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ÖZET 

 
Türkçe geçmiĢten bugüne kelime zenginliği ile yaĢayarak gelmiĢtir. 12 asırlık 

birikime sahip olan Türkçe aynı zamanda birçok kola ayrılmıĢtır. Bu kollardan biri 

de Türkçenin Kuzey-doğu kolunu oluĢturan Çağatay Türkçesidir. 

 

Ele alınan metin Çağatay Türkçesinin bütün dil özelliklerini yansıtan yazılı bir 

belgedir. Ġncelenen eser Ġsveç'te Lund Üniversitesinde bulunan, Gunnar Jarring 

Koleksiyonu Prov. 402 numarada kayıtlıdır. Eser gezi yazısı niteliğinde yazılmıĢ 

olup kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Metin bir gezi yazısı niteliği 

taĢımasına karĢın tasvirler oldukça azdır. Metin bu anlamda sade bir dile sahiptir. 

Mekke ve Medine Ģehirlerinde yer alan mekânlar da bu sade dille anlatılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmanın ilk bölümü fiil konusu etrafında ĢekillenmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikli 

olarak kök fiiller ses hususiyetlerine göre sınıflandırılmıĢ ve ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 

Metinde tespit edilen türemiĢ fiiller de türeten eke göre sınıflandırılmıĢ ve 

örnekleriyle incelenmiĢtir. BirleĢik fiiller ise birleĢik fiili oluĢturan unsurların 

biçimsel özelliklerine göre sınıflandırılarak incelenmiĢtir. Fiiller, biçimsel olarak 

incelendikten sonra fiil kategorileri ve bu kategorilerle ilgili olan şahıs, çatı, zaman, 

kip ve kiplik, istem, soru, olumsuzluk konuları ele alınmıĢtır. Her ne kadar fiil 

olmasalar da fiil özelliğini tam anlamıyla kaybetmeyen sıfat-fiil, zarf-fiil ve isim-fiil 

kategorileri de çalıĢmada incelemeye dahil edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada ikinci bölüm olarak isim ve isim ile ilgili diğer kategoriler incelenmiĢtir. 

Yapıları bakımından isimler geniĢ bir çerçeve ile ele alındıktan sonra isimler tür 

bakımından değerlendirilmiĢtir. Ġsim ile ilgili olarak iyelik, çokluk, aitlik, durum 

bildirimleri ele alındıktan sonra sıfat, zamir, zarf gibi isim özelliği taĢıyan görevli 

kelimeler incelenmiĢtir.  

 

Fiil ve isim ile ilgili incelemelerden sonra genel bir değerlendirme içeren sonuç 

bölümü çalıĢmada yer almaktadır. 

 

Tüm bu dil bilgisi incelemeleri yapıldıktan sonra Arap harfli 87 varaktan oluĢan 

“Mekke Medine Ziyareti”nin transkripsiyonlu metni verilmiĢtir.  

 

Dizin ve sözlük mahiyeti taĢıyan bölüm ise çalıĢmanın son bölümünü 

oluĢturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Çağatay Türkçesi, Mekke ve Medine, Fiil, Ġsim. 
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CHAGATAY TEXTS DESCRIBING VISIT TO MECCE-MADINAH  

(Text, Grammar, Index, Dictionary) 

Hatice ġEHNAZ 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli University, Institute of Social Sciences, Department 

of Turkish Language and Literature, Master Degree, December 2017, NevĢehir 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Erkan HĠRĠK 

 

ABSTRACT 
 

The Turkish past has come to life today with word richness. Turkish, which has 12 

centuries of accumulation, is divided into many branches at the same time. One of 

these is Chagatay Turkish, which forms the north-eastern branch of Turkish.  

 

The text is a written document that reflects all the language characteristics of 

Chagatay Turkish. The work studied is the Gunnar Jarring Collection in Lund, 

Sweden. It's registered at number 402. It is written in the nature of a work trip and it 

is not known who wrote it. Despite the fact that the text is a travel writing, the 

portrayal is very few. The text has a simple language in this sense. Places in the cities 

of Mecca and Medina, this plain dille is told. 

 

The first part of the work was shaped around the verb con- tent. In the study, 

primarily the root verbs were classified according to their voice characteristics and 

handled separately. Derived verbs detected in the mine were also classified according 

to the derived ek and examined with examples. Compounded verbs were classified 

according to the formal characteristics of the elements forming the compound verb. 

After verifying the verbs, the verb categories and the person, the roof, the time, the 

mode and the personality, the prompt, the question, the negativity issues related to 

these categories are discussed. Adjective-verb, adverb-verb and noun-verb categories 

that do not lose the verb in full, although they are verbs, are also included in the 

study.  

 

In the second part of the study, other categories related to name and name were 

examined. In terms of constructions, the names have been evaluated in terms of type 

after they have been covered with a broad framework. As soon as the possession, 

plurality, belonging, status declarations are taken into account in relation to the 

name, the official words such as adjectives, pronouns, and adverbs are examined.  

After the verbs and nouns are examined, the conclusion section which includes a 

general evaluation is included in the study. 

 

After all these linguistic studies were done, the transcriptional text of the "Mecca 

Madinah Visit" consisting of 87 poems in Arabic letters was given. 

 

The section that has the index and the dictionary form the last section of the study. 

 

Keywords: Turkish Language, Chagatay Turkic, Mecca and Madinah, Verbs, 

Nouns. 
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GĠRĠġ 

Çağatay Dilinin GeliĢimi 

Dil, bir milletin varlığını devam ettirebilmesi açısından oldukça büyük öneme 

sahiptir. Türk dili asırlardır yaĢamıĢ, Türk kültürünü, medeniyetini gelecek kuĢaklara 

aktarma görevini yerine getirmiĢtir. 

Çağatayca 16-19. yüzyıllarda, Orta Asya'daki bütün Türk halklarının yazı ve 

edebiyat dili olmultur. Bu lehçe için Çagatay tili, Çagatay Türkisi, Türk tili, Türkçe 

elfazı, Türkî, Türkçe gibi çeşitli terimler kullanılmıştır. Yaygın olarak kullanılan 

Çağatayca ismi ise Cengiz Han'ın ikinci oğlu Çağatay Han'a nispeten verilmiştir 

(Akar, 2005: 183).  

 

Çağatay Türkçesinin birçok adlandırması olduğu gibi dönemlere ayrılmasında da 

araştırmacılar farklı farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Bu görüşlerden biri Fuat 

Köprülü'ye aittir. Köprülü Çağataycayı şu devirlere ayırır: 

 

I. İlk Çağatay devri: 13 ve 14. yüzyıllarda, önce Türkistan, Horasan ve İran 

sahalarında, Harezm'de ve sonra Altın Ordu'da gelişen edebi dil. 

II. Klâsik Çağatay devrinin başlangıcı: 14. yüzyıl sonlarından başlayıp 15. yüzyılın 

ortalarına kadar "Timurlular devrinde Horasan ve Maveraünnehr'in Herat ve 

Semerkand gibi medenî ve siyasî merkeslerinde" gelişen edebi dil.  

III. Klâsik Çağatay devri: 15. yüzyılın ikinci yarısını içine alan ve Nevâyî ile 

başlayan devir. 

IV. Klâsik devrin devamı: 16. yüzyılda Babur ve Şeybâniler devri. 

V. Gerileme ve çökme devri: 17-19. yüzyıllar (Ercilasun, 2014: 401) 

 

1928'de Aleksandr N.Samoyloviç, Orta Asya edebî Türk dilini dört devreye ayırır: 
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I. Karahanlı Türkçesi veya Kaşgar Türkçesi (11-12. yüzyıllar) 

II. Kıpçak-Oğuz Türkçesi (13-14. yüzyıllar) 

III. Çağatayca (15-19. yüzyıllar) 

IV. Özbekçe (20. yüzyıl) 

 

Görüldüğü gibi Samoyloviç, Çağatayca için bugün artık yaygınlaşmış bulunan 

görüşün temelini atmıştır (Ercilasun, 2014:401). 

 

Bu görüşlerden farklı olarak Çağatay Türkçesinin uzmanlarından Janos Eckmann ise 

Orta Asya Türk dili için şu tasnifi yapar:  

 

I. Karahanlıca veya Hakaniye Türkçesi (11-13. yüzyıllar) 

II. Harezm Türkçesi (14. yüzyıl) 

III. Çağatayca (15-20. yüzyıllar) 

 

Eckmann Çağataycayı da kendi içinde üçe ayırır: 

I. Klâsik öncesi devir 

II. Klâsik devir 

III. Klâsik sonrası devir (Ercilasun, 2014: 405) 

 

Türkçenin Kuzey-doğu kolunu oluşturan Çağatay Türkçesi ile yazılan bu eser 

döneminin özelliklerini taşıması açısından oldukça önemli bir kaynaktır. 

Araştırmacıların tasniflerinden hareketle ele alınan metin 19. yüzyılda yazılmış olup 

Köprülü'ye göre gerileme ve çökme devrinde, Eckmann'a göre ise klasik sonrası 

devir içinde yer almaktadır. Günümüzde Çağatay Türkçesi üzerine yapılan 

çalışmalara bu incelemenin eklenmesi de faydalı olacaktır.  

 

Eser Hakkında  

İncelenen eser İsveç'te Lund Üniversitesinde bulunan, Gunnar Jarring Koleksiyonu 

Prov. 402 numarada kayıtlıdır.  

 

Eser bir geziyazısı metni olup yazıldığı dönemdeki Mekke ve Medine şehirlerinde 

bulunan mekânları anlatmaktadır. Anlatımda tasvirlere yer verilmemiş, sade bir dil 
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kullanılmıştır ve eserde sıkça tekrarlar yer almaktadır. Söz konusu eserin ilk bölümü 

bir dua ile başlamaktadır ve daha sonra Mekke şehrinde bulunan mekânların 

anlatımına geçilmektedir. Mekânlar anlatılırken genel olarak ismi geçen yere 

gidildiğinde iki rekât namaz kılınması gerektiği ve iki rekât namaz kılındıktan sonra 

günahların affolunacağı yazar, sonunda da bir dua ile bölüm son bulur. İkinci 

bölümde ise yine aynı şekilde bir dua ile başlanır, Medine şehrindeki mekânlar 

anlatılır ve buralarda da iki rekât namaz kılındıktan sonra günahların affolunacağı 

yazar, sonunda yeniden bir dua yer alır. 

 

Eserin sonunda Dāvūd Bek ismi geçmektedir fakat eserin içinde bu isim hakkında 

herhangi bir bilgi verilmediği için, bu kişinin eseri yazan kişi olup olmadığını 

bilinmemektedir.  

 

İncelenen eser hicrį 1314 yılında kaleme alınmıştır, tahmini olarak bu tarih miladį 

1898-1900'lü yıllara karşılık gelmektedir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

FĠĠL  

 

1.1. KÖK FĠĠLLER 

 

Dilde yer alan kelimeleri kökleri ve anlamları bakımından, isim ve fiil kökleri olarak 

ikiye ayırabiliriz. Korkmaz isim köklerini "Evrende var olan canlı cansız bütün varlık 

ve nesnelerle, zihinde var olan soyut kavramları, bunların nitelik ve özelliklerini çok 

yönlü olarak karĢılayan ve onlara ad olan sözlerdir." Ģeklinde açıklamaktadır. 

Korkmaz, fiil köklerini ise "Bu varlık, nesne ve kavramların zaman ve mekân içinde 

gerçekleĢtirdikleri hareketleri, yani onlardaki oluĢ, kılıĢ ve durumları karĢılayan 

sözlerdir." Ģeklinde açıklar (Korkmaz, 2014: 104).  

 

Korkmaz'ın bu tanımına göre kök fiiller, tek baĢına bir eylemi karĢılayan, kendinden 

daha küçük parçalara bölünemeyen ve yapım eki almamıĢ olan fiillerdir, denilebilir.  

 

Türkçede kelime köklerinin tek heceden oluĢtuğunu düĢünen araĢtırmacılardan birisi 

Ergin’dir. Ergin, Türkçe kelime köklerinin genellikle tek heceden oluĢtuğunu 

belirtmekte ve bugün dâhil bazı kelimelerin köklerini ararken tek heceye kadar 

inildiğini söylemektedir. Ergin’e göre tek heceye indirilemeyen kelimeler de 

Türkçenin karanlık devirlerinde tek heceye kadar inmekteydi (Ergin, 2002: 107). 

 

Ercilasun da bu konu ile ilgili olarak eski metinler ile modern Ģive ve ağızlar 

incelendikçe tek heceli birçok kelimenin dahi türemiĢ olduğunun anlaĢıldığını 

söylemektedir. Ercilasun eldeki malzemeye ve bugünkü bilgilere göre kök fiil 

olduğunu ileri sürdüğümüz bazı fiillerin de aslında türemiĢ olabileceğini 
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söylemektedir. Kök fiil olduğu Ģüphe uyandırmayacak fiillerin ancak tek ünlüden ve 

bir ünsüzle bir ünlüden meydana gelmiĢ olabileceğini belirten Ercilasun eserinde 

diğer ses kuruluĢlarına sahip fiilleri de incelemesine dahil etmiĢtir (Ercilasun, 1984: 

11). 

 

Deny de Türkçede kökün tek heceli olduğunu belirten araĢtırmacılardandır. Ona göre 

ikinci hece açık olduğu takdirde kök iki heceli de olabilir (Deny, 1995: 81). 

 

Demir ve Yılmaz hiçbir yapım eki almamıĢ, anlamlı daha küçük parçalara 

bölünemeyen kelimelerin kök olduğunu ve bu köklerin de isim veya fiil kökü 

olabileceğini belirtmektedir (Demir ve Yılmaz, 2005: 169). 

 

Göksel ve Kerslake de Türkçede birden fazla hece içeren sözcüklerin türemiĢ 

olduğunu belirtmektedir (Göksel ve Kerslake, 2005: 43).  

 

Kök fiil ile ilgili tüm bu tanımlara bakıldığında, Türkçenin kelime sisteminin tek 

heceye dayandığı görüĢünün daha çok benimsendiğini görmekteyiz. Yapılan 

çalıĢmalar ve elde edilen veriler doğrultusunda düĢündüğümüzde, her kelimenin 

özellikle de fiillerin kökenlerinin tam olarak nereden geldiğini belirtmenin zor, hatta 

bazı noktalarda imkânsız olduğu söylenebilir. AraĢtırmacıların birçoğu eldeki 

verilerin ıĢığında daha fazla geriye götürülemeyen fiillerin kök fiil olarak kabul 

edilmesi gerektiği düĢüncesindedirler. 

  

ÇalıĢmanın bu bölümünde söz konusu olan eserde yer alan kök fiiller bulunmaktadır. 

Bu bölümde tespit edilen fiiller alfabetik olarak sıralanmıĢtır ve bu fiiller 

barındırdıkları ses sırasına göre ayrılmıĢtır. Sıralanan bu fiillerin metnin içerisinde 

hangi anlamda kullanıldığı verilmiĢ ve bu anlamları temsil edecek örnekler 

seçilmiĢtir. Ayrıca tespit edilen fiillerin çeĢitli kaynaklardan kökenlerine dair veriler 

araĢtırılmıĢ, kabul edilen görüĢe ait kaynaklar parantez içinde verilmiĢtir. 

 

Metinde tespit edilen kök fiiller Ģunlardır:  
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1.1.1.Ünlü + Ünsüz KuruluĢunda Olan Kök Fiiller 

 

al- (KBS 61) 

1. ele geçirmek. 

[2b]  

ǾArab delįlleri Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet ĥadįŝlerini (3) oķutup 

Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp cüb būrcide (5) Ĥacerü’l Esvedni 

būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe 

estaġfirullāh dėp duǾā ķılġay 

 

[17a]  

(1) şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı muĥabbet ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-

(3)larını alıp ķalurlar 

 

[17b]  

(1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp ķalmasa (3) ol 

ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler ol cihetdin (6) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerni alurlar 

 

2. bir Ģeyi bir yerden ayırmak, kaldırmak. 

[13b] 

(3) ziyāretlerini ķılġay Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ 

mübārek (5) ķarınlarını yarıp ucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp 

yine cānıġa salıp selįm ķılġan [14a] (1) bir taş bardur Allāh TeǾālā elem neşrah (2) 

āyet nāzįl bolġandur 

 

ay-
1
 (ÇTS 80) 

1. okumak. 

 

                                                           
1
 bk. (Erdem Uçar, 2015) 
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[8b] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān 

[9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 

 

[22a] 

Ĥacer-i SaǾādetniñ [22a] (1) ķaşıda Ĥażret-i Śūfį Bilāl rażiyallāhu (2) Ǿanhnıñ ezān 

śalavāt aytķan (3) mināreleri bardur 

 

iç- (KBS 423)   

1. bir sıvıyı yutmak. 

[3b] 

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp İlāhį şol 

bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā ķılsalar elbette 

duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

ur- (KBS 969) 

1. vurmak, çarpmak. 

[17b] 

(4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur irdiler ol cihetdin (6) Ǿaşķ-ı 

muĥabbetlerni alurlar 

 

1.1.2.Ünsüz + Ünlü KuruluĢunda Olan Kök Fiiller 

 

dė- (KBS 270 tė-/dė-)  

1. demek, söylemek. 

[2b] 

Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe estaġfirullāh dėp 

duǾā ķılġay 
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[4a] 

Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz 

beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb 

bolurlar  

 

[6a] 

yine mende günāh ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı 

ŧalāķ bolġay 

 

[8b]  

namāznıñ ŝevābını fütügeyler ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr 

(3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar (4) şeriǾat ĥużūrıda ķasemi henāniyyet (5) bolġay 

 

2.ad vermek. 

[22b] 

Miĥrāb-ı Mecįdį (3) dėrler ikkinci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nebį dėrler üçünci 

miĥrāb-(5)nıñ ismini Miĥrābı Sekįne dėrler 

 

[27b] 

Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur evvelķi dervazeleriniñ (4) ismini 

Bābü’s-Selām dėrler 

 

[28b] 

ikkinci dervāzeleriniñ ismini [28b] (1) bābü’r-raĥmet dėrler Ĥaķķ Subĥāne (2) ve 

TeǾālā raĥmet nūr-ı İlahį tecellį-(3)sini yaġdurġan dervāzedür (4) baǾd ez üçünci 

dervāzeleriniñ (5) ismini Bābü’l-Mecįdį dėrler 

 

[30a] 

bėşinci dervāzeleriniñ ismį [eksik] (4) Bābü’l-Vedā dėrler kėlip yanġan (5) 

ĥācįlerimiz elvedālaşıp (6) çıķarlar 
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[32] 

Mescįde’l Ġımāmnıñ (3) maǾnįsi ol ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ 

mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup turġan (6) cāydur anıñ üçün ġamāme 

dėrler 

 

[34b-35a-35b] 

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur (7) ikkinci miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh 

dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci miĥrābnıñ 

ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) yatġan 

miĥrābdur törtinci (7) miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Cennet [35b] (1) dėrler bėşinci 

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve TeǾālādın 

innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur 

 

1.1.3.Ünsüz + Ünlü + Ünsüz KuruluĢunda Olan Kök Fiiller 

 

baķ- (KBS 105) 

1. yetiştirmek, büyütmek. 

[41b]  

(1) yanıda resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemni (2) iyinge bolup baķķan Ħalįme 

Bānūnıñ (3) menķatleri bir ķubbe içindedür 

 

bėr- (KBS 1013) 

1. bir şeyi birisine iletmek. 

[31a] 

her ne mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey 

 

2. göstermek. 

[38b] 

CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-selām vaĥiy kėltürüp (4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür 

 



 

10 
 

bol-
2
 (KBS 159) 

1. mümkün olmak, bulunmak. 

[3a] 

baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp 

başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

[5b] 

Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi 

toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[21b] 

altundın (2) ķılınġan baǾd ez ziyāret ķılıp bolup (3) ikki rekǾat namāz-ı şükrāne oķup 

 

[38b] 

Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-selām vaĥiy kėltürüp 

(4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür (5) on śaĥābede yay-ı beĥiştde (6) bolġan 

cāydurur 

 

[41b]  

yanıda resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemni (2) iyinge bolup baķķan Ħalįme Bānūnıñ 

(3) menķatleri bir ķubbe içindedür 

 

[43a] 

ammā Medįne-yi Münevvereniñ içinde-(6) deki ziyāret cāylarınıñ (7) ŝevābını cemiǾ 

deryālar suvı [43b] (1) siyā(h) bolsalar dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar 

kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp 

 

çıķ- (KBS 235) 

1. içeriden dışarıya varmak, gitmek. 

[8b] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān 

[9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 

                                                           
2
 Olmak fiili Türkçede yardımcı fiil görevinde kullanılmaktadır fakat yalnız baĢına kullanıldığında 

kök fiil olarak da ele alınabilir. 
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[9b] 

sünnetci Ĥanbel maķām-ı kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur 

 

[14a] 

her kim Cebel-i (3) Nūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup elem 

neşrah-(5)nı oķup duǾā ķılġay 

 

[14b] 

her kim Cebel-i (3) Sūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret (4) ķılıp ikki rekǾat namāz oķup (5) 

duǾā ķılġay şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

[29b] 

miķdārı yöñelip kėlip Cennetü’-(3)l MuǾallāġa çıķıp ehl-i baķįlerġa (4) fātiĥa iħlaś 

oķup duǾā ķılġay 

 

[31a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip 

MüddeǾāġa duǾā ķılġay 

 

[32a] 

miķdārı yöñelip (4) yanıda Ĥażret-i Ġavŝü’l ǾAzam-(5)nıñ iĥtiŧāb-ħāneleriġa (6) 

duǾā ķılġay baǾd ez meżarı bu her (7) dervāzesidin çıķıp 

 

[35b] 

her kim çıķıp bu bėş miĥrābda ikki (6) rekǾatdın namāz oķup duǾā (7) ķılġay 

 

[36a] 

miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde (5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp 

miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler 
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[43a] 

resūl [43a] (1) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemġa nūrdın (2) tabaķda nūr taǾām çıķan (3) 

cāydur 

 

2. akmak. 

[17a] 

Beltu’llāhnı körseler közidin (7) ķaŧre yaş çıķmaslar 

 

ķaç- (KBS 449) 

1. hızla koşup bir yere saklanmak. 

[14b] 

Yemen ŧarafıda (7) Cebel-i Sūrda resūl śallāllāhu [14b] (1) Ǿaleyhi vesellem ebū 

Cehildin ķaçıp (2) finhān kirgen ġārları bardur 

 

ķal- (KBS 454)  

1. olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek. 

[4a] 

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey ķalmaslar 

dėpdür-(6)ler 

 

[5b] 

yine mende günāh ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı 

ŧalāķ bolġay 

 

[8b] 

her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

[17b] 

Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp 

ķalmasa 
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sal- (EDPT 820) 

1. göndermek, bırakmak. 

[13b] 

yine cānıġa salıp selįm ķılġan [14a] (1) bir taş bardur Allāh TeǾālā elem neşrah (2) 

āyet nāzįl bolġandur 

 

tap- (ÇTS 1078)  

1. bulmak. 

 

[34b] 

evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar ķuvvet tapķan 

miĥrābdur 

 

tėg- ( KBS 271 tėg- / değ-) 

1. dokunmak. 

[7b]  

ĥaŧme-yi (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[8b]  

namāznıñ ŝevābını fütügeyler ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr 

(3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

toġ-/toķ- (KBS 291 toġ-/doğ-) 

1. dünyaya gelmek. 

[3b] 

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp 

 

yar- (EDPT 954) 

1. uzunlamasına bölüp ayırmak. 
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[13b] 

Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (5) ķarınlarını yarıp 

eucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp yine cānıġa salıp selįm ķılġan 

 

yėt- (KBS 1129) 

1. ulaşmak, kavuşmak. 

[14b] 

şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

1.2.TÜREMĠġ FĠĠLLER 

 

Ergin köklerden bahsederken dilde nesnelerin ve hareketlerin hepsi için ayrı ayrı 

köklerin mevcut olmadığını birçok nesne ve hareketin gövde adı verilen geniĢletilmiĢ 

köklerle karĢılandığını belirtmektedir (Ergin, 2002: 146). 

 

Banguoğlu ise türemiĢ fiiller konusunu kelime yapımı baĢlığı altında ele alarak Ģöyle 

belirtmektedir: Üretim vasıtaları bir yandan kelime tabanları, bir yandan da belli bir 

anlatımı olarak onlara eklenen üretim eklerinden ibarettir. Banguoğlu üretim yoluyla 

kelime yapmanın bir taban ile bir üretim ekini belli Ģartlar içinde bir kavramı 

karĢılamak üzere bitiĢtirilmesi olduğunu söylemektedir (Banguoğlu, 2007: 155). 

 

Yapılan çalıĢmalardan hareketle Türkçe türemiĢ fiillerin Türkçe yapım eklerinden 

türemiĢ olduğunu ve bu türeyen kelimelerin bir kısmının isim bir kısmının da fiil 

köklerinden oluĢtuğunu söyleyebiliriz. 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle kökü isim olup fiilleĢmiĢ kelimeler, arkasından 

kökü fiil olup farklı bir anlam almıĢ kelimeler incelenmiĢtir. Ġncelenen her türemiĢ 

fiil hangi türetme ekiyle türemiĢ ise ona göre sınıflandırma yapılmıĢtır. Her bir 

türetme ekinin altında o türetme ekiyle türetilmiĢ sırasıyla diğer fiillere de yer 

verilmiĢtir. Her bir ekin iĢlevi belirtildikten sonra incelenen fiillerin öncelikle metin 

içerisindeki anlamları verilmiĢtir. Anlamları verilen bu fiillerin daha sonra birçok 

etimolojik kaynaktan da faydalanılarak morfolojik tahlilleri yapılmıĢtır.  
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1.2.1. Ġsimden TüremiĢ Fiiller 

 

Ġsim kök ve gövdelerini fiil yapmaya yarayan eklerdir. ġöyle denilebilir ki bu ekler 

kök ile beraber isimden isim yapan eklerden ya da fiilden isim yapan eklerden sonra 

gelebilir. Ergin bu tür eklerin gövdelerden fiil yapmakta çok az kullanıldığını 

umumiyetle köklerden fiil yaptığını söylemektedir (Ergin, 2002: 179).  

 

ÇalıĢmanın bu kısmında isimden fiil yapan ekler ve bu eklere söz konusu metinde 

bulunan örnek cümleler verilmiĢtir. 

 

1.2.1.1 +A-   

 

Ergin bu ekin Türkçede baĢlangıçtan beri var olduğunu ve hiç değiĢmediğini 

söylemekte, Eski Türkçede daha iĢlek durumda olduğunu belirtmekte ve misallerin 

gittikçe azaldığını düĢünmektedir (Ergin, 2002: 181). 

 

Ercilasun ise bu ek için "Eklendiği isimlere hem etken-geçişli hem de oluş bildiren 

bir işlev kazandırarak onları fiilleştirmektedir." der (Ercilasun, 1984: 16). 

 

ÇalıĢmada +A- yapım ekine tek bir örnekte rastlanılmıĢtır. 

 

tile- "dilemek, istemek." <til+e- (KBS 284) 

[8a] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 

 

1.2.1.2. +l-/+el- 

 

Korkmaz bu ek için, +A ekiyle edilgenlik bildiren –l- ekinin kaynaşmasından 

oluştuğunu belirtmiş ve ünsüzle biten sıfatlardan “olma” bildiren fiiller türeten 

birleşik bir ek olduğunu söyler (Korkmaz, 2007: 112). 

 

ÇalıĢmada +l-/+el- yapım ekini tek örnekte görmekteyiz. 
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yönel- "yönelmek." <yön+el- (KBS 1166) 

[39a]  

erbaǾ mescįd-(2)niñ ziyāretlerini ķılġay baǾd ez (3) miķdārı yöñelip feyşenbe küni 

Cennetü’l (4) Baķįniñ ziyāretlerini ķılġay 

 

1.2.2. Fiilden TüremiĢ Fiiller  

 

Ergin fiilden fiil yapma ekleri fiil köklerine ya da gövdelerine eklenerek yeni bir 

anlam alanı oluĢturan eklerdir. Fiilden fiil yapan ekler fiil köklerine, fiil gövdelerine 

ve isimden yapılmıĢ fiil gövdelerine eklenir. Bu eklerin iĢleklik dereceleri çekim 

eklerine yakın geniĢliktedir der (Ergin, 2002: 200).  

 

Ercilasun ise fiilden fiil yapma ekleri diğer yapım eklerine göre fonksiyonları daha 

açık olan eklerdir der (Ercilasun, 1984: 21). 

 

Bu grupta incelenen ekler yalnızca fiil kök ve gövdelerine gelerek bir fiile farklı 

anlamlar katar ya da çatı bakımından o fiili değiştirir.  

 

Çalışmada yer alan fiilden fiil yapım ekleri şöyledir. 

 

1.2.2.1. -Ar-/ -Ur- 

 

Bu ek geçişsiz fiillerden geçişli fiiller türetir ve Türkçede çok yaygın olarak 

kullanılmaz. 

 

çıkar- "çıkarmak."< çıķ-ar-
3
 (KBS 235) 

[2a]  

(1) üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) 

çıķarlar 

 

 

                                                           
3
 bk. (Karadoğan, 2015) 
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[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[12b]  

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp 

(5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

keçür- "geçirmek."< keç-ür- (KBS 358) 

[3b]  

(1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) 

toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost 

yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[6a] 

Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi 

toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige 

keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 

 

tüşür- "yüksek bir yerden aşağıya inmek, düşürmek."< tüş-ür- (KBS 314) 

[3a] 

yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) 

bolup iĥramdın çıķarlar 

 

1.2.2.2. -AlA- 

 

Hareketliliğin devamını anlatan bir ektir. 

çökele- "üzerinde bulunduğu yere yıkılmak."< çö-k-ele- (KBS 252) 

[35a] 

üçünci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri 

çökelenip (6) yatġan miĥrābdur 
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1.2.2.3. -l-/ -Ul- 

 

Bir fiili pasif veya mechul çatı yaparlar ( Eckmann, 2013: 59) 

 

asıl- "asılmak, asma işini yapmak, sarkıtmak."< as-ıl- (KBS 82) 

 [6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur 

 

[23b] 

bu ķandįllerniñ çevsesige asılġan [24a] (1) moncaķlarınıñ ŝāne ĥaddedin (2) 

ziyādedür 

 

[26b] 

her tübürüklerniñ aralıķıġa asılġan (5) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(6)larıdın 

bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur 

 

fütül
4
 - "yazmak, yazılmak."< fütü-l (biti-l- "yazılmak.") (KBS 151 biti-/fütü-) 

[4b/5a] 

be-tamām hemme (3) aǾżālarıġa ism-i allāh ism-i muĥammeden (4) resūlullāh 

fütülgen cellecelāllallāh lā (5) ilāhe illallāhu muĥammed resūlullāh (6) fütülgen 

otrasıġa altun kemerleri (7) bardur be-tamām altundan āyetler [5a](1) fütülgen 

 

[5a] 

be-tamām (6) aǾżālarıġa āyet ĥadįŝ fütülgen (7) Beytu’llāh-ı Şerįfniñ cüb [5b] (1) 

būrcıda Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan 

Ĥaķķ TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret 

ķılıp bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[23a] 

                                                           
4
 Editörlüğünü A. Öger ve R. Tek'in yaptığı Risāle-i Dehkānçılık'ın dizin kısmında bulunmaktadır bk. 

(Öger A ve Tek R, 2017) 
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her kim bu miĥrābda ikki (4) rekǾat namāz oķusalar Ĥaķķ Subĥāne (5) ve TeǾālā 

nāme-i aǾmālıġa yėtmiş ikki miñ (6) rekǾat namāznıñ ŝevābını fütügeyler (7) be-

tamām āyet ĥadįŝ fütülgendür 

 

[25a] 

altun bile āyet ĥadįŝler (6) fütülgen üstün künbezleri-(7)ġa naķķāş ķılınġan çevresige 

aķ [25b] (1) ħaŧŧ fütülgen be-tamām āyet-i kelāmu'llāh-(2)dur 

 

[26a] 

çevresige boġamlarıġa altun-(4)dın āyet ĥadįŝ fütülgen-(5)dür 

[28a] 

bu (4) sūrġalarıġa altundın naķş (5) ķılınġan çevresige altun suvı (6) bile āyet ĥadįŝ 

fütülgen 

 

katıl- "katılmak, dahil olmak."< ķat-ıl- (KBS 475) 

[36a] 

miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde (5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp 

miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler 

 

toġul- "doğmak."< toġ-ul- (KBS 291 toġ-/tuġ/doğ-) 

[5b] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

1.2.2.4. -DUr- 

 

Etken ve ettirgen fiiller türetir, yaygın bir kullanımı vardır. 

