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ÖN SÖZ 

 

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışma Kadı Hüseyin 

Ispartavî adına kayıtlı akâid-nâme türünde yazılmış “Manzûme-i Akâid” adlı 

eserdir. Eser dil özellikleri itibariyle Klasik Osmanlı Türkçesinde yazılmış 

olmasına rağmen kısmen de Eski Anadolu Türkçesi dönemi özellikleri 

taşımaktadır. Eser 2037 beyittir. Eserin iki nüshasını bulabildik. Bu nüshalardan 

biri Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi 19 Hk 1028/2 numarada kayıtlıdır ve 

istinsah tarihi 1235 olarak gösterilmiştir. Müstensihi Muhammed Zeki olarak 

gösterilmiştir. Diğeri Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 15 Hk 535/2 

numarada kayıtlıdır, müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir. 

Eserin sağlıklı bir metnini oluşturmak, dil özelliklerini belirlemek, kelime 

hazinesini ortaya koymak için yaptığımız bu çalışma;  “dil incelemesi”, “tenkitli 

metin” ve “gramatikal dizin” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş 

kısmında akâid kelimesinin lügat ve ıstılah manası ortaya konulup akâid ilminin 

amacı, konuları, kaynakları, tarihçesi, bu hususta yazılan eserler, akâid-nâme ve 

diğer dinî-edebî türler üzerinde durulmuştur. 

Birinci bölümde Kadı Hüseyin Ispartavî’nin hayatı ve edebî kişiliği, eserin 

nüshaları, eserde işlenen konular hakkında bilgi verilmiş, eserin imla 

hususiyetleri, eserde geçen yazı işaretlerinin kullanılışı ve eserin yazılış özellikleri 

üzerinde durulmuştur. Eserin dil özellikleri çeşitli örnekler verilerek incelenmiş, 

bu örneklerin geçtiği beyit numaraları örneğin hemen yanında parantez içinde 

gösterilmiş ve örnekler beyit numaralarına göre sıralanmıştır. Şekil bilgisi 

kısmında eserde yer alan ekler ele alınmış, eserde olmayan eklere ise yer 

verilmemiştir.  

İkinci bölümde eserin var olan iki nüshası karşılaştırılarak tenkitli metin 

oluşturulmuştur. Nüsha farklarına ve metinde geçen ayet ve hadislerden 
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alıntıların, Arapça ve Farsça başlıkların Türkçe tercümelerine sayfa sonunda yer 

verilmiştir. İki nüsha arasında başlık hususundaki farklar da dipnot olarak 

gösterilmiştir. Anlatılan konuyu açıklayıcı şekilde ifade ettiğinden Ç nüshasının 

başlıkları dikkate alınmıştır. Karşılaştırılan nüshalarda sadece bir nüshada olan 

beyitler, bulundukları sıralamaya göre metne eklenmiş ve dipnotta bunun diğer 

nüshada bulunmadığı gösterilmiştir.  

Üçüncü bölüm olan “gramatikal dizin” bölümünde metinde yer alan tüm 

kelimeler madde başı olarak dizine alınmış ve karşılarına anlamları yazılmıştır. 

Tüm kelimelerin metinde kaç kez geçtiği kelimelerin altında parantez içinde 

gösterilmiştir. Arapça ve Farsça tamlamalar, deyimler, bazı kelime grupları, 

birleşik fiiller, isim ve fiil çekim ekleri alfabetik sıraya göre dizilmiş ve bunlar 

madde içinde gösterilmiştir. Alıntı kelimelerin hangi dilden oldukları yanlarında 

parantez içinde gösterilmiş, Türk dilindeki kullanımları sırasında değişikliğe 

uğramış olan bazı alıntı kelimelerin parantez içinde kaynak dilindeki biçimleri 

gösterilmiştir.     

Çalışmanın konu tespitinden tamamlanmasına kadar geçen süreçte 

karşılaştığım güçlüklerin giderilmesinde desteğini ve yardımını gördüğüm 

saygıdeğer hocam ve danışmanım Doç. Dr. Hasan Ali ESİR’e teşekkürü bir borç 

bilirim. Bunun yanında dil incelemesi bölümünde yardımını aldığım Atatürk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Ana 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dekanı sayın Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN’e, eserin başlıklarının Türkçe’ye  

tercümesinde yardımını aldığım Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi sayın Prof. Dr. S. Sabri YAVUZ’a 

teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Tezin hazırlanmasında her türlü desteğini 

aldığım eşim Erdal EKŞİOĞLU’na da teşekkür ederim.  

 

Rize, 2012            Serap EKŞİOĞLU   
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KISALTMALAR ve İŞARETLER DİZİNİ 

 

Ø    : Karşıladığı fonksiyonun işaretsiz  (eksiz) olduğunu gösterir. 

+    : Sonuna geldiği kelimelerin isim olduğunu, ekin isimlere gelebilen ekler 

alabileceğini ve önüne eklenebileceğini gösterir. 

-  : Sonuna geldiği kelimelerin fiil olduğunu, ekin fiil yaptığını ve önüne 

geldiği ekin fiillere eklenebileceğini gösterir.     

[   ]   : Eserin/Metnin sayfa numaraları bu işaret içinde gösterilmiştir. 

Age.  : Adı geçen eser 

Agm. : Adı geçen makale 

Ar. : Arapça 

bk. : bakınız 

C : cilt 

DİA  : Diyanet İslam Ansiklopedisi 

Far. : Farsça 

Hz.      : Hazreti  

İÜ       : İstanbul Üniversitesi    

mec. : mecaz anlam 

öz. a. : özel ad 

S : Sayı 

s. : sayfa 

ss. : sayfa aralığı 

SÜ      : Selçuk Üniversitesi     

T. : Türkçe 

TDAY : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten) 

TDK : Türk Dil Kurumu 

vb.       :  ve benzeri      

Yay. : Yayınları                      
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GİRİŞ  

 

1. Akâid Kelimesinin Lügat ve Istılah Manası                 

            Akâid “düğümlemek” manasındadır. Arapça “akd(قد  kökünden türemiş ”(ع

olan “akîde” kelimesinin çokluğudur. Akîde sözlükte “gönülden bağlanılan, 

düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey” demektir. Dinî literatürde ise akîde 

“inanılması zorunlu olan ilke” anlamına gelir.  

Akâid kelimesinin bazı sözlüklerde ve kaynaklarda tanımı şöyledir: Türk 

Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ nde  “1. Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının 

ve tapınma kurallarının tümü. 2. Bu kuralları toplayan kitap.” 1 olarak 

tanımlanmıştır. Mehmet Doğan’ın hazırladığı Büyük Türkçe Sözlük’te “Akîdeler, 

inançlar. İslamiyet’in inanç ve iman esasları.”2 şeklinde tanımlanmıştır. İbrahim 

Cûdî Efendi’ye ait Lügât-ı Cûdî adlı sözlükte “Akîdeler, akîde”nin cem’idir: 

akâid-i sahihe.” 
3
 olarak ifade edilmiştir. İlhan Ayverdi’ye ait Misalli Büyük 

Türkçe Sözlük’te “1. İtikatlar, inanışlar. 2. Bir dinin inanç ve itikatla ilgili 

esaslarını inceleyen ilim dalı. 3. Bu ilme ait kitap.” olarak ifade edilmiştir.
4
 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ndeki Ahmet Saim Kılavuz’un 

“Akâid ” başlıklı makalesinde ise tanım şu şekildedir: “İslam dininin temel 

kuralları, inanılması zaruri hükümleri, iman esasları.”5 

           Bu tanımlardan yola çıkarak akâidin şu şekilde bir tanımını yapabiliriz:  

İslam dininin itikadi hükümlerini inceleyen, bu dinin temel kural ve hükümlerini, 

iman esaslarını açıklayan ilim dalıdır. 

                                                           
1
 Türkçe Sözlük,  TDK Yay., Ankara, 2005, s. 47.  

2
 D. Mehmet Doğan, Doğan Büyük Türkçe Sözlük,  Vadi Yay., Ankara, 2003, s.  29.  

3
 İsmail Parlatır-Belgin Tezcan Aksu- Nicolai Tufar, Lügât-ı Cûdî- İbrahim Cûdî Efendi, TDK     

    Yay., Ankara, 2006, s. 9.    
4
 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, C I, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, , İstanbul,     

    2008, s. 66.    
5
 Ahmet Saim Kılavuz, “Akâid”, DİA, C II, İstanbul, 1989, s. 212.  
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           Akîde kavramı melek akîdesi, ahiret akîdesi gibi belli bir inanç esası için 

kullanıldığı gibi belli bir mezhebin veya bir mezhebi temsil eden kişinin çeşitli 

iman esaslarıyla ilgili özel telakki ve anlayışını ifade etmek üzere de kullanılır; 

Mâtüridî’nin Sıfatullah Akîdesi,  Mutezile’nin Kader Akîdesi gibi.
6
  

İslam inancına göre ilahi dinlerin akîde esasları, aslında vahye dayalı  

dinlerde ilk peygamber Hz. Adem’ den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar 

değişikliğe uğramamıştır. Kur’an-ı Kerim’e göre bütün peygamberlerin tebliğ 

ettiği akâidin temelini tevhid inancı oluşturmuştur. Ancak zaman içinde tevhid 

inancından sapmalar olmuş, insanların müdahaleleriyle İslam öncesi ilahi dinlerin 

akîdelerinde bazı tahrifler meydana gelmiştir. 

İslam akâidini oluşturan esaslar Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde hiçbir 

yoruma izin vermeyecek şekilde açık seçik olarak yer almıştır. Kur’an’da Allah’a, 

peygamberlerine, kitaplara, meleklere, ahirete, kaza ve kadere iman konusuna 

temas eden ve yer yer ayrıntılı bilgiler veren birçok ayet vardır. Hadis kitaplarının 

birçok bölümünde de iman esasları ile ilgili çeşitli bilgiler mevcuttur.       

           Akâidle ilgili diğer önemli bir husus da şudur: Akâid hükümleri zamana, 

mekâna, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez ve bir bütün olup bölünme 

kabul etmez yani akîde esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz 

konusu olamaz. 

 

 2. Akâid İlmi  

          Akâid ilmi İslam dininin itikadi hükümlerinden bahseder. Bu ilimde akîdeyi 

oluşturan prensipler, selef metoduna bağlı kalınarak nakle göre incelendiği gibi 

kelam metodu kullanılarak akli yorumlara göre de incelenmiştir. Buna göre akâid 

                                                           
6
  Ahmet Saim Kılavuz, “Akâid”, DİA, C II, İstanbul, 1989, s. 212.  Ayrıca “ Akâid-nâme  

   ve Diğer Dinî-Edebî Türler”  başlığına kadarki kısım da bu makaleden yararlanılarak  
   hazırlanmıştır. ss.  212-215.  
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ilmi, hangi metotla olursa olsun iman esaslarından bahseden ilmin genel adıdır. 

Özel manada ise akâid, İslam dininin iman esaslarından bahseden bir ilimdir.  

         Akâid ilmine verilen isimlerden biri de “kelam”dır. Fakat şunu belirtmek 

gerekir ki kelam, akâidle konu bakımından benzerlik gösterir. Metot bakımından 

ise farklılıkları vardır. 

         Bu noktayı göz önünde bulunduran bazı âlimler akâid ile kelamı birbirinden 

ayırmış, akâidi “Allah’ın zatından, sıfatlarından, nübüvvet meseleleri ve ahiret 

hâllerinden bahseden ilim” diye tanımlarken kelam ilmini, “hem bunlardan hem 

de akâide malzeme teşkil etmesi bakımından bütün kâinattan bahseden ilim” 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Akâid ilminin konusu, itikadi ve nazari hükümlerdir. Akâid ilmi İslam 

dininin temel kurallarını inceler. Dolayısıyla akâid iman esaslarını inceleyen, 

konu alan bir bilim dalıdır. Bu açıdan bakıldığında akâidin konusu iman 

esaslarının tümüdür. 

Gayesi, iman esaslarının felsefesini yaparak kişilerin imanını taklitten 

kurtarmak, doğru yolu arayanları irşat etmek, batıl ve bidat ehlinin görüş ve 

itirazlarını akli ve ilmî delillerle çürütmek suretiyle iman esaslarını savunmaktır. 

Akâid ilminin dayandığı ilk ve en önemli kaynak Kur’ân-ı Kerim’dir. 

İslamiyetin inanç esasları, neye inanılacağı, nasıl inanılacağı Allah tarafından 

Kur’ân’da belirtilmiştir. İkinci kaynak Hz. Muhammed’den rivayet edilen 

hadislerdir. Akıl, duyular ve bilimsel deneyler de akâid ilminin kaynaklarıdır. 

Ancak bunlar bilgiye ulaşmak için araç olarak kullanılır.  

 

2.1. Akâid İlminin Tarihçesi ve Akâid Üzerine Yazılan Eserler   

Hz. Muhammed’in peygamberliği süresince akâidin ve diğer İslami 

ilimlerin kaynağını teşkil eden vahyin gelişi devam ettiğinden, bu dönemde tedvin 

edilmiş bir akâid ilminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Asr-ı Saadet’te 

bütün konularda olduğu gibi itikadi konularda da sorusu olanlar Hz. Muhammed’e 
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başvurmuş, gerekli cevabı aldıktan sonra gönül huzuruna kavuşmuşlardır. Bu 

sebeple Hz. Muhammed döneminde itikadi konularda tam bir teslimiyet hakimdir. 

Fakat bu teslimiyet onun vefatından sonra yerini yavaş yavaş ihtilaflara bırakmaya 

başlamıştır. 

Hz. Muhammed’in vefatıyla ortaya çıkan hilafet konusu Şiâ Mezhebinin 

doğuşuna zemin hazırlamıştır. Daha sonra üçüncü halifenin şehit edilmesi, Cemel 

Vakası ve Sıffin Savaşı gibi iç olaylar, adam öldürmek suretiyle büyük günah 

işleyen kimsenin iman bakımından durumu ve dolayısıyla iman ile küfrün sınırı, 

ayrıca insanın irade hürriyeti ve bu hürriyetin sınırları gibi çözümü güç bazı 

itikadi problemlerin ortaya çıkmasına ve bu konuda farklı fikirler ileri süren 

Mürcie, Hâricîler, Kaderiyye, Mutezile gibi mezheplerin doğmasına sebep 

olmuştur. Bunların yanında fetihler sebebiyle Müslümanların farklı din ve 

kültürlere sahip topluluklarla temas kurması, felsefenin İslam dünyasında 

yayılmaya başlaması gibi dış tesirler de akâid konusunda farklı görüş ve ekollerin 

doğmasını kolaylaştırmıştır.  

    Asr-ı Saadet sonrası ilk yüzyıllarda akâid çalışmalarını genel olarak bidat 

ehli olan mezheplerin akâidle ilgili söylediklerine cevap ve onları reddetmek 

amacıyla yazılan risaleler olarak görürüz. Bu risaleler akâid konularını tamamen 

içeren eserler olmaktan uzak olup daha ziyade hadis ve fıkıh âlimleriyle 

mutasavvıfların itikadi görüşlerini ifade eden risalelerdir.  

Muhtelif tarih ve tabakat kitapları, ilk dönemlerde yaşayan Mutezile, 

Havâric, Mürcie ve Şiâ’ya mensup “ehl-i bidat” âlimlerine akâide dair bazı eserler 

nisbet etmektedir. Bu eserler daha çok Allah’ın sıfatları, kader, büyük günah, 

imanın tarifi ve imamet konularında karşı görüş sahiplerini tenkit eder 

mahiyettedir.  

Sünni akâide zemin hazırlayan telif faaliyetleri hicri I. yüzyılda 

başlamıştır. Fakat bu ilk dönem eserleri, akâid konularının tamamını ihtiva eden 

müstakil telifler olmaktan çok bidat fırkalarının reddini hedef alan çalışmalar 

mahiyetinde olup hadis ve fıkıh âlimleriyle mutasavvıfların itikadi görüşlerini 
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yansıtan risaleler şeklindedir. Bu risaleler genellikle, “Akîde”, “Risaletü’t-tevhid”, 

“el-Fıkhü’l-ekber”, “Kitabü’l-asl”, “Kitabü’l-iman” gibi adlar almışlardır. Akâidi 

oluşturan esaslar ancak IV. yüzyılda İmam Eşarî ve İmam Matüridî ile kurulan 

Sünni  kelam içinde sistemleştirilmiştir. 

Fakihlerden akâide dair ilk eser yazan ve eseri günümüze kadar ulaşan Ebu 

Hanife’dir. Ebu Hanife el-Fıkhü’l-ekber, el-Fıkhü’l-ebsat, er-Risâle, el-Âlim ve’l-

müteallim ve el-Vasıyye adlı beş eserinde akâid meselelerinden bahsetmiştir. Bu 

risalelerde hakim olan fikir Kaderiyye, Mutezile, Mürcie, Cebriyye ve Havâric’in 

görüşlerini reddetmek ve doğru akîdeyi açıklamaktan ibarettir. İmam Şafiî’nin, 

biri nübüvvetin sıhhati ve Berâhime’nin reddi, diğeri ehl-i bidatın tenkidine dair 

olmak üzere iki kitap yazdığı bilinmektedir. Ahmed b. Hanbel, Taberî ve Tahavî 

gibi âlimler, başta Buharî olmak üzere Darimî, Ebu Davud, İbn Mende gibi 

muhaddisler akâid konularıyla da ilgilenmiş, bidat ehlini reddeden ve Sünnet 

akîdesini ortaya koyan risaleler yazmışlardır. Bu tür eserlerden yazma hâlinde 

veya basılmış olarak günümüze kadar ulaşanlar az değildir.  

Eşarî ve Matüridî ekollerinin kuruluşu ile Sünni akîdeden bahseden ilim 

kelami bir özellik kazanmıştır. Ancak sayıları az da olsa daha çok Hanbelîlerin 

oluşturduğu selef âlimleri ve muhaddisler akâid tarzında eser telifine devam 

etmişlerdir. Bunlar arasında İsmail b. Abdurrahman es-Sabunî’nin Akîdetü’s-selef 

ve ashabi’l-hadis’i, Beyhakî’nin el-Esma ve’s-sıfat ve el-İtikad’ı, İbn Kudame’nin 

Lüm atü’l-itikad’ı sayılabilir. Müteahhir selef âlimlerinin öncüsü sayılan İbn 

Teymiyye de akâidle ilgili pek çok eser yazmış, ayrıca çeşitli eserlerinde akâid 

konularına değinmiştir. Bunlar arasında özellikle el-Akîdetü’l-Vasıtıyye selef 

akidesinden bahseden bir risaledir. Bir diğer selef âlimi olan Şevkânî’nin de selef 

akidesine dair eserleri vardır. Çağdaş müelliflerden Seyyid Sabık’ın el-Akâidü’l 

İslamiyye’si ile Abdurrahman Habeneke el-Meydanî’nin el-Akîdetü’l-

İslamiyye’si iman esaslarını nakle dayalı olarak anlatan akâid tarzında eserlerdir. 
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Sünni kelam dönemine ait olmakla beraber Eşarî’nin el-İbâne’si, Ebu’l-

Leys es-Semerkandî’nin el-Akîde’si, Cüveynî’nin el-Akîdetü’n-nizamiyye’si, İbn 

Tûmert’in el-Akîde’si, Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin el-Umde’si, Nesefî’nin 

Akâid’i, Îcî’nin el-Akâidü’l-Adudiyye’si, Senûsî’nin Akâid’i, Birgivî’nin 

Vasıyye’si,  Lekânî’nin Cevheretü’t-tevhid’i de akâid tarzında eserler arasında 

kabul edilebilir. 

Akâid literatürü İslami ilimler içinde geniş bir yer tutar. Meydana 

getirildiği Müslüman halka belli bir seviyede dinî hayatlarını tanzim etmek 

maksadıyla kaleme alınan  “ilm-i hâl kitapları” da ibadet, ahlak, helal-haram 

konuları yanında akâid meselelerine de yer vermiş ve büyük kitlelerin bu alandaki 

ilk ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

 Hadis kitaplarının pek çoğunda da akâid konularıyla ilgili özel bölümler 

mevcuttur. Kütüb-i Sitte,  İmam Mâlik’in el-Muvatta’ı ve Dârimî’nin es-Sünen’i 

gibi yaygın hadis eserlerinde çeşitli bölümler akâid konularına ayrılmıştır.  

Akâid konularını inceleyen İslami ilimlerden biri de tasavvuftur. Tasavvuf 

kitaplarında akâidle ilgili konular daha çok yazarının itikadi mezhebi 

doğrultusunda ele alınmıştır. Akâid meselelerine yer veren tasavvuf eserlerine 

Kelâbâzî’nin et-Taarruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf’u, Hücvîrî’nin Keşfü’l-

mahcûb’u, Kuşeyrî’nin er-Risale’ si, Gazzalî’nin İhyâ-yı Ulûmi’d-dîn’i, İbnü’l-

Arabî’nin Fusûsü’l hikem’i ve İmam Rabbânî’nin Mektubât’ı örnek olarak 

verilebilir. 

İslam tarihi boyunca, özellikle eğitim ve öğretim çalışmalarında ezberleme 

kolaylığı sağlayan ve uzun süre hafızada kalabilen manzum akâid kitapları da 

yazılmıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe olan bu eserler genellikle aruz ölçüsüyle 

kaleme alınmıştır. Ebu Davud es-Sicistanî‘nin oğlu Abdullah’a ait manzum selef 

akîdesi, İbn Ebu Yalâ’nın Tabakâtü’l-Hanâbile’sinde yer almıştır. Uşî’nin el-

Emâlî’si ile Hızır Bey’in el-Kasidetü’n-nûniyye’si Matüridî ekolüne, Lekânî’nin 

Cevheretü’t-tevhid’i de Eşarî ekolüne bağlı manzum akâid kitaplarına örnek 
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olarak gösterilebilir. XVII. yüzyıl şairlerinden Rızaî mahlasıyla anılan Tokatlı 

İshak-ı Zencânî’nin Manzûme-i Akâid’i de Matüridî akâidini yansıtan Türkçe 

manzum akâid risalelerinin en önemlilerindendir. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 

Marifetnâme’ sinde bulunan Türkçe manzum akâid de bir Matüridî akâididir. 

 

3. Akâid-nâme ve Diğer Dinî-Edebî Türler 

Türk edebiyatında dinî konulu manzum ve mensur eserler muhteva 

yanında şekil bakımından da benzer bir özellik taşırlar. Bu manzumeler 

konularına göre akâid-nâme, şefâat-nâme, mirac-nâme, siyer-i nebi, esmâ-i hüsnâ, 

na’t, münâcât, tazarru-nâme, hilye, kırk hadis, maktel, menâkıb-nâme, gazavat- 

nâme vb. şeklinde isimlendirilirler. Bu eserler besmeleden sonra hamdele ve 

salveleyle başlayıp dua ve münacat ile son bulurlar. Genelde aruz ölçüsü ve 

mesnevi nazım şekliyle yazılırlar. Dinî konulu bu eserler genellikle manzumdur. 

Bunun sebeplerini Amil Çelebeioğlu “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”  

adlı makalesinde şöyle sıralamıştır: 

1. Nâzımın şair oluşu veya bu sahada eser verme arzusu 

2. Tercüme eserlerde aslının da manzum oluşu 

3. Talimî konularda manzum yazma geleneğinin mevcudiyeti 

4. Nazire yazma geleneği 

5. Kolay okuma ve ezberleme
7
  

 

Bu tür dinî konulu eserlerde, şiirin genelde bir vasıta olarak kullanıldığı, 

çok fazla bir şiir ya da şairlik iddiasında da bulunulmadığı, bazen aynı vezin ve 

nazım şeklinin devam ettirildiği söylenebilir. Önemli olan eserin didaktik olması, 

okuyucuya bir şeyler katabilmesidir. İncelediğimiz eserde de bu özelliklerin 

mevcut olduğunu söylemek mümkündür.   
                                                           
7Amil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları,  
  MEB Yay. , İstanbul, 1991, s. 349-365.        
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      Bu türler arasında akâid-nâmeler iman esaslarından bahsetmeleri yönünden  

diğer dinî türlerden ayrılır. Edebî bir tür olarak akâid-nâmeler, İslam Dininin 

itikadi hükümlerinden bahseder. Kaza-kader, cennet-cehennem, Kur’ân-ı Kerim, 

melekler, peygamberler, kutsal kitaplar, mezhepler, ibadet ve önemi, kıyamet 

alametleri gibi muhtelif konular ele alınır.  Manzum ve mensur olarak yazılmış 

örnekleri vardır. Bu türün en belirgin özelliklerini taşıyan eser olarak Birgili 

Mehmed bin Pir Ali’nin “Vasiyyet-nâme”si gösterilebilir. Bu eser 

ezberlenebilmesi maksadıyla Bahtî tarafından nazma çekilmiştir. Akâid 

mevzusunda en çok nüshasıyla karşılaşılan eser olarak Kadızâde Mehmed 

Efendi’nin “Manzum Akâid”i gösterilebilir.    

 

Akâid-nâme dışındaki diğer dinî-edebî türlerden bazıları şunlardır:  

  

3.1. Esmâ-i Hüsnâ  

Esmâ-i hüsnâ;  “ism”in çoğulu olan “esmâ” ile “güzel, en güzel” manasına 

gelen “hüsnâ” kelimesinin birleşmesiyle ortaya çıkmış “en güzel isimler” 

manasında birleşik bir isimdir. Aslında “esmâ-i hüsnâ” sözüyle kastedilen, Kur’an 

ve hadislerle sabit olan ilahî isimlerin tamamı olmakla beraber, İslam geleneği 

içerisinde “Allah’ın doksan dokuz güzel ismi” olarak algılanmış ve 

benimsenmiştir. 
8
  

Eski edebiyatımızda “esmâ-i hüsnâ” ile ilgili olarak Arapça, Farsça, 

Türkçe birçok manzum ve mensur eser yazılmıştır. Edebiyatımızda türün ilk 

örneği 1402 tarihli, yazarı bilinmeyen “Cevâhirü’l-Ma’âni” adında bir eserdir.9   

 

3.2. Gazavat- nâme  

Türk Edebiyatında orduların seferlerini, savaşlarını, zaferlerini, fetihlerini, 

kahramanlıklarını manzum ve mensur biçimde anlatan eserlerdir. Belli bir döneme 

                                                           
8
 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler,  Grafiker Yay.,  Ankara, 2010, s. 33.  

9
 Canım, Age. , s. 36-37.  
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ilişkin olayları ayrıntılı biçimde anlattıkları için tarihsel önem taşıyan gazavat-

nâmeler, bu özellikleriyle tarihçilerin çalışmalarına da ışık tutmuştur.  

Gazavat-nâmelerde nazım olsun, nesir olsun hamasî bir anlatımla ele 

alınan konu, genelde yazarın izlenim ve anılarına dayanır. Bu bakımdan birçok 

gazavat-nâme, güvenilir kaynaklar arasında sayılır. Gazavat-nâmelerin nazım 

olarak yazılanları, klasik mesnevi şekline uygunluk gösterirler. İslam edebiyatında 

ilk gazavat-nâmeler Arapça yazılmıştır. Arap edebiyatında bu türün en ünlü eseri 

Vahidî’nin Kitâbü’l-megâzî’sidir. Türk edebiyatında ilk gazavat-nâmeler XV. 

yüzyılda görülmeye başlanmış ve XVI. yüzyılda büyük gelişme göstermiştir. Süzi 

Çelebi’nin mesnevi biçiminde yazdığı Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavatnâmesi bu 

türe örnek gösterilebilir.10  

 

3.3.  Hadis-i Erbain 

Belli bir konu çerçevesinde toplanmış 40 hadisten oluşan eserlere verilen 

isimdir. Hadislerin konuları genellikle Kur’ân’ın erdemleri, İslam’ın şartları, Hz. 

Muhammed ve sahabesi, zikir, dua, salat ve selam, ziyaret bunun yanında bilim ve 

bilgin, siyaset, hukuk, toplumsal, ahlâkî yaşam ve tıptır. Bu türün daha çok 

manzum olmakla birlikte mensur ya da nazım-nesir karışık şekilde yazılmış 

örnekleri de vardır. 

 

3.4. Hilye          

  Hz. Muhammed’in fiziksel vasıflarını, bazen de ahlâkî özelliklerini konu 

alan eserlerdir. Hilyeler daha çok Hz. Muhammed için yazılmış olmakla birlikte 

Neşâtî Ahmet Dede’nin on dört peygamberin hilyesini ihtiva eden Hilye-i 

Enbiyâ’sı, Cevrî’nin  Hülefa-yı Râşidîn’i konu alan Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzîn’i, 

ayrıca Hz. Hasan ve Hüseyin, Aşere-i mübeşşere, diğer bazı sahabe ve Mevlana 

                                                           
10

 Mustafa İsen - Osman Horata - Muhsin Macit - Filiz Kılıç - İ. Hakkı Aksoyak,  Eski Türk   
   Edebiyatı El Kitabı,  Grafiker Yay. , Ankara,  2009,  s.  251. 
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gibi veliler için de hilyeler yazılmıştır. Bu türün ilk örneği Hakanî’nin Hilye-i 

Hakanî’sidir.
11

  

 

3.5. Kısas-ı Enbiyâ    

Kısas kelimesi fıkralar, hikâyeler; ayetler manasına gelir. Kısas-ı enbiyâ 

ise peygamberler tarihi manasındadır. Hz. Adem, İdris, Salih, İbrahim, İsmail, 

Lut, Yakup, Yusuf,  Eyyüb, Musa, Davut, Süleyman, İsa, Hz. Muhammed gibi 

peygamberler kıssaların başlıca muhtevalarını oluşturan peygamberlerdir. 

 

3.6. Maktel 

           Sözlükte ‘öldürmek’ anlamındaki “katl” kökünden türeyen maktel, ‘birinin 

öldürüldüğü yer ve öldürülme zamanı, vahşice öldürme, ölümlere sebep olan 

büyük savaş’ demektir. Hz. Peygamber döneminden itibaren İslamiyetle ilgili 

mücadeleler, hilafet meselesinden kaynaklanan öldürmeler ahbâr, tarih, ensâb 

kitaplarında genellikle “maktel” kelimesiyle karşılanmış ve ayrı bölümler hâlinde 

kaleme alınmıştır. Zamanla ölümlerin sayısı ve önemi arttıkça “maktel” adıyla 

müstakil eserler yazılmıştır. Maktellerin öldürmeleri konu edinen diğer eserlerden 

farkı, bu metinlerde yalnız katl olayının ele alınması ve söz konusu hadiselerin 

etraflı şekilde anlatılmasıdır.12 

            İlk makteller, önemli kişilerin öldürülmesini gören veya görenlerden 

işitenler vasıtasıyla bilgi vermek üzere kaleme alınmıştır. Özellikle Hz. Ali 

neslinin savaşlar, suikastlar ve başka sebeplerle öldürülmesi konuları daha yaygın 

biçimde ele alınmıştır. Maktellerde tarihî gerçeklere uymayan dinî-efsanevî 

unsurlar da yer alır. Konunun çok zaman duygulu ve destanî bir üslupla işlendiği 

görülmektedir13  

        

                                                           
11

 Amil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı  
   Araştırmaları,  MEB Yay. , İstanbul, 1991, s. 359-360. 
12

 Şeyma Güngör,  “Maktel”, DİA, C XXVII,  Ankara, 2003, s. 455. 
13

 Şeyma Güngör,  “Maktel-i Hüseyin”, DİA,  C XXVII, Ankara,  2003, s. 456. 
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3.7. Menâkıb-nâme 

Velilerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adıdır. 

Sözlükte "övünülecek güzel iş, hareket" manasına gelen menkabe (menkıbe) 

kelimesinin çoğulu olan menâkıb bu anlamıyla ilk defa, III. (IX.) yüzyıldan 

itibaren yazılan hadis kitaplarında Hz. Muhammed’in ashabının faziletlerine dair 

hadisleri içeren bölümlerin adı olarak (Kitâbü'l-Menâkıb) kullanılmaya 

başlanmıştır. Temel unsuru keramet ve onu gösteren velilerin yüceltilmesi olan 

menâkıb kitapları başlangıçta sadece tarikat pirleri için yazılmış, zamanla 

muhtevası tarikat içinde önemli yere sahip şeyhleri, tarikatın silsilesinde yer alan 

diğer sufileri ve şeyhin halifeleriyle şeyh ailelerini de içine alacak şekilde 

genişletilmiştir.14 

        Evliya menkıbeleri masal, efsane ve destan gibi olağanüstü olayların 

anlatıldığı edebî türler içinde değerlendirilmekle birlikte konularının gerçek ve 

kutsal kişiler (veliler) olması, bunların yaşadıkları zaman ve mekânın bilinmesi, 

anlatılan olayın gerçek olduğuna inanılması, sade bir üslupla yazılmış olmaları 

itibariyle diğer türlerden ayrılır.  

 

3.8. Mevlid  

Hz. Muhammed’in doğumu başta olmak üzere, hayatı, mucizeleri, 

gazaları, ahlakı, vefatı ve hilyesini övgü ile anlatan eserlere verilen addır. 

Mevlidler çoğunlukla manzum olup mesnevi nazım şekliyle yazılmışlardır. 

Çoğunlukla klasik mesnevi biçimine uygun olarak, başta münacât ve sonda dua 

bölümleri bulunur. Didaktik-lirik bir anlatım hakimdir.  Halka yönelik dinî eserler 

olduğundan genellikle yalın bir dille yazılmışlardır. Mevlid türünün bilinen en 

önemli örneği Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necât  adlı eseridir.  

 

 

                                                           
14 Haşim Şahin, “Menâkıb-nâme”, DİA, C XXIX,  Ankara,  2004, s. 112-113.  



26 
 

3.9. Mirâc-nâme 

Hz. Muhammed’in mirâc mucizesini anlatan, genellikle mesnevi ya da 

kaside nazım şekilleriyle yazılmış bir edebî türdür. Tür, başlangıçta siretin bir 

bölümü iken sonradan mevlid, hilye gibi müstakil hâle gelmiş; XII. yüzyıldan beri 

manzum ve mensur mirâc-nâmeler yazılmıştır. 15  Müstakil divan ve mesnevilerin 

başında mirâciyeler olduğu gibi bazı mevlid, hilye gibi eserlerde bir bölüm olarak 

da bulunur. Divan içinde mirâciye türünden herhangi bir gazel bulunabilir.  

 

3.10. Münâcât   

Lügatte münâcât; “bir kimsenin kulağına bir şey söylemek, fısıldamak; bir 

sırrı paylaşmak” manasına gelen “necv” kökünden türemiş olup; Allah’a 

yalvarmak, niyaz ve dua etmek” manalarında kullanılır. Bir edebiyat terimi olarak 

münâcât; Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek amacıyla yazılan 

manzumeler karşılığında kullanılmıştır. Nadir olarak mensur münâcâtlar da 

yazılmıştır.16  

Genellikle münâcâtlarda kaside nazım şekli kullanılmış olmakla birlikte  

gazel, mesnevi, kıt’a, rubai, terkîb-i bend ve terci-i bend gibi nazım şekilleriyle 

yazılmış örnekler de vardır. Aruz ölçüsüyle yazılırlar.  

 

3.11. Na’t   

Na’t kelimesi sözlükte; bir şeyi överek anlatma, övgü anlamlarına gelir. 

Bir edebiyat terimi olarak ise, Hz. Muhammed’i öven, ona duyulan sevgiyi dile 

getiren şiirlere verilen addır. Na’t çoğunlukla Hz. Muhammed için yazılmakla 

birlikte, diğer peygamberler, veliler, dört halife, din büyükleri hakkında da 

yazılmıştır. Na’t örnekleri genellikle manzum yazılmakla birlikte mensur na’tlar 

da yazılmıştır. Türün ilk örneklerine Arap edebiyatında rastlanır. Bunların en 

                                                           
15

 Mustafa İsen - Osman Horata - Muhsin Macit - Filiz Kılıç - İ. Hakkı Aksoyak, Age.,   
   Ankara,  2009, s. 256. 
16 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler,  Grafiker Yay., Ankara, 2010, s. 168. 
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ünlüsü Bürde Kasidesi’dir. Türk edebiyatında ise ilk na’tlara Yusuf Has Hacib’in 

Kutadgu Bilig’inde, Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l-Hakayık’ında, Ahmed 

Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inde rastlanır.17          

 

3.12. Şefâat-nâme  

Hz. Muhammed'in isyan eden ümmetine yaptığı duaları ve ahiretteki 

şefaatini anlatan manzum eserlerdir. XIV. asırda Ömeroğlu adlı şairin yazdığı 125 

beyitlik manzume bu türde görülen ilk örnektir. 

Edebiyatımızdaki bu manzum dinî-edebî türler muhteva hususunda 

farklılık gösterirken şekil bakımından benzerlik gösterirler. Genellikle uzun 

manzumeler mesnevi nazım şekliyle yazılırlar ve aruz ölçüsü kullanılır. İkinci 

olarak da kaside nazım şekli tercih edilir. Bunun yanında kıt’a, destan, terci-i 

bend, terkib-i bend, müstezad, murabba gibi bazı nazım şekilleri de, mesnevi 

kadar yaygın olmamakla birlikte, kullanılmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 

dinî türlerin çoğu Hz. Muhammed ile ilgilidir. Bu türlerden akâid ise Hz. 

Muhammed yanında İslamiyete ait diğer tüm hususlara da yer verir. Akâid-

nâmeleri hem konu hem de bir tür olarak değerlendirmek gerekir.  

Bu türler sadece dinî ve edebî yönden değil tarihî, ictimaî yönlerden de 

zengin bir kaynak teşkil ederler.
18

  Bu türlerde olaydan çok öğreticilik daha ağır 

basar.   

 

1. Kadı Hüseyin Ispartavî   

1.1. Hayatı  

Eserin müellifi olan Kadı Hüseyin Ispartavî hakkında araştırdığımız 

kaynaklarda hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bu kaynaklar; Mehmed Süreyya-Sicill-i 

                                                           
17 Mustafa İsen - Osman Horata - Muhsin Macit - Filiz Kılıç - İ. Hakkı Aksoyak, Age.,   
   Ankara,  2009,  s. 260.  
18

 Amil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı   
  Araştırmaları, MEB Yay. , İstanbul, 1991, s. 365. 



28 
 

Osmanî (Osmanlı Ünlüleri), İslam Ansiklopedisi, Şakaiku’n-Numaniyye ve 

Zeylleri, Bursalı Mehmed Tahir-Osmanlı Müellifleri, Franz Babinger-Osmanlı 

Tarih Yazarları ve Eserleri’dir. Ayrıca Kamile Çetin-Hamza Özaydın tarafından 

kaleme alınan “Mehmed Süreyyâ’nın Kaleminden Ispartalı Şairler”
19

 adlı 

makaleyi de inceledik. Ancak bu makalede de Isparta doğumlu ve kadı olan şairler 

arasında Kadı Hüseyin Ispartavî adı geçmemektedir. Bu kaynaklardan Sicill-i 

Osmanî’de  “Hüseyin Efendi” adlı bir kişiden bahsedilmiştir. Onun Ispartalı 

olduğu, talebelikten yetişip Üsküdar Bâb Mahkemesi naibi, devriye daha sonra 

mahrec mollası ve fakih olduğu, 1248 (1832/33)’ de vefat ettiği belirtilmiştir.
20

 

Biz Kadı Hüseyin Ispartavî’nin eserde kendisi hakkında verdiği bilgilerden yola 

çıkarak Hüseyin Efendi’nin Ispartavî olmadığı kanısına vardık. Buna karşılık  

Ispartavî hakkındaki çoğu bilgiye incelediğimiz metin aracılığıyla ulaştık. 

Ispartavî, eserin başında ve sonunda kendisiyle ilgili bilgilere yer vermiştir. Bu 

bilgilerin yer aldığı beyitler şunlardır:   

 

 24       ◊üseynem Sünnµyem hem Mâtüridµ 
  Da«ı Afşârµyem andan ◊amµdµ  
 
 25     Tava††un itmişem Isbartavµyem 
  Telemmü≠ itmişem hem Burseviyem  
 
    26          ¡Amelde me≠hebim Nu¡mân-ı a¡@am 
                  Sirâcü'l-ümmet oldı ol mufa««am 
 
    27 Ebû-Yûsuf Mu√ammed oldı yârân 
                  Aña olsun gözüm cennetde cârân 
 
     28 Benim hem vâlidim Şey« Mu§†afâdur  
  Da«ı ta…vâ vü zühde i&nâdur  
 
 29 Ma…âmın …ıl »udâ gülzâr-ı cennet  
                               Be…âda vir aña devlet ü ¡i≠≠et  
 

  

                                                           
19

 Kamile Çetin-Hamza Özaydın, “Mehmed Süreyyâ’nın Kaleminden Ispartalı Şairler”, Turkish     

   Studies, ss. 781-795.  
20

 Mehmed Süreyya,  Sicill-i Osmanî (Osmanlı Ünlüleri), C III, Tarih Vakfı Yurt Yay. , İstanbul,      

   1996, s. 702.      
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 30 ¿erâsın …ıl mu†ayyeb yâ İlâhµ  
                               Ki sensin cümle ¡âlemler penâhı  
 
 31 Vücûdum milkine ol oldı ¡illet  
  Benim hem ¡i≠≠etim-çün çekdi za√met 
 
 32 O…utdı ben ∂a¡µfe ço… kitâbı 
  Duyar gûşum hem añlardım «i†âbı 
 
 59          »udâ lu†f eyledi işbu fa…µre  
  Müşerref eyledi ¡ilm-i ke&µre  
 
 60 Baña virdi iki ferzend-i †ıflân  
  O…urlar sa¡y idüp âyât-ı Kur™ân    
 
 61 Müsemmâdır biri nâm Mu§†afâdır  
  Semiyyi ≠ât-ı pâk-i müctebâdır 
 
 62 Biriniñ ismidür ¡Âlim Mu√ammed  
  Semiyyi ≠ât-ı nâm-ı pâk-i Â√med 
 
 63 Bu târµ« oldı biñ yetmiş yedide 
  Ya…µnen †oπmuşam ¡ıydü's-sa¡µde   
  
 1996 Olupdur ~â™ime hem vâlidemdir 
  Da«ı hem mur≥i¡amdur nâşidemdir   
       

Yukarıdaki beyitlerde Ispartavî kendisinden bahsetmiştir. Bu beyitlerde 

1077 (1666)’ de doğduğunu, Sünnî ve Matüridî olduğunu, Isparta’da yaşadığını, 

öğrenciliğini Bursa’da geçirdiğini, babasının adının Şeyh Mustafa, annesinin 

adının Saime olduğunu, Mustafa ve Muhammed adlarında iki oğlunun olduğunu, 

eğitiminde babasının da katkılarının olduğunu belirtiyor.  

Ispartavî şu beyitlerde ise “Manzûme-i Akâid” adlı eseri yazma isteğinden 

ve amacından söz ederek tüm Müslümanların ve çocukların ondan yararlanmasını 

istediğini ve eserini Ehl-i Sünnet anlayışı çerçevesinde oluşturduğunu, eseri 

ezberlemek kolay olsun diye nazım olarak yazdığını belirterek eseri için övgüler 

sıralamış, onu “akâid ilminin nazım kitabı” olarak adlandırmıştır. 

  

  



30 
 

             65   Murâd itdüm yazam bir  «oşca  man@ûm  
                   ¡A…â™id cümle andan ola ma¡lûm 
 
 66 ¢abûl itsün bunı ol Ehl-i İslâm  
  ¢amusı birbirine itsün i¡lâm  

 
 67 Anıñ-çun oldı na@mıñ √ıf@ı âsân  
  Bunı destân idinsün dilde §ıbyân  
 
 68 Dizilmiş iplige incü perµşân 
                               ‰a…ınsun boynına hep cümle i«vân  
 
 2029      ¡A…â™id ¡ilmini hep cümle yazdım  
                                        Anı incü gibi bir «ay†a dizdim 
 
 2030 Da«ı â«er mesâ™ilden münâsib         
                                   Getürdüm çünki olmuşdur  me†âlib  
 
 2031  Cevâhir √o……asıdur işbu man@ûm  
                                    ¡A…â™idden na@µri oldı ma¡dûm    
     
 2032  Bi-√amdi'llâh tamâm oldı risâle  
                                 Mu«âlifler olur bundan izâle  
 
 2033 Va§iyyet olsun itsünler münâcât  
                                   Beni yâd eylesün erbâb-ı √âcât 
 
 2034   Didim  târµ«ini fet√ itdi Bârµ 
                                     Risâlem Ehl-i Sünnet yâdigârı 
 
 2035 Mu…addem ≠ikr olundı ibtidâsı  
                                Mu™a««ar söylenildi intihâsı  
 
 2036  Da«ı hem ortası târµ«i buldı  
                                    Kitâbım tâm olup meydâna geldi 

 
 2037  Fe-temmü'n-na@m u fµ-¡ilmi'l-¡a…â™id  
                                    Ve ∂a¡nâ cevfehû külle'l-ma…â§id 
 
 
Ispartavî  2034. beyitin  ilk dizesinde  -Didim târµ«ini fet√ itdi Bârµ- eserini  

tamamladığını ifade etmiştir. Ebced hesabıyla “fet√ itdi Bârµ” ifadesi 

hesaplandığında 1144 (1731) tarihi ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplamadan yola 
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çıkarak Ispartavî’nin 1077/1666’de doğduğu dikkate alınırsa, eserini 65 yaşında 

yazmış olduğunu ifade edebiliriz. Eser 1235’te istinsah edilmiştir. Ispartavî’nin 

kaç yılında öldüğünü ise şimdilik bilemiyoruz. Ancak ölüm tarihi 1731 yılından 

sonradır.    

 
1.2. Edebî Kişiliği 

Eserden yola çıkarak Ispartavî’nin edebî kişiliği hususunda şunları 

söyleyebiliriz: Ispartavî eserinde iddialı, sanatlı bir dil kullanmamıştır, aksine 

okuyan herkes bir şeyler öğrensin diye halka yönelik bir dil tercih etmiştir. Eserde 

yer yer atasözlerine yer vermiştir:  

 

   88           ¢ıyâfet düzmek-ile ¡ilm alınmaz  
    Gözüm ol biñde bir ferde bulunmaz  
   
 105 Yapudan …alma †aş …almaz yapudan 
                            ◊a…µ…at dost olan gitmez …apudan 
 

Ispartavî eserinde avam bir dil kullanmıştır. Eserde yer yer arkaik 

kelimelere yer verilmiştir:  yumak, meltaban, bolay kı, çıgur- ...    

  
 99    ~uvarur bevli yeñi «â…ü'l-avânµ 
  ¡Acebdür pâk ider mi yuma… anı   
 
 100        ¢açan çarpılsa †aşa meltabanı  
  Yarar mı pârçası √ıf@ itsün anı   
 
 1425  Getürsin dostları anda şahâdet 
                           Bolay …ı irişe ◊a…dan ¡inâyet  
 
 
 1442 Sürûr va…tinde itsünler †a¡âmı  
                          Çıπursun da¡vet itsün «â§ ü ¡âmı   
  

Aruz veznini iyi kullanmış, kafiye uyumuna dikkat etmiş ve Arapça, 

Farsça kelimeleri sıklıkla kullanmıştır.  
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             1604       »udâdan πayrı kimse bâ…i …almaz  
  Fenâ milkinde a§lâ §â√ib olmaz 

 
  1605       ¢anı Fir¡avn ile Şeddâd u Nemrûd  
  ¢anı Deccâl ile şey†ân-ı merdûd  
 
  1606      Bu dünyâyı benim milkim diyenler  
  »udâ’yı terk idüp nefse uyanlar   
 
  1607  Bular her …andedir meydâna gelsün  
                         Olupdur şimdi «âlµ §â√ib olsun   
 
 

1.3.  Manzûme-i Akâid  

1.3.1. Metni Kurarken Takip Edilen Yol 

Eserin sağlıklı bir metnini oluşturmak, dil özelliklerini belirlemek, kelime 

hazinesini ortaya koymak için yaptığımız bu çalışma;  “dil incelemesi”, “tenkitli 

metin” ve “gramatikal dizin” bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş 

kısmında akâid kelimesinin lügat ve ıstılah manası ortaya konulup akâid ilminin 

amacı, konuları, kaynakları, tarihçesi, bu hususta yazılan eserler, akâid-nâme ve 

diğer dinî-edebî türler üzerinde durulmuştur. 

Birinci bölümde Kadı Hüseyin Ispartavî’nin hayatı ve edebî kişiliği, eserin 

nüshaları, eserde işlenen konular hakkında bilgi verilmiş, eserin imla 

hususiyetleri, eserde geçen yazı işaretlerinin kullanılışı ve eserin yazılış özellikleri 

üzerinde durulmuştur. Eserin dil özellikleri çeşitli örnekler verilerek incelenmiş, 

bu örneklerin geçtiği beyit numaraları örneğin hemen yanında parantez içinde 

gösterilmiş ve örnekler beyit numaralarına göre sıralanmıştır. Şekil bilgisi 

kısmında eserde yer alan ekler ele alınmış, eserde olmayan eklere ise yer 

verilmemiştir.  

İkinci bölümde eserin var olan iki nüshası karşılaştırılarak tenkitli metin 

oluşturulmuştur. Nüsha farklarına ve metinde geçen ayet ve hadislerden 

alıntıların, Arapça ve Farsça başlıkların Türkçe tercümelerine sayfa sonunda yer 
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verilmiştir. İki nüsha arasında başlık hususundaki farklar da dipnot olarak 

gösterilmiştir. Anlatılan konuyu açıklayıcı şekilde ifade ettiğinden Ç nüshasının 

başlıkları dikkate alınmıştır. Karşılaştırılan nüshalarda sadece bir nüshada olan 

beyitler, bulundukları sıralamaya göre metne eklenmiş ve dipnotta bunun diğer 

nüshada bulunmadığı gösterilmiştir.  

Üçüncü bölüm olan “gramatikal dizin” bölümünde metinde yer alan tüm 

kelimeler madde başı olarak dizine alınmış ve karşılarına anlamları yazılmıştır. 

Tüm kelimelerin metinde kaç kez geçtiği kelimelerin altında parantez içinde 

gösterilmiştir. Arapça ve Farsça tamlamalar, deyimler, bazı kelime grupları, 

birleşik fiiller, isim ve fiil çekim ekleri alfabetik sıraya göre dizilmiş ve bunlar 

madde içinde gösterilmiştir. Alıntı kelimelerin hangi dilden oldukları yanlarında 

parantez içinde gösterilmiş, Türk dilindeki kullanımları sırasında değişikliğe 

uğramış olan bazı alıntı kelimelerin parantez içinde kaynak dilindeki biçimleri 

gösterilmiştir.     

 

1.3.1.1.  Nüshaların Tanıtılması  

“Manzûme-i Akâid” in tespit edilen nüshaları şunlardır:  

1. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 15 Hk 532/2 numarada 

kayıtlı bulunan eserin Cd’sini elde ettik. Bu nüsha 202x135-149x88 mm. (dış-iç) 

boyutlarındadır. Katalogda eserin adı “Manzûme-i Akâid ” olarak geçmektedir. 

Bulunduğu risalenin 8b-79b sayfaları arasında yer alıp 71 yapraktır. Her sayfada 

15 satır yer almaktadır. Beyit sayısı 2035’tir. Harekeli nesih ile yazılmıştır. Söz 

başları kırmızıdır. Sırtı siyah meşin, ebru kâğıt kaplı, mukavva bir cilt 

içerisindedir. Temiz bir nüshadır, yazısı okunaklıdır. Müstensihi ve istinsah tarihi 

belli değildir. Bu nüsha için  “K”  kısaltmasını kullandık.    

 

    ilk beyit : ¿enâ vü √amd u şükr olsun »udâ’ya  
                             Anıñ in¡âmı lü†fı bµ-nihâye  

 
 son beyit :     Fe-temmü'n-na@m u  fµ-¡ilmi'l-¡a…â™id 
                            Ve ∂a¡nâ cevfehû külle'l-ma…â§id 
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2. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, 19 Hk 1028/2 numarada kayıtlı 

bulunan eserin Cd’sini elde ettik. Bu nüsha 210x130-155x90 mm. (dış-iç) 

boyutlarındadır. Katalogda eserin adı  “Manzûme fî’l- Akâid” olarak geçmektedir. 

73 yapraktır. Her sayfada 15 satır yer almaktadır. Beyit sayısı 2026’dır.  Harekeli 

nesih ile yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Serlevha ve cetveller yaldızlı, kâğıt 

türü armadır. Şemseli ve zencirekli kahverengi meşin miklebli cilt içerisindedir. 

Temiz bir nüshadır, yazısı okunaklıdır. Müstensihi Muhammed Zeki, istinsah 

tarihi hicri (miladî)  1235 (1819)’ dir. Bu nüsha için  “Ç”  kısaltmasını kullandık. 

 
    ilk beyit :  ¿enâ vü √amd u şükr olsun »udâ’ya  
                             Anıñ in¡âmı lü†fı bµ-nihâye  

 
 son beyit :    Fe-temmü'n-na@m u  fµ-¡ilmi'l-¡a…â™id 
                            Ve ∂a¡nâ cevfehû külle'l-ma…â§id 
 
 
1.3.1.2.  Nüshaların Değerlendirilmesi 

“Manzûme-i Akâid” metnini hazırlarken iki nüshadan istifade ettik. Eserin 

başka bir nüshasını bulamadık. İstifade ettiğimiz bu iki nüshanın da müstensih 

nüshaları olduğu düşünüyoruz. Bu nüshalardan K nüshasının Ç nüshasına göre 

imlası daha düzgün, beyit sayısı daha fazla ve nüsha vezin yönünden daha 

sağlamdır. Bu nedenle bu hususlarda K nüshasını dikkate aldık. Başlıklarda, 

anlatılan konuyu daha açıklayıcı şekilde ifade ettiğinden Ç nüshasının başlıklarını 

dikkate aldık. Her iki nüshada da sayfalar kopuk veya eksik değildir. Ancak  

yanlış yazılan kelimeler mevcuttur. Ç nüshasının müstensihi ve istinsah tarihi 

bellidir. Müstensihi Muhammed Zeki olan nüshanın istinsah tarihi son sayfada  

1235 olarak gösterilmiştir. K nüshasının müstensihi ve istinsah tarihi ise belli 

değildir.   
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1.3.2.  Manzûme-i Akâid’de İşlenen Konular 

Ispartavî eserinin giriş kısmında klasik mesnevilerde olduğu gibi Allah’a, 

Hz. Muhammed ve diğer peygamberlere salat ve selamda bulunmuş ve onlar için 

dua etmiştir.  Ardından eserin yazılış nedeninin yer aldığı “sebeb-i telif” bölümü 

gelir. Bu bölümde ayrıca kusurlar ortaya koyulmuş ve şair kendinden, babası Şeyh 

Mustafa, oğulları ve üstatlarından söz ederek onlara övgüler sıralamış ve dua 

etmiştir. Aynı zamanda eseri için de övgüde bulunmuştur. Bu bölümden sonra  

ilim ve edep, Müslüman çocuklarının eğitimi ve terbiyesi hususunda 

Müslümanlara ve dostlarına nasihatlarda bulunarak kendisi, çocukları ve tüm 

Müslümanlar için dualar etmiştir. Eserin sonunda “vasiyyet-nâme” bölümü yer 

alır. Bu bölümde şair ölümün yakın olduğunu belirterek dostlarına, ailesine, 

yakınlarına, tüm müminlere vasiyetlerde bulunmuş, öldükten sonra yakınlarının 

yapacaklarını anlatmıştır. Bundan sonra “münacat” kısmı gelmektedir. Bu 

bölümde Allah’a münacatta bulunarak eseri hakkında övgüler sıralamıştır. Eserini 

okuyanlara, insanlar arasında bilinmesini sağlayanlara da dualar eder.  

Eserde işlenen temel konular şunlardır:  

 

 1.3.2.1.   İman, İmanın Şartları  

Sahih ve taklit iman, iman ve İslam birliği üzerinde durulmuş ve imanın 

şartları “Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, nebi ve resullere iman, 

ahiret gününe iman”  olarak belirtilmiş ve bu şartlar açıklanmıştır. 

 

1.3.2.2. Allah ve Allah’ın Zatî Sıfatları     

Allah’ın faziletlerinden, O’nun hayır ve şerri yaratmasından söz edilmiş, 

Allah’ın zatî sıfatları  “vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam binefsihî, eşsiz ve 

tek olması, hayat, ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, tekvin” olarak sıralanmış 

ve bu sıfatlar açıklanmıştır. 
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1.3.2.3. Kur’ân-ı Kerim 

Kur’ân-ı Kerim‘in emrettiği ve yasakladığı şeyler, helal ve haram 

konusundaki hükümlerine değinilmiş, Kur’ân-ı Kerim‘in faziletleri anlatılmış ve 

Kur’ân-ı Kerim’deki ayetlerden söz edilmiştir.  

 

1.3.2.4.  İslam Dini  

İslam Dinin hükümleri, kuralları, iman esasları anlatılmıştır. Dinden 

çıkmaya neden olan günahlardan söz edilerek dinin helal ve haram olarak kabul 

ettiği konulara değinilmiş, günah ve sevaplardan, din kardeşliğinden, ibadetten 

dinin emrettiği ve yasakladığı şeylerden, namaz kılmanın gerekliliğinden 

bahsedilmiştir.   

 

1.3.2.5. Hz Muhammed  

Hz. Muhammed’in doğumu, ailesi, eşleri hakkında bilgiler verilmiş, 

faziletleri, üstünlükleri, emir ve mucizeleri, güzel vasıfları anlatılmış, miracından 

bahsedilmiştir. 

 

1.3.2.6. Peygamberler, Evliyalar, Sahabeler 

Hz. Musa, Hz. Şit, Hz. İsa, Hz. Davud, Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, 

Hz. İdris, Hz. Hûd, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf,  Hz. Şuayb, Hz. 

Lût, Hz. Üzeyr, Hz. Ermiya, Hz. Yuşa, Hz. Harun, Hz. İlyas, Hz. Süleyman, Hz. 

Yahya, Hz. Hızır, Hz. Lokman’dan bahsedilmiş, peygamberler tarihi anlatılmış, 

evliyaların özelliklerinden ve kerametlerinden söz edilmiştir.  

 

1.3.2.7.  Kutsal Kitaplar 

Eserde dört kutsal kitap “Kur’ân-ı Kerim, Tevrat, Zebur ve İncil” den söz 

edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e, Tevrat’ın Hz. Musa’ya, 

Zebur’un Hz. Davut’a, İncil’in Hz. İsa’ya gönderildiği belirterek bu kitapların 

indirilme tarihleri ve kaç sayfa olarak indirildikleri anlatılmıştır.   
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1.3.2.8. Melekler  

Meleklerden ve faziletlerinden söz edilmiş, dört büyük melek olan 

“Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail” in ve Kirâmün Kâtibün’in görevleri anlatılmıştır. 

Aynı zamanda Harut ile Marut hakkında da bilgi verilmiştir. 

 

1.3.2.9. Şeytan ve Cinler 

Şeytanın melekten olmadığını, önceleri cennette misafir olduğunu, çok 

ibadette bulunduğunu ancak daha sonra Allah’a asilik ve insana düşmanlık 

ettiğinden cennetten kovulduğu, taşlandığı anlatılmıştır. Cinlerle ilgili ise onların  

özellikleri, insanlardan faklı olan yanlarına ve onlardan gelen zararlara 

değinilmiştir.    

 

1.3.2.10. Dört Halife  

Eserde dört halife  “Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali” ye de 

ayrı başlıklar altında yer verilmiştir. Bu bölümlerde halifelerin özellikleri, 

faziletleri üzerinde durulmuştur, onlara dualar edilmiştir.  

 

           1.3.2.11.  Aşere-i Mübeşşeret (Cennetle Müjdelenen On Kişi)  

           Eserde “Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyir, Talha, 

Sa’d, Said, Ebû Ubeyde, Abd-i Rahman” cennetle müjdelenen kişiler olarak 

belirtilmiş, bunlarla ilgili bilgiler verilmiştir.  

 

1.3.2.12. Mezhepler ve Dört Büyük İmam  

Eserde dört büyük mezhep ve kurucuları üzerinde ayrıntılı olarak 

durulmuştur. İlk mezhep olarak Hanefî Mezhebi üzerinde durulmuş, kurucusunun 

İmam-ı Azam Ebû Hanife olduğu belirtilmiş, İkinci mezhebin Mâlikî Mezhebi ve 

kurucusunun İmam Mâlik olduğu belirtilmiş, üçüncü mezhebin Şâfiî Mezhebi ve 

kurucusunun İmam Şâfiî olduğu, dördüncüsünün ise Hanbelî Mezhebi ve 

kurucusunun İmam Hanbelî olduğu ifade edilmiştir. Bu dört mezhebin gerçek 
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mezhepler olduğu ve Ehl-i Sünnet anlayışını benimsedikleri ve Ehl-i Sünnet 

mezhepleri oldukları anlatılmıştır.  

 Ehl-i Sünnet, dinî yorumlarda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve 

sahabenin yolunu takip edip onları örnek alan, sahabe arasında ayrım yapmadan 

onları bütün olarak seven ve kabul eden mezheplerin adıdır. Bunun karşıtı olarak 

Ehl-i Bidat gösterilmiştir.  Ehl-i Bidat ise yorumlarını daha ziyade kendi görüş ve 

fikirlerine dayandıran, ashaptan bazılarını sevgide aşırıya kaçan, bazılarına karşı 

da nefret duyan mezheplerin adıdır. Bu mezheplerin ise batıl mezhepler olduğu 

belirtilmiştir. Bu mezhepler “küfre düşenler ve küfre düşmeyenler” olarak ifade 

edilmiştir. Ehl-i Bidat mezheplerinden olan Rafızî ve Mutezile üzerinde 

durulmuştur.   

Eserde dört büyük imamlardan İmam-ı Azam Ebû Hanife’den ayrıntılı 

olarak bahsedilmiştir. Onun faziletleri, üstünlükleri üzerinde durulmuş, Hanefî 

Mezhebini kurmasından ve talebelerinden bahsedilmiştir. Bunun yanında İmam 

Mâlik, İmam Şâfiî, İmam Hanbelî hakkında da bilgiler verilmiştir.  

 

1.3.2.13. Burçlar, Güneş ve Ay 

Eserde burçlar, güneş ve ay üzerinde de durulmuştur. Güneş ve ay 

tutulması anlatılmıştır.  

 

1.3.2.14. Kabir ve Ölüm Hâlleri 

İslam Dininde ölen bir kişinin ardından ölünün yakınlarının şahadet 

getirdiği, ölünün kabre koyulurken Kur’ân ayetlerinin okunduğu, ölünün yüzü ve 

göğsünün kıbleye çevrildiği, ardından cemaatin cenaze namazını kıldığı, ölüye 

dualar edildiği ifade edilmiştir. İmanın ruh ve cesetten ayrılmazlığından söz 

edilerek kabir hâlleri anlatılmıştır. Kabirde Allah’ın ölüyü ihya ettiği, ona Münker 

Nekir meleklerini gönderdiği ve bu meleklerin ölüyü sorguya çektiği anlatılmıştır. 

Kabir azabından söz edilerek kabir azabının dört sebebi “gıybet etmek, yalan 

söylemek, koğuculuk etmek ve üstüne idrar sıçratmak”  olarak ifade edilmiştir.  
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1.3.2.15. Cennet ve Cehennem 

Eserde cennetin Allah tarafından çeşitli zinetlerle donatıldığı, çeşitli 

yemişlerle dolu olduğu, duvarlarının misk ve anber olduğu, tüm taşlarının yakut 

ve cevher olduğu, nehir ve ağaçların çok olduğu, dört köşesinin gül bahçesi 

olduğu belirtilerek cennet ehli hakkında bilgi verilmiştir. Cennetteki Kevser 

Havuzundan da söz edilmiştir.  

Eserde cehennemin tabakalarından söz edilmiştir. Yedi tabakadan 

meydana geldiği, ilk tabakada günahkâr Müslümanların, ikincisinde Yahudilerin, 

üçüncüsünde Hristiyanların, dördüncüsünde yıldıza tapanların, beşincide ateşe 

tapanların, altıncıda müşriklerin ve yedincide münafıkların azap gördüğü 

belirtilmiştir. Cehennemdeki ahalinin şeytan ehli olduğu, Allah’a asi oldukları 

belirtilerek onların cehennemde çekecekleri cezalardan bahsedilmiştir. 

 

         1.3.2.16.  Kaza ve Kader  

          Eserde kaza ve kaderin öneminden ve bunlara inanılması gerektiğinden 

bahsedilmiştir. 

 

1.3.2.17. Kıyamet Alametleri  

Eserde kıyamet gününden ve kıyamet alametlerinden ayrıntılı olarak 

bahsedilmiştir. Kıyamet alametleri olan Deccal’in ortaya çıkması, gökten Hz. 

İsa’nın inmesi, Hz. Mehdi’nin, Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması, Dabbetü’l-

arz’ın çıkışı, Halep’te ve Arap ülkesinde yer çöküntülerinin meydana gelmesi, 

güneşin batıdan doğması ayrı başlıklar altında anlatılmıştır. Bunun dışında da 

“kıyamet alametleri”  başlığı altında “hak iddiasında bulunan iki büyük İslam 

ordusunun birbiriyle savaşması, İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin 

artması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, zinanın açıkça işlenmesi” 

gibi alametler sıralanmıştır.  
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2. İMLA ÖZELLİKLERİ 

 Eser, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiş 

olan Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine aittir. Nesih ile yazılmış olup mevcut iki 

nüshası da harekelidir. Nüshalar okunaklıdır. Nüshalarda genellikle ünlüler 

belirtilmiş, ekler bitişik yazılmıştır:           özge (81),           gökde (375),         gözi 

(526),            çalışup (609),         çı…maz (729),             olursa (820),          

…or…a… (1015),          «atun (1146),             söyleşür (1311). Nüshalarda bazı 

kelimelerin ve eklerin iki şekilde yazıldığı görülmektedir:           dutar (800) - 

           tudupdur (1351),           …urı  (89) -           …uru (1355),              doπduπı  

(639) -           †oπma ( 717),             başlasun (225) -              irdirsin (225),   

         do…uz (1020) -              †o…uzda (1558),            revâdır (752) -          √acdur  

(851).  

Dil incelemesi bölümündeki örnekler, ağırlıklı olarak imla özellikleri 

yönünden daha sağlam olan K nüshasına göre verilmiş, imla özellikleri konusunda 

genellikle Türkçe kelimeler ele alınmıştır.  

 

2.1. Ünlülerin Yazılışı 

Eserde yer alan Türkçe kelimelerin ünlüleri kullanılan harekelerin yanında 

elif   (  ),  vav (  ),  ye (  ) ile karşılanmıştır.  

 

2.1.1. a Ünlüsünün Yazılışı  

a) Ön seste  

Türkçe kelimede ön seste a ünlüsü genellikle üstünlü elif  (     ) bazen de 

medli elif ( آ ) ile karşılanmıştır.  

        aña  ( 7 )                 آ  alur   (94)  

                          anlardım (32)                    aπızdan        (228)  

                           andan          (40)                 آ  atma… (752)      

 arı  (1677)   آ                 altun  (89)  آ            
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b) İç seste 

İç seste a ünlüsü bazen elif  (  ) ile yazılıp üstün işareti    ) ile harekelenmiş 

bazen de sadece üstün işareti    )  ile karşılanmıştır. 

                            andan        (34)                               çalışup       (609) 

                     yaldızı         (89)                                oπlan       (903)  

            olmasun (164)                                  başındadır    (1485)  

                …aş   (396)                            yaπmur      (1655) 

 

c)  Son seste 

Son seste a ünlüsü elif (  ) ya da hâ-i resmiyye  (ه)  ile yazılmış ve üstün 

işareti    ) harekelenmiştir.  

           bulunca (86)                 †oπma    (717)  

        saña  (134)                               aña (1099) 

            anda      (382)                                buña (1267) 

        ana  (636)                                ola         (1904)  

  

2.1.2.  e Ünlüsünün Yazılışı  

a) Ön seste  

Türkçe kelimede ön seste e ünlüsü genellikle üstünlü elif (     )  nadir olarak 

da medli elifle  ( آ ) ile karşılanmıştır. 

      eglenür  (114)                               edik       (1372)  آ       

       er      (621)                      eser  (1407)     

         evde      (989)                                  eyler     (1413)    

             elli     (1023)                                elinden  (1905)   

 

b) İç seste 

İç seste e ünlüsü genellikle üstün işareti    ) ile karşılanmış nadir olarak da 

elif (  ) ile yazılıp üstün işareti    ) ile harekelenmiştir. 
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        yürek   (72)                      güneş  (1398)        

     sen      (167)                          seksen  (1555) 

        içmek     (395)                   geçüp     (1664)    

        begim      (425)              benim (1855) 

   

c) Son seste 

Son seste e ünlüsü daima hâ-i resmiyye  (ه)  ile yazılıp üstün işareti    )  ile 

harekelenmiştir. 

                  ide       (96)                          çizme (1372)  

         sende   (112)                   gice   (1418) 

         içre   (229)                      kimse   (1604)  

                   nice   (694)                     ince   (1660) 

 

2.1.3.  ı ve i Ünlülerinin Yazılışı  

a)  Ön seste   

Türkçe kelimede ön seste ı ve i ünlüleri bazen elif-ye (  ) ile bazen de elif  

(  ) ile yazılmış ve esre işareti    ) ile harekelenmiştir.  

            irdirdi      (4)                          irken   (671)     

           iplige     (68)               içdi    (1093)   

                              isteyenler  (74)                                iner             (1613)     

                   inan    (270)                      ince    (1660)  
  

b) İç seste    

İç seste ı ve i ünlüleri bazen ye ( ) ile karşılanmış ve esre işareti    ) ile 

harekelenmiş bazen de sadece esre işareti    ) ile karşılanmıştır. 

                 benim     (31)                bil          (644)         

               birleri     (146)                          virdigi       (1057)  

        yeriñ    (160)                      diñle    (1193)               

           dimek (411)                           dilerse (1727)  
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c) Son seste  

Son seste ı ve i ünlüleri ye ( ) ile karşılanmış ve esre işareti    ) ile 

harekelenmiştir.  

             …urı   (89)                             gözi         (526)      

  kendi  (117)                           yeri       (1390)            ي

              kişi  (149)                       geçdi       (1683) 

                           belli  (259)               itmesi      (1880)   

    

2.1.4.  o ve ö Ünlülerinin Yazılışı 

a)  Ön seste 

Türkçe kelimede ön seste yer alan o ve ö ünlüleri elif-vav (  ) ile yazılmış 

ve ötre işareti      ) ile harekelenmiştir.  

         özge            (81)                                 öñde               (835 )  

                olma…da (129)                                    ögrenmede     (1420)  

                oπul            (159)                                  otursun   (1629) 

               o…  (752)                                    ölümden (1747) 

  

b) iç seste 

İç seste yer alan o ve ö ünlüleri bazen vav ( )  ile karşılanıp ötre işareti     ) 

ile harekelenmiş bazen de sadece ötre     ) işareti ile karşılanmıştır.   

            §oñra        (23)                        …or…a…       (1015)       

           …onulsa (115)                döşendi (1638) 

         §oñ          (137)                          §ovu…dur  (1682) 

         gökde (375)                    gözi  (1863) 

 

c) Son seste 

Son seste yer alan o ünlüsü vav ( )  ile karşılanmış ve ötre işareti     ) ile 

harekelenmiştir. Sadece Ç nüshasında bir örnekte görülmektedir.   

        …o     ( Ç 171) 
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2.1.5.  u ve ü Ünlülerinin Yazılışı  

a)  Ön seste   

            Türkçe kelimede ön seste yer alan u ve ü ünlüleri elif-vav (  ) ile 

karşılanmış ve ötre işareti      ) ile harekelenmiştir.  

            urursa       (110)                                   uyanı…      (1134)  

           uyupdur (254)                                uçura   (1594)  

           umulmaz    (976)                               ulaşur        (1597) 

            uruldı (1126)                           uπrar    (1661) 

  

b) İç seste     

İç seste u ve ü ünlüleri bazen vav ( )  ile karşılanıp ötre işareti    ) ile 

harekelenmiş bazen de sadece ötre işareti     ) ile karşılanmıştır.  

         altun       (92)               günden    (904)     

               «atun      (157)                     gözüm    (1316)  

        oπul      (159)                       †umana   (1418) 

        güzel       (275)                   bular      (1607) 

   

c) Son seste  

Son seste u ve ü ünlüleri vav ( )  ile karşılanmış ve ötre işareti     ) ile 

harekelenmiştir. 

              …arşu  (138)                        o…u        (479) 

          dürlü   (306)                         incü   (1110)  

              …amu  (339)             bu   (1318) 

         işbu  (383)                      yürü    (1360) 

 

2.2. Ünsüzlerin Yazılışı 

          Eserde ünsüzlerin yazılışı hususunda Arap ve Fars yazı geleneğinin izlerini 

görmek mümkündür. Metinde birbirine benzeyen “b-p, c-ç, t-d“ ünsüzleri 
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birbirinin yerine kullanılmıştır. Bu da bir kelimenin iki farklı şekilde yazılmasına 

sebep olmuştur.   

 

2.2.1. b ve p Ünsüzlerinin Yazılışı  

           Metinde Türkçe kelimelerde geçen b ünsüzleri b (  ) ile, p ünsüzü ise 

bazen b  (  ) bazen de p ( پ ) ile karşılanmıştır. Bu ünsüzlerin yer aldığı Arapça 

ve Farsça kelimelerde ise b ünsüzleri b (  ) ile p ünsüzleri ise genelllikle p ( پ ) 

bazen de b (  ) ile karşılanmıştır. -(y)up/- y)üp zarf-fiil ekindeki “p” ünsüzü her 

zaman b ( ) ile yazılmıştır. Biz ise p şeklinde okuduk. Her iki nüshada da kelime 

sonunda hem b hem p ile yazılmış olan “hep” kelimesini de metinde beş yerde 

kafiye uyumunu sağlamak için “heb”  1283, 1498, 1538, 2025, 1781)  şeklinde 

okuduk.  

          bişse        (70)             …oparma          (757)  

          geçipdür    (341)                              pes                (830) 

         tertµb     (380)                                    barmaπından  (1149) 

                pâk      (395)                       bildigim       (1350)  

           çalışup   (609)              heb             (1498) 

 

2.2.2. c ve ç Ünsüzlerinin Yazılışı 

Metinde ön seste, iç seste veya son seste c ünsüzü her zaman cim (ج ) ile ç 

ünsüzü ise hem çim ( چ ) hem de cim (ج ) ile karşılanmıştır. Metinde aynı 

kelimenin hem cim hem de çim ile yazılmış şekline rastlanmaktadır. 

ج              güç            (406)                         geçer    (1312) 

      aç              (870)                            gice      (1418)         آج

            ço…          (1037)                          üçdür   (1512) 

                          üçdür         (1059)                              içmek   (1583) 

                            açdırdı       (1171)                    içenler   (1683) 
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2.2.3.  d ve t Ünsüzlerinin Yazılışı 

Metinde kalın sıradan ünlüyle başlayan kelimelerin başında yer alan t 

ünsüzü, tı (  ) ile,  ince sıradan ünlüyle başlayan kelimelerde ise te (ت ) ile 

karşılanmıştır. Eski Türkçede kalın ve ince sıradan olan t’lerin bir kısmı Eski 

Anadolu Türkçesinde tonlulaşarak d’ye dönüşmüştür. Klasik Osmanlı Türkçesi 

dönemine ait bu eserin K nüshasında bu hususla ilgili örnekler çok fazladır. Aynı 

zamanda kalın sıradan olan bazı kelimelerin ön sesinde yer alan t’ler d’ye 

dönüşmeyip tı ile ( ) yazılmıştır. Ç nüshasında ise tonlulaşmaya az 

rastlanmaktadır. Metinde bazı kelimelerin ön sesinde  hem  tı ile ( )  hem de dal  

( )  ile yazılan şekilleri bulunmaktadır. Nüshalar t sesinin imlasında birbirinden 

farklılık göstermektedir. 

                              †o…unmaz   (Ç 72)                                   dutar    (800)            

          diyem   (264)                                      †ob†olu     (Ç 1354)      

           dürlü            (538)                           ditrer     (1390)  

                      doπduπı   (639)                                   †o…san       (1558)              

                            †oπma   (717)                                 †aπlar   (1596) 

            
2.2.4. s Ünsüzünün Yazılışı  

           Metinde kalın sıradan olup özellikle ön seste yer alan s ünsüzlerinin hepsi 

sad (ص ) ile ince ünlülü kelimelerde ve eklerde yer alan s ünsüzü ise sin ( س ) ile 

karşılanmıştır.   

               §anursın         (81)                         ister          (1088)   

           §oñra       (184)                         §ular          (1149) 

            beslemek      (368)                           söyleşir (1311)     

                sürülsün      (679)                        sözüm (1319)  

         sevüp      (819)                       eser          (1407)   

          §ayup      (887)                            §o…arlar (1780)

      

 

  



 

47 

2.2.5. ñ Ünsüzünün Yazılışı   

Metinde ñ ünsüzü her zaman kef (  ) ile karşılanmıştır. Kelimenin iç 

sesinde veya son sesinde yer almaktadır. ñ ünsüzü kelimenin kökünde mevcut 

olmanın yanında 2. teklik şahıs iyelik eki, 2. çokluk şahıs emir kip eki olarak da 

kullanılmıştır. 

               §oñra            (184)                                     yañlış  (1383)             

                         gözüñ   (271)                                    öñmek (1583)  

                         o…uñ   (992)                                 beñzer (1664)  

                        añlar          (1063)                              göñül          (1743) 

                          diñle           (1059)                                duruñ  (1753) 

                      biñ          (1254)                                yeñiden (1764)

  

  

2.3. Bazı Yardımcı İşaretlerin Kullanımı  

2.3.1. İzafet Kesresinin Kullanımı 

           Farsçada iki ya da daha fazla kelimeyle yapılan tamlamalarda ilk kelimenin 

sonu “-i“ ile okunur. Buna izafet kesresi adı verilir. İzafet kesresi Türkçede 

kelimenin ses uyumuna göre  -ı veya -i şeklinde okunabilir.  

          Metinde Farsça gramere uygun yapılan terkiplerde izafet kesresi genellikle 

esre işareti ile nadir olarak da  ye (ى)  ile gösterilmiştir.  

                                  â√kâm-ı «al…a      (9)                               mâl-ı πanµmet   (1129) 

                             √av≥-ı kev&er     (111)                               cism-i pâke      (1130)  

                         Ehl-i Sünnet        (260)         ت               «ar…-ı ¡âdet      (1324)   

                             yâr-ı fâsı…           (767)                            bâπ-ı cennet     (1475)
                   

        Metinde izafet kesresi yerine bazen benzeşme nedeniyle kelimeyi veya 

cümleyi birbirine bağlayan atıf vavının (  ) da kullanılmış olduğu görülmektedir. 

Bu durumun, genel anlamda,  eserin sanat kaygısından uzak konuşma diline yakın 

bir dille yazılmış olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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                                 üstâd-ı kâmil      (56)                                 ¡ilm-i √âli          (672)        

                               rûz-ı ma√şerde  (136)                          nûr-ı dµdem        (959) 

                            nâr-ı nµrân  (615)                           mekr-i şey†ân (1950)

                  

    2.3.2. Şeddenin Kullanımı  

Şedde (    ),  bir ünsüzün iki kez okunması gerektiğini gösteren işarettir. 

Metinde Arapça kökenli sözcüklerde nadir olarak da Türkçe kelimelerde 

kullanılmıştır.   

                  küllµ        (181)                                  olmassa       (899)     

                 taπayyür   (200)                                  elli       (1033)    

                  zühhâda       (815)                                   evvel       (1522)  

    

2.3.3. Tenvinin Kullanımı  

           Arapçada kelime sonlarında bulunan iki üstün  (    ), iki esre      ) veya iki 

ötreye       ) tenvin denir. Üstünlü tenvin kelimenin sonunu “-an / -en”, esreli 

tenvin “-ın / -in”, ötreli tenvin “ -un / -ün “ okutur.
1
 İncelenen metinde çok yaygın 

olmamakla birlikte bazı Arapça kökenli sözcüklerde tenvin işareti kullanılmıştır. 

              «u§û§an  (18)                           ¡umûmen     (1462)     

                 bilâ-reybin   (262)                     cemµ¡an   (1687) 

                    ma«lû…un  (582)                              ya…µnen (1960) 

  

2.4. Yanlış Yazılan Kelimeler 

İncelenen metinde bazı kelimelerin yanlış yazıldığı görülmektedir. Bu 

yanlışlar, noktalı harflerde eksik veya fazla kullanım ya da harf yanlışlığı 

şeklindedir. Müellif veya müstensih hatasından kaynaklandığı düşünülen bu 

yanlışlar, beytin anlam bütünlüğüne bakılarak düzeltilmiş ve nüsha farkı varsa 

gösterilmiştir.  

  

                                                           
1
  Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-I, Kesit Yay. , İstanbul,  2008, s. 21. 
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      Yanlış             Doğru 

                  fâhinde  (126)                tâ Hindde 

               Fer¡âd        (Ç 191)           Ferhâd 

             mu√arrâ (488)                       mu√arra… 

          şarlar     (662)                  şar†lar    

                 …ulduldur (Ç 718)            …uldur 

           şµşu      (1007)                       Şµt’e 

               nev√a    (Ç1018)                        Nû√a 

         derµs        (1021)                tedrµs 

                  ihirâzı         (1303)                ihtizâzı 

 

2.5. Bitişik Yazılma 

2.5.1. Bazı Edatların Bitişik Yazılması 

           Metinde ‘içün, çün, kim, ile” edatları bazen kendinden önce gelen kelimeye 

bitişik yazılmıştır. “ içün, çün, ile ” edatları kalın sıradan ünlülü kelimelerle bitişik 

yazıldığında uyuma girerek  “ ıçun, çun, ıla “ şeklini almışlardır.  

              ev§âf-ıla      (6)                             cenk-ile       (743) 

              ¡i≠≠etim-çün   (31)                              zinâsı-çun     (785)          

            ol-kim     (505)                            ıs…â†-ıçun     (1967)  

    

2.5.2.  Soru Ekinin Bitişik Yazılması 

Metinde  “mı/mi“ soru eki bazen kendinden önce gelen kelimelere bitişik 

yazılmıştır. 

                ola mı         (89)                            ma«lu… mı    (1468)  

            olmuş mı (519)                           itdiñ mi         (1676)    

              bulsun mı   (919)                             mümkin mi    (1799) 
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2.5. 3.  Bazı Kelimelerin Bitişik Yazılması   

           Metinde bazı kelimelerin bitişik yazıldığı tespit edilmiştir. Bu kelimeler 

şunlardır:  

           ol dem  (1019)                        ol doπdı     (1155)  

   üç yüz         (1023)                    imâm anıñ    (1278)     ا       

 

3. SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ  

Bir dilin seslerini; oluşmaları, boğumlama özellikleri, kelimelerdeki 

sıralanışları, yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değişmeler açısından 

inceleyen dil bilgisi dalına ses bilgisi denir.
2  
Tahsin Banguoğlu ses olaylarını 

“oturuşma” olarak adlandırarak “Anlam ile ilgili olmaksızın mihanikî 

(düşünmeden) olarak kelimenin kökünde veya eklemeler sırasında bazı seslerin 

düşmesi, yeniden türemesi ya da yer değiştirmesi gibi olaylara oturuşma   

diyoruz.” 
3 
şeklinde ifade eder. 

İncelemiş olduğumuz metin Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini 

taşımaktadır. Metinde birçok kelime klasik imlasının yanında halk arasında 

yaygın kullanılan şekliyle de verilmiştir. Kelimeler genellikle halk arasındaki 

telaffuza göre harekelenmiştir. Gerek Türkçe kelimelerde gerekse yabancı 

kelimelerde mahallî söyleyişler dikkat çekmektedir.  Bu bölümde eserde yer alan 

ses olaylarına değinilecektir.    

 

3.1. Ses Düşmesi  

           Bazı sözcüklerde çekimlenirken veya türetilirken ünlü veya ünsüz 

seslerden birinin düşmesi olayına ses düşmesi denir.  

 

  

                                                           
2
 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay. , Ankara, 2010, s. 183. 

3
 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay. , Ankara, 2004, s. 58. 
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           3.1.1. Ünlü Düşmesi 

          Sözcüklere çekim ve yapım eklerinin getirilmesi veya birleşik sözcüklerin 

yapımı sırasında bir ünlünün düşmesine ünlü düşmesi denir.  

          İncelenen eserde ünlü düşmesi genellikle iç seste görülmektedir. İç seste 

ünlü düşmesi Türkçenin hemen her döneminde görülmektedir. Bu durumun 

başlıca sebebi Türkçede orta hece ünlüsünün vurgusuz olmasıdır. 4   İncelenen 

metinde bu ses olayının örnekleri şunlardır:   

boynına   (< boyun+ı+na)    (68) 

beslemek   (< besi+le-mek)   (368) 

oπlum     (< oπul+um)    (977)  

…arnın     (< …arın+ın)    (1165) 

ayrılup     (< ayırıl-up)     (1470) 

üfrile     (< üf+ür-il-e)    (1593) 

yumşa…   (< yumuşa…)    (1683)  

alnına     (< alın+ı+na )     (1863)  

aπzımı      (< aπız+ım+ı)     (1952) 

 

Metinde bazı edatların kendisinden önce gelen kelimeyle bitiştiği ve bunun 

sonucunda edatın ilk hecesindeki ünlünün düştüğü görülür. Metinde bu durumu 

ifade eden bazı örnekler şunlardır:    

üzre           (< üzere)        (263) 

bunuñla  (< bunuñ-ıla)    (402) 

anıñla  (< anıñ-ıla)       (473) 

meyyitle  (< meyyit-ile)    (692) 

anıñ-çun  (< anıñ-ıçun)    (1541)  

¡ibretle  (< ¡ibret-ile)     (1591) 

 

                                                           
4
 Kemal Yavuz, Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si-Mesnevî Tercüme ve Şerhi Gramer ve Sözlük    

  I, SÜ Mevlâna ve Uygulama Merkezi Yay. , Konya,  2007,  s. 81. 
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Ayrıca i- fiilinin de kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazıldığında 

düştüğü görülür. Metinde bu durumu ifade eden bazı örnekler şunlardır: 

gelürse      (< gelür ise)   (509)   

ya…mazsa    (< ya…maz -ısa)    (521)  

virmezse    (< virmez-ise)       (722) 

olurdı        (< olur-ıdı)         (1137)  

ya…mazdı   (< ya…maz-ıdı)     (1145)                

olmuşdı     (< olmuş-ıdı)         (1162) 

 

3.1.2.  Ünsüz Düşmesi 

           Sözcüğü oluşturan ünsüzlerden birinin düşmesine ünsüz düşmesi denir.
5  

Ünsüz düşmesi kelime başında, kaynaşma şeklinde kelime içinde ya da kelime 

sonunda görülebilir.
6   

Metinde ünsüz düşmesinin görüldüğü örnekler şunlardır:  

…apu    (< …apıπ)  : …apudan    (105)   

getür-  < keltür-)  : getürdi      (200)  

diri  (< tirig )  : diridür      (343) 

…amu (< …amuπ)  : …amu      (485) 

ol-   (< bol-)  : olmadı      (1047)  

gerek  (< kergek)  : gerekdir   (1064)      

incü    (< yinçü)  : incü       (1110) 

otur-  (< oltur-) : oturmış    (1728) 

 

3.1.3. Hece Düşmesi   

           Kelime içinde ekleme ve birleşme sırasında yan yana gelen ve birbirine 

benzeyen hecelerden birinin düşmesi olayıdır.
7  
İncelenen metinde hece düşmesi 

olayı en çok “durur” yüklem ekinde görülmektedir. Metinde “-durur ” yardımcı 

fiili hem bu şekliyle hem de benzer hecesini yitirmiş olan “-dur/-dür” şekliyle 

kullanılmıştır. Bu ses olayının bazı örnekleri şunlardır:   

                                                           
5
 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay. , Ankara, 2010, s. 270. 

6
 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay. , Ankara, 2010, s. 231. 

7
 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay. , Ankara, 2010, s. s.  273. 
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diridür          (< diri-durur)           (324)  

ço…dur   (< ço…-durur)        (462) 

yo…dur  (< yo…-durur)        (509) 

kimseden     (< kim+er-se)         (716) 

…uldur         (< …ul-durur)            (718) 

lâzımdur      (< lâzımdur)          (1357) 

§ovu…dur  (< §ovu…-durur)      (1682)  

nûrdur       (< nûr-durur)    (1713) 

 

3.1.4. Karşılaşan İki Ünsüzden Birinin Düşmesi (Tekleşme)  

Dilimize Arapça, Farsça gibi yabancı dillerden geçmiş bazı sözcüklerin iç 

seslerindeki çift ünsüzlerin tekleşmesi olayıdır.
8  

 Dilimize giren bu sözcükler 

ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında düşen ünsüzün tekrar ortaya çıktığı 

görülmektedir. Metinde bu ses olayının bazı örnekleri şunlardır:  

şeksiz   (< şekk+siz)  (54)    

†ıbdan  (< †ıbb+dan) (222)  

şer       (< şerr)             (269)  

◊a…     (< ◊a……)      (367) 

«â§        (< «â§§)           (463)  

√ac    (< √acc)        (655) 

◊a…’dan  (< ◊a……+dan)  (828) 

  

3.2. Ses Türemesi 

           Sesler kelime içinde yan yana geldiklerinde bazen doğrudan doğruya 

birleşemez ve aralarına birleşmeyi sağlayacak başka bir ses alırlar. Bu ses olayına 

ses türemesi denir.
9  Bu ses olayında ses kelimenin önünde, ortasında ya da 

sonunda türeyebilmektedir. 

  

                                                           
8
 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay. , Ankara, 2010, s.  210. 

9
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 51. 
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           3.2.1. Ünlü Türemesi  

           Kelimenin aslında olmayan bir ünlünün türemesi olayına ses türemesi 

denir. Bu ses olayına çift doruklu hece neden olur. İncelenen metinde alıntı 

kelimeleri Türkçenin hece yapısına uydurmak için ya da vezin gereği ünlü 

türetmeleri yapılmıştır.  Bu ses olayının bazı örnekleri şunlardır:  

āşikārā        (< āşkārā)           (434)  

√ükümden   (< √ükm+den)     (548) 

küfür            (< küfr)        (617)  

ki≠ib             (< ki≠b)       (755)    

cisim     (< cism)       (997)    

nerdübân    (< nerd-bân)     (1169)      

bazı          (< ba¡z)      (1329) 

āsümānı       < āsmān+ı)    (1394)  

bedir           (< bedr)          (1404)  

     pādişāh    (< pād-şāh)   (1630) 

     

3.2.2. Ünsüz Türemesi 

           Sözcüğün ön, iç veya son sesinde sözcüğün aslında olmayan bir ünsüzün 

türemesine ünsüz türemesi denir. Metinde bu ses olayının bazı örnekleri şunlardır:   

olma-y-a    (340)   

bilme-y-en (356) 

di-y-enler    (418)   

mevtâ-y-a  (939)  

e≠â-y-ı    (1139)  

lu†fu-n-a  (1212) 

ba¡≥ısı-n-a (1254)  

§u-y-a  (1406) 

…amu-y-ı   (1686)  

örfü-n-e       (1989) 
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3.3. Ses Değişmeleri 

Ses değişmeleri seslerin hece, kelime ve cümle içinde kullanım sırasında 

birbirleriyle kaynaşmaları demektir. 
10

 Yani değişmelerde genellikle kelimedeki 

seslerin birbirlerine etki etmeleri söz konusudur. 
11  

 

 

3.3.1. Ünlü Değişmesi  

           Ünlü değişmeleri “benzeşme” ve “aykırılaşma” olarak iki kısımda 

incelenebilir. Ünlüler benzeşerek dilin kurallarına uygun şekilde ünlü uyumunu 

oluştururlar. Bunun yanında ünlüler bazı durumlarda da aykırılaşarak değişirler.12
 

Bunun sonucunda ünlü uyumu bozulur. Metinde görülen ünlü değişmeleri 

şunlardır. 

 

3.3.1.1.   i-e Durumu  

           Eski Türkçe döneminden itibaren bu iki ses arasında belli kelimelerde 

birinden diğerine geçiş olmuştur.
13

  Bugün e’li olan kelimeler Eski Anadolu 

Türkçesi döneminde i’li şekildeydi.
14   

İlk hecede görülen i-e meselesi Eski 

Anadolu Türkçesi döneminden sonra genellikle i>e yönünde gelişme göstermiştir. 

Bunun yanında Eski metinlerde her iki şeklin bir arada görüldüğü örnekler de 

bulunmaktadır.
15

 Yani i-e meselesi metinlerde karışık şekildedir.  

         İncelenen eserde Türkçe kelimelerdeki i-e durumu metin harekeli 

olduğundan kelimeler nasıl harekelenmişse o şekilde alınmıştır. Metinde bazı 

kelimelerin her iki şekilde yazılışının olduğu görülmektedir. Metinde i-e 

durumunu ifade eden örnekler şu şekildedir: 

di-      45, 128, 285, 318, 411, 503, 985, 1101, 1394, …) 

dinil-   727, 731, 1136, 1204, 1214, 1224, 1322, …)   

                                                           
10

 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay. , Ankara, 2004, s. 51. 
11

 Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, TDK Yay.,     

    Ankara, 198, s.174.  
12

 M. Volkan Coşkun, Türkçenin Ses Bilgisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008. s. 48. 
13

 Duman,  Age,. s. 174. 
14

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay.,   

    Ankara, 2005,  s. 35.   
15

 Duman, Age. , s. 174-175. 
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gice      (1418) 

giri      (401) 

idin-    (67, 626, 744) 

iñ   (883, 1760, 1768) 

ir-     (527, 1478, 1499, 1560,)  

irdir-    (4, 225) 

iriş-    (666, 689, 828, 1425)   

irken    (671)  

it-  (2, 39, 94, 147, 223, 279, 402,512, 703, 1187,  1295…) 

vir-   29, 37, 526, 760, 850, 1255…)  

viril-   (850, 875, 1006, 1126, 1441, 1528…) 

yil   (1594, 1663) 

yir   (1405) 

 

Eserde bazı kelimeler hem e’li hem de i’li olarak iki şekilde yazılmıştır. 

Bu kelimeler şunlardır:   

didi   (45, 128, 427)   - deyüp (501) 

yil  (1594, 1663)       - yeller   (1407) 

yir  (1405)                 - yeri    (138), yerin (160), yerde (375) 

        
3.3.1.2. e-i durumu 

           Metinde ön seste veya ilk hecede e ile karşılanan, fakat bugün i ünlüsüyle 

yazılan kelimeler şunlardır:     

eşit-      (601)          

           geydir-  (794) 

           gey-     (1583)  

 

Eserde  “gey-“  kelimesi hem e’li hem de i’li şekilde yazılmıştır.   

 giy-     ( 794, 869, 1373) 
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3.3.2. Ünsüz Değişmesi 

           Teşekkül noktaları bakımından birbirine yakın olan ünsüzler arasında 

meydana gelen ses olayıdır. 
 
Metindeki ünsüz değişmeleri şunlardır:  

 

3.3.2.1. Ünsüz Tonlulaşması   

Ünsüz tonlulaşması iç seste yer alan bir ünsüzün iki ünlü arasında kalması 

ya da komşu tonlu seslerden etkilenmesi sonucu meydana gelen ses olayıdır. 
16

  

 

t- > d-  

Eski Türkçe döneminin sonlarından itibaren görülmeye başlayan t->d- 

değişmesi Eski Anadolu Türkçesi döneminde karışık durumdadır.
17 
Bu karışıklıkta 

gelişmeli şekillerin yazıda gösterilmesi, kalıplaşmış imlanın sürdürülmesi gibi 

durumlar etkili olmuştur.
18 
Eski Türkçedeki bazı t’ler Eski Anadolu Türkçesinde d 

olmuşken Osmanlıcadan sonra günümüz Türkçesinde tekrar t’ye dönüşmüştür. 
19

 

Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait olan bu eserin K nüshasında kelime 

başında d’li şekiller ağırlıktadır. Ç nüshasında ise genellikle t’li şekiller daha 

yaygın kullanılmıştır. Her iki nüshada da bazı kelimelerin hem d’li hem de t’li 

yazımı ile karşılaşmak mümkündür. Bu durumda bazı kelimelerin iki şekilli 

yazımı olmuştur. Özellikle günümüz Türkçesinde bazı kelimeler tonsuz şekli ile 

kullanılmasına rağmen eserde bu kelimelerin ısrarlı imlası d’li yani tonlulaşmış 

şekli kullanıldığı için d’li şekil tercih edilmiştir.  

            Metinde ön seste tonlulaşma meydana gelen ince sıradan bazı kelimeler 

şunlardır:  

 di-            (45) 

düz          (88) 

dürlü (91) 

                                                           
 
16

 Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, TDK Yay.,     

    Ankara, 198, s. 86. 
17

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay.,   

    Ankara, 2005, s.74. 
18

  Duman, Age. ,  s. 102. 
19

  Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 91. 
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demirci  (110)  

değil (127)   

diri          (324)  

dile- (330)            

dinle-  (357)             

deg- (1139)  

dik-  (1168)  

degiş- (1352) 

ditre-        (1390) 

dök-    (1710)          

döşek       (1728)  

dilek (1788) 

diken (1789)   

 

t- / † - > d-  

          Metinde ön seste tonlulaşma meydana gelen kalın sıradan bazı kelimeler 

şunlardır:  

da«ı        (10) 

duy-  (32) 

do…un-  (72) 

dad  (108) 

dol-  (174) 

dad-         (212)       

doyur- (373) 

 dut - (619)        

doπ-          (640)  

do…uz      (1020) 

dab-         (1249)       

dopdolu (1354)   

dutul- (1401) 

dutun- (1538)  
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Metinde kelime başında t sesini tonlulaştırmadan korumuş olan bazı 

kelimeler şunlardır: 

†a…ın-       (68) 

†aş       (105) 

†amar       (1389) 

†uman     (1418)  

†aπ          (1596)  

†ırna…       (1942)  

 

          Metinde tonsuz ve tonlulaşmış olarak iki şekilde kullanılan kelimeler 

şunlardır: 

          †ut-         (82) 

          dut-    (160)      

          doπ-         (640)         

          †oπ-       (717) 

          do…uz      (1020)   

          dopdolu  (1354)       

          †oludur  (1417) 

          †o…uz     (1558) 

   

k- > g- 

           Eski Türkçede kelime başında yer alan k’ler “kendü, kim, kimisi“ gibi bazı 

kelimeler hariç Batı Türkçesinde -g olmuştur.
20

 Hece ve kelime sonundaki k’ler 

ise Batı Türkçesinde ve genellikle Osmanlı sahasında değişmemiştir.
21

  Metinde 

ön seste k- > g- değişmesi görülen bazı kelimeler şunlardır: 

geç-           (34)   

gün      (119) 

                                                           
20

 Sezer Özyaşamış ŞAKAR,  Birgivî Muhammed Efendi’nin Manzum Vasiyyet-nâmesi (Eleştrili  

   Metin-Dil İncelemesi-Sözlük),  Yayımlanmamış Doktora Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar    

   Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005, s. 176.  
21 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul,  2003, s. 89. 
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gir-       (120) 

gerek (128)  

gel-       (159) 

getür-      (200)  

güzel        (275)  

gönder-   (309) 

gök       (375) 

giri         (401)  

güç      (406) 

git-         (425) 

gör-          (444) 

göz      (499)  

giy-          (794)  

gömlek     (869)  

güneş        (1121) 

gölge       (1135) 

gice         (1418)  

göm-        (1432)     

gümiş  (1706)  

göñül        (1743)   

   

Metinde ince sıradan olan bazı kelimelerde kelime başındaki k 

tonlulaşmayıp korunmuştur. Bu kelimeler şunlardır: 

kimse  (72)  

kendi  (80) 

kendüziñ  (81) 

kimi (126) 

kişi         (128) 

kez         (628) 

kes-  (792)  

            kemik (984)   
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           kesil-   (1001)  

           keskin (1660)   

  

          Metinde tonsuz ünsüz ile biten bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek 

aldıklarında ünsüz tonlulaşması meydana gelmiştir. Bu durumu ifade eden bazı 

örnekler şunlardır:  

 iplik+e > iplige         (68)      

 …aba…+a > …abaπa        (89)   

            †aba…+a > †abaπa             (89)   

            boncu…+a > boncuπa        (94)      

            ço…+ı > çoπı                 (121)  

            …ula…+ıñda > …ulaπıñda    (134) 

dikmek+i > dikmegi         (421)     

       gök+ine > gögine         (474) 

 itmek+e > itmege         (651) 

             bulma…+ıla > bulmaπ-ıla   (834) 

             görmek+e > görmege         (923) 

             aya…+ı > ayaπı           (935)     

             gördük+üñ  > gördügüñ     (1177)        

             olma…+ı > olmaπı           (1376)       

 

3.3.2.2. Ünsüz Sızıcılaşması  

           Patlayıcı ünsüzlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak sızıcı ünsüzlere 

dönüşmesi olayına ünsüz sızıcılaşması olayı denir. 
22  

 Metinde ünsüz sızıcılaşması 

durumunu ifade eden örnekler şunlardır:  

 

b- > v- ,  -b > -v  

Eski Türkçede bazı isim ve fiillerde yer alan b’ler Batı Türkçesinde v’ ye 

dönüşmüştür.
23 

  Metinde bu durumu ifade eden örnekler şunlardır:     

                                                           
22

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010,  s. 193. 
23

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 84.  
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vir-     (< ber-)     (109)     

var-     (< bar-)     (310) 

sev-     (< seb-)    (819) 

 ev      (< eb)   (989)   

var      (< bar)    (1264)  
 

-π- > -ğ-,  -g- > -ğ-   

Osmanlı Türkçesinde iç seste geçen  -π-, -g- sesleri sızıcılaşarak standart 

Türkiye Türkçesinde yerini  -ğ- sesine bırakmıştır.24  Metinde bu durumu ifade 

eden bazı örnekler şunlardır:  

degil      (128) 

oπul      (159)  

baπla-          (187) 

aπız          (228) 

yaπ       (495)   

baπışla-        (707)   

buπday          (886) 

doπ-      (1001)  

deg-      (1139) 

degiş-      (1352) 

ögren-        (1420) 

bâπ           (1475) 

†aπ           (1596) 

boπaz         (1621) 

ciger      (1625) 

aπla-      (1637)  

yaπmur      (1655) 

§aπ       (1656) 

çaπla-         (1689) 

aπırlı…        (1715) 

                                                           
24

 Kâzım Köktekin, Eski Anadolu Türkçesi, Fenomen Yay., Erzurum, 2008, s. 74. 
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…- >«-,  -…- > -«- 

           Standart Türkiye Türkçesine geçişte karşılaşılan bir sızıcılaşma olayıdır. 

Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

«atun   (< …atun)  (156) 

a«şam  (< a…şam)  (863) 

 

            3.4. Hece Kaynaşması  

           Bir kelimede yan yana olan iki ya da daha çok hecedeki seslerin veya yan 

yana bulunan iki kelimeden birincinin son sesi ile ikincinin ön sesinin birleşip 

kaynaşması olayına hece kaynaşması denir. 
25

 Metindeki hece kaynaşmalarının 

bazılarının vezin gereği yapıldığı anlaşılıyor. Bu kaynaşmalar geçici tipte 

kaynaşmalardır. Bazı kelimelerde ise kalıcı tipte kaynaşma olmuştur. Bu durumu 

ifade eden örnekler şunlardır:  

n’ol   (< ne+ol-)   (222)           

şol   < şu+ol)   (647)            

n’it-   (< ne it- )   (1275)   

k’oldı (< ki oldı)  (1319)       

şimdi (< şu+imdi) (1607)  

 

3.5. Uyumlar  

           Yalın veya ek almış Türkçe kelimelerde kelimeyi oluşturan ünlü veya 

ünsüz seslerin birbirlerini çeşitli yönlerden kurallı biçimde etkileyerek 

benzeşmelerine uyum denir.
26  

Türkçede kelime köklerinde veya kelime kökleri ile 

ekler arasında bazı uyumlar vardır. Bu uyumlar Türkçe kelimelerde ancak 

muayyen kelimelerin bir arada olmasını gerektirir. Böylece Türkçe kelimelerde 

birçok ses çeşitli yönlerden kendisine yakın seslerle bir arada bulunur. Bu 

uyumların temeli benzeşme olayıdır. 
27

 

 

                                                           
25

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010,  s. 116. 
26

 Korkmaz, Age., s. 219-220. 
27

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 69-70. 
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3.5.1. Ünlü Uyumu 

          Bir kelimedeki ünlülerin çeşitli yönlerden birbirine uyması olayına ünlü 

uyumu denir. 

 

3.5.1.1. Dil Uyumu  Kalınlık-İncelik Uyumu) 

           Türkçe bir kelimede ilk hece kalın bir ünlü ile başlıyorsa onu takip eden 

hece veya hecelerin de ünlüleri kalın, ilk hece ince ünlü ile başlıyorsa ondan sonra 

gelen hecelerin ünlülerinin de ince ünlü olması gerekmektedir. Türkçe bir 

kelimede hem kalın hem de ince ünlü bir arada bulunamaz.  

Dil uyumu Türkçenin en eski dönemlerinden bugüne kadar var olagelen 

bir özelliktir.28 Dil uyumu, metinde çok yaygındır. Bu durumu ifade eden bazı 

örnekler şunlardır:  

dirile       (605)   

getürdi      (1003) 

oπlıdur      (1024)  

§ular      (1149)  

gökde      (1172) 

†o…uzdur      (1196)  

eyleyenler    (1206) 

…amuya     (1289)  

…atmasun     (1305) 

belüre     (1481) 

§oñraπı     (1785)  

dilekler     (1788)  

 

Metinde ek fiilin zarf-fiil şekli olan “iken” ve “-ken” ile “+ki” aitlik eki 

kalınlık-incelik uyumunu bozmuştur. Bu durumu ifade eden örnekler şunlardır: 

  
                                                           
28

 Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses  

    Benzeşmeleri ve Dil Uyumları, TDK Yay., Ankara, 1995, s. 48. 
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olurken   (788) 

olmuşken   (800) 

§oñrakinden  (883)  
 

…ılmış-iken (1496)     

doπarken  (1522)  

bulmuş-iken (1662)  

 

3.5.1.2. Dudak Uyumu  Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu) 

           Dudak uyumu bir kelimedeki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık yönünden 

birbirine uyumlu olmasıdır. Bu ses olayı, Türkçe bir kelimede düz ünlülerden      

 a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden  o, ö, u, ü ) sonra ya düz-geniş 

ünlülerin  a, e) ya da dar-yuvarlak ünlülerin  u, ü) gelmesi kuralına dayanır.  

Dudak uyumu Türkçenin her devrinde kelime bünyesine kuvvetle hakim değildir. 

Bu uyum Batı Türkçesinin son devirlerinde tam olarak ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bugünkü Türkiye Türkçesinde ise kuvvetli şekilde kendisini 

hissettirmektedir.
29  

İncelenen metinde dudak uyumu tam olarak kendisini 

hissettirmemiştir.   

 

 3. 5. 1. 2. 1. Yuvarlaklaşma  

           Bu ses olayında, bir kelimede düz ünlülü ilk heceden sonra gelen dudak 

ünsüzlerinin ünlüleri kendisine benzetmesi (b, p, v, f, m), Eski Türkçedeki kelime 

sonundaki  “-π, -g” lerin Batı Türkçesinde düşmesi 30  gibi durumlar etkili 

olmuştur. Bu nedenler ise dudak uyumunu bozmuştur. Metinde yuvarlaklaşma 

hem kelimelerde hem de eklerde görülmektedir.  

 

  

                                                           
29 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 72. 
30

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay.,   

    Ankara, 2005, s. 46. 
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           3.5.1.2.1.1. Kelimelerde Yuvarlaklaşma  

           3.5.1.2.1.1.1. Türkçe Kelimelerde Yuvarlaklaşma 

           İncelenen metinde yuvarlaklaşma gösteren Türkçe kelimeler şunlardır:  

artur-    (54) 

            incü     (68)  

…apusında    (78) 

            altun    (89) 

            yapudan   (105) 

            …arşu   (138) 

            getür-   (225)      

            bilün-   (549) 

            kendüye   (790)    

artu…       (1208)       

belür- (1321)  

çıπur- (1442)         

   

3.5.1.2.1.2.  Eklerde Yuvarlaklaşma 

           Metinde bazı eklerde yuvarlaklaşma olduğu görülmektedir ancak bu 

eklerden bazılarının  (-dur/-dür,  +dur/+dür, -sun/-sün, …)  metinde düz şekilleri 

de mevcuttur. 

 

3.5.1.2.1.2.1. Yapım Eklerinde Yuvarlaklaşma  

 

Ekler   Fonksiyonu   Örnekler 

-ur/-ür            faktitif eki                     artur-      (57) 

                                                                           belür-    (1827) 
          

-dur/-dür   faktitif eki      itdür (177) 

                                                                                   irdür- (940)  

                           giydür-  (1705)   
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-u…                        fiilden isim yapım eki  artu…   (1208)  

-(ü)n      fiilden fiil yapım eki   bilün-  (549) 

         (dönüşlülük eki)      

-(y)up/-(y)üp     zarf-fiiil eki   alup      (104) 
                                                                                  deyüp    (501)   

                                                                                  dalup     (516)   

                                                                                  alup      (605)    

                                                                          çalışup  (609) 

          yeyüp   (1583)  

              

-dük      sıfat-fiil eki                        gördügi  (946) 

   
3.5.1.2.1.2.2. Çekim Eklerinde Yuvarlaklaşma 

 

Ekler   Fonksiyonu    Örnekler  

+dur/+dür    bildirme geniş zaman  eki          velµdür      (54) 

                                                                                  gerekdür   (128) 

                  degildir     (258)                                                                                      

                                                                                     …ullarıdur  (920) 

                 şerµ¡atdur   (1342)  

          -sun/-sün      emir 3. tkl. şhs. eki           görmesün  (136) 

          olmasun    (164) 

                                                                                              gelsün        (179) 

                           bilsün        (413) 

                  geçsün       (883)  

-(ü)ñ       emir 2. çkl. şhs. eki    idüñ  (1276) 

-sunlar/-sünler      emir 3. çkl. şhs. eki    çalışsunlar  (63)  

          idsünler     (146)  

          …ılsunlar    (701)    
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-ur/-ür   geniş zaman eki            eglenür     (70) 

                                                                                  §anursın    (81) 

                  bilür         (213)    

                  virür        (610) 

                                                                                  söyleşür   (1311) 
            

-du/-dü          görülen geçmiş zaman eki    itdüm       (65) 

                                                                                  olmaduñ  (774) 

                  irdüm     (1175)  

                  virdüñ    (1184) 

                                                                                  indüm    (1188) 

           

 3.5.1.2.2. Düzleşme 

            Sözcüklerdeki yuvarlak ünlülerin çeşitli etkenlere bağlı ses değişmesiyle 

düz ünlülere dönüşmesi olayına düzleşme denir. İncelenen eserde düzleşme 

yuvarlaklaşmaya göre daha baskındır. Bazı kelimelerde ve eklerde düzleşme 

olduğu görülmektedir.  

 

3.5.1.2.2.1. Kelimelerde Düzleşme 

3.5.1.2.2.1.1.Türkçe Kelimelerde Düzleşme  

           İncelenen metinde düzleşme örneği gösteren bazı Türkçe kelimeler 

şunlardır:  

dökil-        (69) 

…urı    (89)  

giridür   (401)  

çüri-       (593)  

…urtıl-  (617) 

…avış- (1168) 

görin-   (1329) 

süril- (1617) 
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göril- (1643) 

           gümişden (1706) 

    
3.5.1.2.2.2. Eklerde Düzleşme 

Metinde düzleşme daha çok eklerde görülmektedir.      

 

3.5.1.2.2.2.1.Yapım Eklerinde Düzleşme 

 

Ekler        Fonksiyonu             Örnekler 

+cı   isimden isim yapım eki   …uyumcı       (110) 

+ncı/+nci  isimden isim yapım eki    üçünci         (534)  

                                                                                  dördünci      (535) 

                  dokuzuncı (1700)

            

+lık     isimden isim yapım eki   §usızlı…dan   (72) 

+sız           isimden isim yapım eki   §usızlı…dan   (72)  

-(ı)l/-(i)l         fiilden fiil yapım eki      dökil-      (69)  

                                                                                   …urıl-     (1616) 

                  süril-      (1616) 

                  göril-      (1643) 

-(i)n   fiilden fiil yapım eki   görin-     (191) 

-dı…      sıfat-fiil eki              oldıπı     (880) 

-miş    sıfat-fiil eki           çürimiş tenleri (593) 

       

3.5.1.2. 2. 2. 2. Çekim Eklerinde Düzleşme   

Ekler         Fonksiyonu               Örnekler 

+(y)ı       yükleme hâli eki     tucı          (92) 

                                                                                     bunı         (156) 
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                 yoπı         (344) 

                                                                                  burunı      (528) 

                           kendüyi    (798) 

+ı/+i      3. tkl. iyelik eki           boynına     (68)   

                                                                                   vücûdı      (282)   

                                                                                   gözine       (435) 

                                    yüzine       (977) 

+sı/+si     3. tkl. iyelik eki        …amusı  (66)                                                                         

                   dördüncisi    (301)  

mı/mi        soru eki      bulsun mı    (919)

           ma«lu…  mı    (1468) 

                                                                                                                                                                             
-dı/-di    görülen geçmiş zaman    o…utdı         (32) 

       3. tkl. şhs. eki              göründi      (130) 

                                                            bitürdi        (373)                                        

                                                             getürdi       (1003)        

-dılar/-diler  görülen geçmiş zaman    oldılar         (9) 

                         3. çkl. şhs. eki                             düşdiler     (712) 

                                                                     buldılar     (1255)  

-mış/-miş  öğrenilen geçmiş zaman                  buyurmışdur (653) 

     eki                                       görülmişdir   (694)    

                                                                                   olmış         (849) 
      

-sın/-sin  fiil çekiminde 2. tkl. şhs. eki   §anursın       (81) 

                                                                                   bulursın (87) 

                           gelürsin     (1163) 

-sın/-sin  emir kipi 3. tkl. şhs. eki             doldursın    (143) 

          getürsin      (225)  
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 -dır            bildirme geniş zaman                      †o…uzdır    (1196) 

                3. tkl. şhs .eki                              odır          (1298)                                                                                           

           

3.5.2. Ünsüz Uyumu  

Kelimelerin eklerle genişletilmesi sırasında ya da yan yana gelen hecelerde 

tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra tonlu, tonsuz ünsüzlerden sonra genellikle 

tonsuz ünsüzlerin gelmesine ünsüz uyumu denir.31 Ünsüz uyumu konuşma dili ile 

ilgilidir. Metinde ünsüz uyumunun bazı örnekleri şunlardır: 

buldum          (35)        

yapudan             (105) 

¡acizdendür    (315)   

geldi   (997) 

indüm    (1188)   

mekânda          (1269)  

 

           Metinde dal ( ) ile yazılan bazı ekler ile  “+ca” isimden isim yapım eki 

ünsüz uyumunu bozmuştur. Bu durumu ifade eden örnekler şunlardır:    

 

Ekler          Fonksiyonu                Örnekler 

 +ca                    isimden isim yapım eki              «oşca (319) 

-dı/-di   görülen geçmiş zaman eki          o…utdı   (32) 

                                                                                  itdüm   (65)  

                          yaratdım    (414) 

                  düşdiler     (712) 

                                                                                  yutdı          (739) 

                          görüşdüm (1178)  

                  itdiñ          (1676) 

                                                           
31

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010, s. 232. 
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-dı…da/-dikde        zarf-fiil eki    itdikde      (276) 

          §ançdı…da (420)  

          irişdikde   (688) 

          gitdikde    (1470)      

-dik        sıfat-fiil eki     itdigi    (1755) 

-t                       faktitif eki                        dirilde (1613)      
  

-dır/-dir       faktitif eki                        itdir        (665) 

                                                                                  açdırdı   (1171) 
           

+da /+de       bulunma hâl eki            altda       (375)  

                                                                                 gökde       (1172) 

                 başda        (1347) 

+dan/+den   ayrılma hâl eki                     olma…dan  (1440)  

                şerµ¡atdan    (1550) 

                gümişden   (1706)  

                eşrâ†dan     (1822) 

       +dir, +dur/+dür,       bildirme eki                  şar†-durur     (611)  

     +durur                      virmemekdir (760)  

                                    yemekdir      (765) 

                                                                                güç- durur     (965) 

                        üçdür            (1059) 

+dur       ihtimal-kuvvetlendirme            buyurmışdur   (312) 

           eki           …ılmamışdır    (717) 

                …arışmışdur     (741) 
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4. ŞEKİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ 

4.1. Kelime Yapım  

4.1.1. Yapım Ekleri   

Yapım ekleri, kelime kök veya gövdesine gelerek kelimenin yeni anlamlar 

kazanmasını sağlayan eklerdir. Bu bölümde verilen ekler metinde görülen 

eklerdir. Metinde olmayan eklere yer verilmemiştir.   

 

4.1.1.1. İsimden isim yapan ekler   

+an 

Bu ek esasında birleşik bir ek olmalıdır. Ekin isimden fiil yapan “-a/-e ” 

eki ile, fiilden isim yapan “-n” ekinin birleşmesiyle ortaya çıkmış olması kuvvetle 

muhtemeldir.
32 
Türkçede eskiden beri bulunan bu yapım eki hiçbir değişikliğe 

uğramamıştır. Günümüzde işlek olmayan bir ektir. Bu yapım eki metinde bir 

kelimede görülmektedir.    

oπlan   (< oπul+an)   (903) 
 

+eş  

Metinde sadece “güneş ” kelimesinde görülmektedir. 

güneş   (gün+eş)    (1121) 
 

+ca/+ce, +çe 

Bu ek Eski Türkçede yalnız ç’li şekilde kullanılmıştır. Daha sonra Batı 

Türkçesinde de bir süre ç’ li şekli kullanılmış, c’li şekli Eski Anadolu Türkçesinde 

ortaya çıkmıştır. 33  Önceleri eşitlik, benzerlik, karşılaştırma gibi görevlerde 

bulunan bir ektir. Daha sonra bir ad çekimi olan +ca eki kalıplaşma yoluyla işlev 

değiştirerek zamanla bir yapım ekine dönüşmüştür. Yapım eki olarak sıfat, zarf 

                                                           
32

 Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay. , Ankara, 2008,  s.14. 
33

 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ. Yay. , Ankara, 2005, s. 370. 
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ve isimler türetmekte kullanılır.
34

 Metinde şu kelimelere gelerek sıfat, zarf ve isim 

türetmiştir:  

«oşca        («oş+ca)    (319)   

&elce         (&el+ce)    (1415)  

nice    (ne+ce)  (1909)  

a…çe         (a…+çe)   (1983)  

 

+cı/+ci  

Bu ek genellikle meslek isimleri yapar. Metinde düz şekillidir ve şu 

kelimelerde görülmektedir:    

demirci (demir+ci)  (110) 

…uyumcı (…uyum+cı)  (110)  
 

+ge  

           Türkçede işlek olmayan bir ektir. Metinde bir kelimede görülmektedir.  

  özge    (öz+ge)     (178) 

 

          +lı/+li, +lu/+lü 

           İsimden sıfat yapan bir ektir. Metinde bu ek hem düz hem de yuvarlak 

vokallidir. Ekin yuvarlak şekli olan “+lu/+lü” Eski Türkçedeki şekli olan 

“+lıπ/+lig” ekindeki -π ve -g‘nin düşmesinden ileri gelmektedir.35  Metinde şu 

kelimelerde görülmektedir:  

dürlü  (dür+lü)          (89) 

nedeñlü  (nedeñ+lü)      (113) 

belli  (bel+li)              (259)  

dertlileriñ  (dert+li+leriñ)  (1106) 

kilitli  (kilit+li)    (1171) 

†atlıdur  (†at+lı+dur)    (1682) 

                                                           
34

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,    

    s. 36. 
35
Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay. ,   

    Ankara, 2005,  s. 95. 
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       +lı…/+lik  

       Türkçenin bütün dönemlerinde işlek olarak kullanılan bir ektir. Eski Türkçede 

ekin ünlüsü düzlük-yuvarlaklık uyumuna tabi olup bugünkü gibi dört şekli vardı. 

Eski Anadolu Türkçesinde ise ek ünlü uyumu dışında kalmış ve bu dönemde ekin 

yalnız düz şekilleri kullanılmıştır. Bu durum Osmanlı Türkçesinin başlarında da 

bir süre devam etmiş ve bu dönemin ortalarında ek tekrar ünlü uyumuna dâhil 

olmuştur.36  Bu yapım eki yer, alet, topluluk, meslek, rütbe gibi adlar türetir. 

Metinde düz şekillidir ve şu kelimelerde görülmektedir:  

iplige   (ip+lik+e)        (68) 

varlıπın  (< var+lı…+ın)  (642)  

aπırlı…  (aπır+lı…)   (1415) 

§usızlı…  (§u+sız+lı…)  (1687)  

aylı…  (ay+lı…)    (1964) 
 

+(i)nci, + u)ncı/+ ü)nci  

Türkçenin işlek eklerinden biridir. Asıl sayı isimlerinden sıra, derece ifade 

eden sayı isimleri yapar. Bu ek Eski Türkçede “+nç” iken Batı Türkçesinde ekin 

sonuna bir  “i” eklenmiş ve ek Batı Türkçesine “+nçi” şeklinde geçmiştir. Eski 

Anadolu Türkçesinin başlarında ek “+nçi” şeklinde kullanılmıştır. Dönemin 

sonlarında ç’nin iki tonlu arasında kalıp tonlulaşmasıyla ek “+nci” şekline 

geçmiştir. Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi döneminde ekin c’li şekli 

kullanılagelmiştir. Ekin sonundaki  “i” ise Eski Türkçede ve Eski Anadolu 

Türkçesinde uzun süre korunmuş ve ünlü uyumu dışında kalmıştır. Bu ses 

Osmanlı Türkçesinin sonlarında ünlü uyumuna dâhil olmuştur.
37

 Metinde düz 

şekillidir ve şu kelimelerde görülmektedir: 

altıncı  (altı+ncı)         (307) 

ikinci  (iki+nci)         (327)  

üçünci  (üç+ünci)          (331) 

yedincidür  (yedi+nci+dür) (339) 
                                                           
36

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 155. 
37

 Ergin, Age. ,  s. 168. 
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beşinci  (beş+inci)       (1174) 

birinci        (bir+inci)             (1172) 

sekizinci  (sekiz+inci)       (1699) 

†o…uzuncı   (†o…uz+uncı)      (1700)  

 

+ra/+re   

İsimden zarf yapan, çok işlek olmayan bir ektir. Metinde şu kelimelerde 

görülmektedir:  

içre    (iç+re)       (46)  

§oñra   (§oñ+ra)   (973) 
 

+rek  

Türkçede eskiden beri kullanılan bu ek çokluk, fazlalık belirten 

karşılaştırma ekidir. Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde sıkça 

kullanılmıştır. Batı Türkçesinde sonradan kullanılışı gittikçe azalmıştır.
38

 Metinde 

bir kelimede görülmektedir:  

tizrek  (tiz+rek) (1663) 
 

+sız/+siz  

Türkçenin her devresinde görülen bu ek olumlu sıfat yapan “+lı/+li, +lık/ 

+lik” eklerinin olumsuz şeklidir. İsimlerden hem sıfat hem de isim olarak 

kullanılan vasıf isimleri yapar. Eski Türkçede ekin ünlü uyumuna bağlı dört şekli 

(+sız/+siz, +suz/+süz) vardı. Eski Anadolu Türkçesinde ise ek yalnız yuvarlak 

ünlülü kullanılmış  +suz/+süz), Osmanlı Türkçesinde ise ekin düz şekilleri tekrar 

ortaya çıkmıştır ve ek ünlü uyumuna dâhil olmuştur. Metinde şu kelimelerde 

görülmektedir.    

şeksiz  (şek+siz)   (54) 

nihâyetsiz  (nihâyet+siz) (234) 

mü™e&&irsiz      (müe&&ir+siz) (284)  

                                                           
38

 Ergin, Age. ,  s. 172. 
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delµlsizdir  (delµl+siz+dir) (1355) 

ma√alsiz          (ma√al+siz)    (1457)  

mu«alledsiz      (mualled+siz (1750) 

 

+(ü)z 

Bu ek sayılarda kullanılır ve yakınlık, eşitlik ifade eden topluluk sayı 

isimleri yapar. İşlek bir ek değildir. Metinde bir kelimede görülmektedir:  

üçüzdür (üç+üz+dür)      (594)  

 

          4.1.1.2. İsimden Fiil Yapan Ekler 

 

+e-   

Çok işlek bir ek değildir. İsimlerden yapma bildiren geçişli fiil veya olma 

bildiren geçişsiz fiiller yapar. 
39   

Metinde bir kelimede görülmektedir:  

dilerse  (dil+e-r+se) (370) 
 

+da-, +te-  

Bazı tek heceli isim dışında ses taklidi kelimelerden fiil yapmakta 

kullanılan bir ektir. Metinde şu kelimelerde görülmektedir:   

ister  (< iz+de-r)  (224) 

aldanma (al+da-n-ma) (1362)  
 

         +et- (< +e-t-) 

         İsimden fiil yapan “+a-/+e-“ ekiyle fiilden ettirgen fiiller yapan  “-t-“ ekinin 

kaynaşmasından oluşmuş bir yapım ekidir. 40  Metinde bir kelimede görülmektedir.   

gözetsün   (göz+et-sün)   (858) 

 
                                                           
39

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,    

    s. 112. 
40

 Korkmaz, Age., s. 113. 
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+(i)k-  

Olma ifade eden fiiller yapar. İşlek olmayan bir ektir. Metinde bir 

kelimede görülmektedir.  

birikmez  (bir+ik-mez)   (1908)  
 

+kür-   

Ses taklidi kelimelerden fiil yapan ektir. Metinde bir kelimede 

geçmektedir. 

tükürse   ( tü+kür-se)    (1716) 

 

+la-/+le- 

Türkçenin en işlek isimden fiil yapma eklerindendir. Pek çok ismin sonuna 

gelerek ismin ifade ettiği nesne veya vasfı diğer bir nesneye atfeden geçişli fiiller 

ve olma bildiren geçişsiz fiiler yapar.
41  

Metinde en çok kullanılan yapım 

eklerinden biridir. Şu kelimelerde görülmektedir:    

añlardım   (añ+la-r-dım)     (32)  

gµzlerseñ   ( gµz+le-r-señ)     (112)  

baπlarsa   (baπ+la-r-sa)    (187) 

başlasun   (baş+la-sun)    (225) 

beslemek   (< besi+le-mek)     (368)  

söylemekdür  (söz+le-mek+dür)  (756)  

çaπlar   (çaπ+la-r)     (1689)  

işlemişdür  (iş+le-miş-dür)      (1698) 

 

  

                                                           
41

 Hanifi Vural-Tuncay Böler, Ses ve Şekil Bilgisi, Kesit Yay., İstanbul, 2011, s. 181. 
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+lan-/+len- (< +la-n-/ +le-n-)  

Bu yapım eki “+la/+le” ekiyle kurulmuş geçişli ve geçişsiz fiillerin 

bazılarında “-n-“ dönüşlülük ekiyle genişletilerek “+lan/+len”  şeklini almış ve bir 

birleşik ek oluşturmuştur.42   Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

§ıfatlanmaz  (§ıfat+lan-ma-z)  (369) 

≠ev…lenmesi  (≠ev…+len-me+si)  (748) 
 

+ ü)r-     

Türkçenin işlek olmayan eklerindendir. Olma ifade eden fiiller yapar. 

Bunun yanında bazı ses taklidi kelimelere gelerek onları fiil hâline getirir. 

Metinde şu kelimelerde görülmektedir:   

belüre   (< belgü+r-e)    (1481)               

üfrile   (< üf+ür-il-e)   (1593) 

 

           +ter-  

            İşlek bir ek değildir. Metinde bir kelimede görülmektedir.  

gösterir  (< göz+ter-ir)   (126)   

 

 4.1.1.3. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

-ar-/-er-  

            Geçişsiz bazı fiilerden geçişli fiiller türeten bir faktitif ekidir. Metinde şu 

kelimelerde görülmektedir:  

…oparma…          (…op-ar+ma…)        (757) 

çı…ardı       (çı…-ar-dı)           (1547)              

gidermek           (< git-er+mek)    (1943) 

 

  

                                                           
42

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara,     

    2009,    s. 119. 



 

80 

         -der-  

          Geçişli fiiller yapan bir yapım ekidir. Metinde bir kelimede görülmektedir. 

          gönderdi    (gön-der-di)   (1165) 
 

        -dır-/-dir-, -dur-/-dür-  

         En işlek faktitif eklerinden biridir. Oldurma ve yaptırma ifade eden fiiler 

yapar. Bu ekin Eski Türkçede “-tur-/-tür-, -dur-/-dür-“ olarak yalnız yuvarlak 

şekilleri vardı. Eski Anadolu Türkçesinde ise ekin yalnız yuvarlak ve d’li şekli 

kullanılmıştır. Bu d’li ve yuvarlak şekiller Eski Anadolu Türkçesinden sonra da 

devam etmiş ancak son zamanlarda ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlanmıştır.43 
 Ek, 

metinde ünsüz uyumuna girmemiştir. Bu ekin kullanıldığı bazı örnekler şunlardır:   

irdirdi      (ir-dir-di)        (4)  

itdirüp    (it-dir-üp)    (1379) 

…aldırır    (…al-dır-ır)   (1406) 

döndüre    (dön-dür-e)    (1436) 

giydirdi    (giy-dir-di)   (1550)   

doldurdı    (dol-dur-dı)   (1706)   

bindirir      (bin-dir-ir)     (1727)  

aldırsunlar  (al-dır-sunlar) (1941) 

 

-ıl-/-il-, -ul- 

            Türkçede eskiden beri kullanılan en işlek fiilden fiil yapma eklerindendir. 

Pasiflik ve meçhullük ifade eden fiiller yapar. 44  Metinde genellikle düz-dar 

nadiren dar-yuvarlak şekli kullanılmıştır. Şu kelimelerde görülmektedir:  

dizilmiş   (diz-il-miş)       (68) 

yandırılsa  (yan-dır-ıl-sa)  (114) 

kesilmez   (kes-il-mez)    (1001)  

                                                           
43

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 212-213. 
44

 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay. , Ankara, 2005, s. 383.  
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yırtılsa  (yırt-ıl-sa)       (1375)  

atıldı   (at-ıl-dı)      (1401) 

dutuldı   (dut-ul-dı)      (1401) 

sürile   (sür-il-e)     (1616) 

…urıla    (…ur-ıl-a)        (1616) 

§açılmış    (§aç-ıl-mış)     (1684) 
 

-ma-/ -me-  

Olumsuzluk bildiren bu ek Türkçede eskiden beri hiç değişmeden 

kullanılagelmiştir. Metindeki bu ekin kullanıldığı bazı örnekler şunlardır:   

durmañ   (dur-ma-ñ)            (86)  

görmemiş  (gör-me-miş)      (122)  

§anma   (§an-ma)             (166)  

olmadı   (ol-ma-dı)    (744) 

virmemiş   (vir-me-miş)   (855) 

itmesün  (it-me-sün)   (856)  

ya…masun  (ya…-ma-sun)     (1478)  

dutmamışdur  (dut-ma-mış-dur)  (1719)  

 

- ı)n-/-(i)n-, -(u)n- 

Türkçede eskiden beri kullanılan, dönüşlülük, pasiflik ve
 
meçhullük ifade 

eden bir yapım ekidir.
45   

Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

idinsün  (< it-in-sün)   (67) 

…atlansun          (…atla-n-sun)   (72)  

alınmaz   (al-ın-maz)    (88)  

bulunmaz  (bul-un-maz)   (88)   

gerinmek   (ger-in-mek) (1158)  

aldanma   (alda-n-ma)  (1362)   

görine   (gör-in-e)  (1634)  

                                                           
45 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003,  Age. , s. 202. 
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döşenmiş   (döşe-n-miş) (1731)  

o…unsun     (o…u-n-sun) (1929)    

 

-ır-/-ir-, -ur-  

Faktitif eklerindendir. Ünsüzle biten geçişli ve geçişsiz fiil köklerinden 

ettirgen fiiller yapar. Metinde bu ek hem düz-dar hem de dar-yuvarlak ünlülü 

olarak kullanılmıştır. Şu kelimelerde görülmektedir:    

yitirmişdür (yit-ir-miş-dür)  (122)  

doyurur     (doy-ur-ur)    (373) 

duyurdı   (duy-ur-dı)      (627)  

doπurdı    (doπ-ur-dı)      (1201) 

uçura    (uç-ur-a)        (1594)  

degirdikde (deg-ir-dikde)       (1785)  
 

- ı)ş-/ i)ş-, -(u)ş-/- ü)ş- 

Türkçede eskiden beri işlek olarak kullanılan işteşlik ekidir. Ortaklaşma ya 

da bir oluş belirten fiiller yapar. Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

çalışsunlar  (çal-ış-sunlar)   (63)  

yetişmez    (yet-iş-mez)  (256) 

irişdikde  (ir-iş-dikde)   (688) 

bulaşsa    (bula-ş-sa)    (1145)  

görüşdüm  (gör-üş-düm)      (1178) 

§oruşdum   (§or-uş-dum)   (1178)  

degişmişdür  (deg-iş-miş-dür) (1352)     

söyleşüp    (söyle-ş-üp)  (1982)     

 

-d-, -t-  

Faktitif eklerindendir. Türkçede eskiden beri görülen bu ek birçok 

kullanışta yerini anlatımlarıyla birlikte birleştiği “-dır“ ekine bırakmıştır.
46

 

                                                           
46

 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay. , Ankara, 2004, s. 291. 
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Metinde bu ek çoğunlukla tonlulaşmış şekli olan “-d-“ ile karşılanmıştır. Şu 

kelimelerde görülmektedir:  

yaradır     (yara-d-ır)   (329)  

diriltmek   (diril-t-mek)   (370) 

yürüdür    (yürü-d-ür)      (539)  

segirddirmek  (segir-d-dir-mek)  (752)  

dirildir    (diril-d-ir)      (1871)  

o…utsa     (o…u-t-sa)      (2020) 
 

-y- 

İşlek olmayan bir yapım ekidir. Metinde bir kelimede görülmektedir. 

…oy     (…o-y)     (1213) 

  

4.1.1.4. Fiilden İsim Yapan Ekler 

-a…  

Türkiye Türkçesinde yaptığı isimler fiilin gösterdiği hareketi çokça yapanı, 

olanı, yapılanı, o hareketin yapıldığı yeri, aleti, kısacası fiilin tesirinde kalan 

çeşitli nesneleri karşılar.
 47   

Metinde bir kelimede görülmektedir. 

…or…a…   (…or…-a…)      (1015)   
 

-i, -u/-ü    

Eski Türkçedeki -(ı) π/-(i)g ekinden gelmektedir. Batı Türkçesine geçerken 

-π, -g fiilden isim yapma ekinin düşmesiyle yuvarlaklaşmıştır. 48  Genellikle 

fiillerden oluş ve kılış bildiren isim ve sıfatlar türetir.49 Metinde şu kelimelerde 

görülmektedir:   

yapudan   (yap-u+dan)      (105)   
                                                           
47

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,    

   s. 70. 
48
Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay. ,   

    Ankara, 2005, s. 97. 
49

 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay. , Ankara, 2005, s. 378. 



 

84 

diridür   (dir-i+dür)          (324) 

dopdolu   (dopdol-u)           (1354) 

…or…usundan  (…or…-u+su+n+dan)  (2025)  
 

-(ı)…, -(u)…, -k 

Olanı veya yapılanı karşılayan sıfatlar ve isimler yapan bir yapım ekidir. 

Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

büyük    (büyü-k)         (82) 

uyanı…     (uyan-ı…)     (1134) 

artu…   (art-u…)     (1208) 

§ovu…dur   (§ovu-…+dur)   (1682) 

dilekler   (dile-k+ler)   (1788) 

 

-kin  

Metinde  bir kelimede görülmektedir. 

keskin   (kes-kin)   (1666) 

 

-(ı)m ,-(ü)m  

Başlıca fonksiyonu fiille ilgili bir hâl, durum, iş ifade etmek olup o işle 

ilgili, o işten doğan varlık, eşya, yer gibi isimler de yapar.
50

 Metinde şu 

kelimelerde görülmektedir:  

adıma     (< at-ım+a)    (1378) 

ölümden  (öl-üm+den)  (1747) 
 

-ış/-iş  

Yapılan işin tarzını belirten geçici kılış isimleri yapan bir yapım ekidir. 

Metinde şu kelimelerde görülmektedir: 

yañlış    (< yañıl-ış)  (1383)   

inişdür   (in-iş+dür)    (1660) 

                                                           
50

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 188. 
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-ma/-me    

Bütün fiil kök ve gövdelerine gelebilen bir yapım ekidir. Fonksiyonu iş 

isimleri yapmaktır. Metinde şu kelimelerde görülmektedir:  

bulmaya   (bul-ma+y+a)    (256)    

…opması   (…op-ma+sı) (268) 

≠ev…lenmesi  (≠ev…len-me+si)   (748)  

†oπma   (†oπ-ma)          (1695) 

dökme    (dök-me)     (1711)  

çı…ması  (çı…-ma+sı)   (1861)  
 

-ma…/-mek   

Türkçenin eskiden beri işlek olarak kullanılan yapım eklerinden biridir.  

Bütün fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiilden hareket isimleri yapar. Metinde en 

çok kullanılan yapım eklerindendir. Bu ekin kullanıldığı bazı örnekler şunlardır: 

düzmek     (düz-mek)    (88) 

bilmek   (bil-mek)     (223)  

gelmemek  (gel-me-mek)   (652)  

inanma…dur  (inan-ma…+dur)   (797)   

dutulma…   (dut-ul-ma…)  (1402) 

bulmama…  (bul-ma-ma…)   (1581) 

…ır…ma…     (…ır…-ma…)     (1942)  

yazmaπa   (yaz-ma…+a)       (2014)  
 

-mur 

İşlek olmayan eklerden biridir. Metinde bir kelimede görülmektedir.  

yaπmur  (yaπ-mur)   (702) 
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4.2. Kelime Çekimi ve Çeşitleri 

4.2.1. İsimler 

4.2.1.1. İsim Çekim Ekleri 

4.2.1.1.1 Çokluk Eki 

İncelenen metinde çokluk eki olarak “+lar/+ler” kullanılmıştır. Bu ekin 

kullanımında Eski Türkçeden günümüze gelinceye kadar herhangi bir değişiklik 

olmamıştır.  Metinde çokluk ekinin kullanıldığı örneklerden bazıları şunlardır:   

câhiller          (131)    

…ullara          (568)    

belâlar           (705) 

günâhlar        (731) 

§ular            (1149) 

sözlerde       (1822)   

mü™minlere   (1893)  

aya…lar       (1901)  

 

4.2.1.1.2. İyelik Ekleri   

İyelik ekleri, adın karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu 

bildiren,  sahiplik gösteren ve adlar ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir.
51  

Bu 

ekler, sadece isimlerin sonuna gelir ve isimlere aitlik kavramı verir. Ancak bu 

ekler, aitlik kavramı verirken aynı zamanda kişi kavramı da verir. Bu bakımdan 

iyelik eklerine isimlere gelen kişi ekleri de denilebilir.
52  

Metinde geçen iyelik 

ekleri ve örnekleri şunlardır:  

 

Teklik 1. Şahıs: +ım/+im, +um/+üm  

      gözüm    (27)  

      vâlidim   (28)     

                                                           
51

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,  

     s. 259. 
52

 Nurettin Koç, “ İyelik Ekleri, Fiilimsiler ve  -sa / -se Eki Üzerine“ Türk Dili Dil ve Edebiyat              

   Dergisi, Mayıs 2002, C 2002/I, S. 605, s. 430. 
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     vücûdum    (31)   

     albime      (40)  

     cânım     (76)      

     dihânım  (1576) 

     lisânım         (1576)   

     begim            (1876) 

     üstüme  (1929)   

     aπzımı  (1952) 

 

Teklik 2. Şahıs: +ñ, + ı)ñ/+ i)ñ, + u)ñ/+ ü)ñ 

    …uluñ            (263)  

    gözüñ    (271)        

    bendeñ  (444)    

    adıñ    (911)    

    mâlıñ      (914)          

    diliñ    (1873)     

    emriñ      (1184)        

    …albiñ     (1252)   

    ra√metiñ  (2004)        

   murâdıñ          (2010)     

 

Teklik 3. Şahıs: +ı/+i, +ü, +sı/+si  

    cümlesi      (21)     

    …amusı      (66)             

    kelâmı      (106)   

    libâsı         (145)      

    murâdı      (259)        

    ehli        (348)       

               belâsın       (522)  

    i…tidâsı      (711)   

    gözü      (1637)      

    şerri       (1644)    
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Çokluk 1. Şahıs:  Metinde örneği yoktur.   

Çokluk 2. Şahıs:  + ı)ñız   

Metinde bir kelimede görülmektedir.  

büldânıñızda   (1841) 

Çokluk 3. Şahıs: +ları/+leri  

himmetleri  (63)  

başları      (935) 

 

4.2.1.1.3. Aitlik Eki     

Adlardan zamir ve sıfat olarak kullanılan adlar yapan, içinde bulunma, 

bağlılık ve aitlik görevleri taşıyan “+ki” ekidir.
53 

 Metinde  “+ki” aitlik eki bir 

kelimede “+πı” şeklinde olup dil uyumuna tabî olmuştur. Şu kelimelerde 

görülmektedir:  

§oñrakinden    (883)      

§oñraπı     (1745) 

evvelki    (1768)              

 

4.2.1.1.4. Hâl Ekleri 

           Hâl ekleri cümle içindeki adları diğer sözcüklere değişik anlam ilişkileri 

çerçevesinde bağlayan eklerdir. Türkçede adların sekiz çekim durumu vardır. 

Bunlar “yalın, ilgi, yükleme, yönelme, bulunma, ayrılma, eşitlik, vasıta” dır. 

Ancak kaynakların çoğunda hâl sayısı beş olarak değerlendirilmektedir. Bunlar 

“yalın, belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma”  şeklindedir.
54

 Metinde geçen hâl 

ekleri şunlardır:   

 

  

                                                           
53

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay. , Ankara, 2010, s.14. 
54

 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay. , Ankara, 2010, s. 335.   
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4.2.1.1.4.1. Yalın Hâl (ø) 

İsimin yalın hâli, adın herhangi bir hâl eki almamış hâlidir. Adın iyelik ve 

çokluk eki almış şekli de yalın hâldir. Metinde yalın hâlde olan bazı kelimeler 

şunlardır:  

  ümmet                (16)        

  buz         (64) 

  …ıyâfet       (88)    

              melekler             (267) 

  müneccimler      (797)   

  gömlek               (868) 

  edâsı      (912)     

  oπlum                 (977)  

  sâyesi                (1122) 

  dünyâ                (1307)  

  

4.2.1.1.4.2. İlgi  Tamlama) Hâli 

+ıñ/+iñ, +uñ/+üñ, +niñ/+nıñ, +nuñ, +im  

Ad görevindeki sözcüğün taşıdığı kavramın, başka bir kavrama 

bağlanmasını sağlar ve genellikle tamlama kurduğundan “tamlayan hâl eki” de 

denilir.
55

 Eski Türkçede düz ve yuvarlak ünlülü olarak iki şekilde görülen bu ek 

Eski Anadolu Türkçesinde sadece yuvarlak ünlülü idi. Ekin ünlüsü Osmanlı 

Türkçesinde uyuma girmiştir.
56  

Genelde isimle isim arasında bağ kurar. Bunun 

yanında isimle fiil, zamirle isim, isimle edat ve zamirle edat arasında da bağ kurar.  

Metinde ek, dudak uyumuna girmiştir. İlgi hâl ekini almış bazı örnekler şunlardır:  

mütûnuñ  bir…açın    (33)  

»udânıñ  lu†funa    (38)    

√adµ&iñ nâ…ılı     (51)    

…amunuñ mürşidi    (484)  

√arfiniñ ta√tında    (485) 
                                                           
55

 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Ekleri, TDK Yay. , Ankara, 1981, s. 77. 
56 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 230. 
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vâri&iñ beyninde   (876)      

¡ulûmuñ cümlesin  (1423)   

şeyâ†µniñ du«ûlı  (1756)  

anıñ başında      (1917)   

diyârıñ ¡örfüne   (1990)   

 

Belirtili isim tamlamaları kuran ilgi hâli eki, teklik ve çokluk 1. şahıs 

zamirlerinin çekiminde “+im, +üm” şeklindedir. Metinde 1. teklik şahısta 

görülmektedir.  

benim ≠âtım  (430) 

 

İlgi hâli eki bazen edatlarla da kullanılır. Bu durum metinde 

görülmektedir.  

anıñ-çun     (530)  

 

4.2.1.1.4.3. Yükleme Hâli  

Eski Türkçede kullanılan “+ı/+i, +nı, +n“ yükleme hâl eklerinin üçü de 

eserde kullanılmıştır.  

 

 + y)ı /+(y)i <  +ıπ/ +ig  

İsmin yalın hâline getirilen “+ı/+i” yükleme hâl eki Eski Türkçede 

“+ ı)π/+(i)g” şeklindedir. Batı Türkçesinde -π ve -g’nin düşmesiyle yardımcı ses 

durumunda olan “-ı/-i” ekin fonksiyonunu yüklenmiştir.57 Metinde bu hâl ekininin 

düz-dar şekli kullanılmıştır.  Bazı örnekleri şunlardır: 

kitâbı          (32)    

şâhı          (171) 

a√kâmı     (185)   

ma¡nâyı     (280)                      

                                                           
57

 Kemal Yavuz, Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si-Mesnevî Tercüme ve Şerhi Gramer ve Sözlük    

     I, SÜ Mevlâna ve Uygulama Merkezi Yay., Konya,  2007,   s. 113.  
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mevcûdı    (345)   

tevbeyi    (627)   

mevtâyı     (940)   

a…rabâyı  (1583)  

vâlideyni  (1694)  

küffârı  (1803)  
 

Metinde “+ y)ı/+ y)i” belirtme hâl eki bir yerde “+ü” şeklinde 

geçmektedir.  

gözü  (637) 

 

+nı  

Yükleme hâli eki bir “n” ile birlikte kullanılır. Bu “n” ünsüzü bazı 

araştırmacılara göre “zamirsel n”, bazılarına göre ise 3. şahıs iyelik eki olarak 

kabul edilmektedir.
58

  Metinde bu hâl ekinin geçtiği bazı örnekler şunlardır:  

bunı   (66)     

a…sâmını  (228) 

…ulunı   (491)   

evlâdını   (813)  

       

 +ø 

Standart Türkiye Türkçesi yazı dilinde olmayan eksiz yükleme hâli, Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde ortaya çıkmış bir durumdur. Yani bir isim, üzerinde 

herhangi bir yükleme hâli olmaksızın fiile bağlanabilir ve cümlenin nesnesi 

olabilir. Bazı durumlarda “n” sesi üzerinde bir yükleme durumu 

yapılabilmektedir. Bu durum eksiz yükleme hâli olarak kabul edilmelidir.
59  

 

İncelediğimiz metinde de bu durum söz konusudur. Bu hâl ekini almış bazı 

örnekler şunlardır:  

                                                           
58

 Kâzım Köktekin, Eski Anadolu Türkçesi, Fenomen Yay., Erzurum, 2008,  s. 90. 
59

 Köktekin, Age. , s. 91. 
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artura  nûrın     (57)    

murâdın añla   (252) 

delµlin bilmeyen  (356) 

virdi cevâbın   (430)     

cemâlin gösterir  (433) 

»udânıñ varlıπın  (642) 

namâzın …ıl      (721)   

libâsın eylemez   (770) 

geçmiş …a≥âsın   (858)         

ümµdin kesmemek  (1585) 

 

4.2.1.1.4.4. Yönelme Hâli 

+(y)a/+(y)e  

Eski Türkçede “+…a/+ke, +πa/+ge” şeklinde olan bu ek Batı Türkçesine 

geçerken çekim eklerinin başındaki π ve g’lerin düşmesiyle yönelme hâl eki  

“+(y)a/+(y)e“ olmuştur.
60

 Fiilin yönünü gösteren ve yaklaşma ifade eden hâl 

ekidir. Yönelme hâl eki isim kök veya tabanlarına getirildiği gibi iyelik ve çokluk 

ekleri almış isimlerle, zamirlerle, edatlarla da kullanılır. Metinde de yönelme hâl 

eki  “+ y)a/+ y)e” dir. Bu hâl ekini almış örnekler şunlardır:  

…amuya       (5) 

âline       (18) 

lu†funa      (38) 

…albime      (40)     

            anlara      (51) 

aña …arşu    (138)         

saña …arşu  (260)   

göklere     (1151)    

†umana    (1418)    

köye    (2009) 

    
                                                           
60

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 234. 
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4.2.1.1.4.5. Bulunma Hâli 

+da/ +de   

Standart Türkiye Türkçesinde bulunma hâl eki “+da/+de, +ta/+te” 

şeklindedir. Eski Türkçede de ek  “+da/+de, +ta/+te” şeklindeydi ancak ünsüz 

uyumuna bağlı değildi. Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlı Türkçesinde uzun 

süre ekin yalnız d’li şekilleri var olmuş, t’li şekilleri ünsüz uyumuna bağlı olarak 

ancak son zamanlarda ortaya çıkmıştır.
61

 Fonksiyonu bulunma ifade etmektir. 

Buna bağlı olarak aynı zamanda yer, zaman, iş, devamlılık, müddet, tarz, sebep, 

amaç gibi durumları da ifade eder. Metinde bulunma hâl eki “+da/+de”  

şeklindedir ve ünsüz uyumuna bağlı değildir.  Bazı örnekleri şunlardır:  

cennetde        (27)    

başında         (75)             

¡âlemde      (146)   

lisânında     (179)           

yerde           (375)   

mevtâda      (804) 

a√kâmda     (1547)  

milkinde     (1604)  

«aberde     (1690)  

mektebde   (1908)  

         

4.2.1.1.4.6. Ayrılma Hâli 

+dan/+den  

Eski Türkçede bu hâl eki “+dın/+din, +tın/+tin” şeklinde dar ünlülüyken 

Eski Anadolu Türkçesi ile Osmanlı Türkçesinin ilk dönemlerinde ayrılma hâl eki 

“+dan /+den” şeklindeydi. Ek, Osmanlı Türkçesinin sonlarında ünsüz uyumuna 

bağlanarak bugünkü “+dan/+den, +tan/+ten” şekillerini almıştır.
62

 Bu hâl eki 

çeşitli kullanılış biçim ve özellikleri nedeniyle, eklendiği adı fiile yer, mekân, 

                                                           
61

 Ergin, Age. , s. 235. 
62

 Ergin, Age ., s. 236. 
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zaman, hareket biçimi, sebep, ölçü, miktar gibi değişik birçok ilişkilerle bağlar.
63  

Metinde ayrılma hâl eki “+dan/+den”  şeklindedir. Bazı örnekleri şunlardır:      

cehilden     (55)            

südden    (182) 

ehlinden    (218) 

delµlinden  (398)          

tertµbden    (544)   

ilinden   (669)  

cânibinden   (1407)        

me≠hebinden   (1551)   

elinden    (1813)      

yeryüzünden   (1887)     

 

4.2.1.1.4.7. Eşitlik Hâli  

+ca/+ce 

İsim soylu sözcüklere gelerek onlara eşitlik, benzerlik, görelik, kadar gibi 

anlamlar katan hâl ekidir. Bu ek Eski Türkçede “+ça/+çe“ şeklinde idi. Batı 

Türkçesinde de başlangıçta yalnız ç’li olmuş, Eski Anadolu Türkçesinden sonra 

ve Osmanlı Türkçesinde c’li şekli de ortaya çıkmıştır.
64   

Metinde eşitlik hâli eki 

“+ca/+ce” şeklindedir ve zarf, miktar bildiren “kadar”, “…+a göre”  işlevinde 

kullanılmıştır. Metinde şu kelimelerde görülmektedir:    

Zarf işlevinde :    ardınca  (311) 

                                        «oşca     (319)   

“kadar”  işlevinde:   bunca  (107)  

“…+a göre”  işlevinde:    fâsidce  (1383)    

                                             merâtibce (1669) 

       günahınca  (1769) 

 
                                                           
63

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,  

    s. 301. 
64

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s.  239. 
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4.2.1.1.4.8.Vasıta Hâli 

İsmin belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığını, fiile vasıta olduğunu 

belirten hâldir. Vasıta hâli Eski Türkçede “+n” ekiyle yapılırdı. Bu ek Orta Türkçe 

ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerinde de kullanıldıktan sonra Osmanlı Türkçesi 

döneminde kullanımdan düşmüştür ve yerini  “ile” edatına bırakmıştır. “ile” edatı 

zamanla “+la/+le” şeklinde ekleşme yoluna girmiştir.  Böylece Osmanlı Türkçesi 

ve Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
65

 Metinde 

kullanılan vasıta ekleri   “ +ıla/+ile, +la/+le“ dir.   

  

+ıla/+ile  

Vasıta hâli görevinde bulunan son çekim edatıdır. Vasıta ve beraberlik 

bildirir. Metinde “ile” edatı bazı kelimelere bitişik yazılmıştır. Kalın sıradan 

ünlülerin yer aldığı kelimelere bitişik yazıldığında kalınlık-incelik uyumuna 

girerek “+ıla” şeklini almıştır. Metindeki bazı örnekleri şunlardır: 

ev§âf-ıla     (6)     

«ayr ile     (158) 

kudret-ile   (343)   

kelâm-ile   (345)  

≠erre ile     (410)   

cenk-ile    (743) 

sükût ile    (788)   

meyl-ile    (802) 

lu†f-ıla   (1617)    

med√-ile  (2017)  

 

+la/+le   

Bu ek “ile“ edatının ekleşmiş hâlidir. Metindeki bazı örnekleri şunlardır:  

¡ilmiyle   (77) 

cehliyle     (90)   

                                                           
65

 Ergin, Age. , s. 238.  
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an¡aneyle   (240) 

            na…µ≥iyle           (360)     

istidlâlle  (558) 

meyyitle    (692)    

zevciyle            (787) 

anıñla       (1546)  

göbekle     (1709)  

rı≥âsıyla           (1968)  

 

4.2.1.1.4. 9. Yön Eki 

Türkiye Türkçesinde yön ekleri  “+ra/+re, +arı/+eri“ dir. Yapım eki 

durumuna girmiş bu ekler fiilin yönünü gösteren eklerdir.  

 

+ra/+re  

“+ra/+re” yön eki Türkçenin tarihî devirlerinde, özellikle Orhun Abideleri 

ile eski Osmanlı metinlerinde sıklıkla kullanılmış, Eski Türkçeden bu yana 

herhangi bir ses değişikliğine uğramamıştır.
66  

Metinde birkaç kelimede 

görülmektedir. 

içre    (46)     

§oñra    (184)  

üzre   (420)  
 

+arı/+eri  

Bu ek Eski Türkçede “+πaru/+gerü“ şeklinde idi. Batı Türkçesine 

geçerken π ve g’lerin düşmesiyle “+aru/+erü“ şeklini almıştır.
67

 Bu yön eki 

metinde kullanılmamıştır.   

 

  

                                                           
66

 Suzan Duran, “Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler“, TDAY (Belleten), 1956, s. 17. 
67

 Suzan Duran,  Agm. , s. 4. 
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4.2.1.1.5. İsimlerde Soru Şekli 

mı/mi 

İsimlerde soru şekli edat menşeli olan “mı/mi” soru edatı ile 

yapılmaktadır. Eski Türkçede  “mu/mü“ şeklinde yuvarlak ünlülü olan ek, Eski 

Anadolu Türkçesinde düz ünlülü şeklini almış, Osmanlı Türkçesi içindeyse 

uyuma girmiştir.
68

 Metinde soru eki düz ünlülü şekildedir. Metindeki örnekleri 

şunlardır:     

 

¡aceb   mi   (1138)
   

 var mı  (1264)  

ma«lu… mı  (1468)  

mümkin mi (1799)   

 

4.2.2. Sıfatlar
 
 

Sıfatlar, nesneleri niteleme ve belirtme suretiyle karşılayan kelimelerdir. 

Türkçede sıfatlar niteledikleri veya belirttikleri isimlerin önüne gelerek sıfat 

tamlamasını oluştururlar. Sıfat tamlamalarında tamlayan durumunda olan sıfat 

herhangi bir işletme ekini alamaz ancak bazı yapım eklerini alabilir. İncelenen 

metinde sıfatlar sıklıkla kullanılmıştır. Sıfatları iki gruba ayırmak mümkündür.   

 

 4.2.2.1. Niteleme Sıfatları  

İsimlerin vasıflarını gösteren sıfatlardır. İncelenen metinde niteleme 

sıfatları hem yabancı hem de Türkçe asıllı kelimelerle oluşturulmuştur. Metindeki 

bazı örnekleri şunlardır:  

 

Türkçe asıllı niteleme sıfatları   

büyük cehil-kim bir mara≥dur hem büyük ¡âr (82) 

 er  gerekdür er kişide ¡ilm-i mµzân  (128)  

                                                           
68 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 243. 
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eski           §a…ın sen eski düşmândır inanma  (978) 

…uru …urarlar meyvesiz bir …uru  lâfı  (1354)  

yügrük segirdir ba¡≥ı beñzer yügrük ata  (1664) 

…ara   beyâ≥ üstünde …ara kirpik ü …aş  (1714) 

 

Yabancı asıllı niteleme sıfatları 

«oşca  murâd itdüm yazam bir  «oşca  man@ûm  (65) 

fâ≥ıl kelâmı o usun fâ≥ıl kişiden   (262) 

«oş  velâkin bir kişi …ılmış «oş  â¡mâl  (732)  

¡âlµ  …amusı buldılar  ¡âlµ  ma…âmı   (1255) 

¡â§i  yolunda ¡â§i …ullar ola …urban  (1256) 

bed  İlâhµ §a…la bed sözden lisânım  (1576) 

 

4.2.2.2. Belirtme Sıfatları   

İsimleri belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatlarını beş grupta incelemek 

mümkündür. 

 

4.2.2.2.1. İşaret Sıfatları 

İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İncelenen metinde “bu, şu, o, ol, 

şol, işbu”   işaret sıfatı örneklerine rastlamak mümkündür.    

İşaret sıfatları                 örnekler  

bu       bu man†ı… bir ¡ilimdür oldı be√√â&   (204)  

                   bu cüz™iyyâta hem ¡a…lı yürüdür  (539) 

      bu  söz cânım olupdur …avl-i memdû√ (972) 

       bu irşâdı idenler oldılar şâd   (1532 
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şu     şu âdemler virür µmân-ıla cân   (255)  

     şu câhiller ki itdi cümle anı   (741)  

     şu ¡avret eylemekdir imtinâ¡ı   (787) 

 

o     o ba√rı görmeyenler …ıldı âhı    (85) 

     anıñ şer¡i mu√arrefdür o günden   (1040)

        …açan-kim …ab≥ ola rû√um   o sâ¡at (1951) 

 

ol         begim ya…maz anı ol nâr-ı nµrân  (255) 

     hem itmekdür gözüm ol mâlı isrâf  (790) 

                    velµ dirler ol söz mu«tefµdür   (1095) 

             disünler ol ma√alda ba¡≥ı i«vân       (1950) 

 

şol      şol er kim olsa Müslim oldı mü™min   (647) 

 

işbu       »udâ lu†f eyledi işbu fa…µre        (59)  

     didiler işbu ¡âlem hep …adµmdür   (563) 

     muvâfı… olsa şer¡e işbu √âlet    (1327) 

      cevâhir √o……asıdur işbu man@ûm    (2031)  

 

4.2.2.2.2. Sayı Sıfatları   

İsimlerin sayılarını, bölümlerini, sıralarını, parçalarını belirten sıfatlardır. 

Dörde ayrılır: 

 

4.2.2.2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları 

Metinde geçen asıl sayı sıfatları şunlardır:  
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 Asıl sayı sıfatları                örnekler  

yetmiş üç             olurlar yetmiş üç me≠heb beπâyet    (246) 

üç      ve-illâ üç lu¡ub oldı mura««a§          (751) 

altmış     tamâm altmış fa…µre eylesün pay   (862) 

dört     kitâbı dört §a√µfe anda yüzdir      (1004) 

üç yüz elli beş    ol üç yüz elli beş yıl oldı bâ…µ    (1023) 

do…uz yüz    do…uz yüz yıl geçüpdür cânım andan   (1040) 

dört          bu dört me≠hebde ola in…ıyâdı     (1297)  

sekiz      sekiz emrâ≥ sirâyet oldı kârı     (1445)  

iki            ateşden √âr olupdur iki yanı      (1659) 

yedi     olurlar hem yedi kişverde medrûc    (1882) 

 

4.2.2.2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları 

Metinde geçen sıra sayı sıfatları şunlardır:  

Sıra sayı sıfatları            örnekler     

beşinci     beşinci oπlıdur Şµtiñ bu İdrµs           (1024)  

birinci        birinci gökde gördüm anda âdem   (1172)  

ikinci     ikinci gökdedir ¡µsâ vü Ya√yâ   (1173)  

üçünci     üçünci gökde Yûsuf oldı peydâ   (1173)  

dördünci     görüp dördünci gökde oldı İdrµs     (1174)  

 

4.2.2.2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları   

Metinde üleştirme sayı sıfatı bir yerde geçmektedir.  

Üleştirme sayı sıfatı     örnek  

altışar     beher gün altışar  va…t ola ma√sûb  (1963) 
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4.2.2.2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları   

Metinde kesir sayı sıfatı bir yerde geçmektedir.  

Kesir sayı sıfatı         örnek  

yarım      yarım  la√@â aña yo…dur selâmet  (1488)   

 

4.2.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

İsimleri belirsiz olarak bildiren sıfatlardır. Belirtme sıfatları metinde 

sıklıkla kullanılmıştır. Metindeki belirsizlik sıfatları hem Türkçe hem de yabancı 

asıllı kelimelerden oluşmaktadır. Metinde geçen belirsizlik sıfatları şunlardır:  

-Türkçe asıllı belirsizlik sıfatları 

Belirsizlik sıfatları                             örnekler     

ço…       o…utdı ben ∂a¡µfe ço… kitâbı       (32)       

bir      velâkin bir kişi itse ihânet      (149) 

bir…aç    zekâtı virmemiş bir…aç sene olmış    (855) 

…amu    …amu dertlileriñ oldur †abµbi    (1106) 

bütün                            bütün dünyâda ola ol …adar mâl      (1826) 

nice     nice füssâ… ider aña ihânet      (1909)    
   

 

-Yabancı asıllı belirsizlik sıfatları   

Arapça asıllı olanlar   

  Belirsizlik sıfatları       örnekler     

ba¡≥ı         ider hem ba¡≥ı âyetler delâlât   (465)  

cemµ¡an      cemµ¡an ümmeti bu itdi irşâd      (484) 

cümle     begim √âdi&-durur hep cümle ¡âlem   (560) 
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Farsça asıllı olanlar  

  Belirsizlik sıfatları                 örnekler     

hep            müzeyyendir bunuñla hep me§â√if     (448) 

her     ya…µnen ma¡rifet bulma…da her er     (725)  
  

4.2.2.2.4. Soru Sıfatları 

İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Metinde sadece “ne” soru sıfatı 

kullanılmıştır.  

soru sıfatı      örnekler 

ne      ne mi…dâr olsa ¡unvânı ziyâde    (193)  

     ne bâ†ıllar «ilâfe oldı ≠âhib       (283)     

     velâkin bilmezem künhin ne √âldir   (441)      

     seniñ dµniñ ne dµndir ¡abd-ı πâfil   (1479) 

 

 4.2.3. ZAMİRLER 

Zamirler nesnelerin dildeki gerçek karşılıkları olmayan fakat gerekince 

onları ifade edebilen kelimelerdir.
69  

Anlam alanı bakımından en geniş, sayı 

bakımından ise dar kapsamlı olan zamirler, bütün isimlerin yerini tutabilecek 

durumda olmalarına karşılık, sözcük türetme ve eksiz olarak son çekim edatlarıyla 

birleşme yeteneğinden yoksundur.
70

 Zamirler isim işletme eklerinden hâl, çokluk 

ve soru eklerini alır. Bu çekim sırasında bazen kök değişikliğine uğrar. Zamirlerin 

Klasik Osmanlı Türkçesi dönemindeki kullanımı standart Türkiye Türkçesindeki 

kullanımından farklı değildir. İncelenen metinde şahıs ve işaret zamirleri yaygın 

kullanılmıştır.  

 

  

                                                           
69

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s.  263.  
70

 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay. , Ankara, 2010, s. 357. 
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4.2.3.1. Şahıs Zamirleri 

Kişi adlarının yerine kullanılan “ben, sen, o, biz, siz, onlar“ sözcükleridir. 

Metinde geçen şahıs zamirleri “ben, sen, o/ol, biz, siz, anlar”dır. Metindeki şahıs 

zamirlerinin hâl ekleri ve diğer şekillerle kullanımı şöyledir:    

 

            Şahıs zamirleri      kullanılış şekilleri         örnekler        

1. teklik şahıs: ben   ben    mütûnuñ bir…açın ben itdim e≠ber   (33)            

    benim   benim ≠âtım ki görmez kimse anı  (430)  

    beni   İlâhµ …ıl beni  i√sâna lâyı…   (1271)  

    baña    didi kim fey≥ erişdi baña senden  (1557)  

    bende    fa≥µlet bende oldı √adden artı… (727) 

    benden   saña özge na§µ√at ola benden   (178)  

    benim  çün   benim çün ol la†µfden lu†f umarlar  (1952)  

 

2. teklik şahıs: sen  sen   bilüp ¡ilmin bulursun sen selâmet  (1421)  

    seniñ   seniñ cismiñde «al… olmuş mı hµç cân 
       (519)                   

                 seni    √elâl itdir seni hem ya…masun nâr  (665)  

    saña   cevâb olsun saña ey nûr-ı dµdem  (951)        

    sende  Metinde örneği yoktur. 

    senden  didi kim fey≥ erişdi baña senden   (1557) 

    sensin ki sensin cümle ¡âlemler penâhı   (30) 

 

3. teklik şahıs: o/ol ol    vücûbuñ ≥ıddına ol yol bulurdı   (287)  

    o       o ma«§û§ oldı zµ-rû√a temâmet   (530) 

    oldur  biri oldur …umaş giymek ricâle   (794)  

    odır   odır ser-çeşme-i kân-ı şehâdet   (1218) 
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    ol-kim  ya ol-kim oldı anıñ fi¡li mestûr    (821) 

    anıñ  anıñ √a……ında ref¡ oldı şe…âvet   (826) 

    anı    ider vâri&leri anı ¡a†iyyet     (865) 

    aña   aña müstaπfir olsun tevbe …ılsun  (879)   

    anda   »udâ i√sân idüpdür anda vâfir    (896)  

    andan  ◊u…û…u'llâha andan …ıl ri¡âyet   (913)  

    anıñla olur â«ir da«ı anıñla mürsel    (1061)  

 

1. çokluk şahıs: biz biz    didiler fitne oldu… biz ol âgâh  (956)    

    bizim  Metinde örneği yoktur. 

    bizi  Metinde örneği yoktur. 

    bize    görünmezler bize lâkin görürler   (1002) 

    bizde  bularıñ √âli bizde oldı mestûr     (1569)  

    bizden   »udâ ref¡ eylesün bizden ¡a≠âbı   (1791) 

 

2. çokluk şahıs: siz  siz   mu«alledsiz oluñ siz bunda mün¡am  

       (1750)       

    sizler     idüñ mevtâyı sizler  «ayr ile yâd  (1276)  

    size    size menzil olupdur cennetim hem  (1750) 

            siziñ-çündür ferâdµsim siziñ-çündür  ¡ibâdı   (1752) 

    sizi  sizi cennetden itmem πayrı i«râc  (1753) 

    siziñ   siziñ büldânıñızda çı…dı Deccâl  (1841)   

     sizde   Metinde örneği yoktur. 

 

3. çokluk şahıs:  anlar   ki anlar bir ma√alda oldı ≥ıddeyn  (618)     

    anlar   anlarıñ  kemikdür anlarıñ dâ™im πıdâsı  (984)  
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    anlarla  da«ı anlarla √âl «â†ır §oruşdum  (1178)  

    anları   bu ilzâm anları …ılmaz mı i…nâ¡  (1195) 

    anlar-durur  da«ı anlar-durur kim oldı sıb†eyn  (1226)  

    anlar ile  dolar anlar ile cümle besâtµn   (1744)   

    anlara »udâ dir anlara yâ ehl-i İslâm  (1749)    

    anlardan  merâ√im olmaz anlardan «alµli  (1779)     

    anlarda çı…ar anlarda bir olmaz mu§µbet  (1886)   

 

4.2.3.2.  İşaret Zamirleri   

Nesneleri işaret etmek suretiyle karşılayan kelimelerdir. Metinde geçen 

işaret zamirleri “bu, ol, şol, bunlar/bular, şunlar/şular“dır. Bu zamirler de isim 

çekim ekleriyle ve edatlarla kullanılmıştır. Metinde işaret zamirlerinin hâl 

ekleriyle ve diğer şekillerle kullanımı şöyledir:    

İşaret zamirleri          kullanılış şekilleri                 örnekler                            

     bu       bu     biri bu oldı …al…ar ¡ilme raπbet    (131) 

    bunun bunuñ bu†lânı oldı âşikârâ   (296)     

    bunu   bunu redd eylemez §âli√ olan er  (684) 

     bunı   bunı √a§r eylemek cânım ¡acizdir  (1004)  

    buña   buña ¡a…l itmeyenler oldı √ayrân (1059) 

    bunda bularıñ her biri bunda gelüpdür   (1176) 

    budur  budur …albimdeki §ıd…ım ya…µnim  (1483) 

    bundan ya bundan eylese bir dost na§µ√at  (2016)  

 

   ol    ol  …anadı var-durur cânım uçar ol    (944)    

      anıñ   eser yeller anıñ dört cânibinden  (1407) 

        anıñ-çun  anıñ-çun kim iderse ol i§âbet  (1421) 

    anı     anı pes müctehidler …ıldı i¡lâm  (1438)  

     aña   dinildi hem aña  pes rûz-ı ma√şer  (1623)
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     anda   dururlar cümle anda elli biñ yıl  (1628)

            andan   andan varırlar hep necâta    (1664)    

 

şol     şol ki  fa…µrler aπniyâ hem şol ki §âbir   (1669) 

 

bular/bunlar        bunlar ¡İbâdıñ fi¡lidür bunlar √avâdi&  (453) 

    bular   bular  ef∂al olupdur geldi vâfir   (462)  

              bulardır  bulardır müşterek √isdir hem evhâm 

       (538) 

    buları  buları redd  idendir  İ¡tizâlµ   (710)    

     bunları  o…u hem bunları hem …ar≥-ı şi¡ri  (234)   

      bularıñ münezzehdür bularıñ √âletinden   (926) 

     bulara   bulara elli biñ yıl oldı sâ¡at    (1638)              

    bunlara  acebdür bunlara «il…îdür i≠¡ân  (1729)

          bularda  olur elbet bularda ço… fa≥â™il   (1264)  

     bunlarda velâkin olmadı bunlarda âfât   (1510)   

    bunlardan »udâ ta†hµr idüp bunlardan anı   (1742)

     bulardan bulardan §oñra …â™imdür …ıyâmet  (1910)  

 

şular/ şunlar   şunlar  da«ı şunlar olunmışdur işâret  (1234)            

          şular kim şular kim selb olundı nûr-ı µmân  (1619)  

          şunlar ki  da«ı şunlar ki ı†lâ… oldı πılmân   (1721)

     Metinde hâl ekleriyle çekimi yoktur. 

        

4.2.3.3. Dönüşlülük Zamirler 

Asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifadeye sahip olan, şahısları 

pekiştirerek bildiren zamirlere dönüşlülük zamirleri denir. Dönüşlülük zamirleri 

diğer zamirlerinden farklı olarak iyelik eklerini alabilir. Bugün dönüşlülük zamiri 

“kendi“ kelimesidir. Bu kelime aslında “kendü“ şeklinde idi. Osmanlı Türkçesi 
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döneminde “kendi“ şeklini almıştır. Yine Eski Anadolu Türkçesi döneminde 

kullanılıp Osmanlı Türkçesi döneminde kullanımdan düşen “öz” ve “kendüz”  

dönüşlülük zamirleri de vardır.73 Metinde “kendi, kendüz, öz” dönüşlülük 

zamirleri kullanılmıştır. Dönüşlülük zamirleri ve bazı örnekleri şunlardır:  

 

Dönüşlülük  zamirleri      kullanılış şekilleri      örnekler   

       kendi, kendü   kendin   gören kendin olup cehlinde …âni¡    

        (80) 

    kendiñde   bu ¡ârı †utma sen kendiñde zinhar 

        (82)    

    kendi   iderse †a¡nı kendi oldı maπbûn  

        (117) 

    kendinde   »ulû§ı yâr idüp kendinde …ılma… 

        (659)      

     kendüye   da«ı kendüye itmek …a§d-ı itlâf     

        (790) 

    kendüyi   bevilden itmemek kendüyi tenzµh 

        (798)       

    kendüñe  adûdır kendüñe dost oldı §anma  

        (978)  

    kendi kendim  tefekkür eyleyüp ben ben kendi  

        kendim (1188) 

    kendülere  ola kendülere biñ dürlü la¡net  
        (1254)  

    kendüde  da«ı hem kendüde olsun şecâ¡at  

        (1917) 

kendüz   kendüziñ   §anursın kendüziñ bir özge ¡âlim  

        (81)  
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  öz     özine   mu√abbet «al… olur dâ™im özine 

        (436) 

    özün    …ılar hem muf†ırâtdan ol özün pâk  

        (904) 

    özüñ   özüñ pâk eyle şirkden âfitâbım  
        (1458)  

 

 4.2.3.4. Soru Zamirleri  

 Kişileri, nesneleri soru yoluyla ifade eden zamirlerdir. Metinde geçen soru 

zamirleri  “kim, ne, kande“ dir. Bu zamirler de isim çekim eklerini almıştır.   

