nisibìne  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

daúúaya ãor 

şehirler dÀiresine var daòı    

raóbeye ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı muãıla  ãor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

                                                                                     [11a] 

 1                                                                   bu şekilde yidi kevÀkib seyyÀrenüŋ dördi õikr olupdur 

2                õuóal                  müşterì                   mirrió                      şems 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   muètemede   ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muèteøibe ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

muttaúìye ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muètere ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   kemÀlü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

muʿtemidü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

nūrü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

mecdü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì seyyāra  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì esede ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì òaffaceye ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı benì 

hilÀle ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 yÿsufa ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

yaèkÿba ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

dÀvuda  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 faøla ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 şehribÀna ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

óalìmeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

kerìmeye   ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

bedreye ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 fereştekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

piyāleye ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ùuàrÀya ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ùoàana ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

16 köşeke ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var oàlaàa 

daòı  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úulana ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úoyuna  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 tuta ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

bellūta ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

èunnÀba ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

armuda ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 ùÿtìye ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

gögercine  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

dürrÀceye  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

ördege ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı  

22 baãra ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

ahvÀõa ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

  vāsıṭa ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı kÿfeye ãor 
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                                                                                      [11b] 

 1                                                                               hem bu şekilde ol bÀúì úalan üç õikr olupdur 

2                     õühre                 èuùÀrid                 ḳamer                     re’s 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı 

4   müktefiye ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muktedire ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

muvaffıúa  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı    

èaêada ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   yemīnü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı  

şehābü’d-devleye  ãor 

begler dÀiresine var daòı 

şemsü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

sābıḳü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì kenÀna ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì øabba ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì èāúìle ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì saèsaèya ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 mÿsāya  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

süleymÀna ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

rÀşide  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

èabdü’lḥaḳime ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı 

12 cemìleye   ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

Àmìneye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

óalÿba ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

mÿniseye  ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 şÀò tekine  ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

arslÀna ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

òumar tekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

oùamışa ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 ùavşana   ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úuõuya ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

keçiye  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var  daòı 

it enigine ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 turunca ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

aluca ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

õeytüne ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

kirasa ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 ùurnaya ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

úumrıya ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

keklige  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 bayàuşa ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 şìrÀõa ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

eõcÀna ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

baàdÀda ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı irbile  ãor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

  [12a] 

 1                                                                             bu şekilde hem ol bÀúì úalan dördi õikr olupdur 

2                 saèdel suèud               saèdel eóbiya             ferg muúaddim            ferg mu´aòòir 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   munḳine ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

nÀkide ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

müsteèāna ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı   

muvāfıḳa ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   necmü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı  

şehābü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

 ẕeynü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

nūrü’d-dīne ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì levşÀya ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì çarúa ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì muóammede ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì óasana ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’lmelike  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabdü’làanìye ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

 èabdü’lvahhāba ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 èabdü’lcabbÀra ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı   

12 rukiyyeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

mudellile ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı    

sittü’l-ahla ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

nerciseye  ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 celdege ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

sevindüge ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

yaàmura ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

 ùuran ùaşa ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 at úulanına  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var 

samura daòı  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

babura ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

ejdehaya ü ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 óınnÀ òurmasına ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

masùakìye  ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

hindistÀn koõına ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

cevz-i bevvā ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 úıl úuyruàa ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 çuluka ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

saúa úuşuna  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

sunúura ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı    

22  nevārince ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

toúÀta ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

naòcivÀna ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı tebrìõe   ãor 
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                                                                                    [12b] 

 1                                          bu şekilde menÀõil-i úameriŋ Àòiri ve kevÀkib åāåāniyyenüŋ üçi õikr olupdur 

2                         reşÀ             şièrÀ el yemÀnì              şièrÀ el şÀmì                  ferúadìn 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   meşküre ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

úāhire ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

vekbile   ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

müsteèine ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   ʿalā’ü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı  

muheẕẕebü’d-devleye ãor 

begler dÀiresine var daòı 

faòrü’d-dìne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

żiyā’ü’d-dīne ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì èalìye  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì èÀmire  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì hüseyne ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì óanifeye ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’lvāḥide   ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

ibrÀhime ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

  èabdü’lóaúúa ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

ismaèìle ãor 

11 èavratlar dÀiresine var  

12 daòı yÀsemìne  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

cemÀle  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı  

sabióaya  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

òÀtÿna ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 ùoàmışa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

süvÀrtekine ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

 aydoàmışa ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ḫaṭaḫa  ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var  

16 daòı ãaúanúur ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

ayuya ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

úaya kelerine ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

parsa ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 fülfüle ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı   

limūna ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

sūsene ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

serve ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 vaúa ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 ibüke  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

úuàuya  ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

 bülbüle ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 erẕamin ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

sirÀfa ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

derkeõìne ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı iãfihÀna  ãor 
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                                                                                                       [13a] 

1                                                                bu şekilde yidi dördi õikr olupdur mecmuèı otuõ altıdır 

2                 müåelleå                   úiyúÀvus                  åÀúıb                  süheyl 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı 

4    muóammede  ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

mürsele ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

muùÀèa ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

müstekifiye ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   èìmÀdü’d-dìne  ãor 

begler dÀiresine var daòı  

celÀlü’d-dìne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

rüknü’d-dìne  ãor 

begler dÀiresine var daòı   

celālü’’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı  

8   benì celÀle ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì celke  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì Àómede ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì niõÀra ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’rraóìme  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabdü’sselÀma ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabdü’lcelìle  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

hÀrÿna ãor 

11 èavratlar dÀiresine var  

12 daòı şerìfeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

raøiyyeye  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

behiyyeye ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

lÀleye  ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 úuõıya ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ãalìye ãor  

türkler dÀiresine var daòı 

 bellÿta ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

burşaúa ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var  

16 daòı aruya  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

çayır ṣıçanı   ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

çekirgeye  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

geyige  ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 úaranfüle ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı    

ḳanbıla ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

sünbüle ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

nÀrince ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 aru úuşına ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

ṭoy ṭoḳlı    ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

balıúçıla ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

bıldırcına ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı   

22 ẕencirān  ãor 

şehirler dÀiresine var daòı       

miymāna ãor 

şehirler dÀiresine var daòı   

meraġa ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı èummāna  ãor 
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                                                                                          [13b] 

 1                                    buḫl eyleme kitāba vir istense èāriye ẕirā budurur ẕamānda èādet-i cāriye 

2                     ẕātü’lkürbì                    re’s u ġūl                 māsik-i eèinne                   sühÀ 

3   òalìfeler dÀiresine var daòı  

4   murtaøıya ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

muèìne ãor 

òalìfeler dÀiresine var  daòı 

muḫtefìye   ãor 

òalìfeler dÀiresine var daòı 

rÀøìye ãor 

5   begler dÀiresine var daòı 

6   muôafferü’d-dìne ãor 

begler dÀiresine var daòı  

şemsü’d-dìne  ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ṣabāḥü’d-dīne ãor 

begler dÀiresine var daòı 

ḳıyamü’d-devleye ãor 

7   úabìleler dÀiresine var daòı 

8   benì muhrÀne ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì dānisì  ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì haddnÀne ãor 

úabìleler dÀiresine var daòı 

benì niøare ãor 

9   erenler dÀiresine var daòı 

10 èabdü’rraómana  ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

Àbdü’lúahıra ãor 

erenler dÀiresine var daòı 

èabdü’rreõõÀúa  ãor 

erenler dÀiresine var daòı     

 isóÀúa ãor 

11 èavratlar dÀiresine var daòı   

12 sittü’l-güle  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

nÀrince  ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı   

sitteü’d-dār ãor 

èavratlar dÀiresine var daòı 

hinde ãor 

13 türkler dÀiresine var daòı 

14 uryāya ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

doġana ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

avşara ãor 

türkler dÀiresine var daòı 

ùurÀna ãor 

15 cÀnavarlar dÀiresine var daòı  

16 ãıçana  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

baàaya  ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var daòı 

èanúÀya ãor 

cÀnavarlar dÀiresine var 

daòı ãıàına ãor 

17 aàaçlar dÀiresine var daòı 

18 ùÿbÀya ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

misvÀúa  ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı 

 besbÀseye ãor 

aàaçlar dÀiresine var daòı  

çınara ãor 

19 úuşlar  dÀiresine var daòı 

20 enkide ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

oḫara ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

demür úaynaàa ãor 

úuşlar  dÀiresine var daòı 

heõÀr destÀna ãor 

21 şehirler dÀiresine var daòı 

22 muàana ãor 

şehirler dÀiresine var daòı    

tikrite ãor 

şehirler dÀiresine var daòı  

tiblikÀne ãor 

şehirler dÀiresine var 

daòı kirmÀna ãor 
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[14a] 
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                                                                             [24b] 

1                                                                                                     ùÀy 

2   iy ot içen kişi saŋa bilki ot şifÀdurur 

3   ger evvelinde ãor tÀ ẕaómet olur velì 

her dürlü õaòme merhem derde devÀdurur 

soŋunda èayn-ı raóat u èìş u sefÀdurur 

4   ot içmegil bugün saŋa olmaô bu ot devÀ 

5   terk it bu otı içmegil ãabr it bugün 

bilkim olur meşaúúat u hem ẕaómet ü èinÀ 

ãabr iderise nefsüŋ emìn ola eẕ belÀ 

6   ot içmegüŋ mübÀrek maómÿddur bugün 

7   ger daru içesin úamu derde devÀ ola 

hem devletüŋ sitÀresi mesèÿddur bugün 

bil óÀãıl ola her neki maúãÿddur bugün 

8   ger daru içesin saŋa ol daru olÀ dā 

9     ãabr itmeyüp ger içeriseŋ bulasın elem 

ger ãabr ideriseŋ úamu derdüŋ bula devÀ 

ãabr it ki óayy u şÀfì vire rencüŋe şifÀ 

10   gel daru iç vücÿduŋı maèmÿr eylesün 

11   eyle çün müsāèid olupdur saŋa õamÀn 

hem nefsüŋi meserret ü mesrÿr eylesün 

saèy eyle teŋri saèyuŋı meşkÿr eylesin 

12   iy rıẕú elüme gire mi diyüp iden suÀl 

13   haúúuŋ irÀdetiyle olur her ne iş ki var 

işüŋde úÀyim olki mübÀrekdürür bu fÀl 

kimin faúir ider kime verür óelÀl mÀl 

14   iy ilçiden gele mi diyüben ãoran kişi 

15   ben gördüm ãitÀre-i baòtüŋ ẕuóaldurur 

ãalduŋ bu dem göŋüle niçe úayàulu işi 

terk eyle isteme çü úafesden úovduŋ kuşı 

16   rıõú isteme bugün elüŋe girmeõ iy òalìl 

17   ger ãabr ideriseŋ úamu maúsÿduŋı vire 

ãabr it ger ele girse daòı olur ol úalìl 

ol rıẕú u muúúaddes ü ferd ü samed celìl 

18   ger ot içeriseŋ saŋa bu olur olur şifÀ 

19   ot iç ki vire sıóóatıla úaluŋa sürÿr 

hem sıóóat u óayat u feraó nièmet ü åenÀ 

ol ãÀnièü óakìm ü ebed dÀìmü’l-beúÀ 

20   óayvan beslemekden òayr isteyen emìn 

21   ger söẕümi işütmeyüben saèy ideriseŋ 

bilgil ki anda saŋa óayr yoúdurur hemìn 

saèyuŋda saŋa óüẕn ü meşaúúat úalur hemìn 
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                                                                            [25a] 

 1                                                                                                              èunvì 

2     sen rıẕúı malıŋdan umarsın viren òudÀ 

3     yaúında bulasın nekim itdüŋise ùaleb 

pes ãabr eylegil saŋa irince ol èaùÀ 

hem óaúḳ saŋa vire nekim itdüŋise cüdÀ 

4     iy rıẕú isteyen kişi saèyuŋda kÀyìm  ol 

5     bil ki teveccüh itdi saŋa rıẕúını girÀn 

hiç rıẕú içün daòı özüŋi eyleme melÿl 

reẕẕÀú u õü’lminen dilegüŋ eyledi úabÿl 

6     iy rıẕú isteyen öôüŋe ãabr úıl ãabÿó 

7     rıẕú istemekde bir niçe gün ãabr eylegil 

kim ãabrıla bulur úamu maúãÿdı cism-i ruó 

ẕirÀ ki ãabr olur úamuya maòẕan-ı fütūó 

8     rıẕk isteyüp ùalebinde olan sarìè 

9     her neki istediŋ saŋa óaúú virdi sen daòı 

ùoàdı saèÀdetüŋ güni eẕ matlaè-ı refìè 

mevlÀ’yı raẕıúuŋa åenÀ úılup ol mutìè 

10   iy úuvvetile rıẕk-ı keåìr isteyen emìn 

11   görmeô misin ki úuvvetile cìfe yir ùoàan 

terk it bu fikri kim úamu bÀùıldurur 

øaèfıla hem siŋek nice şehde olur úarìn  

12   iy devlet ü saèÀdet ü iúbÀl uman emìr 

13   her nekim Àrẕu-yı emel eyledüŋ bugün 

bil kim saŋa saèÀdet ü baòt oldı destigir 

mecmÿsını müyesser idüpdür saŋa úadìr 

14   gel rıẕúçün óayl düôüben olmaàıl muhìl 

15   Àdem odur ki rÀøı ola úısmet olana 

taúdìrile niçe óayli hiç ider celìl 

rıẕú istemekçün öẕüni itmeye ẕelìl 

16   iy dosta irişmegçün eyleyen su’Àl 

17   her kim ki dileriseŋ aŋa iresin bugün 

bilkim necaó irişdi saŋa yaòşı geldi fÀl 

ẕirÀ ki saŋa baòtı karìn itdi ẕü’lcelÀl 

18   saŋa beşÀret olsun aya fÀl iden òalìl 

19   bu fÀl anı dir daòı faúr irmeye saŋa 

virdi saŋa o rabb-ı celìl nièmet-i ceẕìl 

hem baòt ü devlet ola saŋa mürşid ü delìl 

20   ot içmegil ger içeriseŋ saŋa dÀ olur 

21   ãabr eylegil bu şürb-i devÀ fikrini koàıl 

ãanma ki òasteligüŋe bu ot şifÀ olur 

bilgil ki úamu derdüŋe óaúḳdan devÀ olur 
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                                                         [25b]                                                 

 1                                                                                                      èabdu’r-raóman 

2     yap evleri ve eyle müşeyyid èimÀreti 

3     hem sÀkin ol içinde ne deŋlü dileriseŋ 

yiryüẕinüŋ èimÀretiledür neøÀreti 

kim ademiledür bu binanuŋda ẕiyneti 

4     iy dost olmasunki èimÀret ide öẕüŋ 

5     ãabr eyleyüp ùahammül idersen beş altı ay 

ger ide kendöẕine òasÀret ide öẕüŋ 

yapmaduġına niçe beşÀret ide öẕüŋ 

6     mièmÀr ol sarÀyuŋı yapmaàa iy aòi 

7     çünki saèÀdetüŋ saŋa itmişdürür vefÀ 

hiç úayàu eyleme yapu yapmaúda sen daòı 

eyle èimareti yi ve yidür hem ol seòì 

8     ãanmÀ yapup bu evi èimÀret ola saŋa 

9     gel yaúın olma yapuya işit kelÀmumı 

bilkim bu işde niçe òasÀret ola saŋa 

tÀ bu işaretile beşÀret ola saŋa 

10   gel iy èimÀret eyleyen işüŋde úÀyim ol 

11   her dem müyesser ol öôüŋe óüẕn irişmesün 

bì òavf u bì fütÿr murÀdıla dÀyìm ol  

hem bu binÀnı sÀmide maófÿẓ u sÀlim ol 

12   vuãlat irişdi her dem kime kim istedüŋ vuãÿl 

13   her ne ki Àrẕuŋıdı irdüŋ aŋa bugün 

saèd oldı tÀlièüŋ daòı hiç olmaàıl melÿl 

her ne duèÀ ki eyledüŋ oldı hem ol úabÿl 

14   gel bugün ot içmege sen olmaàıl yaúın 

15   ãabr eyle ot içmegi terk eyle ola kim 

ola ki dā ola bu devÀ ãanduàuŋ saúın 

her ẕaómetüŋi gidere óaúḳ olasın emìn 

16   iy kimseyi icÀreye ùutan kişi bu dem 

17   bana ãorarısaŋ budurur muúteøÀ-yı fÀl 

úorúma bu işde saŋa iriser degül ne dem 

kim saŋa niçe óayr ider bundan niçe kerem 

18   gel raàbet eyleme bu binÀ u èimÀrete 

19   ger bu binÀyı itmede ãabr idesin bir ay 

tÀ ki öẕün irişmeye óüẕn ü òasÀrete 

defè idesin melÀli ireriseŋ beşÀrete 

20    iy arôusın isteyen Àdem èale’l-èacel 

21   her òayr saŋa yüô ùutup iúbÀl idüpdürür 

bilkim bu saŋa rıẕú u emel iriser al al  

olmaya göŋlüŋe daòı sen ãalasın vecel 
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                                                          [26a] 

 1                                                                                                    óasan übn ü èadì 

2    baŋa viãÀlden su’Àl itdüŋ iy emìr 

3    ir gil viãÀle irmege saèy eylegil belìg  

agÀh ol ki saŋa geliserdürür beşìr 

kim seni viãÀle irüriser sānièü úadìr 

4   terk it irişmegüŋi bir emr ki ola èasìr 

5   pes úaãd eyleme aŋa sen irişmem diyü 

bilkim ol işde òayr saŋa olmaya beşìr 

illÀ meger ki óaúú ola öôüŋe destigir 

6    gel  òayr ise virme öôüŋi melÀle sen 

7    her kimi kim dilerseŋ irişdüriser òudÀ 

ôatuŋı menşe’ eylemegil infièÀle sen 

pes her işüŋde gerek iresin viãÀle sen 

8    terk eyle bu viãÀli müyesser olur degül 

9    heyhÀt niçe bir dögesin sen sovuúdurur 

itme ùamaè ki vaède yirine gelür degül 

şol kim ümìd ider özüŋ anı bulur degül 

10   iv gil nesneye kim idersin anı ùaleb 

11   çün devletüŋ müsÀèid olupdur saŋa bugün 

dime ki ol elüme gire mi benüm èaceb 

her ne ki isteseŋ iresin aŋa bì taèab 

12   ger óÀkime varup bir işe ùÀlib olasın 

13   úaãd eylegil muóakeme itmegil ki saŋa bugün 

her kime daèva idersen àÀlib olasın 

her neŋile gitdiyse alup ãÀóib olasın 

14   ãabr eyle saèy eyleme dilegüŋçün iy cÀn 

15   dürüşmegil viãÀle irişmegiçün bugün 

olma emìn ola ki meger eyleye ôamÀn 

şÀyet ki èaks-i ẓÀhir ide óayy u müsteèÀn 

16   iy òidmetüm niçe ola diyü ãoran óaber 

17   èaẕm eyle òidmet itmege süst olma bir nefes 

bilkim öẕüŋ bu òidmetile bulısar naẓar 

her ne ki dilegüŋ varısa bulasın ẓafer 

18   terk it viãÀle irmegi ãoŋra nedÀmeti 

19   dilegüme irem diyü iúdÀm itmegil 

ger èaẕm ideriseŋ çekersin àarÀmeti 

bulmaẕsın aŋa vaãl görünce úıyÀmeti 

20   iy mesken isteyen kişi úaãd it èimÀrete 

21   ger ev yaparısan girüben raóat olasın 

ki irer yıúıú èimÀret idenler saèÀdete 

milkini yapmayan kişi uàrar àarÀmete nedÀmete 
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                                                          [26b] 

 1                                                                                       ibn-i øamme 

2     iy òidmet eylemekde menÀfiè soran baŋa 

3     iste åu nesneyi ki ider nefsüŋ arẕÿ  

saèy it saèÀdetüŋ ki müsÀèidürür saŋa 

irişesin neye ki heves eyledüŋ aŋa 

4     òidmetde òayr yoúdurur it andan ictinÀb 

5     faluŋ şunı òayr virür iy èÀúil-i ẕamÀn 

hem ãor baãìret ehline gör ne virür cevÀb 

ãabr idesin bu bÀbda itmeyesin şitÀb 

6     her ne ki nefsüŋ isterse eylegil ùaleb 

7     hem òidmet eyle ciddile sulùÀnuŋa bugün 

kim iresin maúÀãıda bì saèy ü bì taèab 

ta bulasın saèÀdet ü iúbal hem ùarab 

8     ãabr eyle ol işi işleme kim istedi öôüŋ 

9     her ne ki òidmetile aŋa irmek isteseŋ 

hem bir dilek dileme ki andan ãına ãöẕüŋ 

tÀ iriser öẕüŋ aŋa ne görse göẕüŋ 

10   bu òidmetüŋde saŋa iriser niçe sürÿr 

11   pes òidmet eylegil ki iresin saèÀdete 

her ne işi ki işleyesin ãoŋı òayr olur 

her dilegüŋ vire saŋa ol ãanièü ãabur 

12   şol kimseyi kim òidmet içün tutduŋ ücrete 

13   imdi beşÀret olsun anuŋ yümniylesen 

anuŋla gerek iresin niçe nièmete 

iy niçe òayra iresin ve niçe devlete 

14   olma yaúın heves idesin sen èimÀrete 

15   ger ãabr idüp binÀyı úursaŋ beş altı ay 

ger ideriseŋ iresin anca òasÀrete 

ire öôüŋ saèÀdete ve úalbüŋ beşÀrete 

16   dileriseŋ øamÀnı ãıàınàıl celìle sen 

17   çün ılduẕıŋ saèÀdetile eyledi tulÿè 

kim anda iresin niçe rıẕú-ı ceẕìle sen 

irişesin meserret ü feth-i cemìle sen  

18   gel ãabr úıl göŋülile terk eyle bu òidmeti 

19   ãabr-ı cemìlile iy niçe òayra iresin 

ger ivesin bu işde çekesin nedÀmeti 

görmeyesin umÿruŋda hiç şiddeti 

20   anı ki tutuŋ ücrete úılàıl aŋa naõar 

21   sen ol Àcirile niçe şÀdìye iresin 

tÀ iresin murÀduŋa òayrıla iy püser 

saŋa saèÀdet ola ve óasÀduŋa òaùar 
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                                                                             [27a] 

 1                                                                                               şeddÀd u bin ü èÀd 

2     şol kimseyi kim úavlile ùutduŋ icÀrete 

3     çün saèd oldı ùaliè ü iúbÀl muntaẓım    

àayet emìndürür öẕi yarar emÀnete 

her dürlü iş kim idesin irmeẕ òasÀrete 

4     gel ãabr eyle kimseyi idinmegil Àcir 

5     ger ùutmayup söẕümi kişi ùutsaŋ ücrete 

saèy eylegil ki óaḳḳ ola öẕüŋe destigìr 

sen ol Àcir ãanduàuŋ aòir ola nekìr 

6     úaãd eyle bu Àcire ki yarar emÀnete 

7     hem bu işüŋde devlet ü iúbÀl u şÀdì var 

òayr ide saŋa ger ùutarısaŋ icÀrete 

imdi beşÀret ola ki irdüŋ saèÀdete 

8     ãabr eylegil icÀretile ùutmaàıl Àcir 

9     hem ivmegil biraẕ bu işüŋde tevaúúuf it 

ger ãabr ideriseŋ bulasın rÀóat iy emìr 

ẕirÀ ki idene olur teŋri destigìr 

10   úasd eyle óaúúı úıl úamu emrüŋde sen penÀh 

11   úıla Àcir idindügüŋ Àdemde baòt ü òayr 

tÀ úim èinÀyet eyleye luùf ide ol ilah 

hem seni èiẕẕ ü cahıla mesèÿd ide iy şÀh 

12   ot iç bugün ki ola ol içdügüŋ şifÀ 

13   ger içeriseŋ otı şifÀ bulasın yaúın 

söôüm işit ki derdüŋe senüŋ ire devÀ 

úalmaya cismüŋ içre daòı ẕerre derdü dÀ 

14   úaãd eyleme icÀreye úılma işüŋ èasìr 

15   ger sen söẕüm işidürseŋ bulasın felÀó 

terk it Àciri ta ki ola her iş saŋa yesìr 

işitmeẕiseŋ ola Àcìrüŋ saŋa nekìr 

16   òasmıla ger muóÀkeme eylerise öẕüŋ 

17   ger sen bugün àarìmüŋile dÀèva idesin 

àÀlìb olup àarìmüŋe hem geçiser söẕüŋ 

manãÿr hem muẓaffer olup aú ola yüẕüŋ 

18   gel sen bugün icÀra virüp ùutmaàıl Àcir 

19   ẕirÀ ki bu işde dönmedi hiç saèda ılduẕuŋ 

işit sözümi tÀ ki saŋa òayr ola beşìr 

ger ãabr ideriseŋ ola óaúḳsaŋa destigìr 

20   gel òidmet eyle söyleki maómÿd olasın 

21   öẕüŋ ire niçe şeref ü rıẕk ü vÀfire 

baòtuŋ müsÀèid ola ve hem mesèÿd olasın 

ne deŋlü kim óayÀtıla mevcÿd olasın 
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                                                            [27b] 

 1                                                                                                 muóammed-i  èanvì 

2     ger hÀkime varup idesin óakkuŋı ùaleb 

3     ger sen bugün óükÿmete iúdÀm idesin 

òasmuŋa àÀlib ola öẕüŋ çekmedin taèab 

manãÿr olup saèÀdetile úılasın ùarab 

4     ãabr it hükÿmet itme ve úaêıya varma sen 

5     öẕüŋ ol ki åabrıla şerden bula necÀt 

ilẕÀm-ı òaãma uàramayup olasın esen 

hem seni òaãma àÀlib ide luùf-ı ẕü’lminen 

6     óaúḳdan dile ki luùfıla maèmÿr ide seni 

7     ger óÀkime vararısa öẕüŋ bula murÀd 

her bir óükümde àÀlib ü manãÿr ide seni 

èiẕẕ ü èulā baòtıla mesrÿr ide seni 

8     ãabr eyle gel hükÿmeti terk eyle iy emìn 

9     tÀ òayr eyle daèvayı terk eyle bir ẕamÀn 

kim òaãma àÀlib olmaya bilgil öẕüŋ yaúın 

ola ki ãabruŋıla saŋa óaúḳ ola muèin 

10   iúdÀm idüp hükÿmete ger ùÀlib olasın 

11   her neyi kim ùÀleb ideriseŋ irişesin 

furãat bulup àarìmüŋe sen àÀlib olasın 

ger cidd ü cehd idüp işüŋe rÀàıb olasın 

12   iy òayr ola mı diyü øamÀndan iden su’Àl 

13   teècil eyle her ne ki isterseŋ iresin 

şükr eyle òaliküŋe iŋen yaòşı geldi fÀl 

bu işde öẕüŋe senüŋ gelmeye melÀl 

14   òidmetle èiẕẕete irisersin yaúın bil 

15   her bir işüŋde ãabr olup etmegil şitÀb 

lìkin tÀ ni itgil ve teècil kılmaàıl 

rıẕú isteseŋ ãÀlaóıla ãabr-ı cemìl úıl 

16   gel ãoóbet eyle dostıla vaútidürür bu dem 

17     ger saèy idüp müãÀhib olursaŋ bugün aŋa 

kim óÀãıl ola saŋa niçe èiẕẕet ü nièam 

bir niçe dürlü ide saŋa luùfıla kerem 

18    úaãd eyleme hükÿmete terk eyle bir øamÀn 

19    tÀ òayr eyle óÀkime varmaúlıàı bugün 

teècìl ideriseŋ hem işiŋde olur ẕiyÀn 

ola ki ãabrıla saŋa èavn ide müsteèÀn 

20    iy nice ola diyü øamÀndan soran baŋa 

21    ger øÀmin olasın iy niçe óayra iresin 

iv gil bugünki işüŋi sen úomaàıl ùaŋa 

hem daòı niçe èiẕẕ ü şerefe irişe saŋa 
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                                                          [28a] 

 1                                                                                                      naãr u muãılì 