 

bildir- "bildirmek, öğretmiş olmak."< bil-dir- (KBS 144) 
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[20a] 

ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) dervāzesidin kirip Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl 

bolurlar baǾd ez delįl-(7)ler āyetlerini bildirüp Ĥażret-i [20b] (1) resūl śallāllāhu 

Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (2) rūzelerini ŧavāf ziyāret ķıldurġan 

 

keltür- "getirmek."< kel-tür- (KBS 367) 

[27b]  

Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur evvelķi dervazeleriniñ (4) ismini 

Bābü’s-Selām dėrler resūl (5) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem her namāzġa kelgen-

(6)leride selām bė-cā keltürüp kirer 

 

[19a]  

ķılā’lmagaylar her kim şekk (2) keltürse günāhgār bolġay 

ķıldur- "kıldırmak, kılmak işini yaptırmak."< ķı-l-dur- (KBS 508) 

[2a]  

Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar baǾd ez Cidde-yi Mübārekde Ĥażret-i (4) Ĥavvā 

rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni delįlleri āyet bile ŧavāf ziyāret (6) ķıldurġay 

 

yaġdur- " gökten herhangi bir şeyin düşmesi, yağdırmak"< yaġ-dur- (KBS 1025) 

 

[7b]  

ĥaŧme-yi [7b] (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[28b] 

ikkinci dervāzeleriniñ ismini [28b] (1) bābü’r-raĥmet dėrler Ĥaķķ Subĥāne (2) ve 

TeǾālā raĥmet nūr-ı İlahį tecellį-(3)sini yaġdurġan dervāzedür 

 

1.2.2.5. -y- (<-d-) 

 

Pekiştirme ekidir. 

toy- "doymak."< to-y- (KBS 300 to-d-/to-y-) 
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[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ 

toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

1.2.2.6. -n-/-(U)n- 

 

Ünlü ile biten fiil kök ve gövdelerinden sonra -n-, ünsüzle bitenlerden sonra araya 

birer bağlantı ünlüsü alarak gelen -n- eki, Türkçenin en eski dönemlerinden beri 

kapsamlı olarak kullanılır, işlek bir çatı ekidir (Korkmaz, 2014: 185).  

 

ya- (KBS 1053) (ya-n-/ yan-) 

1. dönmek, yön değiştirmek. 

 

[30a]  

bėşinci dervāzeleriniñ ismį [eksik] (4) Bābü’l-Vedā dėrler kėlip yanġan (5) 

ĥācįlerimiz elvedālaşıp (6) çıķarlar 

 

kılın- "kılınmak"< ķı-l-ın- (KBS 508) 

[5a]  

Beytu’llāh-ı Şerįf-(2)niñ bir dāne dervāzeleri bardur (3) be-tamām aǾżālarıġa altun 

bilen (4) seyr ķılınġan dervāzeleriġa ķara yafuķ (5) yalfuş bile fūşįde ķılġan 

 

1.2.2.7. -k- 

 

-k- eki tek heceli fiil köklerinden anlamı pekiĢtirilmiĢ "olma" fiilleri türetir. Bazı 

türetmelerde, kökle kaynaĢmıĢ olan ekte bir de dönüĢlülük iĢlevi görülür (Korkmaz, 

2014: 183). 

ya- (KBS 1033 ya-ķ-/ yak-) 

1. yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak. 
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[6b] 

yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) 

zeytūn yāġ yaķarlar 

 

[22b] 

üçünci miĥrāb-(5)nıñ ismini Miĥrābı Sekįne dėrler (6) bu miĥrāblarnıñ ikki ŧarafında 

ke'enne (7) ikkidin altı şemǾi yaķarlar 

 

[23b]  

Ĥarem-i Şerįf içinde ke'enne ķandįl-(2)din üç ķandįl bardur ikkisi (3) ķızıl laǾlge 

oħşar yine birisi (4) aķ ķandįldür bu üç ķandįller-(5)niñ her biri ki seksendin elligdin 

(6) ķırķ yėttidin mūm şemǾ yaķarlar 

 

[24a-24b-25a] 

mundın kiçik (3) ķandįldin tört ķandįl bardur (4) her birige yigirmi yėttidin şemǾ 

yaķarlar (5) baǾd ez mundın kiçik ķandįldin (6) on yėtti ķandįl bardur her birige (7) 

on birdin toķuzdın şemǾ [24b] (1) yaķarlar baǾd ez yėrge yıldızlıķ ķılıp (2) turġuzġan 

üç şįşe ķandįl bar-(3)dur bėrigi yafraķları be-tamām şįşe-(4)dür her birige yigirmi 

birdin şemǾ yaķar-(5)lar baǾd ez folāt fencerege yaķında (6) yėrge yıldızlıķ ķılıp 

turġuzġan (7) ħūrma śūretlik ikki ŧof ķandįl [25a] (1) bardur bėrigi yafraķları be-

tamām altun-(2)dur her birige yėttidin şemǾ (3) yaķarlar 

 

[27a] 

yumalaķ şįşe fānūs-(6)larıdın bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur be-tamām 

cümlesige zeytūn [27a] (1) yaġ yaķarlar 

 

1.2.2.8. -t- 

 

Ünlü ile ya da akıcı ya da patlayıcı ünsüzlerden biriyle biten geçişli veya geçişsiz fiil 

kök ve gözdelerine gelerek ettirgenlik fiilleri kuran işlek bir çatı ekidir (Korkmaz, 

2014: 188). 
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ya- (KBS 1086) (ya-t-/yat-)  

1. bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak 

[35a] 

üçünci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri 

çökelenip (6) yatġan miĥrābdur 

 

1.2.2.9. -mA- 

 

Bütün fiiller de olumsuz anlam oluşturur
5
. Yapılan çalışmada olumsuzluk ekinin tek 

örneği vardır. 

ķalma- "kalmamak"< ķal-ma- 

[8b]  

ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

[17b]  

Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp 

ķalmasa (3) ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) 

nābūd ķılur irdiler 

 

1.3. BĠRLEġĠK FĠĠLLER 

 

Eckmann birleĢik fiiller için Ģu ifadeyi kullanıyor: "Çağataycada, Farsçada olduğu 

gibi, hareketlerin büyük bir kısmı, iki unsurun yan yana getirilmesi ile ifade edilir. 

Bu iki unsurdan biri, umumiyetle Arapça ve Farsça, nadiren Türkçe bir isim -veya 

isim olarak kullanılan bir başka kelime- diğeri ise, daima Türkçe bir yardımcı fiildir. 

Bu yardımcı fiil, çok defa ķıl-, yap-, ėt-, ėyle- gibidir." (Eckmann, 2013: 62)  

 

Korkmaz, birleĢik fiillerin bir isim ile bir yardımcı fiilin, iki farklı fiil Ģeklinin yahut 

isim soylu bir veya birden fazla kelime ile bir esas fiilin birleĢmesinden oluĢan ve tek 

bir kavrama gelen karĢılık olan fiil türleri olduğunu söylemektedir (Korkmaz, 2014: 

199). 

                                                           
5
 Daha geniĢ bilgi için bk. (Hirik, 2010) 
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Ergin'e göre birleĢik fiiller bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil Ģeklinin meydana 

getirdiği kelime grubudur. Ergin isim veya fiil unsurunun önce, yardımcı fiilin sonra 

getirildiğini söylemektedir. Bununla birlikte Ergin yardımcı fiilin baĢına getirilen 

unsurun isim veya fiil olmasına göre “isimle birleĢik fiil yapan yardımcı fiiller” ve 

“fiille birleĢik fiil yapan yardımcı fiiller” olarak birleĢik fiilleri ikiye ayırmaktadır 

(Ergin, 2002: 386). 

 

Her araĢtırmacı tarafından farklı Ģekillerde ele alınan bu konuya, çalıĢmada örnek 

gösterilebilecek birleĢik fiiller Ģöyledir:  

 

1.3.1. Ġsim Unsuru Ġle Bir Yardımcı Fiilden OluĢan BirleĢik Fiiller 

 

Bu tür birleĢik fiilerde, yardımcı fiilin görevi, bir ismi fiil durumuna getirmektir. 

Dolayısıyla asıl anlam isim üzerindedir. Yardımcı fiil yalnızca isme etmek, yapmak, 

kılmak, olmak anlamları katarak fiilleĢtiren ve çekim eklerini alan bir iĢlev 

yüklenmiĢtir (Korkmaz, 2014: 693-746). 

 

Söz konusu metinde geçen birleĢik fiillerdeki isimler genel olarak daha çok yabancı 

kökenlidir. 

 

1.3.1.1. Ġsim+Bol- 

 

dāħįl bol- "dahil olmak, girmek, içinde bulunmak." 

[2a] 

tėve bile ikki künde (7) Mekke-yi Mükerremege dāħįl bolurlar 

 

[17a] 

Ĥarem-i (4) Şerįfge dāħįl bolsalar Ǿaşķ-ı (5) muĥabbetleriniñ yoķ cihetdin (6) 

Beltu’llāhnı körseler 

 

[17b] 

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler 
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[20a] 

ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) dervāzesidin kirip Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl bolurlar 

müstecāb bol- "kabul olunmak." 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

[29a]  

Ĥarem-i Şerįf-(2)din özini iħtiyāt ķılıp MüddeǾā(3)ġa kėlip müteveccih ķılur ikenler 

duǾā-(4)ları müstecāb bolur ikenler 

 

ŧalāķ bol- "talak olmak, dinen boşanmak." 

[6a]  

dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 

 

henāniyyet bol- "kolay olmak." 

[8b] 

her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar (4) şeriǾat 

ĥużūrıda ķasemi henāniyyet (5) bolġay 

 

 

fārįǾ bol- "boş olmak, rahat olmak." 

[9a] 

Ĥarem-i Şerįfde bir yüz on (3) yėtti yėrde sebįli'llāh zemzem-i şerįf (4) bardur her 

namāz vaķtide namāzdın (5) fārįǾ bolup tüş ķılġaylar 

 

nāzįl bol- "meydana gelmek, indirilmiş olmak." 

[14a]  

bir taş bardur Allāh TeǾālā elem neşrah (2) āyet nāzįl bolġandur 

 

 

 



 

26 
 

[35b]  

bėşinci miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve 

TeǾālādın innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur 

 

devā bol- "deva olmak, şifa olmak." 

[15a]  

her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś ķılıp ġusl ŧahāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup iddǾā 

ķılsa-(5)lar yėtmiş ikki ĥıllet cerāĥatlerige (6) devā bolġay 

 

berāber bol- "birlikte, aynı olmak." 

[18b] 

ramażān-ı şerįfde (2) ķılġan ikki Ǿumre bir ĥac ǾArafāt bilen (3) berāber bolġay  

 

günāhgār bol- "günahkar olmak." 

[19a]  

her kim şekk (2) keltürse günāhgār bolġay 

 

sāye bol- "gölge olmak." 

[32b]  

Mescįde’l Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ 

mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup turġan (6) cāydur anıñ üçün ġamāme 

dėrler 

 

fenāh bol- "geçip gitmek." 

[35a] 

Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur 

şehįd bol- "şehit olmak." 

 

[37a]  

resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem-(2)niñ tişleri şehįd bolġan (3) menķatleri bir ķubbe 

içindedür 
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finhān bol- "gizli olmak, gizlenmek." 

[37b] 

cenkge Ūĥud (7) taġıda resūl śallallāhu Ǿaleyhi vesellem [37b] (1) finhān bolġan 

ġārlarıġa kirip (2) ŧavāf ziyāret ķılıp 

 

1.3.1.2. Ġsim+Ķıl- 

 

ŧahāret ķıl- "temizlemek." 

[2a]  

üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

devri ķıl- "dönmek, çevirmek." 

 

[2b]  

Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet ĥadįŝlerini (3) oķutup Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti 

(4) merātebe devri ķılıp 

 

būse ķıl- "öpmek." 

[2b] 

Ĥacerü’l Esvedni būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap 

 

[5b] 

bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

ilticāh ķıl- "sığınmak." 

[2b] 

Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe estaġfirullāh dėp 

[4a] 

 

Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp 

 

duǾā ķıl- "dua etmek." 

[2b] 

şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe estaġfirullāh dėp duǾā ķılġay 
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[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay 

 

[8a] 

şol kök taş-(5)nıñ üstide ikki rekǾat namāz-ı nafile (6) oķup duǾā ķılsalar 

 

[12b] 

her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp (5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

saǾy ķıl- "say ibadetini yapmak." 

[3a] 

taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı 

pākize tüşürüp 

 

yād ķıl- "hatırlamak."  

[3b]  

zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ toķġan 

ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige keçürüp yād 

ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap 

 

münāsib ķıl- "uygun hale getirmek." 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp 

 

fūşįde ķıl- "gizlemek, örtmek." 

[4b]  

ķara yalfuş yafuķ bile fūşįde ķılġan 

 

seyr ķıl- "seyretmek, izlemek." 

[5a] 

Beytu’llāh-ı Şerįf-(2)niñ bir dāne dervāzeleri bardur (3) be-tamām aǾżālarıġa altun 

bilen (4) seyr ķılınġan dervāzeleriġa 
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ziyāret ķıl- "görmeye gitmek, ziyaret etmek." 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp 

 

[12b] 

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp 

 

[20b]  

resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (2) rūzelerini ŧavāf ziyāret ķıldurġay 

 

ķasem ķıl- "yemin etmek, söz vermek." 

[8b]  

her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

edā ķıl- "yapmak, yerine getirmek." 

[9a]  

śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 

 

[9b/10a]  

çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) evvel ŞāfiǾ maķām kün 

kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe (5) maķām-ı Cenūb 

ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı kün (7) çıķış ŧarafıge 

ķarap namāznı edā ķılur [10a] (1) sünnetci Mālik maķām-ı şimāl ŧarafıge ķarap (2) 

namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan beyt-i (3) şerįfniñ çehār ŧarafıge çehār mezheb (4) 

ķarap namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan (5) birbiriniñ arķasıdın namāznı (6) edā 

ķılıyorlar 

 

tüş ķıl- "düş görmek." 

[9a]  

her namāz vaķtide namāzdın (5) fārįǾ bolup tüş ķılġaylar 
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ħizmet ķıl- "hizmet etmek, hizmette bulunmak." 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

 

āgāhlıķ ķıl- "bilgilendirmek, bilgili eylemek." 

[11a] 

Ĥacerü’l Esvedge (5) āgāhlıķ ķılıyorlar 

 

muǾcize ķıl- "olağanüstü bir şey yapmak." 

[12a] 

resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı 

(i)şāret bile 

 

pāre ķıl-" parçalamak, ayırmak." 

[12a] 

üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 

 

pākįze ķıl- "temizlemek." 

[13b] 

kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp 

 

iħlāś ķıl- "yürekten bağlanmak." 

[15a] 

her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś ķılıp 

 

nābūd ķıl- "yok olmak." 

[17b] 

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler 

 

Ǿumre ķıl- "umre yapmak." 

[18b] 

her yılı ramażānda otuz kün [18b] (1) ġuça Ǿumre ķılurlar 
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yıldızlıķ ķıl- "parlaklaştırmak." 

[24b] 

şemǾ [24b] (1) yaķarlar baǾd ez yėrge yıldızlıķ ķılıp (2) turġuzġan üç şįşe ķandįl bar-

(3)dur 

 

naķķāş ķıl- "süslemek." 

[25a] 

altun bile āyet ĥadįŝler (6) fütülgen üstün künbezleri-(7)ġa naķķāş ķılınġan çevresige 

 

[28a] 

bāb-(3)ü’s-selāmnıñ üstün tüben bu (4) sūrġalarıġa altundın naķş (5) ķılınġan 

çevresige altun suvı (6) bile āyet ĥadįŝ fütülgen 

 

vaǾde ķıl- "mühlet vermek."  

[28a] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā vaǾde [28a] (1) ķılıpdurlar ki 

 

iħtiyāt ķıl- "tedbirli davranmak." 

[29a] 

törtinci dervāze(ler) [29a] (1) Ǿazįz evliyā enbiyālar Ĥarem-i Şerįf-(2)din özini iħtiyāt 

ķılıp MüddeǾā(3)ġa kėlip 

 

müteveccih ķıl- "yönelmek." 

[29a] 

MüddeǾā(3)ġa kėlip müteveccih ķılur ikenler duǾā-(4)ları müstecāb bolur ikenler 

 

revā ķıl- "uygun görmek, yerinde bulmak." 

[29b] 

Ĥaķķ Subĥāne [29b] (1) ve TeǾālā ĥācetini revā ķılġay 
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taǾyin ķıl- "atamak." 

[38b]  

Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-selām vaĥiy kėltürüp 

(4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür 

 

muħtażar ķıl- "kısaltmak, özetlemek." 

[43b]  

maħśūśan söz (5) bisyār ėrdi muħtażar (6) ķılduķ vallāhu aǾlem 

 

1.3.2. Ġsim Unsuru Ġle Bir Asıl Fiilden OluĢan BirleĢik Fiiller 

 

Öztürk anlamca kaynaĢmıĢ-deyimleĢmiĢ birleĢik fiillerin bir isimle bir fiil 

unsurundan veya bir fiille bir baĢka fiil unsurundan oluĢtuğunu belirterek yapı 

içerisinde özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı görevleri aldığını söylemektedir 

(Öztürk, 2008: 46). 

 

Karahan ise bu kuruluĢtaki birleĢik fiillerin önemli özelliklerinden birinin yardımcı 

fiillerin yerine asıl fiillerin kullanılıyor olduğunu söylemektedir. Karahan bu yapıda 

yer alan kelimelerden biri veya hepsi ya sözlük anlamlarını kaybettiğini ve 

deyimleĢtiğini söylemektedir (Karahan, 2006: 75). 

 

ÇalıĢmada bu konu ile ilgili yeterli sayıda örnek yer almaktadır. Söz konusu metinde 

geçen isim unsuru ile bir asıl fiilden oluĢan birleĢik fiil örnekleri Ģunlardır: 

 

iĥrām baġla- " ihram kıyafetini giymek." 

[2a]  

ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

namāz oķu- "namaz ibadetini yerine getirmek." 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay 
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[8a] 

her kim şol [8a] (1) kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve 

TeǾālā-(3)dın her ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 

 

[23a] 

bu miĥrāb [23a] (1) nebį Ĥażret-i resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem (2) aśĥāblar bilen 

namāz oķuġan (3) miĥrābdur 

 

iĥramdın çıķ- " hac görevini yerine getirdikten sonra, giymiş olduğu ihramı çıkarmak." 

[3a] 

Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın 

çıķarlar 

 

köñlige keçür- "bir şeyi düşünmek, olmasını istemek." 

[3b]  

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[6a]  

dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 

 

ezān ayt- "ezan okumak." 

[9a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān 

[9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 

 

śalavāt ayt- "salavat okumak." 

[9a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān 

[9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 
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müvekkil tur- "vekil olmak." 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

ellig ikki aķte (3) ķılınġan sįyāy aġvātleri bar-(4)dur 

 

ķarap tur- "bakmak." 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur 

 

[28b]  

üçünci dervāzeleriniñ (5) ismini Bābü’l-Mecįdį dėrler cenkge (6) Ūĥud taġıġa ķarap 

turġan (7) dervāzedür 

 

cānıġa sal- "can vermek." 

[13b]  

Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (5) ķarınlarını yarıp 

ucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp yine cānıġa salıp 

 

mįrādıġa yėt- "dileğe ulaşmak, murada erişmek." 

[14b] 

şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

özini ur- "kendinden geçmek."  

[17b]  

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler 

 

namāzġa tur- "namaz ibadetine başlamak." 

[38b] 

ķıble-yi taǾyinde resūlullāh (7) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem aśħāblar [38b] (1) bilen 

namāzġa turġanlarıda Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-

selām vaĥiy kėltürüp (4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür 
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1.3.3. Bir Yanı Zarf-fiil Bir Yanı Asıl Fiil Olan BirleĢik Fiiller: Tasvir Fiilleri 

 

Tasvir fiillerini birçok araĢtırmacı farklı Ģekillerde adlandırmıĢtır. 

 

TimurtaĢ, tasvir fiillerinin –a, -e yahut –u, -ü gerundium Ģekillerine hususî fiiller 

eklemek suretiyle yapıldığını ve devamlılık, çabukluk, yaklaĢma ve iktidar fiilleri 

olmak üzere dört çeĢit olduğunu belirtmektedir (TimurtaĢ, 2005: 160). 

 

Gabain, bu kuruluĢtaki birleĢik fiiller için u yahut p almıĢ bir mantıkî esas fiilden 

sonra kullanıldığında kendi anlamlarını kaybedebileceklerini söylemektedir. Gabain 

bir de böyle birleĢik fiilleri yüklem olarak iĢ gördükleri gibi vasıflık vs. olarak da iĢ 

görebildiklerini belirtmektedir (Gabain, 2007: 90). 

 

Karaağaç isimlerle yapılan birleĢik fiillerde olduğu gibi bu fiillerle yapılan birleĢik 

fiil öbeklerinde de yardımcı fiilin geriye doğru iĢlev gördüğünü yani yardımcı fiilin 

yönünün geriye doğru olduğunu söylemektedir. Karaağaç bunu Türkçenin yapımlık 

yönü olarak tarif eder ve yardımcı fiilin bir fiilden fiil yapma eki gibi çalıĢtığını 

söyler (Karaağaç, 2009: 158). 

 

ÇalıĢmanın bu kısmında söz konusu metinde geçen tasvir fiilleri ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢılan metinde süreklilik ve tezlik fiillerine örnek bulunurken, yeterlilik ve 

yaklaĢma fiillerine örnek bulunamamıĢtır.  

 

1.3.3.1. Süreklilik Fiili 

Genel Türkçede olduğu gibi Çağatay Türkçesinde de tur- yardımcı fiili ile 

yapılmaktadır. Asıl fiiller -A, -U, -y veya -p zarf-fiil ekleri alırlar (ArgunĢah, 2014: 

183). 

 

[3b] 

köñlige keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[24b]  

yėrge yıldızlıķ ķılıp (2) turġuzġan üç şįşe ķandįl bar-(3)dur 
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[27a]  

Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-(6)niñ būy kelip tururlar 

 

[32b]  

Mescįde’l Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ 

mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup turġan (6) cāydur 

 

1.3.3.2. Yeterlilik Fiili 

Çağatay Türkçesinde yeterlilik yapısı al- fiiliyle yapılmaktadır. Nadiren Oğuz 

Türkçesinin etkisiyle bil- ve u- fiilleri de kullanılır. Yardımcı fiil -A, -y zarf-fiil eki 

almıĢ asıl fiillerden sonra gelir: ėyley almas "eyleyemez", ķıla alsam "yapabilsem", 

añlayu bilmese "anlayamasa", bolumas (< bola umas) "olamaz" (ArgunĢah, 

2014:183).  

 

Söz konusu metinde bu örnek bulunmamaktadır. 

 

1.3.3.3. Tezlik Fiili 

Çağatay Türkçesinde tezlik fiili Türkçede olduğu gibi bėr- yardımcı fiili ile 

yapılmaktadır ve asıl fiiller -A, -U veya -p zarf fiil ekleri alırlar. 

 

[38b] 

ķıble-yi taǾyinde resūlullāh (7) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem aśħāblar [38b] (1) bilen 

namāzġa turġanlarıda Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-

selām vaĥiy kėltürüp (4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür 

 

1.3.3.4. YaklaĢma Fiili 

Çağatay Türkçesinde yaz- yardımcı fiili ile yaklaşma fiili yapılmaktadır.  

 

Metinde yaklaĢma fiili örneği tespit edilememiĢtir. 
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1.4. FĠĠL ÇEKĠMĠNDE KĠġĠ 

 

Çekimli fiildeki şahıs ekleri, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın hangi şahıslar tarafından 

yapıldığını bildiren bir gramer kategorisidir. Dolayısıyla bu ekler, fiildeki oluş ve 

kılışı, bir şekil ve zaman kalıbı içinde şahıslara bağlayan eklerdir. Şekil ve zaman 

eklerinden sonra gelen şahıs ekleri, kendilerinden sonra yalnız soru ekleri alabilirler. 

Çekimli bir fiilde konuşan, dinleyen ve kendisinden söz edilen olmak üzere başlıca 

üç şahıs vardır. Bu şahısların teklik ya da çokluk biçimlerinde bulunmasına göre, 

bunlara sayı kategorisi de eklenmiş olur (Korkmaz, 2014:518). 

 

1.4.1. KiĢi Zamiri Kökenli KiĢi Ekleri 

Bunlar şahıs zamirlerinin zamanla ekleşmesinden oluşmuş bulunan şahıs ekleridir 

(Korkmaz, 2014:518).  

Çağatay Türkçesinde kullanımı şu şekildedir: 

 

Tablo 1: Kişi zamiri kökenli kişi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-m/mėn 1.-mIz/-k/biz 

2.-ñ/sėn 2.-ñIz/siz 

3.Ø 3.-lAr  

 

Çağatay Türkçesinde bulunan kişi zamiri kökenli kişi eklerinden çalışmada bulunan 

örnekler aşağıda verilmiştir: 

 

[2a]  

üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[2a] 

Mekke-yi Mükerremege dāħįl bolurlar 
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[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey ķalmaslar 

dėpdür-(6)ler 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar 

 

[17b] 

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

ėrdiler ol cihetdin (6) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerni alurlar 

 

[22b] 

Ĥarem-i Şerįf içinde [22b] (1) üç miĥrabları bardur evvelķi (2) miĥrābnıñ ismini 

Miĥrāb-ı Mecįdį (3) dėrler ikkinci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nebį dėrler üçünci 

miĥrāb-(5)nıñ ismini Miĥrābı Sekįne dėrler 

 

[31a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip 

MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey 

 

[36a/36b]  

miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde (5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp 

miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler bu Medįne-yi Münevvere [36b] (1) deki 

ķudret-i İlahini körseler Ǿaķlı (2) ĥayrān ķalurlar 

 

1.4.2. Ġyelik Kökenli KiĢi Ekleri 

 

Bu ekler de aslında birer iyelik eki iken, zamanla fiil çekimlerinde şahıs gösteren 

ekler olarak da kullanılmıştır (Korkmaz, 2014:518).  
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Tablo 2: İyelik kökenli kişi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-Im 1.-k 

2.-Iñ 2.-ñIz 

3.Ø 3.-lAr/ Ø 

 

Çalışılan metinde iyelik kökenli kişi eklerine rastlanılmamıştır. 

 

1.4.1.3. Emir Kipi KiĢi Ekleri 

 

Emir kipinde, kip ekleri ile şahıs ekleri iç içe girmiştir. Fiil kök e gövdesine getirilen 

kip eki aynı zamanda şahsı da karşılar. Bu nedenle kip eklerinden sonra ayrıca şahıs 

ekleri gelmez. Bu kipte her şahıs için ayrı bir emir eki vardır (Korkmaz, 2014:519). 

Çağatay Türkçesinde kullanımı şu şekildedir: 

 

Tablo 3: Emir kipi kişi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-y/-Ay/-Ay-mėn/-yIn/-AyIn/-AyIm/-

Ayıñ/-GAyIn 

1.-AlIm/-AlI/-AlUK/-AlIñ/-AlUñ 

2. -Ø/-GIl/-KIl/-GIn 2.-(I/U)ñ/-(I/U)ñIz/-(I/U)ñlAr/-(I/U)ñızlAr 

3.-sUn/-sU 3.-sUnlAr 

 

Çalışılan metinde emir kipi kişi eklerine rastlanılmamıştır. 
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1.5. FĠĠLDE ÇATI 

 

Türkçede fiiller barındırdıkları hareketleri gerçekleĢtiren öznenin hareket 

karĢısındaki durumlarına göre çeĢitli sınıflara ayrılırlar. Bunlar etken, edilgen, 

dönüĢlü, iĢteĢ ve ettirgen olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

1.5.1. Etken Çatı  

 

Türkçede çatı eki almamıĢ, kök ve gövde halindeki, geçiĢli, geçiĢsiz bütün fiiller 

cümlede birer özneye ihtiyaç duyarlar, bunlara etken fiil demekteyiz. Etken fiiller le 

kurulan çatı da etken çatı olmaktadır. Yani etken çatı yüklem tarafından belirtilen 

iĢin özne tarafından doğrudan doğruya yapıldığını gösteren eksiz yalın çatıdır 

(Korkmaz, 2014:499/500).  

 

Yapılan çalıĢmada tespit edilen etken fiiller ise Ģunlardır: 

 

[1b/2a] 

evvel memleketdin (7) kelgen ĥācįlerimiz deryādın [2a] (1) üç künlük yėrdin ġusl 

ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[9b]  

sünnetci Ĥanįfe (5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor 

 

[17b]  

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

ėrdiler 

 

1.5.2. Edilgen Çatı 

 

Edilgen çatı, etken fiillere –(I)l-/-(U)l- ve –(I)n-/-(U)n- eklerinin getirilmesiyle 

yapılan ve öznenin yüklemdeki olayın gerçekleĢmesine dahlinin olmadığı çatıdır.  
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Etken fiillerden –(I)l-/-(U)l- ve –(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurulan fiiller edilgen fiillerdir 

(Korkmaz, 2014:500).  

 

Yapılan çalıĢmada tespit edilen edilgen fiiller ise Ģunlardır: 

 

[23b]  

Ĥarem-i Şerįf içinde ke'enne ķandįl-(2)din üç ķandįl bardur ikkisi (3) ķızıl laǾlge 

oħşar yine birisi (4) aķ ķandįldür bu üç ķandįller-(5)niñ her biri ki seksendin elligdin 

(6) ķırķ yėttidin mūm şemǾ yaķarlar (7) bu ķandįllerniñ çevsesige asılġan [24a] (1) 

moncaķlarınıñ ŝāne ĥaddedin (2) ziyādedür 

 

[36a]  

yanıda zemzem-(3)ħāneleri bardur baǾd ez miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde 

(5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[4b/5a]  

aǾżālarıġa ism-i allāh ism-i muĥammeden (4) resūlullāh fütülgen cellecelāllallāh lā 

(5) ilāhe illallāhu muĥammed resūlullāh (6) fütülgen otrasıġa altun kemerleri (7) 

bardur be-tamām altundan āyetler [5a] (1) fütülgen baǾd ez Beytu’llāh-ı Şerįf-(2)niñ 

bir dāne dervāzeleri bardur (3) be-tamām aǾżālarıġa altun bilen (4) seyr ķılınġan 

dervāzeleriġa 

 

1.5.3. Meçhul Çatı (Öznesiz Çatı) 

 

Yüklemde belirtilen hareketin kim/ne ya da kimler/neler tarafından gerçekleĢtirildiği 

hiçbir Ģekilde bilinmeyen çatıdır. Edilgen çatıda özne aktif değil pasiftir. Meçhul 

çatıda ise özne gerçekten bilinmemektedir. Cümle öznesizdir. Edilgen çatı geçiĢli 
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fiillerden kurulduğu halde meçhul çatılar, geçiĢsiz fiillerden yine aynı Ģartlara bağlı –

(I)l-/-(U)l- ve –(I)n-/-(U)n- ekleri ile kurulur (Korkmaz, 2014:502).  

Yapılan çalıĢmada tespit edilen örnekler ise Ģunlardır: 

 

[36a]  

yanıda zemzem-(3)ħāneleri bardur baǾd ez miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde 

(5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

1.5.4. DönüĢlü Çatı 

Yapılan iĢin, hareketin yapana döndüğü ya da iĢin, harektin kendi kendine yapıldığını 

ya da olduğunu gösteren çatıdır. Özne hem yapıcı hem de yapılan iĢten etkilenen bir 

konuma sahiptir. DönüĢlü fiiller genellikle -(I)n-/-(U)n- eki ile yapılırken bazı 

durumlarda -(I)l-(U)l ve -(I)ş/-(U)ş ekleri ile de sağlanmaktadır (Erdem vd, 2015: 

464). 

 

Söz konusu eserde dönüĢlü çatı örneğine rastlanılmamıĢtır. 

 

1.5.5. ĠĢteĢ Çatı 

 

Bir iĢin bir eylemin birden fazla kiĢi tarafından karĢılıklı ya da birlikte yapıldığını 

gösteren –(I)Ģ-/-(U)Ģ- ekini hem geçiĢli hem de geçiĢsiz fiillere alarak yapılan çatıdır 

(Erdem vd, 2015: 465).  

 

Söz konusu eserde iĢteĢ çatı örneğine rastlanılmamıĢtır. 
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1.5.6. Ettirgen Çatı 

 

Korkmaz, ettirgen çatıyı yapma, etme bildiren geçiĢli fiiller ile olma bildiren geçiĢsiz 

fiilleri; yapma, yaptırma ve ettirme bildiren geçiĢli fiillere çeviren bir çatı türü 

Ģeklinde açıklamaktadır. – -DIr-/-DUr-, -(I)t-/-(U)t-, -(I)r-/-(U)r-, Ar-, -DAr-, -(I)z-/ -

(U)z- ekleriyle bu çatının sağlandığını söyleyen Korkmaz bu eklerin hepsinin 

iĢlevinin aynı olduğunu belirtmektedir. Ettirgen çatıda cümlenin öznesi genellikle iĢi 

yapan değil yaptırandır. Korkmaz, bu açıklamalarından sonra her bir ekin ettirgen 

çatı yapmadaki iĢlevini açıklamaktadır (Korkmaz, 2014: 507/512). 