 

     Soru zamirleri     kullanılış şekilleri         örnekler        

…ande            …andedir   §orarsañ …andedir  e†fâl-i küffâr 

        (632)   

kim    kim    didüm Cibrµle bunlar kim olupdur 

        (1176) 

    kimler   da«ı kimler girer ma¡lûm degildür 

        (1757) 

 ne     nedir    nedir gördüñ mi Fa«rü'l-Kâ™inâtı

        (86)       

      ne            ne dirsiñ …ı§§a-i İdrµse ey er  

                                                               (1766)    

   

4.2.3.5. Belirsizlik Zamirleri    

Kişileri, nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamirlerdir. Metindeki 

belirsizlik zamirleri de isim çekim ekleriyle kullanılmıştır. Metinde geçen 

belirsizlik zamirlerini Türkçe asıllı, yabancı asıllı, hem Türkçe hem yabancı asıllı 

belirisizlik zamirleri şeklinde incelemek mümkündür:  
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-Türkçe asıllı belirsizlik zamirleri  

Belirsizlik zamirleri  kullanılış şekilleri                 örnekler        

biri    biri    biri bu oldı …al…ar ¡ilme raπbet  (131) 

birbiri   birbirine   …amusı birbirine itsün i¡lâm    (63) 

biri    biriniñ        biriniñ ismidür ¡Âlim Mu√ammed   (62) 

     birine      birine cism-i ta¡lµmµ didiler     (595) 

      birin   ferâ™i≥den birin derk itse bir er  (621) 

      birinden  doπar burcuñ birinden gün ile ay  (1397) 

birisi   birisi             birisi işlemişdür ço… günâhı   (1698) 

bir…aç   bir…açın  mütûnuñ bir…açın ben itdim e≠ber    (33)   

çoπı   çoπı       çoπı cehl-ile vâ'¡i@ oldı ke≠≠âb   (121)   

…amu  …amusı  …amusı birbirine itsün i¡lâm     (66) 

    …amusın  …amusın §ayd ider gördükde bir bân 

       (111)         

   …amusından     …amusından bu ¡ilmiñ hem mükerrem 

        (236) 

   …amuyı  …amuyı beslemek hem oldı terzµ… (368)   

   …amuya         mu«âlifdür …amuya bi'≥-≥arûret   (392) 

   …amunuñ          …amunuñ mürşidi e≠kâr-ı ¢ur™ân   (484) 

   …amudan     …amudan pâk olanlar yutdı gevher  (739) 

kimi   kimi           kimi Fürsden o…ur ebyât ü eş¡âr    (126) 

   kiminiñ  kiminiñ başları  fev…a'l- ¡ulâda    (935) 

    kimine   kimine va√y-i Rabbânµ gelipdür   (1056)  

kimisi   kimisi     kimisi ber… gibi tµz ide sür¡at   (1662)  

kimse   kimseden    do…unmaz kimseden a§lâ √imâyet   (72)          

   kimse  benim ≠âtım-ki görmez kimse anı (430) 
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-Yabancı asıllı belirsizlik zamirleri 

Arapça asıllı olanlar  

Belirsizlik zamirleri     kullanılış şekilleri            örnekler     

ba¡≥ısı          ba¡≥ısı              da«ı hem ba¡≥ısı …ıldı işârât   (465)  

          ba¡≥ısından  murâdı ba¡≥ısından oldı πâyât  (510)
          

          ba¡≥ısınuñ   da«ı hem ba¡≥ısınuñ ¡arşı a¡lâ (934)           
           

          ba¡≥ısına  bularıñ ba¡≥ısına itdi töhmet  (1254)  

                                  

                             ba¡≥ısın                 ya…ar hem ba¡≥ısın ol nâr-ı nµrân 

        (1666)  

cümle           cümle             √avâdi& cümle gelmezdi şühûda  

        (285) 

           cümlede   anıñ-çun cümlede …ıldı ifsâd(724) 

        

           cümlesin  ¡ulûmuñ cümlesin e≠ber bilüpdür  

         (38) 

           cümleniñ   olurdı cümleniñ fev…inde ¡âlµ (1159)   
           

           cümlesi  ¡ulûmuñ cümlesi hep anda mevcûd 

        (239)      

          cümlesinden   ±ünûbuñ cümlesinden ola ma√fûf  

        (844)   

           cümlesine   bularıñ cümlesine ola vâ…i¡ (1566) 

         

          Farsça asılllı olanlar 

Belirsizlik zamirleri    kullanılış şekilleri               örnekler     

herkes      herkes      bularıñ hem mu√ibbi oldı herkes   (1200)  

       herkese       bu iş-kim herkese olmaz müyesser (1318) 
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      - kelime gruplarından oluşan belirsizlik zamirleri 

Belirsizlik  zamirleri    kullanılış şekilleri   örnekler 

her biri   her birine  ¡ulûmı her birine …ıl müyesser  (140) 

   her birin   »udâyâ her birin …ıl pµr-i fânµ    (143) 

   her biri   olupdur her biri a¡†âr-ı ¢ur™ân  (485) 

    her birinden     göründi her birinden mûcizâtı  (489)     

her kim   her kim   bu man@ûme ki her kim itse raπbet 

                (2013)        

her ne kim her ne kim       aña uπrar cemµ¡an her ne kim var  

       (1661) 

hµç kimse   hµç kimse      degildür olmadı hµç kimse ma¡lûm  (640) 

 

4.2.3.6. Bağlama Zamirleri 

Kendisinden önce gelen bir kelime veya kelime grubunun yerini tutan ve 

yerini tuttuğu kelime veya kelime grubu ile kendisinden sonra gelen açıklayıcıyı 

birbirine bağlayan zamire bağlama zamiri denir. 71  Türkçedeki bağlama zamiri 

“kim” dir. Bağlama zamiri “kim” Türkçede eskiden beri kullanılmış, ancak 

zamanla yerini Türkçeye Farsçadan geçmiş olan “ki” bağlama edatına 

bırakmıştır.72 Metinde de bağlama zamiri “ki, kim” şeklinde geçmektedir. Bazı 

örnekleri şunlardır:   

bağlama zamiri           örnekler 

    ki   budur vâcib ki oldur ≠ât-ı Bârµ             (275) 

    degil lâzım ki ço… olma… ¡adµmât    (355) 

    benim ≠âtım ki görmez kimse anı    (430) 

                                                           
71

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010, s. 35. 
72

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003, s. 280. 
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    ne mümkindür ki cem¡ olma… na…µ≥eyn  (618)  

kim    bu oldur kim olupdur Ehl-i Sünnet   (249) 

    …uruldı nerdi-bân kim oldı pür-nûr   (1169)  

    didi kim fey≥ erişdi baña senden    (1557)    

    da«ı anlar-durur kim oldı sıb†eyn    (1226)  

 

4.2.4.  ZARFLAR   

Zarflar; fiillerin, sıfatların ya da başka zarfların önüne gelerek onları yer, 

zaman, durum, ölçü ve soru yönünden niteleyen, açıklayan sözcüklerdir. Zarflar, 

sıfatların, fiillerin veya başka zarfların anlamını değiştirmekle birlikte asıl 

kullanılış sahaları fiillerdir, en çok fiillerle birlikte kullanılır. Fiillere, sıfatlara ve 

zarflara doğrudan doğruya çekimsiz olarak bağlanır.73 Yani zarflar herhangi bir 

isim çekim eki almaz. İncelenen metinde Türkçe veya yabancı asıllı birçok kelime 

veya kelime grubu zarf olarak kullanılmıştır.  

 

4.2.4.1. Yer-Yön Zarfları   

Fiildeki oluş ve kılışın yerini ve yönünü belirleyen zarflardır. Metinde 

geçen bazı yer-yön zarfları şunlardır:  

        Yer-yön zarfları                    örnekler  

içre     gül-istân içre ötsün ¡andelµbim    (46)  

üzre     bu minvâl üzre görsün âşinâdan   (894) 

beri     …ulaπıñ †ut beri sen eyle i…bâl     (1806) 

 

 

 

  

                                                           
73

 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay. , Ankara, 2005,  s. 422.   
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4.2.4.2. Zaman Zarfları 

Fiillerin veya fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden belirleyen, 

sınırlandıran zarflardır. Metinde geçen zaman zarflarını Türkçe asıllı zaman 

zarfları, yabancı asıllı zaman zarfları ve kelime grubu hâlindeki zaman zarfları 

şeklinde incelemek mümkündür. Metinde geçen bazı zaman zarfları şunlardır: 

  

- Türkçe asıllı zaman zarfları 

     zaman zarfları            örnekler  

imdi    gel imdi sen o…u hem itme ¡ârı     (83) 

yine    nüzûl itdüm yine ben ¢udse tekrâr   (1187) 

gice    …ırâπılar düşer gice cihâna      (1418) 

§oñra    §orarlar §oñra andan bir πulâma   (1843) 

şimdi    dir ol kim şimdi Deccâl geldi Şâma   (1843) 

 

-yabancı asıllı zaman zarfları 

Arapça asıllı olanlar  

    zaman zarfları                    örnekler 

ebed   ebed çı…maz o çünkim buldı nârı   (729)  

â«ir    olur â«ir da«ı anıñla mürsel      (1061)  

evvel    «a†µb inmezden evvel minberinden   (1522)  

dâ™imâ    dilerler dâ™imâ em†âr u bârân     (1800) 

evvelâ    virilsün evvelâ √a……ı ¡ibâdıñ     (1957) 

 

Farsça asıllı olanlar  

   zaman zarfları              örnekler 

hergiz   …abirde görmesün hergiz ¡u…ûbet   (136) 

hemân   hemân  sen @âhirin bil i¡ti…âd it    (403) 
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dem-â-dem   tecezzµ …âbil olmuşdur dem-â-dem   (596) 

hep    a…ar çaπlar gezer hep §ol u saπı    (1689) 

 

Farsça+Arapça asıllı olanlar 

zaman zarfı    örnek  

der√âl   da«ı hem küfre vâ§ıl oldı der√âl    (623)  

 

-kelime grubu hâlindeki zaman zarfları  

         zaman zarfları      örnekler   

andan §oñra  gel andan §oñra ta¡lµm it ¡a…â™id  (184) 

bir dem    oruc mümkin degildür aña bir dem   (849) 

ol gün    ya ol gün bâliπ olmuş hem bir oπlan    (903) 

her dem       melekden olması men¡ oldı her dem    (951) 

ol dem        şer¡i nes« olmadı Şµt geldi ol dem   (1019) 

her gün        da«ı …ıldıñ mı her gün beş namâzı   (1676) 

 

4.2.4.3. Nitelik Zarfları 

Nitelik zarfları hâl, durum, arz, sebep, sonuç, beraberlik, benzerlik gibi 

anlamlar ifade eder.  Metindeki nitelik zarflarını da Türkçe asıllı nitelik zarfları ve 

yabancı asıllı nitelik zarfları şeklinde incelemek mümkündür. Metinde geçen 

nitelik zarfları şunlardır:  

-Türkçe asıllı olanlar 

   nitelik zarfları   örnekler   

güzel    güzel yazmış bunı Mevlâ Fenârµ    (275) 

böyle    bunuñ böyle olması lu†f-ı »udâdur   (959)  

bir bir     bulup târµ«ini bir bir görmüşdür    (1027)  

öyle    yedidür hem na…µ≥µ  öyle bil sen    (360) 
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günden güne   aña günden güne ◊a… …ıldı ilhâm   (1281) 

tizrek   kimisi …uş gibi tizrek uçarlar    (1662) 

   

-yabancı  asıllı olanlar  

Arapça asıllı olanlar  

   Nitelik zarfları                     örnekler   

a§lâ     »udâ ¡indinde a§lâ  ≥âyi¡ olmaz    (652) 

tâm     kitâbım tâm olup meydâna geldi   (2036)  

 

Farsça asıllı olanlar 

     Nitelik zarfları     örnekler   

berâber   gel ey πâfil berâber dutma anı    (1258) 

tµz    yine tµz «al… ider ol »âli… anı    (1602)     

âşikârâ    ¡a≠âbı hem görürler âşikârâ     (1771)    

 

4.2.4.4. Soru Zarfları  

Fiildeki oluş ve kılışı çeşitli yönlerden soru yoluyla ifade eden zarflardır. 

Metinde geçen  soru zarfları şunlardır:  

      Soru zarfları                      örnekler   

ne     ne bilsün ol nedir hem ¡ilm-i tefsµr   (124) 

neden                 anıñ künhin neden derk itsün e≠hân (394) 

neçün    neçün sâ™ir zamân bir burcda olmaz   (1400) 

…anı    …anı Fir¡avn ile Şeddâd u Nemrûd    (1605) 

 

4.2.4.5. Azlık-Çokluk Zarfları    

Sıfatların, zarfların veya fiildeki oluş ve kılışın miktarını, derecesini ifade 

eden zarflardır. Metindeki azlık-çokluk zarflarını da Türkçe asıllı azlık-çokluk 
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zarfları ve yabancı asıllı azlık-çokluk zarfları şeklinde incelemek mümkündür. 

Metinde geçen azlık-çokluk zarfları şunlardır: 

Türkçe asıllı  azlık-çokluk zarfları  

    azlık-çokluk zarfları                          örnekler  

ço…      delµli ço… olupdur geldi na…lı   (357) 

artu…     güneşden artu… olmuşdur ≥iyâsı   (1713) 

 

yabancı asıllı  azlık-çokluk zarfları  

Arapça asıllı olan  

   azlık-çokluk zarfı                     örnek  

πâyet   ¡adâdı ol …adar ço… oldı πâyet     (1883)  

 

         Farsça asıllı olan  

   azlık-çokluk zarfı                   örnek  

hµç     bulunmaz anda hµç va¡@a liyâ…at    (123)  

 

4.2.5. EDATLAR   

Edatlar, yalnız başına bir anlamı olmayan, ancak isim ve isim soylu 

kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelimeyle cümledeki başka kelimeler 

arasında anlam ilişkisi kuran, gramer görevli bağımsız kelimelerdir.74 Herhangi 

bir hâl ya da çekim eki almazlar, ancak kendinden önceki sözcüğün belli bir hâl ya 

da çekim eki almasını gerektirir. Cümledeki yerleri bellidir, bu yerlerden başka 

tarafa aktarılamaz. İncelenen metinde hem Türkçe asıllı hem de yabancı asıllı 

edatlar sıklıkla kullanılmıştır.  

 

  

                                                           
74

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010, s. 79. 
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4.2.5.1. Bağlama Edatları 

Metinde geçen bağlama edatları şunlardır: 

Türkçe asıllı bağlama edatları 

  bağlama edatları             örnekler  

ile                       görünse kâselerde buz ile âb     (73) 

da«ı            Câlût-ıla Fir¡avn u Hâmân      (470) 

…açan-kim      …açan-kim emr ola pes nef«-i §ûra   (604)  

da«ı       kebâ™irden da«ı boş olmaya ser    (621) 

…açan    …açan bir mübtedi¡ itse imâmet     (713) 

kim                    da«ı anlar-durur kim oldı sıb†eyn   (1226) 

 

Yabancı asıllı bağlama edatları 

-Arapça asıllı  olanlar  

    bağlama edatları         örnekler  

ammâ    irâde vardır ammâ yo… meveddet    (591) 

velâkin     inandum dir velâkin  yo… delµli   (670) 

lâkin     elinde mâlı vardır lâkin ölmiş     (855) 

 

-Farsça asıllı  olanlar 

  bağlama edatları         örnekler   

eger      bu ma¡nâyı eger itdiñse idrâk     (280) 

gerçi     bunuñla gerçi mev§ûf oldı ≠âtı   (402) 

ki      benim ≠âtım ki görmez kimse anı   (430) 

çün      »udâdan geldi çün âyât-ı Fur…ân   (445) 

ü      buyursa cedd ü eb hem ümmehâtı   (643) 

ger      ¡ibâdet itmege ger  …ılsa niyyet   (651) 

u      aña eb¡ad olur ol lu†f u i√sân    (918) 



 

118 

zµrâ      neçün-kim aña zµrâ  oldı münzel     (1057)  

meger     meger  sehven olursa oldı ≠ellât   (1073) 

pes             da«ı dirler anı pes hem nebµdür   (1095) 

vü             cemâ¡at var dolar §a√râ vü câmi¡    (1524) 

çünki     getürdüm çünki olmuşdur me†âlib   (2030)  

 

-Arapça+Farsça asıllı olanlar   

            bağlama edatları   örnekler 

belki (Ar. bel+Far. ki) düzem dirken varır belki «arâba  (1989) 

veyâ (Ar. ve+ Far. yâ)  da«ı erdir veyâ «atun kişiden    (57)  

 

-Farsça+Türkçe asıllı bağlama edatları   

bağlama edatı                     örnek 

çünkim (Far. çün+T. kim)   vücûda geldi çünkim «ayr ile şer  (269) 

 

4.2.5.2. Karşılaştırma-Denkleştirme Edatları 

Metinde geçen karşılaştırma-denkleştirme edatları Farsça asıllıdır. Bu 

edatlar şunlardır:   

Farsça asıllı karşılaştırma-denkleştirme edatları 

karşılaştırma- denkleştirme edatları   örnekler 

hem...hem    budur hem ehl-i nâr hem ehl-i bid¡at    (254) 

ya«ûd    cevâhirdir ya«ûd a¡râ≥-ı ecsâm   (561) 

ya...ya    ya mecbûb eylemek ya itmek a¡mâ   (812) 

ya     da«ı sehven ya ¡amden anı …ılmaz   (1069) 
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4.2.5.3. Seslenme Edatları  

Metinde geçen seslenme edatları şunlardır: 

-Türkçe asıllı seslenme edatı 

seslenme edatı               örnek  

    ey     beşâret √a§r olunmaz anda ey cân  (1241) 
 

-Arapça asıllı seslenme edatı 

seslenme edatı     örnek  

   yâ     murâdın vir anıñ dünyâda yâ Rab  (2025)  
 

4.2.5.4. Son Çekim Edatları 

Metinde geçen son çekim edatları şunlardır: 

-Türkçe asıllı son çekim edatları  

son çekim edatları     örnekler   

…arşu    saña …arşu gele ¡u…bâda cennet  (260) 

içün      anı ilzâm içün olduñsa ¡âzim   (520)  

üzre     bu minvâl üzre görsün âşinâdan  (894)  

özge    idersen bundan özge dürlü «ayrât   (915)  

dek     kesilmez √aşra dek nesli anıñ hem  (1001)  

da«ı     da«ı hem dµn-i İslâmdur bu dµnim  (1483)  

gibi     yaπar yaπmur gibi ol günde defter   (1655) 

ile     dolar anlar ile cümle besâtµn   (1744) 

 

-Yabancı asıllı son çekim edatları 

Arapça asıllı olanlar  

  son çekim edatları                    örnekler   

πayrı    bulunmaz elde bundan πayrı kârı   (155) 

…adar     aπırlı… …ıl …adar yo… dar†sa mµzân  (1715 
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Farsça asıllı olan   

  son çekim edatı                       örnek     

çün      anıñla çün bilindi ço… fevâ™id    (196)  

 

4.2.5. 5. Ünlem Edatları 

Metinde geçen ünlem edatları şunlardır:  

Farsça asıllı ünlem edatları 

     ünlem edatları      örnekler  

zinhâr     bu ¡ârı †utma sen kendiñde zinhâr    (82)  

eyvâh     müvelleddür diyen bâ†ıldur eyvâh  (421) 

 

4.2.6. Fiil Çekimi 

4.2.6.1. Fiil Çekiminde Kullanılan Şahıs Ekleri  

Metinde iki tip şahıs eki kullanılmıştır. Bunlar şahıs zamiri kaynaklı şahıs 

ekleri ve iyelik eki kaynaklı şahıs ekleridir.    

 

4.2.6.1.1. Şahıs Zamiri Kaynaklı Şahıs Ekleri 

Öğrenilen geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, 

istek ve gereklilik kipi, rivayet ile bildirme geniş zaman çekimlerinde şahıs zamiri 

kökenli şahıs ekleri kulllanılmaktadır. Metinde geçen şahıs zamiri kaynaklı şahıs 

ekleri ve örnekleri şunlardır:  
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  Şahıslar   Şahıs ekleri        Örnekler  

 1. Teklik Şahıs  +am/+em, +ım    yazam        (65) 

                                                                          etmişem     (241)  

                           iderem       (695) 

                                                                          …almışım (1181)  

                           bulam       (1394) 

  

2. Teklik Şahıs    +sın/+sin, +sun           bulursun    (240) 

                                                                         bulasın       (320)  

                                                                         olasın         (488)   

                                                                         gelürsin    (1163)                                                                                                                             

                  dirsin        (1766)  

    

3. Teklik Şahıs    +ø                eyleye     (57) 

                                                                         itmiş       (251)  

                         çalar        (677) 

                                                                        §armış    (1380)   

                         irişe       (1425)  

1.Çokluk Şahıs  +iz            ideriz      (1295) 

          (Metinde bir yerde geçmektedir.)  

2. Çokluk  Şahıs    -             Metinde örneği yoktur. 
             

3. Çokluk Şahıs       +lar/+ler             dirler           (54) 

                                                                      bulurlar       (247)   

                       çalarlar       (677) 

                                                                      olalar          (1599)  

                       eylemişler   (1778) 
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4.2.6.1.2. İyelik Eki Kaynaklı Şahıs Ekleri   

Görülen geçmiş zaman, şart kipi ve hikâye birleşik zaman çekiminde 

iyelik kökenli şahıs ekleri kullanılmaktadır. Metinde geçen iyelik eki kaynaklı 

şahıs ekleri ve örnekleri şunlardır:  

Şahıslar       Şahıs ekleri       Örnekler 

1. Teklik Şahıs   +m            añlardım    (32) 

                                                                inandum   (670)    

                                  gördüm   (1171)  

                                                                getürsem  (1933)   

                            eylesem    (2050)  

2. Teklik Şahıs  +ñ            virirseñ      (93) 

                                                                diseñ         (295) 

                                                               olmaduñ    (774)     

                                               geldiñ       (1179) 

                                                               işleseñ     (1349)  

           3. Teklik Şahıs    +ø                buyursa    (171) 

                                                               döndi        (607)   

                        görürdi     (1138) 

                                                               virse        (1484)    

                                gezdirse   (2019)   

          1.Çokluk Şahıs   +…          oldu…       (956) 

                                                              umdu…     (1257)  

       (Metinde iki yerde geçmektedir.) 

         2. Çokluk Şahıs  -           Metinde örneği yoktur. 

 

         3.  Çokluk Şahıs       +lar/+ler                dirlerdi         (48)    
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                                                              düşdiler       (712)   

                       §unsalar      (1656) 

                                                              …azandılar   (1775)  

                       §aysalar       (1883)  

 

4.2.6.2. Fiil Çekiminde Zaman 

4.2.6. 2.1. Basit Zamanlı Kipler   

4.2.6. 2.1.1. Görülen Geçmiş Zaman Kipi   

Görülen geçmiş zaman kipi Eski Türkçeden beri aynı ekle belirtilmiştir. 

Bu ek Eski Türkçede “-dı/-di, -tı/-ti“ şeklindeyken Eski Anadolu Türkçesinde ise 

çoğunlukla “-dı/-di“ şeklindeydi. Bu dönemde ekin ünlüsü aldığı şahıs ekine göre 

ayrı şekillere girmiştir.75 Bu kip eki Osmanlı Türkçesi döneminde ise ünlü ve 

ünsüz uyumuna girmiştir. Metinde görülen geçmiş zaman kip eki  “-dı/-di, -du/      

-dü” şeklinde hem düz hem de yuvarlak ünlülüdür. Ek, ünsüz uyumuna hiç 

girmemiştir. Metindeki örnekleri şunlardır:    

             Şahıslar     zaman+şahıs eki        örnekler  

1. Teklik Şahıs    -dı+m/-di+m,                      itdim          (33) 

                            -du+m/-dü+m                        yaratdım    (414)   

                     inandum    (670) 

                                                                          gördüm  (1178) 

                           olmadım    (1956)  

                  getürdüm   (2027) 

         2. Teklik Şahıs         -di+ñ, -du+ñ/                    gördüñ        (97) 

                                 -dü+ñ                               olmaduñ     (774)  

                       geldiñ         (1179) 

                                                           
75 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003,  s. 299. 
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                                                                         virdüñ       (1184)  

                         itdiñ           (1676)  

                görmediñ   (1685) 

     3.  Teklik Şahıs -dı+ø/-di+ø           getürdi            (4) 

                                                                                   buyurdı          (244)  

                döndi             (607) 

                                                                                    …aldırdı        (1167)  

                geçmedi       (1630) 

                                                                                    doldurdı       (1706) 
        

     1. Çokluk Şahıs      -du+…            oldu…           (956) 

                                                                                   umdu…        (1257)  

          (Görülen geçmiş zaman 1.  

            çokluk şahıs çekimi metinde 

            iki yerde geçmektedir.)    

    2. Çokluk Şahıs                -           Metinde örneği yoktur.  

         

   3. Çokluk Şahıs -dı+lar/-di+ler                        didiler         (341) 

                                                                                    itmediler      (540)   

                düşdiler        (712) 

                                                                                    oldılar          (1148)  

                buldılar        (1255) 

                                                                                    …azandılar    (1775) 

      

4.2.6. 2.1.2. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi 

Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi döneminde yalnız dil benzeşmesine 

uğrayarak “-mış/-miş” şeklinde olan bu kip eki Osmanlı Türkçesinin sonlarına 
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doğru dudak benzeşmesine de uğrayarak bugünkü biçimini almıştır.76  Metinde 

öğrenilen geçmiş zaman kip eki “-mış/-miş, -muş/-müş” şeklinde hem düz hem de 

yuvarlak ünlülüdür ve ek genellikle uyuma girmiştir. Metindeki örnekleri 

şunlardır:  

Şahıslar    zaman+şahıs eki  örnekler  

1. Teklik Şahıs  -mış+am/-miş+em,    itmişem       (25) 

                                   -muş+am/-müş+em,  görmüşem   (84)                                             

     -mış+ım                     …almışım   (1181)   

                         …ılmışam  (1183)                     

                                                                    †oπmuşam  (1960)      

                               yazmışam  (2028) 
      

2. Teklik Şahıs          -           Metinde örneği yoktur. 
                      

3. Teklik Şahıs   -mış+ø/-miş+ø,         girmiş              (120) 

                                   -muş+ø/-müş+ø          buyurmışdur   (312)                              

                bulmuş            (716) 

                        virmemiş         (855) 

               görmüşdür       (1027) 

                varmamışdur   (1157) 

 

1. Çokluk Şahıs         -          Metinde örneği yoktur. 

   

            

2. Çokluk Şahıs        -                 Metinde örneği yoktur. 

       

  

                                                           
76

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,  

   s. 600.  
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3. Çokluk Şahıs     -mış+lar /-miş+ler         dimişlerdür     (513)   

                                  -muş+lar               olmuşlar  (950)                                            

                    varmışlar       (1621) 

                                                                    eylemişler      (1778)  
        

Metinde “-up/-üp” zarf-fiil eki de öğrenilen geçmiş zaman eki işlevinde 

kullanılmıştır. “-up/-üp” zarf-fiil eki Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinde  

sıklıkla öğrenilen geçmiş zaman eki işlevinde kullanılan bir ektir. Bu zarf-fiil 

ekinin çekimli bir fiiil gibi kullanılmasının nedeni kendisinden sonra gelen 

yardımcı fiilin düşmesindendir.77  Bu kip eki metinde sadece öğrenilen geçmiş 

zamanın hikâyesi 1. teklik şahıs çekiminde ve öğrenilen geçmiş zaman 3. teklik 

şahıs çekiminde kullanılmıştır. 

Şahıslar   zaman+şahıs eki       örnekler  

1.Teklik Şahıs      -up-du+m           olupdum  (34, 414)  

3. Teklik Şahıs       -ıpdur/-ipdür,            bilüpdür       (38) 

                              -updur/-üpdür                    gelipdür     (248)  

                                          geçipdür     (341) 

                                   …alıpdur     (1186) 

                                                                        †udupdur    (1351)   

                               virüpdür    (1711)  

 

 4.2.6. 2.1.3. Geniş Zaman Kipi 

Eski Türkçede “-ur/-ür, -ar/er, -r”  şeklinde olan geniş zaman eki Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde yaygın olarak “-ur/-ür” şeklinde kullanılmıştır. Ekin 

ünlüsü Osmanlı Türkçesinin sonlarında uyuma girmiştir.78  Metinde geçen geniş 

zaman kip ekleri  “-ur/-ür, -ar/-er, -r”  dir. Metinde geniş zaman kipinin şahıslara 

göre durumu şu şekildedir:  
                                                           
77

 Sezer Özyaşamış ŞAKAR, Birgivî Muhammed Efendi’nin Manzum Vasiyyet-nâmesi  Eleştrili   

    Metin-Dil İncelemesi-Sözlük), Yayımlanmamış Doktora Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar   

    Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,  2005, s. 196. 
78 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul,  2003, s. 292-293.  
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   Şahıslar   zaman+şahıs eki        örnekler    

1. Teklik Şahıs   -er+em, -r+im    gözlerim     (183) 

                                                                           iderem        (695) 
        

2. Teklik Şahıs   -er+sin,  -r+sin,             görürsün      (84) 

                                   -ur+sın/-ür+sin,             bulursun    (240) 

     ur+sun/-ür+sün   §anursın     (1134)                   

                   gelürsin      (1163) 

                                   idersin        (1257) 

                                                                           dirsin          (1766) 

           3. Teklik Şahıs         -ar+ø/-er+ø                     eglenür         (70) 

                                 -r+ø, -ur +ø/-ür+ø          doyurur        (373)    

                                 bilür             (510) 

                                                                         çalar             (677) 

                                                                         dir              (1146) 

                                  ider               (1241) 

          1. Çokluk Şahıs          -er+iz                    ideriz             (1295) 

               (geniş zaman 1. çokluk şahıs 
                çekimi metinde bir yerde 

                                                                        geçmektedir.) 
      

        2 . Çokluk Şahıs              -         Metinde örneği yoktur. 

          

        3. Çokluk Şahıs       -ar+lar/-er+ler,           o…urlar         (60) 

                                         -ır+lar/-ir+ler,                   sürürler       (119)                               

                                 -r+lar/-r+ler,              bulurlar      (247)                  

       -ur+lar/-ür+ler                   dirler          (282) 

                                                                        iderler        (404)    

                        görürler     (434) 

                                                                        yumarlar    (1432)   

                                varırlar       (1664) 

                                                                        virirler       (1782)                           
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Geniş zamanın olumsuz şekli “-maz/-mez” ekiyle yapılır. Metinde 1. teklik 

şahıs geniş zaman olumsuz şekli aynı zamanda  “-ma/-me”  ekiyle yapılmıştır.  

Metinde geniş zamanın olumsuzunun şahıslara göre durumu şu şekildedir:  

Şahıslar    Zaman+Şahıs Eki      Örnekler 

1. Teklik Şahıs  -me+m, -mez+em  bilmem      (241) 

                                                                         bilmezem  (441)  

                                  itmem        (1753) 

2. Teklik  Şahıs             -        Metinde örneği yoktur.  
         

3. Teklik Şahıs    -maz+ø/-mez+ø    bilmez      (93) 

                                                                         …almaz    (105)   

                          yanmaz   (248) 

                                                                         ayrılmaz   (331)  

                                  sevinmez  (406)   

                 görmez     (430) 

1. Çokluk Şahıs           -          Metinde örneği yoktur. 
                

2. Çokluk Şahıs           -         Metinde örneği yoktur. 

                

3. Çokluk Şahıs  -maz+lar/-mez+ler       …ılmazlar      (606) 

                                                                      görünmezler  (982)  

                               ba†mazlar       (996)  

                      itmezler          (929) 

                                                                     virmezler        (1250)                      

   

4.2.6. 2.1.4. Gelecek Zaman Kipi  

Metinde gelecek zaman kip eki kullanılmamıştır. Gelecek zamanda 

gerçekleşecek olayları anlatmak için geniş zaman kipi kullanılmıştır. Metindeki 

örnekleri şunlardır:  
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a≠âbından bulursun sen selâmet   (913)  

ferişteler iderler zµri ta√rµk     (1392) 

gözüm ma«lû… olur oldu…da ta§dµ…   (1469) 

pes andan §oñra …al…ar cümle mevtâ   (1614) 

yaπar yaπmur gibi ol günde defter       (1655) 

olur mürted gider cümle ¡ibâdet     (1811)        

 

4.2.6. 2.1.5. Şimdiki Zaman Kipi 

Metinde şimdiki zaman kip eki kullanılmamıştır. Şimdiki zamanda geçen 

olayları anlatmak için geniş zaman kipi kullanılmıştır.  

dir ol kim şimdi Deccâl geldi Şâma   (1843) 

 

4.2.6. 2.1.6. İstek Kipi    

Eski Anadolu Türkçesinde ve bugün istek kip eki “-a/-e” dir. Bu ek Eski 

Türkçedeki -πa/-ge (-πay/-gey) gelecek zaman kip ekinin ünsüzlerinin düşmesi 

sonucu meydana gelmiştir. 79  Metinde istek kipinin şahıslara göre durumu şu 

şekildedir:  

Şahıslar    Kip+Şahıs Eki  Örnekler 

1. Teklik Şahıs   -a+m /-e+m,           yazam   (65) 

                                       -(y)e+m                     olam      (263)   

                          diyem (264) 

                                                                         idem      (357)  

                          bulam  (1394) 

                                                                         düzem (1989) 

  

                                                           
79

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl, Gramer, Metin Sözlük, Akçağ Yay. ,   

    Ankara, 2005,  s. 145. 
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2. Teklik Şahıs    -a+sın    bulasın  (320) 

                                                                         olasın    (488)  

                         olasın     (494) 

3. Teklik Şahıs   -a+ø/-e+ø           eyleye     (57) 

                                                                        gele         (138)  

                         bulmaya  (256) 

    -(y)a+ø/-(y)e+ø           artıra       (1230) 

                                                                        görine     (1634)  

                         doldura   (1898) 

1. Çokluk Şahıs          -          Metinde örneği yoktur.  
         

2. Çokluk Şahıs                   -         Metinde örneği yoktur. 

                 

3. Çokluk Şahıs   -a+lar/-e+ler         olalar      (1152) 

                                                                       olalar      (1599)  

                        ideler      (1828)  

 

4.2.6. 2.1.7. Şart Kipi   

Eski Türkçe döneminde “-sar/-ser” olan şart eki bu dönemin sonunda “r” si 

düşerek “-sa/-se” şeklinde olmuştur. Ek, Batı Türkçesine bu “-sa/-se” şekliyle 

geçmiş ve Batı Türkçesinde hep bu şekilde kullanılagelmiştir.80   Metinde şart 

kipinin şahıslara göre durumu şu şekildedir: 

Şahıslar    Kip+Şahıs Eki          Örnekler 

1. Teklik Şahıs       -se+m    getürsem        (1933) 

                                                                         eylesem   (1933, 2020)  
                                                 (Metinde şart kipi 1. teklik 

                şahıs çekimi üç yerde   
                                                                        geçmektedir.) 

                                                           
80

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul,  2003, s. 309. 
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            2. Teklik Şahıs   -sa+ñ/-se+ñ           itseñ        (170) 

                                                                                    …osañ      (171)  

                         işleseñ    (1349) 

                                                                                    olsañ      (1453)  
   

3. Teklik Şahıs         -sa+ø/-se+ø            itse          (50) 

                                                                        bulunsa   (112)   

                         bulaşsa   (1145) 

                                                                        otursa     (1157)   

                         dar†sa     (1715) 

                                                                        gezdirse  (2019)    
         

1. Çokluk Şahıs         -          Metinde örneği yoktur. 
                

  

2.  Çokluk Şahıs        -                         Metinde örneği yoktur. 
        

    

3. Çokluk Şahıs   -sa+lar/-se+ler         olsalar      (47) 

                                                                      §unsalar   (1656)  

                       virseler    (1657) 

                                                                      §aysalar   (1883)  

                       bulsalar    (1885)  

                       dolsalar    (1885) 

4.2.6. 2.1.8. Gereklilik Kipi  

Metinde örneği mevcut değildir.  

 

4.2.6. 2.1.9. Emir Kipi 

Diğer kip ve zaman çekimlerinden farklı olarak emir kipinde her şahıs için 

ayrı ayrı ekler kullanılır. Yani emir kipinde şahıs ve zaman kavramı aynı ekle 

verilir. Metinde 2. teklik şahıs emir ekinde düzleşme, 3. teklik ve 2. çokluk şahıs 
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emir eklerinde hem düzleşme hem yuvarlaklaşma, 3. çokluk şahıs emir ekinde ise 

yuvarlaklaşma söz konusudur. 1. teklik ve 1. çokluk şahısların ise emir çekimi 

mevcut değildir.  Metinde emir kipinin şahıslara göre durumu şekildedir:  

   Şahıslar   kip+şahıs eki              örnekler  

1. Teklik Şahıs          -          Metinde örneği yoktur. 
         

2. Teklik Şahıs  -ø , -gil            göster   (181) 

                                                                         eşit       (299)  

                         eylegil  (512)  

                                                                        baπışla  (707)   

                        §a…la     (1576) 

                                                                        itgil     (1945) 

3. Teklik Şahıs     -sın/-sin, -sun/-sün           doldursın   (143) 

                                                                       bulmasun   (153)  

                        görsün        (218)  

                ya…masun   (665) 

                                                                       gözetsün      (858)   

1. Çokluk Şahıs       -                        Metinde örneği yoktur. 

              

  2. Çokluk Şahıs       -ñ, -iñ, -uñ/-üñ              o…uñ           (86) 

                                                                       biliñ          (264) 

                                                                       oluñ        (1750)     

                                                                       duruñ         (1753) 

                                                                       unutmañ    (1997)  

                                idüñ          (1999) 

         3. Çokluk Şahıs       -sun+lar/-sün+ler        çalışsunlar      (63) 

                                                                      idsünler     (146) 

                      varsunlar        (703)  
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             aldırsunlar     (1941)  

             söylesünler   (1970) 

                                                                     disünler         (1983) 

 

   4.2.6. 2. 2. Birleşik Zamanlı Kipler 

  Birleşik zamanlı fiiller olumlu ya da olumsuz bir esas fiilin genellikle 

yalnız kip eki almış ve çekime girmemiş olan biçimine “i-“ ek-fiilinin çekimli 

şekillerinin eklenmesi ile oluşur. Basit zamanlı fiillerde olduğu gibi birleşik 

zamanlı fiillerde de tek bir zaman öğesi vardır. O da “i-“ fiilinden sonra gelen ekle 

belirtilir.81  Birleşik zamanlı fiillerde “i-“ ek fiili yalnız görülen geçmiş, öğrenilen 

geçmiş zaman ve şart kip ekleri alabilir.  

 “i-“ fiili Eski Türkçe’de  “er-“ şeklindeydi. Bir yardımcı fiil olan ve bütün 

kipleri bulunan  “er-“ fiilinin Batı Türkçesine geçerken -r’si düşmüş, e-i değişmesi 

ile ünlüsü de değişerek  “i-“  şekli ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda fiilin çekim 

sahası da daralmıştır. Bugün “i-“ fiili ile yapılan çekimlerde “i-“ kökü genellikle 

düşürülmüş ve yardımcı fiil ekleşmiş bulunmaktadır. Bu ekleşme Batı Türkçesi 

döneminden itibaren kuvvetli şekilde görülmeye başlanmıştır.82  Metinde de “i-“ 

fiili çoğunlukla ekleşmiş durumdadır. Birleşik zamanlı kiplerin şahıslara göre 

durumu şu şekildedir: 

 

4.2.6. 2.2.1. Hikâye Birleşik Zaman  

4.2.6. 2.2.1.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

Metinde öğrenilen geçmiş zamanın hikâye çekimi sadece 3. teklik şahısta 

görülmektedir. 

                                                           
81

 Ergin, Age. , ss. 316, 326. 
82

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,  

     s. 732. 
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Şahıs      Kip+Hikâye+Şahıs Eki        Örnekler 

3. Teklik Şahıs   -mış+ø-dı+ø/-miş+ø-di+ø   itmişdi (237) 

           -muş+ø-dı+ø    dalmışdı  (1036) 

                                                  olmuşdı  (1162) 

                   bulmuşdı  (1736)  

 

4.2.6. 2.2.1.2. Geniş Zamanın Hikâyesi 

Metinde geniş zamanın hikâyesinin şahıslara göre durumu şu şekildedir: 

 

 

   Şahıslar   Kip+Hikâye+Şahıs Eki     Örnekler 

    Kip+Şahıs Eki+ Hikâye 

1.Teklik Şahıs  -r+ø-dı+m, -ür+ø-dü+m   añlardım    (32)  

          görürdüm (1187)   

         (geniş zamanın  

          hikâyesi 1. teklik şahıs 

          çekimi metinde iki 

          yerde görülmektedir.) 

2. Teklik Şahıs              -     Metinde örneği  yoktur. 

          

3. Teklik Şahıs    -ar+ø-dı+ø/-er+ø-di+ø  iderdi        (49) 

             -r+ø-di+ø, -ır+ø-dı+ø,           olurdı        (53) 

                     -ur+ø-dı+ø/-ür+ø-di+ø,         dilerdi       (150)   

                                  -maz+ø-dı+ø/-mez+ø-di+ø,  gelmez idi  (1107)                                         

             mez+i-di+ø                düşmezdi   (1135)  

                             görürdi       (1138) 
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                                                                                 varırdı        (1144) 

                                                                    ya…mazdı    (1145) 

                                         çı…ardı        (1165) 

                         girerdi          (1756)     

1. Çokluk Şahıs   -er+ø-di+k           n’iderdik    (1899)  

              (Geniş zamanın hikâyesi

               1. çokluk şahıs çekimi

               metinde bir yerde   

                                                                               görülmektedir.) 

             

2. Çokluk Şahıs                 -          Metinde örneği yoktur. 

               

3. Çokluk Şahıs    -er+ler+ø-di, -r+ler+ø-di,      olurlardı     (47) 

                                      -ur+lar+ø-dı                         dirlerdi      (48) 
                    iderlerdi     (95) 
     

4.2.6. 2.2.1.3. İstek Kipinin Hikâyesi 

Metinde istek kipinin hikâye çekimi sadece 3. teklik şahısta görülmektedir. 

Şahıs    Kip+Hikâye+Şahıs Eki     Örnekler 

3. Teklik şahıs   -a+y-dı+ø/-e+y-di+ø   göreydi    (48) 

                                                                                   olaydı     (222) 

          

4.2.6. 2.2.2. Rivayet Birleşik Zaman 

Metinde rivayet birleşik zaman çekimi yoktur. 

 

4.2.6. 2.2.3. Şartlı Birleşik Zaman   

4.2.6. 2.2.3.1.  Görülen Geçmiş Zamanın Şartı  

Görülen geçmiş zaman şartının şahıslara göre durumu şu şekildedir: 
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Şahıslar    Kip+Şart+ Şahıs Eki    Örnekler  

                                    Kip+ Şahıs Eki+Şart  

1. Teklik Şahıs                 -    Metinde örneği yoktur. 
           

2. Teklik Şahıs   -di+ñ+ø-se, -du+ñ+ø-sa itdiñse     (280) 

                                                                                  olduñsa    (520) 

                          bulduñsa  (1317 

       

3. Teklik Şahıs    -dı+y-sa+ø/-di+y-se+ø         oldıysa      (133) 

                                                                                  gitdiyse    (854)    

                         itdiyse      (918) 

                                                                                  buldıysa   (1792) 
           

1. Çokluk Şahıs              -        Metinde örneği yoktur. 
          

2. Çokluk Şahıs              -          Metinde örneği yoktur. 
          

3. Çokluk Şahıs              -                 Metinde örneği yoktur. 
          

 

4.2.6. 2.2.3.2. Geniş Zamanın Şartı 

Metinde geniş zamanın şartının şahıslara göre durumu şu şekildedir: 

Şahıslar   Kip+Şart+ Şahıs Eki  Örnekler 

1. Teklik Şahıs    -er+ø-se+m, -r+ø-se+m    dirsem    (738) 

                  idersem  (1576)     

                                                                                 (Geniş zamanın şartının

         1. teklik şahıs çekimi

         metinde iki yerde 

         görülmektedir.) 

2. Teklik Şahıs   -ar+ø-sa+ñ/-er+ø-se+ñ          ararsañ      (56) 
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                                   -r+ø-sa+ñ/-r+ø-se+ñ          sürerseñ (89)                                       

     -ır+ø-sa+ñ/-ir+ø-se+ñ          virirseñ       (93) 

                             -ur+ø-sa+ñ/-ür+ø-se+ñ        gµzlerseñ     (112)                                                      

                olursañ       (132)  

                 görürseñ     (166)   

                §orarsañ      (266)  

                                varırsañ      (1905) 

3. Teklik Şahıs          -ar+ø-sa+ø/-er+ø-se+ø       gelürse        (107) 

            -r+ø-sa+ø/-r+ø-se+ø,          iderse          (117)     

                                      -ur+ø-sa+ø/-ür+ø-se+ø,      baπlarsa      (197)                                            

            -ır+ø-sa+ø                           dilerse         (330)                   

                                                                               ya…arsa        (522)  

                                                               …alursa         (872)  

                                                                               varırsa       (1375)  

                                                                        

1. Çokluk Şahıs               -          Metinde örneği yoktur. 
              

2. Çokluk Şahıs             -        Metinde örneği yoktur. 
              

3. Çokluk Şahıs             -                Metinde örneği yoktur. 
              

 

4.2.6. 2.2.4. “iken”  Zarf-Fiil Şekli  

4.2.6. 2.2.4.1. Geniş Zamanın “iken” Şekli 

Metindeki örnekleri şunlardır:  

  bilürken ol mu…addem oldı ¢ur™ân    (777) 

 olurken emr-i bi'l-ma¡rûfa …âdir   (788) 

 yürürken eylemekdür hem  ta√ayyür  (802) 

 gözet  sen  ≠ikr iderken bunda âdâb  (1348) 
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          giderken itse bir ¡âlim telâ…µ    (1453) 

          †oπarken gün da«ı hem ma†la¡ından  (1522) 

          düzem dirken varır belki «arâba   (1989) 

 

           4.2.6. 2.2.4.2. Öğrenilen Geçmiş Zamanın “iken” Şekli  

Metinde öğrenilen geçmiş zamanın “iken” şekli üç yerde görülmektedir. 

Ebû-Bekir ¡Ömer olmuşken ef∂al   (800) 

nu§û§a …ılmış-iken istinâdı    (1496)  

geçerler bulmuş-iken anda fur§at   (1662)  

 

4.2.6.3.  Fiil Çekiminde Soru Şekli 

Metinde fiillerin soru şekli düz-dar ünlülü olan “mı/mi“ soru eki ile 

oluşturulmuştur. Soru eki çoğunlukla şahıs ekinden sonra gelmiştir. Metinde 

geçen örnekleri şunlardır:  

†abµ¡at eglenür mi anda √âşâ   (70)  

nedir gördüñ mi Fa«rü'l-Kâ™inâtı   (86) 

şekerden far… ider mi şâbı nâ-dân  (95)  

Kelâmu'llâhi hµç itmez mi taπyµr    (124) 

gözüm le≠≠et alur miñ sen yiseñ bal  (499) 

ma¡â§µden ¡amel bulsun mı no…§ân  (919)   

begim görmez misin şehrü'§-§ıyâmı  (1263)   

da«ı …ıldıñ mı her gün beş namâzı   (1676)  
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4.2.6.4.  Fiilimsiler    

4.2.6.4. 1. İsim-Fiiller    

Fiillerin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları şahıs ve zamana bağlı 

kalmadan gösteren fiil isimleridir. İsim-fiiller hem fiil isimleri hem de özne, 

tümleç ve nesne aldıkları için fiildirler. 83   Metinde geçen isim-fiil ekleri ve 

örnekleri şunlardır:  

İsim-Fiil Eki                     Örnekler   

-ma…/-mek  rüsûmı dikmegi «al… itdi Allâh   (421) 

    o… atma… at segirddirmek revâdır    (752) 

    da«ı πa§b-ıla «al…ıñ mâlın alma…    (771) 

    aña söz söylemek hem bir şekildür    (1575) 

    dutunma… eylemek düşmâna şirret   (1589) 

    ikinci gökden inmek oldı ¡µsâ   (1817) 

    †ıraş olma… bıyı… …ır…ma… ne kim var  (1942) 

 

-ma/-me    o…uyup yazmaπa …ılsa meveddet   (2014) 

                        nef¡i göstermesi nu§ret i¡ânet    (371) 

        da«ı ≠ev…lenmesi hem ma¡§iyetdir    (748)   

        teberrû¡ itmesi ol oldı evlâ    (874)  

      melekden olması men¡ oldı her dem   (951)  

       …ıyâmet …opması vardır mu√a……ak   (1592)  

     üçüncidür zinâdan †oπma evlâd    (1695)

         giyerler başa nûrdan dökme bir tâc   (1711) 

     olur pes çı…ması oldu…da destûr    (1861) 

 

                                                           
83

 Kâzım Köktekin, Eski Anadolu Türkçesi, Fenomen Yay., Erzurum, 2008, s. 124. 



 

140 

-ış/-iş, -uş/-üş   Metinde örneği yoktur.  

 

4.2.6. 4. 2.  Zarf-Fiiller (Gerundiumlar)  

Şahıs veya zaman belirtmeden soyut bir hareket kavramı ifade eden 

fiilimsilere zarf-fiil denir.84 Zarf-fiil eki almış sözcükler cümlede zarf bazen de 

bağlaç olarak kullanılan kelimelerdir. Metinde çeşitli fonksiyonlarla kullanılan 

zarf-fiil eklerinin incelenmesinde Kemal Yavuz’un Mu’înî’nin Mesnevî-i 

Murâdiyye’si-Mesnevî Tercüme ve Şerhi Gramer ve Sözlük adlı kitabındaki tasnif 

dikkate alınmıştır. 85  Metinde zarf-fiiller sıklıkla kullanılmıştır. Metinde geçen 

zarf-fiil ekleri şunlardır. 

 

4.2.6.4.2.1. Hâl Bildiren Zarf-Fiiller  

Ekler                         Örnekler     

-ken, -iken    bilürken ol mu…addem oldı ¢ur™ân   (777) 

     olurken emr-i bi'l-ma¡rûfa …âdir  (788) 

     Ebû Bekir ¡Ömer olmuşken ef∂al    (800) 

     yürürken eylemekdür hem  ta√ayyür  (802) 

     gözet sen ≠ikr iderken bunda âdâb    (1348) 

     nu§û§a …ılmış-iken istinâdı    (1496) 

     geçerler bulmuş-iken anda fur§at   (1662) 

     düzem dirken varır belki «arâba   (1989) 
 

-ma… ile/-mek ile  …ıyâfet düzmek ile ¡ilm alınmaz     (88)  

     sa¡âdet bulmaπ-ıla oldı mesrûr     (834) 

                                                           
84

 Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yay. , İstanbul, 1989, s. 166. 
85

 Kemal Yavuz, Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si-Mesnevî Tercüme ve Şerhi Gramer ve Sözlük    

    I, SÜ Mevlâna ve Uygulama Merkezi Yay., Konya,  2007, ss. 164-166. 
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     (Bu zarf-fiil eki metinde iki yerde    

      geçmektedir.) 

 

-meksizin    nikâ« itmeksizin olmaz mülâ…µ   (1812) 

     (Bu zarf-fiil eki metinde bir yerde    
      geçmektedir.)     

 

4.2.6.4.2.2. Zaman Bildiren Zarf-Fiilleri 

Ekler                      Örnekler  

-du…ça    pes andan §oñra ol oldu…ça lâzım   (476)  

     …a≥â idsün bulundu…ça √ayâtı    (853) 

     (Bu zarf-fiil eki metinde iki yerde    

      geçmektedir.) 

-dı…da/-dikde,    …açan oldu…da ben tedrµse lâyı…   (44) 

-du…da/-dükde    …alem çaldı…da kâπıd üzre «a††â†   (420)  

     küfür geldikde …almaz cânım µmân  (617)  

       velâkin za√m irişdikde …a≥âdır     (688) 

     …açan âb-dest alup giydikde anı   (1373) 

     saña «al… olmasun buldu…da fur§at   (1422)  

     i§âbet eyledikde oldı zâ™id    (1497) 

     …açan aldı…da za……ûmı eline    (1785) 

-ınca/-ince   …ıyâmet tâ gelince oldı lâ-zâl   (975)  

            nebiyy-i Nû√a varınca sürüldi    (1018)  

            geçince şer¡-i Nû√ı …ıldı tebdµl   (1034) 

           ibâdet olmaz  ¡a…lı bulmayınca    (1039) 

         nu†u… itmezler ilhâm olmayınca   (1067) 
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        inişdür hem yo…uşdur tâ çı…ınca   (1660) 

-madan/-meden,   müvellid olmadan oldı mu¡arra   (377)  

   -medin                              yemek içmek yatup oturmadan pâk  (395)  

             anı derk itmeden gözler mu¡arrâ   (426)  

     ≥arar …a§d itmedin ol ola vâ§ıl   (1100)  

            geçer ol batmadan cümle bi√ârı   (1312) 

-ma…da/-mekde   «a†â™ itmekde mümkin mu√temeldir (1500) 

           ni@âm virmekde bulmışdur mahâret   (1890)   

-ma…dan/-mekden   yaratma…dan bu olmuşdur murâdı   (415) 

         bu ¡âlemde görünmekden müberrâ   (426)  

          ki≠ibden …or…a… olmakdan emµndür  (1015)  

       gerinmek esnemekden hem beridür  (1158)  

 

-meksizin    nikâ« itmeksizin olmaz mülâ…µ    (1812)  

       (Bu zarf-fiil eki metinde bir yerde    

      geçmektedir.)  

-mazdan/-mezden    yetişmezden mu…addem sen al âb-dest  (494)   

         bürûdet gelse ger olmazdan a…†âr    (1415) 

         «a†µb inmezden evvel minberinden   (1522)  

         belµ gelmezden evvel va√y-i İslâm   (1568)  

-unca…    olunca… bir olur mu≥†arr u «â™if   (316)  

     (Bu zarf-fiil eki metinde bir yerde    

      geçmektedir.) 
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4.2.6.4.2.3. Bağlama Bildiren Zarf-Fiilleri 

    Ek         Örnekler  

-y)up/-(y)üp    anı ta§dµ… idüp hem eyle i…râr   (261) 

     i†â¡at eyleyüp hem olsa irşâd    (407) 

     ¡ilelden …urtılup ol buldı §ı√√at   (412) 

     ider ol çalışup †â¡at dem-â-dem   (609) 

     yı…up ¡ır≥ın muπayyer itmek anı   (779)  

     kesüp  râhi da«ı hem alma… emvâl   (792) 

     yuyup anı içinde …odı tekrâr    (1165) 

     uçup …almaz √icâblar bu arada   (1596)   

 

4.2.6. 4.3. Sıfat-Fiiller (Partisipler)  

Kaya Bilgegil Türkçe Dil Bilgisi adlı kitabında sıfat-fiillerin tanımını şu 

şekilde yapmıştır: “Eylem kavramı taşıdıkları hâlde, çekilme kabiliyetinden 

mahrum olan, yan cümleciklerde yüklem görevi alabilen niteleyici kelimelere 

sıfat-fiil denir.” 
86 

 Kemal Eraslan ise sıfat-fiil yerine isim-fiil terimini kullanarak 

Eski Türkçede İsim-Fiiller adlı kitabında sıfat-fiillerle diğer sıfatlar arasındaki 

farkı şu şekilde belirtir: “İsim-fiillerin diğer vasıf isimlerinden, yani sıfatlardan, 

farkı bunların zaman ifadesi taşımaları ve bir ismin sıfatı oldukları zaman bile 

iyelik ekleri alabilmeleridir.” 
87

Sıfat-fiiller cümle içinde daha çok sıfat 

görevindedir. Bütün isim çekim eklerini alabilirler. Metinde geçen sıfat-fiil ekleri 

ve örnekleri şunlardır: 

 

  

                                                           
86

 M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dil Bilgisi, 3. Baskı,  Dergâh Yay. , İstanbul,  1984, s. 197.   
87

 Kemal Eraslan, Eski Türkçede İsim-Fiiller, İÜ Edebiyat Fakültesi Yay. , İstanbul, 1980,  s. 12. 
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Ekler         Zaman                   Örnekler 

-(y)an/-(y)en      geniş zaman   gören  hem o…uyan yazan eşiden 

        (156)    

       namâzın …ılmayan er oldı kâfir 

        (624) 

       va§iyyet eylesün bâ…µ …alana  

        (856)   

       buña ¡a…l itmeyenler oldı √ayrân  

        (1059)  

       aña sebb eyleyenler oldı zındµ…  

        (1206)  

       bilenler anı ber-sâdir ya zâhid  

        (1419) 

       girenler anda lâyı…dur &evâba  

        (1499) 

       bu dünyâyı benim milkim diyenler  
        (1606)  

 

-dı…/-dik,           geçmiş  zaman  …ula gönderdigi hem fa≥l u i√sân

    -du…/- dük     (372) 

       ider ol doπduπı sâ¡atde tekrâr 

        (639)  

       ya √âdi& oldıπı gün altı me≠kûr 

        (905)    

        iderler gördügi şeyden √ikâyât 

        (946) 
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       kitâbı virdigi hep oldı mürsel  

        (1057)  

       dinilmez sevdigim aña kerâmât  
        (1322)  

       »udâ emr itdigi yerde dururlar    

        (1755)    

       çalarlar bulduπı yerlerde seyfi  
        (1856)  

 

-miş      geçmiş zaman    döşenmiş süfrede ger olsa biryân 

        (71) 

       çürimiş tenleri hem ider µcâd  

        (593)    

       …a≥â itmezse ol geçmiş …a≥âsın 
        (858) 

 

4.2.7. İsimlerde Bildirme 

İsimlerde bildirme Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin “er- >ir- > i-“ 

şeklinde ekleşmesinden oluşan  “
i- fiili” ve Eski Türkçedeki tur- yardımcı fiilinin 

geniş zaman çekiminden (tur-ur) çıkan, ek-fiilin bildirme kipinin teklik ve çokluk 

üçüncü şahıs çekimlerine gelerek anlamı güçlendiren “-dır/-dir” eki kullanılarak 

yapılır.88 “i- fiili” belirli çekim şekilleri ile vazife görerek bir yandan birleşik fiil 

çekimlerinin temelini kurar, öte yandan bütün isim ve isim şekillerini fiil kalıbına 

sokup onları fiillleştirerek isim cümlelerini meydana getirir.89  i- ek-fiilinin asıl 

fiillerden farklı olarak bildirme niteliğinde dört kipi vardır. Bunlar geniş zaman, 

görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve şart kipleridir. Metinde i- ek-

fiilinin geniş zaman, görülen geçmiş zaman ve şart kipi kullanılmıştır.  

 

                                                           
88

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 2010, ss. 42, 81. 
89

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım-Yayın, İstanbul, 2003,  s. 314. 
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4.2.7.1. Görülen Geçmiş Zaman 

Metinde bildirme görülen geçmiş zaman sadece 3. teklik şahısta 

kullanılmıştır. 

 

                Şahıs    Zaman+Şahıs Eki         Örnek  

 3. Teklik Şahıs      +i-di+ø    ¡ilim bir bikr idi …ıldı izâle   

         (1281)  

         (bildirme görülen geçmiş 

         3. teklik şahıs zaman                         

                              metinde bir  yerde  

         geçmektedir.) 

 

4.2.7.2. Geniş Zaman  

Bildirme geniş zaman, Eski Türkçedeki “er-ür-men, er-ür-sen” gibi geniş 

zaman çekimindeki “er-“ yardımcı fiili ile geniş zaman gösteren “-ür” ekinin 

birbirleriyle kaynaşarak eriyip kaybolması ve çekimde şahıs gösteren “-men, -sen” 

zamirlerinin de birer ek kalıntısı hâlinde devamı ile oluşmuştur. 90 Bildirme geniş 

zamanın üçüncü şahıs çekimlerinde başka bir ek kullanılır. Bu ek Eski Türkçedeki 

“tur-“  yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminden çıkan tur-ur > dur-ur > -dır/-dir, -

dur/-dür değişimine uğramış  -dır/-dir, -dur/-dür ve -dırlar/ -dirler, -durlar/-dürler 

ekleridir. Bildirme geniş zamanın olumsuz şekli “değil” kelimesiyle yapılır. 

Metinde bildirme geniş zamanın şahıslara göre durumu şu şekildedir: 

 

  

                                                           
90

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. , 3. Baskı, Ankara, 2009,  

    s. 703. 



 

147 

Şahıslar   Zaman+Şahıs Eki   Örnekler 

1. Teklik Şahıs        +(y)em            ◊üseynem Sünniyem hem 

             Mâturµdµ (24)  

            tava††un itmişem  Isbartavµyem     

                   (25)               

                    disün ol mü™minem ◊a……a bilâ-             

                     reyb  (667)   

2. Teklik Şahıs   +sin                 ki sensin cümle ¡âlemler penâhı  

             (30)  

                  (Bildirme geniş zaman 2. teklik          

                      şahıs metinde bir yerde geçmektedir)                                                                                                                                 

3. Teklik Şahıs      +ø, +dır/+dir              yanında bir-durur ayran u biryân

     +dur/+dür, +durur           (95)  

            degil+ø, degildir          da«ı erdir veyâ «atun kişiden (157)
        

                                          ne kâdµrdür bula bülbül gibi dil

                    (193) 

                degildir bi'l-fi¡il hem mâ-§ada…dur

                 (258)  

                ki oldur mümtenµ¡  hem müste√µlât 

                                                                 (276)   
            

                             bunuñ √a……ında var  âyât u a«bâr

                                                               (312) 

           degil lâzım ki ço… olma… ¡adµmât 

                                                                       (355)         
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          velµlerde belµ vardır kerâmât (1290)   
           

   1. Çokluk Şahıs        -               Metinde örneği yoktur.  
        

   2. Çokluk Şahıs       -               Metinde örneği yoktur.   
         

   3.  Çokluk Şahıs               -       Metinde örneği yoktur.  

 

          

4.2.7.3. Şart  

Metinde bildirme şart kipi 2. ve 3. teklik şahıslarda kullanılmıştır.  

Şahıslar     Zaman+Şahıs Eki       Örnekler    

2. Teklik Şahıs      +i-se+ñ       eger ¡a††âr iseñ al misk ü ¡anber (74)

          (Bildirme şart kipi 2. teklik şahıs                  

                                                            metinde bir yerde geçmektedir.)
                                   

           3. Teklik Şahıs       degil+ø-se       degilse mümkin aldırsunlar âb-dest   

            (1941) 
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SONUÇ 

 

1. Ses ve şekil yönünden incelediğimiz eser Klasik Osmanlı Türkçesi 

dönemine aittir. Bu inceleme ile üzerinde çalışılmamış eseri günışığına çıkarıp 

eserden yola çıkarak yazıldığı dönem olan Klasik Osmanlı Türkçesi döneminin 

ses ve şekil yapısını ortaya koymaya çalıştık. 

2. Eser, “akaid ilmi” ni halka anlatmak, öğretmek ve bu ilme dair bilgilerin 

uzun süre halkın hafızasından silinmemesi için manzum şekilde ve aruz ölçüsüyle 

yazılmıştır. Bu türde İslam tarihi boyunca eğitim ve öğretim çalışmalarında 

ezberleme kolaylığı sağladığından ve uzun süre hafızalarda kalabildiği için Ûşî’ye 

ait el-Emâlî, Hızır Bey’e ait el-Kasîdetü’n-nûniyye, Lekânî’ye ait Cevheretü’t-

tevhîd, XVII. yüzyıl şairlerinden olan ve Rızâî mahlaslı Tokatlı İshâk-ı 

Zencanî’ye ait Manzûme-i Akâid, Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya ait Mârifetnâme, 

Birgivî’ye ait Vasıyye gibi akâid kitapları da hep manzum şekilde ve aruz 

ölçüsüyle yazılmıştır. Bu eserlerin hepsi -Lekânî’ye ait Cevheretü’t-tevhîd hariç- 

Mâtûrîdî ekolüne bağlıdır. İncelediğimiz eser de Mâtûrîdî ekolüne bağlıdır.  

3. Eser Klasik Osmanlı Türkçesinin dil özelliklerini taşımaktadır:          

»udânıñ (38),               görürsün (84),               doπduπı  (639),              açdırdı  

(1171)           vardır  (1290),          ideriz (1295),           bildigim  (1350). Bunun 

yanında eserde iki şekilde kullanılan kelimeler ve eklerden dolayı düzlük-

yuvarlaklık uyumunun tamamlanmadığı söylenebilir.         kendi (117) -            

kendüye (790),         artu… (1233) -     آ artı…  (1644),          gerekdür  (128) –        

vardır (133),          itdim  (33) -         irdüm (1175)  örneklerinde olduğu gibi eserde 

yuvarlaklaşma temayülünün görülmesi, az da olsa Eski Anadolu Türkçesi 

özelliklerinin varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. 

4. Eserde her bir başlık farklı bir konuya işaret etmektedir. Allah’ın 

sıfatları, Kur’an’ın hükümleri ve faziletleri, kaza ve kader, Hz. Muhammed, hayatı, 

mucizeleri, dört halife Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman; Hz. Hasan 

Hz. Hüseyin, aşere-i mübeşşere olarak ifade edilen cennetle müjdelenen zatlar, 
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evliyalar ve kerametleri, Ebu Hanife, meleklerin faziletleri, cüzî irade, iman ve 

İslam birliği, helal ve haram, büyük günahlar, iman ve ibadet, mürşit,  Harut ile 

Marut, şeytan ve cinler, cennet ve cehennem, kıyamet günü ve kıyamet hâlleri, Hz. 

Hızır, Hz. Mehdi, Yezid, kutsal kitaplar, dört mezhep ve kurucuları, deprem, ay 

ve güneş tutulması, sihir, burçlar, ölüm ve kabir hâlleri, şefaat gibi konular 

üzerinde durulmuştur. Başlıkları Arapça olan eserin sonunda vasiyetnâme ve 

münacaat yer almaktadır.  

5. Eser mesnevi şeklinde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Eserde aruz vezni 

başarıyla kullanılmakla birlikte az da olsa aruz hataları görülür. Çoğunlukla tam 

ve yarım kafiye kullanılmıştır. Mısra sonlarında kafiyeyi meydana getiren 

sözcükler hem Türkçe hem de Arapça ve  Farsça  asıllı kelimelerden seçilmiştir.   

6. Okuru bilgilendirmek amacıyla yazıldığı için eserde konuşma diline 

yakın bir dil kullanılmıştır.  

7. Eserde başta Farsça terkipler olmak üzere birçok kelime klasik imlasının 

yanında halk arasındaki telaffuza göre harekelenmiştir:         - es…âm (150),      - 

√e&& (215),               – türrehâtı (348),          -  civân (1381),         – süfli (1723),  

        - mi¡zâl (815),           - re¡âyâ (1914), ت                  - Fa«rü'l-Kâ™inât,                nâr-ı 

nµrân (615),                       rûz-ı ma√şerde (136),             - rûz u şeb  (1808) gibi 

kelimelerde mahalli söyleyiş ön plandadır.    

8. Eserde ekler genellikle bitişik yazılmıştır. Hatta “ile, içün, kim” gibi 

edatların sıklıkla bitişik yazıldığı görülmektedir:             şar†-ıla (229),          ¡amel-

kim  (265),             sürülsün (679),               zinâsı-çun (785),            beslemek  

(368),            §ovu…dur (1682), ... 

9. Eserde fonetik açıdan kelime ve eklerde hem düzleşme hem 

yuvarlaklaşma eğilimi görülmektedir. Metindeki bazı örnekleri şunlardır:         

altun  (89),           …urı (89),       آ   alur  (94),        آ eglenür   114),              üçünci  

(534),           çürimiş (593),             çalışup  (609),            incü  (1110),              

uruldı (1126),           gice (1418), ...  
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10. Eserde kalın sıradan kelimelerin başında bulunan “t“ sesi bazen tı (  ) 

ile bazen de  dal  (  ) ileyazılmıştır. Bunun sonucu aynı kelimenin iki farklı yazımı 

ortaya çıkmıştır. Eserde bu kelimeler nasıl yazılmışsa, çalışmamızda o şekilde 

gösterilmiştir. Metindeki bazı örnekleri şunlardır :              doπduπı (639)-           

†oπma ( 717),          dutar (800) -             tu†updur  (1351),         do…uz  (1020)  -  

            †o…uzda (1558),  ...   

11. Özellikle alıntı kelimelerde   ve پ ile kararsız yazılış gösteren p 

ünsüzü, -(y)up/- y)üp zarf fiil ekinin yazımında daima   ile standartlaştığı 

görülmektedir. Metindeki bazı örnekleri şunlardır:            eyleyüp  (119),            

bilüp (356),          görüp  (770),           §ayup  (887),           yatup  (936),          

vurup  (1305), ...  

12.  Eserde dil uyumu sağlamdır. Dil uyumunu bozan ekler “ken, iken“ 

zarf-fiil eki ve bir kelimede geçen “-ki” aitlik ekidir:             olurken (788),        

        §oñrakinden  (883),              …ılmış-iken (1496),               †oπarken (1522),  

               bulmuş-iken (1662). 

13. Ünlü türemesi olayı sadece Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde 

görülmektedir. Bunun temel nedeni alıntı kelimeleri Türkçenin hece yapısına 

uydurmak ya da  bu kelimeleri vezne uygun hâle getirmektir. Metindeki bazı 

örnekleri şunlardır:            آ
    
āşikārā   < āşkārā )  434),            √ükümde ( < √ükm )  

(548),         cisim   ( < cism )  (997),              āsümānı     < āsmān)   1394).  

14. Bildirme geniş zaman 3. teklik şahıs “- dır/-dir, -dur/-dür“ ekinde hem 

düzleşme hem de yuvarlaklaşma temayülü vardır.              §â√ibidür (39),           

kâdµrdür (192),          degildür (258),              müşteπildür (497),             cevâhirdir  

(561),                …andedir  (632),               i¡ti…âddır (645),             gerekdir  (1064), ...  

15. İlgi hâli ekinin her zaman düz ünlülü olduğu görülmektedir:          

enâmıñ (793),         dehriñ (1053),                 dertlileriñ (1106),             diyârıñ 

(1990), ... 
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16.  Eser dönemin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Eserde Arapça ve 

Farsça kelime ve tamlamalar yaygın şekilde kullanılmıştır. Bunun yanında eser 

halka yönelik yazıldığı için halk dilinde yer etmiş birçok ifadelere, deyimlere, 

arkaik kelimelere de yer verilmiştir. Eserde özel adlar sıkça kullanılmıştır. Toplam 

3764 madde başı kelimenin yer aldığı eserde Arapça kökenli kelimeler 

çoğunluktadır.    
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                Mefā’µlün Mefā’µlün Fe’ūlün 
 
Hâ≠ihi Man@ûmetü'l-¡A…â™id Ellefehâ  e'ş-Şey« İbnü'ş-Şey« el-Mu§†afâ el-◊amµdµ1 

 

[Ç 1b]   [K 8b]         ¿enâ vü √amd u şükr olsun »udâya  
                           Anıñ in¡âmı lu†fı bµ-nihâye  
 
                           ~ıfâtıyla ezelde oldı mev§ûf 
                           Murâd itdi ola …alblerde ma¡rûf  
 
                          İdüpdürken «i†âbın mâ-sivâya  
                                 Ta¡allu… eyledi ol mâ-¡adâya  
 
                            Vücûdiyyâtı irdirdi2 vücûda  
                                 Getürdi mümkinâtı hem şühûda 
 
                          5       Mufa≥≥al …ıldı ≠µ-rû√ı …amuya  
                                 ¡Adûsın müsta√a… …ıldı †amuya 
 
    »u§û§â3 @âhir oldı nev¡-i insân  
  ¢amu ev§âf-ıla hem …ıldı i√sân  
 
              Tekâlµfe …ılupdur anı …âbil4  
                                         Aña mün…âd olur insân-ı kâmil   
 
                                         Kemâlinden idüp i@hâr-ı √ikmet  
                                         Aña peyπamberânı …ıldı ra√met  
   
       Vesâ™il oldılar µ§âl-i ◊a……a  
                               Mübelliπ oldılar a√kâmı «al…a  
 
                       10            »u§û§â  bülbül-i bâπ-ı belâπat  
                                       Da«ı «andân-ı gülzâr-ı fa§â√at  
 

 
 

                                                 
1  Başlık: Hâ≠ihi Man@ûmetü'l-¡A…â™id Ellefehâ e'ş-Şey« İbnü'ş-Şey« el-Mu§†afâ el-◊amµdµ : 
*Bu  akaid kitabının müellifi Şeyh oğlu Şeyh Mustafa el-Hamidi’dir. 
 
 
 
2  irdirdi:  irdürdi  Ç 
3  «u§û§â:  «u§û§an  Ç    
4  …âbil:  …â™il  Ç  
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                        Odur hem kevkeb-i mülk-i sa¡âdet  
                                  Mura§§a¡  tâc u hem kân-ı şefâ¡at5          
         
[Ç 2a]                   Mu√ammeddir √abµbi Mu§†afâsı  
                           Odur ¡âlemleriñ hep6 mu…tedâsı  
             
                           ªuhûr itdi o kim lu†f-ı »udâdan 
                               »alâ§ oldı benµ âdem ¡amâdan 
                                                                                                   
[K 9a]                   Münevver …ıldı ol nûruñ ≥iyâsı  
                                  Be-küllµ ¡âlemi ço…dur vefâsı  
 
                    15     Olupdur  ¡âleme ol ma√≥-ı ra√met  
                                Anıñ7 nûrına πar… oldı bu ümmet        
                     
                           ~alât olsun cemµ¡-i enbiyâya  
                          Da«ı ol Fa«r-i ¡Âlem Mu§†afâya  
 
                      Selâm ol8 enbiyâ vü mürselµne 
                        Ola hem ol Şefµ¡ü'l-Mü≠nibµne  
 
     »u§û§an âline evlâdına hem 
                           Küfür emrâ≥ına ol …ıldı merhem 
 
                                  ¡Umûmen dâ«il olsun cümle a§√âb  
                             Bu ümmetde olupdur lübbü'l-elbâb 
                    
                        20       Ebû-Bekr ü ¡Ömer ¡O&mân u ◊ayder 
                          ¡Alµyü'l-Murta≥âdır oldı reh-ber  
 
     Olupdur cümlesi ◊a……ıñ hüdâtı  
                       Da«ı hem şer¡-i πarrânıñ9 √umâtı  
 
                                      Da«ı ≠ürriyyeti etbâ¡  ü en§âr  
                                Olupdur  «âk-i pâyında10 sezâ-vâr 
 
 

               Sebeb-i Te™lµf-i Kitâb ve İ¡tirâf-ı ¢u§ûr ve Med√ü'l-Veled ve'l-Üstâd 11 

                                                 
5  odur:   odır   Ç    u:  -  K  
6  hep:  hem  Ç     
7 anıñ:  anuñ  Ç 
8 ol:  olsun  K     
9 πarrânıñ:   πarrânuñ  Ç 
10 «âk-i pâyında: «âk-i bâbında  K 
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                                    Pes andan §oñra bu ef…âr-ı a√…ar  
                               ¢u§ûrın mu¡terifdür ≠ât-ı a§πar  
 
                              ◊üseynem Sünnµyem hem Mâturµdµ 
                                     Da«ı Afşârµyem andan ◊amµdµ  
 
                           25         Tava††un itmişem12 Isbartavµyem 
                                       Telemmü≠ itmişem hem Bursevµyem  
 
[Ç 2b]      ¡Amelde me≠hebim Nu¡mân-ı a¡@am 
                                 Sirâcü'l-ümmet oldı ol mufa««am 
 
                       Ebû Yûsuf Mu√ammed oldı yârân 
                                 Aña olsun gözüm cennetde cârân 
  
[K 9b]                        Benim hem vâlidim Şey« Mu§†afâdır 13 
                                  Da«ı ta…vâ vü zühde i&nâdır  
 
                                 Ma…âmın …ıl »udâ gülzâr-ı cennet  
                             Be…âda vir aña devlet ü ¡izzet  
 
           30    ¿erâsın …ıl mu†ayyeb yâ İlâhµ  
                       Ki sensin cümle ¡âlemler penâhı  
                                                                                               
                           Vücûdum milkine14 ol oldı ¡illet  
                                    Benim hem ¡i≠≠etim-çün çekdi za√met 
 
                                  O…utdı ben ≥a¡µfe ço… kitâbı 
                           Duyar gûşum hem añlardım «i†âbı 
 
                       Mütûnuñ bir…açın ben itdim e≠ber  
                               Yolunda15 ¡ilmiñ oldı baña rehber 
 
                           Pes andan geçdi dünyâdan o mer√ûm 
                      Olupdum16 πayr-i dersden fekk-i ma√rûm 
                         35 »udâ itdi baña andan hidâyet 

                                                                                                                                      
11 Başlık : Sebeb-i Te™lif-i Kitâb ve İ¡tirâf-ı ¢u§ûr ve Med√ü'l-Veled ve'l-Üstâd :  Sebeb-i Te™lif   K  
*Kitabın yazılış nedeni,  kusurların itirafı,  oğul ve üstadın methi (hakkındadır.) 
12 itmişem:  etmişem  K 
13 Mu§†afâdır:  Mu§†afâdur   K          
14 milkine :  mülkine  Ç 
15 yolunda:  yolında  Ç 
16 olupdum:  olupdur  Ç 
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                              Mevâni¡den da«ı buldum selâmet   
 
                      Be-nâ-gâh oldı gûya baña ilhâm  
                              ªamµrim duydı bir fâ≥ıl ¡alµ nâm17 
 
                            Libâs-ı rif¡atim virdim ¡abâya  
                         ¡Azµmet eyledim ol «âk-i pâya  
 
                                    »udânıñ  lu†funa ma@har olupdur 
                                    ¡Ulûmuñ cümlesin e≠ber bilüpdür18 
 
                             Aña ¡âdet19 olupdur dersde ta√…µ…  
                           Ta§arruf §â√ibidür itdi ted…µ…  
 
                          40         Telemmü≠ eyledim andan √a…âyı…  
                              Gelüpdür 20 …albime sırr-ı da…âyı…  
                              
  Mevâddı eyledim ben anda tekmil 
                                 Da√ı sâ™irlerin ol …ıldı21 teshµl 
 
[Ç 3a]                          İderdi dersde hem …ânûn-ı âdâb 
                                        ¡Ulûm içinde hem fet√ oldı ebvâb  
 
[K 10a]                            Anıñ ¡indinde ben itdüm bidâyet  
                                        Ta¡allüm eyleyüp buldum nihâyet   
 
                 ¢açan oldu…da ben tedrµse lâyı…22  
                                        Du¡â itdi baña ol merd-i fâ™i…  
 
 45         Baña virdi …amu fende icâzet 
                                     Didi olsun saña benden emânet 
 
  ¡İlim ba√rinde πavvâ§ ol √abµbim  
                                Gül-istân içre ötsün23 ¡andelµbim  
 

  

                                                 
17 be-nâ-gâh:  baña  Ç   gûyâ baña: baña gûya  Ç    duydı:  didi  Ç                                                                                                                
18 cümlesin:  cümle  Ç     bilipdür:  bilüpdür   Ç                                                                        
19 ¡âdet:  ¡âdât  Ç                                                                                                                                                                                                  
20 gelüpdür:  gelepdür   K  
21  ol kıldı:  ol oldı  K                                                                                                                                                                                                     
22 ¢açan oldu…da ben tedrµse lâyı…:   ¢açan ben oldu…da derse lâyı…  K                                                                                        
23 ötsün : öt sen  Ç 
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                                Eger24 √ayy olsalar keşşâf u …â∂µ 
                                     Olurlardı anıñ √ükminde râ≥µ  
 
                         Göreydi anı Seyyid belki Vânµ  
                                      Aña dirlerdi Sa¡de'd-dµn-i ¿ânµ  
 
                                   Odır √ükminde hem dânâ vü bµnâ      
                      Pesendµde iderdi İbn-i Sµnâ  
 
                            50        O…utsa25  di……at itse ol celâlµ  
                                Anı ta√sµn iderdi ol »ayâlµ  
 
                   ◊adµ&iñ nâ…ılı26 Müslim Bu«ârµ  
                                       Bunuñ yo… añlara hµç ifti…ârı  
 
                                    Müşerref olsa ¢â∂µ Mµr ü Lârµ   
                                   Da«ı Sa¡dµ  ile Mevlâ Fenârµ   
 
                              ◊üküm na§b27 itseler olurdı √âkµm 
                                   Aña dirlerdi ol şar†-ıla ¡âlim   
 
                         Aña ¡Üryânµ  dirler nâm28 ¡Alµdür  
                              ◊a…µ…at añla ol şeksiz velµdür  
 
                          55         Anıñ-çundur29 cehilden ol mu¡arrâ  
                            Kebâ™irden ü bed-«ûydan müberrâ 
 
                           Olupdur  ¡âleme üstâd-ı kâmil  
                           Ararsañ30 yo… aña mânend-i fâ≥ıl  

 
 [Ç 3b]                             »udâ  ¡afv eyleye anıñ …u§ûrın                   
                                       Be…âda artura nûrın sürûrın  
 
                               Aña ra√met ide ◊a… bi't-tevâlµ  
                                 Ma…âm olsun aña firdevs-i  ¡âlµ 
 
[K10b]                      »udâ lu†f eyledi işbu fa…µre  
                                Müşerref eyledi ¡ilm-i ke&µre  

                                                 
24 eger:  iger  Ç    
25 o…utsa:  o…udsa  Ç 
26 nâ…ılı:  nâ…ıdı  K  
27 √ükim na§b:  √ikem na§b K                                                                                                                                                           
28 nâm:  nâmı  Ç                                                                                                                                                                                                                                       
29 anıñ-çundur:  anıñ-çun   Ç                                                                                                                                                           
30 ararsañ:  iderseñ    K                                                                                                                                                                  
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                       60       Baña virdi iki ferzend-i †ıflân  
                                    O…urlar sa¡y idüp âyât-ı ¢ur™ân    
 
                                Müsemmâdır biri nâm  Mu§†afâdır  
                                    Semiyyi ≠ât-ı pâk-i müctebâdır31  
 
                                     Biriniñ ismidür ¡Âlim Mu√ammed  
                              Semiyyi ≠ât-ı nâm-ı pâk-i Â√med32  
                                               
     Çalışsunlar bular33 ¡ilme §abâda  
                                     Ola himmetleri fev…a'l-¡ulâda  
 
                                     ◊acerde na…şa beñzer ¡ilm-i §ıbyân  
                                      Buz üstünde34 binâdır ¡ilm-i pµrân  
 
                        65             Murâd itdüm yazam bir  «oşca man@ûm  
                                   ¡A…â™id cümle andan35 ola ma¡lûm  
 
                    ¢abûl itsün bunı ol ehl-i İslâm  
                                 ¢amusı birbirine itsün i¡lâm  
 
                                Anıñ-çun oldı na@mıñ √ıf@ı âsân  
                                 Bunı destân idinsün dilde §ıbyân  
 
                              Dizilmiş iplige incü perµşân 
                                 ‰a…ınsun boynına36 hep cümle i«vân  
 
  ¢alemden pes dökile la¡l ü mercân    
                               Aña ¡âşı… olanlar itdi pinhân  
     
                        70          Şekerden yâ ¡aselden bişse √elvâ  
                                    ‰abµ¡at eglenür mi37 anda √âşâ  
 
                                 Döşenmiş süfrede ger olsa biryân  
                                      Sebµl oldu…da …atlansun mı cû¡an38  
 

  

                                                 
31 nâm :  nâmu Ç    pâk-i müctebâdır :  pâk  müctebâdur  Ç 
32 biriniñ:  birinün  Ç   nâm-ı pâk Â√med:  nâm pâk-i Â√med  K                                                                                                     
33 bular:  birer  K 
34 üstünde:  üstinde  Ç                                                                                                                                                                           
35 «oşca : cûşca  Ç    andan:  anda  Ç                                                                                                                                                                            
36 †a…ınsun boynına:  boynına da…ınsun  K  
37 eglenür mi:  eylenür  mi Ç     
38 cû¡an :  cân  Ç 
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[Ç 4a]        ~usızlı…dan yürek ya…mış √arâret  
                                 Do…unmaz39 kimseden a§lâ √imâyet  
 
                             Görünse kâselerde buz ile âb 
                                   Aña mümkin olur mı selb ü µcâb  
 
                        Eger ¡a††âr iseñ al misk ü ¡anber  
                                 Tefârµ… isteyenler buldı cevher  
 
[K 11a]             75      Olan ¡â…ıl bulur cevher-fürûşı  
                                         Meger kim olmaya başında hûşı  
 

                    Der-Beyân-ı Na§µ√at-ı İ«vân bi'l-¡İlm ve'l-Edeb ma¡a ∞urûbu'l-Em&âl     

ve ∏ayrihi40 

 

                 Gel ey cânım ¡ilim iste »udâdan 
                                     Çalış sen rûz u şeb geç mâsivâdan 
 
  Bulup ≠âtında bir üstâd-ı kâmil  
                                    Ola ¡âlim da«ı ¡ilmiyle ¡âmil  
 
                        ¢apusında olup hem sen mülâ≠ım   
                                Telemmü≠ eyle andan ço… levâ≠ım  
 
  Gözüm sen itme cehlikde …anâ¡at  
                                  Liyâ…at bul mahâret bul √a≠â…at 

 
                          80    Gören kendin olup cehlinde …âni¡   
                                  Bulupdur nûr-ı ¡ilme ço… mevâni¡  
 
                        ~anursın kendüziñ bir özge ¡âlim    
                                   Olursun cehl-ile rüsvây-ı dâ™im41   
                               
                               Cehil-kim bir mara≥dur hem büyük ¡âr  
                                    Bu ¡ârı †utma sen kendiñde 42 zinhâr  
 

                                                 
39 do…unmaz :  †o…unmaz  Ç  
40 Başlık :  Der-Beyân-ı Na§µ√at-ı İ«vân bi'l-¡İlm ve'l-Edeb Ma¡a ∞urûbu'l-Em&âl ve ∏ayrihi : Fµ-
Fa≥â™ili'l-¡İlm   K   
* Atasözleri ve diğer (özlü)  sözlerle ilim ve edep  konusunda dostlara nasihat hakkındadır.   
41 kendüzin:  kendi özüñ  K   olursun:  olursın  Ç     
42 kendiñde:   kendide  Ç  
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                      Gel imdi sen o…u hem itme ¡ârı  
                              Bu ¡ârı eyleyenler buldı nârı 
      
                        Görürsün kâselerde âb u darı 
                            ~anursın görmüşem cümle bi√ârı  
 
                     85 ¡İlim kim bir ba√ırdur yo… tenâhµ  
                           O43 ba√ri görmeyenler …ıldı âhı  
  
[Ç 4b]                            Nedir gördüñ mi Fa«rü'l-Kâ™inâtı       
                       O…uñ durmañ44 bulunca tâ memâtı  
 
                           Bulursın ¡ilmi §arf it i«tiyârı 
                             Bulunca deşt ider45 cümle diyârı  
 
                              ¢ıyâfet düzmek-ile ¡ilm alınmaz  
                                 Gözüm ol biñde bir ferdde 46 bulunmaz  
 
[K 11b]                 Sürerseñ yaldızı …urı …abaπa  
                                Mu¡âdil ola mı altun †abaπa  
 
                     90          Ço… âdem var olur zu¡mında ¡âlim 
                                    Virür cehliyle ol fetvâyı dâ™im  
 
                              ~anur  ¡âlim47 anı ço… dürlü cühhâl         
                                  İderler  ¡ar≥-ı müşkil anda der√âl  
 
                               Yeter nâ-dâna cânım bu iki §uç  
                                   Tucı altun §anur altunı hem48 tuc 
 
                      Virirseñ49 cevheri bir pûla almaz 
                                     Gözüm câhil cevâhir …adri bilmez 
 
                                   Velâkin ol ider boncuπa raπbet 
                                 Alur ol her …aça olursa …ıymet 
 
                          95     Şekerden far… ider mi şâbı nâ-dân  
                                     Yanında bir-durur ayran u biryân  

                                                 
43 o:  ol  Ç  
44 durmañ:  †urmañ  Ç  
45 deşt ider:   deşti it  Ç  
46 ferdde:  ferd   K  
47 ¡âlim:  ¡âlem  Ç  
48 hem :  -    K   
49 virirseñ :  virürseñ  Ç  



161 
 

                     Su™âli itme nâ-ehle √avâle    
                                       ‰avâşµ ide mi bikr-i izâle  
 
                                      ◊ubârâ @âhirâ gördüñ büyük …uş  
                                        Olur ol şâhini gördükde bayπuş  
 
                                  İder cehl-ile «al…a dürlü ta¡lµm  
                                  Olur nev-resteler hem anda tes…µm 
          
                        ~uvarur bevli50 yeñi «â…ü'l-avânµ51(?) 
                              ¡Acebdür pâk ider mi yuma… anı   
 
                         100          ¢açan çarpılsa52 †aşa meltabânı (?) 
                                   Yarar mı pârçası √ıf@ itsün anı   
                                                                                                          
[Ç 5a]                               İderseñ ¡âlime hem sen ihânet  
                                     Bulursun ¡â…ıbet §alb u siyâset53   
 
                       Da«ı hem ehl-i ¡ilmi itme πıybet             
                                        ¢opar başıñda elbet dürlü fetret  

 
                                     Gider ol ehl-i ¡ilmiñ hem günâhı  
                                   İdersin  rûz u şeb sen zâr u âhı54       
 
 [K12a]                             Alup sen ¡ilmin ehlin55 itme melfû@  
                                  Cevâhir √o……asıyla oldı ma√fû@   
 
                    105   Yapudan …alma †aş …almaz yapudan 
                                    ◊a…µ…at dost olan gitmez …apudan 
 
                                    Begim ¡âlim olan bir büyük erdir 56 
                                  Mehâbetden kelâmı mu¡teberdir  
 
                                       Birikse «âne-…âha57 bunca cühhâl 
                                    Geçer  ¡âlim gelürse §adra der√âl 
     

  

                                                 
50 bevli :  bunı  K                                                                                                                       
51 Beyitin ilk dizesinde anlam belirsizdir.   
52 çarpılsa :  çarbulsa  K   
53 bulursun:  bulursuñ  Ç   §alb :   §ulb   Ç  
54 ¡ilmiñ :  ¡ilmüñ  Ç     hem:  -  K      sen :  -   K 
55 ¡ilmin ehlin  :  ¡ilm-i ehlin   Ç 
56 büyük :  yügrük   K   erdir :  atdır  K  
57 «âne-…âha :  «ân-ı …âha   Ç                                                                                                                                                                    
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                          Börek olmaz begim58 …ır… dâne serçe  
                                         Hevân olmaz begim farfurµ  §ırça  
 
                                   Eger câhil olan gerse …anadın  
                                      Virür ¡âlim aña hem aπzı59 dadın    
 
                           110        ¢uyumcı düzse bir yıl dürlü zµnet  
                                     Demirci60 bir urursa gitdi …ıymet 
 
                      ¢açan cem¡ olsa gülde nice biñ …an  
                                   ¢amusın §ayd ider gördükde61  bir bân 
  
                                  Bulunsa sende ger ¡ilm-i ma¡ârif  
                                     Bulur gµzlerseñ anı küllµ ¡ârif62  

 
                                     Ne deñlü setr olunsa misk ü ¡anber  
                                    Anıñ ¡ı†rı olur elbetde a@her  
 
                            Fener kim yandırılsa ola ol câm  
                                   ≤iyâsı eglenür mi anda mâ-dâm        
           
                         115       ¢onulsa şµşede yâ…ût-ı â√mer  
                                 Olur levn-i ≥iyâsı anda enver  

 
[Ç 5b]                     Ne bilsün …adr-i ¡ilmi ola fâsı… 
                                 Bilür altunı ol §arrâf-ı √â≠ı…  
 
                       ◊asûduñ sözlerine olma ma√zûn  
                                  İderse †a¡nı kendi oldı maπbûn        
 
                        ¡Umûmen meyve-dâr olsa dira«tân  
                               Atar †aşı aña elbetde nâ-dân  
 

           [K12b]                        Hevâna63 günde biñ †o…ma… ururlar 
                                   Anı √abs eyleyüp dâ™im sürürler 
 
                  120 Anın-çun girmiş aña ço… mu¡a††ar  
                                      ¢aranfil dökilür64 hem misk ü ¡anber  

                                                 
58 begim :  gözüm   K  
59 aπzı :   aπız  Ç                                                                                                                             
60 demirci :  timurcı Ç 
61 nice : neçe  K    gördükde:   gör de  K                                                                                                                                      
62 gµzlerseñ:  gizler-iseñ   Ç   külli:  pes Ç                                                                                                                    
63 hevâna:  hevânda   Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
64 dökilür:  dökülür   Ç 
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  Çoπı cehl-ile vâ'¡i@ oldı ke≠≠âb 
                                         Ehilden65 görmeyenler bilmez âdâb 
 
                                         Ki a§lâ görmemiş na√v [ü] ma¡ânµ  
                                         Yitirmişdür bedµ¡i hem beyânı    
 
     Luπat bilmez u§ûlde yo… mahâret  
                                         Bulunmaz anda hµç va¡@a liyâ…at  
                                 
                                         Ne bilsün ol nedir hem ¡ilm-i tefsµr  
                                         Kelâmu'llâhı hµç itmez mi taπyµr66  

 
    125 Belµ ço… anda efvâhµ √ikâyât  
                                         İder zu¡mında râvµden rivâyet   
 
      Kimi Fürsden o…ur ebyât ü eş¡âr  
                                         ‰alâ…at gösterir tâ Hindde67 her bâr  
 
                                         Degil vâ¡i@ aña hezzâl olur nâm  
                                         Anıñ başında cem¡ olmuşdur a…vâm  
 
  Gerekdür er kişide ¡ilm-i mµzân    
                                        Aña man†ı… didi erbâb-ı ¡irfân 
  
       ◊adµ&i görmemişdür oldı …â§ır  
                                         Velµ ol …ı§§a-«ˇân olma…da mâhir  

 
 130 Ya…ın oldı gözüm eşrâ†-ı sâ¡ât   
                                         Göründi dürlü dürlü ço… ¡alâmât   
 
[Ç 6a]       Biri bu68 oldı …al…ar ¡ilme raπbet  
                                         Bulur câhiller anda dürlü fur§at 
 
    Eger  ¡âlim olursañ sen bürâder    
                ¢arµn olmaz saña dünyâda bir er  
         
                                         Mu…adder her ne oldıysa ezelde  
                                         Olur cârµ ne vardır dilde elde    
 

  

                                                 
65 ehilden :  ehlinden  K   
66 nedir :   n'ider  Ç    taπyµr :  tefsµr  K 
67 [tâ  Hindde] :   fâhinde K,  fâhinden  Ç 
68 bu :   -   K 
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[K 13a]                       Bu sözi it …ulaπıñda69  …ılâde 
                                         Saña lâzım olur √adden ziyâde  
 

         Der- Beyân-ı Mebâ√i&ü'd-Du¡â™ li-Nefsihi ve'l-Evlâdihi ve li-sâ™iri'l-

Müslimµne70 

 

                  135    İlâhâ ¢âdirâ Perverdigârâ 
                                         Vücûdum milkini sen ya…ma nâra  
 
  ¢abirde görmesün hergiz ¡u…ûbet71  
                                         Da«ı ol rûz-ı ma√şerde «uşûnet  
 
  Na§µb it hem aña §oñ  demde µmân  
  Ba¡µd olsun aña hem nâr-ı nµrân 72 
 
  Yeri olsun anıñ firdevs-i â¡lâ  
  Aña …arşu gele cennât-ı me™vâ 
             
  ±ünûbın  seyyi™âtın eyle maπfûr73  
                                    Anı hem dü-cihâñda eyle mesrur 
 
 140 Da«ı †ıflânını …ıl sen mu¡ammer  
                         ¡Ulûmı her birine …ıl müyesser  
 
                  Ola her birleri dünyâda dâ¡µ  
                               Da«ı «ayrâta râπıb ¡ilme sâ¡µ 
 
                              Ola dünyâda hem ¡a§rıñ ferµdi  
                               Da«ı günden güne dehriñ va√µdi  
 
                                »udâyâ her birin …ıl pµr-i fânµ  
                             ¡İlim nûrıyla doldursın74 cihânı  
 
              Ba¡µd olsun aña emrâ≥ u es…âm  
                                      Hem andan dûr ola hep cümle âlâm  
 

                                                 
69 …ulaπıñda :  …ulagında   Ç  
70 Başlık :  Der-Beyân-ı Mebâ√i&ü'd-Du¡â™ li-Nefsihi ve'l-Evlâdihi ve li-Sâ™iri'l-Müslimµne :   -    K 
*Kendisi,  çocukları ve bütün Müslümanlar için dua konusu hakkındadır. 
71 ¡u…ûbet :   ¡ufûnet   K  
72 §oñ :  §on   Ç      hem :  ol   Ç  
73 ≠ünûbın :  ≠ünûbıñ   Ç    seyyi™âtın :  seyyi™âtıñ   Ç 
74 doldursın :  †oldursun  Ç 
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[Ç 6b]               145         Libâsı olsun anıñ zühd ü ta…vâ  
                                Aña müsta√≥ar olsun ¡ilm-i fetvâ75  
 
                               Murâd itdim bunı idsünler ezber76 
                                  Ola her birleri ¡âlemde reh-ber  
 
  İlâhµ kim iderse bunda77 raπbet  
                               Da«ı ta¡lµm idüp hem virse zµnet  
  
[K 13b]                        İlâhµ …ıl sen anı bunda ma¡mûr  
                                      Hem anı dü-cihânda eyle mesrûr  
 
                                    Velâkin bir kişi itse ihânet  
                                     Anı redd eyleyüp …ılmaz işâ¡at  
 
                      150     ◊ased i@hâr idüp ol itse i¡râ≥  
                                  »udâ taslµ† ide es…âm u emrâ≥ 
 
                               ∏ara≥dan ol ide hem «al…ı tenfµr   
                               Bilâ-mûcib iderse anı taπyµr  
 
                                  Da«ı men¡ eylese bundan ¡ibâdı     
                                  Uyup nefse olup πâlib ¡inâdı  
 
                           »udâ …ahr eyleyüp hem ide ber-bâd 
                                      Da«ı hem bulmasun ¡âlemde bir zâd        
                                                                                                                        
                                 Murâdım √asbetenli'llâhdır el-√a… 
                            Na§µ√atdır ¡ibâdu'llâha anca… 
 
                         155    Ola na@mı fa…µriñ yâdigârı     
                                 Bulunmaz elde bundan πayrı kârı  
 
                     Emânetdir gören itsün münâcât  
                                ¢abûl itsün bunı erbâb-ı √âcât  
 
                              Gören hem o…uyan yazan eşiden   
                                        Da«ı erdir veyâ «atun kişiden 
               
                                  Du¡â-yı «ayr ile itsün nebµ yâd  
                               Anı ma¡mûr ide ¡âlemde âbâd 

                                                 
75 ¡ilm-i fetvâ :  cümle fetvâ  K  
76 itdim :  itdüm   K   idsünler :   eylesünler  Ç 
77 bunda :  buña  Ç 
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Der-Beyân-ı Na§µ√at-ı li'l-Müslimµn bµ-Terbiyeti'l-Evlâd 
ve Ta¡lµmihi ve li-Sâ™irihi 78 

 
 

[Ç 7a]                   Bürâder gel oπul iste »udâdan  
                                     Gidersin  ¡â…ıbet sen bu fenâdan 
  
            160 Yeriñ dutsun seniñ ferzend-i §âli√79   
                            Bitürsün «al… içinde ço… me§âli√  

 
                              Du¡â eyledi yâ Rab …ıl mu¡ammer  
                                     Cemµ¡an ¡ilmi hem aña80 müyesser 
                                                                                             
                        Ola hem hem-nişµni yâr-ı ¡ârif 
                                       Sirâyet eylesün andan ma¡ârif81  
 
[K 14a]                           O…ursañ anda kim dükkân-ı ¡a††âr82     

 Saña sârµ olur elbetde â&âr   
 

                                Mu…ârin olmasun hergiz münâfı…  
                             Da«ı dûr ola andan yâr-ı fâsı…  
 
                        165  »ayır …a§d itse far≥en mâr u mârân  
                                     Murâd itmez anı ol sû™-i yârân  
 
                             Görürseñ …ış gününde bir yılanı  
                                   ~a…ın ı§lâ√ olupdur §anma anı  
 
                                Mekes da«ı …arınca olsa düşmân  
                          Sen anı bil yâ ejderdir yâ  mârân  
 
                        ~a…ın sen câhili …ılma mu…arreb 
                                     Vefâsı yo…-durur oldı mücerreb 
 
                             Mü™e&&irdir gözüm elbetde §o√bet  
                             Aña bed-«ûy olur lâ-büd cibillet  
 

                                                 
78 Başlık : Der-Beyân-ı Na§µ√at-ı li'l-Müslimµn bi-Terbiyeti'l-Evlâd ve Ta¡lµmihi ve li-Sâ™irihi :    
       -   K  
 *Müslüman çocukların eğitimi, terbiyesi ve diğer konularla ilgili Müslümanlara nasihat 
hakkındadır.  
79 yeriñ dutsun :  yerin †utsuñ     Ç   
80 hem aña :   aña hem  Ç  
81 yâr-ı ¡ârif :  yâr-ı πârı  K    andan :   anuñ  Ç    
82 163.  beyit : -  Ç                                                                                                                                       



167 
 

                         170       Ne deñlü i√tirâz itseñ «alâde83  
                              Gelür bed-râyi√a √adden ≠iyâde                                                                                                          
 
                           ¢osañ84 bir şâhı ol bulsa sa…âmet 
                                        Buyursa hµç bulur mı isti…âmet   
 
                                 ¢açan-kim gelse aña √a……-ı üstâd 85   
                              Vir anı eylesün bir ¡âlim irşâd      
 
               Mu¡allim olsa bir ¡âlim mü™eddeb86  
                                   Da«ı ¡ilm-ile ¡âmil hem mühe≠≠eb   
 
     O…ut sen  evvelâ tecvµd-i ¢ur¡ân  
                                    Dola …albinde anıñ nûr-ı Fur…ân87      
 
[Ç 7b]                 175        Aña sârµ-durur elbetde §o√bet                                                                                  
                                  Gelür vâ§ıl olur  lâ-reybe ¡izzet88  
    
                                Rüsu« buldur aña sen ¡ilm-i √âli  
                            ¡İlimden olmasun bir la√@a «âlµ 
 
             O…ut sen hem aña89 man@ûm lüπâtı                     
                                  Da«ı √ıf@ itdür aña ço… ruvâtı  
 
[K 14b]                     Luπatlar Fârisµden hem90 o…ut sen  
                              Saña özge na§µ√at ola benden  
 
  Aña hem Fürs-ile gelsün selâset91  
                                         Da«ı bulsun lisânında †alâ…at  
 
 180    Eger mümkin olursa eyle √âfı@  
                                         Kelâmu'llâhı ol olsun mu√âfı@  
 
                                         Da«ı göster aña küllµ vücûhât   
                                         Aña me™lûf ola cümle …ırâ™at  

 

                                                 
83 deñlü :  deñli   K   «alâde :  «alâdan K 
84 …osañ :   …o sen  Ç 
85 √a……-ı  üstâd :  √a……  üstâd  K      
86 ¡âlim mü™eddeb :  ¡âlim-i  mü™eddeb  Ç 
87 o…ut  sen : o…udsun   Ç      dola :  †ola  Ç 
88 sârµ-durur:  sârµdür  K    lâ-reybe :  lâ-reybi   K 
89 aña :   -    K 
90 hem :  -    Ç 
91 selâset :   selâmet   K 



168 
 

                                         Gözüm südden beyâ≥ olur mı zâ™il  
                                         Olur pes cins-i â«er olsa vâ§ıl  
 
  Olur ol gözlerim anda cibillet  
                                         İderler √âmil-i ¢ur™âna ¡izzet  
 
      Gel andan §oñra ta¡lµm it ¡a…â™id  
  Olur ma√şerde hem ol «ayra …â™id 
 

  185       Fı…ıhdan ¡âm olan a√kâmı bildir  
                                         Yedide hem namâzı aña …ıldır  
 
  Lisânın pâk idüp doldursun92 e≠kâr  
                                       Da«ı hem eylesün ol dersi tekrâr 
 
                                         Bu me≠kûr anda baπlarsa †abµ¡at  
                                         Bulur ta…lµd elbetde √a…µ…at 
 
                                         Aña ta¡lµm ide üstâd u √â≠ı…  
                                        Olur  ¡âlemde ol bir ferd-i fâ™i…  
 
  Da√ı bülbül gibi olur sü«ân-dân  
                                      Aña müştâ… olur elbetde sul†ân  
 
[Ç  8a]          190 ◊asûdı gerçi ço…dur ol tevekkül  
  Hemân ol ¡ilme ço… itsün tevaππul  
 
                                      Aña πay@ eyleyüp cem¡ olsa √ussâd  
  Görinür93 her birine mi&l-i Ferhâd 
 
                                        Eger ta…lµd iderse …arπa biñ yıl  
                                   Ne kâdµrdür bula bülbül gibi dil  
                                                                                                                                
[K 15a]           Ne mi…dâr olsa ¡unvânı ziyâde  
                                       Düşer günden güne «a§mı ¡inâda  
 
                                         İderse düşmeni94 men¡i  irâde   
                                         Ne mümkindir mu…adderden ziyâde  

 
 195    O…ut §arfı aña ümmü'l-¡ulûmdur  
                                        Fu√ûl beyninde ol a…vâ'r-rüsûmdur 

                                                 
92 doldursun :  †oldursun  Ç 
93  görinür :  görünür  Ç  
94 düşmeni:   düşmânı  K 
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                                        Gözüm §arf  ¡ilmi bildirdi …avâ¡id  
                                         Anıñla çün bilindi ço… fevâ™id                     
                                                                                                                                             
  Müfessirolsa ger esmâ™ ü ef¡âl  
                                      Da«ı ≠âtında olsa bunca a√vâl95 

 
  Binânıñ √âli hem96 olmazsa i¡râb  
                                         Anı fehm eylesün hep cümle †ullâb  
 
                                        Da«ı hem eylesün na√va bidâyet 
                                         Tevaππul eylesün bulsun mahâret  
 
                           200       Taπayyür olsa √âdi& bir binâda  
                                         Getürdi anı ¡âmil in…ıyâda  
 
  ¡İlim kim ger olursa anda bâ√i& 
                                     Na√ivden ço…-durur anda mebâ√i&97                                                                                                                    
  
                                         Dirâyât üzre a…vâ oldı dâdı  
                                         Rivâyât98 üzre †âπµ oldı ¡ârı                                                                                                                                                          
 
                                         Da«ı hem …ıl anı man†ı…da πavvâ§  
                                         Ferµd itsün gözünde anı99 eş«â§  
 
  Bu man†ı… bir ¡ilimdür oldı be√√â& 
                                         Gözüm nûrı ke&µrdir anda100 eb√â&  
 
[Ç 8b]        205 Ta§avvurdur yâ ta§dµ… gelse der√âl  
  İder ma¡lûmı hem mechûle µ§âl 
 
                                         Bir âletdir ri¡âyet bulsa her ân  
                                         Bu ¡â§ımdur selâmet buldı e≠hân 
  
               ¢uruldı bu ¡ilimden hem delâ™il 
                                        Cemµ¡an ¡ilme bu oldı vesâ™il  

 
[K15b]       O…ut sen aña durma ¡ilm-i âdâb  
                                         Aña fehm itdür andan selb ü µcâb 101 

                                                 
95 müfessir :  muπayyer  K   ≠âtında : ≠âtından   K     olsa :   olursa  K 
96 hem  :  -   K                                                                                                                                                                                                   
97 na√ivden :  na√ivdür  Ç    mebâ√i& :  mübâ√i&  Ç 
98 rivâyât :  rivâyet   K 
99 gözünde anı  :   anı gözinde Ç 
100 anda: andan  Ç 
101 durma :  †urma  Ç    itdür :   iddür   K 
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                                         Na@ar itsün bulunsun hem ba§µret  
                                         Hem itsün na…≥ ü men¡e ol ¡azµmet  
 
 210     Da«ı sa¡y eylesün görsün ma¡ânµ  
                                         ‰ulû¡  itsün aña seb¡a'l-me&ânµ  
 
                                         Ma¡ânµ bir ¡ilim bildirdi a√vâl  
                                         Ma¡ânµ laf@ olupdur mu…te≥â'l-√âl  
 
                                         Dadar102 ol bu ¡ilimden ≠evk-i ¢ur™ân  
                                         Aña †âlµ¡ olur hem sırr-ı Fur…ân  
 
              Aña terπµb idüp bildir beyânı  
                                       Bilür ol †ur…-ıla ta¡bµr-i &ânµ 
 
                                       Görür teşbµh-ile hem isti¡ârât  
                                       Da«ı añlar mecâzµ hem kinâyât  
 
                          215       Da«ı √a&& eyle sen görsün bedµ¡ i  
                                       Fa§â√at añlasun görsün §anµ¡ i  
 
              Kelâmı o…usun fâ≥ıl kişiden  
                                       Anı hem eylesün ta√sµn eşiden103  
 
                                       Kelâmıñ104 hem na…µ≥i oldı √ikmet 
                                       Mahâret bol bulunsun sende rif¡at  
 
                                       ◊isâbı hem gözüm ehlinden alsun  
                                       Da«ı us†urlabı görsün fâ™i…105 olsun  
 
                                   Da«ı πavvâ§ olup hendese106 dalsun  
                                       Gözüm hem hey™eti şar†ıyla bilsün  
 
[Ç 9a]        220      Nücûmı cem¡ idüp tâ bilsün ol zµc 
                                      Tekâvµm eylesün hem anda ta«rµc 
  
             Na@ar …ılsun da«ı ol müfredâta 
                                      Da«ı hem …âbı≥ât u müshilâta  
 

                                                 
102 dadar : †adar   Ç 
103 eşiden :  işiden  Ç 
104 kelâmıñ:  kelâmın  Ç 
105 fâ™i… :  -  Ç 
106 hendese:  hendesde   K 
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[K 16a]                           Begim †ıbdan olur bu cümle ma¡lûm 107 
                                      N'olur √âvµ olaydı anı man@ûm  
 
                                       Aña lâzımdur evvel nab≥ı108 bilmek  
                                       Da«ı teşrµ√i fehm itmek ü bilmek  

  
                              »avâ§§ı bilmek ister ez-nebâtât  
                              Da«ı hem nev¡-i √ayvân ma¡deniyyât  
  
 225       Getürsin başlasun andan u§ûle  
                                       O istinbâ†ı irdirsin √u§ûle109   

 
                                       Kitâb u sünnet ü icmâ¡-i ümmet 
                                       ¢ıyâsa §arf ide envâ¡-i himmet  
 
                                       ◊adµ&iñ sa¡y idüp bulsun ricâlin  
                                         Ne bilsün ço… kişi §aπın şimâlin 
 
     Aπızdan na…l ide çün buldı râvµ    
                                         ◊adµ& a…sâmını hem ola √âvµ 
 
                                         U§ûlın ≥ab† idüp olsun mu√addi&  
                                         Olur  ¡ilm içre şar†-ıla mu√addi&  
 
 230 Ehilden hem göre a√kâm-ı tecvµd  
                                         Ricâlinden alup sen …ılma ta…lµd110   

 
         Vücûhâtı görüp hem √âfı@ olsun 
                                        Alup111 nâmı da«ı meydâna gelsün  
 
            ¡Arû≥ eş¡âra lâzımdur √abµbim  
                                        O…usun anı hem dostum lebµbim  

 
                                      Da«ı hem112 …âfiye ebyâta lâzım  
  Da«ı inşâd u neşre hem mülâzım  
 
    O…u hem bunları hem …ar≥-ı şi¡ri  
                                         Nihâyetsiz bu ¡ilmiñ oldı …a¡rı  

                                                 
107 “ne olur”  vezin gereği  “n'olur” olarak gösterilmiştir 
108 nab≥ı:  bey≥i  Ç 
109 getürsin:  getüren   K     irdirsin:  irdürsin  Ç 
110  ehilden:  ehlinden  K     alup:  olup   Ç 
111 alup:  olup  K 
112 hem :  ol  K 
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 [Ç 9b]                235        ¡Amelde gözlerim fı…h oldı lâzım 
  Tevaππul eylesün her √âlde dâ™im  

 
                                         Tevârµ«113 oldı cânım rükn-i a¡@am  
                                         ¢amusından bu ¡ilmiñ hem mükerrem  
 
[K16b]     Bilindi hem bunuñla ¡ilm-i tefsµr  
                                         Murâdu'llâhı ol itmişdi ta¡bµr  
 
                                         Bunuñla …a†¡ olundı ço… merâtib  
                                         Bilindi şems ü mâh u hem kevâkib  
 
                                         ¡Ulûmuñ114 cümlesi hep anda mevcûd  
                                         Anı keşf eyledi ol Rabb-i Ma¡bûd  
 
 240    Bulursun anda sen bir √â≠ı… u üstâd    
                                         İder ol  ¡an¡aneyle anı isnâd  
 
  Belµ bilmem diyen yo…dur pes anı 
                           Gözüm ben itmişem ço… imti√ânı115   
 
  ¡İlimden §oñra lâzım ¡ilm-i a«lâ…    
                                         Bilüp anı ider hem ≠enbin i√râ…  
 
     Ola ol zühd ü ta…vâ ile mev§ûf 
                                         Da«ı hem dü-cihânda ferd-i ma¡rûf  
 
 

¢âle  Resûlu'llahi ~allallahü  ¡Aleyhµ ve Selllem-i  Se-Tefteri…u  Ümmetµ   ¡Alâ  

¿elâ&in ve  Seb¡µne  Fir…aten  Küllühüm  fµ'n-Nâri illâ Vâ√ideten ve Hüve'n- 

Nâcµyetü116 

 

                                    ◊adµ&inde buyurdı Fa«r-i ¡Âlem  
                                    O nûr-ı dµde-i evlâd-ı âdem 
                                                                                                                             

  
                                                 
113 tevârµ« :  terâvµ√ K  
114 ¡ulûmuñ:  ¡ulûmıñ  Ç 
115 diyen:  deyen  K  itmişem :  etmişem Ç 
116 Başlık :  ¢âle Resûlu'l-lâhi ~allallahü ¡Aleyhi ve Sellem-i  Se-Tefteri…u Ümmetµ  ¡Alâ ¿elâ&in 
ve Seb¡µne Fir…aten  Küllühüm fµ'n-Nâri illâ Vâ√ideten ve Hüve'n-Nâcµyetü:   Firâku’∂-∞âlle   K  
*Resûlu'llah (S.AV.) şöyle dedi: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri hariç hepsi 
cehennemdedir.  O da kurtuluşa erendir.” 
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                            245       Mu√a……a… bil sen âgâh ol bu ümmet 
                                    Olupdur müfteri… envâ¡-i millet  
 
                         Olurlar yetmiş üç me≠heb be-πâyet  
                                     ¢amusı oldılar ehl-i ∂alâlet 

 
                                     Bilâ-şekkin117 bulurlar cümle nârı  
                                       Cehennem içre yanma… oldı kârı 

 
          Ve-illâ kim biri yanmaz o nâra  
                                 O nâcµdir gelipdür i¡tibâra  
 
[Ç 10a]                Bu oldur kim olupdur Ehl-i Sünnet  
                                 Kitâba sünnete ol itdi √ürmet  
 
  250 Resûlu'llâh ki geçmişdür bu yoldan 
                                  Va§iyyet eylemiş a§√âba dilden  
 
                          Muvâfı… ola şer¡e i¡ti…âdı  
                           Aña itmiş da«ı hem i¡timâdı  
 
[K 17a]                        ◊adµ&inden murâdın añla ey yâr  
                                        Neçün-kim vardır anda dürlü esrâr118  
 
                                        Mü™eddµ olsa küfre i¡ti…âdı  
                                        Kitâba119 sünnete yo… i¡timâdı 
  
                                      Budur hem ehl-i nâr hem ehl-i bid¡at 
                                        Uyupdur nefse dâ™im120 buldı ≠illet  
                             
                   255       Şu âdemler virür µmân-ıla121 cân 
                                       Begim ya…maz anı ol nâr-ı nµrân 
 
                                       Yetişmez küfre anıñ i¡ti…âdı 
                                       ∞alâlet bulmaya hem i¡tiyâdı                                                                                                                                        
   
                                       Begim göñlden122 gelürse ba¡≥ı evhâm   
                                       Saña mümkindir anı itmek i¡lâm  

                                                 
117 bilâ-şekkin:  bilâ-şekk   K 
118 √adµ&inden :  √adµ&inde  K   neçün-kim :  n’içün-kim   Ç    
119 kitaba : kitâbı   K 
120 dâ™im :  cânım   K 
121 µmân- ıla :  µmân ile  Ç 
122 göñlden  :  gülden   Ç 
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                        ¢amusı cümle nâra müsta√a…dur123  
                              Degildir bi'l-fi¡il hem mâ-§ada…dur  

 
                                       Ya ek&erde bulurlar √ükm-i küllµ   
                                       Murâdı âşikârâ oldı belli124 
 
                         260      Begim olma… dilerseñ Ehl-i Sünnet  
                                      Saña …arşu gele ¡u…bâda cennet  
 
                         Bu man@ûmuñ içinde hep ne-kim var  
                                     Anı ta§dµ… idüp hem eyle i…râr  
 
                              Bilâ-reybin olursun Ehl-i Sünnet  
                                 Bulursun sen »udâdan ¡avn u nu§ret125  
 
                         İlâhµ ben …uluñ sen eyle …â™im  
                             Olam ben Ehl-i Sünnet üzre dâ™im  
              
 

 [Ç 10b]      Der-Beyân-ı ~ıfât-ı µmân Sünnet ve Şerâ™i†ü'l-µmân Ke≠âlik ve  

Hµye Sünnet 126 

 

         Biliñ µmânı ol i…râr u ta§dµ…127  
                                     Diyem anı olursa ¡avn u tevfµ…  
 
                          265 ¡Amel-kim işler anı cümle erkân  
                               ¢abûl itmez anı ta¡rµf-i µmân  
 

      [K 17b]                              ~orarsañ mü™menün-bih altıdır hem 
                                 Beyân itmiş anı ol ≠ât-ı ekrem   
 
                      »udâ birdir melekler cümle √a…dur  
                            Kitâblar i¡tikâda müsta√ı…dur128 

 
  

                                                 
123 müsta√a…dur :  müsta√i…dur   K 
124 bulurlar :  bulur    Ç     âşikârâ :  âşikâre   Ç 
125 bilâ-reybin :  bilâ-reyb   K    bulursun :  bulursın    Ç 
126 Başlık:  Der-Beyân-ı ~ıfât-ı µmân Sünnet ve Şerâ™itü'l-µmân Ke≠âlik ve Hµye Sünnetihi :  µmân u 
İslâm  K  
 *İmanın şartları ve sünnet  hakkındadır.                                                                                                                                   
127 biliñ :  bilüñ  Ç       u :  -  K 
128 müsta√ı…dur :   müsta√a…dur   K 
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                             Da«ı peyπamberânı eyle ta§dµ…  
                                    ¢ıyâmet …opması hem oldı ta√kµ…  
 
                                Vücûda geldi çünkim «ayr ile şer 
                            Anı fehm eyle sen oldı mu…adder  
 
                    270       Şurû†ı altıdır µmânıñ ey yâr  
                                       İnan sen πayba √a§r it ◊a……a her bâr  
  
                                      ¡A≠âbından √a≠er it ra√metin um  
                                       ◊elâli ye √arâmından gözüñ yum  

 
 

                 Der-Beyân-ı Küllµ Mâye Ta§arrufu  fµ'l-E≠hân ve Hµye ¿elâ&etün         

Vâcibun ev Mümkinün ev Mümteni¡un129 

 

                           Ma¡ânµ-kim ta§avvur itse e≠hân   
                               Olur üç mümteni¡ vâcib yâ imkân  
 
                      Olur ol vech-i √a§r130 oldu…da ma¡lûm 
                             ¡A…ıl mir™ât olup gösterdi mefhûm  
 
                         Vücûdın i…ti≥â itdikde ≠âtı 
                                         O ≠ât-kim oldı müstecmi¡ §ıfâtı  
 
                          275      Budur vâcib ki oldur ≠ât-ı Bârµ 
                                    Güzel yazmış bunı Mevlâ Fenârµ  
                                   
                          ¡Adem ger i…ti≥â itdikde131 ol ≠ât 
                                      Ki oldur mümtenµ¡ hem müste√µlât  
  
[Ç 11a]                             Şerµk-i Bârµdür anıñ mi&âli 
                               Ta§avvur eylemiş vehm ü «ayâli  

 
         Vücûd ile ¡adem olsa müsâvµ  
                                Odur mümkin aña ¡a…l oldı √âvµ  
           

  

                                                 
129 Başlık: Der-Beyân-ı Küllµ Mâye Ta§arrufu fµ'l-E≠hân ve Hµye ¿elâ&etün Vâcibun ev Mümkinün  
ev Mümteni¡un :   Fµ-~ıfâtu'llahi Te¡âlâ    K  
*Zihinlerde oluşup kullanılan her  şeyin açıklaması. O da üçtür:  vacib,  mümkün, mümteni.    
130 vech-i √a§r :  vech √a§r  K 
131 itdikde :  itdükde  Ç 
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                Mi&âli Bârµden πayrı √avâdi&  
                           Olur günden güne elbetde √âdi&  
 
[K 18a ]          280           Bu ma¡nâyı eger itdiñse idrâk 
                                  İdüp tev√µdi ◊a……a …ılma işrâk 
                               

 Der-Beyân-ı ~ıfâtu'llâhi Te¡âlâ el-Vâcibetehu 132 

 

                               ~ıfâtu'llâhı bil sen ey bürâder133  
                                 Degildür müslim anı bilmeyen er 
 
  Vücûdı bir §ıfatdır ey güzµdem 
                                  Buña nefsiyye dirler nûr-ı dµdem  
 
                              O Bârµniñ vücûdı oldı vâcib 
                           Ne bâ†ıllar «ilâfa oldı ≠âhib  
 
                           Delâlet itdi ma§nû¡ât-ı ~âni¡ 
                                 Mü™e&&irsiz e&er134 olsun mı vâ…i¡  
 
                 285     Eger vâcib dimezseñ sen135 vücûda  
                                   ◊avâdi§ cümle gelmezdi şühûda  
 
                                 Neçün136 mümkin olurdı ≠ât-ı Bârµ  
                                    Gelürdi bi'≥-≥arûre ifti…ârı  
 
                                   Olaydı müfte…ır  ¡âciz olurdı  
                             Vücûbuñ137 ≥ıddına ol yol bulurdı  
                    
                      Velev süllim olaydı Bâri ¡âciz 
                                  ◊udû& lâzım gelür olmazdı √âciz  
 
                                  Na…µ≥iniñ mu√âldır ictimâ¡ı     
                                 Da«ı mümkin degildir irtifâ¡ı  
 

  

                                                 
132 Başlık :  Der-Beyân-ı ~ıfâtu'llâhi Te¡âlâ el-Vâcibetehu :  Mebâ√i&-i ~ıfâtu'llâh  K 
* Allah’ın bilinmesi gereken sıfatları hakkındadır. 
133 bürâder : birâder 
134 e&er :  iş  K 
135 sen :  -  K 
136 neçün :  n’içün  Ç 
137 vücûbuñ :  vücûduñ  Ç 
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                           290       Buña ¡a…len bulunmuşdur delâ™il  
                                     Olupdur şekk ü138 şübhe anda zâ™il 
 
 [Ç 11b ]             ¢adµmdür hem ezelde oldı Ma¡bûd139 
                                ◊udû& oldı anıñ √a……ında merdûd 
 
                                 ¢ıdem ger selb olunsa140 ol »udâdan  
                                     Gözüm ol far… olunmaz mâ-¡adâdan 
   
                                  ◊udû& oldı na…µ≥i anıñ ey cân     
                                Gelür lâzım bulunmaz anda imkân  
 
[K 18b]             ◊udû& müstelzim oldı i√tiyâcı  
                                   ¡Aciz lâzım gelür yo…dur ¡ilâcı  
  
                           295    Diseñ kim141 √âdi& olsa ≠ât-ı Bârµ  
                                 Olurdı mu√di&e hem ifti…ârı  
 
                       Teselsül devri142 müstelzim bu da¡vâ     
                                   Bunuñ bu†lânı oldı âşikârâ  
  
                        ~ıfâtından üçüncüsi143 be…âdır  
                                     Zevâl oldı na…µ≥i hem fenâdır  
 
                                   ¢ıdem &âbit olunca ±ü'l-Celâle 
                             ¡Adem †ârµ olur hem lâ-mu√âle 

 
                            Eşit fehm it fenâyı oldı √âdi&144  
                              ◊ulûl itmez aña cânım √avâdi&  
 
                      300     Bunuñ √a……ında ço… gelmişdür âyât145  
                                    Degil mümkin ki √âvµ olma… ebyât  
  
                                   Budur dördüncisi ≠âtıyla …â™im  
                                    Münezzeh mâsivâdan oldı dâ™im  
 

  

                                                 
138  ü :   -   K 
139 …adµmdür :  …ıdemdir  Ç       Ma¡bûd :  Ma¡bûdı  Ç 
140 olunsa : olunsa da  Ç 
141 diseñ kim  :  disen-kim  Ç 
142 devri :  devârı  Ç 
143 üçüncüsi :  üçüncisi   Ç      
144 eşit :  işit  Ç    fenâyı :  Fenârµ  Ç 
145 âyât :  â&âr  K 
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                              Eger mu√tâc olaydı mâsivâya  
                               ¡Aciz †ârµ olurdı ol »udâya  
 
  ◊udû&a oldı bunlar hep emârât  
                                    Mu√âl oldı »udâdan146 var delâlât  
 
  Mu«âlifdür güzµdem mu√di&âta  
                        Mümâ&il olmadı hµç mümkinâta  
 
      305 Temâ&ül oldı cânım bir emâre  
                          ◊udû&a bir ¡alâmetdir ne çâre           
     
[Ç 12a]                 Münâfµdür na@µri küfv-i i«lâ§ 
                          Anı fehm eylemez ço… dürlü eş«â§  
 
                           Budır altıncı va√dâniyyetidir147   
                           Ulûhiyyetde ferdâniyyetidir  
 
                          Delâlet eyledi bürhân-ı ta†bµ…                    
                              Temânü¡ âyeti hem …ıldı ta√…µ…  
 
[K 19a]               Hüvellâhü'l-le≠µ  148 göründi149 Allâh  
                                 İlâhun vâ√idun hem …ul-hüve'llâh 150 
 
                           310        İlâhân olsa ger ar≥ u semâda  
                                     Varırdı cümle ¡âlemler fesâda 
 
                              ¢açan lâzım gelür bu†lân u tâlµ          
                                 Mu…addem selb olur ardınca vâlµ151  
 
                       Bunuñ √a……ında var  âyât u a«bâr  
                                       Buyurmışdur √adµ&inde ço… â&âr  
 
                                    Gözüm nûrı budur ¡a…len delµli  
                                     Bilürsin vâcibi152 hem müste√µli  
 
                                       Ta¡addüd ger ta§avvur itse e≠hân 
                                        Bunuñ √a……ında @âhir oldı bu†lân   

                                                 
146 »udâdan :  »udâda  K 
147 Budır altıncı va√dâniyyetidir :  Budur altıncısı va√dâniyyetidür   Ç 
148 “ O, öyle Allah’tır ki ...” ( Haşr, 22) 
149 göründi :  gönderdi   Ç 
150 “ De ki : O Allah’tır. “ (İhlâs, 1) 
151 vâlµ :  tâlµ  K 
152 vâcibi : vâcib  Ç 
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                315    Ulûhiyyetde şar† oldı ta«allüf  
                                     ¡Acizdendir tevâfu… var ta¡assüf   

 
                                  Olurlar bir bir elbetde mu«âlif153   
                                 Olunca… bir olur mu≥†arr u «â™if    
 
                               ¡Aciz lâzım gelür andan güzµdem  
                                   İlâh olmaz bu ¡âciz nûr-ı dµdem 
 
                            ¡Aciz √a……ında anıñ mümteni¡dür  
                               ¡Aciz var dirse kâfir mübtedi¡ dür  
 
                                  Bu beş selbiyyedir bil ı§†ılâ√ı  
                                     Bunu bir «oşca √ıf@ it bul §alâ√ı154    

 
                        320          Na…µ≥inden155 müberrâdır ol Allâh  
                                   ◊a≠er it sen bulasın ¡âli  der-gâh 

 

                          Der-Beyân-ı ~ıfâtu'llâh-ı Te¡âlâ-yı ªâtiyye 156 

 

[Ç 12b]        ~ıfâtı-kim aña ≠âtiyyedir nâm  
                                     Yedidür cümlesi sen eyle i¡lâm  
 
                               ◊ayât ¡ilm …udret [ü] sem¡ [ü] irâde  
                                      Kelâmdır hem ba§ar tekvµn ziyâde 
   
[K 19b]                          Eşit taf§µlini ey yâdigârım   
                                   Bunuñla kim olaydı ifti«ârım157   
 
                       ◊ayâtı hem §ıfâtından biridür  
                                 Cenâbü'l-◊a… √ayât-ıla diridür 
 
                       325            Ta¡allu… eylemez a§lâ √ayâtı 
                                      Degildür hem √ayâtı  ¡ayn-ı ≠âtı 

 
                     Diridür mâ-sivâ rû√ anda mevcûd  
                               Münezzeh oldı rû√dan Rabb-i Ma¡bûd  

                                                 
153 bir bir :  birbirinde   Ç    elbetde :  elbet   Ç 
154 bunu :  bunı  Ç    bul :  bu  K 
155 na…µ≥inden :  na…µ≥iden K 
156 Başlık:  Der-Beyân-ı ~ıfâtu'llâh-ı Te¡âlâ-yı  ±âtiyye:   Fµ-~ıfât-ı Esmâ    K 
 *Allah'ın zatî sıfatları hakkındadır.  
157 eşit: işit Ç    olaydı :  olupdum  K 
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                   ~ıfâtından ikinci oldı …udret 
                              Aña â«erden irmez ¡avn u nu§ret  
 
                                Ta¡allu… itdi …udret mümkinâta  
                                      Degildir müste√µl hem158 vâcibâta  
 
                                   Ki ol bir la√@ada bu mümkinâtı 
                                  Yaradır hem virür aña √ayâtı 
 
 330    Dilerse cüz¡i sâ¡atde ider yo… 
                                     Ki oldur mâ-sivâ kim √adden artı…159 
 
                                        Üçünci hem ¡ilimdür oldı ¡âlim  
                                    Anıñ ≠âtından ayrılmaz o dâ™im 

 
                                    Eger şâhid eger πâ™ib ne kim var  
                                    Aña ma¡lûm olupdur160 cümle esrâr  
 
                      Ta¡allümden telemmü≠den berµdür  
                                      »avâss-ı «ams-ı @âhirden ¡arµdür  
 
                           Münezzehdür  ¡a…ıldan inti…âlden  
                                     ◊udû&a dâ™ir olmuş cümle √âlden    
 
[Ç 13a]            335           ~ıfâtından semµ¡ dördüncisidür  
                                       Müberrâ gûş-i cândan hem eşidür 161 
   
                            Ba§ardır hem beşinci cümle varı 
                                        Görür hem çeşme162 yo…dur ifti…ârı 
      
                                   Budur altıncısı163 söyler kelâmı  
                                     Tekellüm oldı √a……ında devâmı  
 
[K 20a]                        Yo… anda dil ma«âric √arf-i e§vât  
                                       ◊udû&a oldı bunlar hep emârât    

 
                        ~ıfâtından yedincidür irâde  
                                       ¢amu mümkin mu¡alla…dur murâda  

                                                 
158 müste√µl hem :  müste√µli  K 
159 artı… :  artu…  Ç 
160 ma¡lûm olupdur :  ma¡lûm-durur Ç 
161 dördüncüsidür :  dördüncisidür  Ç    gûş-i cândan :  gûş cândan   K      eşidür :  işidür  Ç 
162 çeşme :  cişmü    Ç 
163 altıncısı :  altıncı  K 
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                         340         Murâdı olmasa hergiz »udânıñ  
                                  Vücûdı olmaya hµç mâ-¡adânıñ  
 
                                    Didiler buña ev§âfü'l-ma¡ânµ  
                                   Geçipdür sâbı…â anıñ beyânı  
 
                          Degildür hem §ıfâtı ¡ayn-ı ≠âtı    
                                     Da«ı ≠âtından ayrılmaz §ıfâtı  
  
                                      ◊ayât-ıla diridür √aydur ol ◊a… 
                                ¢adµrdir …udret-ile hem mu√a……a…  
 
                        Bilür  ¡ilm-ile cümle yoπı varı       
                                   Eşidür164 hem semµ¡ va§fıyla Bârµ 
  
                     345     Kelâm-ile tekellüm itdi mu†la…  
                                     Ba§ar va§fıyla mevcûdı görür ◊a…  
 
                                       Mürµd olma… anıñla oldı şâhım  
                                      İrâde oldı hem ≠âtıyla …â™im    
 
                                    ~ıfât-ı ma¡neviyye oldı nâmı  
                                        Anıñla mutta§ıfdur ol165 devâmı  

 
                    Felâsif ehli söyler türrehâtı166  
                                      Müza«refdür kelâmı yo… &ebâtı  
 
                                      ~ıfâtı her ne kim vardır …adµmdür  
                                     ◊udû& √a……ında hem anıñ ¡adµmdür  
                 
[Ç 13b]              350        Gözüm nûrı ta¡allu… oldı √âdi&  
                                     Lüzûmı yo… §ıfât olmaz √avâdi&  
 
                 Didiler İ¡tizâlµ  müfsidâtı                  
                                ~ıfâtı oldı anıñ ¡ayn-ı ≠âtı  
 
                                        ¢adµm olma…lıπı hem itdi inkâr167 
                                        ¢adµm ek&er olur elbetde nâ-çâr  

 
  

                                                 
164 eşidür: işidür K 
165 ol :  hem  Ç 
166 [türrehâtı] : türrühât  K,  turru√ât  Ç 
167 inkâr :  inkâra  Ç 
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[K 20b]                           Cevâbı Ehl-i Sünnet itdi µrâd  
                                       Da«ı ¡âmmµleri hem …ıldı irşâd  
 
                         ¢adµm bir oldı sâ™irler §ıfâtı  
                                       Da«ı mev§ûf olupdur ¡ayn-ı ≠âtı  
 
                           355    Degil lâzım ki ço… olma… ¡adµmât168 
                                  Gelür lâzım ke&µr oldu…da ol ≠ât 
 
                                    Delµlin bilmeyen hep oldı â&im  
                                   Bilüp ta…lµde sen meyl etme169 dâ™im 
 
                        Delµli ço… olupdur geldi na…lı 
                                     Delµlin na…l idem ben diñle ¡a…lı 
 
                                       Diseñ far≥â §ıfatlar olsa ma¡dûm  
                                    Olur cânâ na…µ≥i anda mefhûm  
 
                                Na…µ≥inden münezzehdir müberrâ     
                              Sezâ-vâr olmayan şeyden mu¡arrâ  
 
           360    Yedidür hem na…µ≥i öyle bil sen 
                                  Na…µ≥iyle bilinmek oldı a√sen  
 
                                   Memât [u] cehl [ü] ¡acz [u] hem ¡amâdır  
                                 ~amemdir cebr170  [ü] ebkem nâ-sezâdır 
 
                           ~ıfatlanmaz bunuñla ≠ât-ı Vehhâb  
                                  Mu…addesdir bulardan Rabb-i Tevvâb171 
 
 

                         Ke≠alik der-Beyân-ı Cevâz-ı Tekvµn Ma¡a-Na…µ≥ihi 172 

 

               ~ıfâtı oldı tekvµn anda √âvµ  
                                     Na…µ≥-ile olupdur ol müsâvµ 
                           

  

                                                 
168 ¡adµmât :  …adµmât  Ç 
169 etme :  itme  Ç 
170 cebr :  §abr  K 
171 Tevvâb : Vehhâb  Ç 
172 Başlık:  Ke≠alik der-Beyân-ı Cevâz-ı Tekvµn Ma¡a-Na…µ≥ihi :     -      K 
* Zıddıyla birlikte Tekvin sıfatının imkânı hakkındadır. 
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[Ç 14a]                         »udâ √a……ında câ™izdir bu ev§âf  
                                     ¢adµmden Eş¡arµler …ılmaz in§âf173                             
  
                             365     ~un¡ u ibdâ¡ ü inşâ174  fey≥-i ta«lµ…  
                                 İmâte fa≥l u i√yâ na§r u terzµ…  
 
                         Hidâyet maπfiret tevfµ… ü i√sân   
                                   Da«ı hem …ahr-ıla i≥lâl u «i≠lân  
                               
 [K 21a]                            Bunuñ ≥ıddı ile mev§ûf olur ◊a… 
                                        ~ıfâtü'≠-≠ât u ve'l-ef¡âl olur far…175  
 
                                  Yoπ-iken eylemek var oldı ta«lµ…  
                                      ¢amuyı beslemek hem oldı terzµ…  
  
                        Didiler hem mücedded «al…a ibdâ¡  
                                   Mi&âli geçmedi176  min küllµ envâ¡  
 
                         370     Dilerse «al… iderse §un¡  u inşâ    
                                  İmâte oldurup diriltmek i√yâ   
 
                             Delµl olma… yola oldı hidâyet  
                           Nef¡i göstermesi nu§ret i¡ânet177  
 
  Hidâyet ≥ıddıdur i≥lâl u «i≠lân  
                                  ¢ula gönderdigi hem fa≥l u i√sân  
       
  Bitürdi hem yo… itdi bâπ u bûstân  
                Doyurur178  …andırır cû¡ân u ¡a†şân  
 
                            Buña fi¡liyye dirler âfitâbım179  
                             »udâ √a……ında bunlar oldı …â™im 

 

  

                                                 
173 …adµmden :  …adµmdür  Ç     in§âf :  itti§âf  K 
174 ibdâ¡ ü inşâ :  ebdâ¡  inşâ  K 
175 olur : olup Ç    far… :  ◊a…   Ç 
176  geçmedi :  geçdi  K 
177  nu§ret  i¡ânet :  na§r u  i¡ânet  Ç 
178 doyurur :  †oyurur   Ç 
179 âfitâbım :  âfitânım  K 
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                   Beyân-ı ~ıfât-ı Selbiyye180 

 

                        375     Degildür gökde yerde üstte altda   
                                  Da«ı hem §aπda §olda öñde artda  
 
                                  Münezzehdür yo…181 anda sehv ü nisyân  
                                   Bulunmaz anda hem ev§âf-ı insân  
 
                                Tevellüdden tezevvücden müberrâ 
                            Müvelled olmadan oldı mu¡arra  
  
[Ç 14b]              ◊udû&a oldılar bunlar emârât 
                                     Da«ı ¡a…len delµl itdi delâlât  
 
 
                                    Da«ı hem küfv ü mi&l ü ≥ıdd-ı √adden  
                                   Da«ı hem cevher ü cism ü cesedden  
 
 380 Begim lâzım gelipdür √adde terkµb  
                                Da«ı hem cins ü  fa§lı itdi tertµb 

 
[K 21b]            Degildir gözlerim eb¡âd-ı …âbil  
                              Gözüñ aç hem §a…ın sen olma ≠âhil  
 
                            Cevâhirden mürekkeb oldı ecsâm  
                                  Basµ† oldı bulunmaz anda a…sâm   
 
                  ◊udû&uñdur gözüm işbu ¡alâmât  
                           ¢amusından münezzeh oldı ol ≠ât  
 
                        Cevâhir hem olur terkµbi …âbil  
                                   Olur cem¡ olsa hem ol cisme vâ§ıl  
 
                     385 Tecezzµ mümkin olmaz cânım ol ≠ât  
                            Da«ı yo…dur bulunmaz anda πâyât  

 
                                Ta√ayyüz182 eylemez yo…dur mekânı  
                               Te¡âlâ hem anıñ olmaz zamânı  
 

                                                 
180 Başlık  :  Beyân-ı  ~ıfât-ı  Selbiyye :   -   K 
*Olumsuzluklarla  ilgili  sıfatlar hakkındadır.  
181 yo… :  yo…dur  K 
182 ta√ayyüz : ta√ayyür   Ç   
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              Yo… anda gözlerim elvân u eşkâl  
                             Bulunmaz anda hem taπyµr-i a√vâl  
 
                          Mükeyyef olmadı yo… anda §ûret  

              Mu√âldır anda cümle πu§§a küdret   
 

  Ta√arrükden sükûndan hem berµdür 
     Da«ı hem nevm-i πafletden ¡arµdür  
 

 390      Gidüp gelmek yo… anda ∂arr u töhmet  
        Berµdür anda nefs ü cân u şehvet   

 
    Yo… anda gözlerim hem inti…âlât 
   Aña mün…âd olupdur cümle ≠errât                                                                                           

             
                            Ta§avvurdan gelür envâ¡-i §ûret       
                            Mu«âlifdür …amuya bi'≥-≥arûret183  
                                   
[Ç 15a]             Ta§avvurdan ¡a…ıllar oldı ¡âciz  
                           Anıñ derkinden184 oldı ≠âtı √âciz  
 
                        Anıñ künhin neden derk itsün185 e≠hân     
                          Na@µri yo… bulunmaz anda imkân  
 
                         395 Yemek içmek yatup oturmadan pâk  
                      Meserret hem fera√ yo… itme işrâk186 
 
 [K 22a]              Aπız baş el aya… göz …aş burun dil 
                                        Da«ı sâ™ir cevâri√den berµ bil 

 
                     Taπayyür hem ne kim işlerse mevcûd  
                                       ¢amusından mu¡allâ oldı Ma¡bûd 

 
  Delµlinden §orarsañ187

 oldı sâbı…   
  ◊udû& olmaz gözüm Allâha lâyı…       
 
      Ne…â™i≥den ne…â™i§den müberrâ  
  Olupdur πayrı lâyı…dan mu¡arrâ  

  

                                                 
183 bi'≥-≥arûret :  bi'≥-≥arûrât  K 
184 derkinden :  derdinden  Ç 
185 itsün :  itsüñ  Ç 
186 pâk :  bâk  Ç  hem :  πam  Ç 
187 §orarsañ : §orarsan  K 
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                        Der-Beyân-ı A√vâl-i Müteşâbihât188 

 

                           400      Gelipdür ba¡≥ı ev§âfı »udânıñ   
                                       Yetişmez ¡a…lı nâ-dânıñ189 gedânıñ  
 
  ¡Ale'l-¡arşi's-tevâ190sıdur  biridir   
                                         Müşâbihdür ¡a…ıl andan giridür191                  
 
     Vecih yed nefs ü ricl olma… §ıfâtı  
  Bunuñla gerçi mev§ûf oldı ≠âtı 
 
                     Hemân sen @âhirin bil i¡ti…âd it 
                           Ta¡ammu… itme ◊a……a in…ıyâd it 
 
                           Mecâza √aml iderler ehl-i tefsµr          
                                 Ma¡ânµsi bu yüzden192  oldı ta¡bµr 
 
          405      Aña vâcib degil tedbµr-i eşyâ 
                                    »ayır şer nef¡ ü ∂arr µcâd u ifnâ  

 
                             Aña güç gelmez a§lâ «al… u µcâd  
                                 Sevinmez «al…-ı ¡âlem olsalar şâd 

 
[Ç 15b ]                        Ya oldur kim193  iderler fıs… u ifsâd 
                             İ†â¡at eyleyüp hem olsa irşâd  
 
                    ≤arar yo…dur aña nef¡ ü fevâ™id      
                             İrişmez «al…-ı ¡âlemden ¡avâ™id 
                                          
                               Dilerse var ider bu mümkinâtı  
                                   Dilerse yo… ider cümle cihâtı  
 
[K 22b]               410       Aña bir ≠erre ile cümle ¡âlem  
                                Berâberdir aña «al… itse her dem  
 
                     Dimek  fi¡li mu¡alleldir bi-iπrâ≥  
                                      Eger i√sân eger i≥lâl u emrâ≥194            

                                                 
188 Başlık :  Der-Beyân-ı A√vâl-i Müteşâbihât :   -    K   
* Müteşâbih ayetler hakkındadır. 
189 nâ-dânıñ :  dânânuñ Ç  
190 “ (Rahman) arşa istiva etmiştir.”   (Taha, 5 ) 
191 giridür : geridür   Ç 
192 yüzden :  yüz  K 
193 kim :  ki  K 
194 u :  -  K emrâ≥ : imrâ≥  Ç 
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                            Gelür ¢ur™ân içinde ba¡≥ı ¡illet 
                               ¡İlelden …urtılup195 ol buldı §ı√√at  

 
                                Bu cinni insi «al… itdüm didi ◊a…      
                                  Anıñ-çun bir beni196 bilsün mu√a……a…  
       
                   Olupdum ben ezelde kenz-i ma«fµ   
                                    Yaratdım ben ¡ademden197 cümle «al…ı  
 
                          415      Anıñ-çundur beni bilsün ¡ibâdı 
                                Yaratma…dan bu olmuşdur murâdı   
 
                                         Belµ ¡illetde vardır ço… fevâ™id 
                                         Olupdur nef¡i cânım …ula ¡â™id    
           
                         Buña râ≥µ olupdur İ¡tizâlµ  
                                 Anıñ-çun ol bulupdur ibti≠âli 
                         
                             ¡İbâdıñ fi¡lini «âli…dir Allâh  
                           ¢ula »âli… diyenler ¡â§i vallâh198  
 
                                   Belµ …ullarda vardır isti†â¡at   
                                  Mu…ârin fi¡line va…tü'l-i…âmet 
 
                  420    ¢alem çaldı…da kâπıd üzre «a††â†  
                              Da«ı hem §ançdı…da «ayyâ†199   
                                     
                              Rüsûmı dikmegi «al… itdi Allâh  
                                  Müvelleddir diyen200 bâ†ıldur eyvâh  
 
[Ç 16a]                         Da«ı ol fâ¡ilü'l-Mu«târdur el-√a…  
                                    Dilerse fi¡li işler ol mu√a……a…   
 
                           Meşiyyet olmasa bir şeyde cânım  
                               Ne mümkindür anıñla ola …â™im  
                                                   
                                Felâsif redd idüpdür i√tiyârµ  
                                     Didiler201 fâ¡il oldur ı≥†ırârµ 

                                                 
195 …urtılup :   …urtulup  Ç 
196 bir beni:   birini  Ç 
197 ¡ ademden:  ¡ umûmen  Ç 
198 vallâh:   bi'llâh Ç 
199 çaldı…da:  çaldu…da  Ç    §ançdı…da:   §aldı…da  Ç 
200 diyen:  deyen  K 
201 didiler :  diler  K 
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[K 23a]                  425     Felâsif sözleri bir fülse itmez  
                                    Begim ¡â…ıl olan ol yola gitmez    

 
                                                

          Der-Beyân-ı Rü™yetu'llâhi Te¡âlâ Mu√âletun fµ'd-Dünyâ ve Câ™izetün fµ'l-   

Â«ireti »ilâfen li'l-Mu¡tezileti202 

 
          Bu ¡âlemde görünmekden müberrâ 
                                   Anı derk itmeden gözler mu¡arrâ 
 
  Kelµmu'llâhı Mûsâdan münâcât   
                                    Olupdur ol didi Rabbü'l-beriyyât 
                        
   İlâhµ ≠âtıñı sen eyle i@hâr  
                          ¡Ayân olsun gözümden203 ◊a……-ı ∏affâr 
 
                 Baña sen ≠âtıñı204 bir kerre göster   
                                 Seni hem ben …uluñ bir görmek ister  
 
                       430 Aña virdi cevâbın len terânµ 205 
                           Benim ≠âtım-ki görmez kimse anı  
 
                            Olupdur bizde hem len-nefy-i te™…µd 
                              Velâkin i¡tizâliyyetde te™bµd206 
 
                 Bu âyet anlarıñ a…vâ delµli  
                                   Bulunmaz ¡ayn-ı rü™yetde sebµli    
 
                          Cemâlin gösterir Allâh-ı Hâdµ  
                                Budur hem Ehl-i Sünnet i¡tikâdı  

    
                           Görürler âşikârâ ehl-i cennet207   
                                 ~afâsından olurlar cümle le≠≠et    

 
  

                                                 
202 Başlık: Der-Beyân-ı Rü™yetu'llâhi Te¡âlâ Mu√âletun fµ'd-Dünyâ ve Câ™izetün fµ'l-Â«ireti »ilâfen 
li'l-Mu¡tezileti :   Rü™yetu'llâh    K 
 *Allah’ın dünyada görülemeyeceği, Mutezile’nin aksine ahirette görüleceği hakkındadır. 
203 gözümden :  gözümde  K 
204 ≠âtıñı :  ≠âtuñı  Ç 
205 “ Sen beni asla göremezsin. “ (Araf, 143) 
206  hem :  -  Ç     i¡tizâlµyyetde :  i¡tizâlµde  K 
207 görürler :  görür   Ç    âşikârâ :  âşikâre  K 
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            435    Göründükde gözine ≠ât-ı Bârµ    
                               Anıñ ≠âtında …almaz i«tiyârı    
 
[Ç 16b]                         Görünmez cennet anıñ hem gözine  
                                 Mu√abbet «al… olur dâ™im özine208   
  
                                Cihât-ı …urb u bu¡d u cism ü a¡râ≥  
                               Degildir hem §a…ın sen itme i¡râ≥  
 
              Bilâ-keyfin görür cümle ahâlµ  
                                  Bu √âli görmeye ehl İ¡tizâlµ  

 
[K 23b]                       Bu vâ…i¡dir olur elbet «alµli 
                                    Yazar ¢ur™ân içinde ço… delµli   
 
                         440     Görünmek vardır aña i¡ti…âdım    
                            Mu√a……a… oldı bunda i¡timâdım209  
 
            Velâkin bilmezem künhin ne √âldir 
                           Anıñ keyfiyyetin bilmek mu√âldır210   
 
  Gözüm dirseñ anı derk itmez eb§âr  
                           Belµ idrâk-i rü™yet oldı aπyâr     
 
                              Bunuñ √a……ında var âyât u a«bâr   
                           Buyurmuş …â™ili ol «ayr-ı ebrâr    
 
              İlâhµ sen müyesser eyle rü™yet   
                                    Bu bendeñ211 hem göre hem ala le≠≠et 

 
 
  

                                                 
208 hem : -  Ç     mu√abbet :  ma√abbet  Ç 
209  görünmek :  görmek   K    i¡timâdım :  i¡ti…âdım   K 
210  mu√âldır :  ma√âldur  K 
211  bendeñ :  benden   Ç 
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           Beyân-ı A«…âm-ı ¢ur™ ân ve'l-A√vâl-i Emr ü Nehy  Hill ü ◊ürmet  Va¡d  u 

Va¡µd ve ∞urubü'l-Em&âl212 

 

                          445   ~ıfâtından biridür213 oldı ¢ur™ân  
                                »udâdan geldi çün âyât-ı Fur…ân  
 
                           Kelâmıdur »udânıñ hem …adµmdür  
                               Muπayyerden mu√arrefden selµmdür 
 
                      Anı «al… itmedi ol Rabb-i ¡Âlµ  
                                     Aña ma«lû… diyendir İ¡tizâlµ      
 
                           Müzeyyendir bunuñla hep me§â√if  
                                  Anı √ıf@ eyledi hem …alb-i ¡ârif   
 
                          O…undu…da eşidür cümle â≠ân 
                                  Mu√allâdır lisân anıñla her ân  
 
[Ç 17a]          450     ◊ulûl itmez velµ …albe ma¡ânµ 
                                       ¢alur ≠âtında214  münfekk itmez anı  
                                                                           
                                 Kelâmı oldı nefsi ey bürâder      
                                    Aña laf@ı degildir hem berâber  
 
                          Olupdur √arf ü §avt u laf@ı terkµb  
                                     »udâ «al… eyledi hem …ıldı tertµb        
                      
[K 24a]                 ¡İbâdıñ fi¡lidür bunlar √avâdi& 
                                       Degildür nefs-i ¢ur™ân anda √âdi&215  

 
                                  Mübeyyendir gözüm ol √ill ü √ürmet  
                                    Görüp ¡âmil ola anıñla ümmet  
 
                          455        ¢a§a§ hem emr ü216 nehy ü ∂arb-ı em&âl  
                                  Va¡µd  ü va¡d ü hep bu cümle a√vâl 

                                                 
212 Başlık: Beyân-ı A«kâm-ı ¢ur™ân ve'l-A√vâl-i Emr ü Nehy Hill ü ◊ürmet Va¡d u Va¡µd ve  
∞urubü'l-Em&âl :   Fµ'l-¢ur™ân   K 
*Emir ve yasak, helal ve haram, iyi ve yıldırıcı, ürkütücü şeyleri vaat etme ve atasözleriyle ilgili 
Kur™an'ın hükümleri hakkındadır.  
213 biridür :  beridür  Ç 
214 ≠âtında :  ≠âtından  Ç 
215 Degildür nefs-i Kur™ân anda √âdi& :  Degildür anda nefs Kur™ân-ı √âdi&   K 
216 ü : -  K 
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                 Ne mümkindir aña …ılma… ziyâde  
                                    Müyesser olmadı a§lâ ¡ibâda 
 
                            Hudâ hem virmedi yo… anda imkân 
                                 Bulunmaz gözlerim hem anda no…§ân 
 
                              Müselseldir begim anda ¡acâyib  
                                   Gelür günden güne dürlü πarâyib 
 
                     Mufa≥≥aldır güzµdem ba¡≥ı âyât 
                                 Bunuñ √a……ında vardur217 ço… rivâyât 
 
                          460      Olupdur sûretü'l-İ«lâ§ &ânµ  
                              Beridür Fâti√a seb¡a'l-me&ânµ  
 
                           Feti√dür hem da«ı bürhân-ı va√det   
                          Esâmµ Rabb olan âyât-ı …udret  
 
                       Bunuñ em&âli ço…dur oldı @âhir    
                                     Bular ef∂al olupdur geldi vâfir  
 
                                   ◊a…µ…at müşterek mu√kem kinâyât  
                                     Müşâbih «â§ ü218 ¡âm u hem mecâzât   
 
                                      ~arµ√ hem «afµ [vü] @âhir mü™evvel  
                               Müfesser müşkil ü hem na§§ u mücmel    

 
[Ç 17b]        465     İder hem ba¡≥ı âyetler delâlât  
                                  Da«ı hem ba¡≥ısı …ıldı219  işârât   
  
                               İder hem i…ti≥â çün ba¡≥ı âyât  
                                 Alındı √ükmi min ba¡≥ı'l-¡ibârât 
 
                                Görürseñ mu√kemi vir sen ma¡ânµ  
                                 Müşâbih olanıñ yo…dur beyânı 
 
 [K 24b]           Anıñ √ükmi mufa≥≥aldır »udâya  
                               İ≠in yo… ketm olundı mâ-¡adâya 
                                                                                              
                           Müberrâdır nesi«den tâ …ıyâmet   
                              Olunca √ükmi bâ…µdür be-πâyet  

                                                 
217 vardur :  var  Ç 
218  ü: - K  
219 …ıldı :   …aldı  Ç 
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                          470 İçinde ≠ikr olunsa ism-i şey†ân  
                                   Da«ı Câlût-ıla Fir¡avn u Hâmân  
  
                       Kelâmıdur »udânıñ  i¡ti…âd it 
                                 İçinde her n’olursa220 in…ıyâd it 
 
                              Bunuñ ≠ikrinden oldı fa≥lı cânım  
                           ~ıfâtdır bir »udâya oldı …â™im  
 
                      Müna……aşdır anıñla lev√-i ma√fû@  
                              Melekler elsüninde oldı melfû≥  

 
               Murâd itdi »udâ kim itmek inzâl  
                              Anı dünyâ gögine itdi µ§âl 
        
                          475 Ki ol-kim Leyletü'l-¢adr oldı bµ-şek                             
                              Gelipdür sûre-i Yâ-sµn olma müşekkek221  
 
                                 Pes andan §oñra ol oldu…ça lâzım 
                              İnüpdür yeryüzine her levâzım  
 
           Ya yek âyet ya dü âyet ya sûre    
                                   Olup nâzil gelüpdür hem √u≥ûra222   
 
                                  »udâdan indirüpdür anı Cibrµl  
                                Gözüm nûrı anıñ-çun dindi Tenzµl  

 

                     Der-Beyân-ı Fa≥â™il-i ¢ur™ân-ı Kerµm Te™vµl bi'l- ¡Arşı'l-¡A@µm223 

 

[Ç 18a]                O…u gel sen gözüm her bârı ¢ur™ân  
                               Saña sârµ ola â&âr-ı ¢ur™ân  
 
                     480      Ma¡ânµsin da«ı fikr it bürâder  
                                    ‰ulû¡ itsün saña envâr-ı ¢ur™ân 

 
                                  Ni…âbı …aldırup keşf it ma¡ânµ  
                                   Saña mâni¡ olur estâr-ı ¢ur™ân  
 

                                                 
220 Bu mısrada   “ ne olursa ”  vezin gereği “ n’olursa” şeklinde gösterilmiştir.                                                                                                                                    
221 beyitin ikinci mısrasının vezni bozuktur. 
222  olup :  gelüp    K     gelüpdür :  olupdur  K 
223 Başlık:  Der-Beyân-ı Fa≥â™il-i ¢ur™ân-ı Kerim Te™vil bi'l-¡Arşı'l-¡A@µm  :     -   K 
*Kur™ân-ı Kerim’in faziletleri  ve Arş’ın yorumu hakkındadır.  
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                                   Bulursun anda ço… dürlü √a…âyı…  
                                Saña cârµ olur esrâr-ı ¢ur™ân                                                                                                                                                                                        
                      
[K 25a]           Fa§â√at ma¡denidür hem belâπat  
                                     Gelür224  ¡âlemde bu a«bâr-ı ¢ur™ân  
 
                      Cemµ¡an ümmeti bu itdi irşâd 
                                 ¢amunuñ225 mürşidi e≠kâr-ı ¢ur™ân  
 
                         485 Anıñ her √arfiniñ ta√tında √ikmet  
     Olupdur her biri a¡†âr-ı ¢ur™ân  

 
                          Şerµ¡at ¡ilmi me™«û≠ oldı andan  
                                   Ki226 istinbâ† iden efkâr-ı ¢ur™ân       
 
                                  ¢amu ¡âciz …alıpdur anda a¡dâ        
                               Gören gözler ider i…râr-ı ¢ur™ân 
 
                           Mu«arra…227 olasın ¡aş…ında anıñ  
                              Tutuş228  ya…sın229  seni ol nâr-ı ¢ur™ân    
 
                      Çalış sen rûz u şeb ol anda mâhir  
                               Saña râsi« ola tekrâr-ı ¢ur™ân  
  
                          490 Tevaππuldan seniñ  cümle vücûduñ  
                                  Mu¡a††ar eylesün ezhâr-ı ¢ur™ân  
 
      ¢ulunı eyleyendir ol münevver  
                       ¡Aceb nûr oldı bu e†vâr-ı ¢ur™ân  

 
                        Ma¡ânµsi ba√irdür yo… tenâhµ  
                               ¡Aceb ¡izzetdedir mi…dâr-ı ¢ur™ân  
 
                           ¢abirde oldı mü™min şem¡a-dânı    
                              Ferâmûş olmaya ebrâr-ı ¢ur™ân  
 
[Ç 18b]                          Yetişmezden mu…addem sen al âb-dest 
                  ~afâsından olasın yâr-ı ¢ur™ân230 

                                                 
224 gelür:  gelüp   K 
225 …amunuñ:  …amu  Ç 
226 ki:  da«ı  K 
227 [ mu«arra…] :  mu√arrâ  K - Ç      
228 tutuş:  …o…uş  K     
229 ya…sın :  ya…sun  Ç 
230  yetişmezden:  ya bişmezden K   §afâsından:  ta sende K 
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    495    Tilâvetden lisânıñ ola pür-nûr   
                                     Yaπar ço… başıña em†âr-ı ¢ur™ân                                                                                                
 
                              Ma«âricden çı…ar sen her √urûfı  
                              ¢urulsun sende hem bâzâr-ı ¢ur™ân                                                                           

 
 
                   Der-Beyân-ı Leyse'l-İsmu ∏ayrü'l-Müsemmâ ve'ş-Şey ü Mevcûdun fµ-

◊a…µ…atihi231 

 

[K 25b]                         Müsemmâ isminiñ πayrı degildür  
            »ilâfa İ¡tizâlµ müşteπildür  
 
                          Didiler kim muπâyirdir müsemmâ  
       Müsemmânıñ degildür ¡ayn-ı esmâ  
 
                    Gözüm le≠≠et alur miñ sen yiseñ bal 
                              Delµli oldı anıñ bunca a√vâl232   
 
                            500   Buyurdı ehl-i ◊a… hem233 …ıldı i…nâ¡   
                               ‰alâ…ı ≠ikr iden itmez mi µ…â¡  

 
                        Delâlet eyledi hem bunda âyât  
       Da«ı Allâh deyüp itdi234 münâcât  
 
                        Aña ı†lâ… olur şey oldı mevcûd  
                                     »ilâfın eyleyenler235 oldı merdûd  
 
                                 »ilâfµler didi şey oldı ma¡dûm 
       Delâ™ilden «ilâfı oldı ma¡lûm  
 
                      Bu şeyden i¡tizâlµniñ ¡inâdı  
           Olupdur çünki bulmuşdur fesâdı  

 
  

                                                 
231  Başlık: Der-Beyân-ı Leyse'l-İsmu ∏ayrü'l-Müsemmâ ve'ş-Şey ü Mevcûdun fµ-◊a…µ…atihi :   
Leyse'l-İsm ∏ayre'l-Müsemmâ   K  
*İsmin müsemmadan başka olmadığı ve şeyin gerçekte var olduğu hususunun açıklanması 
hakkındadır.                                                                                                                                                                               
232  [yiseñ] :  disen  K- Ç   oldı anıñ:  anuñ oldı  Ç 
233 hem :  -  K 
234 itdi : itseñ  K 
235 eyleyenler :   egleyenler  Ç 
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                          505        »udâyı görmez ol-kim görse rü™yâ  
          Mevâ…ıf seyyidi görmişdür a√râ236 
 
        »udâ √a……ında vardır hem ma√abbet237  
        Rı≥âdır hem πa≥ab vardır meşiyyet         
                                                                                             
                Da«ı hem leyte mev≥û¡ li't-temennµ  
       La¡alle va≥¡ olundı li't-tereccµ  
 
[Ç 19a]                         Cezim yo… şekk içün in oldı mev≥û¡  
                               »udâ √a……ında bunlar oldı merfû¡  
 
                                  Gelürse238 √aml olunmuşdur mecâza  
                                Mecâzdan πayrı yol yo…dur cevâza 

 
               510     Murâdı ba¡≥ısından oldı πâyât  
                                    Bilür cânım anı erbâb-ı √âcât  
 
                                  Nüzûlın ≠ikr iderse239 ba¡≥ı â&âr  
                                    Müşâbihdir hemân sen eyle i…râr 
 
 [K 26a]                          Nidâ kim ≠ikr olunsa ≠ât-ı ◊a…dan  
                                        Anı fehm eylegil240 sen mâ-saba…dan  
 
                          Dimişlerdir mecâzµ oldı şurrâ√ 
                                   Münezzehdir bulardan Rabb-i Fettâ√                                                                                        
 
                           Melekler gönderilmiş ol †arafdan          
                                   ~udûr itmiş bu şeyler müsta√ı…dan241 

             

  

                                                 
236  »udâyı :  »udây   Ç    görmez :  gör  K       a√râ :  i√râ Ç 
237 ma√abbet :  mu√abbet  Ç 
238 gelürse :  gelür  K 
239 iderse :  -  K  
240 eylegil :  eyle  gel  Ç  
241 müsta√ı…dan :  müsta√a…dan  K 
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Der-Beyân-ı ◊a…âyı…ü'l-Eşyâ™i ¿âbitetün ve'l-¡İlmü Bihâ Mu√a……a…un »ilâfen 

Lehu li'l-Mu¡tezileti 242 

                   

                         515 ◊a…âyı… &âbit oldı küllµ eşyâ 
                                 Mu√a……a…dur bu insân oldı dânâ  
                                       
                   ◊a…âyı… yo… deyenlerdür ¡inâdµ  
                                  Dalup vehme iderler ço… fesâdı  
 
                                ¿übûtı yo… diyenler oldı ¡indµ 
                              »ayâli vehm olup ¡âlim göründi243   

 
  Bu lâ-edriyye itdi ¡ilmi inkâr244 
                               Bulardan …aldı cânım sû™-i efkâr 
 
              Begim ¡indiyyeniñ ilzâmı âsân  
                                   Seniñ cismiñde «al… olmuş mı hµç cân    
                                   
                          520     Bu lâ-edriyye cehle oldı zâ¡im245  
                                Anı ilzâm içün olduñsa ¡âzim  
                                      
                           Getürür âteşe ya…mazsa anı 
                              ¢açar elbetde @âhir imti√ânı  

 
[Ç 19b]               Ya…arsa âteş anı fâriπ ol sen  
                                     Belâsın buldı da¡vâsından a√sen  
                                                                    

  

                                                 
242 Başlık:  Der-Beyân-ı ◊a…âyı…ü'l-Eşyâ™i ¿âbitetün ve'l-¡İlmü Bihâ Mu√a……e…un »ilâfen Lehu 
li'l-Mu¡tezileti:  Fµ-◊akµ…atü'l-Eşyâ™  K 
* Mutezile’nin aksine eşyanın gerçekte var olduğu ve ilim yönünden bunun ispatlandığı hususu 
hakkındadır.   
243 ¡indµ :  ¡inâdµ   K   «ayâli :  «ayâl  Ç   ¡âlim :  ¡âlem  K  
244 bu  :  bular  Ç     lâ-edriyye :  edriyye  Ç       
245 lâ-edriyye:  edriyye   Ç    zâ¡im:  râπim K 
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             Der-Beyân-ı Esbâbü'l-¡İlm li'l-»al…  ¿elâ&etün el-◊avâssü's-Selµmetü ve'l-

»aberü'§-~âdı…u246 

 

                           Gözüm üç şey olupdur  ¡ilme esbâb  
                                   Bilür  ¡âlim olanlar olsa erbâb  
 
                                    ◊avâss-ı «ams-ı @âhir ¡a…l-ı a«bâr  
                                   Eger §âdı… olursa olmaz inkâr   
                                                                       
[K 26b]        525    ¢ulaπı «al… idüp hem virdi …uvvet  
                                     Semµ¡ i√dâ& olur ol bulsa §ı√√at  
 
                             Gözi µcâd idüp hem virdi idrâk247  
                                   Ba§ar peydâ idüp hem …ıldı derrâk  
 
                               Lisânı hem getürdi ol vücûda  
                               Anıñ fev…inde ≠ev… irdi şühûda  
 
                      Burunı «al… idüp248  hem virdi işmâm  
                                 Bedenden @âhir oldı lems-i âlâm  
 
                                 Mevânµ¡den selâmet bulsa âlât  
                                   Bedµhiyyâta µ§âl itdi √âlât 
 
                          530     Bedenden249 lems olup …ıldı sirâyet  
                                   O ma«§û§ oldı ≠µ-rû√a temâmet 
                                                                                                                                                                                                  
                          Temâs oldu…da ol bildi ru†ûbet  
                                   Yübûset hem √arâret hem bürûdet  
 
                                İkinci ≠ev… olupdur oldı sârµ 
                              Lisânından bilür √ulüv mirârı  
 
                            ◊alâvet hem √arâret hem ru†ûbet  
                              Yübûset hem bürûdet hem «umû≥et     

  

                                                 
246  Başlık : Der-Beyân-ı Esbâbü'l-¡İlm li'l-»al… ¿elâ&etün el-◊avâssü's-Selµmetü ve'l-»aberü'§-
~âdı…u :  -   K     
* Yaratılmışlar için bilginin kaynaklarının üç olduğu, bunların salim duyular, haber-i sadık (akıl) 
olduğunun açıklanması hakkındadır.  
247 idrâk :  derrâk Ç 
248 idüp :  -   K 
249 bedenden :  bedende  K 
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               Üçünci şemm olupdur yazdı şâri√  
                          Anıñla derk olur250cümle revâyi√ 
 
                         535         Budur dördünci sem¡  itdi √ikâyât  
                                 Mu¡alla…dur251 aña hep cümle e§vât 
   
[Ç 20a]252                 Beşinci hem ba§ardur gördi eşkâl  
                                 Da«ı elvân-ıla a¡râ≥ u e†vâl  
 
                          ◊avâss-i √ams-ı bâ†ın itdi i&bât      
                                  Felâsif ehlidür …ıldı işârât253  
 
                                       Bulardır müşterek √isdir hem evhâm  
                                       »ayâldir √âfı@a beş dürlü a…sâm  
 
                              Ta§arruf §â√ibi …uvvet biridür  
                                 Bu cüz™iyyâta hem ¡a…lı yüridür254  
 
[K 27a]           540   Delâ™il tâm degildür oldı mecrû√  
                              Anıñ-çun itmediler anı meşrû√  
 
                                Gözüm nûrı ikinci ¡a…l olupdur  
                                    Anı hem ¡ilme ol √âkim …ılıpdur  
 
                                   Bedµhµ kesbe mu√tâc olmaz a§lâ  
                                       Delµl olmaz bedµhiyyâta …a†¡â255 
 
                        Na@ardan ba√& olursa bil bürâder  
                                       Gözüm olmaz cehil ¡ilme berâber 
 
                                 Ki külliyât-ı «amsı bil mu…addem  
                                      Sen aña vâ…ıf ol tertµbden a…dem  
  
                          545      Fu§ûl hem «avâ§-ı ecnâs u envâ¡  
                              Da«ı a¡râ≥-ı ¡âmdur hem …ıl isrâ¡ 
 
                           ¢açan-kim fa≥l-ı cinsden olsa terkµb 
                                  Mu…addem hem mu™a««ar gelse tertµb  

                                                 
250 olur : olup   K 
251 mu¡alla…dur  :  mu¡alli…dur  Ç 
252 Ç nüshasında sayfa numarası  olarak   20a  yazılması gerekirken 21a  yazılmış.   
253 işârât :  işâret  K 
254 yüridür :   yürüdür   K 
255 …a†¡ â :   …a†¡ en  Ç 
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                                 Bu √add oldı da«ı hem …avl-i şâri√   
                                 Mu¡arref oldı bâb-ı ¡ilm-i fâti√256  
 
                             Ta§avvurdur ider mechûle µ§âl  
                            ◊ükümden §arf olan hep cümle a√vâl 
 
                    Bilünsün ¡ilm-i man†ı…dan …a≥âyâ  
                                 Da«ı hem fehm olunsun ço… mezâyâ 
 
                       550       Gözüm ma√mûl olur mev≥û¡a isnâd  
                                    Mu…addem te™lide it nisbet µrâd 
 
[Ç 20b]                         ¢a≥âyâ √ükmi oldı anda §âdı…  
                                 Olupdur anda ma¡nâ hem muvâfı…  
 
                           Mu…addem va≥¡ olunsa anda §uπrâ 
                                     Hem andan der-¡a…ab ≠ikr olsa kübrâ  
 
                              Mu…addem bunlar olsa sende ma¡lûm  
                               Da«ı …albiñde mel√û@ olsa mefhûm 
 
                            Gelür tertµb olunca anda257 eşkâl  
                                  İder ol ¡â…ıbet mechûle µ§âl  
 
[K 27b]          555     Gelür şar†iyyede her dem mu…addem   
                                    Anıñ ardınca tâlµ gelse her dem  
 
                                 Mu…addem va≥¡ olup √a…… olsa ¡âlµ 
                            Anıñ ardınca hem √a…… oldı tâlµ  
 
                             Veyâ ref¡ olsa bu √üccetde tâlµ                                         
                            Mu…addem ref¡ olur ardınca vâlµ  
              
                         Netâyicden olursun ◊a……a vâ§ıl  
                               Da«ı istidlâlle hem ¡ilme …âbil  
 
  Üçüncisi258  tevâtür bulsa a«bâr  
                          ≤arûrµ ¡ilm olur ol sende nâ-çâr  

 

  

                                                 
256 hem : -   Ç   mu¡arref :  mu¡arrif  Ç 
257 anda:  andan  K 
258 üçüncisi :  üçüncüsi  K 
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                          Der-Beyân-ı A√vâl-i ◊udû&-ı ¡Âlem 259 

 

                           560     Begim √âdi&-durur hep cümle ¡âlem  
                         Cemâd u ma¡den ü √ayvân u âdem260          
                    
                       Cevâhirdir yâ«ûd a¡râ≥-ı ecsâm  
                                Felâsif ≠ikr idüpdür bunda evhâm  
 
                          ¡U…ûl u261 hem ¡anâ§ır  tis¡a eflâk  
                              ¢adµme oldı ≠âhib …ıldı işrâk  
 
                               Didiler işbu ¡âlem hep …adµmdür  
                                  Ki zµrâ ol mü™e&&erdür262 selµmdür  
 
          Begim gör oldı istiπnâsı memnû¡  
                               ¢ıdem ¡âlemden oldı şimdi merfû¡263  
              
[Ç 21a]               565        ‰arµ…in gütmedi ol oldı ≠âhil  
                               Anıñ-çun hem …amusı oldı bâ†ıl 

 
                                Didi-kim264 bir bu ¡âlem oldı √âdi&  
                              ¢amusı cümlesi oldı √avâdi&  
 
                  Taπayyür buldı anda cümle √âlât 
                                   Da«ı hem ba¡≥ısı oldı mu¡iddât265 

 

              Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i İ«tiyâr-i Cüz™µ 266 

                                                   

[K 28a]                  Olupdur …ullara i√sân-ı Bârµ  
                               Elinde «al… idüpdür i«tiyârı 
 
                           »udâ mücbir degildür hem ¡ibâda  
                                        Dalar267 Cebriyyeler bunda fesâda              

                                                 
259 Başlık :   Der-Beyân-ı A√vâl-i ◊udû&-ı ¡Âlem  :   -    K  
*Âlemin yaratılış hâlleri hakkındadır. 
260  ü : -  K   u : - K 
261  u :  -  Ç 
262 mü™e&&erdür :  mü™e&&irden  Ç 
263 merfû¡ :  rüfû¡   K 
264 didi-kim :  dedi-kim  K 
265 buldı :  bulmadı  K     hem :  -   K 
266 Başlık :  Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i İ«tiyâr-i Cüz™µ  :   İ«tiyâr-i  Cüz™µ     K 
* Cüzî irade hakkındadır. 
267 dalar :  †alar  Ç 
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      570     Dilerse §arf ider …ul i«tiyârı 
                  Hem işler ol «ıyârı hem şirârı  
 
                               Eger i√sân eger ≠enb ü ma¡â§µ  
                                Mu†µ¡ olsun gerek hep cümle ¡â§µ  
 
                                Bir âdem §arf iderse i«tiyârı 
                           Ma¡â§µ kesb idüp hem olsa kârı  
 
                       Eger kim küfre ol oldıysa vâ§ıl    
                Olur elbetde ol nµrâna dâ«il268  
 
                   Mü™eddµ olmasa küfre ≠ünûbı 
                   Mu¡a≠≠ebdir yâ mestûrdır ¡uyûbı 

 
                  575 İ†â¡at eyleyüp hem olsa mün…âd  
                   »udâ cennetde hem anı …ılur269 şâd  
 
          Eger mü™min olursañ bulduñ el†âf  
                  Eger  ¡â§µ olursañ olmaz in§âf  
 
                              Aña270 bir …ul iderse pes i†â¡at  
                             Bulur ol gözlerim ◊a…dan ¡inâyet   
 
                              Eger bir …ul olursa ◊a……a ¡â§µ  
                             Bulup «i≠lânı ol …ılmış ma¡â§µ   
 
 [Ç 21b]      İlâhµ Vâ√id ü Settâr u ∏affâr    
                 ¢uluñ cennet bulup hem ya…masun nâr  
 

                              Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i »ala…a'llâhu Te¡âlâ el-◊ayr ve'ş-Şer 271 

                                               

             580 ~udûr itdikde …uldan küfr ü µmân  
                İ†â¡at mâ¡§iyet hem si√r272 ü †uπyân 
     

  

                                                 
268 elbetde :  elbet  K    nµrâna : nµrânda  K    dâ«il :  vâ§ıl  Ç 
269 …ılur :  …ıla  K  
270 aña:  eger   Ç  
271 Başlık:  Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i »ala…a'llâhu Te¡âlâ el-»ayr ve'ş-Şer :  ¢a≥â vü  ¢ader   K  
* Allah'ın hayır ve şerri yaratması hakkındadır. 
272 si«r : «ayr   Ç 
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                Meşiyyet hem …ader  ¡ilm-i …a≥â hem  
                Mu¡alla…dır güzµdem anda her273 dem  
 
[K 28b]          Mürµdü'l-«ayr ü ve’l-eşrâr-ı †urran274 
                     Ve ma«lû…un bi-«al…i'l-lâhi cem¡an   
 
                     Didiler i¡tizâlµ cümle a«yâr  
                     »udânıñ §un¡ıdur lâ-fµhi275 aπyâr  
 
                     Velâkin işler anı …ul-kim eşrâr 
                    ¡İbâdıñ fi¡lidür «al… itdi nâ-çâr  
      
 585     Bu …ula i¡timâd itme √abµbim  
                     Müza«refdir bu sözler ey lebµbim  
                          
                     ¢açan §âdır olursa …ulda †â¡at                     
                     Olur ol lev√-i ma√fû@a kitâbet 
      
                    »udâ hem emr ider vardır ma√abbet  
                    Bilür anı mu¡alla…dır meşiyyet   
 
           Murâd itdi olup ¡indinde mar≥µ  
                    Mu…adderdir da«ı hem oldı ma…≥µ  
 
                   Ma¡â§µ cüz™µ  küllµ her ne-kim var  
                   Mu…adderdir budur ol …avl-i Mu«târ   
 
                 590 Bilür anı »udâ vardır meşiyyet  
                  Ta¡allu… eyledi hem «âli…ıyyet 
 
              Aña râ≥µ degil yo…dur ma√abbet    
                      İrâde vardır ammâ yo… meveddet     
 
                     Dilerse bir …ulı276 mesrûr ider ol 
                     ±ünûbuñ cümlesin maπfûr ider ol          

        

  

  

                                                 
273 her :  hem  K 
274 Hayrın da şerrin de  dileyicisi Allah’tır ve bütün mahlukatı O aratmıştır.  
275 Sendeki her şey 
276 …ulı:  …ulu  K 
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                   Ha≠â el-Mebâ√i&-i fµ-◊aşri'l-Ecsâd »ilâfen li'l-Felâsifeti277 

                  

[Ç 22a]                     Mu√a……a…dur ider ol √aşr-ı ecsâd 
                    Çürimiş tenleri hem ider µcâd  
 
             Üçüzdür kim ta§avvur itdi e≠hân  
                    Tecezzµ mümkin olmaz anda bir ân  
 
                   595 Mühendisler yazar dört şey bürâder  
                    Birine cism-i ta¡lµmµ didiler  
   
[K 29a]                        Didiler …âbilü'l-ib¡âd aña hem 
                   Tecezzµ …âbil olmuşdur dem-â-dem                                                                          
                                  
        Ya ¡ar≥ıdur ya ¡um…ıdur ya †ûlı 
                  ¢amusından278  tecezzµ buldı yolı  
 
                  İkinci sa†√ olupdur oldı …âbil  
                  Tecezzµ  †ûla ¡ar≥a oldı vâ§ıl 
 
                 Üçünci «a††-ı …âbil279 †ûla …ısmet  
                 Ki yo…dur  ¡ar≥a  ¡um…a anda vu§lat  
                                                                                                                                                 
      600     Budur dördünci bil sen no…†adır ol  
                  Nihâyet «a†† olur buldu…da ol280 †ûl  
 
                  Eger olduñsa bu şeylerde ¡âlim  
                  Eşit sen ola gör bu cüz™de fâhim281                

                         
                  ¢abûl itmez anıñ †ûlında …ısmet  
                     Da«ı hem ¡um… u ¡ar≥ yo… anda fir…at282  
 
          ¢açan-kim bulsa a¡≥â iftirâ…ı 
                 Çürür283 ten gözlerim cüz™ oldı bâ…µ 
 

  