2     teècìl úıl anı ki öẕüŋ eyledi ùaleb 

3     her fièlinde gerek idesin øamanuŋ åenÀ 

ki ire øamÀndan saŋa òayrÀt bì taèab 

her úavlile gerek idesin şÀdi ü ùarab 

4     ger ãabr idüp ulaşmaõ olursın øamÀna sen 

5    ãabr-ı cemìlile iy nice òayra iresin 

òayrıla bì òasÀret iresin amÀna sen 

şükr idesin düni güni ol müsteèÀne sen 

6     iy fÀl iden kişi nice ola diyü øamÀn 

7     nefsüŋi ùayyìb eyle ve göŋlüŋi úıl feraó 

bilgil ki bu øamÀndan irişmeô saŋa ẕiyÀn 

virildi saŋa èiẕẕ ü şeref şÀdì ü amÀn 

8     iy nice ola diyü øamÀndan iden su’Àl 

9     ãabr it tevaúúuf eyle ve terk it øamÀnı sen 

terk eyle gel øamÀnı budur óÀãıl-ı maúÀl 

tÀ kim cihÀn içinde olasın ḫuceste óÀl 

10   bilgil ki bu øamÀnda saŋa iriser sürÿr 

11   seni dükeli àuããadan emìn úılısar óaúḳ 

refè olısar melÀlet ve defè olısar şürÿr 

ol úÀdir ü úadìm ü ebed sÀniè ü ãabur 

12   yapup èimaret eyle binÀŋ olsa münhedim 

13   saèy eyle dìn ü dünyÀ òarÀbını yapasın 

tÀ kim umud-ı memleketüŋ ola muntaẓım 

şükr idüp ol àanìmet-i óaúúıla muàtenem 

14   dürüş bu kez øamÀnuŋı mevúÿf idesin  

15   ãabr it şu vaút olunca ki saèd oldı tÀlièüŋ 

olmaya saèyüŋi aŋa maãrÿf idesin 

cehd it ki öẕüŋi òayrıla maèrÿf idesin 

16   iy devlet ü naãìb ü şerefden iden su’Àl 

17   imdi beşÀret ola ki saèd ola ki tÀlièüŋ 

hem fÀl iden ki bana müsÀèìd ola mı óÀl 

irdi saŋa naãìb ü şeref èiẕẕet ü celÀl 

18   iy úaãd iden øamÀna ger itmeẕseŋ ictinÀb 

19   pes ãabr úıl øamÀna bugün olma mülteôim 

sayèüŋ úamu èabeå olısar óaãıluŋ èitÀb 

ola ki ãabrıla ola úamu işüŋ ãavÀb 

20   ger óÀkime varacaú olursaŋ bugün iy yÀr 

21   imdi beşÀret ola ki virildi saŋa fetó 

saŋa muóākemeŋde saèÀdet necÀóı var 

iúdÀm eyle işüŋe olup ümìd vÀr 
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                                                                           [28b] 

 1                                                                                                           ibn ü pinhÀn 

2     çünki müsÀèid oldı saŋa devlet iy fetÀ 

3     yaúındurur ki saŋa müyesser ola murÀd 

bulduŋ ôafer şu düşmana ki iderdüŋ recÀ 

derd-i firÀkuŋa úılasın vuãlatı devÀ 

4     iy ol ki istedüŋ bulasın düşmana  ẓafer 

5     pes terk eyle anı ki itmişsin arẕÿ 

bil ki bu işde var öẕüŋe òavf u hem òaùar 

ãabr eyle aŋa dek ki ẓafer göstere úadar 

6     iy baòt isteyen kişi òayr eyle olma saòt 

7     çün ùÀlièüŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

óaúḳ rÿẕı úıldı ùapuŋa iúbÀl ü èiẕẕ ü baòt 

óaãıl ola saèÀdet ü iúbÀl ü tac ü taòt 

8     ol dost ãanduàuŋ saŋa düşmandurur iy yÀr 

9     bÀri o düşmanumsa içindeyin dime 

úalbinde yoú sadÀúat ve èahdinde yoú úarÀr 

terk eylegil muãÀóebetin itme èitibÀr 

10   iy òaẕẕ u baòt ola mı diyüben iden su’Àl 

11   iúbÀl idüpdürür saŋa baòt ü saèadetüŋ 

saŋa beşÀret olsun iŋen yaòşı geldi fÀl 

öẕüŋ mükerrem olsa gerekdürür hüceste hÀl 

12   gel yarüŋle èişret-i soóbet úıl iy óabìb 

13   çün tÀlièün sitÀresi virdi cihÀne nÿr 

kim soóbeti anuŋ ola her derdüŋe tabìb 

saŋa gerek teveccüh ide devlet ü nasìb 

14   var óÀkime òusÿmet idüp òaãma ùÀlib ol 

15   sayè eyle ciddile işi tÀ òayr eyleme 

her ne ki daèvayı ideriseŋ aŋa àalib ol 

úaùè eyle òasmuŋ elini milküŋe ãÀóib ol 

16   iy rıẕú elüme gire mi diyüp iden recÀ 

17   ger ãabr ideriseŋ  elüŋe gire niçe rıôú 

hiç bāb-ı rıẕúı kimseye baàlamadı òudÀ 

hem ẓahir ola èiẕẕ ü şeref nièmet ü èaùÀ 

18   iy manãıb elüme gire diyüp úılan ùaleb 

19   ẕira ki senüŋ naãìbde yoúdur saèÀdetüŋ 

bilgil ki girmeẕ elüŋe cüz ẕaómet ü taèab 

ger isteriseŋ ola o manãıb saŋa neseb 

20   gel ãoóbet eyle dostlaruŋ òaùırını düẕ 

21   çün baòtiyÀr úıldı saŋa eyülik itdi dost 

tÀ rıẕk-ı yüsri òayrıla göstere saŋa yüẕ 

sende saŋa eyü olana olmaàıl yavuẕ 
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                                                                        [29a] 

 1                                                                              ãaòre 

2     èişretde òayr yoúdurur itme aŋa heves 

3     bilkim saŋa òayr anı terk itmekdedür 

terk eyle sen ol Àóiri ki olmaya destres 

gel ùıb-ı òÀtırıla sen andan umuduŋı kes 

4     gel dost ãoóbetine irişmege ùÀlib ol 

5     terk eyle sen şu kimseyi kim saŋa nefèi yoú 

ẕevk ü ãafÀ u èişrete cÀnıla rÀàıb ol 

saèy eyle dün ü gün eyülere muãÀhib ol 

6     ol dost ãanduàuŋ kişiden eyle imtinÀè 

7     bir kimseden ki olmaya hiç saŋa menfaèat 

yoúdur ãadÀúatinden anuŋ saŋa i’tifÀè 

itme öẕün muãÀóib úılma söẕin semÀè 

8     bilgil ki dostuŋ saŋa àÀyet şefiúdürür 

9     imdi  irişmege aŋa teècil eyleàil 

hem yÀr-ı àamkesÀd muvÀfıú ãadıúdurur 

ẕirÀ eyü muãaóib ü yaòşı refìúdürür  

10   şol dost ãanduàuŋ bilkim degül şefiú 

11   ger sen benüm naãìóatüm işidüriseŋ  

dürüş ki olmayasın aŋa bir nefes refìk 

ol saŋa bilkim olası degüldürür ãādıú 

12   şol kimsenüŋ ki òidmetin iùmek diler öẕüŋ 

13   her neye úaãd iderseŋ irse gerek elüŋ 

úatında her dilege geçiserdürür söẕüŋ 

görmedügi òayırları görse gerek göẕüŋ 

14   şol èışi kim nigÀruŋıla eyledüŋ ùaleb 

15   terk eylegil anuŋ gibi dildÀrı aŋmaàıl 

saŋa müyesser olmadı ol çekmegil taèab 

bir dost bulki anuŋıla idesin ùarab  

16   iy düşmanı basam mı diyüben ãoran òaber 

17   saŋa beşÀret ola ki saèd oldı ùÀlièüŋ 

bilgil ki düşmanuŋa öẕüŋ bulusar ẓafer 

olduŋ her işde àÀlib manãÿr u muèteber 

18   iy ol ki arẕÿ-yı emelden iden su’Àl 

19   yaúında irisersin ümid ü murÀda sen 

saŋa beşÀret ola eyü geldi bilki fÀl 

hem aẕ ẕamÀn içinde olasın òuceste óÀl 

20   iy baòt u óaẓẓ u èiẕẕ ü şerefden ãoran cevÀd 

21   baòtıla ùoàdı burcı saèÀdetde ılduôuŋ 

bilgil ki saŋa óaãıl olupdur úamu murÀd 

pes yiridür ki saŋa èabìd ola èibÀd 
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                                                                   [29b] 

 1                                                                                                     kerbü’õ-õübeyde 

2     aẕÀd itmegüŋde bugün gel tevaúúuf it 

3     teècil itme èıtúı gel işit kelÀmumı 

fikr eyle her işüŋde kemÀl-i taãarruf it 

òayr olmaẕ andan öôüŋe ger biŋ telatüf it 

4     ger úuluŋı òuda içün aẕÀd idesin 

5     èıtúı cehennem Àteşine idesin penÀh 

èukbÀn evini yapmaàa bünyÀd idesin 

óaú luùfı bulup öẕüŋi şÀd idesin sen  

6     ãabr it èadū belÀsına úıl Àndan ictinÀb 

7     ivmeklige bu işde nedÀmetdür Àòiri 

aŋa maøerret itmekiçün eyleme şitÀb 

ãabr it òaùaya düşme ki ola işüŋ ãavÀb  

8     ger sen úuluŋı şÀd idüp aẕÀd idesin 

9     dünyÀ ü Àòiret saŋa maèmÿr ola úamu 

cennet de sarÀyı yapmaàa bünyÀd idesin 

òayr itmege hem öẕüŋi muètÀd idesin 

10   saúın èadūdan öẕüŋi düşme şürÿra sen 

11   saúla dilüŋi her nekim olursa söyleme 

tÀ boynuŋa maøerret eli daúmaya resen  

kişi dilini saúlasa başı olur esen 

12   iy arẕÿ u baòt u recÀdan iden su’Àl 

13   saèy it neye ki úaãd ideriseŋ irer elüŋ 

bilgil ki bu su’Àlüŋe gey yaòşi geldi fÀl 

hem saŋa óÀãıl olsa gerek èiẕẕ ü cÀh-ı mÀl 

14   iy devletüm müsÀèid ola mı diyen emìr 

15   bil iy emìn ki olmadı baòtüŋ saŋa muèìn 

hem baòtiyÀrı ide mi diyüp ùutan øamìr 

ãabr eyle aŋa dek ki èinayet úıla úadìr 

16   ger boş èavrata idesin gine ricèatı 

17   boşaduŋısa nola gine ricèat idüp al 

óÀãıl idesin öẕüŋe baòt ü saèÀdeti 

ẕirÀ ki evlü kişi görür èìş u raóatı 

18   isteriseŋ ki düşmanuŋa bulasın ẓafer 

19   ãabr-ı cemìli ger öẕüŋe úılasın şièÀr 

ãabr eyle bir ẕamÀn budurur óÀãıl òaber 

ola öẕüŋ muôaffer ü manãÿr u muèteber 

20   gel iy ãoran ki óÀãıl ola mı diyen recÀ 

21   baòt u saèÀdet ü şeref ü èiẕẕet ü salÀó 

bilgil ki úamu òÀcetüŋ oldı senüŋ revÀ 

mecmÿèı saŋa óÀãıl ola çoúdur iy fetÀ 
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                                                                         [30a] 

 1                                                                                                          ibnü’l verd 

2     bu èavratı ki boşaduŋ alma daòı iy yÀr 

3     ãabr eyle óaḳḳ daòı yigregin vire saŋa 

ben gine ricèat eyleyeyin dime ẕinhÀr 

çün boşaduŋ daòı eylemesen aŋa èitibÀr 

4     gel iy ümid ü arẕÿ ãoran kişi baŋa 

5     imdi beşaret ola neye úaãd ideriseŋ 

òavf eyleme ki óÀãıl olısar úamu saŋa 

şöyle teveccüh ide saŋa úalasın ùaŋa 

6     iy arẕÿya irmegi maùlÿb iden emìn 

7     likìn gerekdürür ki biraô ãabr úılasın 

úaãd eylegil ki baòtüŋ olupdur saŋa muèìn 

saŋa naãìóatüm ögüdüm budurur hemìn 

8     gördüm seni bir emre iŋen eyledüŋ emel 

9     úaãd eylegil aŋa ki müyesserdürür saŋa 

dirsin ki arẕÿyla irgürem aŋa el 

teşviş çekme kim saŋa er’rıẕú u úadóaãal 

10   ãabr eyle arẕuŋa ger isteriseŋ necÀò 

11   ger ãabr iderisen iy niçe òayra iresin 

kim ãabrıla bulur kişi èiẕẕ ü şeref felÀò 

hem óaúú müyesser ide saŋa ùÀèat u ãalaó 

12   bilgil ki düşmanuŋa ẓafer bulduŋ iy emìn 

13   çün devletüŋ sitÀresi berú urdı èÀleme 

leyl ü nehÀr o òÀlıúa şükr eylegil hemìn 

devlet saŋa müsÀèid ü nusret saŋa muèìn 

14   iy arẕÿm óuãÿle gele mi diyen emìr 

15   pes terk eyle anı ki úaãd eyledüŋ bugün 

bilkim ol emrüŋ olması hergiẕ degül yesìr 

ãabr eyle aŋa dek ki müyesser ide kadìr 

16   bilkim bu èışú u baòt u saèÀdet delìlidür 

17   aẕÀd eylemek úamu òayruŋ re’ìsidür 

hem nice èiẕẕ ü devlet ü fethüŋ sebìlidür 

ẕirÀ ki Àòiretde öôünüŋ èadìlidür 

18   iden iy dost ãoóbetine irmege su’Àl 

19   ãabr eylesen bu bÀbda teècìl úılmaàıl 

bilgil ki aŋa irmege yoúdur saŋa mecÀl 

tÀ şuŋa dek ki luùf ide saŋa o ẕü’l celÀl 

20   olsun beşÀret öẕüŋe bugün iy rehber 

21   her ne ki dileriseŋ elüŋ iriserdürür 

bulduŋ amÀn-ı ḥaḳḳıla düşmanlara ẓafer 

fÀluŋ daòı necÀòı ẓaferden virür òaber 



143 

 

                                                                    [30b] 

 1                                                                        ibn ü óamdÀn 

2     iy ol ki geldüŋ itdüŋ oàlandan bana su’Àl 

3     bilgil ki ol oàlanda saŋa yoúdurur òayr 

tÀ bilesin ki nice olısardur aŋa hÀl 

ôirÀ õamìm úavl olısardur geriye fièÀl 

4     iy nice ola diyü oàlandan ãoran òaber 

5     söyle ola ki kim görürse duèÀ ide 

bilgil ki nìk-i baòt olısar ãÀóib hüner 

òalú içre öẕi muóterem ola ve muèteber 

6     aẕÀd ideyim mi úulumı diyen kişi 

7     işit şol ögüdi ki muóabbetden oldı ol 

òayr olmaẕ bil öôüŋe terk eyle bu işi 

bilgil ki kişi ùutmaô elden çıúan úuşı 

8     iy şol kişi ki èakıbetin oàlınuŋ ãorar 

9     imdi beşÀret ola ki ẓÀhir ola gerek 

kim bu cihÀnda baòtıla ola mı muèteber 

oàluŋda baòt u devlet ü èiẕẕ ü şeref ü hüner 

10   aẕÀd itme úulıŋı ãabr eyle bir ẕamÀn 

11u pes ãabr eylegil bu dem işüŋde úÀyim ol 

ivmegil 

tÀ şuna dek àınÀ òırmanın idesin mekÀn 

tÀ malıŋa òasÀret irüp olmaya ẕiyÀn 

12   gel boş èavratuŋı alup gine ricèat it 

13   faluŋda ol göründi ki almaàı òayr ola 

düriş ki aŋı bir daòı almaàa àayret it 

pes sende ricèat itmege ehlüŋe raàbet it 

14   ãorduŋ ki düşmanuma bulmam mı èaceb ẓafer 

15   bilgil ki ãabr iderise öẕüŋ bir iki gün 

yÀ beni idiser mi fenÀ òavfıla òaùar 

bula ẓafer èadūsına bì òavf u bì óaẕer 

16   işinde iy gümÀnı oluban ãoran òaber 

17   bilgil ki òayr yoúdurur ol işde saŋa hìç 

kim bu işimde bana òayr mı ola ya şerr 

andan gerek ki sen daòı eyleyesin óaôer 

18   dileriseŋ ki kuluŋı ÀẕÀde idesin 

19   teècìl it bu işi saèÀdet bil öôüŋe 

hem óaùır-ı muúadderini şÀd idesin 

kim Àòiret sarÀyını ÀbÀd idesin 

20   ãorduŋ ki dost vaãlına irem mi iy èaceb 

21   bil kim ol umduàuŋ saŋa úısmet olupdurur 

kılam mı ol óabìbile ẕevú ü ãafÀ ùarab 

her ne dileriseŋ bulasın aŋı bì taèab 
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                                                               [31a] 

 1                                                                                                         ibn ü èadiyÀ 

2     şol işde kim gümÀnuŋ ola anda ãabr úıl 

3     ãabr-ı cemìl her işde muèìn ü celìldür 

àayet te’ennì itgil ve teècil úılmaàıl 

ger òayra ireyin disen işüŋde ivmegil 

4     iy èavratımı gine alam diyü fÀl iden 

5     gel girü alàıl anı kim òayr andadur 

ricèatda òayr ola mı diyüben su’Àl iden 

òayr eyler almaàıla boşayup vebÀl iden 

6     gel girü alma anı ki sen boşaduŋ iy cÀn 

7     ger söẕüm işidürsen itme anı ùaleb 

çün terk eyledüŋ alurısan olur ẕiyÀn 

bir daòı al ki saŋa müsÀèid ola ẕamÀn 

8     iy ricèat itmeginde evine iden su’Àl 

9     gel èavratuŋ gine almada tÀ òayr eyleme 

gel gine al öôüŋi iŋen yahşı geldi fÀl 

ẕirÀ ki sen bunuŋla olursın òuceste óÀl 

10   çün èavrata ùalÀú virüp itdüŋ iftirÀk 

11   aŋı boşamaàuŋ gey ulu òayrıdı saŋa 

gel daòı ricèat eyleme sen andan ol ırÀk 

ola ki óaú daòı yigrek yandura çırÀú 

12   ÀôÀd eyle úuluŋı gel òayra ol delìl 

13   çün kaãd eyledüŋ aŋı tÀ òayr eyleme 

tÀ kim saèÀdete irüre seni ol celìl 

fièl-i cemìl idene irer nièmet ü ceẕìl 

14   ger úaãd eyledüŋise kim ricèat idesin 

15   bu işde saŋa niçe øarar ola niçe şerr 

boşaduàuŋı gine alup èavrat idesin 

olmasun aŋa kim daòı sen úurbet idesin 

16   iy nice ola diyü ãoran oàlını baŋa 

17   pes idüp terbiyet idüp aŋı luùfıla saúlaàıl 

bilgil ki anda niçe beşÀret ola saŋa 

aŋdan saŋa şu òayr ola kim úalasın taŋa 

18   gel boşaduŋsa èavratuŋı ricèat eyleme 

19   boşaduàuŋa aŋı peşimÀn oluban 

sen girü aŋı almaàiçün raàbet eyleme 

soŋra alup gine öẕüŋe ẕaómet eyleme 

20   ÀẕÀd eylemek úulı fièl-i cemìldürür 

21   bu işdedür saèÀdet ü dünya vü Àòiret 

fièl-i cemil kesb-i rıøÀ-yı celìldür 

bilgil ki ol saŋa niçe òayra delìldürür 
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                                                                  [31b] 

 1                                                                                                                ceriyirì 

2     baòt u naãib senden ıraà oldı hep bu dem 

3     ãabr eyle ãabrıla olakim úısmet eyleye 

gel çekme óÀãıl ola diyü ẕaómet ü elem  

ol òÀlıú u semÀ u zemìn rÀẕıú u nièam 

4     úılduŋ su’Àl o óabse giren kimseden iy cÀn 

5     bilgil ki ol yaúında bulısardurur necÀt 

tÀ bilesin ki bula mı ol hapisden amÀn 

óüẕnini şÀdiye irüriser o müsteèÀn 

6     iy ol ki sorduŋ oàul u úıẕdan bana su’Àl 

7     ẕÀtında bunlaruŋ úomadı çün şeref òudÀ 

terk eyle anları ki saŋa irmeye melÀl 

terk eylemek buları ẕihì-i Àhsen-i òiãÀl 

8     gel iy su’Àl iden ki nice olısar esìr 

9     yaúında hem beşÀret ideler ki ol esìr 

bilgil ki ol esìre olur teŋri destigìr 

buldı necÀt uşda geliyorur iy emìr 

10   iy ol ki gelüp oàluŋ içün eyledüŋ su’Àl 

11   bilkim saŋa o òayrıla olsa gerek mutiè 

bilmek dilersen aŋa eyü geldi bu fÀl 

likìn öẕini menè idiserler az intiåÀl 

12   iy bu işüm nice ola diyüp iden gümÀn 

13   bilkim saèÀdetile ṭulÿèitdi ılduẕuŋ 

òayr ola mı bu işde diyüp iden imtiòÀn 

her iş ki ùutasın saŋa òayr olısar èayÀn 

14   Àẕad ideyin mi diyüp iy iden su’Àl 

15   bu ıtúı itmede saŋa yoúdurur şÀd u òayr 

ãabr eylegil bu işde ki çekmeyesin melÀl  

ger işidürisen budurur óÀãıl-ı maúÀl 

16   iy úÀn alup óacÀmat ideyin diyen emìn 

17   iúdÀm eyle işüŋe şükr it ilāhuŋa 

bilgil her birinde òayr vardurur yaúın 

tÀ kim dükeli işüŋ ola òayrıla úarìn 

18   iy oàlum nice ola diyü fÀl iden kişi 

19   ãabr eylegil o rabbuŋa çoú şükr eylegil 

saŋa müfÀrıú olmaú olısar anuŋ işi 

ola ki bir iki daòı vire irkek ve dişi  

20   ol ôevce-i mübÀreke giy iy eyü òiãÀl 

21   ẕirÀ anuŋla iy nice òayr olısar saŋa 

ger taŋlacak boşaduŋısa gice gine al 

ger almasa öẕüŋ çekiser dün ü gün melÀl 
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                                                                       [32a] 

 1                                                                                             düreyd ü ibn ü øamme 

2     mirÀå elüme gire diyü iy iden ùaleb 

3     úorúma ki elüŋe giriserdürür ol umduàun 

úorúup elüme girmeye diyü çeken taèab 

seni murÀdıŋa irüriser o óaúḳ çalab 

4     iy dostluú gele mi diyen dostdan baŋa 

5     pes sende anı terk idüben àayrın it ùaleb 

bilgil ki vÀkiè olmayısar umduàun saŋa 

hiç saŋa meyili olmadı bir ẕerre gör saŋa 

6     iy ılduẕum nice ola diyüp ãoran emìn 

7     çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

bilgil ki ol saèÀdete olmışdurur úarìn 

her ne ki ùutarısaŋ öŋiserdürür yaúìn 

8     iy dostum bana idiser mi diyen vefÀ 

9     gerçi o dostuŋa òaùÀ ẓann ider öẕüŋ 

bilgil ki saŋa anda olur sıdú u hem sefÀ 

gine hem anda bulınısar derdüŋe devÀ 

10   iy şekk iden bir Àdeme òÀyin mi ya emìn 

11   bilkim o kimsenüŋ saŋa yoúdurur òıyÀneti 

óÀlini nice idügini bilmeyen yaúìn 

bilkim her işde ol olısardur saŋa muèìn 

12   iy èilm oúıyayın diyü raàbet iden cüvÀn 

13   èilm oúumaúda saŋa müyesser degül murÀd 

bilkim saŋa müsÀèid ola óaúú degil øamÀn 

sen daòı olmayan işe dürüşmegil iy cÀn 

14   iy ol gelen òaberde òayr ola mı diyen 

15   bilkim var ol òaberde saŋa nuãret ü ẓafer 

şerr olmasun bana diyüben àuããasın yiyen 

sen daòı àaflet uyúusını úoyuban uyan 

16   iy óarb u øarb u cenk ü cedelden iden su’Àl 

17   bilkim senüŋdür õafer ü nuãret ü necÀh 

kim àÀlib olanı bilesin olıcaú úıtÀl 

daòı bu işde olmayısardurur saŋa melÀl 

18   iy bana ẕaómetden ola mı diyen necÀt 

19   gel niyyetüŋi òayra mübeddel úıl iy emìn 

bu iş saŋa olası degül úılma iltifÀt 

tÀ kim öẕüŋe óaãìn ola şeş-i cihÀt 

20   iy óabs olan kimesne bula mı diyen necÀó 

21   aẕ günde ol belÀdan olısardurur òalÀã 

bilgil ki óaúḳ virüpdür aŋa nusret ü felÀó 

sen daòı dün óaúúa şükr eyle bÀ ãalÀó 
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                                                                             [32b] 

 1                                                                                                   èÀmir ibn ü ùufeyl 

2     iy èavrat alayın diyüben isteyen nikÀó 

3     ger aŋı terk idüp niçe gün ãabr iderisen 

bilgil ki ol nikÀóda yoúdurur saŋa felÀó 

ola ki ãanièüŋ daòı yigin ide necÀó 

4     gördüm dürüşür öẕüŋi mirÀå ider ùaleb 

5     terk eyle aŋı eylemegil saèyu kesb-i èabeå 

anda naãìb yoú saŋa gel çekmegil taèab 

óaúḳ ola rıẕúuŋa daòı àayrın úıla sebeb 

6     iy şol kişi ki dostum ola mı dır şefìk 

7     bilsün ki andan aŋa niçe eylük iriser 

ya ãıdk u òayrıla baŋa ola mı dır refìk 

hem oldurur bu demde aŋa ãıdúıla ãadıú 

8     iy ol ki ılduẕuŋdan idersin gelüp su’Àl 

9     bilgil ki ıldıẕuŋ senüŋ olmadı müstaúim 

bilkim senüŋ umuŋa muvÀfıú degül bu fÀl 

saèda muúÀrin olmaàa hiç olmadı mecÀl 

10   iy ol ki ãordı baŋa vefÀ ide mi nigÀr 

11   gelsün o kimse yÀre gümÀn itmesün hemÀn 

ya èahd u vaèdesine anuŋ ola mı èitibÀr 

bilsün ki o nigÀrüŋ aŋa çoú vefÀsı var 

12   gel iy emÀnete yaraya mı diyen emìn 

13   bilgil anı ki ehl-i emÀnet degüldürür 

ya dönüben òıyÀnete mi olısar úarìn 

şekk eyleme bu söẕde anı bellü bil yaúìn 

14   iy ol ki èilm oúımaàa úaãd itdi bu suèat 

15   her kim ki èilme dürüşe óÀãıl ola aŋa 

bilsün ki èilm olur àÀyet eyü ãıfat 

õühd ü ãalÀó u èiẕẕet ü dünyÀ ve Àòiret 

16   iy ol ki úorúuyıla baŋa eyledüŋ su’Àl 

17   bilgil ki ol òaberde saŋa àusãa olısar 

ki işitdügüm òaberden ola mı bana melÀl 

ecriŋe gine selÀmetile yaòşi ola hÀl 

18   iy úorúuyla baŋa feẕaèdan ãoran òaber 

19   bilgil ki saŋa bunda øarar yoúdur iy emìn 

bu cenkden biẕe olısar mı diyen øarar 

bilkim saŋa ẓafer olısar düşmana òatar 

20   iy şiddet ü belÀdan isteyen necÀt 

21  irişmeye vücuduna hiç Àfet ü belÀ 

bilgil ki ol úadar ki saŋa olısar óayÀt 

bilkim saŋÀ muèÀvin ola ehl-i şeş-i cihÀt 
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                                                                             [33a] 

 1                                                                          úays übn ü õüheyr 