 

Yapılan çalıĢmada tespit edilen ettirgen çatı örnekleri ise Ģunlardır: 

 

[20a] 

Allāh TeǾālā Ǿaleyhüm ecmaǾįn ammā Medįne-yi (2) Münevvereniñ ŧavāf ziyāretleri-

(3)niñ beyānıdurlar evvel memleketdin (4) kelgen ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) 

dervāzesidin kirip Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl bolurlar baǾd ez delįl-(7)ler āyetlerini 

bildirüp 

 

[3b]  

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

1.6. FĠĠL ÇEKĠMĠNDE ZAMAN VE KĠP BĠLDĠREN EKLER 

1.6.1. Fiilde Çekim 

 

Fiil çekimi fiil tabanlarının kiĢi, zaman, Ģekil gibi çekimlerinden oluĢur. Çağatay 

Türkçesindeki fiil çekimi, önceki dönemlerin devamı niteliğindedir. Çağatay 

Türkçesine has kimi çekim biçimleri de ortaya çıkmıĢtır (ArgunĢah, 2014: 162).  
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1.6.2. Zaman Bildiren Ekler 

 

Korkmaz çekimli fiilde bir oluĢ ve kılıĢı Ģekle bağlayan kalıp dıĢında bir de zaman 

öğesi olduğunu söyler ve fiilde zamanı fiilin gösterdiği oluĢ ve kılıĢın baĢı ve sonu 

belli olmayan zaman çizgisinin neresinde gerçekleĢtiğini bildiren bir gramer 

kategorisi olarak tanımlar. Fiilin zamanını gösteren özel eklerin bulunduğunu 

söyleyen Korkmaz, zamanı, görülen geçmiĢ zaman, duyulan geçmiĢ zaman, Ģimdiki 

zaman, gelecek zaman ve geniĢ zaman olarak ele almaktadır (Korkmaz, 2014: 527). 

 

1.6.2.1. Görülen GeçmiĢ Zaman  

 

Bu zaman fiilin bildirdiği hareketin, iĢin ya da oluĢun bulunulan andan daha önceki 

bir zamanda bittiğini göstermektedir. Çağatay Türkçesinde görülen geçmiĢ zaman 

eki -DI, -DU’dur (ArgunĢah, 2014: 162).  

 

Ekin Çağatay Türkçesinde kullanımı Ģu Ģekildedir: 

 

Tablo 4: Görülen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-DIm, -DUm 1.-DIK, -DUK 

2.-DIñ, -DUñ 2.-DIñIz, -DUñUz 

3.-DI 3.-DIlAr 

 

Görülen geçmiĢ zaman eki incelenen metinde ise Ģu örneklerde geçmektedir: 

 

[43b] 

tamām ķīla almagay maħśūśan söz (5) bisyār ėrdi muħtażar (6) ķılduķ vallāhu aǾlem 

(7) bi’s śevāb 

 

[5b] 

yine mende günāh ķaldı mu iken 
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[8b] 

ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

[12a] 

resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı 

(i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 

 

[12b]  

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar 

 

1.6.2.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zaman 

 

Bu ek ile çekimlenmiĢ fiillerde fiilin gösterdiği hareket içinde bulunulan zamandan 

daha önce gerçekleĢmiĢtir; ancak konuĢur bu hareketin gerçekleĢmesine Ģahit 

olmamıĢ, görmemiĢtir. Çağatay Türkçesinde öğrenilen geçmiĢ zaman -mIş, -ġAn 

sıfat-fiilleriyle ve –p (dur / tur, seyrek olarak da durur / turur) + şahıs eki yapısı ile 

kurulur (Eckmann, 2013: 133-136). Çağatay Türkçesinde öğrenilen geçmiĢ zaman 

ekleri iki ayrı Ģekilde aĢağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

Tablo 5: Öğrenilen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-mIş-mėn 1.-mIş-biz 

2.-mIş-sėn 2.-mIş-siz 

3.-mIş 3.-mIşlAr 
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Tablo 6: Öğrenilen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-(I/U)p-mėn, -(I/U)ptIr-mėn, -(I/U)ptUr-

mėn, -(I/U)p turur-mėn 

1.-(I/U)p turur-miz 

2.-(I/U)p-sėn, -(I/U)ptIr-sėn 2.-(I/U)ptUr-siz, -(I/U)p turur-siz 

3.-(I/U)ptIr, -(I/U)ptUr, -(I/U)p turur 3.-(I/U)ptIrlAr, -(I/U)ptUrlAr, -(I/U)p tururlar 

turur 

 

Ancak incelenen metinde tabloda gösterilen öğrenilen geçmiş zaman eklerinin her 

birini tanıklayan örneklere rastlanılmamıştır. Metinde yer alan örnekler aşağıda 

verilmiştir: 

 

[28a] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā vaǾde [28a] (1) ķılıpdurlar ki Bābü’s-Selām miñ (2) 

Ǿarşımdın uluġraķdurlar 

 

[4b]  

ķara yalfuş yafuķ bile fūşįde ķılġan (2) bu ķara yalfuş yafuķnıñ 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved 

 

[7b] 

ĥaŧme-yi [7b] (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[32b]  

Mescįde’l Ġamāmeni ziyāret (2) ķılġay baǾd ez Mescįde’l Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol 

ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup 

turġan (6) cāydur anıñ üçün ġamāme dėrler 
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1.6.2.3. GeniĢ Zaman 

 

Çağatay Türkçesinde geniĢ zaman -(U)r/-Ar ekleriyle oluĢturulmaktadır. Bu ek fiilin 

gerçekleĢtiği hareketin geniĢ zamanda meydana geldiğini bildirir (ArgunĢah, 2014: 

166). 

 

Çağatay Türkçesinde bulunan geniĢ zaman ekleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir: 

 

Tablo 7: Öğrenilen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-r-mėn, -Ar-mėn, -Ur-mėn 1.-r-miz, -Ar-miz, -Ur-miz, -Ur-biz 

2.-r-sėn, -Ar-sėn, -Ur-sėn 2.-r-siz, -Ar-siz, -Ur-siz 

3.-r, -Ar, -Ur 3.-rlAr, -ArlAr, -UrlAr 

 

Çağatay Türkçesinde bulunan bütün geniş zaman örnekleri çalışılan metinde 

bulunmamaktadır. Metinde tespit edilen geniş zaman örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

[2a]  

üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar 

 

[10b] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (7) çehār ŧarafı dervāzeleri bir ĥesābda [10b] (1) ķırķ çıķar yine bir 

ĥesābda ķırķ çıķar 

 

[36a]  

bir taġnıñ içinde (5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp miķdār yėrge kėlip başķa (7) 

ayrılıp kėterler 
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[14b] 

her kim cebel-i (3) sūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret (4) ķılıp ikki rekǾat namāz oķup (5) duǾā 

ķılġay şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

[17a]  

şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı muĥabbet ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-(3)larını 

alıp ķalurlar 

 

[17b]  

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler ol cihetdin (6) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerni alurlar 

 

[27b]  

altı yüz ellig ķadem kėlür baǾd ez Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur 

 

[3b]  

köñlige keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[3a]  

taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı 

pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

1.6.2.4. ġimdiki Zaman  

 

Çağatay Türkçesinde Ģimdiki zaman ekini zarf fiil ekleriyle tur- ve yoru- yardımcı 

fiilleri birlikte oluĢtururlar (ArgunĢah, 2014: 168). 

 

Dağıstanlı'ya göre Ģimdiki zaman yapısı aynı zamanda genel geçer durumlar ve 

sürerlilik de ifade eder (Dağıstanlı, 2012: 1344). 

 

Çağatay Türkçesinde bulunan Ģimdiki zaman ekleri Ģu Ģekildedir: 
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Tablo 8: Öğrenilen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-AdUr mėn, -A turur-mėn, -U turur-

mėn 

1. .-AdUr-biz 

2.-AdUr-sėn 2.-AdIr-siz, -ydIr-siz 

3.-AdUr, -A turur, -A durur, -ydUr, -y 

turur 

3.-AdIrlAr, -ydIrlAr, -A tururlar 

 

 

ÇalıĢılan metinde ise tespit edilen Ģimdiki zaman ekleri aĢağıda verilmiĢtir. Ayrıca 

söz konusu metinde dönemin özelliğinden farklı olarak -yor ekinin kullanıldığı da 

görülmüĢtür. 

 

[27a] 

ķısmį ķısmį (4) Ǿalāmet-i naķķāşlarnı ķılġan Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-

(6)niñ būy kelip tururlar 

 

[7a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor 

 

[9b/10a] 

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) 

evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe 

(5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı 

kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur [10a] (1) sünnetci Mālik maķām-ı 

şimāl ŧarafıge ķarap (2) namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan beyt-i (3) şerįfniñ çehār 

ŧarafıge çehār mezheb (4) ķarap namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan (5) birbiriniñ 

arķasıdın namāznı (6) edā ķılıyorlar 

 

[11a]  

Ĥacerü’l Esvedge (5) āgāhlıķ ķılıyorlar 
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1.6.2.5. Gelecek Zaman 

 

Çağatay Türkçesinde iki türlü gelecek zaman eki kullanılır. Asıl gelecek zaman eki 

olan -GA, -GAy, -KAy kiĢi zamirleriyle çekimlenir. Sıfat-fiil kökenli -GU, -KU eki 

ise üzerine iyelik eki ve bazen tur- yardımcı fiilini de alır. Bu ekler bazen istek 

iĢlevleriyle de kullanılırlar (ArgunĢah, 2014: 170).  

 

Çağatay Türkçesinde bulunan gelecek zaman ekleri Ģu Ģekilde gösterilebilir : 

 

Tablo 9: Öğrenilen geçmiş zaman ekleri 

Teklik  Çokluk  

1. -GA-mėn, -GAy-mėn, -KAy-mėn 1. -GA-biz, -GAy-biz, -KAy-biz 

2. -GA-sėn, -GAy-sėn, -KA-sėn 2. -GA-siz, -GAy-siz, -KAy-siz 

3. -GAy, KAy 3. -GAylAr, KAylAr 

 

Söz konusu metinde ise gelecek zaman ekleri şu şekilde kullanılmıştır: 

[2a] 

Cidde-yi Mübārekde Ĥażret-i (4) Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni 

delįlleri āyet bile ŧavāf ziyāret (6) ķıldurġay 

 

[2b] 

Ĥacerü’l Esvedni būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh 

(7) tövbe estaġfirullāh dėp duǾā ķılġay 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar 

 

[5b]  

Ĥaķķ TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret 

ķılıp bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 
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[15a]  

her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś ķılıp ġusl ŧahāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup iddǾā 

ķılsa-(5)lar yėtmiş ikki ĥıllet cerāĥatlerige (6) devā bolġay 

 

[16a]  

ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (2) namāz edā ķılġay baǾd ez miķdārı yanıda (3) Cebel-i 

ǾÖmerde CennetǾül-MeǾvānıñ ziyāret-(4)lerini ķılġay CennetǾül-MeǾvāda 

 

[20b]  

resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (2) rūzelerini ŧavāf ziyāret ķıldurġay 

 

[31a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip 

MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey 

 

[43b]  

dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) 

tamām ķīla almagay maħśūśan söz (5) bisyār ėrdi 

 

[8b]  

namāznıñ ŝevābını fütügeyler ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr 

(3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

 

1.6.3. Kip Bildiren Ekler 

1.6.3.1. Kip ve Kiplik Kavramları Hakkında 

 

Gerek Türkoloji alanında yapılmıĢ çalıĢmalar olsun gerekse diğer dillerin incelendiği 

çalıĢmalarda olsun kip ve kiplik kavramları karıĢtırılan, kimi zaman da birbirlerinin 

yerlerine kullanılan kavramlardır
6
. 

 

                                                           
6
 Kip ve kiplik terimlerinin tanımları ve bu konudaki tartıĢmalar için bk. (S. Hirik, 2013). 
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S. Hirik kip kavramını Ģu Ģekilde tanımlar: "Kip, bazı geleneksel dil bilgisi 

kitaplarında zaman kavramı ile; bunun yanı sıra bugün de kiplik kavramı ile en çok 

karıştırılan terimdir. Kimi tanımlarda ise kipin şekil ve zaman eklerinden oluştuğu 

söylenmektedir. Kip, en basit tanımıyla konuşurun sözcesinde var olan/beliren ruh 

durumu ve tutumudur. Bu tutum öznel olabileceği gibi nesnel bir özellik de 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla konuşurun olaya iki türlü yaklaşımı söz konusudur: 

nesnel ve öznel" (S. Hirik, 2013: 5). 

 

Korkmaz tarafından ise kip fiil kök veya gövdesinin gösterdiği oluĢ ve kılıĢın zaman 

ve Ģahıs kavramlarına bağlı olarak ne Ģekilde yapıldığını ve olduğunu gösteren 

gramer kategorisi olarak tarif edilmektedir (Korkmaz, 2014: 517). 

 

AraĢtırmacıların bazıları kip kavramını zaman kavramından ayrı tutmaktadır. Dilaçar 

kipin zaman ile ilgisi olmadığını düĢünen araĢtırmacılardandır. Dilaçar’a göre kip 

fiilin gösterdiği sürecin hangi psikolojik koĢullar altında meydana geldiğini ya da 

gelmek istendiğini bildiren ve ruh durumunu kiĢisel duyguları, niyeti, isteği belirten 

bir gramatikal bir ulamdır (Dilaçar, 1971: 106-107).  

 

Vardar konuĢur ile dinleyici arasındaki bildiriĢim türüne göre cümlenin içerdiği 

yapının özelliğini kiplik olarak ifade etmektedir (Vardar, 1980: 104). 

 

E. Hirik ise kiplik tanımı için Ģunları söyler : "Gerçek dünyada var olan duygu 

durumlarının dilde karşılıkları bulunmaktadır. Bu duygu durumlarının dilde temsil 

edildiği göstericilerin her biri kipliktir. Bu işaretleyiciler ve onların anlam alanları 

araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır" (Hirik, 2014: 641). 

 

Bu bilgilerden hareketle metinde bulanan kip ve kiplikler Ģu Ģekildedir. 

 

1.6.3.2 ġart Kipi 

 

Bir oluĢ ve kılıĢı Ģarta veya dilek, istek ve niyete bağlayan bir tasarlama kipdir 

(Korkmaz, 2014: 600). 
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Çağatay Türkçesinde Ģart kipi zengin bir iĢleve sahiptir. ġart kipinin yanında istek ve 

zarf fiil iĢlevinde de kullanılır. Bu kip iyelik kökenli kiĢi ekleriyle çekimlenir 

(ArgunĢah, 2014: 174).  

 

Çağatay Türkçesinde Ģart kipi taploda gösterildiği gibi kullanılmaktadır: 

 

Tablo 10: Şart kipi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1. -sAm 1. -sAk 

2. -sAñ, -sAñan 2. -sAñız, sAñızlar 

3. -sA 3. -sAlAr 

 

Söz konusu eserde bulunan şart kipine örnekler ise şöyledir: 

 

[19a]  

her kim şekk (2) keltürse günāhgār bolġay 

 

[6a]  

köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[8b]  

her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar (4) şeriǾat 

ĥużūrıda ķasemi henāniyyet (5) bolġay 
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[8a]  

şol kök taş-(5)nıñ üstide ikki rekǾat namāz-ı nafile (6) oķup duǾā ķılsalar Allāh 

TeǾālā (7) nāme-yi aǾmalıġa yėtmiş ikki miñ rekǾat [8b] (1) namāznıñ ŝevābını 

fütügeyler 

 

[17a]  

Ĥarem-i (4) Şerįfge dāħįl bolsalar Ǿaşķ-ı (5) muĥabbetleriniñ yoķ cihetdin (6) 

Beltu’llāhnı körseler közidin (7) ķaŧre yaş çıķmaslar 

 

[17b]  

Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp ķalmasa (3) ol 

ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

irdiler 

 

[18b]  

ammā Mekke-yi Mükerremeniñ içinde (4) ziyāretlerniñ ŝevābını cemįǾ deryālar (5) 

suvı siyāh bolsalar cemiǾ dıraħt-(6)ları ķalem bolsalar cemiǾ kātibler (7) fütügüçi 

bolsalar fütüb be-tamām 

 

[23a]  

her kim bu miĥrābda ikki (4) rekǾat namāz oķusalar Ĥaķķ Subĥāne (5) ve TeǾālā 

nāme-i aǾmālıġa yėtmiş ikki miñ (6) rekǾat namāznıñ ŝevābını fütügeyler 

 

[43b] 

ammā Medįne-yi Münevvereniñ içinde-(6) deki ziyāret cāylarınıñ (7) ŝevābını cemiǾ 

deryālar suvı [43b] (1) siyā(h) bolsalar dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar 

kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) tamām ķīla almagay maħśūśan söz (5) bisyār 

ėrdi 

 

[8a]  

kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her 

ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 
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[14b]  

her kim cebel-i (3) sūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret (4) ķılıp ikki rekǾat namāz oķup (5) duǾā 

ķılġay şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

[31a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip 

MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey 

[36b] 

 

Medįne-yi Münevvere [36b] (1) deki ķudret-i İlahini körseler Ǿaķlı (2) ĥayrān 

ķalurlar 

 

1.6.3.3. Emir Kipi 

 

Çağatay Türkçesinde emir anlamını ve şahsı belirtmek üzere her şahıs için farklı bir 

ek kullanılmıştır. Eckmann eserinde "emir sadece ikinci ve üçüncü şahıslarda 

mevcuttur " (Eckmann, 2013: 123) der. 

Genel olarak Çağatay Türkçesinde kullanılan emir kipleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo 11: Emir kipi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-y, -Ay, -Ay-mėn, -yIn, -AyIn, -AyIm, -

AyIñ, -GAyIñ 

1.-AlIm, -AlI, -AlUK, -AlIñ, -AlUñ 

2.eksiz, -GIl, -KIl, -GIn 2.-(I/U)ñ, -(I/U)ñIz, -(I/U)ñlAr, (I/U)ñIzlAr 

3.-sUn, -sU 3.-sUnlAr 

 

İncelenen metinde emir kipine örnek bulunmamaktadır. 
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1.6.3.4. Ġstek Kipi 

 

Çağatay Türkçesinde istek kipinin çekiminde gelecek zaman eklerinden yararlanılır. 

Ayrıca -mAKçI eki de istek işlevi ile kullanılır. Unutulmamalıdır ki, emir ekleri 

genel Türkçede yalnız emir ifade etmezler, aynı zamanda istek işleviyle de 

kullanılırlar (Argunşah, 2014:175). Çağatay Türkçesinde -GA ve -GAy gelecek 

zaman eki istek işleviyle de kullanılır. 

 

Çağatay Türkçesinde kullanılan istek kipleri şu şekildedir:  

 

Tablo 12: İstek kipi ekleri 

Teklik  Çokluk  

1.-GA-mėn, -GAy-mėn 1.-GAy-miz 

2.-GA-sėn, -KA-sėn, -GAy-sėn 2.-GA-siz, -KA-siz, -GAy-siz, KAy-siz 

3.-GA, -GAy 3.-GAlAr, -GAylAr 

 

Eski ve Orta Türkçenin gelecek zaman eki -GAy, Batı Türkçesinde -A biçimine 

geçerek istek ifade etmektedir. Bunun örneklerini Çağatay Türkçesinde görmeye 

başlıyoruz (Argunşah, 2014: 176). 

 

Ayrıca Çağatay Türkçesinde istek ifade eden bir diğer ek ise -mAKçI bol-, -mAKçI 

ėr- ekleridir. Gelecek zaman ve istek işlevlerini birlikte taşıyan bu ek, -mAK 

fiilinden isim yapma ekiyle +çI isimden meslek ismi yapma ekinden oluşmuştur 

(Argunşah, 2014: 177).  

İncelenmiş olan metinde istek kipine rastlanılmamıştır. 

 

1.6.3.5. Gereklilik Kipi 

 

Çağatay Türkçesinde gereklilik eki kėrek ile yapılmaktadır. Kėrek kelimesi bildirme 

ile (kėrekdür, kėrek turur/durur) geldiği gibi -mAK kėrek, sA kėrek gibi yapılarla da 

ifade edilir. Bu dönemde nadiren -mAlI ekine rastlanmaktadır
7
. Ayrıca -GU gelecek 

                                                           
7
 Nevayī'nin eserlerinin sözlüğünü yapan Niyazi, eserinde -GU sıfat fiil ekinin gereklilik ve Ģart 

iĢlevlerinden de bahseder. 
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zaman sıfat fiil eki ve +lUK isim yapım eki ile genişlemiş -GUlUK eki de gereklilik 

anlamı vermektedir. -GAy gelecek zaman ekinin çeşitli çekimleri de bazı metinlerde 

gereklilik eki yerine kullanılmaktadır (Argunşah, 2014: 177-178). 

 

İncelemiş olan metinde istek kipine ratlanılmamıştır. 

 

1.6.4. Fiillerin BirleĢik Çekimi 

 

Cümlede hareketi bildiren dil bilgisi kategorisi olarak fiiller çekim bakımından 

birleşik yapılarda bulunabilmektedirler. Basit çekimli fiiller içerisinde ya tek bir 

kiplik ya da tek bir zaman ifadesi bulundurmaktadırlar. Birleşik çekimli fiillerde ise 

kiplik ve zaman bir arada bulunabildiği gibi bunlar biçimsel olarak da 

işaretlenmektedir. Birleşik çekimde iki çekimli fiilin bir araya gelmesinden, birlikte 

kullanılmasından oluşmaktadır. Türkçede fiillerin birleşik çekimlerinde asıl fiil önce 

ana yardımcı fiil ise (er->ir->i-) sonra gelmektedir (Hirik, 2014: 714). 

 

1.6.4.1. BirleĢik Çekimli Fiillerin Hikâyesi 

 

Birleşik çekimli fiillerde hikâye çekimleri fiilin bildirdiği hareketin görülen geçmiş 

zamanda gerçekleştiğini göstermektedir. Bu birleşik çekimler konuşanın geçmiş 

zamanda gördüğü eylemleri, hareketleri hikâye etmesi, anlatması için 

kullanılmaktadır (Ergin, 2002: 321-322). 

 

1.6.4.1.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

 

Çağatay Türkçesinde öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesi iki türlü yapılmaktadır. 

1. -mIş +ėrdi: Öğrenilen geçmiş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin 

görülen geçmiş zaman çekimiyle yapılır: kėltür-miş ėrdi "getirmişti" (Argunşah, 

2014: 178). 

2. -p ėrdi, -p turur ėrdi: -p öğrenilen geçmiş zaman ekinin üzerine gelen tur- 

fiilinin geniş zamanıyla ėr- yardımcı fiilinin görülen geçmiş zaman çekimiyle yapılır: 

oltur-up turur ėrdük "oturmuştur" (Argunşah, 2014: 178). 
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Çalışılan metinde öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesine rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.1.2. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

 

Görülen geçmiş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin görülen geçmiş 

zaman çekimiyle yapılır: boldı ėrdi "olduydu" (Argunşah, 2014: 178). 

 

Çalışılan metinde görülen geçmiş zamanın hikâyesi örneğine rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.1.3. Geniş Zamanın Hikâyesi 

 

Geniş zamanın hikâyesi, geçmişte devam etmiş, adet halini almış veya tekrar edilmiş 

olarak düşünülen bir olma vaya yapma bildirir (Eckmann, 2013: 132). 

 

Geniş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin görülen geçmiş zaman 

çekimiyle yapılır: ėrmes ėdi "değil idi" (Argunşah, 2014: 179). 

 

İncelenen eserde tek örneğe rastlanmıştır: 

 

[17b]  

ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur 

ėrdiler 

 

1.6.4.1.4. Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

 

Zarf fiil eki almış asıl fiiller ile yorı- ve tur- süreklilik fiillerinin geniş zaman 

çekmleriyle ėr- fiilinin görülen geçmiş zaman çekiminden oluşur: ķıl-u yorur ėrdi 

"kılıyor idi" (Argunşah, 2014: 179). 

 

Çalışılan metinde şimdiki zamanın hikâyesi örneğine rastlanılmamıştır. 
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1.6.4.1.5. Gelecek Zamanın Hikâyesi 

 

Gelecek zamanın hikâyesi, -GAy, -KAy gelecek zaman ekiyle ėr- yardımcı fiilinin 

görülen geçmiş zaman çekimiyle yapılır. 

 

Çalışılan metinde gelecek zamanın hikâyesi örneğine rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.1.6. Şartın Hikâyesi 

 

Şartın hikâyesi, -sA şart ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin görülen geçmiş 

zaman çekimiyle yapılır. 

 

Çalışılan metinde şartın hikâyesi örneğine rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.2. BirleĢik Çekimli Fiillerin Rivayeti 

 

Çağatay Türkçesinde birleşik çekimli fiilerin rivayetinin iki farklı türü vardır:  

 

1.6.4.2.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

 

-p öğrenlen geçmiş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin öğrenilen geçmiş 

zaman çekimiyle yapılır. Örnek olarak yıġıl-ıp turur ėrmiş "yığılmış imiş" kelimesi 

verilebilir (Argunşah, 2014: 179). 

 

Çalışılan metinde bu örneğe rastlanılmamıştır. 
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1.6.4.2.2. Geniş Zamanın Rivayeti 

 

Geniş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin öğrenilen geçmiş zaman 

çekimiyle yapılır. Örnek olarak ayt-ur ėrmiş "söylermiş" kelimesi verilebilir 

(Argunşah, 2014: 179). 

 

Çalışılan metinde bu örneğe rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.3. BirleĢik Çekimli Fiillerin ġartı 

 

Çağatay Türkçesinde görülen geçmiş zamanla geniş zamanın şart birleşik zamanı 

tespit edilmiştir. 

 

1.6.4.3.1 Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

 

Görülen geçmiş zaman eki ve ėr- yardımcı fiilinin şart çekimi ile yapılır. Ek fiilin 

bazen ekleştiği görülür: kėl-dise "geldiyse" gibi. Bu yapı bazen "-ince" anlamında 

zarf fiiller yapar. (Argunşah, 2014: 180). 

 

Çalışılan metinde bu örneğe rastlanılmamıştır. 

 

1.6.4.3.2. Geniş Zamanın Şartı 

 

Geniş zaman ekinin üzerine gelen ėr- yardımcı fiilinin şart çekimi ile yapılır: kir-er 

ėrseñ "girersen" (Argunşah, 2014: 180).  

 

Çalışılan metinde bu örneğe rastlanılmamıştır. 
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1.7. ĠSTEM 

 

Genel olarak söz dizimi unsurlarının bir araya gelmeleri esnasında ihtiyaç duyduğu 

bir dil bilgisi öğesini diğer öğe ya da öğelerden istemesi olarak tarif edilebilecek 

istem, genellikle çalışmalarda dil bilgisi çalışmalarında fiillerin ya da edatların 

kendilerini niteleyen isimlerden istediği hâl ekleri olarak ele alınmaktadır. 

Türkoloji'de yeni sayılabilecek konulardan olan istem, tarihî Türk lehçe ve 

şivelerinin çağdaş Türk lehçe ve şiveleri ile bu bakımdan karşılaştırılması, çağdaş 

lehçeler arası fiil istemlerinin karşılaştırılması ve fiillerin istemlerinin belirlenmesi 

konusunda önem arz etmektedir. Yapılacak olan bu çalışmalar ile gerek lehçeler arası 

aktarmalar gerekse tarihî metinlerin doğru anlamlandırılması ve aktarılması daha 

doğru gerçekleştirilebilecektir (Hirik, 2015:818). 

 

Söz konusu eserde, Çağatay Türkçesi ile yazılmış olan, yapılmış olan çalışmada 

Türkiye Türkçesinde istemi değişmiş olan ya da farklı anlam oluşturan istemler ele 

alınmıştır. Çalışmada bulunan istem farklılıkları şunlardır: 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege 

yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[10a]  

sünnetci Mālik maķām-ı şimāl ŧarafıge ķarap (2) namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan 

beyt-i (3) şerįfniñ çehār ŧarafıge çehār mezheb (4) ķarap namāznı edā ķılıyorlar 

ħużūżan (5) birbiriniñ arķasıdın namāznı (6) edā ķılıyorlar 
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[12b] 

ve yine Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din 

çıķarıp Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf 

ziyāret ķılıp (5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

[14a]  

bir taş bardur Allāh TeǾālā elem neşrah (2) āyet nāzįl bolġandur 

 

[27a]  

Ĥarem-i Şerįf üstüdin (2) kümbezleriniñ Ǿaddide ikki yüz (3) yėtmiş birdür 

 

[35b]  

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve TeǾālādın 

innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur (5) her kim çıķıp bu bėş miĥrābda 

ikki (6) rekǾatdın namāz oķup duǾā (7) ķılġay 

 

1.8. SORU 

 

Soru genel anlamda bilgi almak ya da bildirmek için kullanılır. Çağatay Türkçesinde 

fiillerde soru, -mU ekiyle yapılmaktadır.  

 

Söz konusu eser bilgi vermek amacıyla ve gezi yazısı türünde yazıldığı için, metinde 

sadece tek örnek bulunmaktadır. Ayrıca metinde yer alan örnek direk soru amaçlı 

kullanılmamış olup, aynı zamanda içerisinde anlam açısından şüpheyi 

barındırmaktadır. 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh 

ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 
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1.9.OLUMSUZLUK 

 

Olumsuzluk konusu hakkında birçok tanım yapılmaktadır. Bunlardan biri ise "Her dil 

kendi iç dinamikleri doğrultusunda bir takım olumsuzluk işaretleyicilerine sahiptir. 

Bazı diller fiilden önce olumsuzluk işaretleyicisi kullanırken bazı diller ise 

olumsuzluğu belirteçler aracılığı ile sağlamaktadır. Bununla birlikte bazı dillerin de 

bu işaretleyicileri bir arada kullandığı görülmektedir. Biçimbirim açısından 

değerlendirildiğinde Türkçede olumsuzluk fiillere getirilen –mA eki ile 

sağlanmaktadır; ancak bununla birlikte kimi çalışmalarda olumsuzluk eki olarak 

değerlendirilen –sIz eki yokluk bildiren ek olarak görülmektedir. Türkçede 

biçimbirimsel işaretleyicileriyle birlikte sözlüksel işaretleyiciler de (yok, değil, hiç, 

hiçbir, asla, katiyen vb.) olumsuzluk bildirebilmektedir. Aynı zamanda bahsi geçen 

sözlüksel işaretleyiciler olumsuzluk anlamını da kuvvetlendiren ifadeler olarak görev 

yapabilmektedir."
8
 tanımıdır. 

 

Çağatay Türkçesinde ise fiillerde olumsuzluk genel Türkçedeki gibi -mA- ekiyle 

yapılmaktadır. Yalnız geniş zamanın olumsuzu -mAs, -mAz ekleriyle yapılmaktadır. 

 

[17a]  

Ĥarem-i (4) Şerįfge dāħįl bolsalar Ǿaşķ-ı (5) muĥabbetleriniñ yoķ cihetdin (6) 

Beltu’llāhnı körseler közidin (7) ķaŧre yaş çıķmaslar 

 

[8b]  

ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

[17b] 

meger Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini 

alıp ķalmasa (3) ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup 

(5) nābūd ķılur ėrdiler 

 

 

                                                           
8
 Olumsuzluk ekinin mahiyeti ve bu konudaki farklı görüĢler için bk. (Hirik, 2015). 
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[4a]  

duǾā ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey 

ķalmaslar dėpdür-(6)ler 

 

1.10.SIFAT-FĠĠLLER 

 

Karadoğan bir ekin sıfat-fiil eki sayılabilmesi için iki önemli ölçütten 

bahsetmektedir: Bunlardan ilki fiilden sıfat olarak kullanılabilen kelimeler 

türetebilmek, ikincisi ise eklendiği fiili tür bakımından isimleĢtirmesine rağmen fiil 

tabanının tamlayıcı alabilme özelliğini korumak (Karadoğan, 2008: 58)
9
. Bu 

tanımdan da hareketle Çağatay Türkçesinde yer alan sıfat-fiil ekleri Ģunlardır: -r, -

Ur; -AsI; -DUK; -GAn, -KAn, -An; -GU, -KU; -GUçI, -KUçI; -(I)GIl; -mAs; -mIş. 

  

Çağatay Türkçesinde bu eklerin hepsi kullanılırken, metinde geçen sıfat-fiil ekleri 

örnekleri ile birlikte aĢağıda verilmiĢtir: 

 

-DUK 

Bugün sadece Batı Türkçesinde işlek olan bu ek, Köktürk edebi yazı dilinde de çok 

işlekti. Bu ek Çağatay dönemi eserlerinde nadir olarak görülür (Erdem 2015: 83). 