                                                 
277 Başlık :  Ha≠â el-Mebâ√i&-i fµ-◊aşri'l-Ecsâd »ilâfen li'l-Felâsifeti:  Cüz™µ  Lâye-Tecezzâ    K 
* Filozofların hilafına  bağlı olarak ölülerin dirilip ayağa kalkmaları hakkındadır.  
278 …amusından :  …amusında  K 
279 «a††-ı …âbil :  «a† …âbil  K 
280 ol :  -  Ç 
281 ¡âlim :  ¡âmil  Ç    eşit : işit  Ç 
282 Da«ı hem ¡um…-i ¡ar≥ yo… anda fir…at :   Da«ı ¡um…a var ¡ar≥a anda für…at  Ç 
283 çürür :  çürir  Ç 
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                 ¢açan-kim emr ola pes nef«-i §ûra   
                 »udâ emr eyleye ehl-i …ubûra  
 
               605 Yerinden …al…up ol cüzler dirile                
               ¡Umûmen cem¡ olup cânı virile 
 
                     Felâsif redd idüp hem itdi inkâr 
               Anı ib†âl idüp …ılmazlar i…râr  
 
               ¢urarlar anda vehmiyyâtı dâ™im  
                               Büyûtü'l-¡ankebûta döndi cânım   

 
                            İder i&bât-ı §ûret hem heyûlâ  
[Ç 22b]                      Münezzehdir bulardan ◊a… te¡âlâ      

 
    
                           Fa§l fµ-Beyân-ı Mebâ√i&-i Fa≥lu'llâhµ ¡Ale'l-¡İbâd284 

      

     Sa¡âdet bâπına …onmuş bir âdem   
           İder ol çalışup †â¡at dem-â-dem  

 
[K 29b]                 610     Virür Allâh aña fa≥l-ıla cennet  
            İder hem …ullara ¡izzet ü √ürmet 
 
  Velâkin şar†-durur §oñ demde µmân                                                                                                                                                       
            Ya…ar olmazsa285 anı nâr-ı nµrân   
   
                     Bir âdem-kim na§µb olmazsa µmân 
            Aña nâfµ¡ degildür lu†f u i√sân                  
 
           Ne deñlü cem¡ ola anda ¡ibâdet  
           Nedir nef¡i aña yo…dur ¡inâyet   
  
  Eger µmân-ıla gitse286 bir ¡â§µ  
  Küfürden πayrı ço… itmiş ma¡â§µ  
 
 615   Aña kim √ükm olunmaz nâr-ı nµrân  
  »udâdan mu√temeldir lu†f u i√sân  
 

                                                 
284 Başlık :  Fa§l fµ-Beyân-ı Mebâ√i&-i Fa≥lu'llâhi ¡Ale'l-¡İbâd  :   -   K 
*  Allah'ın faziletinin kullar üzerinde nasıl olacağını anlatan bölümdür.  
285 olmazsa :  olmaz  Ç 
286 gitse :   giderse  K 
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   Dilerse ¡afv ider cümle ≠ünûbın 
  Aña cennet virür örter ¡uyûbın  
   
                                     Küfür geldikde …almaz cânım µmân  
  Emir ber-¡aks olunca …urtılur287 cân  

 
  Ne mümkindir ki cem¡ olma… na…µ≥eyn  
  Ki anlar bir ma√alda oldı ≥ıddeyn  
 
            Eger olduñsa bu ma¡nâda ¡âlim  
            ¢ula… dut288 fer¡ine sen olma nâ™im   
 
                          620      Ma¡â§µ işleyenler kâfir olmaz  
          Mu§ırr oldu…da anıñ dµni …almaz   

 
   Ferâ™i≥den birin terk itse bir er 
            Kebâ™irden da«ı boş olmaya ser289 
 
[Ç 23a]                      Didiler  İ¡tizâlµ gitdi290 µmân  
           Velâkin kâfir olmaz anda her ân 

 
                                        »avâric dir291 gider µmân u a¡mâl 
                       Da«ı hem küfre vâ§ıl oldı der√âl  
 
                             ◊adµ&inde buyurdı  ¡abd-i ∏âfir    
          Namâzın292 …ılmayan er oldı kâfir 
 
[K 30a]                625       Mu«âlif √ükm iderse bunda …â∂µ 
              Küfürdür ◊a… degildür buña râ≥µ  
 
                     Cevâb bu oldı isti√lâle ma√mûl  
                    İdindi Ehl-i Sünnet anı ma…bûl 
 
        »udâ …âtillere mü™min buyurdı  
                                »i†âb-i tevbeyi293 andan duyurdı  
 
    

  
                                                 
287 …urtılur :  …urtulur  Ç 
288 dut :  †ut  Ç 
289 terk : derk  K   kebâ™irden :  kebâ™ir  Ç 
290 gitdi :  getdi  K 
291 dir :  der  Ç 
292 namâzın :  namâzı  K 
293 «i†âb-ı  tevbeyi :  «i†âb tevbeyi  Ç 
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                  Ve-yâ«ûd far≥ı bir kes294 itse inkâr   
                     Anı ¡add itdiler min külli küffâr   
 
                     ◊adµ&iñ ba¡≥ısı ya ba¡≥ı âyet  
                     »avâric …avline itse295 delâlet 
 
        630    Begim te™vµl aña pes oldı lâzım 
                   Olur Sünnµ296 olanlar anda ¡âzim 

 
 
          Küllµ  Mevlûdin Yûledu ¡Alâ Fı†rati'l-İslâm Sümme Ebevâhu Yuhevvidânihi 

ve Yune§ırânihi ve Yümecisânihi297 

                                             

                  Mübeşşirdir gözüm cennetde §ıbyân  
                  Mu«âdımdır görürler ehl-i µmân   
 
                 ~orarsañ …andedir e†fâl-i küffâr  
                 E…âvµl i«tilâfât298 anda ço… var 
  
        Anı bilmem didi299 Nu¡mân-ı A¡@am  
                Didiler ba¡≥ olur cennetde mükrem  

 
  Bulundı anda pes µmân-ı fı†rµ  
               Aña vâfµ vü kâfµ oldı ¡ı†rı  
 
              635 Didiler ba¡≥300 aña kân oldı a¡râf  
               Aña ≠âhib olupdur bunca eslâf           
 
[Ç 23b]              Ana ra√mindeki hep cümle evlâd    
               Anı µmân-ı fı†rµ itdi irşâd  
 
               ¢açan-kim gelse aña va…t-i mµlâd  
               İderler  ¡ahd ü mµ&â… üzre feryâd  
 

                                                 
294 kes :  kişi  K 
295 itse :  idse  K 
296 Sünnµ : sünneti  Ç 
297  Başlık: Küllµ Mevlûdin Yûledu ¡Alâ Fı†rati'l-İslâm Sümme Ebevâhu Yuhevvidânihi ve 
Yune§ırânihi ve Yümecisânihi :  -   K 
*Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar, sonra anası babası onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yapar. 
298 i«tilâfât :  i«tilâf  K 
299 didi :  dedi  Ç 
300 ba¡≥:  - K 
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                                   »udâ emr eyledi hep çı…dı ervâ√  
              »i†âb itdi …amuya Rabb-i Fettâ√  

 
[K 30b]                  Elest bâπında bitdi çün ol i…râr  
             İder ol doπduπı sâ¡atde tekrâr301  
 
           640 ¢açan-kim √abs olunsa tâze ma¡§ûm  
            Degildür olmadı hµç kimse ma¡lûm  
 
         Aña kim …âbiliyyet gelse ol cân 
           Lisânından gelür302 ol demde süryân 
 
       »udânıñ varlıπın i…râr ider hem  
           Aña tev√µd olur cârµ beher dem       
 
          Buyursa cedd ü eb hem ümmehâtı  
          Aña ta¡lµm iderler ço… lüπâtı 
 

                Beyân-ı Mebâ√i&-i İtti√âdü'l-µmân ve'l-İslâm303 

                                                                                                                                         

                  Pes andan §oñra bil µmân-ı İslâm  
          Olupdur mütte√id …ıl «al…a i¡lâm 

 
              645     Belµ µmân-ı i…râr i¡ti…âddır  
         Da«ı İslâm-ı «u≥û in…ıyâddır  
 
        Müsâ¡id olmadı pes bunda ta¡rµf  
        Bu me≠kûr eyledi hem anı tezyµf  
 
                            Şol er kim olsa Müslim oldı mü™min                    
       Da«ı ber-¡aks olursa oldı mu√sin   
                                                                                        

  

                                                 
301 ol:  -  K     doπduπı:  †oπduπı   Ç 
302 gelür:  -   K 
303 Başlık :  Beyân-ı Mebâ√i&-i İtti√âdü'l-µmân ve'l-İslâm :   -   K  
* İman ve İslam birliği hakkındadır. 
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                     Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Ta§avvurât-ı E≠hân304 

 

   Bir er kim bir günâha …ılsa niyyet      
             Da«ı §arf eylese hem anda vüs¡at  
   
[Ç 24a]                        Velâkin gelmese hergiz vücûda  
           ¡İtâbı ço… olur hem yanar oda 
 
            650 Velâkin …albe gelse itse i«râc     
             Aña cennet virile √ulle vü tâc 
 
     ¡İbâdet itmege ger …ılsa niyyet 
             Anıñ µcâdına hem çekse za√met  
         
[K 31a]                       »udâ ¡indinde a§lâ ≥âyi¡ olmaz  
            Vücûda gelmemek hem mâni¡ olmaz  
 
       Buyurmışdur  ¡amelden305  ba¡≥ısı var 
              Aña niyyet olupdur hem vefâ-dâr  

 

                 Fµ-Beyân-ı Mükeffirâtü'≠-±ünûb Ba¡de Edâ-yı Şürû†ihi306 

 

                        Mükeffirdir gözüm nûrı ≠ünûba  
               ~aπâ™irden olan cümle ¡uyûba  
 
                655 Namâz …ılma… oruc †utma… †ahâret   
                 Ta§addu… cum¡a πusl ü √ac ü âb-dest307                 
 
                 Velâkin tevbe lâzım seyyi™âta  
                 Yetişmezden mu…addem ol memâta  
 
  Bir âdem olsa müstaπfir ü tâ™ib    
                 ±ünûbı ma√v olur i√sânı πâlib  
 

  

                                                 
304 Başlık:  Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Ta§avvurâ†-ı E≠hân :   -   K  
*  Zihinlerdeki düşünceler hakkındadır. 
305 ¡amelden :  ¡amelde  K 
306 Başlık :  Fµ-Beyân-ı Mükeffirâtü'≠-±ünûb Ba¡de Edâ-yı Şürû†ihi :  -  K 
* Günah işleyenlerin daha sonra bu günahlarından kurtulma şartlarının neler olduğu konusu  
hakkındadır. 
307  ü : - K     ü : - K 
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                Gözüm beş şar†ı308  vardır tevbeniñ hem   
                Ri¡âyet lâzım olmuşdur mu…addem 
 
               Mu…addem cümle ≠enbe nâdim olma…  
               »ulû§ı yâr idüp kendinde …ılma… 
 
                   660   ¿übûtında da«ı …ılma… ¡azµmet 
               Niyâzı309  ¡afv idüp bulma… sekµnet  

 
  Geçen far≥ı …a≥â itmek √abµbim  
             ‰alebdür ¡ilm-i √âli ey310 lebµbim 
 
             Olursa kim bu şar†lar anda mef…ûd  
              Olur ol tevbe ¡inda'llahı311 merdûd   
 
[Ç 24b]             ◊u…û…u'llâha oldı tevbe râci¡  
             ¡İbâdıñ fi¡line vardır mevâni¡  
 
                 ◊u…û…ı redd ide cânım ¡ibâda  
                 Da«ı isti√lâl idüp andan ziyâde312  
 
                665 Eger √ayvân eger kim √a……-ı küffâr      
                 ◊elâl itdir313 seni hem ya…masun nâr  
 

                     Ve µmânü'l-Mu…allid ~a√µ√ velâkinne İ&mun bi-Terki'l-İslâm314 

 

[K 31b]            Bir âdem kim ide i…râr u ta§dµ…     
              »udâdan hem  aña irişe315 tevfµ…  
 
               Disün ol mü™minem ◊a……a bilâ-reyb 
              Meşiyyet §ıπmaz anda hem olur  ¡ayb316   
 

  

                                                 
308 şar†ı :  şar†  Ç 
309 niyâzı :  niyâz  Ç 
310 ey :  hem  K 
311 ¡inda'llahı :  ¡inda'llaha  K 
312 Beytin ikinci mısrasının vezni bozuktur. 
313  itdir :  itdür  Ç 
314 Başlık :  Ve µmânü'l-Mu…allid ~a√µ√ velâkinne İ&men bi-Terki'l-İslâm :  -  K 
* Sahih, taklit iman ve İslam’dan çıkmaya neden olan günah hakkındadır. 
315 aña irişe :   irişe aña Ç 
316 sıπmaz :  çı…maz  K    anda :  aña Ç 
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                         Ye™is317 √âlinde ma…bûl olmaz µmân    
                              Velâkin tevbe ma…bûl oldı ey cân  
 
  Dilinden318 na…l ider µmânı bir er  
                                  Mu…alliddür saña olmaz berâber 
 
                          670        İnandım dir velâkin yo… delµli  
                               »alâ§ olmaz i&imden ey «alµlµ  
 
                           Cehil  ¡ö≠r olmadı bu dµnde cânım  
                                     Var  irken319 ¡ilmi it kendinde320 …â™im 
 
                      »udâ far≥ eyledi hem ¡ilm-i √âli   
                                 Ta¡allüm eyle cânım321  …alma «âlµ 

 

                        Fµ-Beyân-ı Fa≥µletü'l-Cihâd322 

 

                           ∏azâyı far≥ idüpdür Rabb-i Mevlâ  
                                Varan πâzµleri hem …ıldı â¡lâ  
 
                               ¢açan-kim olsa istµlâ-yı küffâr323  
                               Vilâyetden gider hep cümle kim var  
 
               675   Eger olmazsa  istµlâ-yı düşmân  
                                  Giderler ba¡≥ısı kim oldı âsân324 
 
                              Vülât itsün √udûdı hem i…âmet  
                             ¢ı§â§ u recm ü hem §alb u siyâset325 
 
[Ç 25a]                        Çalar yüz …amçı ol √add-i zinâdan  
                                   Da«ı seksen çalarlar mâ-¡adâdan  
 
                           Odur hem √add-i …a≠f hem √add-i şürbden   
                                   ¢ı§â§ itsün cinâyet …atl ü √arbden    

                                                 
317 ye™is :  yes  K 
318 dilinden :  dilinde  Ç 
319 irken :  ögren Ç 
320 kendinde :  kendüñ-ile   K 
321 cânım :   oπlum  K 
322 Başlık:  Fµ-Beyân-ı Fa≥µletü'l-Cihâd :  -  K 
*  Cihadın fazileti hakkındadır.  
323 674.  beyit: -   Ç   
324 eger :  …açan-kim Ç   olmazsa :  olsa  Ç     kim :  -  K  
325 ¢ı§â§ u recm ü hem §alb u siyâset :  ¢ı§â§ recm hem §alb siyâset  K 
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[K 32a]                         Sürülsün beldeden sâ√ir ü kâhin  
                                 Müfettin mâkir ü müftµ-i mâcin 
 
 
 680 Münâfı… hem †abµb πayr-i √â≠ı… 
  Bular hµç olmadı büldâna lâyı…  
 
  Olursa bir kişi ta¡zµre lâyı… 
                                     Aña ta¡zµr ide bir ferd-i fâ™i…  
 
                                        ¢a≥â ef∂aldır ez-cümle ¡ibâdet  
                                        »ilâfından şer¡i bulsa326 selâmet327 
 

                  Fµ-Beyân-ı ∏ıdâ-yı ◊arâm328 

                             

                                   Kişi rız…ından ider hem πıdâsın  
                              Yemez ol πayrınıñ rız…ın ¡a†âsın329  
 
                    ◊arâm rız… oldı ey cânım bürâder  
                                        Bunu330 redd eylemez §âli√ olan er  
 
                           685    Ecel birdir ikidir ehl-i bid¡at  
                                Bu …avli redd iderler Ehl-i Sünnet  

 
                          Ecel va…tinde aña gelse √âlet  
                               Mu§µbet itmese a§lâ331 i§âbet 
 
                 Eceldir ol aña dirler müsemmâ  
                                      Bu me≠heb oldı ay günden mücellâ  
  
                                      Velâkin za√m332 irişdikde …a≥âdır   
                                     Ecel birdir gelen ol bir belâdır  
 

  

                                                 
326 bulsa : olsa Ç 
327 selâmet:  melâmet  Ç 
328 Başlık:  Fµ-Beyân-ı ∏ıdâ-yı ◊arâm:  El-◊arâm Rız…   K 
* Haram gıda hakkındadır. 
329 ¡a†âsın:  πıdâsın  K 
330 bunu:  bunı  Ç 
331 a§lâ :  aña  Ç 
332 za√m : ra√m Ç 
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                                  İ§âbet eylese bir ferde †â¡ûn    
                                    Da«ı hem …atl ü §alba olsa ma…rûn  

 
                      690   Mu…ârin olsa cer√ ü hedm ü hem πar…                           
                                    Su…û† u ∂arb u «an… u «ar… u hem πar…333     
 
[Ç 25b]                    ¢a≥âdır hem ecelden oldı mu†la…  
                                     Eşit anı vü bil sen bundadur √a…   

                                 
[K 32b]                            Da«ı meyyitle334 …â™im oldı hem mevt          
                               Anıñ va§fı olur olunca ol fevt 
 

                       Menâfi¡u'd-Du¡â™ fµ-Ma√allihi 335 

                                         

                    Du¡âda var-durur ço… ço… fevâ™id  
                                  Olur ol rû√-i mevtâya ¡avâ™id  
 
                               Mu§µbet def¡336 olur emrâ≥a nâfi¡ 
                              Görülmişdir nice dürlü menâfi¡ 

 
                         695      »udâ va¡d eyledi hem âyetinde 
                              İcâbet iderem ben πâyetinde  
   
                      Ola bir beldede çok ço… zelâzil  
                                      ∏alâ vü …a√† ola hem anda nâzil 

 
                                   Va…it-kim anda337  müştedd olsa bârân    
                                     ≤arar †ârµ vü mu≥†arr olsa insân     

     
                                       Da«ı hem olsa rµ√iñ iştidâdı  
                                     Olursa @ulmetiñ hem imtidâdı   
   
     Da«ı bir yerde kim ¡âm338 olsa emrâ≥  
                                     Sürûr u §ı√√at itse andan i¡râ≥ 
 

  

                                                 
333 ü : - K    u : - K    u : - K 
334 meyyitle :  meyyit-ile  Ç 
335 Başlık:  Menâfi¡u'd-Du¡â™  fµ-Ma√allihi :   Fµ-Nef¡ü'd-Du¡â™  li'l-Meyt  K 
*Yerinde ve zamanında yapılan duanın kabulü hakkındadır. 
336 def¡ :  ref¡  Ç  
337  anda :  -  K 
338 ¡âm : - Ç 
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            700 Bunuñ em&âli her dürlü belâyâ 
                               Du¡â itdikde merfû¡dur …a≥âyâ339   
 
             Küsûf oldu…da …ılsunlar namâzı  
                                Anıñ ardınca itsünler niyâzı  
 
       Semâdan hem nüzûl itmezse yaπmur  
                Du¡â itsün olanlar …albi ma¡mûr  
 
                ¢amusı tevbe itsünler »udâya340  
      Da«ı hep cümle varsunlar du¡âya  

                  
               »usûf [u] hem cerâd oldu…da vâ…i¡                                                        
               Ta≥arrû¡ hem münâcât oldı dâfi¡  
 

                      Beyân-ı ~ada…at-i Menâfi¡ 341 

 

[Ç 26a]  [K 33a]           705    Ta§addu… ger ola mu√tâca medfû¡  
              Belâlar cümle andan ola merfû¡  
 
              Fa…µre bir kişi kim …ılsa i√sân  
              ¢ılar342 anı mu¡ammer Rabb-i Ra√mân 
 
             ¢amu mevtâya hem baπışla anı  
             Bu i√sânı iden buldı √asânı343 
 
                                        Belâyâ dâfi¡ olup ola sâlim  
             İşi râ√at ola her √âlde dâ™im344 
                  
            Bunuñ √a……ında vârid oldı â&âr  
            ◊u…û…u'llâhı345 gör hem eyle µ&âr   
                                   
                       710          Buları redd  idendir İ¡tizâlµ 
                       Yazar taf§µlini anıñ »ayâlµ  

  

                                                 
339  her :  hem  K   itdikde :  itdikçe  Ç 
340 ¢amusı tevbe itsünler »udâya :   ¢amusı itsün du¡â hem »udâya   K 
341 Başlık: Beyân-ı ~ada…at-i Menâfi¡ :  Fµ-Nef¡ ü'§-~ada…ât   K 
 *  Sadakanın yararları hakkındadır. 
342 …ılar :  …ılur  Ç 
343 √asânı : √isânı  K 
344 belâyâ :  belâya Ç    dâfi¡:  def¡  K    ola :  olalar  K 
345 √u…û…u'llâhı :  √u…û…u'llâh  K 
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                   Beyân-ı Mebâ√i&-i  Cevâz-ı İmâmetü'l-Fâcir346 

 

                 İmâmet eylese bir şa«§-ı fâcir  
           ~a√µ√dir i…tidâsı olma zâcir  
 
              Revâfı≥ olmadı râ≥µ bu √âle347  
              Anıñ-çun düşdiler nev¡an cidâle  
 
              ¢açan bir mübtedi¡  itse imâmet  
              Görünse @âhirâ anda diyânet                

                                                                                                                               
      Mü™eddµ olsa küfre i¡ti…âdı  
              Namâz348 olmaz anıñ vardır fesâdı  
 
             715 Velâkin küfre varmaz i¡ti…âdı   
              Olur mekrûh anıñ yo…dur fesâdı  
 
             Da«ı dört kimseden mekrûh imâmet  
             Biri fâsı… olup349  bulmuş ∂alâlet   
                                                                        
                 Biri budur zinâdan †oπma evlâd  
             Anı hem …ılmamışdır ¡âlim irşâd   
 
             Biri â¡mâ libâsın eylemez350  pâk  
             Biri …uldur bulunmaz ¡ilm [ü] idrâk 
 
[Ç 26b]   [K 33b]       İmâmet şer¡i câ™iz i…tidâsı  
            Eger ehl olmadıysa mâ-¡adâsı  
 
                  720     Eger cânım bulunsa bundan ef∂al   
             O evlâdır hem olmuşdur mufa≥≥al         

 
  Namâzın …ıl olursa ger bir ¡â§µ       
             Küfürden πayrı ço… …ılmış ma¡â§µ  

  

                                                 
346 Başlık : Beyân-ı Mebâ√i&-i Cevâz-ı İmâmetü'l-Fâcir :  İmâmetü'l-Fâcir-i ~a√µ√    K 
*  Büyük günah işleyenlerin imamlığına izin verilmesi hakkındadır. 
347 râ≥µ bu √âle:  bu √âle râ≥µ  K 
348 namâz: namâzı K 
349 olup:  olur  Ç 
350 eylemez:  idemez Ç 
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                     Mebâ√i&-i Mesâ™il-i Şey™ ve ∏ayrihi351 

 

               ◊arâm olmaz gözüm «urmâ şırâsı  
                 Sekir virmezse hem yo…dur cezâsı     
   
         Nu§û§ı @âhirâ sen eyle ma√mûl  
                 ~a…ın sen @âhirinden …ılma ma¡dûl   
 
                 Ki zµrâ ehl-i bâ†ın itdi il√âd    
                 Anıñ-çun cümlede352 …ıldı ifsâd  
 

                 Müsâvâtü'l-Mü™minµn353 

 

               725       Müsâvµ oldı mü™minler bürâder  
                            Ya…µnen354  ma¡rifet bulma…da her  
 
            Tefâvüt var ma√abbet hem rı≥âda355  
                            Tevekkül hem da«ı «avf ü recâda  
 
                             Dinilmez seyyi™âtımdan ≥arar yo…   
                                Fa≥µlet bende oldı √adden artı…356   
 
                             Ya ol mü™min ki357 ya…maz anı nµrân  
                             Bulur ol cenneti hem √ûr u πılmân   
 
      Ya ¡â§µ kim mu«alled …ıldı Bârµ 
                Ebed çı…maz o çünkim buldı nârı 
   
 730 Degildir Ehl-i Sünnet bunda râ≥µ 
                Olur mµzân-ı şer¡ anda terâzµ 
 
  
 

                                                 
351 Başlık :  Mebâ√i&-i Mesâ™il-i Şey™ ve ∏ayrihi :  -   K   
*  Çeşitli meseleler hakkındadır.  
352 cümlede :  √amılda Ç 
353 Başlık: Müsâvâtü'l-Mü™minµn :  Müsâvât-ı Mü™minµn  K 
*Müminlerin kardeşliği (hakkındadır.) 
354 ya…µnen :  ya…µn  K 
355 ma√abbet :  mu√abbet  Ç     rı≥âda : rı≥âdır  Ç 
356 artı… :  artu… Ç 
357 mü™min ki :  mü™min-kim  K 
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                Dinilmez hem bu a¡mâl oldı ma…bûl 
                Günâhlar cümle bizden oldı ma¡zûl 
 

[Ç 27a]  [K 34a]               Velâkin bir kişi …ılmış «oş â¡mâl  
               Şurû†ın cem¡ idüp hem …ılmaz ib†âl  
 
             ¡Uyûbından müberrâ …ılmış anı  
              Recâ itmiş da«ı andan cinânı358    
 
              »udâ √ıf≥ eyleyüp ol ≥âyi¡ olmaz  
             ¢abûlından anıñ hµç mâni¡ olmaz 

 
                         735   ~aπâ™irden ¡a≠âb olma… revâdur             
             Kebâ™irden afv u359 fa≥l-ı »udâdur  
 
             ◊elâlinden †aleb it mâl »udâdan  
             Edâ it sünneti geç mâsivâdan    
 

              Der-Beyân-ı Necesât360 

 

           ◊arâm oldı necisdür cµfe «ınzµr  
           Na§ârâ itdiler hep bunda tezvµr 
 
               Da«ı murdâr olupdur «amr-ıla dem  
            Bunuñ √a……ında mümkindir ne dirsem   
 
            ~a…ın sen ictinâb it ey bürâder    
            ¢amudan pâk olanlar yutdı gevher  
 
 

                   Der-Beyân-ı Mu√arremât361 

 

          740 Tevâcüd ∂arb-ıla hem ra…§ u devrân 
           Ma¡ârif zu¡m olunmuş ba¡≥ı el√ân  
  

 

                                                 
358 müberrâ :  müberrµ  Ç    cinânı :  cenânı  Ç 
359 u : - K 
360 Başlık: Der-Beyân-ı Necesât :  Fµ-◊arâmü'l-¢a†¡µ    K 
* Necaset konusu hakkındadır.  
361 Başlık:  Der-Beyân-ı Mu√arremât :  Fµ'l-Mu√arremât  K 
*Haramlar  hakkındadır. 
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  O §avtdur kim …arışmışdur eπânµ  
          Şu câhiller ki itdi cümle anı362 
                                   
            ¢amusı hem lu¡ubdur hem mu√arrem  
           Buyurmışdur anı Nu¡mân-ı A¡@am   
 
           ¢umâr-ı ceng-ile †avla vü sa†ranc  
           Da«ı afyon-ıla esrâr u hem363 penc 
 
                     Bu me≠kûr olmadı İslâma lâyı…        
          Anı mu¡tâd idindi ba¡≥ı fâsı… 
   

[Ç 27b]  [K 34b]             745      Da«ı †anbûr ile şeş-tâ menâ…il  
          Da«ı hem †abl u zûrnâ hem celâcil364    
 
          ◊arâm oldı gözüm bunlar melâhµ   
          Buña365 √âvµ olupdur hem menâhµ  
  
                     Melâhµninki366 fıs…dur istimâ¡ı  
                  ¡İbâdetdür da«ı hem imtinâ¡ı 

 
              Da«ı ≠ev…lenmesi hem ma¡§iyetdir     
             Tecennüb eylemek hem maπfiretdir  
           
             Ya isti√lâl iderse oldı kâfir        
            Eger tâ™ib ola Rabb oldı πâfir 
 
 750     Lu¡ubdan hem ne mi…dâr367 olsa envâ¡  
         Mu√arremdir anı men¡ itdi mennâ¡     
 
             Ve-illâ üç lu¡ub oldı mura««a§  
             ¡İ…âbından iden oldı mu«alle§  
 
           O… atma… at segirddirmek368 revâdır   
            ∏azâya olsa niyyet «ôd-§afâdır 
 
 

                                                 
362 §avtdur kim : §avt-kim  Ç    …arışmışdur :  …arışmış  Ç   itdi :  itdiler  K 
363 hem :  hec   Ç 
364 menâ…il : me&â…µl  K    hem : ≠ü-celâcil K 
365 buña :  bu  K 
366 melâhµniñki :  melâhµnüñ  Ç      
367 mi…dâr:  mi…dârı  K 
368 segirddirmek : segirtdürmek  Ç 
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  İderse zevce369 zevcine temâşâ  
            ◊arâm olmaz ≥arar yo… anda √âşâ   
 

                    Beyân-ı Ke&retü'≠-±ünûb370 

 

           Zinâdır hem livâ†a «amrı idmân  
            Şahâdet zûr ile hem √a……ı kitmân   
 
           755 Ki≠ib bühtân biri371 πıybet nemµmet   
            Fesâd itmek da«ı …ılma… ¡azµmet  
 
             ∏ara≥dır hem da«ı buπ≥ eylemekdür  
                Da«ı âfât-ı sözler söylemekdür  

 
                 Yemµn itmek ü olma… anda kâ≠ib  
                  ¢oparma… fitne itmek ço… me§â™ib  

       
  Ümµd …a†¡ eylemek min-ra√meti'llâh  
                 Yanında münkir372 olma… ni¡metu'llâh 
 

[Ç 28a]  [K 35a]                     Biri derk eylemekdir hem namâzı  
                 Da«ı hem itmemek √acc u niyâzı  

 
           760 Fa…µre virmemekdir hem zekâtı   
         Güzel görmek da«ı hem seyyi™âtı   

 
      Orucı ba¡de niyyet itmek if†âr  
          ◊ased hem kµn dutup373 hem itmek i@hâr  
 
                  Bilâ-√a……ın374 …atildür ≠enb-i ekber    
                            Da«ı şetm eylemekdür ey bürâder 
 
                            Na@ardır şehvet-ile hem √arâma       
                            Da«ı hem sû™-i @ann itmek enâma   
 
 

                                                 
369 zevce: zevc Ç 
370 Başlık : Beyân-ı Ke&retü'≠-±ünûb :  Fµ'l-Kebâ™ir     K 
* Büyük günahların çokluğu hakkındadır. 
371 biri :  hem   K 
372 münkir :  münker   K 
373 dutup: †utup   Ç 
374 Bilâ-√a……ın: Bilâ- ha……  K 
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              ¡A≠âbından emµn olma… »udânıñ    
               Da«ı hem «â†ırın yı…ma… gedânıñ  
 
    765   Si√irdir hem yemekdir mâl-ı eytâm   
              Da«ı hem vâlideyne terk-i ikrâm     
 
                     Cehildir ¡ilme hem …ılma… ihânet  
                     Da«ı ¡âlimlere …ılma… √a…âret   
 
                     ¢arµn375 olma… aña hem yâr-ı fâsı…  
                     Biri bu oldı-kim olma… münâfı…   
 
           Da«ı olma…-durur sul†âna ¡â§µ  
                    Olup bâπµ gözetmekdür a…â§µ       
 
                       ◊arâm @ann eyleyüp içmek nebµ≠ân    
                                        Bulunma… gözlerim hem √add-i sekrân  
 
                  770 Görüp cengi da«ı …ılma… firârı  
                   Da«ı hem itmemek §abr u …arârı  
 
         Enâma …a≠f idüp hem sâri… olma…    
                  Da«ı πa§b-ıla «al…ıñ376 mâlın alma…  
 
  Ribâyı hem yeyüp …ılma… ¡azµmet  
                  Rı≥âsı yo… i≠in virmez şerµ¡at  

 
                 Da«ı rişvet yemek hem377 …a†¡-ı er√âm  
                          Ki≠ibden eylemek da¡vâyı ilhâm  
  

[Ç 28b]  [K 35b]                     Resûlu'llâha hem ki≠b itmek isnâd  
                Da«ı sen olmaduñ ¡âlemde irşâd378       
  
              775 ◊a…µr olma… yanında ¡ilm-i üstâd    
              Da«ı a«yâr u hem a§√âb u evlâd 
 
                     Da«ı hem eylemek mikyâlı no…§ân  
                    Bey¡ i va…tinde hem endâze evzân 
 
 

                                                 
375 …arµn :  …arâµn  K 
376 «al…ıñ :  «al…ın Ç 
377 hem :  -  Ç 
378 ¡ Resûlu'llâha :  Resûlu'llâhı  Ç   olmaduñ : olmadın  K     âlemde : ¡âlimden  K 
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            Bilirken ol mu…addem oldı ¢ur™ân      
                    Anı terk eyleyüp geldikde nisyân379 
 
                    Namâzı hem gözüm …ılma… mu…addem  
                    Du«ûlı olmadan380 va…tinden a…dem  

 
                   Biri dögmek-durur bir müslümânı      
                   Yı…up ¡ır≥ın muπayyer381 itmek anı  
 
       780     Da«ı √âfı@ları hezl eylemekdür  
                   Da«ı hem anlara bed söylemekdür     

 
                  Oruc geldikde niyyet itmemekdür   
                  Bilâ-¡ö≠rin gününde dutmama…dur382  
 
                  Da«ı hem eylemekdür sebb-i a§√âb     
                  Da«ı i¡lân-ı sırr u ≠emm-i a√bâb 
 
  Mücerred olma… içün dost u @âlim                                                                                                                                                                                                                               
                 Ol itmek mü™mini hem √abs ü √âkim383 

 
                 Sükût itmek görüp ehlin zinâda   
              Rı≥â virmiş olur √adden ziyâde          

                                                                                                       
               785 ¢avuşdurma… iki nâ-ma√remi hem  
                           Zinâsı-çun vesµle oldı her dem384 
 
                Bilâ-mûcib da«ı i√râ…-ı √ayvân                                                                      
               Da«ı mekr-i »udâdan bulma…385 emân  
  
               Şu386 ¡avret eylemekdir imtinâ¡ı   
               Da«ı zevciyle …ılmaz ictimâ¡ı   
                                                  
                            Sükût ile387 bir âdem olmaz âmir 
                            Olurken emr-i bi'l-ma¡rûfa …âdir 
 

                                                 
379 nisyân :   †o…§ân Ç 
380 olmadan :  olmadın K 
381 muπayyer :  muπayyir Ç 
382 dutmama…dur :  †utmama…dur  Ç 
383 olma… içün: olmaπ-içün  Ç      u : -  K     mü™mini :  mü™minini K       hem: - K 
384 …avuşdurma… :   …arışdırma…  K      her :  bir  K 
385 bulma… :  olma…  Ç 
386 şu :  şol  Ç 
387 ile :  itmek  Ç 
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[Ç 29a]   [K 36a]                    Da«ı hem münkiri388 gördükde vâfir                                                                 
                                      Degildir münkerâtı anda zâcir  
                     
            790 Hem itmekdür gözüm ol mâlı isrâf   
             Da«ı kendüye itmek …a§d-ı itlâf  

 
            Biri √âkimleriñ √a…dan ¡udûlı    
            Da«ı a«≠ eylemek mâlı fu≥ûlµ                       

                 
              Kesüp râhı da«ı hem alma… emvâl 
  Bozup kârbânı virmez anda imhâl  
 
           Na@ardır hem ¡ayâline enâmıñ  
           Da«ı hem irtikâbıdır √arâmıñ 
 
               Biri oldur …umâş giymek ricâle     
                ~abiyye geydiren389 girdi vebâle  
                                                                             
 795    Olupdur hem biri ta§dµ…-i kühhân390 
  Da«ı olma…-durur ensâba †a¡ân 
             
               ¢ader ◊a…dan olurken itmek inkâr     
               ~aπâ™ir üzre hem …ılma…dur391 ı§râr   

 
              Müneccimler iderse √ükm-i πâ™ib  
               İnanma…dur ü olma… aña râπıb392    
   
                                 Bevilden itmemek kendüyi tenzµh   
               Da«ı …ılma…-durur zühhâdı393 tesfµh 
 
              Ta§addu… eyleyüp394 mu√tâca ol mâl  
              E≠âyı menn ile hem …ılma… ib†âl      
 
                    800 Ebû-Bekir  ¡Ömer olmuşken ef∂al        
                    Dutar sâ™irleri bundan mufa≥≥al395 
   
  

                                                 
388 münkiri :  münkeri  K 
389 geydiren :  geydüren  Ç 
390 kühhân :  küffâr  Ç 
391 …ılma…dur :  olma…dur  Ç 
392  ü :   hem  K      olma…dur  aña:  aña olma… K 
393 zühhâdı :  zühhâdu  Ç 
394 eyleyüp :   eylemek Ç 
395 dutar:  †utar  Ç      sâ™irleri :  sâ™irlerüñ  Ç 
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     Da«ı isnâd idüp no…§ân-ı ev§âf  
                    Da«ı hem itmemek bunlara396 in§âf  
 
                    Yürürken eylemekdür hem ta√ayyür397   
                    Da«ı hem meyl-ile küfri ta§avvur   

 
  Te…ah…ah eylemekdür i«tiyârµ  
                    Degil398 mümkin gelürse ı≥†ırârµ 
   

[Ç 29b]  [K 36b]                          Da«ı mevtâda hem …ılma…dur efπân  
                                Buña399 itmek da«ı hem §avtın i¡lân 
 
                 805      Da«ı hem zevcesinden400 ba¡≥ı a¡≥â 
                                Anı teşbµhe401 ma√remdür fürâdâ    
 
                               Bilâ-¡ilmin «u§ûmet eylemekdür  
                               Cidâl-i söz bulup hem söylemekdür  

 
                    Ma¡â§µ üzre itmekdür i¡ânet              
                             Da«ı terπµb idüp bulma… işâ¡at 

 
                                 Taπannµ eylemek hem keşf-i ¡avret  
                                 Da«ı hem eylemekdür bu«le sür¡at  

 
                                 Dimekdür ¡abde fi¡lin oldı »âli…     
                                Dimekdür hem »udâdan πayra402 râzı…   
 
        810       »udâdan πayr içün hem ≠eb√-i …urbân   
                                Da«ı hem ni¡metü'l-Mu√sinde küfrân  
  
                               Demirden hezl içün göstermek âlât     
                               Da«ı hem …a§d ile açma… cerµ√ât403              
 
                               »a§iyy itmek …ulın yâ …a†¡-i a¡≥â   
                             Ya mecbûb404 eylemek ya itmek â¡mâ 
 

                                                 
396 bunlara :  bunlarda  Ç 
397 ta«ayyür :  tahaccür  K 
398 degil : da«ı  Ç 
399 buña :  baña  Ç 
400 zevcesinden:  zevcesinde  Ç 
401 teşbµhe :  teşbµhi  Ç 
402 πayra:  πayr  Ç 
403 demirden :  timurdan  Ç     açma… :  uçma…  Ç      [cerµ√ât] :  ciraât   K,   cera√ât  Ç         
404 mecbûb :  ma√bûb  K 
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          Kibirden zeylini hem itmek isbâl405  
                   Da«ı evlâdını hem …ılma… i≥lâl  

 
                   Ma¡â§µden birin hem …ılma… i√dâ&     
                   ¢aderden hem da«ı itmekdür406 eb√â&  
 
                 815 Hem olma…dur nice zühhâda mi¡zâl407  
                  Da«ı men¡ eylemekdür §udan if∂âl     
                  
        Biri bir mü™mine kâfir dimekdür         
                Da«ı hem ol √arâm mâlı yemekdür  
   
                 Da«ı ¡adl itmemek er beyne zevcât408        
                 Da«ı hem va†y-ı √â™i≥ yo… †ahârât  
 
                 Da«ı olma… πalâ vü …a√†a mesrûr     
                ¡Amelsiz  ¡âlim olma… ¡ilme maπrûr  
 

[Ç 30a]  [K 37a]              Sevüp dünyâyı hem ta¡yµb †a¡âma                 
     Na@ardır vech-i a√sen ol πulâma 
                                                                                                  
               820 Bir âdem-kim kelâmı olsa sâ™ir  
               ¢ula… dutma… olursa anda …â§ır 409 
 
                Ya ol-kim oldı anıñ fi¡li mestûr  
                Sen anı keşf idüp …ılma…-durur410 «or  
 
                       ~aπâ™ir cümlesi ço… oldı mecmû¡  
             ¡Aded olmış-durur hem anda merfû¡  
    
             ¿i…âtden oldı bunlar cümle men…ûl  
              Benim sa¡yım da«ı hem bunda meb≠ûl     
 
 
 
 
 
                                         

                                                 
405 isbâl :  esbâl   Ç 
406 itmekdür :  …ılma…dur  Ç 
407 nice :  neçe  K    mi¡zâl :  hüzzâl  Ç 
408 itmemek :  itmemekdür  K    er beyne zevcât :  erba¡-ı zevcât   Ç 
409 kelâmı :  kelâmın  K   dutma… :  †utma… Ç 
410 …ılma…-durur :  …ılma…dur  K 
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   Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Sa¡âdet u Şe…âvet411 
 

             »udânıñ va§fıdur is¡âd u iş…â  
             Sa¡âdet hem şe…âvet itdi inşâ 
 
    825   Sa¡µd olma… hidâyetle »udâdan       
              Şe…âvet oldı «i≠lân u cefâdan412    
    
             Mu…addem bulsa bir âdem sa¡âdet  
             Anıñ √a……ında ref¡ oldı şe…âvet   
 
             Ya bundan §oñra lâ«i… olsa «i≠lân  
             Sa¡âdet …almaz413 anda buldı †uπyân       
 
     Mu…addem ger bulursa ol şe…âvet  
             Aña hem irişe ◊a…dan hidâyet  

 
            Şe…âvet ref¡ olup olur sa¡µd ol    
            Olur hem nâr-ı dûza«dan ba¡µd ol  
 
           830 Ezelden pes olan ma¡lûm-ı »âli…          
            Aña mümkin olaydı  ¡aks-ı lâ√i…  
 
                ¡İlimden414 pes olanlar zâ™il olmaz  
                Buña ol mübtedi¡ler …â™il olmaz 
 
                Olan şey™ lev√-i ma√fû@a kitâbet  
                 »udâ eylerse pes aña ¡inâyet 
 
[Ç 30b]  [K 37b]               Anı tezyµf ider andan izâle       
                             ¡Asµr olmaz bu iş ol ±ü'l-Celâle                                                                                                                                               
 
          Şa…µ olma… olunca anda mes†ûr              
                     Sa¡âdet bulmaπ-ıla415 oldı mesrûr  

 
 835 Sa¡µd olma… mu§arra√ olsa anda      
                     Şakµdür ol mu√avvel oldı öñde  
 

                                                 
411 Başlık :  Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Sa¡âdet u Şe…âvet:  Fµ'l-İs¡âd  fµ'l-İş…â™   K 
*Mutluluk ve mutsuzluk  hakkındadır.  
412 hidâyetle:  hidâyetden   K      u : - K 
413 …almaz:  …ılmaz  Ç 
414 ¡ilimden:  ¡ilimde  K 
415 bulmaπ-ıla:  bulma… ile  Ç 
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                     İlâhµ bizlere sen …ıl416 hidâyet  
                     Da«ı şey†ân [u] nefsden hem selâmet       
 
            Da«ı günden güne vir sen417 sa¡âdet   
                     Be-küllµ mu≥ma√ill olsun şe…âvet   
  
                    Şa…µler hem sa¡µd olma… revâdur   
                    Da«ı hem ¡aksi mümkindür …a≥âdur   
 
 

               Mebâ√i&-i Teklµf-i µmân ve'l-¡İbâdât ve'n-Nehyi ¡Ani'l-Münker418 

 

                    ~abµ bâliπ olup gitse419 §abâvet      
                    Cünûnı yo… olup §â√ib-firâset  
 
                    840      Aña teklµf ider elbette420 µmân           
                    Aña bâ™i& olupdur  ¡ilm ü ¡irfân    
 
                 ¡İbâdet emr ider vüs¡ince Allâh  
                  İderse buldı anda ¡âli der-gâh    
 
              Da«ı hem nehy421 ider münkerden ol ◊a…   
              Bu olmuşdur müsellem hem mu√a……a…  
 
                 Bir âdem …a†¡ iderse √a…422 merâtib               
              Nebµler yâ da«ı aña münâsib   
 
               Ola ol zühd ü ta…vâ ile ma¡rûf  
               ±ünûbuñ cümlesinden ola ma√fûf     

 
           845 ¡İbâdet sâ…ı† olmaz andan µmân    
              ◊elâl olmaz √arâm ey «ayr-i i«vân  
 
 
 
 

                                                 
416 sen …ıl :  …ıl sen Ç      
417 vir sen :  virseñ   Ç 
418 Başlık:  Mebâ√i&-i Teklµf-i µmân ve'l-¡İbâdât ve'n-Nehyi ¡Ani'l-Münker :  Fµ-Teklµfü'l-Bâliπ   K 
*  İman ve ibadetlerin teklifi ve yasaklanan şeylerden kaçınılması hakkındadır.   
419 gitse :  gidse K 
420 elbette :  elbedde  K 
421 nehy :  fehm  K 
422 √a… :  ço…  Ç 
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     Velµ bir ¡âlim olsa pµr-i fânµ        
              Da«ı nûrıyla doldursa423 cihânı   
 
 [Ç 31a]  [K 38a]           Mu√arremdür görünmez aña nisvân  
              Bulundı anda şehvet mekr-i şey†ân   
 
             Olursa ma√remi yâ«ûd √elâli    
             Aña söz yo… ne †arza olsa √âli       
 
              Da«ı hem i«tiyâr olmış bir âdem  
            Oruc mümkin degildür aña bir dem  
 
 850 Aña ru«§at virildi fidye virsün  
           Va§iyyet eylesün ya kendi görsün 
 
            Biri √acdur aña olmazsa âsân    
            Ki pµr-i fânµ olmışdur kemâ-kân  
 
                  Bedel virsün ya ol itsün va§iyyet   
           Neçün zµrâ elinden gitdi fur§at424   
 
           Durursa hem ni§âb virsün zekâtı     
           ¢a≥â itsün bulundu…ça √ayâtı425    
 
           Eger müflis olup  gitdiyse mâlı426  
           Bulunmaz çâre yo…dur i√timâli    
 
             855      Zekâtı virmemiş bir…aç sene olmış   
           Elinde mâlı vardır lâkin ölmiş  

 
           Va§iyyet eylesün bâ…µ …alana  
           Virüp πadr427 itmesün ol müslimâna  
 
  Oruc dutsun428 da«ı …ılsun namâzı  
          ¢a≥âya …almasun itsün niyâzı  
 
 
 

                                                 
423 doldursa :   †oldursa   Ç 
424 ol:  -  Ç    itsün :  idsün  K   neçün :  n’içün   Ç      elinden :  elinde Ç 
425 durursa :  †urursa  Ç    itsün:  idsün  K 
426 854. beyit :  -   K    
427 πadr :  ¡ö≠r  K 
428 dutsun :  †utsun Ç 
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             ¢a≥â itmezse ol geçmiş …a≥âsın    
          Virüp fidye gözetsün ◊a…429 rı≥âsın  
 
         Oruca niyyet iden itse if†âr  
         Aña keffâret itsün itmesün ¡âr   
 
         860 Aña lâzım ider bir ¡abdi i¡tâ…  
          Ya altmış gün ider ol §avm-ı il√â… 
 
                         ¢açan bulmazsa ol bu şeyde …udret  
          Ola hem iltizâmı anda ¡usret  

 
[Ç 31b]                          Da…µkinden sevµ…inden yâ buπday         
          Tamâm altmış fa…µre eylesün pay  
 
          Ve-yâ«ûd ol doyurmış altmış açı430  
          ~abâ√ a«şam budur anıñ ¡ilâcı    
  
[K 38b]              Virilsün her birine nı§f-ı §â¡ı  
          ¢abûl içün ola dünyâda dâ¡µ 
 
         865 Eger itmezse keffâret va§iyyet   
           İder vâri&leri anı ¡a†iyyât  
 
          Yemµn itse bir âdem √alf-ı bi'llâh 
          Dise ol dil ile vallâhi bi'llâh431 
 
         Anıñ keffâretin ol ki≠b olursa          
          İder ¡ömrinde ol vüs¡at bulursa     
 
                        Bu432  keffâret murâd oldıysa sende     
          Saña lâzım olur  i¡tâ…-ı bende 
 
               ¢açan-kim olmaya bu şeyde imkân    
                Giyir hem on fa…µr gömlek yâ …aftan433  
 
 870       Ve-yâ«ûd ol doyursun434 anda on aç 
                  ¢amusı câyi¡ olsun cümle mu√tâc 

                                                 
429 ◊a… :  hem Ç 
430 863. beyit :   -   K 
431  bi'llâh :  bi'llâhi  Ç       ile : -  K 
432 bu :  -  K 
433 giyir :  geyir  Ç    fâ…µr :  fa…µre  K 
434 doyursun :  †oyursun  Ç 
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                 Va§iyyet eylesün bulmazsa vüs¡at     
                 ¿ülü& mâlından itsün hem va§iyyet435   
 
                 Da«ı hem ne≠r-i vâcib fı†ra …urbân         
                 ¢alursa pes va§iyyet eylesün cân436 
 
            Va§iyyet itmese hergµz sipâriş   
                 Degildir vâri&e lâzım olan437 iş  
 
                Teberru¡ itmesi ol oldı evlâ 
                Günâhın ¡afv ide ol ◊a… te¡âlâ   
 
               875 Bir âdem fevt olursa bu fenâda  
                Virilsün deyni techµzden ziyâde    
 
  ¿ülü&den hem edâ olsun va§iyyet438      
               Ba…âyâ vâri&iñ beyninde …ısmet  
 
 

[Ç 32a]                Beyân-ı ¢a≥â-yı ~alavat ve ∏ayrihi Ba¡de'l-Fevt439  

       

              Beyân itmek murâd itdim …a≥âdan   
           ¡Amel-kim geçdi fevt oldı edâdan  
 
[K 39a]                      Namâzıñ far≥ı ger oldıysa mâ≥µ  
              ¢a≥â itsün geçüp ol mâsivâdan    

 
       Aña müstaπfir olsun tevbe …ılsun        
                        ¡A≠âbın ≠ikr idüp …or…sun »udâdan  
 
             880 Ne mi…dâr oldıπı oldıysa ma¡lûm     
              ◊isâb itsün anı √âl-i §abâdan  
  
              Mu¡ayyen oldı çün ol niyyet itsün    
              Ümµdin kesmesün440 «afv ü recâdan      
 

                                                 
435 itsün :  idsün  K    hem : ol   Ç 
436 ¢alursa pes va§iyyet eylesün cân :  ¢alursa va§iyyet itsün ol cân  K 
437 olan :  ola  K 
438 &ülü&den :  &ülü&dür  K     olsun :  olunsun  Ç 
439 Başlık: Beyân-ı ¢a≥â-yı ~alavat ve ∏ayrihi Ba¡de'l-Fevt :  Fµ'l-Fevâ™it    K  
*Öldükten sonra namazlar ve başka ibadetlerin kazası hakkındadır.  
440 kesmesün :  kesmeyüp  Ç 
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               Eger mi…dârı441 çün olmazsa ma¡lûm   
              Mu¡ayyen eylesün ol mâ-¡adâdan  
 
             İñ evvel fevt olan yâ §oñrakinden442   
             Bidâyet eylesün geçsün riyâdan         
 
             ¢açan-kim mümkin olmazsa …a≥âsı    
             »aber-dâr olsa ¡ömri intihâdan     
 
  885      ¿ülü&den eylesün mâlı va§iyyet    
            Virilsün fidyesi cümle rı≥âdan443  
 
           Virür her va…t içün ol nı§f-ı §â¡ı  
           Olur buπdayı erden hem nisâdan444    
     
           ◊isâb itsün beher gün altı va…ti           
           ~ayup vitiri irsün hem ¡ışâdan    
 
     Da«ı her va…t içün beş yüz yigirmi 
            ~ayarlar devr içün @ahr-i πınâdan  
 
            Olur dört yüz da«ı …ır… üç va…ite 
                           İki aylı… fidyedir §ay sâbı…âdan445  
  
           890 ◊isâb it …ıymetin her …aç olursa   
            Bulursun §âli√ âdemler gedâdan 

 
[Ç 32b]                   İki aylı… devr itsin446 her birine       
           Temellük eylesün ol bu ¡a†âdan   
 
           Dilerse i«tiyâr ile dönüp447 hem    
           Saña temlµk ider ol hem rı≠âdan  
 
[K 39b]                       Çı…ar on beş bu ¡ömrüñ448 müddetinden     
           Ba…âyâ devr olunsun mâ-«alâdan  
 

 

                                                 
441 mi…dârı :  mi…dâr  Ç 
442 iñ :  ilk  Ç     olan :  iden  K 
443 rı≥âdan :   sa«âdan  Ç 
444 §â¡ı: §â¡   K   buπdayı :  buπday  Ç 
445 Beyitin ikinci dizesinin vezni bozuktur. 
446 itsin :  idersen Ç 
447 dönüp :  ≠ünûb  Ç 
448 ¡ömrüñ :  ¡ömrün Ç 
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                    İderse her …aça ¡ömri anıñ hem       
           Bu minvâl üzre449 görsün âşinâdan  
 
         895 Cemµ¡an böyle oldı devr-i ıs…â†  
          Rivâyetdür o Fa«rü'l-Enbiyâdan  
     

                  Beyân-ı Ru«§atü'l-Müsâfir ve’l-Marµ≥ fµ-»âletü'l-~ıyâm450 

 

          Marµ≥ olsa ve-yâ«ûd ol müsâfir  
          »udâ i√sân idüpdür anda vâfir   
 
                Mu«ayyerdir dilerse §â™im olsun   
          Eger niyyet iderse dâ™im olsun    
 
          Dilerse eylesün ol demde if†âr     
          ¢a≥â itsün ifâ…at bulsa her bâr451   
 
          ¢a≥â itmek …açan olmazsa452 imkân  
          Ecel †ârµ olup virmezse emân  
 
      900    Beher gün nı§f -ı §â¡ı ol-ki buπday     
         ¿ülü& mâlından anı eylesün pay  
 
         Müsâfir eylese cânım i…âmet  
                         Da«ı mar≥µ bulursa her ifâ…at453 
   
                           Da«ı √âyi≥ bulursa in…i†â¡ı454 
                                        Nifâsdan dem bulursa irtifâ¡ı   
 
                  Ya ol gün bâliπ olmuş hem bir oπlan     
                                       Ya bir kâfir getürse anda µmân  
 
                    Ba…âyâsın o günden itsün imsâk   
                             ¢ılar hem muf†ırâtdan ol özün pâk455  

                                                 
449 üzre :  üzere  Ç 
450 Başlık: Beyân-ı Ru«§atü'l-Müsâfir ve'l-Marµ≥ fµ-»âletü'l-~ıyâm : Fµ-◊a……ü'l-Müsâfir ve'l-Marµ≥ 
K 
*Oruç hâlindeki misafirlerin ve hastaların oruçlarını kaza etmeleri  hakkındadır.  
451 her bâr  :  tekrâr Ç 
452 olmazsa :  olmassa  K 
453 her : -  Ç   ifâ…at :  irtifâ¡ı Ç 
454 902.  beyit :  -   Ç 
455 günden :  günde  Ç    hem :  ol  K       ol : hem  K     özün : özüm  K 
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               905 Ya √âdi& oldıπı gün altı me≠kûr          
                     Biri kâfir biri oπlan-ı mezbûr456   
   

           [Ç 33a]               Yeñiden pes  ta¡allu…457  itdi vâcib  
                                   ¢a≥â itmez anıñ-çun oldı √âcib 
 

           [K 40a]                              ¢a≥â itsün o gün bu dördi kâmil  
                                         Müsâfir √âyi≥ ü mar≥µ vü √âmil458   
 
          Müsâfir gözlerim ço… buldı fur§at 
                ~avımdan mâ-¡adâ hem geldi ru«§at  
 
           ¢açan kim far≥ olan dört olsa rek¡at   
                                        İkisin …a§r idüp ol …ıldı şef…at  
 

 

                         Der-Beyân-ı Va§iyyetü'l-Mü™minµn459 

 

                         910    Mu…addem vir ki πa§b itdiñse emvâl        
                                    Sen anıñ §â√ibin bul eyle µ§âl    

 
                                       Edâ™ it durma sen460 √a……ın ¡ibâdıñ  
                                       »udâ ¡indinde maπfûr ola adıñ  
 
    Edâsı olmaya ger anıñ imkân  
                                Va§iyyet eylesün mâlın kemâ-kân   
     
                                ◊u…û…u'llâha461 andan …ıl ri¡âyet  
                                       ¡A≠âbından bulursun sen selâmet  
 
         ◊u…û…u'llâha462 mâlıñ olsa kâfµ  
                  ¿ülü& mâlıñ da«ı hem olsa vâfµ  
 
 
 

                                                 
456 oπlân-ı mezbûr : oπlân mezbûr   Ç 
457 ta¡allu… :  mu¡âlla…  K 
458 dördi :  dört  K   ü : - K 
459 Başlık:  Der-Beyân-ı Va§iyyetü'l-Mü™minµn :  ◊u…û…-ı  ¡İbâd  K  
* Müminlere vasiyet hakkındadır. 
460 durma sen :  †urmasun  Ç 
461 ◊u…û…u'llâha :  ◊u…û…u'llâhı  Ç 
462 ◊u…û…u'llâha :  ◊u…û…u'llâhı  Ç 
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                       915    İdersin463 bundan özge dürlü «ayrât  
            ¢abûl içün oturma …ıl münâcât  

 
                         ªıhâr oldıysa464 ger sende vâ…i¡  
            Anıñ keffâreti hem oldı râfi¡  
 

                 Beyân-ı Zemmü'r-Riyâ465 

  

           Riyâyı ger ¡amel oldıysa …âbil  
           ¿evâbı ma√v olur  a¡mâli bâ†ıl  
 
                      ◊asedden irtikâb itdiyse466 insân   
          Aña eb¡ad olur ol lu†f u i√sân  
 
[Ç 33b]                            Ma¡â§µden ¡amel bulsun mı no…§ân    
         Olursa müste√ili …almaz µmân 
  
 
[K 40b]                         Beyân-ı Fa≥â™ili'l-Melâ™iketi 467 
 
  
               920 ◊udânıñ …ullarıdur hem melekler   
                Dolupdur468 ¡arş ü kürsµ hem felekler  
 
         ¢amusı hep469 mufa≥≥aldır mükerrem   
                Müzeyyendir mura§§a¡dır mufa««am 
  
                              La†µf oldı bularda küllµ ecsâm         
               Da«ı nûr oldı hep ebdân u endâm   
 
  Beşerde görmege Şµt470 oldı …udret       
                           Anıñ-çun vardır anda √üsn-i §ûret   
 
 

                                                 
463 idersin :  idersen  Ç 
464 oldıysa :  oldı ise Ç 
465 Başlık: Beyân-ı Zemmü'r-Riyâ :   El-Riyâ-yı fµ'l-¡Amel    K 
*İkiyüzlülerin kınanması hakkındadır. 
466 itdiyse:  itdiñse  Ç 
467 Başlık : Beyân-ı Fa≥â™ili'l-Melâ™iketi :  Fµ-◊a……ü'l-Melâ™ike   K 
* Meleklerin faziletleri  hakkındadır.  
468 dolupdur :   †olupdur   Ç 
469 hep :  hem Ç 
470 Şµt : nisbet  K 
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              Mu†ahhardır bevilden hem menµden    
                           Nifâs u √ay≥ u √â™i† hem me≠µyden 
 
                     925 Tevellüdden tezevvücden müberrâ   
                           Cimâ¡ı hem vedi demden mu¡arrâ     
 
                              Ricâliñ hem nisânıñ âletinden  
                          Münezzehdür bularıñ √âletinden  
 
                 Yemek içmek gözüm anlarda yo…dur  
            ¡Aded mümkin degil πâyet de ço…dur  
 
                     ∏ıdâsı ≠ikr ile evrâdı tesbµ√    
            Beşer va§fından anı …ıldı ten…µ√  
 
           ◊a…ıñ emrin iderler cümle icrâ    
           Mu«âlif ma¡§iyet itmezler a§lâ   
 
                930    Bunuñ √a……ında vardır na§§-ı …â†ı¡     
          Da«ı şey†ân u nefs yo… ola mâni¡   

 
               Teme&&ül †ayy-ı emkân fµ'l-mesâfet471         
          Bularıñ şânıdır gitmez «ilâfet 
 
         Da«ı hem anlara ço… virdi …uvvet     
         Murâd itse ider insâna nu§ret  

 
[Ç 34a]             Eger emr eylese bir …avmi ihlâk  
        Cibâlin …al¡ ider hem şehrini «âk  
 
[K 41a]                         Olupdur ba¡≥ınıñ kânı mu¡allâ       
        Da«ı hem ba¡≥ısınuñ472 ¡arşı a¡lâ  
 
 935 Kiminiñ başları  fev…a'l-¡ulâda  
       Ayaπı oldı hem ta√te'&-&erâda  
 
                    Olupdur ba¡≥ısı göklerde …â™im  
        Yatup oturma… olmaz anda dâ™im473  
 
 
 

                                                 
471 †ayy-ı emkân :  †ayy emken  K    fµ'l-mesâfet :  fµ'l-mesâfe   Ç 
472 ba¡≥ısınuñ :  ba¡≥ınıñ K 
473 ba¡≥ısı :  ba¡≥ı  K    olmaz :  olma…  K   dâ™im :  lâkin  K 
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                           Kimi oldı melekler üzre474 √âkim     
         Kimi nµrânda475 cennetde oldı «âdim476  
 
  Olupdur meskeni hem ba¡≥ı dünyâ   

  Da«ı memlû olupdur anda ¡u…bâ   
     
                     Kirâmen Kâtibin ol §ol u §aπda  

                             Müvekkeldir kimi mevtâda §aπda477    
                     
                          940 Hem İsrâfµl müvekkel nef«-i §ûra  
                ¢amu mevtâyı irdürür …ubûra       
     
               Da«ı Mµkâ™ili erzâka ta¡yµn  
               Anıñ-çun eyledi a¡dâdı tebyµn  
 
    Didi Cibrµle ol Rû√ü'l-Emµne  
              Getür va√y enbiyâ vü mürselµne478   
 
                             Didi ¡Azrâ™ile ol Rabb-i Fettâ√  
             Saña olsun müsa««ar …ab≥-ı ervâ√   
 
              ¢anadı var-durur cânım uçar ol  
               Da«ı murdâr olan yerden479 …açar ol  

 
 945   Gelürler480 olsa bir yerde ¡ibâdet  
               Da«ı ¡âbidleri eyler ziyâret  
 
              İderler ◊a… …atında hem münâcât481  
              İderler gördügi şeyden √ikâyât      
 
             İlâhµ maπfiret …ıl sen ¡ibâdıñ    
             Seniñ el†âf olupdur i¡tiyâdıñ  
 
 
 
 

                                                 
474 üzre :   üzere Ç 
475 nµrânda : nirânı  K  
476 Beyitin ikinci dizesinin vezni bozuktur.        
477 §ol u §aπda : §olda §aπda  Ç     mevtâda :  mevtâya  Ç 
478 Cibrµle : Cibrµl   K      getür :  getürür  K 
479 yerden:  yerde  Ç 
480 gelürler :  görürler  Ç 
481 946. beyit :  -   Ç  
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[Ç 34b]                       Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Hârût u Mârût482 

 

[K 41b]                Su™âl itseñ melekden oldı Hârût      
              Olupdur yârı anıñ adı Mârût      
 
              Mu¡a≠≠ebdür bular dünyâda el™ân    
              Ya…ar anları hem483 ol nâr-ı nµrân  
 
             950 Anıñ-çun ¡â§µ olmuşlar »udâya     
              Viripdür ¡âlemi ferdi484 fenâya   
 
     Cevâb olsun saña ey nûr-ı dµdem 
              Melekden olması men¡ oldı her dem  
          
                Yazarlar pes umûmen ehl-i tefsµr  
                ¢a§a§-kim müsta√i…dur anı taπyµr 

 
                Melekden olduπı §ûretde πam ne  
                        ¡A≠âbıñ a§lı yo…dur ol yanan485 ne  
 
        İderlerdi o günde si√ri ta¡lµm       
               Da«ı hem anıñ a§lın anda tefhµm    
 
              955 Bulardan §âdır olsa ba¡≥ı zellât 
               ≤arar gelmez mu¡âteb486 olsa merrât  
  
               Didiler fitne oldu…487 biz ol âgâh   
               Küfürden geç degildür râ≥ı Allâh 
 
      Melek √a……ında …âldir …µl ü …âli                   
              Hemân ◊a……ı bilüp it imti&âli  
 
 

  

                                                 
482 Başlık :  Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i Hârût u Mârût :  Hârût u Mârût   K 
*  Harut ile Marut konusu hakkındadır.  
483 anları hem: hem anları  Ç 
484 ferdi :  ferdü  Ç 
485 yanan :  yanar   Ç 
486 mu¡âteb :  mu¡âtib   Ç 
487 oldu… :  oldu…da   K 
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                       Mebâ√i&-i Ef∂aliyyetü'l-Beşer ¡Ale'l-Melâ™iketi488 

 

            »avâ§ insân içinden489 enbiyâdır  
            Mufa≥≥al olması anıñ revâdır  
 
                            Melekler enbiyâsından mufa≥≥al  
              Bunuñ böyle olması lu†f-ı »udâdur 

 
 960      Meleklerden nebµden mâ-¡adâsı  
              Beşer ef∂aldır ol-kim evliyâdır  
 
             ¡Umûmen ef∂al oldı cümle insân  
              Melekler ¡âmmesinden müctebâdır 

 
[Ç 35a]  [K 42a]              ~orarsañ sırrını anıñ bürâder     
                         Melekler olmaz insâna berâber    
                                                                                                                                              
                             Begim şey†ân u nefs insâna kim yâr    
                        Mülâ§ı…dur anıñ yanında her bâr   

 
                      ¡İbâdetden …ılarlar anı imhâl    
                       İderler mekr ü √µle andan i≥lâl   
 
         965 Anıñ-çun güç-durur insâna a¡mâl     
         Çeker ol za√meti işlerler ef¡âl  
 
  Melekler cümle andan oldı «âlµ                
          Cibillµdür iderler imti&âli  
 
           ¡İbâdet nev¡i aña oldı âsân  
            Anıñ-çun andan ef∂al oldı490 insân 
 
 
 

  

                                                 
488 Başlık : Mebâ√i&-i Efdâliyyetü'l-Beşer ¡Ale'l-Melâ™iketi :  Fµ'l-Enbiyâ    K 
*Meleklerden daha üstün olan insanlar hakkındadır. 
489 içinden :  içinde  Ç 
490 andan ef∂al oldı :  ef∂al oldı andan   Ç 
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                   ◊ikâyet-i Şey†ân-ı Recµm491 

    

                 Melekden olmadı şey†ân-ı iblµs       
                 Velâkin ◊a……a ol492 ço… itdi ta…dµs  
 
                        ¡İbâdet …uvvetiyle oldı sul†ân  
                 Görüp Rı∂vânı cennetde oldı mihmân    
 
                970 Meleklerden olup ol demde ¡âlµ  
                 E¡âlµden inüp buldı zevâli         
 
                Mu…addem oldı anıñ menşe™i cân    
                »udâ «al… eyleyüp virdi aña cân     
 
                   Bu söz cânım olupdur …avl-i memdû√ 
                Olur sâ™ir …aviller …avl-i mercû√   

 
                »udâ virdi aña emken a…â§µ   
                Pes andan §oñra oldı ◊a……a ¡â§µ  

 
                Anıñ ≠ürriyyetiyle doldı493 ¡âlem   
               ¡Adûsı oldı bu evlâd-ı âdem   

 
                  975    Yumur†lar …uş gibi bu §ıd…-ı a…vâl  
              ¢ıyâmet tâ gelince oldı lâ-zâl494  
 
[Ç 35b]                             Cibillµdür gözüm nûrı «abâ&et  
               Umulmaz gözlerim andan §adâ…at  
 
[K 42b]                             Güler cânım bu insânıñ yüzine       
               Girüp iπvâ ider oπlum özine  
  
                          ~a…ın sen eski düşmândır inanma  
              ¡Adûdır kendüñe dost oldı §anma   
 
 
 
  

                                                 
491 Başlık :   ◊ikâyet-i Şey†ân-ı Recµm  :   -    K 
*Taşlanmış şeytanın hikâyesi (hakkındadır.) 
492 ol :  -  K 
493 doldı :  †oldı  Ç 
494 yumur†lar :  yumurdlar  K      tâ :  -   K 
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              İlâhµ Vâ√id ü ∏affâr u Ra√mân  
              Gelüp yol495 bulmasun bu …ulda şey†ân  
 

                       Fµ-Beyân-ı A√vâl-i Cinnµyât496 

 

           980 ~orarsañ cinnµ a√vâlin √abµbim   
            Havâya beñzer anlar ¡andelµbim   
  
                    ¢abûl itdi bulardan ba¡≥ı İslâm  
            »udâdan buldı hem if∂âl497 u in¡âm    
 
                              Görünmezler begim insâna lâkin    
            Olurlar «âlµ yerler üzre sâkin   
 
           Cezâ™ir var gözüm bir ba√r-i ¡ummân   
           Ya …ıldı anları ◊a…… anda iskân  

 
                 Kemikdür anlarıñ dâ™im πıdâsı    
            Müvekkeldir ü ma…bûldur du¡âsı    

 
                          985 Begim …âdµr degildir nef¡ ü ≥arra  
                             Belµ dirler ider µ§âl-i §urre  
 

                    Fµ-İ§âbeti'≥-≤arar Mine’l-Cinnµ 498 

 

                               ◊adµ&inde didi §â√ib-sa¡âdet  
                                İderler ba¡≥ı cinnµler ¡adâvet  
 
                          ¢açan-kim gün dolunsa olsa a«şam       
                               İdüñ §ıbyânı √ıf@a küllµ i…dâm 499    
 
                         Melekler cümlesi hµç yerde …almaz     
                                        Gelür cinnµler anda mâni¡ olmaz 
 

                                                 
495 yol : -  K 
496 Başlık : Fµ-beyân-ı A√vâl-i Cinnµyât :  Cinnµ  A√vâli    K 
*Cinlerin hâlleri hakkındadır.   
497 if∂âl :  ef∂âl   K 
498 Başlık :  Fµ-İ§âbeti'≥-≤arar Mine’l-Cinnµ   :   -  Ç  
* Cinlerden gelen zarar hakkındadır.  
499 dolunsa :  †olunsa  Ç    i…dâm :  a…dâm  Ç 
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                            Eger tenhâ …alırsa evde ma¡§ûm    
                         Olursun sen ≥arar geldikde maπmûm500   
 

     [Ç 36a]  [K 43a]      990    Melekler nâzil oldu…da …açarlar     
                                       Da«ı ¡âlemde ço… deryâ geçerler 

 
                                       Belµ †â¡ûni501 cinden oldı dirler    
                                       Zinâdan emr-i ◊a…dur geldi dirler  
 
                                      Lemem kim ¡ârı≥ olsa bir kişide  
                                      O…uñ âyâtı def¡502 olsun kişide  
   
                       ◊adµ&in503 Fa√r-i ¡Âlem itdi µrâd      
                                ¢amu mü™minleri ol itdi irşâd   
 
                   ≤arar kim emr iderse504 ◊a… te¡âlâ  
                           Gelür vâ§ıl olur hem olsa ednâ  
 
                          995 Didiler aña perµ505 oldı nisvân    
                      Da«ı dµvdirler aña olsa ≠ükrân  
               
    Mekânı †ayy idüp …al…up uçarlar  
                            Da«ı deryâya ba†mazlar geçerler   
 
                         Bular dünyâya geldi bizden a…dem  
                                La†µfdir hem cisim bunlarda her dem   
 
                                 Yemek içmek cimâ¡ itmek ne kim var     
                              Olur anlarda cânım günde her bâr    
 
                             Da«ı peyπamber itdi anı da¡vet     
                                  Gelen İslâma itmez küfre ¡avdet506  
 
 1000 Mu†µ¡i oldı anın ehl-i cennet  
                                      Çeker507 ¡â§µleri dûza«da za√met 
 

  

                                                 
500 …alırsa :  …alursa  Ç   geldikde :  geldükde  Ç 
501 †â¡ûni:  †â¡ûn K 
502 âyâtı def¡ :  âyât def¡i  Ç 
503 √adµ&in :  √adµ&de  K 
504 iderse:  ider  K  
505 perµ :  berµ   K 
506 peyπamber :  beyπamber  Ç    İslâma :  -  K       ¡avdet :  da¡vet  K 
507 çeker :  çekerler   K 
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                            Kesilmez √aşre dek nesli anıñ hem      
                       Ölürse hem doπar508  bu böyle her dem   
  
                  Görünmezler bize lâkin görürler   
                                 Girüp cennetde ¡aks üzre dururlar509 

 
 

              Beyân-ı Kütüb-i Münzelet ¡Ale'l-Enbiyâ-yı  ¡Aleyhimü's-selâm 510 

 

                            Kütüb √a…dır nüzûl itdi semâdan  
                              Getürdi anı hem511 Cibrµl »udâdan   
 
[Ç 36b]  [K 43b]               Kitâbı dört §a√µfe anda yüzdir          
               Bunı √a§r eylemek cânım ¡acizdir512  
 
  1005    Zebûr Dâvûda hem ¡µsâya İncµl    
               Da«ı Mûsâya Tevrât indi tenzµl  

 
              Virildi Âdeme on §u√uf evrâ…   
                            Otuz İdrµse indi …ıldı il√â…  
 
              Da«ı hem Şµte itdi elli inzâl  
              »alµlu'llâha on §u√uf oldı µ§âl    
 
                        Mu√ammed Mu§†afâya indi ¢ur™ân  
             Dolunmaz √aşre dek ol nûr-ı Fur…ân      
             
                          Kütübden Nû√a indi ba¡≥ısı hem  
            Muπayyer şer¡-i Âdem oldıπı dem  
  
 1010   ¢amusı oldı ev§âfı »udânıñ  
            Degildir va§fı küllµ mâ-¡adânıñ 
 
 

  

                                                 
508 doπar :  †oπar  Ç 
509 bize :  bizlere  K    dururlar :  †ururlar  Ç 
510 Başlık : Beyân-ı Kütüb-i Münzelet ¡Ale'l-Enbiyâ-yı ¡Aleyhimü's-selâm :  Fµ'l-Kütüb  K 
*  Nebilere, Allah’ın selamı üzerlerine olsun, indirilen kitaplar hakkındadır.  
511 anı hem :  hem  anı  Ç 
512 yüzdir :  yüz dört  K   ¡acizdir :  ¡acizden  K 
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               Mebâ√i&-i Enbiyâ  ¡Aleyhimü's-Selâm min-Ledünni Âdem ilâ Nebiyyinâ    

Mu√ammedin ¡Aleyhi's-Selâm 513 

 

                         Eşit514 peyπamberânı i¡ti…âd it               
             Sözine anlarıñ hem in…ıyâd it 
 
                             ¢amunıñ evveli Âdem ü ◊avvâ   
             Mu√ammed â«iridür oldı â¡lâ 
 
           ¡Adedde var-durur ço… ço… rivâyet515  
           Aña nu†… itmedi ¢ur™ân u âyât  
 
                     ~ıfâtı oldı hem teblµπ emânet  
            Fa†ânet oldı §ıd… u hem şecâ¡at516    

 
                         1015     Ki≠ibden …or…a… olma…dan517 emµndür  
           Bu«uldan hem ketimden sâlimµndür 

 
           Ulü'l-¡azm altıdur Âdem ü Mûsâ  
           Mu√ammed Nû√ u İbrâhµm ü ¡ µsâ  
 
            Müceddid oldılar §â√ib-şerµ¡at  
              Da«ı hem ◊a……a itdiler ¡azµmet   
 
[Ç 37a]  [K 44a]               Şerµ¡at Âdeme evvel virildi   
              Nebiyy-i Nû√a518 varınca sürüldi   
 
  ¢açan biñ yılda geçdi devr-i Âdem  
              Şer¡ i nes« olmadı Şµt geldi ol dem  

 
                      1020    Do…uz yüz yıl mu¡ammer oldı cânım  
             Olupdur şer¡-i Âdem anda …â™im519    
 
 

                                                 
513 Başlık: Mebâ√i&-i Enbiyâ ¡Aleyhimü's-Selâm min-Ledünni Âdem ilâ Nebiyyinâ Mu√ammedin 
¡Aleyhi's-Selâm :  Fµ'l-Enbiyâ ve'l-Mürsel   K 
* Hz. Adem’den bizim peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Allah'ın selamı üzerine olsun, kadarki  
peygamberlerle , Allah’ın selamı üzerlerine olsun, ilgili  bazı manevi bilgiler  hakkındadır. 
514 eşit : işit Ç 
515 var-durur : vardur  Ç    rivâyet :  rivâyat Ç 
516 Fa†ânet oldı §ıd… u hem şecâ¡at:  Fa†ânet hem §ıdı… oldı şecâ¡at  K 
517 olma…dan :  olmadan  Ç 
518 Nû√’a:  nev√a  Ç 
519 do…uz :  †o…uz   Ç      Âdem :  -  K 
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              ªuhûr itdi pes andan §oñra İdrµs                      
             ¡Ulûmuñ cümlesin ol itdi tedrµs  
 
              Olupdur şer¡-i Âdem anda bir tâc520  
              Anıñ güninde oldı nûr-ı vehhâc  
 
                       Ol üç yüz elli beş yıl oldı bâ…µ       
              Pes andan oldı ol cennetde sâ…µ      
 
  Beşinci oπlıdur Şµtiñ bu İdrµs   
             Mekânıdır anıñ a¡lâ ferâdµs  
 
           1025 Beşinci oπlı İdrµsiñ olup Nû√     
            Buña nâm oldı sâkin geldi meşrû√ 
 
             Geçüp mâ-beyne Nû√ &ümme Âdem  
              Yazar târµ«ini ol şey«-i ekrem521    
                 
                                İki biñ hem iki yüz elli beşdür   
              Bulup târµ«ini bir bir görmüşdür522 
 
              Olupdur şer¡-i Âdem anda mensû«  
              İçinde ba¡≥ı a√kâm oldı mensû«523 
 
      Müceddeddür anıñ şer¡i emânet  
             Cemµ¡an «al…a bildirdi524diyânet   
 
 1030 Do…uz525 yüz elli yıldur ¡ömri ma¡dûd  
             Anıñ şer¡inde @âhir oldı ol Hûd 
 
             Yüz elli yıl olupdur ol mu¡ammer  
             Resûl oldı aña …ıldı müyesser 
 
                   Nihâyet buldı andan geldi §âli√          
             Olupdur şer¡-i Nû√a anda şâri√526   
 
 
 

                                                 
520 anda :  -  K     tâç :  …aç  Ç 
521 mâ-beyne :  mâ-beyn  K   şey«-i ekrem :  şey« ekrem  K 
522 görmüşdür :  görüşdür  Ç 
523 mensû« :  ma…sû√  Ç 
524 bildirdi :  bildürdi  Ç 
525 do…uz :  †okuz  Ç 
526 andan geldi:  geldi anda  K    Nû√a:  nev√a  Ç 
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[Ç 37b]   [K 44b]            Geçüp elli sekiz yıl anda a¡mâr  
                                  Anıñ …abrin münevver …ıldı envâr  
                      
                                İki biñ hem iki yüz elli beş yıl  
                                 Geçince şer¡-i Nû√ı527 …ıldı tebdµl   
 
                     1035     »alµlu'llâh-ı İbrâhµmi der√âl    
                               Mücedded şer¡-ile ol …ıldı irsâl  
 
                                  Fesâd u fitneye dalmışdı528 Nemrûd  
                                   »alµlu'llâh idüpdür anı merdûd  
 
                                   Anıñ ¡ömri tamâm oldı iki yüz     
                                      Belµ var i«tilâfât anda529 ço… söz   
 
                          Pes andan §oñra İsmâ¡µl ü İs√â…  
                                 Da«ı Ya¡…ûb  u Yûsuf oldı il√â…  
 
     Şu¡ayb ü Lû†  [u] Medyen &ümme esbâ†    
                          Anıñ şer¡inde geçdi §anma ifrâ†    
                                      
                          1040  Do…uz yüz yıl geçüpdür cânım andan   
                      Anıñ şer¡i mu√arrefdür o günden530   
             
                        ªuhûr itdi yeñiden şer¡-i Mûsâ  
                                     Nesi« yo…dur gelince tâ ki ¡µsâ 
 
                              Bu şer¡iñ müddeti bil biñ sekiz yüz531       
                              ¢ılıpdur yüz yigirmi ¡ömri ço… söz  
 
                         ¡Üzeyir Ermiyâ Yûşa¡ u Hârûn 
                             Olupdur hep anıñ şer¡inde ma…rûn  
                                       
                     Da«ı İlyâs gelüp pes hem Süleymân532   
                              Anıñ şer¡inde cümle virdiler cân 
 
  
 

                                                 
527 Nû√ı :  Nû√a Ç 
528 dalmışdı :  †almışdı  Ç 
529 i«tilâfât anda :  anda i«tilâfât  Ç  
530 do…uz:  †o…uz  Ç    mu√arrefdür:  mu√arrifdür   Ç 
531 şer¡iñ :  şer¡in   Ç      bil :  yıl  Ç 
532 gelüp :  kâmin  K    pes :  -  K 
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                           1045    Gözüm Dâvud olupdur gerçi533 mürsel     
                                   Zebûr oldı gözüm hem aña münzel 
 
                                 Aña yo…dur begim ma«§û§ şerµ¡at    
                                İder ol şer¡-i Mûsâya ¡azµmet 
           
                   Ulü'l-¡azm olmadı oldı mü™eyyed              
                                Aña nâsi« degil lâkin müşeyyid  
               
[Ç 38a]  [K 45a]               Bunı fehm eylemez nâ-dân u534 cühhâl   
                                  Da«ı cehl-ile nâsµ …ıldı i≥lâl      
                                         
  Pes andan geldi ol ¡µsâ bin535 Meryem  
                            Yeñiden şer¡i aña …ıldı mülhem 
                                       
                   1050     Tamâmen altı yüz dört anda müddet                         
                                 Geçüp şer¡inde hem tâm oldı ¡iddet536 
 
                                  Mu√ammed Mu§†afâya geldi ¢ur™ân    
                           ¢ılupdur hem aña ço… dürlü i√sân 

 
                            Da«ı mensû« olupdur  dµn-i ¡µsâ  
                           Da«ı hem bâ†ıl olmuşdur kenµsâ  
 
      Bu dehriñ ol-durur §â√ib-…ırânı                  
                                    Yeñiden dµn virüp …ıldı beyânı 
                         
                                   Anıñ şer¡i müberrâdır nesi«den  
                                 Da«ı tebdµl ü hem sehv ü fesi«den    

 
                         1055       ¢amunıñ var-durur pes mu¡cizâtı   
                                   »udâ tefhµm ider cümle lüπâtı  
 
                            Kimine va√y-i rabbânµ gelipdür                       
                                         Kitâb-ıla da«ı ilhâm olupdur 
                                  
                                   Kitâbı virdigi hep oldı mürsel  
                               Neçün-kim aña zµrâ oldı münzel537 
 

                                                 
533 gerçi :  gerçe  Ç 
534 u : - K  
535 bin:  ibn  Ç 
536  altı yüz dört:  altı yüzdür  K      ¡iddet:  müddet  Ç 
537 hep:  hem  Ç    neçün-kim:  n’içün-kim Ç 
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      Kitâbı görmeyenler §ırf nebµdür   
                                Resûl olmaz gözüm anlar berµdür 
 
     Resûl üç yüz on üçdür diñle yârân 
                                      Buña ¡a…l itmeyenler oldı √ayrân  
              
                         1060       Kitâb yüz dört-durur olma…538 muvâfı…  
                                  Eger √a§r olsa olmaz ol mü§âdı…     
                            
                                      Birine pes kitâb oldu…da münzel     
                                    Olur â«ir539 da«ı anıñla mürsel    
 
                      Ya bir…aç enbiyâya oldı nâzil  
                                     Mükerrer oldı ol bir…açda şâmil    
 
[Ç 38b]   [K45b]               Güzel yazmış bunu540 Mevle'l-»ayâli 
                                     Bilür hem añlar erbâbü'l-«ayâli  

 
                                Nübüvvetde gerekdir şar†-ı da¡vâ   
                                Aña lâyı… degildür belki i«fâ 
 
                     1065  ¢amusı itdiler insânı da¡vet  
                                    Da«ı tebşµr iderler †ur…-ı cennet 
 
                         İderler gözlerim hem «al…ı in≠âr    
                         »udâdan itdiler a√kâmı i«bâr  
 
            Nu†u… itmezler ilhâm olmayınca  
                       »udâ emriyle Cibrµl gelmeyince  
 
                  Kebâ™ir  yo…dur541 a§lâ enbiyâda  
                                       ~abâ √âlinde geldi inkıyâda        
 
                                     Da«ı …able'n-nübüvvet §âdır olmaz  
                                      Da«ı sehven yâ ¡amden anı …ılmaz 
 
                         1070       ~aπâ™ir hem da«ı olsa müneffir  
                                  Olur pes enbiyâda ol mükeddir542 
  

                                                 
538 olma… :  olmaz  K 
539 â«ir:  â«er  Ç 
540 bunu: anı  Ç 
541 yo…dur :  yo…-durur  Ç 
542 mükeddir:  mükedder    Ç 
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                   ~udûr itmez nübüvvetden mu…addem 543 
                                 Olur ba¡de'n-nübüvvet ol mükerrem   

 
                                   Müneffir olmasa bir ≠enb-ki a§len544   
                                 Da«ı andan berµdür olsa …a§den 
 
                                Meger sehven olursa oldı ≠ellât 
                                   Da«ı vâ…i¡ olursa ba¡≥ı √âlât 
 
                      Mühe≠≠ebdür bularda cümle a«lâ…  
                                    Anı tezyµn idüp hem …ıldı berrâ…  
                                                                              
                        1075        Ne …âdirdir aña yol bulma… iblµs  
                                  Ne mümkindür hem itmek anı telbµs  

 
                                        Olur dergâh-ı ¡âlµden mü™eyyed  
                                        Bu §an anlarda olmuşdur  mü™eyyid545 
 
  ~udûr itdikde andan546 ba¡≥ı ≠ellât  
                                 Olursa sehv-ile hem ba¡≥ı √âlât   
                               
[K 46 a]                      Mü™evvel …ıl anı §arf eyle andan 
                                   Berµ ol sen547 anı ta¡yµb idenden   
 
 [Ç 39a]                           Bularıñ548 …abri hem oldı mu†ayyeb 
                                       Olupdur misk ü hem ¡anberden a†yeb 
   
                    1080 Su™âli hem ¡a≠âbı …ıldı merfû¡ 
                                   Cünûn emrâ≥ı andan oldı memnû¡   
 
                                       ¢abirden cümle def¡ oldı549 mu≥irrât 
                                       Müberrâdır bular min külli şerrât  
 
                                      Nebµ gelmez ¡abidden hem nisâdan  
                                      Da«ı füssâ…-ıla hem eş…ıyâdan  
 
 

                                                 
543 1071.  beyit: -   Ç  
544 olmasa:  -   Ç    ≠enb-ki :  ≠enb-ile Ç 
545 mü™eyyed :  mü™eyyid   Ç    §ân anlarda olmuşdur :  √âl olmışdur anlarda Ç  
     mü™eyyid :  mü™eyyed  K 
546  andan:  anda Ç 
547 ol sen :  olsun Ç 
548 bularıñ: buların Ç 
549 cümle def¡ oldı:  def¡ oldı cümle  K 
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                   Cemµ¡an enbiyâ hem oldı insân  
                                     Begim cinnµ degil erbâb-ı ¡irfân  
 
                                   Ulü'l-¡azm oldı mürsellerden ef∂al  
                                  Nebµlerden resûl oldı mufa≥≥al   
 
                          1085      Nebµ bir olsa küllµ enbiyâdan   
                                   Mufa≥≥aldur cemµ¡-i evliyâdan550  
 
                         Mu√ammed Mu§†afâ olmuşdur ef∂al  
                                      Cemµ¡an enbiyâdan ol mufa≥≥al  
 
                                Belâyâ üzre bunlar oldı §âbir 
                                   Olurlar ni¡metü'l-Mu√sinde şâkir    
             
   Derile551 cümle «al… yevmü'l-…ıyâmet  
                             ¡U§ât ister …amusından şefâ¡at  
 
         Göründi her birinden mûcizâtı 
                                   Da«ı mu√kem iderler mübhemâtı 

 
 

                     Beyân-ı »ı≥ır ¡Aleyhi's-Selâm552 

 

                          1090 »ı≥ır vardır adı Belyâ bin Melkân  
                                     Didiler ba¡≥ılar »ı≥ır bin Gelyân 
 
                              Olupdur anda cânım i«tilâfât  
                               Mübeyyen olmadı a«bâr u âyât                       
 
[K 46b]              Belµ dirler anıñ vardır √ayâtı  
                                    »udâ bildirdi aña münciyâtı  
             
[Ç 39b]                        Didiler içdi ol âbü'l-√ayâtı 
                            Bu dünyâ var iken görmez memâtı 
 
                                   ¢avillerden553 bu oldı …avl-i râci√ 
                                E§a√dır hem bu oldı …avl-i §âli√  

                                                 
550 cemµ¡-i evliyadan :  cemµ¡  evliyâdan Ç 
551 derile :  dirile  K 
552 Başlık :  Beyân-ı »ı≥ır  ¡Aleyhi's-Selâm :   Fµ'l-»ı≥ır  ¡Aleyhi's-Selâm    K 
* Hızır , Allah'ın selamı onun üzerine olsun, hakkındadır. 
553 …avillerden:  …ullardan Ç 
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                         1095    Da«ı dirler anı pes hem nebµdür 
                                     Velµ  dirler ol söz mu«tefµdür554  
   
                                   Gezer deryâda olur «al…a nâ§ır 
                                       Da«ı İskendere oldı mu¡â§ır 

 
 

                  Beyân-ı İlyâs ü ±ü'l-…arneyn ü Lo…mân ¡Aleyhimü's-Selâm555 

 

  ¢arâda seyr ider hem √aydır İlyâs 
                             Anı ¡aks eylemişdür cinn ü hem nâs556 

 
                        Semâda sâkin oldı √aydır ¡µsâ 
                                    Nüzûl itmekdedür va…ti gelürse557 
 
                                 ¢udüs şehrinde ma√§ûr olsa Mehdµ  
                                    Olur558 Deccâliñ aña sa¡y ü cehdi 
 
                          1100       Dimiş… şehrinde ¡ µsâ ola nâzil  
                               ≤arar …a§d itmedin559 ol ola vâ§ıl  
 
                         Su™âl oldu…da ±ü'l-…arneyn ü Lo…mân  
                                      Didi560 ol demde bilür ol şeyi Ra√mân  
  
                                    Ki zµrâ bu ikide var «ilâfât561   
                                   Bilinmez anda vardır i«tilâfât  
 
                                    ‰abµbdür oldı meşhûr †ıbb-ı Lo…mân  
                                      Da«ı İskender oldı hem cihân-bân562 
 
                           Didiler ba¡≥ısı oldı nebiyyân   
                                      Bu oldur  müttefi… ol fev…-i a…rân563 

                                                 
554 pes hem :  hem pes  Ç    dirler:  dirse   Ç      mu«tefµdür :  mu«telifdür   K 
555 Başlık : Beyân-ı İlyâs ü ±ü'l-…arneyn ü Lo…mân ¡Aleyhimü's-Selâm : Fµ'l-İlyâs ¡Aleyhimü's-
Selâm   K 
*İlyas,  Zülkarneyn,  Lokman, Allah'ın selamı onların üzerlerine olsun,  hakkındadır. 
556 √aydur :  √aydar   K    eylemişdür : eglemişdür  K 
557 √aydır :  √aydar  K     itmekdedür  :  itmek-durur  K 
558 olur :  olup   Ç 
559 itmedin :  itmeden  Ç 
560 didi :  dedi  Ç   
561 zµrâ :  -  K    var :  vardır   K 
562 cihân-bân:  cihânyân  Ç 
563 müttefi… :  müteferri…   Ç     a…rân:  ¢ur™ân Ç  
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                      Fa≥â™ilü'n-Nebiyyi Aleyhi's-Selâm ve A√kâmuhu ve Mu¡cizâtuhu 564 

 

[K 47a]              1105       Mu√ammed Mu§†afâ §â√ib-sa¡âdet      
                                     Da«ı hem bülbül-i bâπ-ı belâπat  
    
[Ç 40a]                       ¢amu dertlileriñ oldur †abµbi  
                                     Da«ı dânâlaruñ oldur lebµbi565 

 
                 Buyurdı ◊a…… aña levlâke levlâk566  
                                  Vücûda gelmez idi567 cümle eflâk  
 
  »udâ «al… eyledi andan568 şecâ¡at     
                               ◊a…µ…at ma¡denidür hem fa§â√at  
 
                       ≤iyâyı andan aldı mâh u «urşµd    
                                       Olupdur bâ™i&-i â&âr-ı tev√µd  
  
                  1110   Mu¡a††ardır anıñ ¡ı†rıyla rey√ân 
                         ~ıfâtı569 andan aldı incü mercân 
 
  Müzeyyendür anıñ nûrıyla cennet              
                                  Aña in¡âm içün «al… oldı ni¡met  
 
                                Cemµ¡an ¡âleme ol oldı ¡illet      
                                   Ki oldur ma¡den-i cûd ü mürüvvet 
 
                     Da«ı ol ra√meten li'l-¡âlemµn570dür  
                                  Da«ı hem «âtemün li'l-mürselµn571dür  
 
                              Cemµ¡an enbiyânıñ ef∂alidür 
                            ¢amunıñ ma†labı hem eşrefidür  
 
                         1115      Anıñ ≠âtında «atm oldı nübüvvet   
                                 Sa«âvet ma¡denidür hem fütüvvet  

                                                 
564 Başlık: Fa≥â™ilü'n-Nebiyyi ¡Aleyhi's-Selâm ve A√kâmuhu ve Mu¡cizâtuhu : Fµ-Med√ü'l-Resûl 
¡Aleyhi's-Selâm   K 
 *  Nebi’nin,  Allahın selamı onun üzerine olsun,  faziletleri , emir  ve mucizeleri hakkındadır.  
565 dânâlaruñ: analarıñ   K   oldur:  oldı K 
566 “ Sen olmasaydın.”  (Kudsi hadis) 
567 gelmez idi :  gelmezdi   K 
568 andan :  anda Ç 
569 §ıfâtı : §afâyı  K 
570 “Alemlere rahmet için” 
571 “ Peygamberlerin sonuncusu”  
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                     Virildi aña …a§r u √ulle vü tâc                                                         
                              Aña ma√§û§ olupdur seyr-i mi¡râc  
 
                               Da«ı hem ol imâmü'l-enbiyâdur  
                                ◊a…µ…at üzre tâcü'l-a§fiyâdur    
 
                                  Anıñ √ükmi …ıyâmet üzre bâ…µ   
                               Sevenler √av≥-ı kev&er üzre sâ…µ                             
   
   ¢amu ¡âlem aña oldı musa««ar  
                            Aña ¡â§µ olan oldı müdemmer  
 
[K 47b]               1120    ¡Azµmet eylese ol bir πazâya    
                               Mehâbetden düşer «a§mı cezâya     
 
[Ç 40b]                         Anıñ başında vardır sâye-bânı 
                     Güneşden bir bulu† √ıf@ ider anı     
                                               
                  Vücûdı oldı anıñ cümle pür-nûr              
                                   Zemµn üstünde oldı sâyesi nûr572  
 
                                 ¢amer şa…… oldı hem itdi şahâdet                   
                                 ¢udûmunda görüldi dürlü √âlet    
 
                                 Tekellüm eyledi hem ço… cemâdât  
                             Anıñ †a¡mından aldı cümle le≠≠ât573   
 
        1125    Mübeşşirdir aña firdevs-i a¡lâ   
                                         Aña gösterdi ≠âtın ◊a… te¡âlâ  
 
                                 Uruldı @ahrine mührü'n-nübüvvet  
                                    Virildi şânına †ur…u'l-fütüvvet   
                                       
                                Gelüpdür «al…-ı ¡âlem ifti«âra 
                                  Anıñ nûrından itdi isti¡âre 
 
 

  

  

                                                 
572 üstünde:  üstinde  Ç   sâyesi nûr :  sâyesâdur  K 
573 †a¡mından:  †a¡mında  K   aldı:  oldı   Ç 
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         Der-Beyân-ı »a§â™i§ü'n-Nebµ ¡Aleyhi's-Selâm Mine'l-Mu¡cizât ve ∏ayrihi 574 

 

                Anıñ nûrdan olupdur575 cism-i pâki 
                                         Anıñ-çun gözlerim pâk itdi «âki   

 
  ◊elâl oldı aña mâl-ı πanµmet  
                                     Nesi«den hem müsellemdür şerµ¡at  
 
                          1130      Mekes …onmaz gözüm ol cism-i pâke  
                                    E≠âyı bel¡ iderdi düşse «âke  
 
                         Aña mev¡ûd olupdur şar… u hem πarb  
                                    Bu ümmet fevt olunca eylesün √arb576 
 
                                    »udâ virdi anıñ cisminde577 …uvvet  
                                    Ta¡allû… eyledi «alfında rü™yet      
 
                                    İdüpdür cümle ins ü cinne578 da¡vet  
                                    Anıñ-çun gözlerim ¡âm oldı bi¡&et  
 
[K 48a]                 ~anursın sen uyur lâkin uyanı…  
                                   Duyar gûşi eşidür579 hem √a…âyı… 
                                         
[Ç 41a]               1135      Zemµne gölgesi düşmezdi a§lâ  
                                   Begim hµç nûrda @ıll olsun mı √âşâ  
 
                            »udâ cennetde aña …ıldı mev¡ûd  
                                  Ma…âmdur kim aña dinildi Ma√mûd580    
 
                             ¢açan-kim nûş ide ol bir inâdan 
                                        Olurdı misk gibi rµ√i §afâdan 
 
                                   Görürdi ol ne mi…dâr olsa @ulmet  
                                    ¡Aceb mi gözlerim cem¡ olsa «a§let  

                                                 
574  Başlık : Der-Beyân-ı »a§â™i§ü'n-Nebµ ¡Aleyhi's-Selâm Mine'l-Mu¡cizât ve ∏ayrihi : Fµ-
Mu¡cizâtü'n-Nebµ  ¡Aleyhi's-Selâm    K 
* Nebi'nin, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, güzel hasletleri, mucizeleri ve diğer güzel 
özellikleri hakkındadır.  
575 nûrdan olupdur :  nûr oldı çün  K   
576 şar… u hem πarb :  şar…-ıla πarb  Ç     eylesün :  eyleyüp  K 
577 cisminde :  cismine  Ç 
578cümle ins ü cinne:  ins ü cinne cümle Ç 
579 eşidür :  işidür  Ç 
580 Ma…âmdur kim aña dinildi Ma√mûd :  Ma…âmıdur dinildi aña Ma«mûd  Ç 
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                                     Mübârek desti degse bir †a¡âma  
                                     Taπayyür gelmez aslâ ol idâma 
  
                     1140  Mübârek dişlerin ol itse i@hâr   
                                      ¢arañlı… ma√v olur geldikde envâr   
 
  Mu√ammed ismi «â§ oldı o ≠âta  
                                    Ma√aldır oldı cümle mu¡cizâta581 
 
                                    Mu√ammed ismi yo…dur bundan a…dem 
                                   Müsemmâ olmadı bundan mu…addem   
 
                            Anıñ-çundur √amµd oldı «ı§âli  
                                   ¡Alemdür ism-i A√med lâ-tübâlµ  
 
                                     ¢açan-kim dâ«il oldu…da «alâya 
                                 Varırdı misk ü ¡anberden §afâya      
 
                          1145       Bir âdem ¡u≥vına bulaşsa …anı     
                                 Gözüm cânım âteş ya…mazdı anı  
 
                       İki «atun alur cennetde ol pâk  
                                   Dir ol-kim¡ursan innâ …ad-ce¡alnâk582  
       
                                   Biridür Âsiye bintü'l-Mezâ√im                                                                                                                                                   
                                   Olup Fir¡avn anıñ √a……ında «âdim 

 
                                  Birisi oldı Meryem bint-i ¡İmrân  
                                Bular bikr oldılar dâ™im ile'l-ân  
 
[K 48b]           ~ular cûş eyleyüpdür inficârµ 
                                     Mübârek barmaπından583 oldı cârµ  
 
[Ç 41b]             1150       Gelüp İsrâfil itdi hem ziyâret  
                                  Li…âsından bulupdur ol √alâvet  
 
                                   ¢udûmunda şeyâ†µn oldı memnû¡                      
                                        ~u¡ûdı göklere hem oldı merfû¡  
 

  

                                                 
581 o:  ol   Ç     oldı :  -    Ç 
582 “Gelinler, sizi biz yarattık.”            
583 barmaπından :  parmaπından  Ç 
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                           Anıñ ezvâcı cennetde olur yâr  
                               Da«ı evlâd-ı a§√âb olalar câr584   
 
                             Olupdur meclisi anıñ mü™e&&ir  
                           Nifâ… ehline ol oldı585 mükeddir   
                                    
                         Anıñ yanında olsa bir ¡ibâdet  
                                Fa≥µlet ço… olur ¡inde'l-ikâmet  
 
                        1155    ¢udûmunda da«ı ol doπdı586 ma«tûn    
                               Kemâl ev§âf-ıla hem oldı meş√ûn  
 
                              Anıñ mehdin melekler itdi ta√rµk  
                               Ki a§lâ itmedi insânı teşrµk  
 
                              Da«ı hem varmamışdur i√tilâma     
                              Otursa meclisi varmaz @ulâma 
 
                           Gerinmek587 esnemekden hem berµdür 
                             Görürse ol bed a«lâ…ı eridür 
 
                         Yürürse …avm içinde bi'†-tevâlµ   
                                Olurdı cümleniñ fev…inde ¡âlµ  
 
                          1160  Doπunca hem …ırıldı cümle a§nâm  
                              Kenµsâlar yı…ıldı gitdi ezlâm588  
 
 

                Der-Beyân-ı Mi¡râc-ı Resûl ¡Aleyhi ve Sellem589 

 

                  »udâ gönderdi aña geldi Cibrµl                                   
                                     Melek §ûrında ol olmışdı ta√vµl  
 
                                »a†im üstünde ol olmuşdı …â¡id590   
                                  Mu§allµdür yâ râki¡dür yâ sâcid    

 

                                                 
584 olur :  olurlar   K    a§√âb :  a§√âbı  K 
585  ol oldı:  oldı ol  Ç 
586 doπdı:  †oπdı   Ç 
587 gerinmek: gerişmek  K 
588 doπunca :  †oπunca   Ç     kenµsâlar:  kelµsâlar   K 
589 Başlık: Der-Beyân-ı Mi¡râc-ı Resûl  ¡Aleyhi ve Sellem :  Fµ'l-Mi¡râc    K 
* Resul'ün, Allah'ın selamı onun üzerine olsun,  miracı hakkındadır.  
590 ol :  -  K    olmuşdı:  olmışdur   Ç 
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           [K 49a]                       Didi …um yâ Mu√ammed oldı da¡vet   
                                   Gelürsin sen gine oldu…da ¡avdet 
 
[Ç 42a]            Elinde bir ligen var oldı altun 
                                 İçinde âb-ı µmân oldı meş√ûn  

 
                         1165  Yarup …arnın çı…ardı her ne kim var       
                            Yuyup591 anı içinde …odı tekrâr   
 
                          Diküp ol şa……ı hem gösterdi esrâr    
                        Doπupdur …albine a≥vâ vü envâr592   
 
                    Burâπa bindirüp …aldırdı593 anı  
                                        ¢udüs şehrinde hem indirdi anı 
 
                                 ¢avuşdı594 anda cümle a§biyâya  
                                    İmâm oldı cemµ¡-i enbiyâya  
 
                                ¢uruldı nerdübân kim oldı pür-nûr595  
                             ¢adem ba§dı aña hem oldı mesrûr 
 
                   1170  Musa««ar oldı hem ar≥ u semâvât 
                                      ¡Urûc itdi aña ol fev…e πâyât596    
 
                                    Didi gördüm kilitli anda eflâk   
                                    Anı açdırdı Cibrµl itdi idrâk597    
                            
                                Birinci gökde gördüm anda âdem        
                                 Göründi keşf olup hep598 cümle ¡âlem  
 
                      İkinci gökdedir ¡µsâ vü Ya√yâ 
                                    Üçünci gökde Yûsuf oldı peydâ  
 
  Görüp dördünci gökde oldı İdrµs  
                                   Beşinci gökde Hârûn itdi ta…dµs  
 

  

                                                 
591 yuyup :  yayup  Ç 
592 doπupdur :  †oπupdur  Ç      a≥vâ : esrâr   Ç   
593 …aldırdı:  …ıldurdı  Ç 
594 …avuşdı:  …avışdı  K 
595 pür-nûr :  bir nûr  K 
596 fev…e πâyât:  fev…-i πâyât     K                                                                                                
597 açdırdı:  açdurdı   Ç      Cibrµl :  Cebrâ™il   K 
598 hep:  bu   Ç 
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 1175 Da«ı altıncıda Mûsâya irdüm599   
                              Yedincide »alµlu'llâhı gördüm 

 
        Didüm Cibrµle bunlar kim olupdur  
                                  Bularıñ her biri bunda gelüpdür 
 
                            Didi bu gördügüñ cümle enbiyâdır  
                                 Mu…arrebdür da«ı §â√ib-vefâdır  
 
[K 49b]                             Selâmu'llâh idüp gördüm görüşdüm  
                                   Da«ı anlarla600 √âl «â†ır §oruşdum          
           
[Ç 42b]           Didiler mer√abâ sen yâ Mu√ammed  
                                   ~afâ geldiñ vücûd-i pâk-i A√med  
 
                          1180      ¢adem ba§dım ben andan lev√-i sidre  
                                   Olup ¡âlµ ma…âmım irdi …adre601  
 
                                 Göründi ¡arş ü kürsµ cennet ü nâr    
                              Da«ı ¡âlµ mekânda …almışım yâr   
 
               Göründi gözime hem ≠ât-ı Bârµ 
                                     Anıñla eyledim ben ifti«ârı 
 
                                  »udâ virdi baña pencâh602 namâzı  
                                  Aña ben …ılmışam âh u niyâzı  
 
                                   ¢abûl itdüm baña virdüñ603 hedâyâ 
                                     Baña oldı seniñ emriñ ¡a†âyâ  
  
                      1185    Velâkin ben idem aña i†â¡at  
                                    Bulunmaz ümmetimde isti†â¡at  
 
                                      »udâ ref¡ eyledi …ır… beş namâzı 
                                   Gidüp çoπı …alıpdur anda azı  
 
  Nüzûl itdüm yine ben ¢udse tekrâr    
                           Görürdüm mâ-beyinde dürlü esrâr604 

                                                 
599 irdüm:  erdüm Ç 
600 anlarla:  anlar  ile  K 
601 …adre:  …udre  Ç 
602 pencâh:  pençâh  K 
603 virdüñ :  …ıldıñ  K 
604 görürdüm: görürdim   Ç      mâ-beyinde:  mâ-beyninde  K  
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                       Ki geldim605 Mekke şehrinde ben indüm  
                                Tefekkür eyleyüp ben kendi kendim  
 
                                     Nüzûlı ¢udse dek âyetde &âbit  
                                     Aña mü™min †a¡nıdan oldı sâkit   
 
                          1190      ◊adµ&i itdi µrâd ol ki meşhûr  
                                      »aberdir kim anıñ taf§µli me≠kûr  
 
                         Bu me≠kûrât anıñla oldı &âbit  
                                   Aña münkir olanlar oldı §âmit606  

 
                               Buña râ≥µ degildür İ¡tizâlµ  
                                   Bulurlar bu «aberden iπtifâli 
 
[K 50a]                       Didiler nev¡-i607 insân oldı na…lı    
                               ~u¡ûd mümkin degildür diñle ¡a…lı         
 
[Ç 43a]              Cevâbın vir melekler cümle ¡ulvµ  
                                        Nüzûl itmez mi yere608 ol ki süflµ  
 
                           1195     Bu ilzâm anları …ılmaz mı i…nâ¡ 
                                     Delâ™ilden ki ço… ço… oldı envâ¡ 609   
  

                            Mebâ√i&-i Ezvâc-ı Nebµ ¡Aleyhi's-Selâm 610 

 

                   ‰o…uzdır cem¡ olan menkû√a zevcât   
                         Aña «â§ eyledi Rabbü'l-beriyyât 
 
                          »adµce cümlesinden oldı fu≥lâ 
                                   Anıñ-çundur  ma…âmı oldı ¡ulyâ  

 
                                  Pes andan doπdı ol ‰âhir ü ¢âsım  
                                  ±ükûr evlâdıdur ey yâr-ı πârım 

 
  

                                                 
605 ki geldim :  gelüp kim  Ç 
606 &âbit : mü&bet  K     §âmit:  mu§met  K 
607 nev¡ :  envâ¡  K  
608 yere:  ar≥a K  
609 ki : da«ı  K    ço… ço…:  ço…  K  
610 Başlık: Mebâ√i&-i Ezvâc-ı Nebµ ¡Aleyhi's-Selâm :  Fµ-Ezvâc-ı  ¡Aleyhi's-Selâm   K 
*  Hz. Peygamberin eşleri,  Allah'ın selamı onların üzerine olsun,  hakkındadır. 
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                               Ru…iyye Fâ†ıma hem Ümmü Gül&üm   
                             Birisi Zeyneb oldı «ayr-ı ma«dûm  
 
                1200    Nebâtıdur risâlet bâπınıñ pes  
                                 Bularıñ hem mu√ibbi oldı herkes  
 
                                 Bir İbrâhµm doπurdı Mâriye hem  
                         Nikâ√ı yo…dur oldur câriye hem611   
 
 

          Der-Beyân-ı Ef∂aliyyet-i Ebµ-Bekr Ra∂µya'llâhü Anhu ¡Ani'l-A§√âb-ı  

Rı∂vânu'llâh612 

            

                           Pes  andan §oñra bil sen «ayr-ı ümmet  
                                 Ebû-Bekr oldı ol §â√ib-mürüvvet  
 
                           Resûlu'llâhıñ oldı yâr-ı πârı 
                                  Da«ı Sünnµleriñ hem ifti«ârı613  
 
                                    Bu ümmetde olupdur lübbü'l-elbâb  
                                     Anıñ-çundur dinildi «ayr-ı a§√âb  
 
                          1205      Ki oldur §adr-ı dµn ~ıddµ…-ı Ekber  
                                  Da«ı hem …u†b-ı ◊a…… oldı bu ef«ar614 

 
[K 50b]             Eñ615 evvel itdi ta§dµ… oldı ~ıddµ…  
                                    Aña sebb eyleyenler oldı zindµ…     
 
                           İlâhµ vir aña rı∂vân u cennet  
                                Anıñ meddâ√ı olsun Ehl-i Sünnet  

 
  

                                                 
611 bir : biri  K    doπurdı :  †oπurdı   Ç     oldur:  oldı  Ç 
612 Başlık: Der-Beyân-ı Ef∂aliyyet-i Ebµ-Bekr Ra∂µya'llâhu Anhu ¡Ani'l-A§√âb-ı Rı∂vânu'llâh :  Fµ-
Ebû-Bekr  Ra∂µya'l-lâhü Anhu   K  
*Ebu-Bekir, Allah ondan razı olsun, ve dostlarının, Allah onlardan razı olsun, üstünlükleri 
hakkındadır. 
613 Resûlu'llâhıñ:  Resûlu'llâhda  Ç       Sünnµleriñ :  Sünnµleri  Ç 
614 …u†b-ı ◊a…… oldı bu ef«ar :  …u†b-ı ◊a……  ¡ır…-ı ef«ar K 
615 eñ: iñ   K 
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[Ç 43b]                           Fa≥µlet-i ¡Ömer Ra∂µya'llâhü ¡Anh 616 
 
                                  ¡Ömer ◊a≥retlerine dindi Fârû…  
                                        Anıñ-çun ¡adl idüpdür √adden artu… 

 
                   Ki oldur hem bu şer¡iñ âfitâbı  
                                     Da«ı hem cem¡-i dµniñ mâh-ı tâbı   

 
                          1210      Aña ma…§ûr olupdur ¡adl ü in§âf    
                                    Da«ı hem anda cem¡ olmuşdur ev§âf  
 
                                 Şecâ¡at ma¡denidür hem ta…µdür 
                                   ¢amunıñ ef∂alidür hem na…µdür  
 
               »udânıñ lu†funa ol oldı lâyı…  
                                    Bu ümmetden anıñ-çun oldı fâ™i…  
 
                                  İlâhµ …oy anı dârü's-selâma  
                               ◊arµ it hem anı ¡âlµ ma…âma  
 

                       Ef∂aliyyet-i ¡O&mân Ra∂µya'llâhü ¡Anh617 

 

                           Pes andan ef∂al oldı ibn-i ¡Affân 
                                Dinildi aña ≠µ'n-nûreyn-i ¡O&mân 
 
 1215      Anıñ zühdi √ayâsı oldı meşhûr  
                                       Bu dµni fet√ idüp hem …ıldı ma¡mûr 
 
  ¡Ömer ardınca ¡O&mân oldı fâyi…  
                              Bilüpdür kenz-i ¡ilmi hem da…âyı…618 

 
                                 Da«ı oldur πarµ…-i ba√r-i ¡irfân619 
                                       Emµrü'l-mü™minµn hem revna…-ı kân 

 
                   Odır ser-çeşme-i kân-ı şahâdet   
                                    Da«ı hem dâfi¡-i küfr-i ∂alâlet   
 

                                                 
616 Başlık:  Fa≥µlet-i  ¡Ömer Ra∂µya'llâhü ¡Anh :  Fµ-¡Ömer Ra∂µya'llâhü ¡Anh  K    
 *Hz. Ömer’in , Allah ondan razı olsun,  fazileti hakkındadır.    
617 Başlık:  Ef∂aliyyet-i ¡O&mân Ra∂µya'llâhü ¡Anhü:  Fµ- ¡O&mân Ra∂µya'llâhü ¡Anhü  K  
*Hz. Osman'ın, Allah ondan razı olsun,  faziletleri hakkındadır.  
618 fâyi… : fâ™i…   Ç   da…âyı… :  da…â™i…  Ç 
619 ¡irfân :  ¡ummân  Ç 
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[K 51a]                        İlâhµ vir aña ¡âlµ merâtib  
                          Anıñ ¡indinde ma√v olsun kevâkib  

 
 

                    Der-Beyân-ı Ef∂aliyyet-i ¡Alµ Kerreme'llâhu Vech620 

 

[Ç 44a]               1220     ¡Alµdür nâmı ¡âlµdür velµdür  
                             Kerâmâtı anıñ her dem celµdür    

 
                          Ki oldur kûh-ı ¡ilim «ˇâce-i √a…   
                                      Da«ı hem sâ…µ-yi kev&er mu√a……a…621  
 
                                Olupdur ba√r-i ¡ilim §â√ibü's-seyf    
                               Mücâhid rûz u şeb hem622 yaz u hem §ayf  
 
                                   Da«ı hem §adr-ı dµn hem Murta≥âdır623  
                                 Ki ol hem reh-nümâ-yı müctebâdır  
 
                         Resûle «ˇâce-i ma¡§ûm u dâmâd624  
                                    Aña şµr-i »udâ dinildi hem ad    
 
                            1225     İlâhµ sen aña vir anda devlet  
                                 Aña mesken ola firdevs-i cennet 

 
 

                     Mebâ√i&-i ◊asan ve ◊üseyn Ra∂µya'llâhü ¡An-Hümâ625 

 

                           Da«ı anlar-durur kim oldı sıb†eyn    
                               ◊üseyin hem ◊asandır hem şehµdeyn 
 
                               Olupdur hem √asµbeyni'n-nesµbeyn 
                                    Da«ı hem cevhereyn dürreyn sa¡µdeyn  
 

  

                                                 
620 Başlık:  Der-Beyân-ı Ef∂aliyyet-i ¡Alµ Kerreme'llâhu Vech :  Fµ-¡Alµ Ra∂µya'llâhü  ¡Anhim  K 
*Hz.  Ali'nin,  Allah onu mübarek kılsın,  faziletleri hakkındadır.  
621 kûh-ı ¡ilim: gâhi  ¡ilmi  K   sâ…µ-yi kev&er:  sâ…µye kev&er  Ç 
622 hem:  ol  K 
623 §adr-ı dµn hem Murta≥âdır:  §adr-ı dµn-i Murta≥âdur  Ç 
624  Resûle «ˇâce : Resûl-i «ˇâce   K      dâmât:  dâmâd  Ç 
625 Başlık: Mebâ√i&-i ◊asan ve ◊üseyn Ra∂µya'llâhü ¡an-Hümâ :  Fµ's-Sıb†eyn Ra∂µya'llâhü ¡an-
Hümâ   K 
* Hasan ve Hüseyin, Allah o ikisinden razı olsun, hakkındadır.  
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                                Bular §âbir-durur gelmiş belâya  
                                     Da«ı râ≥µ olurlar her …a≥âya  
 
                                 Olupdur çün bu şübbân ehl-i cennet  
                                  Da«ı hem nûr-ı çeşm-i Ehl-i Sünnet626    
 
                     1230     ¢amu mü™min bulardan oldı «oşnûd  
                                     Ma…âmın artıra627 cennetde Ma¡bûd    
 
                                    Nisâdan hem »adµce oldı fu≥lâ 
                                     Resûle olduπı-y-çun628 yâr-ı kübrâ                                                                                                                            
 
[K 51b]                          Birisi ¡Âyişe hem ümm-i mü™min  
                                  Birisi Fâ†ıma hem u«t-i mü™min629  
 
                     Bularıñ fa≥lı artu… oldı nev¡â   
                                      Ki oldur birbiri fu≥lâ vü süflâ  
 

 
[Ç 44b]                          ¡Aşere-i Mübeşşeret630 
 
 
                                   Da«ı şunlar olunmışdur631 işâret  
                                     Aña cennet …ılınmışdur beşâret 

 
 1235 ¢amusı on-durur dört632 oldı me≠kûr 
                              Ki anlar oldı pes yârân-ı pür-nûr  
 
                       Ebû-Bekir ¡Ömer ¡O&mân ¡Alµdür  
                                   Zübeyr [ü] ‰al√a hem  Sa¡d-ı velµdür  

 
                                    Sa¡µd Ebû-Ubeyde ¡Abd-i Ra√mân633    
                                    Ola ◊a…dan …amuya lutf u rı∂vân 
 
                               Da«ı ¡ammµleridür ◊amza ¡Abbâs 
                                      ◊amµdân oldı ¡inda’llâh ü ve'n-nâs 

                                                 
626 hem :  -  K    çeşm:  cism  K 
627 artıra:  artura  Ç 
628 olduπı-y-çun:  oldıπı-y-çun  Ç 
629 mü™min:  mu√sin  K 
630 Başlık:  ¡Aşere-i Mübeşşeret :  Fµ'l-¡Aşeretü'l-Mübeşşeret   K 
  *  Cennetle müjdelenen on kişi (hakkındadır.)   
631 olunmışdur:  olmuşdur  K 
632 dört: dörd  Ç 
633 Ebû: Bû  Ç  ¡Abd-i  Ra√man:  ¡Abdü'r- Ra√man K 



261 
 

                              Ebû-Eyyûb-i En§ârµ ¡alem-dâr    
                                       Da«ı Ca¡fer olupdur nâmı ‰ayyâr 
  
                           1240      Muhâcir ef∂al oldı andan en§âr  
                                       Da«ı hem tâbi¡µn «ayr-i ebrâr    
 
                                      Beşâret √a§r olunmaz anda ey cân  
                                      Anı ifrâ† ider çün ba¡≥ı i«vân634  
 
                             Bulardan §oñra ef∂al sâ™ir a§√âb  
                                     Mu≥â¡af oldı ecri ¡ind-i Tevvâb 
 
                                        Pes andan §oñra ef∂al tâbi¡µndir  
                                         Da«ı hem πıll ü πışdan sâlimµndir  
 

                        Beyân-ı ±ikr-i A§√âb bi'l-»ayr 635 

 

                            ~a√âbe ≠ikr olunsa «ayr ile yâd    
                                  İdüp nâ-¡âlimi sen eyle irşâd  
   
[K 52a]          1245  ~orarsañ mâ-cerâ-yı beyn-i a§√âb636                       
                                     Saña lâzım degildür selb ü µcâb   
 
                       ¢amusı cümle anlar müctehiddir   
                                  Kitâba sünnete637 hem mu¡temiddir  
 
[Ç 45a]                           Bu şeyde anları sen itme taf∂µl 
                                    Görürseñ mâ-cerâyı eyle te™vµl638  

 
                         Olursa …âtil anlardan yâ ma…tûl 
                                  »udâ ¡indinde olur639 cümle ma…bûl  

 
                                   Görürsün ¡icle dabdı …avm-i Mûsâ  
                                Anı kim Sâmirµ  itdikde peydâ640 
 

                                                 
634 anda:  onda  Ç    ider:  iden K 
635Başlık:  Beyân-ı ±ikr-i A§√âb bi'l-»ayr :   Fµ-Beyân-ı Sâ™irü'l-A§√âb    K 
 *Sahabelerin hayırla yaddedilmesi hakkındadır.    
636 §orarsañ:  §orarsan Ç   beyn:  mâ-beyn Ç 
637 kitâba sünnete:  kitâb u sünnete  K    
638 taf∂µl:  ta∂lµl  Ç   görürseñ:  görürsen  Ç 
639 olur:  olurlar  K 
640 dabdı: †apdı  Ç   peydâ:  beydâ  Ç 
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                            1250    ¢ırarlar birbirin virmezler emân 
                               »udâdan geldi pes bu †arza fermân  
 
                           Gelipdür πam aña oldu…da me™mûr   
                                     Buyurdı ◊a…… olurlar cümle me™cûr                 
                                                             
                                   Elem çekme vü …albiñ eyle ma¡mûr   
                                     Benim ¡indimde cümle oldı maπfûr  
 
                                   Revâfı≥ itdi ba¡≥ı türrehâtı 
                                 Aña bühtân idüp nâ-mümkinâtı  
 
         Bularıñ ba¡≥ısına itdi töhmet641   
                                        Ola kendülere biñ dürlü la¡net 
   
                          1255       ¢amusı buldılar ¡âlµ ma…âmı  
                                      ¡Umûmen «ayr ile yâd ola nâmı 
 
                                       Fidâ olsun yolunda baş hem cân   
                                    Yolunda ¡â§i …ullar ola …urbân 

 
      Sevüp hem umdu… anlardan şefâ¡at  
                            İdersin böyle sen ¡ır≥ıñ §ıyânet642 
 
                             Gel ey πâfil berâber dutma643 anı  
                                   Da«ı «or görme cânım ol zamânı  
                                         
                                    Güneş kim gelse ref¡ olsa zevâle 
                                      Olur mı cümle eşyâdan izâle  
  
[K 52b]          1260  ¡İbâdet itse anlar nı§f-ı sâ¡at  
                                     ¢abûl-içün gelür ◊a…dan beşâret  

 
                                    Ya yüz yıl kim ¡ibâdet itse bir er       
                                 Anıñ bir ânına olmaz berâber  
 
[Ç 45b]                             Gözüm nûrı zamânıñ da«li ço…dur  
                                         Bu √a…dır cânım anda şübhe yo…dur  
  

  

                                                 
641  ba¡≥ısına: ba¡≥ına K   itdi:  itdiler  K 
642 idersin:  iderseñ  Ç   sen:  -  K 
643 dutma:  †utma Ç 
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                         Begim görmez misin şehrü'§-§ıyâmı         
                                   Da«ı hem ¡ıyd-ı cum¡a cümle644 ¡âmı   
 
                                Berât u ¢adre var mı hµç mu¡âdil     
                                   Olur elbet bularda ço… fa≥â™il645  

 
                         1265       Müsâvµ olmaz aña sâ™ir eyyâm  
                                Fa≥µlet ço… olup646 ma√v oldı â&âm  
 
                         Mekânıñ ba¡≥ısında ço… fa≥µlet  
                                        Gözüm yazmış-durur §â√ib-†arµ…at  
 
                                     ◊arem hem mescidi647 Fa«rü'l-Enâmıñ   
                                        Da«ı beñzer buña ¡âlµ ma…âmıñ                                                                                    
 
                                  Fa≥µlet ço… olur olsa ¡ibâdet  
                            Görenler gözlerim buldı sa¡âdet  
                       
          ¡İbâdet itdiler  ¡âlµ mekânda 
                                     Riyâ≥et …ıldılar eşref zamânda  
 
                          1270      ¢arµb oldı Resûlu'llâha ¡ahdi 
                                     Anıñ-çun anlarıñ ço… oldı648 ≠ühdi  
 
                                  İlâhµ …ıl beni i√sâna lâyı…  
                                     Ola her şeyde a§√âba muvâfı…  

 
 

                  Beyân-ı  La¡net-i Yezµd 649 

   

             Yezµdiñ650 müştebihdür bunda √âli  
                                       Velâkin eylemişdür bed-«i§âli 
 
                                   Resûlıñ âlini «or itdi çün ol  
                                 Anıñ-çun olmadı dünyâda makbûl651  

                                                 
644 cümle:  beyne   K 
645 hµç:  heç   K  elbet : elbedde  K    bularda:  bunlarda  K 
646 olup:  -  K 
647 mescidi:  mescidü  Ç 
648 anlarıñ ço… oldı:  ço… oldı anlarıñ  K 
649 Başlık: Beyân-ı La¡net-i Yezµd :   Fµ'l-Yezµd  K 
* Yezid ‘e lanet hakkındadır.  
650 Yezµdiñ:  Yezµdin  Ç 
651 Resûl’uñ:  Resûlın  Ç   olmadı dünyâda:  dünyâda olmadı  K 
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 [K 53a]                   Anıñ √âlin ne bilsün Ehl-i Sünnet  
                                    Anıñ-çun itmediler aña la¡net  
 
                1275  ◊ayâtında belµ la¡net iderler    
                                        Anı n’itdim652 içün töhmet iderler 
 
[Ç 46a]                         Resûlu'llâh idüpdür anı µrâd   
                                 İdüñ mevtâyı sizler «ayr ile yâd 
 
                              ~a√âbµdür babası hem bilâ-reyb  
                                Ta¡arru≥ itme sen ≠enb oldı hem ¡ayb  
                                  
 

                         Ef∂aliyyet-i Ebû ◊anµfe Ra√metu'llâhi ¡Aleyh653 

         

               Gözüm nûrı imâm-ı pâk-i a¡@am  
                                   İmâm anıñ …amusından mufa««am  
 
                                    Anıñ hem nâm-ı pâki oldı Nu¡mân 
                                Olupdur ¡ilm içinde ferd-i sul†ân  
  
                         1280       Olupdur hem bu dµniñ şem¡a-dânı 
                            Fu√ûl içinde gördi imti√ânı  

 
                   ¡İlim bir bikr idi654 …ıldı izâle     
                                      Olupdur gün gibi geldi zevâle  
 
                        Mübeyyen oldı anıñ ¡indinde a√kâm  
        Aña günden güne ◊a… …ıldı655 ilhâm  
 
                             Tetebbu¡ eyleyüp ol …urdı656 me≠heb  
                       Aña ta…lµd idüpdür cümlesi heb 
 
         Ebû-Yûsuf odur Ya¡…ûb-ı &ânµ   
                       Mu√ammed oldı isti«râca bânµ 
 

  

                                                 
652 n’itdim:  n'etdim  K 
653 Başlık:  Ef∂aliyyet-i Ebû-◊anµfe Ra√metu'llâhi ¡Aleyh:  Fµ-İmâmü'l-A¡@am  K  
*Ebu Hanife’nin,  Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, faziletleri hakkındadır.   
654 bikr  idi:  bikrdir  K 
655 …ıldı: itdi  Ç 
656 …urdı:  …ıldı  K 
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               1285 ±iyâd oπlı ◊asan hem oldı zeyyân 
      Züferdir bu iki olmışdı657 seyyân 
 
       Olupdur Şâfi¡µniñ nâm u şânı  
       O istinbâ† idüp …ılmış beyânı   
 
              Birisi nâm-ı ¡âlµ oldı658 Mâlik  
                                    Gözüm ol …ıldı istinbâ†a sâlik                  
  
[K 53b]                          Da«ı659 A√med-durur nâm oldı ◊anbel  
                                 Bulardan πayrısından oldı ef∂al  
 
 
                              »udâ itsün …amuya cümle ra√met  
                              Ma…âm olsun …amuya dâr-i cennet     
 
 
[Ç 46b]                              Kerâmâtü'l-Evliyâ660 
 
 
                1290 Velµlerde belµ vardır kerâmât 
                                     »udâ i√sân idüpdür «ar…-ı ¡âdât661 
 
                          Şurû†ı ço…-durur anıñ bürâder  
                            Mücerred olması men¡ oldı her er  

 
                            İderler İ¡tizâlµ bed-«asâret 
                               Didiler kim ne mümkindür kerâmet   
                                    
                   Kerâmet olsa cânım evliyâda  
                                    Nebµden far… olunmaz ol arada 
 
                                  Nübüvvetde belµ662 şar† oldı da¡vâ 
                                  Velµlerde olupdur lâzım i«fâ  
 
                          1295      Bunuñla ideriz663 biz iftirâ…ı 
                                  Bunuñla mu≥ma√ill oldı nifâ…ı   

                                                 
657 olmışdı:  olmuşdur  K 
658 oldı :  …ıldı  Ç 
659 da«ı :   biri   Ç 
660 Başlık:  Kerâmetü'l-Evliyâ:  Fµ-Kerâmetü'l-Evliyâ    K 
*  Evliyaların kerametleri (hakkındadır.)  
661 ¡âdât:  ¡âdet  K 
662 belµ:  didüñ   Ç 
663 ideriz:  iderüz  Ç 
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                    Gerekdir hem mu…addem anda µmân 
                                  Mu§addı…dur ider …albinde µ…ân  
 
                             Ola hem Ehl-i Sünnet i¡ti…âdı 
                                  Bu dört me≠hebde ola in…ıyâdı 
 
                               Aña lâzım-durur664 teh≠µb-i a«lâ…  
                             Ola …alb-i mu§affâ Rabb’e müştâ…  

 
  Gidersin dilde âfâtü'l-lisânı 
                                   Da«ı hem ≠ikr idüp dolsun zübânı665  
 
     
                          1300      Bütün â¡≥âda gitsün cümle âfât  
                                    ªuhûr itsün aña ço… dürlü √âlât  
 
                                    İderler cümle emre imti&âli 
                                  Menâhµden müberrâ666 ola √âli 
 
[K 54a]                            Da«ı √ır§ itmesün tâc u …abâya  
                                        Da«ı meyl itmesün dârü'l-fenâya667  
   
                                     Kebâ™irden hem itsün i√tirâzı    
                                   »u†ûr itdikde …ılsun ihtizâzı  
 
[Ç 47a]                            Mekârihden §a…ınsun her ne kim var     
                                        ‰ulû¡  itsün anıñ …albinde envâr  
 
                      1305   Da«ı §ay…al vurup668 dâ™im özine  
                                     Müza«ref …atmasun her bir sözine  
 
                                   »udânıñ ismini hem ola ≠âkir  
                                    »uşû¡ından669 ola hem …albi fâkir  

 
                    Bu dünyâ cµfesinden itsün i¡râ≥ 
                                        Da«ı peydâ ola ol şa«§a aπrâ≥   

 

                                                 
664 lâzım-durur:  lâzımdur  K 
665 gidersin dilde: gidersün dilden  Ç    dolsun:  †olsun  Ç    zübânı:  Rabbânµ  K 
666 müberrâ:  müberrµ  Ç 
667  u :  -  K    dârü'l-fenâya:  dâr-ı fenâya  K 
668 vurup :   virüp  Ç 
669 «uşû¡ından:   «uşû¡ında  Ç 
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                 Câhil Velµ  Olmaz 

              

                     Begim ¡âlim670 gerekdür ¡ilm-i √âli  
                                   Gözüm câhil olanlar …aldı «âlµ  

 
                           ~aπâ™irden hem itsün ictinâbı     
                                    »udâdan görmeye ol er ¡itâbı  
 
                          1310      Ta§avvuf oldı cânım ¡ilm-i a«lâ…   
                                        ±ünûbı seyyi™âtı …ılma… i√râ… 
 
           Gözüm ger olsa bir erde velâyet     
                                      Anıñla söyleşir cümle cemâdât671   
 
                                       Geçer ol batmadan cümle bi√ârı  
                                     Gezer bir la√@ada cümle diyârı  
 
                                        Mu…a§§ırdır aña cümle mesâfât 
                                    Musa««ardır aña her dürlü √âlât 
                                                     
                           Velµler …a†¡ iderse ço… merâtib  
                                  Nebµye olmaya anlar münâsib  

 
                          1315       Nebµ bir evliyâya oldı πâlib   
                                       Güneş ta«tında ma√v oldı kevâkib 
 
             
[K 54b]                          Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i »ar…-ı ¡Âdât672 
 
 
                                Gözüm nûrı gel imdi sen ol âgâh  
                                    »udâ ¡indinde bul hem ¡âli der-gâh  
 
                        Bilüp fehm eyle sen673 a§l-ı kerâmât  
                                        Eger kendiñde bulduñsa firâsât 
 

           [Ç 47b]     Bu iş-kim herkese olmaz müyesser   
                                       Da«ı nâsıñ …u§ûrında mu…adder674   

                                                 
670 ¡âlim:  ¡âlem  Ç    
671 [velâyet] :  vilâyet  K, vilâyât  Ç     söyleşir:  söyleşür  K 
672 Başlık: Der-Beyân-ı Mebâ√i&-i »ar…-ı ¡Âdât :  Fµ'l-İstidrâc   K   
 *Harikulade hâller hakkındadır.  
673 eyle sen:  eyleyüp  Ç 
674 bu:  bir  Ç    nâsıñ: nâsın  Ç 
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                                       Eger cem¡ olsa şar†lar k’oldı me≠kûr  
                                        Sözüm yo…dur aña ol oldı ma¡mûr 

 
 1320    ~udûr itse bulardan pes kebâ™ir  
                                       Da«ı envâ¡i her dürlü §aπâ™ir     
 
                                   Belürse «ar…-ı ¡âdât anda cânım  
                                 O istidrâcdur oldı anıñla …â™im675 
 
                              Dinilmez sevdigim aña kerâmât  
                                     Didiler aña ol a…≥â-yı √âcât676 

 
 

                 »ar…-ı ¡Âdet-i ¡Aşre677 

 

                      Benim cânım on oldı «ar…-ı ¡âdât  
                                      Bilür anı gözüm §â√ib-firâsât678 
 
                                    Nübüvvetden mu…addem «ar…-ı ¡âdet  
                                     Aña ir√â§ didiler ehl-i √âlet    
 
                         1325        Eger ba¡de'n-nübüvvet olsa §âdır  
                                     Aña mu¡ciz didiler679 oldı nâdir  
 
                       İki şey™ «â§ olupdur enbiyâda  
                                      Da«ı a§√âb-ı va√iy a§fiyâda  
 
                                    Muvâfı… olsa şer¡e işbu √âlet  
                                     Aña dirler gözüm nûrı kerâmet680  
 
                        Kerâmet mu¡cizâtı enbiyânıñ  
                                       Kerâmâtı olupdur evliyânıñ 
 
[K 55a]             Belµ vardır nice681 â&âr u esmâ     
                                       Görinür hem gözine ba¡zı eşyâ  
 

                                                 
675 «ar…-ı ¡âdât:  «ar…-ı ¡âdet  K    o:  ol  Ç 
676sevdigim:  sevdügüm  K   a…≥â: if≥â Ç 
677 Başlık:  »ar…-ı  ¡Âdet-i  ¡Aşre :  -   Ç 
* On harikulade hâl (hakkındadır.)  
678 firâsât:  ma…âmât  K 
679 didiler:  dirler  K 
680 kerâmet:  kerâmât  Ç 
681 nice: niçe K 
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        1330 ¢açan-kim olsa rû√ânµ mülâ…µ  
                                    İderler ba¡≥ı eş«â§a telâ…µ 
 
                                Münâsib olsa cismânµ be-nâ-gâh  
                        Kerâmât682 olmadı bunlar ol âgâh 
  
                       Olursa ba¡≥ı eczâdan si√irdür  
                                       Sebeb aña ma¡â§µ hem küfürdür 
                
[Ç 48a]                       Birisi oldı istidrâc-ı eş«â§   
                             ¡Adüvvu'llâh olupdur yo…dur i«lâ§  
 
                                    Olupdur ma¡§iyetden hem küfürden 
                                  Da«ı «i≠lân-ile sekr ü mekirden 

 
                       1335  Da«ı hem √o……a-bâz iderse §an¡at  
                                     Mülâ¡ibdür683 si√irden gördi vüs¡at  
 
                                   Olursa mu«tefµ şeyden …arâ™in  
                                    Firâsetdir olur aña mu…ârin  
 

                 Lâ-Kerâmet-i fµ'l-Mecânµn684 

 

                                 Na…µ≥idür cünûnuñ hem kerâmet685   
                               Kerâmât oldı âsâr-ı ¡ibâdet 

 
                       Degildür hem kerâmet işi mecnûn     
                                    Aña ta¡lµm ider şey†ân-ı mel¡ûn 
 
                                  Kerâmet yo…  ¡ibâdet olmayınca 
                                       ¡İbâdet olmaz  ¡a…lı bulmayınca  
 
                          1340 Beyân oldı saña çün «ar…-ı ¡âdet    
                             ~a…ın her gördügüñ §anma kerâmet686  

 
                  

                                                 
682 kerâmât:  kerâmet  Ç 
683 mülâ¡ibdür:  melâ¡ibdir  Ç 
684 Başlık: Lâ-Kerâmet-i  fµ'l-Mecânµn   
*Delilerin kerametinin olmadığı (hakkındadır.)                                                                                                                                                 
Bu başlık  K’da  1337. beyitten sonra gelmektedir.   
685 Na…µ≥idür cünûnuñ hem kerâmet:  Na…µ≥dir  hem cünûnda pes kerâmet   Ç  
686 «ar…-ı ¡âdet:  «ar…-ı ¡âdât  Ç   kerâmet:  kerâmât  Ç 
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                           Mebâ√i&-i Levâzım-ı Erba¡a li'l-İnsân 687 

 

            Eşit dört şeydir insâna levâzım   
                                  Aña ol sevdügüm durma mülâzım688   
 
   
[K 55b]                    Şerµ¡atdur  mu…addem hem †arµ…at  
                                  Ma¡ârifdür  da«ı  andan √a…µ…at 
 
                                   Şerµ¡at bir şecerdir cân u cânân  
                                  Olupdur hem †arµ…at anda aπ§ân 
 
                            Ma¡ârif bu şecerde oldı evrâ…  
                                    ◊a…µ…at meyve-hâdır geldi mı§dâ… 
 
                         1345        Şerµ¡atdan ki ma¡lûm olsa a√kâm  
                                 Olur sâ™irleri hem anda i√kâm689  
 
[Ç 48b]                      ¡Aceb mµzân olupdur pes şerµ¡at  
                                   Gözüm nûrı aña …ıl sen690 ¡azµmet  
  
                         Gel imdi şer¡i tâc it başda mu√kem  
                              Olur sâ™irleri vallâhü a¡lem691 
 
                                 Gözet sen ≠ikr iderken bunda âdâb  
                                   Ki âdâb olmasa fet√ olmaz ebvâb  
 
                           Dµvân-ı ≠ât-ı pâ…inde «uşû¡ it  
                           ¡Amel-kim işleseñ anda «u≥û¡ it692 

 
                  1350   Bulardan √all olupdur cümle mübhem   
                                    Budur ben bildigimvallâhü a¡lem  

 
 
  

                                                 
687 Başlık: Mebâ√i&-i Levâzım-ı Erba¡a li'l-İnsân :  Fµ-Levâzımü'l-Erba¡a  K 
*İnsana lazım olan dört şey hakkındadır.  
688 eşit:  işit Ç     sevdügüm durma:  sevdügim  †urma  Ç 
689 i√kâm:  a√kâm  K 
690 …ıl sen:  sen …ıl Ç 
691 “ En iyisini Allah bilir.”  
692 divan-ı ≠ât-i pâkinde:  divan-ı pâk-i ≠âtında K   ¡amel-kim:  ¡amel-ki  Ç 
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                   Na§âyµ√ü'l-Müslimµn693 

 

                  Mürâ™µler †utupdur bu cihânı694                                 
                                      İçer tenhâda §a…lar hem du«ânı  
                                         
                             Libâsın hem degişmişdür ¡abâya  
                            Da«ı hem «ır…a ü tâc u …abâya 
 
                                  ~anursın sen bu dµniñ şem¡a-dânı     
                                       Yanından gitmez anıñ sürme-dânı 
 
                                       Lisânından a…ar dâ™im dürer-bâr  
                                       Velâkin dopdolu içi zehr-i mâr695 

 
                          1355     Vefâsı yo… hemân bir …uru πavπâ   
                                        Mu√akkemdür delµlsizdir bu da¡vâ696   
 
[K 56a]                    ¢urarlar meyvesiz bir …uru lâfı  
                                       Te™emmül eyle @âhirdir «ilâfı 
 
                                        Kişide gözlerim lâzımdur i«lâ§  
                                    Anı fehm eylemez cühhâl-i eş«â§  
 
                              Gözüm nûrı saña benden na§µ√at  
                                     Saña bir pend ki olmuşdur √a…µ…at 
 
              Kitâbı gör aña …ıl iştiπâli  
                                    ◊ikâyâtıñ697 ço… oldı …µl u …âli    

 
[Ç 49a]              1360      ¢açan bir müşkiliñ oldu…da ey yâr 
                                  Kitâbu'llâha meşπûl ol yürü var698  
 
                                      Ya bir ¡âlim ki meşhûr Ehl-i Sünnet  
                                    Aña ¡ar≥ eyle müşkil çekme za√met  
 

  

                                                 
693 Başlık:  Na§âyµ√ü'l-Müslimµn :   -   K 
* Müslümana nasihatlar (hakkındadır.)  
694 mürâ™µler tu†updur :  mürâyµler †udupdur   K 
695 a…ar:  a…an Ç   dopdolu :   †ob†olu   Ç    zehr-i mâr:  zehir-bâr   Ç 
696 …uru:  …urı  Ç   mu√akkemdür : ta√akkümdür  Ç 
697 √ikâyâtın:  √ikâtıñ  K 
698 ey yâr:  her bâr  Ç    yürü:  yüri  Ç 
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                          ~a…ın her ¡âlime aldanma cânım   
                                      Bitürmez699 ma§la√at hem rub¡ u yarım 

 

                            Tefâvütü'r-Resûl ¡Aleyhimü's-Selâm 700 

 

                                Nebµler oldı hem §â√ib-velâyet  
                              Nübüvvetden mufa≥≥aldur bu √âlet   
 
                           Nebµler cem¡ iderler «a§letânı  
                                 Velâyet hem nübüvvet buldı anı                                                                                                      
 
                       1365     Velâyet ma√≥-ı ◊a……a intisâbdur 
                                        Da«ı hem mâ-¡adâdan ictinâbdur 
 
                                     Nübüvvet oldı pes teblµπ-i a√kâm   
                                    Aña lâzım olupdur ülfet-i ¡âm  
 
                                  Ta…arrüb ◊a……a ço…dur ez-velâyet701  
                                Nübüvvetden gelüpdür ez-…arâbet   
 
                   Nübüvvet bir §ıfatdır hem velâyât702  
                                        Muπâyirdir gözüm ev§âfa ol ≠ât   
 
                      Ulü'l-¡azm oldı ol703 §â√ib-şerµ¡at  
                      Rüsülden ço… bulupdur ol fa≥µlet    
 
[K 56b]              1370      Resûl ef∂al olupdur enbiyâdan   
                     Mufa≥≥al bir nebµ cümle evliyâdan 
 
               ¢amusından Mu√ammed oldı eşref  
                         Mufa≥≥aldır mühe≠≠ebdir müşerref  
 

  

                                                 
699 bitürmez:  buyurmaz    K 
700 Başlık:  Tefâvütü'r-Resûl ¡Aleyhimü's-Selâm :  El-Velâyetü Ef∂alü Mine'n-Nübüvveti  K 
*Hz. Resul'ün,  Allah'ın selamı onun üzerine olsun, farklılığı (hakkındadır.)   
701 ez-velâyet:  ez-vilâyet  K 
702 velâyât: vilâyât  K 
703 ol:  hem  Ç 
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                              Beyân-ı Cevâz-ı Mes√ü'l-Mu…µm ve'l-Müsâfir704 

 

                         Mesi√ sünnetdür «uffeyne ey dost 
                               Edik hem çizme mest oldu…da ol pôst705 
 
[Ç 49b]                      ¢açan âb-dest alup giydikde anı  
                                   Mu…µme rûz u şeb oldı zamânı  
 
                        Müsâfir olsa üç gün üç leyâlµ 
                                     Mesi√ câ™izdir itmek iπtifâli 
 
                           1375      ¢açan yırtılsa mâni¡ oldı mes√e   
                                 Ki üç barma… …adar varırsa fet√e706   
 
                             Çorâblar §ı… olursa mes√ iderler   
                              ¿e«µneyn olmaπı hem şer√ iderler   

 
                    Olursa üsti hem altı mücelled  
                                    Cevâzı mes√iñ olmışdur mü™ebbed  
 
                               ¢açan …aplansa hem altı adıma 
                                     Mesi√ câ™iz müsâfir hem mu…µme    
 
                                  ¢açan fa§d itdirüp yâ«ûd √icâmet  
                                    ¢ırılmış ¡u≥vı ol bulmuş «asâret707   

 
                       1380     Cebµre «ır…a §armış yâ ¡ı§âbe708  
                                        Mesi√ câ™iz varırsa ol ¡a≠âba  
 
                                    ¢avu… yâ kelle-pûş yâ eldivana 
                                   Mesi√ yo…dur gözüm pµr ü civâna 
 
                                       Revâfı≥ itmedi mes√e ri¡âyet  
                                    İderler mâsi√e buπ≥709 [u] ihânet  
 
                         Virirler âyete yañlış ma¡ânµ 
                                      ¢ılarlar zu¡m-ı fâsidce beyânı  

                                                 
704 Başlık: Beyân-ı Cevâz-ı Mes√ü'l-Mu…µm ve'l-Müsâfir :   Fµ'l-Mes√  K 
*Yolcuların ve yolcu olmayanların meshinin caiz olması hakkındadır.   
705 «uffeyne:  «affeyne  Ç   mest: -   Ç    pôst:   bôst  K 
706 oldı:  olsa  Ç    barma…:  parma…  Ç 
707 itdirüp:  itdürüp Ç     ¡u≥vı:  ¡u≥v Ç 
708 [¡ı§âbe] :  ¡a§âbe  K- Ç 
709 buπ≥ : ba¡≥ı  K 
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[K 57a]                       Der-Beyân-ı Edâ™ü't-Terâvµ√ 710 
 
  
                           İrerseñ yılda bir şehrü'§-§ıyâma  
                             Terâvµ√i …ılup var sen711 …ıyâma 
   
                          1385 Resûlu'llâhıñ ol hem712 sünnetidür  
  ◊udânıñ lu†fıdır hem minnetidür 

 
              Müdâvµm oldılar hep yâr-ı πârı  
                                      Edâsı-çün mükibdür çâr-ı yârı713 
 
[Ç 50a]                         Revâfı≥ …ılmadı hem itdi inkâr  
                                 Anıñ-çun müsta√a…… oldı aña nâr 

 

 
                 Beyân-ı Zelzelet714 

 

                         Mu§arra√dur şer¡i ¡indinde zilzâl   
                                Velâkin ço… olupdur bunda a…vâl     
         
              ‰amar var mutta§ıldır kûh-i …âfa       
                                      Melekler munta@ırdır Nun u Kâf’a 
 
                           1390     Aña kim emr iderse ◊a… te¡âlâ   
                                       Yeri çal…ar ü ditrer zµr ü bâlâ    
 
                                      ¢açan ço… olsa büldân içre füssâ…     
                                     Ma√alliñ πayrıya §arf olsa i√…â… 
 
                         Ferişteler iderler zµri ta√rµk 
                                   Olur andan zemµniñ ¡ır…ı temlµk715  
  

  

                                                 
710 Başlık:  Der-Beyân-ı Edâ™ü't-Terâvµ√ :  Fµ't-Terâvµ√   K 
*Teravih namazının edası hakkındadır. 
711 var sen:  varsañ K 
712 ol hem:  hem ol  Ç 
713 hep:  ey  Ç    mükibdür:  münkibdür  K 
714 Başlık:  Beyân-ı Zelzelet :  Fµ'z-Zelzele   K  
*Deprem hakkındadır. 
 
715 iderler : ider  Ç   zµri: zµrü   Ç    ¡ır…ı:  ¡ar≥  Ç 
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                                   Yazar √ikmet budur ar≥ıñ716 bu«ârı 
                                      Zemµn altında duşma… oldı kârı  
  
                              Anıñ ¡ulvµ olupdur ço…717  mekânı      
                                    »urûc ister bulam dir âsümânı   
 
                         1395   Bulunmaz yerde menfes yo…dur imkân  
                                  Anıñ-çun çal…anur ar≥ üzre bünyân 
   
                                    Olupdur munta@ır ol fet√-i bâba  
                                 Sebµl buldu…da ol …al…ar …ıbâb     

 
 

                        Der-Beyân-ı Burc Şems ü ¢amer718 

  

                              Doπar burcuñ birinden gün ile ay  
                             ◊ameldür yâ &evir yâ …avis719 yâ yay     
                    
[K 57b]                Güneş ta√tında …amer oldı720 ma√cûb     
                                  Olur mu@lim ≥iyâ oldu…da meslûb  
 
            Yigirmi hem †o…uzdan olsa eyyâm  
                                  Veyâ ol ayda gün oldu…da hem lâm  
 
[Ç 50b]              1400       Neçün sâ™ir zamân bir burcda olmaz721   
                              Anıñ-çun ay güneş ta√tında …almaz   
 
                       Begim dirler küsûfa gün dutuldı    
                                    Sebebdür bu ≥iyâ günden atıldı722  

 

  

                                                 
716 ar≥ıñ: ¡ar≥ın Ç 
717 ço…:  çün Ç 
718 Başlık: Der-Beyân-ı Burc Şems ü ¢amer :  Fµ-Küsûfu'ş-Şems   K 
* Burç, güneş  ve ay hakkındadır.  
719 &evir  yâ  …avis:  &evirdür  …avis  K 
720 …amer oldı:  aydan ola  K 
721 neçün:  n'içün  Ç  burcda:  burca  Ç 
722 dirler:  derler  Ç   dutuldı:  †utuldı  Ç   günden:   gökden  K 
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                    Beyân-ı A√vâl-ı Küsûf »usûf723 

 

             Dutulma…724 ayda on dörtde oldı cânım   
                            Ya on beş olduπı günde oldı dâ™im  

 
                              Ayıñ nûrı güneşden müstefâddur 
                            O mu@limdür725 ≠ükâya istinâddur  
 
             Bedir va…tinde aña yer oldı √â™il                                                           
                                   Güneşden olmaz a«≠-ı nûra …âbil 

 
                        1405        Anıñ-çun nûrı gitdi geldi @ulmet  
                                    Tavassu† itdi yir yo… nûra vu§lat726    
 

                      Beyân-ı İnzâl-ı Ra√met ve'r-Rµ√727 

 

                         Bulu†lar …aldırır deryâdan âbı   
                                   ~uya memlû ider Mevlâ se√âbı  
 
                   Eser yeller anıñ dört cânibinden  
                                      Olur ol mün¡a§ır728 hem πâlibinden  
 
                                      »udâ inzâl ider ol demde bârân  
                                       Biter hem √abbe zer¡ ü729 bâπ u bûstân    
   
                                       Ra¡id kim bir melekdür oldı a¡@am  
                                        Se√âbıñ730 √âkimidür ol mufa««am 
 
                      1410    Da«ı hem yıldırım …amçı elinde  
                                      Da«ı hem §avt-ı ¡âlµ var dilinde  
 

  

                                                 
723 Başlık:  Beyân-ı A√vâl-i Küsûf »usûf :  Fµ-»usûfü'l-¢amer  K 
*Ay ve güneş  tutulması hakkındadır.    
724 dutulma…: †utulma…  Ç 
725 mu@limdür:  ma@lumdır  Ç 
726 gitdi:  getdi  K   yir:  bir  Ç 
727 Başlık: Beyân-ı İnzâl-ı Ra√met ve'r-Rµ√ :   -   K 
* Yağmurun yağması ve bulutun inmesi hakkındadır.    
728 mün¡a§ır:  mün…acır  Ç 
729 ü :  -  Ç 
730 se√âbıñ:  se√âbın   Ç 
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[K 58a]                    Ta§â¡ud eylese ar≥ıñ bu«ârı731 
                                    Eşid gör sen ne oldı §un¡-ı Bârµ    
   
                                  La†µf oldu…da ol döndi havâya732   
                                  Mülâ§ı… olmasa fevka'l-¡ulâya      
 
         Varırsa zemherµde ol ≠ehâba733  
                                       Ta√avvül eyler andan ol se√âba 
 
                                      Ke&µf734 oldu…da nâzil oldı bârân   
                                Olupdur mu¡tedil mayıs yâ nµsân  

 
                         1415 Bürûdet gelse ger olmazdan a…†âr  
                                  Ta√avvül eyler ol &elce yaπar …ar 
 
[Ç 51a]          Teşekkül eylese …a†râta şâyet  
                                      Aña berd eylese andan i§âbet      
 
                              ‰oludur nâzil oldı âsümândan  
                             ¡Ulâya yetmeyen pes ol zamândan  
 
                                 Ke&µri735 mun…alibdür hem †umana  
                                  ¢ıraπılar düşer gice cihâna  

 
                      ¢alµli çi olupdur olsa bârid  
                                      Bilenler anı ber sâdir yâ736 zâhid  
     

                        A√vâl-i Ta¡allüm-i Cevâz-ı Si√r 737 

   

                       1420 Si√ir ögrenmede vardır icâzet  
                                    Velâkin terki olmuşdur ¡ibâdet  
 
                                    Anıñ-çun kim iderse ol i§âbet  
                                    Bilüp ¡ilmin bulursun sen selâmet  
 

                                                 
731 1411.  beyit:  -  Ç 
732 1412.  beyit:  -  Ç 
733 1413.  beyit:  -  Ç 
734 ke&µf:  keşf  K 
735 ke&µri:  ke&µr  Ç 
736 ber sâdir  yâ:  añlarsa ne  Ç 
737 Başlık:  A√vâl-i Ta¡allüm-i Cevâz-ı Si√r :  Fi's-Si√r  K 
*  Sihrin öğrenilmesinin caiz olduğunun bilinmesi (hakkındadır.) 
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                    Ki yo…dur hem anıñ fi¡linde ru«§at  
                                     Saña «al… olmasun buldu…da fur§at  
 
                              ¡Ulûmuñ cümlesin √ıf@ eyle cânım  
                       ¡İbâdetdür kesilmez ecri dâ™im 

 
 

                   Beyân-ı A√vâlü'l-Mevt738 

 

             Marµ≥ oldu…da varsa √âli mevte  
                         O istiπfâr ide varınca fevte739 
 
 [K 58b]            1425  Getürsin dostları anda şahâdet 
                                  Bolay…ı irişe ◊a…dan ¡inâyet740 
 
                                İderler tevbeyi741 hem aña tel…µn  
                                   Va§iyyet şeylerin hem ide tebyµn  
 
                                   Velâkin itmesün ol √âlde ibrâm 
                                   Me≥âyı…dan742  ider ol selb-i İslâm   

 
          Anıñ â«ir kelâmı ola tev√µd  
                                     Me≥âyı… cümlesinden ola teb¡µd      
 
[Ç 51b]                      Belµ şey†ân bulur ol √âlde fur§at  
                                      Ziyâde sa¡y ider buldu…da ru«§at      
                                    
                          1430      O…unsun üstüne âyât-ı ¢ur™ân  
                                    Anıñ hem …ab≥-ı rû√ı ola âsân  
 
                     Ayaπın …ıbleye virsün ü yatsun  
                                    Yüzin ref¡ eyleyüp ol semte dutsun743  
 
                                      ¢açan-kim fevt ola aπzın yumarlar  
                                 ¢aparlar gözlerim anı gömerler744 

 

                                                 
738 Başlık:  Beyân-ı A√vâlü'l-Mevt :  Fµ'l-Mu√ta≥ar-ı ve'l-Meyt   K 
*Ölüm hâlleri hakkındadır.  
739 fevte:  fev…e Ç 
740 getürsin:  getürsün Ç   bolay…ı:  bolayπı    Ç 
741 tevbeyi:  tevbe K 
742 me≥âyı…dan:  me≥â™i…dan  K 
743 virsün: versün Ç   dutsun:  †utsun Ç 
744 yumarlar:  yumalar  Ç   …aparlar:  …abarlar  K    gömerler:  gömeler  K 
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                                    Buña vardır velâkin yo…dur efπân  
                                    Du¡â lâzım ta≥arru¡ lutf u i√sân  
 
                 Cemâ¡at ço… ola itsünler i¡lâm  
                              İmâmet eylesün vâlµ yâ √ükkâm  
 
                          1435 ¢amu mü™min gelüp …ılsun namâzı  
                                       Varınca …abre itsünler niyâzı  
 
                                 Anı §âli√ler itsün …abre id«âl  
                                  Yüzün hem …ıbleye döndüre der√âl  
 
                      Pes andan defn idüp tel…µn iderler  
                                   Anıñ hem …abrini ta¡yµn iderler    

 
                   ¢abir ¢urbânı lâ-Yecûz745 

 

                   ¢abir …urbânı kesmez ehl-i İslâm  
                                 Anı pes müctehidler …ıldı i¡lâm  
 
[K 59a]                          Hem itmezler746  bu günlerde ≥iyâfet  
                                       Gelipdür bunda bir dürlü rivâyet   
 
                     1440    İderse hem va§iyyet oldı bâ†ıl   
                                Mu«âlif şer¡e olma…dan ne √â§ıl 
 
                                     Virilsün √âmile πassâle ücret  
                                      ¢azana hem olunsun ¡avn u nu§ret 
 
                                       Sürûr va…tinde itsünler †a¡âmı747  
                                    Çıπursun da¡vet itsün «â§ ü ¡âmı   
 

          

  

                                                 
745 Başlık: ¢abir ¢urbanı lâ-Yecûz :  Lâ-¡U…r-i fµ'l-Esmâ   Ç 
* Kabir kurbanının caiz olmadığı (hakkındadır.) 
746 hem itmezler: §a…ın itme  Ç 
747 1442. beyit:   - Ç 
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                            Mebâ√i&-i Ta¡allu…u'n-Na@ar fµ'l-İnsân748 

 

[Ç 52a]            ¡Ayın √a…dur ider elbet i§âbet    
                                     Ta¡avvü≠ eyle cânım bul selâmet   
 
                              Sirâyet eylemez bir ferde emrâ≥  
                                     Marµ≥i sen görürseñ749 itme i¡râ≥ 
 
                         1445       Dimişdür750  Türpüştµ oldı sârµ 
                                       Sekiz emrâ≥ sirâyet oldı kârı  
 
                         ¢avillerde bu oldı …avl-i nâ-√a… 
                               Mu…addem ≠ikr olan sözdür mu√a……a…  
 
                                  Resûlu'llâh iderdi isti¡â≠e  
                                 Varırdı rûz u şeb dâ™im ¡iyâ≠e751  
 
                                     Mara≥dan-kim olupdur sû™-i es…âm 
                                  Gelür andan nice bed dürlü âlâm 
     
                    Bera§dır hem cü≠âmdır hem §amemdür  
                                       Cünûn envâ¡idür cânım bekµmdür 
 
                           1450     İderdi ◊a……a ol dâ™im münâcât   
                                      Mara≥lardan dilerdi ol selâmet752    
 
                                     Müyesser …ıl İlâhµ ¡ilm-i nâfi¡  
                                      Mara≥lardan şifâ hem rız…-ı vâsi¡     
 
                          Gözüm na…l eyledi Müslim Bu«ârµ  
                                      ~a…ın sen §anma bu emrâ≥ı sârµ  
  
[K 59b]                         ¢açan sen füc™eten olsañ753 mülâ…µ  
                                    Giderken itse bir ¡âlim telâ…µ  
 

  

                                                 
748 Başlık:   Mübâ√i&-i Ta¡allu…u'n-Na@ar  fµ'l-İnsân :  Fµ-İ§âbetü'l-¡Ayn  K 
* İnsana bakışa  ilişkin konular hakkındadır.  
749 görürseñ:  görürsen Ç  
750 dimişdür:  demişdür  Ç 
751 ¡ iyâ≠e:  isti¡â≠e  K 
752 ol:  -  K   selâmet:  selâmât  Ç 
753 olsañ:  olsan Ç 
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                               Ya bir seyyid ki §âli√ itse i…bâl754   
                                  Meserret gelse câ™izdir olur …âl 
 
                 1455  Mülâ…µ olsa bir kâfir yâ fâsı…   
                                     Görürseñ755 bir Yahûdµ yâ münâfı… 
 
                                  ~a…ın şûm görme şirkdür ey bürâder 
                                    Olur e&µm iderse anı bir er  
 
                                Teşe™üm itme sen ger ötse bayπuş  
                                  Ma√alsiz ötse †avu…lar yâ bir …uş  
 
[Ç 52b]              Özüñ pâk eyle şirkden âfitâbım 
                                        Degil İslâma lâyı… hem bu cânım   

 
                                    »udâ ref¡ eyledi yo…dur temâsü« 
                                     ¢adµmden men¡ olundı hem tenâsü«   
  
                        1460        Selefde ◊a……a ¡â§µ olsa insân  
                                   Nebµniñ da¡vetinde …ılsa756 «üsrân  
 
                         İderdi ◊a… …amusın cümle tebdµl  
                                   Ya &a¡lebdür ya «ınzµr §anki ta√vµl  

 
                                Du¡â itdi Resûl ol oldı merfû¡  
                                     Bu ümmetden ¡umûmen oldı memnû¡  
 
                                     Vefât itdikde insân gitse ervâ√ 
                                    Varup girmez ü bulmaz â«er eşbâ√ 

 
                 Yılan757 olmaz gözüm bir cevf-i insân   
                                  ~orar …anın begim oldu…da  çıyan                                   

 
 
  

                                                 
754 Ya bir seyyid ki §âli√ itse i…bâl:  Belµ etse ki seyyid §âli√ i…bâl  Ç 
755 görürseñ:  görürsün  Ç 
756 da¡vetinde …ılsa:  da¡vetinden …alsa  Ç 
757 yılan:  yalan  Ç 
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                   Mebâ√i&-i ¡Ademü'l-Müfâre…at-ı li'l- µmân Mine'r-Rû√ ve'l- Cesed758 

 

                           1465      ¢açan-kim rû√ ola tenden müfârı…  
                                İkisi birbirinden olsa fârı…  
 
                                Anıñ µmânı ayrılmaz bedenden  
                                   Cüdâ düşmez gözüm her bâr759 tenden  
 
 [K 60a]                Da«ı «âlµ760 degildür anda hem cân    
                                      Gözüm hem anda münfekk olmaz µmân  
 
                                      Su™âl itseñ gözüm ma«lu… mı µmân  
                                      Cevâbın sen eşit761 ey «ayr-ı i«vân  
 
                                     Dinilmez aña ma«lû… olsa tevfµ…                                       
                                  Gözüm ma«lû… olur oldu…da ta§dµ…  
 
                       1470    Bedenden ayrılup gitdikde ervâ√  
                             ¢ubûra defn olunsa cümle eşbâ√ 
  
                                 Çı…ar mü™minleriñ rû√ı cinâna762 
                                     Melekler ref¡ ider ¡âlµ mekâna  
 
[Ç 53a]                           Velâkin gözlerim ervâ√-ı küffâr  
                                     Zebânµ √abs idüpdür anı fµ'n-nâr  
 

 
                        Der-Beyân-ı A√vâlü'l-¢abr ve'l-Ba¡&763 

 

                      ¢abirde ◊a…… ider mevtâyı i√yâ     
                                  Anıñ-çun √ikmetin ol …ıldı764  icrâ  
 
      Aña hem gönderir Münkir Nekµri 
                                İderler mübtelâ meyyit fa…µri765   

                                                 
758 Başlık:  Mebâ√i&-i ¡Ademü'l-Müfâre…at-ı li'l- µmân Mine'r-Rû√ ve'l-Cesed :  Fµ'l-Mevt  K 
* İmanın ruh ve cesetten ayrılmazlığı hakkındadır.   
759 bâr:  bâri  K 
760 «âlµ:  √âlâ  Ç 
761 eşit:   işit  Ç 
762 cinâna:  cenâna  Ç 
763 Başlık:  Der-Beyân-ı A√vâlü'l-¢abr ve'l-Ba¡& :  Fµ'l-¢abr-i ve's-Su™âl   K 
*Kabir hâlleri ve öldükten sonra dirilme hakkındadır. 
764 ol …ıldı:  oldu…da   Ç 
765 gönderir:  gönderür   Ç   meyyit:  mü™min  K 
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                          1475     Kiminiñ oldı …abri bâπ-ı cennet  
                                      Kiminiñ …abri ∂µ…dür çekdi za√met 
 
  Kiminiñ …abri dola misk ü rey√ân  
                                         Kiminiñ ¡a…reb [ü] hem zehr-i mârân766      
    
                                         Aña dirler «aber vir sen »udâdan767  
                                         Sen anı eyle temyµz mâ-¡adâdan     

 
                                         Da«ı peyπamberiñden ol «aber-dâr  
                                         Cevâbın vir seni hem ya…masın nâr  
  
     Seniñ dµniñ ne dµndir ¡abd-i πâfil  
                                         »aber vir sen eger olduñsa768 ¡â…ıl  
 
                           1480     »udâ mü™minlere ol demde ilhâm  
                                         İder lu†fı olursa anda ikrâm  
 
[K 60b]                       Cevâbın hem vire gidüp √ayâsı  
                                    Belüre anda bu dµniñ ≥iyâsı  

 
                                   »udâ birdür benim Rabbimdür ol769  ferd  
                                        Da«ı peyπamberimdür ol Mu√ammed  
 
                                       Da«ı hem dµn-i İslâmdur bu dµnim 
                                       Budur …albimdeki §ıd…ım ya…µnim 

 
                                        Bu †arza pes cevâb virse bir âdem  
                                        Bu ümmetde olur ol şâh-ı ¡âlem  
 
               1485      Anıñ başındadır tâc-ı sa¡âdet  
                                 Ma…âmı oldı anıñ …a§r-i cennet 
  
                                   Ya ol kim olmasa bundan «aber-dâr  
                               ¡A≠âb-ı …abre770 bâ™i&dür ya…ar nâr   
 
[Ç 53b]                             Cevâbın virmeyenler anda √âli 
                                ¡A≠âbı arta anıñ …ala «âlµ771  

                                                 
766  dola:  †ola  Ç   kiminiñ:  kimine    
767 1477. beyit:  -  Ç      
768 olduñsa:  oldıñsa Ç 
769 ol:  hem K 
770 ¡a≠âb-ı …abre:   ¡a≠âb …abre Ç 
771 virmeyenler:  vermeyenler  Ç    arta:  irte Ç 
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                     ¢opar başında hem anıñ …ıyâmet  
                                     Yarım la√@â aña yo…dur selâmet  
 

                      A√vâl-i Mûri&-i ¡A≠âbü'l-¢abr 772 

 

                             ¡A≠âb-ı …abre dört şey oldı esbâb  
                                 Olan «â™in da«ı nemmâm u ke≠≠âb  
 
                          1490      Bevilden ictinâb it itme πıybet  
                                ¢abirde senden eb¡ad ola fetret 
 
                          Görür anda ¡a≠âbı ba¡≥ı fâsı…  
                                    Da«ı küffâr-ı heb cümle münâfı…  
 
                                   Su™âli ref¡ idüpdür enbiyâdan 
                                     Vü ¡inde'l-ba¡≥ı cümle a§biyâdan 

 
                                    ¢abirde var-durur bir dürlü √âlet  
                                     Didiler ≥aπ†a geldi ço… delâlet  
 
                    Begim mü™minlere …abr oldı pür-nûr   
                                   Da«ı hem bâπ-çelerdir oldı ma¡mûr  

 
 

[K 61a]                      Mebâ√i&-i  İ§âbetü'l-Müctehidµn ü »a†â  773 
 
  
                          1495      İderler müctehidler gâh i§âbet  
                                    »a†âlardan bulurlar774 ol selâmet  
 
                                      »a†âdan «âlµ olmaz ictihâdı 
                                         Nu§û§a …ılmış-iken istinâdı775   
 
      »a†â itdikde oldı ecri vâ√id 
                                  İ§âbet eyledikde oldı zâ™id776   
 

                                                 
772 Başlık :  A√vâl-i Mûri& ¡A≠âbü'l-¢abr :  Fµ-¡A≠âbü'l-¢abr    K 
*Kabir azabının etkileri (hakkındadır.)  
773 Başlık: Mebâ√i&-i İ§âbetü'l-Müctehidµn ü »a†â :  Fµ-İ§âbetü'l-Müctehµd ü fµ'l-»a†â    K 
* Müctehitlerin vermiş oldukları dinî hükümlerin isabeti ve isabetsizliği hakkındadır.  
774 bulurlar : bulur   K 
775 istinâdı:  iştihâdı  K 
776  eyledikde:  eyledükde  Ç    zâ™id:  vâ√id  Ç 
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                                     »a†â itdikde olmazlar mu¡âteb777  
                                    Anıñ-çun cümle me™cûr oldılar heb    
 

                 Me≠âhib-i Erba¡a778 

   

[Ç 54a]                     ◊anefµ me≠hebi irdi779 §avâba 
                              Girenler anda lâyı…dur &evâba  
 
                          1500   »a†â™ itmekde mümkin mu√temeldür 
                                    ≤arar virmez aña ol kim ¡ameldür  

 
                                    Olupdur Şâfi¡µ A√med ü Mâlik 
                                     Bulardır †ur…-ı istinbâ†a sâlik                                                                                
 
                                       »a†âdır cümle …ılmazlar i§âbet  
                                     »a†âdan mu√temeldür hem selâmet  
 
                      İderler ictihâdı hem nu…ûlı 
                                 İ§âbetden olur …â§ır ¡u…ûlı  
 
                            Olupdur ◊a… bu dört beyninde &âbit  
                                      Mu§µbi oldı Nu¡mân bin ¿âbit780 
 
                           1505     Bu dörtden πayrısı hep cümle bâ†ıl 
                              İ§âbetden olurlar cümle ≠âhil781 
 

                    Beyân-ı Me≠heb-i Ehl-i Sünnet782 

 

                       Gözüm √a… me≠heb oldur783 Ehl-i Sünnet          
                                    »ilâfı oldı anıñ ehl-i Bid¡at 

 
                                    Ki zµrâ itmedi anlar i§âbet 
                                İderler hem …abâ√at hem şe…âvet  

                                                 
777 itdikde:  itdükde  Ç    olmazlar:  olmaz  K   mu¡âteb:  mu¡âtib  Ç 
778 Başlık: Me≠âhib-i Erba¡a :  Me≠heb-i Nu¡mânµ    K 
* Dört mezhep (hakkındadır.)  
779 irdi:  irdükde   Ç 
780 &âbit:  nâ™ib  K  bin:  - Ç 
781 ≠âhil:  zâhid  Ç 
782 Başlık: Beyân-ı Me≠heb-i Ehl-i Sünnet :  Me≠heb-i Ehl-i Sünnet-i ◊a……   K 
*Ehl-i Sünnet mezhebi hakkındadır.  
783 oldur:  oldı Ç 
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                                   İki nev¡ oldı biri784 Eş¡arµdür 
                                Bu ek&er Şâfi¡µniñ reh-beridür  
 
 [K 61b]                 Ebû'l-Man§ûr  olupdur Mâturµdµ  
                                       İkinci ol-durur785 ¡a§rıñ ferµdi  
 
                          1510      Belµ vardır bulardan786 i«tilâfât  
                                       Velâkin olmadı bunlarda âfât  
 
                                      Dimezler birbirine hem mu∂il ∂âl   
                                       Didiler terk-i evlâ oldı der√âl 
 

                Beyân-ı Bid¡at fµ'l-İ¡ti…âd787   

 

[Ç 54b]             Bida¡ üçdür biri fµ'l-i¡ti…âdât 
                                   Biri a¡mâl birisi oldı ¡âdât 
                       
  ¢açan bid¡at bulursa i¡ti…âdı   
                                  Bulur ba¡≥ıları küfr irtidâdı788    
      
         Ya küfr olmazsa ol oldı kebâ™ir789 
                                  Olupdur ol kebâ™irden kebâ™ir  
 
                      1515   Küfür oldur790 olur bizden müfârı…  
                             Dimekdür bir kişi fµ¡linde »âli… 
 
  

                   El-Bida¡ fµ'l-İ¡ti…âd791 

 

                                    Revâfı≥ sebb-i şey«eyn itmesidür  
                                    Da«ı §ıddµ…lara792 söz atmasıdur   
   

                                                 
784 biri:  pµri    Ç 
785 ikinci ol-durur:  anıñ-çün olupdur   K 
786 bulardan:  bularda   Ç 
787 Başlık: Beyân-ı Bid¡at fµ'l-İ¡ti…âd :  Fµ'l-Bida¡  K 
* Dinî inançlarda bidat hakkındadır.  
788 bulursa:  olursa  K   küfr:  küfri  Ç 
789 ya:  -   Ç   ol oldı:  oldı ol K 
790 oldur:  oldı  Ç 
791 Başlık:  El-Bida¡  fµ'l-İ¡ti…âd  :   -     Ç 
* İnançta bidatlar hakkındadır.  
792 §ıddµ…lara:  §ıddµ…eyne  K 
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                                   Küfürden πayrı bid¡at itmek i@hâr  
                                     Revâfı≥ …ılmasıdur mes√i inkâr 

 
                          Da«ı mi¡râcı …ılma… oldı merdûd 
                                      Bunuñ em&âli şeyler oldı ma¡dûd 
 
                                      Gözüm küfr olmadı lâkin ∂alâlet  
                                      Kebâ™irden büyükdür işbu √âlet    

 

                  Bid¡at-ı fµ'l-¡Amel793 

 

                       1520     ¡Amelde gözlerim ger olsa bid¡at  
                              O i&imdür794 bulundı anda töhmet  
  
                     Zevâl va…tinde …ılma…dur nevâfil  
                                    Da«ı oldu…da  hem gün πarba vâ§ıl  
 
 
[K 62a]                        ‰oπarken795 gün da«ı hem ma†la¡ından     
                                       »a†µb inmezden evvel minberinden 

 
                                        Nevâfilde begim olma… cemâ¡at  
                                       Terâvµ√ …ılmada vardır işâret  
 
                             Da«ı istis…a küsûf oldu…da vâ…i¡  
                                     Cemâ¡at var dolar796 §a√râ vü câmi¡  
 
                          1525      Üç âdemle gözüm tesbµ√ namâzı  
                                      Ke&µri yo… mura««a§ oldı azı  
 
[Ç 55a]                        Meger kim ola ol ne≠re mu…ârin                         
                                    Kerµh olmaz gidersün hem797 şirârın  

      

                

  

                                                 
793 Başlık:  Bid¡at-ı fµ'l-¡Amel :  El-Bida¡ fµ'l-¡İbâdet    K 
* Amelde  bidat hakkındadır.  
794 o i&imdür:  i&imdür  o  Ç 
795 †oπarken:  doπar  iken   K 
796 dolar:  †olar  Ç 
797 hem :  -   K 
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                 Beyân-ı µcâdü'l-Bid¡at798 

  

    Ya bid¡at-kim olunsa anda mu¡tâd  
                                      Degil sünnet bulunmaz anda isnâd 
 
                                   ≤arar virmez √asendür böyle bid¡at      
                                 Virilmişdür aña ço… dürlü ru«§at     
 
                                 Kitâblar eylemek dünyâda ta§nµf  
                                     Şi¡irden hem ne&irden ola799 te™lµf 
 
                      1530    ‰a¡âm i√dâ& idüp yapma… menâre 
                                     Giyüp800 e&vâbı gelmek ifti«âra 
 
                                         Bunuñ √illinde virdi müfti fetvâ 
                                        Gözüm gitmez bu işlendikde ta…vâ 
                                                     

 
                   Mebâ√i&-i Mürşid801 

 

                           Gözüm mürşid gerekdür ide irşâd  
                                 Bu irşâdı idenler oldılar802 şâd  
   
                          Mu…addem mürşid oldur nefs-i ¢ur™ân803  
                                    Olupdur müctehidler tercümânân 
  
                                   ¢amunuñ mürşidi a…vâl-i Nu¡mân     
                                       Aña yol bulmaya vesvâs-ı şey†ân  
 
                          1535    Olupdur ictihâdıñ804 bâbı mesdûd      
                                   Bu da¡vâyı idenler oldı merdûd 

 
  