2     iy borcum ödeŋne mi diyüben ãoran yigit 

3     óaúḳ teŋri úamu borcuŋı ödeyiser senüŋ 

úorúup àarimüm içinde dime söôüm işit 

ne òalka iltimÀs it ve yalvar ne gel ne git 

4     şöyle gördüm öẕüŋi evlenmek ister ol 

5     bilgil ki yoúdurur saŋa bunda ãalÀó ü òayr 

harç eyleyüp bu yolda niçe mal u rıẕú bol 

olmaya kim nikÀh söôün idesin úabul 

6     iy irå elüme gire mi diyüp ãoraŋ òaber 

7     dün gün dürüşiben sen eger saèy iderisen 

bilkim bu fÀl saŋa virür óÀlüŋi òaber 

mecmÿè mala bulası degül öẕüŋ ẓafer 

8     iy ol ki geldi biẕe bugün eyledi su’Àl 

9     bilgil kim ol ãadÀúatı muḥkem ãadıúdur 

kim dostdan aŋa ne òaber viriser bu fÀl 

saŋa muòalif olası degül be küll-i hÀl 

10   iy ıldıẕum nice ola diyü ãoran yigit 

11   bilgil ki anı saèda muúÀrin olupdur 

tÀ bilesin ola mı nuóusetden ol baèìd 

baòt ü saèÀdetile olasın gerek saèid 

12   iy fÀl iden o kimse vefÀ ide mi ya àadr 

13   bilkim saŋa o kimseden olur degül vefÀ 

hem baòtüŋ anı şimdi hilÀl oldı mı ya bedr 

ger dilek eyleseŋ de olıcaú leyletü’l berÀt u úadr 

14   iy dileyen ki maóv ide şekkini yaúìn 

15   bilgil ki anı ehl-i emÀnetdürür bugün 

bile o kimse kendüye òÀin mi ya emìn 

hem ẓÀt u baht u devlete olmışdurur úarìn 

16   iy kesb-i èilm itmede eyleyen ictihÀd 

17   bilkim seni şu menzile irüriser òudÀ 

fÀl eyledüŋ ki saŋa müyesser midür murÀd 

senden oúuya èilmi gelüben úamu èibÀd 

18   iy ol işitdügi òaberinden iden su’Àl 

19   bilgil ki anda baòt ü saèÀdet var öẕüŋe 

tÀ bile òayr u şerden aŋa nice ola hÀl 

hiç ol òaberden saŋa iriser degül melÀl 

20   iy úaãd eyleyen ki idesin cenk ü øarar u óarb 

21   bilgil ki óaúḳ muèÀvin olupdur saŋa bugün 

ol demde hem èadÿya olasın iy nice øarb 

öẕüŋe àÀlib olmaya cemè olsa şeref ü àarb 
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                                                                            [33b] 

 1                                                                                         òaùiyye  

2     iy gelüp ortaàından öôi eyleyen su’Àl 

3   bilkim naãibüŋ elüŋe girse gerek senüŋ 

ki inkÀr iderse åirkate nicesi ola óÀl 

lìkin biraẕ ôamanıla olsa gerek melÀl 

4     iy fÀl idüp nice ola borcum diyüp giden 

5     ùÿl-ı óayatıla ödenesi degül bu borç 

úoyup àayrımı àayrı yire aúça harç iden 

Àòir öẕüŋ helÀk olısar óüôn ü àuããadan 

6     iy fÀl idüp soran ideyin mi diyen nikÀó 

7     òaããÀ ki anda òalife óüsn ü cemÀl ola 

bilgil ki bu nikÀóda vardurur saŋa felÀó 

hem anda şefúat ola ve doàrılık ve ãalÀó 

8     mìrÀs elüme gire mi diyüp iden su’Àl 

9     saèy eylegil ki saŋa müyesser olupdurur 

bilgil ki saŋa yaòşı gelüpdür bugün fÀl 

iy niçe rıẕú u nièmet ü niçe helÀl mÀl 

10   iy dostluú gele mi diyen dostdan bana 

11   bir gice sen anuŋıla ger ãoóbet idesin 

bilgil ki Àndan ire niçe dostluú saŋÀ 

şol deŋlü luùf ide o saŋa úalasın ùaŋa  

12   iy ılduẕum nice diyü óÀlın ãoran yigit 

13   hem ùÀlièüŋ güneşi virüpdürür cihÀne nÿr 

bilgil ki necm ü devletüŋ olmışdurur saèid 

her neye kim el ururiseŋ olısar sadìd 

14   söẕüŋ ki àadr ide mi vefÀsına ol emìn 

15   bilgil sen anı muòliã u ehl-i vefÀdurur 

yoòsa emÀnetinde ola mı muókem ü metìn 

hem oldur ehl-i devlet ü iúbÀl ü ehl-i dìn 

16   iy fÀl idüp ãoran baŋa ehl-i emÀneti 

17   bilgil ki o kimseyi ki baŋa ãorduŋ iy emìn 

kim var mı ol emìn olanuŋ hem òıyÀneti 

ne vardurur emÀneti ne òod diyÀneti 

18   iy fÀl iden ki úısmet ola mı baŋa èulÿm 

19   gel imdi sende itme tamaè aŋa ki olmaya 

bilkim olası degül o çün geldi fÀl şom 

tÀ òatıruŋ evini òarÀp itmeye humÿm 

20   iúbÀl idüp iy bana ãoran kimesne òaber 

21   bilgil ki ol òaberde øarar yoúdurur saŋa 

kim var mı ol òaberde ki geldi baŋa øarar 

bilkim var anda düşmanı úahr itmege ẓafer 
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                                                                            [34a] 

 1                                                                                                     mecnÿn u leylÀ  

2     terk it iy dost eyleme bugün óacÀmatı 

3     ger söôüm işitmeyüp işlersen anları 

hem alma úan tÀ ki bulasın selÀmeti 

ol işde sen iy nice idesin nedÀmeti 

4     iy ôann iden işinde ki óayr ola mı ya şerr 

5     bilgil ki eyü geldi bu faluŋ iy hoş nihÀd 

hem var mı ol işi işlemekde baŋa øarar 

saŋa anda ne òayr var ne òod òatar 

6     iy işin işlemekde gümÀn eyleyen emìn 

7     pes anı úoyuban daòı bir işe el ur bu dem 

bilgil kim ol işüŋde saŋa òayr yoú yaúìn 

ola kim anı müyesser ide èavn idüp muèin 

8     iy işin işlemekde öẕi eyleyen gümÀn 

9     bilkim saèÀdetüŋ güni virdi cihÀna nÿr 

kim bana bunda aããı mı  ola veyÀ òod ôamÀn 

aããı vü òayr olur nekim işlersen iy cÀn 

10   iy işde òayr ola mı diyü eyleyen gümÀn 

11   ãabr-ı cemìlile iy nice òayra iresin 

teècil itme işüŋi ãabr eyle bir ôamÀn 

hem ãerr ü fitneden bulasın ãabrıla amÀn 

12   iy fÀl idüp ãoranki niçe olısar esìr 

13   her ẕaómetini dönderiser rÀóata ol óaúḳ 

bilgil ki ol esìre òudÀ oldı destigìr 

úurtulduàın yine tiô geliserdür saŋa beşìr 

14   iy fÀl idüp bir işde gümÀn ãoran emìr 

15   ger ãabr iderisen neki dileriseŋ iresin 

terk eyle ol işi ki saŋa òayr yoú yaúìn 

iveceklik ideriseŋ àuããa yiyesin 

16   iy fÀl idüp esìr bula mı diyen amÀn 

17   saŋa beşÀret ola yaúinda bulur necÀt 

bilgil ki ol esìre muèìn oldı destigìr müsteèÀn 

irişe ùÀyuŋa öôine olmadın ẕiyÀn 

18   iy fÀl ùutuban ãoran işinde iden gümÀn 

19   ãabr eylegil ola kim ol iş òayra irişe 

kim bu işde saŋa aãsı mı ire yaòÿd ôamÀn 

èavn eyleyüp èinÀyet ide saŋÀ müsteèÀn 

20   iy ãıdkıla gelüp öôi benden su’Àl iden 

21   bilgil kim oàluŋ olısar muúbìl u muùiè 

oàlum baŋa muùiè ola mı diyü fÀl iden 

Àòir ol olısar seni feròunde óÀl iden 
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                                                                            [34b] 

 1                                                                                                  muèammer ü óarbì 

2     iy fÀl iden ki úurtulısar mı èaceb esìr 

3     anuŋ soŋında óÀsıl olısar nice sürÿr 

bilgil ki kurtarısar anı sanièü úadìr 

óaúḳ ãunèıla iy niçe esìr olısar emìr 

4     iy ilçi tiẕde döne mi diyüp ãoraŋ òaber 

5     çünkim èinÀyet eyledi ol óayy u õü’lminen 

bilgil ki tiẕ geliser o bÀ fetó ü bÀ ẓafer 

şükr eylesen daòı aŋa her şÀm ü her seher 

6     iy fÀl iden ki kurtula mı óapisden esìr 

7     ãabr eyle ãabrıla ola kim úurtara anı 

bilkim òalÀã olması anuŋ degül yesìr 

ol ãÀniè ü hekim ü ebed dÀìm ü kadìr 

8     iy fÀl idüp ãoran ki gine döne mi resÿl 

9     bilgil kim yaúında ire saŋa ãÀd u sürÿr 

hem varduàı işinde söẕi ola mı úabÿl 

olmaya daòı ilçi óaúúında öôüŋ melÿl 

10   óÀl-i esìrden iy gelüp eyleyen su’Àl 

11   bilkim ne istedüŋise ol óÀãıl olusar 

úurtulmaàa èaceb bula mı fursat u mecÀl 

hem úurtarısar anı o hallÀú u ẕü’lcelÀl 

12   gel sen úan aldurup daòı itgil hacÀmatı 

13   imdi gel anı itmede tÀ’ òayr eyleme 

tÀ bulasın tanuŋda selÀmet ü èalÀmeti 

tÀ soŋra itmedüm diyü çekme nedÀmeti 

14   bilgil ki oàlunı bulası saŋa muùiʿ 

15   hem òalıúınuŋ Àóir ne münḳÀd ü mümteşil 

her fièlüŋde mübÀşir ve her úavlüŋe semiè 

hem ãÀlaóı muèÀvin ü hem fÀsıúa meniè 

16   óayvan beslemekde iy bana ãoran òalìl 

17   her ne ùaleb ideriseŋ irişesin aŋa 

bilgil ki ol saèÀdetüŋe olısardurur delìl 

hem vire her muraduŋı ol òalık u celìl 

18   iy ilçi tiẕ gele mi diyüben iden su’Àl 

19   bilkim bu demde ùÀliè bahtüŋ ẕuóaldurur 

kim egleniben ol biõe olmasadı melÀl 

her neyi umsan irmege yoúdurur saŋa mecÀl 

20   iy işüm öŋe  mi diyüben eyleyen gümÀn 

21   her ne ki işlesen úamu òayra ola úarìr 

bil her ne òayrısa saŋa ol olısar hemÀn 

her ne ùutarısaŋ o kÀra olur rabb ü müsteèÀn 
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                                                                              [35a] 

 1                                                                      ibrahim übn ü àaylÀn 

2     hayvÀn beslemek içün iy fÀl iden piãer 

3     bilgil ki gÀyet eyü gelüpdür saŋa bu fÀl 

tÀ bilesin ki anda saŋa òayr ola yÀ şerr 

şükr eyle òalıúuŋa irer işüŋe òayr 

4     iy kan alup óacÀmat içün eyleyen su’Àl 

5     terk eyle anı işleme ãabr eyle bir ôamÀn 

tÀ bilesin ne gösteriser bunda saŋa fÀl 

tÀ kim irişmeye öõüŋe àuããa u melÀl 

6     ger dilersen úan aldılarsaŋ óacÀmat it 

7     õirÀ bu işde var öôüŋe ãıhhat u devÀ 

teècil it bu işleri nefsüŋ selÀmet it 

bugün ger işlemeõisen irte nedÀmet it 

8     bugün gel alma úanı ve terk it óacÀmatı 

9     pes ãabr kıl bu işlere teècil eyleme 

ger ideriseŋ anca çekesin nedÀmeti 

ola ki ãabrıla bula öõüŋ selÀmeti 

10   her kimse ki óacÀmat ide veya úan ala 

11   her nesneden ki üşene andan bula necÀt 

ôaòmına merhem irişe derde devÀ bula 

şükr eyleye ilahına sıdú u ãafÀyıla 

12   bu dem gelüp oàlıiçün fÀl iden yigit 

13   gel şükr eyle ol allaha dem be dem 

bilkim o baòt-ı devletile olusar saèid 

kim ne dilerse úullarına virür ol mecìd 

14   ger úan alup ya ider olursaŋ óacÀmatı 

15   budur nasióatüm saŋa ger işidürisen 

õaòmet irişüp anca çekesin nedÀmeti 

bunları itme tÀ kim bulasın selÀmeti 

16   iy ol ki geldi baŋa ãorar ilçiden òaber 

17   bilgil ki ilçinüŋ òaberi òayr olur saŋa 

tÀ ki ilçünüŋ òaberleri òayr mı ola ya şerr 

şükr eyle sende rabbuŋa her şÀm u her seóer 

18   iy fÀl idüp óacÀmat ideyin diyen emìn 

19   bil her neyi ki işleriseŋ èaksi olısar 

bilgil ki anda saŋa devÀ yoúdurur yaúìn 

ger dilersen öõüŋe naãióat budurur hemìn 

20   iy fÀl idüp ãoran ki nice olısar esìr 

21   úurtuldı diyü anı beşÀret ide saŋa 

bilkim yaúında saŋa geliserdürür beşìr 

lütf itdi úulına ol saniè ü úadìr 
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                                                                             [35b] 

 1                                                                                                            ibn ü maèdì 

2     iy ol ki geldi ãordı baŋa ilçiden òaber 

3     bilgil ki aŋa anda òaùar vardurur èaõìm 

tÀ bile kim òayr mı iriser aŋa yÀ şerr 

ãabr it ki sabrıla kişiden defèolur øarar 

4     iy bana baòt u èiõõ ü şerefden ãoran ceyb 

5     bilgil ki yÀrı úıldı saèÀdet bugün saŋa 

èÀli naãìbe irmege uõun gören àarìb 

irdi öõüŋe fetó ü  ẓafer devlet ü naãìb 

6     iy fÀl idüp öõüme ãoran ilçiden òaber 

7     ãabr eylegil yaúında ola kim o girdigÀr 

kim bile ol seferde aŋa var mıdur øarar 

irişdüre aŋı saŋa bì òavf u bì òaùar 

8     gel iy dürüşiben ùaleb iden naãìb ü baòt 

9     her ne ùaleb ideriseŋ elüŋe giriser 

bilgil ki saèda oldı úarìn ùalièüŋ bu vaút 

ger óaõõ u baòt ü manãıb ger tÀc u ger cÀh u baòt 

10   iy ilçiden òaber işidüp eyleyen haõan 

11   ãabr eylegil ola kim luùf idüp ilÀ 

hem òavf idenki irseyidi aŋa øarar 

saŋa kelÀm adıla bì òavf u bì òaùar 

12   hayvÀn beslemekden iy óaõõ isteyen emìn 

13   çün devletüŋ sitÀresi mesèūddur bugün 

her ne ki isterisen ol ki elüŋe gire yaúìn 

her bir işüŋde öõüŋe óaú olusar muèìn 

14   iy fÀl idüp òalÀã bula mı diyen esìr 

15   her ne ki istesen elüŋe giriser úamu 

bilkim yaúında úurtarısardur anı úadìr 

her ne ki işleseŋ saŋa óaú olısar muèìn 

16   gel ot içme kim olmaya ol darÿ saŋa dÀ 

17   ger ãabr ideriseŋ saŋa ol şÀfì ü òakìm  

ãabr eylegil ki irişe her derdüŋe devÀ 

her derdüŋe devÀ vire her rencüŋe şifÀ 

18   iy ol ki geldi bana öõüŋ eyledi su’Àl 

19   bilgil ki ol esire òudÀ vire tiser necÀt 

tÀ bilesin esìre ne gösteriser bu fÀl 

yaúında olısar mütenaèim òuceste óÀl 

20   ger úan alursan ola saúımdan öõüŋ selìm 

21   ger óacÀmat ideriseŋ daòı vaútidür 

her õaómetüŋi raóata döndüre ol óakìm 

õirÀ ki demden anda devÀ vardurur delìl 
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                                                                             [36a] 

 1                                                                                                èanteret ibn ü şeddÀd 

2     iy fÀl idüp ãoran bana sultandan su’Àl 

3     bilkim gey ulu her tepeye irişüp öõüŋ 

kim bilesin irür mi saŋa èiõõ ü cāh-ı mÀl 

bilgil sora cihÀnda oluban òuceste hÀl 

4     iy fÀl idüp ãoran ki nice olısar ceyb 

5     bilgil şu kimseyi ki ciger yaúduŋ odına 

benden baèid mi olısar ol yÀòud úarìb 

hiç veçhile olur degül ol derdüŋe ùabìb 

6     iy fÀl idüp maèişet içün iden su’Àl 

7     gel saèy úıl talebde bahÀne çoú eyleme 

kim bilesin girür mi elüŋe óelÀl mÀl 

tÀ kim elüŋe gire nice nièmet-i óelÀl 

8     iy óÀcet isteyen kişi vaúti degül bu dem 

9     õirÀ ki umduàuŋa iresi degül öôüŋ 

terk eyle saèyüŋe ki idesersin aŋa nedem 

pes sende iltimÀsuŋı bu òalúdan eyle kim 

10   iy bir işi ben işleyen mi diyen yigit 

11   çünkim ãalÀó olmaya bir işde öôüŋe 

terk it bu işde saŋÀ òayr yoú söôüm işit 

terk eyle anı saèyüŋe bir işe daòı it 

12   iy bir işinde èaúıbetden ãoran hümÀm 

13   ãabr eylegil ola ki èinÀyet úılup ilÀ 

bilkim bu iş olası degül òayrıla tamÀm 

òayra irüre işüŋe ãabrıla ve’sselÀm 

14   iy fÀl idüp nice ola diyen yüklü èavratı 

15   bilkim bir oàluŋ olısar iy dost nìk ü baòt 

hem ùoàan oàlınuŋ daòı nice ola óÀleti 

dünyÀyı nÿra àarú ide şems-i saèÀdeti 

16   iy fÀl idüp öôüme iden úorúudan su’Àl 

17   bilkim bu úorúÿ  ẓÀhir olur mı bir gün öôüŋe 

tÀ bilesin ne gösteriser saŋa iş bu fÀl 

andan necÀt bulmaàa bulmayasın mecÀl 

18   iy fÀl iden ki öõüŋ ide yirinden intiúÀl 

19   iúdÀm eyle itmege tÀ’ òayr eyleme 

bir yire daòı var ki saŋa yaòşı ola hÀl 

kim óÀãıl ola anda saŋÀ mÀl u hem menÀl 

20   iy fÀl iden ki vire öõüŋ ehline ùalÀú 

21   gel terk eyle bu işe iúdÀm eyleme 

kim óaãıl ola èavratına buèd u iftirÀú 

saèy it ki iòtilÀfa irişmeye nifÀú 
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                                                                             [36b] 

 1                                                                                                ôüheyr übn ü ebì selma 

2     bugün gelüp iy úurèa ãaluban dutan fÀl 

3     bilgil ki ol yaúında bulusardurur necÀt 

ol óabis içinde esìr olandan iden su’Àl 

hem olısar saèÀdet ü baòtıla òoş óÀl 

4     iy fÀl idüp ãoran bana sultandan òaber 

5     bilkim bu òidmetüŋde saŋa yoúdurur necÀh 

kim òidmet etsem ide mi baŋa eyü naẓar 

terk it anı daòı yigine bulasın ẓafer 

6     iy èışú u hem muòabbetile àam çeken àarìb 

7     şol kimse kim vücuduŋı yaúduŋ hevesine 

bilgil ki saŋa meyl idesi degül ol ceyb 

ger aúça òarc iderüseŋ olur derdüŋe ùabìb 

8     gel terk eylegil bu maèÀşı bu dirligi 

9     çünki maèÀş ü dirligüŋ eyü degüldürür 

saèy eyleyüben istegil andan daòı peki 

eyüsin iste tÀ olasın èÀlemüŋ begi 

10    iy fÀl idüp ãoran ki ola mı óÀcetim úabÿl 

11    saŋa beşÀret ola ki her dürlü óÀcetüŋ 

ya olmayup úabÿl úıla mı ki şöyle ol 

mecmÿè-ı fièle geliben bulısar óusÿl 

12    iy úaãd eyleyüp işe iúdÀm iden kişi 

13     õirÀ ol işde baòt ü saèÀdet irüp saŋa 

òavf itmegil göŋülile işlegil ol işi 

üstüne ãÀye ãalsa gerekdür hümÀ kuşı 

14     iy gelübeni èÀúıbetinden ãoran işi 

15    ãabr eylegil sen ol işe iúdÀm itmegil 

tÀ úurtıla gümÀn úafesinden fikir úuşı 

ãabr eyle ki ola òayra döne işüŋ iy kişi 

16    iy yüklü èavratuŋ ùoàan oàlanı ãoran peder 

17    bilgil ki anı maúbÿl u devletlü olısar 

tÀ bilesin ki nicesi olısar ol piser 

hem baòt u èiõõ ü cÀhıla devletlü muèteber 

18    iy ol ki baŋa úorúuyla eyledüŋ su’Àl 

19    bilkim o dinilen saŋa vÀúiè degüldürür 

kim cenk ü fitne olursa nice ola óÀl 

bil düõmedür ki düõdi anı bir şaós-ı bedfièÀl 

20    iy bu yiri úoyup birine daòı intikÀl 

21    bilkim bu yiri çün úoyup ol yire varasın 

itmek dileyen it ki eyü geldi işbu fÀl 

óÀãıl ola o yirde saŋÀ èiõõ ü cÀh-ı mÀl 
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                                                                             [37a] 

 1                                                                                               èammÀret übn ü èaúìl 

2     iy fÀl idüp ãoran ki o úaçmış úul iy èaceb 

3     àam yime kim yaúında o úul ele giriser 

gine elüme gire mi ger eylesem ùaleb 

irişmedin öôüŋe senüŋ õaómet ü taèab 

4     iy gitmiş adam içün öõüŋ eyleyen melÿl 

5     bil kim o bu yaúında geliser degül saŋa 

saèy eyleyen ki tÀ aŋa óÀãıl ola vusÿl 

lìkin niyetindedür ki gele óidmetüŋe ol 

6     iy göŋül Àrõularını eyleyen ùaleb 

7     çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

bilkim giriser elüŋe mecmÿè bì taèab 

iy niçe òayra irüre óaú seni bì sebeb 

8     iy ol ki baŋa bugün eyledi su’Àl 

9     bilkim deŋiõe girmek eyüdür bu dem saŋa 

eyü ola mı deŋiôe girmek diyü itdi fÀl 

kim anda saŋa óÀãıl olur èiõõ ü cāh-ı mÀl 

10    iy öõi baŋÀ gelüp ekinden iden su’Àl 

11    ger ekin ekse òayli öõüŋ òayra iriser 

bilkim bu demde saŋa iŋen yaòşı geldi fÀl 

hem óÀãıl olısar saŋa çoú nièmet ü helÀl 

12    iy ortaú olmaàında naãib isteyen ceyb 

13     hem ol şerik öõüŋe görklü refìkdür 

bilkim ol ortaàuŋda saŋa vardurur naãìb 

ger òayr itse öôüŋe hiç olmaya èaceb 

14     iy borç nice ola diyüben su’Àl iden 

15     bilkim ki òÀlüŋi senüŋ olmadı müstaúìm 

bu àuããa iy èaceb gide mi diyü fÀl iden 

Àóir hem oldur öôüŋe dürlü melÀl iden 

16     iy evlenübenin ideyinmi diyen niúÀó 

17    sen her úaçan ki evlenesin òayra iresin 

bilgil ki bu niúÀóda vardurur saŋÀ felÀó 

hem óÀãıl ola anda saŋa nièmet ü ãalÀó 

18    mirÀå elüme gire diyü iy iden óesÀb 

19    terk eylegil bu úaãduŋı tÀ raóat olasın 

bilgil ki sen bu fikrüŋ her gir degil ãavÀb 

ger terk itmeseŋ çekesin iy nice èaõÀb 

20    iy dostdan vefÀ u maóabbet iden ùaleb 

21    andan vefÀ bulam diyü ger saèy ideriseŋ 

ol umduàuŋ olası degül çekmegil taèab 

öõüŋe niçe cevr ü cefÀ ire bì sebeb 
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                                                                             [37b] 

 1                                                                                                          õiyÀdüèl èÀcem 

2     dün ü gün iy øayiè olmışını eyleyen ùaleb 

3     bilgil ki ol elüŋe giresi degül senüŋ 

dürüşmegile ele gire mi diye èaceb 

pes saèy eyleyüp öõüŋe etmegil ùaèab 

4     iy ol úaçan úulum gine gele mi diyen er 

5     yaúında ol úul elüŋe girse gerekdürür 

işit bu fÀlı kim saŋa gör ne virür òaber 

ger itdiyse daòı ıraú yirlere sefer 

6     iy gidenüm gele mi diyü ben ãoran baŋa 

7     bilgil ki yaúında geliserdürür necìd 

işitgil imdi fÀluŋ ne gösterür saŋa 

şu resme rıõḳıla ki görüp úılasın taŋa 

8     iy arõum elüme gire mi diyen kişi 

9     bilkim ol arõu elüŋe giresi degül 

dün ü gün bu fikrile dürüşüp aàrıdan başı 

sende èabeå dürüşme ko terk eyle ol işi 

10   deŋiôe gireyin diyü iy ãoran òaber 

11   çünkim bu işde saŋa òaùar vardurur èÀøìm 

bilkim deŋiôe girmede vardurur saŋa òaùar 

sen daòı ol òaùardan idesin gerek óaôar 

12   ey ekin ekeyin mi diyüben iden su’Àl 

13   ekgil ekinüŋi sıàınup óaúúa ãıdúıla 

bilgil ki bu su’Àlle iŋen yaòşı geldi fÀl 

her neki arõuŋısa vire ol õüèl celÀl 

14   iy ortaú olmayın mı diyüben ãoran óabìb 

15   pes terk eyleyüp aŋa iúdÀm itmegil 

bilkim ol ortaàuŋda saŋa yoúdurur naãìb 

tÀ ki õiyÀna irmeyesin õaómetin çeküp 

16   ger dilesen taúÀøadan ola öôüŋ selìm 

17   bu borcdan bulası degül õimmetüŋ óalÀã 

gel borcuŋı öde daòı istemeden àarìm 

tÀ virmeyince óaúúını issine iy kerìm 

18   iy bugün evlenüben ideyin diyen nikÀó 

19   pes terk eyleyüp bu dem evlenmegi koàıl 

bilgil ki bu nikÀóda yoúdurur saŋa felÀó 

tÀ kim şürÿr-ı õevcden öõüŋ bula necÀó 

20   iy fÀl idüp ãoran baŋa mirÀåiçün òaber 

21   saŋa beşÀret ola ki saèd oldı tÀlièüŋ 

tÀ bilesin ki elüŋe giriser mi sìm ü õer 

yaúında niçe mala gerek bulasın ẓafer 

 

 

 

 

 



158 

 

                                                                             [38a] 

 1                                                                                                    beşşÀn ibn ü yeôìd 

2     av avlamaúiçün iy gelüp eyleyen su’Àl 

3     bilgil ki fÀl eyüdür ger ava varasın 

kim ava varasın ger eyü gelürise fÀl 

iy niçe ãaydıla gelesin sen òuceste óÀl 

4     iy fÀl idüp gelüp öõüme eyleyen su’Àl 

5     bilkim o fevt olan ele girür degüldürür 

kim elüme gire mi o zayiè olan mÀl 

pes sen daòı ùamaè idüben çekmegil melÀl 

6     úaçmış kimesnesin iy gelüp eyleyen ùaleb 

7     saŋa beşÀret ola ki kendü ayaàıyla 

ãoran ki elüme gire mi ol úaçan èaceb 

úapuŋa geliser daòı sen çekmedin taèab 

8     iy àayìb adam içün Àóir ãoran òaber 

9     bilgil ki ol yaúında geliserdürür saŋa 

kim gele mi gelmeye mi óÀl nolısar 

mal ü menÀl ü nièmet ü cÀhıla muèteber 

10   iy arõu elüme giremi diyen emìn 

11   pes terk eylegil daòı úasd etmegil aŋa 

bilgil ki ol elüŋe geliriser degül yaúìn 

çün ele girmeye niçe bir saèy idesin 

12   iy úaãd idüp ticÀretiçün eyleyen sefer 

13   bilkim deŋiõe girmede niçe futÿó var 

úorúup deŋiõe girmegi úoyup iden óaõer 

hiç yoúdur andan öõüŋe bir ôaómet ü øarar 

14   iy ekin ekmegiçün öõi eyleyen su’Àl 

15   bilgil ki baót ü devletüŋ iúbÀl idüpdürür 

tÀ bilesin ne gösteriser saŋa iş bu fÀl 

her nekim ekesin öŋeriser ol õüèl celÀl 

16   iy ortaú olmaàında gelüp fÀl iden cüvÀn 

17   gel bu dem ortaú olmaàa iúdÀm itmegil 

fÀlum ne göstere diyüben úılan imtióÀn 

tÀ èiõõetüŋe maluŋa irişmeye õiyÀn 

18   iy ol ki geldi fÀl idüben eyledi su’Àl 

19   saŋa beşÀret ola ki bì menn ü bì taèab 

tÀ bile borcın ödemege bula mı mecÀl 

yaúında borcun ödeniserdür èaliü’l kemÀl 

20   gel iy teõevvüc eyleyüp evlenmek isteyen 

21   bilkim nikÀó itmede yoúdur saŋa felÀó 

esbÀb óaøır eyleyüben úayd-i bì yayÀn 

terk it bu úaãdı uyúuda iseŋ daòı uyan 
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                                                                             [38b] 