 

[43b]  

cemiǾ Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) tamām ķīla almagay 

maħśūśan söz (5) bisyār ėrdi muħtażar (6) ķılduķ vallāhu aǾlem (7) bi’s śevāb 

 

-GAn, -KAn, -An 

Eski Türkçeden itibaren yaygın olarak kullanılmış bir ektir. Söz konusu eserde 

oldukça fazla geçmektedir. Bu ek kalıplaşarak kalıcı isimler de türetebilir: 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ayrıntılı bilgi için bk. (Karadoğan,  2008) 
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[34b]  

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur 

 

[15a]  

ǾÖmer rażyallāh-u Ǿanhnıñ ķazġan (2) ĥavuzları bardur her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś 

ķılıp ġusl ŧahāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup iddǾā ķılsa-(5)lar yėtmiş ikki ĥıllet 

cerāĥatlerige (6) devā bolġay 

 

[26b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ (2) tört yüz yėtmiş altı aķ señge (3) mermer taş tübürükleri bardur 

(4) her tübürüklerniñ aralıķıġa asılġan (5) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-

(6)larıdın bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur 

 

[35b]  

bėşinci miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve 

TeǾālādın innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur 

[27a]  

Ĥarem-i Şerįf üstüdin (2) kümbezleriniñ Ǿaddide ikki yüz (3) yėtmiş birdür be-tamām 

ķısmį ķısmį (4) Ǿalāmet-i naķķāşlarnı ķılġan Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-

(6)niñ būy kelip tururlar 

 

[3b]   

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp 

 

[38b] 

resūlullāh (7) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem aśħāblar [38b] (1) bilen namāzġa 

turġanlarıda Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-selām 

vaĥiy kėltürüp (4) ķıbleni taǾyin ķılıp bėrgen yėrdür 
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[28b]  

bābü’r-raĥmet dėrler Ĥaķķ Subĥāne (2) ve TeǾālā raĥmet nūr-ı İlahį tecellį-(3)sini 

yaġdurġan dervāzedür (4) baǾd ez üçünci dervāzeleriniñ (5) ismini Bābü’l-Mecįdį 

dėrler cenkge (6) Ūĥud taġıġa ķarap turġan (7) dervāzedür 

 

[35a]  

Fenāh dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci 

miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) 

yatġan miĥrābdur 

 

[43a] 

resūl [43a] (1) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemġa nūrdın (2) tabaķda nūr taǾām çıķan (3) 

cāydur 

 

[7b]  

içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) nişāneleri tėgen raĥmet-i 

İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

-GUçI, -KUçI 

Fiilden isim yapan -GU, -KU eki ile isimden isim yapan +çI ekinin birleĢmesiyle 

oluĢur, bu ek geniĢ zamanda gerçekleĢen bir devamlılık içerir. ÇalıĢmada sadece tek 

bir örnekte yer almaktadır: 

 

[43b]  

dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp 

 

1.11.ZARF-FĠĠLLER 

 

Zarf-fiil ekleri fiilleri zarflaştıran eklerdir. Çağatay Türkçesinde bir bölümü basit bir 

bölümü de sıfat-fiil eklerinin durum ekleri almasıyla oluşmuş birleşik zarf-fiil ekleri 

vardır (Argunşah, 2014:156) .  
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Çağatay Türkçesinde bulunan zarf-fiil ekleri şöyledir: -U, -y; -UrçA (<Ur+çA); - -

UrdA, -rdA (<-Ar, -Ur, -r + dA); -UrgA (<-Ar/-Ur + GA); -DI ėrse; -GAç, -KAç; -

GAlI, -KAlI; -GAnçA (<-GAn+çA); -GAndA, -KAndA (<-GAn/-KAn+dA); -

GAndIn (soñ) (<-GAn+dIn); -GUçA, -KUçA (<-GU+çA); -GInçA, -GUnçA, -

KUnçA (<-GUn/-KUn+çA <-GU+çA); -(I)bAn, -(U)bAn; -ken; -mAstIn (burun); -

mAy; -mAyIn; -(U)p. 

 

Çalışılan metinde bulunan zarf-fiil örnekleri ise şunlardır: 

 

-GUnçA, -KUnçA (<-GUn/-KUn+çA <-GU+çA) 

Fiilden isim yapım eki ile eşitlik ekinin birleşmesinden oluşan bir ektir. Fiile -ınca 

anlamı katar. Metinde tek örnekte yer almaktadır: 

 

[3b]  

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

-ken 

Türkçede kullanım alanı oldukça yaygın olan bir ektir, -i ek fiiline bağlanarak ortaya 

çıkar. Metinde tek örnekte yer almaktadır: 

 

[27b]  

Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur evvelķi dervazeleriniñ (4) ismini 

Bābü’s-Selām dėrler resūl (5) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem her namāzġa kelgen-

(6)leride selām bė-cā keltürüp kirer (7) ikenler 

 

-(U)p 

Türkçenin ilk zamanlarından beri oldukça yaygın olarak kullanılan bir zarf-fiil ekidir. 

Çalışılan metinde de diğer eklere oranla sık olarak kullanılmıştır:  

 

[2a]  

üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 
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[2b] 

ǾArab delįlleri Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet ĥadįŝlerini (3) oķutup 

Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp cüb būrcide (5) Ĥacerü’l Esvedni 

būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe 

estaġfirullāh dėp duǾā ķılġay 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay 

 

[8a]  

kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her 

ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 

 

[9b]  

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) 

evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe 

(5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı 

kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur 

 

[13b] 

yanıda şehįd-i şühedālarge [13b] (1) ve suǾedālarġa duǾā ķılġay baǾd ez (2) miķdārı 

yöñelip kelip Cebel-i Nūrnıñ (3) ziyāretlerini ķılġay 

 

[17b] 

Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp 

ķalmasa (3) ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) 

nābūd ķılur ėrdiler 

 

[20a]  

Allāh TeǾālā Ǿaleyhüm ecmaǾįn ammā Medįne-yi (2) Münevvereniñ ŧavāf ziyāretleri-

(3)niñ beyānıdurlar evvel memleketdin (4) kelgen ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) 
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dervāzesidin kirip Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl bolurlar baǾd ez delįl-(7)ler āyetlerini 

bildirüp 

 

[27b]  

Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur evvelķi dervazeleriniñ (4) ismini 

Bābü’s-Selām dėrler resūl (5) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem her namāzġa kelgen-

(6)leride selām bė-cā keltürüp kirer 

 

[43b]  

dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp 

 

1.12.ĠSĠM-FĠĠLLER 

 

İsim-fiiller fiil kök ve gövdelerinin karşıladığı oluş, kılış ve durumları, şahıs ve 

zamana bağlı olmadan gösteren, yani fiildeki oluş, kılış ve durumların adlarını 

bildiren sözlerdir. Çağatay Türkçesinde yalnız -mAK eki isim-fiil eki olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesindeki -mA ve -Iş ekleri ise fiilden isim yapım eki 

işleviyle kullanılmaktadır (Argunşah, 2014: 151). Söz konusu eserde geçmekte olan 

tek bir isim-fiil örneği bulunmuştur. 

 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠSĠM 

Korkmaz isimleri "İsimler evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan 

tasavvurundaki somut ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karşılayan 

sözlerdir" olarak tanımlar (Korkmaz, 2014:229). 

 

2.1. Yapıları Bakımından Ġsimler 

2.1.1. Ġsimlerin Yapılarına Göre Sınıflandırılması 

 

Korkmaz adları dildeki anlam ve görevleri dışında, kelime yapıları, yani şekil bilgisi 

açısından taşıdıkları ayrılıklara göre de bir sınıflandırmadan geçirerek dört gruba 

ayırmıştır:  

 

2.1.1.1. Basit Ġsimler 

 

Korkmaz basit isimler için şu tanımı yapar: "Kök durumunda olan ve herhangi bir 

türetme eki ile genişletilmemiş bulunan tek kelimeden ibaret adlardır." (Korkmaz, 

2014: 247). Çalışmada bulunan bazı basit isimler şunlardır: 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh 

ķaldı mu 
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[25b]  

ħaŧŧ fütülgen be-tamām āyet-i kelāmu'llāh-(2)dur baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ içige (3) 

ħizmet ķılıp müvekkil turġan yigirmi (4) yėtti siyāy aķte ķılınġan aġvāt-(5)leri bardur 

ammā baǾd ez çehār mezheb-(6)niñ taşıda kişi kirelmes āgāhdur  

 

2.1.1.2. TüremiĢ Ġsimler 

 

Korkmaz türemiş isimler için "Ad kök ve gövdelerine türetme ekleri getirilerek 

kurulan ve yeni bir kavrama karşılık olan adlardır" demektedir (Korkmaz, 2014: 

250).  

 

2.1.1.2.1. İsim Yapım Ekleri 

 

İsim yapım ekleri isim veya fiil kök ve gövdelerine isim yapım ekleri getirilmek 

suretiyle oluşan ve yeni bir kavrama karşılık olan isimlerdir (Erdem Uçar, 2015: 28) 

 

Çalışmanın isimler bölümü gereği burada sadece isimden isim yapım eklerini ve 

fiilden isim yapım eklerini inceleyeceğiz: 

 

3.1.1.2.1.1. İsimden İsim Yapım Ekleri 

 

Genel olarak Çağatay Türkçesinde bulunan isimden isim yapım ekleri şunlardır: +A, 

+AGU, +Aç, +AK, +AlA, +An, +Añ, +Ar/+şAr, +ArI/+ArU, +Av, +AvUl/ +vUl, 

+Ay, +ç, +ÇA, +çAK, +çI, +çIl, +çIlIK, +çUK, +DAş, +dUK, +dUrUK, +dUz, +GA, 

+GAç, +GAK, +GI, +GU/+KU, +GInA, +GIr/KIr, +I, +K, +l, +lA, +lAGI, +lAK, 

+lAnçI, +lAy, +lAyIn, +lIG/+lUG/+lIK,+lUK, +lI/+lU, /+lUK/+lIG/+lUG, +m, 

+mAn, +mtUl, +nç/+nçI, +ndU, +rA, +rAK, +sA, +sAK, +sU, +sAlIK, +sUK, +sIz, 

+yin, +z/+az ekleridir.  

 

Çalışmada bulunan örnekler ise şöyledir: 
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2.1.1.2.1.1.1. +lIG/+lUG/+lIK,+lUK 

Sıfatlar türeten bir ektir. Son ünsüzü tonlu olmakla birlikte tonsuz örnekleride vardır:  

 

[2a] 

evvel memleketdin (7) kelgen ĥācįlerimiz deryādın [2a] (1) üç künlük yėrdin ġusl 

ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[6b] 

bu cāmįǾlerniñ bėş (6) yüz seksen toķuz señge mermer aķ (7) tāş tübürükleri bardur 

bu her [6b] (1) her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan 

 

[7b] 

ĥaŧme-yi [7b] (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[10b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleride (3) cayundın ķılġan ħūrma śūret-(4)lik altı yėrde 

şamǾdānları bar-(5)dur 

 

[11a]  

ammā bu iġvātler Ĥacerü’l Esvedge (5) āgāhlıķ ķılıyorlar 

 

[24b]  

yėrge yıldızlıķ ķılıp (2) turġuzġan üç şįşe ķandįl bar-(3)dur bėrigi yafraķları be-

tamām şįşe-(4)dür her birige yigirmi birdin şemǾ yaķar-(5)lar 

 

[24b]  

folāt fencerege yaķında (6) yėrge yıldızlıķ ķılıp turġuzġan (7) ħūrma śūretlik ikki ŧof 

ķandįl [25a] (1) bardur bėrigi yafraķları be-tamām altun-(2)dur 
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[26b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ (2) tört yüz yėtmiş altı aķ señge (3) mermer taş tübürükleri bardur 

(4) her tübürüklerniñ aralıķıġa asılġan (5) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-

(6)larıdın bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur 

 

[27a]  

ķısmį ķısmį (4) Ǿalāmet-i naķķāşlarnı ķılġan Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-

(6)niñ būy kelip tururlar baǾd ez (7) Ĥarem-i Şerįfniñ uzun ķısķalıġ [27b] (1) altı yüz 

ellig ķadem kėlür 

 

2.1.1.2.1.1.2. +A 

Argunşah bu ek için "Pekiştirme anlamında isimler türeten ve nadir kullanılan bir 

ektir." (Argunşah, 2014: 101) der.  

 

[7b] 

ĥaŧme-yi [7b] (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

ellig ikki aķte (3) ķılınġan sįyāy aġvātleri bar-(4)dur 

 

2.1.1.2.1.1.3. +çI  

Meslek mensubu veya bir işi sürekli yapan anlamında isimler türeten işlek bir ektir: 

[7b] 

her kim bu altun nevĥ-(6)niñ tėgde bir dāne miħrābcı ķılġan (7) bir kök taş bardur 

 

[9b] 

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) 

evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe 

(5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı 

kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur 



 

74 
 

[31b]  

miķdārı yanıda resūlullāh (6) sallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ tuġcıları (7) seyyįdinā 

Mālįk rażiyallāhu Ǿanh-[32a] (1)nıñ menķatleri bir ķubbe içinde-(2)dür 

 

2.1.1.2.1.1.4. +dUz 

Oldukça az kullanılan bir ektir: 

 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

ellig ikki aķte (3) ķılınġan sįyāy aġvātleri bar-(4)dur 

 

2.1.1.2.1.1.5. +ÇA  

Aslen eşitlik durumu eki iken kalıplaşarak yapım eki görevinde kullanılmıştır. 

Farsçadan giren diğer +çA küçültme eki Çağatay Türkçesinde birkaç kelimede 

kullanılır: 

 

[16a] 

yanıda Cebel-i Hindi-(7)de yėtti ħayliceniñ menķatleri bir ķubbe [16b] (1) içindedür 

ŧavāf ziyāret ķılıp (2) duǾā ķılġay 

 

[30b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleri (5) de bir farça kiçik bāġçeleri bardur (6) içinde ikki ŧof 

muǾcizāt ħūrma-(7)zārları bardur 

 

2.1.1.2.1.1.6. +nç/+nçI 

Sıra sayı sözleri türeten bir ektir: 

 

[28b] 

ikkinci dervāzeleriniñ ismini [28b] (1) bābü’r-raĥmet dėrler Ĥaķķ Subĥāne (2) ve 

TeǾālā raĥmet nūr-ı İlahį tecellį-(3)sini yaġdurġan dervāzedür (4) baǾd ez üçünci 

dervāzeleriniñ (5) ismini Bābü’l-Mecįdį dėrler cenkge (6) Ūĥud taġıġa ķarap turġan 
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(7) dervāzedür törtinci dervāze(ler) [29a] (1) Ǿazįz evliyā enbiyālar Ĥarem-i Şerįf-

(2)din özini iħtiyāt ķılıp MüddeǾā(3)ġa kėlip müteveccih ķılur ikenler duǾā-(4)ları 

müstecāb bolur 

 

[30a]  

bėşinci dervāzeleriniñ ismį [eksik] (4) Bābü’l-Vedā dėrler kėlip yanġan (5) 

ĥācįlerimiz elvedālaşıp (6) çıķarlar 

 

[34b/35a/35b]  

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur (7) ikkinci miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh 

dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci miĥrābnıñ 

ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) yatġan 

miĥrābdur törtinci (7) miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Cennet [35b] (1) dėrler bėşinci 

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve TeǾālādın 

innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur (5) her kim çıķıp bu bėş miĥrābda 

ikki (6) rekǾatdın namāz oķup duǾā (7) ķılġay 

 

2.1.1.2.1.1.7. +rAK 

Sıfatlara gelerek karşılaştırma, üstünlük ve pekiştirme görevinde kelimeler türetir: 

 

[28a] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā vaǾde [28a] (1) ķılıpdurlar ki Bābü’s-Selām miñ (2) 

Ǿarşımdın uluġraķdurlar 

 

2.1.1.2.1.1.8. +sIz 

Yokluk bildiren sıfatlar türeten bir ektir: 

[30b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleri (5) de bir farça kiçik bāġçeleri bardur (6) içinde ikki ŧof 

muǾcizāt ħūrma-(7)zārları bardur ikki ŧof mėyvesiz [31a] (1) dıraħtları bardur 
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2.1.1.2.1.1.9. +K 

Genel olarak küçültme işlevi ile kullanılan bir ektir: 

[36a]  

yanıda zemzem-(3)ħāneleri bardur baǾd ez miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde 

(5) tatlıķ su açıķ su ķatılup (6) çıķıp miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler 

 

2.1.1.2.1.2. Fiilden İsim Yapım Ekleri 

 

Genel olarak Çağatay Türkçesinde bulunan fiilden isim yapım ekleri şunlardır: -A, -

ç, -çI, -(U)G/-(U)K, -GA/-KA, -GAK/-KAK, -GAn/-KAn, -GU/-KU, -GUç/-KIç, -

GUçI (<-GU+çI), -GUn/-KUn, -GUr, -U, -Uş/-ş, -K/-UK, -I, -(U)m, -mA, -mAç, -

mAK, -mAs, -mAn, -mUr, -(U)n, -(U)t/-At, -U, -v/-Av (<-GU), -vul/-avul, (U)z 

ekleridir. Çalışmada bulunan örnekler ise şöyledir: 

 

2.1.1.2.1.2.1. -GAn/-KAn 

Aslen sıfat-fiil ekidir. Fail isimleri ve kimi zaman kalıcı isimler türetir: 

 

[26b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ (2) tört yüz yėtmiş altı aķ señge (3) mermer taş tübürükleri bardur 

(4) her tübürüklerniñ aralıķıġa asılġan (5) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-

(6)larıdın bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur 

 

[35a] 

Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur 

(3) üçünci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri 

çökelenip (6) yatġan miĥrābdur 

 

[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ 
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toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[30a]  

bėşinci dervāzeleriniñ ismį [eksik] (4) Bābü’l-Vedā dėrler kėlip yanġan (5) 

ĥācįlerimiz elvedālaşıp (6) çıķarlar 

 

[34b]  

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur 

 

[25b]  

ħaŧŧ fütülgen be-tamām āyet-i kelāmu'llāh-(2)dur baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ içige (3) 

ħizmet ķılıp müvekkil turġan yigirmi (4) yėtti siyāy aķte ķılınġan aġvāt-(5)leri bardur 

ammā baǾd ez çehār mezheb-(6)niñ taşıda kişi kirelmes āgāhdur 

 

2.1.1.2.1.2.2. -Iş/-Uş/-ş 

Fiillerin hareket adlarını yapan ektir. Çalışılan metinde iki tane bulunmaktadır: 

 

[9b]  

evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe 

(5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı 

kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur 

 

2.1.1.2.1.2.3. -mAK 

Fiillerin hareket adlarını yapan ektir. 

 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 
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2.1.1.2.1.2.4. -mAs 

Sıfat-fiil ekidir, adlaşarak üzerine yapım ekleride alabilir. Metinde tek bir yerde 

geçmektedir: 

 

[25b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ içige (3) ħizmet ķılıp müvekkil turġan yigirmi (4) yėtti siyāy aķte 

ķılınġan aġvāt-(5)leri bardur ammā baǾd ez çehār mezheb-(6)niñ taşıda kişi kirelmes 

āgāhdur 

 

2.1.1.3. BirleĢik Ġsimler 

 

BirleĢik isimler, en az iki kelimeden oluĢan ve bu kelimelerin kendi kavramları 

dıĢında yeni bir kavramı karĢılamak üzere, birleĢik kelime kalıbına göre bir araya 

gelerek meydana getirdikleri isimlerdir (Korkmaz, 2007: 45) 

 

Ergin ise birlesik ismi, “bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla 

ismin meydana getirdigi kelime grubu” olarak tanımlar. 

 

ÇalıĢmada bulunan birleĢik isim örnekleri Ģöyledir: 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar 

 

[18a]  

her yılı ramażānda otuz kün [18b] (1) ġuça Ǿumre ķılurlar 

 

Çalışmada geçen Arapça ve Farsça kelimelerle yapılan birleşik isimler ise şöyledir: 

 

[1b]  

āmmā baǾd ez Mekke-yi Mükerremeniñ ŧavāf ziyāret-(6)leriniñ beyānıdur 
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[2a]  

üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[2a]  

Cidde-yi Mübārekde Ĥażret-i (4) Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni delįlleri 

āyet bile ŧavāf ziyāret (6) ķıldurġay 

 

[2a]  

tėve bile ikki künde (7) Mekke-yi Mükerremege dāħįl bolurlar 

 

[2b]  

ǾArab delįlleri Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet ĥadįŝlerini (3) oķutup 

Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp cüb būrcide (5) Ĥacerü’l Esvedni 

būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-ĥamdülillāh (7) tövbe 

estaġfirullāh dėp duǾā ķılġay 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) ĥaķķıda 

duǾā ķılġay 

 

[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip 

 

[5b] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[7a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor çeĥār ŧaraf (4) cāmįǾniñ otrası Beytu’llāh-ı (5) Şerįfdür ammā Beytu’llāh-ı 

Şerįf-(6)niñ öñ yanıda altun nevĥniñ (7) tėgde ĥaŧme-yi şerįf bardur 
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[7b] 

ĥaŧme-yi [7b] (1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) 

nişāneleri tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur 

 

[8b]  

ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

(4) şeriǾat ĥużūrıda ķasemi henāniyyet (5) bolġay 

 

[8b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān 

[9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) ķılurlar 

 

[9a]  

Ĥarem-i Şerįfde bir yüz on (3) yėtti yėrde sebįli'llāh zemzem-i şerįf (4) bardur 

 

[9b] 

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) 

evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe 

(5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı 

kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap namāznı edā ķılur [10a] (1) sünnetci Mālik maķām-ı şimāl 

ŧarafıge ķarap (2) namāznı edā ķılıyorlar 

 

[10b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleride (3) cayundın ķılġan ħūrma śūret-(4)lik altı yėrde 

şamǾdānları bar-(5)dur 

 

[11a]  

Ĥarem-i Şerįf-(6)niñ içinde on yėtti yėrde duǾā (7) müstecābdur evvel maķām-ı 

Cebrāǿįl-[11b] (1)de duǾā müstecābdur baǾd ez maķām-ı (2) İbrāhįmde duǾā 

müstecābdur 
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[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı Cebel-i (4) Ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 

 

[12b]  

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp 

(5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

[13a]  

yanıda şehįd-i şühedālarge [13b] (1) ve suǾedālarġa duǾā ķılġay 

 

[13b]  

Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (5) ķarınlarını yarıp 

ucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp 

 

[14a]  

Allāh TeǾālā elem neşrah (2) āyet nāzįl bolġandur her kim Cebel-i (3) Nūrġa çıķıp 

ŧavāf ziyāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup elem neşrah-(5)nı oķup duǾā ķılġay 

 

[16a]  

miķdārı yanıda (3) Cebel-i ǾÖmerde CennetǾül-MeǾvānıñ ziyāret-(4)lerini ķılġay 

 

[16b/17a]  

bu zāt-ı berekātnıñ ĥużūrı [17a] (1) şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı 

muĥabbet ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-(3)larını alıp ķalurlar 

 

[18a]  

her yılı ramażānda otuz kün [18b] (1) ġuça Ǿumre ķılurlar ramażān-ı şerįfde (2) 

ķılġan ikki Ǿumre bir ĥac ǾArafāt bilen (3) berāber bolġay 
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[20b]  

resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (2) rūzelerini ŧavāf ziyāret ķıldurġay (3) 

baǾd ez Ĥacer-i SaǾādetni ziyāret (4) ķılurlar 

 

[21b]  

ziyāret ķılıp bolup (3) ikki rekǾat namāz-ı şükrāne oķup (4) duǾā ķılġay 

 

[29a]  

Ǿazįz evliyā enbiyālar Ĥarem-i Şerįf-(2)din özini iħtiyāt ķılıp MüddeǾā(3)ġa kėlip 

müteveccih ķılur ikenler duǾā-(4)ları müstecāb bolur 

 

[29b]  

miķdārı yöñelip kėlip Cennetü’-(3)l MuǾallāġa çıķıp ehl-i baķįlerġa (4) fātiĥa iħlaś 

oķup duǾā ķılġay 

 

[32b]  

Mescįde’l Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ 

mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup turġan (6) cāydur 

 

[36b]  

miķdārı (3) yöñelip kėlip çehārşenbe künisi (4) seyyidinā Ĥamzam ǾAmr 

resūlullāhnıñ (5) menķatleri bir ķubbe içindedür (6) ŧavāf ziyāret ķılıp ħaŧme ķurān 

(7) oķup duǾā ķılġay 

 

[42a]  

yanıda (2) şehįd-i şühedā ve suǾedāları-(3)nıñ menķatleri bir ķubbe içinde-(4)dür 

ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā (5) ķılġay baǾd ez Cennet’ül Baķį deki (6) ehl-i baķįlerġa duǾā 

ķılġay 
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2.2. ĠSĠM TÜRLERĠ 

 

Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü’nde ismi şu şekilde tanımlar: “1. Canlı ve 

cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü. 2) Bir oluş 

ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne 

verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad 

soylu söz. ” (Korkmaz, 2007: 7). 

 

Ergin ise isim için, cümle içinde çeşitlerine göre farklı görevler üstlendikleri için bu 

kelime türlerini kendi aralarında sınıflara ayırmak ve her kelime çeşidini ayrı ayrı ele 

almak gerektiğini belirtir (Ergin, 2002: 206). 

 

Söz konusu eserde geçen isim çeşitleri şunlardır: 

 

2.2.1 Asıl Ġsimler 

2.2.1.1. Ġsim Çekimi 

 

İsim çekimi, teklik-çokluk, iyelik ve hal çekimlerinden oluşur. Bu çekimler kelime 

kök ve gövdelerine getirilen çeşitli eklerle ifade edilir. Bu kök veya gövde, teklik 

yalın hal demektir ve herhangi bir ek aldığında değişmez. Bu kaidenin belirgin bir 

istisnası, suy-ı "onun suyu" iyelik ekinden önce suy şeklinde kullanılan Eski Türkçe 

sub, Harezm. suw'dan gelen su "su" kelimesidir (Eckmann, 2013: 65). 

 

Çokluk, iyelik, aitlik ve durum ekleri Türkçede isim çekim ekleridir. Bu ekler 

Çağatay Türkçesinde Karahanlı ve Harezm Türkçesi dönemindekilerden biraz 

farklılık gösterir. Bu farklılıklar özellikle durum eklerinde görülmektedir (Argunşah, 

2014:117). Çalışmada yer alan isim çekim ekleri şu şekildedir:  
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2.2.1.1.1. Çokluk eki 

 

Türkçede çokluk eki +lAr ekidir. Bu ek Çağatay Türkçesinde de aynen devam 

etmiştir. Çalışılan eserde sıkça kullanılan bir ek türüdür ve görülen örnekler şu 

şekildedir: 

 

[3b]  

yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) 

toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost 

yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[5a] 

aǾżālarıġa āyet ĥadįŝ fütülgen (7) Beytu’llāh-ı Şerįfniñ 

 

[6a]  

Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ çehār eŧrāfları mescįd (5) cāmįǾdür 

 

[6b] 

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar 

 

[9b] 

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur 

 

[10b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleride (3) cayundın ķılġan ħūrma śūret-(4)lik altı yėrde 

şamǾdānları bar-(5)dur 

 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur 
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[13a/13b]  

yanıda şehįd-i şühedālarge [13b] (1) ve suǾedālarġa duǾā ķılġay 

 

[14b] 

Yemen ŧarafıda (7) Cebel-i Sūrda resūl śallāllāhu [14b] (1) Ǿaleyhi vesellem ebū 

Cehildin ķaçıp (2) finhān kirgen ġārları bardur 

 

[16a]  

miķdārı yanıda (3) Cebel-i ǾÖmerde CennetǾül-MeǾvānıñ ziyāret-(4)lerini ķılġay 

 

[17a]  

şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı muĥabbet ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-(3)larını 

alıp ķalurlar 

 

[21a]  

Fāŧıma rażiyallāhu Ǿanhanıñ (3) ziyāretlerini ķılurlar baǾd ez (4) mübārek rūzeleriniñ 

çehār (5) etrāfıdaki folat fencerelerini (6) ziyāret ķılurlar baǾd ez Ĥacer-i (7) 

SaǾādetniñ üç fencereleri-[21b] (1)ni ziyāret ķılurlar 

 

[22a] 

Ĥacer-i SaǾādetniñ [22a] (1) ķaşıda Ĥażret-i Śūfį Bilāl rażiyallāhu (2) Ǿanhnıñ ezān 

śalavāt aytķan (3) mināreleri bardur ammā Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ bėş mināreleri bardur 

cemiǾ (5) minārelerdin Ĥażret-i Śūfį Bilāl (6) rażiyallāhu Ǿanhnıñ mināreleri (7) 

derāzdur 

 

[26a]  

yaķın yigirmi yėtti aķ señge mermer (2) taş tübürükleri bardur be-tamām (3) 

çevresige boġamlarıġa altun-(4)dın āyet ĥadįŝ fütülgen-(5)dür bu tübürükler resūl 

śallāl-(6)lāhu Ǿaleyhi vesellemniñ vaķitleri-(7)deki tübürüklerniñ ornı [26b] (1) 

tururlar 
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2.2.1.1.2. Ġyelik Ekleri 

 

İyelik çekimi, sahip olunan nesne veya vasıf isminin sonuna eklenen, sahibin şahsını 

ve sayısını gösteren iyelik ekleri ile ifade edilir (Eckmann, 2013: 66). 

Argunşah ise iyelik eklerini şöyle tanımlar "Kelimelere sahiplik, aidiyet katan 

eklerdir. Bu eklerden sonra sadece durum ekleri gelebilir." (Argunşah, 2014:118). 

Çağatay Türkçesinde kullanılan iyelik ekleri tabloda gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 13: İyelik ekleri 

Teklik  Çokluk  

1. +(I/U)m 1. +(I/U)mIz/+(I/U)mUz 

2. +(I/U)ñ 2. +(I/U)ñIz 

3. +I/+U/+sI 3. +lArI 

 

Söz konusu eserde bulunan iyelik eklerine örnekler ise şöyledir: 

 

[8b]  

namāznıñ ŝevābını fütügeyler ve yine (2) her kim bu Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr 

(3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege 

yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar baǾd ez (7) 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur 

 

[7a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor çeĥār ŧaraf (4) cāmįǾniñ otrası Beytu’llāh-ı (5) Şerįfdür 
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[12b] 

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar 

 

[8a]  

kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her 

ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey ķalmaslar 

dėpdür-(6)ler baǾd ez Beyt’ullāh-ı Şerįfniñ (7) üstün tüben tamām āǾżālarını 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur 

 

[9b] 

Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur 

 

[10b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleride (3) cayundın ķılġan ħūrma śūret-(4)lik altı yėrde 

şamǾdānları bar-(5)dur bu şamǾdānlarge her birige altı-(6)dan yumalaķ şįşe fānūsları 

(7) bardur 

 

[12b]  

TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide 

ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp (5) ikki rekǾat şükrāne 

namāz oķup (6) duǾā ķılġay Cebel-i Ķabįsde bir aķ (7) künbezleri ikki mināreleri 

bardur 
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[30b/31a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleri (5) de bir farça kiçik bāġçeleri bardur (6) içinde ikki ŧof 

muǾcizāt ħūrma-(7)zārları bardur ikki ŧof mėyvesiz [31a] (1) dıraħtları bardur yanıda 

(2) zemzem-ħāneleri bardur 

 

[20a]  

evvel memleketdin (4) kelgen ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) dervāzesidin kirip 

Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl bolurlar 

 

2.2.1.1.3. Aitlik Eki  

 

Bu ek, sıfatlar türettiği gibi eklendiği kelimeye aitlik ifadesi de katmaktadır. Kalın 

sıradaki kelimelere +ġı, +ķı olarak gelen ekin ince sıradaki ünsüzünün tonlu mu 

tonsuz mu olduğunu tespit etmek mümkün değildir. İnce sıradan kelimelere kalın ek 

gelerek ünlü uyumunu bozduğu örnekleri olduğu gibi, ünsüz uyumu dışında kalan 

örnekleri de vardır (Argunşah, 2014:121). 

 

[43a]  

Medįne-yi Münevvereniñ içinde-(6) deki ziyāret cāylarınıñ (7) ŝevābını cemiǾ 

deryālar suvı [43b] (1) siyā(h) bolsalar dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar 

kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) tamām ķīla almagay maħśūśan söz (5) bisyār 

ėrdi 

 

[3b]  

her kim (2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) 

uruġ toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[21a] 

Fāŧıma rażiyallāhu Ǿanhanıñ (3) ziyāretlerini ķılurlar baǾd ez (4) mübārek rūzeleriniñ 

çehār (5) etrāfıdaki folat fencerelerini (6) ziyāret ķılurlar 
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[26a]  

bu tübürükler resūl śallāl-(6)lāhu Ǿaleyhi vesellemniñ vaķitleri-(7)deki tübürüklerniñ 

ornı [26b] (1) tururlar 

 

[36b] 

Medįne-yi Münevvere [36b] (1) deki ķudret-i İlahini körseler Ǿaķlı (2) ĥayrān ķalurlar 

 

2.2.1.1.4. Durum Ekleri 

 

Genel Türkçede olduğu gibi Çağatay Türkçesinde de dokuz durum eki 

bulunmaktadır. Durum ekleri, isim kök ve gövdeleriyle iyelik, çokluk ve sıfat-fiil 

eklerinden sonra gelmektedir (Argunşah, 2014:121). 