                                                 
798 Başlık:  Beyân-ı Ýcâdü'l-Bid¡at  :  Bida¡-yı fµ'l- ¡Âdet   K 
* Bidat icat etme hakkındadır.  
799 ola:  öyle  Ç 
800 giyüp:  geyüp   K 
801 Başlık:  Mebâ√i&-i  Mürşid :  Fµ'l-Mürşidü'l-Kâmil  K 
*Mürşid  hakkındadır. 
802 oldılar:  oldı  K 
803 nefs-i ¢ur™ân:  nefse ¢ur™ân  K 
804 ictihâdıñ:  iştihâdıñ  K 
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[K 62b]                 Eger irşâd iderseñ sen bürâder805  
                                    Bulunmaz …avl-i Nu¡mâna berâber     
 
                                    ~a…ın a√kâmda sen na…l itme âyât  
                                 Da«ı a«bâr e√âdµ& hem √ikâyât   
 
                                       Dutun806 a√kâm-ı Nu¡mânµde me≠heb   
                                        Cemµ¡an müşkilâtıñ √all olur heb   
 
[Ç 55b]               Delµl oldur †arµ…-i müsta…µme  
                                     Budur sâlib o şey†âni'r-recµme    
 
                          1540      Mu¡ârı≥ olsa âyet …avl-i Nu¡mân807 
                                    Ke≠âlik hem e√âdµ& olsa ≥ıddân  
 
                               İderler …avl-i Nu¡mânı mürecca√ 
                                      Anıñ-çun …ıldılar anı mu§arra√  
 
                        Olupdur râh-ı vâsi¡ …avl-i Nu¡mân  
                                  İçüp hem kâni¡ oldı cümle ¡a†şân  
 
                                  »udâdan geldi aña laf@-ı in†â…808  
                                       Mu«âlifler olupdur anda bµ-†â… 

 
                                       Ki oldur mürşidi bây ü gedânıñ809 
                                      Ki oldur lu†f u i√sânı »udânıñ          
  
                        1545     Da«ı810 oldur sebµl-i bâπ-ı cennet    
                                    Aña gelmiş »udâdan ¡avn u nu§ret  
 
                                         Anıñla ger  ¡amel itdiyse bir kes811 
                                      Begim …urtuldı ol olmaz müvesvis  
 
                                   Anıñ a√kâmı hem ma≥mûn-ı ¢ur™ân  
                                   ¢urup a§lın çı…ardı …ıldı âsân  
  
                    ¢amu √all eyleyüpdür muπla…âtın  
                                 Da«ı fet√ eyleyüpdür πâmı≥âtın  

                                                 
805 bürâder: birader  Ç 
806 dutun:  †utun  Ç 
807 âyet:  it  Ç     Nu¡mân:   Nu¡mâna  K 
808 laf@-ı in†â…:  lu†f in†â…  K 
809 1544.  beyit :   -  Ç          
810 da«ı:  ki  Ç 
811 itdiyse:  idse K   kes:  kişi  K 
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                                       »udâ lu†fundan aña …ıldı ilhâm  
                                   Aña bildirdi ¢ur™ân içre a√kâm  
 
                         1550       Şerµ¡atdan aña giydirdi bir tâc  
                                      Ol itmez müşkili hem πayra mu√tâc  
 
                   İlâhµ sen ayırma me≠hebinden   
                                  Baña le≠≠et vir anıñ meşrebinden 
 

                   Fµ-Ebû Yusûf ve Mu√ammed Ra∂ıya'llâhü ¡Anhümâ812 

                                                   

[K 63a]                         Telâmµ≠i Ebû-Yûsuf Mu√ammed  
                                      Bular  ¡ilm içre hem oldı mura§§ad  
 
                                    Züferdir hem da«ı Dâvûd-i  ‰â™µ  
                                    ◊asandır hem da«ı Ma¡rûf-i Ker«µ  
 
                Ebû'l-Ley&dür da«ı oldur ‰a√âvµ  
                                    ¢amusı oldılar a√kâmı √âvµ     
 
 
 [Ç 56a]                              Tevârµ«-i E™imme-i Erba¡a813  
 
 
                          1555     Gözüm târµ«-i Nu¡mân oldı seksen   
                                   Doπup814 ol yılda adı oldı Nu¡mân 
 
                                 Vefâtı oldı yüz ellide gör ba…  
                                 Mu…arreb zümresine oldı il√â…  
 
                         İmâm Mâlik  telemmü≠ itdi andan  
                                  Didi kim fey≥ irişdi815 baña senden  
 
                              Da«ı †o…san ikide †oπdı Mâlik  
                                Ki yüz yetmiş †o…uzda oldı sâlik  
 

  

                                                 
812 Başlık:  Fµ-Ebû-Yusûf ve Mu√ammed Ra∂ıya'llahü ¡Anhümâ  :  -   Ç  
* Ebu Yusuf ve Muhammed, Allah o ikisinden razı olsun,( hakkındadır.) 
813 Başlık:  Tevârµ«-i  E™imme-i  Erba¡a  :  -    K  
*Dört imamın tarihi (hakkındadır.)   
814 doπup:  †oπup  Ç 
815 irişdi :  erişdi  K 
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                                İdüpdür Şâfi¡µ andan ta¡allüm  
                                 Mu√ammed eyledi ço… ço… tefehhüm  
 
                     1560   Bu târµ« irdi çün yüz elli ¡âma 
                                    Gelüpdür Şâfi¡µ andan enâma  
 
                                 Mu√ammedden telemmü≠ itdi vâfir  
                                   Gidüp yanında ol oldı müsâfir  
 
                                  Aña ta¡lµm idüp πâyetde Mâlik  
                                      Anıñ yanında gördi ol mesâlik  
  
                      ¢açan târµ« iki yüz dört olupdur  
                                  Mekânı dâr-ı â«iret …ılıpdur  
 
                                   Yüz altmış dörde târµ« irdi der√âl  
                                    Gelipdür A√med  ol eyyâmda fµ'l-√âl  
 
                         1565      ¢açan târµ« iki yüz …ır… bir oldı  
                                    Bu ◊anbel-≠âde hem a…rânı buldı 

 
             İlâhµ ra√metiñ sen eyle vâsi¡  
                                      Bularıñ cümlesine ola vâ…i¡  
 

[K 63b]                Mebâ√i&-i Vâlideyn-i  Resûlu'llâh ~allâllâhü ¡Aleyhi ve Sellem816 

 

  Gözüm nûrı Resûlıñ vâlidânı  
                                   Bular √a……ında keff it sen lisânı 

 
[Ç 56b]                          Belµ gelmezden evvel va√y-i İslâm 

                                    Bular mevtâ içinde aldı817 meydân 
 
                             Bularıñ √âli bizde oldı818 mestûr   
                                 »ilâfın söyleyenler oldı ma…hûr  
 
                           1570     Didiler ba¡≥ılar yazdı hem ev§âf  
                           Bular â«retde819 oldı cümle eşrâf 

                                                 
816 Başlık: Mebâ√i&-i Vâlideyn-i Resûlu'llâh ~allâllâhü ¡Aleyhi ve Sellem : Fµ-Vâlidân-i Resûl  
¡Aleyhi’s-Selâm   K 
*Hz. Peygamberin, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun,  anne ve babası hakkındadır.  
817 aldı:  geldi  Ç 
818 bizde oldı:  oldı bizde  Ç 
819 “â«iret”  vezin gereği  “â«ret”  olarak gösterilmiştir. 
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                                      İdüpdür leyl içinde seyr-i mi¡râc  
                                   ¢abirden anları ◊a…… itdi820 i«râc  
 
                          Da«ı i√yâ idüp virdi aña cân  
                                    Resûl itdi aña tel…µn-i µmân  

 
                                     ¢abûl itdi vü …ıldı inti…âli  
                                      Küfürden πıll ü πışdan oldı «âlµ  
  
                                 »u§û§ından821 yazarlar ço… «ilâfı    
                                   Ola ra√met bu ümmet i«tilâfı 
 
                  1575 Benim meylim bu şey ma¡lûm degildür  
                                  Aña söz söylemek hem bir şekildür  
 
                                İlâhµ §a…la bed sözden lisânım  
                              »ilâfa fet√ idersem ben dehânım 

 

                Beyân-ı ¡Aded-i Far≥ 822 

 

                                  Ferâ™i≥ mün√a§ırdur elli dörde    
                            Levâzımdur …amu ¡avretde erde  

 
                           »udâya ≠ikr ü şükr alma… hem823 âb-dest  
                                     ªulümden hezl ü şirkden pâk ola dest 
  
                                  Tevekkül hem rı≥â vü πusl …anâ¡at   
                                    »ulû§dur vâlideyne hem ri¡âyet  
 
                          1580      Ta¡allüm tevbe hem terkü't-tekebbür  
                                   ~ıdı… terkü'l-«ıyânet hem tefekkür   
  
                    ~abır bilmek-durur şey†ân-ı düşmân  
                                     Ta§addu… bulmama… mekrinden emân  
 
[Ç 57a]   [K 64a]              Zekâtdur √ıf@ idüp …ılma… namâzı  
                                      Da«ı tenzµh-i ◊a…… itmek niyâzı 
 

                                                 
820 itdi:  …ıldı  Ç 
821 «u§û§ından:  «u§û§ında  K 
822 Başlık :  Beyân-ı  ¡Aded-i  Far≥ :  Elli  Dört  Far≥    K 
* Farzın sayısı hakkındadır. 
823 hem:  -  K 
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                                      ◊elâli hem yeyüp geymek ü içmek  
                                     Ziyâret a…rabâyı şerden öñmek824 
 
                          Yemµnden hem zinâ «amr ü «ıyânet  
                                       Fera√dan ictinâb bulma… selâmet  
 
                         1585       Da«ı µ…ân-ı mevt ta§dµ…-i ¢ur™ân  
                                     Ümµdin kesmemek min lu†f-ı Ra√mân 
 
                                        Özün pâk eylemek min külli ¡i§yân  
                                    Tecennüb eylemek min …urb-ı oπlan  
 
                           Da«ı ma¡rûf-ı emr ü nehy-i münker  
                                     Men¡idür va†y-ı √â™µ≥ ≠enb-i ekber 
 
                                Ma¡âşa bilmek Allâhdan kefâlet  
                            Da«ı mµzânda terk itmek «asâret    
 
 
                           Sevüp §âli√leri ¢ur™ân-ı √üccet  
                            Dutunma…825 eylemek düşmâna şirret 
 
                    1590    Resûle ◊a……a itmekdür i†â¡at  
                                  Da«ı mü™minleriñ826 ¡ır≥ın §ıyânet  
 
                                 Ba…up ¡ibretle hem keffü'l-lisândur    
                                    ‰alebdür rız…ı min âtµ'l-beyândur 
 

                         A√vâlü'l-¢ıyâmet ve'§- ~ûr 827 

 

                             ¢ıyâmet …opması828 vardır mu√a……a…  
                                      »aber virdi kitâbında mu§adda… 
                                     
                      »udâ emr eyleye hem üfrile §ûr  
                                    »arâb olup yı…ıla cümle ma¡mûr 
 

  

                                                 
824 √elâli:  celâli  K  içmek:  …or…ma…  K   öñmek:  ürkmek  K 
825 dutunma…:   †utunma…  Ç 
826 mü™minleriñ:  mü™minlerin  Ç 
827 Başlık :   A√vâlü'l-¢ıyâmet ve'§-~ûr  :  Eşrâ†-ı Sâ¡ât   K  
*Kıyamet hâlleri ve sur  (hakkındadır.) 
828 …opması:  …obması  Ç 
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                                   Cemµ¡an cümle ma¡mûr ola fânµ 
                                   Uçura yil zemµn ü âsümânı829 
 
                          1595  O günde …almaya hem830 cinn ü şey†ân  
                               ¢amusı ma√v olur hem ins ü √ayvân  
 
[Ç 57b]                 Bu †aπlar yüñ gibi tozar havâda  
                                  Uçup …almaz √icâblar bu arada 
 
                                Ulaşur cümle deryâ birbirine  
                                    Bu ¡âlem boş olup …almaz birine  
  
[K 64b]                    Uçan …uşlar balı…lar hem melekler   
                                    Zemµn ü831 ay ü yıldız hem felekler  
 
     ¢amusı olalar hep cümle ma¡dûm 
                        Nu§û§uñ @âhirinden oldı ma¡lûm  
 
                        1600       Velâkin ¡arş ü kürsµ cennet ü nâr  
                                   ¢alem hem lev√-i rû√-ı ≠ât-ı ∏affâr  
 
                                     »udânıñ olmadı hergiz zevâli  
                              ¢abûl itmez ¡adem ol ±ü'l-celâli 
 
    Gözüm nûrı …u§ûrı olsa fânµ 
                                  Yine tµz «al… ider ol »âli… anı  
 
                                        Mü™ebbed olmaya anıñ zevâli832 
                                 Bunı derk itmeyen görsün celâli 
                                                   
                                    »udâdan πayrı kimse bâ…i …almaz  
                                    Fenâ milkinde a§lâ §â√ib olmaz 
 
                         1605     ¢anı Fir¡avn ile Şeddâd  u Nemrûd  
                                  ¢anı Deccâl ile şey†ân-ı merdûd  
 
                                  Bu dünyâyı benim milkim diyenler833  
                                   »udâyı terk idüp nefse uyanlar                                                                                        
 

                                                 
829 yil:  yel   Ç    ü:  -  K 
830 hem:  hµç  Ç 
831 ü: -  Ç 
832 1603.  beyit  Ç nüshasında  1604. beyit olarak geçmektedir. 
833 diyenler:  deyenler  Ç 
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                                      Bular her834 …andedir meydâna gelsün  
                                  Olupdur şimdi «âlµ §â√ib olsun  
 
                             Bu ma¡mur ol …adar kim ola «âlµ  
                                     Bulunmaz kimse kim eşide835 anı   
 
                                     Buyura anda ol Vehhâb-ı ∏affâr  
                               Bu milkiñ836 §â√ibi Allâh-ı ¢ahhâr 
 
                          1610      Buyura dört melek ◊a…… ide i√yâ  
                                Bu ¡Azrâ™il olur ol demde ib…â 
                                                   
[Ç 58a]                Bu Mikâ™il ü837 İsrâfµl ü Cibrµl   
                                      ¡Ademden §oñra hem ol ide ta√vµl 
 
                          Da«ı hem emr ola pes nef«-i §ûra    
                         Dirilüp cümlesi …al…ar ¡ubûra 
 
                              Menµ mi&linde iner gökden em†âr  
                                  Çürimiş tenleri dirilde tekrâr  
 
                     Pes andan §oñra …al…ar cümle mevtâ 
                                     Anıñ rû√ın virüp hem ide i√yâ 
 
[K 65a]          1615 Bular fevc fevc dirile cümle efvâc  
                                         ~anursın çölde gitdi838 bunca √üccâc 
 
                                     Pes andan §oñra hem ma√şer …urıla  
                                       »udâ emr eyleyüp ma«lû… sürile 
 
                    Giderler ehl-i †â¡at hem ¡ibâdet  
                                     »udâdan lu†f-ıla oldı işâret839  
 
                                  Münevverdür yüzi şems hem …amerden  
                                Da«ı elmâs u yâ…ût u dürerden840  
 
                                   Şular kim selb olundı nûr-ı µmân     
                                 Giderler ¡a…reb olmuşlar ya mârân     

                                                 
834 her:  -  K 
835 eşide:  işide  Ç 
836 milkiñ:  milkin  Ç 
837 ü: - K  
838 gitdi:  getdi  K 
839 ¡ibâdet:  ¡ibâdât  Ç   işâret:  işârât  Ç 
840 münevverdür:  münevver   Ç    hem: ü  K     dürerden:  dürden  Ç 
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                       1620    ¡Acâyib †arza …al…ar belki füssâ…  
                                      Begim âteş buları itmiş i√râ…    
 
                                 Ayaπa …ayd ü bend zencµr boπaza  
                                     Kelebce elde varmışlar ¡ıyâ≠a841   

 
                                   Giderler hem bu √âl üzre dururlar  
                                      ◊a…ıñ dµvân-ı pâkine varırlar842   

 
                Mu¡ayyen ola anda «ayr ile şer    
                                   Dinildi hem aña pes rûz-ı ma√şer  
  
                                    Güneş bir mµl …adar hem ola nâzil  
                                   ◊arâretden dolar843 cümle √avâ§ı 
 
                         1625      O gündür kim cigerler ola biryân 
                                    ¢amu insân ola ¡üryân u giryân  
 
[Ç 58b]                ¢amusı πar… olur844 kendi derine  
                                Melâletden ba…ılmaz birbirine  
                                                                                        
                       ¡Acebdür ◊a…… ider ol gün ¡adâlet  
                            ¡Adûsın hem …ılar845 rüsvây melâmet846    
  
                              Dururlar847 cümle anda elli biñ yıl  
                               Ma…âmât ola andan §oñra tebdµl    
 

                      Mebâ√i&-i Seb¡a-i Nefer Yu@ıllu Humu'llâhu fµ-ªıllihi848 

          

                     İder mü™minleri ◊a…… anda da¡vet  
                                    Otursun @ıll-ı ¡arşda «âli§ ümmet  
                   

  

                                                 
841 …ayd ü bend:  bend …ayd    Ç    boπaza:  boπazı  Ç    varmışlar ¡ıyâ≠a:  vurmışlar ¡ibâdı   Ç 
842 dururlar:  †ururlar  Ç   pâkine:  pâkinde   K 
843 dolar:  †olar Ç 
844 olur:  olup  K 
845 …ılar:  …ılmaz  Ç 
846 melâmet:  melâlet  Ç 
847 dururlar:  †ururlar  Ç 
848 Başlık:  Mebâ√i&-i Seb¡a-i Nefer  Yu@ıllu Humu'llâhu  fµ-ªıllihi  :   -   K 
* Allah'ın kendi gölgesinde gölgelendireceği yedi zümre hakkındadır.  
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[K 65b]             1630       Biri bir849 pâdişâh-kim oldı ¡âdil  
                                      Nazµri geçmedi aña mu¡âdil  
 
                                     Münâsibdür da«ı aña vülâtı 
                                    Bu dµniñ850 cümlesi oldı √umâtı 
 
              Biri İslâm içinde †oπdı bir şâb  
                                    Aña yâr oldı §âli√ görmez e≠nâb   

 
                                       Üçünci oldı mescidler mekânı  
                                     Olupdur munta@ır gözler e≠ânı 
 
                                    İki er §âli√ ü851 §âdı… görine  
                         Ma√abbet ¡ar≥ iderler birbirine 

 
                 1635   Anı da¡vet ide ma√bûb-ı zµbâ  
                                    »udâdan «avf idüp ol didi lâ lâ  
 
                                      Budur altıncısı hem ide in¡âm          
                                       Velâkin cümle «al…a …ılmaz i¡lâm  
 
                                     Yedincidür olur Allâhı ≠âkir  
                                   Gözü852 aπlar olur Allâha şâkir  
 
                             Bulara elli biñ yıl oldı sâ¡at  
                                      Döşendi ni¡met oldı hem ≥iyâfet  
 
                                     ¢alanlar ço… çeker ol yerde za√met                                   
                          Meger fa≥l eyleye hem ide ra√met  
 
                                                                 
[Ç 59a]                                      Mebâ√i&ü'l-Mµzân853 
 
 
                          1640      ¢urıla gözlerim ol demde mµzân  
                                      Ki anda dartılur854 a¡mâl-i insân  
 

  
                                                 
849 bir : -  Ç 
850 dµniñ:  dµnüñ  Ç 
851 ü: -  K 
852 gözü:  gözi  Ç 
853 Başlık: Mebâ√i&ü'l-Mµzân :   Fµ'l-Mµzân    K 
*Mizan hakkındadır.   
854 dartılur: †artılur  Ç 
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                          Didiler aña anca… oldı855 mi¡yâr 
                                      Bilindi hem ¡amelde oldı mi…dâr  
 
                                    Ve-yâ«ûd oldı ol bir kim terâ≥µ 
                           Olurlar cümlesi hep anda râ≥µ  
 
                                  Da«ı vardır anıñ hem o… u keffân856 
                                  Görilür anda cümle √a……-ı insân 
 
[K 66a]              Eger «ayrı aπırdur şerri hem az  
                                      İderler cenneti hem anda i√râz 
 
                          1645      Eger «ayrı …alµldür şerri hem ço…  
                                       ¡A≠âbı olur anıñ √adden artı…857  

 

               Mebâ√i&-i Şefâ¡at858 

 

                               Olupdur ehl-i İslâma şefâ¡at  
                                  Cehennemden bulur anlar selâmet  
 
                 Anıñ µmânı pes kâmil gelipdür  
                                    Günâhı †aπ mi&âlinde olupdur  
  
                             ◊a…ıñ peyπamberi ol nûr-ı ¡âlem  
              Aña ümmet olur evlâd-ı âdem  
 
              Şefâ¡at kânıdur elden alur ol   
             ¡A≠âbı def¡ olup cennet bulur ol 
 
                       1650     Da«ı hem enbiyâ vü mürselµne  
                İ≠indür §â√ib olsun mü≠nibµne  
 
                               Da«ı ma¡§ûm ¡âlimler şehµdân  
                                    »udâyâ ya…masun ol nâr-ı nµrân 

 
                                        »udâ dir kim …abûl itdüm ben anı  
                                     Da«ı ¡avf eyledim bulsun cinânı859  

                                                 
855 oldı:  anda K 
856 Da«ı vardır anıñ hem o… u keffân :  Da«ı vardır anuñ o…ında keffân  Ç 
857 artı…:  artu…  Ç 
858 Başlık:  Mebâ√i&-i Şefâ¡at :  Fµ'ş-Şefâ¡at   K 
*Şefaat hakkındadır.  
859 dir:  der  Ç   cinânı:  cenânı  Ç 
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 [Ç 59b]                 Eger µmân-ıla gitmezse bir er  
                                     Şefâ¡at olmaz anı redd iderler  

 
                 İlâhµ sen bize vir ¡avf u πufrân  
                Cibillet ola bizde her860 dem µmân 
 

 
                  Mebâ√i&-i Defterât861 

 

              1655 Yaπar yaπmur gibi ol günde defter  
              Gelüp §â√ibleri hem anı ister 
 
     ~aπından §unsalar ol oldı mesrûr  
               ~olundan ol §unulsa oldı ma…hûr862   
 
                                    Öñünden virseler memnûn olur ol  
                Eger ardından olsa oldı ma«≠ûl863   
 
 
[K 66b]                         Beyân-ı Mücâvir-i  ¡Ale'§-~ırâ†864 
 

 
                              Cehennem üzre vardır cisr-i memdûd     
                                 Mürûr içün anı «al… itdi Ma¡bûd 
 
                        ~ırâ†dur oldı anıñ nâm u şânı  
                                        Ateşden √âr olupdur iki yanı   
 
                         1660        ¢ılıcdan keskin oldı …ıldan ince 
                              İnişdür hem yo…uşdur tâ çı…ınca865 
 
                                Aña uπrar cemµ¡an her ne kim var   
                                Anıñ ta√tında mû…ıd866 oldı hem nâr  
 

  

                                                 
860 her:  hem Ç 
861 Başlık: Mebâ√i&-i Defterât : Defter-i  A¡mâl   K  
*Defterler  hakkındadır.  
862 §unsalar:  §unalar  K  §olundan:  §olında  Ç   §unulsa:  §unarsa  Ç 
863 ma«≠ûl:  ma√zûn K 
864 Başlık: Beyân-ı Mücâvir-i ¡Ale'§-~ırâ† :  Fµ'§-~ırâ†    K 
*Sırat ve çevresi hakkındadır . 
865 inişdür:  enişdür   K  yo…uşdur:  yo…ışdur  Ç 
866 mû…ıd:  mû…ad Ç 
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                    Kimisi ber… gibi tµz867 ide sür¡at  
                                Geçerler bulmuş-iken anda fur§at 
 
                                Kimisi …uş gibi tµzrek  uçarlar  
                           Kimisi yil gibi tµzrek geçerler868   
 
  Segirdir ba¡≥ı beñzer yügrük ata   
                                Geçüp andan varırlar hep necâta869 

 
           1665     Olurlar ba¡≥ı sâ¡µ870  ba¡≥ emekler  
                                      Geçince ço… çeker anda emekler  
 
 
[Ç 60a]                       Ya…ar hem ba¡≥ısın ol nâr-ı nµrân  
                                 İçine hem düşüp hem bula «üsrân871   
 
                                   Mu…addem sa¡y idüp geçer şehµdân  
                                      Da«ı hem ≠ev…-i dünyâdan ba¡µdân872 
 
                           İkinci def¡a ¡âlimler geçerler  
                                      Hemân bir …uş gibi873 olup uçarlar  
 
                                 Fa…µrler aπniyâ hem874 şol-ki §âbir  
                 Merâtibce olurlar anda ¡âbir  
 
               1670 Gelürler anda hep mescid cevâmi¡ 
                ¢amu mü™minleri ol oldı câmi¡   
 
                  Buyura ol va…it Allâh-ı Hâdµ 
                                       Çıπursın875 «al… içinde hem münâdµ  
 
                                    ¢anı gelsün olan ehl-i cemâ¡at  
                 Namâzı hem …ılup iden †ahâret  
       
                 Binüp geçsün bu berza«dan ahâlµ  
                              Geçerler hem bulurlar √üsn-i √âli 

                                                 
867 tµz:  tez Ç 
868 yil: yel   Ç   tµzrek: olmuş K 
869 ba¡≥ı:  ba¡≥ısı K   hep:  hem  Ç 
870 olurlar ba¡≥ı sâ¡ µ : hem ba¡≥ısı olur  Ç    
871 ba¡≥ısın:  ba¡≥ını  K  içine:  içinde  K 
872 şehµdân:  şehµdler  Ç    dünyâdan:  dünyâda   K    ba¡µdân:  ba¡µdler  Ç 
873 gibi:  -  K 
874 aπniyâ hem:  aπniyâlar  Ç 
875 çıπursın:  çaπursın  Ç 
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 [K 67a]                         Anıñ üstünde vardır hem …anâ†µr  
                                        Yazarlar hem876 anı cümle tefâsµr  
 
                         1675      Melekler var §orar µmân-ı İslâm  
                                       Da«ı hem vâlideyne var mı ikrâm  
 
                               Da«ı …ıldıñ mı her gün beş namâzı877    
                               Anıñ ardınca itdiñ mi niyâzı  
 
                       Da«ı πusl eyleyüp olduñ mı878 arı 
                                     Cenâbetden «alâ§ olduñ mı bârµ 
 
                                       Zekâtı hem virüp olduñ mı §â™im  
                             ¡Adâlet eyleyüp …ıldıñ mı …â™im 
 
                                  Cevâbın ol virür oldıysa âsân  
                                 Geçer ya…maz anı hem nâr-ı nµrân                   
                               
           1680 Eger πâfil olursa bir günâh-kâr879  
                                         Cevâba …âdir olmaz hem ya…ar nâr  
 
 
[Ç 60b]                               Der-Beyân-ı ◊av≥-ı Kev&er880 
 
 
                                 »udâ virdi Resûle √av≥-ı kev&er  
                                    Anıñ dört cânibidür dürr ü cevher881  
 
                                    Şekerden †a†lıdur …ardan §ovu…dur  
                                   Anıñ mi&lin ararsañ882 bunda yo…dur 
 
                     Lebenden a… da«ı yumşa… zebedden  
                                  İçenler geçdi bed-«ûydan √asedden  
 
                                       ~açılmış …um yerine dürr ü mercân  
                                      Gözüm nûrı içerler cümle ¡a†şân  
 

                                                 
876 hem:  hep  K 
877 Da«ı …ıldın mı her gün beş namâzı:  Da«ı hem …ıldıñ mı beş va…t namâzı  K         
878 olduñ mı:  oldun mı Ç 
879 günâh-kâr:  güneh-kâr  K 
880 Başlık:  Der-Beyân-ı ◊av≥-ı Kev&er :  ◊av≥-ı Kev&er  K 
*Kevser Havuzu hakkındadır.   
881 cânibidür:  cânibinden Ç    cevher:  gevher  Ç 
882 ararsañ:  irersen   Ç 
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                          1685  Nücûmdan ço…-durur anda ebârµ…  
                               Da«ı göz görmediñ dürlü tefârµ… 
 
                     İçenler cümle olurlar  anda reyyân  
                                      Anıñ âbı …amuyı …ıldı «ayrân  
 
                                    Aña uπrar cemµ¡an ehl-i cennet  
                                   ~usızlı… ¡avdet itmez aldı le≠≠et  
 
                                    Gözüm peyπamberânıñ883 √av≥ı ço…dur  
                                  Bu kev&er hem büyükdür mi&li yo…dur  
 

 
                      Cemµ¡an köşkler üstünde884 ayaπı  
                                    A…ar çaπlar gezer hep §ol u saπı  
 
 
[K 67b]                                         A§√âb-ı A¡râf885 
 
  
                          1690      »aberde vârid oldı ehl-i a¡râf 
                                   Buyurdı cümle anı geçmiş eslâf  
 
                                       Bu a¡râf oldı cânım mi&l-i dünyâ 
                                       Varanlar ço… çeker za√met886 fürâdâ 
 
                           Ahâlµsi olupdur ol887 neferden 
                                     Rivâyet eylemişdür mu¡teberden  
 
                                    Biri ol kim cemµ¡an mu√sinâtı  
                              Berâberdir da«ı hem seyyi™âtı      
 
[Ç 61a]                 İkinci oldı hem πâzµ şehµdân 
                                  Aña kim vâlideyni virmez e≠ân  
 
                      1695    Üçüncidür zinâdan †oπma evlâd  
                                     Ki ol kim görmemişdür «ayr-ı üstâd888 

 
                                                 
883 peyπâmberânıñ:   beyπâmberânuñ    Ç 
884 üstünde:  üstinde  Ç 
885 Başlık :   A§√âb-ı A¡râf  :  Fµ'l-A¡râf    K 
* Araf ashabı (hakkındadır.)   
886 za√met:  cümle Ç 
887 ol: o  Ç 
888 †oπma:   †oπan Ç    ki:  kim  Ç 
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                            Birisi vâlideyniñ oldı mesrûr  
                                  Bu dördünci biri hem oldı889 ma…hûr  
 
                                     Beşinci hem olupdur ehl-i fetret   
                                   Budur altıncısı a§√âb-ı √ayret  
 
                  Birisi işlemişdür ço… günâhı  
                                     Anı ¡afv eylemez §anmış penâhµ 
 
                                       Budur sekizinci890 oldı mürâyµ 
                                   ¡Amel va…tinde ço… …ılmış riyâyı  
 
                         1700       Budur †o…uzuncı891 …ılmış namâzı 
                                 Namâz ardınca ol itmez niyâzı  
 
               Onuncı ol-durur evlâd-ı küffâr   
                                      Olurlar bir zamân892 a¡râfda i√§âr  
 
                                    Velâkin anda olmazlar mü™ebbed      
                                     Varup cennetde olur anlar mu«alled  
 
                                   Günâh893 cümle olur anda mu«affef  
                                     ¿i…âtdan böyle gelmişdür mu¡arref  

 

                      Der-Beyân-ı Cennet 894 

 

                Sekiz cennet anı «al… itdi Settâr 
                                     ¢amu mü™minlere hem895 virdi ∏affâr 
 
[K 68a]            1705         Aña giydürdi Mevlâ √üsn-i §ûret  
                                     Da«ı göz görmediñ envâ¡-i zµnet896   

 
                                       Binâsı cümle altundan gümişden  
                                    Anı doldurdı897 envâ¡-i yemişden    

                                                 
889 oldı:  ola Ç 
890 sekizinci:  sekizincisi  Ç 
891 †o…uzuncı:  †o…uzuncısı  Ç 
892 bir zamân:  -  Ç 
893 günâh:  günâhı  K 
894 Başlık:  Der-Beyân-ı Cennet :  Fµ'l-Cennet   K 
*Cennet  hakkındadır.  
895 hem:  hep  Ç 
896 giydürdi:   geydürdi  K    görmediñ:  görmedüñ  Ç 
897 doldurdı:   †oldurdı  Ç 
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                    Dµvârı898 hem olupdur misk ü ¡anber  
                                      Cemµ¡an †aşları yâ…ût u cevher  
 
 [Ç 61b]                        »udâ «al… itdi büldân u …u§ûrı  
                                    Aña ehl eyledi vildân u √ûrı 
 

               Mebâ√i&ü'l-◊ûr899 

 

                            Ayaπı dize dek hep misk ü e≠fer   
                                  Göbekle diz arası oldı ¡anber  
 
                    1710    Göbekden başa dek billûr u kâfûr  
                                    Olupdur başları hem büsbütün900 nûr  
 
                                   Giyerler başa nûrdan dökme bir tâc901   
                                     Aña zµnet virüpdür zülf-ile saç  
 
                                      Da«ı hem √ulle istebra… u dµbâc 
                                     Giyerler πayrı yo…dur anda902 i«râc  
 
                          Bütün endâmı nûrdur903 hem libâsı  
                                    Güneşden artu… olmuşdur ≥iyâsı 
 
                                     Beyâ≥ üstünde …ara904 kirpik ü …aş    
                                    Müzeyyendir cevâhir ile hem baş 
 
                          1715      Giyerler dürlü √ulle yetmiş elvân  
                               Aπırlı… …ıl …adar yo… dar†sa mµzân905  
 
             Tükürse pes biri acı bi√âra  
                              ◊alâvetden döner ol âb-ı dâra 
 
                             Bikirdir her bir itdikde906 cimâ¡ı          
                                  Ki yetmiş …at virir le≠≠et vi…â¡ı  

                                                 
898 divârı:  türâbı K 
899 Başlık:   Mebâ√i&ü'l-◊ûr  :  Ahâlµ-i Cennet  K 
*Huriler hakkındadır.  
900 hem büsbütün :  cümle bütün  Ç 
901 giyerler :  geyerler  K   bir :  -  K 
902 πayrı yo…dur anda:  anda πayrı yo…dur  Ç 
903 nûrdur:  nûrdan  Ç  
904 kara:  …ar  K 
905 giyerler:  geyerler  K    yo… dar†sa : yo…dur †artsa  Ç 
906 her bir itdikde:  her biri etdükde  Ç 
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                             Bevil hem πâ™i† ü √ay≥ ü nifâsdan  
                               »udâ pâk eyledi hep cümle pâsdan   
 
     Anı hµç dutmamışdur907 cinn ü insân  
                                      Anı mü™minlere «â§ itdi Yezdân 

 
 

[K 68b]                                  A√vâl-i Vildân908  
 
 
                          1720      Bu †arza «al… olupdur cümle vildân   
                                   Durur909 «uddâm olup cennetde dµvân     
 
[Ç 62a]                      Da«ı şunlar ki ı†lâ… oldı πılmân 
                                     Bikirdir esfeli â¡lâsı oπlan 
   
                    Livâ†a yo…-durur cennetde dâ™im  
                                    Bu sözlerde910 edille oldı …â™im  
 

                 A√vâl-i Burâ…911 

 

                           Burâ… cennetde bir atdur ahâlµ  
                                  ¢a†ırdan süflµdür merkebden ¡âlµ  
 
  Binerse §â√ibi uçar havâda  
                           Mekânı †ayy ider √adden ziyâde 

 
                   1725    Ta¡ab çekmez binenler aña …or…maz   
                                   Aña mûnis olup πâyet de ürkmez 
 

  

                                                 
907 dutmamışdur: †utmamışdur Ç 
908 Başlık: A√vâl-i Vildân :  Vildân  K 
*Vildan hakkındadır. 
909 durur:  †urur  Ç 
910 sözlerde:  sözde  K 
911 Başlık:  A√vâl-i Burâ…:  Burâ…   K 
*Burak  hakkındadır. 
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                  A√vâl-i ¢a§rü'l-Cennet912 

 

                     Olupdur cennetiñ köşki e¡âlµ  
                                 Olur nâzil oturdu…da ahâlµ                                             
 
                                 Murâd itdikde anı indirir913 hem  
                                     Dilerse §â√ibi tµz bindirir hem 
 
                        Döşekler anda istebra… u dµbâc  
                                     Anıñ üstinde oturmuş914 √ûrµ bir…aç  
 
                                     Ve≥â™if …arşusında dura915 dµvân 
                                    ¡Acebdür bunlara «il…µdür i≠¡ân  
 
                          1730      Da«ı mülteffetü'l-eşcâr √adâ™i…  
                                   İçinde var-durur916 πâyet de fâ™i…  
 
                           Döşenmiş üstüne elvân şükûfe                           
                   Anıñ ¡ı†rı olur hem dem ¡ulûfe  
 

                  Mebâ√i&ü'l-Cennet917 

 

[Ç 62b]                     İçinde hem a…up çaπlar ço… enhâr 
                                 Miyâh-i §âfµdür hem ço…dur eşcâr 

 
                  ◊ıyâ≥ıñ üstüne köşkler …urulmış  
                                Cemµ¡an meyveler anda dizilmiş918 
 
 [K 69a]           Resûlu'llâh didi dört dürlü enhâr  
                                  A…ar cennetde bülbüller ider zâr 
 
                         1735       Çimenler baπlamışdur dürlü zµnet  
                           Dinildi919 hem anıñ-çun aña cennet  

                                                 
912 Başlık:  A√vâl-i ¢a§rü'l-Cennet  :  Fµ'l-¢u§ûr   K 
*Cennetteki köşk hakkındadır. 
913 indirir:  indürür  Ç 
914 üstinde:  -  K    oturmuş :  o†urmış   Ç 
915 dura:  †ura  Ç 
916 var-durur:  vardur  K 
917 Başlık:  Mebâ√i&ü'l-Cennet :  Enhâr-ı Cennet   K 
* Cennet hakkındadır. 
918 dizilmiş:  dirilmiş  K 
919 dinildi:  deyildi  Ç 
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                                  Biri §udur biri süddür biri bal   
                                  »amırdur hem biri bulmuşdı «oş √âl  
 
                    Anıñ dört cânibi güldür gül-istân  
                                     Cemµ¡an cennet oldı bâπ u bostân  
 
                                     Otuz üç yaşına girdi ahâlµ  
                                    ~anursın anları tâze nihânµ 
  
                                 ~a…al yo…dur bıyı… far… itdi anı 
                                    Ya ¡avretdür ya er …ıldı beyânı  
  
                 1740    Yeyüp içüp havâlarda uçarlar 
                                     Bularıñ üstüne ra√met §açarlar  
 
                               ¡İlelden hem da«ı emrâ≥ u eskâm  
                                    Bevil hem πâ™i† ü her dürlü âlâm  
  
                                 »udâ ta†hµr idüp bunlardan anı  
                                  Müberrâ eyledi ehl-i cinânı 
  
                  Göñül kim her ne ârzû itse ol var   
                                »udâ irsâl ider hem anda tekrâr 

 

                       Mebâ√i&-i »avâtµnü'l-Mü™minµn fµ'l-Cennet920 

 

                           Olur √ûrµlere ser-dâr «avâtµn 
                             Dolar anlar ile cümle besâtµn  
 
                          1745      Ya bir «atun ola zevci mükerrer  
                                       Olur eñ §oñraπı921 zevci mu…arrer  
 

            [Ç 63a]           Didiler ol olur kim oldı «oşnûd 
                                       Velâkin bu olupdur …avl-i merdûd922   
 
                                     Müberrâdır ölümden cümle ahâlµ  
                                  Ecel yo… rû√ gidüp olmaya «âlµ 
 

  
                                                 
920 Başlık :  Mebâ√i&-i  »avâtµnü'l-Mü™minµn fµ'l-Cennet :  »avâtµnü'l-Cennet    K  
* Cennette müminlerin eşleri hakkındadır. 
921 eñ: iñ  K   §oñraπı:  §oñdaki  Ç 
922 ol:  kim  Ç   …avl-i merdûd:  …avl merdûd  Ç 
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[K 69b]                           »udâ ≠eb√ eyleyüp mevti kemâ-kân  
                                    Görürler923 anı cümle ehl-i µmân    
 
                           »udâ dir anlara yâ ehl-i İslâm  
                                    Siziñ-çün «al… olupdur bunca in¡âm  
 
                          1750      Size menzil olupdur cennetim hem  
                                       Mu«alled siz oluñ siz bunda mun¡am  
 
                                         Size hem yo…-durur bir dürlü teklµf  
                                      ±ünûbı …ılmışam hep cümle tezyµf 
 
                    Ferâdµsim siziñ-çündür ¡ibâdµ  
                                     ~afâ vü zev…e924 idüñ i¡tiyâdµ  
 
                                   Sizi cennetden itmem πayrı i«râc  
                                       Duruñ925 siz πam gidüp açıla ifrâc 
 

                 Ahâlµ-i Cinân926 

 

                       Ahâlµsi olupdur cinn ü insân  
                                  Belµ vardır girer on dürlü √ayvân   

 
 1755     Melekler gâh girerler gâh çı…arlar             
                               »udâ emr itdigi yerde dururlar927 
              
                              Şeyâ†µniñ du«ûlı oldı merfû¡ 
                               Belµ evvel girerdi oldı memnû¡  
 
                               Da«ı kimler girer ma¡lûm degildir  
                               »aberden na§§ ile mefhûm degildir    
 
                Ma…âmâtı merâtibce olupdur  
                                     Cemµ¡an enbiyâ πâlib gelipdür  

 
                                   Pes andan §oñra ¡âlµ evliyâ hem  
                                    Da«ı ¡âlimleridür a§fiyâ hem  

                                                 
923 görürler:  görür  Ç 
924 ≠ev…e:  ≠ev…  K 
925 duruñ:  †uruñ  Ç 
926 Başlık:  Ahâlµ-i Cinân :  Fµ'l-Cennet-i Aşeretü Mine'l-◊ayvân  K 
*Cennet halkı hakkındadır. 
927 gâh girerler gâh çı…arlar:  gâh çı…arlar gâh girerler  K    itdigi:  itdügi  Ç    dururlar:  †ururlar  Ç 



309 
 

 [Ç 63b]             1760   İñ928 evvel pes girenler es«ıyâdır 
                                     Hem isti…bâl idenler a§biyâdır 
 

                           Vücûdü'l-Cenneti ve'n-Nâr-ı El-Ân929 

 

[K 70a]                  Eger √avrâ eger930 πılmân-ı cennât  
                                       Eger nµrân eger ¡a…reble √ayyât 

 
                                       ◊a…µ…atde bular931 mevcûdetândur  
                                       Da«ı √â≥ır-durur ma«lû…atândur 
 
                                       Didiler İ¡tizâlµ çünki √a…dur 
                                       Mu…arrerdir velâkin şimdi yo…dur  
                                               
              Yeñiden «al… olur …opsa …ıyâmet  
                                       Delµlin ögrenüp sen bul mahâret932  

 
                           1765    U¡iddet &ümme kânet933 oldı mâ≥µ  
                                Oluñ na§  @âhire √aml olsa râ≥µ     
 
                                  Ne dirsin934 …ı§§a-i İdrµse ey er    
                              Bize olmaz İ¡tizâlµler berâber  
  
                Da«ı cennet yâ nâr cismânµyândır    
                               Felâsif …avmi dir935 rû√ânµyândır  

 

                     ‰aba…ât-ı Nµrân936 

 

                                  Cehennem hem †ıbâ…dur hem yedidür  
                           İñ937 evvelki †amunıñ hem adıdur   

                                                 
928 iñ:  ilk Ç 
929 Başlık: Vücûdü'l-Cenneti ve'n-Nâr-ı El-Ân :   El-Cenneti ve'n-Nâr-ı Mevcûdetân  K  
*Cennet ve cehennemin şu anda var olduğu (hakkındadır.) 
930 eger : -   K  
931 √a…µ…atde bular:  √a…µ…atü'l-yevm   K 
932 bul mahâret:  bu şahâdet   Ç 
933 “ Hazırlandı sonra oldu.”  
934 dirsin:  dersiñ  Ç 
935 dir:  der    Ç     
936 Başlık : ‰aba…ât-ı Nµrân :  Fµ-Ba√&ü'n-Nâr    K 
*Cehennemin tabakaları (hakkındadır.) 
937 iñ: ilk  Ç 
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                           Girerler mek& iderler ehl-i tev√µd    
                                 Günâhınca olurlar §oñra teb¡µd 
 
                       1770    La@âdır hem ikincisi eşid938 sen  
                                        Yehûdµler olurlar anda mesken  
 
                                     Üçünci nâra ehl oldı Na§ârâ 
                                ¡A≠âbı hem görürler âşikârâ 
 
                                  Da«ı dördüncisi939 yıldız-perestdür  
                                Beşinciniñ da«ı âteş-perestdür  
 
[Ç 64a]        Olur altıncıda müşrik mü™ebbed  
                                    Yedincide münâfı…dur mu«alled  
 
                                       Ahâlµsi olupdur ehl-i940 şey†ân  
                                     Da«ı cinden ba¡≠ı hem ba¡≠ı insân  
 
                         1775       ¢azandılar bu dünyâda ma¡â§µ  
                                       Da«ı hem oldılar çün ◊a……a ¡â§µ  
 
[K 70b]         Zebânµler olupdur anda «uddâm  
                                     Müşeddiddir941 degildür ehl-i er√âm  
 
                                   ¡Ufûnet πâlib oldı birbirinden  
                                       ¡A≠âbı gitmez942 anıñ hµç serinden  
 
                                  Giriftâr olmuş anlar hep cezâya  
                                   Teveccüh eylemişler hep »udâya  
 
                         Merâ√im olmaz anlardan «alµli   
                                   Bulunmaz πayrıdan a§lâ sebµli  
 
                          1780      ~o…arlar anları hep mâr u mârân  
                                      Dilerler dâ™imâ em†âr u bârân943 
 
                                  Yaπar yaπmur gibi mârân u ¡a…reb  
                                 E≠iyyet eyleyüp anı §o…ar heb 

                                                 
938 eşid:  işit Ç 
939 dördüncisi:  dördüncüsü  K 
940 ehl-i şey†ân: a§l-ı şey†ân  K 
941 müşeddiddür:  müşeddeddür  Ç 
942 gitmez:  getmez  K 
943 hep:  ol   K   bârân:  mârân  Ç 
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                        İderler anda istimdâd cemµ¡ân 
                                    Aña πıslın virirler anda her ân   
 
         ~unarlar hem aña za……ûmı dâ™im  
                                Olurlar birbirine anda lâ™im  
 
                                  İçerler hem √amµmi cümle ¡a†şân  
                                   Selâmet olmaya pes anda bir ân  

 
                     1785    ¢açan aldı…da za……ûmı eline   
                                    Degirdikde da«ı andan diline944    
 
                                        ¢opar dili dökilür barmaπı945 hem  
                                     Dikendür hem zehirdür añla her dem  
 
                                  ◊amµmi yutsa bir âdem √a…µ…at  
                                  ~usızlı… def¡ine …ılmış ¡azµmet     
 
 [Ç 64b]          Çalarlar …amçıyı anda melekler  
                                    Emân virmez revâ olmaz dilekler  
 
                              Baπırsa…lar dökilür hem dudaπı  
                                   Gider dişler ururlar aña dâπı  
 
                         1790      İçinde var-durur †aπlar âteşden  
                            Odun insân-ıla kibrµt †aşından946  
 
 
[K 71a]        »udâ ref¡ eylesün bizden ¡a≠âbı  
                                     Müyesser eylesün «ayrü'l-me™âbı 
 
                                     »atim va…tinde ol buldıysa µmân  
                                 Mü™ebbed olmaz aña nâr-ı nµrân  

 

  

                                                 
944 aldı…da:  aldu…da  Ç  degirdikde:  degirdükde  Ç     andan:  anda  Ç 
945 barmaπı:  parmaπı  Ç 
946 var-durur:  var-dırır  K   kibrit †aşından:  kibrit-i †aşdan  Ç 
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                       Mebâ√i&-i A√vâlü'l-¢a≥â ve'l-¢ader947 

 

                                  ¢ader bir sır-durur948 ketm-i İlâhµ  
                                      »udâ göstermedi hµç anda râhı 
 
                        Melekler cümlesi hep949 oldı ¡âciz  
                                    ‰aleb-kâr olana gösterdi √âciz  
 
                          1795      Saña lâzım olan sendi …a≥â √a… 
                                   ¢aderdür950 hem da«ı oldı mu√a……a…  
 
                                     Saña câ™iz degil …ılma… ta¡ammu…  
                                     Tevekkül …ıl »udâya it teşevvu…  
 
              Ta¡ammu… eyleyenler kâfir oldı  
                                 ¡İnâd ile da«ı «i≠lânı951 buldı       
 
                                         Hemân sen «ayrı şerri bil mu…adder   
                                    Olursun952 Ehl-i Sünnetde mu§addar  
 
                                       ~a…ın953 ba√& itme sen cânım …aderden  
                                       Begim mümkin mi nûr alma… √acerden 

 

                    Küfr-i İcmâlµ954 

 

                1800    Küfürdür redd-i na§  hem şer¡i ta«fµf  
                                     Hem istihzâ da«ı hem955 ◊a……ı tezyµf 

 
[Ç 65a]                            Furû≥ı gözlerim hem itmek inkâr  
                                      Da«ı kâfirleriñ956 hem küfrin i…râr 

                                                 
947 Başlık:  Mebâ√i&-i A√vâlü'l-¢a≥â ve'l-¢ader  :  ¢a≥â  vü  ¢ader   K 
*Kaza ve kader hakkındadır.   
948 sır- durur:  sır- dırır   Ç 
949 hep:  -   Ç 
950 …aderdür:  …ader  K 
951 «i≠lânı:  «i≠lânu Ç 
952 olursun:  olursın  Ç 
953 §a…ın:  §a…ıñ  Ç 
954 Başlık :  Küfr-i İcmâlµ :  Fµ-Beyânü'l-Küfr   K 
* Kısaca, nelerin küfür olduğu (hakkındadır.) 
955 hem:  -  K 
956 …âfirleriñ:  kâfirlerin  Ç 
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                                     Vücûbuñ957 a§lın inkârdur √abµbim  
                                      ◊arâmı müste√ill olma… †abµbim 
 
                         Da«ı peyπamberânı ◊a……ı ta¡yµb  
                                   Hem itmek gözlerim küffârı teh≠µb   
 
 [K 71b]                         Hem isti√sân küfür ü ≠enbe ı§râr     
                               ◊elâl da¡vâ ider ekl itse murdâr   

 
                          1805     Da«ı ¢ur™ânı hem hezl eylemekdür  
                                     Hem anı söz yerinde söylemekdür  
 
                               Küfür ba√&inde bunlar oldı icmâl   
                                     ¢ulaπıñ †ut beri sen eyle i…bâl  
 
                                  Küfürden sen iderseñ958 isti¡ânet                                                             
                               Rivâyetdür du¡âyı it tilâvet  

 
                                   Aña her rûz u şeb ol sen mülâzım  
                                     Melekler hep olurlar anda «âdim959   
            
    Lisânıñ √ıf@ ider nev¡an küfürden   
                                  Ma¡â§µ si√r ü ≠enb ü hem mekirden960   
 

               Kelime-i Küfr961 

 

                            1810     Bir âdem laf≥-ı küfür962 itse ı†lâ…  
                                    Da«ı ¡amden iderse …albin il√â…    
                                                                             
                                 Olur mürted gider cümle ¡ibâdet       
                                 Aña lâyı… olur …atl ü siyâset   
 
             Bulur «atunı andan963 iftirâ…ı 
                                 Nikâ« itmeksizin olmaz mülâ…µ 
 

                                                 
957 vücûbuñ:  vücûbın  Ç 
958 iderseñ:  idersen  Ç 
959 anda:  sende  K   «âdim:  √âzım  Ç 
960 ü: -  K   ü: -  K 
961 Başlık : Kelime-i Küfr :  Elfâ@-ı Küfr  K 
*Küfür sözü (hakkındadır.) 
962 laf@-ı küfür:  laf@ küfri  Ç 
963 andan:  anda  K 
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                                    ¢açan-kim ≠eb√ iderse ekl olunmaz   
                                    Elinden anlarıñ bir şey alınmaz  
 
                                     Zamân-kim ol ider tecdµd-i µmân  
                                  Bulur Mevlâ …ıtında ¡afv u πufrân   

 
 

[Ç 65b]                                            Eşrâ†-ı Sâ¡ât964  
 
 
               1815    Buyurmuşdur Resûl eşrâ†-ı sâ¡ât  
                                  Mu√a……a…dur tamâm oldu…da ev…ât  
 
                                  Birinci şar†ı çı…ma… oldı Deccâl  
                                   Fesâd u fitneye ol oldı ¡accâl  
 
                                        İkinci gökden inmek oldı ¡µsâ  
                                        Anıñ va…tinde ref¡ olur kenµsâ    
 
 [K 72a]                      Üçünci oldı Mehdµniñ «urûcı  
                                        Diyâr-ı Şâma965 oldu…da vülûcı  
 
                                       Da«ı Ye™cüc ü Me™cücüñ @uhûrı        
                                  Da«ı hem Dâbbetü'l-ar≥ıñ ¡ubûrı966    
 
                            1820     Da«ı hem «asf ola ar≥-ı ¡Arabda  
                                     Ola hem mel√ame967 ar≥ -ı ◊alebde  
 
                         Diyâr-ı πarbda hem şemsiñ968 †ulû¡ı  
                                     »asef hem şar…-ıla πarbda vu…û¡ı   
 

  

                                                 
964 Başlık :  Eşrâ†-ı  Sâ¡ât  
* Kıyamet alametleri (hakkındadır.) 
965 diyâr-ı Şâma:  diyâr Şâma  K 
966 Me™cücüñ:  Me™cüc  K     dâbbetü'l-ar≥ıñ:  dâbbetü'l-ar≥ın  Ç 
967 mel√ame :  melceme  Ç 
968 şemsiñ :  şemsin  Ç 
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                     Eşrâ†969 

 

                           Bu eşrâ†dan mu…addem ba¡≥ı eşrâ†   
                                       ªuhûr itmek970 mu…arrer §anma ifrâ† 
 
                                     Biri fitne @uhûr itmek ¡Arabda 
                                      Ahâlµsi olur cümle πa≥abda 
 
                                  İkinci ol-durur ¢uds ola ma¡mûr  
                                        Ahâlµsi da«ı hem ola mesrûr  
 
                           1825     »arâb olup yı…ıla hem Medµne  
                                      ¢amuya hedm olup vµrân görine  
 
                                     Bütün dünyâda ola ol …adar mâl  
                                      Fa…µr yo… kim zekâtı ide µ§âl  

 
                            Bütün ¡âlemde ola mevt-i †â¡ûn     
                                      Belüre cümle erlerde hümâyûn   
 
[Ç 66a]                       Bir erde cem¡ ola hem elli ¡avret  
                                     Sipâriş ideler hep971 aña «i≠met  
 
                                        Da«ı hem şar…-ıla πarb dola İslâm  
                                        Benµ E§ferle §ul√a ola i…dâm972 
 
               1830    İderler na…≥-i ¡ahdi hem rücû¡ı  
                                    İderler ehl-i İslâm’a …ulû¡ı  

                                   ◊aleb yanında vardır şehr-i A¡mâ…                 
                                   Mu…âtildür aña evlâd-ı İs√a… 
 

  

                                                 
969 Başlık:  Eşrâ† :  Eşrâ†-ı  Sâ¡ât    K 
* Alametler (hakkındadır.) 
970 itmek:  etmek  Ç 
971 hep :  -  Ç 
972 dola:  †ola  Ç    Benµ E§ferle:   Benµ'l-E§ferle  Ç 
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                  Mebâ√i&-i Benµ'l-E§fer 973 

 

               Benµ'l-e§fer olurlar anda e§nâf  
                               Cemµ¡an cümle πâzµ oldı eşrâf  
 
[K 72b]         Benµ İs√â… iderler hem firâset  
                                   Olur üç fır…adur anda cemâ¡at       
 
                                 Birisi eyleye √arbden firârı 
                                     Cünübden olmaya a§lâ karârı 
 
                          1835      Velâkin tevbesi oldu…da meb≠ûl  
                                   Ta≥arru¡ itse itmez anı ma…bûl  
 
                    İkincisi budur oldı şehµdân  
                                     Yolunda hem bu dµniñ virdi gerdân    
 
                                        Odur ser-çeşme-i kân-ı şahâdet  
                                      Kemâlin buldı ¡inda'llâh974 be-πâyet   
 
                                   Biri §â√ib-şecâ¡at oldı gâlib  
                                     Diyârıñ fet√ine ol oldı †âlib  
 
                 Bulardır fâti√-i Kos†an†iniyye  
                                     Perµşân ola küffâr-ı deniyye       
 
                         1840        Çıπura bunlara anda münâdµ  
                                 Anıñ iblµs-i şey†ân oldı adı975   
 
                            Bu şehriñ …al¡ası fet√ oldı der√âl   
                                Siziñ büldânıñızda976 çı…dı Deccâl  
 
[Ç 66b]       Bu sözde çünki şey†ân oldı ke≠≠âb   
                                    Yı…ıla ol şehirden977 bunca ebvâb  
 
                                 ~orarlar §oñra andan bir πulâma  
                                    Dir ol kim şimdi Deccâl geldi Şâma 

                                                 
973 Başlık:   Mebâ√i&-i  Benµ'l-E§fer  :  -   K 
*  Benî Esfer hakkındadır.  
974 ¡inda'llâh: ¡inda'llâhı  Ç 
975 çıπura:  çaπıra  Ç    iblµs-i şey†ân:  iblµs şey†ân  K    oldı: ola  Ç 
976 büldânıñızda:  büldânıñuzda  Ç 
977 şehirden:  şehirde  Ç 
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                                Anıñ ki≠bi √a…µ…at ola vâ…i¡  
                                    Diyârıñ fet√ine ol oldı mâni¡  
 

               ◊a≥ret-i Mehdµ978 

 

                      1845    Çı…ar bir er kim ol nesl-i ¡âlµden  
                                     Anıñ √a……ında şek yo…dur velµden979   
 
                                      Mu√ammeddür aña nâm oldı Mehdµ  
                             Mu¡ayyen olmadı va…ti vü ¡ahdi  
 
[K 73a]                        Anasından †oπa hem çı…a ol pâk 
                                       ¢amu büldân-ı küfri ol …ılar «âk 
 
                       Aña hem keşf ider cümle ¡ulûmı  
                                       Aña ta¡lµm ider her √âl rüsûmı980  
 
                          İder a…vâli hep ol cümle tezyµf   
                                    Yeñiden eyleye hep cümle ta¡rµf 
                                    
 1850 ¢amu me≠hebleri hep ola sâlib 
                                  Gününde ma√v olur cem¡an me≠âhib 
 
                        İder hem ictihâdı ferd-i sul†ân981  
                                    Mu†âbı…dur aña a…vâl-i Nu¡mân  
 
                                 ¢udüs şehrinde olmuşken müsâfir  
                                   Anı i√§âr ider Deccâl-i kâfir  
 
                                »udâ inzâl idüp ol dem Mesµ√i                                                                                                           
                                   Te™≠iye …atl ider Deccâl …abµ√i   
 
                 Olur hem ¡askeri andan perµşân  
                                   Olurlar vâd-i gev-«ân üzre pinhân 
 
                           1855   İderler ref¡-i §avtı seng982 ü a√câr      
                              Benim ardımdadır küffâr-ı murdâr   

                                                 
978 Başlık:  ◊a≥ret-i  Mehdµ:  Mehdµ  K 
*Hazret-i  Mehdi (hakkındadır.) 
979 ¡alµden:  ¡alµdür  Ç   velµden:  velµdür  Ç 
980 her √âl rüsûmı:  hem √âl-i rüsûmı  Ç 
981 hem:  hep  Ç   sul†ân: sal†an  K 
982 seng: §anki Ç  
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 [Ç 67a]                      »udâ i√yâ ider A§√âb-ı Kehfi           
                                    Çalarlar bulduπı yerlerde seyfi  
 
                         ¢açan-kim gelse anlar şehr-i Şâma  
                                  ¢amu mu√tâc olurlar bir imâma  
 

                          İkindi va…ti cem¡ olsa cemâ¡at                                   
                                    Geçer Mehdµ ider anda imâmet 
  
                              Veyâ ¡µsâ ider anda imâmet  
                                Gelipdür bunda bir dürlü rivâyet983   

 
                       1860     Didiler984 i…tidâ «alfında anıñ  
                                Aña va¡di olur cennet »udânıñ  
               
  Revâfı≥ dir ki Mehdµ √ayy u mestûr985   
                                    Olur pes çı…ması oldu…da destûr  

 
                                 Buña râ≥µ degildür Ehl-i Sünnet  
                                    Bu √a…dur hem »udâya şükr ü minnet  
 

[K 73b                                      »urûc-ı Deccâl986  
 
   
                              Bu Deccâliñ987 gözi hem oldı a¡ver    
                                     Yazılmış alnına ke≠≠âb u ekfer 
 
                                       ~aπında cenneti §olunda hem nâr  
                                      Anıñ başında ço… cem¡ oldı küffâr  
 
                         1865       İder «al…ı müza«ref dµne da¡vet  
                                   Bulur münkirleri dünyâda fetret    
 
                        Olur ¡u…bâda lâkin lu†f u i√sân  
                                     Bulurlar anda hem vildân988 u πılmân  
 

  
                                                 
983 veyâ:  deyâ  Ç  gelipdür:  gelüpdür  Ç 
984 didiler:  dediler  Ç 
985 dir:  der   Ç    u : - K 
986 Başlık  :   »urûc-ı Deccâl  
* Deccâl’in ortaya çıkması (hakkındadır.)  
987 Deccâliñ:  Deccâlin  Ç 
988 vildân: anda Ç 



319 
 

                                      Mu†µ¡a buldı bu dünyâda cennet  
                                      Bulur ¡u…bâda dürlü dürlü mi√net  
 
                                     Anıñ emri-y-ile hep …al…a mevtâ  
                                      Şeyâ†µn ol §uverde oldı peydâ989   
 
                           Zemµne emr ider it mâlı i«râc  
                                     Cevâhir sµm ü zer a†las u dµbâc 
 
[Ç 67b]              1870       Görenler ol va…itde ol «ayâli  
                                      Bu dµni terk ider µmânda «âlµ               

 
                                 Gezer …ır… gün ider dünyâyı itmâm   
                                 Şehir dirildür üsbû¡ sâ™ir eyyâm        
 
              Medµne Mekke şehri …ala «âlµ  
                                ¢u§ûrın deşt ider bulur zevâli 
 
                                    Zamânıñda belürse990 çı…sa Deccâl  
                                     Diliñ sen sûretü'l-kehfe it µ§âl 
    
                                  Anıñ şerri saña itmez sirâyet  
                                        Gelipdür Fa«r-i ¡Âlemden rivâyet   
 
            1875   İder Mehdµ vü ¡µsâ anı meksûr  
                                    Da«ı hem «âkisârın cümle ma…hûr   
 

                      Nüzûl-ı ¡µsâ ¡Aleyhi'§-~alavat ve's-Selâm991 

 

                                   Begim ¡µsâ gelür iner semâdan 
                                   Anı inzâl ider fev…a'l-¡ulâdan 
  
[K 74a]                           Dimişk şehrinde vardır bir menâre  
                                 İder  ¡âlimleri andan inâre992  
 
                       Durur …ır… yıl aña kân oldı ¡âlem993  
                                     Aña mün…âd olur evlâd-ı âdem   

                                                 
989 emri-y-ile hep:  emri ile hem Ç    §uverde : §ûrda  Ç 
990 belürse:   bulunsa  Ç 
991 Başlık  :  Nüzûl-ı ¡ µsâ  ¡Aleyhi'§-~alavat ve's-Selâm  :  Nüzûl-ı ¡µsâ     K 
* Hz. İsa'nın, Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun,  yeryüzüne inmesi (hakkındadır.)  
992  menare:  minâre  Ç  ¡ âlimleri:  ¡âlemleri  K 
993 durur:   †urur  Ç    ¡âlem:  ¡âlim   Ç 
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                                    Dirildir şer¡ini Fa«rü'l-Enâmıñ 
                                  Da«ı a√kâmını Rabbü's-selâmıñ  
 
                          1880     Tezevvüc itmesi vardır Yemende 
                                Doπar evlâdı994 anıñ ol zamânda   
 
                      Olur ol ¡â…ıbetde mevte ma…rûn                               
                             Resûl’uñ rav≥asında ola medfûn  
 

                   »urûc-ı Ye™cüc ü Me™cüc995 

 

          Yı…ar seddi çı…ar Ye™cüc ü Me™cüc  
                           Olurlar hem yedi kişverde medrûc 
 
[Ç 68a]                         ¡Adâdı ol …adar ço… oldı πâyet     
                                    Pes anı §aysalar bulmaz nihâyet  
 
                 Menâre …addi vardır …add ü …âmet   
                                 Eñ996 ednâ bir ≠irâ¡dur ölçe âlet   
 
                         1885     ¢ırarlar bulsalar insânı …a†¡en  
                                Yı…arlar dolsalar997 dünyâyı cem¡an  
                                           
                          İderler …a§d-i ¡µsâ …atle niyyet  
                             Çı…ar anlarda bir olmaz mu§µbet 
   
                     »udâ …ahr eyleyüp cem¡an …ırıla   
                             Şürûrı yeryüzünden998 hep sürile  

 

                    »urûc-ı Dâbbetü'l-Ar≥999 

 

                            Birisi dâbbetü'l-ar≥dur çı…ar ol  
                            Bu ¡âlemde ider ol sa¡y-i meb≠ûl  
 

                                                 
994 doπar  evlâdı:  †oπar  evlâdu   Ç 
995 Başlık:   »urûc-ı  Yecüc ü Me™cüc  :  Ye™cüc ü Me™cüc   K 
*Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması (hakkındadır.) 
996 eñ:   iñ  K 
997 dolsalar:  †olsa  Ç 
998 yeryüzünden:  yeryüzinden  Ç 
999 Başlık:  »urûc-ı Dâbbetü'l-Ar≥ :  Dâbbetü'l-Ar≥   K 
*Dabbetü’l-Arzın ortaya çıkması (hakkındadır.)  
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                           ¡Acebdür tu√fe1000 oldı şekli πâyet  
                           Aña virmiş »udâsı ço… firâset    

 
             1890   »udâ …ıldı anı §â√ib-fe§â√at 
                           Ni@âm virmekde bulmışdur1001 mahâret  
 
[K 74b]                             Kelµmu'llâh-ı Mûsânıñ ¡a§âsı  
                              Aña gönderdi Mevlâsı »udâsı  
 
                              Süleymânıñ getürdi mührini hem  
                              İşâret eyler ol anıñla ol dem  
 
                 Urur mü™minlere cânım ¡a§âyı   
                             Yüzi berrâ… olur bulur »udâyı  
 
                             Aña dir kim sen olduñ ehl-i cennet 
                             Bulursun1002 cennet içre bunca ni¡met   
 
                           1895  İder kâfirleri mühr1003 ile memhûr    
                             Yüzi müsvedd olupdır oldı ma…hûr 
 

                           Beyân-ı ‰ulû¡ü'ş-Şems Mine'l-Maπrib1004 

 

[Ç 68b]        Pes andan gün doπar maπribden ey yâr1005   
                                     Bunuñ √a……ında vârid oldı â&âr 
 
                                      Da«ı hem tevbe bâbı ola mesdûd   
                                     Bilenler der bu gündür oldı mev¡ûd  
 
                                  Du«ânı doldura1006 dünyâya Mevlâ  
                                 Cihânı …aplayup âyât-ı kübrâ 

 
                       Bu ¡âlem cümlesi hem1007 …ala «âlµ 
                               N’iderdik cem¡ idüp bu milki mâlı  

                                                 
1000 tu√fe:  †arfe   K 
1001 bulmışdur:  bulmış  K 
1002 bulursun:  bulur sen  Ç 
1003 mühr: küfr  Ç 
1004 Başlık: Beyân-ı ‰ulû'ş-Şems Mine'l-Maπrib :   Tulû'ş-Şems Mine'l-Maπrib   K 
*Güneşin batıdan doğması hakkındadır.  
1005 gün:  güneş  K    doπar:  †oπar  Ç 
1006 doldura:   †oldura Ç 
1007 hem:  hep  Ç 
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               ¡Alâmât-ı ¢ıyâmet1008 

 

                          1900      Resûlu'llâh didi bir…aç1009 ¡alâmât  
                                   ¢ıyâmet …urbuna itdi delâlât   
 
                                 Cevârµden doπar evlâd-ı insân  
                                      Aya…lar baş olup baş ola no…§ân  
  
                        ◊ufâtı sen görürsün mµr-i mµrân   
                                     ¡Urâtı gör olur ¡âlemde sul†ân  
 
                                         ‰ulû¡ itmem benim der1010 mülk-i fânµ  
                                        Dolar hem fıs…-ıla ço… ola cânµ 
 
                                  İder ¡ilmi zemµn üstünde merfû¡  
                               Da«ı i√sân ola nâ-ehle medfû¡  
 
                1905   Zinâ ar†up doπar hem bunca evlâd  
                                         İder bâπî elinden cümle feryâd  
 
[K 75a]                            Şerµ¡at yo… varırsañ1011 sen …u≥âta  
                                    İderler @ulmı cânım hem ru¡âta 

 
                                    ◊udûdı hem vülât itmez ikâmet  
                                      Ki nâs itmez ulü'l-emre i†â¡at               
 
                          Birikmez hem da«ı mektebde §ıbyân  
                                      Da«ı †â¡ûn olur ¡âlemde mihmân  
 
                                       Da«ı ¡âlimlere olmaz ri¡âyet  
                                   Nice1012 füssâ… ider aña ihânet    
                  
[Ç 69a]             1910       Bulardan §oñra …â™imdür …ıyâmet  
                                       Bu me≠kûrât aña oldı ¡alâmet  

 
 
  

                                                 
1008 Başlık:   ¡Alâmât-ı  ¢ıyâmet  :  -   K 
*Kıyamet alametleri (hakkındadır.) 
1009 bir…aç:  bu …aç  K 
1010 benim der:  benimdür  Ç 
1011 varırsañ:  varursan  Ç 
1012 nice:  niçe  K 
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                Mebâ√i&-i Pâdişâhân1013 

 

                      Mühim oldur dikerler bir imâmı 
                                    Gözetsün √ıf@ idüp hem «â§ ü ¡âmı                                                                                                    
 
                            ¢ureyşden olma… ister ey bürâder 
                            Gözüm sâ™ir aña olmaz berâber 
 
                            Velâkin Hâşimµ olma… ne lâzım  
                            Ola ol Ehl-i Sünnet üzre dâ™im  
 
                   ◊udûdı eylesün dâ™im i…âmet  
                            Re¡âyânıñ da«ı ¡ır≥ın §ıyânet  
 
                           1915 Be-her-√âl eylesün dâ™im ¡adâlet 
                            ¢ı§â§ u recm ü hem §alb u siyâset1014    
 
                           ¢ılınsun cum¡a dolsun1015 hep cevâmi¡  
                           ªulüm anlarda olmaz buña mâni¡  
 
               Da«ı hem kendüde1016 olsun şecâ¡at 
                                Da«ı itsün bu şeylerde metânet  
  
                                Ola ¡asker anıñ başında mu√kem  
                                ¡İbâdu'llâha olsun cümle er√am  
 
                                Da«ı sedd eyleyüp1017 der-bendleri hem  
                                Da«ı rab† eyleyüp ser-√adları hem  

 
[K 75b]       1920    Da«ı √ıf@ eylesün hem beyt-i mâlı 
                               Bulup ehlin aña virsün nevâlı  

 
                                Olursa anda istµlâ-yı küffâr  
                                ∏azâ itsün …ırılsun cümle küffâr1018  
       
                               Bula İslâm ahâlµsi selâmet  
                               İder bâπµ elinden hem «ırâset   

                                                 
1013 Başlık:  Mebâ√i&-i Pâdişâhân :   Fî-Na§bi'l-İmâm   K  
*Padişahlar hakkındadır.  
1014 u: - K    ü: - K  
1015 dolsun:   †olsun  Ç 
1016 kendüde:  kendüñde  K 
1017 eyleyüp:  eylese  K 
1018 küffâr:  √or-dâr  K 
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                      İderse fıs… u @ulmı itme1019 ma¡zûl 
                               İ†â¡at eyleyüp hem …ılma ma…tûl  
  
[Ç 69b]                    Du¡âya oldı mu√tâc pâdişâhân 
                                Ki ol a¡dâ içinde aldı1020 meydân  
 
                         1925    İder nefsinde küllµ nef¡-i ¡âmı  
                                   ≤arar «â§ olsa ol görmez melâmı1021 
 
                 İlâhµ  dµn-i İslâm pâdişâhı  
                             Seniñ ¡indiñde1022 bulsun «ayr-ı râhı  

 
                            Ola pes hem-nişµn-i yâr-ı §âdı…  
                            Ba¡µd olsun aña cümle münâfı…1023 

 
                            Ola bµnâ vü dânâ yâr-ı πârı  
                            ¢amu düşmânların1024 kör ide Bârµ   
 

                    Va§iyyet-Nâme1025 

 

           Ya…µn oldu…da mevtim gelsün i«vân  
                                 O…unsun üstüme âyât-ı ¢ur™ân 
 
                          1930      Benim ¡indimde itsünler şahâdet  
                                Diyem ben hem ola ◊a…dan ¡inâyet1026   
 
                                Da«ı hem ≠ikr ile tesbµ√ ü evrâd 
                                İderler1027 hem benim ¡indimde µrâd 
   
                Da«ı hem tevbeyi tel…µn iderler 
                                Mühim olanları tebyµn iderler   
  
                                Mu…addem ben getürsem bir şahâdet  
                                Kelâma eylesem andan cesâret  
 

                                                 
1019 itme: etme Ç 
1020 aldı:  oldı  Ç 
1021 nefsinde:  nefsinden  K    melâmı:   mülâ…µ  Ç 
1022 ¡indiñde:  ¡indinde  Ç 
1023 pes:  -  K    cümle:   küllµ   Ç 
1024 düşmânların:   düşmânlaruñ  Ç 
1025 Başlık :  Va§iyyet-nâme :  Fµ'l-Va§iyyet   K 
1026 benim:  benüm  Ç   itsünler:  etsünler  Ç   diyem:  deyem  K 
1027 iderler:  ider   Ç 
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[K 76a]                       Niyâzım bu ideler1028 anı tekrâr 
                                »udâ  ¡avn eyleyüp ben idem i…râr  
 
            1935 Ola tev√µd benim â«ir kelâmım  
                                Anıñla …ab≥ ola rû√-ı revânım 

 
                               Velâkin itmesünler anda ibrâm 
                               ◊a…µ…at ol va…it ço… oldı âlâm1029   
 
                              Cemµ¡an dosta ben itdim niyâzı  
                              ◊elâl itsün √u…û…ı ço… u azı   
 
[Ç 70a]            O…unsun ol ma√al âyât-ı πufrân   
                                 İdem ben anda hem tecdµd-i µmân1030    
 
                          Recâyı müştemil âyât u a«bâr                                 
                             O…unsun hem bunuñ em&âli â&âr  
 
                          1940    İdem mümkin olursa iπtisâli  
                            Bu şeyde ihtimâm itsün ¡ayâli    
 
                    Degilse mümkin aldırsunlar1031 âb-dest  
                                Teyemmümden yâ«ûd boş olmaya dest  
 
                               ‰ıraş olma… bıyı… …ır…ma… ne kim var 
                               Ya †ırna… kesmesün …ılsunlar i«bâr  
 
                                        Gidermek ¡âneden …oltu…dan eş¡âr  
                                        Baña hem gösterüp olsun vefâ-dâr 

 
                       Vefâtımdan mu…addemdir1032  bu eşyâ  
                               Degil mümkin vefât itdikde √âşâ  
  
                          1945    İlâhµ sen baña itgil ¡inâyet  
                              Bu mevtiñ münkerâtından selâmet  
 
                               İdem ben saπ yanımdan ı≥†ıcâ¡ı 
                               Olam ol √âlde ben dâ¡µ vü sâ¡î 
 

                                                 
1028 ideler:  iderler  K 
1029 itmesünler:  itmesün  K    oldı:  ola  Ç 
1030 ma√al:  ma√alda  K   tecdµd-i µmân:  tecdµd µmân  K 
1031 aldırsunlar:  aldursınlar  Ç 
1032 mu…addemdir:  mu…addem  Ç 
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                      Teveccüh eyleyem ben semt-i …ıble 
                               Ri¡âyet eyleyem me≠kûra cümle 

 
  Yanımda durmasun ¡avret ü oπlan   
                              Gelüp Yâ-sµn o…usun §âli√ i«vân1033 

 
[K 76b]                            Da«ı hem itmesünler âh u efπân  
                             Anı men¡ eylesün dostân u yârân  
 
                 1950    Disünler ol ma√alda ba¡≥ı i«vân  
                             Bu …uldan def¡ ola hem mekr-i şey†ân  
 
                          ¢açan-kim …ab≥ ola rû√um o sâ¡at  
                                   Şeyâ†µnden »udâ virsün selâmet  
 
                                     ¢aparlar aπzımı gözüm yumarlar  
                                       Benim çün ol La†µfden lü†f umarlar  

 
[Ç 70b]            Benim e†râfımı teb«µr iderler   
                                  Yedi kez hem bunı1034 tedvµr iderler  

 
 

                  Va§iyyetü'l-Mü™minµn1035 

       
                              Va§iyyet olsun andan evliyâma 
                                      Da«ı a√bâbıma hem a…rabâma  

 
                           1955      Kefenden1036 olmasun ta…†µr-i isrâf  
                                   Üç olsun hem budur ¡âdât-ı eslâf    
  
                  Ni§âba olmadım bir demde mâlik      
                                       Da«ı far≥ olmadı hem √ac ke≠alik  
 
                                    Virilsün evvelâ √a……ı ¡ibâdıñ  
                                      Ki yo…dur i√tiyâcı ol cevâdıñ 

 
                                   ¿ülü& mâlımdan olsun hem va§iyyet  
                                     ◊u…û…u'llâha §arf olsun bu vüs¡at 

 

                                                 
1033 durmasun:  †urmasun   Ç      Yâ-sµn:  pes  Ç    
1034 bunı:  anı  K 
1035 Başlık:  Va§iyyetü'l-Mü™minµn:  Va§iyyetü'l-Evliyâ    K 
*Müminlere vasiyet (hakkındadır.)  
1036 kefenden:  kefende   Ç 
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    Eger √â≥ır bulunmazsa √elâl mâl  
                                         Birinden itsün isti…râ≥ı1037 der√âl    
 
                         1960       Bu târµ« oldı biñ yetmiş yedide 
                                     Ya…µnen †oπmuşam1038 ¡ıydü's-sa¡µde  
 
                                     Tamâm oldu…da ¡ömrüm olsa her …aç  
                                İçinden on ikisin itsün i«râc1039   
 
                      Pes andan devr olunsun1040 ol ba…âyâ 
                                   Virilsün fidyeler olsun ¡a†âyâ 
 
[K 77a]                            Beher gün altışar va…t ola ma√sûb  
                                    Birine nı§f-ı §â¡  bürr1041 ola mevhûb  

 
                                    İki aylı… fidye dört yüz1042 …ır… üç oldı1043  
                                   Bahâ ta…dµr olunsun her …aç oldı  

 
                     1965    Bulunsun hem iki âdem fa…µreyn  
                                   ¡Afµfeyn …âni¡eyndür hem √a…µreyn      
 
                                 İki aylı… fidyeyi temlµk iderler1044     
                                 Birin hem â«ere teşrµk iderler  
 
[Ç 71a]                         ◊üseyniñ benden ıs…â†-ıçun al sen 
                                     Saña virdüm1045 iki aylı… fidyesin ben1046  

 
                           ¢abûl itdüm disün anı fa…µrler  
                                   Saña tekrâr rı≥âsı-y-la virirler1047 
 
                                Tamâm oldu…da ıs…â†ıñ1048 bu devri  
                                      Aña temlµk ider ol mâlı fevrµ  

  

                                                 
1037 isti…râ≥ı:  isti…râ≥ K 
1038 †oπmuşam:  †oπmışam  Ç 
1039 ¡ömrüm:  ¡ömrim  Ç   içinden:  içinde  K 
1040 olunsun:  olsun  K 
1041 bürr: bir  Ç 
1042 yüz:  -    Ç 
1043 Beyitin ilk dizesinin vezni bozuktur.     
1044 Beyitin ilk dizesinin vezni bozuktur 
1045 virdüm:  virdim  Ç 
1046Beyitin ikinci dizesinin vezni bozuktur.                                                                                                                                                                                   
1047 virirler:  vireler  Ç 
1048 ıs…â†ıñ:  ıs…â†ın  Ç 
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                          1970 Da«ı hem §avm içün devr eylesünler  
                                    ◊isâbın eyleyüp hem söylesünler  
 
                   Beher gün nı§f-ı §â¡ kim1049 oldı buπday  
                                   Otuz gün fidyesi hem oldı bir ay  
 
                                        Olur on kerre devr olursa kâfµ  
                                         Bu müsta√sen benim ¡indimde vâfµ 
 
                                 Ni§âbım1050 olmadı yo…dur zekâtım 
                                Velâkin ço…-durur …almış §alâtım  
 
                       Velâkin devr olunsun oldı mercû  
                                      Recâ itdüm »udâdan ola ma¡füv1051 
 
                         1975       Devir câ™iz degil keffâretânı  
                                        Virilsün ¡aynı hµç ketm itmez1052 anı  
 
                                      ◊u…û…-ı ¡abd ü fı†ra ne≠r-i …urbân 
                                   Ki bir…aç1053 devr idüp hem …ılsun i√sân  
 
                        Virirler §avm içün keffâretânı  
                                        Yemµnden on virile bu beyânı  
  
[K 77b]                       Virür her bir fa…µre nı§f-ı §â¡i 
                                       ¡Adedde yüz yigirmi ola dâ¡µ 

 
                              Buña tevfµ…1054  ider cânım yemµni    
                                 Hem i†¡âm ideler ço… müslimµni 
 
                 1980     Eger buπdayda ger olmazsa imkân  
                                      Virilsün …ıymeti ço…1055 oldı i√sân  
 
                                     Bulunsun anda bir ¡âlim-i §âli√  
                                    İder ol ihtimâm bitsün me§âli√         
 

  

                                                 
1049 kim:   ki   K 
1050 ni§âbım:  ni§âb-kim  K 
1051  ma¡füv:  maπfûr   Ç 
1052 itmez:  itme  K 
1053 ki :  -  Ç   bir…aç : birer  Ç   
1054 tevfµ…:   tevkµf   Ç 
1055 ço…:  çün  Ç 
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[Ç 71b]                            İki âdem söyleşüp …abrim …azarlar1056        
                                   Kitâba uydurup anı düzerler    
 
  Yigirmi a…çe virsün her birine  
                                       ◊elâl itdüm disünler birbirine  
 
                                Gelüp andan baña πassâl-i ¡âlim  
                                    Umûr-ı πaslı hem ol ola fâhim  
 
                         1985       Beni πasl eyleyüp itdikde itmâm    
                                  Cemµ¡an «al…a eylesünler1057 i¡lâm   
  
                         İmâmet eylesün bir ferd-i ¡âlim  
                               Aña emr eylesün ehlim ¡ayâlim  
 
                              Eñ1058 ednâ üç §aff olsunlar cemâ¡at   
                            Benim çün eylesünler ¡ar≥-ı √âcet    
   
                           Giderken itmesünler ref¡-i e§vât  
                                 Revâ görmez anı erbâb-ı √âlât  
 
                        La√id mümkin degildür bu türâba 
                                        Düzem dirken varır belki «arâba   
 
                         1990       Diyârıñ ¡örfüne vardır ri¡âyet  
                                İderler her ne a§l oldıysa ¡âdet1059  
 
                                  Yönüm hem …ıbleye tevcµh iderler  
                                      Du¡âyı «al…a hem tenbµh iderler  
 
                          O…unsun baş Elif-Lâm Âl-i ¡İmrân1060  
                                      Mesâkµn üzre hem …ılsunlar i√sân  
 
[K 78a]                           Benim …abrim ola andan müsennem    
                              Döküp §uyı iderler hem müressem1061  
 
                               Olunsun sûre-i Yâ-sµn tilâvet   
                                    Du¡â olsun saña benden emânet  

                                                 
1056 Beyitin ilk dizesinin vezni bozuktur. 
1057 eylesünler:  …ılsunlar  K 
1058 eñ : iñ  K 
1059 diyârıñ:  diyârın  Ç   iderler:  ideler  Ç   
1060 Âl-i ¡İmrân:  Âl- ¡İmrân  Ç 
1061 iderler:  ideler   Ç   müressem:  müvessem   K 
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                 1995  Bir âdem itsün andan baña tel…µn 
                                      Da«ı ma¡nâsını hem ide tebyµn  
 
                                    Olupdur ~â™ime hem vâlidemdir 
                                      Da«ı hem mur≥i¡amdur1062 nâşidemdir   

 
[Ç 72a]                    ¡Ayâlim ehlim evlâdım √abµbim  
                                     Unutmañ siz du¡âdan ¡andelµbim    

 
                            Tilâmµ≠im ü a√bâbım «alµlim  
                                      Anuñ geldikde gün ay hefte yılım1063  
  
                                      O…uñ ¢ur™ân’ı hem idüñ münâcât   
                                       »udâ ¡indinde redd olmaz bu √âcât  
 

                Mebâ√i&-i Münâcât1064 

 

                          2000        İlâhµ ente ¡allâmü'l-πuyûbı1065 
                                     Ke&µrü'l-lu†f-ı settârü'l-¡uyûbı  
 
                              Kerµmun ente Mevlânâ Ra√µmun1066  
                                      Serµ¡'ül-¡afvı keşşâfü'l-kürûbı 
 
                                    ¢adµmun ente mevcûdun ma¡bûdun1067 
                                       Mu√ibbü'l-«ayrı fettâ√ü'l-…ulûbı     
                                                                                                                    
                                       Te¡âlâ şânuhu ammâ ye…ûlûn1068                                    
                                      ¡Adµmü'l-mi&l-i §ebbâ¡u'l-√ubûbı 
 
        ¡A≠âbıñdan emµn it ra√metiñ §aç  
                               Da«ı nâ-merde hem sen itme mu√tâc 

 
                          2005       ¢uluñdan def¡ ola emrâ≥ u es…âm  
                                   Sürülsün gitsün a¡≥âsından âlâm  

                                                 
1062 mur≥i¡amdur:  mur≥ı¡ımdur  K 
1063 «alµlim: √abµbim Ç   gün:  - Ç     yılım:  lebµbim   Ç 
1064 Başlık :  Mebâ√i&-i Münâcât  :  Du¡â-Nâme   K 
*Münacat hakkındadır. 
1065 Ey Allah'ım;  gaybleri en iyi bilensin,  lütufları bol olan,  ayıpları örtensin. 
1066  Kerimsin, sen bizim Mevla’mızsın, merhamet edensin, affedensin, sıkıntıları keşfedip  
giderensin.                                             
1067 Sen kadimsin,  yaratansın,  var  edensin, hayır sevensin,  kalpleri açansın. 
1068 O'nun şanı söylenenlerin çok üstündedir. Benzersizsin,  güzel kokuları yayansın. 
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                                  Ola ≠ürriyyeti ¡âlemde bâ…µ      
                               ¡İlimden bulmasunlar iftirâ…ı 
 
[K 78b]          Müyesser eyle hem1069 §oñ demde µmân      
                                      Ba¡µd olsun aña hem nâr-ı nµrân 
 
                                   Da«ı …abriñ ¡a≠âbından emµn it  
                                     Cinânıñ rütbesin yâ Rab …amin it1070 
 
                                Eger etbâ¡ eger a√bâb eger âl  
                                    ¢amuya ra√metiñ sen eyle µ§âl1071  
  
                        2010     Ola her birleri ma…bûl-i der-gâh  
                                      Murâdıñ «al… ide ¡âlemde Allâh  
 
[Ç 72b]                         Fenâ milkinde bulsunlar selâmet  
                                  Cehennemden emân cennetde râ√at  
 
                                   İlâhµ sen …abûl it bu du¡âmı  
                              Berâber it yanıñda1072 «â§ ü ¡âmı  
 
                      Bu man@ûme ki her kim itse raπbet   
                                   Aña müştâ… ola â«retde1073 cennet    
 
                                   Ya her kim itse aña hem ma√abbet  
                                        O…uyup yazmaπa …ılsa meveddet  

 
                          2015       Ma√abbetden1074 anı itse kitâbet  
                                     Teşevvu… …ılsa andan hem işâ¡at   
 
                          Ya bundan eylese bir dost na§µ√at  
                                      Veyâ √ıf@ itmege …ılsa ¡azµmet 
  
                                      Da«ı med√-ile «al…ı …ılsa meyyâl 
                                       ◊a…µ…atden aña hem itse i…bâl  
 
                                       Veyâ µ§âl iderse bir diyâra  
                                       Bunuñ neşriyle varsa ifti«âra 

                                                 
1069 hem:  -   K 
1070 …abriñ:  …abrin  Ç   cinânıñ rütbesin:  cenânuñ rütbe sen Ç 
1071 ra√metiñ:  ra√metin  Ç    µ§âl:  irsâl  K 
1072 yanıñda:  yanında  K 
1073  “â«iret”  vezin gereği “â«ret” şeklinde gösterilmiştir. 
1074 ma√abbetden:  mu√abbetden   Ç 
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                     Teberrük eyleyüp yazdırsa anı  
                                    Veyâ köyden köye gezdirse anı  

 
                         2020        Sa¡âdet «ânesinden itse ma√fû@  
                                     O…utsa eylesem anı mel√û@1075  
 
                                 İlâhµ anları …ıl sen mu¡ammer  
                                   Da«ı düşmânların1076 eyle müdemmer  
 
[K 79a]       ≤arûret çekmesün dünyâda a§lâ  
                                       Aña hem kân ola cennât-ı me™vâ  
 
                                     Cehennemden «alâ§ it ey »udârâ    
                                    Ola ma√şerde mesrûr âşikârâ  
 
                                    Da«ı sen anlara …ıl lu†f u i√sân  
                                   Müyesser eyle hem §oñ demde µmân  
 
                      2025  Murâdın vir anıñ dünyâda yâ Rab 
                                    Emµn it …or…usundan1077 cümle sen heb  
 
[Ç 73a]                          Cemµ¡an ¡u≥vuna §ı√√at selâmet  
                                     Hidâyet …ıl ¡inâyet …ıl1078 §ıyânet  
 
                                   Getürdüm bunda zµrâ ço… mesâ™il   
                                   Ben oldum her birinde cümle nâ…ıl   
   
               E§a√√ın yazmışam na…liñ ahâlµ  
                                 Gider sen1079 πayrı bundan …µl ü …âli  
    
                              ¡A…â™id ¡ilmini hep cümle yazdım  
                                 Anı incü gibi bir «ay†a dizdim 
 
                         2030        Da«ı â«er mesâ™ilden münâsib         
                                    Getürdüm çünki olmuşdur me†âlib  
 
                    Cevâhir √o……asıdur işbu man@ûm  
                                  ¡A…â™idden na@µri oldı ma¡dûm   
     

                                                 
1075  «ânesinden:  «ânesine  K   eylesem:  eylese  K 
1076 düşmânların:  düşmenlerin  Ç 
1077 …or…usundan:  …or…usından  Ç 
1078 …ıl:  - Ç 
1079 gider sen:  gidersin   Ç 
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                              Bi-√amdi'llâh tamâm oldı risâle  
                                 Mu«âlifler olur bundan izâle  
 
                                    Va§iyyet olsun itsünler münâcât  
                                    Beni yâd eylesün erbâb-ı √âcât 
 
                 Didim1080 târµ«ini fet√ itdi Bârµ 
                                       Risâlem Ehl-i Sünnet yâdigârı 
 
                          2035    Mu…addem ≠ikr olundı ibtidâsı  
                                Mu™a««ar söylenildi intihâsı1081  
 
                           Da«ı hem ortası târµ«i buldı  
                             Kitâbım tâm olup meydâna geldi 
 
[K 79b]          Fe-temmü'n-na@m u fµ-¡ilmi'l-¡a…â™id1082 
                                    Ve ∂a¡nâ cevfehû külle'l-ma…â§id 

 
 
 

El-√amduli'llâhi ¡ale't-temâmi ve ¡alâ Resûlihi ef∂alu'§-§alavati ve's-selâmi 
ve ¡alâ âlihi ve a§√âbihi'l-kirâmi §alat ve selâm ilâ yevmi'l-…ıyâm ve …ad 
yessera'llâhu ¡azµzü'l-¡allâm itmâmu hâ≠e'l-kitâbu'ş-şerµf ¡alâ yedi'l-fa…ri'l-enâm 
Mu√ammed Zekµ min telâmµ≠i Mu√ammed Kemâlµ ra∂ıya'llâhu ¡anhu Te¡âlâ 1083          

                                                   
                                                                  1235 
                                                                  Sene 

                                                 
1080 didim:  didüm  Ç 
1081 olundı:  olupdur   Ç   söylenildi :   söylenendir Ç 
1082 Akaid ilminin nazım kitabı tamamlandı.  Maksatların tamamı bu eserde yazıldı. 
1083  Allah'a hamd olsun, kitap tamam oldu. Kıyamete kadar salat ve selam Resul’un, O’nun 
ailesinin ve büyük dostlarının üzerine olsun. Aziz ve her şeyi bilen Allah, bu kitabın 
tamamlanmasını kolaylaştırdı. Yaratılmışların en mütevazisi olan Muhammed Kemalî, Allah 
ondan razı olsun, için talebelerinden Muhammed Zeki'nin eli ile bu kitabın tamamlanmasını aziz 
ve her şeyi bilen Allah kolaylaştırdı.                                                
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            A 

âb (Far)  :  Su. 
     â.  73 
     â.-ı µmân  1164 
     â. u  dârı    84  
     â.+ı  
        â. (âbü'l-√ayât  “ İçene ölümsüzlük   

            verdiğine inanılan efsanevî   

 su.”) 1093              
     â.+ı 
        â. 1406, 1686 
          [=6] 

¡abâ (Ar.) :  Yünden ve kaba kumaştan   
          yapılmış  bol, geniş giyecek.                     
          ¡a.+ya   
             ¡a.   37, 1352 
                  [=2] 

âbâd (Far) : Mamur, şen, bayındır. 
 â.  158 
  [=1] 

¡Abbâs (öz. a.) : Hz. Muhammed’in     
              amcası, Hz. Abbas.          

 ¡A.  1238 
        [=1] 

¡abd (Ar.) :  Köle, kul.  
      ¡a.-i  ∏âfir    624 
      ¡a.-i  πâfil    1479  
       ¡a . (√u…û… -ı ¡a.) 1976 
      ¡a.+e  
          ¡a. 809 
      ¡a.+i 
         ¡a. 860 
            [=5]  

 âb-dâr (Far) : Sulu, taze.       
 â.+a 
               â. 1716 
      [=1] 

âb-dest  (Far) : Müslümanların belli  
               ibadetleri yapabilmek için bir   
               düzen içerisinde bazı organları   

        yıkayıp bazılarını mesh etme   
          yoluyla yaptıkları arınma.     

       â.  655                             
        â.   al-   494,  1373, 1578, 1941     
                [=5] 

¡Abd-i Ra√mân (öz. a.) : Cennetle   
müjdelenen on  
sahabeden biri.              

                       ¡A.  1237  
                           [=1] 

¡abid ( < Ar. ¡abd) :   Köle, kul.  
 bk. ¡abd   

                  ¡a.+den 
                     ¡a. 1082 
                       [=1]    

¡âbid (Ar.) :  İbadet eden, tapınan. 
           ¡â.+leri  
               ¡â.  945   

       [=1] 

¡âbir  (Ar.) : Bir yerden geçen, geçici.    
             ¡â.  ol-  1669          
               [=1]  

¡acâyib  (< Ar.  ¡acâ™ib  ) :  Çok tuhaf şey,  
               anlaşılmaz. 
     ¡a .  458, 1620  
         [=2] 

¡accâl (Ar.) :  Çok acele eden, aceleci. 
            ¡a. ol-  1816 
    [=1] 

 ¡aceb (Ar.) : Şaşılacak şey, garip.   
            ¡a.  491,  492, 1346                    
            ¡a.+dür   
                ¡a. 99, 1627, 1729, 1889 
            ¡a.+mi 
                ¡a. 1138            
       [=8]    

acı:  Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı   
         duyu.          
             a.  1716 
  [=1] 

¡âciz (Ar.) :  Zayıf, güçsüz.  
          ¡â. ol-   287, 288,  393, 1794  
          ¡â.  …al-   487  
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              [=5]      

¡aciz (<  Ar. ¡acz ) :  Becerisizlik. 
                        bk.  ¡acz 

        ¡a.  294, 302, 317, 318 (2)                                                                
        ¡a.+ dendür   
            ¡a.  315 
        ¡a.+dir     
            ¡a.  1004 
    [=7] 

¡acz  (Ar.) :  Becerisizlik. 
           ¡a.  361 
  [=1] 

aç:   Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. 
 a. 870 
 a.+ı     
              a. 863         
    [=2] 

aç- :  1.  Uyanık, dikkatli bulunmak.  
           a.- !       
              a.  381 
    [=1] 

         2. Yarmak, parçalamak.  
              a.-ma…     
                 a.  811 
                  [=1] 

açdır- :  Açma işini yaptırmak.  
       a.-dı 
                    a. 1171 
         [=1] 

 açıl- :  Açma işine konu olmak.  
     a.- a    
                   a. 1753 
         [=1] 

 ad: Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya,   
        tanımlamaya,açıklamaya, bildirmeye,   
        yarayan söz, isim, nam. 
           a. 1224 
           a.+ı 
              a. 948, 1090, 1555, 1840 
   a.+ıdur  
               a.  1768 
 

            a.+ıñ   
               a.  911     
      [=7] 

a¡dâ (Ar.) :  Düşmanlar.       
 a.  487, 1924 
               [=2] 

âdâb (Ar.) :  Usuller, yollar, kaideler.  
           â.  121, 1348  (2)         
           â. (…ânûn-ı â.) 42 
           â. (¡ilm-i â.)   208 
      [=5] 

a¡dâd (Ar.) : Sayılar.   
           a.+ı  
              a. 1883   
           a.+ı   
              a.  941 
    [=2] 

¡adâlet (Ar.) : Hakka uygunluk, doğruluk.  
  ¡a. eyle-  1678, 1915    
             ¡a. it-  1627    
                [=3] 

¡âdât (Ar.) : Âdetler, hâller.    
          ¡â.  1512 
          ¡â. («ar…-ı ¡â.) 1323 
          ¡â.-ı eslâf   1955 
    [=3] 

¡adâvet (Ar.) : Düşmanlık, yağılık. 
              ¡a.  it-  986 
      [=1] 

¡add (Ar.) :  Saymak. 
 ¡a.  it-  628 
   [=1] 

¡aded (Ar.) :  Sayı. 
            ¡a.  822, 927 
            ¡a.+de  
                ¡a. 1013,  1978 
       [=4] 

Âdem (öz. a) :  İlk insan, ilk  peygamber, 
             Hz. Adem.           
             Â. 1026   
             Â. (şer¡-i Â.) 1009, 1020, 1022,  
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            1028        
            Â. (devr-i Â.)  1019    
            Â. ü  ◊avvâ  1012    
            Â. ü  Mûsâ   1016  
            Â.+e  
                Â. 1006, 1018   
       [=10]     

âdem  (Ar.) :  İnsan, adam.   
â.  13, 90, 560, 572, 609, 657, 666, 
788, 826, 843, 849, 866, 875, 
1145, 1172, 1484, 1787, 1810, 
1965, 1982, 1995   

           â.  (evlâd-ı â.) 244, 974, 1648, 1878             
           â.+kim 
               â. 612, 820 
           â.+le  
              â. 1525 
           â.+ler 
              â.  255, 890 

    [=30] 

¡adem (Ar.) :  Yokluk. 
             ¡a.   276, 298, 1601, 1611 
    ¡a.  ol-   “Yok olmak”   278 
  ¡a.+den  
                ¡a.  414 

      [=6] 

¡âdet (Ar.) :  Görenek, alışkanlık, usul.  
    ¡â.  it-  1990         
    ¡â.  ol-  39  
       [=2] 

adım : Yürümek için yapılan ayak    
             atışlarının her biri.    
    a.+a  
                a. 1378 
      [=1] 

¡âdil (Ar.): Adaletli, doğruluktan    
           ayrılmayan. 
           â.  ol-   1630 
    [=1] 

¡adµm (Ar.) : Yok olan.   
 ¡a.+dür   
               ¡a. 349 
      [=1]  

¡adµmât (Ar.) :  Yok olanlar.    
    ¡a.  355 
                [=1] 

¡adl (Ar.) :  Doğruluk, adalet. 
         ¡a.  it-    817, 1208 
         ¡a. ü  in§âf   1210 
              [=3] 

 ¡adû (Ar.) :  Düşman.  
 ¡a.+dır   
               ¡a. 978 
            ¡a.+sı   
               ¡a. 974 
  ¡a.+sın 
                 ¡a.  5, 1627 
                    [=4]                  

¡Adüvvu'llâh (Ar.) : Allah düşmanı. 
                       ¡A.  ol-   1333 
               [=1] 

âfât (Ar.) : Belalar.  
         â.  1300, 1510 
         â.-ı  sözler  756   
        âfâtü'l-lisân  “Dil belası”  1299    
               [=4]  

¡Affân (öz. a) :  Hz. Osman’ın babası. 
             ¡A. (ibn-i ¡A.)  1214 

      [=1] 

¡afµfeyn (Ar.) :  İki namuslu kişi.  
     ¡a.  1965 
       [=1] 

âfitâb (< Far.  âf-tâb) :  Güneş.   
              â.+ı 
                â. 1209   
              â.+ım  
                â. 374, 1458  
                   [=3] 

Afşârµ (öz. a.) : On birinci yüzyıldan    
itibaren mühim roller oynamak   
suretiyle adlarını zamanımıza 
kadar yaşatmış Oğuz boyu olan 
olan Afşarlar’a  mensup  kişi.                                             

     A.+yem   
                    A.   24 
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         [=1]                            

¡afv (Ar.) :  Suçu bağışlama. 
          ¡a. 735  
          ¡a. eyle-  57, 1652, 1698 
          ¡a.  it-     616, 660, 874 
          ¡a. u  πufrân  1654, 1814  

          [=9] 

afyon (Ar.) : Olgunlaşmamış haşhaş    
kapsüllerine yapılan çiziklerden 
sızan, güçlü bir zehir olmakla 
birlikte içinde  morfin, kodein vb. 
uyuşturucular bulunan madde. 

             a.+ıla       
                a.  743 
       [=1] 

âgâh (Far.) : Bilgili, haberli, uyanık.      
           â.  ol-   245,  956, 1316, 133              
             [=4] 

aπır :  Tartıda çok çeken, hafif karşıtı.  
 a.+dur  
               a. 1644 
               [=1] 

aπırlı… :  Ağır olma durumu.  
               a.  1715 
                 [=1] 

aπız:  Ağız. 
         a.  396 
         a.+dan  
            a.  228 
         a.+ı 
           a. 109 
        a.+ımı 
           a.  1952 
        a.+ın  
          a.  1432           
            [=5] 

aπla- :  Üzüntü, acı, sevinç vb.nin etkisiyle   
             gözyaşı dökmek.             
   a.-r   
                a. 1637 
     [=1] 

aπniyâ (Ar.) :  Zenginler. 

 a.  1669 
   [=1] 

aπrâ≥ (Ar.) :  Maksatlar, niyetler.  
 a.  1307 
   [=1] 

aπ§ân  (Ar.) :  Dallar, budaklar. 
             a.  1343    
              [=1]   

aπyâr (Ar.): Gayrılar, başkalar, yabancılar. 
 a.  583    
            a.  ol-   442    
   [=2] 

âh (Far.):  Ah, eyvah; sıkıntı.  
       â. u niyâz  1183  
       â. u efπân  1949 
       â.+ı  
          â. 85,  103  
           [=4]    

ahâlµ (Ar.):  Halk.  
 a.   438, 1673, 1723, 1726, 1738, 
1747, 2028     

            a.+si                  
   a. 1692, 1754, 1774, 1823,     
1824, 1922    

    [=13] 

  a√bâb (Ar.) :  Dost, bildik, tanıdık. 
     a.  2009 
                a. (≠emm-i a.)  782    
     a.+ım   
                  a. 1998  
                a.+ıma  
                   a. 1954 
         [=4] 

a«bâr  (Ar.) :  Haberler, söylentiler. 
              a.  559, 1537   
           a. (âyât u a.)  312, 443, 1091,   
              1939       
              a.-ı ¢ur™ân   483    
              a. (¡a…l-ı a.)  524  
                   [=8]     
 
a√câr  (Ar.) :  Taşlar.      
              a. (seng ü a.) 1855 
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 [=1] 

¡ahd  (Ar.) :  1. Söz verme.   
                 ¡a. ü  mµ&â…    637 
                     ¡a.+i 
                       ¡a. 1270    
                     ¡a.+i 
                        ¡a. (na…≥-i ¡a.)  1830 
                          [=3]        

                   2. Devir, zaman.                 
          ¡a.+i 
                       ¡a. (va…ti vü ¡a.)  1846 
                           [=1]               

â«er  (Ar.) :  Başka, diğer.  
            â.  1463, 2030 
            â. (cins-i â.)  182 
            â.+den  
               â.  327 
            â.+e   
              â. 1966 
               [=5] 

â«ir  (Ar.) : Son, sonra, sonraki. 
           â. 1061, 1428, 1935 
           â.+idür 
              â. 1012 
             [=4]   

â«iret  (Ar.) :  Öbür dünya, ahret.   
              â. (dâr-ı â.)  1563   
              â.+de  
                 â.  2013 
                  [=2]  

a«≠ (Ar.)  :  Alma, kabul etme.  
         a.-ı nûr 1404  
           [=1] 

a√kâm  (Ar.) :  Emirler, hükümler.  
                a.  1028, 1282, 1345, 1549    
                a.-ı tecvµd  230 
                a. (teblµπ-i a) 1366  
                a.-ı  Nu¡mânµ 1538 
                a.+da  
                   a. 1537 
                a.+ı 
                   a. 1547, 1554  

   

         a.+ı 
            a.  9, 185, 1066        
         a.+ını  
             a. 1879 
            [=14] 

a√…ar (Ar.) : Çok hakir, değersiz. 
             a.  (ef…ar-ı a.) 23 
                [=1]   

a«lâ… (Ar.) :  Yaradılış, huy. 
            a.  1074    
            a. (¡ilm-i a.)   242,  1310 
            a. (teh≠µb-i a.) 1298 
            a.+ı     
    a. 1158   
                 [=5] 

A√med (öz. a) : 1. Hz. Muhammed.  
                           A. (ism-i A.)  1143  
                           A. (vücûd-i pâk-i A.)   
                           1179   
           [=2]      

                      2. Hanbelî Mezhebi’nin   
    Kurucusu Ahmed bin          

    Hanbelzade.    

                             A. 1501, 1564  

                             A.+durur  
                                 A.1288 
                                   [=3]                   

â√mer (Ar.) :  Kırmızı, kızıl.   
   â. (yâ…ût-ı â.) 115 
           [=1] 

a√râ  (Ar.) : Daha uygun, daha münasip,     
            daha layık.   
   a.   505 
     [=1] 

â«ret (Ar.):  Öbür dünya. 
         bk.  â«iret      
          â.+de  
              â.  1570               
                [=1]                 

a√sen (Ar.) :  Daha iyi, daha güzel.  
          a.  522    
          a.  ol-  360 
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          a. (vech-i a.) 819 
[=3] 

a«şam (<  Tr. a…+Far. şâm) : Gündüzün   
son ve gecenin  ilk saatleri, akşam 
vakti. 

             a.  863 
             a«şam  ol-  987    
                [=2]             

 a√vâl  (Ar.) :  Durumlar, hâller.   
              a.  197, 211, 455, 499, 548    
              a. (taπyµr-i a.)  387 
   a.+in 
                 a. 980 
        [=7] 

a«yâr (Ar.) :  İyi ve faziletli olanlar.  
           a.  583, 775 
     [=2] 

a«≠ (Ar.):  Alma, kabul etme.  
         a.  eyle-   “ Almak.”  791  
                [=1] 

¡â™id (Ar.) :  İlgili, ilişikli.       
          ¡â .  416 
            [=1] 

a… : Kar, süt  vb.nin  rengi, beyaz.     
        a.  1683 
         [=1] 

a…- :  1. Sıyrılıp çıkmak.  
           a. -ar  
              a.  1354 
    [=1] 

       2. Sıvı maddeler bir yerden başka bir  
         yere doğru gitmek. 
            a.-ar       
               a. 1689, 1734           
             a.-up 
                a. 1732     
      [=3] 

 

¡a…â™id  (Ar.) : İslam dininde inanılması    
farz olan hususlar, iman esasları,  
dinin temel kural ve hükümleri. 

              ¡a.  65, 184, 2029 
              ¡a.+den  
                 ¡a.  2031      
                     [=4] 

a…â§µ  (Ar.) :  Çok uzaklar.                
             a.  768, 973 
           [=2] 
 
a…çe : Küçük gümüş para.  
             a.  1983 
               [=1] 

a…dem (Ar.) : İlk, önce, önceki.  
               a.  544, 778, 997, 1142   
                         [=4] 

¡â…ıbet (Ar.) : Nihayet, son.  
             ¡â. 159, 554  
             ¡â.  bul-  101         
       [=3] 

¡â…ıl (Ar.) : Akıllı kimse.  
          ¡â.  ol- 75, 425, 1479                    
   [=3] 

¡a…ıl (< Ar.  a…l) : Akıl, us.   
                                bk.  ¡a…l   
 ¡a. 273,  401        
            ¡a.+dan   
                ¡a. 334 
  ¡a.+lar  
                ¡a.  393 
        [=4]    

¡a…l (Ar.) :  Akıl, us.  
            ¡a. 278, 541  
            ¡a.-ı a«bâr  524 

 ¡a.  it-  “ Herhangi bir önlem ya da         
çareyi zamanında düşünmek.”    
1059   
 ¡a. yürüd-  “Herhangi bir konuda  

              fikir vermek.”  539 
              ¡a.+ı 
                  ¡a.  400                                      
               ¡a.+ı 
                   ¡a.  357, 1193, 1339           
                [=9] 

¡a…len  (Ar.) :  Akıl ile, akıldan.   
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              ¡a.   290, 313, 378 
                 [=3] 

a…rabâ (Ar.) : Aralarında soy yakınlığı    
              olanlar.   
    a.+ma  
                 a. 1954 
   a.+yı  
                 a. 1583 
        [=2] 

a…rân (Ar.):  Eş ve benzer olanlar, yaşıtlar.  
            a. (fev…-i a.)  1104 
 a.+ı   
             a.  1565     
                    [=2] 

¡a…reb  (Ar.) :  Zehirli ve tehlikeli hayvan.  
             ¡a.  1476, 1619  
             ¡a.  (mârân  u  ¡a.) 1781 
  ¡a.+le  1761 
      [=4] 

¡aks (Ar.) :  Çarpma, çarpıp geri dönme. 
            ¡a.  1002  
            ¡a.-ı lâ√i…  830   

               ¡a.  eyle-   1097 
             ¡a.+i  
                ¡a. 838            
                 [=4]                

a…sâm (Ar.) : Parçalar, bölümler.      
   a. 382, 538 
   a.+ını   
                  a.  228 
         [=3] 

a…†âr  (Ar.) : Taraflar, yanlar.     
             a. 1415 
   [=1] 

a…vâ  (Ar.)  : En kavi, çok kuvvetli.  

   a.  432     
              a.'r-rüsûmdur  195 
   a.  ol-  202  
      [=3] 

a…vâl  (Ar.) : Sözler.  
            a.  1388  
            a. (§ıd…-ı a.)  975 

            a.-i Nu¡mân  1534,  1851      
 a.+i        
             a.  1849           
     [=5] 

a…vâm  (Ar.) : Milletler, uluslar.   
               a.  127 
      [=1] 

a…≥â (Ar.) : Fıkıhda bilgin.  
            a.-yı √âcât  
               a.  1322 
       [=1] 

âl (Ar.) :  Aile .    
 â.  2009 
 â.+ine  
               â. 18 
 â.+ini  
               â. 1273   
      [=3] 

al-:  1. Bir şeyi elde etmek, ele geçirmek.  
 a.-!  
              a  74, 1967   
 a.-dı  
               a. 1109, 1110, 1124  
 a.-dı…da 
              a. 1785 
 a.-ma… 
               a.  771, 792, 1799 
 a.-maz 
              a. 93 
 a.-sun 
               a. 218 
 a.-up  
               a.  230, 231 
 a.-ur 
              a. 94, 1649  
               [=15] 

     2. Kadınla evlenmek. 
 a.-ur  
               a. 1146 

     [=1] 

    3. Yardımcu fiil olarak kullanılır. 
            a.-!   
               âb-dest  al-  494 
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           a.-a   
        le≠≠et al-   444   
            a.-dı  
               le≠≠ât  al-  1124 
               meydân  al-  1568, 1924 
               le≠≠et  al-   1687 
            a.-ur miñ 
                le≠≠et  al-  499  
            a.-up          
                âb-dest al-    1373   
            a.-ma… 
               âb-dest al-     1578 
         [=9] 

    4. Gereken şeyi kendine mal etmek.  
 a.-up  
               a. 104 
                [=1]      

a¡lâ (Ar.) : Daha yüce, en yüksek. 
 a.  673, 934, 1024 
            a.  ol-   1012 

a.+sı  
   a. 1721  

     [=5] 

âlâm  (Ar.) :  Kederler, elemler, acılar.   
             â.  144, 1448, 1741, 1936, 2005 
            â. (lems-i â.)  528 
          [=6] 

¡alâmât  (Ar.) :  İşaretler, izler, nişanlar.  
                ¡a.  130, 383, 1900 
                     [=3] 

¡alâmet  (Ar.) : İşaret, iz, nişan.     
              ¡a. 1910  
     ¡a.+dir  
                  ¡a.  305 
          [=2] 

âlât (Ar.) :  Vasıtalar, aygıtlar.  
    â. 529, 811 
       [=2] 

aldan- : Görünüşe bakarak yanlış bir   
              yargıya varmak,  yanılmak. 
             a.-ma  
                a. 1362      
        [=1]  

aldır-  :  Alma işini yaptırmak.  
   a.-sunlar  
                 a. 1941  
       [=1] 

¡âlem (Ar.) : 1. Dünya, cihan. 
¡â.  560, 563, 566, 974, 
1172, 1597, 1878, 1899  

                      ¡â.  («al…-ı ¡â.)   406, 1127  
           ¡â. (şâh-ı ¡â.)   1484 
           ¡â.  (nûr-ı ¡â.) 1648 
           ¡â.+de 

   ¡â. 146, 153, 158, 188,   
426, 483, 774, 990, 1827, 
1888, 1902, 1908, 2006, 
2010 

            ¡â.+den  
                          ¡â.   408, 564 
            ¡â.+e   
                          ¡â. 15, 56  
             ¡â.+i 
                         ¡â.  14    
             ¡â.+i   
                           ¡â.  950  
              ¡â.+ler   
                            ¡â.  30  
                   [=33] 

                     2.  İnsanlar , halk. 
               â. 410, 1119 
                â.+e  
                           â. 1112 
                         â.+ler  
                           ¡â.  310 
              ¡â.+leriñ  
                            ¡â. 12 
                   [=5] 

  ¡alem (Ar.) :  Has  isim.  
              ¡a.+dür  
                  ¡a. 1143 
                    [=1]  

¡alem-dâr  (Ar.)  : Bayrak taşıyan.     
        ¡a.  1239 
           [=1] 

âlet  (Ar.)  : Vasıta, aygıt.    
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 â. 1884  
 â.+dir  
   â. 206  

              â.+inden 
              â.  926 
     [=3]    

alın : Yüzün kaşlarla saç arasındaki      
          bölümü.   
 a.+ına  
               a. 1863 
       [=1] 

alın- : Elde edilmek.  
 a.-dı 
               a. 466 
 a.-maz  
               a. 88, 1813 
      [=3] 

¡Alµ   (öz. a.) :   Dördüncü halife  Hz.  Ali.  
¡A.  1255 

 ¡A.+dür 
              ¡A.  1220, 1236 
       [=3] 

¡âlµ  (Ar.) :  Yüce, ulu.  
 ¡â.  36, 320, 556, 841, 970, 1159,  
1180, 1181, 1213, 1219, 1267, 
1269, 1316, 1471, 1723, 1759 

           ¡â. (firdevs-i  ¡â.)  58         
           ¡â. (Rabb-i  ¡â.)   447  
           ¡â. (nâm-ı ¡â.) 1287 
           ¡â. (§avt-ı ¡â.)  1410 
 ¡â.+den 
               ¡â. (dergâh-ı ¡â.)  1076 
               ¡â. (nesl-i ¡â.)  1845 
            ¡â.+dür  
                ¡â. 54, 1220 
        [=24] 

¡âlim   (Ar.)  :  Çok okumuş, bilgin.   
             ¡â. 53, 62, 77, 81, 90, 91, 106,  
             107,109, 172, 173, 517, 717,  
             1308, 1361, 1453       
             ¡â.  ol-  132, 331, 523, 601, 619,   

   818 
             ¡â.-i §âli√ 1981  

             ¡â. (πassâl-i ¡â.)  1984 
             ¡â. (ferd-i ¡â.)  1986 
    ¡â.+e  
                  ¡â.  101, 1362 
               ¡â.+ler  
                  ¡â.  1651, 1668 
    ¡â.+lere 
                  ¡â.  766, 1909 
                ¡â.+leri  
                   ¡â.  1877  
     ¡â.+leridür  
                   ¡â.  1759  

         [=34] 

Âl-i ¡İmrân (öz. a.) : Kur’ân’da yer alan  

                      bir sure adı.                                                                                                           
          Â.  1992 

               [=1] 

¡Alµyü'l-Murta≥â (öz. a.) :  Hz. Ali.  
                  ¡A.+dır  
                                 ¡A.  20 
                         [=1] 

Allâh (Ar.)  :  Tanrı, Allah.   
 A. 309, 320, 418, 421, 433, 501,      
610, 841, 956, 1609, 1671, 2010 

  A.+a   
    A.  398, 1637 

            A.+dan  
                A.  1588 
            A.+ı  
               A.  1637 
     [=16] 

alt : Alt, dip.  
       a.+da  
          a.  375 
       a.+ı 
         a. 1377  
       a.+ında  
          a. 1393 
            [=3] 

altı :  Altı (6).  
      a.  887, 905, 1378 
      a.+dır 
         a.  266, 270, 1016        
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          [=6] 

altıncı : Altıncı.  
             a.  307 
             a.+da   
               a. 1175, 1773 
             a.+sı  
               a.  337, 1636, 1697  
                  [=6] 

altışar : Altışar.  
             a. 1963     
              [=1] 

altı yüz dört : Altı yüz dört (604). 
            a. 1050 
             [=1] 

altmış :  Altmış (60).  
              a. 860, 862, 863 
          [=3] 

altun :  Altın.  
           a. 89, 92, 1164 
           a.+dan 
              a.  1706 
           a.+ı  
              a.  92,  116 
                [=6] 

¡âm  (< Ar. ¡âmm)  :  Herkese  ait,  umumi.  
 ¡â. ol-  “umumileşmek,         
genelleşmek.”    185, 699, 1133   

            ¡â. (ülfet-i ¡â.)  1366 
            ¡â.+ı 
                ¡â. («â§ u ¡â.)  1442 
                ¡â. (nef¡-i ¡â.) 1925 
  ¡â.+dur 
                 ¡â. (a¡râ≥-ı ¡â.)  545                  
             ¡â.+a 
                ¡â.  1560 
             ¡â.+ı 
                 ¡â.  1263 
                    [=9] 

a¡mâ (Ar.)  :  Körlük.          
         a.+dan  
            a. 13 
 

         a.+dır 
           a. 361 
             [=2] 

â¡mâ  (Ar.)  :  Kör, gözü görmez.               
             â.   718 
             â.  it-  812 
            [=2] 

A¡mâ…  (öz. a) : Halep yakınlarında       
               bulunan şehir.               
                 A. (şehr-i A.)  1831 
              [=1] 

a¡mâl (Ar.)  :  İşler, ameller.   
             a. 623, 731, 732, 965, 1512 
             a.-i insân 1640 
             a.+i  
                a. 917 
                  [=7] 

a¡mâr (Ar.)  : Ömürler.  
              a. 1033 
    [=1] 

¡amden(Ar.) : Kasten, bilerek ve isteyerek. 
    ¡a.  1069, 1810 
          [=2] 

¡amel (Ar.)  : İş, fiil.   
             ¡a.  917, 919, 1699 
              ¡a it-  “iş yapmak”  1546     
              ¡a.+de  
                 ¡a.  26, 235, 1520, 1641 
    ¡a.+den  
                 ¡a.  653 
               ¡a.+dür   
                   ¡a. 1500 
                ¡a.+kim   
                    ¡a.  265, 877, 1349 
            [=13] 

¡amelsiz (Ar. + T. ) :  Amelsiz.   
       ¡a.  818 
          [=1] 

¡âmil (Ar.) :  İbadet saihibi, iş işleyen. 
           ¡â.  173, 200   

¡â. ol- “ iş yapmak, işlemek”  77,   
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454 
  [=4] 

âmir (Ar.) : Emreden, amir.    
           â.  ol-   788  
  [=1] 

¡amm (Ar.) : Amca.  
           ¡a.+ileridür 
              ¡a.  1238 
      [=1] 

ammâ (Ar.) : Lakin, ancak. 
   a. 591 
    [=1] 

¡âmme (Ar.) : Umum, halk.  
   ¡â.+sinden 
                 ¡â.  961 
        [=1] 

¡âmmµ (Ar.) :  Avama mahsus, halka  
              ait.   
             ¡â.+leri   
                ¡â. 353 
       [=1] 

ân (Ar.) : Zamanın bölünemeyecek kadar   
        kısa olan parçası, lahza.         
 â. 206, 449, 594, 622, 1782, 1784 
 â.+ına  
               â. 1261 
      [=7] 

ana:  Anne.  
         a. 636   
         a.+sından 
            a.  1847 
              [=2] 

¡an¡ane (Ar.) :  Gelenek, rivayet.  
              ¡a.+yle  
                 ¡a.  240 
             [=1] 

¡anâ§ır   (Ar.)  : Unsurlar, elemanlar.   
                ¡a.  562 
                     [=1] 

¡anber (Ar.)  : Güzel koku.   

              ¡a. 1709 
              ¡a. (misk ü ¡a.) 74, 113, 120, 1707 
               ¡a.+den  
                   ¡a.(misk ü hem ¡a.) 1079 
                    ¡a.(misk ü ¡a.)  1144        
                 [=7] 

anca… : Yalnız, yalnızca, ama, lakin.  
              a.  154, 1641 
                  [=2]  

¡andelµb (Ar.)  : Bülbül. 
                ¡a.+im  
                    ¡a.  46, 980, 1997  
             [=3] 

¡âne (Ar.)  :  Kasık.  
           ¡â.+den  
              ¡â. 1943 
       [=1] 

añla-  :  Kavramak, idrak etmek.  
               a- !  
                 a.  54,  252, 1786 
               a. -r  
                  a.  214, 1063   
               a.-rdım 
                  a.  32 
               a.-sun 
                 a.   215 
                   [=7]   

¡âr  (Ar.) :  Utanma, hicap duyma.  
          ¡â. 82 
          ¡â.  it-  “utanmak”  859 
          ¡â.+ı                                                                                               
             ¡â.  202                                                                                                                                                          
           ¡â.+ı 
            ¡â.  82, 83 (2) 
              [=6] 

 ara :  1.  Ara yer, ortası, yer. 
            a.+sı   
                a.  1709  
              [=1] 

           2. O  zaman, o vakit.  
   a.+da  
                 a.  1293, 1596  
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                   [=2] 

ara- : Birini veya bir şeyi bulmaya   
           çalışmak. 
 a.-rsañ 
               a.  56, 1682    
                  [=2] 

¡Arab (Ar.)  : Arap ülkesi.   
            ¡A.+da    
    ¡A. (ar≥-ı ¡A.) 1820 
               ¡A.  1823 
         [=2] 

a¡râf (Ar.): Cennet ile cehennem    
            arasındaki bir yer.      
 a.  635, 1691 
            a. (ehl-i a.) 1690 
 a.+da  
               a.  1701   
     [=4] 

a¡râ≥ (Ar.) :  İşaretler, alametler.  
           a.  437, 536  
           a.-ı  ¡âm    545   
           a.-ı  ecsâm  561 
    [=4] 

ard:  Arka, peş  
         a.+ımdadır  
           a. 1855 
         a.+ından  
           a. 1657 
 [=2] 

ardınca : Arkasından.  
              a.  311, 555, 556, 557, 701, 1216,  
              1676, 1700  
                  [=8] 

arı : Saf, temiz.  
        a.  ol-   “temiz olmak”  1677 
             [=1] 

¡ârı≥ (Ar.) :  Gelen, sonradan olan şey.  
           ¡â.  992 
             [=1] 

¡ârµ (Ar.)  : Çıplak, hür.   
 

          ¡â.+dür 
              ¡â.  333,  389 
        [=2] 

¡ârif (Ar.)  :  İrfan sahibi, bilgili. 
           ¡â. 112 
           ¡â. (yâr-ı ¡â.)    162  
            ¡â. (…alb-i ¡â.)   448 
                   [=3] 

¡arş  (Ar.)  : 1.  Dokuzuncu gök.  
                 ¡a. ü  kürsµ  920, 1181, 1600   
                ¡a.+da 
                     ¡a. (@ıll ü ¡a.) 1629 
                     [=4] 

            2.  Taht, çadır.  
                      ¡a.+ı   
                         ¡a.  934 
                 [=1] 

art : Arka, peş. 
                  bk.  ard                         
        a.+da 
           a.   375        
             [=1] 

art- : Artmak, çoğalmak.  
 a.-a  
               a.  1487 
 a.-up 
               a.   1905     
     [=2] 

artı…  : -den fazla, -dan başka, daha çok.  
             a.  330, 727, 1645 
           [=3] 

artır- : Yükseltmek, üstün tutmak.  
             a.-a 
                a.  1230 
                 [=1] 

artu… : -den fazla, -dan başka, daha çok. 
                                      bk.   artı… 
 a. 1208, 1233, 1713 
        [=3] 

artur- : Artmasını sağlamak,  çoğaltmak. 
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         a.-a  
           a.  57 
            [=1] 

¡arû≥ (Ar.) : Hecelerin uzunluk-kısalık       
            esasına dayanan bir vezin ölçüsü.   
 ¡a.  232 
   [=1] 

¡ar≥  (Ar.) : 1. Sunma, ifade etme,  
                      bildirme.   
                      ¡a.-ı müşkil   91 
                       ¡a.-ı √âcet   1987 
                       ¡a.  eyle- “Sunmak,   
                       bildirmek”    1361       
                       ¡a. it-  1634 
                            [=4] 

                     2.  Genişlik, en. 
                      ¡a. (¡um… u ¡a.)  602 
                      ¡a.+a 
                         ¡a. 598, 599  
                      ¡a.+ıdur  
                          ¡a.  597 
                 [=4] 

ar≥  (Ar.)  : Yeryüzü, toprak.   
         a.  1395  
         a. u semâ  310 
         a. u semâvât  1170 
         a.-ı ¡Arab  1820 
         a.-ı ◊aleb  1820 
         a.+ıñ  
            a.  1393, 1411 
    [=7] 

ârzû (Far.) : Heves, istek.  
           â.  it-  1743 
  [=1] 

¡a§â (Ar.)  : Değnek, sopa.  
         ¡a.+sı 
            ¡a. 1891  
          ¡a.+yı  
              ¡a. 1893 
     [=2] 

â&âm (Ar.)  : Suçlar, günahlar.  
 â.  1265 
   [=1] 

âsân  (Far.) : Kolay.  
           â.  519    
           â.  ol-  67, 675, 851, 967, 1430, 
           1679   
           â.  …ıl-  1547  
   [=8] 

â&âr (Ar.)  :  Eserler, izler, alametler.     
           â. 163, 312, 511, 709, 1896, 1939 
           â.-ı ¢ur™ân 479  
           â. (bâ¡i&-i â.-ı tev√µd) 1109 
           â.-ı ¡ibâdet  1337 
           â. u esmâ    1329               
  [=10] 

¡asel (Ar.)  : Bal. 
           ¡a.+den  
              ¡a.  70 
      [=1] 

a§fiyâ (Ar.)  : Samimi dostlar, azizler. 
             a. 1759 
       a.+da 
                 a. 1326 

  a.+dan  
      a. 1492 

   a.+dır 
                  a. 1760 
              a.+ya 
                  a. 1168     
          [=5] 

a§πar (Ar.) : En küçük, çok küçük.  
              a.  (≠ât-ı a.)  23 
            [=1] 

a§√âb (Ar.) : 1. Hz. Muhammed’i görmek   
           ve sohbetine ermek şerefini  

                       kazanmış    kimseler.           
            a.  19, 775, 1242, 
                       A§√âb-ı Kehf  “Kuran’da  

kendilerinden bahsedilen    
ve bir mağarada uzun 
müddet uyumuş kişiler.”  
1856  

                        a. (sebb-i a.)   782 
                        a. (evlâd-ı a.)  1152 
                        a. («ayr-ı a.)   1204           
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                        a. (mâ-cerâ-yı beyn-i a.)  
                        1245 
                         a.+a  
                            a. 250, 1271  
                                [=10]          

                        2.  Sahipler.  
                           a.-ı va√iy  1326 
                           a.-ı √ayret 1697    
                                [=2]      

¡â§ım (Ar.) : Günahtan, haramdan çekinen.  
           ¡â.+dur                                   
                ¡â.   206        
      [=1] 

¡â§i (Ar.)  :   Asi, karşı gelen, günahkâr. 
        ¡â.  418, 571, 614, 729, 1256,  
        ¡â.  ol-  576, 578, 721, 768, 950, 973,  
         1119, 1460, 1775  
         ¡â.+leri 
            ¡â. 1000 
   [=15] 

â&im  (Ar.)  : Günahkâr, günah sahibi.    
 â.  ol-   356 
    [=1] 

¡asµr  (Ar.)  :  Zor, güç, zahmetli.   
          ¡a.  ol-    833 
  [=1] 

Âsiye bintü'l-Mezâ√im (öz. a.) : Dinî   
inanışlara göre 
Hz.  Musa’yı 
Nil’den çıkararak 
büyütüp yetiştiren 
Firavun’un eşinin 
adı.                                                                                                                                                         

                                       Â.  1147   
                               [=1] 

¡asker (Ar.)  :  Er.  
  ¡a. 1918 
             ¡a.+i    
               ¡a. 1854   
       [=2] 

a§l (Ar.)  : Temel, asıl, esas.  
         a. 1990 

         a.-ı kerâmât  1317  
         a.+ı 
           a.  953 
         a.+ın  
           a.  954, 1547, 1802  
   [=6] 

a§lâ (Ar.) : Hiçbir zaman, hiçbir biçimde,   
         sakın.    
         a.   72, 122, 325, 406, 456, 542, 652,   
        686, 929, 1068, 1135, 1139, 1156,  
        1604, 1779, 1834, 2022 
        [=17] 

a§len (Ar.)  :  Aslında, esasında. 
 a. 1072 
   [=1] 

a§nâm (Ar.) :  Putlar.    
     a. 1160 
     [=1] 

¡a§r  (Ar.)  :  Yüzyıl, asır.  
           ¡a.+ıñ 
               ¡a.  142, 1509 
       [=2] 

âsümân (Far.) :  Gök, sema.  
                â.+ı 
                   â.  1394 
                   â. (zemµn ü â.) 1594 
                â.+dan  
                   â. 1417  
                    [=3] 

¡âşı…  (Ar.)  : Birine, bir şeye tutkun. 
            ¡â.  ol-  69 
    [=1] 

âşikârâ  (Far.) :  Belli, açık, meydanda. 
                 â.   434, 1771, 2023   
                 â.  ol-   259, 296 
           [=5] 

âşinâ (Far.) :  Bildik, tanıdık.   
             â.+dan 
                â.  894 
                   [=1]  

¡aş… (Ar.)  : Sevgi.  
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       ¡a.+ında 
           ¡a. 488   
  [=1] 

at: Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma,   
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı     
hayvan.  

      a.  segirddir-  752 
 a.+a  
               a.  1664 
            a.+dur 
               a.  1723 
      [=3] 

at- : Bir cismi bir yöne fırlatmak.  
 a.-ar  
              a. 118 
           a.-ma… 
              a.   752 
    [=2] 

¡a†â (Ar.) : Bağışlama, bahşiş. 
         ¡a.+dan  
            ¡a.  891   
         ¡a.+sın  
            ¡a.   683   
  [=2] 

a¡†âr (Ar.)  : Kokular.  
           a.-ı  ¢ur™ân  485 
 [=1] 

¡a†âyâ (Ar.) : Hediyeler, bahşişler.  
              ¡a.  1184, 1962 
        [=2] 

âteş (Far.) :  Od, hararet.  
          â. 522, 1145, 1620 
          â.+den 
            â. 1659, 1790 
          â.+e  
             â.  521 
             [=6] 

âteş-perest (Far.) :  Ateşe tapan.  
           â.+dür 
                         â.   1772 
                  [=1] 

atıl- :  Atma işine konu olmak.  
 a.-dı  
              a.  1401 
   [=1] 

âtµ'l-beyân (Ar.)  :  Aşağıda sözü geçen.    
                     â.+dur 
                         â.  1591 
               [=1] 

¡a†iyyât (Ar.)  :   Hediyeler, bahşişler  
    ¡a.  865 
      [=1] 

a†las (Ar.) : Üstü ipek, altı pamuk kumaş.   
 a. u  dµbâc   1869 
    [=1] 

¡a†şân  (Ar.)  :  Susuz, susamış. 
              ¡a.  1542, 1684, 1784 
              ¡a. (cû¡ân  u  ¡a.) 373 
          [=4] 

¡a††âr   (Ar.) : Attar, güzel kokular satan.       
           ¡a. (dükkân-ı ¡a.) 163 
               ¡a.+iseñ 
                  ¡a.  74 
        [=2] 

a†yeb (Ar.) :  Çok güzel.   
  a. 1079 
    [=1] 

¡avâ™id (Ar.) :  İratlar, gelirler.  
   ¡a.  408, 693 
      [=2] 

¡avdet (Ar.) :  Geri gelme, dönme, dönüş.  
  ¡a.  it-  999, 1687 
             ¡a.  ol-  1163 
     [=3] 

a¡ver  (Ar.) : Bir gözü kör, tek gözlü.  
  a. 1863 
 [=1] 

¡avn (Ar.) :  Yardım  
          ¡a. u nu§ret  262, 327, 1441, 1545 
          ¡a. u tevfµ…  264 
          ¡a.  eyle-  1934  
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 [=6] 

¡avret (Ar.) : Kadın, zevce.   
           ¡a. 787, 1828 
           ¡a. (keşf-i ¡a.)  808 
           ¡a. ü  oπlan   1948   
           ¡a.+de  
              ¡a. 1577 
           ¡a.+dür  
               ¡a. 1739 
      [=6] 

ay :  1. Dünyanın uydusu olan gök cismi,  
         kamer.   
          a. 687, 1397, 1400 
          a. ü  yıldız  1598 
          a.+da  
             a.  1399, 1402 
          a.+ıñ  
            a.  1403 
             [=7] 

        2. Yılın on iki bölümünden her biri.  
           a.  1971, 1998 
    [=2] 

aya… :  Ayak.   
           a. 396 
           a.+a 
              a. 1621 
 a.+ı 
               a.  935, 1689, 1709 
 a.+ın 
               a.  1431  
 a.+lar 
               a.   1901 
   [=7] 

¡ayâl (Ar.) :  Çoluk çocuk, eş.  
          ¡a.+i 
            ¡a.  1940  
         ¡a.+im 
             ¡a.  1986, 1997 
         ¡a.+ine  
             ¡a.  793 
    [=4] 

 ¡ayân   (Ar.) :  Belli, açık, meydanda.  

           ¡a.  ol-    428 
  [=1] 

âyât  (Ar.) :  Kur’ân’ın cümleleri, ayetler. 

            â. 300, 459, 466, 501, 1537     
 â.-ı Kur™ân  60, 1430, 1929 
            â.-ı Fur…ân  445 
            â.-ı …udret  461 
            â.-ı kübrâ  1898 
            â.-ı πufrân 1938 
            â. u a«bâr  312, 443, 1091, 1939  
            â. (¢ur™ân u â.) 1013   
 â.+ı 
              â. 992 
    [=18] 

¡ayb (Ar.) :  Utanılacak şey, kusur.  
           ¡a.  ol-   667, 1277 
   [=2] 

âyet (Ar.) :Kur’ân’ın herhangi bir cümlesi. 
 â.  432, 477 (2), 629, 1540 
            â.+de 
              â.  1189 
            â.+e  
               â. 1383 
            â.+i 
               â.  308 
            â.+inde  
              â.  695  
            â.+ler  
               â.  465 
                [=10] 

¡ayın  ( < Ar.  ¡ayn ) :  Göz. 
             ¡a.   1443 
               [=1] 

ayır- : Birinden veya bir şeyden   
            uzaklaştırmak.         
             a.- ma 
                 a. 1551  
      [=1] 

¡Âyişe  (öz.a.): Hz. Ayşe, Hz.   
              Muhammed’in eşi.    
               ¡Â.  1232 
       [=1] 

aylı… : Belirli aydan beri var olan.   
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        a. 889, 891, 1964, 1966, 1967 
 [=5] 

¡ayn (Ar.)  :  Aslı, kendisi.  
         ¡a.-ı ≠âtı  325, 342, 351, 354  
         ¡a.-ı rü™yet  432  
         ¡a.-ı esmâ  498    
         ¡a.+ı   
             ¡a.  1975 
                [=7] 
 
ayran : Yoğurdun sulandırılıp   
              çalkalanmasıyla yapılan içecek.        
   a. u  biryân  95 
      [=1] 

ayrıl- : Ayrı kalmak, ayrı düşmek. 
            a.- maz  
               a.   331, 342, 1466 
           a.-up 
              a.  1470 
               [=1] 

az :  Az, çok olmayan, biraz.  
        a. 1644 
        a.+ı 
           a.   1186, 1525, 1937      
                      [=4] 

a¡≥â (Ar.) :  Organlar.  
         a. 603, 805 
         a. (…a†¡-i a.) 812 
         a.+da 
            a.  1300 
        a.+sından  
           a.  2005 
            [=5] 

¡a≠âb (Ar.) :  İşkence, eziyet.   
           ¡a. 735  
           ¡a.-ı …abre 1486, 1489 
           ¡a.+a  
               ¡a. 1380  
           ¡a.+ı 
             ¡a. 1487, 1645, 1649, 1777    
           ¡a.+ı  
              ¡a.  1080, 1491, 177, 1791 

           ¡a.+ın  
               ¡a. 879          
 ¡a.+ıñ   
              ¡a. 953   
 ¡a.+ından  
               ¡a.   271, 764, 913, 2004, 2008     
            [=19] 

a¡@am (Ar.) :  En büyük.  
              a.  1409 
              a.  (rükn-i a.) 236 
              a.  (imâm-ı pâk-i a.) 1278 
          [=3] 

â≠ân  (Ar.)  :  Kulaklar.  
             â.  449 
    [=1] 

a@her (Ar.) :  En zahir, pek belli, apaçık.  
              a. 113 
    [=1] 

¡âzim (Ar.)  :  Niyetli, kesin karar veren. 
             ¡â.  ol-  520, 630    
        [=2] 

¡azµmet (Ar.)  :  Niyet etme, gitme, gidiş. 
     ¡a.  eyle-  37, 1120 
                ¡a.  it-    209, 1017, 1046 
                ¡a.  …ıl-  660, 755, 772, 1346,    
                 1787, 2016          
          [=11] 

¡Azrâ™il (Ar.) :  Ölüm meleği.  
                ¡A.  1610 
                ¡A.+e  
                    ¡A.  943 
            [=2] 

a≥vâ  (Ar.)  :  Işıklar, aydınlıklar.  
             a. vü envâr  1166 
                     [=1]  
 
 
        B   

bâb (Ar.) :  Kapı. 
          b.-ı ¡ilm-i fâti√ 547 
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          b.+a  
             b. (fet√-i b.)  1396 
          b.+ı 
             b.  1535, 1897 
      [=4] 

baba : Çocuğu olan erkek, peder.  
            b.+sı  
               b.  1277 
        [=1] 

ba¡de (Ar.) :  Sonra.  
            b. 761 
            b.'n-nübüvvet  1071, 1325  
         [=3] 

bâπ (Far.) :  Bağ, büyük bahçe. 
           b. (bülbül-i b.-ı belâπat)  10, 1105  
           b.-ı cennet  1475 
           b. (sebil-i b.-ı cennet)  1545  
           b. u bûstân  373, 1408 
           b. u bostân 1737  
           b.+ına 
              b. 609   
           b.+ında  
              b. 639   
           b.+ınıñ 
               b.  1200 
      [=10] 

bâπ-çe (Far.) : Bahçe.  
   b.+lerdir 
                 b.  1494 
        [=1] 

baπırsa… :  Karnın içindeki dar ve uzun, içi                       
       boş uzuv, bağırsak.   
                  b.+lar  
                     b. 1789 
                     [=1] 

baπışla- : Bir mal veya hakkı karşılık       
                  beklemeden birine vermek.   
                 b.- !  
                    b. 707  
                   [=1] 

bâπµ (Ar.) :  Haksızlık eden serkeş, asi. 
            b.  1905, 1922 

         b.  ol-  768 
   [=3] 

baπla- : 1.  Başka bir işle uğraşamaz   
           durumda olmak.    
                 b.-rsa  
                    b.  187  
                  [=1] 

             2. Bürünmek, kaplanmak.  
                b.-mışdur  
                   b.  1735 
          [=1]  

bahâ (Far.) : Bedel, kıymet, fiyat.  
           b. 1964 
 [=1] 

ba√ır (< Ar. ba√r)  :  Deniz.  
                             bk. ba√r 
            b.+dur  
               b. 85   
            b.+dır 
               b.  492 
     [=1] 

bâ√i&  (Ar.)  :  Bahseden, araştıran  
              b.  ol-   201 
      [=1] 

ba√r (Ar.)  :  Deniz. 
          b.-i ¡ummân 983   
          b. (πarµ…-i b.-i ¡irfân) 1217 
          b.-i ¡ilim 1222  
          b.+i   
             b.  85 
          b.+inde  
             b.  46 
   [=5] 

ba√&  (Ar.) : Konuşulan şey, söz.  
            b. ol-   543  
            b. it- “ Söz etmek, konuşmak.”   
            1799      
             b.+inde  
                b.  1806 
                   [=3]   

ba¡µd (Ar.) : Uzak, ırak. 
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            b. ol- 137, 144, 829, 1927, 200
  [=5] 
 
ba¡µdân  (Ar.) : Uzaklar.  
               b.  1667 
      [=1] 

bâ™i&  (Ar.) : Sebep olan. 
            b.  ol-  840 
            b.-i â&âr-ı tev√µd  1109  
            b.+dür  
               b.  1486 
         [=3] 

bak- :  1. Anlamak, farkına varmak.  
   b.-! 
                b.  1556 
                  [=1] 

2.Bakışı bir şeyin üzerine 
çevirmek, bakmak.  

              b.-up   
                 b.  1591 
        [=1] 

ba…âyâ  (Ar.): Fazla kalan şeyler,   
               kalıntılar.     
               b.  876, 893, 1962 
    b.+sın 
                 b.   904 
        [=4] 

bakıl- :  Bakma işine konu olmak. 
              b.-maz  
                b.  1626 
     [=1] 

bâ…µ (Ar.) :  Daimi, kalıcı. 
           b. 603, 856, 1118, 1604  
           b.  ol-  1023, 2006 
           b.+dür  
              b.  469  
     [=7] 

bal : Arının yaptığı tatlı madde. 
         b.  499, 1736 
 [=2] 

bâlâ   (Far.) :  Yüksek, yukarı, üst. 

 b.  (zµr ü b.)  1390 
 [=1] 

balı… :  Balık.  
           b.+lar  
      b. 1598   
      [=1] 

bâliπ  (Ar.) :  Büluğa eren.  
            b.  ol-  839, 903 
   [=2] 

bân (Far.) : Dam, satıh.  
b. 111 

 [=1]   

bânµ (Ar.): Bina eden, yapan, kuran,    
          kurucu.    
          b. 1284 
            [=1]  

bâr  (Ar.) :  Kere, defa. 
 b. 126, 270, 898, 963, 998   
           1466  
 b.+ı 
              b.  479 
    [=7]  

bârân (Far.) :  Yağmur. 
   b. 697, 1408, 1414 
             b  (em†âr  u b.) 1780 
           [=4] 

Bârµ  (Ar.) : Yaratan, yaratıcı, Allah.  
           B.  288, 344, 729, 1928, 2034 
           B. (≠ât-ı B.)  275, 286, 295, 435,  
          1182  
           B.  (i√sân-ı B.)  568  
           B.  (§un¡-ı B.)  1411         
           B.+den 
              B.  279 
           B. +dür  

  B. (şerµk-i B.)  277 
            B.+niñ 

    B.  283 
        [=14] 

bârµ (Far.) :  Hiç olmazsa, bir kere. 
b.  1677 
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  [=1] 

bârid (Ar.) :  Soğuk. 
   b.  ol- 1419 
   [=1] 

barma… :  Parmak.  
   b.  1375 

    b.+ı  
                 b.  1786 
    b.+ından 
                  b.   1149 
        [=3] 

bas- :  Ayağını bir yere ya da bir şeye 
            koymak.  
           b.-dım 
             b.  1180 
           b.-dı  

 b.   1169 
    [=2] 

ba§ar (Ar.) :  Görme.  
 b. 322, 345, 526 
 b.+dır  
               b.  336 

b.+dur  
               b.  536 
     [=5]  

ba§µret (Ar.) :  Önden görüş, seziş. 
   b.  209 
    [=1] 

basµ† (Ar.) :  Sade, düz, engelsiz. 
 b.  ol-  382 
   [=1] 

baş :  1.  Kafa, ser.  
            b. 396, 1256, 1714, 1901 (2)  
  b.+a  
              b.  1710, 1711 
            b.+da  
               b.  1347 

b.+ıña  
   b.   495 
b.+ıñda  
   b. 102 
 

b.+ında 
   b.  75, 127, 1121, 1488, 1864   

 b.+ındadır  
               b. 1485 
 b.+ları 
               b.  935, 1710  
        [=18] 

        2. Bir şeyin yakını, çevresi.  
    b.+ında 
                  b.  1918  
          [=1] 

       3. Başlangıç, ilk olarak.  
   b. 1992 
       [=1] 

başla- : Bir işe girişmek, harakete geçmek. 
   b.-sun 
      b.  225      
       [=1] 

bat- :   Bir sıvının içine gömülmek.  
 b. -mazlar  
             b. 996  
 b. -madan 
     b.  1312 
        [=2] 

bâ†ıl (Ar.) : Boş, beyhude, yalan. 
     b. 1505 

 b. ol-  565, 917, 1052, 1440  
  b.+dur 
     b.  421 
   b.+lar  
       b.   283  
       [=7] 

bâ†ın (Ar.) : Gizli, görünmeyen nesne;  
            Tanrı.  
  ehl-i bâ†ın  “ Sofiler, İlahî sırra  
  ermiş olanlar.”  724 
      [=1]  

bây (Far.) :  Zengin. 
          b. ü  gedâ  1544 
 [=1] 
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bayπuş  :Başında, kulak yerinde iki                              
sorgucu bulunan, yırtıcı gece        
kuşlarının genel adı.   

                b.   97, 1457 
         [=2] 

ba¡≥  (Ar.) : Birkaç, birtakım, birazı.  
 b.  633, 635, 1665 

            [=3] 

bâzâr  (Far.) :  Pazar, çarşı.  
b.-ı  ¢ur™ân  496                                                                         

         [=1] 

ba¡≥ı  (Ar.) : 1.  (Sıfat) Birtakım, biraz,  
                     kimi.   

   b. evhâm   257 
               b. ev§âfı   400 

   b.  ¡illet     412 
    b.  âyât    459, 466 
    b.  âyetler  465, 629  

               b.‘l -¡ibârât  466 
   b.  â&âr  511 

               b.  el√ân 740 
               b.  fâsı…  744, 1491  
               b.  a¡≥â   805 
               b.  dünyâ 938 
               b.  ≠ellât  955, 1077 
               b.   İslâm 981  
               b.  cinnµler  986 
               b.  a√kâm  1028  
               b.   √âlât    1073, 1077  
               b.   i«vân  1241,  1950 
               b.  türrehâtı 1253  
               b.   eşyâ  1329   
               b.  eş«â§a 1330 
               b.  eczâdan 1332  

   b.  insân   1774 
               b.  eşrâ†   1822 
                     [=29] 

            2.  (Zamir)  Birtakımı, birazı, kimi,  
            kimisi.   
    b.  1664, 1665, 1774 
    b.+lar  
                  b.  1090, 1570 
    b.+ları 
                 b. 1513  

    b.+nıñ 
                 b.  934 
    b.+sı 

  b.  465, 567, 629, 653, 675,    
936, 1009, 1104   

              b.+sın  
                 b.  1666 

  b.+sına  
                b. 1254 
   b.+sında  
                  b.  1266 
   b.+sından  
                 b. 510 
   b.+sınuñ  
                 b.  934 
                  [=20] 

bed (Far.) :  Kötü, fena. 
b.  780, 1158, 1448, 1576 

           [=4] 

bedel (Ar.) :  Karşılık, karşı. 
 b. 852 
  [=1] 

beden (Ar.)  :   Vücut. 
 b.+den  
               b.  528, 530, 1466, 1470 
             [=4] 

bed-«asâret (Far.+ Ar.)  : Kötü zarar eden. 
              b. 1292 
                [=1] 

bed-«i§âl (Far.+ Ar.)  :  Huyları kötü. 
          b.+i 
                        b. 1272 
              [=1] 

bed-«ûy (Far.)  :  Kötü huy. 
                  b.  169 
       b.+dan  
                     b. 55, 1683  
                       [=3] 

bedµ¡  (Ar.) :   Sözün güzel olması usul ve       
kaidelerinden bahseden ilim,  
estetik. 
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            b.+i 
               b.  122, 215 
       [=2] 

bedµhµ (Ar.) : Delilsiz, açık olan. 
   b. 542 
     [=1] 

bedµhiyyât (Ar.): Delili ve ispatı     
                     gerekmeyen açık şeyler.        
                     b.+a   
                        b.  529, 542 
                           [=2] 

bedir (< Ar. bedr ) : Ayın on dördüncü      
            gecesi, dolunay.    
       b. 1404 
          [=1] 

bed-râyi√a (Far. + Ar.) :  Kötü koku.  
                    b. 170 
           [=1] 

beg :  Bey.  
          b.+im  
             b. 106, 108, 108, 222, 255, 257,   

260, 380, 425, 458, 519, 560, 564   
630, 963,  982, 985, 1046, 1083, 
1135,1263, 1308, 1401, 1464, 
1494, 1523, 1546, 1620, 1799, 
1876   

       [=30] 

be-πâyet  (Ar.)  :  Son derece.  
         b.  246, 469, 1837 
              [=3] 

beher (Far.) : Her, her bir, her biri. 
    b.  642, 887, 900, 1963, 1971 
           [=5] 

be-her-√âl (Far.) :  Her hâlde, mutlaka. 
           b. 1915 
               [=1] 

be√√â&  (Ar.) : Bahsetmeyi seven, çok    
                bahseden. 
                b.  204 
       [=1] 

be…â  (Ar.)  :  Ebedîlik, sonsuzluk, bakilik.  

b.+da 
   b.  29, 57 

 b.+dır 
               b.  297  
     [=3] 

bekµm  (Ar.) :  Dilsiz. 
   b.+dür 
                 b.  1449  
       [=1] 

be-küllµ  (Ar.) :  Tamamen, bütün olarak.     
      b.  14, 837 
         [=2] 

bel¡ (Ar.)  :  Yutma. 
b.  it-  1130 

     [=1] 

belâ (Ar.) :  Gam, musibet, ceza. 
b.+dır 

              b.  688 
            b.+lar  
              b.  705 
            b.+sın  

  b.  522 
  b.+ya  
               b.  1228 
       [=4] 

belâπat (Ar.) : Sözün düzgün, kusursuz,      
yerinde ve adamına göre   
söylenmesini öğreten ilmin adı.  

        b.  483  
                   b. (bülbül-i bâπ-ı b.)  10, 1105 
                [=3] 

belâyâ (Ar.) :  Felaketler, gamlar.   
   b. 700, 708, 1087 
        [=3] 

belde (Ar.) :  Şehir, belde.   
 b.+de  
              b.  696 
   b.+den 
               b.  679 
      [=2] 

belµ (Far.)  :  Evet. 
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b. 125, 241, 416, 419, 442, 
645,985, 991, 1037, 1092, 1275, 
1290, 1294, 1329, 1429, 1510, 
1568, 1754, 1756 

         [=19] 

belki (Ar.+Far. ) : Muhtemelen, muhtemel   
             olarak.   
  b. 48, 1064, 1620, 1989 
           [=4] 

belli: Gizli olmayan, ortada olan,    
           anlaşılan.     

b.   259 
   [=1] 

belür- : Ortaya çıkmak, tezahür etmek. 
 b.-e    
   b.  1481, 1827 

  b.-se  
   b.  1321, 1873 

                    [=4] 

Belyâ bin Melkân (öz.a) :  Hz. Hızır. 
                     B.  1090 
                        [=1] 

ben : Birinci tekil kişiyi gösteren zamir    
           ben.            
          b.  32, 33, 41, 43, 44, 241, 263, 263,   
         357, 414, 414, 429, 695, 1180, 1182,  
         1183, 1185, 1187, 1188, 1188, 1350,  
         1576,1652,1930, 1933, 1934,   1937,  
          1938, 1946, 1946, 1947, 1967, 2027                     
                   [=33] 

benim :  Benim  
b. 28, 31, 430, 823, 1252, 1323   
1482, 1575, 1606, 1855, 1903,   
1930, 1931, 1935, 1952, 1953, 
1972, 1987, 1993 

            [=19] 

beni :  Beni  
b.   413, 415, 1271, 1985, 2033 

   [=5] 

baña :   Bana   

b. 33, 35, 36, 44, 45, 60, 429, 
1183, 1184, 1184, 1551, 1557, 
1943, 1945, 1984, 1995 
             [=16]  

bende : Bende  
 b.  727 

      [=1] 

benden : Benden  
               b. 45, 178, 1358, 1967, 1994 
                     [=5] 

be-nâ-gâh(Far.)  :  Ansızın, birden, aniden. 
                   b.  36, 1331 
           [=2] 

bend (Far.)  :  Bağ, bağlama. 
 b. (…ayd ü  b.) 1621 
           [=1] 

bende (Far.)  :  Kul, köle.  
              b. (i¡tâ…-ı b.) 868 
              b.+ ñ  
                  b.   444 
           [=2] 

benµ (Ar.) :  Oğullar. 
b.  13 
benµ esfer  “ Sarı ırk. Tüm  
hadislerde Hıristiyanlar için  
kullanılmıştır.” 

                b.’l-esfer 1832 
    b.+le 
        b. 1829                    

           benµ  İs√â…   “ İshakoğulları” 1833 
                  [=4]  

beñze- : Benzemek, andırmak.   
               b. -r  
                   b. 64, 980, 1267, 1664  
                       [=4] 

ber (< Ar. berr ) : Doğru sözlü, hayır         
         işleyen kimse. 

b. 1419 
     [=1] 

berâber (Far.) : Birlikte bulunan, bir arada. 
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b. 451, 543, 669, 962, 1258,  1261, 
           1536, 1766, 1912, 2012 
            b.+dir 
               b.   410, 1693 
           [=12] 

ber-¡aks  (Far.)  :  Tersine, aksine.  
       b.  617, 647 
          [=2] 

bera§  (Ar.)  :  Abraşlık, leke hastalığı. 
  b.+dır  
     b.  1449 

                  [=1] 

berât (Ar.): Berât gecesi; Hz.  