 1                                                                          aóvaã ibn ü muóammed 

2     iy èömrüm uõun ola mı diyüp iden su’al 

3     sen ãanma ùÿlı èömürile èÀlemde úalasın 

bilgil ki bu su’Àle muvÀfıú degil bu fÀl 

èìş idesin teneèüm ü õevkile mÀh u sÀl 

4     iy av avlamaúlıàa úaãd eyleyen cüvÀn 

5     her ne úadar ki av idesin öŋiserdürür 

bilkim saŋa müsÀèid úılmışdurur ôamÀn 

çün èavn idüpdürür saŋa ol óayy u müsteèÀn 

6     iy øayiè olmışını gelüp eyleyen ùaleb 

7     bilgil ki ol elüŋe giriser degüldürür 

gine eline girmekiçün isteyen sebeb 

pes sende anuŋiçün dürüşüp çekmegil taèab 

8     úaçmış úulını iy dürüşüp isteyen kişi 

9     her ne úadar ki isteriseŋ girmeõ elüŋe 

girmeõ elüŋe isteme úo bu èabeå işi 

ne aããı istemek çü úafesden úovduŋ úuşı 

10   iy giden adamını gelüp eyleyen ùaleb 

11   bilgil anı ki ol úadar ekleniser ki tÀ 

gitmiş iken girü gele mi diyen iy èaceb 

nevmìd oluncaàaõ geliser saŋa bì taèab 

12   iy arõu elüme gire mi diyen cüvÀn 

13   bilgil ki her murÀda elüŋ iriserdürür 

işüm neye irişe diyü isteyen beyÀn 

çün saŋa èavn eyledi ol óayy u müsteèÀn 

14   iy nehre girmekiçün öõi isteyen amÀn 

15   bilkim saŋa ve malıŋa hiç úorúu yoúdurur 

ãoran ki bu deŋiõde baŋa ola mı õiyÀn 

bilkim elüŋe girse gerek mÀl bì girÀn 

16   iy ekin ekmekiçün öôi eyleyen su’Àl 

17   bilkim õiyÀde saŋa òayr vardurur èaẓìm 

tÀ bile ki anda var mı aŋa kesbe hiç mecÀl 

hem anda óÀãıl ola niçe nièmet-i óelÀl 

18   iy ortaú olmaàında öküş fikr iden hümÀm 

19   şirketde saŋa bilki òayr yoúdurur bu vaút 

bu işde òayr ola diyüben iden ihtimÀm 

ger cümle òalú saèy ide senüŋiçün tamÀm 

20   iy borç-ı àarìm içün eyleyen su’Àl 

21   bilkim o borç ödense gerekdür tamÀm 

tÀ bile tiõ ödenmegine var mıdur mecÀl 

hem úalmasa gerek saŋa bu işde hiç melÀl 
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                                                                           [39a] 

 1                                                                                              semmÿl 

2     iy ekin ekmegiçün öõi fÀl iden yigit 

3     terk eyle ekin ekmegi ãabr eyle bir ôaman 

saŋa bu yıl ekinde òayr yoú söôüm işit 

tÀ àuããaya irürmeye öõüŋi bir iş it 

4     ortaúlıú içün iy gelüben fÀl iden cüvÀn 

5     bilkim bu şirketiŋ saŋa maómuddur bugün  

fÀlum eyü ola mı diyüben ãoran beyÀn 

her ne ki ùutasın öŋeriser ol müsteèÀn 

6     iy bir àarìmile nice idem diyen òalìl 

7     bilkim yaúında úamusı borcun ödeniser 

bu borcum ödene mi diyüben ãoran õelìl 

luùf idiserdürür saŋa ol òalıú u celìl 

8     iy èavrat almagiçün öõi eyleyen su’Àl 

9     saŋa beşÀret ola ki saèd oldı talièüŋ 

ta bilesin ki saŋa iyü geliser midür bu fÀl 

kim óaú müyesser itdi saŋa õevce-i óelÀl 

10   iy cidd ü cehd ile gelüben fÀl iden piser 

11   bilgil ki fÀl yaòşı gelüpdür bugün saŋa 

mirÀå elüme gire mi diyü ãoran òaber 

iy nice mala rıõúa gerek bulasın ẓafer 

12   iy dost baŋa ãadıú ola mı diyen nigÀr 

13   bilkim o dost öõüŋe àayet şefikdür 

tÀ bilesin ãadÀúatına var mı èitibÀr 

şol yÀrdur ki ùapuŋa yÀr olmaàa yarÀr 

14   iy gelüben ãoran baŋa ılduô-ı òÀlini 

15   saèda muúÀrib olmadı bu demde ılduõuŋ 

tÀ saèda mı delìl olısar bile fÀlını 

lìkin muúÀrib olmaàa vardurur iótimÀl 

16   iy fÀl iden ki baŋa o yÀr ide mi vefÀ 

17   gel dost ãanma anı ki düşmandurur saŋa 

yÀ vaèdesine ùurmayuban ide mi cefÀ 

ãanma sen anda kim buluna derdüŋe devÀ 

18   iy fÀl iden ki o kimse baŋa ola mı emìn 

19   bilgil anı ki öõüŋe àayet emìndürür 

yÀòud òiyÀnet idübeni ola mı laèìn 

oldur emÀnetinde bu dem muòkem ü metin 

20   iy èilm oúumaú içün öõi fÀl iden cüvÀn 

21   bilkim saŋa müyesser olısar nice èulÿm 

kim oúumakda òayr ola mı bilesin èayÀn 

ÀsÀn idiser anı saŋa òayy u müsteèÀn 
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                                                                          [39b] 

 1                                                                                          naãìb übn ü maúãÿd 

2     iy baòre girmekiçün öõi eyleyen su’Àl 

3     bilgil ki anda iy niçe maúãÿda iresin 

tÀ bilesin deŋiõde saŋÀ nice ola óÀl 

hem daòı óÀãıl ola saŋa çoú óelÀl mÀl 

4     gel iy heves idüben ekeyin diyen ekin 

5     ger söõümi işitmeyüp ekin ekerisen 

saŋa bu yıl ekinde òayr yoúdurur yaúìn 

óÀãıl olan öõiŋe meşaúúat ola hemìn 

6     iy ol ki ortaú olmaàa úaãd itdi şirkete 

7     bilkim bu demde àÀyet eyü geldi fÀluŋ 

tÀ kim o şirket ucıla irişe nièmete 

gerek bu işde sen iresin baòt ü devlete 

8     gel iy öõini àuããayla eyleyen óaõìn 

9     göŋlüŋi şÀd eyle ve àam çekmegil daòı 

borcum ödene mi diyüben àam çeken emìn 

yaúında borcuŋ ödeniser yesirle yaúìn 

10   iy fÀl ùutubanı ùaleb eyleyen nikÀó 

11   pes sende bikr ü sÀlihasın al alursaŋ 

bilgil ki ol nikÀóda vardurur saŋa felÀó 

tÀ òÀãıl ola anuŋıla saŋÀ da ãalÀò 

12   iy saèy eyleyüben mirÀå iden ùaleb 

13   ol mÀl elüŋe bil ki giriser degül tamÀm 

çoú mal elüme gire diyüben çeken taèab 

ger rubèı daòı ele gire idesin ùarab 

14   iy ol ki saèy ider ki bula yÀr-ı ãÀdıú ol 

15   bilgil ki ol elüŋe giriser degüldürür 

şol yÀr ki ola kendüye àayet muvÀfıú ol 

diŋle bu söõi cÀnıla gel murÀd-ı óÀõıú ol 

16   iy saèy idüp öõüme gelüp eyleyen su’Àl 

17   bil ùÀli´üŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

tÀ bilesin ki ılduõuŋ ola mı saèd-ı hÀl 

hergiõ maúÀm-ı naòse daòı úılmaõ intiúÀl 

18   iy saèy idüp gelüp bu saèat fÀl iden yigit 

19   ol kimse bilkim itse gerek èahdine vefÀ 

fÀluŋ ne gösterür diyen gel söõüm işit 

hem öõi saŋa olsa gerek mürşid ü reşìd 

20   iy fÀl iden ki kimse baŋa ola mı emìn 

21   bilgil ki ol emÀnete lÀyıú degüldürür 

yÀòud ol olısar mı durur òayin ü laèìn 

her laóẓa-yı fikri úaãd-ı òıyÀnetdürür hemìn 
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                                                                          [40a]                                                                

 1                                                                                            küveys übn ü mÀlìk 

2     iy arõÿ ele gire diyüp iden ùaleb 

3     çünkim müyesser olmaya ãabr eyle bir õamÀn 

girmeõ elüŋe saèy idüben çekmegil taèab 

tÀ şuŋa dek ki úısmet ide saŋa óaú çalab 

4     óayvÀn beslemekde iy òayr isteyen emìn 

5     çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddurur bu dem 

bilkim iç nice òayra iriser öõüŋ yakìn 

her iş ki ùutasın olusar muókem ü metin 

6     iy kurèa ãaluban öõüme eyleyen su’Àl 

7     óayvÀn beslemekde saŋa òayr yoúdurur 

tÀ bilesin ne gösteriser saŋa iş bu fÀl 

ãabr it bu işde tÀ kim olasın ḫuceste hÀl 

8     óayvÀn beslemekde öõüŋ òayra iriser 

9     çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddurur bu dem 

her görmedügi nièmet-i inèÀm göriser 

öõüŋ gerek ki manãıbıla òükm süriser 

10   óayvÀn beslemekde iy òayr isteyen cüvÀn 

11   terk eylegil bu işini saèy itmegil èabes 

ol işde saŋa òayr úomadı o müsteèÀn 

saèyın èabes ide ne meşaúúat úalur hemÀn 

12   iy ilçi gine gele mi diyüp ãoran òaber 

13   hem sen anuŋla iy niçe òayra iresin 

bilkim yaúında gelse gerek saŋa bì òaber 

her arõuŋa anuŋla bulasın ẓafer 

14   iy òayra irişeyim diyü óayvÀn besleyen 

15   bilkim bu işde saŋa òayr yoúdurur yaúın 

dünin dürüşiben àuããasın yiyen 

ben dimeõem bu bi saŋa fÀlundurur diyen 

16   gel bugün iy binÀ ü èimÀret iden emìn 

17   her ne úadar ki yapu yapasın oŋad ola 

bilgil ki saŋÀ bunda òayr vardurur yaúìn 

dürüş ki her òarabuŋı maèmÿr idesin 

18   óayvÀn beslemekde iy òayr eyleyen ùaleb 

19   terk eylegil bu nesneyi hergiõ dürüşmegil 

bu nesne saŋa òayra olası degül sebeb 

tÀ òayr olmaõ işden öõüŋ çekmeye taèab 

20   gelüben öõüme iden ilçiden su’al 

21   bilkim yaúında irse gerek òidmetüŋe ol 

tÀ bilesin bu işde saŋa niçe gele fÀl 

envaè-ı nièmetile münaúúam-ı òuceste óÀl 
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                                                                         [40b] 

 1                                                                                                      imrüèl úays 

2     gel saèy idüp iy óÀcetine eyleyen necÀh 

3     her bir işinde seni murÀda irüre 

bilkim bu óÀcetüŋde saŋa iriser felÀó 

hem düõi úıla o óaú nièmet-i salÀó 

4     gelübenin iy úurèa ãalıban fÀl iden esìr 

5     bilgil ki her ne işe ki iúdÀm idesin 

tÀ bilesin neye ire göŋlüŋdeki øamìr 

óaú olısar ol işde saŋa èavn u destigìr 

6     iy her işinde èÀúıbetinden iden su’Àl 

7     her ne işüŋ ki varısa òayr ola Àòiri 

bilgil ki saŋa àÀyet eyü geldi iş bu fÀl 

hergiõ işüŋde göŋlü ki irişmeye melÀl 

8     iy yüklü èavratından öôi eyleyen su’al 

9     bir oàlı ùoàısardurur ol èavratuŋ ki ola 

anuŋ haúúında tÀ bilesin niçe gele fÀl 

óüsn-ü cemÀl-i èaúlu kemÀl içre bì miåÀl 

10   iy úorúu nice ola diyüben su’al iden 

11   bilkim bu işde õerrece yoúdur saŋa ôiyÀn 

bu úorúudan necÀt ola mı diyü fÀl iden 

ve hem òayÀlile iy öõine melÀl iden 

12   yirin úoyup iy bir yire daòı iden intiúÀl 

13   terk eyleyüp bu gitmegi ãabr eyle bir ôamÀn 

bilkim bu intiúalüŋe gelmedi yaòşı fÀl  

ger ãabr itmesen çekesin iy nice melÀl 

14   iy fÀl idüp gelüp baŋa óÀlin ãoran er 

15   bil ki anı boşamaúda øarar yoúdurur saŋa 

kim èavratuŋ boşamada var mı saŋa øarar 

bil ki anı saúlamaúda saŋa vardurur òaùar 

16   iy fÀl idüp öõüme gelüben ãoran òaber 

17   bilgil kim öŋdi işüŋ saèd oldı ùÀli´üŋ 

tÀ bile ùutuda saŋa var mıdur òaùar  

her ne işe ki el urasın òayra iriser 

18   iy ol ki geldi óÀkime varmaàÀ itdi fÀl 

19   bilgil ki yaòşı gelmedi fÀluŋ bu dem senüŋ 

àÀlib olam mı òaãma diyüben iden su’al 

òasmuŋa gÀlib olmaàÀ yoúdurur saŋa mecÀl 

20   iy fÀl iden kişi baŋa bildürdi iş bu fÀl 

21   fÀluŋ eyüdürür ãıàınup óaúúa iş bu dem 

ki öõün gelüp seferden idüpdür bu dem su’Àl 

her ne diyÀra istesen eylegil intiúÀl 
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                                                                           [41a] 

 1                                                                                                           ebÿ nuvÀs 

2     yirinden iy gelüb ideyin diyen intiúÀl 

3     ãabr eylegil ùurup daòı bir yire varmaàıl 

bilgil ki eyü gelmedi bu dem saŋa bu fÀl 

ger varur olursan olursın şikeste óÀl 

4     gelüp ıøùırÀbıla benden su’Àl iden  

5     söôü mi işidürisen ehlüŋi boşama 

ehlümi boşasam nice ola diyü fÀl iden 

õirÀ ki oldurur seni feròunde óÀl iden 

6     iy fÀl idüp gelüp baŋa bu dem ãoran òaber 

7     saŋa beşÀret ola ki fÀluŋ eyüdürür  

kim ùutu ḳomaàda saŋa var mıdur òaùar 

her neye úaãd iderseŋ aŋa bulasın ẓafer 

8     ger sende èaúıl varışa terk it òuãÿmeti 

9     her kimse kim òuãÿmete úaãd eyler öõüni  

tÀ óÀãıl itmeyesin öõüŋe nedÀmeti 

evvel úabÿl itse gerekdür melÀmeti 

10   iy ol ki geldi baŋa su’Àl eyledi  bu dem 

11   bilgil ki bu seferde saŋa şol úadar nièam 

òayr ola mı eger sefer içün baãam úadem 

óÀãıl ola ki öõüŋ ola maòdÿm u muóterem 

12   iy gelüben ticÀretiçün úaãd iden sefer 

13   saŋa beşÀret ola ki esenligile sen 

bilgil ki bu seferde saŋa yoúdurur òaùar 

çoú aããıya bu yılda gerek bulasın ẓafer 

14   iy nesne ãatmaàıçün öõi eyleyen su’Àl 

15   bu baèda saŋa iy niçe menfaèat olup 

bilgil ki bu ãu’Àlüŋe çoú yaòşı geldi fÀl 

óÀãıl olısar öõiŋe bu nice óelÀl mÀl 

16   iy nesne ãatun almada gelüp su’Àl iden 

17   bilkim bu işde saŋa òayr yoúdurur yaúìn 

òayr ola mı baŋa iy èaceb diyü fÀl iden 

iy nesne-i úıõ alup öõine melÀl iden 

18   iy ol ki óacca varmaàa úaãd eyledüŋ bu dem 

19   óaú haccuŋı saŋa rÿõı úılısardurur bu yıl 

ol işde sen gerek olasın åÀbit úadem 

mevúıfda vaúfeye ùurısarsın bilÀ sekÀm 

20   iy at koşmaàiçün öõi fÀl iden cüvÀn 

21   teşviş çekme àam yime atuŋı úoş bu dem 

bilgil ki saŋa yÀrı úılupdur o müsteèÀn 

saŋa gerek ki aããı ola òasmuŋa õiyÀn 
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                                                                            [41b] 

 1                                                                                                               òansÀ 

2     iy nice ola diyü ãoran úorúudan òaber 

3     bilgil ki ne muúadderise olsa gerek ol 

tÀ bilesin ki anda saŋa varmıdur øarar 

irişse gerek ol saŋa her neyse òayr u şer 

4     iy yirini úoyup daòı bir yire intiúÀl 

5     yirüŋde gel muúìm ol otur ger gideriseŋ 

itmekiçün gelüp öôüme eyleyen su’Àl 

ãoŋra öõüŋ çeke iy niçe àuããa vü melÀl 

6     ger sen bu èavratuŋ boşarısaŋ bu dem iy yÀr 

7     ger boşasaŋ gele öôüŋe èiõõ ü şeref 

gide dükeli ôecrüŋ ve nefsüŋ bula úarÀr 

ger boşamaõısaŋ gide nÀmÿs u èiõõ ü èÀr 

8     ger fÀl idüp baŋa ãorasın ùutu óÀlini  

9     terk eylegil ùutuya yaúın olmaàıl eger 

diŋle nedür diyem saŋa anuŋ maúÀlini 

terk eylemeõisen çekisersin melÀleti 

10   iy gelüben cenk ü òuãÿmet iden ùaleb 

11   bilgil ki òasmuŋı öõüŋe àÀlib olısar 

òaãmına àÀlib olmaàiçün isteyen sebeb 

gelsen daòı bu işde iŋen çekmegil taèab 

12   iy ol ki geldi baŋa su’Àl eyledi bu dem 

13   terk eylesün o kimse sefer itmesün bu dem 

tÀ bile kim seferde aŋa varmıdur úadem 

tÀ kim irişmeye her işinde aŋa nedem 

14   gelüben iy ticÀretiçün fÀl iden cüvÀn 

15   úoàıl bu úamu fikri sefer eyleme bu dem 

ger dileseŋ ki àuããadan öôüŋ bula amÀn 

terk eylegil ticÀreti ãabr eyle bir õamÀn 

16   iy nesne åatmaàında öõi àuããa àam yiyen 

17   bilgil ki bu işüŋde senüŋ yoúdurur felÀó 

geh ãatayın diyen gehi ãatmayayın diyen 

devletlüdür naãióat işidüp söõe uyan 

18   iy nesne almaàıiçün öõi eyleyen su’Àl 

19   pes terk eyle nesneyi almaàı ãabır úıl 

bilkim òayırlu gelmedi öõüŋe iş bu fÀl 

tÀ alduàuŋ õiyÀn idüben çekmegil melÀl 

20   iy óacc eylemeklige úaãd iden eyü úul 

21   gel óacc idüp meõÀr-ı resÿli õiyÀret it 

bilgil ki óaú müyesser idüp idiser úabÿl 

tÀ kim teraóóum ide şefÀèat úıla resÿl 
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                                                                            [42a] 

 1                                                                               urvat u  ibn ü verdì 

2    iy ol ki úaãd itdi öõüŋ óacca varasın 

3    bilkim o óacc saŋa müyesser degül bu yıl 

hem türbe-i resÿle irüp nÿr göresin 

ãabr eyleyüp meger bir yıla daòı iresin 

4    iy ol ki yarış için atın eyledi ırÀú 

5    bilkim senüŋ atuŋ úamusın geçiserdürür 

kim kendü atı òasm atını geçe bilÀ nifÀú 

ger her birinüŋ atı olur işde burÀú 

6    iy ol ki geldi òasta olandan ider su’Àl 

7    bilgil ki ol yaúında şifÀ bulısardurur 

tÀ bile kim òoş olmaàa ol bula mı mecÀl 

õirÀ delìl-i òayr oluban yaòşı geldi fÀl 

8    iy ol ki kendü èömri uõun olmaàın diler 

9    bilgil ki èömrüŋ uõun olısardurur senüŋ 

her óÀcetine tÀ kim anuŋla bula ôafer 

hergiõ maèişetüŋe irişmeyiser øarar 

10   iy av avlamaàa varayın diyen cüvÀn 

11   her úanda varsaŋ avuŋ öŋiserdürür senüŋ 

bilkim saŋa èinÀyet idüpdürür o müsteèÀn 

saèy eyle olmaya diyü eylemegil gümÀn 

12   gelüp iy øayi olmışını isteyen emìn 

13   her nesne kim gidipdür ele giriser tamÀm 

bilkim bu işde saŋÀ óaú olmışdurur muèìn 

sen úoruyayın àuããa çekersin ve àam hemìn 

14     úaçmış úulın ùaleb iden geõen iy şehr ü kend 

15     yaúında úuluŋ elüŋe girse gerek senüŋ 

ger söõüm işidürse öõüŋ budur aŋa pend 

boynuna ãal kemendi ve ayaàuna baàla bend 

16     gelüp iy fÀl idüben benden ãoran cüvÀn 

17     bilkim bu ay içinde o gelse gerek saŋÀ 

şol kimse dengi gitdi belürmedi bir õamÀn 

gelmekliginde olmasun eyleyesin gümÀn 

18     iy arõÿ ele gire mi diyü fÀl iden 

19     bilgil ki elüŋe giriser degül ol senüŋ 

óÀãıl ola mı diyü àınÀdan su’Àl iden 

saèy-ı Àbeå úılup iy öõüŋe melÀl iden 

20     deŋiôe girmek içün iy gelüp ãoran òaber 

21     terk it deŋiõe girmegi ãabr eyle bir ôamÀn 

bil kim bu yıl deŋiôde iken vardurur òaùar 

tÀ kim saŋa ve malıŋa irişmeye øarar 
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                                                                             [42b] 

 1                                                                                                              fereõdaú 

2     iy nesne ãatmaàiçün öõi fÀl iden cüvÀn 

3     çünkim ãatıda faydaŋ olmaya iy emìn 

bilkim bu ãatıda öõüŋe vardurur õiyÀn 

pes terk eyle anı ve ãabr eyle bir õamÀn 

4     iy nesne ãatun almaàiçün fÀl iden cüvÀn 

5     bilgil ki ol alduàıŋı àÀyetde úıõdurur 

her nekim anda giôlüyse bilesin èayÀn 

şÀyet ki ãoŋra ãatıcaàaõ idesin õiyÀn 

6     iy óacca varmaàiçün öõi fÀl iden cemìl 

7     bilkim müyesser olsa gerekdür bu yıl saŋa 

kim göresin müyesser olur mı saŋa bu yıl 

sende sefer idüp yüri saèy eyle óacc úıl 

8     iy at úoşmaàiçün atın eyleyen yarÀk 

9     bilkim ol atları senüŋ geçer degül 

tÀ bilesin yarışda kimüŋ olısar sibÀú 

ger úoşduàuŋ atuŋ daòı olurısa burÀú 

10   iy fÀl idüp gelüp baŋÀ öõi su’Àl iden 

11   bil kim dükeli èilleti gitse gerek anuŋ 

kim òasta bilesin bula mı ãıóóat-ı beden 

bilmeyesin ki böyle ãaóió olduàı neden 

12   gelüp baŋa iy ùÿl-ı èömürden iden su’Àl 

13   saŋa beşÀret ola ki ùÿl-ı óayÀtıla 

kim bilesin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

èiş idesin èÀlemüŋ içinde òoş óÀl 

14   bilgil ki fÀluŋıla şu maèlÿmdur bu dem 

15   úo av avlamaúlıàı ãabr eyle bir õamÀn 

av avlamaúlıàuŋ katı meômÿmdur bu dem 

saŋa òudÀ irişür ne ki maúsÿmdur bu dem 

16   iy øÀyiè olmışını gelüp isteyen yigit 

17   õirÀ ki ol bu yıl elüŋe giriser degül 

sen anı istemekde iŋen olmaàıl necìd 

ãabr eyle bir õamÀn ögüdüm ùut söõüm işit 

18   úaçmış úul içün iy öõüni eyleyen melÿl 

19   úatè recÀ idüp aŋa ãabr eylemek gerek 

bilkim daòı elüŋe giriser degül o úul 

tÀ şuŋa degiŋ tengri dilegüŋ ide úabÿl 

20   iy fÀl issi bilki bu fÀluŋı geldi şom 

21   yaúında geliser diyü umarısaŋ anı  

àÀyib olup gidenden öõüŋ ummasun úurÿm 

óÀãıl ola öõüŋe niçe àuããa vü hümÿm 
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                                                                            [43a] 

 1                                                                                    aèşeyi ibn ü úays 

2     iy şiddet ü belÀdan öõi isteyen necÀt 

3     ol şiddet ü belÀdan öõüŋ kurtulur degil 

bilgil ki ne deŋlü kim saŋa uôun ola óayÀt 

illÀ meger müsÀèid ola ãavmıla ãalÀt 

4     maóbus kimseden iy gelüben ãoran edìb 

5     pes óaúúÀ ãıàınup aŋa ãabr eyle bir õamÀn 

ol óapisden necÀta aŋa yoúdurur naãìb 

tÀ şuna dek duèÀŋı úabÿl eyleye mucìb 

6     iy fÀl idüp iden baŋa sulùÀndan su’Àl 

7     bilkim irişiserdür o sulùÀndan saŋa 

tÀ göresin neye ki delÀlet iderse fÀl 

baòt u saèÀdet ü şeref ü èiõõ ü cÀh-ı mÀl 

8     o dost-ı èışkıla çeker òÿn iden àarìb 

9     anuŋ maóabbeti saŋa senden õiyÀdedür 

bilgil saŋa àÀyet meyl itdi ol óabìb 

mecmuè derdüŋe gine ol olısar ùabìb 

10   iy ol ki dirliginden öõüme ider su’Àl 

11   bilsün ki dirliginde anuŋ yoúdurur felÀó 

tÀ bile kim öõine ne gösteriser bu fÀl 

óÀãıl degüldürür aŋa illÀ àam u melÀl 

12   iy ol kişi ki óÀcetine istedi necÀó 

13   saŋa beşÀret ola ki ol óÀcetüŋi sen  

fÀl itdi ki anda bile aŋa varmıdur felÀó 

óÀãıl olup gerek bulasın rüşdile ãalÀó 

14   işin işlemeklikiçün fÀl iden hümÀm 

15   çün ùÀlièüŋ sitÀresi mesèÿddur bugün 

tÀ bilesin anı ki olısar mıdur temÀm 

pes saèy idüp gerek idesin aŋa ihtimÀm 

16   gelüp iy èÀúıbetinden öõüme iden su’Àl 

17   bilkim her işde èÀúıbetüŋ òayra iriser 

tÀ bilesin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

caó-ı celÀlile olısarsın ḫuceste óÀl 

18   gelüp iy yüklü èavrat içün fÀl iden èaõìõ 

19   bir oàlı ùoàa yüôüni ay görse taŋ ola 

tÀ bilesin ùoàurduàı oàlanmıdur ya kıõ 

her bir òaddüŋi kirpigünüŋ ola òÿm-rìõ 

20   iy úorúulu òaber işidüp fÀl iden cüvÀn 

21   bilgil ki ol feõÀè òaberi iriserdür yaúìn 

tÀ bilesin sen anı gerçekmi yÀ yalan 

saèy eylegil ki olmaya andan saŋa õiyÀn 
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                                                                           [43b] 

 1                                                                                                   Àòùal übn ü èam 