 

2.2.1.1.4.1. Yalın Durum 

 

Tüm isimlerin yalın durumu eksizdir: 

[35b/36a]  

her kim çıķıp bu bėş miĥrābda ikki (6) rekǾatdın namāz oķup duǾā (7) ķılġay baǾd ez 

bu mescįdniñ śaĥne-[36a] (1)leride ikki ŧof muǾcize ħūrma-(2)ları bardur 

 

[24a] 

baǾd ez mundın kiçik (3) ķandįldin tört ķandįl bardur (4) her birige yigirmi yėttidin 

şemǾ yaķarlar 

 

[7b/8a] 

bir kök taş bardur her kim şol [8a] (1) kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 
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2.2.1.1.4.2. İlgi Durumu Eki 

 

Çağatay Türkçesinde ilgi durum eki +nUñ, +Uñ, +nI dir. Çalışmada genel olarak 

daha çok +nıñ eki kullanılmıştır, +nuñ ekinin bulunduğu örnekler de vardır. 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp 

 

[8a] 

her kim şol [8a] (1) kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve 

TeǾālā-(3)dın her ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur 

 

[8b] 

Allāh TeǾālā (7) nāme-yi aǾmalıġa yėtmiş ikki miñ rekǾat [8b] (1) namāznıñ ŝevābını 

fütügeyler 

 

[11b]  

maķām-ı (2) İbrāhįmde duǾā müstecābdur baǾd ez (3) zemzem-ħānede duǾā 

müstecābdur (4) baǾd ez Beytu’llāhnıñ tört (5) ŧarafıda duǾā müstecābdur 

 

[12b]  

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp 

(5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

[16b]  

yanıda aśĥāb-ı (3) velįyyullāhnıñ menķatleri bir ķubbe içinde-(4)dür ŧavāf ziyāret 

ķılıp duǾā ķılġay (5) baǾd ez Şeyħ Maĥmūd velįyyullāhnıñ bir ķubbe-(6)dür ŧavāf 

ziyāret ķılıp duǾā ķılġay 
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[33a/33b]  

yanıda Ebā Bekr-į (2) Śıddįķ rażiyallāhu Ǿanhnıñ mescįd-(3)leride ikki rekǾat namāz 

oķup (4) duǾā ķılġay baǾd ez yanıda Ĥażret-i (5) ǾÖmer rażiyallāhu Ǿanhnıñ 

mescįdleri-(6)de ikki rekǾat namāz oķup duǾā (7) ķılġay baǾd ez yanıda Ĥażret-i 

[33b] (1) ǾOŝmān Zülnureyn rażiyallāhu Ǿanh-(2)nıñ mescįdleride ikki rekǾat (3) 

namāz oķup duǾā ķılġay baǾd ez (4) yanıda Ĥażret-i ǾAlį rażiyallāhu Ǿanh-(5)nıñ 

mescįdleride ikki rekǾat (6) namāz oķup duǾā ķılġay 

 

2.2.1.1.4.3. Belirtme Durumu Eki 

 

Eski Türkçe döneminde +n eki ile başlayan ek, Çağatay Türkçesinde yaygın olarak 

+nI eki ile oluşturulmuştur. 

 

[34b/35a/35b]  

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur (7) ikkinci miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh 

dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci miĥrābnıñ 

ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) yatġan 

miĥrābdur törtinci (7) miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Cennet [35b] (1) dėrler bėşinci 

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler 

 

[31a]  

yanıda (2) zemzem-ħāneleri bardur baǾd ez (3) Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) 

Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne 

mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey 

 

[29a/29b]  

Ǿazįz evliyā enbiyālar Ĥarem-i Şerįf-(2)din özini iħtiyāt ķılıp MüddeǾā(3)ġa kėlip 

müteveccih ķılur ikenler duǾā-(4)ları müstecāb bolur ikenler her kim (5) MüddeǾāġa 

kėlip ŧavāf ziyāret ķılıp (6) ikki rekǾat namāz oķup duǾā ķılġay (7) her ĥācetini 

tileseler Ĥaķķ Subĥāne [29b] (1) ve TeǾālā ĥācetini revā ķılġan  
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2.2.1.1.4.4. Yönelme Durumu Eki 

 

Çağatay Türkçesinde yönelme durumu eki +GA, +KA, +A, +nA ekleri ile 

oluşturulmaktadır. Metinde geçen yönelme durumu ekleri şöyledir: 

 

[23b]  

Ĥarem-i Şerįf içinde ke'enne ķandįl-(2)din üç ķandįl bardur ikkisi (3) ķızıl laǾlge 

oħşar yine birisi (4) aķ ķandįldür 

 

[18a] 

miķdārı yöñelip ǾÖmer yolıda şehįd-i [18a] (1) şühedālarge duǾā ķılġay 

 

[2b]  

Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp cüb būrcide (5) Ĥacerü’l Esvedni 

būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp 

 

[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip 

 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 

 

[14a]  

Allāh TeǾālā elem neşrah (2) āyet nāzįl bolġandur her kim cebel-i (3) nūrġa çıķıp 

ŧavāf ziyāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup elem neşrah-(5)nı oķup duǾā ķılġay 

 

[26a]  

yigirmi yėtti aķ señge mermer (2) taş tübürükleri bardur be-tamām (3) çevresige 

boġamlarıġa altun-(4)dın āyet ĥadįŝ fütülgen-(5)dür 
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[37b] 

Ūĥud (7) taġıda resūl śallallāhu Ǿaleyhi vesellem [37b] (1) finhān bolġan ġārlarıġa 

kirip (2) ŧavāf ziyāret ķılıp 

 

[9a]  

Ĥarem-i Şerįfde bir yüz on (3) yėtti yėrde sebįli'llāh zemzem-i şerįf (4) bardur her 

namāz vaķtide namāzdın (5) fārįǾ bolup tüş ķılġaylar (6) ve yine köze şürbelerniñ 

ĥaddi (7) ĥesābı yoķtur 

 

2.2.1.1.4.5. Bulunma Durumu Eki 

 

Türkçenin her döneminde bulunma durumu eki +DA olarak kullanılmıştır. 

Çalışmada geçen örnekler şu şekildedir: 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege 

yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

[7a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor çeĥār ŧaraf (4) cāmįǾniñ otrası Beytu’llāh-ı (5) Şerįfdür ammā Beytu’llāh-ı 

Şerįf-(6)niñ öñ yanıda altun nevĥniñ (7) tėgde ĥaŧme-yi şerįf bardur 

 

[11b] 

evvel maķām-ı Cebrāǿįl-[11b] (1)de duǾā müstecābdur baǾd ez maķām-ı (2) 

İbrāhįmde duǾā müstecābdur baǾd ez (3) zemzem-ħānede duǾā müstecābdur (4) baǾd 

ez Beytu’llāhnıñ tört (5) ŧarafıda duǾā müstecābdur baǾd ez (6) MüddeǾāda duǾā 

müstecābdur 
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[16a]  

miķdārı yanıda (3) Cebel-i ǾÖmerde CennetǾül-MeǾvānıñ ziyāret-(4)lerini ķılġay 

CennetǾül-MeǾvāda be-tamām (5) ehl-i şehįd-i şühedā ve suǾedālarġa (6) duǾā ķılġay 

baǾd ez yanıda Cebel-i Hindi-(7)de yėtti ħayliceniñ menķatleri bir ķubbe [16b] (1) 

içindedür ŧavāf ziyāret ķılıp (2) duǾā ķılġay 

 

[22a] 

Ĥacer-i SaǾādetniñ [22a] (1) ķaşıda Ĥażret-i Śūfį Bilāl rażiyallāhu (2) Ǿanhnıñ ezān 

śalavāt aytķan (3) mināreleri bardur 

 

[37a]  

yanıda resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem-(2)niñ tişleri şehįd bolġan (3) menķatleri bir 

ķubbe içindedür (4) ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (5) namāz oķup duǾā ķılġay baǾd ez 

(6) miķdārı yöñelip cenkge Ūĥud (7) taġıda resūl śallallāhu Ǿaleyhi vesellem [37b] 

(1) finhān bolġan ġārlarıġa kirip (2) ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (3) namāz oķup 

duǾā ķılġay 

 

2.2.1.1.4.6. Ayrılma Durumu Eki 

 

Tarihi Türk lehçeleri içerisinde Kıpçak Türkçesinde +dAn olan ayrılma durumu eki, 

Çağatay Türkçesinde Karahanlı ve Harezm Türkçesinde olduğu gibi +dIn olarak 

kullanılmıştır (Argunşah, 2014:127). 

 

[1b/2a]  

Mekke-yi Mükerremeniñ ŧavāf ziyāret-(6)leriniñ beyānıdur evvel memleketdin (7) 

kelgen ĥācįlerimiz deryādın [2a] (1) üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret (2) ķılıp iĥrām 

baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar 

 

[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ 
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toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved 

 

[20a]  

ammā Medįne-yi (2) Münevvereniñ ŧavāf ziyāretleri-(3)niñ beyānıdurlar evvel 

memleketdin (4) kelgen ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) dervāzesidin kirip Ĥarem-i 

Şerįf (6) içige dāħįl bolurlar 

 

[21b]  

be-tamām altundın (2) ķılınġan baǾd ez ziyāret ķılıp bolup (3) ikki rekǾat namāz-ı 

şükrāne oķup (4) duǾā ķılġay baǾd ez Ĥacer-i SaǾādet-(5)niñ folāt fencereleriniñ (6) 

üstide yaşıl maħmildin fūşįde (7) ķılınġan 

 

[23b]  

Ĥarem-i Şerįf içinde ke'enne ķandįl-(2)din üç ķandįl bardur ikkisi (3) ķızıl laǾlge 

oħşar yine birisi (4) aķ ķandįldür bu üç ķandįller-(5)niñ her birige seksendin elligdin 

(6) ķırķ yėttidin mūm şemǾ yaķarlar 

 

[24a]  

moncaķlarınıñ ŝāne ĥaddedin (2) ziyādedür baǾd ez mundın kiçik (3) ķandįldin tört 

ķandįl bardur (4) her birige yigirmi yėttidin şemǾ yaķarlar (5) baǾd ez mundın kiçik 

ķandįldin (6) on yėtti ķandįl bardur her birige (7) on birdin toķuzdın şemǾ [24b] (1) 

yaķarlar 

 

[43a] 

resūl [43a] (1) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemġa nūrdın (2) tabaķda nūr taǾām çıķan (3) 

cāydur 
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4.1.1.4.7. Eşitlik Durumu Eki 

 

Eşitlik eki Çağatay Türkçesinde çok kullanılan bir ek değildir. Hem nitelik hem de 

nicelik bakımından hal, zaman vs. eşitliklerini ifade eder (Eckmann, 2013: 82). 

Genel Türkçenin eşitlik durumu eki +çA Çağatay Türkçesinde çok çeşitli işlevlerde 

kullanılmaktadır. Eşitlik işlevi yanında kimi kelimelerde miktar, benzerlik ve 

küçültme ifade etmektedir. Bazı kelimelerde kalıplaşarak sıfat ve zarflar türetir. İsim 

tabanları ve iyelik eklerinden sonra gelir (Argunşah, 2014:128).  

Çalışmada eşitlik eki olan +çA ekine örnek bulunmamaktadır. 

 

2.2.1.1.4.8. Araç (Vasıta) Durumu Eki 

 

Çağatay Türkçesinde vasıta durumu +n ve +lA ekleri ile yapılmaktadır. Kelimeye 

birliktelik, araç, vasıta anlamı kazandırır. 

 

[12b] 

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar 

 

[2a]  

Cidde-yi Mübārekde Ĥażret-i (4) Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni 

delįlleri āyet bile ŧavāf ziyāret (6) ķıldurġay baǾd ez tėve bile ikki künde (7) Mekke-

yi Mükerremege dāħįl bolurlar 

 

2.2.1.1.4.9. Yön Gösterme Durumu Eki 

 

Çağatay Türkçesinde yön gösterme durumu ekileri +KArI, +KArU, +rA, +rU, +Ar, 

+r dır. Söz konusu eserde yön gösterme durumu eki tek bir örnekte karşımıza 

çıkmaktadır: 
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[3a]  

taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı 

pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

2.2.1.1.5. Soru Eki 

 

Çağatay Türkçesinde isimlere (ve fiillere) gelen soru eki daima yuvarlak ünlülüdür 

(Argunşah, 2014:129). Eser gerek türünün gezi yazısı olması ile gerekse amacının 

bilgi vermek olması sebebiyle, eserde soru ekine tek bir yerde rastlamaktayız. 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh 

ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay 

 

2.2.2. Sıfatlar 

 

Sıfatlar varlıkları ve kayramları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten kelime 

türleridir. Sıfatların anlam ve işlev bakımından kendi varlığını ortaya koyabilmesi 

için mutlaka bir ismi nitelemesi veya türlü yönlerden belirtmesi gerekir (Erdem Uçar, 

2015: 46). 

 

Çağatay Türkçesindeki sıfatlar genel Türkçeden farklı değildir. Sıfatlar niteleme ve 

belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılmaktadır: 

 

2.2.2.1. Niteleme Sıfatları 

 

Niteleme sıfatları varlığın durumunu, şeklini, biçimini gösteren sıfatlardır ve Çağatay 

Türkçesinde kullanılan çok sayıda niteleme sıfatı bulunmaktadır. Çalışılan metinde 

yer alan niteleme sıfatları şunlardır: 
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[4b]  

hemme (3) aǾżālarıġa ism-i allāh ism-i muĥammeden (4) resūlullāh fütülgen 

cellecelāllallāh lā (5) ilāhe illallāhu muĥammed resūlullāh (6) fütülgen otrasıġa altun 

kemerleri (7) bardur 

 

[6a]  

Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ çehār eŧrāfları mescįd (5) cāmįǾdür bu cāmįǾlerniñ bėş (6) yüz 

seksen toķuz señge mermer aķ (7) taş tübürükleri bardur 

 

[7b]  

raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur her kim bu altun nevĥ-

(6)niñ tėgde bir dāne miħrābcı ķılġan (7) bir kök taş bardur 

 

[21b]  

ziyāret ķılıp bolup (3) ikki rekǾat namāz-ı şükrāne oķup (4) duǾā ķılġay baǾd ez 

Ĥacer-i SaǾādet-(5)niñ folāt fencereleriniñ (6) üstide yaşıl maħmildin fūşįde (7) 

ķılınġan 

 

2.2.2.2. Belirtme Sıfatları 

2.2.2.2.1. ĠĢaret Sıfatları 

 

Çağatay Türkçesindeki işaret sıfatları "bu, ol, şol, uşbu, uşol/uşal" dır. Söz konusu 

eserde geçen işaret sıfatları ise şunlardır: 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey ķalmaslar 

dėpdür-(6)ler 
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[4b]  

fūşįde ķılġan (2) bu ķara yalfuş yafuķnıñ be-tamām hemme (3) aǾżālarıġa ism-i allāh 

ism-i muĥammeden (4) resūlullāh fütülgen cellecelāllallāh lā (5) ilāhe illallāhu 

muĥammed resūlullāh (6) fütülgen 

 

[6a]  

Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ çehār eŧrāfları mescįd (5) cāmįǾdür bu cāmįǾlerniñ bėş (6) yüz 

seksen toķuz señge mermer aķ (7) tāş tübürükleri bardur 

 

[8a]  

her kim şol [8a] (1) kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve 

TeǾālā-(3)dın her ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur baǾd ez şol kök taş-

(5)nıñ üstide ikki rekǾat namāz-ı nafile (6) oķup duǾā ķılsalar 

 

2.2.2.2.2. Soru Sıfatları 

 

Çağatay Türkçesindeki soru sıfatları "ķaç, ķanday, ķay, ķaysı, ķayu, nė, nėçük" gibi 

sıfatlardır. Çalışmada yer alan soru sıfatı örneği ise tek bir yerde bulunmaktadır. 

 

[14b]  

her kim cebel-i (3) sūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret (4) ķılıp ikki rekǾat namāz oķup (5) duǾā 

ķılġay şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa yėterler 

 

2.2.2.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

 

Çağatay Türkçesindeki soru sıfatları "adın (başka), asru (çok), az, barça (bütün), barı 

(hepsi), bir, bir nėçe (birçok), cemįǾ (bütün), cümle, fulān, her, ķamuġ (bütün), köp 

(çok), öküş (çok), özge (başka), tėgme (herhangi), tümen (pek çok), tükel (tamam) " 

gibi sıfatlardan oluşmaktadır.  

 

Söz konusu eserde yer alan belirsizlik sıfatları şunlardır: 
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[18b]  

ammā Mekke-yi Mükerremeniñ içinde (4) ziyāretlerniñ ŝevābını cemįǾ deryālar (5) 

suvı siyāh bolsalar cemiǾ dıraħt-(6)ları ķalem bolsalar cemiǾ kātibler (7) fütügüçi 

bolsalar fütüb be-tamām [19a] (1) ķīla almagaylar 

 

[12a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar 

 

2.2.2.2.4. Sayı Sıfatları 

2.2.2.2.4.1. Asıl Sayı Sıfatları 

 

Çalışılan metinde yer alan asıl sayı sıfatları şu şekildedir: 

 

[5a]  

Beytu’llāh-ı Şerįf-(2)niñ bir dāne dervāzeleri bardur 

 

[9a]  

Ĥarem-i Şerįfde bir yüz on (3) yėtti yėrde sebįli'llāh zemzem-i şerįf (4) bardur 

 

[12b] 

Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp 

Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp 

(5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay Cebel-i Ķabįsde bir aķ (7) 

künbezleri ikki mināreleri bardur 

 

[15a]  

ǾÖmer rażyallāh-u Ǿanhnıñ ķazġan (2) ĥavuzları bardur her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś 

ķılıp ġusl ŧahāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup iddǾā ķılsa-(5)lar yėtmiş ikki ĥıllet 

cerāĥatlerige (6) devā bolġay 
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[22b] 

yaǾni Ĥarem-i Şerįf içinde [22b] (1) üç miĥrabları bardur 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur 

 

[27b]  

Ĥarem-i Şerįfniñ uzun ķısķalıġ [27b] (1) altı yüz ellig ķadem kėlür baǾd ez Ĥarem-i 

(2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur 

 

2.2.2.2.4.2. Sıra Sayı Sıfatları 

 

Çağatay Türkçesinde sıra sayı sıfatları iki türlüdür. Bunlardan biri +nçI, +InçI, +UnçI 

ekleri ile yapılır, diğeri ise +lAnçI, +lAnçA (<+lA+nçI) ekleri ile yapılır (Argunşah, 

2014:1332-133).  

Çalışmada ise sadece +nçI, +UnçI ekleri ile yapılan örnek bulunmaktadır. 

 

[22b] 

Ĥarem-i Şerįf içinde [22b] (1) üç miĥrabları bardur evvelķi (2) miĥrābnıñ ismini 

Miĥrāb-ı Mecįdį (3) dėrler ikkinci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı Nebį dėrler üçünci 

miĥrāb-(5)nıñ ismini Miĥrābı Sekįne dėrler 

 

[34b/35a/35b]  

Ķuvvete’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur (7) ikkinci miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh 

dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci miĥrābnıñ 

ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) yatġan 

miĥrābdur törtinci (7) miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Cennet [35b] (1) dėrler bėşinci 

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve TeǾālādın 

innā enzelnāhu (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur 
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[39a/39b] 

Cennetü’l Baķįniñ içinde evvel (6) seyyidinā İbn el-Ħaŧŧāb rażiyallāhu (7) Ǿanhnıñ 

ikkinci seyyidinā ǾAbbās [39b] (1) rażiyallāhu Ǿanhnıñ üçünci (2) İmām Ĥasan İmām 

Ĥüseyin törtinci (3) Fāŧıma Zehrā rażiyallāhu Ǿanha bu zāt-ı (4) berekatnıñ 

menķatleri (5) bir ķubbe içindedür ŧavāf ziyāret (6) ķılıp duǾā ķılġay 

 

4.2.2.4.3. Üleştirme Sayı Sıfatları 

 

Çağatay Türkçesinde üleştirme sayı sıfatları +Ar, +şAr, +rAr ekleri ile yapılırlar. 

Çalışmada üleştirme sayı sıfatına rastlanılmamıştır. 

 

2.2.3. Zamirler 

 

Ergin, zamirleri şu şekilde tanımlar: "Kişilerin canlı ve cansız varlıkların yerini tutan, 

onları işaret ve soru yoluyla temsil eden isim türünden kelimeler olan zamirler, 

nesnelerin dildeki gerçek karşılıkları olmayıp sadece gerektiği zaman onları ifade 

edebilen kelimelerdir. Bu işi de nesneleri temsil etmek veya işaret etmek sureti ile 

yaparlar." (Ergin, 2002: 249). 

 

Çağatay Türkçesinde eserlerin yazıldığı coğrafyaya ve yazıma bağlı olarak kimi 

zamirlerin birden fazla biçimi bulunmaktadır (Argunşah, 2014: 139). 

 

2.2.3.1. KiĢi Zamirleri 

 

Çağatay Türkçesinde birinci ve ikinci şahısları ifade eden zamirler vardır, üçüncü 

şahsı ifade eden şahıs zamiri yoktur; yerine işaret zamiri ol kullanılmaktadır 

(Eckmann, 2013: 90-91). 

 

Çağatay Türkçesinde bulunan kişi zamirleri tabloda verilmiştir: 
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Tablo 14: Kişi zamirleri 

yalın 

durum

u 

ilgi 

durumu 

belirtm

e 

durumu 

yönelm

e 

durumu 

bulunm

a 

durumu 

ayrılma 

durumu 

eşitlik 

durumu 

vasıta 

durum

u 

yön 

durum

u 

olumsuz 

mėn 

bėn 

mėnim 

mėniñ 

mėni 

mėni maña mėnde mėndin mėnçe 

meniñç

e 

  mėnsiz 

meniñsi

z 

sėn sėniñ 

sėni 

sėni saña 

sėnġa 

sėnde sėndin 

sėniñdi

n 

sėnçe 

sėniñçe 

sėnin añar sėnsiz 

ol anıñ 

anuñ 

anı aña 

anġa 

anda andın 

anıñdın 

ança 

olça 

anın  ansız 

anıñsız 

biz 

bizler 

biziñ 

bizniñ 

bizlerni

ñ 

bizni 

bizlerni 

bizge 

bize 

bizlerg

e 

bizde 

bizlerde 

bizdin    bizsiz 

siz 

sizler 

siziñ 

sizniñ 

sizlerni

ñ 

sizni 

sizlerni 

sizge 

size 

sizlerge 

sizde 

sizlerde 

sizdin    sizsiz 

olar 

alar 

anlar 

alarnıñ 

anlarnıñ 

olarnıñ 

alarnı 

anlarnı 

alarġa 

alarķa 

anlarġa 

anlarķa 

olarġa 

olarda 

anlarda  

alardın 

anlardı

n 

olardın 

    

 

Taploda verilen kişi zamirlerinin hepsi söz konusu eserde bulunmamaktadır. Metinde 

geçen örnekler şunlardır: 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh 

ķaldı mu 
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2.2.3.2. ĠĢaret Zamirleri 

 

Çağatay Türkçesindeki işaret zamirleri şu şekilde tabloda verildiği gibidir: 

Tablo 15: İşaret zamirleri 

yalın 

durumu 

ilgi 

durumu 

belirtme 

durumu 

yönelme 

durumu 

bulunma 

durumu 

ayrılma 

durumu 

eşitlik 

durumu 

bu bunuñ 

munıñ 

munuñ 

muñ 

munı muña 

munġa 

munda 

munuñda 

mundın 

munuñdın 

bunça 

munça 

uş           

şu 

şunıñ     şunça 

uşbu 

uşbular 

uşmuña 

uşbularnıñ 

uşmunı 

uşbularnı 

uşmuña 

uşbularġa 

uşbularda 

 

uşmundın 

uşbulardın 

uş munça 

uşol 

uşal 

şol 

     uşança 

ol anıñ 

anuñ 

anı aña 

anġa 

anda andın ança 

bular 

bunlar 

munlar 

bularıñ 

bularnıñ 

munlarnıñ 

bularnı bularġa bularda bulardın 

mulardın 

munlardın 

munça 

bunça 

şular şularnıñ      

anlar 

alar 

olar 

alarnıñ 

 

alarnı alarġa alarda alardın  

 

Metinde taploda verilen tüm örnekler yer almamaktadır, yer alan örnekler şunlardır: 

 

[6a]  

bu her [6b] (1) her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe 

fānūs-(3)dın bir miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur 

 

[17a] 

Şeyħ Maĥmūd velįyyullāhnıñ bir ķubbe-(6)dür ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (7) bu 

zāt-ı berekātnıñ ĥużūrı [17a] (1) şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı 

muĥabbet ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-(3)larını alıp ķalurlar 
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[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

2.2.3.3. Soru Zamirleri 

 

Çağatay Türkçesinde soru zamiri üç şekilde yapılmaktadır. 

1. kim ile yapılanlar: kim, kimni, kimdin, kimge, kimdür, kimler. 

2. nė ile yapılanlar: nė, nėler, her nė, nė yerge, nėsini, nėge, nėgü, nėçük, nėçükdin, 

nėçün, nė üçün, nėdin, nėçe, nėçeme, nė kişi, nėme, nėdür, nė durur, her nėdür, 

nėtük. 

3. ķa ile yapılanlar: ķay, ķaybir, ķay sarı, ķay sarıdın, ķayan, ķayanġa, ķayan kim, 

ķayda, ķaydın/ ķaydan, ķaydaġ, ķaysı/ ķayısı, ķaysı bir, ķayu/ ķayı, ķanda, 

ķandın, ķanı, ķaçan, ķaçanġaça, ķandaġ/ķandaķ, ķanġı/ķanķı. 

 

Çalışmada soru zamiri örnekleri yer almamaktadır. 

 

2.2.3.4. Belirsizlik Zamirleri 

 

Türkçe kökenli ve alıntı olmak üzere çok sayıda belirsizlik zamiri bulunmaktadır 

(Argunşah, 2014: 141). Bunlardan bazılar şunlardır: barça, hemme, ķamuġlar, 

cümlesi, özge, tükel, birisi, bir kimėrse, bir nėme, bir neñ, her ķayan, hįç kişi, hįç 

kimerse vs. Çalışılan metinde bulunan belirsizlik zamirleri şunlardır: 

 

[3b] 

Beytu’llāhda Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim 

(2) zemzem-ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ 

toķġan ķuma ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige 

keçürüp yād ķılıp (7) Beytu’llāhġa ķarap turup 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar 
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2.2.3.5. DönüĢlülük Zamirleri 

 

Genel Türkçenin öz dönüşlülük zamiri, aynı şekilde Çağatay Türkçesinde de 

kullanılmaktadır (Argunşah, 2014:141). "öz, özdin, özni, özüm, özümni, özümniñ, 

özümge, özüñe, özüñiz, özlerini, özlerige" gibi örnekler dönüşlülük zamiri için örnek 

verilebilir. Söz konusu eserde geçen dönüşlülük zamirine tek bir yerde 

rastlanmaktadır. 

 

[4a]  

İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā 

ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb bolurlar 

 

2.2.3.6. Ġlgi (Bağlama) Zamirleri 

 

Çağatay Türkçesinde ilgi zamiri Türkçe kökenli kim zamiri ile Farsça kökenli ki 

zamiri birlikte kullanılmaktadır (Argunşah, 2014: 142). Çalışılan metinde sadece ki 

örneği bulunmaktadır. 

 

[32b]  

Mescįde’l Ġamāmeni ziyāret (2) ķılġay baǾd ez Mescįde’l Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol 

ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup 

turġan (6) cāydur  

 

2.2.3.7. Birliktelik Zamirleri 

 

Beraberlik ifade eden çok az zamir vardır, bunlara örnek "birbirini, birbirige, biri 

biri,birbirimiz, birbiriñiz " verilebilir (Argunşah, 2014:142). 

Çalışılan metinde birliktelik zamirine örnek tek bir yerde görülmüştür. 

 

[10a]  

sünnetci Mālik maķām-ı şimāl ŧarafıge ķarap (2) namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan 

beyt-i (3) şerįfniñ çehār ŧarafıge çehār mezheb (4) ķarap namāznı edā ķılıyorlar 

ħużūżan (5) birbiriniñ arķasıdın namāznı (6) edā ķılıyorlar 
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2.2.4. Zarflar 

 

İsim soylu birer kelime olan zarflar, hal, yer, yön, miktar, zaman, nasıllık, nicelik vb. 

yönlerden fiilleri ve sıfatları nitelerler. Çağatay Türkçesinde genel Türkçede olduğu 

gibi çok sayıda zarf kullanılmıştır (Argunşah, 2014:143). 

 

2.2.4.1. Yer ve Yön Zarfları 

 

Çalışmada geçen yer ve yön zarflarına örnekler şöyledir: 

[42b]  

İmām CaǾfer-į Śādīķ (2) İmām CaǾfer-į Ŧayyār İmām CaǾfer-į (3) Bāķįr bu zāt-ı 

berakāmet bir ķubbe (4) içindedür ziyāret ķılıp (5) duǾā ķılġay baǾd ez Cennetü’l 

Baķį-(6)niñ arķasıda tabak nūrnı (7) ziyāretlerini ķılġay 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege 

yügürüp (5) ve saǾy ķılıp 

 

[27a]  

Ĥarem-i Şerįf üstüdin (2) kümbezleriniñ Ǿaddide ikki yüz (3) yėtmiş birdür be-tamām 

ķısmį ķısmį (4) Ǿalāmet-i naķķāşlarnı ķılġan Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-

(6)niñ būy kelip tururlar 

 

[6b]  

her tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir 

miñ bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur 

 

[7a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor çeĥār ŧaraf (4) cāmįǾniñ otrası Beytu’llāh-ı (5) Şerįfdür ammā Beytu’llāh-ı 

Şerįf-(6)niñ öñ yanıda altun nevĥniñ (7) tėgde ĥaŧme-yi şerįf bardur 
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2.2.4.2. Zaman Zarfları 

 

Çalışmada geçen zaman zarflarına örnekler şöyledir: 

 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

 

[2a]  

Cidde-yi Mübārekde Ĥażret-i (4) Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni 

delįlleri āyet bile ŧavāf ziyāret (6) ķıldurġay baǾd ez tėve bile ikki künde (7) Mekke-

yi Mükerremege dāħįl bolurlar 

 

2.2.4.3. Azlık-Çokluk Zarfları 

 

Çalışmada geçen azlık-çokluk zarflarına örnekler şöyledir: 

 

[43b]  

dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) 

tamām ķīla almagay maħśūśan söz (5) bisyār ėrdi muħtażar (6) ķılduķ vallāhu aǾlem 

 

[2b]  

ǾArab delįlleri Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet ĥadįŝlerini (3) oķutup 

Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp 

 

[3a]  

taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı 

pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 



 

109 
 

2.2.4.4. Durum Zarfları 

 

Çalışmada geçen durum zarflarına örnekler şöyledir: 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

2.2.4.5. Soru Zarfları 

 

Çalışmada geçen soru zarfına örnek yoktur. 

 

2.2.5. Edatlar 

 

Edat grupları bir isim unsurunun "gibi, için, kadar, üzere, dolayı, göre, diye, rağmen, 

karşı, ile, doğru" gibi edatlardan birini alarak oluşturduğu kelime gruplarıdır (Erdem 

vd, 2015:523). 

 

Çağatay Türkçesindeki edatlar bile ~ bilen "ile", ile ~ ilen "ile", daġı ~ taķı "dahi", 

kim "ki", yana "yine", ki "ki", ü "ve", ve "ve", veyā "veya", vü "ve", vü hem "ve de", 

veyāħūd "veyahut", yāħūd "yahut", bėrü "beri", soñ ~ soñra "sonra", öñ "önce", tėgrü 

"-e kadar", içre "içinde", ilgerü "ileri", ķarşu "karşı", üstün "üst, yukarı", üze 

"üzerine", üçün "için", baķa "göre", köre "göre", belki "belki", çü "madem ki", çün 

"çünkü", eger ~ ger "eğer", egerçi ~ gerçi " gerçi", nė... nė "ne...ne", hem... hem 

"hem... hem", yā... yā "ya... ya" gibi edatlardır. 