Muhammed’e peygamberliğin  

bildirildiği, Şaban ayının onbeşinci  

gecesi.         

  b. u  …adr   1264 
        [=1] 

ber-bâd (Far.) :  Perişan, harap, viran.
     b. 153 
                 [=1] 

berd (Ar.)  :  Soğuk. 
            b. 1416 
   [=1] 

berµ  (Ar.)  : Uzak  
            b.  396, 1078 
  b.+dür 

b.  333, 389, 390, 1058, 1072,  
1158 

       [=4]   

beri :  Yakında, daha yakın.  
 b. 1806 
 b.+dür  
               b.  460 
     [=2] 

beriyyât (Ar.):  Sağlamlıklar,  korunmalar.      
      b.  (Rabbü'l-b.)  427, 1196 
          [=2] 

ber…   (Ar.) :  Şimşek.  
b. 1662 

  [=1] 

berrâ…   (Ar.) :  Nurlu, pek parlak.  
      b.  1074, 1893 
                [=2] 

berza«  (Ar.):Ölülerin ruhlarının kıyamete   
               kadar bulunacağı yer.     

   b.+dan  
      b.  1673 

         [=1] 

besâtµn (Ar.) : Bostanlar, sebze bahçeleri. 
  b. 1744 

      [=1] 

besle- : Yiyecek ve içeçeğini sağlamak,                                                      
    beslemek. 
     b.-mek  
       b.   368 
         [=1] 

beş :  Beş (5). 
          b. 319, 538, 658, 1676 
                 [=4] 

beşâret (Ar.) : Müjde, iyi haber. 
     b.  1234, 1241, 1260 
            [=3] 

beşer (Ar.) :  İnsan. 
 b.  928, 960 
 b.+de  
               b.  923 
       [=3] 

beşinci : Beşinci.  
b. 336, 536, 1024, 1025, 1174,  
1697 

     b.+niñ 
         b.  1772 
           [=7] 

beş yüz yigirmi :  Beş yüz yirmi (520).  
                    b.  888 
                                 [=1] 

bevil (< Ar. bevl) :  İdrar, sidik.  
   bk.  bevl 
      b.  1718, 1741 
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      b.+den  
                    b.  798, 924, 1490 
              [=5] 

bevl (Ar.)  :  İdrar, sidik.    
    b.+i   
                  b.  99   
        [=1] 

bey¡ (Ar.)  : Satma, satılma, satın alma. 
   b.+i   
      b. 776   
       [=1] 

beyân ( Ar.) :   1.  Anlatma, açık söyleme.   
       b.  it-  266, 877  
                  b. ol-   1340 
                  b.+ı  
                      b.  341,  461, 977 
                             b. +ı 

                     b.   213, 1053,  1286,  
                      1383, 1739   

                                    [=11]                     

             2. Belagat ilminin hakikat,  
                mecaz, kinaye, teşbih gibi  
                 konularını öğreten kısmı.   
                            b.+ı 
                               b.  122 
                                 [=1] 

beyâ≥ (Ar.)  :  Ak, aklık.  
   b. 182, 1714 
          [=2] 

beyn (Ar.) : Arada, araya, arasında. 
  b. (mâ-cerâ-yı b.-i a§√âb) 1245                      
  b.+inde 
                b.  195, 876, 1504 
         [=4] 

beyne (Ar.) : İkisi, ortası. 
  b.  817 
    [=1] 

beyt-i mâl (Ar.): İslam hukukunda     
                    maliye hazinesi.                 
               b.+ı   
                             b.  1920 
                   [=1] 

bıyı… : Erkeklerin üst dudağı üzerinde     
             biten kıllar.    

  b.  1739, 1942 
       [=2] 

bida¡ (Ar.): Sonradan meydana çıkan   
           şeyler.     

 b. 1512 
    [=1] 

bid¡at (Ar.)  : Hz. Muhammed zamanından   
             sonra dinde meydana çıkan şey.        
              b. 1513, 1520, 1528 

 ehl-i bid¡at “Hz 
Muhammed ve  ehl-i 
sünnet  yolundan ayrılanlar, 
imanda ve ibadette dinde 
olmayan yenilikler ortaya 
çıkaran kimselere denir.”   
685, 1506   

              b. it-  1517  
              b.+kim  
      b. 1527   
        [=7] 

bidâyet (Ar.) : Başlama. 
     b.  it-   43 
     b.  eyle-  199, 883 
            [=3] 

bi-√amdi'llâh  (Ar.) :  Allah’a şükrolsun.  
               b.  2032 

                  [=1] 

bi√âr (Ar.) :  Denizler. 
 b.+a  
   b.  1716 

  b.+ı 
                b.  84, 1312 
       [=3] 

bi-iπrâ≥ (Ar. ) :  Doldurmakla.  
     b.  411 
       [=1] 

bikir (< Ar. bikr) : Bozulmamış,  el   
            değmemiş kız.                   

 bk.  bikr  
 



359 

 b.+dir  
               b.  1717, 1721 
        [=2] 

bikr (Ar.) :  Bozulmamış, el değmemiş   
           kız.    
          b.-i izâle  96 
          b. ol-   1148 
          b.+idi  
              b.  1281 
      [=3] 

bil- : 1. Farkında olmak, haberdar olmak. 
           b.- ! 
              b.  245, 281, 396, 600, 691, 1042 
           b.-di  
              b. 531 
           b.-irken 
   b. 777 
           b.-mek   
              b. 1588 
           b. -mem 
    b. 633 
           b.-meyen  
               b.  281 
           b.-mez  
              b.  121, 123 
           b.-sün 
              b.  227  
           b.-üp 
             b. 242  
           b.-ür  
              b.  344, 510, 1101 
          [=18]   

     2.  Anlamak, idrak etmek.   
           b.- !  
             b.  167, 319, 360, 403, 543, 544,  
             644, 1202, 1798        
           b.-digim  
              b.  1350 
           b.-enler  
              b.  1419, 1897 
           b.-iñ  
              b.  264 
           b.-mek     
               b.  223 (2), 224, 441 

           b.-mek-durur 
              b.  1581   
           b.-meyen 
              b.  356      
           b.-mem 
              b.  241 
           b.-mez  
             b.  93 
           b.-mezem  
              b.  441      
           b.-sün  
              b.  116, 124, 219, 220,  413, 415 

  1274 
           b.-üp  
              b.   356, 957, 1317, 1421  
           b.-üpdür  
              b.  38, 1216 
           b.-ür  
             b. 116, 213, 523, 532, 587, 590,  
             1063, 1323 
         [=43] 

    3. Tanımak, hatırlamak. 
 b.-ürsin 
               b.  313       
      [=1]      

bilâ-√a……ın (Ar.) :  Haksız. 
           b. 762 
              [=1] 

bilâ-¡ilmin (Ar.) :  İlimsiz.  
        b. 806 

            [=1] 

bilâ-keyfin (Ar.) : İsteksiz, hevessiz.  
         b. 438 

           [=1] 

bilâ-mûcib (Ar.) : Sebepsiz, hiç yoktan. 
                     b.  151, 786    
             [=2] 

bilâ-¡ö≠rin (Ar.) : Kusursuz, özürsüz. 
             b.  781 
            [=1] 

bilâ-reyb (Ar.) : Şüphesiz. 
           b.  667, 1277 
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  [=2] 

bilâ-reybin (Ar.)  :  Şüphesiz. 
          b.  262 
            [=1] 

bilâ-şekkin (Ar.) :  Şüphesiz.  
           b.  247 

             [=1] 

bildir-  :  1. Herhangi bir konuda bilgi   
                   vermek.  
        b.-di  
                      b.  1029, 1092, 1549  
             [=3] 

             2. Herhangi bir şeyi haber      
                      
         b.- ! 
                       b.  185, 213  
                    b.-di  
                       b.   196, 211 
              [=4] 

bi'l-fi¡il (Ar.) : Hakikî olarak, gerçekten. 
       b.  258 
          [=1] 

bilin- : Anlaşılmak,  öğrenilmiş olmak. 
  b.-di  
               b. 196, 237, 238, 1641 
  b.-mek 
               b. 360  
  b.-mez 
               b.  1102 
     [=6] 

bi'l-lâh  (Ar.) : Allah için. 
    b.  866  
               b. (√alf-ı b.) 866 
          [=2] 

billûr (Ar.) :  Parlak ve şeffaf taş veya  
pek saf ve temiz beyaz cam, 
kristal. 

            b.  u  kâfûr  1710 
              [=1] 

bilün- :  Anlaşılmak, öğrenilmiş olmak. 
                                     bk.  bilinmek 

  b.-sün 
                b.   549    
      [=1] 

 biñ :  Bin (1000).  
           b. 111, 119, 192, 1019, 1254 
           b.+de  

  b.  88 
                [=6] 

bin (Ar.)  :  Oğul.   
  b.  1049 
   [=1] 

bin-  :  Bir şeyin üstüne çıkmak. 
 b.-enler 
               b. 1725    
 b.-erse  
               b. 1724 
 b.-üp  
               b.  1673 
      [=3] 

bµnâ (Far.)  :  Gören, görücü. 
           b. (dânâ vü b.)  49 
           b. vü  dânâ  1928 
                   [=2]    

binâ (Ar.)  :   1.  Geçişli, geçişsiz, edilgen,  
dönüşlü gibi fiilin esasını 
mevzu yapan kitap.  

              b.+da 
                            b.  200  
              b.+nıñ 
                            b.  198    
                            [=2] 

          2. Yapı, ev.  
             b.+dır  
                           b.  64 
                        b.+sı 
                           b. 1706 
                           [=2] 

bindir- : Bir kimseyi bir şeyin üzerine   
                çıkartmak, binmesini sağlamak.    
     b.-ir  
                  b. 1727 
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     b.-üp  
                   b. 1167 
       [=2] 

bµ-nihâye (Far. + Ar.) :  Nihayetsiz,   
                    sonsuz.   

         b.  1 
          [=1] 

biñ sekiz yüz : Bin sekiz yüz (1800). 
              b.  1042 
                 [=1] 

bint (Ar.) :  Kız. 
            b. (Âsiye b. 'l-Mezâ√im) 1147   
            b.  (Meryem b. -i ¡İmrân) 1148                                                                                                                                 
                   [=2]  

biñ yetmiş yedi : Bin yetmiş yedi (1077).  
                            b.+de  
                               b.  1960     
                     [=1] 

bir :  1.  Bir (1). 
           b.  fâ≥ıl ¡âlµ nâm 36 
           b.  «oşca  man@ûm 65 
           b.  üstâd-ı kâmil 77 
           b.  özge ¡âlim   81 
           b.  mara≥dur  82 
           b.  ba√ırdur   85 
           b.  ferde   88, 689, 1444  
           b.  pûla    93 
           b.  büyük erdir 106 
           b.  yıl  110 
           b.  bân 111 
           b.  er   132 
           b.  kişi  149, 681, 706, 732,  992,  
          1515        
           b.  ≠âd  153    
           b.  yılanı  166 
           b.  şâhı 171 
           b.   ¡âlim-i irşâd  172                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           b.  ¡âlim  173 
           b.  la√@a  176 
           b.  ferd-i fâ™i… 188    
           b.  binâda  200 
           b.  ¡ilimdür  204 
           b.  âletdir  206 

                   b.  ¡ilim  211       
                   b.  √â≠ı… u üstâd 240 
                   b.  §ıfatdur 282 
                   b.  emâre  305 
                   b.  ¡alâmetdir 305 
                   b.  «oşca √ıf@ 319     
                   b.  la√@ada 329, 1312 
                   b.  ≠erre    410 
                   b.  şeyde  423   
                   b.  felse  425 
                   b.  kerre  429 
                   b.  görmek  429   
                   b.  ¡âlem  566 
                   b.  âdem 572, 609, 612, 657,  
                   666, 788, 820, 826, 843, 849,  
                   866, 875, 1145,  1484, 1787,  
                   1810,  1995     
                    b.  …ul  577, 578,  592 
                    b.  ân  594, 1261, 1784  
                    b.  ¡â§µ  614, 721 
                    b.  ma√alda 618 
                     b. er  621, 648, 669, 1261,  
                    1311, 1456, 1653, 1828, 1845 
                     b.  kes  628, 1546  
                     b.  günâha 648 
                     b.  belâdır  688 
                     b.  beldede  696 
                     b.  yerde  699, 945 
                     b.  şa«§-ı fâcir 711 
                     b.  mübtedi¡  713 
                     b.  Müslümânı 779   
                     b.   mü™mine 816 
                     b.  ¡âlim  846, 1361, 1453 

    b.  ¡abdi  860 
    b.  oπlan  903 
    b.  …avmi  933 
    b.  ba√r-i ¡ummân  983 
    b.  tâc  1022, 1550, 1711 
    b. ≠enb-ki  1072   
    b.  πazâya  1120 
    b.  bulu†   1121 
    b.  inâdan 1137 
    b.  †a¡âma 1139  
    b.  ¡ibâdet  1154 
    b.  ligen  1164                                                        

                     b.  İbrâhµm  1201   
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                     b.  bikr  1281 
         b.  evliyâyam 1315 

                     b.  şecerdir  1343 
                     b.  …uru πavπâ 1355 
                     b   …uru lâfı  1356 
          b.  pend  1358 
          b.  müşkiliñ 1360 
                     b.  §ıfatdır 1368 
          b.  nebµ    1370  
                     b.  burcda  1400 
                     b.   melekdür 1409 
                     b.   dürlü rivâyet  1439   
                     b.   seyyid   1454 
                     b.   kâfir  1455 
                     b.   Yahûdµ  1455 
                     b.   …uş  1457, 1668 
                     b.  cevf-i insân 1464  

                         b.   dürlü √âlet   1493 
                     b.  şekildür  1575 
                     b.  mµl  1624   
                     b.  pâdişâh-kim  1630 
          b.   şâb  1632 

b.   kim terâ≥µ  1642                      
b.  günâh-kâr   1680 

                     b.  zamân   1701 
                     b.   atdur  1723 
                     b.   «atun  1745 
                     b.   dürlü teklµf 1751 
                     b.   sır-durur    1793 
                     b.  şey   1813 
          b.  πulâma 1843 
          b.  imâma 1857, 1911 
                     b.  dürlü rivâyet 1859 
                     b.  menâre  1877 
                     b.  ≠irâ¡dur  1884 
                     b.  şahâdet  1933 
                     b.  demde 1956   
                     b.  ay  1971 
          b.  fa…µre 1978 
                     b. ¡âlim-i §âli√  1981  
                     b.  ferd-i ¡âlim  1986 
                     b.  dost  2016 
                     b.   diyâra 2018 
                     b.  «ay†a 2029                
                [=156] 

 

            2 . Aynı.  
     b.  ol-  316, 1085, 1886  
     b.+durur  
                   b.  95 
         [=4] 

            3.  Tek.   
               b.  110, 413, 472, 1384                                             
               b.  ol-  354 
               b.+dir  
                  b.  267, 685, 688   
               b.+dür  
                  b.  1482 
          [=9] 

bir bir :  Tek tek.   
    b.  316, 1027 
          [=2] 

birbiri: Birbiri, karşılıklı olarak biri   
            ötekini.     
              b. 1233 
              b.+inden  

     b.  1465 
   b.+n  
                 b. 1250 
   b.+nden  
                b.  1777 
   b.+ne  

b.  66, 1511, 1597, 1626, 1634,      
1783, 1983 

                   [=11] 

biri :  Biri, bir tanesi. 
b.   61, 131, 248, 716, 717, 718, 
718,  755, 759, 767, 779, 791, 794, 
795, 816, 851, 905, 905, 1508, 
1512, 1512, 1630, 1632, 1693, 
1696, 1716, 1736, 1736, 1736, 
1736, 1823, 1838 

          b.+dür  
  b.  324, 401, 445, 539, 1147 

          b.+n  
             b.  621, 814, 1966  
          b.+nden  
             b. 1397, 1959 
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          b.+ne  
  b. 595, 1061, 1597, 1963 

          b.+niñ  
             b.  62 
          b.+si  

b. 1148, 1199, 1232, 1232, 1287,     
1333, 1512, 1696, 1698, 1834, 
1888 

           [=58] 

birik- :  Bir araya gelmek, toplanmak.  
  b.-mez  
                b.  1908 
  b.-se  
                b. 107 
               [=2]  

birinci :  Birinci. 
    b.  1172, 1816 
      [=2] 

bir…aç :  Az sayıda, az miktarda. 
             1. (Belgisiz sıfat)  Birkaç.  
              b. sene  855 
              b. enbiyâya  1062 
   b.  √ûrµ   1728 
              b.  ¡alâmât 1900 
              b.  devr  1976  
        [=5] 

            2. (Belgisiz zamir) Birkaç.  
              b.+ın 
                b.  33   
              b.+da  

     b. 1062 
        [=2] 

biryân (Far.) : Kebap.  
   b. 71, 1625 
              b. (ayran u b.)  95 
        [=3] 

bi¡&et (Ar.) :  Başta Hz. Muhammed olmak    
üzere bütün peygamberlerin  
peygamberlik görevinin başlangıç  
zamanı.   

              b.  1133 
     [=1] 

biş- :  Pişmek.  
           b.-se  
              b.  70 
    [=1] 

bµ-şek   (<  Far.+ Ar. bµ-şekk  )  : Şüphesiz.  
     b.  475 
       [=1] 

bit- : 1. Tohum filizlenip topraktan   
          dışarıya çıkmak, yetişmek.        
            b.-er  
               b. 1408 
                [=1] 

          2. Sona ermek. 
           b.-ürsün 
             b. 160                                      
           b.-di  
             b.  639 
            b.-sün  
              b. 1981 
               [=3] 

bµ-†â…  (Far.+ Ar.)  :  Güçsüz, takatsiz. 
               b. 1543 
        [=1] 

bi't-tevâlµ  (Ar) :  Aralıksız, durmadan. 
          b.  58, 1159 
              [=2] 

bitür-: Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, 
             tamamlamak.  
  b.-di  
               b.  373 
  b.-mez  

    b. 1362 
       [=2] 

biz :  Birinci çokluk şahıs zamiri.  
 b.  956, 1295 
 b.+de  

   b.  431, 1569, 1654 
 b.+den  

   b. 731, 997, 1515, 1791 
 b.+e  
              b.  1002, 1654, 1766    
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            b.+lere  
                b.  836 
      [=13] 

bi'≥-≥arûre (Ar.) : İster istemez, zaruri   
                     olarak.     
                       b.  286 
                [=1] 

bi'≥-≥arûret (Ar.) : İster istemez, zaruri                                                                 
          olarak.           

            b.  392 
               [=1] 

boπaz :  Boğaz.   
   b.+a  

    b.  1621 
       [=1] 

bol :  Nicelik bakımından olağandan veya   
           alışılandan çok, kıt karşıtı.   
           b.  217 

  [=1] 

bolay …ı :  Ola ki, belki, inşallah. 
       b.  1425 
          [=1] 

boncu… : Cam, taş, sedef gibi  şeylerden   
yapılan yuvarlak ve renkli süs  
tanesi.                                         

        b.+a 
                      b.  94    
            [=1] 

bostân (Far.) : Sebze bahçesi.  
    b. (bâπ u b.) 1737 
                   [=1] 

boş : İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir   
         şey bulunmayan.        
          b.  ol-  621, 1597, 1941 
             [=3] 

boyun : Gövdenin başla omuz arasında    
               kalan bölgesi.        
    b.+ına  
                  b.  68 
         [=1] 

 

boz-: Bir yerin, bir şeyin düzenini   
           karıştırmak, dağıtmak.     
            b.-up  
               b.  792 
       [=1] 

börek  :  Çeşitli biçimlerde pişirilen hamur   
              işi, börek.            
    b. 108 
      [=1] 

böyle : Bu derece, bu biçimde. 
b. 895, 959, 1001, 1257, 1528,    
1703 

    [=6] 

bu : 1. (İşaret sıfatı) Bu.  
              b. ümmet 15, 19, 245, 1131, 1574 
              b. ef…ar u a√…ar  23  
              b.  ¡ârı   82, 83 
              b.  iki §uç  92 
              b.  sözi  134 
              b.  fenâdan 159 
              b.  me≠kûr  187, 646 
              b.  man†ı…   204 
              b.  ¡â§ımdur 206 
              b.  ¡ilimden  207, 212 
              b.  cümle ma¡lûm 222 
              b.  ¡ilmiñ 234, 236 
              b.   yoldan 250  
              b.  man@ûmuñ içinde 261   
              b.   ma¡nâyı  280 
              b.   da¡vâ    296, 1355 
              b.   ¡âciz  317 
              b.   mümkinâtı  329, 409 
              b.  ev§âf  364 
              b.  cinni insi   413 
              b.  ¡âlemde  426 
              b.   √âli    438 
              b.  bendeñ 444 
              b.  cümle a√vâl 455 
              b.  a«bâr-ı ¢ur™ân  483 
              b.  e†vâr-ı ¢ur™ân  491 
              b.  şeyden 504 
              b.  şeyler  514 
              b. lâ-edriyye 518, 520  
              b.  cüz™iyyâta 539 
              b.   √add   547 
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               b.  hüccetde  557 
               b.  ¡âlem  566, 1597 
               b.  …ula  585 
               b.  sözler 585 
               b.  şeylerde 601, 1917 
               b.  cüz™de  601 
               b.  şar†lar   662 
               b.  dµnde  671 
               b.  …avli   685 
               b.  me≠heb 687 
               b.  i√sânı  707 
               b.  √âle    712 
               b.  a¡mâl 731 
               b.  iş  833 
               b. şeyde  861, 869, 1247 
               b.  keffâret 868 
               b.  fenâda  875  
               b.   ¡a†âdan  891 
               b.  ¡ömrüñ müddetinden 893 
               b.   minvâl 894 
               b.   dördi  907 
               b.  evlâd-ı âdem   974 
               b.  §ıd…-ı a…vâl  975 
               b.  …ulda 979 
               b.  İdrµs 1024 
               b.  dehriñ 1053 
               b.  §ân 1076 
               b.  dünyâ 1093, 1307 
               b.  ikide  1102 
               b.  gördügüñ  1177 
               b.  me≠kûrât  1191, 1910 
               b.  «aberden   1192 
     b.  ilzâm  1195 
               b.  ef«ar  1205 
               b.  şer¡iñ âfitâbı  1209 
               b.  ümmetden  1212, 1462 
               b.  dµni  1215 
               b.  şübbân  1229 
               b.  †arza  1250 
               b.  √a…dır 1262 
               b.  dµniñ şem¡a-dânı  1280, 1353 
               b.  iki  1285 
               b. dört me≠hebde  1297 
               b. iş-kim  1318 
               b.  şecerde 1344 
               b.  cihânı   1351   

               b.  √âlet    1363 
               b.  emrâ≥ı  1452 
               b. dµniñ ≥iyâsı  1481 
               b.  dµnim 1483 
               b.  †arza  1484, 1720 
               b.  ümmetde  1484 
               b.  dört beyninde  1504 
               b.  dörtden  1505 
               b.  irşâdı 1532 
               b.  da¡vâyı  1535 
               b.  târµ«    1560, 1960 
               b.  ◊anbel-≠âde  1565 
               b.  şey   1575 
               b.  †aπlar  1596 
               b.  arada   1596 
               b.  dünyâyı  1606 
               b.  ma¡mur  1608 
               b. milkiñ §â√ibi    1609  
               b.  ¡Azrâ™il     1610   
               b.  Mikâ™il ü İsrâfµl ü Cibrµl  1611 
               b.  √âl    1622 
               b.  dµniñ cümlesi  1631 
               b. berza«dan    1673 
               b.  kev&er   1688 
               b.  a¡râf   1691 
               b.  sözlerde 1722 
               b.  dünyâda 1775 
               b.  eşrâ†dan  1822 
               b.  dµniñ    1836 
               b.  şehriñ …al¡ası 1841 
               b.  sözde  1842 
               b. √a…dur 1862 
               b. Deccâliñ gözi  1863, 1867 
               b.  dµni 1870 
               b.  âlemde 1888 
               b.   gündür  1897 
               b.  ¡âlem cümlesi 1899 
               b.  milki mâlı  1899 
               b.  eşyâ   1944 
               b.  mevtiñ münkerâtından 1945 
               b.  …uldan  1950 
               b.  vüs¡at  1958 
               b.  (ıs…â†ıñ b.  devri)  1969 
               b.  müsta√sen  1972 
               b.  beyânı  1977 
               b.  türâba   1989 
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             b.  √âcât    1999 
             b.  du¡âmı  2012 
             b.   man@ûme 2013  
          [=149] 

          2.  (İşaret zamiri) Bu.  
  b.  131, 207, 249, , 319, 415,    
432, 439, 484, 515, 619, 626, 744, 
767,  842, 972, 977, 1001, 1104, 
1042, 1094, 1094, 1204, 1401, 
1439, 1446, 1458, 1508, 1531, 
1696, 1746, 1934  

            b.+dır  
    b.  307 

 b.+dur  
b.  254, 275, 301, 313, 337, 433,   
535, 589, 600, 717, 863, 1350, 
1393, 1483, 1539, 1636, 1697, 
1699, 1700, 1836, 1955 

b.+a  
 b. 282, 290, 341, 374, 417, 625,      
746, 804, 831, 1025, 1059, 1192, 
1267, 1433, 1862, 1916, 1979 

           b.+nda  
 b. 147, 148, 440, 501, 561, 569,   
625, 646, 730, 737, 823, 1176, 
1272, 1348, 1388, 1439, 1682, 
1750, 1859, 2027  

          b.+ndadur  
            b. 691 
          b.+ndan     
      b.  152, 155, 720, 800, 827, 915,    
           1142,   1142, 1486, 2016, 2028,  
             2032 
          b.+nı  

b.  66, 67, 146, 156, 275, 1004,                   
1048, 1603, 1953 

          b.+nları  
            b.  234 
          b.+nu  
            b. 319, 684, 1063 
         b.+nuñ  
           b. 51, 296, 300, 312, 314, 367, 443,    
           459, 462, 472, 700, 709, 738, 930,  
           959, 1518, 1531, 1896, 1939, 2018 
         b.+nuñla  
           b.  237, 238, 323, 362, 402, 448,  

           1295, 1295   
   [=141]   

bu¡d (Ar.)  :  Uzaklık.  
           b.  437 
            [=1] 

buπday  :  Buğday. 
               b.  862, 900, 1971 
   b.+da  
                 b. 1980 
   b.+ı 

     b.  886 
       [=5] 

buπ≥ (Ar.) :  Kin, nefret. 
b.  1382 
b.  eyle-   756 

  [=2] 

bu«âr (Ar.) :  Buhar, duman, buğu. 
  b.+ı    
               b.  1393, 1411 
      [=2] 

bu«l (Ar.) :  Cimrilik, pintilik.  
b.+e  
   b.  808 

               [=1] 

bu«ul ( < Ar.  bu«l) :  Cimrilik, pintilik. 
  b.+dan  
     b. 1015 

          [=1] 

bul- :  1.  Bir şeyi elde etmek, ele  
            geçirmek.      
             b. - !  
                b.  910, 1316, 1764  

 b.-a  
   b. 192 

             b.-dı  
                b. 74, 228, 567, 707, 729, 841,                  
                908, 970       
              b.-duπı  
                 b.  1856 
              b.-du…da  
                 b. 1422 
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 b.-duñ 
   b. 576 

 b.-maπ-ıla  
               b. 834 
 b.-ma… 

   b.  660, 807 
 b.-ma…da  
              b. 725 
 b.-mama…  

   b.  1581 
 b.-masun  
               b. 153 
 b.-maya  
               b.  256 
 b.-mayınca  
               b.  1339 
 b.-mazsa   
               b.   861, 871 
 b.-mışdur  
              b.  1890 
 b.-muş  
               b. 716 
 b.-muşdı 
               b.   1736 
 b.-muş-iken  
               b.  1662 
 b.-sa  
               b.  206, 525, 559, 826 
 b.-salar  
               b. 1885 
 b.-sun 
               b. 179, 227 
           b.-sun mı  
              b. 919 

b.-up 
   b.  806 

 b.-updur  
   b. 1150 

 b.-ur  
               b. 112, 131, 1429, 1646 
 b.-urlar  
               b.  1673 
 b.-ursa  
               b.  867 
 b.-ursun  
               b.  482, 890, 1894 

      [=48] 

        2.   Yardımcı fiil. 
   b.- maya 
                 yol bul-  “Çare bulmak.“ 
                 1534  
              b.-urdı  
                  yol bul-   287 
                 b. -masun 
                   yol bul-   979  
              b.-ma…  
                  yol bul-    1075   
       [=4] 

        3. İstenilen şeye nail olmak, ulaşmak. 
  b.- !  
                b. 319, 1443 
 b.-a  
              b.  1922 
 b.-asın  
              b. 320 
  b.-dı  
              b. 206, 412, 981, 1032, 1268,  
              1364, 1565, 1837, 1867  
 b.-dılar  
              b. 1255 
 b.-dıysa  
              b.  179 
           b.-du…da  
              b. 600, 1396, 1429 
 b.-dum 
               b. 35, 43 
 b.-duñsa  
                b. 1317 
 b.-ma…  
              b.  786, 1584 
 b.-maz  
              b.  1463 
 b.-sa  
               b.  171, 529, 898 
 b.-sun  
               b. 199, 1652, 1926 
 b.-sunlar  
              b.  2011 
 b.-unca 
               b.   87 
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 b.-up  
              b.  579, 1027, 1920 
 b.-updur 
               b. 80, 1369 
 b.-ur  
              b.  75, 577, 728, 1649, 1893 
 b.-urlar  
              b. 259, 1495, 1866 
 b.-ursa  
               b. 901, 902, 902 
 b.-ursın  
               b.  87 
 b.-ursun  
               b.  240, 262, 913, 1421 
          [=53] 

     4.  Karşılaşmak.  
            b.-dı    
               b.  597, 827 
            b.-masunlar  
               b.  2006 
 b.-muş 
               b. 1379 
 b.-ur  
               b.  187, 1865 
 b.-urlar  
               b. 1192 
 b.-ursa 
               b. 828 
     [=8]                       

     5. Aramak.  
b.-am  
   b.   1394 

 b.-up  
               b.  77 
 [=2]  

   6.  Cezaya uğramak. 
 b.-a  
              b. 1666 
 b.-dı  
              b.  83, 254, 522, 1797 
 b.-muşdur 
              b. 504 
 b.-sa  
               b.  603 
 

            b.-up  
               b. 578 
 b.-updur  
               b. 417 
 b.-ur  
               b.  1513, 1812, 1814, 1867, 1872 
 b.-urlar 
               b.  247 
 b.-ursa 
               b. 1513 
 b.-ursun  
              b. 101 
     [=17] 

   7.  Bir yere, bir noktaya ulaşmak. 
 b.- !   
              b. 79 (2) 
 b.-dı 
              b.  2036 
 b.-ma…  
              b. 1075 
 b.-maz 
              b.  1883 
 b.-sa  
               b.  682 
 b.-unca  
               b.  86 
 b.-ur mı  
              b.  171 
        [=8]  

bular  :  Bunlar.  
                                 bk.  bunlar  

b. 63, 462, 680, 949, 997, 1081,  
1148, 1228, 1552, 1567, 1568, 
1570, 1607, 1615, 1762 

 b.+a  
              b. 1638 
 b.+da 
               b.  922, 1074, 1264 
 b.+dan 
               b.  362, 513, 518, 608, 955, 981,   
              1230, 1242, 1288, 1320, 1350,  
              1510, 1910 
 b.+dır  
               b.  538, 1501, 1839 
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 b.+ı 
               b.  710, 1620 
 b.+ıñ  

b. 926, 931, 1079, 1176, 1200,    
1233, 1254, 1566, 1569, 1740 

      [=47] 

bulaş- : Bir şeye sürülmek, bulaşmak.  
   b.-sa  
                 b. 1145 
       [=1] 

buldur- :  Bulma işini yaptırmak. 
  b.- ! 
               b. 176 
     [=1] 

bulun- :  1. Bir yerde olmak. 
     b.-maz 
                  b. 1608 
     b.-sun  
                  b. 1981 
       [=2] 

              2. Bulunmak, elde edilmek. 
     b.-dı  
                   b.  847 
     b.-maz  
                   b.  854 
     b.-muşdur  
                   b.  290 
     b.-sa  
                   b. 720 
     b.-sun  
                   b.  209, 1965 
         [=6] 

          3.  Var olmak. 
             b.-du…ça  
                b.  853 
            b.-ma…  
               b.  769 
            b.-maz  
               b. 88, 123, 155, 293, 376, 382,  
              385, 387, 394, 432, 457, 718,  
              1185, 1395, 1527, 1536, 1779 
            b.-mazsa  
               b.  1959 

        b.-sa  
           b. 112 
        b.-sun  
           b.  217 
            [=22] 

 4.  Meydana çıkarılmak. 
         b.-dı  
            b.  634, 1520 
              [=2] 

bulu† : Atmosferdeki su damlacıkları ve     
buz taneciklerinin  görülebilir 
yoğunluk kazanmasıyla oluşan 
biçimleri, yükseklikleri ve yol 
açtıkları hava olaylarıyla 
birbirinden ayrılan yığın.                        

   b. 1121 
   b.+lar  
                 b. 1406 
         [=2] 

bunca : Bu kadar, bu kadar çok. 
 b. 107, 197, 499, 635, 1615, 1749,    
1842, 1894, 1905 

         [=9] 

bunlar : Bunlar  
                              bk.   bular       

b. 303, 338, 374, 378, 453, 508,  
553, 746, 823, 1087, 1176, 1331, 
1806 
b.+a  
  b.  801, 1729, 1840 

  b.+da  
               b. 997, 1510 
  b.+dan  

    b. 1742 
      [=19] 

burâ… (Ar.) : Hz. Muhammed’in  Miraç’ta   
            bindiği binek.               
  b. 1723 
  b.+a  
                b.  1167 
       [=2] 

burc (Ar.) : Güneşin ayrıldığı on iki  
            kısımdan her biri. 
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 b.+da  
               b. 1400 
 b.+uñ  
               b.1397 
      [=2]   

burun :  Koku alma organı.  
  b. 396 
  b.+ı   

   b. 528 
      [=2] 

bûstân (Far.) : Gül ve çiçek kokularının   
              çok olduğu yer, bahçe.    
    b. (bâπ u b.)  373, 1408 
        [=1] 

bu†lân (Ar.) : Batıllık, boşluk. 
              b.   314     
   b. u  tâlµ   311 
   b.+ı  
                 b.  296 
        [=3] 

buyur- :  1.  Emretmek. 
        b.-a  
                     b.  1609, 1671 
        b.-dı  
                      b.  627, 1251, 1690 
            [=5] 

             2.  Gelmek. 
        b.-a  
                      b. 1610 
        b.-dı  
                      b.  500 
        b.-sa  
              b.  171, 643 
             [=4] 

3. Düşüncesini söylemek,   
bildirmek.         

       b.-dı 
         b.   244, 624, 1107 

       b.-mışdur  
         b.  312, 653, 742 
 

  b.-muş  
                b.  443 
  b.-muşdur  
                 b.  1815 
        [=8] 

bu yüzden : Bundan dolayı. 
        b.  404 
          [=1] 

buz :  Donarak katı duruma gelmiş su. 
 b.  64, 73 
    [=2] 

bühtân  (Ar.) : Yalan, iftira. 
              b. 755       

  b.  it-  1253 
      [=1] 

bülbül (Ar.) : Sesinin güzelliği ile   
               tanınmış ötücü bir kuş. 
                b.   189, 192   
     b.-i bâπ-ı belâπat  10, 1105 
     b.+ler  
                   b.  1734 
         [=5] 

büldân  (Ar.) :  Şehirler.   
  b. 1391 

            b.-ı küfr  1847 
              b. u  …u§ûr 1708 
   b.+a  

    b.  680 
   b.+ıñızda 
      b. 1841 

         [=5] 

bünyân  (Ar.) :  Yapı, bina. 
    b. 1395 
     [=1] 

bürâder  (< Far.  birâder) : Dost.  
b. 132, 159, 281, 451, 480, 
543, 595, 684, 725, 739, 762, 
962, 1291, 1456, 1536, 1912 

                       [=16] 

bürhân  (Ar.) : Delil, ispat, tanık. 
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             b.-ı ta†bµ…   308 
 b.-ı va√det  461 

     [=2] 

bürr (Ar.) :  Buğday. 
          b.  1963 
  [=1] 

bürûdet  (Ar.) :  Soğukluk.               
     b.  531, 533, 1415 

               [=3] 

büsbütün :   İyice, tamamen. 
         b.  1710 
            [=1] 

bütün : Eksiksiz, tam.  
 b.  1300, 1713, 1826, 1827 
            [=4] 

büyûtü'l-¡ankebût (< Ar. beytü'l-¡ankebût):   
                               Örümcek yuvası.  

                    b.+a  
                       b.  607 

                        [=1] 

büyük : Boyutları benzerlerinden daha   
               fazla olan.      
               b. 82, 97, 106 

   b.+dür  
      b.  1519, 1688  

         [=5]   

                   C                          

Ca¡fer (öz. a.) : Cennete uçarak giden   
             sahabe, Hz. Ali’nin abisi. 
                      C.  1239 
    [=1]  

câhil  (Ar.) : Bilimsiz, bilgisiz.  
            c.   93  

c.  ol-  109, 1308  
 c.+i  

  c. 168 
 c.+ler  
               c. 131, 741     
                 [=6] 

câ™iz (Ar.) : İşlenilmesinde cevaz olan;   
            olabilir, olur.     
 c.  719, 1378, 1380, 1796, 1975 
 c.+dir  

  c.  1374, 1454 
 c.+dür  

   c.  364 
    [=8] 

Câlût  (öz. a.)  :  Hz. Davud zamanında     
             yaşamış Amalika kralının adı.                  
  C.+ıla   
                C.   470 
     [=1] 

câm (Far.) : Sert, saydam ve çabuk kırılır   
           cisim. 
  c. 114 
     [=1] 

câmi¡ (Ar.) : İçinde namaz kılınan ibadet  
             yeri. 
  c.  1670 

 c. (§a√râ vü c.)  1524 
         [=2]  

cân (Far.) : 1. Can, ruh. 
c. 255, 390, 519, 617, 641,        
971, 971, 1044, 1256, 1467, 
1572 

        c. +dan  
            c. (gûş-i c.) 335 
         c.+ı   

           c. 605  
            [=13] 

                  2.  (mec.)  Dost. 
       c.   293, 668, 872, 1241 
       c. u cânân   1343 

        c.+ım  
c.  76, 92, 236, 299, 305, 
385, 416, 423, 472, 510, 518, 
607, 617, 664, 671, 672, 684, 
720, 901, 944, 972, 977, 998, 
1004, 1020, 1040, 1091, 
1145, 1258, 1262, 1293, 
1310, 1321, 1323, 1362, 
1402, 1423, 1443, 1449, 
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1458, 1691, 1799, 1893, 
1906, 1979 

               [=50] 

cânâ (Far.) :  Ey can, ey dost.   
c.  358 

 [=1] 

cânân  (Far.) :  Sevgili, gönül verilmiş. 
  c.  u  cânân  1343 

     [=1] 

cânµ (Ar.) :  Cinayet işleyen. 
c.  1903 

  [=1] 

cânib (Ar.) : Taraf, cihet, yan. 
c.+i 
  c.  1737 

 c.+idür  
   c. 1681 

 c.+inden  
   c.  1407 

     [=3] 

câr (Ar.) : Komşu.  
  c.  1152 
   [=1] 

cârân (Ar.) : Komşular. 
c.  27 

  [=1] 

cârµ  (Ar.)  :  Geçme, geçiş, akma.  
c.  ol-  133, 482, 642, 1149 

         [=4] 

câriye (Ar.) :  Para ile satın alınan halayık,  
             hizmetçi kız.    

  c.  1201 
     [=1] 

câyi¡ (Ar.) : Aç, acıkmış, aç olan. 
c.  ol-   870 

 [=1] 

cebµre (Ar.) : Kırık ve çıkık olan bir uzva   
              sarılan tahtalar.      
    c.  1380 
       [=1] 

cebr (Ar.) :  Zor, zorlama. 
 c.  361 
    [=1] 

Cebriyye (Ar.) : Beşeri iradeyi inkâr eden  
                  bir  mezhep.    
        C.+ler  

          C. 569 
             [=1] 

cedd (Ar.) :  Dede. 
 c. ü  eb   643 
    [=1] 

cefâ  (Ar.) : Eziyet, incitme.  
c.+dan 
   c. («i≠lân u c.)  825 

       [=1] 

cehd (Ar.)  :  Çalışma, çabalama.  
 c.+i  

  c. (sa¡y ü c.)  1099 
          [=1] 

cehennem (Ar.): Ahirette, günahkâr    

                     kulların  gideceği azap yeri.          

          c. 247, 1658, 1768 
         c.+den  
            c.  1646, 2011, 2023 
                 [=6] 

cehil  (< Ar.  cehl) : Bilmeme, bilmezlik.  
                                              bk. cehl                         
   c.  543, 671 
 c.+den  

   c.  55 
 c.+dir  

   c. 766 
            c.+kim  

   c. 82 
     [=5] 

cehl (Ar.) :  Bilmeme, bilmezlik.  
  c. 361 
 c.+e  

  c. 520 
 c.+ile 

    c. 98, 121, 1048 
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 c.+inde 
   c. 80 

 c.+iyle  
   c. 90 

    [=8] 

cehllik (Ar.+T.) : Bilmezlik.  
   c.+de   

     c. 79 
      [=1] 

celâcil (Ar.): Küçük çanlar, ufak   
           çıngıraklar.      
 c. 745 
   [=1] 

celâl (Ar.) : Büyüklük, ululuk. 
c.+i  
  c.1603 

    [=1] 
 
celâlµ (Ar.) : Allah’a ait, tanrısal. 
 c. 50 
  [=1] 

celµ  (Ar.) : Aşikar, meydanda, belli.  
          c.+dür  
             c. 1220 
    [=1] 

cem¡  (Ar.)  : Toplama, yığma.  
c. ol-   “ Toplanmak.”   
111, 127, 191, 384, 605, 613,  618, 
1138, 1196, 1210, 1319, 1858, 
1864, 
c. it-   “Toplamak.” 
220, 732, 1364, 1828, 1899 
c.-i  dµn  1209 

        [=19] 

cemâ¡at (Ar.) : Topluluk, halk.   
  c. 1434, 1523, 1524,1833,  
  1858, 1987    
  c. (ehl-i c.) 1672 

       [=7] 

 cemâd  (Ar.) : Cansız.  
   c.  560 

     [=1] 

cemâdât (Ar.) : Cansızlar. 
      c.  1124, 1311 
             [=2] 

cemâl (Ar.) :  Yüz güzelliği.   
 c.+in 
    c.  433 

      [=1] 

cem¡an (Ar.) : Bir yere toplamak suretiyle. 
    c. 1850, 1885, 1887 
             [=3] 

cemµ¡ (Ar.)  :  Cümle, hep, bütün. 
c.-i enbiyâ  16, 1168 
c.-i evliyâ  1085 

       [=3] 

cemµ¡an (Ar.) :  Hep, bütün, tekmil.  
c. 161, 207, 484, 895, 1029, 
1083, 1086, 1112, 1114, 1538, 
1594, 1661 1687, 1689, 1693, 
1707, 1733, 1737, 1758, 1782, 
1832, 1937, 1985, 2026 

                   [=24]  

cenâbet (Ar.) : Guslü gerektiren durumda  
olup da henüz gusletmemiş olan  
kimse. 

      c.+den  
                    c. 1677    
           [=1] 

Cenâbü'l-◊a… (Ar.) : Allah.   
            C.  324 

               [=1] 

ceng  (Far.) :  Dövüş, kavga. 
 c.+i   
    c. 770   
 c.+ile  

   c. 743 
     [=2] 

cennât (Ar.)  : Cennetler.  
   c. 1761 
   c.-ı me™vâ  138, 2022 
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       [=3] 

cennet (Ar.)  :  Cennet, uçmak. 
c.  260, 436, 579, 610, 616, 650,  
1234, 1649, 1704, 1735, 1737, 
1767, 1860, 1867, 1894, 2013 

              c. (gülzâr-ı c.)   29 
c. (ehl-i c.)  434, 1000, 1229,   
1687, 1894 

  c. (†ur…-ı c.) 1065 
  c. (firdevs-i c.) 1225 
  c. (dâr-i c. )  1289 
  c. (bâπ-ı c.)  1475 
  c. (…a§r-i c.) 1485 
  c. (sebil-i bâπ-ı c.) 1545    
  c.  ü nâr  1181, 1600  
  c.( rı∂vân u c.) 1207 

   c.+de  
  c.  27, 575, 631, 633, 937969, 
1002, 1023, 1136, 1146, 1152, 
1230, 1702, 1720, 1722, 1723, 
1734, 2011 

 c.+den   
    c. 1753 

  c.+i  
    c. 1864 

   c.+i  
    c. 728, 1644 

   c.+im  
     c. 1750 

   c+iñ  
     c. 1726 

        [=56] 

cerâd (Ar.)  : Yağma, yağmacılar güruhu.  
 c.  704 
  [=1] 

cer√ (Ar.) : Yaralama, yaralanma. 
 c.  690 

   [=1] 

cerµ√ât (Ar.)  : Yaralar.   
    c.  811 
      [=1] 

cesâret (Ar.) : Cesurluk, yiğitlik.   
     c.  1933 

      [=1] 

cesed (Ar.) : Ölü vücut. 
 c.+den  

   c. 379 
      [=1] 

cevâb  (Ar.): Sorulan şeye verilen karşılık. 
  c. 626  
   c.  ol- 951  
  c. vir-  “ Karşılık vermek.”  1484  
  c.+a  

   c. 1680 
  c.+ı 

   c. 353 
  c.+ın  

 c. 430, 1194, 1468, 1478, 1481,  
1487, 1679 

        [=12] 

cevâd (Ar.) : Cömert, eli açık. 
 c.+ıñ 
   c. 1957 

     [=1] 

cevâhir (Ar.) : Cevherler, elmaslar,  
               kıymetli taşlar. 
     c. 93, 104, 384, 1714, 1869,  
                2031 
     c.+den  

      c. 382 
     c.+dir  
                   c. 561 
         [=8] 

cevâmi¡ (Ar.)  :  İbadet yerleri, mescitler. 
     c.  1670, 1916 
           [=2] 

cevârµ  (Ar.) :  Halayıklar, hizmetçi kızlar. 
   c.+den  

     c. 1901 
      [=1] 

cevâri√  (Ar.): İnsanın el, ayak gibi organı. 
 c.+den  
    c. 396 

       [=1] 
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cevâz (Ar.) :  İzin, müsade. 
 c.+a  

  c. 509 
            c+ı  

  c.1377 
    [=2] 

cevf  (Ar.) : İç, kalp. 
c.-i  insân  1464 

     [=1] 

cevher (Ar.) : Elmas, değerli bir taş. 
   c. 74, 379  

  c. (dürr ü c.)  1681  
  c.  (yâ…ût u c.) 1707 

   c.+i   
                c. 93 
     [=5] 

cevhereyn (Ar.) : İki cevher.  
         c.  1227 
          [=1] 

cevher-fürûş (Ar.+Far.) : Cevher satan. 
              c.+ı 

                 c. 75 
                   [=1] 

cezâ (Ar.)  :  Ceza, karşılık  
          c.+sı  

c. 722 
          c.+ya 

c. 1120, 1778 
   [=3] 

cezâ™ir (Ar.) : Adalar. 
   c.  983 

     [=1] 

cezim  (< Ar. cezm) :  Kesin karar, niyet. 
   c. 508 
    [=1] 

cibâl (Ar.) : Dağlar.  
c.+in  
   c. 933 

     [=1] 

cibillet (Ar.)  : Huy, cibilliyet, yaradılış. 

       c. 169, 183, 1654 
               [=3] 

cibillµ  (Ar.) : Yaratılışta olan. 
 c.+dür  

   c. 966, 976 
       [=2] 

Cibrµl  (Ar.) :  Peygamberlere emir ve  
vahiye vasıta ve memur olan dört      
büyük melekten biri. 
 C. 478, 1003, 1067, 1161, 1171,   
1611 

    C.+e  
       C. 942, 1176 

         [=8] 

cidâl  (Ar.)  : Karşılıklı kavga.  
c.-i söz 806 

 c.+e  
   c. 712 

     [=2] 

cµfe (Ar.) : Leş. 
         c. 737 
         c.+sinden  

c. 1307 
     [=2] 

ciger  (Far.) : Ciğer, bağır. 
 c.+ler  

   c. 1625 
     [=1] 

cihân (Far.) :  Dünya.  
 c.+a  

  c. 1418 
c.+ı 
  c. 143, 846, 1351, 1898 

            [=5] 

cihân-bân (Far.): Cihanın, dünyanın                               
           bekçisi olan.       
             c. 1103 
               [=1] 

cihât (Ar.) : Taraflar, yönler.  
c.-ı …urb 437 
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 c.+ı  
  c. 409 

    [=2] 

cimâ¡ (Ar.)  :  Çiftleşme. 
 c. it- 998 
 c.+ı   

  c. 925 
 c.+ı  

  c. 1717 
     [=3] 

cin (< Ar. cinn) :  Gözle görünmez, latif   
         cisimlerden ibaret bir yaratık. 
           bk. cinn  
 c.+den 

    c.  991, 1774 
       [=2] 

cinân (Ar.)  :  Cennetler. 
 c.+a  

  c. 1471 
c.+ı 
  c. 733, 1652, 1742  
c.+ıñ  

   c. 2008 
      [=5] 

cinâyet  (Ar.)  : Adam öldürme, canilik.   
     c.  678 
       [=1] 

cinn  (Ar.) :  Gözle görünmez, latif  
            cisimlerden ibaret bir yaratık. 
 c. 1097, 1595, 1719, 1754 
 c.+e  

   c. 1133 
 c.+i 
              c. 413 
    [=6] 

cinnµ  (Ar.) : Cine mensup. 
 c. 980, 1083 
 c.+ler  

   c. 986, 988 
      [=4] 

cins (Ar.)  :  Çeşit, türlü. 
 c.  380 

 c.-i â«er 182 
 c.+den  

   c. 546  
     [=3] 

cisim (< Ar. cism ) : Beden, gövde.   
   bk.  cism  
  c. 997 
    [=1] 

cism (Ar.)  :  Beden, gövde.   
 c. 379, 437  
 c.-i ta¡lµmµ  595 

c.-i pâk 1128, 1130  
 c.+e  

   c. 384 
 c.+iñde  

   c. 519 
c.+inde  
   c. 1132 

     [=8] 

cismânµ (Ar.) : Bedenle ilgili. 
     c. 1331 
      [=1] 

cismânµyân (Ar.)  :  Cisimle ilgili olanlar.  
          c.+dır  

            c. 1767 
             [=1] 

cisr  (Ar.) : Köprü. 
c.-i  memdûd 1658 

      [=1] 

civân (Far.)  :  Genç. 
 c.+a  

   c. 1381 
      [=1] 

cû¡an (Ar.) : Aç olarak. 
 c. 71 
            c. u  ¡a†şân  373 

      [=2] 

cûd (Ar.)  :  Cömertlik, elaçıklığı. 
          c.  (ma¡den-i c.)  1112 
       [=1] 
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cum¡a (Ar.) :  Cuma namazı.   
 c.  655, 1916 
 c.  (¡ıyd-ı c.)  1263 

       [=3] 

cûş (Far.)  :  Çoşma, kaynama. 
 c.  eyle-  1149 
   [=1] 

 cüdâ (Far.) : Ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış. 
c. 1466 

 [=1] 

cühhâl  (Ar.) : Cahiller. 
       c. 91, 107  

  c. (nâ-dân u c.) 1048 
  c.-i eş«â§ 1357 

       [=4] 

cümle (Ar.) : 1. (Sıfat)  Bütün, hep.  
            c.  a§√âb  19 
              c.  ¡âlemler 30, 310 
                       c.  i«vân 68 
                       c.  bi√ârı  84  
                       c.  diyârı 87 
                       c.  âlâm  144 
                       c.  …ırâ™at 181 
                       c.  †ullâb 198 
                       c.  ma¡lûm 222 
                       c.  nâra 258 
                       c.  erkân 265  
                       c.  √a…dur  267 
                       c.  esrâr  332 
                       c.  √âlden  334 
                       c.   varı   336 
                       c.  yoπı  344  
                       c.  πu§§a küdret  388 
                       c.   ≠errât  391  
                       c.   cihâtı 409  
                       c. ¡âlem   410, 560,  1172    
                       c.  «al…ı   414, 1088, 1636 
                       c.  le≠≠et   434 
                       c.  ahâlµ    438, 1747 
                       c.  â≠ân     449                                                                                 
             c.  a√vâl    455, 548      
             c. vücûduñ 490     
                   c. revâyi√ 534 
  c. e§vât   535 

  c.  √âlât 567 
  c.  ¡â§µ  571 
  c.  a«yâr 583 
  c.  ≠ünûbın 616 
  c.  evlâd  636 
  c.  ¡uyûba 654 
  c.  ≠enbe 659 
  c.  men…ûl 823 
  c.  rı≥âdan  885 
  c.  insân 961 
  c.  luπâtı 1055 
  c.  a«lâ… 1074  
  c.  eflâk  1107 
  c.  ins ü cinne 1133 
  c.  mu¡cizâta 1141 
  c.  a§nâm 1160 
  c.  a§fiyâya 1168 
  c.  enbiyâdır   1177 
  c.  eşyâdan  1259 
  c.  ¡âmı   1263 
  c.  âfât 1300 
  c.  emre 1301 
  c.  cemâdât 1311 
  c.  bi√ârı 1312 
  c.  diyârı 1312 
  c.  mesâfât 1313 
  c.  mübhem  1350 
  c.  evliyâdan 1370 
  c.  eşbâ√  1470 
  c.  münâfı… 1491 
  c.  a§biyâdan 1492 
  c.  bâtıl 1505 
  c.  ¡a†şân 1542, 1684, 1784 
  c.  ma¡mûr  1593, 1594 
  c.  deryâ 1597 
  c.  mevtâ  1614 
  c.  efvâc  1615 
  c.  √avâ§ıl 1624 
  c.  √a……-ı insân 1643 
  c.  tefâsµr 1674 
  c.  pasdan   1718 
             c.  vildân  1720 
             c. besâtµn 1744 
             c.  ehl-i µmân  1748   
             c.  ¡ibâdet   1811 
             c.  erlerde 1827    
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   c.   πâzµ  1832 
   c.  ¡ulûmı 1848 
   c.  küffâr  1921 
   c.  münâfı… 1927 
           [=89] 

2. (Zamir)  Herkes, bütün, tamamı. 
c. 65, 247, 285, 674, 703, 
705, 731, 741, 870, 929, 
966, 1044, 1081, 1122, 
1124, 1194, 1246, 1248, 
1251, 1252, 1289, 1461, 
1498, 1502, 1505, 1570, 
1599, 1628, 1686, 1690, 
1703, 1706, 1751, 1823, 
1849, 1849, 1875, 1905, 
1918, 1947, 2025, 2027, 
2029 

              c.+de  
                c. 724  
             c.+si 
                c. 239 

              c.+sin  
               c. 1423 

              c.+sinden  
               c. 1428 

              c.+niñ  

                c. 1159 
             c.+si 

  c. 21, 321, 566,  822, 988,   
1283, 1612, 1631, 1642, 
1794, 1899 

             c.+sin  
              c. 38, 592, 1021 

             c.+sinden  
              c.  844, 1197 

             c.+sine  
               c. 1566 

                 [=60] 

cünûn (Ar.) :  Delirme, delilik. 
 c. 1080, 1449 

  c.+ı 
  c. 839 

  c.+uñ  
    c. 1337 

      [=4] 

cünüb (Ar) : Dinen yıkanmak zorunda  
             kalma hâli. 
   c.+den 
       c. 1834 
        [=1] 

cüz™ (Ar.) : Kısım, parça.  
 c. 603 
 c.+de  

   c. 601 
 c.+ler  

   c. 605 
    [=3] 

cü≠âm (Ar.) : İnsan vücudunda onulmayan  
çıbanlar ve yaralar meydana  
getiren miskin hastalığı. 

   c.+dır  
      c. 1449 

         [=1]  

cüz¡i  (Ar.) : Az, pek az, az miktarda. 
 c.  330, 589 
       [=2] 

cüz™iyyât (Ar.) : Ehemmiyetsiz, değersiz,  
                  ufak tefek şeyler.    
        c.+a  

          c. 539 
              [=1] 

 

           Ç  

çaπla- : Su, köpürerek ve ses çıkararak    
               çoşkun bir biçimde akmak.  

    ç.-r 
       ç.  1689, 1732 

              [=2]   

çal- :  1.  Atmak, çarpmak, vurmak. 
  ç.-ar  

    ç. 677 
  ç.-arlar  

    ç.  677, 1788, 1856 
         [=4] 

           2.  Gezdirmek, dokundurmak. 
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   ç.-dı…da  
     ç.  420 

       [=1] 

çalış- : Bir şeyi öğrenmek veya yapmak    
             için emek vermek. 
   ç.- !  
                ç. 76, 489 
   ç.-sunlar  
                ç. 63 
   ç.-up  
                ç. 609 
      [=4] 

çal…a- :  Sallamak, yerinden oynatmak. 
   ç.-r  
                ç. 1390 
      [=1] 

çal…an-  : Sallanmak, hareket etmek. 
    ç.-ur  
                 ç. 1395 
        [=1] 

çâre  (Far.) :  Tedbir, çözüm yolu.  
 ç. 305, 854 
       [=2] 

çarpıl- :  Çarpma işine konu olmak. 
    ç.-sa  
                 ç. 100 
       [=1] 

çâr-ı yâr (<  Far. çâr- yâr ) : Dört dost (Hz.    
Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman,  
Hz.Ömer).            

     ç.+ı 
       ç. 1386 

         [=1] 

çek-  :  Tahamül etmek, katlanmak. 
 ç.-di 

   ç. 31, 1475 
 ç.-er  

   ç. 965, 1000, 1639, 1665, 1691 
 ç.-me 

   ç. 1252, 1361 
 ç.-mesün  

   ç. 2022 

 ç.-mez  
   ç. 1725 

 ç.-se 
   ç.  651 

     [=12] 

çeşm (Far.)  :  Göz. 
 ç.  (nûr-i ç.-i Ehl-i Sünnet)  1229 
              [=1] 

çeşme (Far.) : Pınar, su kaynağı. 
   ç. 336 
    [=1] 

çıπur-  :  Çağırmak, seslenmek, davet   
               etmek.     
    ç.-a  

     ç. 1840 
    ç.-sın  

     ç. 1671 
     ç.-sun  

       ç. 1442 
         [=3] 

çı…- : 1.  İçeriden dışarıya varmak, gitmek. 
 ç.-ar  
              ç. 1471 
 ç.-arlar  
              ç. 1755 
     [=2] 

          2. Meydana gelmek, ortaya çıkmak. 
 ç.-a  
   ç. 1847 

 ç.-ar  
   ç. 1845, 1882, 1886, 1888 

  ç.-dı  
   ç. 638, 1841 

  ç.-ma…  
   ç. 1816 

 ç.-ması  
  ç. 1861 

 ç.-sa  
  ç. 1873 

     [=10] 

     3. Bir şeyin yukarısına doğru yürümek. 
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ç.-ınca  
   ç. 1660 

     [=1] 

      4.  Niteliği anlaşılmak. 
 ç.-maz  

  ç. 729 
     [=1] 

çı…ar -: 1. Birinin veya bir şeyin çıkmasını  
              sağlamak.  
     ç.  496, 893 
     ç.-dı  

      ç. 1165 
        [=3] 

             2. Bulmak, ortaya koymak. 
     ç.-dı  

       ç. 1547 
         [=1] 

çıyan : Çok ayaklılardan, sarımtırak   
             renkte, zehirli bir böcek. 
   ç. 1464 
      [=1] 

çi (Far.) :  Ne. 
           ç.  ol-  1419 
  [=1] 

çimen (< Far. çemen) :  Yeşil ve kısa    
              otlarla örtülü yer. 
   ç.+ler  

     ç. 1735  
       [=1] 

çizme : Diz kapaklarına kadar çıkan bir  
              ayakkabı türü. 
   ç.  1372 
      [=1] 

ço…: 1. (Zarf)  Çok, fazla. 
 ç.  gelmişdür  300 
 ç. olma…   355 
 ç. olupdur 357, 1388 
 ç. (yaπar ç. başıña em†âr-ı  
 ¢ur™ân)   495 
 ç. itmiş  614 

ç. (e…âvµl i«tilâfât anda ç. var) 632 

            ç. olur 649, 1154, 1268 
 ç. …ılmış 721 
 ç. oldı  822, 1270, 1359, 1980 
 ç. buldı fur§at 908 
 ç. virdi 932 
 ç. itdi 968 
 ç. olup 1265 
 ç. bulupdur 1369 
 ç.  olsa 1391 
 ç. (anıñ ¡ulvµ olupdur ç. mekânı)  
 1394      
 ç. ola 1434 
 ç. (…alanlar ç. çeker ol yerde  
            za√met)   1639 
            ç. (geçince ç. çeker anda emekler) 
            1665   
           ç. (varanlar ç. çeker za√met fürâdâ) 
           1691  
           ç. …ılmış riyâyı 1699 
           ç. (anıñ başında ç. cem¡ oldı küffâr)   
           1864                                                          
           ç. (adâdı ol …adar ç. oldı πâyet)  
           1883    
           ç. (dolar hem fıs…-ıla ç. ola cânµ)   
           1903   
           ç. (√a…µ…at ol va…it ç. oldı âlâm) 
            1936                               
                 [=34] 

         2. (Sıfat)  Çok, fazla. 
  ç. kitâbı 32 
  ç. levâ≠ım 78 
             ç. mevâni¡  80 
             ç. âdem 90      
             ç. dürlü cühhâl  91       

 ç. mu¡a††ar  120 
 ç. ¡alâmât   130 
 ç. me§âlµ√  160 
 ç. ruvâtı    177 
 ç. fevâ™id  196, 416 
 ç. kişi  227 
 ç.  merâtib 238, 1314 
 ç.  imti√ânı 241 
 ç.  dürlü eş«â§ 306 
 ç.  â&âr 312 
 ç. delµli  439 
 ç.  rivâyât 459 
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ç.  dürlü √a…âyı… 482 
ç.  fesâdı 516 
ç. mezâyâ 549 
ç. luπâtı 643 
ç. me§â™ib 757  
ç. deryâ 990 
ç. söz  1037, 1042 
ç. dürlü i√sân  1051 
ç. cemâdât  1124 
ç. fa≥â™il   1264 
ç. fa≥µlet 1266 
ç. dürlü √âlât 1300 
ç. delâlet  1493  
ç. dürlü ru«§at  1528  
ç. «ilâfı   1574 
ç. günâhı 1698 
ç. enhâr 1732  
ç. firâset 1889 
ç. Müslimµni 1979 
ç. mesâ™il  2027 

      [=38] 

         3. (İsim) Çok, fazla. 
  ç. 125, 190, 1645, 1937 
  ç.+dur  
      ç. 190, 462, 927, 1262, 1367,  
               1688, 1732                       
  ç.+durur   

    ç. 201, 1291, 1685, 1973            
  ç.+ı  
               ç. 121,1186 
     [=12] 

ço… ço… :  En çok, olsa olsa. 
     ç.   693, 696, 1013, 1195, 1559 
              [=5] 

çorâb (Far.) :  Pamuk, yün vb.nden    
            örülen, ayağa giyilen giyecek. 
            ç.+lar  

   ç.  1376  
     [=1] 

çöl : Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi. 
 ç.+de  
               ç. 1615 
     [=1] 

çün (Far.) :  İçin.  
ç.   67, 196, 228, 445, 466, 639, 881,  
882, 1229, 1241, 1273, 1340, 1560, 
1775, 1952, 1987 

          [=16] 

çünki (< Far. çûn+ki): Şundan dolayı, şu    
sebeple, mademki anlamında sebep   
bildirir.  

  ç. 504, 1763, 1842, 2030 
         [=4] 

çünkim  (< Far. çûn +T. kim) : Mademki,    
                  zira.     
        ç.  269, 729 
             [=2]   

çürü- : Genellikle mikroorganizmaların   
etkisiyle, kimyasal değişikliğe  
uğrayarak bozulup dağılmak.   

     ç.-ür  
                   ç. 603 
            [=1] 

çüri-: Genellikle mikroorganizmaların   
etkisiyle, kimyasal değişikliğe   
uğrayarak bozulup dağılmak.   

    bk. çürü-  
 ç.-miş  
     ç.  tenleri 593, 1613 

          [=2] 

 

             D 

dab- : İlah olarak tanınan varlığa karşı   
inancını ve bağlılığını belirli 
kurallar çerçevesinde göstermek, 
tapmak. 

            d.-dı  
    d. 1249 

       [=1] 

dâbbetü'l-ar≥(Ar.):Kıyamet alametlerinden   
olmak üzere ortaya çıkacağı  
söylenen hayvanın adı.        

           d.+dur  
                         d. 1888 
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                     d.+ıñ 
                       d. 1819 
            [=2] 

dad :  Tat, lezzet. 
 d.+ı   

   d. 202 
 d.+ın 

  d. 109 
    [=2] 

dad- : Tatmak.  
           d.-ar  

  d. 212 
    [=1] 

dâfi¡ (Ar.) : Deffeden, savan, savuşturan. 
          d. 704 
          d.  ol-  708 
          d.-i küfr-i ∂alâlet 1218 
  [=3] 

dâπ (Far.) : İnsan ve hayvan vücudun    
kızgın demirle vurulan damga,  
işaret.    

            d.+ı 
   d. 1789 

      [=1] 

da«ı :  da, de , bile.  
d.  10, 16, 21, 22, 24, 28, 35, 41, 
52, 77, 102, 136, 140, 141, 142, 
147, 152, 153, 157, 164, 167, 173, 
177, 179, 181, 186, 189, 197, 199, 
203, 210, 214, 215, 218, 219, 221, 
221, 223, 224, 231, 233, 233, 243, 
251, 268, 289, 342, 353, 354, 366, 
375, 378, 379, 379, 380, 385, 389, 
396, 420, 422, 461, 465, 470, 480, 
501, 507, 536, 545, 547, 549, 553, 
558, 567, 588, 602, 621, 623, 645, 
647, 648, 660, 664, 677, 689, 692, 
698, 699, 703, 716, 726, 733, 738, 
743, 745, 745, 747, 748, 755, 756, 
756, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 
766, 768, 770, 770, 771, 773, 774, 
775, 776, 780, 780, 782, 782, 786, 
786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 

795, 798, 801, 801, 802, 804, 804, 
805, 807, 808, 810, 811, 813, 814, 
815, 816, 817, 817, 818, 823, 836, 
837, 838, 842, 843, 846, 849, 857, 
872, 888, 889, 901, 902, 914, 922, 
930, 932, 934, 938, 941, 944, 945, 
954, 990, 995, 996, 999, 1005, 
1007, 1017, 1038, 1044, 1048, 
1052, 1052, 1054, 1056, 1061, 
1065, 1069, 1069, 1070, 1072, 
1073, 1082, 1089, 1095, 1096, 
1103, 1105, 1106, 1113, 1113, 
1117, 1152, 1155, 1157, 1175, 
1177, 1178, 1181, 1203, 1205, 
1209, 1210, 1217, 1218, 1221, 
1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 
1234, 1238, 1239, 1240, 1243, 
1258, 1263, 1267, 1288, 1299, 
1302, 1302, 1305, 1307, 1318, 
1320, 1326, 1334, 1335, 1342, 
1352, 1365, 1410, 1410, 1467, 
1478, 1482, 1483, 1489, 1491, 
1494, 1516, 1518, 1521, 1522, 
1524, 1537, 1545, 1548, 1553, 
1553, 1554, 1558, 1572, 1582, 
1585, 1587, 1588, 1590, 1612, 
1618, 1631, 1643, 1650, 1651, 
1652, 1667, 1675, 1676, 1677, 
1683, 1685, 1693, 1705, 1712, 
1721, 1730, 1741, 1757, 1759, 
1762, 1767, 1772, 1772, 1774, 
1775, 1785, 1795, 1797, 1800, 
1801, 1803, 1805, 1810, 1819, 
1819, 1820, 1824, 1829, 1875, 
1879, 1897, 1904, 1908, 1908, 
1909, 1914, 1917, 1917, 1919, 
1919, 1920, 1931, 1932, 1949, 
1954, 1956, 1970, 1995, 1996, 
2004, 2008, 2017, 2021, 2024, 
2030, 2036 

      [=337] 

dâ«il (Ar.) :  İç, içeri, içinde. 
 d. ol- 19, 573, 1144 
          [=3] 

da«l (Ar.)  :  Girme, karışma. 
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  d.+i 
     d. 1262 

       [=1] 

dâ¡µ (Ar.) : Dua eden, duacı. 
d. ol- 141, 864, 1978 

            d. vü  sâ¡î  1946 
        [=4]  

dâ™im (Ar.) :  Devamlı, sürekli. 
d.  81, 90, 119, 235, 254, 263, 301, 
331, 356, 436, 607, 708, 897, 936, 
984, 1148, 1305, 1354, 1402, 
1423, 1447, 1450, 1722, 1783, 
1913, 1914, 1915 

        [=27] 

dâ™imâ (Ar.) :  Her vakit. 
   d. 1780 
    [=1] 

dâ™ir (Ar.) : Ait, ilgili.  
          d.  ol-  334 
   [=1] 

da…âyı… (Ar.) : İnce ve anlaşılması güç ve   
                 dikkate muhtaç olan şeyler.  

     d.   1216 
     d (sırr-ı d.)  40 

           [=2] 

da…µk (Ar.) :  Toz hâline getirlmiş şey, un. 
 d.+inden  
   d.  862 

      [=1] 

∂âl  (Ar.) :  Doğru yoldan ayrılmış. 
         ∂.  1511 
  [=1]        

dal- : Başka bir şeyle uğraşamayacak ve   
başka bir şeyi düşünemeyecek  
biçimde kendini bir şeye 
kaptırmak.     

 d.-ar  
  d. 569 

 d.-mışdı  
  d. 1036 
 

 d.-sun  
   d. 219 

 d.-up  
  d. 516 

    [=4] 

∂alâlet (Ar.) :  Doğru yoldan sapma. 
   ∂.  256, 716, 1519 
   ∂.  (ehl-i ∂.)  246  
    ∂. (dâfi¡-i küfr-i ∂.) 1218  
           [=5] 

dâmâd  (Far.) : Güveyi. 
  d. 1224 

    [=1] 

dânâ (Far.) : Bilen, bilici, bilgiç. 
d. vü  bµnâ  49 
d. (bµnâ vü d.) 1928 
d.  ol-  515  

 d.+laruñ 
   d. 1106 

        [=4] 

dâne (Far.)  : Tane. 
d. 108 

 [=1] 

dâr (Ar.) : Yer, yurt. 
 d.-i  cennet  1289 
            d.-ı  â«iret 1563 
            d.ü's-selâm 
      [=3] 

∂arb (Ar.) : Dövme, vurma. 
 ∂. 690 
 ∂.+ıla 
              ∂.  740 
     [=2] 

∂arb-ı em&âl  (< Ar. ∂urub-ı em&âl  ) :  
                       Atasözleri. 
             ∂.  455 
              [=1] 

darı : Buğdaygillerden kuraklığa dayanıklı   
          bir bitki.   
          d. (âb u  d.)  84 
               [=1] 
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∂arr (Ar.) : Sıkıntı, bela. 
           ∂.  405  
           ∂. u töhmet 390  
        [=2] 

dart- :  Tartmak. 
 d.-sa  

   d. 1715 
     [=1] 

dartıl- : Tartılmak. 
 d.-ur  

  d. 1640 
     [=1] 

dârü'l-fenâ (Far.) : Dünya. 
          d.+ya  

           d. 1302 
                  [=1] 

dârü's-selâm (Ar.) : Cennet. 
             d.+a  

              d. 1213 
                [=1] 

da¡vâ  (Ar.) : Mesele. 
  d. 296, 1064, 1294, 1355, 1804 
  d.+sından  

    d. 522 
            d.+yı 

   d. 773, 1535 
       [=8] 

da¡vet   (Ar.)  :  Çağırma, çağrı.   
               d.  it-  999, 1065, 1133, 1442 
   1629, 1635, 1865 
   d.  ol- 1163 
   d.+inde 

     d. 1460 
   [=9] 

Dâvud   ( öz. a.) : İsrailoğulları’nın     
hükümdarı ve peygamberi, Hz.    
Davud.     

    D. 1045 
     D.+a  

       D. 1005 
          [=2]  

Dâvûd-i ‰â™µ  (öz. a) : Sekizinci yüzyılda   
Horasan ve Irak     
taraflarında yetişen bir 
evliyadır. Ebu Yusuf  
Muhammed’in 
öğrencisidir. 

                          D.  1553 
                            [=1] 

de-  :  Demek, söylemek. 
 d.-r  

   d. 1897, 1903 
 d.-yenlerdür  

  d. 516 
 d.-yüp  

  d. 501 
     [=4] 

Deccâl (Ar.) : Kıyametten önce çıkacak ve     
Hz. İsa tarafından öldürülecek  
olan yalancı ve zararlı şahıs, 
yalancı Mesih.          
D. 1605, 1816, 1841, 1843,   
1852, 1853, 1873 

    D.+iñ  
       D. 1099, 1863 

          [=9] 

def¡ (Ar.) : 1.  Kovma, giderme, savma. 
d. ol-  694, 992, 1081, 1649,      
1950, 2005 

                 [=6] 

                  2. Ortadan kaldırma. 
         d.+ine  
            d. 1787 

               [=1] 

def¡a (Ar.)  :  Kez, kere. 
 d. 1668 
    [=1] 

defn (Ar.)  :  Gömme, gömülme. 
 d. it-  1437  

d. ol-  1470 
      [=2] 

defter (Ar.) :  Dikilmiş kâğıt mecmuası. 
  d.  1655 
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    [=1] 

deg- : Dokunmak,  değmek. 
 d.-se  

  d. 1139 
    [=1] 

degil : Yüklem olan isimlere olumsuz    
             anlamı veren kelime, değil.    

 d. 127, 300, 355, 405, 591, 803,   
927, 1047, 1083, 1458, 1527, 
1944, 1975, 1796  
 d.+dir  

 d. 437, 451, 730, 789, 985, 
1010,    1757, 1757 

 d.+dür  
 d.  258, 281, 289, 325, 328, 342, 
375, 381, 453, 497, 498, 540, 
569, 612, 625, 640, 849, 873, 
956, 1064, 1192, 1193, 1245,  
1338, 1467, 1575, 1776, 1862, 
1989 

              d.+se 
  d. 1941 

        [=52]   

degir-  :   Dokundurmak, değdirmek. 
     d.-dikde  

       d. 1785 
         [=1] 

degiş- :  Değiştirmek, değişmek.  
   d.-mişdür  

    d. 1352 
       [=1]  

dehân (Far.) :  Ağız. 
 d.+ım  

   d. 1576 
      [=1] 

dehr  (Ar.) : Dünya. 
 d.+iñ  

   d. 142, 1053 
       [=2]  

dek : “Kadar, değin”  anlamında edat. 
           d. 1001, 1008, 1189, 1709, 1710 
                  [=5] 

delâ™il (Ar.) : Delalet eden şeyler. 
    d. 207, 290, 540 
   d.+den 

     d. 503, 1195 
           [=5] 

delâlât (Ar.)  :  Doğru yol göstermeler. 
    d.  303, 378, 465 

   d. it-  1900 
        [=4] 

delâlet (Ar.) :  Yol gösterme. 
   d. 1493 
   d. eyle-  308, 629 
   d.  it-   284, 501, 629 
            [=5] 

delµl (Ar.)  : Alamet, nişan, iz. 
 d.  1539 
 d. it-  378 

d. ol- 371, 542  
 d.+i 

   d. 313, 357, 432, 439, 499, 670  
 d.+in  

   d. 356, 357, 1764 
 d.+inden  

   d. 398 
     [=14] 

delµlsiz (Ar.+T.) : Alametsiz, delili    
                olmayan.  
     d.+dir  

       d. 1355 
          [=1] 

dem (Far.) : 1.  Vakit, zaman. 
d. 410, 555 (2), 581, 642, 
785, 849, 951, 997, 1001, 
1009, 1019, 1220, 1654, 
1731, 1786, 1853, 1892 

           d.+de 
d. 137, 611, 641, 898, 970, 

1101, 1408, 1480, 1610, 
1640, 1956, 2007, 2024 

           d.+den 
            d. 925 

              [=32] 
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        2. Nefes. 
           d. 738, 902 
                [=2] 

dem-â-dem (Far.) :  Her vakit, sık sık. 
           d. 596, 609 
               [=2] 

demir :  Sert maden. 
   d.+den  
       d. 811 
       [=1] 

demirci : Demir satan, demir eşya yapan   
                 veya onaran kimse. 
        d. 110 
           [=1] 

 deniyye  (Ar.) :  Alçak, aşağılık.  
        d. (küffâr-ı d.)  1839 
              [=1] 

deñlü : Bir türlü, bir nevi. 
  d. (ne d.) 113, 170, 613 
            [=3] 

der-¡a…ab (Far.+ Ar.) : Hemen arkasından. 
            d. 552 
             [=1] 

der-bend (Far.) : Boğaz, dar geçit. 
       d.+leri 

         d. 1919 
             [=1] 

der-gâh (Far.)  :  Tekke, huzur. 
     d. 320, 841, 1316 

    d.-ı ¡âlµ  1076 
    d. (ma…bûl-i d.)  2010 

              [=5] 

der√âl (Far.) :  Hemen, o anda, şimdi. 
d. 91, 107, 205, 623, 1035, 1436,   
1511, 1564, 1841, 1959 

              [=10] 

deril- :  Toplanmak.  
   d.-e  

     d. 1088 
         [=1] 

derin: Dibi yüzeyinden veya ağzından    
           uzak olan.      
  d.+e  

    d. 1626 
        [=1] 

derk  (Ar.) : Anlama, kavrama. 
d. it-  “Anlamak” 394, 426,           
442, 1603 

                     d.  ol-  534  
                     d.+inden  

            d. 393 
                [=6] 

derk  (< Ar. terk) : Bırakma, ayrılma. 
            d.  eyle-  759             
        [=1] 

derrâk (Ar.) :  Çabuk anlayan, anlayışlı. 
   d.  526 
      [=1] 

ders (Ar.) :  Öğretmenin öğrenciye belirli    
           bir sürede verdiği bilgi.  
 d.+de  

   d. 39, 42 
 d.+den  

   d. 34 
 d.+i   

   d. 186 
      [=4] 

dertli (Far.+T.) :  Dert, keder sahibi. 
  d.+leriñ 

    d. 1106 
       [=1] 

deryâ (Far.) : Deniz.  
d.  990, 1597 

 d.+da  
   d. 1096 

 d.+dan  
   d. 1406 

 d.+ya 
  d. 996 

    [=5] 

dest (Far.) : El. 
d. 1578, 1941 
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 d.+i  
  d. 1139 

    [=3] 

destân (Far.) : Hikâye, kıssa. 
   d.  67 
      [=1] 

destûr (Far.) :  İzin, müsaade. 
  d. ol-  1861 
       [=1] 

deşt (Far.) :  Çöl, kır, ova. 
 d.  87, 1872 
    [=2] 

devâm (Ar.) : Daim olma, bir hâlde     
               bulunma, sürme. 
    d.+ı   

      d. 337, 347 
             [=2] 

devir  (< Ar. devr) : Nakil, devretme.
    d.  olun-  1975 
             [=1] 

devlet (Ar.) : Baht, talih. 
 d. 1225 
 d. ü ¡i≠≠et  29 
       [=2] 

devr  (Ar.) : 1. Dönem, zaman.  
            d.-i Âdem 1019 
                  [=1] 

                     2. Nakil, devretme.  
             d. 888 
             d. ü ıs…â†  895 
             d.  eyle-  1970  

d. it- “devretmek, 
nakletmek”  891, 1976 

             d. ol- 1972 
             d. olun-  893, 1962, 1974  

              d.+i 
                           d.  296, 1969 
           [=12]  

devrân (Ar.) : Dönme.  
     d. (ra…§ u d.) 740 

              [=1] 

deyn (Ar.) : Borç. 
 d.+i 

   d. 875 
       [=1] 

di- : Demek, söylemek. 
d.-di  
 d. 45, 128, 413, 427, 503, 633,   
942, 943, 986, 1101, 1163, 1171, 
1177, 1557, 1635, 1734, 1900 

 d.-digim  
  d. 566 

 d.-diler 
d. 341, 351, 369, 424, 498, 563,    
583, 595, 596, 622, 633, 635, 
956, 995, 1090, 1093, 1104, 
1179, 1193, 1292, 1322, 1324, 
1325, 1493, 1511, 1570, 1641, 
1746, 1763, 1860 

 d.-dim  
   d. 2034 

 d.-düm  
   d. 1176 

 d.-mek  
  d. 411 

 d.-mekdür  
   d. 809, 809, 816, 1515 

 d.-mezler  
  d. 1511 

 d.-mezseñ  
   d. 285 

 d.-mişdür  
  d. 1445 

 d.-mişlerdir  
  d. 513 

 d.-r  
d. 623, 670, 1146, 1394, 1652,   
1749, 1767, 1843, 1861, 1894 

 d.-rken  
  d. 1989 

 d.-rler 
d. 54, 282, 374, 687, 985, 991,  
991, 1092, 1095, 1095, 1327, 
1401, 1477 
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 d.-rlerdi  
   d. 48, 53 

 d.-rse 
  d. 318 

 d.-rsem  
   d. 738 

 d.-rseñ  
  d. 442 

 d.-rsin  
   d. 1766 

 d.-se 
    d. 866 
 d.-señ 

  d.  295, 358 
 d.-sün  

  d. 667, 1968 
 d.-sünler  

  d. 1950, 1983 
 d.-yem  

  d. 264, 1930 
 d.-yen  

   d.  241, 421 
 d.-yendir  

  d.  447 
 d.-yenler  

   d.  418, 517, 1606 
        [=104] 

dµbâc (Ar.) : Dallı, çiçekli bir çeşit ipek       
            kumaş.       
 d. (istebra…  u  d.) 1712, 1728 
            d. (a†las  u  d.)  1869 
              [=3] 

dµde (Far.) :  Göz. 
 d. (nûr-ı d.-i evlâd-ı âdem) 244 
 d.+m  
              d.  282, 317, 951 
       [=4]  

dik- : 1. Yırtılmış  kumaş, deri, yara vb. ni  
            iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak. 
              d.-üp  

     d. 1166 
       [=1]  

2. Beklemek için birini bir şeyin   
başına getirmek. 

  d.-erler  
     d. 1911        
  d.-megi 
     d. 421 

       [=2] 

∂µ… (Ar.) : Dar olma, darlık.  
 d.+dür  

   d. 1475 
     [=1] 

diken : Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve    
kabuğu vb. bölümlerinde olan  
sert, ucu sivri ve batıcı  
çıkıntılardan her biri.            

    d.+dür  
      d. 1786 

        [=1] 

di……at (Ar.) : İnce eleme, ince arama. 
  d.  it-  50 

     [=1] 

dil : 1.  Tat alma organı.  
 d. 396, 866 
 d.+de  

   d. 67, 133, 1299 
 d.+i   

  d. 1786 
 d.+iñ 

  d. 1873 
 d.+inde  

   d. 1410 
 d.+inden  

   d. 669 
 d.+ine  

  d. 1785 
  [=10] 

         2.  Lisan, dil.  
             d.  192, 338 
                 [=1] 

dile- : Birinden bir şeyin yapılmasını    
            istemek, rica etmek.   
 d.-rdi 
              d. 1450 
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d.-rler  
  d. 1780 

 d.-rse  
 d. 330, 370, 409, 409, 422, 570,  
592, 616, 892, 897, 898, 1727 

 d.-rseñ  
   d. 260 

       [=15] 

dilek : İstek, talep.  
d.+ler  
  d. 1788 

         [=1] 

Dimiş… (öz. a.) : Şam şehri.  
    D. 1100, 1877 
         [=2] 

dµn (Ar.) : Allah’a inanma ve bağlanma. 
 d. 1053 
 d.-i ¡µsâ 1052 
 d. (§adr-ı d.) 1205, 1223 
 d.-i İslâm  1483, 1926 
 d.+de  

  d. 671 
 d.+dir  

   d. 1479 
 d.+e  

   d. 1865 
 d.+i  

   d. 620 
 d.+i 

   d. 1215, 1870 
 d.+im  

   d. 1483 
 d.+iñ  

d.  1209, 1280, 1353, 1481, 
1631,  1836,  

 d.+iñ  
  d. 1479  

      [=20] 

din-  :  Ad verilmek, söylenmek. 
 d.-di 

   d.  478, 1208 
          [=2] 

dinil- : Söylenmek, sözü edilmek.  

 d.-di  
 d. 1136, 1204, 1214, 1224, 1623,  
1735 

 d.-mez  
   d. 727, 731, 1322, 1469 

          [=10] 

diñle- :  İşitmek için kulak vermek, 
               dinlemek.  
     d.- !  

       d. 357, 1059, 1193 
              [=3] 

dira«tân (Far.) : Ağaçlar.  
       d.  118 

           [=1] 

dirâyât(Ar.): Zekalar, bilgiler, kavrayışlar. 
       d.  202 
          [=1] 

diri : Yaşamakta olan, yaşayan, canlı. 
 d.+dür  
              d. 324, 326, 343 
       [=3] 

diril-  : Güçlenip canlanmak. 
 d.-e  

  d. 605, 1615  
            d.-üp  

   d. 1612 
       [=3] 

dirilt- :   Dirilmesini sağlamak. 
    d.-e  

     d. 1613 
    d.-ir  

     d. 1879 
    d.-mek  

     d. 370 
    d.-ür 

      d. 1871 
         [=4] 

diş : Çiğnemeye yarayan sert, beyaz   
         organlardan her biri.      
 d.+ler 

   d. 1789 
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 d.+lerin  
   d. 1140 

      [=2] 

ditre- :  Titremek. 
 d.-r  

  d. 1390 
    [=1] 

dµv (Far.) : Dev. 
 d.+dirler  
   d. 995 

      [=1] 

dµvân (Ar.) : Büyük meclis. 
 d. 1720, 1729 
 d.-ı ≠ât-ı pâ…  1349  
 d.-ı pâk  1622 
     [=4] 

dµvâr (Far.) : Duvar. 
           d.+ı  

 d. 1707 
     [=1] 

diyânet (Ar.) : Din. 
 d. 713, 1029 
   [=2] 

diyâr (Ar.) : Memleket, ülke. 
 d.-ı Şâm 1818  

d-ı πarb  1821 
 d.+a  

  d. 2018 
 d.+ı   

  d. 87, 1312 
 d.+ıñ 

   d. 1838, 1844, 1990 
          [=8] 

diz : İnsan vücudunda kaval, baldır ve    
        uyluk kemiğinin birleştiği yer.  
 d. 1709 
 d.+e  

   d. 1709 
     [=2] 

diz- :  Harfleri yan yana getirerek yazı     
            düzenlemek. 

d.-dim  
  d. 2029 

     [=1] 

dizil-:  Yan yana veya üst üste sıralanmak. 
  d.-miş  

   d. 68, 1733 
        [=2] 

doπ-  : 1.  Dünyaya gelmek.  
   d.-ar  

    d. 1001, 1880, 1901, 1905 
 d.-dı  
   d. 1155, 1198 

  d.-duπı  
   d. 639 

  d.-unca  
   d. 1160 

  d.-up  
   d. 1555 

       [=8] 

 2.  Güneş, ay, ufuktan yükselerek  
             görünmek. 
     d.-ar  
                  d. 1397, 1896 
         [=2] 

            3.  Hasıl olup meydana gelmek. 
    d.-updur  

     d. 1166 
         [=1] 

doπur- :  Doğum yapmak. 
    d.-dı  

      d. 1201 
        [=1] 

do…un-: Değmek, el sürmek, temas etmek. 
  d.-maz  

   d. 72 
    [=1] 

do…uz yüz : Dokuz yüz (900).  
         d. 1020, 1040 
             [=2] 

do…uz yüz elli :  Dokuz yüz elli (950). 
               d. 1030 



391 

                 [=1] 

dol- : 1.  Dolu duruma gelmek. 
d.-a  
  d. 174, 1476 

 d.-ar  
  d. 1524, 1744, 1903 

 d.-dı  
  d. 974 

 d.-sun  
  d. 1299, 1916 

 d.-updur  
  d. 920 

  [=9] 

         2. Bir yere iyice yayılmak. 
 d.-a  

  d. 1829 
 d.-ar  

   d. 1624 
 d.-salar  

   d. 1885 
     [=3] 

doldur- : 1.  Dolmasını sağlamak, dolu  
                duruma getirmek.  
      d.-a  

       d. 1898 
       [=1] 

                2. Boş bir şeyi dolu hâle  
               getirmek. 
         d.-dı  

          d. 1706 
         d.-sa  

          d. 846 
         d.-sın  

           d. 143 
         d.-sun  
                      d. 186 
             [=4] 

dolun-  :  Güneş batmak.  
  d.-maz  
   d.1008 

  d.-sa 
   d.  987 

      [=2] 

dopdolu :  Büsbütün dolu. 
     d.  1354 
       [=1] 

dost (Far.) :  Dost, samimi arkadaş. 
 d. 1372, 2016 
 d.  u  @âlim  783                                                                                                                                                                                                                             
 d. ol- 105, 978  
 d.+a  

   d. 1937 
 d.+ları 

  d. 1425 
d. +um 
   d. 232 

      [=8] 

dostân (Far.) : Dostlar, samimi arkadaşlar. 
   d. u  yârân  1949 
          [=1] 

doyur- :  Açlığını gidermek. 
   d.-mış  

    d. 863 
  d.-sun  

   d. 870 
  d.-ur 

   d. 373 
     [=3] 

dög- :  Dövmek. 
 d.-mek-durur  

  d. 779 
    [=1] 

dök- :  1. Maden, çimento gibi şeyleri  
kalıba akıtarak biçim vermek,   
döküm yapmak. 

   d.-me  
     d. 1711 

        [=1] 

2. Sıvı durumunda olan şeyleri 
kabından başka bir yere 
boşaltmak. 

    d.-üp  
                  d. 1993 
         [=1] 

dökil- : Düşmek, dökülmek,  aşağıya    
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            inmek.     
   d.-e  
    d. 69 

    d.-ür  
     d. 120, 1786, 1789   

           [=4] 

dön- : Durumdan duruma geçmek,   
            değişmek.        
 d.-di  

  d. 607, 1412 
 d.-er  

   d. 1716 
 d.-üp  

   d.  892 
      [=4]   

döndür- :  Çevirmek. 
    d.-e  

     d. 1436 
         [=1]   

dördünci : Dördüncü. 
       d. 535, 600, 1174, 1696 
       d.+si  

         d. 301, 1772 
     d.+sidür  
        d. 335 

           [=7] 

dört :  Dört (4). 
d. 595, 716, 889, 909, 1004, 1235, 
1297, 1341, 1407, 1489, 1504, 
1610, 1681, 1734, 1737 

 d.+den  
   d. 1505 

            d.+i  
  d. 907 

   [=17] 

dört yüz : Dört yüz (400). 
                 d.  889  
        [=1] 

dört yüz …ır…  üç :  Dört yüz kırk üç (443). 
                    d. 1964 
                      [=1] 

döşek :  Yatak. 

 
   d.+ler  

     d. 1728 
        [=1] 

döşen- : Döşeme işi yapılmak. 
    d.-di  

     d. 1638 
    d.-miş 

     d. 1731 
    d.-miş   

     d.  süfrede  71 
          [=3] 

du¡â (Ar.) : Allah’a yalvarma, niyaz. 
                 d.  1433 
                  d.  eyle-  161 
               d.  it- 44, 700, 702, 1462    
                  d.  ol-  1994 
                  d.-yı  «ayr 158 
       d.+da  

        d. 693 
       d.+dan  

         d. 1997 
       d.+mı  

         d. 2012 
      d.+sı 

        d. 984 
      d.+ya  

         d. 703, 1924 
      d.+yı  

        d. 1807, 1991 
               [=16] 

duda… : Ağzın, dişleri örten ve doğru az   
veya çok  kıvrılan üst ve alt  
kenarlarından her biri.        

    d.+ı 
      d. 1789 

         [=1] 

du«ân (Ar.) : 1.  Tütün.  
            d.+ı 
              d. 1351 
               [=1] 

          2. Duman.  
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            d.+ı 
               d. 1898 

                  [=1] 

du«ûl (Ar.) : İçeri girme, içine girme. 
 d.+ı 
              d. 778, 1756 
                    [=2] 

dûr (Far.)  :  Uzak.  
 d.  ol-  144, 164 
         [=2] 

dur-  : 1.  Varlığını sürdürmek.           
 d.-ur  
   d. 1878 

   d.-ursa  
     d. 853 

    [=2] 

        2.Oynamamak, hareket etmemek. 
    d.-ma   

     d. 208, 911, 1341 
    d.-mañ  

      d. 86 
       [=4] 

         3. Kalmak. 
                d.-masun  

      d. 1948 
     d.-uñ  

       d. 1753 
     d.-urlar  

       d. 1002, 1628, 1755 
             [=5] 

         4.  Belli bir durumda bulunmak. 
      d.-urlar  

       d. 1622 
           [=1] 

        5.  Yardımcı fiil. 
     d.-a  
                   dµvân dur-  1729 
     d.-ur  

       dµvân  dur-   1720 
             [=2] 

duş- : Yakalanmak, tutulmak. 

 d.-ma…  
  d. 1393 

     [=1] 

dut - :1. Saklamak, hıfz etmek. 
  d.-sun  

   d. 160 
 d.-up 
    d. 761 
     [=2] 

         2. Önem vermek, dikkat etmek. 
 d.-ar  
   d. 800 
    [=1]    

        3. Denetimi ve yetkisi altına almak. 
d.-mamışdur  
  d. 1719 

   [=1] 

        4.  Sabit kılmak. 
    d.-sun  

     d. 1431 
    [=1] 

5. Yapmak, amel etmek, yerine      
getirmek. 

  d.-mama…dur 
  d. 781 

 d.-sun  
               d. 857  
      [=2] 

        6.  Yardımcı fiil. 
              d.- ! 
                …ula…  dut-  “Dinlemek, işitmek  
                 istemek.”   619    
              d.-ma…  
                 …ula…  dut-   820 
            [=2] 
 
        7.  Kabul etmek.  
             d.-ma 
                d. 1258 
                  [=1] 

dutul- : Ay ve güneş, tutulma olayına   
              uğramak.   
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   d.-dı  
     d. 1401 

             d.-ma…   
    d. 1402 

        [=2] 

dutun : 1. Kendini kabul ettirmek, kendine   
             bir yer sağlamak. 
   d.-!   

     d. 1538 
       [=1] 

  2. Aynı yerde ve durumda kalmak,  
             direnmek, dayanmak. 
   d.-ma… 

    d.  1589 
       [=1] 

duy-  :  İşitmek. 
 d.-ar  

  d. 32, 1134 
 d.-dı  

   d. 36 
    [=3] 

duyur- : İlan etmek. 
 d.-dı 

  d. 627 
    [=1] 

dûza« (Far.) : Cehennem, tamu. 
 d.+da  

   d. 1000 
 d.+dan  

  d. 829 
    [=2] 

dü  (Far.) : İki. 
 d. 477 
            [=1] 
 dü-cihân  “ İki cihan (dünya ve 
            ahiret.)”         
 d.+da  

   d. 139, 148, 243 
         [=3] 

dükkân (Ar.) : İçinde öte beri satılan oda,   
                 yer.    
     d.-ı  ¡a††âr  163 

        [=1] 

dünyâ (Ar.) : İçinde yaşadığımız âlem. 
  d.  474, 938, 1093, 1307 

 d. (mi&l-i d.) 1691 
  d.+da  

d. 132, 141, 142, 864, 949, 1273,   
1529, 1775, 1826, 1865, 1867, 
2022, 2025 

  d.+dan  
   d. 34, 1667 

  d.+ya  
   d. 997, 1898 

  d.+yı  
     d. 819, 1606, 1871, 1885 

                [=26] 

dürer (Ar.) : Büyük inci taneleri. 
 d.+den 

   d. 1618 
     [=1] 

dürer-bâr (Far.) : İnci yağdıran, inci gibi   
                   söz söyleyen.       
         d. 1354 
             [=1] 

dürlü : Türlü, çeşitli. 
d. 91, 98, 102, 110, 131, 252, 306, 
458, 482, 538, 694, 700, 915, 
1051, 1123, 1187, 1254, 1300, 
1313, 1320, 1439, 1448, 1493, 
1528, 1685, 1715, 1734, 1735, 
1741, 1751, 1754, 1859 
               [=32] 

dürlü  dürlü :  Çeşit  çeşit.  
            d. 130, 1867 
                [=2] 

dürr (Ar.) : İnci. 
 d. ü cevher  1681 

d. ü mercân  1684 
          [=2] 

dürreyn (Ar.)  :  İki inci. 
      d. 1227 
           [=1] 
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düş- :1. Uğramak, tutulmak. 
 d.-diler  

   d. 712 
 d.-er  

  d. 193, 1120 
 d.-mez  

  d. 1466 
 d.-mezdi  

  d. 1135 
    [=5] 

       2. Yağmak. 
  d.-er  

   d. 1418 
    [=1] 

       3. Yukarıdan aşağıya inmek. 
  d.-üp  

   d. 1666 
    [=1] 

4. Yürürken yahut dururken   yıkılıp   
yere yatmak. 

   d.-se  
    d. 1130 

       [=1] 

düşmân (Far.) : Düşman, yağı. 
                d.  ol-  167 
     d. (istµlâ™-i d.)  675 
     d. (şey†ân-ı d) 1581 
     d.+a  

      d. 1589 
    d.+dır  

     d. 978 
    d.+ı 

     d. 194 
    d.+ların  

      d. 1928, 2021 
          [=8] 

düz- : 1. Düzene sokmak, düzene koymak,  
elverişli, uygun bir duruma 
getirmek.  

   d.-em 
     d. 1989 

    d.-erler  
      d. 1982 

        [=2] 

2. Bir gereksinimi karşılamak 
amacıyla birçok şeyi birbirini 
tamamlayacak biçimde bir araya 
getirmek. 

   d.-mek  
    d. 88 

   d.-se  
     d. 110 

        [=2] 

 

                   E   

e¡âlµ (Ar.) : Şeref sahibi olan büyük   
           kimseler. 

e. 1726 
 e.+den  

   e. 970 
     [=2] 

eb (Ar.) : Baba, ata. 
        e. (cedd ü e.)  643 
     [=1] 

eb¡ad (Ar.) :  Daha uzak. 
             e.   ol-   918, 1490      

         [=2] 

eb¡âd  (Ar.) : Uzaklıklar. 
  e.-ı …âbil 381  
       [=1]  

ebârµ… (Ar.) :  İbrikler, su kapları. 
   e. 1685 
     [=1] 

ebdân (Ar.)  : Bedenler, vücutlar. 
              e.  u  endâm  922 
        [=1] 

ebed (Ar.) : Sonu olmayan gelecek zaman. 
 e. 729 
   [=1] 

eb√â& (Ar.) : Konuşulan şeyler, sözler. 
   e.   204, 814 
       [=2] 



396 

ebkem (Ar.)  :  Dilsiz. 
    e. 361 
      [=1] 

ebrâr (Ar.): Hayır sahipleri, iyiler; özü   
           sözü doğru olanlar. 
  e.( «ayr-i e.)  443, 1240 
             e.-ı  ¢ur™ân 493 
          [=3] 

eb§âr (Ar.) : Gözler. 
 e. 442 
  [=1] 

Ebû-Bekir (öz. a.): İlk halife Hz. Ebu     
                      bekir.      
   bk.  Ebû-Bekr   
           E. 800, 1236     
               [=2] 

Ebû-Bekr  (öz. a.): İlk halife Hz. Ebu                                              
            bekir.       
            E.  20, 1202 
                  [=2] 

Ebû-Eyyûb-i En§ârµ  (öz. a.) : Medineli    
Müslümanlardan 
olan ve Hicret  
sırasında Hz. 
Peygamber’i evinde 
misafir eden 
sahabedir.               

                          E.  1239 
                             [=1] 

Ebû'l-Ley& (öz. a.): Ehl-i Sünnet  

âlimlerinin en 

büyüklerinden ve Hanefi 

Mezhebi’nin 

imamlarındandır.    

               E.+dür  
                E. 1554 

                 [=1] 

Ebû'l-Man§ûr (öz. a.): Hanefi   
                           Mezhebi’nin  imamı.       
                 E. 1509 
                             [=1] 

Ebû-Ubeyde (öz. a.) : İlk Müslümanlardan  
ve cennetle müjdelenen on  
sahabeden biri. 

          E. 1237 
             [=1] 

Ebû-Yûsuf (öz. a.) : Asıl adı Yakub bin                                           
            İbrahim olup Hanefi   

Mezhebi kurucusu Ebu 
Hanife’nin yetiştirdiği iman 
bilginlerindendir.    

            E. 1284 
                 [=1] 

Ebû-Yûsuf Mu√ammed (öz. a.) : Hanefi   
Mezhebi’nin 
imamı Ebu 
Hanife’den 
sonra gelen 
büyük Hanefi 
fakihi. 

                             E.  27,  1552 
                                [=1]  

ebvâb (Ar.) : Kapılar. 
   e.  42, 1348, 1842 
         [=3] 

ebyât  (Ar.) : İki mısradan meydana gelen    
            manzum sözler. 
 e. 300 
 e. ü  eş¡âr 126 
 e.+a   

   e. 233 
      [=3] 

ecel (Ar.) :  Ömrün sonu. 
 e. 685, 686, 688, 899, 1747 
 e.+den  

   e. 691 
 e.+dir  

   e. 687 
      [=7] 

ecnâs (Ar.) :  Cinsler, çeşitler, türler. 
  e. («avâ§-ı e.) 545 
       [=1] 

ecr (Ar.) : Ahirete ait mükafat, sevap. 
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 e.+i 

  e. 1242, 1423, 1497 
             [=3] 

ecsâd (Ar.)  : Cesetler, vücutlar.   
e. (√aşr-ı e.)  593 

         [=1] 

ecsâm (Ar.): Gövdeler, cisimler, bedenler. 
   e.  382, 922 

  e. (a¡râ≥-ı e.)  561 
         [=3] 

eczâ (Ar.) :  Parçalar, kısımlar. 
 e.+dan  

  e. 1332 
     [=1] 

edâ (Ar.)  : 1. Tarz, ifade, tavır.    
         e.+sı-çun  

          e. 1386 
          [=1] 

 2. Borç veya borç gibi olan      
herhangi bir şeyi ödeme; 
yerine getirme.  

                    e. it- 736, 911 
          e. ol- 876   
         e.+dan  

          e. 877 
         e.+sı  

          e. 912 
           [=4] 

edik : Kısa çizme, konçlu mest. 
 e. 1372 
   [=1] 

edille (Ar.) :   İşaretler, kılavuzlar.  
 e. 1722 
  [=1] 

ednâ (Ar.) :  Çok düşük, en alçak. 
             e. 1884, 1987   
   e. ol- 994 
     [=3] 

ef¡âl (Ar.) :  İşler, ameller. 
 e.  367, 965 

 e. (esmâ™ ü  e.) 197 
        [=3] 

ef∂al (Ar.) : Daha fazletli. 
 e.  720, 1242, 1243, 

e.  ol-  462, 800, 961, 967, 1084, 
1086, 1214, 1240, 1288, 1370 

 e.+dır  
   e. 682, 960 

 e.+idür  
   e. 1114, 1211  

       [=17] 

efπân (Far.) : Iztırap ile haykırma, bağırıp  
             çağırma. 
  e. 1433 
  e. …ıl-  804 

 e. (âh u  e.) 1949 
          [=3] 

ef«ar  (Ar.) : En övülen. 
 e. 1205 
   [=1] 

ef…ar  (Ar.) : Düşünceler. 
 e. u a√…ar 23 
  e.-ı ¢ur™ân  486 
 e. (sû™-i e.) 518 
               [=3] 

eflâk  (Ar.) : Semalar, felekler, gökler. 
 e. 1107, 1171 
 e. (tis¡-i e.)  562   
            [=3] 

efvâc (Ar.) :  Bölükler, kısımlar. 
 e. 1615 
    [=1] 

efvâhµ  (Ar.) : Asılsız, ehemmiyetsiz. 
 e. 125 
  [=1] 

eπânµ (Ar.) : Şarkılar, nağmeler, ahenkler. 
 e. 741 
  [=1] 

eger (Far.) :  Eğer, şayet. 
e. 47, 74, 109, 132, 180, 192, 280, 
285, 302, 332, 332, 411, 411, 524, 
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571, 571, 573, 576, 576, 578, 601, 
614, 619, 665, 665, 675, 719, 720, 
749, 854, 865, 882, 897, 933, 989, 
1060, 1317, 1319, 1325, 1479, 
1536, 1644, 1645, 1653, 1657, 
1680, 1761, 1761, 1761, 1761, 
1959, 1980, 2009, 2009, 2009 

                 [=55] 

eglen-  :  Neşeli, hoşça vakit geçirmek. 
   e.-ür mi  

    e. 70, 114 
        [=2] 

e√âdµ& (Ar.) : Hz. Muhammed’in sözleri. 
   e. 1537, 1540  
          [=1] 

ehil (< Ar.  ehl ) : Sahip, malik, mutasarrıf    
           olan.   
                                                bk.  ehl 
 e.+den  

   e. 121, 230 
        [=2] 

ehl (Ar.) :  Topluluk, cemaat.  
e. 438, 1708 
e. ol-  719,  1771 
e.-i İslâm 66, 1438, 1646, 1749, 
1830 

           e.-i ¡ilm 102, 103  
 e.-i ∂alâlet 246 

Ehl-i Sünnet  “ Şîa’nın haricindeki 

İslam mezheplerine mensup olan 

çoğunluk.”   249, 260, 262, 263, 
353, 433, 626, 685, 730, 1207, 
1229, 1274, 1297, 1361, 1506, 
1798, 1862, 1913, 2034 
ehl-i bid¡at  “İslamiyetin genel  
kurallarına uymayan kimse  

           veya topluluk.”  254, 685 
 e.-i tefsµr   404, 952 

e.-i cennet  434, 1000, 1229, 1687, 
1894   

            e.-i ◊a…    500 
            e.-i …ubûr  604 

e.-i µmân   631, 1748 
 e.-i bâ†ın   724  

 e.-i √âlet   1324 
 e.-i †â¡at    1617 
            e.-i cemâ¡at 1672 
            e. -i a¡râf   1690 
            e.-i fetret   1697 
          e.-i cinân   1742 
            e.-i tev√µd 1769 
            e.-i şey†ân  1774 
            e.-i er√âm   1776   
            e.+i  

   e. 348 
  e.+idür  

   e. 537 
  e.+im  

   e. 1986, 1997 
 e.+in  

   e. 104, 784, 1920 
e.+inden  
   e. 218 

  e.+ine  
    e. 1153 

      [=62]  

ejder (Far.) : Büyük yılan. 
 e.+dir  

   e. 167 
      [=1] 

e…âvµl (Ar.) : Sözler, kelimeler. 
  e. 632 
   [=1] 

ekber (Ar.) : Daha büyük. 
             e. (≠enb-i e.)  762, 1587 
         [=2] 

ekfer (Ar.) : En kâfir. 
 e. ( ke≠≠âb u e.) 1863 
      [=1] 

ekl (Ar.) : Bir şeyi yemek, yenilmek.  
 e.  it-   1804,  

e. olun- 1813 
      [=2] 

ekrem (Ar.) :  Çok şerefli, çok cömert. 
   e. (≠ât-ı e.)  266 

  e. (şey«-i e.) 1026 
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         [=2] 

ek&er (Ar.) : En çok, daha ziyade. 
 e.  352, 1508 
 e.+de  

   e. 259 
     [=3] 

el :  1.  Kolun bilekten parmak uçlarına  
kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya  
yarayan bölümü. 

e. 396 
 e.+de  

   e. 133, 1621 
e.+inde  
   e. 1164, 1410 
e.+inden 
   e.  1813 
e.+ine  
   e. 1785 
    [=7] 

      2. Sahiplik, mülkiyet. 
           e.+de 

   e. 155 
 e.+den  

   e. 1649 
 e.+inde  

   e. 568, 855 
 e.+inden  

   e. 852, 1905, 1922 
       [=7] 

el™ân   (Ar.)  :  Şimdi, şu anda. 
 e.  949 
  [=1] 

elbet (Ar.) :  Elbette, mutlaka.  
 e. 102, 439, 1264, 1443 
    [=4] 

elbetde (Ar.)  :  Her  hâlde, mutlaka  

               şüphesiz.  
        bk. elbette 

e. 113, 118, 163, 169, 175, 187,  
189, 279, 316, 352, 521, 573
  

              [=12]   
  

elbette  (Ar.)  :  Her  hâlde, şüphesiz. 

    e. 840 
      [=1] 

eldivan : Ele giyilen kumaş, deri veya   
                kauçuktan yapılan el giysisi.  
     e.+a  

       e. 1381 
          [=1] 

elem (Ar.) :  Acı, keder, dert. 
 e. 1252 
   [=1] 

elest (Ar.) : İnsanların yaradılış başlangıcı. 
 e. 639 
  [=1] 

el-√a… (Ar.) : Hakikaten, doğrusu. 
   e. 154, 422 
       [=2] 

el√ân (Ar.) : Nağmeler, ezgiler. 
  e. 740 
   [=1] 

Elif-Lâm (Ar.) : Elif-lâm duası. 

        e.  1992 
         [=1] 

elli :  Elli (50). 
          e. 1007, 1828  

[=2] 

elli biñ :  Elli bin (50.000). 
    e. 1628, 1638 
         [=2] 

elli dört : Elli dört (54).  
     e.+e  
                  e. 1577 
         [=1] 

elli sekiz : Elli sekiz (58). 
      e. 1033 

       [=1]  

elmâs (Ar.)  :  Kıymetli taş. 
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  e. 1618 
    [=1] 

elsün (Ar.)  :  Diller. 
 e.+inde  

   e. 473 
     [=1] 

el†âf (Ar.) :  İyilikler. 
 e. 576, 947 
   [=2] 

elvân (Ar.) : Renkler, çeşitler. 
 e.  1715, 1731 
 e. u  eşkâl 387 
 e.+ıla  

  e. 536 
    [=4] 

emân  (Ar.) : Korkusuzluk, eminlik. 
  e. 1581, 2011 
   e. bul- 786  
  e. vir-  899, 1250, 1788 
            [=6] 

emânet (Ar.): Emniyet edilen kimseye     
                bırakılan şey, eşya veya kimse. 
     e.  1014, 1029, 1994  
     e.  ol-  45 
     e.+dür  

      e. 156 
        [=5] 

emârât (Ar.) : Alametler, deliller. 
    e.  303, 338, 378 
          [=3] 

emâre (Ar.) : Alamet, belirti. 
   e. 305 
     [=1] 

emekle- : 1. Zahmet çekmek.   
         e.-r  
           e. 1665      
              [=1]  

2. Dizler ve eller üzerinde   
yürümek.     

         e.-r  
           e.  1665 

             [=1]    

emµn (Ar.): Emniyet sahibi, korkusuz,   
           kendisine çok güvenilen. 
  e.  ol-   “Korunmak.”   764 
  e.  it-   “Korumak, saklamak.”  

 2004, 2008, 2025 
  e.+dür  

    e. 1015 
       [=5] 

emir (< Ar. emr)  : Emir, buyruk. 
                                bk.  emr 
 e.  617 
 [=1]                           

Emµrü'l-mü™minµn (Ar.) :  Müminlerin 
emiri, Hz.  
Muhammed’in 
halifesi. 

                         E. 1217 
                           [=1] 

emkân (Ar.) : Mekânlar, yerler. 
    e. (†ayy-ı e.) 931 
            [=1] 

emken (Far.) : Mümkün olduğu kadar,  

               imkân dahilinde. 

     e. 973 
       [=1] 

emr (Ar.) : Emir, buyruk. 
e. 455, 587, 604, 604, 638, 841, 
933, 991, 994, 1390, 1587, 1593, 
1612, 1616, 1755, 1869, 1986 
e.-i bi'l-ma¡rûf   788 

          e.+e  
 e. 1301 

          e.+iñ   
 e. 1184 

          e.+in   
 e. 929 

          e.+iyle  
 e. 1067, 1868 

                 [=23] 

emrâ≥ (Ar.) : İlletler, hastalıklar. 
  e.  699, 1444, 1445 
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  e.  u  es…âm  144, 1741, 2005 
 e. (es…âm u e.) 150 
 e. (i≥lâl u e.)  411  

  e.+a  
  e. 694 

  e.+ı   
   e. 1080 

  e.+ı  
   e. 1452 

  e.+ına  
   e. 18 

    [=12] 

em&âl (Ar.) : Benzerler. 
 e.+i  

   e. 1939 
 e.+i 

   e. 462, 700, 1518 
         [=4] 

em†âr  (Ar.) : Yağmurlar. 
  e.  1613 

 e.-ı ¢ur™ân  495   
 e. u  bârân  1780                                                                                               

        [=3] 

emvâl (Ar.) : Mülkler, para ile alınan  
            şeyler. 
  e. 792, 910 
    [=2] 

eñ :  En üstün derecede olan.  
e. 1206, 1745, 1884, 1987 

         [=4] 

enâm (Ar.) : İnsanlar. 
 e.+a  
              e.  763, 771, 1560 
 e.+ıñ 

   e. 793 
     [=4] 

enbiyâ (Ar.) : Müstakil şeriat sahibi       
               olmayan peygamberler. 
   e. 1083, 1758 
   e.  vü  mürselµn 17, 942, 1650 
   e.+da  

    e. 1068, 1070, 1326 
 

  e.+dan  
   e. 1085, 1086, 1370, 1492 

  e.+dır  
   e. 958, 1177 

  e.+nıñ  
   e. 1114, 1328 

  e.+sından  
   e. 959 

  e.+ya  
   e. 16, 1062, 1168 

         [=20] 

endâm  (Far.) : Vücut, beden. 
    e. (ebdân u e.)  922 
      e.+ı   
                 e. 1713 
        [=2] 

endâze (Far.) : Altmış santimetrelik bir    
               ölçü. 
       e. 776 
          [=1] 

enhâr (Ar.) :  Nehirler.  
  e. 1732, 1734 
         [=2] 

ensâb (Ar.)  :  Soylar. 
 e.+a  

   e. 795 
    [=1] 

en§âr (Ar.) : Yardımcılar, koruyucular. 
 e.  1240 
 e. (  etbâ¡ ü e.)  22  
           [=2] 

envâ¡ (Ar.) : Çeşitler. 
 e.  369, 545, 750, 1195 
 e.-i himmet 226, 
 e.-i millet  245 
 e.-i §ûret    392   
 e.-i zµnet  1705 
            e.-i yemiş 1706  
                 [=9] 
  
envâ¡i (Ar.)  :  Çeşitler, her çeşit.  
 e.  1320 
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 e.+dür   
    e. 1449  

      [=2] 

envâr (Ar.) :  Aydınlıklar, ışıklar.  
  e.  1033, 1140, 1304 
  e.-ı  ¢ur™ân 480  

 e. (a≥vâ vü e.) 1166 
              [=5] 

enver (Ar.) : Daha nurlu, çok parlak. 
 e. 115 
 [=1] 

er : 1. Mert, yiğit, sözünde duran. 
 e. 128, 1634, 1845 
 [=4] 

       2. Kişi, insan.  
 e.   132, 281, 621, 624, 647, 648, 
669, 684,725, 1261, 1291, 1456, 
1653, 1766 

           e.+de  
  e. 1311 

           e.+dir  
  e. 106   
  [=16] 

    3. Koca, eş. 
           e.  817 
 [=1] 

    4. Erkek.  
         e.  1309, 1739    
           e.+de  

 e. 1577, 1828 
           e.+den  

  e. 886 
 e.+dir  

   e. 157 
 e.+lerde  

    e. 1827 
      [=7] 

erbâb (Ar.) :  1. Sahipler. 
          e.-ı  ¡irfân 128, 1083 

         e.-ı √âcât 156, 510, 1083,  
         2033 

                        e.ü'l-«ayâl  1063 

             e.-ı √âlât  1988 
                [=8] 

      2. Ehil, becerikli 
            e.  ol-  523 
                 [=1]  
  

er√âm (Ar.) :  Hısımlar, akrabalar. 
          e. (…a†¡-ı e.)  773 
                     e. (ehl-i e.)  1776  

            [=2] 

er√am  (Ar.) :  Daha rahim, merhametli. 
        e. 1918 

           [=1] 

erit-/erid-:  Erimesini sağlamak, erimesine   
                    yol açmak.       
         e.-ür 

          e. 1158 
            [=1] 

erkân (Ar.) : Reisler. 
 e. 265 
 [=1] 

Ermiyâ (öz.a.): İsrailoğullarına gönderilen    

               peygamberlerden Hz. Ermiyâ.   

    E. 1043  
      [=1] 

ervâ√ (Ar.)  :  Ruhlar. 
 e. 638, 1463, 1470 
 e. (…ab≥-ı e.)  943 

e.-ı küffâr  1472 
          [=5] 

erzâk (Ar.)  : Yiyecek, içecek, azıklar. 
e.+a 
   e. 941 

     [=1] 

es- :  Hava bir yönden bir yöne akmak,   
          rüzgar olmak.  
 e.-er  

   e. 1407 
      [=1] 

e§a√ (< Ar. e§a√√ ) : Daha sahih, doğru. 
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     bk.   e§a√√ 
 e.+dır  

   e. 1094 
      [=1] 

e§a√√ (Ar.) : Daha sahih, doğru. 
  e.+ın 

    e. 2028 
        [=1] 

esâmµ (Ar.) : Namlar, adlar. 
 e.  461 

   [=1] 

esbâb (Ar.) :  Sebepler.  
 e. ol- 523, 1489  
       [=2] 

esbâ†  (Ar.) : Evlat ve torunlar. 
 e. 1039 
  [=1] 

e&er (Ar.) :  Nişan, iz, alamet. 
 e. 284 
 [=1] 

esfel (Ar.) :  Çok aşağı. 
 e.+i 

   e. 1721 
      [=1] 

es«ıyâ (Ar.) : Cömertler. 
 e.+dır  

   e. 1760 
      [=1] 

e&µm (Ar.) : Günahkâr.  
 e.  1456 
   [=1] 

es…âm (Ar.) : Hastalıklar, illetler, dertler. 
  e. (emrâ≥ u e.) 144, 1741, 2005 
  e. u emrâ≥ 150 
  e. (sû™-i e) 1448 
          [=5] 

eski :  Çoktan beri var olan, yeni karşıtı. 
 e. 978 
  [=1] 

eslâf  (Ar.) : Bir hizmette birinden önce  
bulunmuş olanlar, yerlerine   
geçilen kimseler, geçmişler. 

 e.  635, 1690 
e. (¡âdât-ı e.) 1955 

        [=3] 

esmâ (Ar.) :  Adlar.  
 e. vü  ef¡âl  197 
 e. (¡ayn-ı e.)  498 
 e. (â&âr u e.)  1329 
        [=3] 

e§nâf (Ar.) :  Zümreler. 
 e. 1832 
    [=1] 

esne- : Uykulu, sıkıntılı ve yorgunluk   
duyulan bir anda ağzı genişce  
açarak soluk alıp vermek. 

 e.-mekden  
     e. 1158 

       [=1] 

esrâr (Ar.) :  Sırlar, gizlilikler.  
 e.  252, 332, 1166, 1187 
 e.-ı ¢ur™ân  482  
        [=5] 
 
esrar:  Hint kenevirinden çıkarılan ve   

kullanılacak miktara göre uyarıcı, 
sarhoş edici veya uyuşturucu 
etkileri olan bir madde.    

   e.  743                                                                                                                                                                                     
     [=1] 

estâr (Ar.) : Örtüler.  
 e.-ı  ¢ur™ân   481 
    [=1] 

e&vâb (Ar.) :  Giysiler. 
  e.+ı 

    e. 1530 
      [=1] 

e§vât (Ar.) :  Sesler. 
 e. 535 
 e. (√arf-i e.)  338 
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  e. (ref¡-i e.)  1988 
        [=3] 

eş¡âr (Ar.) : 1.  Şiirler.  
           e. (ebyât ü e.)  126  
           e.+a 

             e. 232 
              [=2] 

                   2.  Kıllar. 
         e. 1943 
          [=1] 

Eş¡arµ (Ar.): Ebu Hasan el-Eşarî’nin   
öncülüğünü yaptığı, kelam 

metodunu benimseyen Eşarî 
mezhebi. 

 E.+dür  
   E. 1508 

 E.+ler  
    E. 364 

      [=2] 

eşbâ√ (Ar.) : Benzeyenler, eşler. 
  e. 1463, 1470 
    [=2] 

eşcâr (Ar.) : Ağaçlar. 
 e. 1732 
   [=1] 

eş«â§ (Ar.) :  Kişiler. 
 e. 203, 306  
 e. (istidrâc-ı e.) 1333 
 e. (cühhâl-i e.)  1357 
 e.+a  

   e. 1330 
      [=5] 

eşid- :  Duymak. 
 e.- !  

   e. 1411, 1770 
      [=2] 

eşit-/ eşid-  :  Duymak. 
 e.- !  

e. 299, 323, 601, 691, 1011,   
1341, 1468 
 

 e.-e 
   e. 1608 

 e.-en 
   e. 157, 216 
e.-ür 
   e. 335, 344, 449, 1134 

              [=14] 

eşkâl (Ar.) : Biçimler, şekiller. 
 e.  536,  554 
 e. (elvân u e.) 387 
       [=3] 

eş…ıyâ (Ar.) :  Hırsızlar, haydutlar. 
  e.+dan  

    e. 1082 
       [=1] 

eşrâf (Ar.) : Şeref ve itibar sahibi   
            kimseler.    
  e. 1570 

 e. ol-  1832 
      [=2] 

eşrâr (Ar.) : Kötülük edenler.  
e. 584 

  [=1] 

eşrâ† (Ar.) : Alametler, nişanlar. 
 e. 1822 

eşrâ†-ı sâ¡ât  “Kıyamet alametleri”  
130, 1815  

 e.+dan  
   e. 1822 

     [=4] 

eşref (Ar.) : Daha şerefli, onurlu. 
 e. 1269  

e. ol-  1371 
 e.+idür  

   e. 1114 
       [=3] 

eşyâ (Ar.) : Nesneler, şeyler. 
 e. 515, 1329, 1944 
 e. (tedbµr-i e.)  405 

e.+dan  
   e.  1259  

       [=5] 



405 

etbâ¡ (Ar.) : Birinin sözüne, işine uyanlar. 
 e. 2009 
 e. ü en§âr 22 
      [=2] 

e†fâl (Ar.) : Çocuklar. 
          e.-i küffâr  632 
     [=1] 

e†râf (Ar.) :  Yanlar, taraflar. 
 e.+ımı  

   e. 1953 
      [=1] 

e†vâl (Ar.) :  Uzunluklar. 
 e.  536 
  [=1] 

e†vâr (Ar.) : Hâl ve hareketler, tarzlar. 

           e.-ı ¢ur™ân  491 
    [=1] 

ev :  Konut, hane. 
 e.+de 

   e.  989 
      [=1] 

evhâm  (Ar.) : Kuşkular, kuruntular. 
    e. 257, 538, 561 
             [=3] 

ev…ât (Ar.) : Zamanlar, çağlar. 
 e. 1815 
 [=1] 

evlâ ( Ar.) :  Daha uygun, daha iyi, üstün. 
              e. 874 
              e. (terk-i e.) 1511 

  e.+dır  
     e. 720 

      [=3] 

evlâd (Ar.) :   Çocuklar, oğul, kız. 
            e.  636, 717, 1695, 1905       
            e. (a§√âb u e.) 775 
            e. (nûr-ı dµde-i e.-ı âdem) 244  
            e.-ı âdem  974, 1648, 1878 
            e.-ı a§√âb  1152 
            e.-ı küffâr   1701 

            e.-ı İs√a…   1831 
          e.-ı insân   1901   
   e.+ı 

   e. 1880 
  e.+ıdur  

   e. 1198 
  e.+ım 

    e. 1997 
  e.+ına  

    e. 18 
  e.+ını  

    e. 813 
      [=18] 

evliyâ (Ar.): Keramet sahibi olanlar,   
             erenler.  
 e. 1759 
 e.+da 

   e.  1293 
 e.+dan  

   e. 1085, 1370 
 e.+dır  

   e. 960 
 e.+ma  

  e. 1954 
 e.+nıñ  

   e. 1328  
e.+ya 

       e. 1315  
     [=8]  

evrâd (Ar.) : Okunması âdet olunan dinî  

            dualar. 

  e. (tesbµ√ ü e.) 1931  
 e.+ı  
   e. 928 

     [=2] 

evrâ… (Ar.) : Yapraklar, kâğıtlar.   
 e. 1006, 1344 
     [=2] 

ev§âf (Ar.) :  Sıfatlar. 
 e.  364, 1210, 1570 
 e.ü'l-ma¡ânµ 341 
 e.-ı insân 376 
 e. (no…§ân-ı e.) 801 
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e.+a  
   e. 1368  

 e.+ı  
   e. 400, 1010 

 e.+ıla  
   e. 6, 1155 

       [=11]  

evvel (Ar.) : Önce, ilk. 
e. 223, 883, 1018, 1206, 1522, 
1568, 1756, 1760 

 e.+i  
   e. 1012 

 e.+ki  
   e. 1768 

    [=10] 

evvelâ (Ar.) : Birinci olarak, ilk önce. 
  e. 174, 1957 
     [=2] 

evzân (Ar.) : Tartılar, ölçüler. 
 e. 776 
 [=1] 

ey :  Seslenme edatı. 
e.  76, 252, 270, 281, 282, 293, 323, 
451, 585, 661, 668, 670, 684, 739, 
762, 845, 951, 1198, 1241, 1258, 
1360, 1372, 1456, 1468, 1766, 1896, 
1912, 2023 

 [=28] 

eyle- :  Etmek, eylemek, yapmak. 
 e.- ! 

 telemmü≠ eyle- 78 
 mesrûr eyle-   139, 148 
 maπfûr eyle-  139 
 √âfı@ eyle-  180  
 √e&& eyle- 215 
 i…râr eyle- 261, 511 
 …â™im eyle-  263  
 ta§dµ… eyle-  268 
 fehm eyle-  269, 1317 
 i¡lâm  eyle-  321 
 i@hâr eyle-  428 
 müyesser eyle- 444, 2007, 2024 
 ta¡allüm eyle-  672 

 µ&âr eyle-  709, 910  
 ma√mûl eyle- 723 
 §arf eyle- 1078 
 irşâd eyle- 1244 
 te™vµl eyle- 1247 
 ma¡mûr eyle- 1252 
 te™emmül eyle- 1356 
 ¡ar≥ eyle- 1361 
 √ıf@ eyle- 1423 
 ta¡avvü≠ eyle- 1443 
 pâk eyle- 1458 
 temyµz eyle- 1477 
 vâsi¡ eyle-  1566 
 i…bâl eyle- 1806 

                µ§âl eyle-  2009 
                müdemmer eyle-   2021       

 e.-di    
  ta¡allu… eyle- 3, 590, 1132 
  lu†f eyle-  59 
  müşerref eyle- 59 
  du¡â eyle- 161 
  keşf eyle- 239 
  delâlet eyle- 308, 501 
  √ıf@ eyle- 448 
  «al… eyle- 452, 1108 
  emr eyle- 638 
  me≠kûr eyle- 646 
  far≥ eyle- 672 
  va¡d eyle- 695 
  tebyµn eyle- 941 
  tekellüm eyle- 1124 
  ref¡ eyle-  1186, 1459 

                «â§ eyle-  1196 
                na…l eyle- 1452 
                tefehhüm eyle-  1559 
                ehl eyle- 1708 
                pâk eyle-  1718 
                müberrâ eyle- 1742 

 e.-dikde  
   i§âbet eyle- 1497 

 e.-dim  
               ¡azµmet eyle-  37 
               telemmü≠ eyle-  40 
               tekmµl eyle-    41 
               ifti«ârı eyle-  1182 
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               ¡avf eyle-    1652 

 e.-gil 
    fehm eyle-   512 

 e.-mek  
               yoπ-iken eyle- 368 
               tecennüb eyle-  748 

 …a†¡ eyle- 758 
 ilhâm eyle-  773 
 no…§ân eyle- 776 
 a«≠ eyle-  791 

               taπannµ eyle- 808 
               mecbûb  eyle-  812 
               √a§r eyle- 1004 
               ta§nµf eyle- 1529 
               pâk eyle-  1586 
               tecennüb eyle-  1586 
               şirret  eyle-  1589 

 e.-mekdir  
   derk eyle-  759 
   imtinâ¡ı eyle-   787 

e.-mekdür 
buπ≥ eyle- 756 
şetm eyle- 762 

               hezl eyle- 780, 1805 
sebb-i a§√âb eyle- 782 
ta√ayyür eyle- 802 
te…ah…ah eyle- 803 
«u§ûmet eyle- 806 

               taπannµ eyl-  808 
               men¡ eyle-  815 

 e.-mez  
fehm eyle-  306 
ta¡allu… eyle-  325 
ta√ayyüz eyle- 386 
redd eyle-  684 
pâk  eyle- 718 
fehm eyle- 1048, 1357 
sirâyet eyle-  1444 
¡afv eyle- 1698 

 e.-miş   
va§iyyet eyle-  250                                                                         
ta§avvur eyle-  277 
 

 e.-mişdür  
   ¡aks eyle-  1097 
    bed-«i§âli eyle- 1272 
    rivâyet eyle-  1692 

 e.-mişler  
    teveccüh eyle-  1778 

 e.-r  
    ziyâret eyle-   945 
    ta√avvül eyle 1413, 1415  
    işâret eyle-  1892 

 e.-rse  
    ¡inâyet eyle-  832 

 e.-se  
 men¡ eyle-  152 
 §arf eyle- 648 
 i§âbet eyle-  689, 1416 
 imâmet eyle- 711 
 i…âmet eyle- 901 
 emr eyle- 933 
 ¡azµmet eyle- 1120 
 ta§â¡ud eyle- 1411 

                teşekkül eyle-  1416 
                na§µ√at eyle-   2016 

 e.-sem  
    cesâret eyle-   1933 
    mel√û@ eyle-  2020 

 e.-sün  
sirâyet eyle- 162 
¡âlim-i irşâd eyle-  172 
 tekrâr eyle-   186 
 fehm eyle- 198 
 bidâyet eyle- 199 
 tevaππul eyle- 199, 235 
 sa¡y eyle- 210 
 ta√sµn eyle-  216 
 ta«rµc  eyle-  220 
 mu¡a††ar eyle- 490 
 va§iyyet eyle-  850, 856, 871,  
872,  885, 912 
 pay eyle-  862, 900 
 mu¡ayyen eyle-  882 
 bidâyet eyle-  883 
 temellük eyle- 891 
 if†âr  eyle-  898 
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               √arb eyle- 1131 
               imâmet eyle-  1434, 1986 
              ref¡ eyle 1791 
              müyesser eyle- 1791 
              i…âmet eyle- 1914 
             ¡adâlet eyle- 1915 
             √ıf@ eyle- 1920 
             men¡ eyle- 1949 
             emr eyle-  1986 
             yâd eyle- 2033 

 e.-sünler  
   devr eyle-  1970 
   i¡lâm eyle-  1985 
   ¡ar≥-ı √âcet  eyle- 1987 

 e.-ye  
¡afv eyle- 57 
emr eyle-  604, 1593 
fa≥l eyle-  1639 
firârı eyle- 1834 
ta¡rµf  eyle- 1849 

 e.-yem  
  teveccüh eyle-  1947 
  ri¡âyet eyle-   1947 

 e.-yendir  
  münevver  eyle-  491 

 e.-yenler  
   ¡ârı eyle-   83 
   «ilâfın eyle-  502 

              sebb eyle-  1206 
               ta¡ammu… eyle-  1797 

e.-yüp  
 ta¡allüm eyle-  43 
 √abs eyle- 119 
 redd eyle-  149 
 …ahr eyle- 153 
 πay@ eyle-  191 
 i†â¡at eyle- 407, 575, 1923 
 √ıf≥ eyle- 734 
 @ann eyle- 769 
 terk eyle- 777 
 ta§addu… eyle- 799 
 «al… eyle- 971 
 tefekkür eyle-  1188 

 tetebbu¡ eyle-  1283 
 ref¡ eyle- 1431 
 emr eyle- 1616 
 πusl eyle- 1677 
 ¡adâlet eyle- 1678 
 ≠eb√ eyle- 1748 
 e≠iyyet eyle- 1781 
 …ahr eyle- 1887 
 sedd eyle- 1919 
 rab† eyle- 1919 
 ¡avn eyle- 1934 
 √isâbın eyle- 1970 
 πasl eyle-  1985 
 teberrük eyle-  2019 

 e.-yüpdür  
   cûş eyle-   1149 
   √all eyle-  1548 
   fet√ eyle-  1548 

        [=207] 

eytâm (Ar.) : Yetimler. 
  e. (mâl-ı e.) 765 
       [=1] 

eyvâh (Far.) : Yazık. 
 e.  421 
 [=1] 

eyyâm (Ar.) :  Günler, gündüzler. 
   e. 1265, 1399, 1871 
   e.+da  

   e. 1564 
      [=4] 

e≠â (Ar.) :  İncitme, can yakma,  eziyet. 
 e.+yı  

   e. 799, 1130 
        [=2] 

e≠ân (Ar.) : Müslümanlıkta namaz vaktini  
bildirmek için müezzinin yüksek  
sesle yaptığı çağrı. 

 e. 1694 
 e.+ı   

   e. 1633  
    [=2] 

e≠ber (Far.) :  Zihinde tutma, unutmamaya  
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            çalışma. 
              e.   38 

  e. it-  “ ezberlemek”  33, 146 
          [=3] 

ez (Far.) :  “-dan, -den”  manasına gelir.  
ez-cümle “Bu arada, başlıca, 
özellikle.”  682 

       e.-…arâbet  1367 
       e.-nebâtât  224 
       e.-velâyet 1367 

 [=4]   

ezel (Ar.) : Başlangıcı olmayan geçmiş      
         zaman, öncesizlik.       
 e.+de  

   e. 2, 133, 291, 414 
 e.+den  

   e. 830 
     [=5] 

e≠fer (Ar.) :  Güzel kokulu. 
 e. 1709 
 [=1] 

e≠hân (Ar.) : Zihinler.  
  e. 206, 272, 314, 394, 594 
         [=5] 

ezhâr (Ar.) : Çiçekler. 
      e.-ı Kur™ân  490 
       [=1] 

e≠iyyet (Ar.) : İncitme, cefa. 
     e.  eyle-  1781 
         [=1] 

e≠kâr (Ar.) :  Zikirler, anmalar. 
 e. 186 

e.-ı ¢ur™ân  484 
      [=2]  

ezlâm (Ar.) : Cahiliyet devrinde Arapların   
fal açmak veya uğur saymak için  
kullandıkları kumar okları. 

   e.  1160 
     [=1] 

e≠nâb (Ar.) :  Günahlar.  
 e. 1632 

  [=1]  

ezvâc (Ar.) : Kocalar, eşler. 
 e.+ı  

   e. 1152 
     [=1] 

    F 

fâcir (Ar.) :  Fena huylu, günahkâr. 

 f. (şa«§-ı f.)  711 
      [=1] 

fâhim (Ar.) :  Anlayışlı, akıllı.  
  f. 601 
             f. ol- 1984 
     [=2] 

fa«r (Ar.) :  Övünme.  
 Fa«r-i ¡Âlem “Hz. Muhammed” 

   F.  16,  244, 993 
   F.+den 

     F. 1874 
       [=3]  

            Fa«rü'l-Enâm “Hz. Muhammed” 
    F.+ıñ   

      F. 1267, 1879 
             [=2] 

 Fa«rü'l-Enbiyâ “Hz. Muhammed” 
   F.+dan 
      F.  895 

         [=1] 

 Fa«rü'l-Kâ™inât  “Hz. Muhammed” 
    F.+ı  
       F. 86 

          [=1] 

fâ™i… (Ar.) : Seçkin, üstün. 
 f.  1730 
 f. (merd-i f.) 44,  
 f. (ferd-i f.) 188, 681 
 f. ol-  218, 1212 
         [=6] 

fâ¡il (Ar.) :  İşleyen, yapan. 
 f. 424 
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  [=1] 

fâ¡ilü'l-Mu«târ“İstediğini yapmakta 
serbest olan Allah.” 

 f.+dur  
  f. 422  

   [=1] 

fa…µr (Ar.) : 1. Parasız, yoksul. 
           f. 869, 1826 

          fa…µreyn “ İki yoksul  kişi”   
          1965 
         f.+e   
           f. 706, 760, 862, 1978 
         f.+i  
           f. 1474 
         f.+ler  
           f. 1669, 1968 
          [=10] 

                  2.  Zavallı, çaresiz.  
         f. 1306 
         f.+e  
            f. 59  
         f.+iñ   

                      f. 155 
            [=3]  

fânµ (Ar.) :  1. Yaşlı, ihtiyar.  
         pµr-i fânµ  “ Pek yaşlı olan.”  

        143, 846, 851 
          [=3] 

       2. Ölümlü. 
        f. 1602 
        f. ol-  1594 
        f. (mülk-i f.) 1903 

              [=3] 

farfurµ (<Ar.  fağfurµ) : Çin’de Sanke   
İmparatorlarına mahsus olmak 
üzere yapılan porselen, eski 
maden Çin tabağı. 

    f. 108 
     [=1] 

fârı… (Ar.) : Fark eden, ayıran. 
 f.  ol-  1465 
     [=1] 

fâriπ (Ar.) :  Rahat. 
 f.  ol-  522 
   [=1] 

Fârisµ (Ar.) :  Farsça. 
  F.+den  

    F. 178 
     [=1] 

far… (Ar.) :  Ayrılık, ayırma. 
 f.  it-  “Ayırt etmek, seçmek.”  95,  
1739 

 f. ol-  “Ayırt edilmek.” 367 
 f. olun-   292, 1293 
        [=5] 

Fârû… (Ar.) :  Hz. Ömer’in lakabı. 
 F. 1208 

     [=1] 

far≥ (Ar.) : Allah’ın işlenmesi kesin olarak   
         lüzumlu olan emirleri.    

f. eyle-  672  
f. it-  673 
f. ol-  909, 1956 

 f.+ı    
  f. 878 

 f.+ı   
   f. 628, 661 

      [=7] 

far≥en (Ar.) :  Farz edelim ki, diyelim ki. 
   f. 165, 358 
        [=2] 

fa§â√at  (Ar.) : Güzel ve açık konuşma, iyi    
              söz söyleme kabiliyeti.       
    f.  215, 483, 1108   
     f. («andân-ı gülzâr-ı f.) 10 
            [=4] 

fa§d (Ar.) : Kan alma. 
 f. itdir-   “Kan aldırmak”   1379 
 [=1] 

fâsı…(Ar.): Alllah’ın emirlerini tanımayan,   
           günah işleyen, kötülük eden. 

f. 744, 1455, 1491 
 f. ol-  116, 716  
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 f. (yâr-ı f.) 164, 767 
           [=7] 

fâsid (Ar.) :  Münafık, fesat çıkaran. 
 f.+ce  

   f.  1383 
       [=1] 

fa§l (Ar.) : Bölüm. 
f.+ı  

              f. 380 
               [=1] 

fa†ânet (Ar.) :  Zihin açıklığı. 
   f. 1014 
   [=1] 

Fâ†ıma (öz. a.) : Hz. Peygamber’in ilk   
zevcesi olan Hz. Hatice’den  
dünyaya gelen dört kızının en 
küçüğüdür. 

   F. 1199, 1232 
         [=2] 

fâti√ (Ar.) :  Fetheden, açan. 
 f. (bâb-ı ¡ilm-i f.) 547 

f.-i Kos†an†aniyye 1839 
           [=2] 

Fâti√a (Ar.) : Kur’an-ı Kerim’in birinci   
             suresi, Fatiha suresi.     
   F. 460 
    [=1] 

fâyı… (< Ar.  fâ™i…) :  Seçkin, üstün.  
 f. ol-  1216  

fa≥â™il  (Ar.) :  Güzel vasıflar, erdemler. 
  f. 1264 
    [=1] 

fâ≥ıl (Ar.) :  Fazilet sahibi, erdemli. 
 f.  36, 216 
 f. (mânend-i f.) 56 
       [=3] 

 fa≥µlet (Ar.) : Güzel vasıf, iyi huy, erdem. 
 f. 727, 1154, 1265, 1266, 1268,  
1369 

            [=6] 

fa≥l (Ar.) :  İyilik, fazilet, erdem. 
 f.-ı i√yâ  365 
 f. u i√sân  372 
 f.-ı cins 546 
 f.-ı »udâ  735 
 f.  eyle-  1639 
 f.+ı   
              f. 472, 1233 
 f.+ıla  

   f. 610 
     [=8] 

fehm (Ar.) : Anlama, anlayış. 
f.  eyle-  “Anlamak.”  198, 269, 
306,  512, 1048, 1317, 1357 

 f.  itdür-   208 
 f.  it-   “Anlamak.”   223, 299 
 f. olun-   549 
                 [=11] 

fekk (Ar.) :  Zoru halletme, çözme. 
 f.  34 
 [=1] 

felâsif (Ar.) :  Filozoflar. 
 f. 348, 424, 425, 537, 561, 606,  
1767 

   [=6]  

felek (Ar.) :  Gökyüzü, sema. 
 f.+ler 

   f.  920, 1598 
    [=2] 

fen (< Ar. fenn) :  Hüner, marifet, ilim. 
f.+de  
  f. 45 

    [=1] 

fenâ (Ar.) : Yok olma, yokluk. 
f. 1604, 2011 

 f.+da  
   f. 875 

 f.+dan 
   f. 159 

 f.+dır  
   f. 297 
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 f.+ya 
  f. 950 

 f.+yı 
  f. 299 

    [=7]  

fener : Aydınlatma aracı. 
 f.  114 
 [=1] 

fer¡ (Ar.) : Bir aslın neticesi. 
 f.+ine  
              f. 619 
  [=1] 

ferâdµs (Ar.) :  Cennetler. 
              f. 1024 
   f.+im  

    f. 1752 
      [=2] 

fera√ (Ar.) :  Sevinç, sevinme. 
 f. 395 
 f.+dan  

  f. 1584 
     [=2] 

ferâ™i≥ (Ar.) :  Farzlar, Allah’ın emri olan   
             şeyler.    

  f. 1577 
   f.+den  

    f. 621 
      [=2] 

ferâmûş (Far.) :  Unutma, hatırdan çıkma. 
      f.  ol-   “Unutmak.”   493 
           [=1] 

ferd (Ar.) :  Kişi. 
 f. 1482 
 f. -i fâ™i…  188, 681 
 f. -i ma¡rûf 243 
 f. -i sul†ân 1279, 1851 
 f. -i ¡âlim 1986  
 f.+e  

  f. 88, 689, 1444 
 f.+i 

  f. 950 
    [=11] 

ferdâniyyet (Ar.) : Birlik, teklik, eşsizlik. 
          f.+idir  

           f. 307 
              [=1] 

Ferhâd (öz. a.) :  “Ferhad ve Şirin” adıyla   
meşhur olan eski bir hikâyenin  
erkek kahramanı olup Şirin’in  
aşkıdır. 

    F.  (mi&l-i F.)  191 
           [=1] 

ferµd (Ar.) : Tek, eşsiz.  
 f. 203 
 f.+i 

  f. 142, 1509 
    [=3] 

ferişte (Far.) :  Melek.  
 f.+ler  
    f. 1392 

      [=1] 

fermân (Far.) : Emir, buyruk. 
  f. 1250 
    [=1] 

feryâd (Far.) : Bağırma, çağrışma. 
   f.  it-  “Bağırmak.”  637, 1905 
           [=2] 

ferzend (Far.) : Oğul, çocuk. 
    f.-i †ıflân 60 

   f.-i §âli√ 160 
        [=2] 

fesâd (Ar.) : Fenalık, kötülük, arabozanlık. 
 f.  it-  755  
 f. u fitne 1036, 1816 
 f.+a  

  f. 310, 569 
           f.+ı   

  f. 714, 715 
           f.+ı  

 f. 504, 516 
     [=9]  

fesi« (< Ar. fes«) : Bozma, bozulma,    
            dağıtma.            
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  f.+den  
    f. 1054 

       [=1] 

fet√ (Ar.) :  1. Açma, açılma.  
         f. it-  “Açmak.”   1576, 2034 

          f. ol-  “ Açılmak.”   42, 1348  
          f.-i  bâb  1396 
          f.+e  

           f. 1375 
           [=6] 

      2. Zaptetme, ele geçirme. 
        f. eyle-   1548  

                   f. it- “Fethetmek, ele  
                   geçirmek.”  1215 

      f. ol-  1841  
                   f.+ine  

          f. 1838, 1844 
              [=5] 

feti√ (< Ar. fet√ ) : Açma, açılma. 
   bk. fet√   
 f.+dür  

  f. 461 
    [=1] 

fetret (Ar.) : İki peygamber veya padişah   
arasında peygambersiz veya  
padişahsız geçen zaman. 

 f.  102, 1490, 1865 
 f.  (ehl-i f.)  1697   
        [=4] 

Fettâ√(Ar.): Kullarının kapalı işlerini açan  
             Allah.                                                                                 
  F. (Rabb-i F.) 513, 638, 943 
             [=3] 

fetvâ (Ar.) : Müftü tarafından verilen dinî   

            hüküm veya karar.  
 f. 1531 
 f. (¡ilm-i f.) 145  
 f.+yı  
              f. 90 
   [=3] 

fevâ™id (Ar.) :  Faydalar, kazançlar. 
    f. 196,  416, 693 

    f. (nef¡ ü f.) 408 
         [=4] 

fevc fevc (Ar.) : Bölük bölük. 
f. 1615 
  [=1]  

fev… (Ar.) : Üst, yukarı. 
 f.-i a…rân 1104 
 f.+e  

  f. 1170 
 f.+inde  

   f. 527, 1159 
        [=4] 

fev…a'l-¡ulâ (Ar.) :  Şan ve şerefin üstünde. 
         f.+da 
           f. 63, 935 
         f.+dan  

          f. 1876 
        f.+ya  

          f. 1412 
              [=4] 

fevrµ (Ar.) : Birdenbire, düşünmeden   
           yapılan hareket.   
 f. 1969 
    [=1] 

fevt (Ar.) :  1. Ölüm. 
          f. 692  

f. ol-  “Ölmek.” 875, 883,  
1131, 1432 

          f.+e  
            f. 1424 

               [=6] 

2. Bir daha ele geçmemek  
üzere kaybetme, elden 
çıkarma, kaçırma. 

          f. ol-  “ Elden çıkarmak.” 877 
                     [=1] 

fey≥ (Ar.) :  İlim, irfan. 
 f.  1557 
 f.-i ta«lµ… 365   

     [=2] 

fı…h (Ar.) : Şeriat ilmi, şeriatın usul ve   
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          hükümleri. 
 f.  235 
  [=1] 

fı…ıh (< Ar. fı…h) : Şeriat ilmi, şeriatın   
          usul ve hükümleri.     
    bk. fı…h 
 f.+dan  

   f. 185 
     [=1] 

fır…a (Ar.) :  İnsan kalabalığı, grubu.  
 f.+dur  

   f. 1833 
      [=1] 

fıs… (Ar.) : Hak yolundan veya hak yoldan   
        çıkma, Allah’a karşı isyan etme. 
 f. u ifsâd 407 
 f. u @ulm  1923 
 f.+dur 

   f.  747 
 f.+ıla  

   f. 1903 
      [=4] 

fı†ra(Ar.): Ramazan bayramında   
bölünmeden verilmesi dinen vacib  
olan buğday, arpa, kuru üzüm, kuru 
hurma gibi sadaka.  

 f. 872, 1976 
    [=2] 

fı†rµ (Ar.) : Tabiî, yaradılıştaki. 
 f. (µmân-ı f.)  634, 636 
        [=2] 

fµ (Ar.) :  İçinde, -da,-de. 
 f.'l-mesâfet 931 
 f.'n-nâr  1472 
 f.'l-i¡ti…âdât 1512 
 fµ'l-√âl  “ Bu anda, hemen, şimdi.” 
 1564 
           [=4] 

fidâ (Ar.) :  Feda, bağışlama.   
f. ol-  “Bağışlamak, feda etmek.” 
1256 

  [=1] 

fidye (Ar.) : Can kurtarma karşılığı verilen   
          akçe, vesaire.  
 f.  850, 858, 1964 
 f.+dir  

   f. 889 
 f.+ler  

   f. 1962 
 f.+si  

   f. 885, 1971 
 f.+sin  

   f. 1967 
 f.+yi  

   f. 1966 
     [=9] 

fikr (Ar.) :  Fikir, düşünce. 
 f. it-   “Düşünmek.”  480”  
         [=1] 

fi¡l (Ar.) :  İş, amel, eylem. 
 f.+i 

   f. 411, 821 
 f.+i 

  f. 422 
 f.+idür  

   f. 453, 584 
f.+in 
  f. 809 

            f.+inde  
   f. 1422, 1515 

 f.+ine  
   f. 419, 663 

 f.+ini  
   f. 418 

    [=11]  

fi¡liyye (Ar.) : Fiille ilgili, gerçekten   
               yapılan iş. 
      f. 374 
       [=1] 

firâr (Ar.) :  Kaçma, savuşma. 
 f.+ı 
              f. 770, 1834 
       [=2] 

firâsât (Ar.) : Yiğitlikler, mertlikler. 
   f. 1317 
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      [=1] 

firâset (Ar.) : Yiğitlik, mertlik. 
   f. 1833, 1889 
   f.+dir  

     f. 1336 
       [=3] 

Fir¡avn (Ar.): Allahlık iddiasında  
bulunduğu için Hz. Musa’nın  
mücadele ettiği Mısır 
hükümdarı. 

    F.  470, 1147, 1605 
           [=3] 

firdevs  (Ar.) :  Cennet. 
               f.-i  ¡âlµ  58 
               f.-i cennet 1225 
         [=2] 

firdevs-i â¡lâ (Ar.) : Cennetteki altıncı   
                         bahçe.    

             f. 138, 1125 
                 [=2] 

fir…at (Ar.):  Dostlardan vs.den ayrılık,   
            ayrılış.  
 f. 602 
   [=1] 

fitne (Ar.) : Fesat, ara bozma, karışıklık. 
 f. it  757, 1823 
 f. ol-   956 
 f.+ye  

   f. 1036, 1816 
        [=5] 

fu√ûl (Ar.) : Beyit, hadis ve rivayetleri   
           çok iyi anlatan kimseler. 
 f. 195, 1280 
    [=2] 

Fur…ân  (Ar.) :  Kur’an-ı Kerim. 
 f. (nûr-ı F.)  174, 1008 
 f. (sırr-ı F.)  212 
 f. (âyât-ı F)  445 
    [=4] 

fur§at (Ar.):  Uygun durum, uygun zaman. 

  f. 131, 852, 908, 1422, 1429, 1662 
               [=6] 

furû≥ (Ar.) : Farzlar. 
 f.+ı 

   f. 1801 
     [=1] 

fu§ûl (Ar.) : Bölümler. 
 f. 545 
  [=1] 

fu≥lâ (Ar.) : Daha faziletli, en faziletli. 
 f.   ol-   1197, 1231 

f.  vü  süflâ 1233 
     [=3] 

fu≥ûlµ  (Ar.) : Boşuna, yersiz, lüzumsuz.    
    f. 791 
    [=1] 

füc™eten (Ar.) :  Birdenbire, ansızın olarak. 
     f. 1453 
      [=1 ] 

füls (Ar.) :  Pul, akçe, para. 
 f.+e 

   f. 425 
     [=1]  

fürâdâ  (Ar.) : Yalnızlık. 
     f.  805, 1691 
         [=2] 

Fürs  (Ar.) :  Farslılar, eski İran. 
 F. 179 
 F.+den  

   F. 126 
F.+ile 
   F.   179 

      [=3] 

füssâ… (Ar.) :  Büyük günah işleyenler. 
   f. 1391, 1620, 1909  
   f.+ıla  

    f. 1082 
       [=4] 

fütüvvet (Ar.) : Cömertlik. 
      f. 1115 
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      [=1] 

  G 

πadr (Ar.) : Hainlik, vefasızlık. 
 π.  it-   856 
    [=1] 

∏affâr (Ar.) : Kullarının günahlarını   
              affeden Allah. 
  ∏. 579 , 979, 1704 
  ∏. (◊a……-ı ∏.)  428  
  ∏. (lev√-i rû√-ı ≠ât-ı ∏.) 1600 
             ∏. (Vehhâb-ı ∏.) 1609 
            [=6] 

πâfil (Ar.) :  Gaflette bulunan, ihmal eden,   
         ilerisini iyi düşünmeyen. 
           π. 1258  
           π. ( ¡abd-i π.) 1479 
           π. ol-  1680 
     [=3] 

∏âfir (Ar.) : Mağfiret eden, yargılayan,   
           affeden Allah. 
 ∏.749  
 ∏. (¡abd-i ∏.) 624  
     [=2] 

πaflet (Ar.): Gafillik, boş bulunma,   
            dalgınlık.    
 π.+den 
     π. 389 
       [=1] 

gâh (Far.) : Ara sıra, kimi zaman.  
 g.  1495   

g ... gâh   1755 
    [=2] 

πâ™ib (Ar.) :  Görünmeyen, yok olan,   
           kayıp. 
 π. 332 

π. (hükm-i π.) 797 
      [=2] 

πâ™i† (Ar.)  :  İnsan pisliği. 
 π. 1718, 1741 

      [=2] 

πalâ (Ar.) :  Pahalılık.  
πalâ vü …a√†  “Pahalılık ve kıtlık”  

696,  818 
    [=2] 

πâlib (Ar.) : Üstün gelen, yenen.  
π.  152 

            π. ol-  “Yenmek, üstün gelmek.” 
            657, 1315, 1777, 1838  
 π.  gel- 1758 
 π.+inden  

   π.1407 
     [=7] 

πam (Ar.) : Keder, kaygı, dert. 
 π.  953, 1251, 1753 
            [=3] 

πâmı≥ât (Ar.) : Anlaşılması güç sözler. 
     π.+ın 

      π.1548 
        [=1] 

πanµmet (Ar.):  Çalışılmaksızın elde edilen   
                şey, emeksiz kazanç. 
      π. (mâl-ı π.) 1129 
              [=1] 

πarâyib (< Ar. πarâ™ib ) :  Tuhaf, şaşılacak   
                 şeyler.    
       π. 458 
         [=1] 

πara≥ (Ar.) :  Gizli düşmanlık. 
 π.+dan  

    π. 151 
 π.+dır  

    π. 756 
       [=2] 

πarb (Ar.) :  1. Avrupa, Batı.  
           π. 1131, 1829 

          π+da  
            π. 1821 

             [=3] 

        2. Güneşin battığı taraf, batı. 
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         π+da  
           π. 1821 

          π.+a 
          π. 1521 

            [=2] 

πarµ… (Ar.) :  Gark olmuş, suya batmış. 
π.-i ba√r-i ¡irfân  1217 

         [=1] 

πark (Ar.) :  Suya batma; batma.  
 π.  690 (2) 
 π.  ol-  “Batmak.” 15, 1626 
         [=4] 

πarrâ (Ar.) :  Gösterişli, parlak, şatafatlı. 
 π.+nıñ  

   π. (şer¡-i π.)  21 
         [=1] 

πa§b (Ar.) :  Zorla alma, zaptetme; kapma. 
 π.  it-  “Zorla almak.”  910 
 π.+ıla 
              π. 771 
     [=2] 

πasl (Ar.) : Ölüyü yıkama, temizleme. 
 π.  eyle-  1985 
 π.+ı 
              π. (umûr-ı π.) 1984 
        [=2] 

πassâl (Ar.) : Gasleden, ölü yıkayan. 
 π.-i ¡âlim 1984 
 π.+e  

   π.  1441 
      [=2] 

πavπâ (Far.):  Kavga, dövüşme, vuruşma. 
 π. 1355 

    [=1] 

πavvâ§  (Ar.) :  Dalgıç, suya dalan. 
    π.  203 
    π.  ol-  46, 219 
        [=3] 

πâyât (Ar.) :  Amaçlar, gayeler. 
 π. 385, 510, 1170 

    [=3] 

πayb (Ar.) :  Gizli olan, göze görünmeyen   
           şey.  

  π.+a  
     π.  270 

       [=1] 

πâyet (Ar.) : Nihayet, son. 
 π. 927, 1725, 1730, 1883, 1889 
 π.+de  

   π. 1562 
 π.+inde  

    π. 695 
      [=7] 

πayr (Ar.) : Ayrı, başka, diğer. 
            π. 810 
            π.-i dersden 34 
            π.-i √â≠ı… 680  
  π.+a  

   π. 809, 1550 
 π.+ı  
   π. 497 

     [=6] 

πayrı  (Ar.) : Başka. 
π. 155, 279, 399, 509, 614, 721, 
1517, 1604, 1712, 1753, 2028 
π.+dan  
   π. 1779 

 π.+nıñ  
   π. 683 

            π.+ıya  
   π. 1391 
π.+sı  
   π. 1505 

 π.+sından  
   π. 1288 

    [=16] 

πay@ (Ar.) : Hiddet, öfke, kızgınlık. 
 π.  eyle-  191   
      [=1] 

πazâ (Ar.) :  Din uğruna savaş. 
 π. it-  “Savaşmak.” 1921 
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 π.+ya  
              π. 752, 1120 
 π.+yı  

   π. 673 
     [=4] 

πa≥ab (Ar.) :  Kızgınlık, hiddet, öfke. 
 π. 506 
 π.+da  

  π. 1823 
     [=2] 

πâzµ (Ar.) :  Gaza eden, savaşan, savaştan   
            sağ ve muzaffer dönen.  
 π. 1694, 1832 
 π.+leri 

   π. 673 
     [=3] 

geç : Kararlaştırılan, beklenen veya   
alışılan zamandan sonra, erken  
karşıtı.  
g. 956 

   [=1] 

geç- : 1. Zamanı aşmak, geride bırakmak. 
 g.-di  

  g. 1019 
 g.-en  

  g. 661 
 g.-erler  

   g. 990 
 g.-ince  

  g. 1034 
 g.-miş  

   g. 858 
 g.-üp  

   g. 1033, 1050 
 g.-üpdür  

   g. 1040 
    [=8] 

       2.  Gitmek, geçip gitmek. 
 g.-di  

  g. 877 
 g.-er  

   g. 1312, 1667, 1679 
 

 g.-erler  
   g. 996, 1662, 1663, 1668, 1673 

 g.-ince  
  g. 1665 

 g.-miş  
  g. 1690 

 g.-sün  
  g. 1673 

 g.-üp  
   g. 1664 

     [=13] 

      3. Bırakmak, vazgeçmek.  
 g.-!  

  g. 76, 736 
 g.-di  

  g. 1683 
 g.-sün  

  g. 883 
 g.-üp  

  g. 878 
   [=5] 

     4. Girmek, dahil olmak. 
 g.-mişdür  

  g. 250 
 g.-üp 
    g. 1026 
     [=2] 

    5. Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek. 
 g.-di  

   g. 1039 
 g.-ipdür  

  g. 341 
 g.-medi       

  g. 369, 1630 
    [=4] 

   6. Yerini bırakıp başka yer almak. 
 g.-er  

   g. 107, 1858 
     [=2] 

  7. Terk etmek, ayrılmak. 
 g.-di  

  g. 34 
    [=1] 
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gedâ (Far.) :  Dilenci, yoksul. 
 g.+dan  

   g. 890 
 g.+nıñ  

   g. 400, 764, 1544 
         [=4] 

gel- :  1. Gelmek, ulaşmak, varmak. 
 g.- ! 

g. 76, 83, 159, 184, 479, 1258,  
1316, 1347 

 g.-di  
 g. 357, 445, 991, 1019, 1025,  
1032, 1051, 1161, 1250, 1543, 
1843 

 g.-dikde  
   g. 1140 

 g.-dim  
   g. 1188 

 g.-en  
   g. 688 

 g.-ipdür  
   g. 248, 400, 475, 1056, 1874 

 g.-mek 
   g. 390, 1530 

 g.-mese  
   g. 649 

 g.-meyince  
  g. 1067 

          g.-mezdi  
  g. 285 

 g.-miş  
  g. 1545 

 g.-mişdür  
  g. 300, 1703 

 g.-se  
   g. 555, 686, 1857 

 g.-sün  
  g. 179, 1672 

 g.-üp  
g. 979, 1150, 1435, 1655, 1948,  
1984 

 g.-üpdür  
   g. 477, 1176 
g.-ür  

g. 288, 293, 412, 483, 555, 988,  
994, 1260, 1876 

 g.-ürdi  
   g. 286 

 g.-ürler  
  g. 945, 1670 

 g.-ürse  
  g. 107, 509 

 g.-ürsin  
  g. 1163 

     [=63] 

   2. Olmak,  ...e uğramak. 
 g.-di  

  g. 1493 
 g.-miş   

  g. 1228 
 g.-ür  

  g. 170 
    [=3] 

  3. Türemek. 
 g.-ür  

  g. 294 
    [=1] 

4. Ortaya çıkmak, doğmak, peyda     
olmak. 

 g.-di 
 g. 269, 462, 997, 1049, 1281, 
1344, 1405, 2036 

 g.-dikde  
   g. 617, 777, 989 

 g.-ince  
  g. 975, 1041 

 g.-ipdür  
  g. 1251, 1439, 1564, 1859 

 g.-memek  
  g. 652  
g.-mez 
   g. 406, 955, 1082, 1139 

 g.-mezden  
   g. 1568  
g.-se 

g. 172, 546, 637, 641, 1259, 
1415, 1454 

 g.-sün  
   g. 231, 1607, 1929 
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 g.-üp  
   g. 1044 

 g.-üpdür  
  g. 1127, 1367, 1560 

 g.-ür  
g. 175, 355, 392, 458, 554, 641,  
1448 

 g.-ürse  
   g. 257, 803 

     [=46] 

       5.  Görünmek, sanılmak. 
 g.-ipdür  

  g. 1647 
     [=1] 

6. Etkisini herhangi bir biçimde  
göstermek. 

 g.-e  
   g. 138, 260 

 g.-ipdür  
  g. 380 

 g.-se  
  g. 650 

 g.-üpdür 
  g.  40 

 g.-ür  
   g. 311, 317 

     [=7] 

   7.  Belli bir zamana ulaşmak. 
 g.-dikde  

   g. 781, 1998 
 g.-ürse  

   g. 1098 
     [=3] 

   8. Kabul etmek. 
 g.-di  

  g. 908, 1068 
 g.-en  

  g. 999 
 g.-se  

  g. 205 
    [=4] 

   9. Yardımcı fiil. 
 

 g.-diñ  
   §afâ gel-   1179 

 g.-ipdür  
   πâlib gel- 1758 

 g.-mez idi  
   vücûda gel-   1107 

       [=3]  

ger (Far.) :  Eğer.  
g. 71, 112, 197, 201, 276, 292, 
310, 314, 651, 705, 721, 828, 878, 
912, 916, 917, 1311, 1415, 1457, 
1520, 1546, 1980 

           [=22] 

ger- : Bir şeyin uçlarından veya   
kenarlarından çekerek gergin  
duruma getirmek.   

 g.-se  
  g. 109 

     [=1] 

gerçi (Far.) : Her ne kadar, fakat.  
  g. 190, 402, 1045 

         [=3] 

gerdân  (Far.) : Vücudun omuzlarla baş   
              arasında kalan ön bölümü. 
     g. 1836 
       [=1] 

gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak   
             beklenen, lazım.    
  g. 571 
  g.+dir  

    g. 1064, 1296 
  g.+dür  

    g. 128, 1308, 1532 
           [=6] 

gerin- : Kolları açarak gövdeyi gergin bir   
              duruma sokmak.  
   g.-mek  

     g. 1158 
        [=1] 

getür- :1. Hasıl ve peyda etmek,  
              uğramak. 
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      g.-di  
        g. 4, 527, 1892 

      g.-düm  
        g. 2027, 2030 

     g.-se  
      g. 903 

        [=6] 

            2. Gelmesini sağlamak. 
        g.-!  

         g. 942 
       g.-di  

        g. 200, 1003 
      g.-sem 

       g. 1933 
      g.-sin  

       g. 225 
     g.-ür  

      g. 521 
       [=6] 

          3.  Zikretmek. 
   g.-sin 

    g. 1425 
      [=1] 

gev  (Far.) :  Kahraman, bahadır. 
 g. (vâd-i g.-«ân) 1854 
             [=1] 

gevher (Far.) :  Elmas, cevher. 
    g. 739 
      [=1] 

gey- :  Giymek. 
 g.-mek  

   g. 1583 
      [=1] 

geydir- :  Giydirmek, giymesini sağlamak. 
     g.-en  

       g. 794 
         [=1] 

gez : Bir yerde dolaşmak, yürümek. 
 g.-er  

   g. 1096, 1312, 1689, 1871 
            [=4] 

gezdir- : Birinin gezmesini sağlamak,   
                dolaştırmak. 
  g.-se  

    g. 2019 
      [=1] 

πıdâ (Ar.) : Yiyip içilen şeyler. 
           π.+sı  

   π. 928, 984 
 π.+sın  

   π. 683 
       [=3] 

πıll (Ar.) : Gizli kin ve garez, düşmanlık. 
 π.  ü   πış  1243, 1573 
        [=2] 

πılmân  (Ar.) : Tüyü bıyığı çıkmamış   
               delikanlılar, gençler. 
                π. 1721 

    π. (√ûr u π.) 728 
    π.-ı cennât 1761 

                π. (vildân u π.) 1866 
            [=4] 

πıslin (Ar.) :  Zakkum ağacı  gibi zehirli  
olan bir ağaç, cehennemliklerin  
gıdası.  

   π. 1782 
      [=1] 

πış (< Ar. πışş) : Hainlik, hile. 
 π.+dan  
    π. (πıll ü π.) 1243, 1573 
          [=2] 

πıybet  (Ar.) : Dedikodu yapma, aleyhinde  
              bulunma. 
    π.  755 
        π. it-  “Dedikodu yapmak.”  102, 
    1490 
    [=3] 

gibi :  Gibi, -a benzer. 
g. 189, 192, 975, 1137, 1281, 
1596, 1655, 1662, 1663, 1663, 
1668, 1781, 2029 

        [=13] 
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gice :  Gece. 
 g. 1418 
 [=1] 

gider- : Ortadan kaldırmak, yok etmek. 
g.- ! 
   g.  2028 

 g.-mek  
   g. 1943 

 g.-sin 
   g. 1299 

 g.-sün  
   g. 1526 

     [=4] 

gine :  Gene, yine. 
 g. 1163 
 [=1] 

gir- :  1.  Girmek, o yola dahil olmak,   
            katılmak.    
  g.-di  

    g. 794 
  g.-enler 

    g. 1499, 1760 
            g.-er  

   g. 1754, 1757 
  g.-erdi  

   g. 1756 
  g.-erler  

  g. 1755, 1769 
  g.-mez  

   g. 1463 
  g.-miş  

  g. 120 
  g.-üp  

   g. 977, 1002 
    [=12] 

      2.  Erişmek, ulaşmak.  
g.-di 
  g. 1738 

    [=1] 

giri :  Geri, arka, art. 
 g.+dür  

   g. 401 
    [=1] 

giriftâr (Far.): Tutulmuş, yakalanmış, esir. 
 g. ol-   “Yakalanmak, esir olmak.” 

1778 
 [=1] 

giryân  (Far.) : Ağlayan. 
   g. (¡üryân u g.)  1625 
          [=1] 

git -/gid- : 1. Bir yere doğru yönelmek. 
         g.-dikde  

          g. 1470 
         g.-erken  

          g. 1453, 1988 
         g.-erler  

          g. 1617, 1619, 1622 
         g.-mez  
                     g. 425 
         g.-mezse  
                       g. 1653 
         g.-se 
                      g. 1463 
         g.-üp 
                       g. 390, 1561 
             [=11]  

               2. Geçmek, bitmek. 
      g.-mez 
                    g. 1531, 1777 
       g.-se 
                    g. 839 

     g.-üp  
       g. 1186 

          [=4] 

             3.  Yok olmak, elden çıkmak. 
     g.-di  
                  g. 110, 622, 852, 1160, 1405 
    g.-diyse  
                 g. 854 
    g.-er  
                 g.  103, 623, 1789, 1811 
               g.-mez  
                 g. 931 
    g.-sün  
                 g. 1300, 2005 
    g.-üp 
                 g. 1481, 1753, 1747 
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              [=16] 

      4. Bir yerden ayrılmak. 
 g.-er   
               g. 674 

g.-erler   
   g. 675 

 g.-ersin 
               g. 159 
 g.-mez  
              g. 105, 1353 
 g.-se  
              g. 614 
    [=6] 

    5. Yürümek, yol almak.  
 g.-di  
              g. 1615 
    [=1]   

giy- : Örtünüp korunmak için bir şeyi  
           vücuduna geçirmek. 
 g.-dikde  

   g. 1373 
 g.-erler  
               g. 1711, 1712, 1715 
 g.-mek 
              g. 794 

g.-üp  
   g. 1530 

    [=6] 

giydir- :  Giyme işini yaptırmak. 
  g.-di  
               g. 1550 
      [=1] 

giydür- : Giyme işini yaptırmak. 
    bk.  giydir- 
 g.-di  
               g. 1705 
     [=1] 

giyir-  :  Giydirmek. 
 g.- !  
               g. 869 
       [=1] 

gizle- : Saklamak, görünmeyecek, belli   

olmayacak bir yere veya bir  
duruma koymak. 

  g.-rsen  
               g. 112 
     [=1] 

göbek : İnsan ve memeli hayvanlarda   
göbek bağının düşmesinden sonra 
karnın ortasında bulunan 
çukurluk. 

  g.+den  
               g. 1710 
  g.+le  
                 g. 1709 
         [=2] 

gök : Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi   
          kapanan boşluk, gök kubbe, sema. 
 g.+de  
               g. 375, 1172, 1173, 1174, 1174 
 g.+dedir  
               g. 1173 
 g.+den  
               g. 1613, 1817 
 g.+ine  
               g. 474 
 g.+lerde  
              g. 936 
 g.+lere  
              g. 1151 
    [=11] 

gölge : Saydam olmayan bir cisim  
tarafından ışığın engellenmesiyle  
ışıklı yerde oluşan karanlık. 

  g.+si  
    g. 1135 

      [=1] 

göm- : Yerin altına koyarak üstünü  
             toprakla örtmek. 
  g.-erler  
                g. 1432 
       [=1] 

gömlek : Vücudun üst kısmına giyilen  
kollu veya yarım kollu, yakalı  
giysi. 
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 g. 869 
 [=1] 

gönder : Yollamak. 
   g.-di  
               g.  1161, 1891 

 g.-digi  
   g. 372 

  g.-ir  
               g. 1474 
      [=4]    

gönderil- : Gönderme işi yapılmak. 
     g.-miş 
                  g. 514 
        [=1] 

göñl : Sevgi, istek, düşünüş, anma hatır   
vb. kalpte oluşan duyguların  
kaynağı. 

            g.+den  
               g.  257 
               [=1] 

göñül : Sevgi, istek, düşünüş, anma hatır   
vb. kalpte oluşan duyguların  
kaynağı. 

   g. 1743 
     [=1] 

gör- : Göz yardımıyla bir şeyin varlığını  
           algılamak, seçmek. 
 g.- !  
              g. 709, 1359, 1556, 1902 
 g.-di  
              g.  536 
 g.-dügüñ  
               g. 1177 
 g.-dükde  
              g. 97, 111, 789 
 g.-düm  
               g. 1171, 1172, 1175, 1178 
 g.-düñ  
              g. 97 
 g.-düñ mi 
              g.  86 
 g.-e  
              g. 444 

 g.-en  
              g. 156, 157, 487 
 g.-enler  
              g. 1268, 1870 
 g.-eydi  
              g. 48 
 g.-mediñ  
               g. 1685, 1705 
 g.-mege  
              g. 923 
 g.-mek  
               g. 429, 760 
 g.-memiş  
              g. 122 
 g.-memişdür  
               g. 129 
 g.-meye  

   g. 438 
 g.-meyenler 
              g. 1058 

g.-mez  
              g. 430, 505 
 g.-mişdür  
              g. 505 
 g.-müşem 
              g. 84 
 g.-se  
              g. 505 
 g.-sün 
               g. 850, 894 
 g.-üp  
              g. 770, 784, 969, 1174 
 g.-ür 
              g. 336, 345, 438 
 g.-ürler  
              g. 434, 631, 1002, 1748 
 g.-ürseñ  
               g. 166, 1444, 1455 
 g.-ürsün  
               g. 84, 1249, 1902 
      [=55] 

      2. Öğrenmek. 
 g.-e  
              g. 230 
 g.-meyenler  
              g. 121 
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 g.-sün  
              g. 210, 215, 215, 218 
 g.-üp  
              g. 231 
 g.-ür  
              g. 214 
   [=8] 

     3. Bir şeye erişmek, rahat etmek. 
 g.-di  
              g. 1335 
 g.-memişdür  
              g. 1695 
     [=2] 

4. Belli bir zaman içinde bir olaya    
tanık olmak, yaşamak. 

 g.-di  
              g. 1280 
 g.-dügi  
               g. 946 
 g.-dügüñ 

              g. 1340 
 g.-meye  
              g. 1309 
 g.-mez  
              g. 1093, 1925 
 g.-mez misin  
              g. 1263 
 g.-müşdür  
              g. 1027 
 g.-ür  
              g. 1491 
 g.-ürdi  
               g. 1138 
 g.-ürler  
              g. 1771 
     [=11] 

    5.  Yardımcı fiil. 
 g.-me   

   «or gör-   1258   
g.-mez  
   revâ gör-  1988 

     [=2] 

   6.  Anlamak. 
 

 g.- ! 
              g. 564, 601, 1411 
 g.-di  
              g. 1562 
 g.-meyenler 
              g. 85 
 g.-üp 
     g. 454 
 g.-ürdüm  

  g. 1187 
 g.-ürse  

  g. 1158 
 g.-ürseñ  

   g. 467, 1247 
      [=10] 

 7.  Kavramak, bulmak. 
g.-me  
  g. 1456 

    [=1] 

 8. İşlemek, yapmak, etmek. 
g.-mesün  
   g. 136 

 g.-mez  
   g. 1632 

 g.-sün  
               g. 1603 
     [=3] 

9. Sanmak, kabul etmek.  
 g.-en  

  g. 80 
   [=1] 

göril- :  Göz yardımıyla bir şey, bir varlık                      
    algılanmak, seçilmek.   
    g.-ür 
       g. 1643 
        [=1] 

görin-:  1. Benzemek, görünüşünde olmak. 
    bk.  görün-  
    g.-e  
                 g. 1634, 1825 
    g.-ür  
                 g. 191 
       [=3] 
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2. Görülür duruma gelmek, 
gözükmek. 

   g.-ür  
                g. 1329 
      [=1] 

görül-: 1. Göz yardımıyla bir şey  
              algılanmak, seçilmek. 
     g.-di  
                  g. 1123 
                 [=1] 

  2.Bir şeyin bulunduğu       
anlaşılmak, karşılaşılmak. 

   g.-mişdir  
                g. 694 
      [=1] 

görün- :1. Benzemek, görünüşünde olmak. 
    g.-di  
                 g. 517 
    g.-mek  

     g. 440 
    g.-mezler  
                 g. 982 
     [=3] 

2.Görülür duruma gelmek,  
gözükmek. 

             g.-di  
 g. 130, 309, 1089, 1172, 1181,  
1182 

  g.-dükde  
    g. 435 

  g.-mekden  
                g. 426 
  g.-mez  
               g. 436, 847 
  g.-mezler  
                g. 1002 
  g.-se 
                g. 73, 713 
      [=13] 

görüş- : Buluşup konuşmak, konuşup   
                sohbet etmek.    
    g.-düm  
                  g. 1178 

    [=1] 

göster-: 1. Görülmesini sağlamak,  
              görmesine yol açmak. 
     g.- !  
                  g. 429 

   g.-di  
      g.  273, 1125, 1166, 1794 

     g.-ir  
                  g. 126, 433 
     g.-mek  
                 g. 811 
     g.-mesi  
                 g. 371 
                g.-üp  
                  g. 1943 
       [=10] 

              2. Öğretmek, açıklamak. 
     g.-! 
                 g. 181 
    g.-medi  
                 g. 1793 
          [=2] 

göz :  Görme organı. 
 g. 396, 1685, 1705 
 g.+i 
              g. 1863 
 g.+i 
               g. 526 
 g.+ime  
               g. 1182 
 g.+ine  
               g. 435, 436, 1329 
 g.+ler  
              g. 487 
 g.+lerim  
               g. 1640, 1801, 1803 
  g.+ü  
               g. 1637 
           g.+üm  

g.  27, 79, 88, 93, 130, 169, 182, 
196, 204, 218, 219, 241, 292, 
313, 350, 383, 398, 442, 454, 
478, 479, 499, 523, 541, 543, 
550, 631, 654, 658, 722, 746, 
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778, 790, 927, 976, 983, 1045, 
1045, 1058, 1130, 1145, 1266, 
1262, 1278, 1287, 1308, 1311, 
1316, 1323, 1327, 1346, 1358,  
1368, 1381, 1452, 1464, 1466, 
1467, 1468, 1469, 1506, 1519, 
1525, 1531, 1532, 1555, 1567, 
1602, 1688, 1684, 1912, 1952  

g.+ümden  
   g. 428 

 g.+üñ  
               g. 271, 381 
 g.+ünde  
              g. 203 
   [=90] 

gözet- : 1.  Gözetlemek, bakmak. 
    g.-mekdür 
                  g. 768 
    g.-sün 
                  g.  858, 1911 
        [=3] 

2. Önem vermek, göz önünde  
bulundurmak. 

     g.-!  
                  g. 1348 
         [=1] 

gözle- : Dikkatle bakmak, gözlemlemek. 
  g.-r  
               g. 426, 1633 
  g.-rim  

g. 183, 235, 381, 387, 391, 457, 
577, 603, 769, 908, 976, 1066, 
1128, 1133, 1138, 1268, 1357, 
1432, 1472, 1520 

           [=22] 

πufrân (Ar.) : Affetme, merhamet etme. 
   π. (¡avf u π.) 1654, 1814 
                π. (âyât-ı π.)  1938 
      [=3] 

πulâm (Ar.): Tüyü, bıyığı çıkmamış  
             delikanlı, genç. 

 π.+a 
   π. 819, 1843 

    [=2] 

πusl (Ar.) : Cünüblük, hayız ve nifas  

hâllerinden sonra din gereğince  

yıkanma, arınma. 

 π.  655, 1579 
π. eyle-  “Yıkanmak, arınmak.” 
1677 

    [=3] 

πu§§a (Ar) :  Kaygı, tasa. 
  π. 388 
    [=1] 

gûş (Far.) :  Kulak. 
 π.-i cân 335 
 π.+i   
              π. 1134 
  π.+um 
               π. 32 
      [=3] 

gûyâ (Far.) : Söyleyen, diyen. 
 π. 36 
   [=1] 

güç : Takat, kuvvet. 
 g. 406 
 g.+durur  
               g. 965 
      [=2] 

gül (Far.) :  Çiçek, gül çiçeği.  
 g.+de  
               g. 111  
 g.+dür  
               g. 1737 
     [=2] 

gül- : İnsan, hoşuna veya tuhafına giden  
olaylar, durumlar karşısında, 
genellikle sesli bir biçimde 
duygusunu açığa vurmak. 

 g.-er  
               g. 977 
     [=1] 

gül-istân (Far.) : Gül bahçesi. 
       g. 46, 1737 
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 [=2] 

gülzâr  (Far.) :  Gül bahçesi.  
   g. 10  

  g. («andân-ı g.-ı fa§â√at) 29 
             [=2] 

gümiş : Parlak beyaz renkte, kolay işlenir  
              ve tel duruma gelen madde.    
  g.+den  
              g. 1706 
      [=1] 

gün :  1.  Gün, yirmi dört saatlik zaman.  
g.  860, 887, 900, 903, 905, 907, 
1374, 1627, 1676, 1871, 1963, 
1971, 1971, 1998 

  g.+de  
g. 119, 954, 998, 1402, 1595, 
1655 

  g.+den  
               g. 904, 1040 
 g.+dür 

    g. 1625, 1897 
  g.+lerde  

   g. 1439 
  g.+ünde  

   g. 166, 781, 1850 
     [=29] 

        2.  Zaman, vakit.  
 g.+inde  

   g. 1022 
     [=1] 

       3. Güneş. 
 g. 987, 1281, 1397, 1399, 1401, 

1521, 1522, 1896 
 g.+den 
               g. 687, 1401  
 [=10] 

günâh (Far.) : Allah’ın emirlerine aykırı  
             olarak görülen iş, dinî şuç. 
 g. 1703 
 g.+a  

   g. 648 
 

 g.+ı 
              g. 103, 1647 
 g.+ı 
             g. 1698 
 g.+ın  
               g. 874 
 g.+ınca  
              g. 1769 

 g.+lar  
                g. 731 
       [=8] 

günâh-kâr (Far.) :  Günahlı, günah işleyen. 
          g. 1680 
            [=1] 

günden güne : Gün geçtikçe, gittikçe. 
            g. 142, 193, 279, 458, 837,   
                       1282  
                       [=6] 

güneş : Gezegenlere ve yer yuvarlağına  
ışık ve ısı veren büyük gök  
cismi.    

    g. 1259, 1315, 1398, 1400, 1624 
    g.+den  

      g. 1121, 1403, 1404, 1713 
                 [=9] 

güt- : Bir düşünceyi veya bir ilkeyi  
            gerçekleştirmeye çalışmak.    
 g.-medi 
              g. 565 
    [=1] 

güzel : Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru  
             bir biçimde.     
  g. 275, 760, 1063 
    [=3] 

güzµde(Far.): Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş. 
  g.+m  
                g. 282, 304, 317, 459, 581 
            [=5] 
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      H 

«abâ&et (Ar.) : Habislik, kötülük, alçaklık. 
    «. 976 
      [=1] 

√abbe (Ar.) : Buğday, arpa vb. gibi ufak  
              ve yuvarlak olan şeyler, taneler. 
    √. 1408 
      [=1] 

«aber (Ar.) : Son ve yeni havadis, bilgi. 
«. vir-  “Bilgilendirmek.”  1477, 
1479, 1592 

 «.+de  
              «. 1690 
 «.+den  
               «. 1192, 1757 
 «.+dir  
               «. 1190 
      [=7] 

«aber-dâr (Ar.+Far.) : Haberli. 
          «.  ol-  884, 1478, 1486 
                [=3] 

√abµb (Ar.) :  Dost. 
  √.+i 

   √. 12 
 √.+im  

√. 46, 232, 585, 661, 980, 1802, 
1997 

      [=8] 

√abs (Ar.): Hapis, alıkoyma, salıvermeme. 
√. eyle-  119 
√. olun-  640 
√. ü √âkim  783 
√. it-  1472 

      [=4] 

√ac (<Ar. √acc) : İslamın beş şartından  
             biri. 
    bk. √acc 
 √. 655, 1956 
 √.+dur  
              √. 851 
     [=3] 

√âcât (Ar.) :  İhtiyaçlar .  
erbâb-ı √âcât  “Halkın ihtiyaçlarını 
karşılayan kimseler.”  156, 510, 
2033 

 √.  1999 
 √. (a…≥â-yı √.) 1322 
         [=5] 

√acc (Ar.): İslamın beş şartından biri.  
 √. u  niyâz   759 
      [=1] 

«ˇâce (Far.) : Hoca, efendi. 
 «.-i  √a…  1221 
  «.-i ma¡§ûm 1224 
      [=2] 

√acer (Ar.) : Taş. 
 √.+de  

   √. 64 
 √.+den  
               √. 1799 
      [=2] 

√âcet (Ar.) : İhtiyaç, lüzum.   
 √. (¡ar≥-ı √.) 1987 
        [=1] 

√âcib  (Ar.)  : Kapıcı, perdeci.  
 √. ol-  906 
      [=1] 

√âciz (Ar.) : Ayıran, bölen. 
 √. 1794 
 √. ol-  288, 393  
      [=3] 

√ad (< Ar.  √add ) :1. Sınır. 
                     √.+den  

√. 134, 170, 330, 
727, 784, 1208, 
1645, 1724 

                           [=8]  

                    2.  Gerçek değer. 
                       √.+den  
                                     √. 379 
                             [=1] 
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√adâ™i… (Ar.) : Bahçeler, bağ ve bostanlar.  
   √. 1730 
     [=1] 

√add (Ar.) : 1. Sınır. 
          √. 547 

         √.-i sekrân 769 
          √.+e  
                        √. 380 
              [=3] 

                   2. Şeriatçe verilen ceza. 
 √add-i …a≠f : Hukukta       
(eskiden) hür, Müslüman, 
iffetli bir kimseye dar-i 
İslam’da zina isnad eden 
bir şahıs hakkında 
öngörülen ceza.  
     √.   678 

                    [=1]  

√add-i şürb: Hukukta 
(eskiden) az veya çok içki  
içilmesinden  dolayı verilen  
ceza. 

                            √. 678 
                   [=1] 

 √add-ı zinâ: Hukukta  
(eskiden) zinadan dolayı 
verilen ceza. 

               √. 677 
                 [=1] 

Hâdµ (Ar.) : Hidayet eden, doğru yolu  
           gösteren, Allah.   
 H. (Allâh-ı H.)  433, 1671 
       [=2] 

»adµce (öz. a.) : Hz. Muhammed’in ilk eşi  
             Hz Hadice. 
   ». 1197, 1231 
        [=2] 

«âdim (Ar.) : Hizmet eden. 
  «.  ol-  937, 1147, 1808 
            [=3] 

√âdi&  (Ar.) : Hudus eden, meydana gelen.
 √. 200,  453  

√. ol-  279, 295, 299, 350, 566, 905 
√. +durur  
   √. 560 

      [=9] 

√adµ& (Ar.): Peygamberimizin kutsal sözü. 
√. 228 
√.+i   
   √. 129, 1190 

 √.+in  
   √. 993 
√.+iñ 
   √. 51, 629 
√.+iñ 
   √. 227 

           √.+inde  
              √. 244, 312, 624, 986   

√.+inden  
   √. 252  

     [=12] 

√âfı@ (Ar.) : Hıfz eden, saklayan, koruyan. 
 √. 180 

√. ol-  231 
 √.+ları  
               √. 780 
     [=3] 

√âfı@a (Ar.) : Hissedilen, bilinen, görülen   
şeyleri; işitilen, konuşulan 
lakırdıları; duyulan, okunulan 
sözleri, ezberlenilen yazıları, 
kitapları zihinde hıfz eden, 
saklayan hassa, kuvvet. 

   √. 538 
     [=1] 

«afµ (Ar.) : Gizli, saklı. 
 «.  464 
  [=1] 

«afv (Ar.) :  Korku. 
«. ü  recâ  881 

 [=1] 

«â™if  (Ar.) : Korkan, korkak. 
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 «. (mu≥†arr  u «.)  316 
       [=1] 

√â™il  (Ar.) : İki şey arasında veya bir şey   
           önünde mani olan, engel. 
           √.  ol-   1404 
      [=1] 

«â™in (Ar.) : Hıyanet eden, nankörlük   
            eden.    

«. 1489 
    [=1] 

√â™i† (Ar.) : Bir yeri çevreleyen duvar,   
           tahta perde, çit gibi şeyler.  
 √. 924 
  [=1] 

√â™i≥ (Ar.) : Hayzını, adetini gören kadın. 
 √. (va†y-i √.)  817, 1587 
          [=2] 

◊a… (< Ar. ◊a……) :1.  Allah. 
 ◊. 58, 343, 345, 367, 
413, 577, 608, 625, 
796, 828, 842, 858, 
874, 946, 994, 1125, 
1282, 1390, 1461, 1504 

        ◊. (ehl-i ◊.) 500 
                   ◊.+dan  

◊. 512, 1237, 1260, 
1425, 1930 

                  ◊.+dur  
                      ◊. 991 

                   ◊.+ıñ 
                                ◊. 929, 1622, 1648 
                        [=30] 

               2.  Doğru, gerçek. 
                 √.  691, 843, 1506, 1795 
                 √. («ˇâce-i √.) 1221 
                 √.+dan  
                              √. 791 
                 √.+dır  
                              √. 1003, 1262 
                 √.+dur 
                              √.  267, 1443, 1763,  
                              1862 

          [=12] 
«âk  (Far.) :  Toprak.   
 «.  933, 1847 
 «.-i pây  22, 37 
 «.+e  
               «.1130 
 «.+i   
               «. 1128 
      [=6] 

√a…âret (Ar.)  : Hor görme, incitme, küçük  
               düşürme. 
      √.  …ıl-  766 
          [=1] 

√a…âyı… (Ar.) : Hakikatler, gerçekler. 
       √. 40, 482, 515, 516, 1134 
               [=5] 

√a…µ…at (Ar.) : Gerçek, doğru. 
√. 105, 187, 463, 1108, 1117,  
1342, 1344, 1358, 1787, 1844, 
1936 

    √.+de 
       √. 1762 

     √.+den  
       √. 2017 

          [=13] 

√âkµm (Ar.) : Hüküm sahibi, hükmeden. 
  √.  ol-  53, 541, 937 
  √. (√abs ü √.) 783 
  √.+idür  
                √. 1409 
  √.+leriñ  
                √. 791 
       [=6] 

√a…µr  (Ar.) : İtibarsız, değersiz, aşağı. 
 √.  ol-  775 
     [=1] 

√a…µreyn  (Ar.) :  İtibarsız iki kişi.   
        √. 1965 
          [=1] 

«âkisâr (< Far.  «âk-sâr) :  Toz toprak   
                içinde kalmış, hâli perişan.     
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       «.+ın  
                     «. 1875 
          [=1] 

◊a…… :  1.  Allah. 
◊.  983, 1107, 1251, 1610, 1627,   
1627 

   ◊.-ı ∏affâr  428 
  ◊. (…u†b-ı ◊.) 1205 
  ◊.  (tenzµh-i ◊.) 1582 

   ◊.+a  
 ◊.  9, 270, 280, 403, 558, 578, 
667, 968, 973, 1017, 1365, 
1367, 1450, 1460, 1473, 1571, 
1590, 1775 

   ◊.+ı    
     ◊. 957, 1800, 1803 

    ◊.+ıñ 
                  ◊. 21 
       [=31] 

            2. Doğru, gerçek. 
    √. ol- 556 (2)  
                  √.-ı üstâd  172 
    √.-ı küffâr   665  
               √.-ı insân  1643 
               √.+ı 
       √. 754   
        [=6] 

           3. Bir insana ait olan şey, hak.  
   √.+ı  
                √. 1957 
              √.+ın  
                 √. 911 
       [=2] 

√a……ında:  İlgili olarak, üzerine.  
√. 291, 300, 312, 314, 318,  
337, 349, 364, 374, 443, 459, 
506, 508, 709, 738, 826, 930, 
957, 1147, 1567, 1845, 1896 

                      [=22] 

√âl (Ar.) :  Hâl, durum, vaziyet. 
 √. 1178, 1622, 1736, 1848 
 √.-i §abâdan 880 
 

 √.+de  
               √. 235, 708, 1427, 1429, 1946 
 √.+den  
               √. 334 
 √.+dir  
               √. 441 
 √.+e  
              √. 712 
 √.+i 

√. 198, 848, 1272, 1301, 1424, 
1487, 1569 

√.+i 
   √. 438, 1673 

 √.+in  
               √. 1274 
  √.+inde  
                √. 668, 1068 
        [=25] 

«alâ (Ar.) : Boş. 
 «.+ya  
               «. 1144 
      [=1] 

«alâde (Ar.) : Boşluk yer, tenhalık. 
  «. 170 
   [=1] 

«alâ§ (Ar.) :  Kurtulma, kurtuluş. 
«.  ol-  “Kurtulmak.”  13, 670,  
1677 
«. it-  “Kurtulmak.”  2023 

       [=4] 

√âlât (Ar.) : Hâller, suretler. 
√. 529, 567, 1073, 1077, 1300, 
1313 
√. (erbâb-ı √.) 1988 

       [=7] 

√alâvet  (Ar.) : Tatlılık, şirinlik. 
  √. 533, 1150 

   √.+den 
                 √. 1716 
       [=3] 

◊aleb (Ar.) : Suriye’de yer alan Halep  
             şehri.   
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             ◊. 1831 
  ◊.+de  
                   ◊. (ar≥ -ı ◊.) 1820 
         [=2] 

√âlet :  Hâl, durum, vaziyet. 

√. 686, 1123, 1327, 1363, 1493, 
1519 
√.  (ehl-i √.)  1324 

 √.+inden  
               √. 926 
     [=8] 

√alf (Ar.) : Yemin etme, yemin. 
 √. 866 
  [=1] 

«alf (Ar.) : Arka, arka taraf.  
«.+ında 
   «. 1132, 1860  
    [=2] 

«âlµ (Ar.) : Tenha, boş. 
«. 672, 982, 1308, 1467, 1487, 
1496, 1607, 1608, 1870, 1872, 
1899 
«. ol- “Boş olmak.”  176, 966, 
1573, 1747 

    [=15] 

»âli… (Ar.) :  Yaratan, yaratıcı, Allah. 
 ». 418, 809, 830, 1515, 1602 
 ».+dir 
               ». 418 
     [=6] 

«âli…ıyyet (Ar.) : Haliklik, yaratıcılık. 
        «.  590 
          [=1] 

«alµl (Ar.) : Samimi dost. 
«.+i 
   «. 439, 670, 1779 

 «.+im  
               «. 1998 
      [=4] 

»alµlu'llâh  (Ar.)  :  Hz. İbrahim. 
        ». 1036 

            ».-ı İbrâhµm 1035  
 ».+a  
               ». 1007 
 ».+ı 
               ». 1175 
       [=4] 

«âli§  (Ar.) :  Hilesiz, saf, temiz.  
 «. 1629 
  [=1] 

«al… (Ar.) : 1. İnsanlar. 
        «. 160, 1088 
        «.-ı ¡âlem 406, 408, 1127,  
        1671  

          «.+a 
  «. 998, 369, 644, 1029,   
1096, 1636, 1985, 1991  

          «.+ı 
«. 151, 414, 1066, 1865,  
2017 

           «.+ıñ 
                         «. 771  
               [=20] 

                      2.  Yaratma.  
 «.  it-  “Yaratmak.”  370,  
410, 413, 421, 447, 525, 
528, 568, 584, 1602, 1658, 
1704, 1708,  2010 
«. ol-  436, 519, 1111, 
1422, 1720, 1749, 1764 

            «.  eyle-   452, 971, 1108  
                        «. u  µcâd 406 
                 [=25] 

√all (Ar.) : Çözme, çözülme, karar verip   
         neticeye varma.    

√.  ol-  “Çözmek”   1350, 1538       
√.  eyle-   1548 

     [=3] 

Hâmân(öz. a.) : Hz.  Musa zamanındaki  
              Mısır firavununun veziri.       
    H.  470 
       [=1] 

√amd (Ar.): Tanrıya olan şükran   
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         duygularını bildirme. 
√.  1 

 [=1] 

√amel (Ar.) : Sevr burcu ile süreyyâ   

manzumesinin yakınlarında 

bulunan burç, koç burcu.  

  √.+dür  
               √. 1397 
       [=1] 

«amır (< Ar. «amr) :  Şarap. 
          bk.  «amr 
 «.+dur  
               «. 1736 
       [=1] 

√amµd (Ar.) :  Övülmeye değer.  
  √.  ol-  1143 
      [=1] 

√amµdân (Ar.) : Övülmeye değer olanlar.  
     √. 1238 
       [=1] 

√âmil (Ar.) :  1.  Sahip, malik. 
               √.-i ¢ur™ân  183 

               [=1] 

                       2. Gebe, hamile. 
              √. 907 
              [=1] 

                     3.  Taşıyan, götüren.     
               √.+e  
                             √. 1441 
                             [=1] 

√amµm (Ar.) : Pek sıcak, pek kaynar  
               nesne. 
    √.+i 
               √. 1784, 1787 
          [=2] 

√aml (Ar.) :  Yorma, addetme.  
 √.  it-   “Yormak.”  404  
            √. olun-  509 
            √. ol-   1765 
        [=3]    

«amr (Ar.) :  Şarap. 
 «.  1584 
 «.+ı 
               «. 754 
  «.+ıla  
                «. 738 
       [=3] 

«ams (Ar.) :  Beş sayısı.  
  «. (külliyât-ı «.)  544 
     [=1] 

◊amza  (öz. a.) : Abdülmuttalib’in oğlu ve   
               Hz. Muhammed’in amcasıdır. 
     ◊. 1238 
       [=1] 

«ân (Far.) : Hükümdar, hakan. 
 «. 1854 
   [=1] 

◊anbel  (öz. a.) : Ahmed b. Hanbelzade,   
                Hanbelî mezhebinin kurucusu.   
      ◊. 1288 
         [=1] 

◊anbel-≠âde (öz. a.) : Ahmed b.   
Hanbelzade, Hanbelî   
mezhebinin kurucusu. 

               ◊. 1565 
                  [=1] 

«andân (Far.) : Sevinçli, gülen. 
    «.-ı gülzâr-ı fa§â√at  10 
            [=1] 

«âne (Far.) :  Ev. 
 «.+sinden 
               «. 2020 
      [=1] 

◊anefµ (Ar.) : İmam-ı Âzam Ebu   

Hanife’nin kurduğu mezhebin 

adı.     
    ◊. 1499 

        [=1] 

«âne-…âh (Far.) : Ev. 
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       «.+a  
                     «. 107 
          [=1] 

«an… (Ar.) : Boğazı sıkılıp boğulma. 
 «. 690 
  [=1] 

√âr (Ar.) : Sıcak, kızgın, yakıcı. 
 √.  ol-  1659 
   [=1] 

«arâb (Ar.) : Yıkık, viran. 
«. ol-  “Bozulmak, viran olmak.” 
1593, 1825 

 «.+a  
               «. 1989 
      [=3] 

√arâm (Ar.): Şeriatça, dince yasak edilmiş  
             şey.    

 √. 684, 769, 816, 845 
 √. ol- 722, 737, 746, 753 

  √.+a  
               √. 763 
   √.+ı 
               √. 1802 
 √.+ıñ    
              √.793 
 √.+ından  
               √. 271 
     [=12] 

√arâret (Ar.) : Sıcaklık. 
    √. 72, 531, 533 
    √.+den  
               √. 1624 
       [=4] 

√arb (Ar.)  :  Cenk, savaş.  
 √. eyle-  “Savaşmak.” 1131 

√.+den  
   √. 678, 1834 

       [=3] 

√arem (Ar.) : Herkesin girmesine müsaade  
edilmeyen, saygı değer ve kutsal  
yer. 

  

 √. 1267 
   [=1] 

√arf (Ar.) : Söz, lakırdı. 
 √. 452 
 √.-i  e§vât  338  

√.+iniñ  

    √. 485 
       [=3] 

√arµ  (Ar.) : Layık, müstahak. 
 √. it-  1213 
   [=1] 

«ar… (Ar.)  : Yarıp yıtma, yırtılma. 
 «. 690 
  [=1] 

«ar…-ı ¡âdât (Ar.)  :  Harikulade hâller.  