2     iy cenk eylemeklikiçün fÀl iden dilìr 

3     her ne úadar ki cenk ola manãÿr olasın 

bilkim bu işde öõüŋe óaú ola destigìr 

õira èinÀyet itdi saŋa  ṣaniè ü úadìr 

4     iy şiddetiçün öõi gelüp fÀl iden cüvÀn 

5     bilkim o şiddet ü belÀ vakiè olısar 

kim bilesin ki varmıdur andan saŋa õiyÀn 

illÀ meger ki faøl ide ol óayy u müsteèÀn 

6     iy sicn içinde óabs olançün iden su’Àl 

7     bilkim yaúın õamÀnda bulısardurur necÀt 

kim bilesin ki var mı aŋa úurtulmaàa mecÀl 

hem luùf-u sanèile olısar òuceste hÀl 

8     sulùÀndan iy rifèat ü cāh isteyen güõÀf 

9     çün umduàun elüŋe giriser degüldürür 

ol elüŋe giresi degül bÀri urma lÀf 

sen daòı raẓı ol şu úadar kim ola kifÀf 

10   iy yÀre vuãlat ola mı diyü iden su’Àl 

11   ol umduàum elüŋe giriser degüldürür 

õÀyil olur mı hem bilesin óasret ü melÀl 

illÀ meger ki òarc ola altun u aúçe mÀl 

12   iy dirligüm nicesi ola diyü fÀl iden 

13   bilkim saèÀdetüŋ güni mesèÿddur bugün 

her ne gördünise diyem anı saŋa ben 

dirligüŋ eyü ola diri olduàuŋca sen 

14   iy óacet issi óacetüŋ olsa gerek revÀ 

15   çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddur bugün 

hem luùf idüp o óaú idiser derdiŋe devÀ 

her ne ki ùutasın anı oŋadısar cüdÀ 

16   gel sırrıŋı baòillere èilÀm itmegil 

17   fÀluŋ bu işde çün eyi gelmedi kendüŋi 

hem olmayası işlere iúdÀm itmegil 

Àòir beşer yaşurmayuben bet nÀm itmegil 

18   iy her işinde èÀúıbetinden ãoran hümÀm 

19   bilsün ki úamu işi tamÀm olısar degül 

tÀ bilesin her bir iş olısar mı aŋa tamÀm 

mecmuèın işlemekde pes etmesün ihtimÀm 

20   iy yüklü èavratum ne ùoàura diyen èaõìõ 

21   bir úıõ toàura şöyle güõel ola kim o úıõ 

fÀl eyleyem ki bile oàlı mı ùoàar ya kıõ 

aŋsuzda yüõini göricek óurì sanasıõ 
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                                                                           [44a] 

 1                                                                                                           benì èÀmr 

2     iy yüklü èavratum ùoàra mı diyen yigit 

3     daòı şu resme óÿb ola óüsnile bilkim 

bir oàlı ùoàa baht ü saèÀdetlüŋi işit  

yüõün görse ve eli ola óÿr-ı behişt 

4     iy úorúuya feõaè işidüp üşenen cüvÀn 

5     lìkin saúın sen ol işe iúdÀm itmegil 

bilgil kim ol feõaèda saŋa yoúdurur õiyÀn 

ol defè olup gerek gide ãabr eyle bir õamÀn 

6     iy ol ki intikÀl ideyin diyü itdi fÀl 

7     ger bu yiri úoyup daòı bir yire varasın 

bilgil ki saŋa küllì òayrdur ol intiúÀl 

óÀãıl ola saŋa şeref ü èiõõ ü cāh-ı mÀl 

8     iy èavratın boşamak için eyleyen su’Àl 

9     òayr oldur ki èavratuŋı boşamasın 

bilgil ki yaòşı gelmedi óÀlüŋe iş bu fÀl 

ger boşarısaŋ ire öõüŋe niçe melÀl 

10   iy ol ki fÀl idüp baŋa geldi ãoran òaber 

11   gel ùutu alma alduŋısa daòı girü vir 

kim ùutu almaàuŋda baŋa varmıdur òaùar 

tÀ kim irişmeye saŋa gam maluŋa øarar 

12   ol kimse kim òusÿmetiçün geldi ùutdı fÀl 

13   terk itsün ol òuãÿmeti ãabr eylesün birÀõ 

diler ki bile bula mı òaãmına hiç mecÀl 

tÀ kim irişmeye öõüŋe õaómet ü melÀl 

14   şolkim öôüme gelüp seferden ãoran òaber 

15   bilkim anda saŋa òayr yoúdurur yaúìn 

tÀ bile kim seferde aŋa varmıdur òaùar 

pes terk eyle tÀ ki saŋa irmeye øarar 

16   faluŋ bu kim ticÀretçün eyledüŋ su’Àl 

17   bilkim saŋa ticÀret iŋen yaòşıdur bu dem 

bilmek dilerisen öõüŋe óÀãıl olur mı mÀl 

õirÀ kim anda óÀãıl olur nièmet-i helÀl 

18   iy ol ki nesne satmaàıçün geldi fÀl ider 

19   kesb-i helÀlle beyè-i şirÀ çün sebepdürür 

tÀ bile aŋa anda òayr mı vardur ya şer 

terk itme anı saŋa budur óÀãılı òaber 

20   iy nesne almaàıçün öõi fÀl iden óabìb 

21   bilgil ki ùÀlièüŋ güni mesèÿddur bu dem 

tÀ bilesin ki anda saŋa varmıdur naãìb 

her ne ùutarısaŋ oŋadur ol ãÀniè ü mucìb 
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                                                                            [44b] 

 1                                                                                                             ebÿ firÀs 

2     iy her işinde èÀúıbetinden ãoran òaber 

3     dün ü gün duèÀya öõüŋi meşgul eyleyen 

tÀ bilesin irer mi saŋa şiddet ü øarar 

kim óaú èinÀyet idüp öõüŋden ãava òaùar 

4     iy yüklü èavratum nicesi ola diyen er 

5     yaúında saŋa bir eyü oàul virile kim 

andan oàul ùoàa mı diyüben ãorar òaber 

maóvola yüõi nÿrıla revnaú-ı úamer 

6     iy úorúuban feõaè nicesi ola diyen er 

7     her nekim didilerise ol olusardurur 

fÀl eyleyüp gelüp öõüme ãoran òaber 

saúın ki ol feõaèdan irişmeye hiç øarar 

8     yirini terk idüp daòı bir yire intiúÀl 

9     ger söõüm işitmeyüp yirüŋi terk ideriseŋ 

itmek dileyen itme eyü gelmedi bu fÀl 

iy niçe õaómet irişüp çekesin melÀl 

10   iy èavratum boşayayın mı diyen cüvÀn 

11   ger boşamaõısan saŋa bir fitne ide kim 

boşa o èavratı saŋa irürmedin õiyÀn 

rüsvaylıàıŋa baúa senüŋ cümle bu cihÀn 

12   iy gelüben öõüme su’Àl eyleyen humÀm 

13   teşviş çekme óaúúa işüŋde tevekkül it 

kim ùutu óÀlı niçe olur bilesin tamÀm 

tÀ òaşma àÀlib ide seni òalıú u enÀm 

14   iy gelüben òuãÿmete úaãd eyleyen cüvÀn 

15   úoàıl bu şerr-i şÿrı terk it òuãÿmeti 

bilgil ki bu cedelde saŋa vardurur õiyÀn 

tÀ kim èinÀyet ide saŋa óayy u müsteèÀn 

16   iy fÀl idüp seferden öõüme ãoran òaber 

17   seyr eyle her kim dilesen seni ir güne 

tÀ bilesin òayr mı ola anda saŋa yÀ şer 

ol òÀlıú u úaviyy ü úÀdir ü sÀnièü ṣuver 

18   gel iy ticÀret itmegiçün úaãd iden emìn 

19   çün ùÀlièün sitÀresi mesèÿddurur bugün 

bil kim bu işde saŋa òayır vardurur yaúìn 

her ne ki ùutsaŋ olurısar ãÀnièü úadìr 

20   iy nesne ãatmaàıçün öõi eyleyen su’Àl 

21   her nekim ãatmaú isterseŋ sat üşenmegil 

ta bilesin bu işde saŋa niçe ola óÀl 

õirÀ ki yaòşı geldi senüŋiçün iş bu fÀl 
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                                                                            [45a] 

 1                                                                                               nÀbiàa-yı õübüyÀnì 

2     iy gelübeni baŋa òaber ãoran piser 

3     bilgil ki ol òaberde saŋa òayr var yaúìn 

tÀ bilesin òayr mı var anda saŋa ya şer 

hergiõ yoú ol òaberde saŋa õaómet ü øarar 

4     iy düşmanıla cenk ideyin diyü fÀl iden 

5     bilgil ki seni düşmanuŋa àÀlib idiser 

esbÀbını düôüben úaãd-ı úıtÀl iden 

ol ayı gÀh hilÀl idüp gÀh bedr iden 

6     iy şiddet ü belÀdan öõi isteyen amÀn 

7     saŋa beşÀret ola ki cemè olsa cümle òalú 

bilkim èinÀyet itdi saŋa ol óayy u müsteèÀn 

mecmÿèı fitne itse saŋa irmeye õiyÀn 

8     iy óabs olan kişiden öõi isteyen su’Àl 

9     bilkim yaúında aŋa necÀt irişüben 

tÀ bilesin necÀta aŋa varmıdur mecÀl 

ol óabisden òalÀã idiser anı õü’lcelÀl 

10   iy padişÀh meclisine meyl iden yigit 

11   çün aŋa muãÀóib olasın ol emrine muùiè 

her ne görünür diyeyin söõüm işit 

dün ü gün dürüş ki òidmetin eyleyesin necid 

12   iy dost-ı èışúıla ciger òÿn iden cüvÀn 

13   şol resme vÀr saŋa muùiè olısardurur 

bilkim saŋa èinÀyet idüpdür o müsteèÀn 

úalmaya daòı vuãlat bÀbında hiç gümÀn 

14   iy dirlik maèaşıçün eyleyen su’Àl 

15   şol nesne kim maèişetüŋe eyledüŋ sebeb 

bilkim saŋa ol işde eyü gelmedi bu fÀl 

andan ider degül saŋa ceõaèu àuããa vü taèab 

16   gel saèy idüp iy óacetine irmek isteyen 

17   maúãÿda iresin eger irmeõisen õirÀ 

dün ü güni dürüşüp anuŋ àuããasın yiyen 

irür murÀd umuban vaútine güyan 

18   gel sen bu işe ciddile iúdÀm eyleme 

19   söõüm işitmeyüp aŋa iúdÀm eyleyüp 

bir iş ki olmaya söõ idüp anı söyleme 

ecr nedÀmet eyleyüben àuããasın yime 

20   iy her işinde èaúıbetinden ãoran cüvān 

21   her ne murÀdıŋısa irisersin aŋa sen 

bilgil ki saŋa èavn úılıpdur o müsteèÀn 

hem her neden ki korkarısaŋ bulasın amÀn   
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                                                                            [45b] 

 1                                                                                                                ùırmÀò 

2     iy baŋa èilm óÀãıl ola mı diyen emìn 

3     bilgil ki óaú èinÀyetile óÀãıl olısar 

taóãìl-i èilme ciddile meşàul iden öôin 

saŋa úamu faøÀ’il ü dünyÀ vü èilm-i dìn 

4     gelüp iy nice ola diyen kişi bu òaber 

5     çün óaú èinÀyet itdi ve luùf eyledi bugün 

tÀ bilesin ki anda saŋa varmıdur òaùar 

bellü bil o òaberden saŋa yoúdurur øarar 

6     iy düşmanıla cenk-i cidÀl eyleyen ulu 

7     gel úo cidÀl ü cengi terk it òuãumeti 

bilgil ki saŋa àÀlib olısardurur èÀdÿ 

ger düşmanuŋ iderse daòı üstüŋe àulüvv  

8     iy şiddet ü belÀdan öõi isteyen necÀó 

9     her kim ki saŋa úaãd-ı belÀ ide úahr ola 

bilgil óaú öõüŋe feraó virdi vü felÀó 

her laóõa kim öõüŋ ola işinde bÀ ãalÀó  

10   şol kimsenüŋ ki saèd iken ılduõı naós ola 

11   aŋa bu óapisden daóı çıúmaàa yoú mecÀl 

issi anuŋ ya cenk ü cedel yÀhud óabs ola 

illÀ meger ki saède döne gine èakis ola 

12   sulùÀndan iy menfaèat ve òayr uman yigit 

13   her neki umsan ol elüŋe giriserdürür 

baòtüŋ müsÀèid oldı bu dem ùÀlièüŋ saèid 

baòt ü saèÀdet ü şeref manãıb-ı cedìd 

14   iy èışú-ı şiddetile õaómet çeken cüvÀn 

15   sen ãanma sevdügüŋe bulasın vuãÿl 

derd-i hevāyıla öõine ùar olan cihÀn 

lìkin belÀ u mióneti úalur saŋa hemÀn 

16   iy dirligi maèişetiçün ãoran sebeb 

17   şol kim maèişetüŋe sebeb ãanduŋ anı sen 

her ne ki aŋa òayrise anı ideyin ùaleb 

andan öõüŋe óÀãıl olunmaõ ceõaèü taèab 

18   iy óÀceti óusÿliçün isteyen necÀó 

19   baòtüŋ müsāèid olmadı çün ãabr úıl ki tÀ 

bilgil ki ol dilekde saŋa yoúdurur felÀó 

óÀãıl ola saŋa şeref ü nièmet ü ãalÀó 

20   ol fÀl iden ki işine iúdÀm eyleye 

21   gel ãabr eyle bir iki gün tÀ kim ol işi 

ger öŋse fÀl işini itmÀm eyleye 

óaú öŋere ve hem daòı inèÀm eyleye 
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                                                                            [46a] 

 1                                                                                              èömer übn ü gülåüm 

2     iy úurèa ãalup ılduõ óÀlin iden su’Àl 

3     bilgil ki baòtüŋ ılduõı mesèÿddurur bugün 

kim bile saèd ola mı ol naòs-ı óÀl 

her ne ki ùutsaŋ öŋeriser ḫayy u õü’lcelÀl 

4     bir kimseden iy baŋa gelüben ãoran ãadr 

5     saŋa beşÀret ola ki èÀhde vefÀ idüp 

tÀ bilesin ki èÀhde vefÀ mı ide ya àadr 

ol òÀtıruŋı münevver úıla çü bedr 

6     gelüp su’Àl iden baŋa iy yÀr-ı nÀõenìn 

7     bilgil ki anı ehl-i òıyÀnet degüldürür 

tÀ bilesin ol kimse òÀyìn mi yÀ emìn 

bil kim o kimse ehl-i emÀnetdürür ehl-i dìn 

8     ciddile èilm oúımaàa iy eyleyen heves 

9     saèy idesin düni güni kesb idesin 

andan gerek ki olmayasın òÀli bir nefes 

şol resme ki saŋa cedel itmeye hiç kes 

10   úorúuban bana óÀl-i òaberden ãoran püser 

11   bilgil ol òaberden øarar yoúdurur saŋa 

tÀ bilesin ki anda saŋa varmıdur øarar 

bÀ devlet-i saèÀdet ü èiõõ ü şeref  ẓafer 

12   iy cenk itmekiçün öõi eyleyen su’Àl 

13   terk eylegil sen anı ãabr eyle bir ôamÀn 

tÀ bilesin ki anda saŋa nice ola óÀl 

tÀ kim öõüŋ  ẓafer bula Àèdaya bì úıtÀl 

14   iy şiddet ü belÀdan öõi isteyen necÀt 

15   bilgil ki saŋa øarar yoúdurur yaúìn 

kim saŋa ùar olmaya óurıla şeş-i cihÀt 

tÀ şol úadar ki sende úarÀr eyleye óayÀt 

16   iy ol kişi ki dürişe ve çÀre bulmaya 

17   saŋa beşÀret ola ki ol óayy u õü’lcelÀl 

õindÀndan nicesi óalÀã ola bilmeye 

úurtar esiri luùfıla bir hafta úalmaya 

18   sulùÀndur iy nièmet ü òayr eyleyen ùaleb 

19   an öõüŋe óÀãıl olası degüldürür 

ol umduàıŋ öõüŋe yetişemiki èaceb 

illÀ meşaúúat ü neseb ü õaómet ü taèab 

20   iy dost derdiyle öôin eyleyen melÀl 

21   bilgil ki saŋa şöyle maóabbet ide ki ol 

kim yÀre nice óÀãıl olur bilmeyen vuãÿl 

her ne murÀduŋ olsa úatında ola úabÿl 
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                                                                           [46b] 

 1                                                                                             èabbÀs übn ü aónaf 

2   iy dostdan gelüp öõüme eyleyen su’Àl 

3   bil kim şu resme dost olısardur ol saŋa 

kim bilesin senüŋle olısar mı òoş óÀl 

kim ol ùarafdan olmayısar vaútüŋe melÀl 

4   iy ıldıõından gelüben ãoran cüvÀn 

5   bilgil ki anı naòsa muúÀrindürür bu dem 

kim bilesin ki saèdmıdur yoòsa naòs iy cÀn 

saèda muúÀrin olmayısar daòı bir õamÀn 

6   şol kimse kim ãanursın ide vaèdine vefÀ 

7   andan saúın ki vaède vefÀ idiser degil 

vaèdine ol vefÀ idiser degül iy ata 

tÀ şuŋa degin saŋa èinÀyet úıla òudÀ 

8   iy şol kimesneden ki öõüŋ eyledi su’Àl 

9   bilgil ki ol emÀnete lÀyıú degüldürür 

kim bilesin emìnmidür ol eyü òısÀl 

bilkim òıyanet ehlidür ol kimesne bed fièÀl 

10   şolkim dün-i güni dürüşür èilm ider ùaleb  

11   bilsün ol kimesne kim úamu maúãÿda iriser 

tÀ óÀãıl ide anuŋile nièmet ü edeb 

ger ãabr idüp çekerse bu dem õaómet ü taèab 

12   gel iy òaberden öõi eyleyen sürÿr 

13   çün ùÀlièüŋ sitÀresi saèd eyledi bu dem 

bilkim var ol òaberde nice õaómet ü fürÿr 

ãabr eyle devletüŋ gününe irişmeyince nÿr 

14   gelüp iy cenk eylemekden òaber ãoran cüvÀn 

15   saŋa beşÀret ola ki düşmanlara bugün 

tÀ bilesin ẓafer ola mı düşmana èayÀn 

çoú àÀlib idiser seni şekk ü bì gümÀn 

16   iy şiddet ü belÀya düşen kişi bellü bil 

17   her kim ki düşmanuŋa maúhÿr olısar 

tengri èinÀyet eyledi öõüŋ şükr úıl 

óaú àÀlib idiser seni bunlara niçe yıl 

18   şolkim belÀ-yı óabs anı eyledi iki úat 

19   ol kimse anda gerçi meşaúúat çeker velì 

õindÀndan èaceb çıúuban bula mı necÀt 

aòir óalÀã bulsa gerek åÀbitü’l-óayat 

20   ãultÀndan iy manãıb-ı nièmet uman cüvÀn 

21   her umduàuŋ elüŋe giriben gerek ki sen 

bilgil ki saŋa èavn idüpdür o müsteèÀn 

baòt u naãibile olasın sürÿr-ı cihÀn 
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                                                                            [47a] 

 1                                                                                                               ùufeyl 

2     iy fÀl idüp bugün ideyin mi diyen sefer 

3     bilgil ki ol seferde òatÀr yoúdurur saŋa  

ãoran ki bu seferde bana var mıdur òaùar 

bel vardurur naãìb ü şeref ü nièmet ü ẓafer 

4     gel iy ticÀret itmekiçün fÀl iden cüvÀn 

5     çün tÀlièüŋ sitÀresi mesèÿd olmadı 

bilkim ol işüŋde saŋa vardurur õiyÀn 

terk eyleyüp ticÀreti ãabr eyle bir õamÀn  

6     iy nesne satmaàıçün öõi eyleyen su’Àl 

7     bilgil ki bu satuda saŋa òayr yoúdurur 

tÀ bilesin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

ger eylemeõiseŋ saŋa kesb ola çoú melÀl 

8     iy nesne ãatun almaàıçün fÀl iden emìn 

9     ger nesne ãatun alursaŋ söẕi işitmeyüp 

bilgil ki ol şirÀda saŋa aããı yok yaúìn 

sonra õiyÀn olup saŋa õaómet úıla hemìn 

10   iy óacca gideyin diyen kişi bellü bil 

11   çün sÿret-i òayırda görünmedi saŋa fÀl 

saŋa müyesser olası o óacc bu yıl 

bu yıl ãabr úılup gelesi yılda óacc úıl 

12   iy at úoşmaú içün öõi fÀl iden yigit 

13   çün atuŋ anı geçmeye úoşmaú ne fayda 

atuŋ anı geçesi degüldür söõüm işit 

bu òalú saŋa gülmeye sen daòı bir işit 

14   iy òasta nice ola diyüben ãoran emìn 

15   çünkim èinÀyet itdi aŋa óayy u õü’lcelÀl 

yaúında ãıóóat irse gerek aŋa bil yaúìn 

mecmÿè òasteligünden olısardurur emìn 

16   iy èömrüm uõun ola mı diyüp ãoran òaber 

17   her dem duèa idüp óaúúuŋ emrine ol muùiè 

tÀ bilesin ki dirligüŋe var mıdur òaùar 

tÀ kim bekÀ-yı èömrüŋe irişmeye øarar 

18   av avlamaàiçün iy gelüp fÀl iden kişi 

19   fÀluŋ şu resme öŋdi ki evvelasın gerek 

tÀ bile kim tÀ bile kim ilerü varısar mıdur işi 

ùaà cÀnavarları ve aàaçdaàı úuşı 

20   iy øÀyìè olmışıban gelüp eyleyen ùaleb 

21   saŋa beşÀret ola ki yaúında ol senüŋ 

saèy eyleyüp óuãÿliçün isteyen sebeb 

girse gerekdür elüŋe ki bì saèy ü bì taèab 
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                                                                             [47b] 

 1                                                                                                                buòterì 

2     cenk ü òusÿmet itmekiçün iy iden su’Àl 

3     bilgil ki óaú èinÀyet idüpdürür bu dem saŋa 

kim göresin ne gösteriser saŋa iş bu fÀl 

àÀlib olup gerek bulasın òaãmıŋa mecÀl 

4     iy ol ki úaãd eyledüŋ itmege sefer 

5     gel ãabr eyleyüp sefere varma bir õamÀn 

bilgil ki ol seferde saŋa vardurur òaùar 

tÀ kim irişmeye saŋa ve maluŋa øarar 

6     gel iy ticÀret itmekiçün fÀl iden cüvÀn 

7     saŋa beşÀret ola ki saèd oldı ùÀlièüŋ 

kim bilesin ki aããı mı var anda ya õiyÀn 

her nekim alup ṣatarısaŋ aããı ider iy cÀn 

8     iy nesne saùmaàiçün öôi iden su’Àl emìn 

9     bilgil ki anda öõüŋe çoú aããı vardurur 

kim aããı mı var anda saŋa bilesin yaúìn 

luùf eyleyüpdürür saŋa ol òÀlıú u muèìn 

10   iy nesne almaàiçün öõi fÀl iden piser 

11   çün tÀlièüŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

tÀ anda saŋa òayır mı var görsin ya şer 

her nekim alasın ãatasın saŋa nefèirer 

12   iy óacca varmaàiçün öõi fÀl iden cemìl 

13   ger söõüme inanurısaŋ ùut naãìóatüm 

saŋa müyesser olası degil o óacc bu yıl 

bu yolda ãabr idüp gelesi yılda óacc úıl 

14   iy at úoşmaú içün öõi fÀl iden hümÀm 

15   bilkim senüŋ atuŋ úamu atlardan ol gelüp 

bu işde saèy idüp úatı gösteren ihtimÀm 

mecmÿè atlardan gelüben úalısar tamÀm 

16   iy òasta nice ola diyüp eyleyen su’Àl 

17   çün óaú èinÀyet eyleyüp aŋa şifÀ vire 

yaúında ol şifÀ bulısar çekmesen melÀl 

èömri ùavìl ile olısardur òuceste óÀl 

18   iy èömrüm uõun ola mı diyüp iden su’Àl  

19   ùÿl-ı óayÀtıla iy niçe òayra iresin 

bilgil ki saŋa èinÀyet eyü geldi iş bu fÀl 

şerr irmege öõüŋe bulunmaya hiç mecÀl 

20   ya keremü’l emÀåil-i ya eşrefü’l èibÀd 

21   çün fÀluŋ eyü gelmedi terk eyle avı sen 

gel ava gitme ata ite idüp èitimÀd 

luùf eylegil eyüsün eylegil inúıyÀd 
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                                                                             [48a] 

 1                                                                                                                 cerìr 

2     gel iy ticÀret itmekiçün fÀl iden cüvÀn 

3     her neki alasın ãatasın öŋerdürür  

saŋa èinÀyet eyledi ol óayy u müsteèÀn 

mecmÿè aããı idiser olmayısar õiyÀn 

4     gel iy nesne ãatmaàiçün fÀl iden bu dem 

5     çün devletüŋ sitÀresi mesèÿddurur bugün 

her ne ki alasın ãatasın idiser úadem 

baòt u saèÀdetile öôüŋ ola muóterem 

6     iy fÀl ùutuban öõüme eyleyen su’Àl 

7     bilkim bu nesne elümde yokdur saŋa futÿó 

kim göresin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

pes ãabr úıl õiyÀn idüben çekmegil melÀl 

8     iy óacca gideyin mi diyen ãoran bekÀ 

9     ne deŋlü saèy idüp dürüşürse bu yıl özüŋ 

fÀluŋ ne gösterse uş diyeyin saŋa 

itmeye óacc kaèbe gelürsede úapuŋa 

10   gelüp iy at úoşmaàiçün isteyen sibÀú 

11   mecmÿè atı senüŋ atuŋ geçerdürür 

bilkim şu resme düşdi bu dem saŋa ittifÀú 

ol atlaruŋ úamusı olurısada burÀú 

12   iy ol ki geldi kurèa bıraḳ diyü itdi fÀl 

13   ol òastaya yaúında olısardurur şifÀ 

bilmek diler ki òasta içün nice ola óÀl 

luùf eyleyübenin aŋa ol óayy u õü’lcelÀl 

14   iy èömrüm uõun ola mı diyüp iden su’Àl 

15   õirÀ ki devletüŋ güni baòt virüpdürür 

bilgil ki saŋa yaòşı gelüpdür iŋen bu fÀl 

ùÿl-ı óayÀtıla olısarsın òuceste óÀl 

16   iy av avlamaúlıú içün fÀl iden yigit 

17   her ne murÀdıŋısa bugün óÀãıl olısar 

àayetde fÀluŋ eyü gelüpdürür söõüm işit 

saèy eyle eve varmaàiçün bu dem necìd 

18   her ne ki øayìè olup elüŋden gidipdür 

19   saŋa beşÀret ola ki atuŋ óÀãıl olısar 

mecmÿè gine óÀãıl olıban ele girür 

yaúında bir kişi saŋa gelür òaber virür 

20   úaçmış úulından iy gelüben ãoran baŋa 

21   çün gelmesi muóaúúaú olunmaya ãabr úıl  

bilkim yaúında anı geliser degül saŋa 

tÀ óaú liúÀ müyesser idinceye dek saŋa 
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                                                                             [48b] 

 1                                                                                    keåìr übn ü èabdu’r-raóman 

2     iy nesne ãatun almaàıçün fÀl iden hümÀm  

3     her ne ki alasın ãatasın aããı idiser  

àayetde yaòşı geldi úıl işinde ihtimÀm 

her ne murÀdıŋısa müyesser ola tamÀm 

4     iy óacca gideyinmi diyen kişi bellü bil 

5     çünkim müyesser olası degüldürür saŋa 

saŋa müyesser olası degül o óacc bu yıl 

ãabr eylegil bu yılda gelen yılda óacc úıl 

6     iy úoşmaú içün atını eyleyen yaraú 

7     mecmÿè atı senüŋ atuŋ geçiserdürür 

meydÀn içinde bil ki senüŋ olısar sibÀú 

her birisi olurısa bunlaruŋ burÀú 

8     òasta nice ola diyüben ãoran èilÀc 

9     şöyle ãaóió ola ki gören gören kimseleri diye  

bilkim èilÀcı ne hergiõ olunmaya iótiyÀc 

ãaàlıúdan aldı yarlıàı ve sıóóatden aldı bÀc 

10   iy èömrüm uõun ola mı diyüp iden su’Àl 

11   ger sen bu òastalıúdan eger úurtulurısaŋ 

bilkim bu demde saŋa şunı gösteriser bu fÀl 

bir niçe yıl èömür sürerisen òuceste óÀl 

12   iy gelüben öõüme su’Àl eyleyen cüvÀn 

13   ger söõüm işidüriseŋ av avlama bugün 

av avlamaúda saŋa òayr yoúdurur èÀyÀn 

ger av ideriseŋ saŋa ôaómet úalur hemÀn 

14   iy øayiè olmışını gelüben ãoran bu dem 

15   ol nesne kim gidüpdür ele giriser degil 

levò-ü cüdÀda bilki bu olmışdurur raúam 

saèy-ı èabeå idüp soŋ ucı çekmegil nedem 

16   baòtüŋ sitaresi anı gösterdi iy fÀl iden 

17   çün èaúıbet elüŋe giriserdürür ol senüŋ 

yaúında saŋa gelse gerek ol úaçan giden 

pes sen anuŋiçün úamu àam çekdügüŋ neden 

18   iy àÀyìb olan ademinden soran emìn 

19   çünki úatuŋa gelse gerek yÀrın ol senüŋ 

yaúında ol elüŋe giriserdürür yaúìn 

öõüŋe àuããa çekdügi úalur bugün hemìn 

20   iy arõÿ elüme gire mi diyen óabìb 

21   her nekim arõÿŋısa elüŋe giriser 

bilkim dilegüŋi úabul eyledi ol mucìb 

ger baòt u devlet ola ger nièmet ü naãìb 
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                                                                             [49a] 