 

Çalışılan metinde yer alan edat örnekleri ise şunlardır: 
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[17b] 

Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerini alıp 

ķalmasa (3) ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) Beytuǿllāhġa özini urup (5) 

nābūd ķılur ėrdiler 

 

[10b] 

Ĥarem-i Şerįfniñ (7) çehār ŧarafı dervāzeleri bir ĥesābda [10b] (1) ķırķ çıķar yine bir 

ĥesābda ķırķ çıķar 

 

[13b]  

Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (5) ķarınlarını yarıp 

ucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp yine cānıġa salıp selįm ķılġan 

[14a] (1) bir taş bardur 

 

[31a]  

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları (4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip 

MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey ve yine 

ķıble ŧaraf meżarı dervāze-[31b] (1)side resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem-(2)niñ 

ataları seyyįdinā ǾAbdullāhnıñ (3) menķatleri bir ķubbe içindedür 

 

[3a]  

Maķām-ı İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) 

ĥaķķıda duǾā ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege 

yügürüp (5) ve saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar 

 

[5b]  

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ 

TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir 

merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi toġulġan dėk (7) bolġay 

 

[40a] 

mikdārı (7) yöñelip yanıda toķuz ezvāc-ı [40a] (1) muŧahharāt ve mużahharātlarınıñ 

(2) menķatleri bir ķubbe içindedür (3) ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay 
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[12a/12b] 

ve yine Ĥacerü’l Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din 

çıķarıp Cebel-i Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf 

ziyāret ķılıp (5) ikki rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay 

 

[11a] 

Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] (1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan 

ellig ikki aķte (3) ķılınġan sįyāy aġvātleri bar-(4)dur 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METĠN 

3.1 Çeviri Yazı 

(1) Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm
10

 

[1b] (2) elĥamduli’llāhi rabbi’l-Ǿālemįn ve’l Ǿāķıbetu (3) li’l-muttaķįn ve’ś-śalātu 

ve’s-selāmu Ǿalā rasūlihį (4) seyyidinā Muĥammedin ve ālihį ve aśħābihi ecmaǾįn
11

 

(5) āmmā baǾd ez Mekke-yi Mükerremeniñ ŧavāf ziyāret-(6)leriniñ beyānıdur evvel 

memleketdin (7) kelgen ĥācįlerimiz deryādın [2a] (1) üç künlük yėrdin ġusl ŧahāret 

(2) ķılıp iĥrām baġlap Cidde-yi Mübārekge (3) çıķarlar baǾd ez Cidde-yi Mübārekde 

Ĥażret-i (4) Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanhanı menķatleri-(5)ni delįlleri āyet bile ŧavāf 

ziyāret (6) ķıldurġay baǾd ez tėve bile ikki künde (7) Mekke-yi Mükerremege dāħįl 

bolurlar baǾd ez [2b] (1) ǾArab delįlleri Beytu’llāh-ı Şerįfge (2) alıp kirip āyet 

ĥadįŝlerini (3) oķutup Beytu’llāh-ı Şerįfni yėtti (4) merātebe devri ķılıp cüb būrcide 

(5) Ĥacerü’l Esvedni būse ķılıp Beytu’llāhġa (6) ķarap ilticāh ķılıp şükri el-

ĥamdülillāh
12

 (7) tövbe estaġfirullāh
13

 dėp duǾā ķılġay [3a] (1) baǾd ez Maķām-ı 

İbrāhįmġa kelip ikki rekǾat (2) nafile namāz oķup Beytu’llāhnıñ (3) ĥaķķıda duǾā 

ķılġay baǾd ez taşķarıda (4) çıķıp yėtti merātebe Śafā ve Mervege yügürüp  (5) ve 

saǾy ķılıp başnı pākize tüşürüp (6) bolup iĥramdın çıķarlar baǾd ez (7) Beytu’llāhda 

Maķām-ı İbrāhįmniñ [3b] (1) yanıda zemzem-ħāneleri bardur her kim (2) zemzem-

ħāneġa kirip zemzemdin (3) toyġunca içip yıraķ yaķındaki (4) uruġ toķġan ķuma 

ķarındaşlarnı (5) köñlideki dost yār birāder aġanı-(6)larnı köñlige keçürüp yād ķılıp 

(7) Beytu’llāhġa ķarap turup ilticāh [4a] (1) ķılıp İlāhį şol bendelerni hem şubu (2) öz 

beytiñge münāsib ķılġay (3) sen dėp duǾā ķılsalar elbette duǾā-(4)ları müstecāb 

                                                           
10

 Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. 
11

 Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Hayırlı netice muttakilerindir. Peygamberimiz (a.s.)’e onun 

bütün ehlibeytine ve ashabına salat ve selām olsun. 
12

 Allah’a Ģükürler olsun. 
13

 Allah’tan afv ve bağıĢlanma dilerim. 
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bolurlar şol bende (5) āħiri kelmey ķalmaslar dėpdür-(6)ler baǾd ez Beytu'llāh-ı 

Şerįfniñ (7) üstün tüben tamām āǾżālarını [4b] (1) ķara yalfuş yafuķ bile fūşįde 

ķılġan (2) bu ķara yalfuş yafuķnıñ be-tamām hemme (3) aǾżālarıġa ism-i allāh ism-i 

muĥammeden (4) resūlu'llāh fütülgen celle celāllallāh
14

 lā (5) ilāhe illallāhu 

muĥammed resūlu'llāh
15

 (6) fütülgen otrasıġa altun kemerleri (7) bardur be-tamām 

altundan āyetler [5a] (1) fütülgen baǾd ez Beytu’llāh-ı Şerįf-(2)niñ bir dāne 

dervāzeleri bardur (3) be-tamām aǾżālarıġa altun bilen (4) seyr ķılınġan dervāzeleriġa 

ķara yafuķ (5) yalfuş bile fūşįde ķılġan be-tamām (6) aǾżālarıġa āyet ĥadįŝ fütülgen 

(7) Beytu’llāh-ı Şerįfniñ cüb [5b] (1) būrcıda Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālānıñ (2) emr-i 

fermānı bilen cennetdin (3) çıķarġan Ĥaķķ TeǾālānıñ cemāl (4) nūrı tecellįsini körgen 

Ĥacerü’l Esved (5) ŧavāf ziyāret ķılıp bir merātebe būse (6) ķılsalar anadın yeñi 

toġulġan dėk (7) bolġay yine mende günāh ķaldı mu iken [6a] (1) dėp köñlige 

keçürse özi kāfįr (2) ħatunı ŧalāķ bolġay neǾūzu bi'llāh (3) minez-zālik
16

 baǾd ez 

Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ çehār eŧrāfları mescįd (5) cāmįǾdür bu cāmįǾlerniñ bėş (6) yüz 

seksen toķuz señge mermer aķ (7) taş tübürükleri bardur bu her [6b] (1) her 

tübürüklerniñ arālıķıġa asılġan (2) ķabuzġa oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(3)dın bir miñ 

bėş yüz ķırķ altı (4) fānūsları bardur cümlesige (5) zeytūn yāġ yaķarlar baǾd ez üstün 

(6) kümbezleriniñ Ǿadedide bėş yüz (7) otuz altı künbezleri bardur [7a] (1) baǾd ez 

Ĥarem-i Şerįfniñ çeĥār ŧaraf (2) cāmįǾleriniñ uzun ķayķalıġ (3) toķuz yüz ķadem 

keliyor çeĥār ŧaraf (4) cāmįǾniñ otrası Beytu’llāh-ı (5) Şerįfdür ammā Beytu’llāh-ı 

Şerįf-(6)niñ öñ yanıda altun nevĥniñ (7) tėgde ĥaŧme-yi şerįf bardur bu ĥaŧme-yi [7b] 

(1) şerįfniñ içinde birlik yüz (2) yigirmi tört miñ peyġamberlerniñ (3) nişāneleri 

tėgen raĥmet-i İlāhį (4) nūrı tecellįsini yaġdurġan (5) cāydurur her kim bu altun 

nevĥ-(6)niñ tėgde bir dāne miħrābcı ķılġan (7) bir kök taş bardur her kim şol [8a] (1) 

kök taşnıñ üstide ikki rekǾat (2) namāz oķup Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā-(3)dın her 

ĥācetni tileseler elbette duǾāsı (4) müstecābdur baǾd ez şol kök taş-(5)nıñ üstide ikki 

rekǾat namāz-ı nafile (6) oķup duǾā ķılsalar Allāh TeǾālā (7) nāme-yi aǾmalıġa 

yėtmiş ikki miñ rekǾat [8b] (1) namāznıñ ŝevābını fütügeyler ve yine (2) her kim bu 

Ǿālemde nişānım tėgmegen yėr (3) ķalmadı dėp ķasem ķılsalar (4) şeriǾat ĥużūrıda 

ķasemi henāniyyet (5) bolġay baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ (6) yėtti mināreleri bardur 

her namāz (7) vaķtide śūfįleri çıķıp ezān [9a] (1) aytıp śalavāt aytıp namāznı edā (2) 

                                                           
14

 Onun Ģanı ne yücedir. 
15

 Allah'tan baĢka ilah yoktur, Muhammed (sav.) onun elçisidir. 
16

 Allaha sığınırız, Allah korusun. 
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ķılurlar Ĥarem-i Şerįfde bir yüz on (3) yėtti yėrde sebįli'llāh zemzem-i şerįf (4) 

bardur her namāz vaķtide namāzdın (5) fārįǾ bolup tüş ķılġaylar (6) ve yine köze 

şürbelerniñ ĥaddi (7) ĥesābı yoķtur baǾd ez Beytu’llāh [9b] (1) Şerįfniñ çeĥār ŧarafıda 

çeĥār (2) mezhebniñ maķāmları bardur (3) evvel ŞāfiǾ maķām kün kirįş ŧarafıge (4) 

ķarap namāznı edā ķılıyor sünnetci Ĥanįfe (5) maķām-ı Cenūb ŧarafıge ķarap 

namāznı (6) edā ķılıyor sünnetci Ĥanbel maķām-ı kün (7) çıķış ŧarafıge ķarap 

namāznı edā ķılur [10a] (1) sünnetci Mālik maķām-ı şimāl ŧarafıge ķarap (2) namāznı 

edā ķılıyorlar ħużūżan beyt-i (3) şerįfniñ çehār ŧarafıge çehār mezheb (4) ķarap 

namāznı edā ķılıyorlar ħużūżan (5) birbiriniñ arķasıdın namāznı (6) edā ķılıyorlar 

baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ (7) çehār ŧarafı dervāzeleri bir ĥesābda [10b] (1) ķırķ çıķar 

yine bir ĥesābda ķırķ çıķar (2) baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleride (3) cayundın 

ķılġan ħūrma śūret-(4)lik altı yėrde şamǾdānları bar-(5)dur bu şamǾdānlarge her 

birige altı-(6)dan yumalaķ şįşe fānūsları (7) bardur baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ [11a] 

(1) içinde kėçe ve kündüz ħizmet ķılıp (2) müvekkil turġan ellig ikki aķte (3) 

ķılınġan sįyāy aġvātleri bar-(4)dur ammā bu aġvātler Ĥacerü’l Esvedge (5) āgāhlıķ 

ķılıyorlar baǾd ez Ĥarem-i Şerįf-(6)niñ içinde on yėtti yėrde duǾā (7) müstecābdur 

evvel maķām-ı Cebrāǿįl-[11b] (1)de duǾā müstecābdur baǾd ez maķām-ı (2) 

İbrāhįmde duǾā müstecābdur baǾd ez (3) zemzem-ħānede duǾā müstecābdur (4) baǾd 

ez Beytu’llāhnıñ tört (5) ŧarafıda duǾā müstecābdur baǾd ez (6) MüddeǾāda duǾā 

müstecābdur şol (7) ķısmįde on yėtti yėrde duǾā müstecābdur [12a] (1) baǾd ez 

Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarısıda (2) Beytu’llāhġa ķarap turġan cümle (3) cebel taġlarnıñ 

serdārı cebel-i (4) ķabįs bardur resūl śallāllāhu (5) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehilġa 

muǾcize ķılmaķ (6) üçün āynı (i)şāret bile tepe pāre (7) ķıldılar ve yine Ĥacerü’l 

Esvedni Allāh [12b] (1) TeǾālānıñ emr-i fermānı bilen cennet-(2)din çıķarıp Cebel-i 

Ķabįsniñ (3) üstide ķoydılar anıñ üçün ki (4) her kim çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp (5) ikki 

rekǾat şükrāne namāz oķup (6) duǾā ķılġay Cebel-i Ķabįsde bir aķ (7) künbezleri ikki 

mināreleri bardur [13a] (1) baǾd ez yanıda Bibi ǾĀtike rażiyallāhu Ǿanhā-(2)nıñ 

menķatleri bir ķubbe içindedür (3) ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez (4) yanıda 

ebū’l Ħaŧŧāb rażiyallāhu Ǿanha-(5)nıñ menķatleri bir ķubbe içindedür (6) ŧavāf ziyāret 

ķılıp duǾā ķılġay (7) baǾd ez yanıda şehįd-i şühedālarge [13b] (1) ve suǾedālarġa duǾā 

ķılġay baǾd ez (2) miķdārı yöñelip kelip Cebel-i Nūrnıñ (3) ziyāretlerini ķılġay 

Cebel-i Nūrda (4) resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (5) ķarınlarını yarıp 

ucuñ baġları (6) alıp kevŝer suvı bilen pākįze (7) ķılıp yine cānıġa salıp selįm ķılġan 
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[14a] (1) bir taş bardur Allāh TeǾālā elem neşrah
17

 (2) āyet nāzįl bolġandur her kim 

Cebel-i (3) Nūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup elem neşrah-

(5)nı oķup duǾā ķılġay baǾd ez (6) miķdārı yöñelip kelip Yemen ŧarafıda (7) Cebel-i 

Sūrda resūl śallāllāhu [14b] (1) Ǿaleyhi vesellem ebū Cehildin ķaçıp (2) finhān kirgen 

ġārları bardur her kim Cebel-i (3) Sūrġa çıķıp ŧavāf ziyāret (4) ķılıp ikki rekǾat 

namāz oķup (5) duǾā ķılġay şol ġārda her ne mįrād-(6)larını tileseler mįrādıġa 

yėterler (7) baǾd ez miķdārı yöñelip kelip Ĥavz-ı ǾÖmerde [15a] (1) ǾÖmer 

rażyallāh-u Ǿanhnıñ ķazġan (2) ĥavuzları bardur her kim bu ĥavuzda (3) iħlāś ķılıp 

ġusl ŧahāret ķılıp (4) ikki rekǾat namāz oķup iddǾā
18

 ķılsa-(5)lar yėtmiş ikki ĥıllet 

cerāĥatlerige (6) devā bolġay baǾd ez miķdārı yanıda (7) ħurmazār bāġları bardur 

baǾd ez [15b] (1) baǾd ez miķdārı yöñelip śūfį (2) śıġar maĥalleside Şeyħ MeǾcūb 

velįyullāh-(3)nıñ menķatleri bir ķubbe içinde (4) ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (5) 

baǾd ez miķdārı yöñelip İmām-ı (6) CaǾfer-i Śādıķnıñ ataları-(7)nıñ menķatleri bir 

ķubbe içinde-[16a] (1)dür ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (2) namāz edā ķılġay baǾd ez 

miķdārı yanıda (3) Cebel-i ǾÖmerde CennetǾül-MeǾvānıñ ziyāret-(4)lerini ķılġay 

CennetǾül-MeǾvāda be-tamām (5) ehl-i şehįd-i şühedā ve suǾedālarġa (6) duǾā ķılġay 

baǾd ez yanıda Cebel-i Hindi-(7)de yėtti ħayliceniñ menķatleri bir ķubbe [16b] (1) 

içindedür ŧavāf ziyāret ķılıp (2) duǾā ķılġay baǾd ez yanıda aśĥāb-ı (3) velįyyullāhnıñ 

menķatleri bir ķubbe içinde-(4)dür ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (5) baǾd ez Şeyħ 

Maĥmūd velįyyullāhnıñ bir ķubbe-(6)dür ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (7) bu zāt-ı 

berekātnıñ ĥużūrı [17a] (1) şol ki memleketdin kelgen ĥācį-(2)lerniñ Ǿaşķ-ı muĥabbet 

ve Ǿaşķ-ı ĥużūrı-(3)larını alıp ķalurlar baǾd ez Ĥarem-i (4) Şerįfge dāħįl bolsalar 

Ǿaşķ-ı (5) muĥabbetleriniñ yoķ cihetdin (6) Beltu’llāhnı körseler közidin (7) ķaŧre yaş 

çıķmaslar meger Şeyħ [17b] (1) Maĥmūd velįyullāhnıñ ĥużūrı bile (2) Ǿaşķ-ı 

muĥabbetlerini alıp ķalmasa (3) ol ĥācįler Ĥarem-i Şerįfge dāħįl bolsalar (4) 

Beytuǿllāhġa özini urup (5) nābūd ķılur ėrdiler ol cihetdin (6) Ǿaşķ-ı muĥabbetlerni 

alurlar baǾd ez (7) miķdārı yöñelip ǾÖmer yolıda şehįd-i [18a] (1) şühedālarge duǾā 

ķılġay baǾd ez (2) yanıda Ĥaśret-i
19

 ǾÖmer Ǿādil pādişāhım-(3)nıñ oġlanlarınıñ 

menķat-(4)leri bir ķubbe içindedür ŧavāf (5) ziyāret ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez (6) 

miķdārı yöñelip ǾÖmerge çıķarlar (7) her yılı ramażānda otuz kün [18b] (1) ġuça 

                                                           
17

 ĠnĢirah Suresi Kur'an'ın 94. suresidir. Mekke'de indirilmiĢtir. 8 ayetten oluĢmaktadır. ĠnĢirah Suresi, 

Ġslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. 
18

 Bu Ģekilde yazılmıĢtır aslen du'a yazılması gereklidir. 

19 Farklı olarak sad harfi ile yazılmıĢtır. 
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Ǿumre ķılurlar ramażān-ı şerįfde (2) ķılġan ikki Ǿumre bir ĥac ǾArafāt bilen (3) 

berāber bolġay ammā Mekke-yi Mükerremeniñ içinde (4) ziyāretlerniñ ŝevābını 

cemįǾ deryālar (5) suvı siyāh bolsalar cemiǾ dıraħt-(6)ları ķalem bolsalar cemiǾ 

kātibler (7) fütügüçi bolsalar fütüb be-tamām [19a] (1) ķīla almagaylar her kim şekk 

(2) keltürse günāhgār bolġay (3) vallāhu āǾlem bis-śevāb (4) bi-raĥmetike yā erĥamįn 

(5) errāĥmįn (6) temmet (7) et-temām (8) ves-selām  

[19b] (1) bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

(2) elĥamduli’llāhi rabbi’l-Ǿālemįn ve’l Ǿāķıbeti li’l-muttaķįn (3) ve’ś-śalavātü ve’s-

selāmü Ǿalā (4) raśūlihi seyyidinā muĥammedin ve ālihį (5) ve aśħābihi ecmaǾįn
20

 

evvel ĥamd-ı ħüdāġa (6) ve naǾat-ı ĥażret-i seyyide’l mürselįn (7) elķāb-ı çehār yār-i 

bā-śafā rıżvān [20a] (1) Allāh TeǾālā Ǿaleyhüm ecmaǾįn ammā Medįne-yi (2) 

Münevvereniñ ŧavāf ziyāretleri-(3)niñ beyānıdurlar evvel memleketdin (4) kelgen 

ĥācįlerimiz Bābü’s-Selām (5) dervāzesidin kirip Ĥarem-i Şerįf (6) içige dāħįl 

bolurlar baǾd ez delįl-(7)ler āyetlerini bildirüp Ĥażret-i [20b] (1) resūl śallāllāhu 

Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek (2) rūzelerini ŧavāf ziyāret ķıldurġay (3) baǾd ez Ĥacer-

i SaǾādetni ziyāret (4) ķılurlar baǾd ez Ĥacer-i SaǾādet-(5)niñ içinde Ĥażret-i ebā 

Bekr-i Śıddįķ (6) rażiyallāhu Ǿanhnıñ ziyāretlerini (7) ķılurlar baǾd ez Ĥażret-i 

ǾÖmer rażiyallāhu [21a] (1) anhnıñ ziyāretlerini ķılurlar (2) baǾd ez Fāŧıma 

rażiyallāhu Ǿanhanıñ (3) ziyāretlerini ķılurlar baǾd ez (4) mübārek rūzeleriniñ çehār 

(5) etrāfıdaki folat fencerelerini (6) ziyāret ķılurlar baǾd ez Ĥacer-i (7) SaǾādetniñ üç 

fencereleri-[21b] (1)ni ziyāret ķılurlar be-tamām altundın (2) ķılınġan baǾd ez ziyāret 

ķılıp bolup (3) ikki rekǾat namāz-ı şükrāne oķup (4) duǾā ķılġay baǾd ez Ĥacer-i 

SaǾādet-(5)niñ folāt fencereleriniñ (6) üstide yaşıl maħmildin fūşįde (7) ķılınġan baǾd 

ez Ĥacer-i SaǾādetniñ [22a] (1) ķaşıda Ĥażret-i Śūfį Bilāl rażiyallāhu (2) Ǿanhnıñ 

ezān śalavāt aytķan (3) mināreleri bardur ammā Ĥarem-i Şerįf-(4)niñ bėş mināreleri 

bardur cemiǾ (5) minārelerdin Ĥażret-i Śūfį Bilāl (6) rażiyallāhu Ǿanhnıñ mināreleri 

(7) derāzdur yaǾni Ĥarem-i Şerįf içinde [22b] (1) üç miĥrabları bardur evvelķi (2) 

miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Mecįdį (3) dėrler ikkinci miĥrābnıñ ismini (4) Miĥrāb-ı 

Nebį dėrler üçünci miĥrāb-(5)nıñ ismini Miĥrābı Sekįne dėrler (6) bu miĥrāblarnıñ 

ikki ŧarafında ke'enne (7) ikkidin altı şemǾi yaķarlar bu miĥrāb [23a] (1) nebį Ĥażret-

i resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem (2) aśĥāblar bilen namāz oķuġan (3) miĥrābdur her 

                                                           
20

 Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Hayırlı netice muttakilerindir. Peygamberimiz (a.s.)’e onun 

bütün ehlibeytine ve ashabına salat ve selām olsun. 
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kim bu miĥrābda ikki (4) rekǾat namāz oķusalar Ĥaķķ Subĥāne (5) ve TeǾālā nāme-i 

aǾmālıġa yėtmiş ikki miñ (6) rekǾat namāznıñ ŝevābını fütügeyler (7) be-tamām āyet 

ĥadįŝ fütülgendür [23b] (1) baǾd ez Ĥarem-i Şerįf içinde ke'enne ķandįl-(2)din üç 

ķandįl bardur ikkisi (3) ķızıl laǾlge oħşar yine birisi (4) aķ ķandįldür bu üç ķandįller-

(5)niñ her birige seksendin elligdin (6) ķırķ yėttidin mūm şemǾ yaķarlar (7) bu 

ķandįllerniñ çevresige asılġan [24a] (1) moncaķlarınıñ ŝāne ĥaddedin  (2) ziyādedür 

baǾd ez mundın kiçik (3) ķandįldin tört ķandįl bardur (4) her birige yigirmi yėttidin 

şemǾ yaķarlar (5) baǾd ez mundın kiçik ķandįldin (6) on yėtti ķandįl bardur her birige 

(7) on birdin toķuzdın şemǾ [24b] (1) yaķarlar baǾd ez yėrge yıldızlıķ ķılıp (2) 

turġuzġan üç şįşe ķandįl bar-(3)dur bėrigi yafraķları be-tamām şįşe-(4)dür her birige 

yigirmi birdin şemǾ yaķar-(5)lar baǾd ez folāt fencerege yaķında (6) yėrge yıldızlıķ 

ķılıp turġuzġan (7) ħūrma śūretlik ikki ŧof ķandįl [25a] (1) bardur bėrigi yafraķları 

be-tamām altun-(2)dur her birige yėttidin şemǾ (3) yaķarlar baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ 

(4) ķıble ŧarāfında ikki tamlarıġa be-tamām (5) altun bile āyet ĥadįŝler (6) fütülgen 

üstün künbezleri-(7)ġa naķķāş ķılınġan çevresige aķ [25b] (1) ħaŧŧ fütülgen be-tamām 

āyet-i kelāmu'llāh-(2)dur baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ içige (3) ħizmet ķılıp müvekkil 

turġan yigirmi (4) yėtti siyāy aķte ķılınġan aġvāt-(5)leri bardur ammā baǾd ez çehār 

mezheb-(6)niñ taşıda kişi kirelmes āgāhdur (7) baǾd ez Ĥacer-i SaǾādet folāt 

fencerege [26a] (1) yaķın yigirmi yėtti aķ señge mermer (2) taş tübürükleri bardur be-

tamām (3) çevresige boġamlarıġa altun-(4)dın āyet ĥadįŝ fütülgen-(5)dür bu 

tübrükler resūl śallāl-(6)lāhu Ǿaleyhi vesellemniñ vaķitleri-(7)deki tübürüklerniñ ornı 

[26b] (1) tururlar baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ (2) tört yüz yėtmiş altı aķ señge (3) 

mermer taş tübürükleri bardur (4) her tübürüklerniñ aralıķıġa asılġan (5) ķabuzġa 

oħşar yumalaķ şįşe fānūs-(6)larıdın bir miñ tört yüz fānūs-(7)ları bardur be-tamām 

cümlesige zeytūn [27a] (1) yaġ yaķarlar baǾd ez Ĥarem-i Şerįf üstüdin (2) 

kümbezleriniñ Ǿadedide ikki yüz (3) yėtmiş birdür be-tamām ķısmį ķısmį (4) 

Ǿalāmet-i naķķāşlarnı ķılġan Ĥacer-i (5) SaǾādetniñ içidin cennet-(6)niñ būy kelip 

tururlar baǾd ez (7) Ĥarem-i Şerįfniñ uzun ķısķalıġ [27b] (1) altı yüz ellig ķadem 

kėlür baǾd ez Ĥarem-i (2) Şerįfniñ bėş dervāzeleri (3) bardur evvelķi dervāzeleriniñ 

(4) ismini Bābü’s-Selām dėrler resūl (5) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem her namāzġa 

kelgen-(6)leride selām bė-cā keltürüp kirer (7) ikenler Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā 

vaǾde [28a] (1) ķılıpdurlar ki Bābü’s-Selām miñ (2) Ǿarşımdın uluġraķdurlar bāb-

(3)ü’s-selāmnıñ üstün tüben bu (4) sūrġalarıġa altundın naķş (5) ķılınġan çevresige 
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altun suvı (6) bile āyet ĥadįŝ fütülgen baǾd ez (7) ikkinci dervāzeleriniñ ismini [28b] 

(1) Bābü’r-Raĥmet dėrler Ĥaķķ Subĥāne (2) ve TeǾālā raĥmet nūr-ı İlahį tecellį-

(3)sini yaġdurġan dervāzedür (4) baǾd ez üçünci dervāzeleriniñ (5) ismini Bābü’l-

Mecįdį dėrler cenkge (6) Ūĥud taġıġa ķarap turġan (7) dervāzedür törtinci 

dervāze(ler) [29a] (1) Ǿazįz evliyā enbiyālar Ĥarem-i Şerįf-(2)din özini iħtiyāt ķılıp 

MüddeǾā(3)ġa kėlip müteveccih ķılur ikenler duǾā-(4)ları müstecāb bolur ikenler her 

kim (5) MüddeǾāġa kėlip ŧavāf ziyāret ķılıp (6) ikki rekǾat namāz oķup duǾā ķılġay 

(7) her ĥācetini tileseler Ĥaķķ Subĥāne [29b] (1) ve TeǾālā ĥācetini revā ķılġay baǾd 

ez (2) miķdārı yöñelip kėlip Cennetü’-(3)l MuǾallāġa çıķıp ehl-i baķįlerġa (4) fātiĥa
21

 

iħlaś
22

 oķup duǾā ķılġay (5) Cennetü’l MuǾallānıñ içinde Sitenā (6) Ħilmimniñ 

menķatleri bir ķubbe içinde-(7)dür ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay [30a] (1) [eksik](2)  

(3) bėşinci dervāzeleriniñ ismį [eksik] (4) Bābü’l-Vedā dėrler kėlip yanġan (5) 

ĥācįlerimiz elvedālaşıp (6) çıķarlar ammā bu bėş dervāze-(7)leriniñ üstün tüben bu 

sūrġa [30b] (1) [eksik] (2) [eksik] fütülgen Ǿacāyib (3) [eksik] lerni naķķāş ķılınġan 

(4) baǾd ez Ĥarem-i Şerįfniñ śaĥneleri (5) de bir farça kiçik bāġçeleri bardur (6) 

içinde ikki ŧof muǾcizāt ħūrma-(7)zārları bardur ikki ŧof mėyvesiz [31a] (1) dıraħtları 

bardur yanıda (2) zemzem-ħāneleri bardur baǾd ez (3) Ĥarem-i Şerįfniñ taşķarıları 

(4) Bābü’s-Selāmdın çıķıp on (5) bėş ķadem kėlip MüddeǾāġa duǾā ķılġay (6) her ne 

mįrādını tileseler resūlullāh (7) bėrgey ve yine ķıble ŧaraf meżarı dervāze-[31b] 

(1)side resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem-(2)niñ ataları seyyįdinā ǾAbdullāhnıñ (3) 

menķatleri bir ķubbe içindedür (4) ziyāret ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez (5) miķdārı 

yanıda resūlullāh (6) sallāllāhu Ǿaleyhi vesellemniñ tuġcıları (7) seyyįdinā Mālįk 

rażiyallāhu Ǿanh-[32a] (1)nıñ menķatleri bir ķubbe içinde-(2)dür ŧavāf ziyāret ķılıp 

duǾā (3) ķılġay baǾd ez miķdārı yöñelip (4) yanıda Ĥażret-i Ġavŝü’l ǾAzam-(5)nıñ 

iĥtiŧāb-ħāneleriġa (6) duǾā ķılġay baǾd ez meżarı bu her (7) dervāzesidin çıķıp ħūrma 

[32b] (1) bāzārıda Mescįde’l Ġamāmeni ziyāret (2) ķılġay baǾd ez Mescįde’l 

Ġamāmnıñ (3) maǾnįsi ol ki resūl śallallāhu (4) Ǿaleyhi vesellemniñ mübārek 

başlarıġa (5) aķ bulut sāye bolup turġan (6) cāydur anıñ üçün ġamāme dėrler (7) her 

kim ikki rekǾat namāz oķup [33a] (1) duǾā ķılġay baǾd ez yanıda Ebā Bekr-į (2) 

Śıddįķ rażiyallāhu Ǿanhnıñ mescįd-(3)leride ikki rekǾat namāz oķup (4) duǾā ķılġay 

baǾd ez yanıda Ĥażret-i (5) ǾÖmer rażiyallāhu Ǿanhnıñ mescįdleri-(6)de ikki rekǾat 

                                                           
21

 Fatiha Suresi Kur'an'daki ilk suredir. Ġslami inanıĢa göre Mekke döneminde 5. sure olarak indiği 

kabul edilir. Toplam yedi ayettir. 
22

 Ġhlas suresi Kur'an'ın 112. suresidir. Mekke döneminde indirildiği bilinmektedir.4 ayetten oluĢur. 
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namāz oķup duǾā (7) ķılġay baǾd ez yanıda Ĥażret-i [33b] (1) ǾOŝmān Zülnureyn 

rażiyallāhu Ǿanh-(2)nıñ mescįdleride ikki rekǾat (3) namāz oķup duǾā ķılġay baǾd ez 

(4) yanıda Ĥażret-i ǾAlį rażiyallāhu Ǿanh-(5)nıñ mescįdleride ikki rekǾat (6) namāz 

oķup duǾā ķılġay baǾd ez (7) bu mescįdlerniñ birdin mināre-[34a] (1)leri bardur 

ammā bu mescįdler (2) cemāǾatdin ħāli imestür (3) baǾd ez medįne-yi münevvereniñ 

ikki (4) Ķubbetü’s Sefįlniñ içindedür (5) her dervāzeleride sulŧānıñ (6) askerleri 

müvekkildür baǾd ez (7) şenbe küni Ķuvvetü’s Selāmnıñ [34b] (1) ziyāretlerini 

ķılġay Ķuvvetü’s Selām-(2)da bir ke'enne mescįd bardur bu mescįd-(3)niñ içinde bėş 

miĥrāb bardur (4) evvelķi miĥrābnıñ ismini (5) Miĥrāb-ı Ķabāh dėrler aśĥāb-(6)lar 

ķuvvet tapķan miĥrābdur (7) ikkinci miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı [35a] (1) Fenāh 

dėrler Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (2) fenāh bolġan miĥrābdur (3) üçünci miĥrābnıñ 

ismini (4) Miĥrāb-ı Nāķat dėrler resūlullāh-(5)nıñ tėveleri çökelenip (6) yatġan 

miĥrābdur törtinci (7) miĥrābnıñ ismini Miĥrāb-ı Cennet [35b] (1) dėrler bėşinci 

miĥrābnıñ ismini (2) Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān dėrler Ĥaķķ (3) Subĥāne ve TeǾālādın 

innā enzelnāhu
23

 (4) āyeti nāzįl bolġan miĥrābdur (5) her kim çıķıp bu bėş miĥrābda 

ikki (6) rekǾatdın namāz oķup duǾā (7) ķılġay baǾd ez bu mescįdniñ śaĥne-[36a] 

(1)leride ikki ŧof muǾcize ħūrma-(2)ları bardur baǾd ez yanıda zemzem-(3)ħāneleri 

bardur baǾd ez miķdārı (4) yöñelip kėlip bir taġnıñ içinde (5) tatlıķ su açıķ su ķatılup 

(6) çıķıp miķdār yėrge kėlip başķa (7) ayrılıp kėterler bu Medįne-yi Münevvere [36b] 

(1) deki ķudret-i İlahini körseler Ǿaķlı (2) ĥayrān ķalurlar baǾd ez miķdārı (3) yöñelip 

kėlip çehārşenbe künisi (4) seyyidinā Ĥamzam ǾAmr resūlullāhnıñ (5) menķatleri bir 

ķubbe içindedür (6) ŧavāf ziyāret ķılıp ħaŧme ķurān (7) oķup duǾā ķılġay baǾd ez 

[37a] (1) yanıda resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem-(2)niñ tişleri şehįd bolġan (3) 

menķatleri bir ķubbe içindedür (4) ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (5) namāz oķup duǾā 

ķılġay baǾd ez (6) miķdārı yöñelip cenkge Ūĥud (7) taġıda resūl śallallāhu Ǿaleyhi 

vesellem [37b] (1) finhān bolġan ġārlarıġa kirip (2) ŧavāf ziyāret ķılıp ikki rekǾat (3) 

namāz oķup duǾā ķılġay baǾd ez (4) miķdārı yöñelip kėlip seyyidinā (5) Ĥūrįde 

rażiyallāhu Ǿanhanıñ (6) menķatleri bir ķubbe içinde-(7)dür ŧavāf ziyāret ķılıp [38a] 

(1) duǾā ķılġay Medįne-yi Münevvereniñ (2) çehār eŧrāfları be-tamām ħūrmazār-

(3)lıķ bāġdur gūyā ki cennetge (4) oħşar baǾd ez miķdārı yöñelip (5) ķıble-yi 

taǾyinniñ ziyāretlerini (6) ķılġay ķıble-yi taǾyinde resūlullāh (7) śallāllāhu Ǿaleyhi 