           «. 1290, 1321, 1323  
                 [=3] 

«ar…-ı ¡âdet (Ar.)  : Harikulade hâl.    
            «. 1324, 1340 
                  [=2] 

Hârûn (öz. a.) : Musa peygamber’in büyük  
            kardeşi Hz. Harun.          
  H.  1043, 1174 
            [=2] 

Hârût (Ar.): Harut adlı bir melek, arkadaşı  
Marut ile birlikte büyü ve sihir ile 
uğraştıklarından kıyamete kadar 
kalmak üzere Babil’de bir kuyuya 
hapsedilmişlerdir. 

   H.   948 
      [=1] 

«â§ (< Ar. «â§§)  : 1. Mahsus, özel.  
                     «. ol-   1141, 1326  
                     «. eyle-  1196 
                     «. it- 1719 
                        [=4] 
 
                              2. Hisseden, duyan. 
                                «. ol-  1925 
                          [=1] 
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 «â§ ü ¡âm  (Ar.) :  Herkes.  
        «. 463 
                   «.+ı  
                      «. 1442, 1911, 2012 
                    [=4] 

◊asan (öz. a.) : 1.  Hasan b. Ziyad. Hanefî  
                          mezhebi fıkıh âlimi.    

                ◊. 1285 
                ◊.+dır  
                    ◊. 1553 
                      [=2] 

          2. Hz. Ali’nin, Hz.    
                   Fatma’dan olan oğlu Hz.   
                        Hasan. 

               ◊.+dır  
                   ◊. 1226  

                                 [=1] 

√asân  (Ar.)  :  İyi ve hayırlı iş.   
  √.+ı  
                √. 707 
        [=1] 

«asâret (Ar.) :  Zarar, ziyan. 
    «. 1379, 1588 
         [=2] 

√asbetenli'llâh (Ar.) : Allah rızası için. 
               √.+dır  
                             √. 154 
                     [=1] 

√ased (Ar.) : Kıskançlık, çekememezlik. 
√. 150, 761 

 √.+den  
               √. 918, 1683 
       [=4] 

«asef  (Ar.) :  Ayın tutulması.  
«. 1821 

  [=1] 

√asen (Ar.) : Güzel.  
 √.+dür  
              √.1528 
     [=1] 

«asf (Ar.) : Ay  tutulması. 

 «. ol-  1820 
  [=1] 

√â§ıl (Ar.): Husule gelen, peyda olan,   
           çıkan. 
 √. 1440 
   [=1] 

√asµbeyn (Ar.) : Hayır sahibi, cömert iki   
                   kişi.     
        √.i'n-nesµbeyn 1227 
              [=1] 

«a§iyy (Ar.): Hadım edilmiş, hayası   
              çıkarılmış  insan. 
    «.  it-  812 
        [=1] 

«a§let  (Ar.): İnsanın yaradılışındaki huyu,   
             mizacı.  
   «. 1138 
      [=1] 

«a§letân (Ar.) :  Huylar, mizaçlar. 
    «.+ı 
                  «.1364 
         [=1] 

«a§m (Ar.) : Düşman. 
«.+ı 
   «. 193, 1120 

        [=2] 

√a§r (Ar.) :  1. Vakfetmek.  
             √. (vech-i √.) 273 
             √.  it-  270  
             √. ol- 1060 

                 [=3] 

             2. Kısaltma, sınırlama.  
             √.  eyle-  1004  

            √.  olun-  1241 
                  [=2] 

√a&& (Far.) :  Teşvik, teşvik etme. 
 √.   eyle-    215 
     [=1] 

√asûd (Ar.): Hasetçi, kıskanç, çekemeyen. 
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 √.+ı 
              √.190 
 √.+uñ  
               √. 117 
     [=2]  

√âşâ (Ar.): Asla, katiyen, Allah   
           göstermesin.   

√. 70, 753, 1135, 1944 
             [=4] 

Hâşimµ (Ar.) : Hz. Muhammed’in mensup   
              olduğu kabile.   
    H. 1913 
      [=1] 

√aşr (Ar.): Ölüleri diriltip mahşere   
          çıkarma; kıyamet.      
 √.-ı ecsâd 593 
 √.+a  
               √. 1001, 1008 
          [=3] 

«a†â (Ar.) : Kabahat, kusur.  
 «.  it-  1497, 1498, 1500 
 «.+dan  
               «. 1496, 1502 
 «.+dır  
              «. 1502 

«.+lardan  
   «. 1495 

      [=7] 

«â†ır (Ar.)  :  1. Keyif, hâl.    
            «. 1178 
             [=1] 

         2. Gönül. 
           «.+ı 
                           «. 764 

               [=1] 

«a†µb (Ar.) : Camide hutbe okuyan kişi. 
 «. 1522 
   [=1] 

«a†im (< Ar. «a†m) :  Kuş gagası.  
 «. 1162 
  [=1] 

 
«atim (< Ar. «atm) :  Kur’an’ı başından   
             sonuna kadar okuma. 
              «. 1792 
     [=1] 

«atm (Ar.)  :  Bitirme, sona erdirme.   
 «. ol-  “Son bulmak.”  1115 
               [=1] 

«a†† (Ar.) : Yazı.  
 «. 600 
 «.-ı …âbil 599  
       [=2] 

«a††â† (Ar.): El yazısı çok güzel olan   

            sanatkâr.  

  «.  420 
    [=1] 

«atun :  Kadın, hanım. 
 «. 157, 1146, 1745 
 «.+ı  
              «. 1812 
    [=4] 

havâ (Ar.)  : Gökyüzü, hava. 
h.+da  
   h. 1596, 1724 

 h.+larda  
              h. 1740 
 h.+ya  

   h. 980, 1412 
        [=5] 

√avâdi& (Ar.) : İlgi ile karşılanan haber;   
               yeni söz.     
    √. 279, 285, 299, 350, 453, 566 
                   [=6] 

√avâle (Ar.) : Bir işi veya bir şeyi başka   
              birine bırakma, üstüne bırakma.      
           √. 96 
                       [=1] 

«avâric  (Ar.) : “Hakemeyn Vakası”ndan   
sonra Hz. Ali’ye isyan eden 
zümre, haricîler. 
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 «. 623, 629 
  [=2] 

«avâ§ (< Ar. «avâ§§  ): Seçilmişler, saygın   
             olanlar. 
    bk. «avâ§§   
 «. 545, 958 
     [=2] 

√avâ§ıl (Ar.) :  Meydana gelenler.  
   √.  1624  
       [=1] 

«avâ§§ (Ar.) :  Seçilmişler, saygın olanlar.   
   «.+ı 
                «. 224 
       [=1] 

√avâss-i √ams-ı bâ†ın (Ar.) : İçteki beş   
duygu. (Hiss-i  
müşterek, hayal, 
vehm, hafıza, 
mutasarrıfa.)    

                               √. 537 
                                 [=1] 

√avâss-ı «ams-ı @âhir (Ar.) : Dıştaki beş   
duygu. (Görme, 
işitme, tatma, 
koklama, 
dokunma.) 

                           √. 524 
                           √.+den  
                                         √. 333 
                                [=2] 

«avâtµn (Ar.) : Hatunlar, şerefli kadınlar. 
      «. 1744 
        [=1] 

 «avf  (Ar.) : Korku, korkma. 
 «. ü recâ  726 

«.  it-  “Korkmak.”  1635 
         [=2] 

√âvµ (Ar.) : İhtiva eden, içine alan,   
          kaplayan.     

√.  ol-  222, 228, 278, 300, 363, 
746, 1554 

    [=7] 

√avrâ (Ar.) :  Ahu gözlü kadın, huri.  
  √.  1761    

    [=1] 

◊avvâ (öz. a.):  İlk insan olan Hz.Adem’in   
            eşi, Hz. Havva.      
  ◊. 1012 
     [=1] 

√av≥ (Ar.) : Havuz. 
√av≥-ı kev&er  “Cennette bir 
havuz.”  1118, 1681 

 √.+ı 
               √. 1688 
      [=3] 

√ay (< Ar. √ayy) : Diri, canlı. 
     bk.  √ayy 
 √.+dır  
               √. 1097, 1098 
 √.+dur  
               √. 343 
     [=3] 

√ayâ (Ar.) : Utanma, edep, ar. 
√.+sı 

               √. 1215, 1481 
          [=2] 

«ayâl (Ar.): Zihinde tasarlanan,   
canlandırılan ve gerçekleşmesi  
özlenen şey, imge, hülya.  

 «.+dir  
               «. 538 
 «.+i  
               «.  517, 1063 
 «.+i  
               «.  277, 1870 
       [=5] 

»ayâlµ (öz. a.): İslam alemince ünlü  

kelam, mantık ve fıkıh bilgini,  

Fatih Sultan Mehmet devri 

âlimlerindendir. 

     ».  50, 710 
            [=2] 
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√ayât (Ar.) : Dirilik, canlılık.  
√. 322 

 √.+ı 
              √. 324, 325, 325, 853, 1092 
 √.+ı 
               √. 329 
 √.+ıla  
               √. 324, 343 
 √.+ında  
              √. 1275 
     [=10] 

◊ayder (Ar.) : Hz. Ali. 
    ◊.  20 
      [=1] 

«ayır (< Ar.  «ayr) :  İyi, faydalı iş, hayırlı. 
    bk.  «ayr 
 «. 165, 405 
    [=2] 

√âyi≥  (< Ar. √â™i≥): Hayzını, âdetini gören   

             kadın.        

  √. 902, 907      
                [=2] 
 
«ayr ( Ar.) :  İyi, faydalı iş, hayırlı.  

«.  269, 1244, 1255, 1276, 1623  
«. (du¡â-yı «.) 158 
«.-ı ebrâr  443, 1240  
«.-ı i«vân 845, 1468 
«.-ı ma«dûm 1199 
«.-ı ümmet 1202 
«.-ı a§√âb  1204 
«.-ı üstâd 1695 
«.ü'l-me™âb 1791 
«.-ı râh  1926 

 «.+a  
               «. 184 
  «.+ı 
               «. 1644, 1645 
  «.+ı 
               «. 1798 
      [=20] 

√ayrân  (Ar.) :  Şaşmış, şaşırmış, çok   
               beğenmiş.   
     √. ol-   1059 

            √. …ıl-  1686 
      [=2] 

«ayrât (Ar.) : Sevap kazanmak için   
              yapılan hayırlı işler, iyilikler.  
   «. 915 
   «.+a  
                 «. 141 
        [=2] 

√ayret (Ar.) : Şaşma, şaşırma. 
   √. 1697 
     [=1] 

«ay† (Ar.) : İplik. 
  «.+a  
               «. 2029 
         [=1] 

√ayvân(Ar.) :1. İnsanı da içine alan  
                      bütün canlılar. 

                  √.  665, 1754 
                  √. (nev¡-i √.)  224 
                  √. (i√râ…-ı √.) 786  

                                [=4] 

  2. Duygu ve hareket          
yeteneği olan, içgüdüleriyle 
hareket eden canlı yaratık.  

              √. 560 
         √.( ins ü √.)   1595 

                       [=2] 

√ayy (Ar.) : Diri, canlı. 
 √.  ol-   “Canlı olmak.”  47 
            √. u   mestûr  1861  
          [=2] 

√ayyât (Ar.) : Yılanlar.   
    √. 1761 
      [=1] 

«ayyâ†  (Ar.) :  Terzi.  
    «. 420   
     [=1] 

√ay≥ (Ar.) :  Aybaşı (kadınlarda). 
 √. 924, 1718 
     [=2] 



440 

√a≠â…at (Ar.) : Hazıklık, üstatlık, ustalık. 
      √.  79 
       [=1] 

√a≠er (Ar.) : Sakınma, kaçınma, çekinme. 
√.  it-   “Sakınmak, kaçınmak.”  
271, 320 

    [=2] 

√â≠ı… (Ar.) : Hazakatli, işinin ehli, usta. 
 √. (§arrâf-ı √.)  116  
 √. (üstâd u √.) 188 

√. u  üstâd   240 
√. (πayr-i √.) 680 
     [=4]  

 
√â≥ır (Ar.): Huzurda, meydanda, bizzat  
           bulunan.  
 √. 1959 
 √.+durur  
               √. 1762 
      [=2] 

√a≥ret (Ar.): Yüce kabul edilen kimselerin   
adlarının başına saygı, övme,  
yüceltme amacıyla getirilen unvan.   

 √.+lerine  
               √. 1208 
      [=1] 

heb  (Far.) : 1. Bütün, tüm olarak. 
                      h. 1283, 1498  

               [=2] 

        2. Her zaman, daima.  
           h.  1538, 1781, 2025 
               [=3] 

heb (< Ar. hebb) : Uykudan uyunma. 
 h. (küffâr-ı h.) 1491 
        [=1] 

hedâyâ (Ar.) : Armağan, hediyeler. 
   h. 1184 
    [=1] 

hedm (Ar.) : Yıkma, harap etme. 
 h. 690 
            h. ol-  1825 

 [=2] 

hefte (Far.) : Hafta. 
 h. 1998 
  [=1] 

√elâl (Ar.): Dinin kurallarına aykırı 
olmayan, dinî bakımdan  

yasaklanmamış olan.  

     √. 1804, 1959 
 √.  it-  1937, 1983 

√. itdir-  665  
√.  ol-  845, 1129 

 √.+i 
               √. 848 
 √.+i 
               √. 271, 1583 
 √.+inden  
               √. 736 
      [=11] 

√elvâ (Ar.) : Şeker, yağ, un veya irmikten   
            yapılan bir çeşit tatlı.       

   √. 70 
     [=1] 

hem (Far.) :  1. “ bir de, ayrıca, zaten, aynı   
zamanda, özellikle, birlikte”, 
“da, de” anlamlarında ikinci 
cümleyi birinci cümleye 
bağlar.  
h.   4, 6, 11, 11, 17, 18, 21, 
24, 25, 28, 31, 32, 42, 42, 
49, 78, 82, 83, 92, 98, 101, 
102, 103, 109, 120, 122, 
124, 137, 137, 139, 142, 
144, 147, 148, 151, 153, 
153, 157, 161, 162, 173, 
177, 178, 179, 184, 185, 
186, 198, 199, 203, 205, 
207, 209, 209, 212, 214, 
214, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 224, 228, 230, 
231, 232, 233, 233, 236, 
237, 238, 242, 243, 251, 
254, 256, 258, 261, 266, 
268, 276, 291, 295, 297, 
298, 308, 309, 313, 322, 
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324, 325, 328, 329, 331, 
335, 336, 336, 342, 343, 
344, 346, 349, 352, 353, 
360, 361, 366, 368, 369, 
372, 373, 375, 376, 379, 
379, 380, 381, 384, 384, 
386, 387, 389, 389, 391, 
395, 397, 407, 420, 429, 
431, 433, 436, 437, 446, 
448, 451, 452, 455, 457 (2) 
461, 463, 464, 464, 465, 
465, 466, 477, 483, 496, 
500, 501, 506, 506, 507, 
525, 526, 526, 527, 528, 
536, 538, 539, 541, 545, 
545, 546, 547, 549, 551, 
552, 556, 558, 562, 565, 
567, 569, 572, 575, 575, 
579, 580, 587, 588, 590, 
593, 596, 602, 606, 608, 
610, 623, 642, 643, 646, 
648, 649, 651, 652, 653, 
658, 665, 666, 667, 672, 
673, 676, 676, 680, 683, 
689, 690, 690, 691, 692, 
695, 696, 698, 698, 702, 
704, 704, 707, 709, 717, 
720, 722, 726, 726, 728, 
731, 732, 740, 743, 746, 
747, 748, 748, 750, 754, 
754, 756, 759, 759, 760, 
760, 761, 761, 763, 763, 
764, 765, 765, 766, 767, 
769, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 776, 776, 778, 
780, 782, 783, 785, 789, 
790, 792, 793, 793, 795, 
796, 797, 799, 801, 802, 
802, 804, 805, 806, 808, 
808, 809, 810, 810, 811, 
813, 813, 814, 814, 815, 
816, 817, 819, 822, 823, 
824, 828, 829, 836, 838, 
838, 842, 842, 849, 853, 
861, 869, 871, 872, 876, 
886, 887, 892, 892, 894, 

903, 904, 908, 914, 916, 
920, 920, 924, 924, 925, 
926, 932, 933, 934, 935, 
938, 940, 946, 949, 954, 
994, 997, 1001, 1001, 1003, 
1005, 1007, 1009, 1011, 
1014, 1014, 1015, 1017, 
1027, 1034, 1044, 1045, 
1050, 1051, 1052, 1054, 
1063, 1066, 1070, 1074, 
1075, 1077, 1079, 1079, 
1080, 1082, 1082, 1083, 
1094, 1095, 1097, 1097, 
1103, 1105, 1108, 1113, 
1114, 1115, 1117, 1123, 
1124, 1129, 1131, 1134, 
1150, 1151, 1155, 1157, 
1158, 1160, 1166, 1167, 
1169, 1170, 1182, 1199, 
1200, 1201, 1201, 1203, 
1205, 1209, 1209, 1210, 
1211, 1211, 1213, 1215, 
1216, 1217, 1218, 1221, 
1223, 1224, 1227, 1227, 
1229, 1231, 1232, 1232, 
1236, 1240, 1243, 1246, 
1256, 1257, 1263, 1267, 
1277, 1277, 1279, 1280, 
1285, 1296, 1297, 1299, 
1303, 1306, 1306, 1309, 
1316, 1329, 1332, 1334, 
1335, 1337, 1338, 1342, 
1343, 1345, 1351, 1352, 
1352, 1362, 1363, 1364, 
1365, 1368, 1372, 1376, 
1377, 1378, 1378, 1385, 
1385, 1387, 1399, 1399, 
1407, 1408, 1410, 1410, 
1418, 1422, 1426, 1426, 
1430, 1436, 1437, 1439, 
1440, 1441, 1451, 1458, 
1459, 1467, 1467, 1474, 
1476, 1481, 1483, 1488, 
1494, 1502, 1503, 1511, 
1521, 1522, 1526, 1529, 
1537, 1540, 1542, 1547, 
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1550, 1552, 1553, 1553, 
1565, 1570, 1575, 1578, 
1579, 1579, 1580, 1580, 
1583, 1584, 1591, 1593, 
1595, 1595, 1598, 1598, 
1600, 1611, 1612, 1614, 
1616, 1617, 1618, 1622, 
1623, 1624, 1627, 1636, 
1638, 1639, 1641, 1644, 
1644, 1645, 1650, 1655, 
1660, 1661, 1666, 1667, 
1669, 1671, 1672, 1673, 
1674, 1674, 1675, 1678, 
1679, 1680, 1688, 1693, 
1694, 1696, 1697, 1704, 
1707, 1710, 1712, 1713, 
1718, 1727, 1727, 1732, 
1732, 1735, 1736, 1741, 
1741, 1743, 1750, 1751, 
1759, 1759, 1760, 1768, 
1770, 1771, 1774, 1775, 
1783, 1784, 1786, 1786, 
1789, 1795, 1800, 1801, 
1801, 1803, 1804, 1805, 
1805, 1809, 1819, 1820, 
1820, 1821, 1821, 1824, 
1825, 1828, 1829, 1830, 
1833, 1836, 1847, 1848, 
1851, 1854, 1862, 1863, 
1864, 1866, 1875, 1882, 
1892, 1897, 1899, 1903, 
1905, 1906, 1907, 1908, 
1911, 1915, 1917, 1919, 
1919, 1920, 1922, 1923, 
1930, 1931, 1931, 1932, 
1938, 1939, 1943, 1949, 
1950, 1953, 1954, 1955, 
1956, 1958, 1965, 1965, 
1966, 1970, 1970, 1971, 
1976, 1979, 1984, 1991, 
1991, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1996, 1999, 2004, 
2007, 2007, 2014, 2015, 
2017, 2022, 2024, 2036 

           [=687] 

     2. Aynı, benzer. 

           h.  dem 1731 
               [=1] 

3.  İki veya daha çok hareket 
veya şeyin birlikte 
bulunduklarını pekiştirmek için 
kullanılır. 

h. ... h. ...   234, 234, 254, 
444, 444, 531, 531, 533, 
533, 533, 533,570, 570, 
581, 581, 678, 678,742, 
742, 745, 745, 1222,1222, 
1223, 1223, 1226, 1226, 
1449, 1449, 1507, 1507, 
1666, 1666, 1768, 1768, 
1800, 1800 

                 [=37] 

hemân (Far.) : Hemen, derhal, o anda. 
 h. 190, 403, 511, 957, 1355,   
1668, 1798 

            [=7] 

hem-nişµn (Far.) : Beraber oturup kalkan,   
                   teklifsiz arkadaş.     
                    h. i yâr-ı §âdı…  1927 
         h.+i 
                      h. 162 
            [=2] 

hendese (Ar.) :  Geometri. 
     h. 219 
     [=1] 

hep (Far.) : 1. Bütün, tüm olarak. 
h.  68, 198, 239, 261, 303, 
338, 356, 448, 455, 535, 
548, 560, 563, 571, 636, 
638, 674, 703, 921, 922, 
1043, 1057, 1670, 1689, 
1709,1718, 1751, 1778, 
1780, 1794, 1849, 1850, 
1868, 1887, 1916, 2029 

                    [=42] 

2. Sürekli olarak, her zaman,  
daima. 



443 

h. 12, 144, 737, 1778,  1808, 
1828, 1849 

       [=7] 

her (Far.) : Hep, bütün;  tekil isimlere   
tamlayan görevinde getirilerek birer   
birer olarak  “...in hepsinde” 
anlamını verir. 

h.   94, 126, 133, 206, 235, 270, 
349, 410, 449, 471, 476, 479, 485, 
496, 555, 555, 581, 589, 622, 700, 
708, 725, 785, 886, 888, 890, 894, 
898, 901, 951, 963, 997, 998, 
1001, 1165, 1220, 1228, 1271, 
1291, 1304, 1313, 1320, 1340, 
1362, 1466, 1607, 1654, 1661, 
1676, 1741, 1743, 1782, 1786, 
1808, 1848, 1961, 1964, 1978,  
1990, 2013, 2014 

              [=61]  

her bir : Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı  
                hepsi. 
    h. 1305, 1717 
    h.+leri 
                 h. 141, 146, 2010 
          [=5] 

her biri :  Ayrı ayrı hepsi. 
 h. 485, 1176 
 h.+n  
               h. 143 
 h.+nde 
               h.  2027 
 h.+nden  
               h. 1089 
 h.+ne  

   h. 140, 191, 864, 891, 1983 
          [=10] 

hergiz (Far.) : Asla, hiçbir zaman, hiçbir   
             şekilde. 
   h. 136, 164, 340, 649, 873, 1601 
                    [=6] 

herkes (Far.): İnsanların bütünü, cümle  
              alem. 
 

 h. 1200 
 h.+e  
               h. 1318 
     [=2] 

hevân (Ar.) : Horluk, aşağılık, alçaklık. 
  h. 108 
  h.+a  
              h. 119 
     [=2] 

hey™et (Ar.) : Şekil, suret, astronomi.   
 h.+i 
               h. 219 
      [=1] 

heyûlâ (Ar.) : (eski fels.) Bütün cisimlerin   
ilk maddesi olarak varsayılan 
madde.     

   h. 608 
    [=1] 

hezl (Ar.) : Eğlence, alay, şaka. 
 h.  811, 1578 

h. eyle-  “Alaya almak, eğlenmek.”  
780, 1805 

     [=4] 

hezzâl (Ar.) : Alaylar, şakalar. 
   h. 127 
     [=1] 

√ıf@  (Ar.) : Koruma, saklama.  
√.  eyle-   448, 734, 1423, 1920 
√.  it- “Saklamak.”  100, 1121, 
1582, 1809, 1911 

 √.+a  
               √. 987 
    [=10] 

 2. Ezberleme.  
  √.  it-   “Ezberlemek.” 319, 2016 

 √.  itdür-  177  
 √.+ı  
    √. 67 

      [=4] 

«ınzµr (Ar.) : Domuz. 
  «.   737, 1461 
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   [=2] 

«ırâset  (Ar.) :  Koruma. 
   «. it-   “Korumak.” 1922 
    [=1] 

«ır…a (Ar.): Kalın kumaştan yapılmış veya   
 içi pamukla beslenmiş ceket  
uzunluğunda bir giyecek.   

 «. 1352, 1380 
       [=2] 

√ır§ (Ar.) : Sonu gelmeyen arzu, istek. 
 √. it- 1302 
     [=1] 

«ı§âl (Ar.) : Huylar, tabiatlar, ahlaklar. 
 «.+ı  
               «. 1143 
      [=1] 

«ıyânet (Ar.) : İtimadı, güveni kötüye   
               kullanma.       
    «.  1584 
    «. (terkü'l-«.) 1580  
           [=2] 

«ıyâr (Ar.) :  Hayırlar, iyilikler. 
«.+ı 
   «. 570 

     [=1] 

√ıyâ≥ (Ar.) : Havuzlar. 
√.+ıñ 
   √. 1733 

  [=1] 

»ı≥ır (< Ar. »ı≥r) : İçenlere ölmezlik  

veren âb-ı hayât’ı içmiş bulunan 

ve kul sıkıldığı zaman imdadına 

yetişmekle meşhur olan 

peygamber. 

    ». 1090 
     [=1] 

»ı≥ır bin Gelyân (Ar.) : Halk arasında   
                                Hz. Hızır’a verilen ad.    
                        ». 1090 
                           [=1] 

√icâb (Ar.) : Engel.  
 √.+lar  
               √. 1596 
        [=1] 

√icâmet (Ar.): Boynuz veya şişe ile   
vücudun bir organına kanı 
topladıktan sonra neşter ve 
mengene denilen aletlerle kan 
alma.   

               √. 1379 
                  [=1] 

hµç (Far.) : Yok denecek kadar az olan;   
         yok olan. 

h. 51, 123, 124, 171, 304, 340, 
519, 640, 680, 734, 988, 1135, 
1264, 1719, 1777, 1793, 1975 

            [=17] 

hidâyet (Ar.): Hak yoluna, doğru yola   
                girme. 
                h. 35, 366, 371, 372, 828, 836,   
                2026  

    h.+le  
       h. 825 

           [=8] 

√ikâyât (Ar.) : Hikâyeler, kıssalar.  

    √. 125, 535, 946, 1537 
    √.+ıñ 
                  √. 1359 
          [=5] 

√ikmet (Ar.) : Sır, gizli, gerçek  sebep.  
    √. 217, 485, 1393 

   √. (i@hâr-ı √.)  8 
    √.+in  
                  √. 1473 
         [=5] 

«ilâf  (Ar.) :  1. Yalan. 
            «.+a 
                         «.  283, 1576 
            «.+ı 
                          «. 1356 
            «.+ı 
                          «. 1574 
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                [=4] 

                      2. Karşı, zıt.  
             «.+a 
                «. 497 

              «.+ı  
                            «. 503 
             «.+ı  
                           «. 1506 
            «.+ın   
                          «. 502, 1569 
            «.+ından  
                         «. 682 
                [=6] 

«ilâfât (Ar.) : Yalanlar. 
  «. 1102 
    [=1] 

«ilâfet (Ar.) :  Halifelik, peygamber vekili   
           olarak İslamlığı koruma vazifesi.      

«. 931 
   [=1] 

«ilâfµ (Ar.) : Münakaşacı, tartışan. 
 «.+ler 

    «. 503 
       [=1] 

√µle (Ar.) : Oyun, aldatma. 
 √. (mekr ü √.)   964 
      [=1] 

«il…µ (Ar.):  Yaradılışa mensup, yaradılışla   
          ilgili.   
 «.+dür  
               «.  1729 
      [=1] 

√ill (Ar.) : Helal, şeriatça yapılmasına izin   
        verilmiş. 
 √. ü  √ürmet  454 
 √.+inde  
               √. 1531 
      [=2] 

√imâyet (Ar.) : Koruma, korunma. 
      √. 72 
      [=1] 

himmet (Ar.) : Gayret, emek, çalışma,   
               çabalama. 
    h. (envâ¡-i h.)  226 
    h.+leri  
                  h. 63 
        [=2] 

Hind (Ar.) :  Hindistan. 
 H.+de 
                H. 126 
       [=1] 

√is (< Ar. hiss) : Duyma kuvveti, duygu. 
√.+dir  
    √. 538 

      [=1] 

√isâb (Ar.) : Hesap, sayma. 
√. it-  “Hesaplamak, saymak.”  
880, 887, 890 

 √.+ı 
               √. 218 
 √.+ın  
               √. 1970 
      [=5] 

«i†âb (Ar.): Bir veya birçok kimselere   
            ağızdan veya yazı ile söyleme.  
 «.-i  tevbe 627 
            «. it-  638 
 «.+ı  
               «. 32 
            «.+ın   

   «.  3 
     [=4] 

«i≠lân (Ar.): Kimsesiz, yalnız başına kalıp   
            sefil, zelil olma. 
           «.  827 
 «. (i≥lâl u «.) 366, 372  
 «. u  cefâ  825 
 «.+ı   
               «. 578, 1797 
 «.+ile  
                «. 1334 
       [=7] 

«i≠met (Ar.) : İş, iş görme, vazife. 
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 «. 1828 
 [=1] 

«ôd-§afâ (Far.+ Ar.) :  Kendi gönlünü   
                 eğlendiren, şen olan.  
       «.+dır  
                    «. 752 
           [=1] 

√o……a (Ar.) : İçine mürekkep konan   
maden, cam veya topraktan 
yapılmış küçük kap. 

   √.+sıdur  
                 √. 2031 

  √.+sıyla  
     √. 104 

       [=2] 

√o……a-bâz (Ar.) : El çabukluğu ile bazı   
şaşırtıcı olaylar yapmayı 
meslek edinen kimse.     

             √. 1335 
               [=1] 

«or (Far.): Ehemmiyetsiz, değersiz,   
         bayağı.  
 «. 821  

«. gör- “Bir kimseye değersiz 
gözle bakmak.“  1258  
«.  it-  1273 

     [=3] 

«oş (Far.) : Güzel, iyi. 
 «.  732, 1736 
  [=2] 

«oşca (Far. + T.) : Güzelce, iyice. 
 «.  65, 319 
 [=2] 

«oşnûd (Far.) : Razı, memnun. 
    «.  ol-  1230, 1746 
      [=2] 

√ubârâ  (Ar.) : Toygiller familyasına ait   
             bir kuş türü. 

  √. 97 
    [=1] 

Hûd (öz. a.): Birinci Âd kavminin    

          peygamberi Hz. Hûd. 

 H. 1030 
    [=1] 

»udâ (Far.) :  Allah.  
».   29, 35, 57, 59, 150, 153, 267, 
364, 374, 452, 457, 474, 506, 508, 
569, 575, 587, 590, 604, 627, 638, 
652, 672, 695, 734, 832, 896, 911,  
971, 973, 1055, 1067, 1092, 1108, 
1132, 1136, 1161, 1183, 1186, 
1248, 1289, 1290, 1316, 1408, 
1459, 1480, 1482, 1549, 1593, 
1616, 1652, 1681, 1708, 1718, 
1742, 1743, 1748, 1749, 1755, 
1791, 1793, 1853, 1856, 1887, 
1890, 1934, 1951, 1999 

 ».+dan  
». 13, 76, 159, 262, 292, 303, 
445, 478, 615, 666, 736, 786, 
809, 810, 825, 879, 981, 1003, 
1066, 1250, 1309, 1477, 1543, 
1545, 1604, 1617, 1635, 1974 

 ».+dur  
                ».  735, 959 
 ».+nıñ 

».   38, 340, 400, 446, 471, 583, 
642, 764, 824, 920, 1010, 1212, 
1306, 1385, 1544, 1601, 1860 

 ».+sı  
               ». 1889, 1891 
 ».+ya  

». 1, 302, 468, 472, 703, 950, 
1578, 1778, 1796, 1862 

 ».+yı  
                ». 505, 1606, 1893 
      [=130] 

»udârâ  (Far.) : Allah için, Allah aşkına.   
     ».  2023 
        [=1] 

»udâyâ (Far.) : Ey Allah! 
     ». 143, 1651 
        [=2] 

«uddâm (Ar.) : Hizmetçiler. 
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 «.  ol-  1720, 1776 
  [=2] 

√udûd (Ar.) : Sınırlar. 
 √.+ı  
   √. 676, 1907, 1914 
   [=3] 

√udû& (Ar.) : Sonradan peyda olma. 
 √. 288, 291, 294, 349 
 √. ol-  293, 398 

  √.+a  
               √. 303, 305, 334, 338, 378 
  √.+uñdur  
               √. 83 
     [=12] 

√ufât (Ar.) : Nazar etmek, bakmak. 
 √.+ı 

   √. 1902 
    [=1] 

«uffeyn (Ar.):  Abdest alırken üzerine   
meshedilebilen, çizme, mest, 
çedik gibi ayakkabı. 

     «.+e  
                  «. 1372 
        [=1] 

√u…û… (Ar.) : Haklar. 
 √.-ı ¡abd  1976 

  √.+ı  
               √. 664, 1937 
       [=3] 

◊u…û…u'llâh (Ar.): Allah’ın insanlar  
                        üzerindeki hakları.   

            ◊.+a  
                ◊. 663, 913, 914, 1958 

            ◊.+ı  
                          ◊. 709 
                [=5] 

√ulle (Ar.) : Belden aşağı ve belden yukarı 
olmak üzere iki kısımdan ibaret  
elbise. 

 √.  1712, 1715 
 √. vü tâc 650, 1116  
      [=4] 

√ulûl (Ar.) : Girme.  
 √. it-  299, 450 
      [=2] 

«ulû§ (Ar.): Halislik, safilik, gönül   
            temizliği.     
 «.+dur  
              «. 1579 
 «.+ı 
              «.  659 
     [=2] 

√ulüv (< Ar. √ulüvv):  Halillik, boşluk,  
              boş olma.        
    √. 532 
     [=1] 

√umât (Ar.) : Himaye edenler, koruyanlar,   
             gözetenler.   
  √.+ı 
               √. 21, 1631 
        [=2] 

«umû≥et  (Ar.) : Ekşilik, kekrelik. 
       «. 533 
         [=1] 

√ûr (Ar.) : Cennet kızları, huriler. 
 √. u  πılmân  728 
 √.+ı 
              √. 1708 
   [=2] 

√ûrµ (Far.) : Cennet kızı. 
 √. 1728 
 √.+lere  
               √. 1744 
      [=2] 

«urmâ (Ar.) : Hurma ağacının yemişi. 
  «.  722 
    [=1] 

«urşµd (Far.) : Güneş. 
  «. (mâh u «.) 1109 
       [=1] 

«urûc (Ar.) :  Çıkma; dışarı çıkma. 
«. 1394 
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«.+ı 
    «. 1818 

       [=2] 

√urûf (Ar.) : Harfler. 
 √.+ı 
               √. 496 
      [=1] 

√ussâd (Ar.) : Haset edenler, kıskananlar. 
  √. 191 
   [=1] 

«usûf (Ar.) : Ay tutulması. 
 «. 704 
 [=1] 

√u§ûl (Ar.) : Üreme, türeme, çıkma. 
 √.+e  
               √. 225 
    [=1] 

«u§ûmet (Ar.) : Hasımlık, düşmanlık. 
      «.  eyle-  806 
      [=1] 

«u§û§ (Ar.) :  Konu. 
 «.+ından  
               «. 1574 
   [=1] 

«u§û§â (Ar.) : Başkaca, ayrıca. 
  «.  6, 10 
   [=2] 

«u§û§en (Ar.) : Hususi olarak, hele, ayrıca. 
         «. 18 
         [=1] 

hûş (Far.) : Akıl, us. 
 h.+ı  
              h. 75 
  [=1] 

«uşû¡  (Ar.) : Alçakgönüllülük.  
 «. it- 1349 

«.+ından  
   «. 1306 

        [=2] 

«uşûnet (Ar.) : Sertlik, kabalık. 
    «. 136 
     [=1] 

«u†ûr (Ar.) : Hatıra gelme, akla gelme. 
 «.  it-  “Hatıra gelmek.”  1303 
         [=1] 

«u≥û (Ar.) :  Alçakgönüllülük. 
 «.  645, 1349 
    [=2] 

√u≥ûr (Ar.) :  Hazır bulunma. 
 √.+a  
               √. 477 
     [=1] 

√üccâc (Ar.) : Hacılar, hac yolculuğunu   
              yapmış olanlar.        
    √. 1615 
     [=1] 

√üccet (Ar.) :  Vesika, delil. 
  √. (¢ur™ân-ı √.) 1589 
  √.+de  
               √. 557 
      [=2] 

hüdât (Ar.):  Hidayet edenler, doğru yol   
            gösterenler.    
  h.+ı 
                h. 21 
     [=1] 

√ükkâm (Ar.) : Hakimler. 
     √. 1434 
      [=1] 

√ükm (Ar.) : Hüküm, emir. 
√ükm-i küllµ  “ Allah’a ait hüküm, 
emir.” 259 

 √.-i πâ™ib 797 
 √.  it-  625   

√.  olun-   615   
√.+i  
   √. 466, 468, 469, 551, 1118 

 √.+inde  
               √. 47, 49 
       [=11]  
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√üküm (< Ar. √ükm) :  Hüküm, emir. 
    bk.  √ükm 

  √.  53  
   √.+den  
                 √. 548 
       [=1] 

hümâyûn  (Far.) :  Mübarek, kutlu. 
         h. 1827 
           [=1] 

√ürmet  (Ar.) : Saygı. 
    √. (√ill ü √.) 454 
    √.  (¡izzet ü √.) 610  
    √. it-  “Saygı göstermek.”  249  
             [=3] 

◊üseyin (< Ar. ◊üseyn): Hz.   

Muhammed’in torunu ve 

İmâm-ı Ali’nin küçük oğlu. 

           ◊. 1226 
             [=1] 

◊üseyn (Ar.) :  Kadı Hüseyin Ispartavî. 
   ◊.+em 
                 ◊.  24 
       [=1] 

√üsn (Ar.) : Güzellik, iyilik. 
√.-i §ûret  923, 1705 
√.-i √âli  1673 

        [=3] 

«üsrân (Ar.) : Zarar, ziyan. 
  «. 1666 
  «.  …ıl-  1460 
       [=2] 

        I  

¡ır… (Ar.) : Kök, asıl. 
 ¡ı.+ı 
               ¡ı. 1392 
      [=1] 

¡ır≥ (Ar.) : Şan, şeref, namus. 
 ¡ı.+ın    
               ¡ı. 779, 1590, 1914 

 ¡ı.+ıñ  
               ¡ı. 1257 
      [=4] 

¡ı§âbe (Ar.) : Başa sarılan sarık, tülbent. 
 ¡ı. 1380 
   [=1] 

Isbartavµ  (öz. a.) : Kadı Hüseyin Ispartavî. 
      I.+yem  
                   I.  25 
         [=1] 

ıs…â† (Ar.) : Ölünün azapsız kalması için   
          dağıtılan sadaka.    
 ı. (devr-i ı.)  895 
 ı.+ıçun 
              ı. 1967 
 ı.+ıñ   
              ı. 1969 
      [=3] 

ı§lâ√ (Ar.) : İyileştirme, düzeltme.  
ı.  ol-  166 

    [=1] 

ı§râr  (Ar.) : Ayak direme. 
ı.  796, 1804 

     [=2] 

ı§†ılâ√ (Ar.) :  Tabir, terim. 
 ı.+ı 
              ı. 319 
   [=1] 

¡ışâ (Ar.) : Akşam ezanından yatsı ezanına   
       kadar geçen zaman.   

¡ı.+dan  
   ¡ı.   887 

      [=1] 

ı†lâ… (Ar.) : Salıverme, koyuverme. 
ı. ol-  “Salıvermek.” 502, 1721, 
1810 

    [=3] 

¡ı†r (Ar.) : Güzel ve latif koku. 
 ¡ı.+ı  
               ¡ı. 113, 634, 1731 
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  ¡ı.+ıyla  
               ¡ı. 1110 
       [=4] 

¡ıyâ≠ (Ar.) : Sığınma.  
¡ı.+a 
   ¡ı.  1621 

      [=1] 

¡ıyd (Ar.) : Bayram. 
 ¡ı.-ı cum¡a 1263  

¡ıydü's-sa¡µd   “ Hayırlı bayram.” 
1960 

    [=2] 

ı≥†ıcâ¡  (Ar.) : Yan üstüne yatma. 
  ı.+ı 
               ı. 1946 
    [=1] 

ı≥†ırârµ (Ar.) :  Mecburi. 
 ı.  424, 803 
  [=2] 

 

               İ  

i¡ânet (Ar.) : Yardım. 
 i. 371 

i.  it-  “Yardım etmek.”  807 
     [=2] 

¡ibâd (Ar.) :  Abidler, kullar. 
¡i.+a  
  ¡i. 456, 569, 664 

 ¡i.+ı   
              ¡i.  415, 1752 
 ¡i.+ıñ      
              ¡i. 947 
 ¡i.+ıñ  
              ¡i. 418, 453, 584, 663, 911, 1957  
      [=13] 

ib¡âd (Ar.) : Uzaklaştırma, uzaklaştırılma. 
 i. (…âbilü'l-i.) 596 
   [=1] 

¡ibâdet (Ar.) : Allah’ın emirlerini yerine   
              getirme, tapma, tapınma.     

¡i. 613, 651, 682, 841, 845, 945, 
967, 969, 1154, 1260, 1261, 1268, 
1269, 1337, 1339, 1339, 1420, 
1617, 1811 

 ¡i.+den  
              ¡i. 964 
 ¡i.+dür 
               ¡i.  747, 1423 
         [=22] 

¡ibâdu'llâh (Ar.) : Tanrı kulları, insanlar. 
     ¡i.+a 
                   ¡i. 154, 1918 
             [=2] 

¡ibârât (Ar.) :  Cümleler. 
 ¡i. (ba¡≥ı'l-¡i.) 466 
    [ =1] 

ibdâ¡ (Ar.): Örneksiz olarak bir şey   
           meydana getirme, yaratma.   
 i.  365, 369 
      [=2] 

ib…â (Ar.) :  Baki, daim, devamlı. 
 i. ol-  1610 
   [=1] 

iblik :  Pamuk, keten, yün, ipek, naylon  
vb. dokuma maddelerinin uzun, 
ince liflerinden her biri, iplik.  

   i.+e  
                i.  68 
      [=1] 

iblµs  (Ar.) : Şeytan. 
 i.  1075 
 i. (şey†ân-ı i.) 968  

i.-i şey†ân 1840 
       [=3] 

ibn  (Ar.) : Oğul. 
         i.-i  ¡Affân   
 [=1] 

İbn-i Sµnâ (öz. a.) : İslam dünyasının en   
büyük filozoflarından biridir. 
Batı Orta Çağında Avicenna 
diye tanınmıştır. 
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 İ.  49 
  [=1] 

İbrâhµm (öz. a.) : Kur'an-ı Kerim'de   
Allahu Teala'nın "Halil" dost 
diye nitelediği ulu'l-azm 
mertebesinde olan peygamber, 
Hz. İbrahim.  

      İ. 1016  
     İ.+i  
       İ.  (»alµlu'llâh-ı İ.) 1035 
              [=2] 

İbrâhµm (öz. a.) : Hz. Muhammed’in oğlu.  
     İ.  1201 
      [=1] 

ibrâm (Ar.) : Can sıkacak derecede ısrar   
            etme, zorlama.   

 i.  it-  “Israr etmek, zorlamak.” 
1427, 1936 

    [=2] 

¡ibret (Ar.) : Kötü bir hadiseden alınan   
            ders.  

¡i.+le  
   ¡i.  1591 

        [=1] 

ib†âl (Ar.) : Boş, hükümsüz bırakma, boşa   
         çıkarma.    
 i. it-  606 
 i.  …ıl-  732, 799 
       [=3] 

ibtidâ (Ar.) : Başlangıç. 
 i.+sı  
             i. 2035 
   [=1] 

ibti≠âl (Ar.) : Bir şey, çokluğundan dolayı   
            değerini kaybetme, bayağılaşma.     
   i.+ı   
               i. 417 
    [=1] 

µcâb (Ar.) : Kabul.  
 µ. (selb ü µ.)  73, 208, 1245 

 [=3] 

icâbet (Ar.) : Razı olma, uyma.  
   i. it-  695 
    [=1] 

µcâd (Ar.) : Vücuda getirme, yaratma.  
 µ. 405 
 µ.  («al… u µ.) 406 
 µ.  it-  526, 593 
 µ.+ına  
              µ. 651 
    [=5] 

icâzet (Ar.) : İzin, ruhsat. 
  i.   45, 1420 
    [=2] 

¡icl (Ar.) : Erkek buzağı. 
 ¡i.+e  
              ¡i. 1249 
     [=1] 

icmâ¡ (Ar.) : Dağınık şeyleri bir araya   
 i.-i ümmet 226 
  [=1] 

icmâl (Ar.) :  Kısaca, özetle.  
  i. 1806 
  [=1] 

icrâ  (Ar.) : Yapma, yerine getirme, bir işi   
          yürütme.     
 i.   it-  “Yapmak, yerine getirmek.”     
 929 
 i.  …ıl- 1473 
    [=2] 

ictihâd (Ar.) : Fıkıhta; hakkında Kur’an ve   

Sünnet’te açık bir hüküm 

bulunmayan bir mesele hakkında, 

ehil olan İslam âlimlerinin Kur’an 

ve Sünnet ölçülerine ve usûlüne 

uygun olarak hüküm getirmeleri.  

    i.+ı 
                 i. 1496 
    i.+ı  
                 i.  1503, 1851 
 



452 

 i.+ıñ 
               i. 1535 
     [=4] 

ictimâ¡ (Ar.) : Toplanma, bir araya gelme. 
  i.+ı  
               i.   289,  787  
       [=2] 

ictinâb (Ar.) : Sakınma, çekinme,  
              uzaklaşma. 
       i. 1584  

 i. it-   “Sakınmak, çekinmek.”  
739, 1490  

  i.+dur  
               i. 1365 
  i.+ı  
               i.  1309 
      [=5] 

iç : Herhangi bir durumun, cismin veya  

alanın sınırları arasında bulunan bir 

yer, dâhil, dış karşıtı.  

  i.+i 
              i.  1354 
  i.+inde 

i.  42, 160, 261, 412, 439, 470, 
471, 1028, 1159, 1164, 1165, 
1279, 1280, 1568, 1571, 1632, 
1671, 1730, 1732, 1790, 1924 

 i.+inden  
              i.  958, 1961 
 i.+ine  
              i. 1666 
   [=25] 

iç- :     1. Bir sıvıyı içmek. 
              i.-di  
                 i. 1093 
   i.-enler 
                i. 1683, 1686 
   i.- erler  
               i. 1684, 1784 
   i.-mek  
                i. 395, 769, 927, 998, 1583 
   i.-üp  
                i. 1542, 1740 
       [=12] 

          2.  Sigara içmek. 
    i.- er  
                i. 1351 
      [=1]   

içre :   İçinde, içeri, iç taraf. 
i. 46, 229, 247, 1391, 1549, 1552, 
1894 

    [=7] 

içün :  Amacıyla, maksadıyla. 
i. 508, 520, 783, 810, 811, 864, 
886, 888, 888, 915, 1111, 1275, 
1658, 1970, 1977 

      [=15] 

idâm (Ar.): Katık, ekmeğe katık edilen   
           şey. 
 i.+a 
              i. 1139 
    [=1] 

¡iddet (Ar.) :  Bekleme. 
 ¡i. 1050 
   [=1] 

id«âl (Ar.) : Dâhil etme, içeri sokma. 
 i.  it-  1436 
   [=1] 

idin- : Kendini bir şeye sahip kılmak,   
           kendine sağlamak, elde etmek.  
 i.-di  
               i.  626, 744 
     [=2] 

idmân (Ar.) : Alıştırma. 
   i. 754 
    [=1] 

idrâk (Ar.) : Anlayış, akıl erdirme. 
 i.  442, 526, 718 
 i. it-  “Anlamak.”  280, 1171 
         [=5] 

İdris (öz. a.) :  Kur’ân-ı Kerim’de ismi  

geçen peygamberlerden Hz. İdris. 

Şit aleyhisselâmın torunlarındandır. 

Asıl ismi Ahnûh veya Hanûh’tur. 
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 İ. 1021, 1024, 1174 
 İ.+e  
               İ. 1006, 1766 
 İ.+iñ 
              İ. 1025 
    [=6] 

ifâ…at (Ar.) : İyileşme, hastalıktan   
            kurtulma.     
 i.  898, 901 
   [=2] 

if∂âl (Ar.) :  Lütuf ve bağış. 
 i.  815 

i. u  in¡âm   981 
       [=2] 

ifnâ (Ar.) : Yok etme, tüketme. 
 i. (µcâd u i.)  405 
    [=1] 

ifrâc (Ar.) : Açılma, ayrılma. 
 i. 1753 
 [=1] 

ifrâ† (Ar.) : Aşırı gitme, pek ileri varma. 
 i. 1039, 1241, 1822 
     [=3] 

ifsâd (Ar.) : Fesada uğratma, uğratılma,   
          bozma.   
             i. (fıs… u i.)  407 
             i. …ıl-   724 
     [=2] 

if†âr (Ar.) : Oruç açma. 
 i. eyle-  898 
 i. it-   761, 859 
    [=3] 

ifti«âr (Ar.) : Öğünme, koltuk kabartma. 
 i.+a  
              i.  1127, 1530, 2018 
 i.+ı  
              i.  1203 
 i.+ı   
              i.  1182 
 i.+ım  
              i. 323 

    [=6] 

ifti…âr (Ar.) : Çok ihtiyacı olma. 
 i.+ı 

  i. 51, 286, 295, 336  
   [=4] 

iftirâ… (Ar.) : Ayrılma, dağılma, perişan   
             olma.     

i.+ı 
  i.  603 

 i.+ı  
              i. 1295, 1812, 2006 
    [=4] 

iπtifâl (Ar.) : Gaflette bulunma. 
  i.+i 
               i.  1192, 1374 
    [=2] 

iπtisâl (Ar.) : Gereğine uygun olarak   
            gusletme, yıkanma. 
  i.+i 
               i. 1940 
     [=1] 

iπvâ (Ar.) : Azdırma, baştan çıkarma. 
 i.  it-  “ Baştan çıkarmak.” 977 
       [=1] 

ihânet (Ar.) : Hainlik, kötülük. 
 i. it-  101, 149, 1382, 1909 
 i. …ıl-  766   
      [=5] 

i«bâr (Ar.): Haber verme, bildirme,   
            anlatma. 

i.  it-  “ Haber vermek, bildirmek.” 
1066 

            i.  …ıl-   1942 
     [=2] 

i√dâ& (Ar.): Meydana getirme, ortaya   
           çıkarma.    
 i. 525  
 i.  it- “Meydana getirmek.” 1530 
            i. …ıl-   814 
      [=3] 
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i«fâ (Ar.) : Gizleme, saklama, saklanılma. 
 i. 1064, 1294 
     [=2] 

i√…â… (Ar.) : Hakkı yerine getirme. 
i. 1391 

 [=1] 

i√kâm (Ar.): Muhkem kılma,   
             sağlamlaştırma. 
  i.  1345 
   [=1] 

ihlâk (Ar.) : Helak etme, öldürme, yok   
            etme. 
 i. 933 
  [=1] 

i«lâ§ (Ar.) : Gönülden gelen dostluk,   
           samimiyet, bağlılık.     
 i. 1333, 1357 
 i. (küfv ü i.) 306  
    [=3] 

i«râc (Ar.) : Dışarı atma, çıkarma.  
 i.  1712 

i. it-  “Dışarı çıkarmak.” 650, 
1571, 1753, 1869, 1961 

      [=6] 

i√râ… (Ar.) : Yakma, yakılma. 
 i. 242   
 i.-ı √ayvân 786 
 i. it-   “Yakmak.”  1620 
 i. …ıl-  1310  
     [=4] 

i√râz (Ar.) : Kazanma, elde etme. 
 i. it-   “Kazanmak.” 1644 
      [=1] 

i√sân (Ar.) :  Lütuf, iyilik. 
i.  6, 366, 372, 411, 568, 571, 612, 
615, 706, 896, 918, 1051, 1290, 
1433, 1866, 1904, 1976, 1980, 
1992, 2024 

 i.+a  
              i. 1271 
 

 i.+ı 
              i. 657, 1544 

i.+ı 
   i. 707  

      [=24] 

i√§âr (Ar.) :  Kuşatma, sarma. 
 i. 1701 
            i.  it-  “Kuşatmak.” 1852 
      [=2] 

i«tilâf (Ar.) : Ayrılık, anlaşmazlık.  
 i.+ı 
   i. 1574 

      [=1] 

i«tilâfât (Ar.) : Ayrılıklar, anlaşmazlıklar,  
       i.  632, 1037, 1091, 1102, 1510 
                       [=5] 

i√tilâm (Ar.) : Baliğ olma, ergen olma. 
     i.+a  
                   i. 1157 
          [=1] 

i√timâl (Ar.) : Mümkün olma. 
   i.+i 
                i. 854 
      [=1] 

ihtimâm (Ar.) : Üzerinde dikkat ve  
                gayretle durma. 

     i. it- “Üzerinde dikkat ve    
     gayretle durmak.” 1940, 1981          

            [=2] 

i√tirâz (Ar.) : Sakınma, çekinme. 
  i.  it-  “Sakınmak, çekinmek.” 170 
   i.+ı  
              i. 1303 
     [=2] 

i√tiyâc (Ar.) : Muhtaçlık, yokluk.  
    i.+ı  
                  i.  294, 1957 
        [=2] 

i«tiyâr  (Ar.) : 1. İrade.  
               i. 892 
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                  i.+ı 
                               i.  435 

                i.+ı  
                  i. 87, 570, 572, 568 
                     [=6]   

               2.  Yaşlı kişi. 
i.  ol-   “Yaşlanmak.” 
849 

                   [=1] 

i√tiyârµ (Ar.) : Ret veya kabulü isteğe  
              bağlı, bırakılmış olan. 
    i. 424, 803 
        [=2] 

ihtizâz (Ar.) : Titreme, sallanma. 
    i.+ı  
                 i. 1303 
        [=1] 

i«vân (Ar.) : Samimi, candan dostlar. 
 i. 68, 1241, 1929, 1948, 1950 
 i. («ayr-ı i.) 845, 1468 
          [=7] 

i√yâ (Ar.) :  1. İyilik, lütfetme. 
  i. 365 
   [=1] 

         2. Diriltme, canlandırma. 
             i.  370 

 i. it- “Diriltmek.” 1473, 
1572, 1610, 1614, 1856 

       [=6] 

µ…â¡ (Ar.) : Kabul etme.  
 i.  it- 500 
  [=1] 

i…âb (Ar.) : Eza, cefa, eziyet. 
 i.+ından 
               i.  751 
     [=1] 

i…âmet (Ar.) : Oturma. 

    i.  676,  1907 
    i. eyle- 901, 1914  
          [=4] 

µ…ân (Ar.) : Sağlam biliş, bilme. 

 µ.-ı mevt 1585 
 µ. it-    “Bilmek.”  1296   
        [=2] 

i…bâl (Ar.) : Yüzünü döndürme, karşılama.  
 i. eyle- 1806 

i. it-  “Karşılamak, istikbal etmek.” 
1454, 2017 

      [=3]  

i…dâm (Ar.) : İlerleme.  
   i.  it-  987 
              i.  ol- 1829 
      [=2] 

iki :  İki  (2). 
i.  60, 92, 785, 889, 891, 1146, 
1285, 1326, 1508, 1634, 1659, 
1964, 1965, 1966, 1967, 1982 

 i.+de  
              i. 1102 
 i.+dir  
              i. 685 
 i.+si  
              i. 1465 
 i.+sin  
              i. 909 
    [=20] 

iki biñ iki yüz elli beş: İki bin iki yüz elli   
                                         beş (2255).     
                              i. 1027, 1034 
                                    [=2] 

ikinci : Sırada önem bakımından  
             birinciden sonra gelen, ikinci.        

  i. 327, 532, 541, 598, 1173, 1509,  
1668, 1694, 1817, 1824 
  i.+si  
    i. 1770, 1836 

       [=12] 

ikindi : Öğle ile akşam arasındaki zaman  

              dilimi. 
   i. 1858 
     [=1] 

iki yüz :  İki yüz (200). 
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 i. 1037 
 [=1] 

İki yüz dört : İki yüz dört (204). 
               i. 1563 
                [=1] 

iki yüz …ır… bir : İki yüz kırk bir (241). 
                     i.  1565 
                         [=1] 

i…nâ¡ (Ar.) : Razı etme, inandırma.  
 i. …ıl-   “Razı etmek.”  500, 1195 
              [=2] 

ikrâm (Ar.) :  Hürmet, saygı gösterme.   
            i.  1480, 1675  
 i. (terk-i  i.) 765  

      [=3] 

i…râr (Ar.) :  Tasdik, kabul. 
 i. 639, 1801 
 i. u  ta§dµ… 264, 666 
 i.-ı ¢ur™ân 487 
 i. (µmân-ı i.) 645 
 i. eyle-   “Kabul etmek.”  261, 511 
 i. it- 642, 1934 
 i. …ıl- 606 
   [=11] 

i…tidâ (Ar.) : Tabi olma, uyma. 
 i. 1860 
 i.+sı  
              i. 711, 719 
        [=3] 

i…ti≥â (Ar.) : Lazım gelme, gerekme. 
 i.  it-   274, 276, 466 
        [=3] 

¡ilâc (Ar.) : Çare, tedbir. 
 ¡i.+ı  
              ¡i. 294 
 ¡i.+ı  
              ¡i. 863 
     [=2] 

İlâh (Ar.) :  Allah.   
İ.  317 

 [=1] 

İlâhâ (Ar.) : Ey Allah! 
 İ. 135 
 [=1] 

İlâhân (Ar.) : Tanrılar.  
  İ. 310 
  [=1] 

İlâhµ (Ar.) :  Allah’a mensup olan, Tanrı   
          ile ilgili, Tanrısal. 

İ.  30, 147, 148, 263, 428, 444, 
579, 836, 947, 979, 1207, 1213, 
1219, 1225, 1271, 1451, 1551, 
1566, 1576, 1654, 1793, 1926, 
1945, 2012, 2021 

          [=25] 

i¡lâm (Ar.) : Bildirme, anlatma. 
i. it-  “Bildirmek, anlatmak.” 66, 
257, 1434  
i. eyle- 321, 1985 
i. …ıl-  644, 1438, 1636 

           [=8] 

i¡lân (Ar.): Açığa vurma, meydana  
          çıkarma, belli etme.      
 i.-ı sırr 782 
            i. it-  804 
    [=2] 

ile : Kelimenin sonuna geldiğinde  
birliktelik, beraberlik, araç, neden 
veya durum anlatan cümleler 
yapmaya yarayan bir söz. 

i. 6, 52, 53, 73, 81, 88, 98, 158, 
179, 214, 243, 269, 278, 367, 410, 
745, 754, 788, 799, 811, 844, 866, 
892, 928, 1244, 1255, 1276, 1397, 
1605, 1605, 1623, 1714, 1744, 
1757, 1797, 1895, 1931 

                [=37] 

¡ilel (Ar.) : İlletler, hastalıklar.   
¡i.+den  
   ¡i. 412, 1741 

       [=2] 
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ile'l-ân (Ar.): Bu ana kadar, şimdiye  
              kadar. 
     i. 1148 
      [=1] 

il√âd   (Ar.) : Allah’ın varlığına, birliğine   
           inanmama, dinsizlik.  

i.  it-  “Allah’ın varlığına, birliğine 
inanmamak.” 724 

         [=1] 

il√â… (Ar.) : Katma, katılma; karışma. 
 i. (§avm-ı i.) 860  
 i. it-  1810 
 i. …ıl-  1006 
 i. ol- “Katılmak.” 1038, 1556 
         [=5] 

ilhâm (Ar.) : İçe, gönle doğma, esin. 
 i. 36, 773, 1282, 1480 
 i.  ol-  1056, 1067  
 i. …ıl-   1549 
     [=7] 

¡ilim (< Ar. ¡ilm): Okuyarak öğrenilen 
          bilgi, nazari bilgi.                      
              bk.  ¡ilm 

¡i. 76, 85, 143, 201, 211, 1221, 
1281 
¡i.+den  
   ¡i. 176, 207, 212, 242, 831, 2006 

 ¡i.+dür  
              ¡i. 204, 331 
       [=15] 

¡illet (Ar.) : 1. Hastalık. 
  ¡i. 412 
               [=1] 

           2. Sebep. 
           ¡i. 31 
                      ¡i. ol-  1112 
           ¡i.+de  
                        ¡i. 416   
               [=3] 

¡ilm (Ar.): Okuyarak öğrenilen bilgi,  
         nazari bilgi. 
      

¡i.  46, 59, 64, 64, 88, 104, 112, 
124, 128, 145, 176, 208, 229, 237, 
242, 322, 547, 549, 559, 581, 718, 
775, 840, 1222, 1279, 1310, 1451, 
1552 

 ¡i.+e  
¡i. 63, 80, 131, 141, 190, 207, 
523, 541, 543, 558, 766, 818 

 ¡i.+i 
              ¡i.  486 
 ¡i.+i 

¡i. 87, 102, 116, 161, 196, 518,  
671, 1216, 1904 

 ¡i.+ile  
              ¡i. 173, 344 
 ¡i.+in  

   ¡i. 1421 
            ¡i.+iñ 

   ¡i. 103, 234, 236 
 ¡i.+iñ  

              ¡i. 33 
 ¡i.+ini  
               ¡i.  2029 
 ¡i.+iyle  
              ¡i. 77 
    [=59]   

¡ilm-i √âl (Ar.) : Din kaidelerini öğretmek  
                  üzere yazılmış kitap. 
       ¡i.+i 

         ¡i.  661, 672, 1308 
           [=3] 

iltizâm (Ar.) : Kendi için lüzumlu sayma. 
    i.+ı 
                 i. 861 
        [=1] 

İlyâs (öz. a.) :  Hz. Musa (a.s)' dan sonra  
gelen, nesebi Hz. Harun (a.s)' a 
dayandığı rivayet edilen 
İsrailoğulları peygamberi. 

 İ.  1044, 1097 
       [=2] 

ilzâm (Ar.) : Cevap veremez hâle  

            getirme, susturma. 

  i. 520, 1195 
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 i.+ı  
  i. 519 

    [=3] 

imâm  (Ar.) : 1.  Reis, önder.  
 i. 1168  
 i.+a  
   i. 1857 

                        i.+ı   
                          i. 1911 
                 [=3] 

          2. Bir mezhep kuran zat. 
i. 1278 
i.-ı pâk-i a¡@am 1278  

      [=2] 

imâmet (Ar.) : İmamlık. 
    i.  716, 719 
    i.  eyle- 711, 1434, 1986 
    i. it-  713, 1858, 1859 
               [=8] 

İmâm Mâlik (öz. a.) :  Malik bin Enes,  
Maliki Mezhebi'nin 
kurucusu, büyük müctehid ve 

muhaddis.  
                      İ.  1557 
             [=1] 

İmâmü'l-enbiyâ (Ar.) : Nebilerin,  
peygamberlerin imamı, 
Hz. Muhammed. 

                   İ.+dur  
                                İ. 1117 
                      [=1] 

µmân (Ar.) : İnanma, inanç. 
µ.  137, 265, 580, 611, 612, 617, 
622, 623, 631, 634, 636, 644, 645, 
668, 840, 845, 903, 919, 1164, 
1296, 1467, 1468, 1572, 1619, 
1654, 1675, 1748, 1792, 1814, 
1938, 2007, 2024 

 µ.+da  
              µ. 1870 
 µ.+ı 
              µ.  1466, 1647 

 µ.+ı 
              µ.  264, 669 
 µ.+ıla 
              µ.  255, 614, 1653 
 µ.+ıñ 
              µ.  270 
    [=41] 

imâte (Ar.) : Öldürme, yok etme. 
   i. 365, 370 
      [=2] 

imdi : Şimdi, hemen. 
 i. 83, 1316, 1347 
       [=3] 

imhâl (Ar.) : Mühlet verme. 
  i. 792, 964 
      [=2] 

imkân (Ar.): Olabilecek vaziyette   
             bulunma; olabilirlik. 

  i. 272, 293, 394, 457, 869, 899,    
912, 1395, 1980 

       [=9] 

imsâk (Ar.) : Zamanında oruca başlama,   
            oruca başlama zamanı.   
  i.  it-  904 
     [=1] 

imtidâd (Ar.) : Uzama, uzun sürme. 
   i.+ı  
                i. 698 
      [=1] 

imti√ân (Ar.) : Deneme, sınama. 
    i.+ı 
                 i. 521 
   i.+ı   
                i. 241, 1280 
       [=3] 

imtinâ¡ (Ar.) : Çekinme, geri durma. 
     i.+ı 
                  i. 747 
     i.+ı 
                  i. 787 
          [=2] 
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imti&âl (Ar.) : 1.  İcap edeni, gerekeni 
                           yapma. 
      i.+i  
                           i. 957, 966 
         [=2] 

 2. Alınan emre boyun    
eğme.   
   i. +i 
     i. 1301 
      [=1] 

in (Ar.) : İnşallah, Allah isterse. 
 i. 508 
             [=1] 

iñ: Başına geldiği sıfatların üstün derecede   
      olduğunu gösteren kelime.     
   bk.  eñ 

 i.  883, 1760, 1768 
          [=4] 

in- :  1.  Yüksekten veya yukarıdan  
          aşağıya doğru gelmek. 

i.-di  
  i. 1005, 1006, 1008, 1009 
i.-düm  

              i. 1188 
 i.-er  
              i. 1613, 1876 
 i.-mek  
              i. 1817 
 i.-mezden 
              i. 1522 
 i.-üpdür  
              i. 476 
     [=10] 

         2. Değeri düşmek, azalmak 
 i.-üp  
              i. 970 
    [=1]  

inâ (Ar.) : Kap  kacak.  
i.+dan  
  i. 1137 

     [=1] 

¡inâd (Ar.) : Israr, ayak direme,   

           dediğinden vazgeçmeme. 
           ¡i. 1797 
 ¡i.+a  
              ¡i. 193 
  ¡i.+ı 
                ¡i. 152, 504 
         [=4] 

¡inâdµ (Ar.) : İnkârcı, inkâr eden. 
    ¡i.  516  
     [=1] 

in¡âm  (Ar.) : Nimet verme, iyilik etme. 
   i. 1111, 1749 
   i. (if∂âl u i.)  981 
   i. it-   “İyilik etmek.”  1636 

  i.+ı   
     i.  1 

       [=5] 

inan-: 1. Bir şeyi doğru olarak  
            benimsemek.     
      i.-ma  
                   i. 978 
         [=1] 

             2.  İman etmek.  
      i.- !  
                   i.  270 
      i.-dum  
                   i. 670 
      i.-ma…dur  
                   i. 797 
          [=3] 

inâre (Ar.): Nurlandırma, aydınlatma,  
            ışıklandırma.   

i. it- “Nurlandırmak, aydınlatmak.”    
1877 

   [=1] 

¡inâyet  (Ar.) : Lütuf, ihsan, iyilik. 
   ¡i. 577, 613, 1425, 1930 
   ¡i.  eyle-  832 
              ¡i.   it-  1945 
                    [=7] 
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ince : Kendi cinsinden olanlara göre dar   
         ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. 
    i. 1660 
     [=1] 

İncµl (Ar.) : Allah’ın vahiy yoluyla dört   
büyük peygambere yolladığı kutsal 
dört büyük kitaptan Hz. İsa’ya nazil 
olanı. 

 İ.  1005 
   [=1] 

incü : İstiridye gibi bazı kavkılı deniz   
hayvanlarının içerisinde oluşan, 
değerli, küçük, sert, sedef renginde 
süs tanesi. 

 i. 68, 1110, 2029 
            [=3] 

¡ind (Ar.) :   1. Yan, taraf, yön, kat. 
                      ¡i.-i Tevvâb 1242 
                      ¡i.+imde  
                         ¡i. 1252, 1930, 1931, 1972 
           ¡i.+inde  

¡i. 43, 588, 652, 911, 1219, 
1248,  1282, 1316, 1388, 
1926, 1999 

                [=16] 

2.Yanında, göre, düşüncesine  
göre.  

                     ¡inda’llâh   “Allah yanında.” 
          1238, 1837 
          ¡inda’l-lâhi   662  

¡inde'l-ba¡≥ı  “Bazılarına   
göre.”   1492  

          ¡i.'l-ikâmet  1154 
                 [=4] 

¡indµ (Ar.) : Bir kimsenin kendi inanışına,   
           kendi görüşüne dayanan, kendince. 
  ¡i.  517 
   [=1] 

indir- :  Yüksekten veya yukarıdan    
              aşağıya inmesini sağlamak. 
   i.-di  
                i. 1167 

 i.-ir  
             i. 1727 
 i.-üpdür  
              i.  478 
      [=3] 

¡indiyye (Ar.) : Kendi inanışına, kendi   
                 görüşüne inanma, kendincelik. 
      ¡i.+niñ  
                   ¡i. 519 
           [=1] 

inficârµ (Ar.): Suyun yerden kaynayıp   
               akışı.   
     i.  1149 
      [=1] 

iniş : Yukarıdan aşağıya gittikçe alçalan 
           eğimli yer, yokuş karşıtı. 
 i.+dür  
              i. 1660 
         [=1] 

inkâr (Ar.) : Reddetme, tanımama. 
 i.  524 
 i.  it-  “Reddetmek.” 352, 518, 606, 

628, 796, 1387, 1801 
i. …ıl-  1517 

 i.+dur  
              i. 1802 
    [=10] 

in…ıyâd (Ar.) : Boyun eğme. 
   i. it-  403, 471, 1011 
   i.+a 
               i.  200, 1068 
  i.+dır  
               i. 645 
             i.+ı   
              i. 1297 
     [=7] 

in…i†â¡ (Ar.) : Kesilme, bitme. 
  i.+ı    
               i. 902 
    [=1] 

ins (Ar.) : İnsan. 
 i. ü cinn 1133  
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i. ü √ayvân 1595 
 i.+i 
              i. 413 
   [=3] 

in§âf (Ar.): Merhamete, vicdana veya   
            mantığa dayanan adalet.  
             i.  576 
             i. (¡adl ü i.)  1210 
             i. it-  801 

 i. …ıl- 364  
     [=4] 

insân (Ar.) : Adam. 
i.  515, 697, 918, 958, 961, 967, 
1083, 1460, 1463, 1625, 1774 

 i. (nev¡-i  i.) 6, 1193 
            i.-ı …âmil    7   
 i. (ev§âf-ı i.) 376 
 i. (cevf-i i.)  1464     
 i. (a¡mâl-i i.) 1640 
 i. (√a……-ı i.)  1643 
 i. (cinn ü i.)  1719, 1754   
 i. (evlâd-ı i.) 1901                                                  
 i.+a  
              i. 932, 962, 963, 965, 982, 1341 
 i.+ı  
              i. 1065, 1156, 1885 
 i.+ıla  
              i. 1790 
 i.+ıñ  
              i. 977 
    [=32] 

inşâ (Ar.) : Yapma, meydana getirme.  
  i. 365, 
  i. (§un¡-ı i.) 370 
             i.  it-  “Meydana getirmek.” 824 
       [=3] 

inşâd (Ar.) : Şiir okuma, şiir söyleme.  
 i.  u   neşr  233 
      [=1] 

in†â… (Ar.) : Söyletme, dile getirme. 
 i. (laf@-ı i.) 1543 
        [=1] 

intihâ (Ar.) : Nihayet bulma, sona erme. 
  i.+dan 
               i.  884 
  i.+sı  
               i. 2035 
       [=2] 

inti…âl (Ar.) : Bir yerden başka bir yere  
             geçme.  
  i.+den  
               i. 334 
  i.+i   
               i. 1573 
      [=2] 

inti…âlât (Ar.) : Bir yerden başka bir yere   
                geçişler. 
      i. 391 
      [=1] 

intisâb (Ar.) : Bir kimseye mensup olma. 
   i.+dur  
                i. 1365 
        [=1] 

inzâl (Ar.) : İndirme. 
i.  it-   474, 1007, 1408, 1853, 1876 

             [=5] 

in≠âr (Ar.) : Sonunun fena olacağını haber   
          vererek korkutma, ihtarda bulunma.       
   i. 1066 
    [=1] 

ir- :  Erişmek, ulaşmak. 
 i.-di  
              i. 527, 1180, 1499, 1560, 1564 
 i.-düm  
             i. 1175 
 i.-erseñ  
              i. 1384 
 i.-mez  
              i. 327 
 i.-sün 
              i.  887 
     [=9] 

i¡râb (Ar.): Arapça kelimelerin   
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sonlarındaki harf veya hareke 
değişikliğini öğretme bilgisi.      
 i.  198 

   [=1] 

µrâd (Ar.) : Söyleme. 
µ. it-   353, 550, 993, 1190, 1276, 
1931 

         [=6] 

irâde  (Ar.) : Dileme, isteme, meram etme. 
  i. 194, 322, 339, 346, 591 
          [=5] 

i¡râ≥ (Ar.) : Yüz çevirme, başka tarafa  
          dönme.    

i.  it- “Yüz çevirmek.”  150, 437, 
699, 1307, 1444 

        [=5] 

irdir- :  Ulaşmasını sağlamak, ulaşmasına   
              yol açmak. 
  i.-di 
              i.  4 
  i.-sin 
               i. 225 
      [=2] 

irdür- :   Ulaşmasını sağlamak, ulaşmasına   
                yol açmak. 
     i.-ür  
                  i. 940 
        [=1] 

¡irfân (Ar.) : Bilme, anlama.  
 ¡i. (erbâb-ı ¡i.) 128, 1083 
            ¡i. (¡ilm ü ¡i.)  840 
            ¡i. (πarµ…-i ba√r-i ¡i.) 1217 
            [=4] 

ir√â§ (Ar.) : Bir peygamberin    

gönderilmesinden önce, 

gönderileceğine işaret olmak üzere 

çıkan harikulade hâller. 

 i. 1324 
   [=1] 

iriş- :  1.  Ulaşmak, varmak.  
 

            i.-di  
              i. 1557 
 i.-dikde  
              i. 688 

i.-e  
  i. 666, 828, 1425 

           i.-mez  
             i. 408 
    [=6]   

irken : Vaktinden önce, alışılan zamandan  
            önce, erken. 
  i.  671 
   [=1] 

irsâl (Ar.) : Gönderme, yollama. 
 i.  it-  1743 
 i.  …ıl-  1035  
      [=2] 

irşâd (Ar.): Doğru yolu gösterme, uyarma. 
i. (¡âlim-i  i.) 172 
i. eyle-  1244 
i. it-  484, 636, 993, 1532, 1536 
i.  …ıl-  353, 717 
i. ol-  407, 774 

 i.+ı 
              i. 1532 
     [=12] 

irtidâd (Ar.) : İslam dinini bırakarak başka   
            bir dini kabul etme. 

 i.+ı 
   i. 1513 

     [=1] 

irtifâ¡ (Ar.): Terakki etme, ilerleme,   
            yükselme.   
  i.+ı   
               i. 289, 902 
       [=2] 

irtikâb (Ar.)  :  Kötü bir iş işleme. 
   i. it-  918 
   i.+ıdır 
                 i. 793 
       [=2] 

¡ µsâ  (öz. a.) :  Dört büyük peygamberden   
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biri olup kendisine vahiy yoluyla 
İncil nazil olmuştur. 

¡µ. 1016, 1041, 1049, 1052, 1098, 
1100, 1173, 1817, 1859, 1875, 
1876, 1886 

 ¡µ.+ya  
              ¡µ. 1005 
      [=13] 

i§âbet (Ar.) : 1. Rast gelme, erişme, yerini  
                      bulma. 

 i. 686, 689, 1416, 1421,   
1502, 1507  

              i.+den  
                           i. 1503, 1505 
                 [=7] 

           2. Değme, dokunma. 
            i.  it- 1443 
                 [=1] 

          3. Doğru fikir söyleme. 
             i. eyle- 1497 
             i. it-  1495 
                 [=2] 

is¡âd (Ar.) :  Mesut etme, kutlu kılma. 
i.  u  iş…â  824 

    [=1] 

µ§âl (Ar.) : Vusul buldurma, ulaştırma,   
         ulaştırılma.       
 µ.-i ◊a……   9 
 µ.-i §urre  985 
 µ.  eyle- 910, 2009 

µ. it- 205,  474, 529, 548, 554, 
1826, 1873, 2018 

 µ.   ol-   1007 
     [=13] 

µ&âr  (Ar.) : Cömertlikle verme, bağışlama. 
   µ.  eyle-   “Bağışlamak.”  709 
         [=1] 

isbâl (Ar.) : Gönderme, yollama. 
 i.  it-  813 

[=1] 

i&bât (Ar.): Şahit ve delil göstererek   

           doğrusunu meydana çıkarma.        
 i.-ı §ûret   608 
   i.   it-   537  
     [=2] 

İs√â… (öz. a.) : Şam ve Filistin halkına   
gönderilen peygamberlerdendir. 
Hz. İbrahim’in ikinci oğludur. 

  İ. 1038, 1831 
       [=2] 

i&im ( <  Ar.  i&m)  :  Suç, günah.        
 i.+den  
              i. 670 
 i.+dür 
              i.  1520 
    [=2] 

iskân (Ar.) : Yerleştirme. 
 i.  …ıl-   “Yerleştirmek.”   983 
           [=1] 

İskender (öz. a.) : Hz. Zülkarneyn   

Aleyhisselâm, peygamber veya 

veli. Kuran’da kıssası, doğuya 

ve batıya olan seferleri 

zikredilmiştir. Asıl adı 

İskender’dir.  

       İ. 1103 
       İ.+e  
                     İ. 1096 
           [=2] 

İslâm (Ar.) :1. Hz. Muhammed’in Allah 
tarafındanhalka bildirmekle 
görevlendirilmiş olduğu 
din.  

                      İ.  645, 1632, 1829, 1922 
   İ.  (ehl-i İ)   66, 1438, 1749 
   İ. (µmân-ı İ.) 644, 1675 
   İ. (selb-i İ.) 1427 
   İ. (va√y-i İ.) 1568 
   İ. (dµn-i İ.) 1926 

 İ.+a  
 İ. 744, 999, 1458, 1646,    
1830 

                        İ.+dur  
                   İ. (dµn-i İ.) 1483 
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                    [=18] 

2. Bu dinde olan kimse  
müslüman.      

              İ. 981 
                [=1] 

ism (Ar.) : İsim, ad. 
 i.-i şey†ân 470 
 i.-i A√med 1143 
 i.+i   
             i. 1141, 1142 
 i.+idür  
              i. 62 
 i.+ini  
              i. 1306 
 i.+iniñ  
              i. 497 
    [=7] 

İsmâ¡µl (öz. a.) :  Kur'an-ı Kerim'de adı   
zikredilen peygamberlerden. 
Kendisine "Allah'ın kurbanı" 
anlamına gelen "Zebihatullah" da 
denir.    

    İ. 1038 
      [=1] 

i&nâ (Ar.) :  Değerini yükseltme. 
 i.+dır 
              i.  28 
    [=1] 

isnâd (Ar.) : 1.  Bir şeyi, birisi için yaptı   
                         deme.    
               i. 550, 1527 

                 i.   it-  240  
                   [=3] 

             2.  İftira etme.  
                i.   it-   774, 801  
                     [=2]     
        
isrâ¡ (Ar.) : Süratlendirme, hızlandırma.  
 i.  …ıl-   “Hızlandırmak.” 545 
               [=1] 

isrâf (Ar.) : Gereksiz yere harcama. 
 i. (ta…†µr-i i.) 1955 

 i.  it-  790  
    [=2] 

İsrâfµl (Ar.): Dört büyük melekten kıyamet   
kopacağını öttüreceği boru ile 
bildirecek olan  melek.                      

   İ.   940, 1150, 1611 
          [=3] 

iste- : 1. Kendisine verilmesini veya  
            yapılmasını söylemek, dilemek.                  
    i.-!  
                 i. 76, 159 
    i.-r  
                i.  429, 1088, 1655, 1912 
   i.-yenler  
                i. 74 
       [=7]  

            2.  İstek duymak, arzulamak.  
     i.-r   
       i. 224, 1394 

            [=2] 

istebra… (Ar.) : Sırma ile işlenmiş bir çeşit   
                kaba kumaş. 
      i.  u  dµbâc 1712, 1728 
             [=2] 

isti¡ânet  (Ar.) : Yardım isteme.                                                        
      i.  it-  1807 
          [=1] 

isti¡ârât (Ar.) : Ödünç almalar, emanetler. 
      i . 214 
       [=1] 

isti¡âre (Ar.) : Ödünç alma, birinden  
              emanet bir şey alma. 
     i.  1127 
                 [=1]  

isti¡â≠e  (Ar.) : Allah’a sığınma. 
      i. 1447 
        [=1] 

istidlâl (Ar.) : Bir delile dayanarak bir  
şeyden bir netice çıkarma, delil 
ile anlama. 
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 i.+le  
               i. 558 
    [=1] 

istidrâc (Ar.) :  Değeri, hakkı olmadığı   
halde talihin lütfuna uğrayıp, 
kaderi düzgün gitme. 

    i.-ı eş«â§   1333 
    i.+dur  
                 i. 1321 
        [=2] 

istiπfâr (Ar.): Allah’tan günahın   
              bağışlanmasını isteme.   
     i.  it-  1424 
          [=1] 

istiπnâ  (Ar.) :  Nazlanma.   
    i.+sı  
                 i. 564 
       [=1] 

isti√lâl (Ar.) :  Helal edilmesini isteme. 
    i.  it-   664, 749 
    i.+e  
                 i. 626 
       [=3] 

isti«râc  (Ar.) : Mana çıkarma, anlama;  
                ileriyi görme. 
      i.+a  
                    i. 1284 
         [=1] 

isti√sân (Ar.) : Beğenme, güzel bulma. 
       i.  1804 
          [=1] 

istihzâ  (Ar.) : Biriyle eğlenme, alay etme. 
               i. 1800 
     [=1] 

isti…âmet  (Ar.) : Doğruluk, doğru hareket. 
       i. 171 
       [=1]  

isti…bâl (Ar.): Birini karşılama, birine   
               karşı çıkma.    
    i.   it-  1760 

   [=1] 

isti…râ≥ (Ar.) : Ödünç para alma. 
    i.+ı 
                 i. 1959 
       [=1] 

istµlâ™ (Ar.) : Yayılma, kaplama. 
   i.-i küffâr 674, 1921  
              i.-i düşmân 675 
       [=3] 

istimâ¡ (Ar.) : Dinleyip kabul etme.  
    i.+ı 
                 i. 747 
        [=1] 

istimdâd (Ar.) : Medet, yardım isteme. 
        i.  it- 1782 
           [=1] 

istinâd  (Ar.) : Dayanma. 
    i.+dur  
                 i. 1403 
    i.+ı 
                 i. 1496 
        [=2] 

istinbâ† (Ar.) : Bir söz veya işten gizli bir   
mana çıkarma, açık olmayarak, 
dolayısıyla anlama. 

     i.  it-  486, 1286 
     i.+a 
                  i. 1287, 1501 
     i.+ı 
                  i. 225 
                   [=5]  

istis…a (Ar.) : Yağmur duasına çıkma. 
    i.  1524 
      [=1] 

isti†â¡at  (Ar.) : Takat, kudret, güç yetme. 
      i.  419, 1185 
           [=2] 

¡i§yân (Ar.): İtaatsizlik, emre boyun   
            eğmeme.  

   ¡i. 1586 
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   [=1] 

iş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey   
ortaya koymak için güç harcayarak 
yapılan etkinlik, çalışma. 

 i. 833, 873 
 i.+i 
              i. 708, 1338 
 i.+kim  
              i. 1318 
     [=5] 

işâ¡at (Ar.): Haber yayma, herkese   
           duyurma. 
 i. 807 
 i. …ıl- 149, 2015 
     [=3] 

işârât  (Ar.) : İşaretler, alametler. 
   i.  465, 537 
      [=2] 

işâret  (Ar.) : İz, alamet, nişan. 
 i. 1523 

i. eyle-  1892 
 i. ol- 1617 

i.  olun-  1234  
    [=4] 

işbu : İşte bu, bu, özellikle bu. 
 i.  59, 383, 563, 1327, 1519, 2031 
      [=6] 

iş…â (Ar.) : Öç, intikam alma. 
i. (is¡âd u i.) 824 

      [=1] 

işle- :  Yapmak; davranmak. 
 i.-mişdür   
              i. 1698 
 i.-r  
             i.  265, 422, 570, 584 
 i.-rler  
              i. 965 
 i.-rse  
              i. 397 
 i.-señ 
              i. 1349 
 

 i.-yenler 
              i. 620 
     [=9] 

işlen : Yapılmak;  davranılmak. 
 i.-dikde  
              i. 1531 
     [=1] 

işmâm (Ar.)  :  Koklatma. 
   i. 528 
     [=1] 

işrâk (Ar.) : Allah’a ortak koşma, çok 
          Allah bulunduğuna inanma.   
 i.  395 
 i. …ıl-  280, 562 
      [=3] 

iştidâd (Ar.) : Şiddetlenme. 
   i.+ı 
                i. 698 
       [=1] 

iştiπâl (Ar.): Meşgul olma, bir şeyle   
             uğraşma.    
   i.+i 
                i. 1359 
       [=1] 

it- : Etmek, yapmak; bulunmak;   
gerçekleştirmek; vermek; davranmak 
vb. anlamlarında yardımcı eylem 
olarak kullanılır.   

 i.-!  
               §arf  it-     87   
    …ılâde it- 134 
    na§µb it-   137   
    ta¡lµm it-   184  
    √a§r it-     270 
    √a≠er it-   271, 320  
    fehm it-    299 
    √ıf@ it-     319 
    i¡ti…âd it-  403, 471, 1011 
    in…ıyâd it- 403, 471, 1011 
    fikr it-  480 
    keşf it-  481 
    nisbet  it-  550 
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    …â™im  it-   671 
              †aleb it-  736 
    edâ it-    736, 911 
              ictinâb it-  739, 1490 
    √isâb it-    890 
    imti&âli it-  957 
              √arµ it-   1213  
              tâc it-   1347 
              «uşû¡ it-  1349     
              «u≥û¡ it-  1349 
              keff it-  1567 
              teşevvu…  it-  1796 
   tilâvet it-  1807 
             i«râc it-  1869 
              µ§âl  it-   1873 
              emµn it-  2004, 2008, 2025 
             …amin it-  2008 
             …abûl it-   2012  
             berâber  it-  2012 
             «alâ§ it-      2023 

 i.-di 
               i. 741, 1253 
               murâd it-   2, 474, 588 
               ªuhûr it-  13, 1021, 1041 
               hidâyet  it-  35 
               ted…µ…  it- 39 
               du¡â it-  44, 1462 
               pinhân it- 69   
               √ürmet  it- 249  
               delâlet it-   284, 378, 1900 
               ta¡allu… it-    328,  906 
               tekellüm it-  345     
               inkâr  it-      352, 518, 606, 1387 
               µrâd  it-  353, 993 
               yo… it-   373 
               tertµb it-  380     
               «al… it-  421, 584, 1658, 1704,  
               1708      
               µ§âl  it-     474, 529 
               irşâd it-  484,636, 993 
               münâcât it- 501 
               sem¡  it-  535 
               i&bât  it-  537 
               ta§avvur it-  594 
               «i†âb it-  638 
               il√âd it-  724    

              men¡ it-  750 
              inşâ  it-  824 
                 ta…dµs it- 968, 1174 
              …abûl it-  981, 1573 
              da¡vet  it-  999  
              nüzûl it-  1003 
              inzâl  it-  1007 
              tedrµs it-  1021 
              şehâdet  it-  1123   
              isti¡âre  it-  1127 
              pâk it-     1128 
              ziyâret it-  1150     
              ta√rµk  it-   1156 
              ¡urûc it-   1170 
              idrâk  it-  1171 
              µrâd  it-   1190 
              ta§dµ… it-  1206  
              töhmet it- 1254 
              «or it-  1273  
              tavassu† it-  1405  
              telemmü≠ it-  1557, 1561 
              i«râc  it-    1571 
            tel…µn-i µmân it-  1572 
              «â§ it-  1719 
              far… it-  1739 
              fet√ it-  2034 

          i.-digi  
           emr it- 1755 

          i.-dikde  
  i.  1717 
   i…ti≥â it- 274, 276 
   §udûr  it-  580, 1077 
   du¡â  it-  700 
   peydâ it-  1249 
   «u†ûr it-    1303 
   vefât it-    1463, 1944 
   «a†â it-     1497, 1498    
   murâd it-  1727   
   itmâm  it- 1985 

 i.-diler  
              ¡add it-  628  
               tezvµr it-  737  
               ¡azµmet it- 1017 
               da¡vet  it-  1065 
                i«bâr   it-   1066 
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               ¡ibâdet it-    1269 

 i.-dim 
     i.  1937  
                e≠ber  it-  33 
                murâd it-  146,  877        
                …abûl it-   1652 

 i.-diñ mi 
                i. 1676 

 i.-diñse 
                idrâk it-  280 
                πa§b it-  910 

 i.-diyse  
                irtikâb it-  918 
                ¡amel it-  1546 

 i.-düm  
               bidâyet it-  43 
               murâd it-   65  
               «al… it-  413 
               …abûl it- 1184, 1968  
               nüzûl it-  1187   
               recâ it-   1974 
               √elâl it-  1983 

  i.-e 
                 ra√met it-  58, 1639  
                 taslµ† it-   150 
                 tenfµr  it- 151 
                 ber-bâd it- 153 
                 ma¡mûr it- 158 
                 ta¡lµm it-    188 
                 §arf it-    226 
                 na…l it-   228 
                 redd it-  664       
                 i…râr u ta§dµ… it-  666   
                 ta¡zµr it-   681 
                 ¡afv it-     874 
                 nûş it-   1137 
                 istiπfâr it-  1424 
                 tebyµn  it-  1426, 1995 
                 irşâd     it-  1532 
                i√yâ     it-  1610, 1614 
                ta√vµl    it-  1611   
                da¡vet it-  1635 
                in¡âm  it-  1636  

              sür¡at   it-  1662 
              µ§âl   it-  1826 
              kör it-  1928 
              «al… it-  2010  

 i.-eler 
               sipâriş it-  1828 
               tekrâr  it-  1934 
               i†¡âm it-    1979 

 i.-em 
               i. 1938, 1940, 1946  
               na…l it- 357 
               i†â¡at it- 1185 
               tekrâr it- 1934   

 i.-e mi   
               †avâşµ it-  96 

 i.-en 
    i.  707, 751        
               istinbâ† it-  486, 
               ≠ikr it-   500 
               niyyet it-  859 
               †ahâret it-  1672  

i.-enden 
               ta¡yµb  it- 1078 

 i.-endir   
               redd  it- 710 

 i.-enler  
   i. 1532, 1535 
   isti…bâl it-   1760 

 i.-er   
    i.   683, 867, 1925 
              deşt it-  87, 1872 
              raπbet  it-   94 
              ta¡lµm it-  98, 1338, 1848 
              §ayd it-   111 
              rivâyet  it-  125 
              µ§âl   it-   205,  548, 554  
              isnâd  it-   240 
              i√râ…  it-    242   
              yo…   it-     330, 409  
              var  it-   409 
              delâlât it-  465 
              i…ti≥â    it-   466 
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           i…râr-ı ¢ur™ân  it-  487   
         §arf it-  570 
           emr it-  587, 841, 1869 
           mesrûr it-  592 
           maπfûr it-  592 
           √aşr-ı ecsâd it- 593 
           µcâd it- 593 
           i&bât-ı §ûret  it-   60 
           †â¡at  it-  609 
           ¡izzet ü √ürmet  it-   610 
           ¡afv it-   616 
           tekrâr it-   639 
           i…râr it-     642 
           na…l it-      669     
           tezyµf it-  833, 1849 
           teklµf it-   840 
           nehy  it-  842 
           lâzım it-  860 
           altmış gün it-  860 
          ¡a†iyyât  it-  865 
           temlµk it-   892 
           nu§ret  it-   932 
           …al¡ it-        933 
           iπvâ it-       977 
           µ§âl-i §urre  it-  985 
          ¡azµmet  it-  1046 
          tefhµm it-    1055 
          seyr it-   1097 
          √ıf@ it-    1121, 1809 
          ifrâ† it-   1241 
          µ…ân it-   1296   
          memlû it- 1406 
          inzâl it-    1408 
          selb-i İslâm  it-  1427 
          sa¡y it-   1429 
          i§âbet  it-  1443 
          ref¡ it-      1471 
          i√yâ it-     1473, 1856 
          ikrâm it-  1480 
          «al… it-    1602 
         ¡adâlet it-  1627  
          da¡vet it-  1629, 1865 
          †ayy it-     1724  
          zâr  it-      1734    
          irsâl it-     1743      
          da¡vâ it-     1804 

            tecdµd-i µmân it- 1814 
            keşf it-    1848 
            ferd-i sul†ân  it-  1851 
            i√§âr  it-    1852      
            …atl it-   1853   
            imâmet it-   1858, 1859 
            terk it-  1870 
            itmâm it-   1871     
            meksûr it-  1875   
             inzâl it-    1876 
             inâre  it-    1877 
             sa¡y-i meb≠ûl  it- 1888 
             memhûr    it-  1895 
             merfû¡  it-   1904  
             feryâd  it-  1905 
             ihânet  it-   1909  
             «ırâset  it-   1922 
             temlµk it-    1969  
             tevfµ…  it-    1979 
             ihtimâm it- 1981   

 i.-erdi 
              …ânûn-ı âdâb it- 42 
              pesendµde it-   49 
              ta√sµn it-  50  
              bel¡  it-   1130 
              isti¡â≠e it- 1447  
              münâcât  it- 1450 
              tebdµl  it-   1461 

 i.-erem  
               icâbet i. 695 

 i.-eriz 
              i. 1295 

 i.-erken  
              ≠ikr it- 1348 

 i.-erler  
              i.  1830 (2) 
             ¡ar≥-ı müşkil it-  91 
             ¡izzet it-  183 
              √aml it-  404 
              fıs… u ifsâd it- 407 
              fesâdı  it-  516 
              feryâd it-  637 
              ta¡lµm it-  643 
              redd it-  685, 1653 
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           icrâ  it-  929 
           münâcât  it-  946 
           √ikâyât   it- 946 
           i≥lâl  it-  964 
           imti&âli it-  966, 1301 
           ¡adâvet   it-  986 
           tebşµr it-  1065 
           in≠âr  it-   1066 
           mu√kem it-  1089 
           la¡net it-  1275 
           töhmet it-  1275 
           bed-«asâret it-  1292 
           telâ…µ  it-   1330 
           cem¡  it-    1364 
           mes√ it-     1376 
           şer√ it-      1376   
           ihânet it-    1382  
           ta√rµk  it-   1392  
           tel…µn  it-   1426, 1437 
           ta¡yµn it-    1437 
           mübtelâ it-   1474 
           i§âbet it-    1495 
           ictihâdı it-  1503  
           …abâ√at  it- 1507 
           mürecca√ it-  1541 
           ¡ar≥ it-   1634 
           i√râz it-  1644   
           mek& it-  1769 
           istimdâd it-  1782 
          firâset it-   1833 
          ref¡-i §avtı  it-  1855 
          niyyet it-    1886 
          @ulmı it-     1906 
          µrâd  it-       1931 
          tevbe-i tel…µn it- 1932 
          tebyµn it-    1932 
          teb«µr  it-   1953 
          tedvµr it-    1953 
          temlµk it-   1966   
          teşrµk it-    1966 
         ¡âdet  it-    1990 
         tevcµh  it-   1991 
         tenbµh it-  1991 
         müressem it- 1993  

     i.-erlerdi  
          ta¡lµm it-  954 

       i.-er mi 
          far… it-   95   
          pâk it-     99 

       i.-erse  
          i.  194, 841, 894, 1456 
          †a¡nı it-   117  
          raπbet it- 147 
          taπyµr  it- 151 
          ta…lµd it-  192 
          «al… it-   370 
          ≠ikr it-    511 
          §arf it-    572 
          i†â¡at it-  577   
          √ükm it- 625 
          isti√lâl it- 749 
          temâşâ it- 753  
          √ükm-i πâ™ib  it-  797 
          …a†¡  it-  843, 1314 
          niyyet it-  897    
          emr  it-     994 
          §an¡at  it-  1335 
          emr it-      1390 
          i§âbet it-   1421 
          va§iyyet it- 1440   
          il√â…  it-   1810 
          ≠eb√ it-     1813 
          fıs… u @ulmı  it-  1923 
          µ§âl it-  2018 

       i.-ersem   

          fet√ it-  1576 

       i.-erseñ    
          ihânet it- 101 
          irşâd it-   1536  
          isti¡ânet  it-  1807                                                           

       i.-ersin    
          zâr u âhı  it-   103 
          «ayrât    it-    915      
          §ıyânet   it-    1257  

       i.-gil  
         ¡inâyet it-  1945   

       i.-insün    
            destân it-   67 
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  i.-me  
              …anâ¡at it-  79 
              ¡ârı  it-  83 
               √avâle  it-  96   
               πıybet  it-  102, 1490     
               melfû@  it- 104 
               yo… it-  395 
               ta¡ammu… it-  403 
               i¡râ≥  it-    437, 1444   
               i¡timâd it-  585 
               taf∂µl   it-   1247 
               ta¡arru≥ it-  1277  
               teşe™üm it-  1457 
               na…l it-       1537 
               ba√& it-      1799 
               ma¡zûl it-  1923            
               mu√tâc it-  2004 

 i.-meden  
                derk it-  426 

 i.-medi  
                «al… it-  447 
                nu†… it-  1013   
                teşrµk it- 1156 
                ri¡âyet it- 1382 
                i§âbet it- 1507   

       i.-mediler  
                meşrû√  it-  540  
                la¡net  it-  1274 

 i.-medin  
                …a§d it-  1100 

 i.-mege  
              ¡ibâdet it-  651 
               √ıf@ it-   2016 

 i.-mek 
              fehm it-   223 
              i¡lâm  it-  257 
              inzâl  it-   474  
              …a≥â it-    661 
              fesâd it-  755  
              yemµn it- 757 
              fitne it-    757 
              niyyet it-  761 
              i@hâr  it-  761 

              sû™-i @ann it-  763 
              isnâd  it-    774 
              muπayyer it-  779 
              √abs ü √âkim  it-  783  
              sükût it-  784   
              …a§d-ı itlâf it-  790 
            inkâr  it-    796, 1801 
              i¡lân  it-      804 
              «a§iyy  it-   812 
              â¡mâ   it-    812 
              isbâl   it-    813 
              beyân it-    877  
              …a≥â  it-      899  
              cimâ¡ it-      998 
              telbµs  it-   1075   
              iπtifâli it-   1374  
              i@hâr  it-     1517  
              tenzµh-i ◊a…… it-  1582  
              terk it-      1588 

  teh≠µb it- 1803                                                                                                                                                                                       
@uhûr it-  1822, 1823     

          i.-mekde  
             «a†â™ it-  1500 

          i.-mekdedür  
             nüzûl it-  1098 

          i.-mekdür 
             isrâf  it-  790 
             i¡ânet  it- 807 
             eb√â&  it- 814 
             i†â¡at    it-  1590 

         i.-meksizin  
            nikâ«  it-  1812 

          i.-mem  
             i«râc it-    1753 
             †ulû¡ it-     1903 

          i.-memek  
             √acc u niyâzı it- 759 
             §abr u …arârı  it-  770 
             tenzµh  it-    798 
             in§âf    it-    801  
            ¡adl it-    817   

  

        i.-memekdür 
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              niyyet it- 781 

         i.-mese  
                mu§µbet it-   686 
             va§iyyet  it- 873 

         i.-mesi  
                 teberrû¡ it-   874 

  tezevvüc  it- 1880 

         i.-mesidür  
             sebb-i şey«eyn it- 1516 

          i.-mesün 
              πadr  it-   856 
              ¡âr   it-     859 
              √ır§ it-    1302  
              meyl it-  1302          
              ibrâm it-  142 

          i.-mesünler 
              ibrâm it-   1936 
              âh u efπân  it- 1949       
              ref¡-i e§vât it-  1988 

          i.-meyen  
             derk it-    1603 

         i.-meyenler  
             ¡a…l it-    1059 

 i.-mez  
            murâd it- 165 
            …abûl it-   265, 602 
            √ulûl it-   299, 450 
            felse it-   425   
           derk it-    442  
           münfekk it- 450 
           …a≥â it-   906 
           ¡avdet it- 999, 1687 
           §udûr it-  1071 
           mu√tâc it- 1550 
           niyâzı  it-  1700  
           ma…bûl  it- 1835    
          sirâyet   it-  1874 
          ikâmet   it-  1907 
          nâs it-    1907 
          ketm it-  1975 

 

i.-mezler  
   ma¡§iyet it-  929  
   nu†u… it-   1067  

               ≥iyâfet  it-   1439 

 i.-mez mi  
               taπyµr  it-   124 
               µ…â¡  it-   500 
               nüzûl it-  1194 

 i.-mezse  
              nüzûl it-   702 
              …a≥â it-     858  
              va§iyyet  it- 865 

 i.-miş 
               i¡timâdı it-  251 
               beyân it-     266 
               &udûr it-     514   
               ma¡â§µ  it-   614 
    recâ it-        733    
               i√râ…  it-     1620 

 i.-mişdi  
                  ta¡bµr   it-   237 

 i.-mişem 
               tava††un it-      25 
               telemmü≠  it-  25 

 i.-se  
              di……at it-   50 
              ihânet it-   149 
   i¡râ≥ it-      150, 699 
              …a§d it-     165 
              ta§avvur it- 272, 314 
              «al… it-   410 
              terk it-    621 
              inkâr  it-  628  
              delâlet  it-  629  
              i«râc    it-  650 
              imâmet  it-  713 
              if†âr  it-   859 
              yemµn it- 866  
        murâd it- 932 
              i@hâr  it-  1140 
              ¡ibâdet it-  1260, 1261 
              §udûr it-  1320   
              telâ…µ  it- 1453 
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               i…bâl   it-  1454, 2017 
               ârzû it-  1743 
               ekl it-    1804 
               ı†lâ… it-  1810 
               ta≥arru¡ it- 1835     
               raπbet   it-  2013 
               ma√abbet it-  2014        
               kitâbet it-   2015 
               ma√fû@  it-  2020 

     i.-seler  
                   na§b it-  53 

    i.-señ  
     i√tirâz it- 170 
     su™âl it-    948, 1468 

              i.-sin 
                 devr it-  891 

               i.-sün 
                  …abûl it-  66, 156  
                  i¡lâm  it-   66 
       √ıf@ it-    100 
                  münâcât it- 156     
                  yâd it-   158 
                  tevaππul it-  190  
                  ferµd it-  203 
                  na@ar it-  209 
                  ¡azµmet it-  209 
       †ulû¡  it-  210, 480, 1304 
                  derk it-   394  
                  i…âmet it-  676 
                  …ı§â§  it-  678 
                  du¡â it-   702 
                  va§iyyet it-  852, 871 
          …a≥â it-   853, 878, 898, 907 
                  niyâzı  it-  857 
                  keffâret it-  859  
                  √isâb it-  880, 887 
                  niyyet it-   881 
                  imsâk it-    904    
                  ra√met it- 1289 
                  @uhûr it-   1300   
                  i√tirâzı it- 1303   
                i¡râ≥  it-   1307 
                  ictinâbı it- 1309   

      id«âl it-  1436 

                 da¡vet  it- 1442 
                metânet it- 1917 
                πazâ it-   1921 
                √elâl it-   1937 
                ihtimâm it-  1940 
                isti…râ≥ı  it- 1959 
                i«râc  it-  1961   
                tel…µn it-  1995 

 i.-sünler 
              ezber it-    146 
                niyâzı it-    701 
                tevbe it-     703 
                i¡lâm  it-    1434 
                niyâzı  it-   1435  
                †a¡âmı  it-   1442 
               şahâdet it-  1930 
                münâcât it- 2033 

 i.-üñ  
               i…dâm it-   987   
               yâd  it-      1276 
               i¡tiyâdı it-  1752       
               münâcât it- 1999    

 i.-üp 
             i.  1244   
             i@hâr-ı √ikmet  it-  8 
             sa¡y it-  60, 227, 1667 
             ta¡lµm it- 147 
           i@hâr it-   150 
           pâk it-   186 
             terπµb it- 213, 807 
             cem¡ it-  220, 732, 1899  
             ≥ab† it-   229 
             ta§dµ… it- 261        
           tev√µdi it-  280 
             «al… it-   525, 528 
             µcâd it-   526 
             peydâ it- 526 
             kesb it-  572 
             redd it-   606 
             ib†âl it-   606  
             yâr it-    659 
            ¡afv it-    660  
             isti√lâl it- 664        
  …a≠f   it-  771 
             isnâd it-   801 
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             keşf it-    821 
             ≠ikr it-    879, 1299      
             …a§r it-   909 
             †ayy it-  996 
           tezyµn it- 1074 
             Selâmu'llâh it- 1178 
             fet√ it-  1215 
             bühtân it-  1253 
             istinbâ† it- 1286    
             defn it-    1437 
             i√dâ& it-   1530 
             ta¡lµm it-  1562 
             i√yâ it-    1572 
             √ıf@ it-     1582, 1911 
             terk it-    1606   
             «avf it-   1635  
             ta†hµr it-  1742 
             inzâl it-   1853  
             devr it-    1976 

          i.-üpdür 
            redd it-   424 
            ≠ikr it-   561     
            «al… it-  568   
            far≥ it-   673 
            i√sân it-  896, 1290 
            merdûd it-   1036 
            da¡vet  it-   1133  
            ¡adl it-   1208 
            µrâd  it-  1276 
            ta…lµd  it-  1283 
            √abs it-    1472 
          ref¡ it-     1492 
            ta¡allüm  it-  1559 
            seyr-i mi¡râc it-  1571  

       i.-üpdürken 
            i.   3 
             [=689] 

i†â¡at  (Ar.)  : Boyun eğme, dinleme. 
  i.  580 
  i.  eyle-  407, 575,  1923 
  i.  it-  577, 1185, 1590, 1907 

           [=8] 

¡itâb (Ar.) :  Azarlama, tersleme.  
 

 ¡i.+ı 
               ¡i. 649 
 ¡i.+ı  
               ¡i. 1309 
    [=2] 

i¡tâ… (Ar.) :  Azat etme. 
 i. 860 
            i.-ı bende   868 
    [=2] 

i†¡âm (Ar.):  Yemek yedirme, yemek   
            verme.       
  i.  it- 1979 
     [=1] 

itdir- : Birisine bir şey yaptırmak   
anlamında yardımcı fiil olarak 
kullanılır.   

 i.-! 
    √elâl itdir-  665 
 i.-üp  
              fa§d itdir-  1379 
      [=2] 

itdür-:Birisine bir şey yaptırmak   
anlamında yardımcı fiil olarak 
kullanılır.   

 
                  bk.  itdir-   
 i.-!   
              √ıf@ itdür-  177 
              fehm itdür- 208 
        [=2] 

i¡tibâr  (Ar.) :  Saygı gösterme.  
   i.+a  
               i. 248 
     [=1] 

i¡ti…âd (Ar.) : İnanma, gönülden tasdik  
              ederek inanma.  

  i.  it- 403, 471, 1011 
   i.+a  
               i. 267 
  i.+dır  
               i. 645 
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 i.+ı 
i. 251, 253, 256, 433, 714, 715,   
1297, 1513 

          i.+ım  
              i. 440 
    [=14] 

i¡ti…âdât  (Ar.) :  İtikatlar, inançlar. 
      i. (fµ'l-i.)  1512 
           [=1] 

i¡timâd (Ar.) :   1.  Dayanma, güvenme. 
                   i.  it- 585 
                                [=1] 

                        2.  Emniyet, güven.   
                 i.+ı 
                              i. 253 
                 i.+ı 
                              i. 251 
                           i.+ım 
                              i. 440          
                    [=3] 

i¡tiyâd (Ar.): Âdet edinme, alışma,   

             alışkanlık.         

   i.+ı 
               i. 256  
 i.+ı  
              i. 1752 
 i.+ıñ   
              i. 947 
   [=3] 

i¡tizâlµ (Ar.): Ehl-i Sünnet’ten Vâsıl b.   

Atâ’nın kurduğu Mutezile 

Mezhebi’ne mensup kişiye verilen 

ad.   

i. 351, 417, 438, 447, 497, 583,  
622, 710, 1192, 1292, 1763 

  i.+ler 
               i.  1766 

 i.+niñ  
               i.  504 
     [=13] 

i¡tizâliyyet  (Ar.) : Hak mezhebi olan Ehl-i   
                   Sünnet mezhebinden ayrılma.  
 

 i.+de  
               i. 431 
      [=1] 

itlâf (Ar.)  : Lüzumsuz yere harcama.  
 i. (…a§d-ı i.)  790 
      [=1] 

itmâm (Ar.):  Tamamlama, bitirme.   
    i.   it-  1871, 1985 
             [=2] 

¡iyâ≠ (Ar.)  :  Sığınma.  
 ¡i.+e  
              ¡i. 1447 
     [=1] 

izâle (Ar.)  :  Giderme, yok etme.   
 i.  833, 1259 
 i. (bikr-i i.) 96 
            i.  …ıl-  1281   
            i.  ol-  2032 
    [=5] 

i≠¡ân (Ar.) : İtaat, söz dinleme, boyun   
           eğme.         
 i.  1729 
   [=1] 

i@hâr  (Ar.):  Açığa vurma, meydana   
            çıkarma, gösterme.     

 i.-ı √ikmet  8 
 i. eyle-  428  
 i.  it-   150, 761, 1140, 1517  

                  [=6]  

i≠in (< Ar.  i≠n)  : İzin, müsaade, ruhsat.   
           i. 468, 772 
           i.+dür  
              i. 1650 
    [=3] 

i≥lâl (Ar.)  :  Gölge verme, gölgelendirme.  
            i. u «i≠lân  366, 372 
            i. u emrâ≥   411 
 i.  it-  964 
            i.  …ıl-   813, 1048 
       [=6] 
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¡i≠≠et (Ar.): Değer, kıymet, yücelik,   
            hürmet.      
 ¡i.  175 
 ¡i.  (devlet ü ¡i.)   29 

¡i.  it-  183 
¡i. ü √ürmet  610 

 ¡i.+dedir  
               ¡i. 492 
 ¡i.+im-çün 
               ¡i. 31 
     [=6] 

              

                                K 

…abâ (Ar.) : Üste giyilen elbise, cübbe,  
            kaftan. 

  ….+ya  
     …. 1302, 1352 

         [=2] 

…abâ√at (Ar.) : Kusur, suç. 
      …. 1507 
        [=1] 

…aba…:  Kabakgillerden, sürüngen gövdeli,   
sarı çiçekli, birçok türü olan bir 
bitki.      

    ….+a  
                  …. 89 
       [=1] 

…âbı≥ât (Ar.) :  Kabzedenler, tutanlar. 
      ….  221 
        [=1] 

…abµ√ (Ar.) : Çirkin, yakışıksız, fena, ayıp   
            şey. 
  ….+i    
               …. 1853 
      [=1] 

…âbil (Ar.)  :  Kabul eden, kabul edici. 
 ….  558 
 ….  (eb¡âd-ı ….)  381 
 ….  («a††-ı ….)  599  
 ….ü'l-ib¡âd 596 

….  …ıl-   7 

….  ol-  384, 596, 598, 1404 
                [=10] 

…âbiliyyet  (Ar.)  :  Beceriklilik. 
         …. 641 
          [=1] 

…abir (< Ar.  …abr)  :  Mezar. 
    bk.  …abr 
 …. 1438 
 ….+de  
               …. 136, 493, 1473, 1490, 1493 
 ….+den  
               …. 1081, 1571 
        [=8] 

…abl (Ar.)  :  Önce, evvel, evvelki.   
             …. e'n-nübüvvet  1069 
          [=1] 

…abr  (Ar.) :  Mezar. 
 …. 1494 
 ….+ e  
               …. 1435, 1436, 1486, 1489 
  ….+i 
                …. 1079, 1475, 1475, 1476 
  ….+im  
                …. 1982, 1993 
  ….+iñ    
                …. 2008 
  ….+in  
                …. 1033 
  ….+ini 
                …. 1437 

      [=14] 

…abûl (Ar.) : Razı olma. 
  …. 864, 915 

….  it-  66, 156, 265, 602, 981,  
1184, 1573, 1601, 1652, 1968, 
2012   

  ….+ıçun  
               …. 1260 
  ….+ından 
               ….  734 
      [=15] 

…ab≥ (Ar.): Azrail tarafından ruh teslim   
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         alınma, ölme.   
           ….-ı  ervâ√   943 
           ….-ı rû√     1430 
           ….  ol-  1935, 1951    
      [=4] 

…aç :  Herhangi bir şeyin niceliğini sormak   
         için kullanılan soru sıfatı.   
 …. 890, 1961, 1964 
       [=3] 

…aç- :  Kaçmak, gitmek.  
  ….-ar  
               …. 521, 944 
  ….-arlar  
               …. 990 
     [=3] 

…aça: “Ne kadar bir para, değer   
karşılığında”  anlamlarını ifade eden 
soru zarfı.  

 ….  94, 894   
     [=2] 

…açan :  Ne zaman, her ne zaman, nasıl, ne   
              suretle. 

  …. 44, 100, 111, 172, 311, 586,     
713, 861, 899, 909, 1019, 1360, 
1373, 1375, 1378, 1379, 1391, 
1453, 1513, 1563, 1565, 1785 
 ….+kim  
    ….  546, 603, 604, 637, 640, 674, 
869, 884, 987, 1137, 1144, 1330, 
1432, 1465, 1813, 1857, 1951 

         [=39] 

…adar (Ar.): Ölçüsünde, miktarda,  
            derecesinde. 

 …. 1375, 1608, 1624, 1715, 1826,  
1883 

            [=6] 

…add (Ar.) : Boy. 
 …. ü …âmet  1884 
 ….+i  
               …. 1884 
       [=2] 

…adem (Ar.) : Ayak. 

 …. 1169, 1180 
        [=2] 

…ader (Ar.): İnanılması İslamî iman  
esaslarından olmak üzere 
insanların başına gelecek her türlü 
işlere dair Allah’ın ezelî hüküm ve 
takdiri. 

  …. 581, 796, 1793 
  ….+den  
                ….  814, 1799 
  ….+dür  
                …. 1795 
      [=6] 

…â∂ı (Ar.): Anlaşmazlıkları İslam dini   

esaslarına göre çözmekle görevli 

memur, hakim. 
….  (keşşâf u ….)  47 
….   625 

    [=2] 

¢â∂µ  Mµr  (öz. a.) : Asıl adı Kadı Mir   

Meybüdî’dir. Sünnî bir 

âlimdir. Kelam, felsefe, 

mantık, gramer, geometri gibi 

aklî ilimlerle ilgilenmiş, 

“Mantıkî” mahlasıyla şiirler 

yazmıştır.            

            ¢.   52 
              [=2]  

…adµm (Ar.): Öncesini bilir kimse   

bulunmayan, öncesi bulunmayan 

şey. 

 ….  352, 354 
 ….  ol-  352  
 ….+den  
              …. 364, 1459 
 ….+dür   
               …. 291, 349, 446, 563 
                 [=19] 

…adµme (Ar.) :  Eski, öncesi bilmeyen. 
               ….  ol- 562 
        [=1] 

…âdir (Ar.): Kudret sahibi, kuvvetli, güçlü. 
 ….  985 
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 …. ol-  788, 1680 
 ….+dir  
               ….  343, 1075 
 ….+dür  
               …. 192  
    [=6] 

¢âdirâ (Ar.)  :  Ey  Allah!  
   ¢. 135 
     [=1] 

…adr (Ar.) :  1. Değer, itibar.  
            ….-i ¡ilm  116 
            ….+e  
                          …. 1180  
            ….+i 
                          ….  93   
               [=3] 

2. Kur’an-ı Kerim’in nüzule 

başladığı ramazanın yirmi 

yedinci gecesi, Kadir Gecesi.  
¢. (Berât u ¢.)  1264 
       [=1] 

…âf  (Ar.):  Masallarda zümrüd-i anka   

kuşunun yaşadığı rivayet olunan 

dağ.    
….+a   
    …. ( kûh-i ….) 1389 

        [=1]  

Kâf (Ar.): Kur’an-ı Kerim’in 50. suresidir. 
 K.+a  
               K. 1389 
      [=1] 

kâfµ (Ar.) : Yeter, yetecek. 
 k. (vâfµ vü k.)  634 
 k. ol-   914, 1972 
       [=3] 

kâfir (Ar.) : Allah’ın varlığına ve birliğine  
           inanmayan. 
 k. 318, 816, 903, 905, 1455 
 k. (Deccâl-i k.)  1852 
 k. ol-  620, 622, 624, 749, 1797 
 k.+leri 
               k. 1895 

 k.+leriñ  
               k. 1801 
    [=13] 

…âfiye (Ar.) : Nazımda şiirlerin sonlarında   

tekrarlanan ve aynı sesi veren 

harflerin hareke ve sükûn 

hâllerindeki birleşmeleri. 
   ….   233 
     [=1] 

…aftan: Çoğu ipekten yapılan, bir tür uzun,   
            süslü üst giysisi.     
   ….  869 
     [=1] 

kâfûr (Ar.): Uzak Doğu’da yetişen, bir   
çeşit taflandan elde edilen ve 
hekimlikte kullanılan, beyaz ve 
yarı saydam, kolaylıkla 
parçalanan, ıtırı kuvvetli bir 
madde. 

  k.  (billûr u k.)  1710 
       [=1] 

kâπıd (Far.): Hamur durumuna getirilmiş   
türlü bitkisel maddelerden yapılan, 
yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir 
şey sarmaya yarayan kuru, ince 
yaprak. 
 k. 420 

   [=1] 

¢ahhâr (Ar.) : Kahreden, kahredici;  
               Allah’ın sıfatlarındandır. 
      ¢. 1609 
        [=1] 

kâhin (Ar.): Gaipten haber vermek   
            iddiasında bulunan kimse, falcı.  
  k. (sâ√ir ü k.)  679 
        [=1] 

…ahr (Ar.): Üstün gelerek mahvetme,   
          helak etme, batırma.   
 ….  eyle-  153, 1887 
 ….+la  
              …. 366 
    [=3] 
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…a√† (Ar.) : Kıtlık. 
 …. (πalâ vü ….)   696 
 ….+a  
               …. (πalâ vü ….)  818 
      [=2] 

…â™id (Ar.) :  Sevkeden. 
   …. 184  
             [=1] 

…â¡id  (Ar.)  :  Oturmuş, oturan.  
….  ol-  1162 

      [=1] 

…â™il (Ar.)  :  1. İnanmış, aklı yatmış. 
  …. ol-  831 
                           [=1] 

                2.  Söyleyen, diyen. 
  ….+i 
                          …. 443 
     [=1] 

…â™im (Ar.): Ayakta duran, ayakta  
            bulunan. 
 ….  301 
 ….   eyle-  263  
 ….  it-  671   
 …. …ıl-  1678 

…. ol-  374, 346, 423, 472, 692, 
936, 1020, 1321, 1722 

 ….+dür  
               …. 1910 
    [=14] 

…al¡  (Ar.)  : Sökme, yerinden çıkarma. 
 ….  it-  933 
  [=1] 

 …âl  (Ar.)  :  Söz, laf.  
…. 1454 

 ….+dir  
               …. 957 

   [=2]  

…al- :  1. Varlığını devam ettirmek, devam  
            etmek. 
   ….-ana  
                …. 856 

              ….-dı  
                 …. 518, 1308 
   ….-ıpdur  
                 …. 1186 
   ….-ma 
                 …. 105 
   ….-maya 
                 …. 1595 
   ….-maz  

…. 617, 620, 827, 919, 1596, 
1604 

   ….-mış 
                 …. 1973 
   ….-ur  
                 …. 450 
 ….-ursa  
               …. 872 
     [=15] 

       2. Ertelenmek. 
….-masun 
   …. 857 

     [=1] 

       3. İkamet etmek, oturmak. 
   ….-anlar  
                …. 1639 
   ….-ırsa 
                …. 989 
   ….-maz  
                …. 988 
      [=3] 

     4.  Bulunmak. 
  ….-maz  
                …. 435, 1400 
  ….-mışım  
               …. 1181 
      [=2] 

     5.  Herhangi bir durumu sürdürmek. 
            ….-a  
               …. 1487, 1872, 1899 
 ….-ıpdur 
              …. 487 
 ….-ma 
              …. 672 
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 ….-maz  
               …. 105 
     [=6] 

    6. Geçmek, miras kalmak. 
           ….-maz  
              …. 1597 
    [=1] 

…al¡a (Ar.) : Kale, hisar. 
 ….+sı  
               …. 1841 
      [=1] 

…alb (Ar.) : Gönül. 
 ….-i ¡ârif  448 

….-i mu§affâ 1298 
 ….+e  
               ….  450, 650 

….+i 
   …. 1306 

 ….+i 
               …. 702 
 ….+imdeki 
               …. 1483 
 ….+ime  
               …. 40 
 ….+iñ 
               …. 1252 
 ….+in  
               …. 1810 
 ….+iñde 
               …. 553 
 ….+inde  
               …. 174, 1296, 1304 
 ….+ine  
               …. 1166 
 ….+lerde 
               ….  2 
    [=16] 

…aldır- :  1. Yukarı doğru hareket ettirmek. 
      ….-up  
                   …. 481 
         [=1] 

             2. Yükseltmek.  
 

     ….-dı  
                  …. 1167 
     … .-ır 
                  …. 1406 
                [=2] 

…alem (Ar.): Yazma, çizme vb. işlerde   
kullanılan çeşitli biçimlerde bir 
araç.        

   ….  420, 1600 
   ….+den 
                …. 69 
      [=3] 

…alµl (Ar.)  :  Az.  
 ….+dür  

   …. 1645 
….+i 
   …. 1419 

       [=2] 

…al…- :  1.  Yukarı doğru yükselmek.  
    ….-ar  
                 …. 1396 
    ….-up  
                 …. 996 
      [=2] 

2. Ayak üzere durmak, vaziyetini  
almak, kıyam etmek. 

     ….-a  
                  …. 1868 
     ….-ar  
                  …. 1612, 1614, 1620 
     ….-up 
                  …. 605 
          [=5]  

          3.  Son bulmak. 
      ….-ar 
                   …. 131 
         [=1] 

…amçı :  Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan,   
                vurma aracı. 
    …. 677, 1410 
    ….+yı  
                  …. 1788 
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    [=3] 

…amer (Ar.) : Ay. 
  …. 1123, 1398 
  ….+den 
               …. 1618 
      [=3] 

…âmet  (Ar.) : Boy. 
  …. (…add ü ….) 1884 
      [=1]  

kâmil (Ar.) : Kemale ermiş, olgun. 
 k.  907, 1647 
 k. (insân-ı k.)  7 
            k.  (üstâd-ı k.)  56, 77 
       [=5] 

…amin (Ar.) : Gizli, saklı. 
 ….  it- 2008 
   [=1] 

…amu : 1. (Sıfat)  Bütün, hep, her. 
   …. ev§âf  6 
   …. fende 45 
   …. ¡âciz  487 
   …. mevtâya 707 
   …. mevtâyı 940 
   …. mü™minleri 993, 1670 
   …. dertlileriñ 1106 
   …. ¡âlem  1119  
   …. mü™min  1230, 1435 
   …. ¡avretde  1577 
   …. insân  1625 
   …. mü™minlere 1704 
   …. büldân-ı küfri 1847 
   …. me≠hebleri 1850 

  …. düşmânların 1928 
             [=17] 

        2. (Zamir)  Bütün, hep, herkes. 
            …. 339, 1548, 1857 
            ….+dan 
               …. 739 
            ….+nıñ 

                …. 1012, 1055, 1114, 1211 
            ….+nuñ  
                …. 484, 1534 

           ….+sı  
              …. 66, 246, 258, 565, 566, 703,    

 742, 870, 921, 1010, 1065,        
1235, 1246, 1255, 1554, 1595, 
1599, 1626      

           ….+sın 
              …. 111, 1461 
           ….+sından  

…. 236, 383, 397, 597,   1088, 
1278, 1371 

           ….+ya 
  …. 5, 392, 638, 1237, 1289, 1289,  
2009  

           ….+ya 
              ….  1825 
           ….+yı  
              …. 368, 1686 
      [=47] 

…an : Atardamar ve toplardamarların   
içinde dolaşarak hücrelerde 
özümleme, yadımlama görevlerini 
sağlayan plazma ve yuvarlardan 
oluşmuş kırmızı renkli sıvı. 

 …. 111 
 ….+ı  
               …. 1145 
 ….+ın  
               …. 1464 
       [=3] 

kân (Far.) : Bir şeyin kaynağı. 
 k.-ı şefâ¡at 11  
 k. (revna…-ı k.) 1217 

k. (ser-çeşme-i k.-ı şehâdet) 1218, 
1837 
k. ol- 635, 1878, 2022 

 k.+ı 
               k. 934 
 k.+ıdur 
               k. 1649 
     [=9] 

…anâ¡at (Ar.) : Kısmete razı olma, bir şeyi   
              yeter görüp fazlasını istememe. 
       ….  79, 1579 
       [=2] 
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…anat/-d :  Kuşlarda ve böceklerde uçmayı   
                  sağlayan organ.  

      ….+ı  
        …. 944 

       ….+ın   
                    …. 109 
          [=2] 

…anâ†µr  (Ar.) : Kantarlar. 
    …. 1674 
     [=1] 

…ande :  Nerede, nereye. 
  ….+dir 
     ….  632, 1607 

        [=1] 

…andır-  : İçme, yeme isteğini karşılamak. 
   ….-ır  
                ….  373 
       [=1] 

…anı :  Hani, nerede. 
 …. 1605, 1605, 1672 
       [=3] 

…âni¡ (Ar.): Kanaat eden, yeter bulup   
            fazlasını istemeyen.   
            …. 80 
            …. ol-  1542 
        [=2] 

…âni¡eyn (Ar.): Kanaat eden, yeter bulup     
                fazlasını istemeyen iki kişi. 
       ….+dür  
                     …. 1965 
             [=1] 

…ânûn (Ar.)  : Âdet, yol, yordam.  
 ….-ı âdâb  42 
    [=1] 

…apa- : Bir açıklığı örtmek için bir şeyi,   
             açık yerin üzerine getirmek.  
   ….-rlar  
                …. 1432, 1952 
           [=2] 

…apla- : Yayılıp doldurmak, etkisinde   

         bırakmak.     
 ….-yup  
               …. 1898 
        [=1] 

…aplan-  :  Kaplama işi yapılmak. 
      ….-sa  
                    …. 1378 
         [=1] 

…apu :  Kapı. 
 ….+dan  
              …. 105 
 ….+sında 
               ….  78 
     [=2] 

…ar : Atmosferdeki su buharının  
yoğunlaşmasıyla oluşan ve 
yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar 
biçiminde donarak düşen su buharı. 

 …. 1415 
 ….+dan  
               …. 1682 
       [=2] 

…a¡r  (Ar.)  :  Nihayet, son.  
….+ı  
   …. 234 
  [=1] 

kâr (Far.) : Kazanç. 
k.+ı 
   k.  155, 247, 572, 1393, 1445 

               [=5]  

…arâ (Ar.) : Yeryüzünün denizle örtülü   
          olmayan bölümü, toprak.   

 ….+da  
    …. 1097 

      [=1] 

…ara : En koyu renk, siyah. 
 …. 1714 
   [=1] 

…arâ™in (Ar.) : Karineler, ipuçları. 
   …. 1336 
    [=1] 
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…aranfil(<Ar.…aranfül):  Karanfilgillerden,   
güzel renkli çiçekler açan bir süs 
bitkisi. 

    …. 120 
      [=1] 

…arañlı… :  Işık olmama durumu.  
     …. 1140 

        [=1] 

…arâr (Ar.) : Neticeye bağlama. 
 ….+ı 
               …. 1834 
 ….+ı 
               …. 770 
     [=2] 

kârbân (Far.) : Kervan. 
   k.+ı 
                k. 792 
      [=1] 

…arπa: Kargagillerden, kanatları geniş,   
            tüyleri kara renkte bir kuş. 
  …. 192 
    [=1] 

…arın: İnsan ve hayvanlarda gövdenin   
kaburga kenarlarından kasıklara 
kadar olan ön bölgesi. 

 ….+ın  
               …. 1165 
      [=1] 

…arınca : Zar kanatlılardan, toplu olarak   
yaşayan, yuvaları toprağın 
altında olan ve birçok türü 
bulunan  böceklerin genel adı. 

       …. 167 
        [=1] 

…arış- : İki veya ikiden çok şey bir araya   
gelip birbirinin içinde dağılmak, 
birbirinin içine girmek. 

   ….-mışdur  
                 …. 741 
     [=1] 

…arµb (Ar.) : Yakın.  

…. ol-  1270 
                [=1] 

…arµn  (Ar.) : Yakın.  
….  ol-   132, 767 

       [=2] 

…arşu : 1.Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin,  
            esas tutulan yüzünün ilerisi.      

  ….+sında  
     …. 1729 
   [=1] 

             2.  -e doğru.  
    …. 138, 260 

         [=2] 

…ar≥-ı şi¡r (Ar.)  : Şiiri ezbere okuma.  
        ….+i  
                     ….  234 
          [=1] 

…a§a§ (Ar.) :  Anlatma, hikâye etme. 

  …. 455 
  ….+kim  
                …. 952 
      [=2] 

…a§d (Ar.) : Niyet, kurma. 
           …. 811 
           ….-ı itlâf 790 
            ….-i ¡Îsâ 1886  
            …. it-  165, 1100 

   [=5] 

…a§den (Ar.): Niyetli olarak, bile bile,   
               isteyerek. 
     …. 1072 
        [=1] 

kâse (Far.) : Çiniden, fağfurdan, billurdan,   
porselenden, madenden veya 
topraktan yapılmış çanak.  

 k.+lerde  
               k. 73, 84 
       [=2] 

¢âsım (öz. a.): Hz. Muhammed’in   
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oğludur. Medine’deki en büyük 

yedi âlimden biridir.  

   ¢. 1198 
     [=1] 

…â§ır (Ar.) :  Kusurlu. 
 …. 129, 820, 1503 
     [=3] 

…a§r (Ar.) : Köşk. 
 …. 1116  
            ….-i cennet 1485 
    [=2] 

…a§r (Ar.) : Azaltma, kesme.  
 ….  it-  909 
   [=1] 

…aş : Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi   
         oluşturan kısa kıllar.   
 …. 396, 1714 
        [=2] 

…a†¡  (Ar.)  :   1. Kesme, kesilme.  
            ….-ı  a¡≥â  812 
            ….  eyle- 758 
     [=2] 

          2. İlgiyi kesme.  
            ….-ı er√âm 773 
               [=1] 

3. Geçme, halletme, bitirme, 
sona erdirme. 
  ….  it-   843, 1314 

             ….  olun-   238 
                [=3] 

…a† :  1. Makam, mevki.  
 ….+ında  
               …. 946 
     [=1] 

       2. Kez, defa.  
  …. 1717 
    [=1] 

…at-  :  Bir şeyin içine, üstüne veya yanına,   
Niteliğini değiştirmek veya 
niceliğini artırmak için başka bir 

        şey eklemek, karıştırmak. 
 ….-masun  
               …. 1305 
       [=1] 

…a†¡â (Ar.)  :  Hiçbir vakit, asla. 
 …. 542 
   [=1] 

…a†¡en (Ar.)  :  Hiçbir vakit, asla. 
 …. 1885 
    [=1] 

…a†ır : Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin   
çiftleşmesinden doğan melez  
hayvan. 

  ….+dan  
                 …. 1723 
       [=1] 

…âtil (Ar.)  :  Adam öldüren kimse.  
 ….  ol- 1248 
 ….+lere  
              …. 627 
      [=2]  

…atil (< Ar.  …atl ) : Öldürme.  
        bk.  …atl 
  ….+dür  
                …. 762 
       [=1] 

…atl (Ar.)  :  Öldürme.  
            …. ü √arb   678  
            …. ü §alb  689 
            …. ü siyâset  1811 
             ….  it- 1853 
             ….+e  
                …. 1886 
       [=5] 

…atlan- : Hoş olmayan bir duruma, güç   
şartlara dayanmak, tahammül 
etmek.   

     ….-sun  
       …. 71 

         [=1] 

…a†rât ( < Ar. …a†arât) : Damlalar. 
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 ….+a 
               …. 1416 
      [=1] 

…avâ¡id (Ar.) :  Gramer.  
    …. 196 
     [=1] 

…avil (< Ar.  …avl)  :  Lakırdı, söz. 
           bk.  …avl     
 ….+ler  
               …. 972 
 ….+lerde  
              …. 1446 
 ….+lerden  
               …. 1094 
       [=3] 

…avl (Ar.) :  Lakırdı, söz. 
             ….-i şâri√   547  
             ….-i Mu«târ  589 
            ….-i  memdû√ 972 
            ….-i  mercû√   972 
            ….-i râci√ 1094    
            ….-i §âli√ 1094 
            ….-i nâ-√a… 1446 
            ….-i Nu¡mân  1536, 1540, 1541,    
           1542   
            ….-i merdûd  1746   
            ….+i 
              …. 685 
            ….+ine  
               …. 629 
     [=14] 

…avm (Ar.): 1.Bir peygamberin   
                    gönderildiği topluluk. 
  …. 1159 
                        ….-i Mûsâ 1249 

     [=2] 

          2. İnsan topluluğu. 
            ….+i  
               …. 1767 

             ….+i 
                           …. 933 
                 [=2] 

…avis (< Ar.  …avs ) : Yay burcu.  

 …. 1397 
 [=1] 

…avu… : Pamuktan yapılmış, üzerine sarık   
              sarılan erkek başlığı. 
     ….  1381 
        [=1] 

…avuş- : Ayrı kalınan, sevilen bir kimseyle  
               bir araya gelmek.   
     ….-dı  
                   …. 1168 
          [=1] 

…avuşdur- : Kavuşmasını veya   
                     kavuşmalarını sağlamak.  
          ….-ma… 
                       …. 785 
              [=1] 

…ayd (Ar.) : Ayağa vurulan zincir, pranga. 
 ….  ü  bend 1621 
       [=1] 

…az-  :  Herhangi bir araçla toprağı açmak,  
             oymak.    
    ….-arlar  
                  …. 1982 
         [=1] 

…a≥â (Ar.) :1. Olacağı ezelden Cenab-ı 
Hak tarafından takdir olunan    
şeylerin vukua gelmesi. 

               ….  1795  
                …. (¡ilm-i ….) 581 
                ….+dır 
                             …. 688, 691 
                 ….+dur 
                              …. 838 

    ….+ya  
      …. 1228 

                   [=6] 
 

2. Vaktinde kılınmayan namaz,  
tutulmayan oruç borcunu usul 
ve kaidesine göre  sonradan 
ödeme. 

               ….  661, 682 
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                          ….  it-   853, 858, 878,   
                          898, 899,  906, 907  
                … .+dan  
                              …. 877 

               … .+sı  
                  …. 884 

               ….+sın  
                            …. 858 
               … .+ya  
                             ….  857 
                   [=13] 

…azan- : 1. Edinmek, sahip olmak.  
      ….-dılar  
                   …. 1775 
          [=1] 

              2.  Kazanç sağlamak.   
        ….-a  
                     …. 1441 
          [=1] 

…a≥âyâ (Ar.) : İşler, hususlar, meseleler. 
   ….  549, 551, 700 
           [=3] 

…a≠f (Ar.) : Namuslu bir kadına, zina   
         suçunu yükleme.    
 ….  it-  771 
     [=1] 

kâ≠ib (Ar.) : Yalan söyleyen, yalancı. 
 …. ol-   757 
    [=1] 

kebâ™ir  (Ar.) : Büyük günahlar. 
    k. 1068, 1320, 1514 (2) 

   k.+den 
       k. 55, 621, 735, 1303, 1514,    
      1519      

        [=10] 

kefâlet (Ar.) : Kefillik, birine kefil olma. 
   k. 1588 
    [=1] 

kefen (Ar.) : Ölüyü sardıkları bez. 
  k.+den 
                k. 1955 

    [=1] 

keff (Ar.)  : El çekme, vazgeçme. 
 keffü'l-lisân  “Dili koruma”  
  k.+dur  
                k. 1591 
  k. it-  1567 
        [=2] 

keffân ( Ar.) :  Kefeler, terazi gözleri. 
   k. 1643 
     [=1] 

keffâret (Ar.) : Bir günaha karşı tutulmak   
                üzere yapılan veya tutulan şey.  
      k. 865, 868 
      k. it-  859  
      k.+i   
                    k. 916 
      k.+in    
                   k.  867 
            [=5] 

keffâretân (Ar.): Bir günaha karşı   
tutulmak üzere yapılan veya 
tutulan şeyler. 

            k.+ı 
                          k. 1975, 1977 
                   [=2] 

kelâm (Ar.) : 1. Söz, lakırdı. 
             k.+a  
                           k. 1933 
             k.+dur 
                          k.  322 

            k.+ı 
  k. 106, 337, 348, 451,    
  820, 1428 

              k.+ıdur 
                           k. 446, 471 
              k.+ım  
                            k. 1935 
               k.+ile  
                             k. 345 
                  [=12] 

2.Allah’tan ve Allah’ın 
birliğinden bahseden ilim. 
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                        k.+ı  
                           k.  216 
                         k.+ıñ  
                            k. 217 

                  [=2] 

Kelâmu'llâh (Ar.): Allah’ın sözü, Kur’an. 
             K.+ı   
                            K. 124, 180 
                    [=2] 

kelebce (<Far. kelebçe ): Suçluların  
kaçmasını önlemek üzere 
bileklerine takılan demir halka. 

           k. 1621 
              [=1] 

Kelµmu'llâh (Ar.) : Tûr-i Sînâ’da Allah’ın   

                    hitabını duyan Hz. Musa.   
           K.-ı  Mûsâ 427, 1891 
               [=2] 

kelle-pûş (Far.) : Bir çeşit başörtüsü. 
       k. 1381 
        [=1] 

kemâ-kân (Ar.) : Eskisi gibi, evvelden  
                  olduğu gibi. 
        k. 851, 912, 1748 
                [=3] 

kemâl (Ar.) : Olgunluk, yetkinlik,  
            eksiksizlik. 

k. 1155 
 k.+in 
               k. 1837 
 k.+inden 
               k.  8 
     [=3] 

kemik :  İnsanın ve omurgalı hayvanların  
çatısını oluşturan türlü biçimdeki 
sert organların genel adı. 

    k.+dür 
                  k.  984 
       [=1] 

kendi :  İyelik ekleri alarak kişilerin öz  

varlığını anlatmaya yarayan 
dönüşlülük zamiri, zat. 

   k. 117, 850, 1188, 1626 
   k.+m  
                 k. 1188 
   k.+n   
                k. 80 
   k.+ñde  
                 k. 82, 659, 671, 1317 
          [=10] 

kendü: İyelik ekleri alarak kişilerin öz 
varlığını anlatmaya yarayan 
dönüşlülük zamiri, zat. 

            bk. kendi 
  k.+de  
                k. 1917 
  k.+lere 
                k. 1254 
  k.+ñe  
                k. 978 
  k.+ye  
                k. 790 
  k.+yi  
                k. 798 
       [=5] 

kendüz  (< kendü+öz) : İyelik ekleri de    
alarak kişilerin öz varlığını 
anlatmaya yarar, kendi. 

    k.+iñ   
                  k.  81 
        [=1] 

kenµsâ (Ar.) : Kilise. 
   k. 1052, 1817 
   k.+lar  
                k. 1160 
       [=3] 

kenz (Ar.) : Hazine. 
 kenz-i ma«fµ   “Gizli hazine” 
  414 
  k.-i ¡ilm 1216 
       [=2] 

kerâmât (Ar.) : Velilerin lüzumu anında  

               gösterdikleri fevkalade hâller. 
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   k. 1290, 1322, 1331, 1337 
   k. (a§l-ı k.)  1317 
   k.+ı  
                 k. 1220, 1328 
           [=7] 

kerâmet (Ar.) : Velilerin lüzumu anında   

                gösterdikleri fevkalade hâl. 
                  k. 1292, 1293, 1327, 1328,    
                  1337, 1338, 1339, 1340      
                [=8] 

kerµh (Ar.) : İğrenç,  çirkin. 
 k. ol-  1526 
     [=1] 

kerre (Ar.) : Defa, kez. 
 k. 429, 1972 
    [=2] 

kes (Far.) : Kimse, kişi. 
 k. 1546 
   [=1] 

kes - :  1. Kaldırmak, ref eylemek, yok  
              eylemek. 
    k.-memek 
                  k.  1585 

    k.-mesün 
       k.  881 

         [=2] 

2. Hayvanın başını gövdesinden 
ayırmak, boğazlamak. 

     k.-mez  
                   k. 1438 
          [=1] 

            3.  Ucundan kesmek. 
      k.-mesün  
                   k. 1942 
           [=1] 

            4. Geçişi önlemek. 
      k.-üp  
                   k. 792 
         [=1] 

kesb (Ar.) : Kazanma, edinme. 

 k.  it-  572 
 k.+e  
               k. 542 
      [=2] 

ke&µf  (Ar.) : Kaba, yoğun. 
 k. ol-  1414 
      [=1] 

kesil- :  1. Sona ermek. 
       k.-mez 
                    k.  1001 
           [=1] 

            2. Son veya aralık vermek. 
      k.-mez  
                    k. 1423 
            [=1] 

ke&µr (Ar.) :  Çok olan, bol. 
 k. ol-  355 
 k.+dir  
               k. 204 
 k.+e  
               k. 59 

k.+i   
               k. 1418, 1525 
                  [=5] 

keskin :  Çok kesici, iyi kesen. 
     k. ol-  1660 
            [=1] 

keşf  (Ar.)  : 1. Gizli bir şeyi bulma. 
            k.  eyle-  239  
                       k. it-    821 
                  [=2] 

                     2.  Açma, meydana çıkarma.  
            k.-i  ¡avret  808 
                        k.  it-    481, 1848 
                        k.  ol- 1172             
                             [=4] 

keşşâf  (Ar.) : Çok keşfeden, gizli bir şeyi  
             meydana çıkaran. 

  k. u  …â∂ı    47 
          [=1] 
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ketim (< Ar. ketm) : Bir sözü, bir haberi,  
             bir sırrı saklama, gizli tutma.  
    bk. ketm 
  k.+den  
                k. 1015 
       [=1] 

ketm (Ar.)  :  Bir sözü, bir haberi, bir sırrı   
           saklama, gizli tutma.   
 k.-i İlâhµ 1793 
 k. it- 1975 
 k. olun-  468 
          [=3] 

kevâkib (Ar.) : Yıldızlar. 
      k. 238, 1219, 1315 
             [=3] 

kevkeb (Ar.) : Yıldız. 
   k.-i mülk-i sa¡âdet  11 
           [=1] 

kev&er (Ar.) : Cennette bir havuzun adı. 
  k. 1681 

 k. (√av≥-ı k.)  1118, 1688 
    [=3]  

keyfiyyet (Ar.)  :  Nitelik.  
       k.+in 
                     k. 441 
           [=1] 

kez :  Defa, kere, kez. 
 k. 628, 1953 
      [=2] 

ke≠âlik (Ar.)  :  Keza, bu da öyle. 
   k. 1540, 1956 
        [=2] 

ke≠≠âb (Ar.) : Çok yalan söyleyen, pek  
              yalancı. 
   k. 121  
              k. (nemmâm u k.) 1489 
   k. u ekfer  1863 
   k. ol-  1842 
         [=4] 

…ıbâb (Ar.) :  Tepesi yarım küre şeklinde   

            olan bina damları.    
  ….+a  
               …. 1396 
     [=1] 

…ıble (Ar.)  :  Namaza başlarken yönelinen  
           taraf; Mekke tarafı. 
 …. (semt-i ….) 1947 
 ….+ye  
               …. 1431, 1436, 1991 
                [=4] 

…ıdem (Ar.): Kadim olma, başlangıcı  
             olmayacak kadar eskilik. 
   …. 292, 298, 564 
          [=3] 

…ıl : İplik biçiminde herhangi bir deri   
         uzantısı, tüy. 

 …. 1715 
 ….+dan 
    …. 1660 

       [=2] 

…ıl- : “Etmek”, “kılmak”, “yapmak”,   
anlamlarında yardımcı fiil olarak         
kullanılır. 

 ….-!  
              gülzâr-ı cennet …ıl-  29  
     mu†ayyeb …ıl-  30 
     mu¡ammer …ıl-  140, 161, 2021 
    müyesser  …ıl-  140, 1451 

   pµr-i fânµ  …ıl-  143 
               ma¡mûr  …ıl-  148 
               πavvâ§ …ıl-   203 

   isrâ¡ …ıl-   545 
             i¡lâm …ıl-   644 
             namâzın …ıl- 721 
            ri¡âyet …ıl-   913    

    münâcât …ıl- 915 
    maπfiret …ıl-  947 
    mü™evvel …ıl- 1078  

           lâyı… …ıl-  1271 
            ¡azµmet …ıl-  1346 

   iştiπâli …ıl-  1359  
              tevekkül  …ıl- 1796  
             lu†f u i√sân …ıl-  2024 
      hidâyet  …ıl-  2026  
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               ¡inâyet …ıl-  2026 

 ….-ar  
    mu¡ammer …ıl-  706  
   pâk  …ıl-   904 
   rüsvây …ıl-  1627    

               «âk  …ıl-  1847 

           ….-arlar  
    imhâl …ıl-  964 
   beyânı …ıl-  1383 

          ….-dı  
              mufa≥≥al …ıl-  5 
              müste√ı… …ıl-   5 
            i√sân  …ıl-  6 
             ra√met …ıl- 8  
              münevver …ıl-  14    
             merhem …ıl-  18 
             teshµl …ıl-  41 
           âhı  …ıl-  85 
             ta√…µ… …ıl-  308 
           irşâd …ıl-  353    
             tertµb …ıl-  452  
           işârât …ıl- 465, 537 
            i…nâ¡  …ıl- 500 
            derrâk …ıl- 526 
            sirâyet …ıl- 530 
            işrâk …ıl-   562 
          â¡lâ  …ıl-    673 
            ifsâd …ıl-   724 
          mu«alled …ıl- 729   
           hidâyet  …ıl-   836 
           şef…at  …ıl-   909 
          ten…µ√ …ıl-  928      
          iskân  …ıl-   983   
          il√â… …ıl-  1006  
           müyesser  …ıl-  1031 
           münevver …ıl-  1033 
           tebdµl  …ıl-   1034 
           irsâl …ıl-   1035 
         i≥lâl   …ıl-  1048   

          mülhem  …ıl-  1049 

          beyânı   …ıl-  1053, 1739 
        berrâ…  …ıl-    1074 
          merfû¡ …ıl-    1080  
       mev¡ûd  …ıl-   1136 
         ma¡mûr …ıl-   1215 

       izâle …ıl-        1281  
        ilhâm …ıl-      1282, 1549    
       sâlik  …ıl-       1287    
        i¡lâm …ıl-       1438  
       icrâ  …ıl-        1473     
       âsân …ıl-        1547  
       inti…âli …ıl-   1573   
       «ayrân  …ıl-  1686        
          §â√ib-fe§â√at …ıl- 1890 

     ….-dılar 
         riyâ≥et …ıl-  1269 
         mu§arra√ …ıl- 1541 

     ….-dıñ mı  
           namâzı …ıl-  1676   
         …â™im  …ıl-    1678 

     ….-ıpdur  
         √âkim …ıl- 541 

     ….-ma 
         mu…arreb …ıl- 168 
        ta…lµd …ıl-   230 
         işrâk …ıl-    280 
         ma¡dûl …ıl- 723  
        ma…tûl  …ıl- 1923 

     ….-mada 
         terâvµ√ …ıl-  1523 

     ….-madı  
         ….  1387 

     ….-ma… 
        ziyâde …ıl-  456 
          namâz …ıl-  655, 778, 1582 
        kendinde …ıl- 659 
         ¡azµmet …ıl-  660, 755, 772   
       ihânet …ıl-  766 
      √a…âret …ıl-  766 
      firârı …ıl-  770   
         ib†âl  …ıl-   799 
        i≥lâl  …ıl-    813 
        i√dâ&  …ıl-   814 
         i√râ…  …ıl-  1310 
         mi¡râcı …ıl-  1518 
        ta¡ammu…  …ıl-  1796 
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            ….-ma…dur 
                ı§râr  …ıl-  796 
                efπân …ıl-  804 
                nevâfil …ıl- 1521 

 ….-ma…-durur  
                tesfµh …ıl-  798 
                «or …ıl-    821 

 ….-mamışdır  
               irşâd …ıl-  717 

 ….-masıdur  
               inkâr …ıl-  1517 

            ….-mayan  
                   namâzın …ıl-  624 

 ….-maz  
                ….  1069 

    işâ¡at …ıl- 149  
    in§âf  …ıl- 364  
    ib†âl  …ıl-  732 
    ictimâ¡ı …ıl-  787     
     i¡lâm …ıl-   1636 

 ….-mazlar  
               i…râr …ıl- 606    
               i§âbet 1502 

 ….-maz mı  
                i…nâ¡ …ıl- 1195 

 ….-mış  
            ma¡â§µ  …ıl-  578, 721 
              «oş â¡mâl …ıl-  732 
           müberrâ  …ıl-   733 
              beyânı   …ıl-   1286     
              riyâyı    …ıl-   1699 
              namâzı …ıl-    1700   
              ¡azµmet …ıl-   1787 

          ….-mışam  
            âh u niyâzı …ıl- 1183      
              ±ünûbı …ıl- 1751 

          ….-mış-iken  
                   nu§û§a …ıl-  1496 

          ….-sa 
              niyyet …ıl-  648, 651 
            i√sân  …ıl-  706    

             «üsrân …ıl-  1460 
               meveddet …ıl-   2014   
               teşevvu… …ıl-   2015 
               ¡azµmet …ıl-    2016   
               meyyâl …ıl-    2017 

 ….-sun 
   na@ar …ıl-  221 
   namâzı …ıl-  857, 1435 
   tevbe …ıl-   879 

               ihtizâzı …ıl-  1303                 
               i√sân …ıl-   1976 

 ….-sunlar  
               namâzı …ıl-  701  
                  i«bâr  …ıl-   1942 
               i√sân …ıl-  1992 

 ….-up  
                terâvµ√i …ıl-  1384 
                namâzı …ıl-  1672 

….-ıpdur  
                  dâr-ı â«iret …ıl-   1563 

….-updur  
               …âbil …ıl-  7   
               söz …ıl- 1042  
               i√sân …ıl-  1051 

 ….-ur  
               şâd …ıl- 575 
         [=158] 

…ılâde (Ar.) : Gerdanlık. 
  …. 134 
    [=1] 

…ıldır- : Kılma işini yaptırmak. 
   ….-!  
                ….(namâzı …ıl-) 185            
           [=1] 

…ılıc :  Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir   
veya her iki yüzü keskin, kın 
içinde bele takılan, çelikten silah. 

  ….+dan  
               …. 1660 
     [=1] 

…ılın-  : Kılma işi yapılmak.  
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 ….-mışdur  
    …. (beşâret …ılın-) 1234 

 ….-sun  
               …. (cum¡a …ılın-)  1916 
         [=2] 

…ır- : Öldürmek. 
          ….-arlar 
             …. 1250, 1885 
          [=2] 

…ırâ™at (Ar.) : Namazın rükünlerinden   
olmak üzere Kur’an’dan muayyen 
parçaları okuma farîzası. 

   …. 181 
    [=1] 

…ıraπı : Su buğusunun soğuk havalarda,   
yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki 
nesneler üzerinde donmasıyla 
oluşan ince tabaka.  

    ….+lar  
                 …. 1418 
       [=1] 

…ırıl-  :  1. Öldürülmek.  
               ….-a  
                  …. 1887 
     ….-sun 
                  …. 1921 
         [=2] 

 2. Kırma işine konu olmak, bir    
veya birçok parçaya ayrılmak. 

              ….-dı 
                 …. 1160 
   ….-mış  
                 …. 1379 
        [=2] 

…ır… :  Kırk (40). 
 …. 108, 1871, 1878 
       [=3] 

…ır… üç : Kırk üç (43). 
    …. 889 

    [=1] 

…ır…- :  Saç, sakal kesmek.  

 ….-ma…   
               …. 1942 
      [=1] 

…ır… beş :  Kırk beş (45). 
                 …. 1186 
        [=1] 

…ır…  üç :  Kırk üç  (43).  
                   ….   889  
                    [=1] 

…ı§â§ (Ar.) : Öldüreni öldürme, yaralayanı   
          yaralama cezası.  

…. 676, 1915 
…. it-  678 

      [=3] 

…ısmet (Ar.) :  Talih, nasip, kader.  
   …. 599, 602, 876 

         [=3] 

…ı§§a (Ar.) :  Hikâye, rivayet.  

 ….-i İdrµs  1766 
      [=1] 

…ı§§a-«ˇân (Ar.) : Kıssa, hikâye, masal   
                    söyleyen kimse. 
           …. ol-  129 
              [=1] 

…ış : Sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk   
         mevsim. 
 …. 166 
     [=1] 

…ıt :  Makam, mevki, kat.   
….+ında  
   …. 1814 

      [=1] 

…ıyâfet (Ar.): Bir kimsenin giyindiklerinin  
              bütünü.      
    …. 88 
     [=1] 

…ıyâm (Ar.) :  Bir işe kalkışma, başlama. 
   ….+a  
                …. 1384 
       [=1] 
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…ıyâmet (Ar.) : Dünyanın sonu, bütün   
ölülerin dirilerek mahşerde 
toplanacakları zaman. 
…. 268, 469, 975, 1118, 1488,   
1592, 1764, 1900, 1910 

                  [=9] 

…ıyâs (Ar.): Bir şeyi başka bir şeye  
benzeterek hüküm verme, bu yolda 
verilen hüküm, bir tutma. 

  ….+a  
               …. 226 
     [=1] 

…ıymet (Ar.) :  Değer, bedel, paha.  
   …. 94, 110 
   ….+i  
                …. 1980 
              ….+in  
                …. 890 
       [=4] 

ki (Far.) : Ki, kendinden sonraki cümleyi  
kendinden önceki cümleye “tümleç”, 
“nesne” ilgisiyle bağlar; kendinden 
sonraki cümleyi kendinden önceki 
kelimeye veya kendinden önceki 
cümlenin bir unsuruna sıfat veya 
açıklama ilgisiyle bağlar; bağlama 
edatı olarak kullanılır.        

k. 30, 122, 250, 276, 300, 329, 
330, 355, 430, 475, 486, 544, 563, 
599, 618, 618, 724, 728, 741, 747, 
851, 910, 1041, 1102, 1112, 1156, 
1188, 1190, 1194, 1195, 1205, 
1209, 1221, 1223, 1233, 1235, 
1319, 1345, 1348, 1358, 1361, 
1375, 1422, 1454, 1507, 1544, 
1544, 1558, 1640, 1695, 1717, 
1721, 1861, 1907, 1924, 1957, 
1976, 2013 

               [=58] 

kibir (< Ar. kibr) : Büyüklük taslama,  
          yüksekten bakma.   
 k.+den  
               k. 813 
     [=1] 

kibrµt (Ar.) : Kırmızı yakut. 
  k. 1790 
   [=1] 

kilitli( Far.+ T.) :   Kilitlenmiş. 
 k. 1171 
   [=1] 

…µl (Ar.) : Söz. 
        …µl ü …âl   “ Dedikodu”  
          ….+i 

 …. 957,  1359, 2028 
                [=3]   

kim :  1. Kim, kendinden sonraki cümleyi 
kendinden önceki cümleye 
“tümleç”,  “nesne” ilgisiyle bağlar; 
kendinden sonraki cümleyi 
kendinden önceki kelimeye veya 
kendinden önceki cümlenin bir 
unsuruna sıfat veya açıklama 
ilgisiyle bağlar; bağlama edatı 
olarak kullanılır. 

    bk. ki   
k. 13, 75, 82, 85, 114, 163, 172, 
201, 248, 249, 265, 272, 295, 
321, 323, 330, 332, 349, 397, 
407, 474,  498, 512, 573, 594, 
615, 641, 647, 648, 662, 665, 
666, 699, 706, 729, 741, 909, 
963, 992, 994, 998, 1136, 1165, 
1169, 1190, 1226, 1249, 1259, 
1261, 1292, 1304, 1390, 1409, 
1421, 1486, 1500, 1557, 1608, 
1608, 1619, 1625, 1642, 1652, 
1661, 1693, 1694, 1695, 1743, 
1746, 1826, 1843, 1845, 1894, 
1942, 1971 

                  [=75] 

2. Kim, “hangi kişi” anlamında 
cümlede özne, tümleç, nesne, 
yüklem görevinde kullanılır.    
k. 147, 674, 1176, 1526, 2013,    
2014 

    k.+ler 
                 k.  1757 
         [=7] 
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kimi :  Birtakımı, bazısı. 
            k. 126, 937, 937, 939 
 k.+ne 
               k. 1056 
 k.+niñ  
                k. 935, 1475, 1475, 1476, 1476 
 k.+si  
                k.1662, 1663, 1663 
           [=13] 

kimse :  Herhangi bir kişi. 
   k. 430, 640, 1604, 1608 
   k.+den  
                k. 72, 716 
            [=6] 

kµn (Far.) : Gizli düşmanlık. 
k. dut-  “Birine karşı öç alma 
duygusunu sürdürmek.”   761 

               [=1] 

kinâyât (Ar.) : Gerçek manasına alınması   
da mümkünken mecaz olarak 
kullanılan söz.  

    k.  214, 463 
        [=2] 

Kirâmen Kâtibin (Ar.) : İşlenilen günah ve   
sevapları yazmakla 
görevli melekler.  

                   K.   939 
                     [=1] 

kirpik : Göz kapağının kenarındaki kıllar   
              veya bu kıllardan her biri.   
     k. 1714 
      [=1] 

kişi :  Şahıs, zat. 
k. 149, 227, 681, 683, 706, 732, 
1515 

 k.+de  
               k. 128, 992, 992, 1357 
 k.+den  
               k. 157, 216 
      [=13] 

kişver (Far.) :  Ülke, memleket. 
 

 k.+de  
               k. 1882 
      [=1] 

Kitâb (Ar.) : 1. Kur’ân-ı Kerim. 

                       K. 226 
            K.+a  
                          K. 249, 253, 1246, 1982 
            K.+ı   
                         K. 1359 
            K.+ında 
                         K.  1592 
                 [=7] 

                     2.  Kitap.  
           k. 1060, 1061 
           k.+ı  
                         k. 32, 1004 
           k.+ı 
                        k. 1057, 1058 
           k.+ıla  
                        k. 1056 
           k.+ım 
                        k.  2036 
           k.+lar 
                        k.  267, 1529 
               [=10]  

kitâbet (Ar.) : Yazı yazma, bir maddeyi   
kaidelerine uygun şekilde kaleme  
alma. 

     k.  586, 832, 2015 
             [=3] 

Kitâbu'llâh (Ar.) : Allah’ın kitabı Kur’ân. 
           K.+a  
                         K. 1360 
                [=1] 

kitmân (Ar.) : Sır saklama.    
   k. 754 
     [=1] 

ki≠b (Ar.) : Yalan söyleme, yalan. 
 k. 774, 867 
 k.+i 
               k. 1844 
      [=3] 
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ki≠ib (< Ar. ki≠b) : Yalan söyleme, yalan. 
   bk.  ki≠b  
 k. 755  
 k.+den  
               k. 773, 1015 
      [=3] 

…o- :  Koyuvermek, bırakmak. 
  ….-dı  
               …. 1165 
  ….-sañ  
                …. 171 
      [=2] 

…oltu… : Omuz başının altında, kolun   
               gövde ile birleştiği yer.  
     ….+dan  
                  …. 1943 
        [=1] 

…on- : Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere    
            inmek. 

….-maz  
   …. 1130 

 ….+muş 
                …. 609 
      [=2]  

…onul- :  Konma işi yapılmak. 
    ….-sa 
                 …. 115 
       [=1] 

…op - :  1. Zuhur etmek, ortaya çıkmak,  
              çıkmak. 
     ….-ar 
                   …. 102, 1488 
     ….-ması  
                  …. 1592, 268 
    ….-sa 
                  …. 1764 
        [=5] 

             2. Yerinden ayrılmak.   
     ….-ar 
                  …. 1786 
        [=1] 

…opar- :  Meydana getirmek, peyda etmek,   

           ortaya çıkarmak, ihdas etmek.     
  ….-ma… 
               …. 757 
      [=1] 

…or…- : Korku duymak, ürkmek, dehşete   
             kapılmak.  

   ….-maz 
      ….  1725 

    ….-sun  
                  ….  879 
         [=2]  

…orka… : Çok çabuk ve olmayacak   
               şeylerden korkan kimse.  
         …. 1015 
          [=1] 

…or…u : Bir tehlike veya tehlike düşüncesi  
              karşısında duyulan kaygı, üzüntü. 
    ….+sundan 
                  ….  2025 
         [=1] 

Kos†an†iniyye (Ar.) :   İstanbul. 
               K.  (fâti√-i K.) 1839 
                      [=1] 

…oy- : Bir kişiyi bir yere yerleştirmek,   
            bırakmak.   
  ….-!  
               …. 1213 
    [=1] 

kör (Far.) : Görme engelli. 
 k.  it-  1928 
   [=1] 

köşk (Far.) : Bahçe içinde yapılmış süslü  
          ev, kasır. 
 k.+i  
              k. 1726 
 k.+ler  
                k. 1689, 1733 
          [=3] 

köy (Far.) : Yönetim durumu, toplumsal   
ve ekonomik özellikleri veya nüfus 
yoğunluğu yönünden şehirden ayırt     
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edilen, genellikle tarımsal alanda 
çalışılan, konutları ve öteki yapıları 
bu hayata uygun yerleşim birimi. 

 k.+den  
               k. 2019 
 k.+e  
               k. 2019 
      [=2] 

…ubûr (Ar.) : Mezarlar, sinler. 
 ….+a 
    …. (ehl-i ….) 604 

ehl-i …ubûr   “Kabirde bulunanlar, 
ölüler.”  

  ….+a 
                …. 940, 1470 
        [=3] 

…udret (Ar.) : 1. Allah’ın ezelî gücü. 
              …. 322, 327, 328,  
              …. (âyât-ı ….)  461 
                         ….+ile  
                            …. 343 
                             [=5] 

                     2. Kuvvet, güç, takat.  
            …. 861, 923 

                   [=2] 

¢uds (<  Ar. ¢udüs) : Filistin’in merkezi 
             olan şehir.      
    bk. ¢udüs 
 ¢. 1824 
 ¢.+e  
               ¢. 1187, 1189 
         [=3] 

…udûm (Ar.) : Uzak bir yerden gelme,   
             ayak basma. 
   ….+unda 
                 …. 1123, 1151, 1155 
           [=3] 

¢udüs (Ar.) : Filistin’in merkezi olan   
              şehir.   
    ¢. 1099, 1167, 1852 
            [=3] 

kûh (Far.) : Dağ. 

            k.-i ¡ilim 1221  
            k.-i …âf   1389 
   [=2] 

…ul : Tanrıya göre insan. 
 …. 570, 577, 578 
 ….+a  
               …. 372, 416, 418, 585 
 ….+da  
               …. 586, 979 
 ….+dan  
               …. 580, 1950 
 ….+dur  
               …. 718 
 ….+ı 
               …. 592 
 ….+ın 
               …. 812 
 ….+kim 
               …. 584 
 ….+lar 
               …. 1256 
 ….+lara  
               …. 568, 610 
 ….+larda  
               ….  419 
 ….+larıdur 
               …. 920 
 ….+uñ 
               …. 263, 429, 579 
 ….+uñdan 
               ….  2005 
 ….+unı 
               ….  491 
     [=25] 

…ula… : Başın her iki yanında bulunan  
             işitme organı.   
   …. 619, 820 
   ….+ı    
                …. 525 
   ….+ıñ  
                …. 1806 
   ….+ıñda 
                 ….  134 
        [=5] 

…ulû¡  (Ar.) : Kale, sökülen fidan veya şey.  
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 ….+ı 
               …. 1830 
      [=1] 

…um (Ar.) : “ Kalk!” manasında emir ifade  
          eder.     

…. 1163 
    [=1] 

…um : Silisli kütlelerin, kayaların doğal   
etkenlerle parçalanarak 
ufalanmasından oluşan, deniz 
kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok 
bulunan ufak, sert tanecikler. 

  …. 1684 
    [=1] 

…umâr (Ar.) : Para karşılığı oynanan oyun. 
         …. 743 
    [=1] 

…umâş (Ar.) : İpek, yün, keten vb.den   
             yapılan dokuma. 
   …. 794 
    [=1] 

…ur- : 1. Etkisi ve önemi geniş şeyler  
           meydana getirmek, tesis etmek. 
   ….-dı  
                 …. 1283 
   ….-up 
                  …. 1547 
     [=2] 

 2. Yapmak, oluşturmak. 
   ….-arlar  
                …. 607, 1356 
        [=2] 

¢ur™ân (Ar.) : Hz. Muhammed’e inen   
             kutsal kitap. 

¢. 412, 439, 445, 479, 777, 1008,   
1013, 1051, 1549 

              ¢. (âyât-ı K.)  60, 1430, 1929 
              ¢. (tecvµd-i ¢.) 174 
              ¢. (≠evk-i ¢.)   212  
              ¢. (nefs-i ¢.)   453 
              ¢. (â&âr-ı ¢.)   479       
                 ¢. (envâr-ı ¢.) 480                 

                 ¢. (estâr-ı ¢.)  481 
              ¢. (esrâr-ı ¢.)  482 
              ¢. (a«bâr-ı ¢.) 483 
                 ¢. (e≠kâr-ı ¢.)   484 
                 ¢. (a¡†âr-ı ¢.)  485 
              ¢. (efkâr-ı ¢.) 486 
              ¢. (i…râr-ı ¢.)  487 
              ¢.  (nâr-ı ¢.)   488 
              ¢. (tekrâr-ı ¢.) 489 
              ¢. (ezhâr-ı  ¢.) 490 
              ¢. (e†vâr-ı  ¢.)  491            
              ¢. (mi…dâr-ı ¢.)  492 
              ¢. (ebrâr-ı ¢.)   493 
              ¢. (yâr-ı ¢.)  494 
              ¢. (em†âr-ı ¢.) 495 
              ¢. (bâzâr-ı  ¢.) 496   
              ¢. (nefs-i ¢.)   1533 
              ¢. (ma≥mûn-ı ¢.) 1547 
              ¢. (ta§dµ…-i  ¢.) 1585 
              ¢.-ı √üccet  1589          
              ¢.+a  
                 ¢. 183 
              ¢.+ı 
                 ¢. 1805, 1999 
         [=40] 

…urb (Ar.) : Yakın, yakınlık. 
 …. (cihât-ı ….)  437 

….-ı oπlan 1586 
 ….+una  
               …. 1900 
      [=3] 

…urbân (Ar.) : Eti  fakire parasız olarak   
dağıtılmak niyetiyle farz, vacib 
veya sünnet olarak kesilen 
hayvan.       

    ….  872, 1256  
    …. (≠eb√-i ….)  810 

   ….  (ne≠r-i ….) 1976 
    ….+ı  
                  …. 1438 
        [=5] 

¢ureyş  (Ar.) : Hz. Muhammed’in mensup  
olduğu Arap kabilesinin adı olup  

Kâbe’nin korunması bu kabileye  

aitti. 
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 ¢.+den  
    ¢. 1912 

       [=1] 

…urı :  Suyu ve nemi olmayan, yaş ve  
            nemli karşıtı.  
  ….  89 
    [=1] 

…urıl- :  1.Bir araya getirmek, yapmak,  
               oluşturmak, toplamak.  
      ….-a  
                    …. 1616 
        [=1] 

    2. Kurma işi yapılmak. 
      ….-a  
                   …. 1640 

     ….-dı  
       …. 207 

         [=2] 

…urtıl- : Tehlikeli veya kötü bir durumu   
               atlatmak.  
    bk. …urtul- 
  ….-up 
               ….  412 
 ….-ur  
               ….  617 
     [=2] 

…urtul- : Tehlikeli veya kötü bir durumu  
               atlatmak. 
    ….-dı  
                 …. 1546 
       [=1] 

…uru : (mec.)  Boş, faydasız, değersiz. 
  …. 1355, 1356 
     [=2] 

…urul- :  İnşa edilmek. 
 ….-dı  
              …. 1169 
 ….-mış  
              …. 1733 
           ….-sun  
              …. 496 

   [=3]   

…u§ûr (Ar.) : Suç, kabahat, eksiklik.  
 ….+ı 
               …. 1602 
 ….+ın 
               …. 23, 57 
            ….+ında  
               …. 1318 
    [=4] 

…u§ûr (Ar.) : Köşkler. 
 ….+ı 
              …. 1708 
 ….+ın 
               …. 1872 
      [=2] 

…uş : Yumurtlayan omurgalılardan,   
akciğerli, sıcakkanlı, vücudu 
tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki 
kanatlı, uçucu hayvanların ortak adı. 

 …. 97, 975, 1457, 1663, 1668 
 ….+lar  
               …. 1598 
       [=6] 

…u†b (Ar.):  Bir konuda geniş bilgisi ve   
          salahiyeti olan kimse.     
 ….-ı ◊a……  1205 
      [=1] 

…uvvet (Ar.) : Güç, kudret, takat. 
   …. 525, 539, 932, 1132 
   ….+iyle  
                …. 969 
       [=5] 

…uyumcı : Değerli metal ve taşlardan  
bilezik, küpe vb. süs eşyası 
yapan veya satan kimse. 

        …. 110 
            [=1] 

…u≥ât (Ar.) : Kadılar. 
 …+a 
               …. 1906 
     [=1] 

kübrâ (Ar.) : Daha büyük olan. 
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 k. 552  
              k. (yâr-ı k.) 1231 
              k. (âyât-ı k.) 1898 
      [=3] 

küdret (< Ar. küdûret) : Gam, tasa, kaygı. 
   k. 388 
    [=1] 

küffâr (Ar.) : Kâfirler, hak dinini inkâr   

            edenler.  

 k. 628, 1864, 1921 
            k. (e†fâl-i k.) 632 
            k. (istµlâ™-i k.) 674, 1921 
            k. (ervâ√-ı k.) 1472 
            k.-ı heb 1491 
            k. (evlâd-ı k.)  1701 
            k.-ı deniyye  1839                                                                                     
            k.-ı murdâr  1855 
 k.+ı 
              k. 1803 
      [=12] 

küfr (Ar.) : Allah’a ve dine ait şeylere   

inanmama, Cenâb-ı Hakk’a ortak 

koşma. 

 k.   580, 1513, 1514, 1519 
            k. (dâfi¡-i k.-i ∂alâlet) 1218   
 k.+e  

k. 253, 256, 573, 574, 623, 714, 
715, 999 

 k.+i 
               k. 802, 1847 
            k.+in  
               k. 1801 
     [=16] 

küfrân (Ar.) : İyilik bilmeme, gördüğü   
              lütuf ve insaniyeti unutma.   
   k. 810 
    [=1] 

küfür (Ar.) : Allah’a ve dine ait şeylere   

inanmama, Cenâb-ı Hakk’a ortak 

koşma. 
             bk. küfr  
 k.  18,  617, 1515, 1804, 1806 

k. (laf≥-ı k.) 1810 

 k.+den  
k. 614, 721, 956, 1334, 1517, 
1573, 1807, 1809 

           k.+dür  
               k. 625, 1332, 1800 
           [=17] 

küfv (Ar.) : Eş, benzer, denk 
 k. 379 
 k.-i i«lâ§ 306 
     [=2] 

kühhân (Ar.) : Falcılar. 
    k. (ta§dµ…-i k.) 795 
         [=1] 

küllµ  (Ar.) : Umumi,  genel; tamamen,  
            büsbütün.    

k. 112, 181, 369, 515, 589, 628, 
922, 987, 1010, 1081, 1085, 1586, 
1925 

            [=13] 
 

külliyât (Ar.) : Bir şeyin bütünü, hepsi. 
    k.-ı «ams 544 
       [=1] 

künh (Ar.) : Bir şeyin aslı, hakikati,   
           temeli.   
 k.+in 
               k. 394, 441 
         [=2] 

kürsµ (Ar.) : Arş-ı azam’ın altında bir   

düzlükte olan, Levh-i Mahfûz’un 

bulunduğu yer. 

 k. (¡arş ü k.) 920, 1181, 1600 
              [=3] 

küsûf (Ar.) : Güneş tutulması. 
 k. ol-  701, 1524 
 k.+a 
               k. 1401 
     [=3] 

kütüb (Ar.) : Kitaplar. 
 k. 1003 
 k.+den  
               k. 1009 
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    [=2] 

                        L 

la¡alle (Ar.) : Belki, umulur ki, ola ki. 
l.  507 

  [=1] 

lâ-büd (< Ar. lâ-büdd) : Lazım, gerekli. 
     l. 169 
     [=1] 

lâ-edriyye (Ar.) : Bilinememezcilik.  
         l.   518, 520 

               [=2] 

lâf (Far.) : Lakırdı, söz. 
 l.+ı 
              l. 1356 
     [=1] 

laf@ (Ar.) : Söz. 
            l.  ol-  211 
            l.-ı terkµb 452  
            l.-ı in†â… 1543 
            l.-ı küfür 1810 
 l.+ı 
              l. 451 
    [=5] 

la√id (< Ar.  la√d)  :  Mezar, kabir. 
  l. 1989 

   [=1] 

lâ«i… (Ar.) : Lühuk eden, yetişen, ulaşan. 
 l. 827 

l. (¡aks-ı l.) 1830 
    [=2] 

la√@a (Ar.) : An. 
 l. 176, 1488 
 l.+da 
               l.  329, 1312 
           [=4] 

lâ™im (Ar.): Levm eden, yüze karşı  
            çekiştiren.  
  l.  ol-  1783 
     [=1] 

lâkin (Ar.) :  Ama, fakat, ancak. 
 l. 855, 982, 1002, 1047, 1134, 
1519, 1866 

       [=7] 

la¡l (Ar.) : Kırmızı, al. 
 l.-i mercân  69 
     [=1] 

lâlâ (Ar.) : Hayır. 
 l. 1635 
   [=1] 

lâm (Ar.) : Osmanlı alfabesinin yirmi  
         altıncı harfinin adı. 
 l. 1399 
   [=1] 

lâ-mu√âle (Ar.) : Mutlaka, kesinlikle.  
        l.  298 
         [=1] 

la¡net (Ar.): Allah’ın  günahları  
bağışlamasından mahrumluk; 
beddua. 
l. it-  “Kötülemek, beddua etmek.” 
1274, 1275 

 l. ol-  1254 
     [=3] 

lâ-reybe (Ar.) : Şüphesiz. 
     l. 175 
      [=1] 

la†µf (Ar.) :  1.  Allah  adlarındandır.                
          L.+den  
             L.  1952 

              [=1] 

                    2.  Hoş, güzel. 
            l.  ol-  922, 1412 
            l.+dir 
                          l. 997 
                [=3]  

lâ-tübâlµ  (Ar.) :  Eskimez.  
       l. 1143 
       [=1] 

lâyı… (Ar.)  : Yakışan, yaraşır. 
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l. 44, 398, 680, 681, 744, 1064, 
1212, 1271, 1458, 1811 

 l.+dan  
              l. 399 
 l.+dur  
              l. 1499 
    [=12] 

la@â (Ar.) : Cehennemin tabakalarından  
           ikincisi.      
 l.+dır  
               l. 1770 
        [=1] 

lâ-zâl (Ar.+Far.) : Zevalsiz, ebedî. 
  l.  ol-  975 
     [=1] 

lâzım (Ar.) : Gerek. 
 l. 134, 233, 235, 242, 288, 293,    
294, 311, 317, 355, 355, 380, 476, 
630, 656, 658, 860, 868, 873, 
1245, 1294, 1366, 1433, 1795, 
1913 

 l.+dur  
               l. 223, 232, 1357 
 l.+durur 
              l. 1298 
     [=29] 

leben (Ar.) : Süt. 
 l.+den  
              l. 1683 
    [=1] 

lebµb (Ar.) : Akıllı. 
 l.+i 
              l. 1106 
 l.+im  
               l.  232, 585, 661 
         [=4] 

lemem (Ar.)  :  Delilik. 
   l. 992 
   [=1] 

lems (Ar.) : El ile dokunup duyma, el ile  
           tutma; dokunma ile duyulan. 
           l.-i âlâm 528 

            l. ol-  530 
     [=2] 

levâzım (Ar.) : Lazım olan şeyler, gerekli  
                şeyler. 
     l. 78, 476, 1341 
     l.+dur  
                   l. 1577 
         [=4] 

lev√ (Ar.) : Yassı, düz, üzerine resim, yazı 
           gibi şeyler yazılabilen nesne. 
 l-i sidre  1180 
 l.-i rû√-ı ≠ât-ı ∏affâr 1600 

lev√-i ma√fû@ “Allah tarafından 
takdir edilen şeylerin yazılı 
bulunduğu manevi levha.”   
473, 586, 832 

      [=5] 

levn (Ar.) : Renk. 
 l.-i ≥iyâ  115 
    [=1] 

leyâlµ (Ar.) : Geceler. 
 l. 1374 
   [=1] 

leyl (Ar.) : Gece. 
 l. 1571 

Leyletü'l-¢adr “Ramazanın yirmi  
yedinci gecesi, kadir gecesi.”   475 

        [=1] 

leyte (Ar.) : Olsaydı, keşke, ne olurdu. 
 l. 507 
  [=1] 

le≠≠ât  (Ar.) : Tatlar, çeşniler.  
  l. 1124 
  [=1] 

le≠≠et  (Ar.)  : (mec.)  Zevk, haz, keyif.  
  l. 434, 444, 499, 1551, 1687, 1717 
           [=6] 

libâs (Ar.)   :  Elbise, giysi. 
            l.-ı rif¡at  37 
 l.+ı  
              l. 145, 1713 
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 l.+ın     
              l.  718, 1352 
    [=5] 

ligen (< Far. legen ) : Genellikle, içinde   
bir şey yıkamak için kullanılan 
metal veya plastikten yayvan kap. 

 l. 1164 
   [=1] 

li…â (Ar.) : Yüz, çehre. 
 l.+sından  
              l. 1150 
    [=1] 

lisân (Ar.) : Konuşulan dil. 
  l. 449 
  l.+ı  
               l. 527, 1567 

l.+ım  
  l.  1576 

 l.+ın 
              l. 186 
            l.+ıñ 
              l. 495, 1809 
           l.+ında  
             l. 179 
           l.+ından  
             l. 532, 641, 1354 
      [=11] 

livâ†a (Ar.) : Erkekler arasındaki cinsî  
            sapıklık.    
  l. 754, 1722 
      [=2] 

liyâ…at (Ar.) : Hüner, fazilet. 
     l. 79, 123 
       [=2] 

Lo…mân (öz. a.) : Kur’ân-ı Kerim’de ismi  
geçen büyük zatlardandır. Ahlakî 
ve tıbbî öğütleri ile tanınmıştır. 
Davud peygamber zamanında 
yaşamış olup peygamber veya 
veli olduğu konusunda rivayetler 
vardır. 