 1                                                                                                       eşcaèi selìmì 

2     iy arõÿlarını gelüp eyleyen ùaleb 

3     saŋa beşÀret ola ki luùf eyleyüp ol óaú 

diyüben elüme gire mi ol benüm èaceb 

mecmÿè elüŋe gire bì renc ü bì nièmet 

4     iy fÀl iden ticÀretiçün úaãd iden sefer 

5     bilkim deŋiõde saŋa òatar yoúdurur yaúìn 

kim bilesin deŋiôde saŋa varmıdur òaùar 

bil vardurur anda iy niçe nièmetlere ẓafer 

6     iy ekin ekmekiçün öõi fÀl iden bu dem 

7     sen her úaçan ekin eküben çift úoşasın 

bilgil ki ol ekinde saŋa vardurur úadem 

óÀãıl ola saŋa şeref ü daòl ü dÀna hem 

8     iy ortaú olmaú içün öõi isteyen emìn  

9     her kimi şerìk idinesin inanuban 

bilgil ki ol sen istedigüŋ yoúdurur yaúìn 

şol deŋlü ola kim saŋa bir dem úıla hemìn 

10   iy borcum ödene mi diyüp eyleyen su’Àl 

11   her ne úadar ki varısa borcun ödeniser 

bilkim bu demde saŋa iŋen yaòşı geldi fÀl 

pes şükr eyle òalıkuŋa sen bì küll-i óÀl 

12   iy ol ki èavrat almaàiçün eyleyen su’Àl 

13   bilgil ki èavrat almaú iŋen yaòşıdurur saŋa 

tÀ bilesin saŋa ne beyÀn idiser bu fÀl 

òÀããÀ ki anda èiffet ü mÀl ola ve cemÀl 

14   mirÀåiçün iy gelüben fÀl iden 

15   teècìl itmeyüben ãabr eylesen bir ay 

kim bilesin bu fÀl saŋa ne virür òaber 

mecmÿè elüŋe gire yüõ biŋ olursa ger 

16   iy dostdan maóabbet meyl ola mı diyen 

17   andan saŋa maóabbet meyl olısar degül 

bu fikrile düni güni çoú àuããaları yiyen 

ger esirikiseŋ ayıl uyurısaŋ uyan 

18   iy ılduõum nice ola diyüp ãoran hümÀm 

19   bilgil ki anı naòsa muúarindürür bu dem 

saèd ola diyü saèy idüben úılan ihtimÀm 

her ne ki ùutasın bulası degül intiẓÀm 

20   gel iy su’Àl iden kişi tÀ bilesin yaúìn 

21   bilgil ki anı èahde vefÀ idesi degül 

èahde vefÀ idüp ola mı ol kimesne emìn 

èahde vefÀ şu kimse ider ki ola ehl-i dìn 
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                                                                             [49b] 

 1                                                                                              ebÿ düveyb ü hüõelì 

2     iy àÀyìb olan Àdemden ãoran beyÀn 

3     bilkim o kimseye şöyle göŋül baàlamışdurur 

tÀ bilesin ki saŋa geliser mi ol èayÀn 

sen daòı anı bunda gele ãanmaàıl iy cÀn 

4     iy arõÿya elüm ire mi diyen cüvÀn 

5     çün devletüŋ sitÀresine irmedi şeref 

saèy idüben düni güni eyleyen ictihÀd 

óÀãıl degüldürür saŋa ol umduàuŋ murÀd 

6     iy kesbiçün deŋiõe gireyin diyen püser 

7     terk it deŋiõe girmegi ãabr eyle bir ôamÀn 

bilgil ki ol deŋiõde saŋa vardurur òaùar 

tÀ nefsüŋe ve malıŋa irişmeye øarar 

8     iy ekin ekmekiçün öôi fÀl iden yiğit 

9     dün ü gün dürüşiyin ekin ekmekde saèy úıl 

diŋleriseŋ naãiòatümi gel söôüm işit 

bil her ne iş ùutarısaŋ ol işde ol necìd 

10   bir kimseyle iy ortaú olayın diyen emìn 

11   her nekim iş ùutarsa õiyÀn eylese gerek 

ol kimseden öôüŋe òayr yoúdurur yaúìn 

òÀãıl saŋa nedÀmet ve óüõn olısar hemìn 

12   borcum nice ola diyü iy fÀl iden óakìm 

13   saŋa beşÀret ola ki borcuŋ ödeniser 

úorúan ki nice idem ben ger incide èaõìm 

luùf u kerem úılup saŋa ol sanièü kerìm 

14   iy èavrat almaàiçün öõi úaãd iden nikÀó 

15   sen daòı bir kimseyi alàıl ki anuŋıla 

bilgil kim ol nikÀóda vardurur saŋa felÀó 

óÀãıl ola saŋa şeref ü nièmet ü salÀó 

16   mirÀå úaãd içün iy gelüp eyleyen su’Àl 

17   bilgil ki gelesi elüŋe giriser degül 

tÀ bilesin ki yüsrile óÀãıl olur mı mÀl 

bil nice saèy idüp bulasın baèżıda mecÀl 

18   iy dostluú ola mı diyen dostdan baŋa 

19   aŋa ne deŋlü saèy ideriseŋ èabeådürür 

bilgil ki õerrece meyli anuŋ yoúdurur saŋa 

pes yigrek oldurur úoyasın anı bir yana 

20   iy ılduõum nice ola diyüp ãoran yigit 

21   çünkim ùulÿè-ı saèidle oldı sitÀrenüŋ 

bilkim bu demde ılduõuŋ olmışdurur saèìd 

her ne ki iş tutarısaŋ olsa gerek sedìd 
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                                                                             [50a] 

 1                                                                                                         õü’r-rimme 

2     iy ol ki didi úurèa ãalup fÀl ideyin 

3     bilgil anı ki ehl-i òıyÀnet degüldürür 

tÀ kim bilem ol kimseyi òÀyin mi yÀ emìn 

bel ehl ü faẓıl u ehl-i emÀnetdürür ehl-i dìn 

4     èilm oúumaú içün iy gelüp eyleyen su’Àl 

5     èilm oúumaú içün iy gelüp eyleyen su’Àl 

budur saŋa nice eyle óÀãıl maúÀl 

tÀ kim öõüŋe óÀãıl ola faøılla kemÀl 

6     gelüp bana iy óÀl-i òaberden iden su’Àl 

7     senüŋ bu demde tÀlièü necmüŋ õuóaldurur 

tÀ bilesin ki şaõi mi var anda ya melÀl 

saèda muúÀrin olası degül behìç óÀl 

8     iy cenk eylemeklik içün fÀl iden cüvÀn 

9     gel úorkmaàıl ki òaãma seni àÀlib idiser 

kim bilesin ki aããı mı var anda ya õiyÀn 

ol sanièü óakìm ebed ü óayy u müsteèÀn 

10   iy şiddet ü belÀdan öõi isteyen necÀt 

11   her ne ki õaómetüŋ varısa olasın emìn 

bil kim èinÀyet itdi saŋa ol úadìm-i õÀt 

irişe mürde cismiŋe óaúdan girü óayÀt 

12   iy óabs içün benden düşüben olan emìr 

13   ol hapisden necÀó olısar saŋa ãabr úıl 

bilkim bu demde öõüŋe óaú oldı destigìr 

ãabr eyle óaú iy nice èasìri úılur yesìr 

14   her kim ki ide òidmet sulùÀn-ı padişÀh 

15   gel sende ciddile bu şehenşÀha òidmet it 

óÀãıl ola gerek aŋa iúbÀl u èiõõ ü cÀh 

tÀ anı her işüŋde saŋa óaú ide penÀh 

16   iy èışúıla yaúan cigerin Àteş-i firÀú 

17   àam yime gel ki óaú saŋa èavn eyleyüpdürür 

göŋül èimÀretini òarÀb iden iştiyÀú 

yaúında ittiãÀlle döniserdür iftirÀú 

18   gel iy bu demde óüsn-i maèişet iden ùaleb 

19   bilgil ki sen bu dem úamu saèyüŋ èabesdürür 

dirlikiçün dürüşüben isteyen sebeb 

pes sen daòı èabeå yire gel çekmegil taèab 

20   göŋlindeki iy óÀcetine isteyen óuãÿl 

21   pes şükr eyleyüp dünü gün óaúúa ol muùiè 

bilkim úamu dilegüŋi eyledi óaú úabÿl 

tÀ kim o óaú vire daòı maúãÿduŋa vuãÿl 
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                                                                             [50b] 

 1                                                                                                       óÀtem ü ùayyì 

2     bir kimseyi gelüp baŋa ãoran iy yüôi bedr 

3     bilgil ki ol öõüŋe vefÀ idesi degül 

ta bilesin ki èahde vefÀ ide mi ya àadr 

bir kimsedür ki àayet bì devlet ü bì úadr 

4     şol kimseyi ki ãorduŋ o òÀyìn mi ya emìn 

5     her ne inÀnurısaŋ aŋa òÀyìn olısar 

bilgil o kimseyi ki degüldürür ehl-i dìn 

õirÀ o kimse ehl-i emÀnet degül yaúìn 

6     iy èilm oúumaúiçün fÀl iden piser 

7     her ne oúısaŋ anı óaú ÀsÀn ide saŋa 

bilgil ki óaú teèÀla saŋa eyledi naẓar 

daòı bu yolda irmeye hiç öõüŋe òaùar 

8     iy nice ola diyü òaberden iden su’Àl 

9     bilgil ki anda yoúdur öõüŋe melÀl u àam 

tÀ bile anda şÀdi mi var aŋa ya melÀl 

bel vardurur saèÀdet ü iúbÀl uèiõõ ü mÀl 

10   her úanúı yirde cenk ü cidÀl ola ve úıtÀl 

11   çün óaú èinÀyeti biledür bulasın gerek 

saŋa gerek ki nuãret ide óayy u õü’lcelÀl 

her úanda düşmanuŋ varısa úahrına mecÀl 

12   ol kimse ki oldı şiddet veya belÀ müptelÀ 

13   bilkim dükeli şiddeti maóvolısardurur 

saèy budur ki raóata irüp gide belÀ 

õirÀ ki èavn idüpdür aŋa óayy u õü’lèulÀ 

14   maóbÿs nice ola diyü iy ãoran òalìl 

15   aòir hem ol belÀdan o úurtarısardurur 

bilgil ki aŋa luùf idüpdürür ol celìl 

hiç kimse olmadın öõüŋe mürşìd ü delìl 

16   iy ol ki eyledüŋ baŋa sulùÀndan su’Àl 

17   saŋa müyesser olsa gerekdür anuŋıla 

işit nicesidür diyeyin òÀãıl maúÀl 

èiõõ ü celÀl ü rifèat u iúbÀl u cāh-ı mÀl 

18   iy èışk derdiyle dün gün çeken iştiyÀú 

19   bilgil ki ol müyesser olası degül saŋa 

yÀre ire mi diyü düşe bir gün ittifÀú 

bil kim belÀ u mihnet ü göõyaşı ve firÀú 

20   gelüp iy dirliginden öôüme ãoran òaber 

21   her neki arõÿ ideriseŋ irişesin 

tÀ bilesin òayr mı ola anda saŋa ya şer 

her ne muraduŋise bulasın aŋa  ẓafer 
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                                                                             [51a] 

 1                                                                                                               óassÀn 

2    iy òastadan ãoran ki bulısarmıdur şifÀ 

3     bilgil ki úamu èilleti gidüp ola ãaóìó 

ol òastaya yaúında şifÀ virüser òudÀ 

her rencine şifÀ iriser derdine devÀ 

4     gelüp iy èömrüm uõun ola mı diyen òalìl 

5    èömrüŋü yarı úılduàı miúdÀr òoş geçür 

bilgil ki dirligüŋ olmışdurur úalìl 

õaòm-ı ecel irüp tenüŋi úılmadın èalìl 

6     iy gelüben av avlamaú içün iden su’Àl 

7     bilgil ki kim avuŋ öŋesi degül bugün senüŋ 

kim bilesin ne gösteriser saŋa iş bu fÀl 

saúın daòı õiyÀn oluban çekmegil melÀl 

8     gelüp iy øayiè olmış içün fÀl iden hümÀm 

9     her ne dilegüŋise daòı olısar úabÿl 

ol gitmişüŋ elüŋe giriserdürür tamÀm 

çünki èinÀyet itdi saŋa òÀlıúu’l enÀm 

10   iy úaçmış Àdemiçün fÀl iden cüvÀn 

11   bilkim yaúında ol saŋa gelür degildürür 

óÀli èaceb nice ola diyüp ãoran beyÀn 

anı görince sen daòı ãabr eyle bir õamÀn 

12   iy àÀyib olmış Àdemiçün iden su’Àl 

13   yaúında geliserdürür ol umduàuŋ kişi 

işitgil imdi kim saŋa ne gösteriser bu fÀl 

iy niçe nièmetile èaõiõ ü òuceste óÀl 

14   iy arõÿ ele gire mi diyü fÀl iden 

15   ol umduàuŋ elüŋe giriser degüldürür 

umduàuma irem mi diyüben su’Àl iden 

terk it anı iy faydasıẕ úıl u úÀl iden 

16   gel bugün iy ticÀret içün úaãd iden sefer 

17   bilkim deŋiõde saŋa òaùar yoúdurur bu yıl 

ãoran deŋiôe girmede var mı èaceb òaùar 

bel vardur anda iy niçe nièmetlere  ẓafer 

18   gelüp iy ekin ekmege úaãd eyleyen bu yıl 

19   çün kim bu işde aããı olunmaya öôüŋe 

anda naãìb yoúdur öôüŋe bellü bil 

gel sen daòı bir aããı olacakda iş úıl 

20   iy ortaú olmaú içün öõüme iden òiùÀb 

21   her kimüŋile ortaú olursan òaùÀdurur 

bilkim budur su’Àlüŋe bu demde óaú cevÀb 

gel ortaú olma tÀ kim ola her işüŋ savÀb 
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                                                                            [51b] 

 1                                                                                                              cemmìl 

2     at úoşmaàiçün iy gelüben isteyen sibÀú 

3     her kimüŋile at úoşasın geçiser atuŋ 

bilkim bu demde şöyle düşüpdürür ittifÀú 

her birinüŋ ger atı olurısada burÀú 

4     iy ol ki geldi bana su’Àl eyledi bu dem 

5     ol òastalıú yaúında gidiser degüldürür 

kim òastadan gider mi belÀ èillet ü seúam 

illÀ meger ki luùf ide óayy u õü’l kerem 

6     gelüp iy baŋa ùÿl-ı èömürden iden su’Àl 

7     bilgil ki luùf idüp saŋa çoú yıl èömür virüp 

kim bilesin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

òoş dirlik ile ùutısar ol óayy u õü’lcelÀl 

8     iy saèy idüp av avlamaàa úaãd iden cüvÀn 

9     her ne úadar ki av idesin o gire dürür 

buldı saèÀdetüŋ güni saèdıla iútirÀn 

çün èavn idüprürür saŋa ol óayy u müsteèÀn 

10   iy ol ki itmişini gelüp eyledi ùaleb 

11   bilkim o gitmişüŋ elüŋe giriser úamu 

dir kim o daòı elüme gire mi iy Àceb 

ãabr eyle sen èabeå dürüşüp çekmegil taèab 

12   iy kaçmışım elüme gire mi diyen bu yıl 

13   Àòirçün ol elüŋe giriserdürür senüŋ 

ol dönüben gine geliser saŋa bellü bil 

pes anı istemekde öküş saèy úılmaàıl 

14   iy gÀyib olmış Àdem içün fÀl iden óakìm 

15   bilgil kim ol ãaóìh selÀmetdürür bu dem 

kim bilesin ãaóìómidür anı ya sakìm 

yaúında niçe nièmetle geliser selìm 

16   iy arõÿya irmegini idinen murÀd 

17   bilgil ki ol elüŋe giriser degüldürür 

saèyile óÀãıl ola diyü èitiúÀd 

yüz yıl o yolda úılurısaŋ saèy u içtihÀd  

18   iy ol ki niyyet eyledi deŋiõe girmege 

19   her ne ki úaãd iderse aŋa iriserdürür 

bu nice sefer çekübeni maúãÿda irmege 

hem ol sebeb ola niçe iklimi görmege 

20   gelüp iy ekin ekmegiçün fÀl iden hümÀm 

21   bu yıl ekinde aããı olısar degül saŋa 

saèy idüp ekin ekmege úılmaàıl ihtimÀm 

bel ekdügüŋ daòı elüŋe girmeye tamÀm 
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                                                                             [52a] 

 1                                                                                                   ebÿ tamÀm-ı ùayy 

2     iy ùutu óÀlini baŋa gelüp iden su’Àl 

3     hiç àuããa yime øÀyiè ola diyü mÀluŋı 

kim bilesin ki anda saŋa var mıdur melÀl 

çün ùutu elde ola nite øayiè ola mÀl 

4      úaãd eyleyüp iy cenk-i òuãÿmet idem diyen 

5     bilgil ki àÀlib olası degülsin aŋa sen  

òaãmına àalib olmaú içün saèy eyleyen 

ãabr eyle èavn idince saŋa óayy u õü’lminen 

6     fÀluŋ bunı òaber virür iy úasd iden sefer 

7     pes ãabr eyleyüp bir iki gün tevaúúuf it 

iverseŋ ol seferde saŋa iriser òaùar 

tÀ şuŋa dek bu ay çıúa iki ùoàa úamer 

8     gel iy ticÀret itmekiçün eyleyen su’Àl 

9     her ne ki ùutarısaŋ o giderdürür bu yıl 

bilkim bu demde àÀyet eyü geldi fÀl 

şükr it ki saŋa luùf idüpdürür o ẕü’lcelÀl 

10   gelüp iy nesne ãatmaàiçün fÀl iden 

11   baòtüŋ sitaresi şerefindedürür bugün 

fÀluŋ işit ki saŋa ne resme virür òaber 

her ne ki ãatasın alasın aããı idiser 

12   gelüp iy nesne almaàiçün öõi fÀl iden 

13   bu demde her nekim alasın aããı idiser 

her ne ki görünür diyeyin anı saŋa ben 

õirÀ ki saŋa luùf idüpdür o õü’lminen 

14   dü gün iy óacca varmaàını eyleyen óisÀb 

15   bilgil ki saŋa óaccı bu yıl duõi úılısar 

bu dem saŋÀ su’Àl idüben isteyen cüvÀn 

ol ãÀniè ü óekìm ü ebed ü mülhem ü ãavÀb 

16   iy gelüp at úoşmaú içün fÀl iden yigit 

17   atuŋ o úoşduàuŋ atı geçer degildürür 

her ne ki fÀlıŋa görünür diyeyin işit 

pes at koşmaàuŋa bu dem olmaàıl necìd 

18   gelüp iy òasta óÀliçün fÀl iden piser 

19   bilgil ol yaúında şifÀ bulısardurur 

tÀ bilesin ki óÀli anuŋ neye iriser 

ol òastalık hiç itmeyiserdür aŋa øarar 

20   iy èömrüm uõun ola mı diyüp ãoran emìn 

21   àÀyetde èömrüŋ uõun olısardurur senüŋ  

bilgil ki oldı öõüŋe óaú tengri destigìr 

èışú u ãafÀyla geçersin olunca pìr 
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                                                                             [52b] 

 1                                                                    ebÿ dülef-i àacalì 

2     iy ehliyle çekişüp iden bu nice şerr ü sÿr 

3     çünkim dükeli fièl-i muòalif ola saŋa 

ol èavratı boşa ki gele úalabuŋa sürÿr 

terk it o èavratı ger olurısa daòı óÿr 

4     úaãd itdüŋise boôasın rehini it emìn 

5     fÀluŋda anı ẓÀhir idüpdür ki ùutanı 

vir ùutusını işine òayrı budur hemìn 

virürseŋ işine olasın fitneden emìŋ 

6     iy fÀl idüp o fÀla gelüp eyleyen naẓar 

7     bu ay içinde òaãma gerek àÀlib olasın 

kim bilesin ki òaãma bulısar mısın ẓafer 

bir veçhile ki irişmeye andan saŋa øarar 

8     iy ol ki fÀl eyledi úaãd eyleyüp sefer 

9     bilgil ol seferde saŋa òayr var èaẓìm 

ta bile anda aŋa òayr var mı yoòsa şerr 

hem èiõõ ü cāh-ı nièmet hem şevket ü  ẓafer 

10   gelüp ticÀret itmekiçün eyleyen su’Àl 

11   bilgil ki ol işüŋde saŋa yoúdurur naãìb 

kim bilesin ki saŋa ne gösteriser bu fÀl 

pes nesne ãatup alma ki çekmeyesin melÀl 

12   gelüp iy nesne satmaàiçün fÀl iden cüvÀn 

13   çün nesne ãatup almada yoúdurur saŋÀ felÀh 

bilgil ki ol satuda saŋa vardurur õiyÀn 

pes terk idüp ticÀreti ãabr eyle bir õamÀn 

14   iy fÀl eyleyen ãatun almaú içün metÀè 

15   her ne úadar alup ãatasın aããı idiser 

bilgil ki ol şirÀda saŋa vardurur intifÀè 

pes nesne ãatun almadan itmegil imtinÀè 

16   iy úaãd iden ki óacca varup bulasın åevÀb 

17   bu yılda óacc müyesser olısardurur saŋa 

bilkim bu úasduŋı úatı düşmişdürür ãavÀb 

saèy eyle varmaàa budurur saŋa óaú cevÀb 

18   gelüp iy at úoşmaú içün fÀl iden bu dem 

19   ger sen söõüm işitmeyüp atuŋı úoşarısan 

gel bugün at úoşmaàa sen baãmaàıl úadem 

sonra atuŋ úalup çekesin àuããa u nedem 

20   iy fÀl idüp ire mi diyen òastaya şifÀ 

21   bilgil ki ol şifÀ bulup olsa gerek ãaóìó 

yaúında ya ere mi anuŋ derdine devÀ 

şol resme ki anda úalmaya hergiõ ãudÀè dÀ 
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                                                                            [53a] 

 1                                                                                                  ùarfet übn ü èabdì 

2     iy dirligüm eyü ola mı diyü fÀl iden 

3     bilgil ki eyü olsa gerek dirligün senüŋ 

hem anda òayr ola mı diyüben su’Àl iden 

hiç kimse olmaya öõiŋe úıl u úÀl iden 

4     iy saèy idüp düni güni óÀcetüŋ iden ùaleb 

5     bu demde óÀcetüŋ daòı óÀãıl olur degil 

her nirde kim olursa òayret iden ùaleb 

olmayası yirde iy leõõet iden ùaleb 

6     bir iş işlemege iy iúdÀm eyleyen 

7     bilgil ki ol işüŋi tamÀm olısar değil 

ben anı işlerem diyü ièlÀm eyleyen 

ol her işi murÀdıla itmÀm eyleyen 

8     iy her işinde èÀúıbetinden ãoran cüvÀn 

9     her bir işüŋde bil ki òayr vardurur saŋa 

kim bilesin ki aããı mı var anda ya õiyÀn 

pes her işi bitürmege saèy eylegil iy cÀn 

10   iy yüklü èavratum nicesi ola diyen er 

11   andan bir oàlan ola ki yüõini görincek 

tÀ bilesin ki andan olısarmıdur peser 

maóvola nÿr-ı şavúıla bedr iken úamer 

12   iy úorúuban feõaè òaberden iden su’Àl 

13   bilgil ki ol òaberden saŋa àuããa yoúdurur 

kim bilesin ki anda saŋa varmıdur melÀl 

õirÀ ki cümle òayra delÀlet ider bu fÀl 

14   gel gel iy fÀl ùutu beni eyleyen su’Àl 

15   şol yir ki yirüŋi úoyuban anda veresin 

bilgil ki saŋa òayr olısardurur intiúÀl 

ol yirde saŋÀ óÀãıl ola èiõõ ü cÀh-ı mÀl 

16   iy èavratın boşamaú içün fÀl iden yigit 

17   nÀmusuŋı gerekse anı saŋa boşama anı 

bunda saŋa melÀlet olısar söõüm işit 

ger boşaduŋısa daòı almaàa cehd it 

18   gelüp iy ùutu ùutmaàiçün eyleyen su’Àl 

19   terk eyle rehn komaàı ãabr eyle bir õamÀn 

kim meşveret idüp bulasın nice ola óÀl 

tÀ kim irişmeye saŋa òüsrÀnıla melÀl 

20   cenk ü òuãÿmet içün iy fÀl eyleyen óakìm 

21   ger cenk iderse soŋra peşìmÀn ola özüŋ 

bilgil ki bu işüŋde àuããa var delìm 

ger ãabr iderse ola úamu fitneden selìm 
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                                                                            [53b] 

 1                                                                                                lebiyd übn ü rabìèā 

2     iy úurèa bıraúuban fÀl eyleyen emìn 

3     yaúında vuãlatına anuŋ bulasın  ẓafer 

kim yÀrdan saŋa ne irer anı bilesin 

şöyleki dün ü gün anuŋıla èişret idesin 

4     iy dirlik ü maèişetiçün eyleyen su’Àl 

5     bilgil ki dirligüŋi senüŋ èÀlì olısar 

tÀ bilesin eyü geliser mi saŋa bu fÀl 

hem óÀãıl olısar saŋa niçe menÀl ü mÀl 

6     iy óÀcetine irmek içün isteyen necÀó 

7     bilkim yaúında óÀcetüŋe bulasın ẓafer 

yüô sürüyüp duèalar iden óaúúa her ãabaó 

hem óÀãıl ola èiõõ ü şeref nièmet ü ãalÀó 

8      úaãd eyleyen iy işine iúdÀm itmege 

9     her ne işüŋ olurısa iúdÀm it ki óaú 

fÀl eyleyen øamìrini ièlÀm itmege 

èavn eyleyüpdürür anı itmÀm itmege 

10   iy her işinde èÀúıbetinden su’Àl iden 

11   terk eyle şimdi işüŋi ãabr eyle bir ôamÀn 

her ne ki görinür diyeyin anı saŋa ben 

ãabruŋıla ẓafer bulasın ol ki aŋa sen 

12   iy fÀl iden ki èavratı úıõ ùoàura ya er 

13   saŋa beşÀret ola bir oàul toàura kim 

diŋleriseŋ söõü mi saŋa budurur òaber 

yüõine úarşu ùoàurısa mÀt ola úamer 

14   iy úorúu işidübeni fÀl eyleyen cüvÀn 

15   bilkim o úorúu vÀúiè olısar yaúında uş 

gerçekmidür anı bilesin yoòsa ya yalÀn 

saèy eylekim irişmeye andan saŋa õiyÀn 

16   yirin úoyuban daòı bir yire intiúÀl 

17   bilgil ki anda saŋÀ òayr olısar değil 

itmek eyü ola mı diyüben iden su’Àl 

bel óÀãıl ola saŋa niçe àuããa vü melÀl 

18   iy fÀl eyleyen ki vire ehline ùalÀú 

19   bilsün ki anı boşamada òayr var aŋa 

terk eyleyüben ehlini óÀãıl ide iftirÀú 

ola ki daòı yigrekiŋe düşe ittifÀú 

20   gelüp iy fÀl idüp öõüme ãoran òaber 

21   sen ùutuya olmaya kim yaúın olasın 

tÀ bilesin ki ùutan var mı saŋa òaùar 

ger yaúın olurısaŋ ol rıõkuŋa øarar 

 

 

 

 

 



190 

 

                                                                             [54a] 

 1                                                                                                           mütenebbì 

2     iy úaãd iden ki işüŋe iúdÀm idesin 

3     gel úorúmaàıl her ne olurısa eylegil 

fÀl idüben øamìrüŋi ièlÀm idesin 

saèy eylegil ki her işi itmÀm idesin 

4     iy her işinde èÀúıbetinden ãoran pişer 

5     şÀd ol ki her işüŋde saŋa vardurur òayr 

kim bilesin òayr mı olısar saŋa ya şerr 

úorúma ki hiç işüŋde saŋa yoúdurur saŋa øarar 

6     gelüp iy fÀl ùutuban isteyen oàul 

7     her kim ki görse ùÀètini ola aŋa rÀm 

óaú saŋa bir oàul vire kim ola yüõi gül 

her kim ki irse ãoòbetini ola aŋa úul 

8     iy ol ki geldi úorúuyla fÀl eyledi bu dem 

9     bilgil ki ol feõaèdan elem yoúdurur saŋa 

kim bile kim feõaèdan aŋa varmıdur elem 

gel sen de çekme vehmile beyhÿde yire àam  

10   iy ol ki fÀl eyledi kim intiúÀl ide 

11   yigrek odur saŋa daòı bir yire varasın 

kendü yirin úoyup daòı ayruḳ yire gide 

baòt u saèadete iresin sen ol erde 

12   iy èavratın boşamaú içün fÀl iden cüvÀn 

13   pes èavratuŋ boşamaàa úaãd eyleme bu dem 

bilgil ki anda saŋa òayr yoúdurur èayÀn 

tÀ kim saŋa ol malıŋa irişmeye õiyÀn 

14   iy fÀl idüp gelüp baŋa bu dem ãoran òaber 

15   bilgil ki anda saŋa òaùar yoúdurur yaúìn 

tÀ bilesin ùutuda saŋa varmıdur òaùar 

bel òasma àÀlib olmaàa vardur saŋa ẓafer 

16   iy úaãd iden ki òaãmıyla ide òuãÿmeti 

17   bilkim bu demde senüŋ işüŋ müstaúìmdürür 

soran ki nice ola ol işde òatimeti  

yigrek velì budur ki úoyasın óükümeti 

18   iy fÀl idüp baŋa gelüben ãoran òaber 

19   ãabr eyleyüp bu demde sefer itmegüni úo 

kim bilesin bu demde eyü ola mı sefer 

tÀ óÀãıl ola èiõõ ü şeref-i nièmet ü  ẓafer 

20   iy gelüben ticÀretiçün fÀl iden cüvÀn 

21   gel terk eyle anı vü ãabr eyle gel ki tÀ 

bilgil ki ol ticÀretüŋ işe gerek õiyÀn 

baòtüŋ sitÀresine saèÀdet ire èayÀn 
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A 

ʿabeå: <Ar. Boş, saçma. 