                                                           
23

 Kadr Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. 5 ayetten oluĢur. Mekke'de Abese Suresinden sonra 

indirildiğine inanılmaktadır. Kur'an'ın indirildiğine inanılan Kadir Gecesinden bahsedildiği için sureye 

bu isim verilmiĢtir. 

http://www.milliyet.com.tr/mekke/
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vesellem aśħāblar [38b] (1) bilen namāzġa turġanlarıda Allāh (2) TeǾālānıñ emr-i 

fermānı bile (3) CebrāǾįl Ǿaleyhi’s-selām vaĥiy kėltürüp (4) ķıbleni taǾyin ķılıp 

bėrgen yėrdür (5) on śaĥābede yay-ı beĥiştde (6) bolġan cāydurur her kim ikki (7) 

rekǾat namāz oķup duǾā ķılġay [39a] (1) baǾd ez miķdārı yanıda erbaǾ mescįd-(2)niñ 

ziyāretlerini ķılġay baǾd ez (3) miķdārı yöñelip feyşenbe küni Cennetü’l (4) Baķįniñ 

ziyāretlerini ķılġay (5) Cennetü’l Baķįniñ içinde evvel (6) seyyidinā İbn el-Ħaŧŧāb 

rażiyallāhu (7) Ǿanhnıñ ikkinci seyyidinā ǾAbbās [39b] (1) rażiyallāhu Ǿanhnıñ 

üçünci (2) İmām Ĥasan İmām Ĥüseyin törtinci (3) Fāŧıma Zehrā rażiyallāhu Ǿanha bu 

zāt-ı (4) berekātnıñ menķatleri (5) bir ķubbe içindedür ŧavāf ziyāret (6) ķılıp duǾā 

ķılġay baǾd ez mikdārı (7) yöñelip yanıda toķuz ezvāc-ı [40a] (1) muŧahharāt ve 

mużahharātlarınıñ (2) menķatleri bir ķubbe içindedür (3) ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā 

ķılġay (4) baǾd ez miķdārı yanıda seyyidinā (5) İbrāhįm ferzend-i resūlullāhnıñ (6) 

menķatleri bir ķubbe içindedür (7) ziyāret ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez [40b] (1) yanıda 

seyyidinā Mālįk rażiyallāhu (2) Ǿanhnıñ menķatleri bir ķubbe (3) içindedür ŧavāf 

ziyāret ķılıp duǾā (4) ķılġay baǾd ez yanıda seyyidinā NāfiǾ (5) rażiyallāhu Ǿanhnıñ 

menķatleri (6) bir ķubbe içindedür ŧavāf ziyāret (7) ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez miķdārı 

[41a] (1) yanıda seyyidinā ǾUbeyde rażiyallāhu (2) Ǿanhanıñ menķatleri bir ķubbe (3) 

içinde ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (4) baǾd ez yanıda ǾOŝmān zülnūreyn (5) rażiyallāhu 

Ǿanhnıñ menķat-(6)leri bir ķubbe içindedür ŧavāf (7) ziyāret ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez 

[41b] (1) yanıda resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemni (2) iyinge bolup baķķan Ħalįme 

Bānūnıñ (3) menķatleri bir ķubbe içindedür (4) ŧavāf ziyāret ķılıp duǾā ķılġay (5) 

baǾd ez yanıda Ĥażret-i ǾAlį keremu’llāh-(6)u vecheniñ analarınıñ menķatleri bir (7) 

ķubbe içindedür ŧavāf ziyāret [42a] (1) ķılıp duǾā ķılġay baǾd ez yanıda (2) şehįd-i 

şühedā ve suǾedāları-(3)nıñ menķatleri bir ķubbe içinde-(4)dür ŧavāf ziyāret ķılıp 

duǾā (5) ķılġay baǾd ez Cennet’ül Baķį deki (6) ehl-i baķįlerġa duǾā ķılġay baǾd ez 

(7) Cennet’ül Baķįdin taşķarısıda [42b] (1) bir ķubbe içinde İmām CaǾfer-į Śādīķ (2) 

İmām CaǾfer-į Ŧayyār İmām CaǾfer-į (3) Bāķįr bu zāt-ı berakāmet bir ķubbe (4) 

içindedür ziyāret ķılıp (5) duǾā ķılġay baǾd ez Cennetü’l Baķį-(6)niñ arķasıda tabak 

nūrnı (7) ziyāretlerini ķılġay resūl [43a] (1) śallāllāhu Ǿaleyhi vesellemġa nūrdın (2) 

tabaķda nūr taǾām çıķan (3) cāydur her kim ikki rekǾat (4) namāz oķup duǾā ķılġay 

(5) ammā Medįne-yi Münevvereniñ içinde-(6) deki ziyāret cāylarınıñ (7) ŝevābını 

cemiǾ deryālar suvı [43b] (1) siyā(h) bolsalar dıraħtları ķalem (2) bolsalar cemiǾ 

Ǿulemālar kātib-(3)ler fütügüçi bolsalar fütüp (4) tamām ķīla almagay maħśūśan söz 
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(5) bisyār ėrdi muħtażar (6) ķılduķ vallāhu aǾlem (7) bi’s śevāb [44a] (1) bi 

raĥmetike yā erĥamer raĥimįn (2) temmet et-tamām vesselām   

şod be tevfįk ħüdāy lā be-nām  

īn risāle-dūzį dü şenbe tamām  

bu ĥamāįl Dāvūd Bek ĥācimniñdür  

sene 1314 inci māh-ı ķurbānnı sene 18 incide 
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SONUÇ 

 

Yapılan çalıĢmada ele alınan metin, Türk dil ailesinin Kuzey-doğu Türkçesinin Doğu 

kolunu ve Orta Türkçe döneminin son devrini temsil eden Çağatay Türkçesi ile 

kaleme alınmıĢtır. Ġncelemesi yapılan eserde Çağatay Türkçesinin hem fonetik hem 

de morfolojik özellikleri üzerinde durulmuĢtur.  

 

Eser Ġsveç'te Lund Üniversitesinde bulunan Gunnar Jarring Koleksiyonu Prov. 402 

numarada kayıtlıdır.  

 

ÇalıĢmaya konu olan eser gezi yazısı niteliğinde kaleme alınmıĢtır. Kim tarafından 

yazıldığı bilinmeyen metin, Mekke ve Medine Ģehirlerindeki mekânları konu alarak, 

tasvirlere girmeden, öz bir Ģekilde anlatmaktadır. Metinde fazlaca tekrarlara yer 

verilmiĢtir. 

 

Yapılan çalımada söz konusu eserin muhteva bakımından küçük olması nedeniyle 

bazı konu baĢlıklarına örnekler bulunamamıĢtır, bulunan tüm örnekler ise konu 

baĢlıkları altında verilmiĢtir.  

 

Eserde oldukça fazla Arapça isim yer almaktadır, daha sonra Farsça ve Türkçe 

kelimeler bu sırayı takip eder.  

 

ÇalıĢmada dönem özelliklerinden farklı olarak Ģimdiki zaman eki -yor ekinin 

kullanılıyor olması da dikkat çekicidir. Bunun akla gelen ilk sebebi eseri kaleme alan 

kiĢinin eseri yazmadan önce Ġstanbul'da bulunmuĢ olması daha sonra Mekke-Medine 

Ģehirlerine gitmiĢ olmasıdır. 
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Eserde göze çarpan bir diğer husus çokluk ekleridir. Çağatay Türkçesi ile yazılan her 

metin gibi bu metinde de Türkiye Türkçesinden farklı olarak sayıların ardından gelen 

isimlere çokluk eki eklenmiĢtir. 

 

Sonuç olarak Ģunu söylemek gerekirse bazı ufak farklılıklar olmasına rağmen 

Çağatay Türkçesi son döneminde dahi kendisini korumuĢ, değiĢmemiĢtir. 
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DĠZĠN

 

=A= 

a: O, kişi zamiri.  

 a.+nıñ 32b/6, 12b/3 

 [=2] 

Ǿacāyib (Ar.): Tuhaf, garip, şaşılacak 

şey. 

 Ǿa. 30b/2 

 [=1] 

açıķ: Acı, tadı olmayan, tatsız. 

 a. 36a/5 

 [=1] 

Ǿaded (Ar.): Saymak, kabul etmek. 

 Ǿa.+ide 6b/6, 27a/2 

 [=2] 

Ǿādil (Ar.): Adaletli. 

 Ǿa. 18a/2 

  

 

[=1] 

aġa: Ağabey, büyük kişi. 

 a.+nılarnı 3b/5 

 [=1] 

āgāh (F.): Haberdar, bilgili. 

 a.+dur 25b/6 

 a.+lık 11a/5 

 [=2] 

āħir (A.): Son, en son. 

 a.+i 4a/5 

 [=1] 

ak: Ak, beyaz. 

 a. 12b/6, 23b/4, 25a/7, 26a/1, 

26b/2, 32b/5, 6a/6 

 [=7] 

Ǿaķl (Ar.): Akıl. 

 a.+ı 36b/1 

 [=1] 

aķt: Zaman, hareket. 

a.+e 11a/2, 25b/4 

 [=2] 

al-: Elde etmek, temin etmek, satın 

almak, el ile tutup götürmek. 

 a.-ıp 13b/6, 17a/3, 17b/2, 2b/2 

 a.-magay 43b/4 

 a.-magaylar 19a/1 

 a.-urlar 17b/6 

 [=5] 

Ǿalāmet (Ar.): İşaret, iz, alamet, belirti. 

 Ǿa.+i 27a/4 

 [=1] 

Ǿālem  (Ar.): Dünya, evren.  

 Ǿa.+de 8b/2 

 [=1] 

Allāh (Ar.): Kâinâtı yaratan, Allah. 

 a. 4b/3 

 [=1] 
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Allāh TeǾālā (Ar.): Yüce Allah. 

 a. 14a/1, 20a/1, 8a/6 

 a.+nıñ 12a/7, 38b/1 

 [=5] 

alt: Alt taraf, daha az. 

a. +ı 22b/7 

[=1] 

altı: Altı sayısı. 

 a. 10b/4, 26b/2, 27b/1, 6b/3, 

6b/7 

 a.+dan 10b/5 

 [=6] 

altun: Altın. 

 a. 25a/5, 28a/5, 4b/6, 5a/3, 

7a/6, 7b/5 

 a.+dan 4b/7 

 a.+dın 21b/1, 26a/3, 28a/4 

 a.+dur 25a/1 

 [=11] 

ammā (Ar.): Ama, fakat. 

 a. 11a/4, 18b/3, 1b/5, 20a/1, 

22a/3, 25b/5, 30a/6, 34a/1, 43a/5, 7a/5 

 [=10] 

ana: Anne. 

 a.+dın 5b/6 

 a.+larınıñ 41b/6 

 [=2] 

ara: Orta, ara, arasında. 

 a.+lıķıġa 26b/4, 6b/1 

 [=2] 

ǾArab (Ar.): Arap. 

 Ǿa. 2b/1 

 [=1] 

Arafat (Ar.): Arafat dağının bulunduğu 

yer.  

 a. 18b/2 

 [=1] 

arķa: Arka, sırt. 

 a.+sıda 42b/6 

 a.+sıdın 10a/5 

 [=2] 

Ǿarş (Ar.): Bir karış ölçüsü. 

 Ǿa.+ımdın 28a/2 

 [=1] 

as-: Asma, asılı bırakma, sarkıtma. 

 a.-ılġan 23b/7, 26b/4, 6b/1 

 [=3] 

aśĥāb (Ar.): Sohbet edenler, dostlar, 

sahipler, sahabeler, Hz. Muhammed 

(sav)’i gören, ona sadık kişiler. 

 a.+lar 23a/2, 34b/5 

 a.+ları 38a/7 

 [=3] 

aśĥāb -ı velįyyullāh (Ar.): Hz. 

Muhammed (sav)’i gören Allah’ın 

sevgili kulları. 

 a.+nıñ 16b/2 

 [=1] 

asker (Ar.): Er, nefer. 

 a.+leri 34a/6 

 [=1] 

Ǿaşķ-ı ĥużūr (Ar.): Huzur aşkı. 

 Ǿa.+ılarını 17a/2 

 [=1] 

Ǿaşķ-ı muĥabbet (Ar.): Muhabbet aşkı. 

 Ǿa. 17a/2 
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 a.+lerini 17b/2 

 a.+leriniñ 17a/4 

 a.+lerni 17b/6 

 [=4] 

ata: Ata, baba, büyük. 

 a.+ları 31b/2 

 a.+larınıñ 15b/6 

 [=2] 

āyet (Ar.): Ayet. 

 a. 14a/2, 23a/7, 25a/5, 26a/4, 

28a/6, 2a/5, 2b/2, 5a/5 

 a.+i 35b/4, 25b/1 

 a.+ler 4b/7 

 a.+lerini 20a/7 

 [=12] 

āyn-ı (i)şāret (Ar.): Hz. Muhammed 

(sav)’in ayı ikiye bölme hadisesi. 

 a. 12a/6 

 [=1] 

ayrıl-: Ayrılmak, uzaklaşmak. 

 a.-ıp 36a/7 

 [=1] 

ayt-: Söylemek, demek. 

 a.-ıp 9a/1, 9a/1 

 a.-ķan 22a/2 

 [=3] 

aǾżā (Ar.): Organlar, uzuvlar. 

 a.+larıġa 4b/3, 5a/3, 5a/5 

 a.+larını 4a/7 

 [=4] 

Ǿazįz (Ar.): Değerli, saygın. 

 Ǿa. 29a/1 

 [=1] 

=B= 

Bābü’l-Mecįdį (Ar): Büyük kapı. 

 b. 28b/5 

 [=1] 

Babü’l-Vedā (Ar.): Veda kapısı. 

 b. 30a/4 

 [=1] 

Bābü’r-Raĥmet (Ar.): Rahmet kapısı. 

 b. 28b/1 

 [=1] 

Bābü’s-Selām (Ar.): Selam kapısı, Hz 

Muhammed (sav) Kabe'ye girerken bu 

kapıyı kullanırdı. 

 b. 27b/4, 28a/1, 20a/4 

 b.+dın 31a/4 

 b.+nıñ 28a/2 

 [=5] 

 

baǾd ez (Ar.) : Bundan sonra. 

 b. 10a/6, 10b/2, 10b/7, 11a/5, 

11b/1, 11b/2, 11b/4, 11b/5, 11b/6, 

12a/1, 13a/1, 13a/3, 13a/7, 13b/1, 

14a/5, 14b/7, 15a/6, 15a/7, 15b/1, 

15b/5, 16a/2, 16a/6, 16b/2, 16b/5, 

17a/3, 17b/6, 18a/1, 18a/5, 1b/5, 

20a/6, 20b/3, 20b/4, 20b/7, 21a/2, 

21a/3, 21a/6, 21b/2, 21b/4, 21b/7, 

23b/1, 24a/2, 24a/5, 24b/1, 24b/5, 

25a/3, 25b/2, 25b/5, 25b/7, 26b/1, 

27a/1, 27a/6, 27b/1, 28a/6, 28b/4, 

29b/1, 2a/3, 2a/6, 2a/7, 30b/4, 31a/2, 

31b/4, 32a/3, 32a/6, 32b/2, 33a/1, 

33a/4, 33a/7, 33b/3, 33b/6, 34a/3, 
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34a/6, 35b/7, 36a/2, 36a/2, 36a/3, 

36a/7, 37a/5, 37b/3, 38a/4, 39a/1, 

39a/2, 39b/6, 3a/1, 3a/3, 3a/6, 40a/4, 

40a/4, 40a/7, 40a/7, 41a/4, 41a/7, 

41b/5, 42a/1, 42a/5, 42a/6, 42b/5, 

4a/6, 5a/1, 6a/3, 6b/5, 7a/1, 8a/4, 8b/5, 

9a/7 

 [=104] 

bāġ (F.): Bağ, büyük bahçe. 

 b.+dur 38a/3 

 b.+ları 13b/5, 15a/7 

 [=3] 

bāġçe (F.): Bahçe. 

 b.+leri 30b/5 

 [=1] 

baġla-: Rapt etmek, bağlamak, 

kapatmak, önüne set çekmek. 

 b.-p 2a/2 

 [=1] 

baķ-: Bakmak, bakışı bir şey üzerine 

çevirmek. 

 b.-ķan 41b/2 

 [=1] 

baķį (Ar.): Kalıcı, ölümsüz 

 b.+lerġa 29b/3, 42a/6 

 [=2] 

bar: Var, mevcut olan. 

 b.+dur 10b/4, 10b/7, 11a/3, 

12a/4, 12b/7, 14a/1, 14b/2, 15a/2, 

15a/7, 22a/3, 22a/4, 22b/1, 23b/2, 

24a/3, 24a/6, 24b/2, 25a/1, 25b/5, 

26a/2, 26b/3, 26b/7, 27b/3, 30b/5, 

30b/7, 31a/1, 31a/2, 34a/1, 34b/2, 

34b/3, 36a/2, 36a/3, 3b/1, 4b/7, 5a/2, 

6a/7, 6b/4, 6b/7, 7a/7, 7b/7, 8b/6, 9a/4, 

9b/2 

 [=42] 

baş: Baş, kafa. 

 b.+larıġa 32b/4 

 b.+nı 3a/5 

 [=2] 

başķa: ayrı, gayrı, farklı. 

 b. 36a/6 

 [=1] 

bāzār (F.): Pazar, çarşı. 

 b.+ıda 32b/1 

 [=1] 

be-tamām (F.+Ar.): Tam, bütün, sona 

erme. 

 b. 16a/4, 18b/7, 21b/1, 23a/7, 

24b/3, 25a/1, 25a/4, 25b/1, 26a/2, 

26b/7, 27a/3, 38a/2, 4b/2, 4b/7, 5a/3, 

5a/5 

 [=16] 

be-cā (F.): Yerinde, uygun, münasip. 

 b. 27b/6 

 [=1]  

be-nām (F.): Meşhur, namlı. 

 b. 44a 

 [=1] 

bende (F.): kul, köle. 

 b. 4a/4 

 b.+lerni 4a/1 

 [=2] 

bėr-: Vermek. 

b.-gen 38b/4 
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 b.-gey 31a/7 

 [=2] 

berāber (F.): Birlikte, eşit. 

 b. 18b/3 

 [=1] 

bėri: Beri,bu taraf, öte. 

 b.+gi 24b/3, 25a/1 

 [=2] 

bėş: Beş, sayı. 

 b. 22a/4, 27b/2, 30a/6, 31a/5, 

34b/3, 35b/5, 6a/5, 6b/3, 6b/6 

 b.+inci 30a/3, 35b/1 

 [=11] 

beyān (Ar.): Açıklama, ifade etme, dile 

getirme. 

 b.+ıdur 1b/6 

 b.+ıdurlar 20a/3 

 [=2] 

beyt (Ar.): Beyit. 

 b.+i 10a/2 

 b.+inge 4a/2 

 [=2] 

Beytu’llāh (Ar.): Kabe. 

 b. 3a/7 

 b.+ġa 12a/2, 17b/4, 2b/5, 3b/7 

b.+nı 17a/6 

 b.+nıñ 11b/4, 3a/2 

 [=8] 

Beytu’llāh-ı Şerįf (Ar.): Kabe. 

 b.+dür 7a/4 

 b.+ge 2b/1 

 b.+ni 2b/3 

 b.+niñ 4a/6, 5a/1, 5a/6, 7a/5, 

9a/7 

 [=8] 

Bibi ǾĀtike: Hz Muhammed (sav.)'in 

halasıdır. 

 b. 13a/1 

 [=1] 

bil-: Bilmek, bir şeyi anlamış ve 

öğrenmiş olma durumu. 

 b.-dirüp 20a/7 

 [=1] 

bile: İle, birlikte. 

 b. 12a/6, 17b/1, 25a/5, 28a/6, 

2a/5, 2a/6, 38b/2, 4b/1, 5a/5 

 b.+n 12b/1, 13b/6, 18b/2, 

23a/2, 38b/1, 5a/3, 5b/2 

 [=16] 

 

bir: Bir sayısı. 

 b. 10a/7, 10b/1, 12b/6, 13a/2, 

13a/5, 14a/1, 15b/3, 15b/7, 16a/7, 

16b/3, 16b/5, 18a/4, 18b/2, 26b/6, 
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29b/6, 30b/5, 31b/3, 32a/1, 34b/2, 

36a/4, 36a/5, 37a/3, 37b/6, 39b/5, 

40a/2, 40a/2, 40a/6, 40a/6, 41a/, 41a/6, 

41b/3, 41b/6, 42a/3, 42b/1, 42b/3, 

5a/2, 5b/5, 6b/3, 7b/6, 7b/7, 9a/2 

 b.+din 24a/7, 24b/4, 33b/7 

 b.+dür 27a/3 

 b.+i 23b/5 

 b.+ige 10b/5, 24a/4, 24a/6, 

24b/4, 25a/2 

 b.+isi 23b/3 

 b.+lik 7b/1 

 [=53] 

birāder (F.): Erkek kardeş. 

 b. 3b/5 

 [=1] 

birbiri: Her biri, bir diğeri. 

 b.+niñ 10a/5 

 [=1] 

bi’s śevāb (Ar.): Doğruyu en iyi bilen. 

 b. 19a/3, 43b/7 

 [=2] 

bisyār (F.): Ziyade, çok fazla. 

 b. 43b/5 

 [=1] 

boġam: Boğum, büküm. 

 b.+larıġa 26a/3 

 [=1] 

bol-: Olmak, mümkün olmak. 

 b.-ġan 35a/2, 35b/4, 37a/2, 

37b/1, 38b/6 

 b.-ġandur 14a/2 

 b.-ġay 15a/6, 18b/3, 19a/2, 

5b/7, 6a/2, 8b/5 

 b.-salar 17a/4, 17b/3, 18b/5, 

18b/6, 18b/7, 43b/1, 43b/2, 43b/3 

 b.-up 21b/2, 3a/6, 41b/2, 9a/5 

 b.-ur 29a/4 

 b.-urlar 20a/6, 2a/7, 4a/4 

 [=28] 

bu: Yerde, zamanda veya söz 

zincirinde en yakın olanı gösteren bir 

söz, bu. 

 b. 10b/5, 11a/4, 15a/2, 16b/7, 

22b/6, 22b/7, 23a/3, 23b/4, 23b/7, 

26a/5, 28a/3, 30a/6, 30a/7, 33b/7, 

34a/1, 34b/2, 35b/5, 35b/7, 36a/7, 

39b/3, 42b/3, 44a/1, 4b/2, 6a/5, 6a/7, 

7a/7, 7b/5, 8b/2 

 [=28] 
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bulut: Bulut. 

 b. 32b/5 

 [=1] 

burç (Ar.): Kale, burç, güneşin 

ayrıldığı on iki kısımdan her biri. 

 b.+ide 2b/4, 5b/1 

 [=2] 

būse (F.): Öpücük. 

 b. 2b/5, 5b/5 

 [=2] 

buy (F.): Koku. 

 b. 27a/6 

 [=1] 

 

=C= 

cāmįǾ(Ar.): Toplayan, cami. 

 c.+dür 6a/5 

 c.+lerinin 7a/2 

 c.+lerniñ 6a/5 

 c.+niñ 7a/4 

 [=4] 

cān (F.): Ruh, can, sevgili. 

 c.+ıġa 13b/7 

 [=1] 

cay (F.): Yer. 

 c.+undın 10b/3 

 [=1] 

cāy (F.): Yer. 

c.+dur 32b/6, 43a/3 

 c.+durur 7b/5, 38b/6 

 c.+larınıñ 43a/6 

 [=5] 

cebel (Ar.): Dağ, yükseklik. 

 c. 12a/3 

 [=1] 

Cebel-i Hindi (Ar.): Mekke-yi 

Mükerremede bulunan bir dağ ismi. 

 c.+de 16a/6 

 [=1] 

Cebel-i Ķabįs (Ar.): Mekke-yi 

Mükerremede bulunan bir dağ ismi. 

 c. 12a/3 

 c.+de 12b/6 

 c.+niñ 12b/2 

 [=3] 
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Cebel-i Nūr (Ar.): Mekke dağlarından 

olan ve Hz Muhammed (sav)’e ilk 

vahyin indirildiği dağdır. 

 c.+da 13b/3 

 c.+ġa 14a/2 

 c.+nıñ 13b/2 

 [=3] 

Cebel-i ǾÖmer (Ar.): Mekke-yi 

Mükerremede bulunan bir dağ ismi. 

 c.+de 16a/3 

 [=1] 

Cebel-i Sūr (Ar.): Mekke-yi 

Mükerremede bulunan bir dağ ismi. 

 c.+da 14a/7 

 c.+ġa 14b/2 

 [=2] 

Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām (Ar.): İlahi 

emirleri meleklere ve peygamberlere 

ulaştıran vahiy meleği.  

 c. 35a/1, 38b/3 

 [=2] 

cemāǾat (Ar.): Topluluk, camide ibadet 

edenler. 

 c.+din 34a/2 

 [=1] 

cemāl (Ar.): Yüz güzelliği. 

  c. 5b/3 

 [=1] 

cemįǾ (Ar.) : Bütün hep. 

 c. 18b/4, 18b/5, 18b/6, 22a/4, 

43a/7, 43b/2 

 [=6] 

cenk (F.) : Savaş, vuruşma. 

 c.+ge 28b/5, 37a/6 

 [=2] 

cennet (Ar.): Allah’ın insanlara 

müjdelediği, ölümden sonraki ebedi 

durak, uçmak. 

 c.+din 12b/1, 5b/2 

 c.+ge 38a/3 

 c.+niñ 27a/5 

 [=4] 

Cennetü’l Bāķį (Ar.): Kelime anlamı 

sonsuzluk bahçesidir, Medine’de 

Müslümanların kurduğu ilk 

mezarlıktır. 

 c.+deki 42a/5 

 c.+din 42a/7 

 c.+niñ 39a/3, 39a/5, 42b/5 
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 [=5] 

Cennetü’l me’vā (Ar.): Sığınılacak ve 

girilecek cennet anlamındadır. 

c. +da 16a/4 

 c.+nıñ 16a/3 

 [=2] 

Cennetü’l MuǾallā (Ar.): Kelime 

anlamı yüceltilmiş bahçedir, Mekke'de 

Kabe’nin iki kilometre kuzeyinde 

bulunan mezarlığın adıdır, Peygamber 

Efendimiz (sav)’in dedesi, amcası ve 

eşi Hz Hatice’nin kabirleri burada 

bulunmaktadır. 

 c.+ġa 29b/2 

 c.+nıñ 29b/5 

 [=2] 

cerāĥat (Ar.): Yara. 

 c.+lerige 15a/5 

 [=1] 

Cidde-yi Mübārek (Ar.): Mübarek 

Cidde şehri anlamına gelmektedir. 

Cidde Mekke’nin en büyük 

şehirlerinden biridir, liman kenti 

olması yönüyle önemlidir. 

 c.+de 2a/3 

 c.+ge 2a/2 

 [=2] 

cihet (Ar.): Yön, taraf. 

 c.+din 17a/5, 17b/5 

 [=2] 

cüb: ? 

 c. 2b/4, 5a/6 

 [=2] 

cümle (Ar.): Bütün, hep. 

 c. 12a/2 

 c.+sige 26b/7, 6b/4 

 [=3] 

 

=Ç= 

çehār (F): Dört. 

 ç. 10a/3, 10a/3, 10a/7, 21a/4, 

25b/5, 38a/2, 6a/4, 7a/1, 7a/3, 9b/1, 

9b/1 

 [=11] 

çeharşenbe (F.): Haftanın dördüncü 

günü, çarşama. 

 ç. 36a/3 

 [=1] 

çevre (Ar.): Bir şeyin yakını, dolayı, 

etraf. 
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 ç.+sige 23b/7, 25a/7, 26a/3, 

28a/5 

 [=4] 

çıķ-:  İçeriden dışarıya varmak, 

gitmek. 

 ç.-an 43a/2 

 ç.-ar 10b/1, 10b/1 

 ç.-arġan 5b/3 

 ç.-arıp 12b/2 

 ç.-arlar 18a/6, 2a/3, 30a/6, 3a/6 

 ç.-ıp 12b/4, 14a/3, 14b/3, 

29b/3, 31a/4, 32a/7, 35b/5, 36a/6, 

3a/4, 8b/7 

 ç.-ış 9b/7 

 ç.-maslar 17a/7 

 [=21] 

çök-: Bulunduğu düzeyden aşağı 

inmek, çukurlaşmak. 

 ç.-elenip 35a/5 

 [=1] 

=D= 

dāħįl (Ar.): İç, içeri. 

 d. 17a/4, 17b/3, 20a/6, 2a/7 

 [=4] 

dāne (F.): Tane, tohum, yem. 

 d. 5a/2, 7b/6 

 [=2] 

Dāvūd Bek: Eserin sonunda geçen 

isimdir, kim olduğu bilinmemektedir. 

 d. 44a/1 

 [=1] 

dė-: Demek, söylemek. 

 d.-p 2b/7, 4a/3, 6a/1, 8b/3 

 d.-pdürler 4a/5 

 d.-rler 22b/3, 22b/4, 22b/5, 

27b/4, 28b/1, 28b/5, 30a/4, 32b/6, 

34b/5, 35a/1, 35a/4, 35b/1, 35b/2 

 [=18] 

dėk: Gibi, kadar. 

 d. 5b/6 

 [=1] 

delįl (Ar.): Yol gösteren, kılavuz, delil, 

belge. 

 d.+ler 20a/6 

 d.+leri 2a/5, 2b/1 

 [=3] 

derāz (F.): Uzun. 

 d.+dur 22a/7 



 

134 
 

 [=1] 

dervāze (F.): Büyük kapı, kale kapısı. 

 d.+dür 28b/3, 28b/7 

 d.+ler 28b/7 

 d.+leri 10a/7, 27b/2, 5a/2 

 d.+leride 34a/5 

 d.+leriġa 5a/4 

 d.+lerinin 27b/3, 28a/7, 28b/4, 

30a/3, 30a/6 

 d.+side 31a/7 

 d.+sidin 20a/5, 32a/7 

 [=16] 

deryā (F.): Deniz. 

 d.+dın 1b/7 

 d.+lar 18b/4, 43a/7 

 [=3] 

devā (Ar.): Deva, ila, çare. 

 d. 15a/6 

 [=1] 

devr (Ar.): Dönme, zaman. 

 d.+i 2b/4 

 [=1] 

dıraħt (F): Ağaç. 

 d.+ları 18b/5, 31a/1, 43b/1 

 [=3] 

dost (F.): Sevilen, güvenilen insan, 

yakın arkadaş. 

 d. 3b/5 

 [=1] 

duǾā (Ar.): Dua. 

 d. 11a/6, 11b/1, 11b/2, 11b/3, 

11b/5, 11b/6, 11b/7, 12b/6, 13a/3, 

13a/6, 13b/1, 14a/5, 14b/5, 15b/4, 

16a/6, 16b/2, 16b/4, 16b/6, 18a/1, 

18a/5, 21b/4, 29a/6, 29b/4, 29b/7, 

2b/7, 31a/5, 31b/4, 32a/2, 32a/6, 

33a/1, 33a/4, 33a/6, 33b/3, 33b/6, 

35b/6, 36a/7, 37a/5, 37b/3, 38a/1, 

38b/7, 39b/6, 3a/3, 40a/3, 40a/3, 

40a/7, 40a/7, 41a/3, 41a/7, 41b/4, 

42a/1, 42a/4, 42a/6, 42b/5, 43a/4, 4a/3, 

8a/6 

 d.+ları 29a/3, 4a/3 

 d.+sı 8a/3 

 [=59] 

düşenbe (F.): Haftanın ikinci günü, 

salı. 

 d. 44a/1 

 [=1] 
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=E= 

ebā Bekr-į Śıddįķ (Ar.): Hz Ebu Bekir, 

Hz Muhammed (sav)’in yakın 

arkadaşıdır, dört büyük halifeden 

biridir.  

 e. 33a/1 

 [=1] 

ebū Cehil (Ar.):  Hz Muhammed 

(sav)’in amcasıdır. 

 e.+din 14b/1 

 e.+ġa 12a/5 

 [=2] 

ebū’l Ħaŧŧāb (Ar.): Arap bir 

mutasavvıftır. 

 e. 13a/4 

 [=1] 

edā (Ar.): Yapma, yerine getirme. 

 e. 10a/2, 10a/4, 10a/6, 16a/2, 

9a/1, 9b/4, 9b/6, 9b/7 

 [=8] 

ehl (Ar.): Sahip, malik, maharetli, usta. 

 e.+i 16a/5, 29b/3, 42a/6 

 [=3] 

elbette (Ar.): Mutlak, kesinlikle. 

 e. 4a/3, 8a/3 

 [=2] 

ellig : Elli sayısı. 

 e. 11a/2, 27b/1 

 e.+din 23b/5 

 [=3] 

elvedā (Ar.): Bir daha 

kavuşulmayacağı düşünülen bir 

şeyden ayrılırken kullanılan bir söz. 

 e.+laşıp 30a/5 

 [=1] 

emr-i fermān (Ar.): Emir, buyruk. 

 e.+ı 12b/1, 38b/2, 5b/2 

 [=3] 

enbiyā (Ar.): Peygamberler. 

 e.+lar 29a/1 

 [=1] 

ėr-: İmek, olmak. 