     L. 1101 
    L. (†ıbb-ı L.) 1103 

 [=2] 

Lû† (öz. a.) : Hz. İbrahim’in yeğeni olan  
        peygamber.  
 L. 1039 
   [=1] 

lu¡ub (< Ar. lu¡b)  : Oyun, eğlence. 
 l. 751 
 l.+dan 
              l. 750 
 l.+dur 
              l. 742 
     [=3] 

lübb (Ar.)  : Aklıselim, sağduyu sahibi.  
 l. ü'l-elbâb 19, 1204 
           [=2] 

lüπat ( < Ar.  lûπat) : Sözlük. 
 l. 123 
 l.+ı   
              l.  177, 643, 1055  
 l.+lar  
               l. 178 
     [=5] 

lü†f ( < Ar. lu†f) :  İyilik. 
 l.  1952 

l. u i√sân  612, 615, 918, 1433, 
1544, 1866, 2024 

            l. u  rı∂vân  1237 
 l.-ı »udâ  13, 959 
            l.-ı Ra√mân  1585               
            l.  eyle- 59  
 l.+ı 
              l.   1, 1480 
 l.+ıdır  
              l. 1385 
 l.+ile  
              l. 1617 
  l.+una  
               l. 38, 1212 

 l.+undan  
   l. 1549  

    [=20] 

lüzûm  (Ar.) : Lazım olma, gereklilik. 
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l.+ı 
  l. 350 

    [=1]       

 M 

mâ-¡adâ (Ar.) : -dan başka. 
    m. 908 
    m.+dan  
                   m.  292, 677, 882, 1365, 1477 
    m.+nıñ  

       m. 340, 1010 
    m.+sı  

      m. 719, 960 
   m.+ya  
                 m.  3, 468 
        [=12] 

ma¡ânµ (Ar.) : Manalar. 
 m. 122, 210, 211 (2), 450, 467,  
481, 1383 
m.-kim  
   m. 272 

 m.+si  
                m. 404, 492 
 m.+sin 
                m.  480 
       [=12] 

ma¡ârif (Ar.): Marifetler, bilmeler, bilgiler. 
   m.  162, 740, 1344 
   m. (¡ilm-i m.) 112 
   m.+dür 
                 m. 1342 
        [=5] 

ma¡â§µ (Ar.) :  Günahlar. 
 m. 572, 578, 589, 614, 620, 721,  
807, 1332, 1775, 1809 

             m. (≠enb ü m.) 571 
             m.+den  
                m. 814, 919 
      [=13] 

ma¡âş (Ar.) : Yaşayış, dirilik. 
 m.+a  
               m. 1588 

    [=1] 

mâ-beyin (< Ar. mâ-beyn) : İki şeyin 
                   arası, aradaki şey. 
    bk. mâ-beyn  
         m.+de  
             m. 1187 
              [=1] 

mâ-beyn (Ar.) : İki şeyin arası, aradaki  
                 şey. 
        m.+e  
                      m. 1026 
              [=1] 

Ma¡bûd (Ar.) : Allah. 
     M.  291, 397, 1230, 1658 
     M.  (Rabb-i M.) 239, 326 
                 [=6] 

mâ-cerâ (Ar.) : Cereyan eden, geçen, olup  
               geçen şey. 
     m.-yı beyn-i a§√âb 1245 
     m.+yı  
                   m. 1247 
           [=2] 

mâcin (Ar.) : Hileyi, hile yolunu öğreten. 
  m. (müftµ-i m.)  679 
                 [=1] 

mâ-dâm (Ar.) :  Madem, değil mi ki.           
                m. 114  
       [=1] 

ma¡den (Ar.):  Yer kabuğunun bazı   
bölgelerinde çeşitli iç ve dış 
doğal etkenlerle oluşan, 
ekonomik yönden değer taşıyan 
mineral, maden.           

      m. 560 
     m.-i cûd 1112 

      m.+idür  
                    m. 483, 1108, 1115, 1211 
             [=6] 

ma¡deniyyât (Ar.) : Madenler. 
           m.  224 

              [=1]  
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ma¡dûd (Ar.) : Muayyen, belli. 
     m. 1030, 1518 
        [=2] 

ma¡dûl  (Ar.) : Sapılacak yer. 
   m. 723 
    [=1] 

ma¡dûm (Ar.): Yok olan, mevcut olmayan. 
    m.  ol-  358, 503, 1599, 2031 
              [=4] 

ma¡füv (< Ar.  ma¡füvv ) : Affolunmuş,   
               suçu bağışlanmış. 
       m. ol-  1974 
                [=1] 

maπbûn (Ar.) : Şaşkın, şaşırmış. 
                 m. ol- 117 
            [=1] 

maπfiret (Ar.): Allah’ın kullarının  
                günahlarını bağışlaması. 
      m. 366, 947 
     m.+dir  

       m. 748 
          [=3] 

maπfûr (Ar.) : Allah tarafından günahları   
affedilmiş olması için dua edilen 
kimse, ölmüş, kimse. 

   m. eyle-  139 
   m. it-  592 

  m. ol-  911, 1252 
          [=4] 

maπmûm (Ar.) :  Gamlı, kederli. 
         m. 989 
          [=1] 

maπrib (Ar.) : Garb, batı. 
   m.+den 

     m. 1896 
        [=1] 

maπrûr (Ar.) : Büyüklük taslayan. 
   m. 818 
     [=1] 

mâh (Far.) : Ay. 
 m. 238 

m. u «urşµd   1109 
       [=2] 

ma√abbet (Ar.) : Sevgi. 
m. 506, 587, 591, 726, 1634, 
2014 

        m.+den 
           m. 2015 

              [=7] 

ma√al (< Ar. ma√all ) :  Yer. 
         bk.  ma√all  
  m. 1938 
  m.+da  
                m. 618, 1950 
  m.+dır  
                 m.  1141 
        [=4] 

mâ-«alâ (Ar.)  :  -dan başka. 
     m.+dan 
                   m. 893 
           [=1] 

ma√all (Ar.)  : Yer. 
    m.+iñ   
                  m. 1391 
         [=1] 

ma√alsiz  (Ar.+T.) : Yersiz.  
        m. 1457 
           [=1] 

mahâret (Ar.): Mahirlik, ustalık, 
                beceriklilik      

   m. 79, 123, 199, 217, 1764, 1890 
                    [=6] 

ma«âric (Ar.) : Huruç edecek, çıkacak  
                yerler. 
                m. 338 
     m.+den  
                   m. 496 
          [=2] 

ma√bûb (Ar.): Muhabbet olunmuş,   
               sevilmiş, sevilen  
     m.-ı zµbâ 1635 
           [=1] 
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ma√cûb  (Ar.) :  Utanmış, utangaç.   
     m. ol-  1398 
         [=1] 

ma«dûm (Ar.) :  Evlat. 
      m. («ayr-ı m.) 1199 
          [=1] 

ma√fûf  (Ar.) : Etrafı, zarar gelmesin diye  
              kuşatılmış, çevrilmiş. 
         m. ol-  844 
            [=1] 

ma√fû@  (Ar.) : Hıfz olunmuş, saklanmış,  
               gizlenmiş. 

     m. (lev√-i m.)  473 
      m. it-  2020 
      m. ol-  104   

     m.+a 
         m. (lev√-i m.)  586, 832 

                   [=5] 

mâhir (Ar.): Maharetli, hünerli, becerikli. 
  m. ol-  129, 489 

          [=2] 

ma«lû… (Ar.) : Yaratılmış, yaratık.  
    m. 447, 1469 (2), 1616 
    m.  mı 1468 
          [=5] 

ma«lû…atân (Ar.): Yaratılmış şeyler,   
                      canlılar; yaratıklar.    
            m.+dur  
                          m. 1762 
                 [=1] 

Ma√mûd (Ar.) : Hz. Muhammed’in en  
                 büyük şefaat makamı, cennet. 
              M. 1136 
                           [=1] 

ma√mûl (Ar.) : Haml olunmuş, yüklenmiş. 
      m.  550, 626, 723 
              [=3] 

ma√rem (Ar.) : Haram, şeriatın yasak   
               ettiği şey.   
    m.+dür  
                   m. 805 
 

  m.+i 
               m. 848 
    [=2] 

ma√rûm (Ar) : İstediğini, dilediğini elde   
                 edemeyen. 
                 m. (fekk-i m.)  34 
              [=1] 

ma√sûb (Ar.): Hesap edilmiş, hesaba dahil   
               edilmiş.    
               m. ol-  1963 
              [=1] 

ma√§ûr  (Ar.) : Kuşatılmış, sıkıştırılmış. 
     m. ol- 1099 
         [=1] 

ma«§û§ (Ar.) : Ayrı, hususi olarak, özel. 
     m.  530, 1046, 1116 
               [=3] 

ma√şer  (Ar.) : Kıyamette ölülerin dirilip   
               toplanacakları yer. 
     m. 1616 

    m. (rûz-ı m.) 1623 
     m.+de  
                  m. 136, 184, 2023 
            [=5] 

mâh-ı tâb (< Far. mâh-tâb): Ay ışığı,  
                   mehtap. 
         m.+ı  
                      m. 1209 
              [=1] 

ma«tûn   (Ar.) : Sünnet edilmiş. 
      m. 1155 
         [=1] 

ma√v (Ar.) : Yok etme, ortadan kaldırma,  
perişan etme; batma, bitme, yok 
olma.  
m. ol-  657, 917, 1140, 1219, 1265, 
1315, 1595, 1850 

              [=8] 

ma√≥ (Ar.) : Halis, aslı, ta kendisi. 
 m.-ı ra√met 15 

m.-ı ◊a…… 1365 
       [=2] 
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ma«≠ûl (Ar.) : Hor, hakir, perişan. 
    m. ol- 1657 
      [=1] 

ma√zûn (Ar.) : Hüzünlü, tasalı, kaygılı. 
    m. ol-  117 
     [=1] 

ma…âm (Ar.) : Mevki, kat, yer. 
              m.  ol-  58, 1289 
   m.+a  
                m. 1213 
   m.+dur 
                m. 1136 
   m.+ı 
                m. 1197, 1485 
   m.+ı 
                 m. 1255 
   m.+ım  
                m. 1180 
  m.+ın 
                m. 29, 1230 
  m.+ıñ 
                m. 1267 
       [=11] 

ma…âmât (Ar.) : Makamlar, durulan  
                 yerler. 
      m. 1628 
      m.+ı 
                   m. 1758 
          [=2] 

ma…bûl (Ar.) : Kabul olunmuş, beğenilen,   
              hoş karşılanan.   
             m. it-  626, 1835 
             m. ol- 668 (2), 1248, 1273 
               m.-i der-gâh   2010 
            m.+dur  
               m. 984 
      [=8] 

ma…hûr  (Ar.): Allah’ın gazabına uğramış. 
    m.  1875 
       m. ol-  1569, 1656, 1696, 1895 
           [=5] 

mâkir (Ar.) :  Hileci. 
 m. 679 

     [=1] 

ma…rûn  (Ar.) : Yakınlaştırılmış, yakın. 
     m. ol-  689, 1043, 1881 
              [=3] 

ma…§ûr (Ar.) : Bir şeye ayrılmış. 
    m. ol-  1210 
         [=1] 

ma…tûl (Ar.) : Katledilmiş, vurulmuş,   
             öldürülmüş.     
   m. 1248, 1923 
           [=2] 

ma…≥µ (Ar.) : Kaza olunmuş, ödenmiş. 
  m. ol-  588 
      [=1] 

mâl (Ar.) : Bir kimsenin tasarrufu altında   
         bulunan değerli ve gerekli şey.   
            m. 736, 799, 1826, 1959 
            m.-ı eytâm  765 

m.-ı πanµmet 1129 
 m.+ı 
               m. 791, 854, 855 
 m.+ı 

m. 790, 816, 885, 1869, 1899, 
1969 

 m.+ımdan  
               m. 1958 
 m.+ın 
                m. 771, 912 
 m.+ıñ 
                914 (2) 
 m.+ından  
                m. 871, 900 
       [=22] 

Mâlik  (öz. a.): Asıl adı Mâlik bin  

Enes’tir. Ehl-i Sünnet’in dört 

büyük mezhebinden biri olan 

Maliki mezhebinin kurucusudur.  

    M. 1287, 1501, 1558, 1562 
                 [=4] 

mâlik (Ar.) :  Sahip.  
m. ol-  1956 

               [=1] 
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ma¡lûm  (Ar.) : Bilinen, belli. 
            m. 1575, 1757 

 m. ol-  65, 222, 273, 332, 503,   
553, 640, 880, 882, 1345, 1599 
 m.-ı »âli… 830  

  m.+ı   
                m.  205 
       [=15] 

ma¡mûr (Ar.) : Bayındır, şenlikli. 
              m. 1593, 1608 
   m. eyle- 1252 
   m. it-     158 
   m. …ıl-  148, 1215   

  m.  ol-  702, 1319, 1494, 1594, 
             1824 
               [=11] 

ma¡nâ (Ar.)  :  Anlam. 
  m.  551 
  m.+da  
               m. 619 
  m.+sını 
               m.  1995 
  m.+yı  
                m. 280 
      [=4] 

mânend (Far.) : Benzer, eş. 
    m.-i fâ≥ıl 56 
         [=1] 

ma¡neviyye (Ar.) :  Ruha, manaya ait olan.  
           m. (§ıfât-ı m.)  347 
                [=1] 

mâni¡ (Ar.)  :  Alıkoyan, engel olan. 
 m. ol-  481, 652, 734, 930, 988, 
1375, 1844, 1916 

           [=8] 

man†ı… (Ar.): Hakikat ararken yapılan   
zihnî muamelelerden hangilerinin 
doğru ve hangilerinin yanlış yola 
çıktığını gösteren ilim. 

   m. 128, 204 
   m.+da  
                m. 203 
 

 m.+dan  
                m. (¡ilm-i m.) 549 
         [=4] 

man@ûm (Ar.) : Vezinli, kafiyeli söz, şiir. 
     m. 65, 177, 222, 2031 
     m.+uñ  
                   m.  261 
            [=5] 

man@ûme (Ar.) : Vezinli, kafiyeli söz, şiir. 
        m. 2013 
          [=1] 

mâr (Far.) : Yılan. 
 m. u mârân 165, 1780 

m. (zehr-i m.) 1354   
      [=3] 

mârân (Far.) :Yılanlar. 
  m. 167, 1619 

m. (m. u mârân) 165, 1780                           
m. (zehr-i m.) 1476 

             m. u  ¡a…reb    1781  
            [=6] 

mara≥ (Ar.) : Hastalık. 
  m.+dan+kim  
                m. 1448 
 m.+dur  
                m. 82 
 m.+lardan  
                m. 1450, 1451 
        [=4] 

ma¡rifet (Ar.) : Bilme, biliş.  
     m. 725 
       [=1] 

Mâriye (öz. a) : Şemun adında birinin kızı   
olup hicretin yedinci yılında kız 
kardeşi Şirin  ile birlikte, 
Mukavkıs tarafından Hz. 
Muhammed’e hediye edilen Kıpti 
bir cariye. 

   M.  1201 
      [=1] 

marµ≥ (Ar.) : Marazlı, hasta, hastalıklı. 
 m. ol-  896, 1424 
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 m.+i  
               m. 1444 
      [=3] 

ma¡rûf (Ar.) : Herkesçe bilinen, tanınmış,   
              belli. 
             m. (ferd-i m.) 243 
             m.-ı emr    1587 
             m. ol-   2,  844 
          [=4] 

Ma¡rûf-i Ker«µ (öz. a) : Hanefî mezhebinin   

sistemleştirilmesinde 

önemli katkıları bulunan, 

Irak Hanefîliği çizgisinin 

önde gelen temsilcisi.  

                 M.  1553 
                   [=1] 

Mârût (öz. a.): Arkadaşı “Hârût” ile  

meşhur olan bir melek olup büyü 

ile  uğraştıklarından dolayı 

kıyamete kadar kalmak üzere 

Babil’de kuyu içerisinde 

hapsedilmişlerdir.   
        M.  948 
          [=1] 

mar≥µ (Ar.) : Rıza gösterilmiş, beğenilmiş;   
 m.  901, 907 
 m. ol-  588  
    [=3] 

mâ-saba… (Ar.) : Geçmiş şey, geçmiş. 
                 hoşnutluk.     
      m.+dan  
                    m. 512 
          [=1] 

mâ-§ada… (Ar.): Tasdik edilen, olunan  
                 husus.  
      m.+dur 
                    m. 258 
           [=1] 

mâsi√  (Ar.) : Mesh eden kişi.  
  m.+e  
               m. 1382 
      [=1] 

mâ-sivâ  (Ar.): Dünya ile ilgili olan şeyler. 
     m. 326, 330 
     m.+dan 
                   m. 76, 301, 736, 878 
     m.+ya 
                  m.  3, 302 
           [=8] 

mâ¡§iyet (Ar.) : Asilik, itaatsizlik; günah. 
     m. 580, 929 
     m.+den  
                   m. 1334 
     m.+dir 
                   m.   748 
            [=4] 

ma§la√at  (Ar.) : Ehemmiyetli iş. 
        m. 1362 
                [=1] 

ma§nû¡ât (Ar.) : Sanat ile yapılmış şeyler. 
       m.-ı ~âni   ¡284 
               [=1] 

ma¡§ûm (Ar.) : Suçsuz, kabahatsiz. 
    m. 640, 989, 1651 
    m. («ˇâce-i ma¡§ûm) 1224  

                 [=4] 

ma†la¡ (Ar.) :  Doğacak yer. 
 m.+ından 

    m.  1522 
       [=1] 

ma†lab (Ar.) : Talep olunan, istek. 
   m.+ı 
                 m. 1114 
        [=1] 

Mâtürµdµ  (Ar.) : Matüridiye mezhebine   

                  bağlı kişiye verilen ad.   
         M.  24, 1509 
             [=2] 

mayıs : Yılın beşinci ayı. 
   m. 1414 
      [=1] 

ma@har (Ar.) : Nail olma, şereflenme. 
    m. ol-  38 
       [=1] 



509 

mâ≥µ  (Ar.) : Geçmiş zaman. 
 m. ol-  878, 1765 
     [=2] 

ma≥mûn (Ar.) : Mana. 
  m.-ı ¢ur™ân 1547 
     [=1] 

ma¡zûl (Ar.) : Azledilmiş, görevden   
             alınmış.  
  m. 731, 1923 
        [=2] 

mebâ√i&  (Ar.)  :  Konular, bahisler.  
       m.  201 
        [=1]   

meb≠ûl  (Ar.) : Bol, çok. 
    m. 823   

  m. (sa¡y-i m.) 1888 
  m. ol- 1835 

            [=3] 

mecâz (Ar.) : Hakikatin, gerçeğin zıttı. 
  m.+a  
               m. 404, 509 
 m.+dan  
               m. 509 
     [=3] 

mecâzât (Ar.) : Gerçeğin zıttı olan şeyler,   
               mecazlar. 
     m. 463 
       [=1] 

mecâzµ (Ar.) : Mecaza ait, mecazla ilgili  
              olan. 
   m.  214, 513 
       [=2] 

mecbûb (Ar.) :  Hadımlaştırılmış, iğdiş  
               edilmiş kimse.  
     m. eyle-  812 
           [=1] 

mechûl (Ar.) : Bilinmeyen, meçhul. 
  m.+e  
               m. 205, 548, 554 
        [=3] 

meclis (Ar.) : Görüşülecek bir mesele için  

       bir araya gelmiş insan topluluğu.   
 m.+i 
               m. 1153, 1157 
         [=2] 

mecmû¡ (Ar.): Toplanmış, bir araya   
               getirilmiş şey, tüm.           
     m.  ol-  822 
         [=1] 

mecnûn (Ar.) :  Çıldırmış, deli. 
    m. 1338 
       [=1] 

mecrû√ (Ar.) : İnandırıcı sözlerle   
               çürütülmüş fikir, mevzu. 
      m. ol-   540 
          [=1] 

me™cûr (Ar.) : Ecr ve sevabı verilmiş olan.         
   m. ol-  1251, 1498 
            [=2] 

Me™cûc (Ar.): “Yecüc” ile birlikte  
             kullanılır. Kısa boylu kavim.  
   M. (Ye™cüc ü M.) 1882 
   M.+üñ  
                 M. 1819 
         [=2] 

meddâ√ (Ar.) :  Daha,  çok metheden.  
    m.+ı 
                 m. 1207 
         [=1] 

medfû¡ (Ar.) : Verilmiş.  
   m.  ol-   705, 1904 
        [=2] 

medfûn (Ar.) : Gömülmüş. 
    m.  ol-  1881 
        [=1] 

med√ (Ar.): Övme, birinin iyi şeylerini  
           söyleme.     
  m.+ile  
                m. 2017 
       [=1] 

Medµne (öz. a.): Hicaz’da Hz.   
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Muhammed’in türbesinin 
bulunduğu şehir. 

    M. 1825, 1872 
            [=2] 

Medyen (öz. a): Hz. Şuayb’ın peygamber  
olarak gönderildiği kavmin 
yaşadığı yer.  

     M. 1039 
       [=1] 

mefhûm (Ar.) :  1. Sözden çıkarılan mana. 
       m. 273, 553 
                                  [=2] 

                          2.  Anlaşılmış. 
                m.  1757  

               m. ol- 358    
          [=2] 

mef…ûd (Ar.) : Olmayan, bilinmeyen. 
     m. ol-  662 
        [=1] 

meger (Far.) : Meğer, oysaki, halbuki. 
    m.  75, 1073, 1526, 1639 
                [=4] 

mehâbet (Ar.) : Azamet, ululuk. 
      m.+den  
                    m. 106, 1120 
            [=2] 

mehd(Ar.) : Beşik. 
 m.+in 
               m. 1156 
    [=1] 

Mehdµ (öz. a.) : Hadislere göre kıyamete  
yakın bir zamanda dünyaya 
gelecek ve insanları İslam ahlakına 
yaklaştıracak ve tüm dünyaya 
hidayet dağıtacak bir insandır.      

  M. 1099, 1846, 1858, 1861, 1875 
  M.+niñ  
                M. 1818 
       [=6] 

me™«û≠  (Ar.) : Alınmış, çıkarılmış. 
   m. ol-  486 
      [=1] 

mekân (Ar.) : Yer, mahal. 
 m.+a 
               m. 1471 
 m.+da 
               m.  1181, 1269 
 m.+ı 
               m. 386, 1394, 1633 
 m.+ı 
                m. 996, 1563, 1724 
 m.+ıdır  
                m. 1024 
 m.+ıñ 
               m. 1266 
     [=11] 

mekârih (Ar.): Tiksinilecek şeyler; dertler,  
               sıkıntılar.  
     m.+den 
                  m. 1304 
         [=1] 

mekes (Far.) : Sinek . 
   m.   167, 1130 
        [=2] 

mekir (<Ar. mekr) : Hile, düzen. 
   bk. mekr 
  m.+den  
                 m. 1334, 1809 
          [=2] 

Mekke (öz. a.): Hicaz’da Hz.  

Muhammed’in doğduğu ve 

Kâbe’nin bulunduğu şehir. 

   M.  1188, 1872 
          [=2] 

mekr (Ar.) : Hile, düzen. 
 m.-i »udâdan 786  

m.-i şey†ân  847, 1950 

m. ü  √µle 964 
 m.+inden  
                m. 1581 
       [=5] 

mekrûh (Ar.) : Yapılması şeriatça hoş  

               görülmeyen hâl. 
     m.  715, 716 
          [=2] 
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mek& (Ar.) : Durma, bekleme, bir yerde  
           kalma. 
 m. it-  1769 
    [=1] 

meksûr (Ar.) : Kırılmış. 
    m. 1875 
     [=1] 

mekteb (Ar.) : Okul. 
   m.+de 
                 m. 1908 
       [=1] 

melâhµ (Ar.) : Oyunlar, eğlenceler. 
  m. 746 
  m.+niñ  
                m. 747 
      [=2] 

melâlet (Ar.) : Sıkılma, sıkıntı.  
  m.+den  
     m. 1626 

        [=1] 

melâm (Ar.) : Çekiştirilmiş. 
  m.+ı 
    m. 1925 

       [=1] 

melâmet (Ar.) : Ayıplama, kınama  
     m. 1627 
       [=1] 

melek (Ar.): Allah’ın, hâlleri diğer  

canlılara benzemeyecek şekilde 

nurdan yarattığı varlıklar. 

  m. 957, 1161, 1610 
  m.+den  
               m. 948, 951, 953, 968 
  m.+dür  
               m. 1409 
  m.+ler  

m. 267, 473, 514, 920, 937, 959, 
961, 962, 966, 988, 990, 1156, 
1194, 1389, 1471, 1598, 1675, 
1755, 1788, 1794, 1808 

  m.+lerden 
               m. 960, 970 
     [=31] 

melfû@ (Ar.): Telaffuz olunmuş, okunmuş,  
             söylenmiş.    
  m. it-  104 
   m. ol-  473 
     [=2] 

mel√ame (Ar.) : Kanlı savaş. 
      m. 1820 
        [=1] 

mel√û@ (Ar.) : Mülahaza edilen, 
düşünülebilen, hatıra gelen 
şeyler. 

     m. eyle-   2020 
     m. ol-  553  
       [=2] 

me™lûf (Ar.) : Alışmış, huy edinmiş. 
  m. ol-  181 
        [=1] 

mel¡ûn (Ar.) : Kovulmuş. 
   m.  (şey†ân-ı m.)  1338 
          [=1] 

memât (Ar.) : Ölüm. 
  m. 361 
  m.+a  
               m. 656 
  m.+ı 
               m. 86, 1093 
       [=4] 

memdûd (Ar.): Çekilmiş, uzatılmış,  
                 uzatılan.      
      m. (cisr-i m.) 1658 
             [=1] 

memdû√ (Ar.) : Övülmüş. 
       m. (…avl-i m.) 972 
              [=1] 

memhûr  (Ar.) : Mühürlü, mühürlenmiş. 
       m. it-  1895 
           [=1] 

memlû (Ar.) : Doldurulmuş, dolu. 
    m. it- 1406 
    m. ol-  938  
         [=2] 
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memnû¡ (Ar.): Mennedilmiş, yasak  
               edilmiş, yasak.    

   m. ol-  564, 1080, 1151, 1462,     
   1756 

     [=5] 

memnûn (Ar.) :  Razı, hoşnut. 
     m. ol-  1657 
        [=1] 

me™mûr  (Ar.) : Emir almış olan kimse. 
     m. ol-  1251 
        [=1] 

men¡ (Ar.): Yasak etme, durdurma,   
           bırakmama. 
           m. eyle-  152, 815, 1949 
           m. it-  750 
           m. ol-  951, 1291 
           m. olun-  1459 
           m.+e  

    m. 209 
           m.+i 
               m. 194 
            m.+idür  
                m. 1587 
     [=10] 

menâfi¡ (Ar.) : Menfaatler, yararlar 
    m. 694 
     [=1] 

menâhµ (Ar.) : Haram olmuş, yapılması  
               dinen yasak olan şeyler. 
    m. 746 
    m.+den  
                  m. 1301 
        [=2] 

menâ…il (Ar.): Yarım daire şeklindeki  
               aletler.   
    m. 745 
      [=1] 

menâre (Ar.) : Minare. 
     m.  1530, 1877, 1884 
         [=3] 

menfes (Ar.): Nefes alacak yer, nefes   
              deliği.  

 m. 1395 
    [=1] 

menµ  (Ar.) : Döl suyu, bel suyu. 
 m. 1613 

  m.+den  
    m. 924 
      [=2]  

menkû√a (Ar.) : Nikâhlı kadın. 

       m.  1196 
          [=1] 

men…ûl (Ar.) : Ağızdan ağza geçmiş, söz,   
               haber.         
     m. 823 
       [=1] 

menn (Ar.): İhsan etme, iyilik etme,  
            bağışlama.  
  m. 799 
    [=1] 

mennâ¡   (Ar.) : Menedici, önleyici. 
      m. 750 
      [=1] 

mensû« (Ar.): Hükümsüz bırakılmış,  
                hükmü kaldırılmış.  
      m. ol-  1028 (2), 1052 
             [=3] 

menşe™ (Ar.) : Bir şeyin neşet ettiği, çıktığı   
             yer, esas, kök.       
   m.+i 
                m. 971 
       [=1] 

menzil (Ar.) : Ev. 
   m. 1750 
      [=1] 

merâ√im (Ar.) :  Merhametler, acımalar.
     m. 1779 
         [=1] 

merâtib (Ar.) : Aşamalar, dereceler. 
    m. 238, 843, 1219, 1314 
    m.+ce  
                  m. 1669, 1758 
               [=6] 
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mercân (Ar.) : Değerli taş, mercan. 
   m. (la¡l-i m.)  69, 1110 

  m. (dürr ü m.) 1684 
        [=3] 

mercû (Ar.) : Rica olunan. 
  m.  ol-  1974 
  [=1] 

mercû√  (Ar.) : Başka bir şeyin kendisine   
                üstün tutulduğu şey.        
      m. (…avl-i m.)  972 
          [=1] 

merd (Far.) : Özü, sözü doğru, yiğit. 
 m.-i fâ™i…   44 
     [=1] 

merdûd (Ar.) : Reddolunmuş, kovulmuş. 
              m. (şey†ân-ı m.) 1605 
   m. (…avl-i m.) 1746 
   m. it-  1036 
   m.  ol-  291, 502, 662, 1518, 1535
                 [=8] 
 
merfû¡ (Ar.) : 1. Hükümsüz bırakılmış. 

m. ol-  508, 564, 822 
  m.+dur  
                            m. 700 
       [=4] 

                     2. Kaldırılmış, yükseltilmiş. 
   m. …ıl- 1080 

m. ol-   705, 1151, 1462, 
1756, 1904 
      [=6] 

mer√abâ (Ar.) : Hoş geldiniz. 
      m. 1179 
        [=1] 

merhem (Ar.): Acıyı giderecek ve   
                avunduracak olan sebep. 
     m. …ıl- 18 
       [=1] 

mer√ûm (Ar.) : Ölmüş, ölü. 
     m. 34 
      [=1] 

merkeb (Ar.) : Eşek. 

 m.+den 
    m. 1723 

       [=1] 

merrât (Ar.): Defalar, kereler, birçok  
              defalar. 
    m. 955 
      [=1] 

Meryem (öz. a.): Hz. İsa’nın annesi, Hz.  
                Meryem.  
     M. 1049, 1148 
           [=2] 

mesâfât (Ar.) : Aralar, uzaklıklar. 
     m. 1313 
       [=1] 

mesâfet (Ar.) : Ara, uzaklık. 
     m. (fµ'l-m.) 931 
            [=1] 

me§â√if   (Ar.): Sahife hâline getirilmiş  

                  şeyler, kitaplar.   

        m.  448 
            [=1] 

me§â™ib (Ar.) :  Felaketler.  
     m. 757 
       [=1] 

mesâ™il  (Ar.) : Meseleler. 
    m. 2027 
    m.+den  

       m. 2030 
           [=2] 

mesâkµn (Ar.) : Çok fakir olanlar. 
     m. 1992 
        [=1] 

me§âli√ (Ar.) : İşler. 
       m. 160, 1981 
          [=2] 

mesâlik (Ar.): Sülûk edilen, tutulan yollar. 

     m. 1562 
       [=1] 

mescid (Ar.): Secde edilecek, namaz  
              kılınacak yer, küçük cami. 
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 m. 1670 
 m.+i 
               m. 1267 
 m.+ler  
                m. 1633 
        [=3] 

mesdûd (Ar.) : Kapanmış, kapalı. 
    m. ol-  1535, 1897 
           [=2] 

meserret (Ar.) : Sevinç, şenlik. 
       m. 395, 1454 
               [=2] 

mes√ (Ar.) : Bir şeyi el ile sığama, silme. 
 m. it-  1376 
 m.+e  
                m. 1375, 1382 
 m.+i 
                m.  1517 
 m.+iñ 
               m. 1377 
      [=5] 

mesi√ (< Ar. mes√ ): Bir şeyi el ile   
             sığama, silme. 
     bk.   mes√   
 m. 1372, 1374, 1378, 1380, 1381 
 m.+i 

   m.  1853 
       [=6] 

mesken (Ar.) : Sakin olacak, oturulacak  
               yer.  
    m. ol-  1225, 1770 
    m.+i 
                 m. 938 
         [=3] 

meslûb (Ar.) : Alınmış, giderilmiş 
     m. 1398 
        [=1] 

mesrûr (Ar.) :  Memnun, sevinmiş. 
             m. eyle-  139, 148 
  m. it-  592 

 m. ol- 818, 834, 1169, 1656, 1696,   
1824, 2023 

     [=10] 

mest (Ar.): Mesh verilen ve üzerine pabuç  
giyilen kısa konçlu hafif ve yumuşak 
ayakkabı. 

 m. 1372 
    [=1] 

mestûr (Ar.) :  Kapalı, gizli. 
  m. ol-  821, 834, 1569, 1861 
  m.+dır  
                m . 574 
       [=5] 

meşπûl (Ar.): Bir işle uğraşan, iş görmekte   
              olan.   
    m. ol-  1360 
       [=1] 

meş√ûn (Ar.) : Doldurulmuş, dolu. 
    m. ol-  1155, 1164 
            [=2] 

meşhûr (Ar.): Şöhretli, şöhret kazanmış,   
              ün salmış.        
    m. 1190, 1361 
    m. ol-  1103, 1215  

            [=4] 

meşiyyet (Ar.) : 1. İrade. 
      m. 423, 581 
                              [=2]       

     2. Arzu, istek. 
                            m.  506, 587, 590, 667 
              [=4] 

meşreb (Ar.): Yaradılış, mizaç, ahlak.  
    m.+inden 
                   m. 1551 
          [=1] 

meşrû√ (Ar.) : Şerh olunmuş, açıklanmış. 
   m. 1025 
   m. it-  540  
         [=2] 

me†âlib (Ar.): Talep olunan, istenen  
              şeyler.       
     m. 2030 
        [=1] 



515 

metânet (Ar.): Metinlik, sağlamlık,  
               kuvvetli olma.  
     m. 1917 
        [=1] 

me™vâ (Ar.) : Yurt, mesken, makam. 
 m. (cennât-ı m.)  138, 2022 
           [=2] 

mevâdd (Ar.): Kanunlar, nizamlar,  
               hususlar. 
     m.+ı   
                  m. 41 
        [=1] 

mevâ…ıf (Ar.) :  Durak yerleri, oturulacak  
               yerler.  
     m. 505 
      [=1] 

mevâni¡ (Ar.) : Mâniler, engeller. 

    m. 80, 663 
    m.+den  
                  m. 35, 529 
            [=4] 

mevcûd (Ar.) : Var olan, bulunan. 
     m. 239, 326, 397, 502 
     m.+ı 
                  m. 345 
         [=5] 

mevcûdetân (Ar.) : Var olan şeyler,  
                      varlıklar. 
            m.+dur  
                          m. 1762 
                 [=1] 

meveddet (Ar.) : Sevme, sevgi. 
        m. 591 

       m. …ıl- 2014 
               [=2] 

mevhûb (Ar.) : İhsan edilmiş, verilmiş. 
       m. ol-  1963 
             [=1] 

Mevlâ (Ar.) : Allah. 
  M.  1406, 1705, 1814, 1898 
  M.  (Rabb-i M.) 673  
 

 M.+sı  
                M. 1891 
       [=6] 

Mevlâ Fenârµ (Molla Fenârî) (öz. a.) :   
Osmanlı âlimi. Asıl adı 

Şemseddin Muhammed b. 

Hamza’dır. Osmanlı 

Devleti’nde tasavvufa ilgi 

duyan ilmiye 

mensuplarının önde 

gelenlerindendir. 

               M.  52, 275 
                    [=2] 

Mevle'l-»ayâli  (Molla Hayali)  (öz. a.):   
İslam âlemince ünlü 

kelam, mantık ve fıkıh 

bilginidir. Fatih Sultan 

Mehmed devri 

âlimlerinden. Asıl adı 

Şemseddin Ahmed.  
                  M.  1063 
                    [=1] 

mev§ûf (Ar.) : Vasfolunmuş, vasıflanmış. 
     m. ol-  2, 243, 354, 367, 402 
                      [=5] 

mevt (Ar.) :  Ölüm. 
 m. 692, 1424 

m. (µ…ân-ı m.) 1585 
m.-i †â¡ûn 1827 

 m.+e  
   m. 1881 

 m.+i 
               m. 1748 
 m.+im  
               m. 1929 
 m.+iñ   
                m. 1945 
       [=8] 

mevtâ (Ar.) : Ölüler, ölmüşler. 
  m. 1568, 1614, 1868 
  m.+da  
                m. 804, 939 
  m.+ya 
               m. 693, 707 
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 m.+yı  
              m. 940, 1276, 1473 
         [=10] 

mev¡ûd (Ar.) : Vadolunmuş, söz verilmiş. 
    m. …ıl-  1136 
    m. ol-  1131, 1897 
            [=3] 

mev≥û¡ (Ar.) : Vazolunmuş, konulmuş. 
   m. 507, 508 
   m.+a  
                 m. 550 
        [=3] 

meydân (Ar.) : Geniş, açık, düz yer, alan. 
m. al-  “Gelişmek, yayılmak,  
geniş ölçüde olmak.”   1568, 
1924 

     m.+a 
                   m.  231, 1607, 2036 
              [=5] 

meyl (Ar.) :  Eğilme, tutulma.  
 m. it-  356, 1302 
 m.+ile 
               m.  802 
 m.+im  
               m. 1575 
       [=4] 

meyve (< Far. mµve) : Meyve, yemiş. 
  m.+ler  
                m. 1733 
     [=1] 

meyve-dâr (Far.): Meyveli, yemişli, yemiş  
                   veren. 
        m. 118 
           [=1] 

meyve-hâ (Far.) : Meyveler, yemişler. 
       m.+dır  
                     m. 1344 
              [=1] 

meyvesiz (Far.+T.) : (mec.)  Verimsiz,  
                   ortaya eser koymayan.  
         m. 1356 
             [=1] 

meyyâl (Ar.) : Çok istekli, düşkün. 
    m. …ıl-  2017 
         [=1] 

meyyit (Ar.) : Ölmüş. 
   m. 1474 
   m.+le 
                  m. 692 
        [=2] 

me≠âhib (Ar.) : Mezhepler. 
      m. 1850 
        [=1] 

mezâyâ (Ar.) : Meziyetler, üstünlük  
                vasıfları. 
       m. 549 
          [=1] 

me≥âyı… (Ar.) : Dar, sıkıntılı yerler. 
       m. 1428 
       m.+dan  
                      m. 1427 
              [=2] 

mezbûr (Ar.): Adı geçen, yukarıda  
              söylenmiş olan. 
     m. (oπlan-ı m.) 905 
           [=1] 

me≠heb (Ar.) : Gidilen, tutulan yol.   
     m. 246, 687, 1283, 1506, 1538 
     m.+de  
                   m. 1297 
     m.+i 
                   m. 1499 
      m.+im 
                    m. 26 
      m.+inden 
                    m. 1551 
      m.+leri 
                    m. 1850 
             [=10] 

me≠iy (< Ar. me≠iyy) : Kamıştan idrardan  
evvel gelen meniye benzer koyuca 
beyaz su.  

              m.+den  
                  m. 924 
        [=1] 
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me≠kûr (Ar.) : Zikrolunmuş, adı geçmiş,  
               anılmış. 

   m. 187, 646, 744, 905, 1190,    
   1235, 1319  

    m.+a  
                  m. 1947 
         [=8] 

me≠kûrât (Ar.) : Zikredilmiş, adı geçmiş,  
                  anılmış şeyler. 
       m.  1191, 1910 
              [=2] 

mı§dâ… (Ar.) : Bir şeyin doğru olduğunu  
               ispat eden şey; ölçüt. 
     m. 1344 
      [=1] 

mihmân (Far.) : Misafir, konuk. 
      m. ol-  969, 1908 
            [=2] 

mi√net (Ar.) : Gam, keder, sıkıntı. 
   m. 1867 
     [=1] 

Mikâ™il (Ar.): Dört büyük melekten  
rızıkların dağıtılmasında memur 
olan melek. 

    M. 1611 
    M.+i 

       M. 941 
          [=2] 

mi…dâr (Ar.) : Parça, kısım 
   m. 193, 750, 880, 1138, 1641 
   m.-ı ¢ur™ân 492 
   m.+ı 
                 m. 882 
        [=7] 

mikyâl (Ar.) : Ölçek, tahıl ölçeği. 
  m.+ı 
               m. 776 
      [=1] 

mµl (Ar.): Bir kilometreye yakın bir  
       uzaklık.     
 m. 1624 
   [=1] 

mµlâd (Ar.) : Doğun günü. 
 m. (va…t-i m.) 637 
     [=1] 

milk (Ar.): Birinin tasarrufu altında  
          bulunan şey.     
 m.+i 
               m. 1899 
 m.+im  
                m. 1606 
 m.+iñ   
               m. 1609 
 m.+inde  
                m. 1604, 2011 
 m.+ine  
                m. 31 
 m.+ini  
               m. 135 
      [=7] 

millet (Ar.) : Bir dinde veya mezhepte  
            bulunanların tümü. 
  m. (envâ¡-i m.)  245 
        [=1] 

min (Ar.) : -den, -den beri. 
m. 369, 466, 628, 758, 1081, 1585, 
1586, 1586, 1591 

          [=9] 

minber (Ar.) : Camilerde hatibin çıkıp  
             hutbe okuduğu merdivenli kürsü.   
   m.+inden  
                 m. 1522 
        [=1] 

minnet (Ar.) : Bir iyiliğe, bir iyilik yapana  
             karşı kendini borçlu  görme.      
  m. (şükr ü m.) 1862 
  m.+idür 
                m.  1385 
          [=2] 

minvâl (Ar.) : Tarz, yol, suret, şekil. 
   m. 894 
    [=1] 

mµr (Far.) : Amir, vali, bey. 
 mµr-i mµrân   “Beylerbeyi”   1902 
             [=1] 
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mi¡râc (Ar.) : Göğe çıkma. 
  m. (seyr-i m.)  116, 1571 
  m.+ı  
                m. 1518 
        [=3] 

mµrân (Far.) : Beyler. 
 m. (mµr-i m.) 1902 
      [=1] 

mirâr (Ar.)  : Kereler, defalar, kezler. 
 m.+ı 
               m. 532 
     [=1] 

mir™ât (Ar.) : Ayna. 
 m. 273 
  [=1] 

mµ&â… (Ar.) : Sözleşme, antlaşma. 
 m. (¡ahd ü m.) 637 
       [=1] 

mi&âl (Ar.) : Benzer, andırır. 
 m.+i   
                m.  277, 279, 369 
 m.+inde  
                m. 1647 
       [=4] 

misk (Ar.) : Asya’nın yüksek dağlarında 
yaşayan bir cins ceylanın erkeğinin 
karın derisi altındaki bir bezden 
çıkarılan güzel kokulu madde. 

 m.  1137 
m. ü ¡anber 74, 113, 120, 1079, 
1144, 1707   
m. ü rey√ân 1476 
m. ü e≠fer  1709 

       [=9] 

mi&l (Ar.) : Benzer. 
 m.  379 
 m.-i Ferhâd  191  

m.-i dünyâ 1691 
 m.+i 
              m. 1688 
 m.+in 
                m. 1682 
 

 m.+inde  
                m. 1613 
       [=6] 

miyâh (Ar.) : Sular. 
  m.-ı §âfi 1732 
       [=1] 

mi¡yâr (Ar.) : Ölçü. 
  m. 1641 
    [=1] 

mi¡zâl (Ar.):  Silahsız, yalnız kişi. 
  m. ol-   815 
       [=1] 

mµzân (Ar.) :  1. Akıl, idrak.   
  m. (¡ilm-i m.) 128 
                        m.+da  
                           m. 1588 
      [=2]  

                      2. Terazi, ölçü aleti, tartı.    
  m.  1640, 1715 

m.-ı şer¡  730 
m. ol- 1346  

        [=4] 

mu¡âdil (Ar.) : Eşit, denk. 
    m. 1264, 1630 
    m. ol-  89 
          [=3] 

mu™a««ar (Ar.): Ertelenmiş, geriye   
                   bırakılmış; sonraki.   
         m. 546, 2035 
                [=2] 

mu¡allâ (Ar.) : Yüce, ulu. 
     m. ol-  397, 934 
              [=2] 

mu¡alla… (Ar.):  Talik edilmiş, asılmış,  
                 asılı; bağlı.  
       m.+dır  
                     m. 587, 581 
       m.+dur  

          m. 339, 535 
            [=4] 

mu¡allel (Ar.) : Eksik. 



519 

 m.+dir  
               m. 411 
     [=1] 

mu¡allim (Ar.): Talim eden, öğretmen,  
                 hoca. 
       m. 173 
          [=1] 

mu¡ammer (Ar.) : Ömür süren, yaşamış;   
                    uzun ömürlü; bahtlı. 

         m. …ıl-  140, 161, 706, 2021 
         m. ol-  1020, 1031 

                  [=6] 

mu¡ârı≥ (Ar.): Karşı gelen, karşı görüşte  
               olan.      
     m. ol-  1540 
          [=1] 

mu¡arrâ (Ar.) : Temizlenmiş, arınmış. 
     m. 55, 359, 426, 925 
                m. ol-  377, 399 
              [=6] 

mu¡arref (Ar.):  Anlatılıp bildirilmiş, belli,  
                 bilinen.          
      m. ol-  547, 1703 
                [=2] 

mu¡â§ır (Ar.): Çağdaş, aynı asırda  
               yaşayanlardan her biri. 
    m. ol- 1096 
          [=1] 

mu¡âteb (Ar.) : Tekdir olunan, azarlanan. 
     m. ol-  955, 1498 
                [=2] 

mu¡a††ar (Ar.) : Itırlı, güzel kokulu. 
     m. 120, 490 
     m.+dır  
                    m. 1110 
             [=3] 

mu¡ayyen (Ar.): Tayin edilmiş, belli,  
                   belirli. 
        m. eyle-  882 
                   m. ol- 881, 1623, 1846 
                   [=4] 

mu¡a≠≠eb (Ar.) : Azap içinde bulunan,  
eziyet çeken, çok sıkıntı 
gören. 

        m.+dir  
                       m. 574 
        m.+dür  
                       m. 949 
              [=2] 

mu¡ciz (Ar.) : Acze düşüren, başkalarını     
-bir şey yapmada- geri bırakan;  
kimsenin yapamayacağı yolda 
olan. 

    m. 1325 
       [=1] 

mu¡cizât (Ar.) : Mucizeler. 
    m.+a  

      m. 1141 
    m.+ı 

       m. 1055, 1089, 1328 
                [=4] 

mu∂il (< Ar. mu∂ill) : Dalalete düşüren,  
            doğru yoldan çıkaran.    
  m. 1511 
    [=1] 

mufa««am (Ar.) : Saygı, büyüklük, ululuk  
                    kazanmış, itibarlı.  
           m. 921, 1278, 1409 
           m. ol-  26 
               [=4] 

mufa≥≥al (Ar.): Başkalarına üstün 
                 tutulmuş.   
      m. 800, 959, 1086, 1370 
      m. …ıl-   5,  

     m. ol-  720, 958, 1084 
      m.+dır  
                    m. 459, 468, 921, 1371 
      m.+dur  
                   m. 1085, 1363 
               [=14] 

muf†ırât (Ar.): Oruç açanlar, oruç  
                bozanlar.  
     m.+dan  
                   m. 904 
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    [=1] 

muπâyir (Ar.) : Aykırı, uymaz, başka 
               türlü.    
     m.+dir  
                   m. 498, 1368 
            [=2] 

muπayyer (Ar.): Değiştirilmiş,  
                   başkalaştırılmış. 
        m. 1009 
        m. it-  779 
                   m.+den  
                     m. 446 
            [=3]   

muπla…ât (Ar.) : Anlaşılmaz şeyler, zor
      şeyler.       
        m.+ın 
                     m. 1548 
            [=1] 

mu√abbet (< Ar. ma√abbet  ) : Sevgi. 
         m. 436 
          [=1] 

muhâcir (Ar.) : Göçmen, göç eden. 
     m. 1240 
         [=1] 

mu√addi& (Ar.) : Hadis ile meşgul olan,  
Hz. Muhammed’in sözlerini 
bildirmiş olan kimse. 

         m. ol-  229 (2) 
            [=2] 

mu«âdım (Ar.) : Hizmet eden, hizmet  
                gösteren.   
     m.+dır 
                   m.  631 
         [=1] 

mu«affef (Ar.): Hafifletilmiş,  
                 hafiflendirilmiş.  
      m.  ol- 1703 
         [=1] 

mu√âfı@ (Ar.) : Muhafaza eden, saklayan,  
               koruyan.  
     m. ol-  180 
      [=1] 

mu√a……a… (Ar.) :  1. Her hâlde, ne olursa  

                                 olsun, mutlaka.    

 m.  245, 343, 413, 
422, 440, 842, 1221, 
1446, 1592, 1795 
 

2. Hakikati, gerçekliği, 
doğruluğu belli olmuş; 
doğru. 

            m.+dur 
                                    m.  515, 593, 1815 
                   [=13] 

mu√akkem (Ar.): Tahkim olunmuş,               
            m.+dür  
                          m. 1355 
                 [=1] 

mu√âl (Ar.): Mümkün olmayan, imkansız.  
  m. ol-  303 
  m.+dır  
                m.   289, 388, 441  
            [=4] 

mu«âlif (Ar.) : Muhalefet eden, birinin   
düşüncesine zıt düşüncede 
bulunan. 

      m.  625, 929, 1440 
      m. ol-  316  
      m.+dür  
                    m. 304, 392 
      m.+ler  
                    m. 1543, 2032 
             [=8] 

mu√allâ (Ar.) : Süslenmiş, donatılmış. 
     m.+dır  
                   m. 449 
          [=1] 

mu«alled (Ar.) : Daimî, sürekli olarak  
                  kalan.      
        m. 1750, 1773 
        m. …ıl-   729 

       m. ol-  1702 
            [=4] 

mu«alle§ (Ar.): Tahlis olunmuş,   
                  kurtarılmış. 
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       m. ol-  751 
            [=1] 

Mu√ammed (öz. a.) : 1.  Hz. Muhammed. 
 M. 1012, 1016,  
1141, 1142, 1163, 
1179, 1371, 1482 

   M.+dir              
            M.  12 
            [=9]  

2. Hanefî Mezhebi’nin 
üç büyük imamından 
biri. Asıl adı 
Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybânî’dir.  

                       M. 1284, 1559 
                       M.+den  
                                      M. 1561 
                              [=3] 

Mu√ammed (öz. a.): Hz. Mehdî. 
           M.+dür  
              M. 1846 
                 [=1] 

Mu√ammed Mu§†afâ (öz. a.): Son   
peygamber Hz. 
Muhammed. 

                           M. 1086, 1105 
                           M.+ya  

                              M. 1008, 1051 
                                    [=4] 

mu«arra… (Ar.) : Yakılmış, yanmış. 
        m. ol-  488 
             [=1] 

mu√arref (Ar.): Tahrif edilmiş,  
                 değiştirilmiş.   
      m.+dür  

        m. 1040 
            [=1] 

mu√arrem (Ar.) : Tahrim olunmuş, haram   
                  kılınmış. 
       m. 742 
       m.+dir  
                    m. 750 

       m.+dür 
                     m.  847 
           [=3] 

mu√arref (Ar.): Tahrif eden, bozan,  
                  hilecilik yapan.   
        m.+den  
                       m. 446 
              [=1] 

mu√avvel (Ar.) : Tahvil olunmuş,   
                   değiştirilmiş.        
         m. ol-  835 
           [=1] 

mu«ayyer (Ar.) : Seçmeli, beğenmeye  
                   bağlı.  
        m.+dir  
                      m. 897 
             [=1] 

mu√di& (Ar.): İhdas eden, yeniden  
               meydana getiren, icat eden.    
     m.+e  
                   m. 295 
          [=1] 

mu√di&ât(Ar.): İhdas edenler, icat edenler,  
                kuranlar.      
     m.+a  
                    m. 304 
         [=1] 

mu√ibb (Ar.) : Seven, dost. 
     m.+i 
                   m. 1200 
          [=1] 

mu√kem (Ar.) : Sağlam kılınmış, sağlam,  
                kuvvetli.  
     m. 463 
     m. it-  1089, 1347  

    m. ol-  1918 
     m.+i  
                   m. 467 
          [=5] 

mu√sin (Ar.) : İhsan eden, iyilikte, bağışta  
             bulunan.   
              m. ol-  647 
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          m.+de  
              m. (ni¡metü'l-m.) 810, 1087 
        [=3] 

mu√sinât (Ar.) : İhsan edenler, iyilikte,  
                  bağışta bulunanlar.   
         m.+ı 
                       m. 1693 
               [=1] 

mu√tâc (Ar.) : İhtiyacı olan, kendisine bir 
              şey lazım olan.     
              m. 870 
   m. it-  1550, 2004 
   m. ol-  302, 542, 1857, 1924  
   m.+a  
                 m. 705, 799 
        [=9] 

Mu«târ  (Ar.) :  Hz. Muhammed. 
     M. (…avl-i M.)  589 
         [=1] 

mu«tefµ (Ar.): İhtifa eden, saklanan,  
               gizlenen.  
    m. 1336 
    m.+dür 
                  m.  1095 
         [=2] 

mu√temel (Ar.) : İhtimali olan, umulur,  
                  beklenir.   
        m.+dir  
                     m. 615 
       m.+dür 
                    m. 1500, 1502 
            [=3] 

mu¡iddât (Ar.) : Hazırlayanlar. 
     m. 567 

       [=1] 

mu…addem  (Ar.) : Önce gelen, önceki.  
m.  311, 494, 544, 546, 
550, 552, 553, 555, 556, 
557, 656, 658, 659, 777, 
778, 826, 828, 910, 971, 
1071, 1142, 1296, 1324, 
1342, 1446, 1533, 1667, 
1822, 1933, 2035 

             m.+dir  
                            m. 1944 
                  [=31] 

mu…adder (Ar.) : Takdir olunmuş, kadri,   
                   değeri bilinmiş.    

        m. 133, 1318, 1798 
        m. ol-  269 

         m.+den  
                       m. 194 
          m.+dir  
                        m. 588, 589 
                [=7] 

mu…addes (Ar.) : Mübarek, kutsal. 
        m.+dir 
                      m. 362 
             [=1] 

mu…allid (Ar.) :  Taklitçi.  
        m.+dür  
                      m. 669 
            [=1] 

mu…ârin (Ar.): Ulaşmış, yaklaşmış, bir  
                yere gelmiş.    
      m. 419 
      m. ol-  164, 690, 1336, 1526 
                 [=5] 

mu…arreb (Ar.) : Yaklaşmış, yakın. 
       m. 1556 
       m. …ıl- 168  
       m.+dür  
                      m. 1177 
             [=3] 

mu…arrer (Ar.): Kararlaşmış, karar  
                  verilmiş.            
        m. 1745, 1822 
        m.+dir  
                      m. 1763 
             [=3] 

mu…a§§ır  (Ar.): Taksir eden;  kusur  
                  işleyen.     
        m.+dır  
                      m. 1313 
             [=1] 
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mu…âtil (Ar.): Birbiriyle vuruşan, birbirini   
              öldüren.  
    m.+dür  
                  m. 1831 
         [=1] 

mû…ıd (Ar.) : Ateş yakan. 
  m. ol-  1661 
       [=1] 

mu…µm (Ar.) : İkamet eden, oturan. 
   m.+e  
                  m. 1373, 1378 
          [=2] 

mu…tedâ (Ar.): Önde bulunan, kendisine  
                 uyulan.     
      m.+sı 
                   m.  12 
         [=1] 

mu…te≥â (Ar.): Lazım gelen, icap eden,  
                gereken.      
      m.'l-√âl 211 
         [=1] 

mun¡am (Ar.): Çok  kıymetli olarak  
                büyütülmüş.    

     m. 1750 
         [=1]  

mûnis (Ar.) :  Cana yakın, sevimli. 
  m. ol-  1725 
     [=1] 

mun…alib (Ar.): Dönmüş, değişen, başka   
                  bir şekle girmiş. 
        m.+dür  
                     m. 1418 
           [=1] 

munta@ır (Ar.) : İntizar eden, gözleyen,  
                 bekleyen.    
       m. ol-   1396, 1633 
       m.+dır 
                     m. 1389 
          [=3] 

murâd (Ar.) : Arzu, istek. 
 M.u'llâhı  237  

m. it- 2, 65, 146, 165, 474, 588, 
877, 932, 1727 

            m. ol-  868  
 m.+a  
               m. 339 
 m.+ı 
               m. 259, 340, 415, 510 
 m.+ım  
                m. 154 
 m.+ın  
               m. 252, 2025 
 m.+ıñ  
              m. 2010 
     [=20] 

mura««a§  (Ar.) : Ruhsatlı, izinli. 
        m. ol-  751, 1525 
               [=2] 

mura§§a¡ (Ar.):Kıymetli taşlarla bezenmiş. 
     m. 11 
     m. ol-  1552 

                m.+dır  
                     m. 921 
          [=3] 

murdâr (Far.) : Mundar, kirli, pis. 
   m.  1804 
   m. (küffâr-ı m.)  
   m. ol-  738, 944, 1855 
          [=4] 

Murta≥â (Ar.) :  Hz. Ali’nin lakabı. 
    M.+dır  
                   M. 1223 
          [=1] 

mur≥i¡am (Ar.): Çocuğa süt veren, süt  
                  emziren, süt nine.     
         m.+dur  
                      m. 1996 
             [=1] 

Mûsâ (öz. a.) : Sina yarımadasında Eymen  

vadisinde Tur dağında Allah’ın 

lütfuna mazhar olarak kavmine 

“Evâmir-i aşere” (on emir) adı 

altında ahlak ve prensip kaidelerini 

bildiren peygamber. 
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           M. 1016 
           M.  (şer¡-i M.) 1041 
           M.  (…avm-i M.)  1249 
           M.+dan  

    M.  427 
           M.+nıñ   

               M. 1891 
           M.+ya  
               M. 1005, 1046, 1175 
             [=8] 

mu§adda… (Ar.): Tasdik olmuş, gerçekliği,  
geçerliği resmî olarak yazı ile 
bildirilmiş.     

         m. 1592 
             [=1] 

mu§addar (Ar.) : Sudur etmiş, çıkmış. 
       m.  ol- 1798 
          [=1] 

mu§addı… (Ar.): Tasdik eden, gerçekliğini,  
geçerliğini resmî olarak yazı 
ile bildiren. 

       m.+dur  
                    m. 1296 
          [=1] 

mu§âdı…  (Ar.) :  Tasdik eden, onaylayan.  
      m. ol-  1060  
                      [=1] 

mu§affâ (Ar.) : Tasfiye edilmiş, yabancı  
                maddelerden ayrılmış.  
      m. (…alb-i m.)  1298 
            [=1] 

musa««ar (Ar.) : Ele geçirilmiş. 
        m. ol-   1119, 1170 
        m.+dır  
                      m. 1313 
            [=3] 

mu§allµ  (Ar.) : Namaz kılan. 
     m.+dür 
                   m.  1162 
           [=1] 

mu§arra√ (Ar.): Açıkça söylenmiş,  

              belirtilmiş.    
       m. …ıl- 1541 
       m. ol-    835 
       m.+dur  
                     m. 1388       

           [=3] 

mu§µ b  (Ar.) :  İsabet eden, rastgelen. 
   m. 1504 
     [=1] 

mu§µbet (Ar.): Felaket, ansızın gelen bela,   
                sıkıntı.  
      m. it- 686, 694, 1886 
           [=3] 

mu§ırr (Ar.): Israr eden, direnen, ayak   
             direyen. 
   m. ol-  620 
       [=1] 

Mu§†afâ (öz. a.): Hz. Muhammed’in  
                adlarından biri. 
     M.+sı  
                   M.   12 
     M. + ya         
          M. (Fa«r-i ¡Âlem  M.) 16  
            [=2] 

mu†âbı… (Ar.) : Birbirine uygun.             
             m.+dur    
                   m. 1851 
          [=1] 

mu¡tâd (Ar.) : Âdet olunmuş, alışılmış. 

   m. idin-   744 
  m. olun-   1527 

           [=2] 

mu†ahhar (Ar.) : Temizlenmiş, temiz. 
       m.+dır  

         m.  924 
           [=1] 

mu†ayyeb (Ar.) : Güzel kokular sürünmüş  
                 olan.         
       m. …ıl-  30 

      m. ol-   1079 
             [=2] 
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mu¡teber  (Ar.) : İtibarlı, hatırı sayılır,  
                 saygın. 
        m.+den  
                     m. 1692 
       m.+dir 
                     m.  106 
            [=2] 

mu¡tedil (Ar.) : Ilıman. 
    m. ol-  1414 
         [=1] 

mu¡temid (Ar.) : İtimat eden, güvenen.  
        m.+dir 
                      m. 1246 
            [=1] 

mu¡terif (Ar.) : İtiraf eden, kendi kusur ve   
kabahatini gizlemeyerek 
söyleyen. 

     m.+dür  
                   m.  23 
         [=1] 

mu†µ¡ (Ar.): İtaat eden, boyun eğen. 
 m. ol-  571 
 m.+i 
                m. 1000 
       [=2] 

mu†µ¡a (Ar.) : İtaat eden, boyun eğen. 
  m.  1867 
    [=1] 

mu†la… (Ar.) : Kayıtsız, şartsız.  
  m.  345, 691 
    [=2] 

mutta§ıf (Ar.) : Vasıflanan, kendisinde bir  
               bir vasıf bulunan. 
     m.+dur  

       m. 347 
         [=1] 

mutta§ıl (Ar.) : Ulaşan, kavuşan, bitişen. 
    m.+dır  

      m. 1389 
         [=1] 

muvâfık (Ar.) : Uygun, yerinde. 

m. ol-  251, 551, 1060, 1271, 
1327 

                   [=5] 

mu≥â¡af (Ar.) : İki kat . 
    m. ol-  1242 

        [=1] 

mu≥irrât (Ar.)  :  Zararlılar, zarar verenler. 
      m. 1081 
        [=1] 

mu@lim (Ar.) : Karanlık. 
    m. 1398 
    m.+dür 
                  m. 1403 
          [=2] 

mu≥ma√ill (Ar.): Çöküntüye uğramış,  
                   darmadağın olmuş, yok olmuş.       
         m. ol-  837, 1295 
                [=2] 

mu≥†arr (Ar.) :   Çaresiz kalmış, zorunda   
              kalmış; zorlanmış.    

  m. 697 
   m. u  «â™if   316 

         [=2]  

mübârek (Ar.) : Uğurlu, hayırlı, kutlu. 
        m. 1139, 1140, 1149 
                 [=3] 

mübelliπ (Ar.) : Tebliğ eden, haber veren,  
                bildiren. 
       m. ol-  9 
         [=1] 

müberrâ (Ar.) : Temize çıkmış, aklanmış. 
m. 55, 335, 359, 377, 399, 426,  
733, 925, 1301, 1742 

      m.+dır  
         m. 320, 469, 1054, 1081,  
         1747 

          [=15] 

mübeşşir (Ar.): İyi haber verip sevindiren,   
                müjdeci.       
      m.+dir  

        m. 631, 1125 
             [=2] 
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mübeyyen (Ar.): Meydana çıkarılmış,  
                   açıkça söylenmiş, açıklanmış.           
         m. ol-  1091, 1282 
         m.+dir  

           m. 454 
              [=3] 

mübhem (Ar.) : Belirsiz, anlaşılmaz, gizli.  
     m. 1350 
       [=1] 

mübhemât (Ar.) : Müphem, belirsiz  olan  
                    şeyler. 
          m.+ı 

            m. 1089 
                [=1] 

mübtedi¡  (Ar.) : Bir yenilik ortaya koyan. 
     m. 713 
                m.+dür  
                   m. 318 
     m.+ler  
                    m. 831 
          [=3] 

mübtelâ (Ar.) :  Düşkün, tutkun. 
     m. it-  1474 
          [=1] 

mücâhid (Ar.) : Cihat eden, din  
                düşmanlarıyla savaşan. 
      m. 1222 
        [=1] 

mücbir (Ar.) : Zorlayan, zorlayıcı. 
   m. 569 
    [=1] 

müceddid (Ar.) : Yenilenmiş, yeni.  
      m.  369, 1035 

     m. ol-  1017 
      m.+dür  

        m. 1029 
           [=4] 

mücellâ (Ar.) : Parlak. 
    m. 687 
     [=1] 

mücelled (Ar.) : Ciltlenmiş. 
      m.  ol-  1377 

  [=1] 

mücerreb (Ar.): Tecrübe olunmuş,  
                  denenmiş. 
         m. ol-  168 
            [=1] 

mücerred (Ar.) : Tek, yalnız. 
       m. ol-  783, 1291 
            [=2] 

mücmel (Ar.) : İcmal olunmuş, kısa ve öz  
               sözle anlatılmış.    
      m. 464 

      [=1] 

müctebâ (Ar.) : Seçilmiş, seçkin. 
      m.+dır  

        m.  61, 961, 1223 
             [=3] 

müctehid (Ar.) : İçtihad eden, Kur’an-ı  
Kerim’den, hadîs-i şerîf ve 

diğer dinî delillerden hüküm 

çıkarma derecesine yükselmiş 

büyük din âlimi. 

        m.+dir  
          m. 1246 

        m.+ler  
          m. 1438, 1495, 1533 

                 [=4] 

müdâvim (Ar.) : Bir şeye aralıksız  devam  
                 eden.   
                  m. ol-  1386 
          [=1] 

müddet (Ar.) : Zaman, vakit. 
   m. 1050 
   m.+i  

     m. 1042 
   m.+inden 

     m.  893 
       [=3] 

müdemmer (Ar.): Mahvolmuş, yok  
                     edilmiş. 
          m. eyle- 2021 
           m. ol-  1119  
              [=2] 
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mü™ebbed (Ar.): Ömür boyunca süren,  
                   sürecek olan.   

       m. ol-  1377, 1603, 1702,   
       1773, 1792   

             [=5] 

mü™eddeb (Ar.) :  Edepli, terbiyeli. 
       m. ol-  173 
           [=1] 

mü™eddµ  (Ar.) : Sebep olan, meydana  
                 getiren. 

      m. ol-   253, 574, 714 
                [=3] 

mü™e&&er (Ar.) : Tesir eden , iz bırakan. 
     m. ol-  1153 
     m.+dir  
                  m. 169 
    m.+dür  
                  m. 563 
         [=3] 

mü™e&&irsiz (Ar.+ T.) : Etkisiz, tesirsiz. 
         m. 284 
                      [=1] 

mü™evvel (Ar.): Tevil edilmiş, başka mana  
                verilmiş.  
      m. 464, 1078 
          [=2] 

mü™eyyed (Ar.) : Teyit edilmiş,  
                   kuvvetlendirilmiş, sağlam.    
         m.  ol- 1047, 1076 
              [=2] 

mü™eyyid (Ar.) : Teyit eden,  
                  kuvvetlendiren. 
        m. ol-  1076 
            [=1] 

müfârı… (Ar.) : Ayrılan, ayrılmış. 
     m. ol-  1465, 1515 
            [=2] 

müfesser (Ar.): Tefsir edilmiş, açıklanmış.  
       m. 464 
        [=1] 

müfessir (Ar.) : Tefsir eden, açıklayan. 

   m. ol-  197 
      [=1] 

müfettin (Ar.) : Fitne düşüren. 
     m. 679 
      [=1] 

müflis (Ar.) : İflas etmiş. 
   m. ol-  854 
     [=1] 

müfredât (Ar.):  Basit şeyler. 
       m.+a  

         m. 221 
            [=1] 

müfsidât (Ar.) :  İfsat edenler, bozanlar.  
      m.+ı 
                    m. 351 
           [=1] 

müfte…ır (Ar.) :  Fakir, muhtaç. 
       m. ol-   287 
          [=1] 

müfteri… (Ar.) : İftirak eden, ayrılan. 
      m.  ol-   245 
          [=1] 

müftµ (Ar.): Vilayet ve kazalarda din  
            işlerine bakan kimse, müftü.     

 m. 1531 
müftµ-i mâcin “Din bilgilerini fıkıh 
kitaplarından öğrenmeyip kendi 
düşüncelerini  din bilgisi olarak 
söyleyen cahil din adamı.”  679 

            [=2] 

mühendis (Ar.): Hendese bilen, mühendis. 
       m.+ler  

         m. 595 
            [=1] 

mühe≠≠eb  (Ar.) : Düzeltilmiş, yoluna  
                    koyulmuş. 
          m. 173 
          m.+dir  
                        m. 1371 
          m.+dür 
                       m. 1074 
              [=3] 
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mühim (< Ar. mühimm): Ehemmiyetli,  
              önemli.  
    m. 1911, 1932 
         [=2] 

mühr (Far.) :  Mühür; imza. 
 m. 1895 
 m.ü'n-nübüvvet 1126 
 m.+ini  
                m. 1892 
        [=3] 

mükeddir  (Ar.) : Keder veren. 
       m. 1070 
       m. ol-  1153 

          [=2] 

mükeffir (Ar.): Bir kişiye küfür nispet  
                  eden kişi.    
       m.+dir 
                      m.  654 
              [=1] 

mükerrem (Ar.) : Muhterem aziz,  
                   saygıdeğer.   
        m. 236, 921, 1071 
              [=3] 

mükerrer (Ar.): Tekrarlanmış, tekrar  
                  olunmuş. 
       m. ol-  1062, 1745 
               [=2] 

mükeyyef (Ar.): Keyif verici,  
                   neşelendirici. 
         m. ol-  388 
            [=1] 

mükib (< Ar. mükibb) : Bir şeyin üzerine  
             düşüp gayretle çalışan.   
  m.+dür 

    m. 1386 
       [=1] 

mükrem (Ar.): İkram olunmuş,  
                ağırlanmış. 
     m. ol-  633 
         [=1] 

mülâ¡ib (Ar.) : Oynayan. 

  m.+dür 
     m.  1335 

        [=1] 

mülâ…µ (Ar.) : Buluşan, kavuşan. 
    m. ol-  1330, 1453, 1455, 1812 
                 [=4] 

mülâ§ı… (Ar.) : Bitişik, yan yana bulunan. 
     m. ol-  1412 
     m.+dur  

       m. 963 
           [=2] 

mülâzım (Ar.): Bir yere veya kimseye  
                 bağlı olan.    
       m.  233 
       m. ol-  78, 1341, 1808 
                   [=4] 

mülhem (Ar.) : Allah’ın ilham ile kalbe  
                bildirdiği.      

     m. …ıl-  1049 
           [=1] 

mülk (Ar.): Ev, dükkan, arazi gibi  
           taşınmaz ve gelir getiren mal.     
 m. (kevkeb-i m.-i sa¡âdet) 11 

m.-i fânµ 1903 
      [=2] 

mülteffe(Ar.) : Birbirine sarılmış,karışmış. 
mülteffetü'l-eşcâr “Dalları 
birbirine karışmış ağaçlar.”  
1730 

     [=1] 

mümâ&il (Ar.) : Benzeyen, andıran. 
      m. ol-  304 
             [=1] 

mü™menün-bih (Ar.) : İman edilen şeyler.  
                m. 266 
                   [=1] 

mü™min (Ar.) : İman etmiş, İslam dinine  
                inanmış kişi, Müslüman. 

     m. 493, 627, 728, 1189, 1230,  
    1435     

      m. (ümm-i m.) 1232 
      m. (u«t-i m.) 1232 
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 m. ol-  576, 647 
 m.+e  

    m. 816 
 m.+em  
                m. 667 
 m.+i 
               m. 783 

m.+ler 
   m.  725 

 m.+lere  
m. 1480, 1494, 1704, 1719, 
1893 

 m.+leri 
    m. 993, 1629 

 m.+leri 
         m. 1670 
 m.+leriñ  

    m. 1471, 1590 
      [=24]  

mümkin (Ar.): Mümkün, olabilir, olabilen. 
     m. ol-  73, 180, 278, 286, 289,  
    300, 339, 385, 594, 803, 830,  
    849, 884, 927, 1193, 1500,  
   1940, 1941, 1944, 1989  

     m.+dir  
       m.  456, 618, 738, 1075 

     m.+dür  
       m. 194, 257, 423, 838, 1292 

    m.+mi  
     m. 1799 

        [=30] 

mümkinât (Ar.): Mümkün olanlar, olabilir  
                  şeyler. 
       m.+a  
            m. 304, 328 
                  m.+ı 
            m.  4, 329, 409 
           [=5] 

mümteni¡ (Ar.): İmkânsız, mümkün  

                  olmayan. 
       m. 272, 276 
       m.+dür  

         m. 318 
           [=3] 

münâcât (Ar.): Allah’a dua etme,  
                yalvarma. 
      m. 427, 704 

m. it-  156, 501, 946, 1450,    
1999, 2033 

      m. …ıl-  915 
         [=9] 

münâdµ (Ar.) : Nida eden;  tellal. 
    m. 1671, 1840 
         [=2] 

münâfı… (Ar.) : Görünüşte müslüman olup  

               gerçekte kâfir olan. 
     m.  1455, 1491, 1927 
     m. ol-  164, 680, 767  

    m.+dur 
       m.  1773 

           [=7] 

münâfµ (Ar.)  :  Zıt, aykırı. 
   m.+dür  
                 m.  306 
        [=1] 

müna……aş (Ar.) : Nakışlı, işlemeli. 
        m.+dır  

          m. 473 
            [=1] 

mün¡a§ır (Ar.) : Sıkılmış.  
     m. ol-  1407 
       [=1] 

münâsib (Ar.) : Uygun, layık.  
      m. 843, 2030 
                 m. ol-  1314, 1331 
      m.+dür 

         m.  1631  
           [=5] 

münciyât (Ar.): Mümini kurtaracak şeyler. 
      m.+ı 
            m.  1092 
         [=1] 

müneccim (Ar.): Yıldızların durum ve  
devinimlerinden anlam 
çıkaran kimse,  yıldız falcısı.  
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  m.+ler 
                m.  797 
       [=1] 

müneffir (Ar.) : Nefret ettirici.  
     m. ol-  1070, 1072 
          [=2] 

münevver (Ar.): Nurlandırılmış, nurlu, 
                   aydınlık.        
         m. eyle- 491 
        m. …ıl-  14, 1033 
        m.+dür  

           m. 1618 
            [=4] 

münezzeh (Ar.): Kusur ve noksanlıklardan  
uzak, hiçbir şeye muhtaç 
olmayan, tenzih edilen.    

       m. 301  
      m. ol-  326, 383 

       m.+dir  
        m. 513, 608 

       m.+dür  
        m. 334, 359, 376, 926 

            [=9] 

münfekk (Ar.) : Sökülen, ayrılan.  
       m. it-  450 
        m. ol-  1467 
            [=2] 

mün√a§ır (Ar.): Yalnız bir şeye mahsus  
                  olan.     
       m.+dur  

          m. 1577 
           [=1] 

mün…âd (Ar.) : Boyun eğen, itaat eden.  
    m. ol-  7, 391, 575, 1878 
              [=4] 

münker (Ar.): Dinî bakımdan çirkin,  
               haram   kabul edilen.   

    m. (nehy-i m.)  1587 
     m.+den  

       m. 842 
         [=2] 

münkerât (Ar.): Şeriatın mennettiği,  

         Allah’ın yasak kıldığı şeyler.    
 m.+ı 
       m. 789 
 m.+ından  
                m. 1945 
        [=2] 

Münkir (Ar.): Mezarda ölüleri sorguya  
               çekecek olan iki melekten biri.      
     M. 1474 
       [=1] 

münkir (Ar.)  : İnkâr eden, kabul etmeyen. 

   m. ol-   758, 1191 
   m.+i 

     m. 789 
   m.+leri 
         m. 1865 
         [=4] 

münzel (Ar.) :  Aşağı indirilmiş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   m. ol-  1045, 1057, 1061 
           [=3] 

mürâ™µ (Ar.) : İkiyüzlü kimse.  
  m.+ler  
                m. 1351 
       [=1] 

mürâyµ  (< Ar. mürâ™µ) : İkiyüzlü kimse. 
            bk. mürâ™µ 

   m. ol-  1699 
      [=1] 

mürecca√  (Ar.) : Tercih edilen, üstün  
                   tutulan.   
          m. it- 1541 
           [=1] 

mürekkeb (Ar.) : İki ya da daha çok  
şeylerin karışmasından 
meydana gelen. 

        m. ol-  382 
            [=1] 

müressem (Ar.)  : Çiçeklerle süslenmiş. 
        m. it-  1993 
             [=1] 

mürµd (Ar.)  : Bir şeyhe bağlı olan kimse.  
  m. ol-  346 



531 

  [=1] 

mürsel (Ar.)  : Peygamber.  
  m. ol-  1045, 1057, 1061 
  m.+lerden  

     m. 1084 
        [=4] 

mürselµn  (Ar.) : Peygamberler. 
     m.+e 
        m. 7, 942, 1650 
         [=3] 

mürşid (Ar.): İrşat eden, doğru yolu  
             gösteren.   
  m. 1532, 1533 
  m.+i 
               m. 484, 1534, 1544 
         [=5] 

mürted  (< Ar. mürtedd): İslam Dininden  
              dönen.   
    m. ol-   1811 
        [=1] 

 mürûr  (Ar.) : Geçme, geçip gitme.  
  m. 1658 

    [=1] 

mürüvvet (Ar.) : Mertlik, yiğitlik.  
       m. 1112 
         [=1] 

müsâfir (Ar.) : Misafir, konuk. 
m. 896, 901, 907, 908, 1374, 
1378, 1561, 1852 

            [=8] 

müsa««ar (Ar.)  : İtaat etmiş, boyun  
                  eğmiş.   
       m. ol-  943 
         [=1] 

müsâ¡id (Ar.) : Elverişli, uygun.  
    m. ol-   646 
      [=1] 

müsâvµ (Ar.) : Eşit, denk.  
   m. ol-   278, 363, 725, 1265 
         [=4] 

müsellem (Ar.) : Doğruluğu, gerçekliği   
                  herkesçe kabul edilmiş olan.  
        m. ol-  842 
        m.+dür  
                     m.  1129 
             [=2] 

müselsel (Ar.):  Zincirleme, art arda.  
       m.+dir 
                      m. 458 
             [=1] 

müsemmâ (Ar.) :  Bir ismi olan, adlanmış,  
                  adlı.    
       m. 497, 498, 687, 1142 
       m.+dır 

        m.  61 
       m.+nıñ  
          m.  498 
           [=6] 

müsennem (Ar.):  Kabartma, kabartmalı  
                    olarak hakkedilmiş olan.          
           m.  ol-  1993 
              [=1] 

müshilât (Ar.):  İshal veren, bağırsakları   
                 temizleyen ilaçlar.    
       m.+a 

         m. 221 
            [=1] 

Müslim (Ar.) : İslam Dininde olan.  
    M. 281 

   M. ol-   647 
        [=2] 

Müslimân (Ar.): İslam Dininde olan,  
                    İslam Dinine bağlı.  
         M.+a  
                       M. 856 
            [=1] 

Müslim Bu«ârµ (öz. a.) : Hadis  
bilginlerinin önde 
gelenlerinden biridir.  
“Sahih-i Buharî” adında 
ünlü bir eseri vardır.   

                 M. 51, 1452 
                     [=2] 
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Müslimµn (Ar.): Müslümanlar.  
        M.+i 
                      M. 1979 
            [=1] 

Müslümân (< Ar. Müslimân ): İslam  
Dininde olan, İslam Dinine 
bağlı. 

   bk.  Müslimân 
         M.+ı 
                       M. 779 
              [=1] 

müstaπfir (Ar.): Günahlarının  
bağışlanmasını Allah’tan 
isteyen.  

       m. ü tâ™ib  657 
      m. ol-   879 

           [=2] 

müsta√a…… (<Ar. müsta√i……):  Hakketmiş, 
                   layık.   
                      bk. müsta√i…… 
        m. ol-   1387 
           [=1] 

müsta√ı… (<Ar. müsta√ı…… )  :  Hakketmiş,  
                layık.      
     m. …ıl- 5 
     m.+dan 
                   m. 514 
     m.+dur 
                   m.  258, 267, 952 
          [=5] 

müsta√sen (Ar.): Güzel sayılmış,  
                   beğenilmiş.   
        m. 1972 
           [=1] 

müsta√≥ar (Ar.) : Zihinde tutulmuş. 
        m. ol-  145 
           [=1] 

müsta…µm (Ar.) : Doğru, gerçek. 
       m.+e 

         m. (†arµ…-i m.) 1539 
           [=1] 

müstecmi¡ (Ar.) : Toplayan.  

 m. ol-  274 
      [=1] 

müstefâd (Ar.) : Kazanılmış. 
      m.+dur  
                    m. 1403 
          [=1] 

müste√µl (Ar.): Mümkün ve kabil olmayan  
                şey.  
     m. 328 
     m.+i   
                   m. 313 
          [=2] 

müste√µlât (Ar.): Mümkün ve kabil  
                   olmayan şeyler. 
         m. 276 
           [=1] 

müste√ill (Ar.) : Helallık dileyen. 
       m. ol-  1802 
       m.+i   
                     m. 919 
            [=2] 

müstelzim (Ar.) : Gerektiren, gereken. 
         m. 294, 296 
              [=2] 

müsvedd  (Ar.) : Simsiyah, karalama. 
       m. ol-  1895 
            [=1] 

müşâbih (Ar.) : Benzeyen, benzer. 
      m. 463 

     m. ol-  467 
      m.+dir  
                    m.  511 
      m.+dür  
                   m.  401 
           [=4] 

müşeddid (Ar.) : Şiddetlendiren, şiddetini  
                  artıran. 
        m.+dir  
                       m.  1776 
            [=1] 

müşekkek (Ar.): Şüpheye düşürülmüş,  
                    şüpheli.     
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 m. ol-  475 
 [=1] 

müşerref (Ar.): Şereflendirilmiş, şerefli. 
                m. 1371 
     m. eyle-  59 
     m. ol-  52  
         [=3] 

müşeyyid (Ar.) : Yüksek, sağlam. 
       m. 1047 
          [=1] 

müşkil (Ar.)  : Güçlük, zorluk. 
  m.  464, 1361 
  m. (¡ar≥-ı m.) 91  
  m.+i 
                m. 1550 
  m.+iñ  
                m. 1360 
       [=5] 

müşkilât (Ar.) : Güçlükler, zorluklar. 
      m.+ıñ  
                    m. 1538 
          [=1] 

müşrik (Ar.) : Allah’a ortak koşan. 
  m. 1773 
    [=1] 

müştâ… (Ar.): Özleyen, göreceği gelen. 
    m. ol-  189, 1298, 2013 
          [=3] 

müştebih (Ar.) : Şüphelenen, şüpheci. 
       m.+dür  
                    m. 1272 
           [=1] 

müştedd (Ar.) : Şiddetlenen, şiddetlenmiş. 
     m. ol-  697 
         [=1] 

müşteπil (Ar.) : Meşgul olma, ilgilenme. 
      m.+dür  
                     m. 497 
           [=1] 

müştemil (Ar.) : Kavrayan, içine alan. 
       m. 1939 

  [=1] 

müşterek (Ar.) : Ortak olan, ortaklaşa. 
      m.  463, 538 
         [=2] 

müttefi… (Ar.): Birleşmiş, anlaşmış. 
     m. 1104 
        [=1] 

mütte√id (Ar.) : Birleşmiş, birlik olmuş. 
      m. ol-  644 
        [=1] 

mütûn (Ar.): Bir yazıyı şekil ve noktalama  
hususiyetleriyle birlikte eydana 
getiren kelimeler.  

  m.+uñ 
                m.  33 
       [=1] 

müvekkel (Ar.) : Vekil tayin edilen kimse.  
        m. 940 
        m.+dir  
                       m. 939, 984 
             [=3] 

müvelled (Ar.) : Aslında yokken sonradan  
                 meydana gelmiş.   
                  m. ol-  377 
       m.+dir 
                     m.  421 
           [=2] 

müvesvis (Ar.) : Kuruntu eden, vesveseli.  
        m. ol- 1546 
            [=1] 

müyesser (Ar.): Kolayı bulunup yapılan;  
                   kolay gelen, kolaylıkla olan. 
        m.  161 
        m.  eyle-  444, 1791, 2007,  
                   2024 
        m. …ıl-  140, 1031, 1451 
        m. ol-    456, 1318 
                [=10] 

müza«ref  (Ar.): Yalancı, sahte yaldız, tel,  
                  pul gibi şeylerle süslü.  
         m. 1305, 1865 
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    m.+dir  
       m.  585 

   m.+dür 
                 m. 348 
       [=4] 

müzeyyen (Ar.): Süslenmiş, süslü. 
          m.+dir  
                        m.  448, 921, 1714 
         m.+dür 
                       m.  1111 

               [=4] 

mü≠nibµn (Ar.): Günah işleyenler, suç  
                 işleyenler.        
       m.+e  
                    m.  1650 
                    m.   (Şefµ¡ü'l-m.)  17 
              [=2] 

                N 

nâ-¡âlim (Far.+Ar.): Âlim olmayan,  

               bilgisiz.  

     n.+i 
                   n.  1244 
           [=1] 

nab≥ (Ar.) : Atardamar. 
 n.+ı 
               n.  223 
    [=1] 

nâcµ (Ar.) : Necat bulan, kurtulan,  
        selamete kavuşan.  
 n.+dir  
               n. 248 
      [=1] 

nâ-çâr (Far.) :  Çaresiz, ister istemez. 
  n. 352, 559, 584 
      [=3] 

nâ-dân (Far.) : Cahil,  bilmez. 
  n. 118 
  n. (şâb-ı n.)  95 
             n. u cühhâl   1048 
  n.+a  
                n. 92 

  n.+ıñ  

                n.  400 
       [=5] 

nâdim (Ar.) : Pişman olan. 
  n.  ol- 659 
       [=1] 

nâdir (Ar.) : Seyrek, az, ender bulunur. 
 n. ol-  1325 

      [=1] 

nâ-ehl (Far.+Ar.) : Ehil olmayan. 
   n.+e  
                 n. 96, 1904 
        [=2] 

nâfi¡ (Ar.) : Faydalı, kârlı. 
 n.  612, 694 
            n. (¡ilm-i n.) 1451 
        [=3] 

nâ-√a… (Far.+Ar.)  : Haksız. 
     n. (…avl-i n.) 1446 
              [=1] 

na√iv (< Ar. na√v): Söz dizimi, sentaks. 
       bk.  na√v 
  n.+den  
                 n.  201 
         [=1] 

na√v (Ar.) : Söz dizimi, sentaks. 
 n. 122 
 n.+a  
               n. 199 
     [=2] 

nâ™im (Ar.):  Uyuyan, uykuda bulunan.  
  n. ol-  619 
      [=1] 

nâ…ıl (Ar.) :  İşittiğini anlatan. 
 n. ol-   2027 
 n.+ı   
               n. 51 
     [=2] 

na…µ (Ar.) : Temiz, pak. 
 n.+dür  
               n. 1211 
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    [=1] 

na…µ≥ (Ar.)  :  Zıt, karşı. 
 n.+i  
               n. 217, 293, 297, 358, 360  
 n.+idür 
               n.  1337 
 n.+ile 
               n.  363 

n.+nden  
    n. 320, 359 
n.+niñ 
   n.  289 
n.+yle  
   n.  360 
   [=11] 

na…µ≥eyn (Ar.) :  Birbirine zıt olan iki şey. 
      n. 618 
          [=1]    

na…l (Ar.)  : Anlatma, söyleme. 
 n. eyle-  1452 
 n. it-   228, 357, 669, 1537 
 n.+ı 
              n. 357, 1193  
 n.+ıñ  

              n. 2028 
     [=8] 

na…ş (Ar.): Duvarlara, taşlara yapılan  
yağlı veya sulu boya resim, süsleme 
sanatı.  

 n.+a 
               n.  64 
    [=1] 

na…≥ (Ar.) : Bozma, çözme. 
 n. ü men¡  209 

n. -i ¡ahd 1830 
     [=2] 

nâm (Far.) : İsim, ün. 
n. 36, 54, 61, 127, 321, 1288 
n. (≠ât-ı n.-ı pâk-i Â√med) 62  
n.-ı pâk   1279 
n. u şân  1286, 1659 
n.-ı ¡âlµ 1287 
 n. ol- 1025, 1846 

 n.+ı 
              n. 347, 1220, 1239, 1255 
 n.+ı 
               n. 231 
     [=18] 

nâ-ma√rem (Far.+Ar.) : Mahrem olmayan. 
           n.+i 
              n. 785 

               [=1] 

namâz (Ar.):  İslamın beş şartından biri  

olan ve Müslümanların günde beş 

vakit, dinî kurallara göre yapmak 

zorunda oldukları ibadet. 

              n.  714 
   n. …ıl-  655, 1700 
   n.+ı 
                 n. 1525 
   n.+ı 

n. 185, 701, 759, 778, 857, 
1183,  1186, 1435, 1582, 1672, 
1676, 1700 

   n.+ın  
                 n.  624, 721  
   n.+ıñ  
                 n. 878 
        [=19] 

nâ-merd (Far.) : Mert olmayan, alçak. 
      n.+e  
                    n. 2004 
          [=1] 

nâ-mümkinât (Far.+Ar.) : Mümkün  
                         olmayan şeyler. 
                n.+ı 
                              n. 1253 
                     [=1] 

nâr (Ar.) : 1. Ateş, od. 
       n.   579, 665, 1478, 1486, 1680 

n.-ı nµrân 137, 255, 611, 615,  
949, 1651, 1666, 1679, 1792, 
2007 

       n. -ı ¢ur™ân  488 
       n.-ı dûza«   829 
       n.+a 
                     n. 135  
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         [=18] 

      2.  Cehennem. 
       n.  1387, 1661, 1767, 1864 
       n. (ehl-i n.)  254,  
                  n. (cennet ü n.)  1181, 1600 
                  n. (fµ'n-n.) 1472           
       n.+a  
                     n.  248, 258, 1771  
       n.+ı  
                     n.  83, 247, 729 
             [=14] 

nâs (Ar.)  :  İnsanlar. 
 n. 1097, 1907 
            n. (ve'n-n.) 1238 
 n.+ıñ 
               n. 1318 
      [=4] 

na§ (< Ar. na§§ ) :  Sarihlik, açıklık.  
 n.  1765 

n. (redd-i  n.)  1800 
      [=2] 
  

Na§ârâ (Ar.)  :  Hristiyanlar. 
      n. 737, 1771 
         [=2] 

na§b (Ar.)  : Bir göreve tayin.   
 n. it-  53 
    [=1] 

nâ-sezâ (Far.)  : Yakışmaz.  
    n.+dır  
                 n. 361 
       [=1] 

nâ§ır (Ar.) : Yardımcı, yardım eden. 
 n. ol-   1096 
      [=1] 

nâsµ (Ar.) : Unutan, unutucu. 
 n. 1048 
   [=1] 

na§µb (Ar.)  : Allah’ın kısmet ettiği şey. 
 n. it-   137 
            n. ol-  612 

[=2] 

nâsi« (Ar.)  : Nesih ve iptal eden.  
 n. 1047 
  [=1] 

na§µ√at (Ar.) : Öğüt. 
 n. 1358 
 n. eyle- 2016 
 n. ol-  178  
 n.+dır  
               n. 154 
     [=4] 

na§r (Ar.)  : Yardım. 
 n. 365 
  [=1] 

na§§ (Ar.) : 1.  Manasında sarihlik, açıklık  
 bulunan Kur’an ayetinin delil      
olarak gösterileni. 

          n. 464  
na§§-ı …â†ı¡  “Manası sarih, 
açık olan Kur’an ayetlerinden 
delil olarak gösterilen ayet.”   
930  

         [=2] 
    

         2. Sarihlik, açıklık. 
n.  1757  

     [=1] 

nâşide (Ar.)  :  Şiir okuyan, şiir söyleyen.  
   n.+mdir 
                 n.  1996 
        [=1] 

na@ar (Ar.)  :  Bakma, göz atma. 
 n. it-   209  
 n. …ıl-  221 

  n.+dan  
                n.  543 
  n.+dır  
                n.  763, 793, 819 
           [=6] 

nâzil (Ar.) :  Yukarıdan aşağı inen. 
n. ol-   477, 696, 990, 1062, 1100, 
1414, 1417, 1624, 1726 

             [=9] 
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na@µr (Ar.) : Benzer, eş. 
 n.+i 

   n. 306, 394, 1630, 2031 
            [=4] 

na@m (Ar.) : Vezinli, kafiyeli söz, şiir.  
 n.+ı 
               n. 155 
 n.+ıñ  
               n.  67 
     [=2] 

ne :1. (Zamir) Ne, hangi şey.  
           n. 953 (2)  
           n.  oldıysa 133  
           n. vardır    133 
           n.  dirsem  738 
        n.  dirsin  1766 
           n.+dir  
              n.  86, 124, 613 
           n.+kim  
               n.  261, 589 
         [=11] 

      2. (Sıfat)  Hangi, ne; nasıl.  
            n.  kâdµrdür 192, 1075 
            n.  mi…dâr 193, 750, 880, 1138 
            n. bâ†ıllar 283 
            n. √âldir  441   
            n. †arza 848 
            n. √â§ıl   1440 
            n. dµndir 1479 
            n.  ârzû  1743 
            n. a§l  1990 

    [=13]  

     3. (zarf) Nasıl, neden.   
  n. deñlü  113, 170 
  n. bilsün 116, 124, 227, 1274 

n. mümkindir 194,  423, 456, 618, 
1075, 1292  

            n. çâre 305  
            n. kim var  332, 349, 998, 1165,  
           1304, 1661, 1942  
             n.  kim işlerse  397 
          n. oldı 1411 
            n. lâzım  1913 
                   [=23] 

nebât (Ar.): Topraktan biten, çıkan her  
           türlü şey, bitki.    
 n.+ıdur  
               n. 1200 
      [=1] 

nebµ (Ar.) : Peygamber. 
 n. 158, 1082, 1085, 1315, 1370 
 n.+den  

   n. 960, 1293 
 n.+dür  
               n. 1058, 1095 
 n.+ler  
                n. 843, 1363, 1364 
 n.+lerden  
              n. 1084 
 n.+niñ  
              n. 1460 
 n.+ye  
              n. 1314 
     [=15] 

nebiyy (Ar.)  : Peygamber. 
   n.-i Nû√ 1018 
        [=1] 

nebiyyân (Ar.)  : Peygamber. 
        n. 1104 
          [=1] 

nebµ≠ân (Ar.)  :  Şaraplar.  
     n. 769 
       [=1] 

necât (Ar.) : Kurtulma, kurtuluş. 
  n.+a 
                n.  1664 
        [=1] 

necis (Ar.) : Pis, murdar. 
 n.+dür  
               n.  737 
      [=1] 

neçün: Hangi amaçla, hangi sebeple,  
             neden, niye. 
  n. 286, 852, 1400 
  n.+kim  
                n.  252, 1057 
           [=5] 



538 

neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı  
sormak için kullanılan bir söz; 
niçin. 

   n. 394 
     [=1] 

nef¡ (Ar.) : Menfaat, fayda, kâr. 
 n. 405 
 n. ü fevâ™id  408    
            n. ü ≥arra 985 
            n.-i ¡âm 1925 
            n.+i  
               n. 416, 613 
            n.+i  
              n. 371 
     [=7] 

nefer (Ar.) : Bir adam, tek kişi. 
 n.+den 
               n. 1692 
       [=1] 

nef« (Ar.) : Boru vb.ni  üfleme. 
nef«-i §ûr “İsrâfil’in kıyamette 
çalacağı borunun üflenmesi, 
kıyamet kopması.” 604, 940, 1612 

                 [=3] 

nefs (Ar.) : 1. İnsandaki maddi  

                     ihtiyaçlara olan eğilim. 
  n. 390, 402 

                         n. (şey†ân u n.) 930, 963  
              n.+den 
                             n.  836 
                         n.+e  
                            n.  152, 254, 1606 
                            [=8] 

                     2. Kendi, şahıs. 
                        n.-i ¢ur™ân  453, 1533 
              n.+i   
                           n. 451 
              n.+inde  
                            n. 1925 
                  [=4] 

nefsiyye (Ar.): Nefisten doğan şeyle ilgili. 
      n. 282 
        [=1] 

nehy (Ar.) : Yasak etme. 
 n. 455 
 n.-i münker  1587 
            n.  it-  842  
      [=3] 

ne…â™i§ (Ar.) : Noksanlar, eksiklikler. 
    n.+den 
                  n.  399 
         [=1] 

ne…â™i≥ (Ar.) :  Birbirine zıt olan şeyler. 
   n.+den  
                  n.  399 
          [=1] 

Nekµr  (Ar.):  Mezarda ölüleri sorguya  
çekecek olan iki melekten birinin 
adı. 

    N.+i 
                  N. 1474 
         [=1] 

nemµmet(Ar.): Çekiştiricilik, dedikoculuk. 
     n. 755 
       [=1] 

nemmâm (Ar.) : Dedikocu, arabozan. 
        n. u  ke≠≠âb 1489 
             [=1] 

Nemrûd (öz. a.): Babil’in kurucusu  olarak  
adlandırılan hükümdar (M.Ö. 
2640) olup Hz. İbrahim’i ateşe 
attırmıştır. 

     N. 1036, 1605 
           [=2] 

nerdübân (< Far.  nerd-bân  ): Merdiven. 
           n. 1169 
                   [=1] 

nes« (Ar.) : Kaldırma, hükümsüz bırakma. 
 n. ol-   1019 
        [=1] 

nesµbeyn (Ar.) : Soylu, soyu temiz iki kişi. 
       n.   1227  
         [=1] 

nesi« (< Ar.  nes« ): Kaldırma, hükümsüz 
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         bırakma. 
     bk. nes«   
 n. 1041 
 n.+den  
               n. 469, 1054, 1129 
        [=4] 

ne&ir ( < Ar. ne&r): Manzum olmayan söz,  
          düzyazı.       
 n.+den  
               n. 1529 
       [=1] 

nesl (Ar.) : Nesil, soy. 
 n.-i ¡âlµ  1845 
 n.+i 
              n. 1001 
      [=2] 

neşr  (Ar.) :  Herkese duyurma.  
 n.+e 
              n.  233 
 n.+iyle 
               n.  2018 
      [=2] 

netâyic (< Ar. netâ™ic ): Neticeler,  
              sonuçlar. 
    n.+den  
                  n. 558 
        [=1] 

nev¡  (Ar.)  :  Çeşit, tür, cins. 
  n.-i insân 6, 1193 
  n.-i √ayvân 224 
            n. ol-  1508 
            n.+i 
               n.  967 
      [=5] 

nev¡an (Ar.) :  Cins ve tür bakımından,  
           çeşit olarak.    
  n. 712, 1809 
     [=2] 

nevâfil (Ar.): Farz ve vacipten başka  
             yapılan ibadetler.    
   n. …ıl  1521 
 

 n.+de  
               n. 1523 
       [=2] 

nevâl (Ar.)  : Bahşiş, bağış. 
 n.+ı 
               n. 1920 
      [=1] 

nevm (Ar.) : Uyku. 
 n.-i  πaflet 389 
    [=1] 

nev-reste (Far.): Yeni bitmiş, yeni  
                 yetişmiş, yeni meydana gelmiş.  
       n.+ler 
                     n. 98 
           [=1] 

ne≠r (Ar.) : Adak, adama. 
           n.-i vâcib  872 
           n.-i …urbân 1976 
           n.+e  
             n. 1526 
    [=3] 

nı§f (Ar.)  : Yarım, yarı. 
n.-ı §â¡ 864, 886, 900, 1963, 1971, 
1978 

            n.-ı sâ¡at 1260 
      [=7] 

nice :  Birçok, nice, haddinden fazla.  
 n. 111, 694, 815, 1329, 1448, 1909 
                   [=6] 

n’id (< ne  id-)  :  Ne etmek, ne yapmak. 
 n.-erdik    
               n. 1899 
      [=1] 

nidâ (Ar.) : Çağırma, bağırma, seslenme. 
 n. 512 
  [=1] 

nifâ… (Ar.) : Münafıklık, ikiyüzlülük. 
 n. 1153 
 n.+ı 
              n. 1295 
     [=2] 
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nifâs (Ar.) : Lohusalık hâli. 
 n. 924 
 n.+dan  
               n. 902, 1718 
        [=3] 

nihânµ (Far.) : Gizli, saklı. 
  n. 1738 
    [=1] 

nihâyet (Ar.)  : Son, sonunda. 
     n. 43, 600, 1032, 1883 
             [=4] 

nihâyetsiz (Ar.+T.) : Sonsuz, sonu  
                   gelmez.       
         n. 234 
           [=1] 

ni…âb (Ar.) : Peçe, yüz örtüsü. 
 n.+ı 
               n. 481 
      [=1] 

nikâ√ (Ar.): Nikâh, kanuni evlenme töreni. 

n. 1812 
 n.+ı 
               n. 1201 
      [=2] 

ni¡met (Ar.): Azık, yiyecek, içeceğe dair  
            şeyler;  ekmek. 
             n. 1111, 1638, 1894 
  n.ü'l-Mu√sin  810, 1087 
                       [=5]   

ni¡metu'llâh (Ar.)  : Allah’ın nimeti. 
          n. 758 
             [=1] 

nµrân (Ar.) :  Cehennem, tamu. 
 n. 728, 1761 

n. (nâr-ı n.)  137, 255, 611, 615, 
949, 1651, 1666, 1679, 1792, 2007 

 n.+a  
               n. 573 
 n.+da  
               n. 937 
    [=14] 

nisâ (Ar.) : Kadınlar. 

 n.+dan 
               n. 886, 1082, 1231 
 n.+nıñ  

               n.  926 
     [=4] 

ni§âb (Ar.): Bir malın zekatını vermek  
           üzere varılması gereken miktar. 
 n. 853 
 n.+a  
              n. 1956 
 n.+ım  
               n.   1973 
       [=3] 

nµsân (Ar.) :  Nisan ayı. 
 n. 1414 
    [=1] 

nisbet (Ar.) : Bağlılık, ilgi. 
            n. it-  550 
     [=1] 

nisvân (Ar.) : Kadınlar. 
 n. 847, 995 
 [=2] 

nisyân (Ar.) : Unutma. 
 n. 777 
 n. (sehv ü n.)  376 
     [=2] 

n’it- (< ne  it- ) :  Ne etmek, ne yapmak. 
 n.-dim  
               n. 1275 
     [=1] 

niyâz (Far.): Yalvarma, yakarma, dua. 
 n.+ı 
               n. 759 
 n.+ı 

n. 660, 701, 857, 1183, 1435, 
1582, 1676, 1700, 1937 

 n.+ım 
               n. 1934 
     [=11] 

niyyet (Ar.) : Niyet, meram, kurma. 
 n. it-  761, 781, 859, 881, 897,1886 
 n. …ıl-  648, 651 
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            n. ol-   653, 752 
    [=10] 

ni@âm (Ar.) : Düzen, usul, tertip, yol. 
 n. 1890 
   [=1] 

no…§ân (Ar.) : Eksik, kusurlu. 
 n. 457, 919 
            n.-ı ev§âf 801 
            n. eyle- 776 
            n. ol-   1901 
     [=5] 

no…†a (Ar.)  :  Nokta, yer, mahal.  
 n.+dır 
               n. 600 
     [=1] 

n'ol- (< ne ol-) :  Ne olmak.  
 n.-ur    
               n. 222 
            n.-ursa 
               n.   471 
       [=2] 

Nû√ (öz. a.) :  Peygamberlerin büyükleri  
olan ve kendilerine “ulü’l-azm” 
denilen altı peygamberden 
ikincisidir.   

 N. 1016, 1025, 1026 
 N.+a  
               N.1009, 1018, 1032 
            N.+ı 
               N. 1034 
      [=7] 

nu…ûl (Ar.): Nakiller, hikâyeler, rivayetler. 

   n.+ı 
               n. 1503 
      [=1] 

Nu¡mân (öz. a.):  İslam hukuk öğretisi  
fıkhı sistemleştiren ve dört sünni 
mezhepten biri olan Hanefîliğin 
kurucusudur. Asıl adı Numân bin 
Sabit’tir.  

              N. 1279, 1555 
                 N.  (a…vâl-i N.) 1534, 1851 
                 N.  ( …avl-i N.)  1540, 1542 

          N.  (târµ«-i N.) 1555 
          N.+a  
              N.1536 
          N.+ı    
             N. 1541 
     [=9] 

Nu¡mân-ı a¡@am (öz. a.) :  İslam hukuk  
öğretisi fıkhı 

sistemleştiren ve dört 

sünni mezhepten biri 

olan Hanefîliğin 

kurucusudur. Asıl adı 

Numân bin Sabit’tir. 

                  N. 26, 633, 742 
                        [=3] 

Nu¡mân bin ¿âbit (öz. a.):  İslam hukuk  
öğretisi fıkhı 
sistemleştiren ve dört 
sünni mezhepten biri 
olan Hanefîliğin 
kurucusudur.  

                      N. 1504  
                          [=1] 

Nu¡mânµ  (öz. a.) :  Numân bin Sabit’e  ait.   
                 N.+de 
         N. (a√kâm-ı N.)  1538   
                [=1] 

 Nun (Ar.):  Kur’ân-ı Kerim’in 68. 
          suresinin adı.  
 N. u  Kâf’a  1389 
      [=1] 

nûr (Ar.) : Aydınlık, parıltı, parlaklık. 
 n.  1799 
 n. ol-  491, 922, 1122, 1710 
 n.-ı ¡ilm  80 
 n.-ı Fur…ân  174, 1008 
 n.-ı dµde-i evlâd-ı âdem 244 
 n.-ı dµdem  282, 317, 951 
 n.-ı vehhâc  1022 
 n.-ı çeşm-i ehl-i sünnet  1229 
 n.-ı µmân   1619  
 n.-ı ¡âlem  1648 
 n.+a  
               n. 1404, 1405 
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 n.+da  
               n. 1135 
 n.+dan  
               n. 1128, 1711 
 n.+dur 
                n. 1713  
 n.+ı 

n.  204, 350, 478, 541, 654, 976, 
1262, 1278, 1316, 1327, 1346, 
1358, 1403, 1405, 1567, 1602, 
1684 

 n.+ı 
               n. 313 
 n.+ın 
               n. 57 
 n.+ına 
               n. 15 
 n.+ından 
               n.  1127 
 n.+ıyla  
               n.  143, 846, 1111 
 n.+uñ 
               n.   14 
       [=47] 

nu§ret  (Ar.)  :  Yardım. 
  n.  371 
  n. it-  932 

 n. (¡avn u n.)  262, 327, 1441, 
1545 

  [=6] 

nu§û§ (Ar.) : Naslar, doğruluğu şüphe  
           götürmeyen bilgiler, düşünceler.  
 n.+a  
               n. 1496 
 n.+ı 
               n. 723 
 n.+uñ 
               n. 1599 
       [=3] 

nûş (Far.) :  Zevk, sefa, cünbüş.  
 n. it-   1137 
     [=1] 

nu†… (Ar.) : Söz, lakırdı; konuşma. 
 n.  it-  1013 

  [=1] 

nu†u… (<Ar. nu†… ): Söz, lakırdı; konuşma. 
     bk. nu†… 
  n.  it-    1067 
        [=1] 

nübüvvet (Ar.)  : Nebilik, peygamberlik. 
       n. 1115, 1364, 1366, 1368 
       n.+de  
                     n. 1064, 1294 
       n.+den  
                      n. 1071, 1324, 1363, 1367 
                    [=10] 

nücûm (Ar.) : Yıldızlar. 
  n.+dan  
                n. 1685 
  n.+ı   
                n.  220 
      [=2] 

nüzûl (Ar.) : Aşağı inme. 
 n. it-   702, 1003, 1098, 1187, 1194 
 n.+ı 
               n. 1189 
 n.+ın   
               n. 511 
     [=7] 

           O 

 o :   1. (Zamir)  Teklik üçüncü kişiyi, iki  
 veya daha çok şeyden, daha önce 
sözü geçeni belirtmek için 
kullanılır;  işaret yoluyla nesnenin 
yerini tutar. 
o.  13, 225, 244, 248, 331, 530, 
720, 729, 741, 895, 1286, 1321, 
1403, 1424, 1520 

  o.+dır 
                o. 49, 1218 
  o.+dur  
                o. 11, 12, 278, 678, 1284, 1837 
                 [=23] 

 2. (Sıfat) Uzakta olan, orda  
bulunmayan, kendisi hakkında 
konuşulan canlı veya cansız 
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varlıkları veya kavramları belirtmek 
için kullanılan işaret sıfatı. 

            o mer√ûm 34 
            o  ba√ri  85 
            o  nâra   248 
            o  ≠ât-kim 274 
            o  Bârµ  283 
            o günden  904, 1040  
            o gün 907 
            o günde  954, 1595   
           o  ≠âta  1141 
           o  şey†âni'r-recµme 1539  
           o  gündür  1625   
           o sâ¡at  1951 
        [=14] 

od : Ateş.  
      o.+a  
         o. 649 
          [=1] 

odun:Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış  
          ağaç.    
 o. 1790 
    [=1] 

oπlan : Erkek  çocuk. 
            o.  1721, 903 
            o.-ı mezbûr 905 
              o.  (…urb-ı o.) 1586  
              o.  (¡avret ü o.) 1948 
         [=5] 

oπul :   Erkek evlat. 
 o. 159 
 o.+ı  
              o. 1025, 1285 
 o.+ıdur 
               o. 1024 
 o.+um 
              o.  977 
      [=5] 

o… :  Yayla atılan, ucunda sivri bir demir  
         bulunan ince ve kısa tahta çubuk.      
 o.  at-  752 
 o.+ında 
               o. 1643 
      [=2] 

o…u- : 1.Yazılmış bir şeyi gözden  
geçirip   bunları seslendirmek 
veya bir düşünceyi anlamak. 

  o.-!  
     o. 83, 234, 479 
  o.-ñ   

               o. 86, 1999 
             o.-r  
               o. 126 
  o.-rsañ  
               o. 163 
             o.-sun  
               o. 216, 232 
  o.-yan 
               o. 157   
  o.-yup  
               o. 2014 
      [=11] 

2.  Dua vb.ni sesli olarak veya ezgi 
ile söylemek. 

  o.-ñ 
               o.  992 
  o.-rlar  
               o.  60 
  o.-sun  
               o.  1948 
       [=3] 

o…un- : Okuma işine konu olmak. 
 o.-du…da  
               o. 449 
 o.-sun  
               o. 1430, 1929, 1938, 1939, 1992 
             [=6] 

o…ut- : Okuma işini yaptırmak.  
 o.-!  
              o. 174, 177, 178, 195, 208 
 o.-dı  
              o. 32 
 o.-sa  
              o. 50, 2020 
      [=8] 

ol :1. (zamir)  Teklik üçüncü kişiyi, iki   
veya daha çok şeyden, daha önce 
sözü geçeni belirtmek için 
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kullanılır; işaret yoluyla nesnenin 
yerini tutar. 
o.   3, 15, 18, 31, 41, 54, 55, 88, 
90, 94 (2), 114, 124, 129, 150, 151, 
171, 180, 183, 184, 188, 195, 209, 
212, 213, 237, 240, 243,  245, 249, 
273, 275, 287, 292 (2), 329, 363, 
412, 417, 422, 427, 476, 491, 525, 
527, 531, 541, 559, 563, 565, 570, 
573 (2), 577, 578, 586, 592, 592, 
593, 600, 609, 639, 667, 677, 683, 
687, 688, 692,  693, 728, 734, 828, 
829 (2), 835, 844, 852, 858, 861, 
863, 866, 867 (2), 870, 874, 881, 
886, 891, 892, , 896, 909, 939, 
944, 965, 968, 993, 1021, 1023(2), 
1031, 1035, 1046, 1060, 1062, 
1070, 1071, 1086, 1093, 1100, 
1112, 1113, 1117, 1120, 1137, 
1138, 1140, 1146, 1150, 1153, 
1155, 1158, 1161, 1162, 1190, 
1194, 1202, 1212, 1223, 1273, 
1283, 1287, 1312, 1319, 1369, 
1379, 1380, 1385, 1396 (2), 1407, 
1412, 1413 (2), 1415, 1421, 1427, 
1450 (2) , 1462, 1473, 1484, 1486, 
1495, 1500, 1514, 1546, 1550, 
1561, 1562, 1608, 1611, 1635, 
1642, 1649(2) , 1651, 1656 (2) , 
1657, 1670, 1679, 1693, 1695, 
1700, 1716, 1743, 1746, 1792, 
1814, 1816, 1838, 1843,  1844, 
1847, 1849, 1888 (2), 1892,     
1913, 1925, 1981, 1984 

 o.+dur 
o.  249, 276, 330, 407, 424, 794, 
1104, 1106 (2), 1112, 1201, 
1205, 1209, 1217, 1221, 1233, 
1506, 1515, 1533, 1539, 1544(2), 
1545, 1554, 1911 

 o.+durur  
               o.  1053, 1509, 1701, 1824 
 o.+ki  
               o.  900 
 o.+kim 
               o.   475, 505, 821, 960, 1146 

                 [=224] 

anı :  Onu.  
a.   7, 48, 50, 91, 99, 100, 112, 
119, 139, 148 (2), 149, 151, 158, 
165, 166, 167, 172, 198, 200, 
203(2), 216, 222, 232, 239, 240, 
241, 242, 255, 257, 261, 264, 265 
(2), 266, 269, 281, 306, 426, 430, 
442, 447, 448, 450, 474, 478, 510, 
512, 520, 521, 522, 540, 541, 575, 
584, 587, 590, 606, 611, 626, 628, 
633, 636, 646, 691, 706, 707, 717, 
728, 733, 741, 742, 744, 750, 777, 
779, 805, 821, 833, 865, 880, 900, 
928, 952, 964, 999, 1003, 1036, 
1069, 1074, 1075, 1078 (2), 1095, 
1097, 1121, 1145, 1165, 1167 (2) , 
1171, 1213 (2) , 1241, 1249, 1258, 
1275, 1276, 1323, 1357, 1364, 
1373, 1419, 1432, 1436, 1438, 
1456, 1472, 1477, 1541, 1602, 
1608, 1635, 1652, 1653, 1655, 
1658, 1674, 1679, 1690, 1698, 
1704, 1706, 1719 (2), 1727, 1739, 
1742, 1748, 1781, 1805, 1835, 
1852, 1875, 1876, 1883, 1890, 
1934, 1949, 1968, 1975, 1982, 
1988, 2015, 2019 (2), 2020, 2029 

                      [=159] 

aña :  Ona 
a.   7, 8, 27, 29, 39, 48, 53, 54, 56, 
58, 69, 73, 109, 118, 120, 127, 
128, 137(2), 138, 144, 145, 161, 
169, 172, 175, 176, 177(2), 179, 
181(2), 185, 188, 189, 191, 195, 
208(2), 210, 212, 213, 223, 251, 
278, 299, 321, 327, 329, 332, 391, 
405, 406, 408, 410(2), 430, 440, 
447, 451, 456, 502, 535, 544, 577, 
591, 596, 610, 612, 613, 615, 616, 
630, 634, 635(2), 637, 641, 642, 
643, 650, 653, 666, 681, 686, 687, 
767, 797, 828, 830, 832, 840(2), 
843, 847, 848, 849, 850, 851, 859, 
860, 879, 918, 967, 971, 973, 
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995(2), 1013, 1031, 1045, 1046, 
1047, 1049, 1051, 1057, 1064, 
1075, 1092, 1099, 1107, 1111, 
1116(2), 1119, 1125(2), 1129, 
1131,1136(2), 1161, 1169, 1170, 
1183, 1185, 1189, 1191, 1196, 
1206, 1207, 1210, 1214, 1219, 
1224, 1225(2), 1234, 1251, 1253, 
1265, 1274, 1282, 1283(2), 1298, 
1300, 1313(2), 1319, 1322, 1324, 
1325, 1327, 1332, 1336, 1338, 
1341, 1346, 1359, 1361, 1366, 
1387, 1390, 1404, 1416, 1426, 
1469, 1474, 1477, 1488, 1500, 
1528, 1534, 1543, 1545, 1549(2), 
1550, 1562, 1572(2), 1575, 1623, 
1630, 1631, 1632, 1641, 1648, 
1661, 1687, 1694, 1705, 1708, 
1711, 1725 (2), 1735, 1782, 1783, 
1789, 1792, 1808, 1811, 1828, 
1831, 1846, 1848(2), 1851, 1860, 
1878(2), 1889, 1891, 1894, 1909, 
1910, 1912, 1920, 1927, 1969, 
1986, 2007, 2013, 2014, 2017, 
2022 

                   [=240] 

anda :  Onda, orada.  
a.  41, 70, 91, 98, 114, 115, 123, 
125, 131, 163, 183, 187, 201, 204, 
220, 239, 240, 252, 290, 293, 326, 
338, 358, 363, 376(2), 382, 385, 
387(2), 388(2), 390(2), 391, 394, 
453, 457(2), 458, 482, 487, 489, 
551(2), 552, 554, 567, 581, 594, 
599, 602, 607, 613, 622, 630, 632, 
634, 648, 662, 667, 696, 697, 713, 
730, 753, 757, 789, 792, 820, 822, 
827, 834, 835, 841, 847, 861, 870, 
896, 903, 923, 936, 938, 954, 983, 
988, 1004, 1020, 1022, 1028, 
1032, 1033, 1037, 1050, 1091, 
1102, 1168, 1171, 1172, 1186, 
1210, 1225, 1241, 1262, 1296, 
1321, 1343, 1345, 1349, 1425, 
1467(2), 1480, 1481, 1487, 1491, 
1499, 1520, 1527(2), 1543, 1609, 

1623, 1628, 1629, 1640, 1642, 
1643, 1644, 1662, 1665, 1669, 
1670, 1685, 1686, 1702, 1703, 
1712, 1728, 1733, 1743, 1770, 
1776, 1782(2), 1783, 1784, 1788, 
1793, 1808, 1832, 1833, 1840, 
1858, 1859, 1866, 1921, 1936, 
1938, 1981 

                    [=160] 

andan :  Ondan.  
a.    23, 24, 34, 35, 40, 65, 78, 144, 
162, 164, 184, 201, 208, 225, 317, 
401, 476, 486, 552, 627, 644(2), 
699, 705, 733, 833, 845, 913, 964, 
966, 967, 973, 976, 1021, 1023, 
1032, 1038, 1040, 1049, 1072, 
1077, 1078, 1080, 1108, 1109, 
1110, 1180, 1198, 1202, 1214, 
1240, 1243, 1342, 1392, 1413, 
1416, 1437, 1448, 1557, 1559, 
1560, 1614, 1616, 1628, 1664, 
1759, 1785, 1812, 1843, 1854, 
1877, 1896, 1933, 1954, 1962, 
1984, 1993, 1995, 2015 
                    [=79] 

anıñ : Onun.  
a.   1, 15, 43, 47, 57, 67, 113, 127, 
138, 145, 174, 256, 277, 291, 293, 
318, 331, 341, 349, 351, 386, 393, 
394, 435, 436, 441, 468, 485, 488, 
499, 527, 555, 556, 602, 620, 651, 
692, 701, 710, 714, 715, 734, 821, 
826, 863, 867, 894, 910, 912, 916, 
948, 954, 958, 962, 963, 971, 974, 
1000, 1001, 1022, 1024, 1029, 
1030, 1033, 1037, 1039, 1040, 
1043, 1044, 1054, 1092, 1110, 
1111, 1115, 1118, 1121, 1122, 
1124, 1127, 1128, 1132, 1147, 
1152, 1153, 1154, 1156, 1190, 
1207, 1215, 1219, 1220, 1261, 
1274, 1278, 1279, 1282, 1291, 
1304, 1353, 1394, 1407, 1422, 
1428, 1430, 1437, 1466, 1485(2), 
1487, 1488, 1506, 1547, 1551, 
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1562, 1603, 1614, 1643, 1645, 
1647, 1659, 1661, 1674, 1676, 
1681, 1682, 1686, 1728, 1731, 
1737, 1777, 1817, 1840, 1844, 
1845, 1860, 1864, 1868, 1874, 
1880, 1918, 1998, 2025 

 a.+çun   
a.  120, 413, 417, 478, 540, 565, 
712, 724, 906, 923, 941, 950, 
965, 967, 1128, 1133, 1208, 
1212, 1270, 1273, 1274, 1387, 
1395, 1400, 1405, 1421, 1473, 
1498, 1541, 1735 

 a.+çundur  
                a.   55, 415, 1143, 1197, 1204  
 a.+la  

a. 196, 346, 347, 423, 449, 454, 
473, 534, 1061, 1182, 1191, 
1311, 1321, 1546, 1892, 1935 

                     [=192] 

añlar :  Onlar. 
a. 618, 980, 1058, 1235, 1246, 
1260, 1314, 1507, 1646, 1702, 
1744, 1778, 1857 

 a.+a  
               a.  51, 780, 932, 1749, 2024 
 a.+da  
               a.  927, 998, 1076, 1886, 1916 
 a.+dan  
               a. 1248, 1257, 1779 
 a.+durur  
               a. 1226 
  a.+ı 

 a. 949, 983, 1195, 1247, 1571,   
1738, 1780, 2021 

  a.+ıñ 
    a. 432, 984, 1011, 1270, 1813 

  a.+la  
               a. 1178 
         [=41] 

2. (Sıfat) Uzakta olan, orda 
bulunmayan, kendisi hakkında 
konuşulan canlı veya cansız 
varlıkları veya kavramları 

belirtmek için kullanılan işaret 
sıfatı. 

              o. nûruñ ≥iyâsı  14 
                     o. Fa«r-i ¡Âlem Mu§†afâya 16        
                  o. enbiyâ vü mürselµne 17  
                  o. Şefµ¡ ü'l-Mü≠nibµne 17 
                  o. mufa««am 26, 1409 
                  o. «âk-i pâya  37 
                  o. merd-i fâ™i…  44 
                      o. celâlµ   50 
                  o. »ayâlµ  50   
                      o. şar†-ıla  53 
                      o. ehl-i İslâm  66 
                      o.  şahini  97 
                  o. ehl-i ¡ilmiñ 103 
                  o. §arrâf-ı √â≠ı…  116 
                      o. rûz-ı ma√şerde  136 
                      o. sû™-i yârân 165 
                  o. dersi  186 
                  o.  tevekkül 190 
                  o. ¡ilme 190 
                      o. zµc  220 
                  o. müfredâta 221 
                      o. Rabb-i Ma¡bûd 239 
                      o. nâr-ı nµrân  255, 949, 1666 
                  o. i…râr u ta§dµ…  264 
                  o. ≠ât-ı ekrem  266 

      o. ≠ât  276, 355, 383,  385,  
      1368    

                  o. »udâya  302  
                      o. Allâh  320 
                  o.  ◊a…  343, 842, 874 
                  o. devâmı  347 
                o. cisme 384 
                  o. mu√a……a…  422 
                  o. yola  425              
                  o. «ayr-ı ebrâr  443  
                      o. Rabb-i ¡âlµ  447 
                      o. √ill ü √ürmet  454 
                      o. nâr-ı ¢ur™ân   488 
                      o. †arafdan   514 
                  o. ¡â…ıbet  554 
                      o. …avl-i Mu«târ  589 
                  o. †ûl  600 
                      o. cüzler 605 
                  o. i…râr  639 
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                 o. cân   641  
                     o. demde  641, 898, 970, 1101,  
                     1408, 1480, 1610, 1640 
                     o. memâta  656 

                 o. tevbe   662 
                    o. mü™min  728, 783 

    o. mâlı  790, 1969 
                o. mâl  799 
                o. √arâm mâlı  816 
                o. πulâma   819 
                o. mübtedi¡ler  831 

    o. ±ü'l-celâle  833  
    o. Müslimâna  856     
   o. §avm-ı il√â… 860   
   o. mâsivâdan    878 
   o. mâ-¡adâdan   882     
  o. gün 903, 1627    
  o. günden 904   

           o. lu†f u i√sân 918 
            o. Rû√ü'l-Emµne 942   

 o. Rabb-i Fettâ√  943   
 o. yanan 953   

       o. âgâh  956, 1331 
              o. nûr-ı Fur…ân  1019   o. şey«-i ekrem 1026    o. Hûd 1030        o. ¡İsâ bin Meryem 1049 

  o. söz  1095 
  o. şeyi   1101 
  o. fev…-i a…rân 1104 
  o. cism-i pâke  1130 
 o. idâma   1139 
 o. şa……ı   1166 
  o.  fev…e   1170    o. ‰âhir ü ¢âsım 1198   o. zamânı 12   o. arada  1293 

             o. şa«§a  1307                                                                                                                                                                        
             o. er  1309 
             o. a…≥â-yı √âcât  1322 
             o.  §â√ib-şerµ¡at 1369 
             o. pôst  1372 
             o. ayda  1399 
            o. zamândan 1417 
            o. √âlde  1427, 1429, 1946 
            o. semte  1431 

        
        o.  ferd  1482 
        o.  Mu√ammed  1482 
        o.  ne≠re  1526 
       o. yılda  1555 
        o.  eyyâmda   1564 

                   o. ±ü'l-celâli  1601 
        o. »âli…  1602 
        o. Vehhâb-ı ∏affâr  1609 
        o. yerde 1639 
        o. nûr-ı ¡âlem  1648 
        o. günde  1655        
        o. va…it   1671, 1936 
        o.  neferden  1692 
       o. …adar mâl  1826 
        o. şehirden  1842 
        o. nesl-i ¡âlµden 1845 

                   o. pâk  1847 
                o. ¡â…ıbetde 1881   

        o. dem 1853, 1892 
        o.  §uverde 1868 
        o. va…itde  1870 
        o. «ayâli  1870 
        o. zamânda  1883 
        o. a¡dâ  1924 
        o. ma√al  1938 
        o. ma√alda  1950 
         o. La†µfden 1952 
      o. cevâdıñ  1957 
       o. ba…âyâ   1962 

              [=142] 

ol- : 1.  (Yardımcı fiil olarak) Bir ismin  
yada sıfatın bildirdiği hâli olmak, 
hâlini almak, olmak, bulunmak, 
kalmak; yapılmak, edilmek. 

 o.- !  
   πavvâ§ ol-  46   
            mâhir  ol-   489 
              fâriπ ol-  522   
              vâ…ıf ol-  544  
            berµ ol-  1078 
              âgâh ol- 1316 
              mülâzım ol- 1341, 1808 
            meşπûl ol-   1360       
              «aber-dâr ol-  1478      
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     o.-a  
        ma¡rûf ol-  2 
        selâm  ol-  17  
        fev…a'l-¡ulâda ol-  63  
        ma¡lûm ol-  65 
       ¡âmil  ol-  77, 454    
        câm ol-  114  
       fâsı… ol-  116 
       dâ¡µ  ol-  141, 864, 1978 
       dûr ol-   144, 164     
       rehber ol- 146  
       na§µ√at ol- 178    
       me™lûf ol-  181  
       √âvµ  ol-  228 
        mev§ûf ol-  243 
        muvâfık ol-  251, 1271 
       …â™im ol-   423 
       sârµ ol-  479  
      râsi« ol- 489 
      pür-nûr  ol-  495 
       fâhim ol-  601        
       emr ol-  604, 1612 
      cem¡ ol-  613, 1828 
       medfû¡ ol- 705, 1904 
       merfû¡ ol-  705 
        sâlim ol-  708              
     râ√at ol-   708 
      tâ™ib ol-    749 
     ma¡rûf ol-  844   
     ma√fûf ol-  844    
    ¡usret ol-    861  
    maπfûr ol-  911 
     mâni¡  ol-  930 
     nâzil ol-   1100, 1624 
     vâ§ıl ol-   1100  
    mesken ol-   1225 
     yâd ol-     1255 
    …urbân ol-   1256 
    müştâ… ol-  1298, 2013    
    müberrâ ol- 1301 
    ≠âkir ol-    1306 
    fâkir ol-    1306 
    peydâ ol-  130 
    tev√µd ol-  1428     
  âsân ol-   1430 
   fevt ol-    1432 

           ço… ol-  1434, 1903  
           müfârı… ol-  1465  
         eb¡ad ol-   1490 
          mu…ârin  ol- 1526 
            te™lµf ol-   1529 
          vâ…i¡  ol-  1566, 1844 
          pâk ol-     1578   
         ma¡mûr ol-  1594, 1824  
          «âlµ  ol-     1608   
         mu¡ayyen ol- 1623   
        biryân ol-   1625 
          tebdµl ol-     1628 
         mükerrer ol-  1745       
    «asf ol-  1820   mesrûr ol-  1824   i…dâm ol-   1829 
            perµşân ol-  1839   sâlib ol-      1850    medfûn ol- 1881 
            mesdûd  ol- 1897 
            no…§ân  ol-  1901 
          dâ™im ol-  1913 
            mu√kem ol-  1918 
            def¡ ol-  1950, 2005 
            ma√sûb ol-  1963 
            mevhûb ol- 1963 
            ma¡füv  ol-   1974 
          fâhim  ol-      1984   
          müsennem ol-   1993 
          bâ…µ  ol-    2006  
            kân ol-  2022 
            mesrûr ol- 2023                
 o.-alar  
              câr  ol-  1152   
                 ma¡dûm  ol-  1599 
 o.-am  
             dâ™im ol-   263    
             dâ¡µ vü sâ¡µ  ol- 1946 
 o.-a mı 
               mu¡âdil ol-  89 
 o.-an  
             ¡â…ıl ol-   75, 425 
             dost ol-  105 
           ¡âlim ol-  106 
              câhil ol- 109  
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          §arf ol-  548  
         §âli√ ol- 684 
             lâzım ol- 873, 1795 
             fevt ol-  883 
             far≥ ol-  909 
               murdâr ol-  944  
               ¡â§µ ol- 1119       cem¡ ol- 1196 
             ≠ikr ol-  1446 
               «â™in ol- 1489 
              ehl-i cemâ¡at ol-  1672 

          o.-ana  
              ‰aleb-kâr ol- 1794 
          o.-anlar 
             ¡âşı… ol-  69 

               ¡âlim ol-  523 
              ma¡mûr ol- 702 
            pâk ol-   739  
              münkir ol-  1191  
              câhil ol- 1308 

          o.-anları  
                 mühim ol-  1932 

          o.-asın  
             mu«arra… ol-  488 

          o.-aydı 
                √âvµ ol-  222 
             müfte…ır ol-   287 
            ¡âciz  ol-   288 
           mu√tâc  ol-  302 
           mümkin ol- 830  

        o.-dı  
           mev§ûf  ol-  2   
             πark ol-  15 
            rehber ol- 20, 33 
          fet√ ol-  42,  
             âsân ol-  67, 675, 967   
             ma√fû@ ol-  104 
             maπbûn ol- 117   
           ke≠≠âb ol-  121, 1842 
             …â§ır  ol-  129 
           ya…ın ol- 130 
       mücerreb  ol-  168   
               a…vâ ol-   202 

          †âπµ ol-    202 
          be√√â&  ol-  204 
        vesâ™il  ol-  207 
        lâzım ol-   235, 630 
        belli  ol-   259 
        ta√kµ…  ol-   268 
        mu…adder  ol-  269 
          √âvµ  ol-   278, 363 
        vâcib ol-   283 
        ≠âhib ol-   283 
        Ma¡bûd  ol-  291   
          merdûd  ol-  291, 1518, 1535 
        âşikârâ  ol-  296    
         zevâl ol-   297 
         dâ™im  ol-  301, 1402 
         mu√âl ol-   303 
        @âhir ol-    314, 1030 
         şar† ol-    315, 1294 
       münezzeh ol-  326, 383 
        ¡âlim ol-  331 
         tekellüm ol-   337 
         ta¡allu… ol-   350 
         bir ol-   354 
         â&im  ol-  356 

       a√sen  ol- 360 
       ta«lµ… ol-  368 
         terzµ…  ol-   368 
       hidâyet ol-  371  
       …â™im ol-   374, 692, 1321 
         mu¡arra  ol-   377 
         mürekkeb ol-  382 
       basµ† ol-  382 
       ¡âciz  ol-  393, 1794  
       √âciz ol-  393 
      mu¡allâ ol-  397 
      sâbı…  ol-     398 
         mev§ûf ol-     402             
       ta¡bµr ol-  404 
         mu√a……a… ol-  440, 1795 
        aπyâr ol-   442  
         melfû≥  ol-   473 
       nûr ol-    491 
      mevcûd  ol-  502                       
       ma¡lûm ol-  503 
       merfû¡ ol-  508, 564, 1151,  
       1462, 1756       
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               &âbit ol- 515, 1191 
            ¡indµ ol-  517 
            zâ¡im ol-  520 
               @âhir ol-  528 
            mu¡arref ol-  547 
            §âdı…  ol-   551 
               memnû¡ ol-  564, 1080, 1151, 
            1462, 1756   
               zâhil ol-  565 
               bâ†ıl ol-  565 
               mu¡iddât ol-  567 
            ma…≥µ ol-  588 
            …âbil  ol-  598 
            vâ§ıl ol-  598, 623 
            ≥ıddeyn ol- 618 
            kâfir ol-  624, 749, 1797 
            ma√mûl ol- 626   
            mü™min ol-  647                                 
            mu√sin  ol-  647  
            râci¡ ol-  663 
            ma…bûl ol-  668  
               mücellâ ol-  687 
            mu†la…  ol-  691 
            dâfi¡ ol-  704 
               vârid ol-   709, 1690, 1896 
            müsâvµ ol- 725 
            ma¡zûl ol-  731 
          √arâm ol-   737, 746 
           πâfir  ol-  749      
              mura««a§ ol- 751, 1525 
           mu«alle§ ol-  751 
           vesµle ol-    785 
           mestûr ol-   821, 1569 
          mecmû¡ ol-  822 
             men…ûl ol-  823 
          ref¡ ol-  826   
        mesrûr ol-  834, 1169, 1656,  
          1696   
          mu√avvel ol-  835 
            evlâ ol-    874 
        fevt ol-  877, 1841 
           mu¡ayyen ol- 881 
         √âcib ol-   906 
         râfi¡  ol-    916 
         la†µf ol- 922 
        √âkim ol-  937    

                     «âdim ol- 937 
                     men¡ ol-    951, 1291 
                     ef∂al ol-   961(2), 1084, 1214,  
                 1240, 1288 
                     sul†ân ol-  969 
                     mihmân ol-  969 
                     ¡â§µ ol-   973 
                dost ol-  978 
                     µ§âl ol-  1007 
                     mu¡ammer ol- 1020 
                     bâ…µ  ol-   1023 
                 sâ…µ ol-  1023 
                 nâm ol-  1025, 1846 
                 mensû« ol-  1028 
                     resûl ol-  1031 
               tamâm ol-  1037, 2032 
                 il√â… ol-   1038, 1556 
                 münzel ol-  1045, 1057    
                     mü™eyyed ol-  1047 
                 tâm ol-    1050 
                 mürsel ol-  1057 
                 √ayrân  ol-  1059 
                    nâzil ol-  1062, 1414, 1417 
                 mükerrer ol-  1062 
                 mu†ayyeb ol- 1079 
                    def¡ ol-   1081 
                 insân ol-  1083  
                 mufa≥≥al ol-  1084  
                 §âbir ol-  1087 
                 nâ§ır ol-  1096 
                    sâkin ol-  1098 
                 meşhûr ol- 1103, 1215 
                    cihân-bân ol- 1103 
                 «al… ol-  1111 
                ¡illet ol-  1112 
                 «atm ol- 1115 
                 musa««ar ol- 1119, 1170 
              müdemmer ol- 1119 
                şa…… ol-  1123 
              √elâl ol-  1129 
                    «â§ ol- 1141 
              √amµd ol- 1143 
                cârµ  ol-  1149 
                mükeddir ol-  1153                         
                meş√ûn ol- 1155, 1164 
                    imâm ol-  1168 
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                  peydâ ol-   1173, 1868 
               sâkit ol-    1189 
                     §âmit ol-  1191 
                  fu≥lâ ol-  1197, 1231 
                     ¡ulyâ ol-  1197 
               ta§dµ… ol-  1206 
                     zındµ… ol-  1206 
                     lâyı… ol-   1212 
                 fâ™i… ol-   1212 
                     fâyi… ol-  1216 
                 «oşnûd ol- 1230, 1746  
                     √amµdân ol- 1238 
                 maπfûr ol-  1252 
                    ma√v ol-   1265, 1315 
                    …arµb ol-  1270 
                mübeyyen ol-  1282 
                bânµ  ol-   1284 
                    mu≥ma√ill ol-  1295 
                πâlib ol-  1315, 1777, 1838  
                cem¡ ol- 1319, 1864 
              ma¡mûr ol-  1319, 1494 
                beyân ol-  1340 
                ço… ol-   1359, 1936 
                    eşref ol- 1371 
                mâni¡ ol-  1375 
                    müsta√a…… ol-  1387 
                ma√cûb ol-   1398 
                a¡@am ol-   1409 
                sârµ ol-  1445 
                   esbâb ol-  1489 
                   zâ™id ol-   1497 
                ma¡dûd ol-  1518 
                …âni¡ ol- 1542 
               mura§§a¡d ol- 1552 
               sâlik ol-  1558 
               müsâfir ol- 1561 
              ma…hûr  ol- 1569, 1656, 1696 
               1895    
             «âlµ  ol-  1573              
               ¡âdil ol-  1630 
                   yâr ol-    1632 
                   ma«≠ûl ol- 1657 
               keskin ol-  1660 
                  mû…ıd  ol- 1661 
              câmi¡ ol-   1670  
              mürâyµ ol- 1699 

                  ı†lâ… ol-  1721 
              mâ≥µ ol-  1765 
                  ehl ol-    1771 
              icmâl ol- 1806     
               ¡accâl ol-  1816 
                   eşrâf ol-   1832 
               †âlib ol-    1838 
                vâ…i¡ ol-  1844 
                    a¡ver ol-  1863 
                    tu√fe ol-  1889 
                mev¡ûd ol- 1897 
                     mu√tâc ol-  1924 
                     mercû ol- 1974 
                 ma¡dûm ol- 2031          

   o.-dıπı 
                     muπayyer ol-  1009 

   o.-dılar 
      vesâ™il  ol-  9 
     mübelliπ ol- 9 
      ehl-i ∂alâlet ol- 246 
       mücedded ol-  1017 
       bikr ol-  1148 
      müdâvim ol- 1386 
      me™cûr ol-   1498 

                  şâd  ol-   1532 
      √âvµ ol-  1554 
      ¡â§µ ol-   1775 

              o.-dıysa 
                  vâ§ıl ol-  573  
                  mâ≥µ ol-  878 
               ma¡lûm ol-  880 
                  vâ…i¡ ol-  916 
                 …âbil ol- 917  
                      âsân ol-  1679 

   o.-du…  
                      fitne ol-  956 

   o.-du…ça 
                  lâzım ol-  476 

 o.-du…da  
                   lâyı… ol-  44 
                   sebµl ol-  71 
                ma¡lûm ol-  273 
                ke&µr ol-  355 



552 

                 mu§irr ol- 620 
              vâ…i¡ ol-  704, 1524 
              nâzil ol- 990 
              münzel ol-  1061 
            dâ«il ol-  1144 
              me™mûr ol-  1251  
                 mest ol-   1372 
              meslûb ol-  1398 
                 la†µf ol-  1412 
              ke&µf ol- 1414 
                 marµ≥ ol-  1424 
              ta§dµ… ol- 1469 
              vâ§ıl ol-  1521 
              tamâm ol- 1815, 1961, 1969 
             meb≠ûl ol- 1835 
             destûr ol- 1861 
              ya…µn ol-  1929 

         o.-dum  
                nâ…ıl ol-   2027 

        o.-duñ  
               ehl-i cennet ol-  1894 

         o.-duñ mı  
            arı ol-  1677 
             «alâ§ ol- 1677 
             §â™im ol- 1678 

        o.-duñsa   
             ¡âzim ol- 520 
             ¡âlim ol-  601, 619  
                ¡â…ıl ol- 1479 

         o.-ma 
            ma√zûn ol- 117 
            ≠âhil ol-  381 
            müşekkek ol- 475 
           nâ™im ol-  619 

         o.-madan  
               müvellid ol-  377 

         o.-madı  
               mümâ&il ol-  304 
            mükeyyef ol-  388 
            müyesser ol-  456 
           ma¡lûm ol-  640 
            müsâ¡id ol-  646 
            ¡ö≠r ol-  671 

               lâyı… ol-  680, 744 
               râ≥µ ol-  712 
               nes« ol-  1019 
               mübeyyen ol- 1091  
            makbûl ol-  1273 
               mu¡ayyen ol-  1846 

       o.-madım  
            mâlik ol- 1956 

       o.-madıysa  
               ehl ol-  719 

       o.-maduñ  
           irşâd ol-  774 

       o.-ma… 
               Ehl-i Sünnet ol-  260 
             √âvµ ol-  300 
               mürµd ol- 346 
               ço… ol-  355 
           delµl ol-  371 
               cem¡ ol-  618 
           nâdim ol-  659 
             ¡a≠âb ol-  735 
              kâ≠ib ol- 757   
                 münkir ol-  758 
              emµn ol- 764 
                 …arµn ol- 767 
              münâfı…  ol- 767 
              sâri… ol-   771 
              √a…µr ol-  775 
              mücerred ol- 783 
             râπıb ol-  797 
             mesrûr ol-  818  
              ¡âlim ol-  818 
                 sa¡µd ol-  825, 835, 838 
                 şa…µ ol-  834 
               muvâfı…  ol- 1060 
                  müste√ill ol-  1802 
                  Hâşimµ ol- 1913 
               †ıraş ol-  1942 

        o.-ma…da  
            mâhir ol- 129 

        o.-ma…dan  
               …or…a… ol-  1015 
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        o.-ma…dur  
            mi¡zâl ol-  815 

        o.-ma…-durur  
          ¡â§µ ol- 768 
              †a¡ân ol- 795 

        o.-masa  
             müneffir ol-  1072 
           mülâ§ı… ol- 1412 
           «aber-dâr ol-  1486 

       o.-ması  
          mufa≥≥al ol-  958 
         mücerred ol-  1291 

       o.-masun 
             mu…ârin ol- 164 
           «âlµ ol-  176 
           «al… ol- 1422 

       o.-maya  
            ferâmûş ol-  493 
         imkân ol-  912 
            münâsib ol- 1314 
          mü™ebbed ol- 1603 
          «âlµ  ol-   1747 
          selâmet ol- 1784 

      o.-mayan  
             sezâ-vâr ol-  359 

       o.-maz  
             …arµn ol-  132 
             mümkin ol-  385, 594 
             lâyı… ol-  398 
           inkâr ol-  524 
           mu√tâc ol-  542  
           delµl ol-  542  
           berâber ol-  543, 669, 962, 1261,  
           1912   
             kâfir ol-   620, 622 
             ≥âyi¡ ol-  652, 734 
           mâni¡ ol-  652, 734, 988, 1916 
             ma…bûl ol- 668 
             «alâ§ ol-  670 
           √arâm ol- 722, 753 
          âmir ol- 788 
             zâ™il ol-  831 
           …â™il ol- 831  

                  ¡asµr ol- 833 
                   sâ…ı† ol-   845 
                √elâl ol-  845 
                dâ™im ol-  936 
                   resûl ol-  1058 
                mu§âdı… ol- 1060 
                   §âdır ol-  1069 
                    müsâvµ ol- 1265 
                müyesser ol- 1318   
                    fet√ ol- 1348 
                münfekk ol- 1467 
                «âlµ ol-  1496  
                müvesvis ol- 1546 
                §â√ib  ol- 1604 
                   …âdir ol- 1680 
                revâ ol-   1788 
                   mü™ebbed ol- 1792 
               mülâ…µ ol- 1812 
                   bir ol-  1886 
                ri¡âyet ol-  1909 
                   redd ol- 1999 

            o.-mazdı  
                 √âciz ol- 288  

            o.-mazlar  
                   mu¡âteb ol-  1498 
                   mü™ebbed ol- 1702 

            o.-mazsa  
                 i¡râb ol- 198 
                    na§µb ol-  612 
              âsân ol-  851 
                ma¡lûm ol- 882 
                    mümkin ol-   884 
                 imkân ol-   899 

            o.-mış 
              i«tiyâr ol-  849 

 o.-mışdı 
                   seyyân ol-  1285 

 o.-mışdur  
                mü™ebbed ol-  1377 

 o.-muş  
                   bâliπ ol-  903 
                   giriftâr ol-  1778 
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 o.-muşdı  
                …â¡id ol-  1162 

 o.-muşdur  
                cem¡ ol- 127, 1210 
                …âbil ol- 596 
                   lâzım ol-  658 
                   müsellem ol-  842 
     bâ†ıl ol- 1052 
                   mü™eyyid ol-  1076 
                   ef∂al ol- 1086 
                   artu… ol-  1713 

 o.-muşken  
                ef∂al ol- 800 
                müsâfir ol- 1852 

 o.-muşlar 
               ¡â§i ol-  950 

 o.-muş mı 
                   «al… ol-  519 

 o.-sa  
                  müşerref ol-  52 
               cem¡ ol- 111, 191, 384, 1138, 
               1319, 1858  
                  meyve-dâr ol- 118 
               düşmân ol- 167  
               mu¡allim ol-  173 
               vâ§ıl ol-  182 
               müfessir ol- 197 
               taπayyür ol-  200 
               mü™eddµ ol-  253 
               müsâvµ ol-   278  
                  √âdi& ol-  295 
               ma¡dûm ol- 358 
               irşâd ol-  407 
               erbâb ol- 523  
                  ≠ikr ol-   552 
               ma¡lûm ol-  553     
               √a…… ol-  556 
                  ref¡ ol-  557, 1259 
                  mün…âd ol- 575 
              müslim ol-  647 
             ma…rûn ol-  689  
                 mu…ârin ol-  690 
            müştedd ol-  697 
                 mu≥†arr ol-  697 

               ¡âm ol-   699 
                   mü™eddµ ol- 714 
                   lâ«i… ol-  827 
                   mu§arra√ ol- 835 
                mümkin ol-  884 
                   marµ≥ ol-  896 
                   §âdır ol- 955, 1325 
                mu¡âteb ol-  955 
              a«şam ol-  987 
                   ¡ârı≥ ol-  992 
                ednâ ol-  994 
                   müneffir ol- 1070 
                bir ol- 1085 
                   ma√§ûr ol- 1099 
                muvâfı… ol-  1327 
                mülâ…µ ol- 1330, 1455 
                   münâsib ol- 1331 
                    ma¡lûm ol-  1345 
                ço… ol-  1391 
                ¡â§i ol-  1460 
                fârı… ol-  1465 
                    ma«lû… ol- 1469 
                   mu¡ârı≥ ol- 1540 
                   √aml ol- 1765 
                    «â§ ol- 1925 

 o.-salar  
                 √ayy ol-  47 
              şâd ol-   406 

 o.-sañ 
              mülâ…µ ol- 1453 

 o.-sun  
              şükr ol-  1 
              §alât ol- 16 
            dâ«il ol- 19 
              emânet ol- 45 
                 ba¡µd ol-  137, 144, 1927, 2007 
                 müsta√≥ar ol- 145 
               mu√âfı@ ol- 180 
               fâ™i… ol-  218 
                  mu√addi& ol- 229 
                  √âfı@ ol- 231 
                 ¡ayân ol-  428 
                  mu†µ¡ ol- 571 
               mu≥ma√ill ol-  837 
                  câyi¡ ol-  870 
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              edâ ol-  876 
                 müstaπfir ol-  879 
              §â™im ol- 897 
            dâ™im ol-  897 
                 müsa««ar ol-  943 
              cevâb ol-  951 
            ¡ârı≥ ol-  992 
                 ma√v ol-  1219 
              §â√ib ol-  1607, 1650 
             er√am ol- 1918  
              vefâ-dâr ol- 1943 
                 va§iyyet ol-  1958 

            o.-sunlar  
               §aff ol- 1987 

 o.-sun mı  
               vâ…i¡ ol-  284 

 o.-uñ 
              na§ ol-  1765 

 o.-unca  
                   &âbit ol- 298 
                mes†ûr ol-   834 
                fevt ol- 1131 

            o.-unmaz  
                   √ükm olun-  615 

 o.-up  
                    mülâ≠ım ol-  78 
                    πavvâ§ ol- 219 
                mir™ât ol-  273 
              nâzil ol-   477 
                   vehm ol- 517 
                lems ol-  530 
                va≥¡ ol- 556 
                mar≥µ ol- 588 
                cem¡ ol- 605  
                   dâfi¡ ol- 708 
                fâsı… ol- 716 
                bâπµ ol- 768, 839   
                ref¡ ol-  829 
                yo… ol- 839 
                   müflis ol-  854 
                «âdim ol- 1147 
                   keşf ol- 1172 
                «arâb ol- 1593, 1825 

                  def¡ ol- 1649 
                  «uddâm ol- 1720, 1776  
                  mûnis ol-  1725 
                  hedm ol-  1825 
                  tâm ol- 2036 

              o.-updır 
                  müsvedd ol-  1895 

              o.-updur  
                        ma√≥-ı ra√met ol- 15 
                    sezâ-vâr ol- 22 
                        ma@har ol- 38 
                   ¡âdet ol- 39 
                    ı§lâ√ ol- 166 
                    müfteri… ol- 245 
                 Ehl-i Sünnet ol- 249 
                    zâ™il ol- 290 
                    ma¡lûm ol-  332 
                    mev§ûf ol- 354 
                    ço… ol- 357 
                    müsâvµ ol-  363 
                    mün…âd ol- 391 
                        mu¡arrâ ol-  399 
                   ¡â™id ol-  416 
                    râ≥µ ol-  417 
                        ef∂al ol-  462, 1370 
                    esbâb ol- 523 
                    ma¡nâ ol-  551 
                    ≠âhib ol-  635 
                    mütte√id ol-  644 
                    niyyet ol-  653 
                    murdâr ol- 738 
                    √âvµ ol-  746 
                        bâ™i& ol-  840 
                    mu¡allâ ol-  934 
                    …â™im ol-  936, 1020  
                    memlû ol-  938 
                    el†âf ol-  947 
                        mensû« ol-  1028 
                        mu¡ammer ol- 1031 
                    şâri√ ol-  1032 
                    ma…rûn ol-  1043 
                        mürsel ol-  1045 
                    mensû« ol- 1052 
                    a†yeb ol-  1079 
                        ma√§û§ ol- 1116 
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                     mev¡ûd ol- 1131 
                     mü™e&&ir ol- 1153 
                         ma…§ûr ol-   1210 
                     «â§ ol-   1326 
                     √all ol-  1350   
                     lâzım ol- 1366 
                    ¡ulvµ ol-  1394 
                     munta@ır ol-  1396, 1633   
                     çi ol-  1419 
                     &âbit ol-  1504 
                     tercümânân ol-  1533 
                     mesdûd ol- 1535 
                     bµ-†â… ol- 1543 
                     «âlµ ol- 1607 
                     √âr ol-  1659 
                     ehl-i fetret ol-  1697 
                     «al… ol-  1720, 1749  
                  e¡âlµ ol- 1726             
                     ehl-i şey†ân ol- 1774 

   o.-ur  
                   mün…âd ol- 7, 1878 
                    ¡ âlim ol-  90 
                  tes…µm ol-  98 
                  enver ol-  115 
                hezzâl ol-  127 
                   cârµ ol-  133, 482  
                   lâzım ol- 134, 868 
                   sârµ ol-  163 
                   vâ§ıl ol-  175, 384, 994  
                   …â™id ol-  184 
                       sü«ân-dân ol-  189 
                   †âlµ¡ ol-  212 
                   ma¡lûm ol-  273 
                       †ârµ ol-  298 
                   selb ol-  311 
                   bir ol-  316 
                   ek&er ol-  352 
                   mefhûm ol-  358 
                       mev§ûf ol-  367 
                   far… ol-  367 
                   …âbil ol-  384 
                   «al… ol-  436, 1764  
                   mâni¡ ol-  481 
                   i√dâ& ol-  525  
                      derk ol-  534 
                  ma√mûl ol-  550 

               ref¡ ol-  557, 1817 
               dâ«il ol-  573 
              ¡âzim ol-  630 
               mükrem ol-  633 
               ma√v ol-  657, 917, 1140,     

   1595, 1850  
              merdûd ol-  662   
                  ¡ayb ol-  667 
             def¡ ol-  694 
               mekrûh ol-  715 
               sa¡µd ol-  829 
                  ba¡µd ol-  829 
               eb¡ad ol-   918 
               mürsel ol-  1061 
               mükeddir ol-  1070 
               mükerrem ol-  1071 
               mü™eyyed ol- 1076 
             nâ§ır ol- 1096 
               yâr ol-   1152           
               ma…bûl ol-  1248 
                  mu…ârin ol-  1336 
                  mu@lim ol-  1398 
                  mün¡a§ır ol- 1407 
                  e&µm ol-  1456 
                  ma«lû… ol-  1469 
               müfârı… ol-  1515 
                  √all ol-  1538 
              ib…â ol-  1610 
                  πar… ol-  1626 
              ≠âkir ol-  1637 
                  şâkir ol-  1637 
                  memnûn ol-  1657 
              mu«alled ol-  1702 
                  mu«affef ol-   1703 
                  nâzil ol-  1726      
                  mu…arrer ol-  1745 
                  mü™ebbed ol-  1773 
               mürted ol-  1811 
               lâyı… ol-  1811 
                  perµşân ol- 1854 
                  ma…rûn ol-  1881 
               berrâ… ol-  1893 
               sul†ân ol-  1902 
                  mihmân ol-  1908 

 o.-urdı  
                 √âkµm ol-  53 
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                   mümkin ol-  286 
               ¡âciz ol-  287 
                   †ârµ ol-  302 
               ¡âlµ ol-   1159 

 o.-urlar 
               be-πâyet ol-  246 
               mu«âlif ol-   316 
                  le≠≠et ol-      434 
                 sâkin ol-   982 
                 şâkir ol-   1087 
            râ≥µ ol-  1228, 1642 
              me™cûr ol-  1251 
              zâhil ol-  1505 
              sâ¡µ ol-  1665 
              ¡âbir ol-  1669 
              reyyân ol-  1686 
             i√§âr ol-  1701 
             mesken ol- 1770 
              lâ™im ol-  1783 
              «âdim ol-  1808  
             e§nâf ol-  1832 
                pinhân ol-  1854 
             mu√tâc ol-  1857 
             medrûc ol-  1882 

 o.-urlardı 
                râ≥µ ol-  47 

 o.-ur mı  
                  mümkin ol-  73 
               izâle ol- 1259 

 o.-ursa  
              mümkin ol-  180, 1940 
              bâ√i& ol-  201 
                 §âdı… ol-  524 
              ba√& ol-  543 
              ¡â§µ ol-  578 
              §âdır ol-  586 
              lâyı… ol-  681 
              …â§ır ol-  820 
                 ki≠b ol-  867 
                 fevt ol-   875 
              vâ…i¡ ol-  1073 
                …âtil ol-  1248 
                §ı… ol-  1376 
                mücelled ol-  1377 

               πâfil ol-  1680 
                  devr ol-  1972 

 o.-ursañ  
                  ¡âlim ol-  132 
                   mü™min ol-  576 
               ¡â§µ ol-   576 

 o.-ursun  
               Ehl-i Sünnet ol-  262 
               vâ§ıl ol- 558  
                  maπmûm ol-  989 
                   mu§addar ol-  1798 
             [=922] 

2.  Gerçekleşmek, meydana gelmek,   
mevcut bulunmak. 

 o.-a 
              o. 142, 155, 162,  696 (2), 1237 

  1254, 1297 (2), 1428, 1935, 1574,  
  1625, 1654, 1820, 1826, 1827,   
  1927, 1928, 1930, 1951, 2010 

             o.-an 
                o. 185, 461,  654, 830, 832 
 o.-anıñ   
                    o.  467 
 o.-anlar  
                o. 630, 831 
 o.-asın  
                o. 494 
 o.-aydı  
                   o.  323 
 o.-dı 

o. 6, 13, 26, 27, 31, 36, 131, 217, 
234, 236, 247, 274, 293, 294, 
299,  303, 305, 327, 338, 346, 
346, 347, 351, 445, 451, 462, 
472, 472, 475, 486, 493, 499, 
502, 503, 508, 510, 513, 515, 
530, 532, 540, 547, 556, 562, 
566, 566, 603, 634, 635, 684, 
727, ,777, 809, 825, 895, 922, 
923, 935, 948, 966, 967, 971, 
974, 975, 991, 995, 1000, 1010, 
1012, 1014, 1014, 1022, 1073, 
1094, 1094, 1104, 1122, 1122, 
1133, 1141, 1148, 1163, 
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11641169, 1174, 1184, 1193, 
1195, 1199, 1200, 1202, 1203, 
1205, 1226, 1233, 1235, 1235, 
1242, 1270, 1277, 1279, 1285, 
1287, 1288, 1310, 1323, 1325, 
1333, 1337, 1344, 1363, 1366,                 
1369, 1373, 1393, 1402, 1404, 
1411, 1440, 1445, 1446, 1475, 
1485, 1494, 1497, 1504, 1506, 
1508, 1511, 1512, 1514, 1555, 
1555, 1556, 1565, 1570, 1617, 
1631, 1633, 1638, 1638, 1641, 
1641, 1642, 1659, 1691, 1694, 
1709, 1816, 1817, 1818, 1832, 
1840, , 1878, 1883, 1910, 1960, 
1964, 1964, 1971, 1971, 1980 

 o.-dıπı  
               o.  880, 905  
 o.-dı-kim  
                o. 767 
            o.-dılar  
               o.  378 
 o.-dıysa  
                o. 133, 868, 1990 
 o.-duπı  
              o. 953, 1402 
 o.-duπı-y-çun 
               o. 1231 
 o.-du…da 

o. 531, 701, 1101, 1163, 1360,  
1399, 1818, 1464 

 o.-ma  
               o. 711 
           o.-madan  
               o. 778 
 o.-madı  

968, 1047, 1142, 1331, 1510,  
1519, 1601, 1956, 1973 

 o.-maπı  
              o. 1376 
 o.-ma…   
               o. 402, 1523, 1912 
 o.-ma…dan  
              o. 1440 
 o.-masa 
               o. 340, 423, 574, 1348 

 o.-ması  
              o. 951, 959 
 o.-masun 
              o.  1955 
 o.-maya  
               o. 75, 340, 621, 869, 1834, 1941 
 o.-mayınca 
               o. 1067, 1339 
 o.-maz  

 o. 108 (2), 317, 350, 386, 576, 
714, 1339, 1400, 1404, 1464, 
1526, 1653, 1779 

 o.-mazdan 
               o. 1415 
 o.-mazsa 
               o. 611, 675, 1514, 1980 
 o.-mış  
               o. 855 
 o.-mışdı  
               o. 1161 
 o.-mışdur 
               o. 851 
 o.-mışdurur  
               o. 822 
 o.-muş 
               o. 334 
 o.-muşdur  
               o. 415, 720, 1358, 1420, 2030 
 o.-muşlar  
               o. 1619 
 o.-sa  

 o.   71, 193, 197, 310, 546, 553, 
572, 674, 698, 750, 752,  820, 
846, 848, 909, 914, 914, 945, 
995, 1060, 1072, 1138, 1154, 
1268, 1293, 1311, 1374, 1391, 
1399, 1419, 1520, 1540, 1602, 
1657, 1961 

 o.-sun  
o.  27, 58, 138, 145, 1207, 1256, 
1289, 1917, 1954, 1955, 1958, 
1962, 1994, 2033 

 o.-sun mı  
                o. 1135 
  o.-uñ 
                o. 1750 
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  o.-unca  
                o. 469, 554, 617 
  o.-unca… 
                 o.  316 
  o.-up  

o. 80, 152, 899, 970, 1025, 
1180,  1265, 1597, 1668, 1901  

 o.-updum  
               o. 34, 414 
 o.-updur 

o.   19, 21, 56, 211, 427, 431, 
452, 460, 485, 504, 532, 534, 
541, 568, 598, 795, 938, 948, 
972, 1022, 1056, 1091, 1109, 
1128, 1176, 1204, 1222, 1227, 
1229, 1239, 1279, 1280, 1281, 
1286, 1294, 1328, 1333, 1334, 
1343, 1346, 1388, 1414, 1448, 
1501, 1509, 1514, 1542, 1563, 
1646, 1647, 1692, 1707, 1710, 
1746, 1750, 1754, 1758, 1996 

 o.-ur  
o.  97, 113, 169, 182, 183,  188, 
189, 222, 229, 272, 279, 439, 
502, 559, 586, 600, 642, 649, 
692, 693, 730, 784, 886, 889, 
972, 998, 1099, 1154, 1264, 
1268, 1345, 1347, 1392, 1454, 
1484, 1503, 1645, 1648, 1731, 
1744, 1746, 1823, 1833, 1860, 
1861, 1866, 1972, 2032 

 o.-urdı  
                o.  295, 1137 
 o.-urken  
                o.  788, 796 
            o.- urlar  
               o. 1769 
 o.-ur mı  
               o. 182 
 o.-ursa  

o.  94, 264, 471, 647, 662, 698, 
721, 848, 890, 919, 1073, 1077, 
1332, 1336, 1480, 1921 

 o.-ursun  
               o. 81 
    [=466]    

oldur- : Olmasını sağlamak. 
   o.-up  
                  o. (imâte oldur-)   370 
            [=1] 

olma…lı… :  Olmaklık. 
                   o.+ı 
                      o.  (…adµm ol-)  352 
                 [=1] 

olun- :  Olma işine konu olmak. 
 o.-dı  
               …a†¡ olun-  238 
             ketm olun-  468 
               va≥¡ olun-   507 
                  men¡ olun- 1459 
               selb olun-  1619 
             ≠ikr olun-  2035 

 o.-maz  
                √a§r olun- 1241 
                   far… olun-  292, 1293 
                ekl olun-  1813 

 o.-mışdur  
                işâret olun-  1234 

 o.-muş 
              zu¡m olun- 740 

 o.-muşdur 
                   √aml olun-  509 

 o.-sa  
                  setr olun-  113 
               selb olun-  292 
                  ≠ikr olun-   470, 512, 1244   
               va≥¡ olun-   552 
                  √abs olun-   640 
               defn olun-   1470 
               mu¡tâd olun-   1527   

 o.-sun  
               fehm olun-   549 
                  devr olun-   893, 1962, 1974 
                 ¡avn u nu§ret olun-  1441 
               ta…dµr olun-  1964 
               tilâvet olun-   1994 
          [=29] 

on :  On (10). 
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o. 869, 870, 1006, 1007, 1323, 
1754, 1972, 1977 

 o.+durur  
               o. 1235 
     [=9] 

on beş :  On beş (15). 
    o.   893, 1402 
      [=2] 

on dört :  On dört (14). 
    o.+de  
                 o. 1402 
       [=1] 

on iki :  On iki (12). 
  o.+sin 
                o.  1961 
       [=1] 

onuncı : On sayısının sıra sıfatı.  
    o. 1701 
     [=1] 

orta : Başlangıcı ile bitimi arasında eşit  
          uzaklıkta olan süre. 
 o.+sı  
               o. 2036 
     [=1] 

oruc (Far.):  Tanrı'ya ibadet amacıyla 
yeme, içme vb. şeylerden belli bir 
süre kendini alıkoyma. 

 o. 781, 849 
o. dut-  857 
o. †ut-   655   

 o.+a 
              o.  859 
 o.+ı 
               o. 761 
     [=6] 

¡O&mân (öz. a.): Dört büyük halifeden  
üçüncüsü, cennetle müjdelenen 
on sahabeden biri olan Hz. 
Osman.    

   O.  20, 1216, 1236 
              O. (≠µ'n-nûreyn-i ¡O.) 1214 
             [=4] 

otur- : 1. Hiçbir iş yapmadan boş vakit  
            geçirmek, boş durmak.     
   o.-ma 
                o.  915 
   o.-ma… 
                o.  936  
      [=2] 

2. Vücudun bir kısmını bir yere   
yerleştirmek. 

   o.-du…da  
                 o. 1726 
   o.-madan 
                 o.  395 
         [=2] 

          3.  Yer almak, geçmek.  
              o.-muş  
                 o. 1728 
              o.-sa  
                 o. 1157 
   o.-sun 
                 o.  1629 
       [=3] 

otuz :  Otuz (30). 
            o. 1006, 1971 
      [=2]  

otuz üç :  Otuz üç (33). 
    o. 1738 
      [=1] 

                             

  Ö  

ögren-  :  Bilgi edinmek, öğrenmek.  
              ö.-mede  
                 ö. 1420 
   ö.-üp  
                 ö. 1764 
         [=2] 

öl- : Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek,  
        can vermek.      
 ö.-miş  
               ö. 855 
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 ö.-se 
               ö. 657 
 ö.-ürse  
               ö. 1001 
      [=3] 

ölç- :  En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri  
kendi cinslerinden seçilmiş bir 
birimle karşılaştırıp kaç birim 
geldiklerini belirtmek. 

 ö.-e  
               ö. 1884 
      [=1] 

ölüm : Hayatın tam ve kesin olarak sona  
           ermesi, vefat.  
 ö.+den  
               ö. 1747 
      [=1] 

¡Ömer  (öz. a.) :  İkinci halife Hz. Ömer. 
   ¡Ö. 20, 800, 1208, 1216, 1236 
                   [=5] 

¡ömr  (Ar.) : Ömür, yaşama, hayat. 
 ¡ö.+i  
               ¡ö. 884, 894, 1030, 1037 
 ¡ö.+i 
               ¡ö. 1042 
 ¡ö.+inde  
                ¡ö. 867 
 ¡ö.+üm  
                ¡ö. 1961 
            ¡ö.+üñ  
               ¡ö. 893 
      [=8] 

öñ : Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka  
        karşıtı.    
 ö.+de  
               ö. 375, 835 
 ö.+ünden 
               ö. 1657 
      [=3] 

öñ- : Birinin önüne çıkmak, gözetlemek,  
         pusu kurmak.       
 ö.-mek 
               ö. 1583 

      [=1] 

¡örf (Ar.) :  Âdet, hüküm; gelenek. 