ʿabìd: <Ar. Kullar, köleler. 

ʿaúreb: <Ar. Akrep burcu, 8. burç. 

ʿalìl: <Ar. 1.Hasta, hastalıklı, illetli 2. 

Sakat. 

ʿanḳā: <Ar. Masallarda adı geçen ve 

gerçekte var olmayan büyük bir kuş, 

Simurg, Zümrüdüanka 

ʿasìr: <Ar. Zor. 

ʿaṭa: <  Ar. Bağışlanma, bahşiş. 

ʿavn it-: <Ar. Yardım etmek. 

ʿavn: <Ar. Yardım. 

èavvÀ: <Ar. Ay’ın 13. konağı. 

ʿayān: <Ar. Açık, belli, aşikâr. 

èayn-ı raóat u èıyş ü sefÀ :  Rahatlık ve 

safe ile yaşama.  

ācir: <Ar. Elindekini bir başkasına 

kirâlayan. 

aʿdā: <Ar. En zâlim, pek gaddar. 

ʿaêad: <Ar. Kolu ince, kısa kollu adam. 

ʿādū: <Ar. Düşman. 

ahsen: <Ar. Çok güzel, daha güzel, pek 

güzel. 

Àhsen-i òiãÀl: Güzel huylu. 

ahvāẓ: <Far.  İran'da Huzistan Eyaleti'nin 

yönetim merkezi olan şehir 

āluc: Geyik dikeni, ak diken, sert odunlu 

ağaç. 

āmir: <Ar. Emreden, buyuran. 

āsān: <Far. Kolay 

aṣṣı: Fayda. 

B 

bāb-ı rıẕú: Rızık kapısı. 

babur: Kaplan. 

bāc: <Far. 1.Vergi, harç 2. Gümrük 

vergisi 

baàa: Kaplumbağa. 

baġdād: <Ar. Irak'ın başkenti ve en 

büyük kentidir. 

baàırtlak: Bir kuş cinsi. 

baḫr : <Ar. Deniz. 

baʿìd: <Ar. Uzak. 

balıúçıl: Balıkçılgillerden uzun bacaklı ve 

uzun boyunlu birçok su kuşunun ortak 

adıdır.  

bardaúcıl: Ağaçlarda, taş kovuklarında 

bardak şeklinde yuva yapan kuş. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Huzistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkent
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baṣra: <Ar. Irak'ın güneyinde bir 

kent; Irak'ın ikinci büyük şehri ve en 

önemli limanı 

bed fiʿāl : <Ar. Kötü işler işleyen kimse. 

bedr: <Ar. Dolunay. 

behìc: <Ar. Güleryüzlü  

belde: <Ar. Ay’ın 21. konağı. 

beliğ: <Ar. 1.Düzgün söz söyleyen 

2.Fasih, düzgün 

bellÿt: <Ar. Pelit ağacı, meşe palamudu. 

belò: <Far. Afganistan'ın kuzeyinde yer 

alan eski bir yerleşim yeridir. 

bend : <Far.  1. Bağ 2. Zincir 3. Boğum 

4. Bend, fıkra 5. Baraj, su bendi. 

ben-i èadiye: Bir Arap kabilesi. 

ben-i Àómed: Bir Arap kabilesi. 

ben-i èalí: Bir Arap kabilesi. 

ben-i èÀmir: Büyük bir Arap kabilesi. 

ben-i èavna: Bir Arap kabilesi. 

ben-i bekriyye: Bir Arap kabilesi. 

ben-i celÀl: Bir Arap kabilesi. 

ben-i celk: Bir Arap kabilesi. 

ben-i çarú: Bir Arap kabilesi. 

ben-i esed: Adnânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i eõd: Kahtânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i òaffaca : Bir Arap kabilesi  

ben-i òÀlid: Adnânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i ḥamdāne: Bir Arap kabilesi. 

ben-i óanife: Adnânîler’e mensup bir 

Arap kabilesi. 

ben-i ḥarb: Çoğu Hicaz ve Necid 

bölgelerinde ikamet eden bir Arap 

kabilesi. 

ben-i óasan: Bir Arap kabilesi. 

ben-i hÀşím: Kureyş kabilesinin Hz. 

Peygamber’in de mensup olduğu kolu. 

ben-i hilÀl: Adnânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i òuõÀè: Kahtânîler’e mensup bir 

Arap kabilesi. 

ben-i óüzeyl: Adnânîler’e mensup, 

şairleriyle ünlü bir Arap kabilesi. 

ben-i hüseyn: Bir Arap kabilesi. 

ben-i ibrÀhim: Bir Arap kabilesi. 

ben-i ismÀèil: Bir Arap kabilesi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
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ben-i kelb: Kahtânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i kenÀn: Bir Arap kabilesi. 

ben-i kende: (ben-i kinde : V-VI. 

Yüzyıllarda Kuzey ve Orta Arabistan’da 

devlet kuran bedevî Arap kabilesi.) 

ben-i kilÀb: Büyük bir Arap kabilesi. 

ben-i levşÀ: Büyük bir Arap kabilesi. 

ben-i muhrÀn: Bir Arap kabilesi. 

ben-i muóammed: Bir Arap kabilesi. 

ben-i müẕeyne: Adnânîler’e mensup bir 

Arap kabilesi. 

ben-i niõÀr: Adnânîler’in ana kollarından 

birini teşkil eden Arap kabilesi. 

ben-i nümeyr: Adnânîler’e mensup bir 

Arap kabilesi.  

ben-i åaḳīf: Adnânîler’e mensup bir Arap 

kabilesi. 

ben-i saèsaè: Büyük bir Arap kabilesi. 

ben-i süleym: Kays Aylân’a mensup bir 

Arap kabilesi. 

ben-i şeybÀn: Adnânîler’e mensup bir 

Arap kabilesi. 

ben-i şeybe: Kureyş kabilesinin hicâbe 

görevini yürüten bir kolu. 

ben-i tamim: Bir Arap kabilesi. 

ben-i ùalóa: Bir Arap kabilesi. 

ben-i ùayya: Bir Arap kabilesi. 

ben-i èuúayl: Adnânîler’den Kays 

Aylân’a mensup bir Arap kabilesi. 

beni ümeyye: Bir Arap kabilesi. 

ben-i üẕre: Bir Arap kabilesi. 

ben-i vÀí: Bir Arap kabilesi. 

ben-i øabb: Bir Arap kabilesi. 

ben-i ẕübeyr: Bir Arap kabilesi. 

besbÀse: Küçük Hindistan cevizi ağacının 

tohumunun üstünü saran bitki, macis.  

beşaret: <Ar. Müjde. 

beşìr : <Ar. Müjdeci. 

beyÀn úıl-:  1. Açıklamak, açıkça dile 

getirmek. 2. Anlatmak. 

bilā-: <Ar. –siz 

buʿd: <Ar. Uzaklık. 

buḫl eyle-: Cimrilik etmek. 

buòÀra: <Far. Orta Asya'nın en eski 

yerleşim bölgelerinden olan ve 

günümüzde Özbekistan sınırları içinde 

bulunan tarihî şehir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
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burāḳ: <Ar. Hz. Muhammed'in Miraç 

Gecesi'ndeki biniti. 

buṭeyn: <Ar. Ay’ın 2. konağı. 

bünyād: <Far. 1. Temel, kök 2. Yapı, 

bina. 

C 

câh : <Far.  makam, mevki 

cāmūş: Manda. 

cebhe: <Ar. Ay’ın 10. konağı. 

cedel: <Ar. 1. Tartışma 2. Mücadele. 

cedí: <Ar. Oğlak burcu, 10. burç. 

cehd: <Ar. Çalışma, çabalama. 

cehd it-: <Ar. Çalışmak, çabalamak. 

celilü’l úavÀèid : <Ar. Kuralların, 

kaidelerin en büyüğü. 

 celil: <Ar. Ulu. 

cevād: <Ar. Cömert. 

cevr: <Ar. Haksızlık, üzme, üzülme, 

zulüm. 

cevõÀ: İkizler burcu. 

cevz-i bevva: Hindistan Cevizi. 

ceyb: <Ar. Cep. 

ceẕìl: <Ar. 1.Peltek, bozuk olmayan, 

2.Bol, çok  

ceõìl ül fevÀèid: <Ar. Faydası, kazancı 

bol olan. 

cidd: <Ar. Bir işi gerçekten çalışıp 

işleme. 

cife: <Ar. Leş.  

civan: <Far. Genç. 

cüdâ: <Far. Ayrı. 

cürcÀn: <Far. Hazar denizinin 

güneydoğusunda tarihî bir şehir ve bu 

şehrin merkez olduğu eyalet. 

cüvān: <Far. Civan. Genç. 

Ç 

çaúır: Doğan ile atmaca arası bir av kuşu. 

çalab: Tanrı, Allah. 

çekük: Tarla kuşu 

çuluk: Hindi.  

çün : <Far. 1. Gibi. 2. Mademki. 3. 

Nasıl. 4. İçin. 5. Çünkü. 

D 

dā: <Ar. Hastalık, dert 

dahl: <Ar. Müdahale etme, karışma 

dÀr-ı çin: Tarçın. 

daúúa: Babür İmparatorluğu dönemindeki 

adlarıyla Dacca ve Cihangir Nagar, 
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Bangladeş’in başkenti ve Dakka ilinin 

merkezi. 

deberān: <Ar. Ay’ın 4. konağı. 

defʿ: <Ar. Uzaklaştırma. 

delv: <Ar. Kova burcu, 11. burcu. 

derd-i firÀk: Ayrılık derdi. 

derd-i hevÀ: İstek ve arzu derdi. 

dergeõín: < Far.İran’ın Hamedan Eyâleti, 

Rezen İli’ne bağlı bir ilçesidir. 

destgìr: <Far. Elden tutan, yardım eden. 

destres: <Far. Ulaşma, elde etmek. 

devlengüç: Devlengeç. Çaylak cinsinden 

bir alıcı kuş. 

dilìr : <Far. Yürekli, yiğit. 

dilkü: Tilki 

dimeşk: <Ar. Şam. Suriye'nin başkentidir. 

dìnever: <Far. Batı İran’da Cibâl 

bölgesinde tarihî bir şehir. 

dirlik: Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, 

geçim. 

dükeli : Hep, cümle, hepsi. 

dürrāce:  <Ar. Turaç kuşu. 

 

 

E 

ebābil:  Dağ kırlangıcı. 

ecir: <Ar. 1. Ödül 2. Ücret. 

enam: <Ar. 1.Bütün mahluklar, yaratılmış 

olan canlılar. 2.Halk, insanlar 

enúid: Bir kuş türü. 

ercÀn: Bir şehir adı. (?) 

erõamin: Bir şehir adı. (?) 

erük: Erik 

esed : <Ar. Aslan burcu, 5. burç. 

esir-: 1. Sarhoş olmak, aklını kaybetmek, 

kendinden geçmek. 2. Azgınlaşmak, 

sertleşmek, çok kızmak. 

esirik: 1. Sarhoş. 2. Meczup, deli. 3. 

Kızgın, öfkeli. 

èetfÀ: Bir kuş türü. 

evelik: Bir kuş adı. (?) 

F 

fÀl it- : Fala niyet etmek, fal bakmak. 

fÀl ùut-: Fal bakmak. 

felāḥ: <Ar. Kurtulma, rahata erme. 

ferg mu´aòòir: <Ar. Ay’ın 27. konağı. 

ferg muúaddim: <Ar. Ay’ın 26. konağı. 

ferḫunde: <Far. Kutlu. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkent
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ferúadín: <Ar. Kutup yıldızı. 

fetā: <Ar. 1. Genç. 2.Cömert. 

feva’id: <Ar. Faideler, kârlar, kazançlar. 

fevt: <Ar. Yitirme, kaybetme, elden 

çıkarma 

feyd: Kûfe şehrinin bir köyü. 

feẕaʿ: <Ar. 1. Uzay. 2.Geniş düzlük. 

fièl-i cemil: <Ar. Güzel davranışlar. 

filòÀl: <Ar. (fi-l-hâl) Bu esnada, hemen, 

şimdi. 

firak: <Ar. Ayrılık, ayrılma. 

fülfül: Karabiber. 

fütuḥ: <Ar. Zafer, galibiyet, üstünlük. 

fütur: <Ar.1.Zayıflık,gevşeklik,usanç, 

bıkma 2. Keder, ümitsizlik. 

G 

ġadr: <Ar. Haksızlık, zulüm. 

àafr: <Ar. Ay’ın 15. konağı. 

ġālib: Nasrilerin kurucusu ve ilk 

hükümdârı (1232-2173) (?) 

ġarāmet: <Ar. 1. Borç, diyet gibi şeyleri 

ödemeler. 2. Vergiler, resimler. 

ġarìm: <Ar. 1. Alacaklı. 2. Hasım, rakip. 

ġarīm: <Ar. Kiralayan, kiraya veren 

ġarḳ: <Ar. 1. Boğulma, suda boğulma. 

2.Batırma. 

ġaẓne: <Far. Afganistan’da tarihî bir 

şehir. Kabil’in 145 km. güneybatısında yer 

alır. 

ger : <Far. Eğer 

gey : < 1. Çok, pek, gayet, pek çok. 2. İyi, 

iyice, hakkıyla. 3. Uygun, muvafık, 

münasip, layık, doğru, yerinde. 4. Büyük, 

muhteşem 

girān: <Far. 1. Ağır 2. Pahalı 3. 

Kokuşmuş 4. Katı. 

gögercin: Güvercin 

gülgülbe: Bir ağaç türü. 

gümān: <Far. Zan, sanı. 

H 

ḥabìb: <Ar. 1. sevgili. 2.dost. 3.Hz. 

Muhammed 

óac úıl-:   

ḥacamat: <Ar. Kan alma. 

hādi: Abbasi halifesi (785-786).  

ḫalāṣ: <Ar. Kurtuluş, kurtulma. 

óaleb:  <Ar. Suriye'de bir şehirdir. 

ḫalìl: <Ar. Samìmì (dost) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
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óamel: <Ar. Koç burcu. 

ḫasāret: <Ar. Hasarlar 

óÀãıl-ı maúÀl: Sözün Özü 

ḫāṣṣā: <Ar. Özellik. 

ḫaṭar: <Ar. Tehlike. 

ḫatim: <Ar. 1.Hitama erdiren, bitiren 

ḫavf: <Ar. Korku. 

ḥayl: <Ar. 1. Yılkı, at sürüsü. 2.Zümre. 

ḥayy: <Ar. 1. Allah’ın adlarındandır. 2. 

Diri, canlı. 

ḥaẓer: <Ar. Sakınma. 

óaôer eyle-: <Ar. Sakınmak. 

ḥaẕìn: <Ar. Hüzün dolu. 

heḳʿa: <Ar. Ay’ın 5. konağı. 

hemedÀn: <Far. İran’ın 31 eyaletinden 

birisidir. 

hemin: <Far. Bu, işte bu. 

henʿa: <Ar. Ay’ın 6. konağı. 

heõÀr destÀn: Bülbül. 

ḥımṣ: <Ar. Humus. Batı Suriye'de 

bulunan, aynı zamanda, Humus ili'nin 

ve Humus ilçesinin başkenti olan şehir.  

ḫıyar şember: Hint keçiboynuzu, Hint 

hıyarı.  

hiçin: Bir hayvan türü. 

ḫidmet: <Ar. Hizmet 

ḥulvān: Irâk-ı Arap ile Irâk-ı Acem 

sınırında kurulmuş tarihî bir şehir. 

ḥille:  <Ar. Irak'ın merkezinde Fırat 

Nehri üzerinde bir şehir. 

hindistÀn koõı: Hindistan cevizi. 

hiri: Bir şehir adı. (?) 

ḥisāb: <Ar. Hesap. 

hisal: yok. 

ḫod: <Far. Kendi. 

huceste: <Far. Uğurlu, meymenetli, 

hayırlı, kutlu. 

ḫudā: <Far. Tanrı. 

ḥur u behişt: Cennetin güneşi. 

ḥusūl: <Ar. Ortaya çıkma, gerçekleşme, 

var olma. 

ḫuṣumet: <Ar. Düşmanlık. 

ḥÿt: <Ar. Balık burcu, 12. burç. 

hümām: <Ar. Himmetli, azimli. 

hümūm: <Ar. Gamlar, kederler, tasalar, 

kaygılar. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Humus_%C4%B0li
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1rat_Nehri
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1rat_Nehri
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óınnÀ òurması: Trabzon hurması 

cinsinden büyük ağaç meyvesi, kına 

ağacı. 

òorus: Horoz. 

I 

ılduẕ: Yıldız. 

ılgın: Akdeniz Bölgesi’nde yetişen ağaç. 

ıtḳ: <Ar. âzâd etme, köle âzâd etme. 

ʿıyş (iş): <Ar. 1.Yaşayış, yaşama 

2.Ekmek, gıda 3.Yaşama tarzı, zevk ve 

safa 

İ 

ibük: İbik. Çalı kuşu, hüthüt kuşu. 

icar: <Ar. 1.Kiralama. 2.Kiraya verme. 

3.Kira. 

ictihād: <Ar. 1.çalışma, çabalama. 

2.görüş. 3.dinì kaynaklar ışığında görüş 

bildirme. 

ictināb: <Ar. Kaçınma, uzak durma, 

çekinme. 

iftirāḳ: <Ar. Ayrılık. 

ihtimam: <Ar. Özen 

iḳdām: <Ar. Girişim. 

iklíl: <Ar. Ay’ın 17. konağı. 

ilā: <Ar. –e kadar. 

iʿlām:  <Ar. Bildirme, bildirilme, 

anlatma. 

ilçi : Elçi, bir devleti başka bir devlet 

katında temsil eden kimse, sefir. 

ilẕām:  <Ar. cevap veremez hale getirme, 

susturma. 

ʿimāret: <Ar. 1.Bayındırlık. 2.Aşevi 

imtināʿ: <Ar. Kaçınma. 

 iʿnā:  <Ar. Zahmete uğrama. 

ʿināyet: <Ar. 1.Dikkat, gayret, özenme 

2.Lûtuf, ihsan, iyilik. 

infiʿāl: <Ar. Gücenme, darılma. 

inḳıyād: <Ar. Boyun eğme, kendini 

teslim etme. 

intifāʿ: <Ar. Yararlanma. 

irādet: <Ar. İsteme, istek. 

irbil:  <Ar. Erbil.  Irak'ta bölgesel 

yönetim içinde yer alan il. 

irs: <Ar. Miras 

iṣfihān:  İsfahân. İran’ın dördüncü büyük 

şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. 

issi< Sahip olmak 

iştiyāḳ: <Ar. Şevklenme, şevk duyma. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak%27%C4%B1n_illeri
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èitÀb: <Ar. Azarlama, tersleme, paylama, 

darılma. 

ʿitiḳāl: <Ar. Müşkilleşme, zorlaşma 

itmam: <Ar. Tamamlama, bitirme 

ittiṣāl: <Ar. 1.Birleşme, kavuşma. 

2.Bitişik. 

iv-: Çabuk davranmak, acele etmek 

ʿiẕẕ: <Ar. 1.Değer, kıymet 2. Yücelik, 

ululuk. 3. Güçlülük. 

èiẕẕ ü cÀh-ı mÀl :  Yüce, değerli makam 

ve mal. 

K 

úÀdim: <Ar. Ayak basan, ulaşan. 

ḳadìr: <Ar. Kudret sahibi, kudretli, 

kuvvetli, güçlü 

ḳādir: Abbasi halifesi(991-1031). 

úahir: Abbasi halifesi (932-934). 

ḳāim: <Ar. 1.Ayakta duran, ayakta 

bulunan 2.Birinin yerini tutan, biriin 

yerine geçen.  

ḳāīm: Abbasi halifesi (1031-1075). 

úalb: <Ar. Ay’ın 18. konağı. 

ḳalìl: <Ar. Az, çok olmayan 

úanbıl: Bir bitki adı. (?) 

ḳamer: <Ar. Ay, 1. gezegen. 

úara úulaḳ: Vaşak, çakala benzer vahşi 

bir hayvan. 

ḳarìn: <Ar. 1.yakın 2.Bir şeye sahip olan, 

bir şeye nail olan 3. Hısım, komşu, 

arkadaş gibi yakın olanlardan her biri 4. 

Padişahın daimi suretle yanında bulunan, 

mabeyinci 

ḳarìr: <Ar. Karir 

kÀşan: İran’ın İsfahan Eyaleti’nde bir 

şehir. 

katʿ: <Ar. 1.Kesme, kesilme, biçme 2. 

Halletme, karar verme, sona erdirme, 

bitirme 

úavs : <Ar. Yay burcu, 9. burç. 

kavaid: <Ar. Kaideler, yöntemler, 

kurallar. 

ḳavil: <Ar. Söz 

úavs : <Ar. Yay burcu, 9. burç. 

úaya keleri: kertenkele, yaban ördeği, 

köpek balığıgillerden bir balık türü. 

kāyìm <Ar. Kāim. Ayakta duran, ayakta 

bulunan. 

úaõvin: İran’ın en eski şehirlerinden 

birisi. 
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keåir: <Ar. Çok çok olan, bol. 

kerem: <Ar. 1.Asalet, asillik, soyluluk 

2.cömertlik el açıklığı, lütuf, bağış, bahşiş 

kerkeõ: Akbaba. 

kes: <Far. Kimse, kişi 

kesb: <Ar. Çalışıp kazanma. 

kesb-i èilm: İlim öğrenmek, ilim için 

çabalamak. 

kevÀkib: <Ar. Kevkebeler, yıldızlar. 

úıl úuyruḳ: Ördekgillerden bir kuş. 

ḳıtāl: <Ar. Savaş, birbirini öldürme. 

kifaf: <Ar. Terazi gözleri, terazi kefeleri. 

kirmÀn : <Far.  İran'ın aynı isimli Kirman 

Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir 

úiyúÀvus: Bir yıldız adı. 

ḳo-: Bırak, koy. 

úoõ: Ceviz. 

köşek: Bir yaşına kadar olan deve 

yavrusu. 

ḳuds:   Üç ilâhî dinde de önemli bir yere 

sahip olan ve kutsal sayılan şehir. 

úulan: İki üç yaşında dişi tay, kısrak. 

ḳum: <Far. Kumm. İran'da Kum 

Eyaleti'nin yönetim ve İmâmiye      

İsnâ‘aşer’îyye mezhebinin eğitim 

merkezi konumunda olan şehirdir. 

úurèa ãal-: Fal bakmak, fala niyet etmek. 

ḳurbet: <Ar. Yakın, akraba 

küfe: <Ar. Irak'ın Necef ilinde (muhfaza) 

bir şehir. 

L 

laʿìn: <Ar. Kovulmuş, nefret kazanmış, 

istenilmeyen. 

laóẓa: <Ar. 1. Göz ucu ile bakma, yan 

bakış. 2. An, bir an. 

levò-i cüdÀ: Levh-i Mahfuz. 

liḳā: <Ar. 1.görme, rast gelip konuşma 

2.yüz, çehre 

lìkin: <Far. lakin 

M 

maãrÿf it-: <Ar. Harcamak. 

maãrÿf: <Ar. Sarf olunmuş, harcedilmiş 

ma’ruf: <Ar. 1. Bilinen, çok tanınmış, 

aşikâr, belli. 2. Namlı, ünlü. 3. Şeriat 

kanunlarının uygun gördüğü, münker 

karşıtı. 4. Varlığı tartışılmaz, kesin 

bilinen. 5. Erkek adı. 

maèrÿf it-: Belli etmek, açık etmek. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kirman_Eyaleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kirman_Eyaleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Necef_(il)
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maḫdūm: <Ar. Oğul, evlat. 

maʿişet: <Ar. 1.Yaşama, yaşayış 

2.Geçinme, geçiniş, dirlik 

maḳāl: <Ar. 1.Söz, lakırdı 2.söyleme, 

söyleyiş 

mÀlik: <Ar. Sahip 

manãÿr: Abbasi halifesi (754-775). 

manṣıb: <Ar. 1.Devlet hizmeti, 

memuriyet 2. Makam, rütbe, derece, orun 

manṣūr: <Ar. Tanrı’nın yardımıyla zafer 

kazanan. 

māsik-i eʿinne: Bir yıldız adı. 

masùakí: Sakız ağacı. 

matla: <Ar. 1. Ortaya çıkacak, doğacak 

yer. 2. Güneş, ay ve öteki gezegenlerin ve    

yıldızların doğması 

maṭlūb: <Ar. 1.Talep edilen, istenilen, 

aranılan şey 2.Alacak 

maksud : <Ar. Kastedilen, amaçlanan. 

maúsÿd ùut-: Niyet tutmak. 

mÀye: Yeni doğmuş kuzu, oğlak.  

maẕı: <Far. Süs bitkisi. 

me´mÿn: Abbasi halifesi (813-833). 

mecmaʿ: <Ar. 1.Toplanılacak yer 

2.Kavuşulan yer, nokta 

mecmūʿ: <Ar. Toplam, tümü 

medine: <Ar. Hz. Peygamber’in 

mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret 

yurdu, İslâm’da iki Harem bölgesinden 

biri, Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râşidîn 

döneminin başşehri. 

mehdi: Abbasi halifesi(775-785). 

mekke: <Ar. Kâbe’nin bulunduğu ve hac 

ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal 

şehir. 

melÀl çek-: Sıkıntı çekmek. 

melālet: <Ar. Can sıkıntısı, bıkkınlık 

melūl: <Ar Usanmış, bıkmış, bezmiş  

menāfiʿ: <Ar. Menfaatler, çıkarlar, 

yararlar 

menāl: <Ar. 1.Nail olunan, sahip olunan, 

ele geçirilen şey. 2. Yetiştirme, nail olma. 

menÀõil-i úamer: Ayın menzilleri, ayın 

konakları. 

menÀõil-i úameriŋ Àòiri: Ayın 

konaklarının sonuncusu. 

meniʿ: <Ar. Aşılmaz, sarp, geçit vermez 

menõil: Konak. 
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menşeʿ: <Ar. Köken 

merīḫ: <Ar. Mars, 5. gezegen. 

meyāfārikìn:  <Ar. Diyarbakır iline bağlı 

Silvan ilçe merkezinin eski adı, Ortaçağ’ın 

önemli merkezlerinden biri. 

meserret: <Ar. Sevinç, şenlik. 

mesrur: <Ar. Sevinçli 

meşaḳḳat: <Ar. Sıkıntı, güçlük 

meşkûr: <Ar. Övülen, beğenilen 

metāʿ: <Ar. Mal, eşya 

mevúÿf it-: <1. Vakfetmek, bağışlamak. 

2. Engellenmek, durdurulmak. 3. 

Tutuklanmak,  hapsedilmek. 

mıṣır: <Ar. Büyük bir kesimi Afrika’da, 

küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) 

Asya’da yer alan ülke 

milk: <Ar. Mülk 

mirrió: <Ar. Merih, mars, 5. Gezegen. 

misvÀú: Bir bitki türü. Kalem biçiminde 

kesilip yontulan dalları misvak adıyla 

insanlar diş temizleme malzemesi olarak 

kullanılır 

miẕan: < Ar. 1.Terazi. 2.Ölçü. 3.Terazi 

burcu. 4.Mahşer günü, kıyamet günü. 

miẕān: <Ar. Terazi burcu, 7. burç. 

muġan: <Far. Hazar Denizi' in batısında 

ve Aras Nehri' nin güneyinde yer alan ova 

muàaylan: Kuşkonmaz otuna benzer bir 

nevi ot adı. 

muàtenem: <Ar. Ganimet olarak alınmış 

muʿāvin: <Ar. Yardımcı 

mucìb: <Ar. 1.Gereken 2.Sebep 

muètaṣım: Abbasi halifesi (833-842). 

muètemid: Abbasi halifesi (870-892).  

muhil: <Ar. İhale eden, havale eden 

2.Borcunu başkasının borcuna nakleden 

muḫkem: <Ar. Sağlamlaştırılmış, 

kuvvetli, berk. 

muʿìn: <Ar. Yardımcı 

muḳadder: <Ar. Takdir olunmuş, kıymeti 

biçilmiş, kadri, değeri bilinmiş 

muḳārib: <Ar. Birbirine yakın olan 

muḳārin: <Ar. Bitişik, ulaşmış, erişmiş, 

yaklaşmış, bir yere gelmiş  

muḳbil: <Ar. İkballi, kutlu, mutlu. 

muktedir : Abbasi halifesi (908-932) 

muktefī: Abbasi halifesi (1135-1160). 

muḳteẓā: <Ar.  1.Lazım gelmiş 2. Kanun 

icabına göre yazılan yazı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Misvak
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muntaãır: Abbasi halifesi (861-862). 

muntaẓam: <Ar. Sıralanmıış, derli toplu, 

düzgün. 

muòliã: <Ar. 1. Halis, katıksız. 2. 

Dostluğu, samimiliği ve hâli içten 

gönülden olan. 

muṣāhib: <Ar. 1.aArkadaş, sohbet 

arkadaşı. 2.Padişahın özel işlerine bakan 

muṣıl: <Ar. Musul. Irak'ın en büyük 

şehirlerden birisi. 

muʿtażıd: Abbasi halifesi (892-902). 

muʿte: Abbasi halifesi (866-868). 

mutiʿ: <Ar. İtaat eden, boyun eğen 

muṭiʿ: Abbasi halifesi (946-974). 

muvāfıḳ: <Ar. Uygun, yerinde 

müåelleå: Bir yıldız adı.  

müfārıḳ: <Ar. Müfarakat eden, ayrılan, 

ayrılmış 

mühtedī: Abbasi halifesi (869-870).  

mükerrem: <Ar. Muhterem, aziz, sayın, 

saygıdeğer, sayılan 

müktefī: Abbasi halifesi (902-908) 

mülteôim: <Ar. İltizâm eden, bir şeyi 

veya kimseyi lüzumlu sayıp taraflık 

gösteren. 

mümteåil: <Ar. Aldığı emre uyan, boyun 

eğen. 

münhedim: <Ar. İnhidam eden, yıkılan, 

yıkılmış, harabolmuş 

münḳad: <Ar. İnkıyâd eden, boyun eğen. 

mürdümük: Mürdümek, baklagil, 

bezelye. 

müsta´ãım: Son Abbasi halifesi (1242-

1258). 

müstaḳim: <Ar. Doğru, düz, dik  

müsteʿān: <Ar. Kendisinden yardım 

beklenen, yardım istenen. (Allah’ın 

sıfatlarından.) 

müstekfi: Abbasi halifesi (944-946). 

müsterşīd: Abbasi halifesi (1118-1135). 

müşeyyid: <Ar. Yüksek, sağlam, kunt 

yapı yapan 

müşteri: <Ar. Jüpiter, 6. gezegen. 

müterettib: <Ar. 1. Tertib edilmiş, 

düzenli sıralanmış.  2. Gereken, gerekli 

olan, lüzumlu. 3. … den dolayı. 4. İlgili 

veya ilişkin olan. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
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mütevekkil: Abbasi halifesi (847-861).  

müyesser: <Ar. Kolayı bulunup yapılan, 

kolay gelen, kolaylıkla olan 

N 

naḫs: <Ar. Uğursuzluk 

naòcivÀn: Azerbaycan'a bağlı özerk bir 

cumhuriyet. 

naøar it-: <Ar. Bakmak. 

nÀrınc: Pembe yuvarlak taneli üzüm. 

nāṣır: Abbasi halifesi(1180-1225). 

nāẕenìn: <Far. 1.Cilveli, oynak. 2. Çok 

nazlı yetiştirilmiş şımarık 3. Narin, ince 

yapılı  

neʿaim: <Ar. Ay’ın 20. konağı. 

neåre: <Ar. Ay’ın 8. konağı. 

necÀó: <Ar. 1.İsteğine ulaşma 2.Kurtulma 

necat: <Ar. Kurtulma, kurtuluş 

necìd: <Ar. 1.Yürekli 2.Arslan 

nedamet: <Ar. Pişmanlık 

nedem: <Ar. Pişman olma, pişmanlık 

nef ʿ: <Ar. Çıkar, fayda 

nekìr: <Ar. Bilinmemiş şey. 

nevmīd: <Far. Ümidi kırık. 

niʿam: <Ar. Nimetler 

nifāḳ: <Ar. İkiyüzlülük 

nigār: <Far. 1.Sevgili 2.Resim 

nihād: <Far. Yaratılış, tabiat 

nìk: <Far. İyi, güzel 

nìk-i baòt: <Bahtı iyi, bahtı açık. 

nişābur:  <Far. İran'ın Razavi Horasan 

Eyaleti'nde şehir 

nite: Nasıl, niçin. 

nuḥuset: <Ar. Uğursuzluk. 

nusaybīn:  Mardin iline 

bağlı Suriye sınırında Kamışlı'ya 

komşu ovada kurulmuş bir ilçedir.  

nuṣret: <Ar. 1.Tanrının yardımı 

2.Üstünlük  

O 

oŋat: İyi, doğru, uygun, düzgün. 

oòar: Okar. Telli balıkçıl kuşu. 

Ö 

öŋ-: 1. Önce, mukaddem, evvel. 2. İleri, 

üstün, makbul. 

öküş: Çok 

P 

peleng (pelenk) <Far. Pars. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mardin_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kam%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1,_Suriye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ova
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e
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penāh: <Far. Sığınma 

pend: <Far. Öğüt 

pervÀne: Işık etrafında dönen küçük 

kelebek. 

pes: <Far. Arka 

püser: <Far. Oğul 

R 

rāġıb: <Ar. İstekli, isteyen, rağbet eden 

rām: <Far. İtaat eden, boyun eğen 

raóbe: Bugün El-Meyadin, Suriye’de 

Fırat’ın sağ kıyısında şehir. 

rÀøí: Abbasi halifesi (934-940). 

rāşid: Abbasi halifesi(1135-1136). 

ravżā: <Ar. Bahçe 

re’s: <  Çıkış düğümü.Bir gezegenin 

yörüngesinin, ekliptik düzlemini, 

güneyden kuzeye çıkarken deldiği nokta. 

re’s u ġūl: Bir yıldız adı.(?) 

recā: <Ar. Ümit, rica 

refè: <Ar. Ref: 1. Kalkındırma, yüceltme 

2.Yukarı kaldırma 3. Leğvetme, 

kaldırma, hükümsüz bırakma. 4. Arapça 

bir kelimenin sonunu ötreli okuma. 

refiʿ: <Ar. Yüksek, yüce. 

remle: <Ar. Gazze. Arap vilayeti. 

renc: <Far. 1.Ağrı, sızı 2. Zahmet eziyet 

sıkıntı 

resen: <Far. İp, urgan 

reşÀ: <Ar. Ay’ın 28. konağı. 

reşīd: Abbasi halifesi (786-809). 

reva: <Far. Yakışır, uygun, yerinde  

revnaḳ: <Ar. Parlaklık, güzellik, tazelik, 

süs. 

rey:  <Far. İran'ın Tahran Eyaleti'nde 

şehir. 

reẕẕāk: <Ar. Rızıklandıran 

rıẕú-ı ceẕil: Bol rızık. 

ricʿat: <Ar. 1.Geri dönme 2. Gerileme, 

çekilme, geri kaçma 

ricèat ey-: <Ar. 1.Geri dönmek 2. 

Gerilemek, çekilmek, geri kaçmak. 

rifʿat: <Ar. Yükseklik, yücelik, büyük ve 

büyük rütbe 

rüsvāy: <Far. Rezil, itibarsız, haysiyetsiz. 

S 

sa’d: <Ar. 1.Kutluluk 2.Uğur 3.Kutlu, 

uğurlu. 

saʿdbulʿ: <Ar. Ay’ın 23. konağı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahran_Eyaleti
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saʿdelẕebiḫ: <Ar. Ay’ın 22. konağı. 

sadid: <Ar. İrin, yaradan akan sarı su 

saèdel eóbiya: <Ar. Ay’ın 25. konağı. 

saèdel suèud: <Ar. Ay’ın 24. konağı. 

ãarfe: <Ar. Ay’ın 12. konağı. 

ãaúanúur: Mısır’da bulunan kum 

kertenkelesi. 

åÀúıb: Bir yıldız adı.(?) 

saʿy: <Ar. 1.Çalış, çabalama, gayret, 

emek 2.Geçinmek için iş işleme 

saèy-ı Àbeå: Boşa çalışmak, boşa gayret 

etmek. 

ṣaḥiḥ: <Ar. Doğru, gerçek 

saḫt: <Far. 1.Çok 2.Katı 3. Şiddetli 4.Güç 

saḫt: <Far. Katı, sert, çetin 

saʿid: <Ar. Kol, bilek ile dirsek arası 

saḳīm: <Ar. 1.Hasta, hastalıklı 2.Yanlış 

salāḥ: <Ar. 1.Düzgünlük, yolunda gitme, 

2.Barış, 3.Dine bağlılık 

ṣalāt: <Ar. Namaz 

sāmi: <Ar. Yüce 

samur: Değerli kürkü olan sansar türü. 

ṣaniʿ: <Ar. Görülen iş. 

saŋavber: 1. Çam fıstığı ağacı. 2. Bu 

ağacın kozalağı. 

sariʿ: <Ar. Bulaşıcı. 

ṣavāb: <Ar. Doğru, dürüstlük. 

ṣavm: <Ar. Oruç. 

saʿy: <Ar. 1.Çalış, çabalama, gayret, 

emek 2.Geçinmek için iş işleme. 

ṣayd: <Ar. Av hayvanı. 

ṣaye: <Far. Gölge. 

seffÀó: Abbasi halifesi (750-754). 

sehi: <Far. 1.Düz, doğru 2.Fidan gibi. 

seḫì: <Far. 1.Fidan gibi, 2.düz, doğru. 

seḳam: <Ar. hastalık, illet. 

semender:  Uzun gövdeli, dört bacaklı, 

kuyruklu kertenkeleye benìzeyen efsanevi 

hayvan. 

semerúand: Özbekistan'da Semerkant 

ilinin yönetim merkezi olan şehir. 

semiʿ: <Ar. Çok iyi işiten. 

åenÀ: Övgü. 

şeretāyn: <Ar. Ay’ın 1. konağı. 

sepustān: Bir bitki adı. (?) 

sereùÀn: <Ar.  Yengeç burcu. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Semerkant_ili
https://tr.wikipedia.org/wiki/Semerkant_ili
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sevāb: <Ar. 1.Allah tarafından 

mükâfatlandırılan hareket. 2. Hayırlı 

hareket, hayır işleme 

åevr: <Ar. Boğa burcu. 

seyyÀre: <Ar. Güneşin etrafında belirli 

bir süre zarfında dönen yıldızların her 

biri. 

ãıàın: Ala geyik. 

sıġırcıḳ: Serçegillerden bir kuş türü, 

çekirge kuşu 

sibāḳ: <Ar. 1.Bir şeyin üst tarafı , 

geçmişi 2.Bağ, bağlantı. 

sicn: <Ar. Hapishane. 

sìm: <Far. Gümüş. 

simÀk: <Ar. Ay’ın 14. konağı. 

sirÀf: İran’da bir şehir. 

sitāre: <Far. Yıldız. 

ãitare-i baòt: Bahtın yıldızı. 

sivÀs: Anadolu'nun en eski ve önemli 

kentlerinden biridir. 

ãor-: Metinde sor- fiili, bakmak, işaret 

edilen yere gitmek manasında 

kullanılmıştır.  

suèad: <Ar. 1. Kutlu. 2. Kadın ve erkek 

adı. 

sumÀú: Antepfıstığıgiller familyasından; 

kışın yaprak döken veya her mevsimde 

yeşil kalan bir ağaçcıktır.  

sunúur : Sungur. Cinsi çok büyük, iri ve 

geniş gövdeli yırtıcı bir kuş türü. 

sÿsen: <Ar. Susam. 

ṣuver: <Ar. Sûretler. 

sühā: Bir yıldız adı. (?) 

süheyl : "Canopus olarak adlandırılan ve 

seren direğinin batısında kalan iki 

yıldızdan biri. 

sünbüle: <Ar. Başak burcu, 6. burç. 

sürūr: <Ar. Sevinç. 

sürÿr-ı cihÀn: Alemin sevinci. 

süst: <Far. Gevşek, tembel. 

Ş 

şÀdi: <Far. Memnunluk, sevinçlilik, 

gönül ferahlığı. 

şāfì: <Ar. Şefaatçi. 

şāfì: <Ar. Şifâ veren, verici, hastayı iyi 

eden. 

şÀhin:uAtmacagiller (Accipitridae) 

familyasından Buteo cinsini oluşturan 

yırtıcı kuş türlerinin ortak adı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnd%C3%BCz_y%C4%B1rt%C4%B1c%C4%B1_ku%C5%9Flar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atmacagiller
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
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şÀm: Çam. 

şefik: <Ar. Müşvik, şefkatli 

şeftālü: Şeftali 

şekk it-: Şüphelenmek, kuşkulanmak. 

şekk: <Ar. Kuşku, şüphe 

şems: <Ar. Güneş, 4. gezegen. 

şevle: <Ar. Ay’ın 19. konağı. 

şièrÀ el şÀmí: <Ar. Procyon olarak 

adlandırılan, arkadaki parlak yıldız. 

şièrÀ el yemÀní: <Ar. Köpek olarak 

adlandırılan, köpek’in yüzündeki kırmızı 

parlak yıldız. 

şirā: <Ar. Satın alma, alım satım. 

şirāẓ: <Far.  İran'da Fars Eyaleti'nin 

yönetim merkezi olan şehirdir 

şitāb: <Far. Acele, sür’at, çabukluk 

şürb: <Ar. İçme, içilme. 

şürūr: <Ar. Şerler, kötülükler 

T 

tā: <Far. Kadar 

taʿāb: <Ar. 1.Sıkıntı, zahmet 

2.Yorgunluk. 

ṭāʿat: <Ar. İbadet. 

 

ṭaberistān: <Far Şimdiki Mazenderan, 

Gülistan ve Gilan eyaletlerini içine alan 

İran’daki tarihî bölge. 

ṭāīʿ: Abbasi halifesi (974-991). 

taḳaża: <Ar. 1.Başa kakmak. 

2.Sıkıştırmak.3. Hakkını isterken 

borçluyu zorlamak. 

ṭalāḳ: <Ar. Boşama, boşanma.  

ṭamaʿ: <Ar. Tamah, açgözlülük. 

taŋ: <Ar. Sövme, yerme, ayıplama. 

ṭarab: <Ar. Şenlik, neşelenme. 

ṭarf: <Ar. Ay’ın 9. konağı. 

ṭarsūs: Akdeniz bölgesinde Mersin’e 

bağlı ilçe merkezi. 

ṭavil: <Ar. 1.Uzun 2.Çok süren. 

tebríõ: İran'da Doğu Azerbaycan 

Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir. 

tenaèum: <Ar. Nimet içinde, bolluk 

içinde bulunarak rahat etme. 

tevaḳḳuf: <Ar. 1.Durma, eğlenme, 

bekleme. 

teveccüh: Ar. Yönelme, dönme, ilgi 

gösterme. 

teẕevvüc: <Ar. Zevce edinme. 

tiblikÀn: Bir şehir adı. (?) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fars_Eyaleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Azerbaycan_Eyaleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Azerbaycan_Eyaleti
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tihu: Çil kuşu. 

ṭoy ṭoḳlı: < Toy (Otis tarda), toygiller 

(Otididae) familyasından çok ürkek bir 

kuş türü. Türkiye'nin en büyük kuş türü 

olan toy, aynı zamanda dünyada en 

büyük uçabilen kuşlardan biridir.  

ṭūl: <Ar. 1.Uzunluk, boy 2.Zaman 

çokluğu, müddet. 

tulūʿ: <Ar. Doğuş. 

tulÿèit-: <Ar. 1. Doğmak. 2. Ortaya 

çıkmak, zuhur etmek. 

tutu: Rehin, esir. 

ùÀli´üŋ sitÀresi: Talinin yıldızı. 

ùarab: <Ar. Sevinçlilik, şenlik; sevinçten 

gelen coşkunluk ve tepinme. 

ùayyìb: <Ar. İyi, güzel hoş. 

ùoàan: Doğan. 

ùuràay: Çayır kuşu, toygar. 

ùÿbÀ: Cennetteki ilahi ağaç. 

ùÿtí: <Far. Papağan 

U 

uàrulan-: 1. Çalınmak. 2. Gizlenmek. 

ʿukba: <Ar. 1.Ceza 2.Ahiret, Öbür dünya 

ʿummān: <Ar. Arap Yarımadası'nın 

güneydoğusu kıyısında yer alır. 

Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, 

batıda Suudi Arabistan, güneybatıda 

ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde 

ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda 

ise Basra Körfezi ile çevrilidir. 

umūr: <Ar. İşler. 

umu: Umut, iyi dilek. 

èunnÀb <Ar. Hünnap ağacı, çiğde.  

èuùÀrid: <Ar. Merkür, 2. gezegen. 

Ü 

ümìd: <Far. Ümit, umut. 

üşek: vaşak, kır kedisi. 

V 

vÀåıú: Abbasi halifesi (842-847).  

vāfir: <Ar. Bol ,çok mal.   

vāsıṭ: <Ar. Bağdat Eyaleti. Basra ile 

Küfe arasında. H. 6.yy.’da harap 

olmuştur. 

vaú:  Bir kuş türü adı. 

vecel: <Ar. Korkma, ürkme. 

 vech: <Ar. 1.Yüz, surat, çehre 2.Üst, 

satıh, düz, yüz. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_Yar%C4%B1madas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Arap_Emirlikleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Suudi_Arabistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hint_Okyanusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi
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viṣāl: <Ar. Ulaşma, varma, kavuşma, 

vuslat. 

vusul: <Ar. Ulaşma, gelme. 

Y 

yaḫşi: İyi, güzel, çok güzel. 

yaraḳ: < 1. Hazırlık, levazım, techizat.  2. 

Silâh. 3. (At hakkında) yaranmış, 

idmanlı. 

yarlıḳ: < Ferman. 

yesìr: <Ar. Kolay. 

yırtıcı: Bir kuş adı. 

yigrek (yeğrek,yiğrek): < Üstün, daha iyi. 

yüklü: < Gebe, hamile. 

yümn: <Ar. Uğur, mut, bereket. 

yüsr: <Ar. 1.Kolaylık, rahatlık. 2. 

Zenginlik. 

Z 

øabù it-: <Ar. Yazmak, kayda geçirmek. 

ẕaġ: Karga. 

ẕaḫm: <Far. Yara. 

ẕaómet ü èinÀ : <Ar. Zahmet verme. 

øamair:  <Ar. Zamirler, içyüzler. 

øamÀn: <Ar.  1. Kefil olma, sorumluluğu 

üzerine alma. 2. Kefâlet, garanti. 

żāmin: <Ar. Kefil, yükelenen 

ôamìr: <Ar. 1. İç. öz. 2. Derunî fikir, 

vicdan. 3. Gönülde gizli olan şey. 4. Bir 

ismin yerini tutan kelime. 

żarb: <Ar. Vuruş 

ẕātü’l-kürbī : Bir yıldız adı.(?) 

õebÀne: <Ar. Ay’ın 16. konağı.  

ẕecr: <Ar. 1.Önleme, yasak etme 

2.Zorlama, zorla yaptırma 3.Kovma 

4.Eziyet, sıkma 

ẕelìl: <Ar. Düşkün, zavallı 

ẕencebīl: Zencefil. 

ẕeneb: Kuyruk, iniş düğümü. 

ẕer: <Far. Altın. 

ẕinhār: <Far. Sakın 

ẕirāʿ: <Ar. Ay’ın 7. konağı. 

õubre: <Ar. Ay’ın 11. konağı. 

õuóal: <Ar. Satürn, 7. gezegen. 

ẕurnapa: Bir kuş adı. (?) 

õühre: <Ar. Venüs, 3. gezegen. 

ẕü’l celal: <Ar. Celâl, ululuk sahibi olan 

Allah. 

õürÀfa: Bir hayvan adı. 
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SONUÇ 

 

 Falnâme-i Ca’fer Sâdık Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılmış bir fal kitabıdır. 

Eserde burçlara ve yıldızlara ait birçok terim kullanılmıştır. Bunun yanında sayısı altmış ile 

sınırlandırılmış halife, bey, avrat, Türk, eren, canavar, ağaç, kuş ve şehir adına yer verilmiştir. 

Bu isimlerle ilgili çeşitli kaynaklar taransa da bazılarına kaynaklarda ulaşılamamış ancak en 

doğru şekilde okunmaya çalışılmıştır. 

 İmla özelliklerine bakıldığında ‘’a’’ ünlüsünün sıklıkla elifle bazen de medli elifle 

gösterildiği tespit edilmiştir. p ( پ ) sesi birkaç kelime dışında kullanılmamıştır. yapu (40a/17) 

ṭapuŋa (39a/13), ḳapuŋa (38a/7), yapmaġa (29b/4) ; –Up eki daima b ( ب) harfiyle 

karşılanmıştır. c (ج) ve ç (چ) seslerinin niçe (24b/14), nice (3b/11), üc (3a/14), üçünci  (3a/15) 

bu kelimelerde düzenli bir kullanımı yoktur. k, ŋ ve g sesi kef (ک) ile gösterilmiştir ancak +gIl 

eki eylegil (29a/9), degül (26a/8), kelimesi ve yigit (33a/2) kelimesinde (  ڭ  )  ile gösterilmiştir. 

 Eserde kimi kelimelerin imlasında ikilik söz konusudur. Örneğin  ‘’kim’’ kelimesi 

nekim (25a/3), çünkim (37b/11), şolkim (44a/14), eylekim (53b/15) kelimelerinde birleşik; 

bilgil kim (33a/9), şol nesne kim (45a/15) kelimelerinde ayrı yazılmıştır. Yine ‘’için’’ kelimesi 

de ḫidmet içün (26b/12), oġluŋ içün (31b/10) örneklerinde ayrı; irişmegiçün 

(26a/15),almaġiçün (31a/18) örneklerinde birleşik yazılmıştır. Bunun yanında ‘’bil kim’’ 

kelimesi bilkim (24b/4), bil kim (25a/12) örneklerinde olduğu gibi ikili imlaya sahiptir. 

 Fonetik özelliklere bakıldığında kök hecesindeki e/ sesi; iy (33a/2), itgil (27b/14), 

irmege (30a/18), yidinci (3a/22) örneklerinde de görüldüğü gibi eserde i/ olarak tespit 

edilmiştir. Eserde EAT ile paralel olarak önlük-artlık uyumu tam, düzlük-yuvarlaklık uyumu 

ise sağlam değildir. Yine Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesiyle paralel olarak eserde ünsüz 

uyumu yoktur. 

 Eski Anadolu Türkçesini diğer Orta Türkçe şivelerinden ayıran ve en belirgin 

özelliklerinden olan kelime başı ünsüzlerinin ötümlüleşmesi eserde tespit edilmiştir. Bunun 
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yanında Eski Türkçeden Orta Türkçeye geçiş dönemindeki d/>>y/ geçişmesi eserde,  bedük >> 

büyük (3a/9),adrıġ >> ayruḳ (54a/10), adaḳ >> ayaġıyla (38a/7),edgü >> eyü (39a/4),udı- >> 

uyurısaŋ (49a/17), ḳadġu >> ḳayġulu (24b/14) kelimelerinde tespit edilmiştir. Erken Azerî 

Türkçesi özelliği olan k/> ḫ/ sızıcılaşması; ṭaḳı >> daḫı (3b/2), yoḳsa > yoḫsa (2a/3) 

kelimelerinde tespit edilmiştir. Bu hadislerin yanında eserde erime, yutulma, düşme, birleşme 

gibi ses olayları da tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte hemzeyle yazılan alıntı kelimelerde fāéide 

> fayda (47a/13), kāéim > kāyim (25b/10),dāéim > dāyim (1b/5) örneklerinde olduğu gibi 

toplaşma hadisesi de tespit edilmiştir. 

 Eserde Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden farklı olarak alıntı sözcüklerde ãabr 

(28b/6), hayr (26a/4), óüõn (25b/11) örneklerinde de görüldüğü gibi ünlü türemesi olmamıştır. 

 Morfolojik özelliklere bakıldığında eserin fal eseri olması hasebiyle fiil çekimlerinde ve 

iyelik çekimlerinde ağırlıklı olarak II. ve III. şahıslara hitap edilmiştir. Ayrıca eserde mükerrer 

ifadeler yer aldığı için sınırlı sayıda ve aynı şekilde ekleşmeler gerçekleşmiş bu durum ekleşme 

açısından çeşitliliği azaltmıştır. 

 Eski Anadolu Türkçesinde II. çokluk kişi iyelik eki +(U)ŋUz yuvarlak ünlülüdür; ancak 

metinde eliŋüz (3a/13) kelimesinde II. çokluk kişi iyelik ekinin baştaki ünlüsü düz 

kullanılmıştır.  

            Eski Anadolu Türkçesinde  –(y)A yorur eki şimdiki zaman görevinde kullanılmaktadır. 

Eserde bu ek dar ünlülü olarak –(y)I yorur  biçiminde buldı necÀt uşda geli yorur iy emìr   

(31b/9) cümlesinde geçen bir örnekte tespit edilmiştir. 

             Eserde fiil+fiil dizilişinde olan birleşik fiillere rastlanmazken, isim+fiil dizilişinde 

yardımcı eylemler eyle-, kıl-, it-, ol-, ile kurulan birleşik filler tespit edilmiştir. 

             Sözlük kısmında 643 kelime madde başı olarak verilmiştir. Bu madde başları tespit 

edilirken alıntı sözcükler, eserde yer alan astronomi terimleri, burç ve yıldız adları, halife, 

kabile, şehir ağaç, canavar, kuş ve şehir adlarına özellikler yer verilmiştir. 

             Falnâme-i Ca’fer Sâdık birçok yönden başka alanların da konusu olabilecek nitelikte 

bir eserdir. Türk dil varlığına ve Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinleri üzerine yapılan 

çalışmalara katkıda bulunması ve yapılacak çalışmalara ışık tutması bizleri mutlu edecektir.  
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