 ¡ö.+üne  
               ¡ö. 1990 
       [=1] 

ört- :(mec.) Kötü bir durumu belli  
         etmemek, gizlemek, saklamak.   
 ö.-er  
               ö. 616 
      [=1] 

öt- : Kuş veya böcekler, değişik tonda ses  
       çıkarmak.   
 ö.-se  
               ö. 1457, 1457 
 ö.-sün 
               ö.  46 
      [=3] 

öyle : O biçimde, o tarzda.  
  ö. 360 
    [=1] 

öz : Bir kimsenin benliği, kendi manevi  
       varlığı.     
 ö.+ine  
               ö. 436, 977, 1305 
 ö.+ün  
               ö. 904, 1586 
            ö.+üñ 
               ö. 1458 
      [=6]    

özge : Başka. 
 ö. 81, 178, 915 
     [=3] 

¡ö≠r (Ar.) : Bir kusur veya suçun hoş  
 ¡ö.  ol-  671 
       [=1] 

                          P 

pâdişâh (< Far.  pâd-şâh): Hükümdar,  
               melik.   
     p.+ı 
                   p. 1926 
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     p.+kim  
                   p. 1630 
         [=2] 

pâdişâhân (Far.) :  Hükümdarlar, melikler.  
        p. 1924 
          [=1] 

pâk (Far.) : Temiz, arı, pak. 
 p.  395, 1146, 1847 
 p. (≠ât-ı p.-i müctebâdır) 61 
            p. (≠ât-ı nâm-ı p.-i Â√med) 62 
            p. (vücûd-i p.-i A√med) 1179 
            p.  (imâm-ı pâk-i a¡@am) 1278 
 p.  eyle-  718, 1458, 1586, 1718   
            p.  it-   99, 186, 1128 
 p.  …ıl-  904  
            p. ol-   739, 1578  
 p.+e  
               p. (cism-i p.) 1130 
 p.+i 
               p. (cism-i p.)  1128 
               p. (nâm-ı p.)   1279 
 p.+inde  
                   p. (dµvân-ı ≠ât-ı p.)  1349 
 p.+ine 
                p. (dµvân-ı p.)  1622 
           [=22] 

pârça (Far.) : Bir bütünden ayrılan, ayrı  
          sayılan veya artakalan şey.    
 p.+sı  
               p. 100 
     [=1] 

pâs (Far.) : Gam, keder, iç sıkıntısı. 
 p.+dan  
               p. 1718 
     [=1] 

pay: Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş  
 p.  eyle-   862, 900 
        [=2] 

pây (Far.) : Ayak.  
 p.+a  
              p. («âk-i p.) 37 
 p.+ında 
              p. («âk-i p.)  22 

        [=2] 

penâh (Far.) : Sığınma, sığınacak yer. 
 
 p.+ı 
               p. 30 
     [=1] 

penâhµ (Far.) : Sığınma. 
   p. 1698 
     [=1] 

penc (Far.) : Beş. 
 p.  743 
              [=1] 

pencâh (Far.) : Elli. 
   p. 1183 
     [=1] 

pend (Far.) : Nasihat, öğüt. 
 p. 1358 
   [=1] 

perµ (Far.) : Cinlerin çok güzel ve alımlı  
olarak farz edilen dişlerine verilen bir  
ad. 

 p.  995 
  [=1] 

perµşân (Far.): Dağınık, düzensiz,  
             karmakarışık.    
    p. 68 
               p. ol-  1839, 1854 
          [=3] 

Perverdigârâ (< Far. Perverd-gârâ) : Ey  
                     Allah. 
             P. 135 
                  [=1] 

pes (< Far. bes): Öyle ise; o hâlde; bundan  

dolayı; nihayet anlamlarında 

kullanılır.  

p.   23, 34, 69, 182, 241, 476, 577, 
604, 630, 634, 644, 646, 830, 831, 
832, 872, 906, 952, 973, 1021, 
1023, 1038, 1044, 1049, 1055, 
1061, 1070, 1095, 1198, 1200, 
1202, 1214, 1235, 1243, 1250, 
1320, 1346, 1366, 1417, 1437, 
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1438, 1484, 1612, 1614, 1616, 
1623, 1647, 1716, 1759, 1760, 
1784, 1861, 1883, 1896, 1927, 
1962 

       [=56] 

pesendµde (Far.) : Beğenilmiş, seçilmiş. 
        p. it-  49 
                     [=1] 

peydâ (Far.) : Meydanda, açıkta. 
 p. it-   526, 1249 
            p. ol-  1173, 1307, 1868 
                       [=5] 

peyπamber (Far.): Peygamber, Allah  
tarafından haber getiren,   
Allah’ın emirlerini insanlara 
haber veren.  

          p. 999 
          p.+i  
                       p. 1648 
          p.+imdür  
                       p. 1482 
         p.+iñden 
                      p. 1478 
            [=4] 

peyπamberân (Far.) : Peygamberler. 
             p.+ı  
                           p. 8, 268, 1011, 1803 
            p.+ıñ 
                         p. 1688 
               [=5] 

pinhân (Far.) : Gizli. 
  p. it-  69 
             p. ol-  1854 
        [=2] 

pµr (Far.) : Yaşlı, ihtiyar. 
 p.-i fânµ 143, 846, 851 
            p. ü civân  1381 
        [=4] 

pµrân (Far.): Yaşlılar, ulu erenler; ermişler. 
 p. (¡ilm-i p.)  64 
     [=1] 

pôst (Far.) : Tüylü hayvan derisi. 

 p. 1372 
 [=1] 

pûl (Far.) : Para. 
 p.+a  
               p. 93 
    [=1] 

pür-nûr (Far.+Ar.): Nur dolu, nur içinde,  
            nurlu, aydınlık.        
   p. ol-  495, 1122, 1169, 1494 
              p. (yârân-ı p.)  1235 
                [=5] 

                     R 

Rab (< Ar. Rabb) : Allah. 
  bk.  Rabb 
 R. 161, 2008, 2025 
            [=3] 

Rabb (Ar.) : Allah. 
           R. 461, 749 
           R.-i Ma¡bûd  239, 326 
           R.-i Tevvâb  362 
           R.-i ¡âlµ   447 
           R.-i Fettâ√  513, 638, 943 
           R.-i Mevlâ 673 
              R.-i Ra√mân  706 
              R.ü'l-beriyyât  427, 1196 
 R.ü's-selâm 1879 

R.+e  
                R. 1298 
 R.+imdür  
                R. 1482 
      [=16] 

rabbânµ (Ar.) : Rab’la ilgili. 
     r. (va√y-i r.) 1056 
           [=1] 

rab† (Ar.) : Bağlama, iliştirme. 
 r.  eyle-   1919 
     [=1] 

râci¡  (Ar.) : Geri dönen. 
 r. ol-  663 
     [=1] 

râci√ (Ar.) : Üstün. 
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 r. (…avl-i r.)  1094 
     [=1] 

râfi¡ (Ar.) : Kaldıran, yükselten. 
 r. ol-  916 
    [=1] 

raπbet(Ar.) :  İstek, arzu. 
 r.  131 
 r.  it-  94, 147, 2013 
         [=4] 

râπıb (Ar.) : İstekli, isteyen, rağbet eden. 
  r. 141 
            r. ol-  797 
    [=2] 

râh (Far.) : 1. Yol.   
         r.+ı 
                      r.  792 
           [=1] 

                  2. Tutulan yol, usul. 
                    r.-ı vâsi¡  1542 
         r.+ı   
                      r.  1793 
                    r. («ayr-ı r.) 1926 
             [=3] 

râ√at (Ar.) : Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz  

         bir hâlde bulunma.      

  r.  2011 
  r. ol- 708 
     [=2] 

ra√im (Ar.) :  Döl yatağı. 
  r.+indeki  
              r.  636 
    [=1] 

Ra√man (Ar.) : Herkese merhamet eden 
              Allah.     
   R. 979, 1101 
   R. (Rabb-i R.)  706 
              R. (lu†f-ı R.)  1585 
       [=4] 

ra√met (Ar.) : Acıma, esirgeme, koruma. 
ra√metu'llâh “Allah’ın esirgemesi, 
koruması.”   758 

 r.   1740 

            r. (ma√≥-ı r.)  15    
 r. it-    58, 1289, 1639           
 r.  …ıl- 8 
            r. ol-   1574          
            r.+iñ  
               r.  1566, 2004, 2009 
 r.+in  
              r. 271 
     [=12]    

ra¡id (Ar.) : Gürleyen, gürüldeyen. 
 r. 1409 
   [=1] 

râki¡ (Ar.) : Namazda rükû eden, ellerini  

        dizlerine dayayarak eğilen.   

 r.+dür  
               r. 1162 
     [=1] 

ra…§ (Ar.): Sıçrayarak oynama, dans etme. 
 r. u devrân 740 
           [=1] 

râsi« (Ar.) : Sağlam, temeli kuvvetli. 
           r. ol-  489 
              [=1]          

râvµ (Ar.) : Rivayet eden, söyleyen, hikâye  

       eden, anlatan.        
 r. 228 
 r.+den  
              r.  125 
     [=2] 

rav≥a (Ar.) : Ağacı, çayırı, çimeni bol olan  
          yer, bahçe.   
 r.+sında  
               r. 1881 
       [=1] 

râ≥ı (Ar.) :  Rıza gösteren, kabul eden. 
 r. 591, 625, 730, 956, 1192, 1862 

r. ol-  47, 417, 712, 1228, 1642, 
1765 

      [=12] 

râzı…  (Ar.) : Rızık veren. 
 r. 809 
   [=1] 
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re¡âyâ (Ar.) : Bütün halk. 
 r.+nıñ  
               r. 1914 
      [=1] 

recâ (Ar.) : İstek, dilek.  
 r. it-  733, 1974 
 r.+da  
              r. 726 
 r.+dan  
               r. 881 
 r.+yı  
               r. 1939 
     [=5] 

recm (Ar.) : Suçluyu beline kadar toprağa  
        gömüp taşlayarak idam etme.  
 r.  676, 1915 
         [=2] 

recµm (Ar.)  : Taşlanmış.  
            r.+e  
               r. (şey†âni'r-r.)  1539 
                          [=1] 

redd (Ar.) : Geri çevirme, kabul etmeme. 
r.-i na§  1800  

 r. eyle-  149, 684 
r. it- 424, 606, 664, 685, 710, 1653 
r. ol-   1999 

       [=10] 

ref¡ (Ar.) :1. Kalkındırma, yüceltme. 
                   r. eyle-  1186 
        r.  ol-  557 (2) 
                             [=3] 

    2. Kaldırma, hükümsüz     
    bırakma.           

                r. eyle-  1459, 1791 
                r. it-  1492      
              r.  ol-  826, 829, 1259, 1817 
                             [=7] 

           3. Yukarı kaldırma. 
               r.-i §avt 1855 
                r.-i e§vât  1988  
               r. eyle-  1431   
               r. it-    1471 
                    [=4]        

reh-ber  (Far.) : Yol gösterici, kılavuz. 
    r. ol-  20, 33, 146 
    r.+idür  
                 r. 1508 
          [=4] 

reh-nümâ (Far.) : Yol gösteren, kılavuz. 
        r.-yı müctebâ  1223 
               [=1] 

rek¡at  (Ar.) : Namazda bir kıyam, bir rükû  

           ve iki secdeden oluşan bölüm.    

  r.  909 
   [=1] 

resûl (Ar.) :  1. Hz. Muhammed.     
R. 1084, 1370, 1462, 1572,   
1815 

           R.+e  
                        R. 1224, 1231, 1590, 1681 
           R.+ıñ 
                          R. 1273, 1567 
           R.+uñ 
                        R. 1881  
                          [=12] 

         2. Peygamber. 
                      r.  1059 
           r. ol-  1031, 1058   
                               [=3] 

Resûlu'llâh (Ar.) : Hz. Muhammed. 
       R. 250, 1276, 1447, 1734, 1900 
       R.+a  
                     R. 774, 1270 
       R.+ıñ 
                     R. 1203, 1385 
             [=9] 

revâ (Far.) : Yakışır, uygun, yerinde. 
            r.   1988 
 r. ol-   1788  
            r.+dır 
              r.  752, 958 
  r.+dur  
                r. 735, 838 
       [=6] 

Revâfı≥ (Ar.): Şia Mezhebinin ifrâta kaçan  

               koluna mensup kimseler.     
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 R. 712, 1253, 1382, 1387, 1516,  
1517, 1861 

                  [=7] 

revân (Far.) : Yürüyen, giden, su gibi akıp  
          giden. 
 r.+ım  
               r. (rû√-ı r.) 1935 
          [=1] 

revâyi√ (Ar.) : Kokular.  
    r. 534 
     [=1] 

revna… (Ar.) : Parlaklık, güzellik, süs. 
    r.-ı kân  1217 
         [=1] 

rey√ân (Ar.) : Güzel kokulu bir süs bitkisi,  
            fesleğen.  
  r. 1110 
               r. (misk ü r.) 1476 
       [=2] 

reyyân (Ar.) : Suya kanmış. 
 r. ol-  1686 
     [=1] 

Rı∂vân (Ar.): Cennet’in kapıcısı olan  
             büyük melek.  
    R.+ı 
                  R. 969 
        [=1] 

rı∂vân (Ar.) : 1. Cennet. 
             r. u  cennet  1207 
                  [=1] 

                      2. Razı olma, hoşnutluk. 
            r. (lutf u r.)  1237 
                 [=1] 

rı≥â (Ar.) : Razı olma; hoşnutluk,  
        memnuniyet.   
 r. 784, 1579 
 r.+da  
              r. 726 
 r.+dan 
               r.  885, 892 
 r.+dır  
               r. 506 

 r.+sı  
               r. 772 
 r.+sın 
               r. 858 
 r.+sıyla  
              r. 1968 
     [=9] 

rız… (Ar.) : Yiyecek, içeçek şey; azık.  
 r. 684 
            r.-ı vâsi¡  1451 
 r.+ı   
               r. 1591 
 r.+ın   
              r. 683 
 r.+ından  
                r. 683 
      [=5] 

ri¡âyet (Ar.) : 1. Uyma, boyun eğme.  
            r. 206, 658, 1990 
                       r. eyle-  1947  
                       r. it-  1382 
                           [=5] 

                      2.   Sayma; saygı. 
                       r.  1579 
                       r.  …ıl-  913 
                       r. ol-  1909  
                [=3] 

ribâ (Ar.) : Tefecilikle alınan fahiş faiz. 
 r.+yı  
               r. 772 
      [=1] 

ricâl (Ar.) : 1. Belli mevki sahibi kimseler. 
         r.+e  
                       r. 794 
                    r.+in  
                       r. 227 
                    r.+inden  
                       r. 230   
                       [=3] 

                    2.  Erkekler  
           r.+iñ  
                        r. 926  
              [=1] 
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ricl (Ar.) : Ayak. 
 r.  402 
  [=1] 

rif¡at (Ar.) : Yükseklik, yücelik ve büyük  
         rütbe. 
 r. 217 
 r.+im 
                  r. (libâs-ı r.) 37 
     [=2] 

rµ√ (Ar.) : 1. Koku.  
      r.+i   
                   r. 1137 
                    [=1] 

                2. Yel, rüzgar.    
       r.+iñ 698 
         [=1]  

risâle (Ar.) : Kısa yazılmış küçük kitap. 
 r. 2032 
 r.+m  
              r. 2034 
     [=2] 

risâlet (Ar.) : Peygamberlik. 
 r.  1200 
   [=1] 

rişvet (Ar.) : Yaptırılmak istenen bir işte  
yasa dışı kolaylık ve çabukluk 
sağlanması için bir kimseye mal 
veya para olarak sağlanan çıkar, 
rüşvet.    

 r.  773 
   [=1] 

rivâyât (Ar.) : Rivayetler, söylentiler. 
   r.  202, 459 
          [=2] 

rivâyet (Ar.) : Söylenti;  bir haber, olay ya  
              da sözü nakletme.  
             r.  1013, 1439, 1859, 1874 
  r. eyle-  1692 
  r. it-  125  
             r.+dür  
                r. 895, 1807 
          [=8] 

riyâ (Ar.): Özü, sözü bir olmama,  
       ikiyüzlülük.   
 r.+dan 
               r.  883 
 r.+yı  
               r. 917, 1699 
       [=3] 

riyâ≥et (Ar.): Nefsi kırma, dünya  
lezzetlerinden ve rahatından 
sakınma, perhizle, kanaatle 
yaşama. 

   r.  …ıl-  1269 
     [=1] 

ru¡ât (Ar.) : Çobanlar. 
           r.+a  
              r. 1906 
     [=1] 

rub¡ (Ar.) : Dörtte bir, çeyrek. 
 r.  u  yârım  1362  
   [=1] 

rû√ (Ar.) : Can, nefes, canlılık. 
           r. 326, 1465, 1747 
           r.-i mevtâ  693 
           r. (lev√-i r.-ı ≠ât-ı ∏affâr) 1600  
           r.-ı revânım 1935 
           r.+dan  
              r. 326 
 r.+ı  
              r. 1430, 1471 
 r.+ın 
               r. 1614 
 r.+um  
               r. 1951 
     [=11] 

rû√ânµ (Ar.):  Gözle görülemeyen, cismî  

           olmayan.   
  r. 1330 
     [=1] 

rû√ânµyân (Ar.):  Gözle görülemeyenler,  
                 cismî olmayanlar.   
        r.+dır  
                     r. 1767 
            [=1] 
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ru«§at (Ar.) : İzin, müsaade. 
 r.  850, 908, 1422, 1429, 1528 
            [=5] 

Rû√ü'l-Emµn (Ar.) : Cebrail. 
             R.+e 
                           R.  942 
                    [=1] 

Ru…iyye (öz. a.): Hz. Muhammed’in ikinci  
              kızı.   
     R.  1199 
       [=1] 

ru†ûbet  (Ar.) :  Nem. 
     r.  531, 533 
         [=2] 

ruvât (Ar.) :  Rivayet edenler. 
 r.+ı 
               r. 177 
     [=1] 

rûz (Far.) : Gündüz. 
r.  u şeb  76, 103, 489, 1222, 1373, 
1447, 1808 

            r.-ı ma√şer   136, 1623   
         [=9] 

rücû¡ (Ar.) : Dönme, geri dönme. 
 r.+ı 
               r. 1830 
     [=1] 

rükn (Ar.): Bir şeyin en sağlam tarafı,  
         temel direği.    
 r.-i a¡@am  236 
 [=1] 

rüsu« (Ar.): Bir ilmin derinliğine,  
          inceliğine varma. 
 r. 176 
  [=1] 

rüsûm (Ar.) : Usul, tarz.   
 r.+dur  
                 r. (a…vâ'r-r.) 195 
 r.+ı 
               r.  421, 1848 
          [=3] 

rüsül (Ar.) : Peygamberler. 
 r.+den  
               r. 1369 
      [=1] 

rüsvây(Far.) :  Rezil, itibarsız, haysiyetsiz.  
  r.-ı dâ™im  81  
             r.   …ıl-  1627 
      [=2] 

rütbe (Ar.) : Mertebe, derece. 
 r.+sin  
               r. 2008 
      [=1] 

rü™yâ (Ar.) : Düş. 
 r.  505 
  [=1] 

rü™yet (Ar.) : Görme, bakma. 
 r. 442, 444, 1132 
 r.+de  
              r. 432 
     [=4]      

                              S       

§â¡ (Ar.): Bin dirhemlik bir hububat  
       ölçeği.   
 §. (nı§f-ı §.) 1963, 1971 
 §.+ı   
               §. (nı§f-ı §.)  864, 886, 900, 1978 
                        [=6]  

sa¡âdet (Ar.) : Mutluluk. 
 s.  609, 824, 826, 827, 834, 837, 
1268, 2020 

 s. (kevkeb-i mülk-i s.) 11 
            s. (tâc-ı s.) 1485 
       [=10] 

sâ¡at (Ar.) :  Saat; vakit, zaman. 
            s.  1638, 1951 
 s. (nı§f-ı s.) 1260    
 s.+de  
               s. 330, 639 
      [=5]  

§abâ (Ar.) :  Çocukluk. 
 §. 1068 
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 §.+da 
               §. 63 
 §.+dan 
               §. 880 
     [=3] 

§abâ√ (Ar.) : Sabah. 
 §. 863 
  [=1] 

§abâvet (Ar.) : Sabilik, çocukluk. 
    s. 839 
     [=1] 

sâbı…  (Ar.): İlerde bulunan; zamanca,  
           rütbece önde bulunan.    
 s.  ol-   398 
    [=1] 

sâbı…â (Ar.): Geçmiş şey, geçmiş hâl ve  

           vaka.     

 s. 341 
 s.+dan 
               s.  889 
      [=2] 

§abır  (< Ar. §abr): Sabır, dayanma,  
            katlanma.    
                                  bk. §abr 
    §. 1581 
      [=1] 

§abµ (Ar.): Üç yaşını tamamlamayan erkek  
        çocuk.   
 §. 839 
  [=1] 

§âbir  (Ar.) :  Sabreden, dayanan. 
            §. 1669 
 §. ol-  1087   
 §.+durur 
               §.  1228 
      [=3] 

&âbit (Ar.) :  İspat edilmiş, anlaşılmış. 
            &.  1189 
 &. ol-   298, 515, 1191, 1504 
             [=5] 

§abiyye (Ar.): Ergenlik çağına ulaşmamış,  
             pek küçük kız çocuk.      

 §. 794 
   [=1] 

§abr (Ar.) : Sabır, dayanma, katlanma. 
 §. u …arâr   770 
  [=1] 

sâcid (Ar.): Secde eden, alnını yere koyan. 
 s. 1162 
  [=1] 

saç : Baş derisini kaplayan kıllar. 
 s. 1711 
  [=1] 

§aç- : Etrafa dağıtmak, yaymak. 
           §.-!  
             §.  2004         
 §.-arlar 
              §. 1740 
     [=2] 

§açıl- : Etrafa dağılmak, yayılmak. 
 §.-mış 
               §.  1684 
       [=1] 

Sa¡d (öz. a.): Hayatta iken cennetle  
müjdelenmiş sahabelerden  Sa¡d b. 
Ebi Vakkas.  

 S.-ı velµ   1236 
     [=1] 

§adâ…at (Ar.): Dostluk, vefalık, içten  
              bağlılık; doğruluk.   
      §. 976 
       [=1] 

§âdı… (Ar.) : Sadakati, içten bağlılığı olan. 
            §. (§âli√ ü §) 1634 
            §. (hem-nişµn-i yâr-ı §.) 1927  
 §. ol-  524, 551  
                  [=4] 

§âdır (Ar.) :  Ortaya çıkan, görünen.  
§. ol-  “Ortaya çıkmak.”  586, 955, 
1069, 1325  

                [=4] 

Sa¡dµ  (öz. a.) : İslam dünyasının önde  
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gelen şairlerinden Sadi 
Şirazi. Sadi mahlasıyla 
tanınmıştır.  

           S. 52 
           [=1] 

sâdir (Ar.): Hayrette kalan, şaşan 
 s. 1419 
   [=1] 

§adr  (Ar.) :  Baş, başkan. 
 §.-ı dµn 1205, 1223 
 §.+a  
               §. 107 
     [=3] 

§afâ (Ar.): Gönül şenliği, neşe, zevk,  
         eğlence.    
 §. 1179 
            §. vü zev…  1752  
 §.+dan  
               §. 1137 
 §.+sından 
               §. 434, 494 
 §.+ya  
               §. 1144 
      [=6] 

§aff (Ar.) : Dizi, sıra. 
 §. ol-  1987 
      [=1] 

§âfµ (Ar.) : Duru, temiz. 
 §.+dür 
               §. (miyâh-ı §.) 1732 
        [=1] 

§aπ : Vücutta kalbin bulunduğu tarafın 
         karşısında olan, sol karşıtı.    
            §.  1946 
 §.+da  
               §. 375, 939 (2) 
 §.+ı 
               §. 1689 
 §.+ın  
               §. 227 
 §.+ında  
               §. 1864 
 

 §.+ından  
               §. 1656 
      [=8] 

§aπâ™ir (Ar.) : Küçük günahlar. 
  §. 796, 822, 1070, 1320 
  §.+den  
                §.  654, 735, 1309 
            [=7] 

§a√âbe (Ar.) : Hz. Muhammed’i görmüş  
ve kendilerinin sohbetlerinde 
bulunmuş olan mümin kimse. 

     §. 1244 
       [=1] 

§a√âbµ  (Ar.) :  Hz. Muhammed’i görmüş  
ve kendilerinin sohbetlerinde 
bulunmuş olan mümin kimse. 

             §.+dür 
                §. 1277 
       [=1] 

sa«âvet (Ar.) : Cömertlik, elaçıklığı. 
     s.  1115 
       [=1] 

§â√ib (Ar.) : Sahip, koruyan. 
 §. ol-  1604, 1607, 1650 
 §.+i 
               §. 539, 1609, 1724, 1727 
 §.+idür  
               §. 39 
 §.+in  
               §. 910 
 §.+leri 
              §. 1655 
    [=10] 

§â√ib-fe§â√at (Ar.) : Etkileyici, inandırıcı  
                       söz sahibi.     
                         §.  1890 
                             [=1] 

§â√ib-firâsât (Ar.) : İleri görüşlüler, açık  
                      fikirliler. 
             §. 1323 
                [=1] 

§â√ib-firâset (Ar.) : İleri görüşlü, açık  
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                      fikirli. 
              §.  839 
                           [=1] 

§â√ib-…ırân (Ar.): Her zaman başarı,  
                     üstünlük kazanan hükümdar.    
           §.+ı 
                        §. 1053 
              [=1] 

§â√ib-mürüvvet (Ar.) : Cömert, eliaçık.  
                 §.  ol-  1202 
                                 [=1] 

§â√ib-sa¡âdet (Ar.) : Saadet sahibi. 
             §. 986, 1105 
                   [=2] 

§â√ib-şecâ¡at (Ar.) : Kahraman, cesaretli.  
             §. 1838 
                [=1] 

§â√ib-şerµ¡at (Ar.) : Şeriat sahibi. 
            §. 1017 
                       §. ol- 1369 
               [=2] 

§â√ib-†arµ…at (Ar.) : Tarikat sahibi. 
            §. 1266 
             [=1] 

§â√ibü's-seyf  (Ar.) : Kılıç sahibi, cihat ile  
                     vazifeli olan.  
             §. 1222 
               [=1] 

§â√ib-vefâ (Ar.) : Vefa sahibi, vefalı. 
         §.+dır  
                       §. 1177 
             [=1] 

§â√ib-velâyet (Ar.): Velilik, keramet  
                   sahibi.    
               §. 1363 
                 [=1] 

§a√µfe (Ar.): Üzerine yazı yazılan veya  

basılan bir kâğıt yaprağının iki 

yüzünden her biri; kâğıt yaprağı. 

  §. 1004 
    [=1] 

 §a√µ√ (Ar.) : Halis, kusursuz, ayıpsı  
            §.+dir 
               §.  711 
   [=1] 

sâ√ir (Ar.) : Büyücü. 
 s. ü  kâhin  679 
         [=1] 

§a√râ (Ar.) : Kır, ova, çöl. 
     §. vü câmµ¡ 1524 
        [=1] 

sâ¡µ (Ar.) :  1.  Çalışan.  
         s. 141 
                    s. (dâ¡µ vü s.) 1946 
           [=2] 

                   2. Hızlı yürüyen. 
         s. ol-   1665 
           [=1] 

sa¡µd (Ar.) : Mutlu, uğurlu. 
 s. ol-  825, 829, 835, 838  
             [=4] 

Sa¡µd (öz. a.) : Hayatta iken cennetle  
müjdelenmiş sahabelerden  Said b.   
Zeyd.  

           S.   1237 
              [=1]    

sa¡µdeyn (Ar.) : Mutlu, uğurlu iki kişi.   
     s. 1227 
       [=1] 

§â™im (Ar.) : Oruç tutan, oruçlu. 
            §.  ol-  897, 1678 
        [=2] 

sâ™ir (Ar.) : 1. Diğer, başka, gayri. 
s. 396, 972, 1242, 1265, 1400, 
1871  

        s.+ler 
                      s. 354 
        s.+leri 
                      s. 800, 1345, 1347 
        s.+lerin  
                      s. 41 
            [=11] 
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                 2.  Geçen, dolaşan.  
                    s. ol-   820 
                     [=1] 

   3. Seyreden, harekette olan,  
   yürüyen.  
      s.  1912       

                      [=1] 

§a…al : Yetişkin erkeklerde yanak ve alt  
            çenede çıkan kılların tümü. 
   §. 1739 
     [=1] 

sa…âmet (Ar.): Bozukluk, noksanlık,  
              sakatlık; yanlışlık. 
      s. 171 
       [=1] 

§a…ın :  Asla. 
§. 166, 168, 381, 437, 723, 739, 
978, 1340, 1362, 1452, 1456, 
1537, 1799 

      [=13] 

§a…ın- : Herhangi bir korku veya  
düşünceyle bir şey yapmaktan  
uzak durmak. 

    §.-sun 
                 §. 1304 
       [=1] 

sâ…ı† (Ar.) : Hüküm ve itibardan düşmüş,  
          hükümsüz.    
 s. ol-  845 
   [=1] 

sâ…µ  (Ar.)  :  Su veren, su dağıtan.  
sâ…µ-yi kev&er  “Kevser  sunan, 
Hz. Ali”    

            s.  1118  
 s. ol-  1023 
     [=3] 

sâkin   (Ar.)  :  1.  Bir yerde oturan.  
               s. ol-   982, 1098 

                     [=2] 

2.Uslu, kendi hâlinde olan. 
  s.  1025     

                              [=1] 

sâkit  (Ar.) : Susan, ses çıkarmayan. 
 s. ol- 1189 
   [=1] 

§a…la-  :1. (mec.)  Korumak, esirgemek.
     §.-! 
                   §.  1576 
         [=1] 

2. Görünmesine engel olmak,   
ortalıkta bulundurmamak.  

       §.-r  
                    §.  1351 
            [=1] 

§alâ√  (Ar.) :  Düzelme, iyileşme, iyilik. 
 §.+ı  
              §. 319 
     [=1] 

§alât (Ar.): 1. Hz. Muhammed’e veya 

diğer peygamberlere 

“aleyhisselâtı vesselâm, 

salavâtullahi aleyh, 

sallallahü aleyhi ve sellem”  

dualarından birini okuma. 

 §.  ol-  16 
                           [=1] 

                    2. Namaz.    
           §.+ım  
                        §.  1973 
                [=2] 

§alb (Ar.) : Asma, darağacına çekme. 
           §. u siyâset  101, 676, 1915 
            §.+a 
              §. (…atl ü §.)  689 
     [=4] 

&a¡leb (Ar.) : Tilki. 
 &.+dür  
               &. 1461 
      [=1] 

sâlib (Ar.)  :  İnkâr eden. 
 s. 1539 
            s. ol-  1850 
     [=2] 
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§âli√ (Ar.)  : 1.  Dinin emrettiği şeylere  
                      uygun harekette bulunan. 

           §.  890, 1032, 1454, 1632,   
           1948  

             §. (ferzend-i §.) 160 
                        §. (¡âlim-i §.)    1981 
                        §. ü  §âdı…  1634 
                        §.  ol-  684 
                        §.+ler  
                          §. 1436 
                        §.+leri  
                          §. 1589 
                           [=11] 

2. Yarar, elverişli, iyi, 
uygun. 
 §. (…avl-i §.) 1094 

       [=1] 

sâlik (Ar.): Bir yola giren, bir yolda giden. 
           s.  1501 
     s. …ıl-  1287   
             s. ol-  1558 
      [=3] 

sâlim (Ar.)  : Sağ; sağlam. 
 s.  ol-  708 
    [=1] 

sâlimµn (Ar.) : Sağ ve sağlam olanlar. 
   s.+dir  
                s. 1243 
   s.+dür 
                s. 1015 
       [=2] 

§amem (Ar.) : Sağırlık. 
   §.+dir  
                 §. 361 
             §.+dür  
                §. 1449 
       [=2] 

Sâmirµ (öz. a.) :  Yaptığı bir buzağıya, Hz.  
Musa Tur-i Sina’da Allah’la 
konuşurken, halkı taptırmaya 
kalkışan kişi. 

 S.  1249 
    [=1] 

§âmit (Ar.) :  Sessiz, ses çıkarmaz, sağır. 
 §.  ol-  1191 
  [=1] 

§an :  Ün, unvan.  
 §.  1076 
   [=1] 

§an- : Bir şeyin olma veya olmama  
ihtimalini kabul etmekle birlikte, 
olabileceğine daha çok inanmak, 
zannetmek.  

   §.-ma 
                 §.  166, 978, 1039, 1340, 1452, 
      1822 
   §.-mış  
                 §. 1698 
    §.-ur  
                 §.  91, 92 
    §  .-ursın 

 §. 81, 84, 1134, 1353, 1615,  
1738 

                   [=15]   

§an¡at (Ar.) : Sanat, hüner, marifet. 
             §.  it-  1335 
        [=1] 

§anç-  :  Saplamak, batırmak. 
    §.-dı…da  
                 §. 420 
        [=1] 

~âni¡ (Ar.)  : Yaratıcı, Allah. 
 ~.  (ma§nû¡ât-ı ~.)  284 
           [=1] 

&ânµ (Ar.) : İkinci. 
             &.  460 
    &.  (ta¡bµr-i &.)  213    
         [=2] 

§anµ¡ (Ar.)  : Görülen iş.  
           §.+i 
              §.  215 
     [=1] 

§anki (< §an T.+ ki Far.) : Farz edelim ki,  
          güya. 
            §. 1461 
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     [=1] 

§ar- : Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup  
          onunla kaplamak.  
 §.-mış  
              §. 1380  
     [=1] 

§arf (Ar.)  : 1.  Değişme; kullanma.  
                    §.  eyle-   648, 1078 
         §.  it-  87, 226, 570, 572 
                   §.  ol-  548, 1391, 1958 
                              [=9]   

                   2. Gramer, dil bilgisi. 
                    §.  196  

        §.+ı 
          §. 195 

            [=2] 

sârµ (Ar.) : Bulaşan, bulaşıcı. 
            s.   1452 
 s.  ol-  163, 479, 532, 1445
 s.+durur  
               s.  175 
     [=6] 

§arµ√ (Ar.) : Açık, meydanda. 
 §.  464 
  [=1] 

sâri… (Ar.) : Çalan, hırsızlık eden, hırsız. 
 s.  ol-  771 
    [=1] 

§arrâf (Ar.) : Kuyumcu. 
 §.-ı √â≠ı… 116 
    [=1] 

sa†√ (Ar.) : Bir şeyin dış tarafı, dış yüzü. 
 s. 598 
  [=1] 

sa†ranc (Far.) : İki kişi arasında, altmış  
dört kareli bir tahta üzerinde 
değerleri ve adları değişik siyah 
ve beyaz on altışar taşla oynanan 
bir oyun. 

   s. 743 
     [=1] 

§avâb (Ar.) : Doğruluk, dürüstlük; doğru  
           düşünce.   
  §.+a 
               §. 1499 
      [=1] 

§avım (< Ar.  §avm) :  Oruç. 
                              bk.  §avm 
  §.+dan  
                §. 908 
      [=1] 

§avm (Ar.) : Oruç. 
            §.   1970, 1977 
 §.-ı il√â… 860 
     [=3] 

§avt (Ar.) : Ses, seda. 
            §.  452 
            §.-ı ¡âlµ  1410 
            §.+dur  
               §. 741 
            §.+ı  
               §. (ref¡-i §.)  1855 
            §.+ın 
               §. 804 
     [=5] 

sa¡y  (Ar.)  : Çalışma, çabalama, emek.   
          s.-i  meb≠ûl  1888 
          s.  ü  cehd  1099 
          s.  eyle-  210 
          s.  it-   60,  227, 1429, 1667  
          s.+ım  
            s. 823 
    [=8] 

§ay- :  Bir şeyin kaç tane olduğunu 
anlamak için bunları birer birer 
elden veya gözden geçirmek, 
sayısını bulmak. 

            §.-! 
              §. 889   
  §.-arlar 
              §. 888 
 §.-salar  
               §. 1883 
            §.-up  
               §. 887 
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     [=4]  

§ayd (Ar.) : Avlanma, avlama. 
 §.  it-  111 
    [=1] 

sâye (Far.)  :  Gölge. 
 s.+si  
               s. 1122 
      [=1] 

sâye-bân  (Far.) : Sayvan, gölgelik. 
       s.+ı 
                    s. 1121 
          [=1] 

§ayf (Ar.) : Yaz mevsimi. 
 §. 1222 
   [=1] 

§ay…al  (Ar.) : Cila aleti. 
   §. 1305 
    [=1] 

seb¡a'l-me&ânµ (Ar.)  : Fâtiha suresi.  
               s.  210, 460 
                   [=2] 

&ebât (Ar.): Sözünden veya kararından  
dönmeme, bir işi sonuna kadar 
sürdürme.  

           &.+ı 
              &. 348 
    [=1] 

sebb (Ar.) : Sövme, sövüp, sayma. 
            s.-i a§√âb   782 
            s.-i şey«eyn   1516 
            s.  eyle-  1206 
      [=3] 

sebeb  (Ar.):  Bir şeyin olmasına veya  

belli bir hâlde bulunmasına yol 

açan şey. 
 s. 1332 
 s.+dür 
               s.  1401 
     [=2] 

sebµl (Ar.)  :  Sebil, su dağıtılan yer. 
  s.-i bâπ-ı cennet   1545 

             s.  ol-  71, 1396 
  s.+i   
               s.  432, 1779 
        [=5] 

sedd (Ar.)  : Engel, mâni; set.   
 s.  eyle- 1919 
 s.+i 
               s. 1882 
      [=2] 

segird- : Koşmak. 
  s.-ir  
               s. 1664 
      [=1] 

segirddir- :  Koşturmak. 
     s.-mek  
                  s. 752 
       [=1] 

se√âb (Ar.) : Bulut. 
 s.+a  
               s. 1413 
 s.+ı   
              s. 1406 
 s.+ıñ   
               s. 1409 
     [=3] 

&e«µneyn (Ar.) : Kalın, sıkı iki şey.  
       &.  ol- 1376 
           [=1] 

sehv (Ar.)  :  Yanılma; yanlış. 
 s.  1054 
 s. ü nisyân 376 
 s.+ile  
               s.  1077 
     [=3] 

sehven  (Ar.) : Yanlışlıkla, yanılarak. 
     s.  1069, 1073 
            [=2] 

sekµnet (Ar.) : Gönül rahatlığı. 
    s. 660 
     [=1] 

sekir  (< Ar.  sekr) : Sarhoşluk. 
                                     bk.  sekr 
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 s. 722 
   [=1] 

sekiz :  Sekiz (8). 
  s. 1445, 1704 
     [=2] 

sekizinci : Sekiz sayısının sıra sıfatı.  
      s. 1699 
        [=1] 

sekr (Ar.) : Sarhoşluk. 
  s. 1334 
   [=1] 

sekrân (Ar.) : Sarhoş. 
   s.  (√add-i s.) 769 
       [=1] 

seksen : Seksen (80). 
    s.  677, 1555 
       [=2] 

&el (Ar.) : Sürekli yağan yağmurdan veya  
eriyen kardan oluşan, geçtiği 
yerlere zarar veren taşkın su, su 
taşkını. 

  &.+ce  
               &. 1415 
      [=1] 

selâm (Ar.) : Selam, esenleme. 
 s.  ol-   17 
    [=1] 

selâmet (Ar.) : Salimlik, eminlik, korku ve  
            endişeden uzak olma.   

  s.  836, 1450, 1488, 1502, 1784,   
1945, 1951, 2026 
  s.  bul-   35, 206, 529, 682, 913, 
1421, 1443, 1495, 1584, 1646, 
1922, 2011 

          [=20] 

selâmu'llâh (Ar.) : Allah’ın selamı.  
          s.  it-  1178 
             [=1] 

selâset (Ar.): Sözün akıcı olma hâli,  

             akıcılık, kolay anlaşılma hâli. 

 

 s. 179 
  [=1] 

selb (Ar.) : 1. Menfileştirme,   
                    olumsuzlaştırma. 
            s. ü  µcâb 73, 208, 1245 
                       s. ol-  311   
                       s. olun-   292, 1619 
                               [=6] 

                      2. İnkâr etme.    
                      s.-i  İslâm 1427 
                 [=1] 

selbiyye (Ar.) : Menfilikle, olumsuzlukla  
             ilgili.  
    s.+dir  
                 s. 319 
       [=1] 

selef  (Ar.): Bir yerde, bir işte, bir görevde  
başka birinden önce bulunmuş olan  
kimse. 

 s.+de  
               s. 1460 
      [=1] 

selµm (Ar.) : Sağlam, kusursuz, doğru. 
 s.+dür  
               s.  446, 563 
       [=2] 

sem¡ (Ar.)  :  İşitme. 
           s.  322, 535 
  [=2] 

semâ (Ar.) : Gökyüzü. 
 s.+da  
              s. 310, 1098 
 s.+dan 
               s. 702, 1003, 1876 
        [=5] 

semâvât (Ar.) : Gökler. 
      s.  (ar≥ u s.)  1170 
             [=1] 

semµ¡  (Ar.) :  İşiten, işitme kuvveti olan. 
  s. 335, 344, 525 
           [=3] 
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semiyy (Ar.) : Adaş, adları bir olan. 
      s.+i  
                   s.  61, 62 
           [=2] 

semt (Ar.) : Taraf, cihet, yön. 
 s.-i …ıble 1947 
 s.+e 
               s. 1431 
        [=2] 

sen :  Teklik ikinci şahısı gösteren zamir. 
s.   76, 78, 79, 82, 83, 101, 103, 
104, 132, 135, 140, 148, 159, 167, 
168, 174, 176, 177, 178, 208, 215, 
230, 240, 245, 262, 263, 269, 270, 
281, 285, 320, 321, 356, 360, 381, 
403, 428, 429, 437, 444, 467, 479, 
489, 494, 496, 499, 511, 512, 522, 
544, 600, 601, 619, 691, 723, 723, 
739, 774, 821, 836, 837, 910, 911, 
913, 947, 978, 989, 1078, 1134, 
1163, 1179, 1202, 1225, 1244, 
1247, 1257, 1277, 1316, 1317, 
1346, 1348, 1353, 1384, 1411, 
1421, 1444, 1452, 1453, 1457, 
1468, 1477, 1477, 1479, 1536, 
1537, 1551, 1566, 1567, 1654, 
1764, 1770, 1798, 1799, 1806, 
1807, 1808, 1873, 1894, 1902, 
1906, 1945, 1967, 2004, 2009, 
2012, 2021, 2024, 2025, 2028 

 s.+di 
              s. 1795 
            s.+sin 
    s. 30 
    [=121] 

saña :  Sana.  
s.   45, 132, 134, 163, 178, 257, 260, 
479, 480, 481, 482, 489, 669, 868, 
892, 943, 951, 1245, 1340, 1358, 
1358, 1422, 1795, 1796, 1874, 1967, 
1968, 1994 

             [=28]  

sende  :  Sende.  

s.  112, 217, 496, 553, 559, 868, 
916 

                 [=7] 

senden : Senden.  
   s. 1490, 1557 
      [=2] 

seni : Seni.  
 s. 429, 488, 665, 1478 
              [=4] 

seniñ : Senin. 
s. 160, 490, 519, 947, 1184, 1479, 
1926 

            [=7] 

&enâ (Ar.)  : Övme, övüş.  
 &.  1 
 [=1] 

sene (Ar.)  : Yıl.  
 s.  855 
 [=1] 

seng (Far.) :  Taş.  
 s. ü  a√câr  1855     
     [=1] 

ser (Far.) :  Baş, kafa.  
 s. 621 
 s.+inden 
               s.  1777 
       [=2] 

&erâ (Ar.)  : Toprak.   
&.+sın  
   &. 30 

    [=1] 

serçe :  İnsanlara yakın yerlerde yaşayan,  
kışın göçmeyen, koyu boz renkli,     
ötücü küçük bir kuş. 

   s. 108 
    [=1] 

ser-çeşme (Far.):  Çeşme başı, su başı,  
                  pınar.    
         s.-i kân-ı şehâdet  1218, 1837 
                   [=2] 

ser-dâr (Far.)  :  Asker başı, kumandan. 
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 s. 1744 
   [=1] 

ser-√ad  (< Far. ser+ Ar. √add  ):  Hudut,  
             sınır.     
    s.+ları 
                 s. 1919 
       [=1] 

setr (Ar.)  : Örtme, kapama, gizleme.  
    s. olun- 113 
        [=1] 

Settâr (Ar.)  : Allah’ın adlarındandır.  
 S. 579, 1704 
    [=2] 

sev- : Sevgi ve bağlılık duymak.  
 s.-digim  
               s. 1322 
 s.-dügüm  
              s. 1341 
 s.-enler  
               s. 1118 
 s.-üp 
               s.  819, 1257, 1589 
         [=6] 

&evâb (Ar.): Allah tarafından  
          mükafatlandırılan hareket.      
 &.+a  
              &. 1499 
 &.+ı  
              &. 917 
    [=2] 

sevµ… (Ar.)  : Kavrulmuş un.  
            s.+inden  
               s. 862 
     [=1] 

sevin-  :  Sevinç duymak. 
   s.-mez  
                s.  406 
      [=1] 

&evir (< Ar.  &evr)  : Boğa burcu.  
 &. 1397 
  [=1] 

seyf  (Ar.)  :  Kılıç.  

  s.+i 
               s. 1856 
     [=1] 

seyr (Ar.)  :  Gezme, gezinme; yolculuk. 
            s.-i mi¡râc  1116, 1571 
 s.  it-  1097 
     [=3] 

seyyân (Ar.)  :  Eşit ve beraber olan iki  
             şey.  
    s.  ol-  1285 
      [=1] 

seyyi™ât (Ar.)  :  Suçlar, günahlar. 
    s.+a  
                 s.  656 
    s.+ı 
                 s. 1693 
    s.+ı 
                  s. 760, 1310 
    s.+ımdan 
                  s.  727 
    s.+ın 
                  s. 139 
       [=6] 

seyyid (Ar.)  :  Efendi, ileri gelen, saygın  
           kişi.     
 s. 48, 1454 
 s.+i 
              s. 505 
    [=3] 

sezâ-vâr (Far.)  : Münasip, uygun, yaraşır.                    
      s.  ol-   22, 359 
              [=2] 

sıb†eyn   (Ar.)  :  İki torun. 
      s. 1226 
        [=1] 

§ıbyân (Ar.)  :  Çocuklar. 
             §.  67, 631, 1908 
  §. (¡ilm-i §.)  64 
             §.+ı  
               §.  987 
      [=5] 

~ıddµ… (Ar.)  :  Hz. Ebubekir’in lakabı. 
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  ~. 1206 
            ~.-ı Ekber  1205 
                   [=2] 

§ıddµ… (Ar.):  Pek doğru, sözünün eri  
            kimse.   
  §.+lara 
                §. 1516 
     [=1] 

§ıdı… (< Ar.  §ıd…):  Doğruluk, yürek  
          temizliği.  
                                              bk.  §ıd… 
  §. 1580 
    [=1] 

§ıd… (Ar.  )  :  Doğruluk, yürek temizliği. 
            §. 1014 
 §.-ı a…vâl 975 
 §.+ım  
               §. 1483 
      [=3] 

§ıfât (Ar. )  :  Sıfatlar,  vasıflar. 
           §   350 
           §.-ı ma¡neviyye 347 
           §.ü'≠-≠ât  367 
           §.+dır 
               §.   472 
           §.+ı 

  §.  274, 321, 342 (2), 349, 351,   
354, 363, 402, 1014 

           §.+ı 
              §. 1110 
           §.+ından  
               §.  297, 324, 327, 335, 339, 445 
           §.+ıyla  
              §.  2 
              [=22] 

§ıfat (Ar.) :  Hâl, keyfiyet, suret, varlık. 

§.+dır 
               §.   282, 1368  

§.+lar  
              §. 358 
    [=3] 

§ıfatlan- (Ar.+T.): Bir hâle, şekle, vasfa  

              bürünmek, bir vasıf edinmek.       

 §.-maz 
               §.  362 
     [=1] 

§ıfâtu'llâh (Ar.) :  Allah’ın sıfatları.  
                   §.+ı 
                      §.  281 
            [=1] 

§ıπ- : (mec.)  Uygun olmak.  
 §.-maz  
              §.  667 
     [=1] 

§ı√√at (Ar.)  :  Sağlamlık, sağlık.  
 §.  412, 525, 2026 
            §. (sürûr u §.)  699 
        [=4] 

§ı… :  Dar olan, bol karşıtı.  
 §.  ol-  1376 
  [=1] 

sır  (< Ar. sırr)  :  Gizli tutulan, kimseye  
        söylenmeyen şey.    
                                                      bk. sırr 
 s.+durur 
               s.  1793 
      [=1] 

§ırâ† (Ar.)  :  Sırat köprüsü, üstünden geçip  
cennete gitmek üzere cehennemin  
üzerine kurulacak olan çok dar ve 
güç geçilir köprü.   

 §.+dur  
              §.  1659 
       [=1] 

§ırça :  Cam. 
 §. 108 
  [=1] 

§ırf (Ar.)  :  Yalnızca. 
 §. 1058 
   [=1] 

sırr (Ar.): Gizli tutulan, kimseye  
        söylenmeyen şey. 
 s.-ı da…âyı…  40 
            s.-ı Fur…ân   212 
            s.  (i¡lân-ı s.) 782 



580 

  s.+ını  
               s.  962 
     [=4] 

§ıyânet (Ar.)  : Koruma, korunma. 
   §. 1257, 1590, 1914, 2026 
                   [=4] 

sidre (Ar.)  : Yedinci kat, gökte en yüksek  
         makam.   
 s. (lev√-i s.) 1180 
         [=1] 

si√ir  (< Ar.  si√r ) : Büyü; büyücülük. 
                                                bk.  si√r 

s. 1420 
 s.+den  
              s.  1335 
 s.+dir 
               s. 765, 1332 
       [=4] 

si√r (Ar.)  : Büyü; büyücülük. 
            s.  1809 
 s. ü †uπyân 580 
 s.+i  
               s.  954 
    [=3] 

&i…ât (Ar.)  :  İnanılır kimseler. 
 &.+dan 
               &.  823, 1703 
      [=2] 

sµm  (Far.)  : Gümüş.  
 s. ü  zer  1869 
    [=1] 

sipâriş  (Far.) : Ismarlama, ısmarlayış. 
  s. 873 
             s.  it-  1828 
    [=2] 

sirâc (Ar.)  :  Işık, kandil. 
s.ü'l-ümmet  26 

        [=1] 

sirâyet (Ar.)  :  Geçme, bulaşma; yayılma;  
           dağılma.  
           s.  1445 
           s.  eyle-  162, 1444 

            s.   it-  1874 
            s.   …ıl-    530 
     [=5] 

siyâset (Ar.)  :  Ceza; idam cezası. 
 s.( §alb u s.)  101, 676, 1915 
            s. (…atl ü s.)  1811 
         [=4] 

siz :  Çokluk ikinci kişi zamiri. 
 s. 1750, 1750, 1753, 1997 
 s.+e 
              s.  1750, 1751 
 s.+i 
              s.  1753 
 s.+iñ 
               s. 1841 
            s.+iñçün 
                s. 1749 
 s.+iñ-çündür  
               s. 1752 
 s.+ler 
               s.  1276 
      [=11] 

§o√bet (Ar.)  :  Görüşüp konuşma. 
  §. 169, 175 
     [=2] 

§o…- : Böcek, zehirli hayvan iğnesini  
           batırmak veya ısırmak, zehirlemek. 
 §.-ar  
              §.  1781 
 §.-arlar  
               §.  1780 
       [=2] 

§ol : Vücutta kalbin bulunduğu tarafta  
        olan, sağ karşıtı.      
 §. u §aπ  939, 1689 
 §.+da  
               §. 375 
 §.+unda 
               §. 1864 
 §.+undan 
               §. 1656 
      [=5] 

§oñ : Şimdiki zamana en yakın zamandan  
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beri olan veya bu zamanda yapılmış, 
olmuş  olan, ilk karşıtı.  

 §. 137, 611, 2007, 2024 
              [=4] 

§oñra : Daha ileri bir zamanda, önce  
            karşıtı.    

 §.  23, 184, 242, 476, 644, 827,  
973, 1021, 1038, 1202, 1242, 
1243, 1611, 1614, 1616, 1628, 
1759, 1769, 1843, 1910 

 §.+πı  
              §.  1745 
 §.+kinden 
              §.  883 
     [=22] 

§or-  :Birine soru yönelterek herhangi bir  
          konuda bilgi istemek, sual etmek.   
            §.-ar  
              §.  1464, 1675 
 §.-arlar  
              §.  1843 
 §.-arsañ  
              §. 266, 398, 632, 962, 980, 1245 
                  [=9] 

§oruş- :  Birine sormak. 
 §.-dum 
               §.  1178 
      [=1] 

§ovu… :  Isısı düşük olan, sıcak karşıtı.  
  §.+dur  
     §.  1682 

        [=1] 

söyle- : Düşündüğünü veya bildiğini sözle  
            anlatmak.  
  s.-mek  1575 
  s.-mekdür  
               s.  756, 780, 806, 1805 
  s.-r  
               s.  337, 348 
  s.-sünler  
                s. 1970 
  s.-yenler  
                s. 1569 
      [=9] 

söylenil-  :  Söylenmek. 
        s.-di  
                     s.  2035 
             [=1] 

söyleş- : Karşılıklı konuşmak, sohbet  
               etmek. 
     s.-ir  
                 s.  1311 
    s.-üp  
                s.  1982 
       [=2] 

söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan  
        kelime dizisi, kelam, laf.    

s.  848, 972, 1037, 1042, 1095, 
1575, 1805 

            s. (cidâl-i s.)  806 
           söz  at-    “Laf atmak.”   1516 
 s.+de  
              s.  1842 
 s.+den  
               s.  1576 
 s.+dür  
              s.  1446 
 s.+i 
              s.  134 
 s.+ine 
               s.  1011, 1305 
 s.+ler 
               s.  585, 756 
 s.+lerde  
               s.  1722 
 s.+leri 
               s. 425 
 s.+lerine  
               s.  117 
 s.+üm 
               s.  1319 

    [=21] 

sû™  (Ar.)  :  Kötülük, fenalık; kötü, fena.
 s.-i yârân  165 
            s.-i efkâr   518 
            s.-i @ann   763 
            s.-i es…âm  1448 
          [=2] 
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§u : Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı  
durumunda bulunan, renksiz, 
kokusuz, tatsız madde, ab.  

§.+dan  
   §.  815 
§.+dur  

              §.  1736 
 §.+lar  
              §.  1149 
 §.+ya  
              §.  1406 
            §.+yı  
              §.  1993 
    [=5] 

su™âl (Ar.) :  Sorma, sorulma, soruşturma;  
         soru.  
 s. it-   948, 1468 
            s.  ol-  1101  
            s.+i 
               s.  96, 1080, 1492 
                    [=6] 

§uç : Törelere, ahlak kurallarına aykırı  
        davranış.   
 §.  92 
  [=1] 

§udûr (Ar.) : Sâdır olma, meydana çıkma,  

           olma. 

§.  it-  514, 580, 1071, 1077, 1320 
                 [=5] 

§uπrâ (Ar.)  :  Daha küçük.  
 §. 552 
 [=1] 

§u√uf (Ar.)  :   Sahifeler, yapraklar.  
 §. 1006, 1007 
     [=2] 

su…û† (Ar.)  : Düşme, aşağı inme. 
 s. 690 
 [=1] 

§ul√  (Ar.)  : Barış, barışma, barışıklık. 
 §.+a 
              §.  1829 
      [=1] 

sul†ân (Ar.)  :  Padişah, hükümdar. 
 s. 189 
            s.  (ferd-i s.) 1279, 1851 
            s. ol-   969, 1902 
  s.+a  
               s.  768 
      [=6] 

§un¡  (Ar.)  :  1. Yapış, yapma. 
§. 365 
§. u  inşâ  370  
[=2] 

                      2. Tesir, kudret. 
§.-ı Bârµ   1411 

     §.+ıdur  
                          §.  583 
       [=2] 

§un-  :  Bir büyüğe veya nezaket gereğince  
bir kimseye bir şeyi vermek, arz 
etmek, takdim etmek.  

 §.-arlar  
              §.  1783 
 §.-salar 
              §.  1656 
     [=2] 

§unul- :  Sunma işi yapılmak. 
   §.-sa  
                §.  1656 
       [=1] 

§ûr (Ar.)  :  Kıyamette İsrâfil’in üfleyeceği  

      boru.      

 §. 1593 
 §.+a  
              §. (nef«-i §.) 604, 940, 1612 
 §.+ında 
              §.  1161 
     [=5] 

sûre (Ar.): Kur’ân’ın ayrıldığı 114 

         bölümünden her biri. 

           s.   477 
            s.-i Yâ-sµn  475, 1994 
            s.ü'l-İ«lâ§   460  
            s.ü'l-kehf   1873 
      [=5] 
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§ûret (Ar.)  : Tarz, yol; biçim, görünüş. 
             §.  388 
            §. (envâ¡-i §.) 392 
            §. (i&bât-ı §.)  608 
            §. (√üsn-i §.)  923, 1705 
 §.+de  
              §. 953 
               [=6] 

§urre (Ar.)  : Para kesesi, para çıkını.  
 §. (µ§âl-i §.)  985 
        [=1] 

§usızlı… :  Susuz olma durumu, kuraklık. 
    §. 1687, 1787 
    §.+dan 
                  §.  72 
         [=3] 

§u¡ûd (Ar.)  : Yukarı çıkma, yükselme. 
 §. 1193 
 §.+ı 
              §.  1151 
     [=2] 

§uvar- : Sulamak, su vermek.  
            §.-ur 
              §. 99 
    [=1] 

§uver (Ar.)  : Suretler. 
           §.+de  
              §. 1868 
    [=1] 

&übût (Ar.) : Sabit olma, gerçekleşme, 
          meydana çıkma. 
          &.+ı   
          &. 517   
 &.+ında  
               &.  660 
      [=2] 

süd : Kadınların ve memeli dişi  
hayvanların yavrularını besledikleri, 
memelerinden gelen, besin değeri 
yüksek beyaz sıvı, süt. 

 s.+den  
               s.  182 
 

s.+dür   
   s. 1736 

     [=2] 

süflâ (Ar.)  : Daha alçak, aşağı olan. 
 s. 1233 
   [=1] 

süflµ   (Ar.)  : Alçak, alçakta olan. 
 s. 1194 
 s.+dür  
              s.  1723 
     [=2] 

süfre (Ar.)  :  Sofra.  
 s.+de  
               s.  71 
      [=1] 

sü«ân-dân (Far.) : Söz bilen, güzel söz  
                  söyleyen.     
          s.  ol-   189 
               [=1] 

sükûn (Ar.):  Durma, kımıldamama;  
            hareketsizlik.  
 s.+dan 
               s.  389 
      [=1] 

sükût (Ar.)  :  Susma, söz söylememe.  
            s.  788 
 s. it-  784 
    [=2] 

Süleymân (öz. a.) : Hz. Davut’un oğlu Hz.  
             Süleyman.      

      S. 1044 
      S.+ıñ 

                     S. 1892 
           [=2] 

&ülü& (Ar.)  : Üçte bir.  
 &.  871, 900, 914, 1958 
 &.+den  
              &.  876, 885 
         [=6] 

&ümme (Ar.)  : Sonra. 
    &.  1026, 1039 
           [=2] 
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sünnet (Ar.) : Hz. Muhamed’in sözleri,  
            işleri ve tasvipleri.     
 s.  226, 1527 
 s.+dür  
                s.  1372 
            s.+e   
               s.  253, 1246 
 s.+i 
              s.  736 
 s.+idür  
               s.  1385 
     [=7] 

Sünnµ (Ar.) : Sünnet ehlinden olan kimse. 
 S.  ol-   630 
 S.+leriñ  
               S.  1203 
 S.+yem  
               S. 24 
     [=3] 

sür-  :  1.  Bir maddeyi bir yüzey üzerine  
ince bir tabaka olarak yaymak, 
dökmek, serpmek. 

     s.-ersen 
                  s.  89 
                   [=1] 

           2.  Devam etmek. 
    s.-ürler  
                 s.  119 
        [=2] 

sür¡at (Ar.) : Çabukluk, hız. 
  s.  eyle-   808 
             s.   it-  1662 
       [=2] 

süril-  :  Uzaklaştırılmak, nefyedilmek.   
                                             bk.  sürül- 
   s.-e  
                s. 1616, 1887 
      [=2] 

sürme-dân (Far.): Sürme kabı, sürme  
                    hokkası.   
            s.+ı  
                         s.  1353 
                [=1] 

sürûr (Ar.) : Sevinç.  
             s.  1442 
  s. u §ı√√at  699 
  s.+ın 
                s.  57 
      [=3] 

sürül-  :  Uzaklaştırılmak, nefyedilmek.   
   s.-di  
                s.  1018 
   s.-sün   679, 2005 
        [=3] 

 

                        Ş   

şâb (Ar.)  : Cemaat, topluluk. 
 ş. 1632 
 ş.-ı nâ-dân  95  

      [=2] 

şâd (Far.)  : Sevinçli, neşeli. 
 ş. ol-  406, 1532 
            ş.  …ıl-  575   
        [=3] 

Şâfi¡µ  (öz. a.) : Ünlü İslam hukuku bilgini,  
Şafii Mezhebinin kurucusudur. Asıl  
adı Muhammed bin İdris’tir.  

 Ş. 1501, 1559, 1560 
 Ş.+niñ  
               Ş. 1286, 1508 
       [=5] 

şâh (Far.)   :  Hükümdar, padişah. 
 ş.-ı ¡âlem 1484 
 ş.+ı  
               ş.  171 
  ş.+ım 
               ş.  346 
     [=3] 

şahâdet  (Ar.) : 1. Dünya.  
 ş. (ser-çeşme-i kân-ı ş.)  
 1218,  1837   
         [=2] 
 
2. İslam'ın şartlarından 
"Tanrı'dan başka 
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tapacak yoktur ve Hz. 
Muhammed onun kulu 
ve peygamberidir" 
anlamına gelen  
“kelime-i şahadet” adını 
taşıyan Arapça sözü 
söylemek. 

                       ş.  754 
                            ş. getir-  1425 
                            ş. getür-  1933 
                            ş. it-   1123, 1930 
                  [=5] 

şâhid (Ar.)  : Şahit, tanık. 
 ş. 332 
  [=1] 

şâhin (Far.)  : Kartalgillerden, Avrupa ve  
Asya'nın dağ, orman ve 
çalılıklarında yaşayan, 50-55 
santimetre uzunluğunda yırtıcı bir 
kuş. 

 ş.+i 
               ş.  97 
      [=1] 

şa«§ (Ar.)  : Kişi, kimse. 
 ş.-ı  fâcir  711 
 ş.+a  
              ş.  1307 
     [=2] 

şa…µ  (Ar.)  : Bahtsız, fena hareketli. 
 ş. ol-  834 
 ş.+dür 
               ş.  835 
 ş.+ler  
              ş.  838 
     [=3] 

şâkir (Ar.) : Şükreden,  gördüğü iyiliğe  
          karşı dua eden. 
 ş. ol-   1087, 1637 
         [=2] 

şa…… (Ar.): Yarılma, çatlama, yırtılma;  
         yarık.      
          ş. ol-  1123 
 

 ş.+ı 
              ş. 1166 
      [=2] 

Şâm (Ar.)  : Suriye’nin başkenti. 
 Ş.+a  
              Ş.   1843 
              Ş. (diyâr-ı Ş.)  1818 

  Ş.  (şehr-i Ş.)  1857 
               [=3] 

şâmil (Ar.) : İçine alan, kaplayan,  
           çevreleyen.  
  ş. 1062 
      [=1] 

şân (Ar.) :  Şan, şöhret, ün.  
  ş.+ı    
             ş. (nâm u ş. )  1286, 1659 
  ş.+ıdır 
               ş.  931 
  ş.+ına  
               ş.  1126 
      [=4] 

şâri√ (Ar.): Bir kitabı şerh eden, bir  
           kitaba açıklama yazan kimse. 

 ş. 534 
 ş.  (…avl-i ş.)  547 
 ş.  ol-  1032 

       [=3] 

şar… (Ar.)  :  Doğu.   
 ş. 1131 
 ş.+ıla 
               ş.  1821, 1829 
       [=3] 

şar† (Ar.)  :  Şart, koşul.  
             ş.-ı da¡vâ  1064 
             ş.  ol-  315, 1294 
  ş.+durur  
              ş.  611 
  ş.+ı 
              ş.  658, 1816 

 ş.+ıla  
    ş.  53, 229 

  ş.+ıyla  
               ş.  219 
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 ş.+lar  
               ş.  662, 1319 
                [=11] 

şar†iyye (Ar.): Şart ile ilgili, şart gibi olan;  
              şartlı.       
    ş.+de  
                  ş.  555 
       [=1] 

şâyet (< Far.  şâyed):  Eğer ;  ola ki.  
 ş. 1416 
   [=1] 

şeb (Far.)  :  Gece.    
ş.  (rûz u ş.)  76, 103, 489, 1222, 
1373, 1447, 1808 

           [=7] 

şecâ¡at (Ar.)  :  Yiğitlik, yüreklilik.  
  ş.  1014, 1108, 1211, 1917 
             [=4] 

şecer  (Ar.)  :  Ağaç.  
 ş.+de  
               ş.  1344 
 ş.+dir  
               ş.  1343 
      [=2] 

Şeddâd (öz. a.)  :  Yemen’de Âd kavminin  

hükümdarı. Büyük binalarla ve 

cennete benzetmek arzusuyla 

yaptırdığı “İrem Bağı” ile ün 

kazanmıştır.   

  Ş.  1605 
   [=1] 

şefâ¡at  (Ar.) :  Birinin suçundan geçilmesi  
veya dileğinin yerine getirilmesi 
için edilen aracılık.       

             ş.   1088, 1257, 1646, 1649, 1653     
  ş. (kân-ı ş.)  11  

       [=6] 

Şefµ¡ü'l-Mü≠nibµn (Ar.): Günahların  
bağışlatıcısı olan Hz. 
Muhammed.     

                             Ş. 17 
                     [=1] 

şef…at (Ar.)  : Sevecenlik, merhamet etme.  
  ş.  …ıl-   909 
      [=1] 

şehµdân  (Ar.)  : Din veya yüksek bir ülkü  
              uğrunda ölenler, şehitler. 
      ş. 1651, 1667, 1694, 1836 
                    [=4] 

şehµdeyn (Ar.)  : İki şehit.  
       ş. 1226 
          [=1] 

şehir  (< Far.  şehr)  :  Şehir, kent. 
                                    bk.  şehr 
 ş. 1871 
 ş.+den  
              ş.  1842 
     [=2] 

şehr (Far.)  :  Şehir, kent. 
 ş.-i A¡mâ…   1831 
            ş.-i Şâm 1857 
 ş.+i 
              ş.  1872 
 ş.+iñ 
              ş.  1841 
 ş.+inde 

ş.  1099, 1100, 1167, 1188, 1852, 
1877 

 ş.+ini  
               ş. 933     
                [=11] 

şehr (Ar.) : Ay, otuz günlük zaman. 
şehrü'§-§ıyâm  “Ramazan ayı.” 1263, 
1384 

               [=2] 

şehvet (Ar.)  :  Aşırı istek, nefis. 
 ş. 390, 847 
 ş.+ile 
               ş. 763 
     [=3] 

şek (< Ar.  şekk )  :  Şüphe, zan, tereddüt. 
                                          bk.  şekk 
 ş. 1845 
   [=1] 
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şe…âvet (Ar.)  : 1.  Mutsuzluk, bedbahtlık. 
ş. 824, 825, 826, 828, 
829, 837  

            [=6] 

                        2. Eşkiyalık, haydutluk. 
                            ş.  it-   1507 
                                   [=1]          

şeker (Far.) :  Şeker kamışı, şeker pancarı,  
patates, havuç, mısır, buğday vb. 
bitkilerin sap ve köklerinin öz 
suyundan veya nişastasından 
çıkarılan, birleşiminde karbon, 
oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, 
suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu 
tatlı olan maddelerin genel adı. 

 ş.+den  
               ş.  70, 95, 1682 
        [=3] 

şekil (< Ar.  şekl ): Şekil, biçim.   
 ş.+dür 
               ş.  1575 
      [=1] 

şekk (Ar.  )  :  Şüphe, zan, tereddüt. 
             ş.  508 
  ş.  ü  şübhe 290 
     [=2] 

şekl (Ar.  ) :  Şekil, biçim.   
 ş.+i  
              ş.  1889 
     [=1] 

şeksiz (Ar.+T ) :  Şüphesiz, kuşkusuz. 
  ş.  54 
  [=1] 

şem¡a-dân  (< Ar.  şem¡ +Far. dân ):   
                    Şamdan. 
      ş.+ı 
                    ş.  493, 1280 
      ş.+ı 
                   ş.  1353 
         [=3] 

şemm (Ar.) : Koklama, koku alma. 
  ş. 534 

 [=1] 

şems (Ar. ) : Güneş.  
 ş. 238, 1618 
 ş.+iñ 
               ş.  1821 
    [=3] 

şer¡  (Ar.): Allah’ın emri, ayet, hadis,  

icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı fukahâ  

esasları üzerine kurulmuş olan din 

kaideleri.      

            ş.-i πarrâ   21  
            ş. (mµzân-ı ş.)  730 
            ş.-i Âdem   1009, 1020, 1022,  
            1028     
            ş.-i Nû√  1032, 1034     
  ş.-i Mûsâ 1041, 1046 
  ş.+e  
               ş.  251, 1327, 1440 
  ş.+i 

ş.  682, 719, 1019, 1029, 1388, 
1040, 1054 

            ş.+i   
               ş.   1049, 1347, 1800 
             ş.+ile  
              ş.  1035 
             ş.+iñ  
               ş.   1042, 1209 
             ş.+inde 

    ş.  1030, 1039, 1043, 1044, 1050 
              ş.+ini  
                ş. 1879 
                 [=32] 

şer (<Ar. şerr ) :  Kötülük, fenalık; kötü iş.  
 ş.  269, 405, 1623 
 ş.+den  
               ş.  1583 
      [=4] 

şer√ (Ar.)  :  Açma, ayırma.  
 ş.  it-   1376 
     [=1] 

şerµ¡at (Ar.) : Kur'ân’daki ayetlere, Hz.  

Muhammed'in sözlerine dayanan  

İslam kanunu, İslam hukuku. 
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ş. 486, 772, 1018, 1046, 1129, 
1343, 1346, 1906 

 ş.+dan  
               ş. 1345, 1550 
 ş.+dur  
               ş.  1342 
     [=11] 

şerµk (Ar.) : Ortak.  
 ş.-i Bârµ  277 
     [=1] 

şerr (Ar.) :  Kötülük, fenalık; kötü iş.  
 ş.+i 
              ş.  1644, 1645, 1874 
 ş.+i   
              ş.  1798 
     [=4] 

şerrât (Ar.) :  Kötülükler, fenalıklar. 
 ş. 1081 
  [=1] 

şeş-tâ (Far.)  :  Altı telli tambur.  
 ş. 745 
  [=1] 

şetm (Ar.)  :  Sövme, sövüp sayma. 
 ş.   eyle-   762 
  [=1] 

şey (Ar.)  :  Şey, nesne, varlık.   
ş. 502, 503, 523, 595, 832, 1326, 
1489, 1575, 1813 

 ş.+de  
ş.  423, 861, 869, 1247, 1271, 
1940 

ş.+den 
               ş. 359, 504, 946, 1336 
 ş.+dir  
               ş.  1341 
 ş.+i 
               ş.  1101 
 ş.+ler 
               ş.  514, 1518 
 ş.+lerde 
               ş.  601, 1917 
 ş.+lerin  
               ş.  1426 

    [=26] 

şeyâ†µn (Ar.)  :  Şeytanlar. 
 ş. 1151, 1868 
 ş.+den  
               ş. 1951 
 ş.+iñ   
               ş.  1756 
      [=4] 

şey« (Ar.)  : Bir tekke ya da zâviyede  

          reislik eden ve müritleri olan kimse.  

 ş.-i ekrem 1026 
      [=1] 

şey«eyn (Ar.)  : Bir tekke ya da zâviyede  

reislik eden ve müritleri olan iki  

kimse. 

    ş. (sebb-i ş.)  1516 
          [=1] 

şey†ân (Ar.)  :  Hz. Âdem'e secde etmediği     
için cennetten kovulan, insanları 

Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, 

kötülüğe yönelten cin, iblis. 

           ş.   836, 979, 1429, 1842 

 ş.  (ism-i ş.)   470 
            ş.  (mekr-i ş.)  847 
            ş.  u nefs   930, 963 
            ş.-ı iblµs   968 
            ş.-ı mel¡ûn  1338 
            ş.  (vesvâs-ı ş.)  1534 
            ş.i'r-recµm   1539 
            ş.-ı düşmân  1581 
            ş.  (cinn ü ş.)  1595 
            ş.-ı merdûd   1605 
            ş.  (ehl-i ş.)   1774 
            ş.  (iblµs-i ş.)  1840 
       [=18]  

şırâ (Far.) : Bazı meyve ve sebzelerin özü. 
 ş.+sı  
              ş.  722 
      [=1] 

şifâ (Ar.) : Hastalıktan kurtulma, iyi olma. 
ş. 1451 

   [=1] 

şi¡ir  (< Ar.  şi¡r  ) :  Şiir, edebî değeri olan 
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      nazımlı ve kafiyeli söz.       
                             bk.  şi¡r         
 ş.+den 
               ş.  1529 
      [=1] 

şimâl (Ar.)  :  Sol, sol taraf.  
 ş.+in 
               ş.  227 
      [=1] 

şimdi : Şu anda, içinde bulunulan  
            zamanda. 
   ş.  564, 1607, 1763, 1843 
             [=4] 

şi¡r ( Ar. ) :  Şiir, edebî değeri olan nazımlı  
       ve kafiyeli söz.    
 ş.+i 
               ş. (…ar≥-ı ş.)  234 
         [=1] 

şirâr ( Ar. ) :  Kötülükler, fenalıklar.  
 ş.+ı 
               ş.  570 
 ş.+ın 
               ş.  1526 
      [=2] 

şµr (Far.)  :  Arslan.  
şµr-i  »udâ  “Allah’ın arslanı, Hz. 
Ali.”  1224 

         [=1] 

şirk (Ar.) : Müşriklik, Allah’a şerik, ortak  
koşma, Allah’tan başka bir Allah  
bulunduğuna inanma.     

 ş.+den 
               ş. 1458, 1578 
 ş.+dür  
               ş.  1456 
    [=3] 

şirret (Ar.)  :  Şerirlik, kötülük.  
 ş.   eyle-  1589 
     [=1] 

şµşe (Far.): İçerisine sıvı konulan, cam  
veya plastikten yapılmış, dar ağızlı  
uzun kap. 

   
 ş.+de  
               ş.  115 
      [=1] 

Şµt  (öz. a.) : Hz. Şit, Hz. Âdem’den  sonra  

gönderilen  ikinci  peygamberdir. Hz. 

Âdem’in oğludur.  

 Ş.  923, 1019 
 Ş.+e  
               Ş. 1007 
 Ş.+iñ 
               Ş. 1024 
       [=4] 

şol :  Şu. 
 ş. 647 
 ş.+ki  
               ş. 1669 
       [=2] 

şu : Bu kelimesine göre yerde, zamanda  
veya söz zincirinde biraz uzak olanı 
niteleyen işaret sıfatı.  

           ş.  âdemler  255 
           ş. câhiller   741 
           ş.  ¡avret  787 
    [=3] 

Şu¡ayb  (öz. a.) : Kur' ân’da adı geçen 

peygamberlerdendir. Medyen ve 

Eyke halkına peygamber olarak 

gönderilmiştir. 

   Ş.  1039 
       [=1] 

şular : Şu zamirinin çokluk biçimi, şunlar. 
   bk.  şunlar 
  ş. 1619 
     [=1] 

şûm (Far.)  :  Şom, uğursuz.  
 ş. 1456 
   [=1] 

şunlar :  Şu zamirinin çokluk biçimi. 
   ş. 1234, 1721 
       [=2] 

şurrâ√ (Ar.)  :  Şerhciler, şerh edenler. 
 ş. 513 
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  [=1] 

şurû† (Ar.)  :  Şartlar.  
ş.+ı 
  ş.  270, 1291 

 ş.+ın 
               ş.  732 
     [=3] 

şübbân (Ar.): Gençler, delikanlılar,  
             yiğitler.   
   ş. 1229 
     [=1] 

şübhe  (Ar.)  : Şüphe, kuşku. 
            ş. 1262 
 ş. ü şübhe 290    
                  [=2]  

şühûd (Ar.) : Vücut bulma, var olma,  
            görünme. 
  ş.+a   
               ş.  4, 285, 527 
                      [=3] 

şükr (Ar.): Görülen iyiliğe karşı gösterilen  
         memnunluk, minnettarlık. 
            ş. ol-   1 
            ş. (≠ikr ü ş.)  1578 
            ş. ü minnet   1862 
       [=3] 

şükûfe (Far.)  :  Çiçek.  
  ş.  1731 
    [=1] 

şürûr  (Ar.) : Şerler, kötülükler, fenalıklar. 
 ş.+ı 
               ş.  1887 
      [=1] 

                      T 
tâ (Far.) : Cümlede tek başına veya  

genellikle dek, değin, kadar, beri vb.  
edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, 
bir hareketin, bir yerin, bir şeyin 
başladığı veya sona erdiği noktayı, 
zaman ve uzaklık bakımından abartılı 
bir biçimde anlatır. 

     
 t.  86, 126, 220, 469, 975, 1660 
            t. ki   1041  
                    [=7] 

ta¡ab (Ar.) : Sıkıntı, zahmet, eziyet. 
 t.  çek-  1725 
      [=1] 

ta¡addüd(Ar.) : Birden çok olma, çoğalma,  
              sayısı artma.  
    t.  314 
     [=1] 

ta¡allu… (Ar.) : İlişiği, ilgisi olma. 
              t.  350 
   t.  eyle-   3, 325, 590, 1132 
              t.  it-  328,  906  

        [=7] 

ta¡allüm (Ar.) : Öğrenme, okuyarak, ders  
                        alarak öğrenme. 
               t.  1580 
    t.  eyle-   43, 672 
               t.  it-  1559 
    t.+den 
                 t.  333 
         [=5] 

 †a¡âm (Ar.) : Yemek, aş. 
 †. 1530 
 †.+a  
              †.  819, 1139 
 †.+ı    
              †.  1442 
     [=4] 

ta¡ammu…  (Ar.) : Derinleşme. 
                   t.  eyle-  1797   
        t.   it-   403 
                   t.  …ıl-  1796 
           [=3] 

†a¡ân (Ar.): Çok söven, çok yeren,  
                    çekiştiren. 
     †.  ol-  795 
     [=1] 

ta¡arru≥ (Ar.) : Düşmana saldırma. 
      t.   it-  1277 
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          [=1] 

ta¡assüf (Ar.): Doğru yoldan sapma,  
              yolsuzluk, haksızlık. 
      t.  315 
       [=1] 

†â¡at (Ar.): Allah’ın emirlerini yerine  
         getirme, ibadet.              
  †.  586 
             †.  it-  609 
             †.  (ehl-i †) 1617 
       [=3] 

ta¡avvü≠ (Ar.): “Eûzübillâh” deme,  

               Allah’a sığınma.   

        t.  eyle-  1443 
          [=1] 

†aba…  (Ar.) :  Yiyecek koymaya yarar, az  
          derin ve yayvan kap. 
 †.+a 
              †.  89 
     [=1] 

†abµ¡at (Ar.) : Doğa. 
  †.  70, 187 

     [=2] 

†abµb (Ar.) : Hekim, doktor. 
 †. 680 
 †.+dür  
              †.  1103 
 †.+i  
               †. 1106 
 †.+im  
              †.  1802 
     [=4] 

tâbi¡µn(Ar.) : Hz. Muhammed’i görmüş  
olanları görüp kendilerinden hadis 
dinlemiş olanlar.     

   t.  1240 
   t.+dir  
                 t.  1243 
       [=2] 

ta¡bµr (Ar.) :  İfade, anlatma. 
           t.-i &ânµ  213 
           t.  it-    237   

           t. ol-    404 
               [=3] 

†abl (Ar.) : Davul. 
          †. u  zûrnâ  745 
      [=1] 

tâc (Ar.) : Soyluluk, iktidar, güç veya  
hükümdarlık sembolü olarak başa 
giyilen, değerli taşlarla süslü başlık.  

           t.   11, 1022, 1116, 1550, 1711 
           t. (√ulle vü  t.)  650 
           t. u  …abâ 1302, 1352 
           t.  it-  1347 
           t.-ı sa¡âdet  1485   
    [=10] 

Tâcü'l-a§fiyâ  (Ar.)  : Hz. Muhammed.  
              T.+dur  
                            T.  1117 
                   [=1] 

taf∂µl (Ar.) : Birini ötekilerinden üstün  
          tutma.      
  t.  it-  1247 
      [=1] 

taf§µl (Ar.) : Etraflı olarak bildirme, uzun  
         uzadıya anlatma, açıklama.     
 t.+i 
               t.  1190 
 t.+ini 
              t.   323, 710 
     [=3] 

†aπ :  Dağ.  
 †. 1647 
 †.+lar  
              †.  1596, 1790 
    [=3] 

taπannµ  (Ar.) :  Zenginleşme. 
       t.  eyle-  808 
          [=1] 

taπayyür (Ar.) : Değişme, başkalaşma. 
                  t.  397, 1139 
                  t. bul-  567 
       t. ol-   200 
            [=4] 
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†âπµ  (Ar.) : Azgın, isyan eden. 
 †.  ol-  202 
    [=1] 

taπyµr (Ar.) : Başkalaştırma; değiştirme;  
           bozma.     
             t.  952 
  t.  it-  124, 151 
             t.-i a√vâl  387 
     [=4] 

ta«allüf  (Ar.) : Uygun gelmeme. 
     t. 315 
        [=1] 

†ahârât (Ar.)  : Temizlenmeler. 
   †.  817 
    [=1] 

†ahâret  (Ar.)  : Temizlenme. 
    †. 655 
               †.  it- 1672 
       [=2] 

ta√arrük (Ar.)  : Hareket etme, kımıldama,  
              oynama. 
      t.+den  
                   t.  389 
          [=1] 

‰a√âvµ (öz. a.): Hanefî mezhebinin  

             meşhur fıkıh âlimlerindendir. 
    ‰.  1554 
      [=1] 

ta√avvül (Ar.): Değişme, bir hâlden bir  

şekilden, başka bir hâle, şekle 

girme.  

       t.  eyle-  1413, 1415 
              [=2] 

ta√ayyür  (Ar.) :  Hayran olma, hayrete  
                 düşme, şaşırma.               
        t.  eyle-  802 
            [=1] 

ta√ayyüz (Ar.) : Yer tutma, yer alma. 
       t.  eyle-   386 
          [=1] 

ta«fµf  (Ar.) : Hafifletilme. 
  t. 1800 

     [=1] 

‰âhir (öz. a.): Hz. Muhammed’in ilk eşi  
          Hz. Hatice’den olan oğlu.   
 ‰.  1198 
   [=1] 

ta√…µ… (Ar.): Bir şeyin doğru olup  
            olmadığını meydana çıkarma.   
              t. 39 
              t.  ol- 268 
              t.  …ıl-  308 
     [=3] 

ta«lµ… (Ar.) : Yaratmak. 
  t.  368 
  t. (fey≥-i t.)  365 
       [=2] 

ta«rµc (Ar.) : Çıkartma. 
  t.  eyle-  220 
     [=1] 

ta√rµk (Ar.)  : 1.  Uyandırma. 
  t.  it-  1156 
                             [=1] 

                       2. Kımıldatma, oynatma. 
t.  it-   1392 

                 [=1] 

ta√sµn (Ar.)  : Güzel bulup taktir etme. 
              t.  eyle-   216 
              t.  it-   50 
                 [=2] 

ta√t (Ar.)  : Alt, aşağı.  
          ta√te'&-&erâ   “ Toprak altı”  935 
           t.+ında  
               t.  485, 1315, 1398, 1400 , 1661     
           [=6] 

ta√vµl (Ar.): Değiştirme, değiştirilme,  
           çevirme, döndürme.    
            t.   1461  
            t.  it-   1611 
             t.  ol-  1161  
       [=3] 

tâ™ib (Ar.) : Tövbe eden. 
    t. (müstaπfir ü t.) 657 
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             t.  ol-   749 
      [=2] 

ta…arrüb (Ar.) : Yaklaşma, yanaşma. 
     t. 1367 
        [=1] 

ta…dµr (Ar.) :Beğenme, değer biçme, değer   
          verilme.   
 t.  olun-  1964 
    [=1] 

ta…dµs (Ar.): Ululama, büyük saygı  
            gösterme.  
   t.  it-  968, 1174 
         [=2] 

†a…ın-  :  Bir nitelik veya durum almak. 
    †.-sun 
                 †.  68 
       [=1] 

ta…µ (Ar.) : Günahtan, haramdan kaçınan,  
       dinine bağlı kimse.  
 t.+dür 
              t.  1211 
     [=1] 

ta…lµd (Ar.) : Benzemeye veya benzetmeye  
          çalışma. 
            t. 187 
            t.  it- 192, 1283 
            t.  …ıl-  230  
            t.+e  

    t.  356 
      [=5] 

ta…†µr (Ar.): Damla damla akıtma,  
          dökülme, damlama.  
 t.-i  isrâf 1955 
       [=1] 

ta…vâ (Ar.): Allah’tan korkma, Allah  
korkusuyla dinin yasak ettiği 
şeylerden kaçınma. 

            t.  1531 
 t. vü zühd  28 
            t. (zühd ü t.) 145, 243, 844  
                  [=5] 

‰alâ…  (Ar.) :  Kur’ân’ın 65. suresi olan  

          Talâk suresi.  

 ‰.+ı 
               ‰. 500 
      [=1] 

†alâ…at (Ar.) : Dil açıklığı, düzgün  
             sözlülük.   
    †.  126, 179 
       [=2] 

†aleb (Ar.) : İsteme, dileme, istek. 
†.  it-  736 

 †.+dür  
               †.  661, 1591 
      [=3]  

†aleb-kâr (Ar.+Far.) : İstekli. 
       †.  ol-  1794 
         [=1] 

‰al√a (öz. a.) : İlk müslüman olanlardan  
ve  “Aşere-i Mübeşşere” den 

(cennetle müjdelenmiş 10 kişiden) 

biridir. Asıl adı Talha bin 

Ubeydullâh’tır.  

   ‰.  1236 
      [=1] 

†âlµ¡ (Ar.) : Talih, kısmet, baht. 
 †.  ol-  212  
      [=1] 

tâlµ (Ar.) : Sonradan gelen; bir şeyin arkası  
       sıra giden. 
           t.   311, 555, 556, 557   
                      [=4] 

†âlib (Ar.) : İsteyen, istekli. 
 †. ol- 1838 
     [=1] 

ta¡lµm (Ar.): kutma, ders verme, öğretme;  
            öğrenme.   

 t.  it-  98, 147, 184, 188, 643, 954, 
1338, 1562, 1848 

           [=9] 

ta¡lµmµ  (Ar.) : Öğretici. 
   t. (cism-i t.) 595 

         [=1] 
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tâm (Ar.) : Bütün, eksiksiz. 
  t. 540 
             t. ol-  1050, 2036 
                 [=3] 

†a¡m (Ar.)  : Tat, lezzet, zevk.  
 †.+ından  
              †. 1124 
       [=1] 

tamâm (Ar.) : Bütün, eksiksiz, tüm. 
   t. 862 

t. ol- 1037, 1815, 1961, 1969, 
2032 

           [=6] 

tamâmen (Ar.) : Tam ve eksiksiz olarak,  
               bütünüyle.   
      t. 1050 
       [=1] 

†amar : Damar 
   †. 1389 
    [=1] 

†amu :  Cehennem. 
  †.+nıñ 
               †.  1768 
 †.+ya 
               †.  5 
    [=2] 

†a¡n (Ar.) : Sövme, yerme; ayıplama. 
 †.+ı 
              †.  117 
 †.+ıdan  
              †. 1189 
    [=2] 

†anbûr (Ar.): Klasik Türk müziğinin  
başlıca çalgılarından biri olan, yay 
veya mızrapla çalınan, uzun saplı, 
telli çalgı, tambur.  

   †.  745 
    [=1] 

†araf  (Ar.) : Yan, yön, yer. 
  †.+dan 
              †.  514 
    [=1] 

†ârµ (Ar.): Ansızın çıkan, birdenbire  
        görünen.      

†.  ol-  298, 302, 899 
†.  vü  mu≥†arr 697 

      [=4] 

ta¡rµf (Ar.): Etrafıyla anlatma,; etrafıyla  
          bildirme. 
           t.  646 
  t.-i µmân 265 
             t. eyle-  1849 
       [=3] 

târµ« (Ar.) :  Tarih. 
             t.   1560, 1563, 1564, 1565, 1960 
             t.-i Nu¡mân 1555 

 t.+i   
    t.  2036 

  t.+ini 
                t.  1026, 1027, 2034 
          [=10] 

†arµ… (Ar.) :  Yol; usul. 
  †.-i  müsta…µm 1539 

   †.+in 
                †. 565 
       [=2] 

†arµ…at (Ar.) : Allah’a ulaşmak arzusuyla  
            tutulan yol.  
  †. 1342, 1343 
       [=2] 

†arz  (Ar.) : Şekil, biçim; usul, yol. 
 †.+a  
               †.  848, 1250, 1484, 1620, 1720 
                 [=5] 

ta§addu… (Ar.) : Sadaka verme. 
         t.  655, 705, 1581 
                    t. eyle-  799 
              [=4] 

ta§arruf  (Ar.) : İdare ile kullanma, tutum. 
      t. 39, 539 
        [=2] 

ta§â¡ud  (Ar.) : Yükselme, kalkma.  
     t.  eyle-  1411 

             [=1] 
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ta§avvuf (Ar.) : Gönlü Allah sevgisiyle  
                bağlama.  
       t. 1310 
         [=1] 

ta§avvur (Ar.): Zihinde şekillendirme,  
               kurma.  
               t.  802                  
              t. eyle-   277   
                t. it-  272, 314, 594 
     t.+dan  
                   t.  392, 393 
     t.+dur 
                  t.   205, 548 
          [=9] 

ta§dµ… (Ar.): Doğruluğunu kabul etme,  
            onaylama. 
             t. 205 
             t.  eyle-  268  
             t. it-   261, 1206 
             t. ol-  1469 
             t.  (i…râr u  t.)  264,  666 
             t.-i kühhân  795 
             t.-i ¢ur™ân  1585 
        [=9] 

taslµ† (Ar.) : Musallat etme, sataştırma.  
 t.  it-  150 
     [=1] 

ta§nµf (Ar.) : Kitap yazma.  
 t. eyle-  1529 
     [=1] 

†aş : Kimyasal veya fiziksel durumu  
değişiklikler gösteren, rengini 
içindeki maden, tuz ve oksitlerden 
alan sert ve katı madde. 

 †. 105 
 †.+a 
              †.  100 
 †.+ı 
              †.  118 
 †.+ından ü 
              †.  1790 
 †.+ları 
               †.  1707 
     [=5] 

ta†bµ… (Ar.): Uydurma, uydurulma,  
           yakıştırma.    
  t. (bürhân-ı t.)  308 
       [=1] 

ta†hµr (Ar.) : Temizleme, paklama. 
 t.  it-  1742 
      [=1] 

†a†lı :  Acı olmayan, acı karşıtı. 
 †.+dur  
              †.  1682 
     [=1] 

†â¡ûn (Ar.) : Veba, yumurcak denilen  
          salgın hastalık. 
 †.  689, 1908 

†. (mevt-i †.) 1827 
 †.+i  
              †. 991 
    [=4] 

tavassu† (Ar.) :Araya girme, aracılık etme. 
     t.  it-  1405 
        [=1] 

 †avâşµ (Ar.) : Hadım ağası, harem ağası. 
    †.   96  
    [=1] 

tava††un (Ar.) : Yerleşme, yurt edinme. 
     t.  it-  25 
      [=1] 

†avla : Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta  
üzerinde on beşerden otuz pul ve 
iki zarla iki kişinin karşılıklı 
oynadığı oyun. 

   †. vü  sa†ranc 743 
      [=1] 

†avu… : Tavuk. 
  †.+lar  
               †.  1457 
      [=1] 

ta¡yµb (Ar.) : Ayıplama. 
            t. 819, 1803 
            t.  it-  1078 
     [=3] 
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ta¡yµn (Ar.) : 1. Vazifeye gönderme,  
                      görevlendirme.   
      t.  941 
                           [=1]  

                      2. Ayırma, belli etme. 
    t.  it-  1437 

       [=1] 

†ayy (Ar.) : Atlama, üzerinden geçme. 
†.-ı emkân  931 
†.  it-   996, 1724 

    [=3] 

‰ayyâr (öz. a.):  Hz. Ali'nin abisidir.  
cennete uçarak giden sahabidir. 
Bu nedenle kendisine Cafer-i 
Tayyar denilmiştir.  

     ‰.  1239 
       [=1] 

ta≥arrû¡  (Ar.) : Yalvarma. 
     t. 704, 1433 
                t.  it-  1835 
           [=3] 

tâze (Far.) : Taze, körpe; el değmemiş. 
 t.  640, 1738 
   [=2] 

ta¡zµr (Ar.) : Tekdir etme, azarlama. 
 t.  it-  681 
 t.+e  
              t.  681 
     [=2] 

te¡âlâ (Ar.) : “Yüksek olsun!” manasına  

gelen bir söz olup genellikle Allah 

adıyla birlikte kullanılır : Allahü-

teâlâ, Hakk-teâlâ.  

 t.  386 
◊a… t. 608, 874, 994, 1125, 1390 

            [=6] 

tebdµl (Ar.) : Değiştirme, başka bir hâle 

           getirme.  

            t.  1054, 1628 
            t. it-  1461 
            t.  …ıl-  1034 
       [=4] 

teberru¡  (Ar.) : Bağış, bağışlama. 
     t.  it- 874 
       [=1] 

teberrük (Ar.): Mübarek sayma, uğur  
                sayma.  
       t.  eyle-  2019 
          [=1] 

teb«µr (Ar.)  : Tütsüleme.  
  t.  it-  1953 
    [=1] 

te™bµd(Ar.): Ebedîleştirme, sonsuzlaştırma.  
 t.  431 
  [=1] 

teb¡µd (Ar.) : Uzaklaştırma, uzaklaştırılma. 
t.  ol-  1428, 1769 
      [=2] 

teblµπ (Ar.) : Yetiştirme, eriştirme. 
 t. 1014 

t.-i a√kâm  1366 
    [=2] 

tebşµr  (Ar.) : Müjde verme, müjdeleme. 
  t. it-  1065 
    [=1] 

tebyµn(Ar.): Meydana çıkarma, belli etme;  
          açıktan açığa anlatma.   
 t. eyle-  941 
  t.  it-   1426, 1932, 1995 
           [=4] 

tecdµd (Ar.) : Yenilenme. 
   t.-i µmân  1814, 1938 
         [=2] 

tecennüb (Ar.) : Sakınma, çekinme. 
      t.  eyle-   748, 1586 
                [=2] 

tecezzµ (Ar.): Parçalara ayrılma, kısım  
              kısım bölünme.  
     t.  385, 594, 596, 597, 598 
                [=5] 

techµz (Ar.) : Lüzumlu şeyleri tamamlama. 
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 t.+den  
              t.  875 
    [=1] 

tecvµd (Ar.) : Kur’ân-ı Kerim’i usulüne  

bağlı kalarak okumayı öğreten  

kitap. 

   t.-i ¢ur¡ân 174 
 t. (a√kâm-ı t.) 230 

     [=2] 

tedbµr (Ar.): Bir şeyi temin edecek veya  
            önleyecek yol, çare. 
   t.-i  eşyâ   405 
      [=1] 

ted…µ… (Ar.): Dikkatle araştırma, inceleme. 
  t.  it-  39 
    [=1] 

tedrµs (Ar.): Ders verme, okutma. 
  t.  it- 1021 
  t.+e  
               t.  44 
      [=2] 

tedvµr (Ar.) : Döndürme, çevirme. 
  t.   it-  1953 
     [=1] 

te™emmül (Ar.) : İyice, etraflıca düşünme. 
        t.  eyle 1356 
           [=1] 

tefârµ… (Ar.): Ufak tefek şeyler. 
     t.  74, 1685 
        [=2] 

tefâsµr (Ar.) : Kur’ân’ı izah eden kitaplar. 

  t. 1674 
   [=1] 

tefâvüt (Ar.):  İki şey arasındaki fark. 
     t. 726 
     [=1] 

tefehhüm (Ar.): Yavaş yavaş anlama,  
                 farkına varma.  
        t.  eyle- 1559 
             [=1] 

tefekkür (Ar.) : Düşünme, zihin yorma. 

            t.  1580 
 t. eyle- 1188 
  [=2] 

tefhµm(Ar.) : Anlatma, bildirme. 
 t. 954 
  t.  it- 1055 
    [=2] 

tefsµr (Ar.) : Kur’ân-ı Kerim’in mana  

          bakımından izahı.  

¡ilm-i tefsµr  “Kur’ân-ı Kerim’i 

izah etmenin yollarını, usullerini 

bildiren ilim.” 124, 237 

 t. (ehl-i t.)  404, 952 
           [=4] 

teh≠µb (Ar.) : Islah etme, düzeltme. 
  t.-i a«lâ… 1298 

 t.  it- 1803 
        [=2] 

te…ah…ah (Ar.) : Kahkahayla gülme. 
      t. eyle- 803 
        [=1] 

tekâlµf  (Ar.) : Teklifler. 
  t.+e 
     t.  7 

       [=1] 

tekâvµm (Ar.) : Takvimler. 
     t.  220 
      [=1] 

tekebbür (Ar.) : Kibir gösterme, büyüklük  
               satma.   
      t. (terkü't-t.) 1580 
          [=1] 

tekellüm (Ar.) : Söyleme, konuşma. 
                 t.  eyle- 1124 
                 t. it-  345   
      t. ol-  337   
         [=3] 

teklµf (Ar.):  Kabul edilmek için bir şey 
          sunma, önerme, öneri.  
           t. 1751 
            t. it-  840  
              [=2] 
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tekmµl (Ar.) : Bitirme, tamamlama. 
  t.  eyle-  41 
     [=1] 

tekrâr (Ar.) : Bir şeyi iki veya  daha çok 
          yapma; yine, yeniden.   
 t.  1165, 1187, 1613, 1743, 1968 
 t.-ı ¢ur™ân  489 
 t. eyle- 186 

t.  it-  639, 1934 
         [=9] 

tekvµn (Ar.) : Yaratma, yoktan var etme. 
  t. 322, 363 
      [=2] 

telâ…µ (Ar.) : Karşılaşma, birbirine ulaşma,  
          birleşme.  
 t. it-  1330, 1453 
         [=2] 

telâmµ≠ (Ar.) : Öğrenciler. 
   t.+i 
     t. 1552 

      [=1] 

telbµs (Ar.)  : Hile, oyun. 
 t.  it- 1075 
    [=1] 

telemmü≠ (Ar.)  : Öğrencilik. 
        t. eyle- 40, 78 
        t. it-  25,  1557, 1561 
        t.+den 
                     t.  333 
            [=6] 

te™lµd (Ar.) : Yabancı memlekette doğduğu  

hâlde küçük iken İslam diyarına 

getirilerek orada büyümüş ve oranın 

tabiiyetini kabul etmiş olan kimse. 

 t.+e  
              t. 550 
    [=1] 

te™lµf (Ar.) : Kitap, eser yazma; yazılmış,  
         ortaya konulmuş eser.      
 t. ol-  1529 
      [=1] 

tel…µn (Ar.): Fikir aşılama, bir şeyi 

      öğretme. 
t.-i µmân 1572 
t. it- 1426, 1437, 1932, 1995 

           [=5] 

temâmet (Ar.) : Tamlık, bütünlük.  
       t. 530 
        [=1] 

temânü¡ (Ar.) : Çatışma ve birbirine mâni  

             olma. 

     t. 308 
       [=1] 

temâs (< Ar.  temâss ) : Birbirine değme,  
          dokunma.    
 t.  ol-  531 
    [=1] 

temâsü« (Ar.) : Hoşgörü. 
      t.  1459 
        [=1] 

temâ&ül (Ar.) : Benzeme. 
     t.  ol-  305 
       [=1] 

temâşâ (Far.) : Bakıp seyretme. 
    t.  it- 753 
       [=1] 

temellük (Ar.) : Mülk edinme, kendine  
                mal etme, sahip olma.  
        t.  eyle-  891 
           [=1] 

temennµ (Ar.) : Dileme, dilek, istek. 
        t. (li't-t.)  507 
             [=1] 

teme&&ül (Ar.) : Bir şekil ve surete girme,  
               cisimlenme.  
       t. 931 
        [=1] 

temlµk (Ar.) : Mülk olarak verme. 
   t.  it-  892, 1966, 1969 

  t. ol-  1392 
      [=4] 

temyµz (Ar.) : Ayırma, seçme. 
    t.  eyle-  1477 
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 [=1] 

ten(Far.) : İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. 
 t. 603 
 t.+den 
              t.  1465, 1466 
 t.+leri  
              t. 593, 1613 
   [=5] 

tenâhµ (Ar.) : Bitme, tükenme, sona erme. 
  t. 85, 492 
    [=2] 

tenâsü«(Ar.) : Ruh göçümü, ruh sıçraması,  
ruhun bir cisimden ötekine, bazen 
de insandan hayvana ve 
hayvandan insana geçmesi inancı. 

    t. 1459 
     [=1] 

tenbµh (Ar.) : Uyandırma, uyarma, uyarı. 
   t.  it- 1991 
     [=1] 

tenfµr (Ar.): Nefret ettirme, ettirilme,  
           iğrendirme.  
  t.  it-  151 
    [=1] 

tenhâ (Far.) : Yalnız, ıssız, boş. 
 t. 989 
 t.+da  
              t. 1351 
     [=2] 

ten…µ√ (Ar.) : Bir şeyden ayıklama, arıtma,  
           temizleme.  
  t.  …ıl-  928 
        [=1] 

tenzµh (Ar.) : Kusur kondurmama, kabahat 
          ve kusuru yok etme.     
 t.-i ◊a……  1582 
 t.  it-  798  
     [=2] 

tenzµl (Ar.)  : 1. Kur’ân-ı Kerim. 
  T.  478 
      [=1] 

                      2. İndirme, aşağı düşürme. 
     t. 1005 
    [=1] 

terâvµ√ (Ar.) : Ramazanda yatsı namazı ile  

salât-i vitir arasında kılınan yirmi 

rekatlık namaz. 

   t. …ıl-  1523 
   t.+i 
                t. 1384 
       [=2] 

terâzµ (< Far. terâzû) : Bir kolun iki ucuna  
          asılı iki kefeden oluşan tartı, mizan.    
 t. 730 
  [=1] 

terâ≥µ (Ar.)  : Birbirini razı etme, uyuşma.  
t.  ol- 1642 
 [=1] 

tercümânân (< Ar. tercemânân):  
                 Tercümanlar, çevirmenler. 
             t.  ol-  1533 
                 [=1] 

tereccµ (Ar.)  : Rica etme, yalvarma. 
  t. (li't-t.)  507 
       [=1] 

terπµb (Ar.)  : Arzu ettirme, isteklendirme. 
 t.  it-  213, 807 
      [=2] 

terk (Ar.): Bırakma, salıverme; vazgeçme.  
 t.-i ikrâm  765 
 t.-i evlâ 1511 
 t.ü't-tekebbür 1580 
 t.ü'l-«ıyânet  1580 

t.  eyle-  777 
 t.  it- 621, 1588, 1606, 1870  

t.+i  
   t.  1420 

     [=9] 

terkµb (Ar.): Birkaç şeyden meydana 
           getirilmiş şey.    
  t.  380 
  t.  ol- 452, 546  
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 t.+i   
              t.  384 
     [=3] 

tertµb (Ar.):  Dizme, hazırlama, düzene  
 t.  546 
 t.  it-  380 

t.  …ıl-  452 
t.  ol-  554 

 t.+den  
              t. 544 
      [=5] 

terzµ… (Ar.) : Besleme, rızık verme.   
  t. (na§r u t.) 365 
             t.  ol-  368 
      [=2] 

tesbµ√ (Ar.): "Süphânallah" sözünü  

            söyleyerek Allah’a tazim etme.       

   t.  928, 1525, 1931 
            [=3] 

teselsül (Ar.) : Zincirleme, zincirleme  
              gitme.  
     t.  296 
      [=1] 

tesfµh (Ar.) : Sefih görme, sefih sayma. 
 t.  …ıl-  798 
   [=1] 

teshµl (Ar.) : Kolaylaştırma. 
 t.  …ıl-  41 
   [=1] 

tes…µm (Ar.) : Hastalanma. 
   t.  ol-  98 
    [=1] 

teşbµh (Ar.)  : Benzetme, benzetilme. 
  t.+ile 
              t.  214 
 t.+e  
              t.  805 
    [=2] 

teşekkül (Ar.)  : Şekillenme. 
      t.  eyle-  1416 
         [=1] 

teşe™üm (Ar.): Uğursuz sayma, şom  
              görme.  
     t.  it-  1457 
      [=1] 

teşevvu… (Ar.) : Şevklenme; arzu etme,  
                istek gösterme, heveslenme.       
        t.  it-   1796 

       t.  …ıl-  2015 
         [=2] 

teşrµ√ (Ar.)  : Anatomi; iskelet. 
 t.+i 
              t.  223 
     [=1] 

teşrµk (Ar.) : Ortak etme; Allah’a ortak  
           koşma. 
 t.  it- 1156, 1966 
       [=2] 

tetebbu¡ (Ar.): Bir şeyi etraflıca tetkik  
etme, mahiyetini anlamaya 
çalışma, bir şey hakkında geniş 
bilgi edinme. 

      t.  eyle-  1283 
         [=1] 

tevâcüd (Ar.) : Tasavvufta kendine vecid  
 davet etme, vecd içinde  
olabilmek için gayret sarf etme.   

     t.  740 
      [=1] 

tevâfu…  (Ar.) : Uyma, uygun gelme. 
        t.  315 
        [=1] 

tevaππul (Ar.) : Bir işle devamlı olarak 
                uğraşma. 
      t. eyle-  199, 235 
       t.  it- 190 
        t.+dan  
                  t.  490 
         [=4] 

tevârµ« (Ar.) :  Tarihler. 
    t. 236 
     [=1] 

tevâtür  (Ar.)  : Bir haberin ağızdan ağıza  



601 

         dolaşarak yayılması.     
 t.  559 
  [=1] 

tevbe (Ar.) : Tövbe, işlenmiş bir günah  
veya suçun bir daha  
işlenmeyeceğine dair verilen söz. 

  t. 656, 662, 663, 668, 1580, 1897 
            t.  it- 703 
            t.  …ıl-  879  
            t.+niñ 

   t.  658 
           t.+si  
              t. 1835 
           t.+yi 
               t.  627, 1426, 1932 
      [=13] 

tevcµh (Ar.): Çevirme, döndürme,  
            yöneltme. 
   t.  it-  1991 
      [=1] 

teveccüh (Ar.): Yönelme, doğrulma,   
                çevrilme.  
       t.  eyle-  1778, 1947 
            [=2] 

tevekkül (Ar.): Allah’tan gelene razı olma. 
      t. 190, 726, 1579 

     t.  …ıl-   1796 
             [=4] 

tevellüd (Ar.) : Doğma, doğum. 
      t.+den  
                   t. 377, 925 
         [=2] 

tevfµ… (Ar.) : Allah’ın yardımına kavuşma. 
 t.  666, 1469 
 t. (¡avn u t.)  264 
  t. ü i√sân 366 

t.  it- 1979 
      [=5] 

tev√µd (Ar.): Bir sayma, bir olarak bakma;  
           Allah’ın birliğine inanma. 
 t. 642, 1428, 1935 

t. (bâ™i&-i â&âr-ı t.) 1109 
t. (ehl-i t.) 1769 

 t.+i  
               t.  280 
      [=6] 

te™vµl (Ar.) : Sözü çevirme, söze ayrı mana  
         vermeye kalkışma.   
 t.  630 

t. eyle-  1247 
    [=2] 

Tevrât (Ar.) : Hz. Musa'ya indirilen ve  
Tanrı buyruklarını kapsayan,  
Musevilerin din kitabı. 

    T. 1005 
       [=1] 

Tevvâb (Ar.) : Kullarının tövbesini kabul  
            eden Allah.  
  T. (Rabb-i T.)  362 

 T. (¡ind-i T.)  1242 
       [=2] 

teyemmüm (Ar.) : Su bulunmayan yerde  
su niyetiyle toprak, kum vb.  
şeylerle abdest alma. 

          t.+den  
                        t.  1941 
            [=1] 

tezevvüc (Ar.) : Zevce edinme, evlenme. 
                  t.  it- 1880 
       t.+den 
                     t.   377, 925 
            [=3] 

te™≠iye  (Ar.) : Eziyet çektirme.  
              t. 1853 
     [=1] 

tezvµr (Ar.) : Yalan dolan. 
  t.  it- 737 
   [=1] 

tezyµf (Ar.) : Züyûfa çıkarma, sahte,  

          değersiz olarak gösterme.  
 t.  1800 
 t.  eyle-  646 
 t.  it-  833, 1849 
            t.  …ıl-  1751 
     [=5] 
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tezyµn (Ar.) : Süsleme. 
  t.  it-  1074 
    [=1] 

†ıb (< Ar. †ıbb): Hekimlik, tabiplik,  
       doktorluk. 
   bk. †ıbb 
 †.+dan  
              †.  222 
     [=1] 

†ıbâ… (Ar.) : Kat, tabaka. 
 †.+dur  
              †.  1768 
     [=1] 

†ıbb (Ar.) : Hekimlik, tabiplik, doktorluk. 
 †.-ı Lo…mân  1103 
      [=1] 

†ıflân (Ar.) : Küçük çocuklar.  
 †. (ferzend-i †.)  60 
 †.+ını  
               †. 140 
     [=2] 

†ıraş (Far.) :  Saç veya sakalı kesme işi. 
 †.  1942 
  [=1] 

†ırna… : İnsanda ve birçok omurgalı  
hayvanda parmak uçlarının dış  
bölümünü örten boynuzsu tabaka. 
 †. 1942 

   [=1] 

tilâmµ≠ (< Ar. telâmµ≠): Talebeler,  
              öğrenciler. 
     t.+im  
                  t.  1998 
         [=1] 

tilâvet (Ar.): Kur’ân’ı, güzel sesle ve  

            usulüne göre okuma, okunma. 

  t.  it-    1807 
 t. olun-  1994 

  t.+den  
               t.  495 
      [=3] 

tis¡a (Ar.) : Dokuz. 

 t.  562 
  [=1] 

tµz (Far.) : Tez, çabuk. 
 t.  1602, 1662, 1727 
         [=3] 

tµzrek (Far.+T.) : Daha çabuk. 
  t. 1663  (2) 
    [=2] 

†oπ-  :  1.  Dünyaya gelmek. 
    †.-a 
       †. 1847 
    †.-dı 
                 †.  1558, 1632 
    † .-ma  
                 †.  717, 1695 
    †.-muşam  
                  †. 1960 
        [=6] 

2. Güneş, ay, yıldız, ufuktan  
yükselerek görünmek. 

     †.-arken  
                  †. 1522 
         [=1] 

†o…ma… : Ağaçtan yapılmış iri çekiç. 
               †. 119 
    [=1] 

†o…san iki : Doksan iki (92). 
       †.+de  
         †.  1558 

           [=1]  

†o…uz : Dokuz (9). 
  †.+dan  
    †.  1399 

  †.+dır  
               †. 1196 
     [=2] 

†o…uzuncı : Dokuzuncu. 
        †. 1700 
         [=1] 

†olu : Havada su buğusunun birden  
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yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan,  
türlü irilikte, yuvarlak veya 
düzensiz biçimli buz parçaları 
durumunda yere hızla düşen bir 
yağış türü, dolu.  

  †.+dur  
               †.  1417 
       [=1] 

toz- : Toz havalanarak çevreye yayılmak,  
          tozumak. 
 t.-ar  
              t.  1596 
     [=1] 

töhmet (Ar.) : İşlenildiği sanılan fakat 
gerçekliği henüz meydana 
çıkmamış olan suç, kabahat. 

   t.  1520 
   t. (∂arr u t.)  390 

  t.  it-  1254, 1275  
         [=4] 

tuc : Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko  
        ve kalay alaşımı, bronz. 
 t. 92 
 t.+ı  
               t.  92 
     [=2] 

†uπyân (Ar.) : Taşma, taşkınlık; azgınlık. 
   †.  827 
   †. (si√r ü †.)  580 
         [=2] 

tu√fe (Ar.) : Yeni çıkma, hoşa gider, güzel  
         şey.  
 t.  ol- 1889 
   [=1] 

†ûl (Ar.) : Uzunluk, boy.   
 †. 600 
 †.+a  
              †. 598, 599 
 †.+ı  
              †. 597 
 †.+ında  
              †.  602 
    [=5] 

†ullâb (Ar.) : Öğrenciler. 
 †.  198 
  [=1] 

†ulû¡  (Ar.) : Doğma, doğuş. 
 †.  it-  210, 480, 1304, 1903 
 †.+ı 
              †. 1821 
    [=5] 

†uman : Bir maddenin yanması ile çıkan  
ve içinde katı zerrelerle buğu  
bulunan değişik renklerde gaz. 

     †.+a  
                  †. 1418 
       [=1] 

†ur… (< Ar.  †uru…  ) : Tarikler, yollar. 
 †.-ı cennet  1065  
 †.u'l-fütüvvet  1126 

†.-ı istinbâ† 1501 
 †.+ıla  

   †.  213    
      [=4] 

†ut- : 1. Herhangi bir durumda  
           bulundurmak. 
   †.-! 
                †. 1806 
      [=1] 

         2. Saklamak, hıfz etmek. 
  †.-ma 
               †.  82 
     [=1] 

3.Yapmak, amel etmek, yerine 
getirmek. 

 †.-ma… 
               †.  655 
     [=1] 

        4.  Ele geçirmek. 
 †.-updur  
              †. 1351 
     [=1] 

tutuş- : Yanmaya başlamak, ateş almak. 
 t.-!  
              t. 488 
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   [=1] 

tükür- : Tükürüğü ağız içinden dışarıya  
             atmak.   
   t.-se  
                t.  1716 
       [=1] 

türâb (Ar.) : Toprak. 
 t.+a  
              t.  1989 
     [=1] 

Türpüştµ (öz. a.): Hanefî mezhebi  

âlimlerindendir. Asıl adı 

Fadlullah Türpüştî’dir. “Risâle-i 

Türpüştî” ismi ile bilinen “El-

mu’temed fil-mu’tekad” adlı 

eseri ile tanınmıştır. 

       T. 1445 
         [=1] 

türrehât (Ar.) : Saçma sapan sözler. 
     t.+ı  
                  t.  348, 1253 
          [=2] 

                       U  
u (Far.) : Ve, dahi, hem, bile. 

u.   1, 20, 23, 47, 76, 84, 95, 101, 
103 (2), 115, 144, 150, 188, 221, 
226, 233, 238, 240, 262, 264 (2), 
310, 311, 312, 316, 327, 365 (2), 
366, 367, 372 (2), 373 (2), 387, 
390 (2), 405, 406, 407, 411, 
437(2), 443, 452, 463, 464, 470, 
489, 536, 545, 560 (2), 562, 579, 
602, 612, 615, 623, 666, 676(2), 
690 (4), 699, 728, 735, 740, 743, 
745, 759, 767, 770, 775 (2), 782, 
783, 824, 825, 918, 922, 924 (2), 
930, 939, 963, 979, 981, 1013, 
1014, 1016, 1036, 1038, 1043, 
1048, 1109, 1116, 1131, 1170, 
1183, 1207, 1222 (2), 1224, 1237, 
1264, 1286, 1302, 1329, 1343, 
1352, 1362, 1373, 1382, 1389, 
1408, 1433, 1441, 1442, 1447, 

1489, 1544, 1545, 1553, 1605, 
1618 (2), 1625, 1659, 1689, 1707, 
1708 (2), 1710, 1712, 1728, 1737, 
1741, 1761, 1780 (2), 1781, 1808, 
1814, 1816, 1861, 1863, 1866 (2), 
1869, 1915 (2), 1923, 1937, 1949 
(2),   2005, 2024 

          [=161] 

¡ubûr (Ar.): Bir başka tarafa geçme,  
          geçilme, atlama.     
 ¡u.+a 
               ¡u. 1612 

 ¡u.+ı  
    ¡u. 1819 

      [=2] 

uç- :  Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli  
kanatları yardımıyla havada 
düşmeden durmak, havada yol 
almak. 

 u.-an  
               u. 1598 
 u.-ar 
              u.  944, 1724 
 u.-arlar 
               u.  996, 1663, 1668, 1740 
 u.-up 
               u.  1596 
      [=8] 

uçur- : Uçma işini yaptırmak. 
 u.-a  
              u. 1594 
    [=1] 

¡udûl (Ar.) : Sapma, yoldan çıkma. 
 ¡u.+ı  
               ¡u. 791 
      [=1] 

¡ufûnet (Ar.) :  Pis koku. 
 ¡u.  1777 
     [=1] 

uπra- : Yola devam etmek üzere, bir yerde  
           kısa bir süre kalmak. 
  u.-r  
                u. 1661, 1687 
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     [=2] 

u«t (Ar.) : Kız kardeş. 
 u.-i  mü™min 1232 
      [=1] 

¡u…bâ  (Ar.) : Ahiret, öbür dünya. 
  ¡u. 938 
  ¡u.+da  
                ¡u.  260, 1866, 1867 
             [=4] 

¡u…ûbet (Ar.) : Eziyet, işkence, azap. 
   ¡u.  136 
   [=1] 

¡u…ûl (Ar.) : Akıllar, zihinler. 
 ¡u. 562 
 ¡u.+ı  
               ¡u. 1503 
       [=2] 

¡ulâ (Ar.) : Şan ve şeref sahibi kimse.   
           ¡u+ya 
              ¡u. 1417 
      [=1] 

ulaş- : Birbirine katılmak, dökülmek. 
 u.-ur  
               u. 1597 
     [=1] 

¡ulûfe (Ar.) :  Yem.  
 ¡u. 1731 
   [=1] 

ulûhiyyet (Ar.): Allahlık sıfatı, Tanrılık  
                 vasfı.  
       u.+de  
                    u. 307, 315 
          [=2] 

¡ulûm (Ar.) : İlimler, bilgiler. 
 ¡u. 42 
 ¡u.+dur 
    ¡u. (ümmü'l-¡u.) 195  
 ¡u.+ı  
               ¡u. 140, 1848 
            ¡u.+uñ 
                ¡u.  38, 239, 1021, 1423 
        [=8]  

 ulü'l-¡azm (Ar.) : Azim sahipleri, Allah’ın  
       verdiği vazifeyi en iyi şekilde   
       yerine getiren peygamberler.        

         u. 1016, 1047, 1084, 1369 
                      [=4] 

ulü'l-emr  (Ar.) : Padişah, hükümdar. 
       u.+e 
                     u. 1907 
            [=1] 

¡ulvµ (Ar.) : 1. Göğe veya manevî âleme  

                      mensup.  

           ¡u. 1194 
                         [=1] 

          2.  Yüksek, yüce. 
                      ¡u. ol- 1394 
               [=1] 

¡ulyâ (Ar.) : Daha yüce. 
 ¡u. ol-  1197 
        [=1] 

um- : Bir şeyin olmasını istemek,  
          beklemek.     
 u.- !  
               u.  271 
 u.-arlar  
               u. 1952 
 u.-du…  
               u. 1257 
      [=3] 

¡um… (Ar.) : Derinlik. 
 ¡u. u  ¡ar≥  602 
 ¡u.+a  
               ¡u. 599 
 ¡u.+ıdur 
                ¡u.  597 
      [=3] 

¡ummân (Ar.): Büyük, engin deniz,  
               okyanus. 
     ¡u. (ba√r-i ¡u.)  983 
             [=1] 

umul- : Umma durumuna konu olmak. 
  u.-maz  
                u.  976 
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    [=1] 

¡umûmen (Ar.): Bütün, hep; herkese  
                 olduğu gibi. 

      ¡u. 19, 118, 605, 952, 961,  
       1255, 1462  

              [=7] 

umûr (Ar.) : İşler, hususlar. 
 u.-ı  πasl  1984 
          [=1] 

unut- : Aklında kalmamak, hatırlamamak. 
 u.-mañ 
               u. 1997 
      [=1] 

¡unvân (Ar.) : San, lakap. 
  ¡u.+ı  
                ¡u. 193 
      [=1] 

ur- : Vurmak, çarpmak. 
 u.-ur  
              u.  1893 
 u.-urlar  
               u. 119, 1789 
 u.-ursa 
               u. 110 
     [=4] 

¡urât (Ar.) : Çıplaklar, soyunmuşlar. 
 ¡u.+ı 
               ¡u. 1902 
       [=1] 

¡urûc (Ar.) : Yukarı çıkma, yükselme. 
  ¡u.  it-  1170 

       [=1] 

urul-  : Basmak, izini bırakmak. 
 u.-dı  
              u. 1126 
     [=1] 

¡u§ât (Ar.) : Asiler, itaatsizler,günahkârlar. 
¡u.  1088 

    [=1] 

¡usret (Ar.) : Zor, güçlük, zahmet, sıkıntı. 
 ¡u.  ol-  861 

  [=1] 

us†urlâb (Ar.) : Yıldızların arza nazaran  
yükseklik derecesini bulmakta 
kullanılan alet. 

    u.+ı 
                  u. 218 
        [=1] 

u§ûl (Ar.) : Yol, yöntem, tertip, kaide. 
 u.+de  
               u.  123 
 u.+e  
              u.  225 
 u.+ın  
               u.  229 
      [=3] 

uy- : Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma  
veya egemen bir güce uygun 
davranışta bulunmak, riayet etmek.           

 u.-anlar  
               u.  1606 
 u.-up  
               u. 152 
 u.-updur  
               u.  254 
     [=3] 

uyanı… : (mec.) Yapacağı işi bilen, dikkatli  
              ve tetikte olan. 
      u. 1134 
        [=1] 

uydur- : Uymasını sağlamak. 
             u.-up  
                u. 1982 
       [=1]  

uyu- : (mec.)  Çevresindeki olayları fark  
          etmemek, görmemek.    
 u.-r  
              u. 1134 
      [=1] 

¡uyûb (Ar.) : Ayıplar, kusurlar. 
 ¡u.+a  
               ¡u.  654 
 ¡u.+ı 
               ¡u.  574 
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 ¡u.+ın   
    ¡u.  616 

  ¡u.+ından  
                 ¡u.  733 
        [=4] 

¡u≥v (Ar.): Organ, vücudun müstakil  
        parçası. 
 ¡u.+ı  
               ¡u.  1379 
            ¡u.+ına 
                ¡u. 1145 
 ¡u.+una  
               ¡u.  2026 
       [=3] 

           Ü  
ü (Far.) : Ve, dahi, hem, bile. 

ü.    20, 22, 29, 55, 74, 113, 120, 
122, 126, 145, 197, 208, 209, 223, 
226, 238, 243, 277, 290, 306, 365, 
366, 376, 379 (5), 380, 390, 402, 
405, 408, 437, 452, 454, 455 (4), 
464, 560, 571, 579, 580 (2), 610, 
637, 643, 655 (2), 657, 676, 678, 
679 (2), 689, 690 (2), 726, 757, 
783, 840, 844, 881, 895, 907, 920, 
964, 979, 984, 985, 1012, 1016, 
(2), 1038, 1039, 1054 (2), 1079, 
1097, 1099, 1101, 1112, 1133, 
1144, 1181 (2), 1198, 1210, 1236, 
1238, 1243, 1334, 1381, 1390 (2), 
1408, 1431, 1463, 1476, 1501, 
1544, 1573, 1578 (2),  1583, 1584, 
1587, 1594, 1595 (2), 1598 (2), 
1598, 1600 (2), 1611 (2), 1621, 
1629, 1634, 1654, 1681, 1684, 
1707, 1709, 1714, 1718(2),, 1718, 
1719, 1741, 1754, 1804, 1809, 
1809, 1811, 1819, 1855, 1862, 
1869, 1882, 1884, 1915, 1931, 
1948, 1976, 1998 

           [=146] 

ücret (Ar.) : Hizmet karşılığı verilen para  
          veya mal. 
  

 ü. 1441 
  [=1] 

üç : Üç (3). 
ü. 272, 523, 751, 1374 (2), 1375, 
1525, 1833, 1955, 1987 

       ü.+dür  
          ü. 1512 
          [=11] 
 
üçünci : Üçüncü. 
   bk.  üçüncü 

ü. 331, 534, 599, 1173, 1633,   
1771, 1818 

   ü.+dür  
                 ü. 1695 
   ü.+si 
                ü. 559 
       [=9] 

üçüncü : Üçüncü. 
   ü.+si  
                ü.  297 
      [=1] 

üçüz  :  Üçlü, üç yanlı. 
 ü.+dür  
               ü.  594 
     [=1] 

üç yüz elli beş  : Üç yüz elli beş  (355). 
                           ü.  1023 

                [=1] 

üç yüz on üç : Üç yüz on üç (313). 
             ü.+dür 
                           ü.  1059 
                 [=1] 

üfürül- : Üfleme işi yapılmak. 
   ü.-e  
                ü. 1593 
      [=1] 

ülfet (Ar.) : Ahbaplık, dostluk. 
 ü.-i ¡âm  1366 
      [=1] 

ümµd (Far.) : Umut, umma. 
  ü. 758 
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 ü.+in  
               ü.  881, 1585 
        [=3] 

ümm (Ar.) : 1.  Ana, anne. 
  ü.-i mü™min  1232 
    [=1] 

        2. Kaynak, çıkış noktası.  
  ü.ü'l-¡ulûm  195 
       [=1] 

ümmehât (Ar.) : Değerli, ilmî kitaplar.  
       ü.+ı  
                     ü.  643 
          [=1] 

ümmet (Ar.): Bir peygambere inanıp  
             bağlanan cemaat.  

   ü. 15, 245, 454, 1131, 1574,   
  1629, 1648   

    ü. (icmâ¡-i ü.)  226 
  ü. («ayr-ı ü .) 1202 

   ü.+de  
                ü. 19, 1204, 1484 
  ü.+den  
                ü.  1212, 1462 
  ü.+i 
                ü. 484 
  ü.+imde 
                ü. 1185 
     [=16] 

Ümmü Gül&üm (öz. a.): Hz.  
Muhammed’in Hz. 
Hatice’den olan kızı. 

               Ü. 1199 
                [=1]   

ürk- : Bir şeyden korkup sıçramak. 
 ü.-mez  
               ü. 1725 
      [=1] 

¡üryân (Ar.) : Çıplak. 
 ¡ü.  ol-  1625 
      [=1] 

¡Üryânµ  (öz. a.):   On altıncı yüzyılda  

Rumeli’de yetişmiş olan 
evliyanın büyüklerinden. Asıl 
adı Mehmed’dir. 

       ¡Ü. 54 
        [=1] 

üsbû¡ (Ar.) : Hafta, yedi günlük süre. 
 ü. 1871 

    [=1] 

üst : Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan  
        yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı. 
 ü.+e  
               ü.  375 
 ü.+i  
               ü. 1377 
 ü.+inde 
               ü.  1728 
 ü.+üme  
               ü. 1929 
 ü.+ünde  

ü.  64, 1122, 1162, 1674, 1689, 
1714, 1904 

 ü.+üne  
   ü. 1430, 1731, 1733, 1740 

                 [=15] 

üstâd (Far.) : Muallim, usta, sanatkâr. 

 ü.-ı kâmil  56, 77 
ü. (√a……-ı ü.)  172 
ü. u √â≠ı…  188 
ü. (√â≠ı… u ü.)  240 
ü. (¡ilm-i ü.)    775 
ü. («ayr-ı ü.)  1695 

        [=7] 

¡Üzeyir  (öz. a.):  İsrailoğulları’na  
              gönderilen peygamberlerdendir. 
      ¡Ü.  1043 
         [=1] 

üzre :   Amacıyla; şartıyla. 
ü.   202 ( 2), 263, 420, 637, 796,  
807, 894, 937, 982, 1002, 1087, 
1117, 1118 ( 2),  1395, 1622, 1658, 
1854, 1913, 1992 

             [=21] 
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                 V    
vâcib (Ar.): Yapılması dinen lüzumlu  
          olan, farz derecesine yakın bulunan.  

v. 272, 275, 283, 285, 405, 872, 
906 

 v.+i  
               v. 313 
     [=8] 

vâcibât  (Ar.): Vacip olan, yapılması  
           gerekli olan şeyler.     

v.+a  
   v. 328 

     [=1] 

va¡d (Ar.) : Söz verme, üstüne alma. 
 v.  (va¡µd  ü v.)   455 

v.  eyle-  695 
 v.+i  
               v.  1860 
      [=3] 

vâd (Far.) :  Oğul.  
 v.  1854 
   [=1] 

vâfµ (Ar.) : Yeter, tam, elverir. 
 v.   1972 

v. vü  kâfµ  634 
            v.  ol-   914  
    [=3] 

vâfir (Ar.) :  Çok, bol. 
 v.  462, 789, 896, 1561 
          [=4] 

va√dâniyyet (Ar.) : Birlik, Allah’ın bir  
                     oluşu.   
           v.+idir 
                        v. 307 
               [=1] 

va√det (Ar.) : Yalnızlık, teklik, birlik. 
    v. (bürhân-ı v.)  461 
            [=1] 

Vâ√id (Ar.) :  Tek ve eşsiz olan Allah.  
  V.  579, 979 

     [=2] 

vâ√id (Ar.) :  Tek, bir. 
           v.  1497 
              [=1] 

va√µd (Ar.) : Yalnız, tek.   
 v.+i  
               v. 142 
      [=4] 

va√iy (<Ar. va√y) : Bir fikrin veya bir  
emrin Allah tarafından bir 
peygambere bildirilmesi.     

   bk. va√y 
 v. (a§√âb-ı v.)  1326 
           [=1] 

va√y (Ar.) :Bir fikrin veya bir emrin Allah  
tarafından bir peygambere 
bildirilmesi.  

v. 942 
v.-i rabbânµ 1056 
v.-i İslâm  1568 

      [=3] 

va¡µd (Ar.) : Birini iyiliğe sevk ve  
kötülükten uzaklaştırmak için 
korkutma, yıldırma. 

 v.  ü  va¡d  455 
      [=1] 

vâ¡i@ (Ar.) : İbadet yerlerinde dinî  

          öğütlerde bulunan.    
 v. 121, 127 
      [=2] 

vâ…ıf (Ar.) : Bir şeyi elde eden; bir işten  
          haberli olan.     
 v.  ol-  544 
     [=1] 

vâ…i¡ (Ar.) : Vuku bulan, olan, düşen;  
          olagelen, rastlayan.    

v.  ol-   284, 704, 916, 1073, 1524, 
1566, 1844 

 v.+dir  
               v.  439 
       [=8] 

va…it (< Ar. va…t) : Vakit, zaman. 
      bk.  va…t 
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 v. 1671, 1936 
 v.+de  
               v. 1870 
 v.+e  
               v.  889 
 v.+kim  
               v.  697 
     [=5] 

va…t (Ar.) : Vakit, zaman. 
 v.  886, 888, 1963 
 v.ü'l-i…âmet  419 
 v.-i mµlâd  637  
 v.+i  
               v.  1098, 1846, 1858 
 v.+i 
               v.  887 
 v.+inde  

v.  686, 776, 1404, 1442, 1521, 
1699, 1792, 1817 

 v.+inden 
                v.  778 
      [=18] 

vâlµ (Ar.): Bir vilayeti idare eden en büyük  
        memur.  
 v. 311, 557, 1434 
        [=3] 

vâlid (Ar.) : Baba. 
 v.+im  
               v.  28 
      [=1] 

vâlidân (Ar.+Far.) : Ana ile baba. 
    v.+ı  
                 v.  1567 
       [=1] 

vâlide (Ar.) : Anne.  
  v.+mdir  
               v.  1996 
      [=1] 

vâlideyn (Ar.) : Ana ile baba. 
     v.+e  
                   v.  765, 1579, 1675 
     v.+i   
                   v.  1694 

 v.+iñ  
                v.  1696 
       [=5] 

vallâh (< Ar.  vallâhi ) : “Allah için, Allah  
hakkı için” manasına gelen büyük 
yemin. 
v.  418 

   [=1] 

Vânµ  (öz. a.) : Hünkâr şeyhi denmekle  

meşhur veli. İsmi Mehmet'tir. 

Peygamber efendimizin soyundan 

olup seyyiddir.  

  V.  48 
     [=1] 

var : Mevcut, evrende veya düşüncede yer  
alan, yok karşıtı; olumlu isim  
cümleleri  de kurar. 

v.  90, 261, 303, 312, 315, 318, 
332, 368, 409, 443, 589, 632, 653, 
674, 726, 983, 998, 1037, 1102, 
1164, 1165, 1304, 1389, 1410, 
1524, 1661, 1675, 1743, 1942 

 v.+dır  
v.  133, 252, 349, 416, 419, 440, 
506, 506, 587, 590, 591, 658, 
663, 714, 855, 923, 930, 1090, 
1092, 1102, 1121, 1290, 1329, 
1420, 1433, 1510, 1523, 1592, 
1643, 1658, 1674, 1754, 1831, 
1877, 1880, 1884, 1990 

 v.+dur  
               v.  459 
 v.+durur  

v.   693, 944, 1013, 1055, 1493, 
1730, 1790 

 v.+ı   
               v.  336,  344 
 v.+iken 
               v.  1093 
 v.+mı  
              v. 1264, 1675 
         [=79] 

var-  :  1. Ulaşmak, vasıl olmak. 
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 v.-!  
               v.  1360 
 v.-an  
              v.  673 
 v.-anlar  
              v.  1691 
 v.-ınca  
               v.  1018, 1424, 1435 
 v.-ırdı  
               v. 1144 
 v.-ırlar  
               v. 1622, 1664 
 v.-up  
               v.  1463, 1702 
        [=11] 

      2. Yönelmek, yönelip gitmek. 
  v.-!  
                v.  671,  1384  
 v.-ırdı  
               v.  310, 1447 
 v.-ırsañ 
               v. 1906 
 v.-maz  
               v.  715, 1157 
 v.-mışlar  
               v. 1621 
 v.-sunlar  
              v.  703 
    [=9] 

3. Bir durumdan başka bir duruma   
geçmek. 

  v.-ır  
               v. 1989 
 v.-ırsa 
               v. 1375, 1413 
 v.-mamışdur  
               v.  1157 
 v.-sa  
              v.  1424, 2018 
     [=6] 

     4.  Duymak, sezmek. 
        v.-ırsa  
          v. 1380 

         [=1] 
 
vârid (Ar.): Bir şey hakkında çıkan,  
          söylenen, olması beklenen.  
 v.  ol-  709, 1690, 1896 
             [=3] 

vâri& (Ar.): Mirasçı, kendisine miras  
          düşen. 
 v.+e  
               v.  873 
 v.+iñ 
               v.  876 
 v.+leri  
               v.  865 
        [=3] 

varlı… : Var olma durumu, mevcudiyet. 
  v.+ın  
                v.  642 
      [=1] 

va§f (Ar.) : Nitelik, bir kisenin veya şeyin  

        taşıdığı hâl, sıfat.   
 v.+ı  
               v. 692, 1010 
 v.+ıdur  
              v. 824 
 v.+ından  
               v.  928 
 v.+ıyla 
                v. 344, 345 
       [=6] 

vâ§ıl (Ar.) : Ulaşan, varan. 
v. ol-   175, 182, 384, 558, 573, 
598, 623, 994, 1100, 1521 

               [=10]   

vâsi¡  (Ar.) : Geniş; açık; bol.  
   v. ( rız…-ı v.)  1451     

v. (râh-ı v.)  1542 
v.  eyle-  1566 

         [=3] 

va§iyyet (Ar.): Bir kimsenin öldükten 
               sonra yapılmasını istediği şey. 
      v.  876, 1426 
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v.  eyle-  250, 850, 856, 871 (2), 
872, 885, 912 

 v. it-   852, 865, 873, 1440 
v.  ol-  1954, 1958, 2033 

         [=17] 

va†y (Ar.) : Çiftleşme. 
 v. -ı √â™i≥  817, 1587 
       [=2] 

va¡@ (Ar.): Bir kimseye kalbini  
yumuşatacak, kendisini iyiliğe sevk 
edecek surette söz söyleme.  

 v.+a  
               v.  123 
      [=1] 

va≥¡ (Ar.) : Koyma, konulma. 
 v.  ol-  556 
 v. olun-  507, 552  

     [=3] 

vebâl (Ar.) : Günah. 
 v.+e  
               v.  794 
      [=1] 

vech (Ar.) : Sebep, vesile; yol, vasıta.  
 v.-i  √a§r  273 

vech-i a√sen  “En iyi yol”   819 
            [=2] 

vecih (Ar.) : Sebep, vesile; yol, vasıta.  
              bk. vech  
 v.  402 
   [=1] 

vedµ (Ar.): Küçük abdest bozulduktan  
         sonra çıkan su.   
 v.   925 
    [=1] 

vefâ (Ar.) : Sevgiyi sürdürme, sevgi,  
        dostluk bağlılığı.     
 v.+sı 
               v.  14, 168, 1355 
       [=3] 

vefâ-dâr (Ar.+Far): Vefalı, sözünde,  
               sevgisinde duran. 
  

 v. 653 
v. ol-  1943 

     [=2] 

vefât (Ar.) : Ölüm, ölme. 
 v.  it-  1463, 1944 
 v.+ı 
               v.  1556 
 v.+ımdan 
                v.  1944 
       [=4] 

Vehhâb (Ar.): Bağışlayıcı, Allah’ın  
              adlarındandır.      
     V. (≠ât-ı V.) 362 

    V.-ı ∏affâr 1609 
          [=2] 

vehhâc (Ar.) : Çok parıltılı. 
    v.  (nûr-ı v.)  1022 
           [=1] 

vehm (Ar.) : Kuruntu, yersiz korku. 
 v. ü «ayâl  277 

v.  ol-   517 
 v.+e  
               v.  516 
      [=3] 

vehmiyyât (Ar.) : Gerçekte olmayıp var  
                  sanılan şeyler, kuruntular.  
          v.+ı 
                       v.  607 
             [=1] 

ve-illâ (Ar.) : Olmadığı hâlde, olmazsa,  

            yoksa.    

   v.  248, 751 
      [=2] 

velâkin (Ar.) : Ama, fakat. 
v.    94, 149, 431, 441, 584, 611, 
622, 649, 650, 656, 668, 670, 
688, 715, 732, 968, 1185, 1272, 
1354, 1388, 1420, 1427, 1433, 
1472, 1510, 1600, 1636, 1702, 
1746, 1763, 1835, 1913, 1936, 
1973, 1974 

           [=35] 
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velâyât (Ar.): Veli veya ermiş olan  

             kimsenin hâlleri, sıfatları.   

    v.  1368 
     [=1] 

velâyet (Ar.) : Velilik, ermişlik. 
    v. 1311, 1364, 1365 
         [=3] 

velev süllim (Ar.) : Öyle olduğu teslim ve  
                   kabul olunsa bile.    
           v. 288 
           [=1] 

velµ (Far.) : Velakin, ama, fakat. 
 v.  129, 450, 846, 1095 
         [=4] 

velµ  (Ar.) : Ermiş, eren.  
            v.+den  
               v.  1845 
 v.+dür    
               v.  54, 1220, 1236 
 v.+ler  
               v.  1314 
 v.+lerde 
               v.  1290, 1294 
          [=7] 

vesâ™il (Ar.) : Vesileler. 
  v.  ol-  9, 207 
        [=2] 

vesµle (Ar.) : Bahane, sebep. 
 v.  ol-  785 
   [=1] 

vesvâs (Ar.) : Şeytan. 
  v.-ı şey†ân  1534 
     [=1] 

veyâ (Ar.+Far) : Ayrı olmakla birlikte  
aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan 
kelimelerden ikincisinin önüne 
getirilen söz, yahut. 
v. 157, 557, 1399, 1859, 2016, 
2018, 2019 

           [=7] 

ve-yâ«ûd (Ar.+Far.) : Veya, isterseniz;  

         iyisi.   
 v. 628, 863, 870, 896, 1642 
                [=5] 

ve≥â™if (Ar.) : Vazifeler. 
  v. 1729 
    [=1] 

vi…â¡ (Ar.) : Çiftleşme.  
v.+ı  
   v. 1717 

      [=1] 

vilâyet (Ar.) :  İl. 
  v.+den  
                 v.  674 
       [=1] 

vildân (Ar.): Allah’ın  cennettekilere  
hizmet için nurdan yarattığı güler 
yüzlü ve tatlı dilli hizmetçiler. 

 v. 1708, 1720 
v. u πılmân 1866 

        [=3] 

vir- :  1.  Üzerinde, yakınında veya elinde  
olan bir şeyi birisine iletmek, 
vermek. 

  v.-! 
                v. 172, 467, 910 
  v.-di  
               v.  973, 1183 
 v.-digi  
              v.  1057 
 v.-dim  
               v. 37 
 v.-düñ  
               v. 1184 
 v.-irler  
               v.  1782 
 v.-irseñ 
              v.  93 
 v.-seler  
              v.  1657 
 v.-sün 
              v. 1983 
 v.-ür  
               v. 886 
      [=13] 



614 

    2. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. 
 v.-sün  
              v. 1431 
     [=1] 

3. Bir şey üzerinde etki yapmak, 
biçimini değiştirmek. 

 v.-mekde  
              v.  1890 
     [=1] 

4. Düşünce ya da bilgi anlatan şeyleri 
başkasına iletmek, bildirmek. 

 v.-!  
               v.  1194, 1477, 1478, 1479 
 v.-di  
              v.  430, 1531, 1592 
 v.-e  
               v.  1481 
 v.-meyenler 
               v. 1487 
 v.-se  
              v.  1484 
 v.-ür  
              v.  90, 1679 
       [=12] 

     5.  Feda etmek, bağışlamak. 
  v.-!  
                v.  837, 1207, 1219, 1225, 1654 
 v.-di  

v.  60, 1836, 932, 1132, 1681, 
1704 

 v.-diler  
               v.  1044 

v.-memekdir  
   v. 760 

 v.-memiş 
               v.  855 
 v.-sün  
                v.  850, 852, 853, 1920 
 v.-üp  
              v.  856, 858 
 v.-ür  
               v.  255, 610, 616 
        [=23] 

    6.  Yaşatmak (can vermek). 

 v.-di 
              v.  971, 1572 
 v.-üp  
               v. 1614 
     [=3] 

   7.   Kötü bir duruma yol açmak. 
 v.-ipdür  
               v. 950 
 v.-irler  
              v. 1383 
 v.-mez  
               v.  1500, 1528, 1788 
 v.-mezse 
               v. 722 
     [=6] 

   8.  Sağlamak, imkân vermek. 
 v.-! 
              v.  1551 
 v.-di  
               v.  45, 525, 526, 528 
 v.-medi  
              v.  457 
 v.-mez  
               v.  772, 792, 1694 
 v.-mezler  
               v.  1250 
 v.-mezse  
              v. 899 
 v.-miş 
              v.  784 
 v.-sün 
              v.  1951 
 v.-üp  
              v. 1053 
 v.-ür  
              v.  109, 329 
      [=16] 

   9. Bırakmak veya bağışlamak. 
 v.-düm  
               v.  1967 
 v.-irler  
              v. 1968, 1977 
 v.-se  
              v.  147 
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 v.-üp 
               v.  1678 
 v.-ür  
              v. 1978 
     [=6] 

10.Hoşa giden bir duruma sebep olmak. 
 v.-!  
              v.  29, 2025 
 v.-ir 
               v. 1717 
 v.-miş  
               v. 1889 
 v.-üpdür  
               v. 1711 
     [=5] 

vµrân (Far.) : Yıkık, yıkılmış. 
 v. 1825 
    [=1] 

viril- : Verme işine konu olmak. 
 v.-di  
               v.  850, 1006, 1018, 1116, 1126 
 v.-e  
              v.  605, 650, 1977 
 v.-mişdür 
               v.  1528 
 v.-sün 

v.  864, 875, 885, 1441, 1957, 
1962, 1975, 1980 

      [=17] 

vitir (< Ar . vitr) :  Yatsı namazından  
          sonra kılınan üç rekat namaz. 
 v.+i   
               v.  887 
      [=1] 

vu…û¡ (Ar.) :  Olma, oluş.  
 v.+ı  
    v. 1821 

     [=1] 

vur- : Sürmek. 
 v.-up 
              v. 1305 
     [=1] 

vu§lat (Ar.) :  Bir şeye ulaşma, kavuşma. 
  v.  599, 1405 
       [=2] 

vü (Far.) : Ve. 
v.  1, 17, 28, 49, 634, 650, 691, 
696, 697, 743, 818, 907, 942, 
1116, 1166, 1173, 1233, 1252, 
1352, 1492, 1524, 1573, 1650, 
1752, 1846, 1875, 1928, 1946 

                [=28] 

vücûb (Ar.) :  Vacip ve lüzumlu olma. 
  v.+uñ  
      v.  287, 1802 
             [=2] 

vücûd (Ar.) : 1.  Var olma, varlık.   
    v. 278 

  v.-i pâk-i A√med 1179 
    v.+a 

 v.  4, 269, 285, 527,   
649, 652, 1107 

    v.+ı 
                    v.  282, 283, 340 
     v.+ın 
                             v.  274 
     v.+um 
                             v. 31, 135  
     v.+uñ 
                              v.  490 
          [=16] 

                       2.  İnsan gövdesi, beden.    
     v.+ı 
                              v. 1122 
          [=1] 

vücûdiyyât (Ar.) : Varlıklar.   
                 v.+ı 
                               v.  4 
                     [=1] 

vücûhât (Ar.): Kur’ân-ı Kerim  

              okunuşundaki farklar.  

        v. 181 
        v.+ı 
                      v.  231 
            [=2] 
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vülât (Ar.) :  Valiler.  
 v. 676, 1907 
 v.+ı 
               v. 1631 
       [=3] 

vülûc (Ar.) : Girme, sokulma.   
 v.+ı 
               v. 1818 
      [=1] 

vüs¡ (Ar.) :  Güç, kudret, takat.  
 v.+ince 
                v. 841 
       [=1] 

vüs¡at (Ar.) : Genişlik, bolluk.  
  v.  648, 867, 871, 1335, 1958 
                  [=5] 

    Y 
yâ (Far.) : 1.  “Ve, veya, yahut”  

anlamlarında bağlama edatı 
olarak kullanılır. 
y.    70, 205,  259, 272, 407,  
477 (3), 574, 629, 728, 729, 
749, 812, 821, 827, 843, 850, 
852, 860, 862, 869, 883, 903 
(2), 905, 983, 1062, 1069, 
1248, 1261, 1361, 1380, 
1402, 1414, 1419, 1434, 
1454, 1455 (2), 1457, 1486, 
1514, 1527, 1619, 1745, 
1767, 1942, 2014, 2016 
                [=50] 

2. “ya... ya...” şeklinde hem   
denkleştirme hem de bağlama 
edatı olarak kullanılır.  
y. 167, 597, 812, 1162, 1381, 
1397, 1461, 1739 

          [=8] 
  

yâ (Ar.) :  Ey. 
 y. 30, 161, 1163, 1179, 1749, 
2008, 2025 

          [=7]    

yâd (Far.) : Hatırlama, anma.  
 y.  1244 

y. eyle-  2033 
 y.  it-  158, 1276 

y. ol-  1255  
       [=5] 

yâdigâr (< Far. yâd-gâr) : Yadigâr, bir  

kimseyi, bir olayı hatırlatan 

nesne veya kişi. 

    y.+ı  
                  y.  155, 2034 
    y.+ım 
                   y. 323 
        [=3] 

yaπ- : 1. Yağmur, kar, dolu gökten  
  düşmek. 
    y.-ar  
                  y.  495, 1415  
         [=2] 

             2.  (mec.) Üst üste ve çok gelmek. 
    y.-ar  
                  y.  1655, 1781 
             [=2] 

yaπmur : Atmosferdeki su buharının  
yoğunlaşmasıyla oluşan ve 
yeryüzüne düşen yağışın sıvı 
durumda olanı, yağış, baran, 
bereket, rahmet. 

     y. 702, 1655, 1781 
                [=3] 

yâ«ûd (Far.) : Veya.  
  y. 561, 848, 1379, 1941 
              [=4] 

Yahûdµ (< Ar.Yehûdµ): Hz. Musa'nın 
              dinine bağlı olan kimse, Musevi. 
               bk.Yehûdµ 
      Y. 1455 
          [=1] 

Ya√yâ(öz.a.): Hz. Yahya, İsrailoğulları’na  
gönderilen peygamberlerdendir.  
Hz. Zekeriyya’nın oğludur.   

  Y.  1173 
     [=1] 
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ya…- :  1. Ateşle yok etmek.  
 y.-ar  
               y. 611, 949, 1486, 1666, 1680 
 y.-arsa  
               y. 522 
 y.-ma   
               y.  35 
 y.-masun 
               y.  579, 665, 1478, 1651 
 y.-maz  
               y.   255, 728, 1679 
 y.-mazdı  
               y. 1145 
 y.-mazsa 
               y.  521 
     [=16] 

       2. Çok sıcak olmak.  
  y.-mış 
                y.  72 
      [=1] 

3. (mec.) Güçlü sevgi uyandırmak, 
etkilemek.  

  y.-sın  
               y.  488 
      [=1] 

ya…ın : Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman  
           veya yer), uzak karşıtı.      
 y.  ol-  130 
     [=1] 

ya…µn (Ar.) : Sağlam bilgi; iyi , kati olarak  
          bilme.    
 y. ol-  1929 
 y.+im  
               y. 1483 
      [=2] 

ya…µnen (Ar.): Kati  olarak, hiç şüphe  
              edilecek bir tarafı bulunmaksızın.  
    y. 725, 1960 
          [=2] 

Ya¡…ûb (öz. a.) : Hz. Yusuf’un babası, Hz. 
İshak’ın oğlu olan Yakup 
peygamber.      

  Y. 1038 
    [=1] 

Ya¡…ûb (öz. a.) : Ebu Hanife’nin öğrencisi  
olup İmam-ı Ebu Yusuf ismiyle 
meşhur olan Yakub bin İbrahim.      

  Y.-ı  &ânµ  1284 
          [=1] 

yâ…ût (Ar.): Çeşitli renkleri olan değerli  
            bir süs taşı.           
           y.  1618 
          y.-ı â√mer 115 
                     y. u cevher  1707 
                  [=3] 

yaldız :Eşyaya altın veya gümüş görünüşü  
vermek için kullanılan, sıvı veya 
yaprak durumundaki altın, gümüş 
ve bunların taklidi olan madde. 

  y.+ı 
                y.  89 
       [=1] 

yan : Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf,  
         cihet.   
 y.+ı 
              y. 1659 
 y.+ımda  
               y. 1948 
 y.+ımdan 
               y. 1946 
 y.+ında 

y.   95, 758, 775, 963, 1154,   
1561, 1562, 1831, 2012 

 y.+ından 
                y. 1353 
      [=13] 

yan-:  Isı ve ışık yayarak kül durumuna  
          geçip yok olmak.   
           y.-an  
              y. 953 
           y.-ar  
              y.  649 
          y.-ma… 
            y.   247  
          y.-maz 
             y.   248 
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   [=4] 

yandırıl- : Yanma işine konu olmak.  
     y.-sa 
                  y. 114 
        [=1] 

yañlış : Yanlış, doğru olmayan.  
 y. 1383 
   [=1] 

yap- : Ortaya koymak, gerçekleştirmek,  
          oluşturmak, meydana getirmek.     
 y.-ma… 
              y. 1530 
      [=1] 

yapu : Barınmak veya başka amaçlarla  
kullanılmak için yapılmış her 
türlü mimarlık eseri, bina. 

   y.+dan  
                 y. 105  (2) 
      [=2] 

yâr (Far.) :1.  Dost. 
y.  252, 270, 659, 963 1181, 
1360, 1896 

       y.-ı  ¡ârif  162 
      y.-ı fâsı…  164, 767 
      y.-ı ¢ur™ân  494 

yâr-ı πâr  “ Hicret esnasında 
Hz.   Muhammed’e mağarada 
arkadaşlık etmiş olan Hz. 
Ebubekir.”   1203, 1386, 1198, 
1928   
y. (hem-nişµn-i y.-ı §âdı…) 1927 

      y.  ol- 1152, 1632 
       y.+ı 
                     y. 948 
           [=19] 

                2. Sevgili. 
        y.-ı kübrâ 1231 
          [=1] 

yar- :  Kesip açmak. 
 y.-up  
               y.  1165 
     [=1] 

yara- : Bir şey yararlı olmak, yarar  
            sağlamak.     
   y.-r mı  
                y. 100 
      [=1] 

yarad- : Olmayan bir şeyi var etmek. 
          bk.  yarat- 
  y.-ır 
                y. 329 
      [=1] 

yârân (Far.) : Dostlar.  
 y.  27, 1059 

y. (sû™-i y.) 165 
y.-ı pür-nûr  1235 
y. (dostân u y.) 1949 

           [=5] 

yarat- : Olmayan bir şeyi var etmek. 
 y.-dım  
              y. 414 
 y.-ma…tan 
               y.  415 
      [=2]  

yarım : Yarım.  
   y. 1362, 1488 
        [=2] 

Yâ-sµn (Ar.) :  Kur’ân’ın 36. suresi.  
    Y.  1948 
    Y. (sûre-i Y.)  475, 1994 
             [=3] 

yaş : Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile  
        ölçülen zaman.   
 y.+ına  
               y. 1738 
        [=1] 

yat- : Bir yere veya bir şeyin üzerine  
          boylu boyunca uzanmak.   
 y.-sun  
                y.  1431 
 y.-up  
               y.  395, 936 
      [=3] 

yay : Zodyak üzerinde Akrep ile Oğlak  
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        arasında bulunan takımyıldızın adı.     
 y.  1397 
  [=1] 

yaz : İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak  
        mevsim.     
 y. 1222 
   [=1] 

yaz- : 1. Bir bilim veya edebiyat eseri  
 oluşturmak.  
   y.-am  
                 y. 65 
   y.-arlar  
                 y. 952 
   y.-dım 
                 y.   2029 
   y.-maπa  
                y.  2014 
     [=4] 

2. Yazı ile anlatmak, yazıya  
dökmek. 

 y.-an  
    y.  157   

    y.-ar 
                  y.  439, 595, 710,1026, 1393   
   y.-arlar  
                y. 1574, 1674 
   y.-dı 
                 y.  534, 1570 
  y.-mış 
                y.  275, 1063 

 y.-mışam 
                y.  2028 
  y.-mış-durur 
                y. 1266 
            [=14] 

yazdır- : Yazma işini yaptırmak. 
  y.-sa  
                y. 2019 
       [=1] 

yazıl- :  Yazma işi yapılmak. 
  y.-mış  
                y. 1863 
      [=1] 

ye- :   1. Yemek yeme, karın doyurma işi. 
 y.-! 
              y.  271 
 y.-mek  
               y. 395, 927, 998 
 y.-yüp  
               y. 1740 
     [=5] 

2. Hakkı olmayan ve kendisine 
yasak edilmiş bulunan bir şeyi 
kabul etmek. 

 y.-mek 
              y. 773 
 y.-mekdir  
               y.  765 
 y.-mekdür  
               y.  816 
 y.-mez 
               y.  683 
 y.-yüp  
               y.  772, 1583 
      [=6] 

Ye™cüc (Ar.): “Mecüc” ile birlikte  
kullanılır. Kısa boylu kavim; 
Çinliler.  

    Y.  ü  Me™cüc 1819, 1882 
               [=2] 

yed (Ar.) : (mec.)  Kuvvet, kudret, güç. 
 y. 402 
 [=1] 

yedi :  Yedi (7).  
           y. 1882, 1953 
           y.+de  
              y.  185 
           y.+dür 
              y.  321, 360, 1768 
           [=6] 

yedinci : Sırada altıncıdan sonra gelen,  
               yedinci.      
     y.+de 
                   y. 1175, 1773 
     y.+dür  
                   y. 339, 1637 
            [=4] 



620 

Yehûdµ (Ar.): Hz. Musa'nın dinine bağlı  
             olan kimse, Musevi. 
   Y.+ler  
                 Y.  1770 
        [=1] 

ye™is (< Ar.  ye™s): Ümitsizlik, elem, keder.  
 y.  668 
   [=1] 

yek (Far.) : Bir, tek. 
 y. 477 
 [=1] 

yel : Rüzgâr.  
        y.+ler 
          y. 1407 
           [=1] 

Yemen (Ar.) :  Arap Yarımadası’nın batı- 
            güney tarafını teşkil eden bölge.   
  Y.+de  
               Y. 1880 
      [=1] 

yemµn (Ar.) :  Ant.  
  y.  it-  757, 866 
  y.+den  
               y. 1584, 1977 
 y.+i 
              y. 1979 
     [=5] 

yemiş : Meyve. 
 y.+den  
              y. (envâ¡-i y.)  1706 
        [=1] 

yeñi :Oluş veya çıkışından beri çok zaman  
        geçmemiş olan.       
 y.  99 
  [=1] 

yeñiden : (Zarf)   Gene, yine, bir daha,  
                tekrar. 

   y. 906, 1041, 1049, 1053, 1764,   
   1849  

              [=6] 

yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

 

veya kaplayabileceği boşluk, 

mahal, mekân. 

y. 1404 
 y.+de 

y.  375, 699, 945, 988, 1395, 
1639, 1755 

 y.+den  
               y.  944 
 y.+e  
               y.  1194 
 y.+i  
               y. 138 
 y.+i  
               y. 1390 
 y.+iñ 
               y. 160 
 y.+inde 
               y.  1805 
 y.+inden  
              y.  605 
 y.+ler  
               y.  982 
 y.+lerde  
               y. 1856 
     [=17] 

yerine: (Zarf)  Bir şeyin veya bir kimsenin  
            yerini almak üzere.   
  y. 1684 
   [=1] 

yeryüzi : Dünya.  
              bk.  yeryüzü 
  y.+ne  
                y.  476 
      [=1] 

yeryüzü : Dünya. 
    y.+nden  
                 y. 1887 
       [=1] 

yet- : Bir gereksinimi karşılayacak,  
          giderecek nicelikte olmak.    
 y.-er 
               y.  92 
 y.-meyen  
               y. 1417 
      [=2] 
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yetiş- : Yetmek, yeter olmak, kâfi gelmek.  
 y.-mez  
               y. 256, 400 
 y.-mezden  
               y.  494, 656 
        [= 4] 

yetmiş : Yetmiş (70).  
   y. 1715, 1717 
      [=2] 

yetmiş üç : Yetmiş üç (73). 
        y.  246 
        [=1] 

yevm (Ar.) : Gün.  
yevmü'l-…ıyâmet  “Kıyamet günü”   
1088 

           [=1] 

Yezdân (Far.) : Allah.  
   Y.  1719 
    [=1] 

Yezµd (öz. a.): Emevi Devleti’nin  
           kurucusu Muaviye’nin oğlu. 
 Y.+iñ 
                Y.  1272 
        [=1] 

yı…-: 1.  Kurulu bir şeyi parçalayarak  
          bozmak, tahrip etmek. 
  y.-ar  
                y. 1882 

  y.-arlar  
     y.  1885 

        [=1] 

2. (mec.) Yıkımına yol açmak, 
mahvına sebep olmak.    
y.-ma…  
   y. 764 

 y.-up 
              y. 779 
     [=3] 

yı…ıl- : Herhangi bir sebeple çökmek,  
            göçmek. 
   y.-a  
                 y.  1593, 1825, 1842 

 y.-dı  
               y. 1160 
     [=4] 

yıl : On iki aylık dönem. 
y. 110, 192, 1020, 1023, 1031, 
1033, 1034, 1040, 1261, 1628, 
1638, 1878 

 y.+da  
               y. 1019, 1384, 1555 
 y.+dur  
               y. 1030 
 y.+ım  
               y. 1998 
      [=17] 

yılan : Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve  
uzun olanların genel adı, yerde 
gezen, uzun hayvan. 

 y. 1464 
 y.+ı  
               y. 166 
      [=2] 

yıldırım: Gök gürültüsü ve şimşekle  
görülen, hava ile yer arasındaki 
elektrik boşalması.  

       y. 1410 
        [=1] 

yıldız : Çekirdeğinde oluşan füzyon  
sonucunda açığa çıkan enerjiyi 
uzaya ışınım biçiminde yayan, 
ışıklı gök cisimlerinden her biri. 

   y. 1598 
     [=1] 

yıldız-perest (T.+Far.) : Yıldıza tapan.  
           y.+dür  
                        y.  1772 
              [=1] 

yırtıl- : Yırtma işi yapılmak. 
  y.-sa  
                y. 1375 
        [=1] 

yi- : Yemek yeme, karın doyurma işi. 
               bk.  ye-  
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 y.-señ 
               y.  499 
      [=1] 

yigirmi : Yirmi (20).  
   y. 1399, 1983 
    [=2] 

yil : Rüzgâr.  
                     bk.  yel  
 y. 1594, 1663 
    [=2] 

yine : (Zarf)  Yeniden, bir daha, tekrar,  
          gene.  
 y. 1187, 1602 
      [=2] 

yir : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, mahal,  

mekân.    

                              bk. yer  
 y. 1405 
   [=1] 

yitir- : Bazı nitelik veya özelliklerin yok  
olması durumuna uğramak,  
kaybetmek. 

  y.-mişdür  
               y.  122 
     [=1] 

yo… : Bulunmayan, mevcut olmayan  
         nesne, kimse; var karşıtı.  

y.   51, 56, 85, 123, 253, 330, 338, 
348, 350, 373, 376, 387, 388, 390, 
391, 394, 395, 409, 457, 468, 492, 
508, 516, 517, 591, 602, 670, 727, 
753, 772, 817, 839, 848, 930,     
1339, 1355, 1405, 1525, 1715, 
1747, 1826, 1906 

 y.+dur  
y.   241, 294, 336, 385, 386, 
408, 467, 509, 591, 599, 613, 
715, 722, 854, 927, 953, 1041, 
1046, 1068, 1142, 1201, 1262, 
1319, 1333, 1381, 1395, 1422, 
1433, 1459, 1488, 1682, 1688, 

1712, 1739, 1763, 1845, 1957, 
1973 

 y.+durur 
               y.  168, 1722, 1751 
 y.+ı 
               y. 344 
 y.+iken 
               y.  368 
      [=85] 

yo…uş: Aşağıdan yukarıya gittikçe  
            yükselen eğimli yer, iniş karşıtı.  
   y.+dur 
                 y. 1660 
        [=1] 

yol :  1. ( mec.) Bir amaca ulaşmak için    
          başvurulması gereken çare, yöntem. 
  y.  509 

yol  bul-  “Çare bulmak.”    287,    
979, 1075, 1534 

     [=5] 

2. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, 
tarik.  

  y.+a  
               y.  371, 425 
  y.+dan 
                y.  250 
  y.+ı   
                y.  597 
  y.+unda  
                y.  33, 1256, 1256, 1836 
        [=8] 

yön : Belli bir noktaya göre olan yer, taraf. 
 y.+üm  
               y. 1991 
     [=1] 

yu- : Yıkamak. 
 y.-ma…  
               y.  99 
 y.-yup 
               y.  1165 
      [=2] 

yum- : Kısarak kapamak, sıkarak kapalı  
            duruma getirmek.  
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 y.-!  
               y.  271 
 y.-arlar  
              y. 1432, 1952 
         [=3] 

yumur†la- : Tavuk, kuş, balık vb. yumurta  
                 yapmak. 
        y.-r 
                      y.  975 
            [=1] 

yumuşa… : Dokunulduğunda veya üzerine  
basıldığında çukurlaşan, eski 
biçimini kaybeden, katı karşıtı. 

       y. 1683 
        [=1] 

Yûsuf (öz. a.) : Hz. Yakup’un oğlu olup  
kardeşleri tarafından kuyuya 
atılmıştır.  

 Y. 1038, 1173 
     [=3] 

Yûşa¡ (öz. a.) : İsrailoğulları’na gönderilen 
peygamberlerdendir. Hz. Musa’dan  
sonra gönderilmiş olup Hz. 
Musa’nın yeğenidir.   

 Y.  1043 
    [=1] 

yut- : Ağızda bulunan bir şeyi yutağa  
          geçirmek. 
 y.-dı  
               y. 739 
 y.-sa 
               y. 1787 
      [=2] 

yübûset (Ar.) : Kuraklık.  
     y.  531, 533 
        [=2] 

yügrük : İyi yürüyen, iyi koşan. 
   y.  1664 
     [=1] 

yüñ : Koyun tüyü. 
 y. 1596 
 [=1] 

yürek : Halk ağzında  mide, karın, iç. 
  y.  72 
   [=1] 

yürü- : Yol almak, ilerlemek, gitmek. 
 y.-! 
              y. 1360 
 y.-rken 
               y. 802 
 y.-rse  
              y.  1159 
    [=3] 

yürüd- : Herhangi bir konuda fikir  
              vermek, öne sürmek.   
     y.-ür 
                  y.  539 
       [=1] 

yüz (I) :  Yüz (100).  
 y. 677, 1261 
 y.+dir  
               y. 1004 
     [=3] 

yüz (II) : Başta, alın, göz, burun, ağız,  
yanak ve çenenin bulunduğu ön 
bölüm, sima, çehre, surat. 

      y.+i   
                    y.  1618, 1893, 1895 
     y.+in   
                  y.  1431 
     y.+ine  
                   y. 977 
     y.+ün 
                   y.  1436 
         [=6] 

yüz altmış dört :  Yüz altmış dört  (164).   
                  y.+e   
                                y.  1564 
                      [=1] 

yüz dört : Yüz dört (104). 
     y.+durur  
                   y.  1060 
         [=1] 

yüz elli : Yüz elli  (150).  
     y. 1031, 1560 
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 y.+de  
              y. 1556 
     [=3] 

yüz yetmiş †o…uz: Yüz yetmiş dokuz  
                              (179).     
                       y.+da  
                                    y.  1558 
                            [=1] 

yüz yigirmi :  Yüz yirmi (120) . 
           y. 1042, 1978 
                 [=2] 

                   Z   
≥ab† (Ar.) : İdaresi altına alma, kendine  
         mal etme.   
 ≥.  it-  229 
      [=1] 

zâcir (Ar.): Alıkoyan, önleyen, yasak  
 z.  789 
 z.  ol-  711 
    [=2] 

zâd (Ar.) : Azık, yiyecek.                                                                                                                               
 z. 153 
  [=1] 

≥aπ† (Ar.) : Bir şeyi bir başka yere zorla  
        sokma, girdirme.     
 ≥.+a  
               ≥. 1493 
      [=1] 

≠âhib (Ar.) : Bir fikir ya da zanna uyan,  
           kapılan.   
 ≠.  ol.  283, 562, 635 
           [=3] 

zâhid (Ar.) : Aşırı sofu; kaba sofu.  
 z.  1419 
     [=1] 

≠âhil (Ar.) : İhmal eden, unutan.  
 ≠. ol.   381, 565, 1505 
            [=3] 

@âhir (Ar.): Görünen, açık, belli,  
          meydanda.     

 @.  464, 521 
 @. ol-  6, 314, 462, 528, 1030 
 @.+dir  
               @. 1356 

@.+e  
   @. 1765 

 @.+in  
               @. 403 
 z.+inden 
                @. 723, 1599 
         [=12] 

@âhirâ  (Ar.) : Dış yönden, görünüşte.  
   @.  97, 713, 723 
         [=3] 

za√m (Ar.) : Sıkıştırma.   
 z. 688 
   [=1] 

za√met (Ar.) : Sıkıntı, eziyet, rahatsızlık. 
za√met çek- “Güçlükle 
karşılaşmak, sıkıntıya 
katlanmak.” 31, 651, 1000, 
1361, 1475, 1639, 1691 

      z.+i  
                   z. 965 
          [=8] 

@ahr (Ar.) : Arka, sırt. 
 @.+ine  
               @. 1126 
       [=1] 

@ahr-i πınâ (Ar.) : Başa gelebilen hastalık  
ve benzeri musibetlere karşı 
gerekli maddî ihtiyacı fazlası 
ile karşılayabilen varlık. 

          @.+dan 
                       @. 888 
              [=1] 

zâ™id (Ar.) : Artan, artıran.   
  z. 1497 
    [=1] 

≥a¡µf (Ar.) :  Zayıf, güçsüz, kuvvetsiz. 
                   ≥.+e 
           ≥. 32 
                      [=1] 
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zâ™il (Ar.) : Sona eren, devamlı olmayan. 
  z. 182, 290 
             z.  ol-   831 
       [=3] 

zâ¡im (Ar.) : Zeameti olan.  
 z. ol-  520 
    [=1] 

≠âkir (Ar.) : Zikreden, anan.  
 ≠. ol-   1306, 1637 
     [=2] 

za……ûm (Ar.) : Cehennemliklerin yemeği.  
    z.+ı   
                 z. 1783, 1785 

       [=2] 

@âlim  (Ar.) :  Zulmeden, haksızlık eden.                                                                                                                                                                                                                         
   @.  (dost u  @.)  783 
        [=1] 

zamân (Ar.) : Zaman, vakit; çağ, devir. 
 z. 1400, 1701 
 z.+da 
               z. 1269, 1880 
 z.+dan 
              z. 1417 
 z.+ı   
              z.  386, 1373 
 z.+ı  
               z. 1258 
 z.+ıñ   
               z. 1262 
 z.+ıñda  
               z. 1873 
 z.+kim  
              z. 1814 
     [=11] 

@amµr (Ar.) :  Kalp; vicdan. 
 @.+im 
               @. 36 
     [=1] 

@ann (Ar.) : Sanma, sanı, sezme.  
 @. (sû™-i @.)  763 

@.  eyle-  769 
    [=2] 

zâr (Far.) : Ağlayan, inleyen. 
 z. u âh 103 

z.  it-  1734 
      [=2] 

≥arar (Ar.) :  Ziyan, eksiklik, kayıp. 
≥.  408, 697, 727, 753, 955, 989, 
994, 1100, 1500, 1528, 1925 

              [=11] 

≥arr (Ar.) : Zarar.  
 ≥.+a  
               ≥. (nef¡ ü ≥.)  985 
         [=1] 

≥arûret (Ar.): Çaresizlik, sıkıntı;  
              muhtaçlık.  
    ≥.  çek- 2022 
        [=1] 

≥arûrµ (Ar.) : Mecburi, zorunlu. 
  ≥. 559 
   [=1] 

≠ât (Ar.) :  Şahıs, kişi, zat.  
 ≠.  276, 355, 383, 385, 1368  
 ≠.-ı a§πar  23 

≠.-ı pâk-i müctebâ  61 
≠.-ı nâm-ı pâk-i Â√med 62 
≠.-ı ekrem  266 
≠.-ı Bârµ   275, 286, 295, 435, 1182 
≠.-ı Vehhâb  362 
≠.-ı ◊a…  512 
≠.  (dµvân-ı ≠.-ı pâ…)  1349 
≠.  (lev√-i rû√-ı ≠.-ı ∏affâr) 1600 

 ≠.+a  
               ≠. 1141 
 ≠.+ı 
               ≠. 325, 342, 351, 354, 393, 402 
 ≠.+ı  
               ≠. 274 

≠.+ım  
               ≠. 430 
 ≠.+ın 
               ≠. 1125 
 ≠.+ında 
               ≠.  77, 197, 435, 450, 1115 
 ≠.+ından  
               ≠. 331, 342 
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 ≠.+ıñı 
               ≠. 428, 429 
 ≠.+ıyla  
              ≠. 301, 346 
 ≠.+kim 

   ≠.  274 
      [=40] 

≠âtiyye (Ar.) : Kendiyle ilgili, kendine ait,  
              kişilik. 
   ≠.+dir  
                ≠. 321 
       [=1] 

≥âyi¡ (Ar.) : Elden çıkan, kaybolan; zarar,  
          ziyan.    
 ≥.  ol-  652, 734 
           [=2] 

Zebânµ (Ar.): Cehennemlikleri cehenneme  
             atmakla görevlendirilen melek. 
   Z. 1472 
               [=1] 

zebânµ (Ar.): Cehennemlik  olanlar, günah  
             sahibi kişiler.   
  z.+ler 
               z.  1776 
       [=1] 

zebed (Ar.) : Köpük.  
 z.+den 
               z. 1683 
      [=1] 

≠eb√ (Ar.): Boğazlama, kesme, keserek  
           öldürme.      
 ≠.-i …urbân  810 

≠.  eyle 1748 
≠.  it-  1813 

      [=3] 

Zebûr (Ar.) : Hz. Davut’a indirilmiş olan  
             kutsal kitap.  
  Z.  1005, 1045 
      [=2] 

≠ehâb (Ar.) : Gitme.  
 ≠.+a 
              ≠. 1413 

    [=1] 

zehir (< Far.  zehr ) : Zehir, ağı. 
            bk.  zehr 
  z.+dür 
     z.  1786 
      [=1] 

zehr ( Far. ) : Zehir, ağı. 
 z.-i mâr  1354 

z.-i mârân  1476 
         [=2] 

zekât (Ar.) : Zenginlerin sahip olduğu mal  
ve paranın kırkta birinin 
dağıtılmasını öngören, İslam'ın beş 
şartından biri. 

 z.+dur  
              z. 1582 
 z.+ı  
              z. 1678 
 z.+ı 
               z.  760, 853, 855, 1826 
 z.+ım 
               z. 1973 
     [=7] 

zelâzil (Ar.) :  Depremler, yer sarsıntıları.  
   z.  ol-  696 
     [=1] 

zellât (Ar.) :  Yanılmalar, yanlışlar.  
 z.  955, 1073, 1077 
             [=3] 

zemherµ (< Ar. zemherµr) :  Kara kış. 
     z.+de 
                   z. 1413 
         [=1] 

zemµn ( Far. ) : Yer, yeryüzü. 
  z.  1122, 1393, 1598, 1904 

 z. ü  âsümân 1594   
  z.+e  
                z. 1135, 1869 
  z.+iñ  
                z. 1392 
       [=8] 

≠emm (Ar.) : Yerme, kınama; ayıplama. 
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 ≠.-i  a√bâb  782 
        [=1] 

≠enb (Ar.) :  Günah, suç, kabahat. 
 ≠.  1277, 1809 
 ≠. ü ma¡â§µ   571 
  ≠.-i ekber   762, 1587  

≠.+e  
   ≠.  659, 1804 

 ≠.+in  
               ≠.  242 
 ≠.+ki 
              ≠. 1072 
    [=9] 

zencµr ( Far. ) :  Zincir.  
 z. 1621 
  [=1] 

zer¡ (Ar.) : Ekilmiş ekin. 
 z. 1408 
 [=1] 

zer ( Far. ) : Altın. 
          z. 1869 
 [=1] 

≠errât  (Ar.) :  Zerreler, çok ufak parçalar.                                                                                          
 ≠. 391 
 [=1] 

≠erre (Ar.) : Çok ufak parça, molekül. 
≠. 410 

 [=1] 

zevâl (Ar.) :  1.  Zail olma, sona erme. 
  z.  ol-  297  
  z.+i 
                          z. 1601, 1603 
  z.+i   
                           z.  970, 1872 
      [=5] 

         2.  Öğle vakti. 
 z.  1521 
            z.+e  
                z.  1259, 1281 

                  [=3] 

zevc (Ar.) : Koca.  
 

 z.+i  
               z. 1745 (2) 
 z.+ine  
               z. 753 
 z.+iyle  
              z. 787 
    [=4] 

zevcât (Ar.) :  Nikâhlı kadınlar, eşler. 

   z. 817, 1196 
      [=2] 

zevce (Ar.) :  Nikâhlı kadın, eş. 
 z. 753 
 z.+sinden  
               z. 805 
     [=2] 

≠ev… (Ar.) : Hoşa giden veya çekici bir 
şeyin elde edilmesinden, 
düşünülmesinden doğan hoş duygu, 
haz. 

 ≠.  527, 532 
 ≠.-i ¢ur™ân  212 

≠.-i dünyâ 1667 
 ≠.+e  
               ≠. 1752 
      [=5] 

≠ev…len- (Ar.+T.) : Zevk duymak,  
                   hoşlanmak.    
        ≠.-mesi  
                     ≠. 748 
           [=1] 

zeyl (Ar.) : Ayırma. 
 z.+ini  
               z. 813 
     [=1] 

Zeyneb (öz. a.) : Hz. Muhamed’in büyük  
               kızı.    
    Z.  1199 
      [=1] 

zeyyân  (Ar.) : Süsler, parıltılar.  
    z. 1285 
     [=1] 

≥ıdd (Ar.) : Bir şeyin karşılığı, aksi, karşıt. 
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 ≥.-ı √ad  379 
 ≥.+ı  
               ≥. 367 
 ≥.+ıdur  

   ≥.  372 
 ≥.+ına  
               ≥.  287 
    [=4] 

≥ıddân (Ar.) : İki zıt, iki karşıt. 
   ≥. 1540 
     [=1] 

≥ıddeyn (Ar.) :  İki zıt, iki karşıt. 
     ≥. 618 
      [=1] 

@ıhâr  (Ar.) : Karşılıklı yardımlaşma. 
 @. 916 
  [=1] 

@ıll (Ar.) : Gölge. 
 @.-ı ¡arş  1629 
 @. ol-  1135 
     [=2] 

zµbâ ( Far. ) : Güzel, yakışıklı. 
 z. (ma√bûb-ı z.)  1635 
    [=1] 

zµc (Ar.) : Yıldızların yerlerini ve  
dolaşmalarını göstermek için 
hazırlanmış cetvel.   

z.  220 
 [=1] 

≠ikr (Ar.) :  Anma, anılma. 
 ≠.  928, 1931 
 ≠. ü şükr  1578 

≠.  it- 500, 511, 561, 879, 1299, 
1348 

 ≠.  ol-   552, 1446 
≠.  olun-  470, 512, 1244, 2035 

 ≠.+inden 
              ≠. 472 
   [=16] 

≠illet (Ar.) :  Hakirlik, horluk, alçaklık. 
 ≠.  254 
  [=1] 

zilzâl (Ar.) :  Zelzele, deprem. 
 z. 1388 
    [=1] 

zinâ (Ar.) : Nikâhsız çiftleşme. 

 z. 1584, 1905 
 z.+da  
               z. 784 
 z.+dan 
               z.  717, 991, 1695 
 z.+dır 
              z. 754 
 z.+sı+çun 
               z.  785 
       [=8] 

zindµ… (Ar.): Münafık, zındık, ahirete  
             inanmayan.   
   z. 1206 
     [=1] 

zµnet (Ar.) :  Süs, bezek. 
 z. 110, 147, 1711, 1735 

z. (envâ¡-i z.)  1705 
         [=5] 

zinhâr ( Far. ) : Sakın, asla. 
  z. 82 
   [=1] 

≠µ'n-nûreyn (Ar.) : Hz. Osman.  
          ≠.-i ¡O&mân 1214 
                [=1] 

zµr ( Far. ) : Alt, aşağı.  
 z. ü  bâlâ 1390 
 z.+i   
               z. 1392 
       [=2] 

zµrâ ( Far. ) : Çünkü, şundan dolayı ki. 
z. 563, 724, 852, 1057, 1102, 
1507, 2027 

       [=7] 

≠irâ¡ (Ar.) : Dirsekten orta parmak ucuna  
          kadar olan bir uzunluk ölçüsü. 

≠.+dur  
   ≠. 1884 

      [=1] 
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≠µ-rû√ (Ar.) : Canlı.  
 ≠.+a  
              ≠. 530 
 ≠.+ı  
              ≠.  5 
    [=2] 

≥iyâ (Ar.) : Işık, aydınlık.  
 ≥. 1398, 1401 
 ≥.+sı  
               ≥.  14, 114, 115, 1481, 1713 
 ≥.+yı  
               ≥. 1109 
      [=8] 

±iyâd (öz. a.) : Hanefi Mezhebinin 
kurucusu Ebu Hanife’nin 
öğrencilerindendir. 

  ±.   1285 
   [=1] 

ziyâde (Ar.) : Aşırı, fazla. 
z. 134, 170, 193, 194, 322, 456,  
664, 784, 875, 1429, 1724 

                  [=11] 

≥iyâfet (Ar.): Misafire yedirip içirme,  
              şölen.     
   ≥.  it- 1439 

  ≥.  ol-  1638 
       [=2] 

ziyâret  (Ar.) : Görmeye gitme, görüşmeye  
              gitme, gidilme.  

  z. 1583 
   z. eyle-  945 

  z.  it-  1150  
       [=3] 

@uhûr (Ar.) : Görünme, meydana çıkma,  
            başgösterme. 

@. it- 13, 1021, 1041, 1300, 1822, 
1823 

 @.+ı 
              @. 1819 
      [=7] 

@ulâme (Ar.) : Mazlumun hakkı.  
   @.  1157 
     [=1] 

@ulm (Ar.) :  Zulüm, haksızlık, eziyet. 
 @.+ı 
              @. 1906, 1923 
      [=2] 

@ulmet (Ar.) : Karanlık.   
   @. 1405 
   @.  ol-  1138  

  @.+iñ  
     @.  698 

       [=3] 

@ulüm (< Ar.  @ulm ) :  Zulüm, haksızlık,  
            eziyet.     
          bk.  @ulm    
  @. 1916 
  @.+den  
               @. 1578 
       [=2] 

zu¡m (Ar.) : Batıl zan, sanı, boş inanç. 
 z. olun-  740 

z.-ı fâsid 1383 
 z.+ında 
               z. 90, 125 
        [=4] 

zûr (Far.) : Kuvvet, güç. 
 z. 754 
   [=1] 

zûrnâ (Far.) : Ağaçtan yapılan, iki karış  
boyunda, ağız bölümü yayvan, 
keskin bir ses çıkaran ve çoğu 
zaman davulla veya dümbelekle 
birlikte çalınan nefesli çalgı.  
 z.   745 

    [=1] 

zübân (< Far. zebân ) : Dil, lisan. 
  z.+ı 
               z. 1299 
     [=1] 

Zübeyr (öz. a.) : Cennetle müjdelenen on  
              sahabeden biri.      
     Z. 1236 
        [=1] 

 



630 

Züfer (öz. a.): Hanefi Mezhebinin  
kurucusu Ebu Hanife’nin 
öğrencilerindendir. 

 Z.+dir  
               Z.  1285, 1553 
         [=2] 

zühd (Ar.) : Her türlü zevke karşı koyarak  
          kendini ibadete verme.      
 z. ü  ta…vâ 145, 243, 844 
 z.+e  
               z.  28 
 z.+i  
               z. 1215, 1270 
         [=6] 

zühhâd (Ar.) : Zahitler, çok aşırı sofular;  
               kaba sofular.  
    z.+a 
                 z.  815 
   z.+ı  
                z. 798 
       [=2] 

≠ükâ (Ar.) : Güneş. 
 ≠.+ya  
               ≠. 1403 
      [=1] 

≠ükrân (Ar.) : Erkekler.  
 ≠.  995 
   [=1] 

≠ükûr (Ar.) : Erkekler. 
 ≠. 1198 
  [=1] 

±ü'l-celâl (Ar.) : Celal, ululuk sahibi olan  
                 Allah.  
       ±.+e 
                    ±.  298, 833 
      ±.+i 
                   ±. 1601 
          [=3] 

zülf (Far.) : Yüzün iki yanından sarkan saç  
         lülesi. 
 z.+ile  

    z.  1711 
        [=1] 

±ü'l-…arneyn (öz. a.) : Kur’ân-ı Kerim’de  

adı geçen ve nebi mi veli 

mi olduğunda tereddüt 

edilen zat.  

             ±.  ü  Lo…mân 1101 
                     [=1] 

zümre (Ar.) : Cemaat, topluluk, grup. 
 z.+sine  
               z. 1556 
      [=1] 

≠ünûb (Ar.) : Günahlar. 
 ≠.+a 
               ≠. 654 
           ≠.+ı 
               ≠. 574, 657 
 ≠.+ı 
               ≠. 1310, 1751 
 ≠.+ın 
               ≠. 139, 616 
 ≠.+uñ  
               ≠. 592, 844 
        [=9] 

≠ürriyyet (Ar.) : Nesil, kuşak, soy. 
     ≠.+i 
                  ≠.  22, 2006 
     ≠.+iyle  
                  ≠. 974 
        [=3] 

 

 

 

 

Madde başı toplam kelime: 3764 

Alt madde: 70 

Geçersiz kelime : 0 
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ÖZET 

 

Bu yüksek lisans tezi,  XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

devam etmiş olan Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde ait olan ve Kadı Hüseyin 

Ispartavî tarafından kaleme alınan “Manzûme-i Akâid” adlı eserin gramatikal 

yönden incelenmesiyle oluşturulmuştur. Bu çalışmadaki amaç eser aracılığıyla 

dönemin dil özelliklerini ortaya koymaktır. 

Tez üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında akâid ilmi hakkında bilgi 

verilmiş, dinî-edebî bir tür olarak akâid-nâme üzerinde durulmuştur. Birinci 

bölümde eserin nüshaları değerlendirilerek eserde işlenen konular belirtilmiştir. 

Daha sonra eserin imla özellikleri, ses ve şekil özellikleri örnekler verilerek 

değerlendirilmiştir. İkinci bölümde eserin iki nüshası karşılaştırılarak farklılıkları 

ortaya koyulmuş ve metnin transkripsiyonu yapılmıştır. Üçüncü bölüm olan 

gramatikal dizin bölümünde ise her kelimenin hangi dile ait olduğu parantez 

içerisinde belirtilerek kelimelerin eksiz ve işletimli şekilleri verilmiştir.       

 

Anahtar Kelimeler:  Klasik Osmanlı Türkçesi, akâid, ses bilgisi, şekil bilgisi, 
gramatikal dizin.   
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ABSTRACT 

 

In this study, “Manzûme-i Akâid” that is wrote by Kadı Hüseyin Ispartavî 

is examined in terms of grammatical structure. “Manzûme-i Akâid” belongs to 

Classical Ottoman Turkish period which has continued from 16th century to 

second part of 19.th century. This study aims to demostrate language properties of 

Classical Ottoman Turkish period through the instrument of “Manzûme-i Akâid”. 

The thesis contians three parts. Information about “Knowledge of Akâid” 

is given in the introduction part, in addition to that “akâid-nâme” is emphasized as 

a religious-literal genre of literary.  In the first part of the thesis, versions of the 

literary work are evaluated and subjects of them are indicated. After that, the 

literary work is estimated regarding to orthography, tonal attributes and formation 

properties with the help of instances.  

In the second part, differences of two versions of the literary are pointed 

out by comparing two versions of the literary work. Moreover, transcription of the 

literary work is done. In the third part ,which is called grammatical index, each 

word is clarificated in terms of which language it is belong to (information about 

language is given  parenthetical) and what the form of the word is without 

pragoge.  

 

 

Key Words:  Classical Ottoman Turkish, akâid, phonetic information, formation 

properties, grammatical.       
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