 ė.-di 43b/5 

 [=1] 

erbaǾ (Ar.): Dört sayısı. 

 e. 39a/1 

 [=1] 
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eŧrāf (Ar.): Yöre, çevre. 

 e.+ıdaki 21a/5 

 e.+ları 38a/2, 6a/4 

 [=3] 

et-temām (Ar.): Tam, bitiş, sona erme. 

 e. 19a/7, 44a/2 

 [=2] 

evliyā (Ar.): Veliler, önderler. 

 e. 29a/1 

 [=1] 

evvel (Ar.):  Önce, ilkin, baş, 

başlangıç. 

 e. 11a/7, 1b/6, 20a/3, 39a/5, 

9b/3 

 e.+ki 22b/1, 27b/3, 34b/4 

 [=8] 

ezān (Ar.): Müslümanları ibadete 

çağırmak için yüksek sesle yapılan 

davet. 

 e. 22a/2, 8b/7 

 [=2] 

ezvāc (Ar.): Çiftler. 

 e.+ı 39b/7 

 [=1] 

=F= 

fānūs (Ar.): Fener,silindir şekilde cam 

kapak, içinde mum yakılan büyük 

fener. 

 f.+dın 6b/2 

 f.+ları 10b/6, 26b/6, 6b/4 

 f.+larıdın 26b/5 

 [=5] 

farça (F.): Parça. 

 f. 30b/5 

 [=1] 

fārįǾ bol- (Ar.): Boş, rahat, huzurlu. 

 f. up 9a/5 

 [=1] 

Fāŧıma (Ar.): Hz Fatıma, Hz 

Muhammed (sav)’in kızı. 

 f.+nıñ 21a/2 

 [=1] 

Fāŧıma Zehrā (Ar.): Hz Fatıma, Hz 

Muhammed (sav)’in kızı. 

 f. 39b/3 

 [=1] 

fencere (F.): Pencere. 

 f.+ge 24b/5, 25b/7 
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 f.+lerini 21a/5, 21a/7 

 f.+lerinin 21b/5 

 [=5] 

feyşenbe (F.): Haftanın beşinci günü, 

perşembe. 

 f. 39a/3 

 [=1] 

fenāh bol-: Geçip gitmek. 

f. ġan 35a/2 

finhān (F.): Gizli, saklı. 

 f. 14b/2, 37b/1 

 [=2] 

folāt (F.): Çelik, polat. 

 f. 21a/5, 21b/5, 24b/5, 25b/7 

 [=4] 

fūşįde (F.): Örtülü, gizli, kapalı, örtü. 

 f. 21b/6, 4b/1, 5a/5 

 [=3] 

fütü-: Yazmak. 

 f.-b 18b/7 

 f.-geyler 23a/6, 8b/1 

 f.-güçi 18b/7, 43b/3 

 f.-lgen 25a/6, 25b/1, 30b/2, 

4b/4, 4b/6, 5a/1, 5a/5, 28a/6 

 f.-lgendür 23a/7, 26a/4 

 f.-p 43b/3 

 [=16] 

 

=G/Ġ= 

ġamāme (Ar.): Bulut, beyaz bulut, 

örtü. 

ġ. 32b/6 

 [=1] 

ġār (Ar.): Mağara. 

 ġ.+da 14b/5 

 ġ.+ları 14b/2 

 ġ.+larıġa 37b/1 

 [=3] 

ġuça: Gece. 

 ġ. 18b/1 

 [=1] 

ġusl (Ar.): Yıkanma. 

 ġ. 2a/, 15a/3 

 [=2] 

gūyā (F.): Sözüm ona. 
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 g. 38a/3 

 [=1] 

günāh (F.): Dinî bakımdan suç sayılan 

iş veya davranış. 

 k. 5b/7 

 [=1] 

günāhgār (F.): Dinî bakımdan suç 

sayılan iş veya davranışı yapan kişi. 

k.+ 19a/2 

[=1] 

 

=H/Ĥ/Ħ= 

ĥac (A): Genellikle tek tanrılı dinlerde 

kutsal olarak tanınan yerlerin, o 

dinden olanlarca yılın belli aylarında 

ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından 

biri olan, Müslümanlarca zilhicce 

ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi 

ziyaret ve tavaf ibadeti. 

 ĥ. 18b/2 

 [=1] 

Ĥacer-i SaǾādet (Ar.): Ĥacerü’l 

Esved’in ulunduğu yerdir. 

 h.+ni 20b/3, 25b/7 

 h.+niñ 20b/4 21a/6, 21b/4, 

21b/7, 27a/4  

 [=7] 

Ĥacerü’l Esved (Ar.): Kara taş 

anlamındadır. Hz Muhammed (sav)’e 

göre bu taş cennetten getirilmiştir. 

 ĥ. 5b/4 

 ĥ. +ge 11a/4 

 ĥ.+ni 12a/7, 2b/5 

 [=4] 

ĥācet (Ar.): İhtiyaç, dua, istek. 

 ĥ.+ini 29a/7, 29b/1 

 ĥ.+ni 8a/3 

 [=3] 

ĥācį (Ar.): Din buyruklarını yerine 

getirmek için hacca gitmiş Müslüman. 

Kudüs, Efes vb. kutsal bir yeri ziyaret 

etmiş olan Hristiyan. 

 ĥ.+ler 17b/3 

 ĥ.+lerimiz 1b/7, 20a/4, 30a/5 

 ĥ.+lerniñ 17a/1 

 [=5] 

ĥadd (Ar.): Sınır, şeri çizgi. 

 ĥ.+edin 24a/1 

ĥ.+i 9a/6 

 [=2] 
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ĥadįŝ (Ar.): Hz. Muhammed (sav)'in 

söz ve davranışları. Bu söz ve 

davranışları inceleyen bilim. 

 ĥ. 23a/7, 26a/4, 28a/6, 5a/5 

 ĥ.+ler 25a/5 

 ĥ.+lerini 2b/2 

 [=6] 

ĥaķķ (Ar.): Adaletin, hukukun 

gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, 

kazanç, pay. 

 ĥ.+ıda 3a/3 

 [=1] 

Ĥaķķ Subĥāne ve TeǾālā (Ar.): 

Kusursuz ve noksansız yüce Allah. 

 ĥ. 23a/4, 28b/1, 29a/7 

 ĥ.+dın 35b/2, 8a/2 

 ĥ.+nıñ 5b/1 

 [=6] 

Ĥaķķ TeǾālā (Ar.): Yüce Allah. 

 ĥ.+nıñ 5b/3 

 [=1] 

ħāl (Ar.): Hal, oluş, durum, vaziyet. 

 ħ.+i 34a/2 

 [=1] 

Ħalįme Bānū (Ar.): Hz Muhammed 

(sav)’in süt annesidir. 

 ħ.+nıñ 41b/2 

 [=1] 

ĥamāįl (Ar.): Tılsım. 

 ĥ. 44a/1 

 [=1] 

Ĥarem-i Şerįf (Ar.): Kutsal alan, yasak 

bölge, Kabe’nin bulunduğu yer. 

 ĥ. 20a/5, 22a/7, 23b/1, 27a/1 

 ĥ.+de 9a/2 

 ĥ.+din 29a/1 

 ĥ.+ge 17a/3, 17b/3 

 ĥ.+niñ 10a/6, 10b/2, 10b/7, 

11a/5, 12a/1, 22a/3, 25a/3, 25b/2, 

26b/1, 27a/7, 27b/1, 30b/4, 31a/3, 

6a/3, 7a/1, 8b/5 

 [=24] 

ħaŧme (Ar.): Baştan aşağı bütün 

KurǾan-ı Kerim’i okuyup bitirmek. 

 ħ. 36b/6 

 [=1] 

ĥaŧme-yi şerįf (Ar.): Kur'an-ı Kerim'i 

baştan sona okuyup bitirmek. 

 ĥ. 7a/7 
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 ĥ.+niñ 7a/7 

 [=2] 

ħaŧŧ (Ar.): Çizgi, yol, yeni terlemiş 

bıyık. 

 ħ. 25b/1 

 [=1] 

ħatun: Kadın, eş. 

 ħ.+ı 6a/2 

 [=1] 

ĥavuz (Ar.): Havuz.  

 ĥ.+da 15a/2 

 ĥ.+ları 15a/2 

 [=2] 

Ĥavz-ı ǾÖmer (Ar.): Hz Ömer'in 

yaptırmış olduğu havuz. 

 ĥ.+de 14b/7 

 [=1] 

ħaylice (F.): Epeyce, bir hayli, pek 

çok. 

 ħ.+niñ 16a/7 

 [=1] 

ĥayrān (Ar.): Şaşkın, hayran, tutkun. 

 ĥ. 36b/2 

 [=1] 

Ĥaśret-i ǾÖmer (Ar.): Adaletiyle ünlü 

dört büyük halifeden biri. 

 ĥ. 18a/2 

 [=1] 

Ĥażret-i ǾAlį keremu’llāhu veche (Ar.): 

Hz Muhammed (sav)’in yeğeni ve 

damadıdır, dört büyük halifeden 

biridir. 

 ĥ.+niñ 41b/5 

 [=1] 

Ĥażret-i ǾAlį rażiyallāhu Ǿanh (Ar.): Hz 

Muhammed (sav)’in yeğeni ve 

damadıdır, dört büyük halifeden 

biridir. 

 ĥ.+nıñ 33b/4 

 [=1] 

Ĥażret-i ebā Bekr-i Śıddįķ rażiyallāhu 

Ǿanh (Ar.): Hazreti ebu Bekir, dört 

büyük halifenin ilki. 

 ĥ.+nıñ 20b/5 

 [=1] 

Ĥażret-i Ġavŝü’l ǾAzam (Ar.): 

Dönemin en büyük alimi. 

 ĥ.+nıñ 32a/4 

 [=1] 
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Ĥażret-i Ĥavvā rażiyallāhu Ǿanha (Ar.): 

Yeryüzünde yarılmış ilk kadın. 

 ĥ.+nı 2a/3 

 [=1] 

Ĥażret-i ǾOŝmān zülnureyn rażiyallāhu 

Ǿanh (Ar.):  İki nur sahibi 

anlamındadır, Hz Muhammed (sav)'in 

damadı ve dört büyük halifeden 

biridir. 

 ĥ.+nıñ 33a/7 

 [=1] 

Ĥażret-i ǾÖmer rażiyallāhu anh (Ar.): 

Adaletiyle ünlü dört büyük halifeden 

biri, Hz Ömer. 

 ĥ.+nıñ 20b/7, 33a/4 

 [=2] 

Ĥażret-i resūl śallāllahu Ǿaleyhi 

vesellem (Ar.): Son peygamber. 

 ĥ. 23a/1 

 ĥ.+niñ 20a/7 

 [=2] 

Ĥażret-i Śūfį Bilāl rażiyallāhu Ǿanh 

(Ar.): Bilal-i Habeşi, İslamiyet'i ilk 

kabul edenlerdendir. 

 ĥ.+nıñ 22a/1, 22a/5 

 [=2] 

hem (F.): deş, -daş anlamını verecek 

şekilde kelimeyi türetmeye yarayan ön 

ek, hem, üstelik. 

 h. 4a/1 

 [=1] 

hemme (F.): deş, -daş anlamını 

verecek şekilde kelimeyi türetmeye 

yarayan ön ek, hem, üstelik.  

 h. 4b/2 

 [=1] 

her (F.): Önüne geldiği ismin 

benzerlerini teker teker hepsi, birer 

birer hepsi, birer birer tamamı� 

anlamıyla kapsayacak biçimde 

genelleştiren söz. 

 h. 10b/5, 12b/4, 14a/2, 14b/2, 

14b/5, 15a/2, 18a/7, 19a/1, 23a/3, 

23b/5, 24a/4, 24a/6, 24b/4, 25a/2, 

26b/4, 27b/5, 29a/4, 29a/7, 31a/6, 

32b/7, 34a/5, 35b/5, 38b/6, 3b/1, 

43a/3, 6a/7, 6b/1, 7b/5, 7b/7, 8a/3, 

8b/2, 8b/6, 9a/4 

 [=33] 

ĥesāb (Ar.): Oranlama, tahmin, 

aritmetik, matematiksel işlem, alacaklı 

veya borçlu olma durumu. 

 ĥ.+da 10a/7, 10b/1 

 ĥ.+ı 9a/7 
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 [=3] 

ĥıllet (Ar.): Yorgunluk, kırgınlık. 

 ĥ. 15a/5 

 [=1] 

ħizmet ķıl- (Ar.): Hizmet etmek, iş 

görmek. 

 ħ.-ıp 11a/1, 25b/3 

 [=2] 

ħūrma (F.): Hurma ağacı, bu ağacın 

tatlı mevesi. 

 ħ. 10b/3, 24b/7, 32a/7 

 ħ.+ları 36a/1 

 ħ.+zār 15a/7 

 ħ.+zārları 30b/6 

 ħ.+zārlık 38a/2 

 [=7] 

ĥużūr (Ar.): Hazır olma, bulunma, 

makam, rahatlık. 

 ĥ.+ı 16b/7, 17b/1 

 ĥ.+ıda 8b/4 

 [=3] 

ħużūżan (Ar.): Hususen, bilhassa. 

 ħ. 10a/2, 10a/4 

 [=2] 

ħüdāy (Ar.): Allah. 

 ħ. 44a/1 

 [=1] 

 

=İ= 

i-: imek, olmak. 

 i.-ken 5b/7 

 i.-kenler 27b/7, 29a/3, 29a/4 

 i.-mestür 34a/2 

 [=5] 

iç: İç, daha içeri. 

 i.+idin 27a/5 

 i.+ige 20a/6, 25b/2 

 i.+inde 11a/1, 11a/6, 15b/3, 

18b/3, 20b/5, 22a/7, 23b/1, 29b/5, 

30b/6, 34b/3, 36a/4, 39a/5, 41a/3, 

42b/1, 7b/1 

 i.+indedür 13a/2, 13a/5, 15b/7, 

16b/1, 16b/3, 18a/4, 29b/6, 31b/3, 

32a/1, 34a/4, 36a/5, 37a/3, 37b/6, 

39b/5, 40a/2, 40a/3, 40a/6, 40a/6, 

41a/6, 41b/3, 41b/7, 42a/3, 42b/4 

 i.+indeki 43a/5 

 [=42] 
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iç-: İçmek, bir sıvıyı ağza alıp 

tüketmek. 

 i.-ip 3b/3 

 [=1] 

iddǾā ķıl- (Ar.): Dua okumak. 

 i.+salar 15a/4 

 [=1] 

aġvāt : Çukur, pislik, abdesthane. 

 a.+ler 11a/4 

 a.+leri 11a/3, 25b/4 

 [=3] 

iħlāś ķıl- (Ar.): Yürekten bağlanmak. 

 i.+ıp 15a/3 

 [=1] 

iĥrām baġla- (Ar.): Hacca veya umreye 

giden Müslüman'ın dini olarak 

yapılması yasak olmayan bazı şeyleri 

kendisine yasaklaması, ihrama girmek. 

 i.+p 2a/2 

 [=1] 

iĥramdın çıķ- (Ar.): Hacca veya 

umreye giden Müslüman'ın dini olarak 

yapılması yasak olmayan bazı şeyleri 

kendisine yasaklaması olayının son 

bulması,  bitmesi. 

i.+arlar 3a/6 

[=1] 

iĥtiŧāb-ħāne (Ar.): Odun toplanan yer. 

 i.+leriġa 32a/5 

 [=1] 

iħtiyāt ķıl- (Ar.): Tedbirli davranmak. 

 i.-ıp 29a/2 

 [=1] 

ikki: .İki sayısı. 

 i. 11a/2, 12b/5, 12b/7, 14a/4, 

14b/4, 15a/4, 15a/5, 16a/1, 18b/2, 

21b/3, 22b/6, 23a/3, 23a/5, 24b/7, 

25a/4, 27a/2, 29a/6, 2a/6, 30b/6, 

30b/7, 32b/7, 33a/3, 33a/6, 33b/2, 

33b/5, 34a/3, 35b/5, 36a/1, 37a/4, 

37b/2, 38b/6, 3a/1, 43a/3, 8a/1, 8a/5, 

8a/7 

 i.+din 22b/7 

 i.+nci 22b/3, 28a/7, 34b/7, 

39a/7 

 i.+si 23b/2 

 [=42] 

İlahį (Ar.): Tanrısal, Allah’a mensup. 

 i. 28b/2, 4a/1 

 [=2] 
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ilticāh ķıl- (Ar.): Sığınmak, barınmak. 

 i.-ıp 2b/6, 3b/7 

 [=2] 

İmām CaǾfer-į Bāķįr (Ar.): Hz 

Hüseyin’in oğlu olan Zeynel Abidin’in 

oğludur. 

 i. 42b/2 

 [=1] 

İmām CaǾfer-į Śādīķ (Ar.):  Hz 

Hüseyin’in torunu Muhammed 

Bakir’in oğludur. 

 i. 42b/1 

i.+nıñ 15b/5 

 [=2] 

İmām CaǾfer-į Ŧayyār (Ar.): Hz 

Muhammed (sav)’in amcası Ebu 

Talib’in oğludur. 

 i. 42b/2 

 [=1] 

İmām Ĥasan (Ar.): Hz Muhammed 

(sav)’in torunudur. 

 i. 39b/2 

 [=1] 

İmām Ĥüseyin (Ar.): Hz Muhammed 

(sav)’in torunudur. 

 i. 39b/2 

 [=1] 

ir-: Ermek, olmak, imek. 

 i.-diler 17b/5 

 [=1] 

ism (Ar.): İsim, ad. 

 i.+i 30a/3, 4b/3, 4b/3 

 i.+ini 22b/2, 22b/3, 22b/5, 

27b/4, 28a/7, 28b/5, 34b/4, 34b/7, 

35a/3, 35a/7, 35b/1 

 [=14] 

iy: ev. 

 i.+inge 41b/2 

 [=1] 

=K/Ķ= 

ķabuz: Dağlarla çevrili dar boğaz. 

 ķ.+ġa 6b/2, 26b/5 

 [=2] 

ķaç-: Hızla koşup bir yere saklanmak 

 ķ.-ıp 14b/1 

 [=1] 

ķadem (Ar.): Adım, ayak. 

 k. 27b/1, 31a/5, 7a/3 
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 [=3] 

kāfįr (Ar.): Kefere, Tanrı'nın varlığını 

ve birliğini inkâr eden kimse.  

 k. 6a/1 

 [=1] 

ķal-: Olduğu yeri ve durumu korumak, 

sürdürmek. 

 ķ.-dı 5b/7 

 ķ.-madı 8b/3 

 ķ.-masa 17b/2 

 ķ.-maslar 4a/5 

 ķ.-urlar 17a/3, 36a/2 

 [=6] 

ķalem (Ar.): Yazma, çizme vb. işlerde 

kullanılan çeşitli biçimlerde araç. 

 k. 18b/6, 43b/1 

 [=2] 

ķandįl (Ar.):  İçinde sıvı bir yağ ve fitil 

bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma 

aracı. 

 ķ. 23b/2, 24a/3, 24a/6, 24b/2, 

24b/7 

 ķ.+din 23b/1, 24a/3, 24a/5 

 ķ.+dür 23b/4 

 ķ.+lerniñ 23b/4, 23b/7 

 [=11] 

ķara : En koyu renk, 

siyah,  beyaz karşıtı. 

 ķ. 4b/1, 4b/2, 5a/4 

 [=3] 

ķara-: Bakmak, nazar etmek. 

 ķ.-p 10a/1, 10a/4, 12a/2, 28b/6, 

2b/6, 3b/7, 9b/4, 9b/5, 9b/7 

 [=9] 

ķarın: İnsan ve hayvanlarda gövdenin 

kaburga kenarlarından kasıklara kadar 

olan ön bölgesi. 

 ķ.+larını 13b/5 

 [=1] 

ķarındaş: Kardeş, kardeşlik. 

 k.+larnı 3b/4 

 [=1] 

ķasem (Ar.): Yemin, söz. 

 ķ. 8b/3 

 [=1] 

ķasem-i ināyet (Ar.): İyilik sözü, 

yemini. 

 ķ. 8b/4 
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 [=1] 

ķaş:  Gözlerin üzerinde kemerli birer 

çizgi oluşturan kısa kıllar. 

 ķ.+ıda 22a/1 

 [=1] 

ķat-: Katmak, ilave etmek, 

karıştırmak. 

 ķ.-ılup 36a/5 

 [=1] 

ke'enne (Ar.): Sanki, güya.  

 k. 22b/6, 23b/1, 34b/2 

 [=3] 

ķātib (Ar.): Katip, yazıcı. 

 ķ.+ler 18b/6, 43b/2 

 [=2] 

ķaŧre (Ar.): Damla. 

 ķ. 17a/7 

 [=1] 

ķayķa: Eğri, düzgün olmayan. 

 ķ.+lıġ 7a/2 

 [=1] 

ķaz-: Kazmak, kazma işi. 

 k.-ġan 15a/1 

 [=1] 

keç-: Bir yerden başka bir yere gitmek. 

 k.-ürüp 3b/6 

 k.-ürse 6a/1 

 [=2] 

kėçe: Gece. 

 k. 11a/1 

 [=1] 

kel-: Gelmek 

 k.-gen 17a/1, 1b/7, 20a/4 

 k.-genleride 27b/5 

 k.-ip 13b/2, 14b/7, 27a/6, 

29a/3, 29a/5, 29b/2, 30a/4, 31a/5, 

36a/3, 36a/4, 36a/6, 37b/4, 3a/1, 14a/6 

 k.-iyor 7a/3 

 k.-mey 4a/5 

 k.-ür 27b/1 

 [=21] 

kelāmu'llāh(Ar.): Allah’ın sözü, 

Kur’an-ı Kerim. 

 k.+dur 25b/1 

 [=1] 

keltür-: Getirmek. 
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k.-se 19a/2 

 k.-üp 27b/6, 38b/3 

 [=3] 

kemer (F.): Kemer, kuşak, bel kısmına 

bağlanan şey. 

 k.+leri 4b/6 

 [=1] 

kėt-: Gitmek. 

 k.-erler 36a/7 

 [=1] 

kevŝer suv (Ar.): Kevser suyu, 

cennette kevser havuzunun içinde 

bulunan su. 

 k. +ı 13b/6 

 [=1] 

ķıble (Ar.): Bazı ibadetler yerine 

getirilirken dönülen Kâbe'nin 

bulunduğu yön. 

 ķ. 25a/4, 31a/7 

 ķ.+ni 38b/4 

 [=3] 

ķıble-yi taǾyin (Ar.): Bazı ibadetler 

yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin 

bulunduğu yönün belirlenmesi. 

ķ.+ de 38a/6 

 ķ.+ni 38/4 

 ķ.+ niñ 38a/5 

 [=3] 

ķıl-: Etmek, yapmak. 

 ķ.-dılar 12a/7 

 ķ.-duķ 43b/6 

 ķ.-durġay 2a/6, 20b/2 

 ķ.-ġan 13b/7, 18b/2, 27a/4, 

4b/1, 5a/5, 7b/6 

 ķ.-ġay 12b/6, 13a/3, 13a/6, 

13b/1, 13b/3, 14a/5, 14b/5, 15b/4, 

16a/2, 16a/4, 16a/6, 16b/2, 16b/4, 

16b/6, 18a/1, 18a/5, 21b/4, 29a/6, 

29b/1, 29b/4, 29b/7, 2b/7, 31a/5, 

31b/4, 32a/3, 32a/6, 32b/2, 33a/1, 

33a/4, 33a/7, 33b/3, 33b/6, 34b/1, 

35b/7, 36a/7, 37a/5, 37b/3, 38a/1, 

38a/6, 38b/7, 39a/2, 39a/4, 39b/6, 

3a/3, 40a/3, 40a/4, 40a/7, 40a/7, 41a/3, 

41a/7, 41b/4, 42a/1, 42a/5, 42a/6, 

42b/5, 42b/7, 43a/4, 4a/2 

 ķ.-ġaylar 9a/5 

 ķ.-ıġan 10b/3 

 ķ.-ınġan 11a/3, 21b/2, 21b/7, 

25a/7, 25b/4, 28a/5, 30b/3, 5a/4 

 ķ.-ıp 11a/1, 12b/4, 13a/3, 

13a/6, 13b/7, 14a/3, 14b/4, 15a/3, 
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15a/3, 15b/4, 16a/1, 16b/1, 16b/4, 

16b/6, 18a/5, 21b/2, 24b/1, 24b/6, 

25b/3, 29a/2, 29a/5, 29b/7, 2a/2, 2b/4, 

2b/5, 2b/6, 31b/4, 32a/2, 36a/6, 37a/4, 

37b/2, 37b/7, 38b/4, 39b/6, 3a/5, 3b/6, 

40a/3, 40a/3, 40a/7, 40a/7, 41a/3, 

41a/7, 41b/4, 42a/1, 42a/4, 42b/4, 

4a/1, 5b/5 

 ķ.-ıpdurlar 28a/1 

 ķ.-ıyor 9b/4, 9b/6 

 ķ.-ıyorlar 10a/2, 10a/4, 10a/6, 

11a/5 

 ķ.-mak 12a/5 

 ķ.-salar 15a/4, 4a/3, 5b/6, 8a/6, 

8b/3 

 ķ.-ur 17b/5, 29a/3, 9b/7 

 ķ.-urlar 18b/1, 20b/4, 20b/7, 

21a/1, 21a/3, 21a/6, 21b/1, 9a/2 

 [=150] 

ķīl (Ar.): Söz. 

 ķ.+a 43b/4, 19a/1 

 [=2] 

ķırķ: Kırk sayısı. 

 ķ. 10b/1, 10b/1, 23b/6, 6b/3 

 [=4] 

ķısķa: Kısa olma durumu. 

 ķ.+lıġ 27a/7 

 [=1] 

ķısmį (Ar.): Bir kısım, bir bölüm. 

 ķ. 27a/3, 27a/3 

ķ.+de 11b/7 

 [=3] 

ķızıl: Kızıl, kırmızı. 

 ķ. 23b/3 

 [=1] 

ki (F.): ki, bağlama edatı. 

 k. 12b/3, 17a/1, 23b/5, 28a/1, 

32b/3, 38a/3 

 [=6] 

kiçik: Küçük. 

 k. 24a/2, 24a/5, 30b/5 

 [=3] 

kim: Kimse. 

 k. 12b/4, 14a/2, 14b/2, 15a/2, 

19a/1, 23a/3, 29a/4, 32b/7, 35b/5, 

38b/6, 3b/1, 43a/3, 7b/5, 7b/7, 8b/2 

 [=15] 

kir-: Girmek. 

 k.-elmes 25b/6 
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 k.-er 27b/6 

 k.-gen 14b/2 

 k.-ip 20a/5, 2b/2, 37b/1, 3b/2 

 k.-iş 9b/3 

 [=8] 

kişi: Kişi, kimse. 

 k. 25b/6 

 [=1] 

ķoy-: Bir şeyi bir yere bırakmak, belli 

bir yere yerleştirmek. 

 ķ.-dılar 12b/3 

 [=1] 

kök: Gökyüzü, mavi, yeşil rengi. 

 k. 7b/7, 8a/1, 8a/4 

 [=3] 

köñl: Gönül, yürek. 

 k.+ideki 3b/5 

 k.+ige 3b/6, 6a/1 

 [=3] 

kör-: Görmek. 

 k.-gen 5b/4 

 k.-seler 17a/6, 36b/1 

 [=3] 

köz: Göz, görme organı. 

 k.+e 9a/6 

k.+idin 17a/6 

 [=2] 

ķubbe (Ar.): Yarım küre biçiminde 

olan ve yapıyı örten dam, kümbet. 

 ķ. 13a/2, 13a/5, 15b/3, 15b/7, 

16a/7, 16b/3, 18a/4, 29b/6, 31b/3, 

32a/1, 36a/5, 37a/3, 37b/6, 39b/5, 

40a/2, 40a/2, 40a/6, 40a/6, 41a/, 41a/6, 

41b/3, 41b/7, 42a/3, 42b/1, 42b/3 

 k.+dür 16b/5 

 [=26] 

Ķubbetü’s Sefįl:  

 ķ.+niñ 34a/4 

 [=1] 

ķudret-i İlahi (Ar.): Allah’ın gücü. 

 ķ.+ni 36b/1 

 [=1] 

ķuma: Hepsi, kamu, toplamı, ortak. 

 ķ. 3b/4 

 [=1] 

ķurān (Ar.): Kuran-ı Kerim. 

 ķ. 36b/6 



 

150 
 

 [=1] 

ķurbān (Ar.): Dinin buyruğunu veya 

bir adağı yerine getirmek için kesilen 

hayvan. 

 ķ.+nı 44a/ ?? 

 [=1] 

ķuvvet (Ar.): Güç, kuvvet, zor. 

 ķ. 34b/6 

 [=1] 

Ķuvvetü’s Selām (Ar.): Yer ismi. 

 ķ.+da 34b/1 

 ķ.+nıñ 34a/7 

 [=2] 

kümbez: Kubbe, kabir.  

 k.+leriniñ 27a/2, 6b/6 

 [=2] 

kün: Gün, gündüz. 

 k. 18a/7, 9b/3 

 k.+de 2a/6 

 k.+i 34a/7, 39a/3 

 k.+isi 36a/3 

 k.+lük 2a/1 

 [=7] 

künbez: Kubbe, kabir. 

 k.+leri 12b/7, 6b/7 

 k.+leriġa 25a/6 

 [=3] 

kündüz: Gündüz. 

 k. 11a/1 

 [=1] 

 

=L= 

lā (Ar.): Yok, olmayan, hayır. 

 l. 44a/1 

 [=1] 

laǾl (Ar.): Lal, kırmızı renkte değerli 

bir taş. 

 l.+ge 23b/3 

 [=1] 

 

=M= 

māh-ı ķurbān (F.+Ar.): Kurban ayı. 

 m.+nı 44a/1 

 [=1] 
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maĥalle (Ar.): Bir şehrin bir kasabanın, 

büyükçe bir köyün bölündüğü 

parçalardan her biri. 

 m.+side 15b/2 

 [=1] 

maħmil (Ar): Devenin üzerine konulan 

binek sepeti. 

 m.+din 21b/6 

 [=1] 

maħśūś (Ar.): Hissedilen, belli, 

meydanda olan. 

 m.+an 43b/4 

 [=1] 

maķām (Ar.): Makam, yer, durak. 

 m.+ları 9b/2 

 [=1] 

maķām-ı Cebrāǿįl (Ar.): Allah 

tarafından peygamberlere vahiy 

getirmekle görevlendirilen, dört büyük 

melekten biri olan Cebrail (as.)’ın 

makamının bulunduğu taraf. 

 m.+de 11a/7 

 [=1] 

maķām-ı Cenūb (Ar.): Güney yönü. 

 m. 9b/5 

 [=1] 

maķām-ı İbrāhįm (Ar.): Kabe'nin inşası 

sırasında Hz. İbrahim'in üzerine çıkıp 

duvar ördüğü ve üstünde insanları 

hacca davet ettiği kabul edilen taş 

veya onun bulunduğu yer. 

 m.+de 11b/1 

 m.+ġa 3a/1 

 m.+niñ 3a/7 

 [=3] 

maķām-ı kün (Ar.): Güneşin doğduğu 

taraf, doğu yönü. 

 m. 9b/6 

 [=1] 

maķām-ı şimāl (Ar.): Kuzey yönü. 

 m. 10a/1 

 [=1] 

maǾnį (Ar.): Mana, iç, iç yüz. 

 m.+si 32b/3 

 [=1] 

Medįne-yi Münevvere (Ar.): Nurlu, 

nurlanmış şehir anlamındadır. 

Hicaz�da Hz. Muhammed (sav)’in 

türbesinin burada bulunması sebebiyle 

önemlidir. 
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 m.+deki 36a/7 

 m.+niñ 20a/1, 34a/3, 38a/1, 

43a/5 

 [=5] 

meger (F.): Meğer, halbuki, oysak,. 

 m. 17a/7 

 [=1] 

Mekke-yi Mükerreme (Ar.): Aziz, 

saygı değer Mekke anlamındadır, 

Mekke şehri içinde Kabe’yi 

bulundurduğu için bu ismi almıştır. 

 m.+ge 2a/7 

 m.+niñ 18b/3, 1b/5 

 [=3] 

memleket (Ar.): Ülke, devlet, toprak. 

 m.+din 17a/1, 1b/6, 20a/3 

 [=3] 

men: Ben. 

 m.+de 5b/7 

 [=1] 

menķat (Ar.) : Ölen kişilerin 

cesetlerinin gömülü olduğu yer, 

mezar. 

 m.+leri 13a/2, 13a/5, 15b/3, 

15b/7, 16a/7, 16b/3, 18a/3, 29b/6, 

31b/3, 32a/1, 36a/5, 37a/3, 37b/6, 

39b/4, 40a/2, 40a/2, 40a/5, 40a/6, 41a/, 

41a/5, 41b/3, 41b/6, 42a/3 

 m.+lerini 2a/4 

 [=24] 

merātebe (Ar.): Mertebe, rütbe. 

 m. 2b/4, 3a/4, 5b/5 

 [=3] 

merd (F.): Adam, mert, yiğit. 

 m.+ge 3a/4 

 [=1] 

mermer (Yun.): Mermer, Bileşiminde 

% 75'ten çok kalsiyum karbonat 

bulunan, genellikle beyaz, renkli ve 

damarlısı da olan, cilalanabilen, 

billurlaşmış kireç taşı. 

 m. 26a/1, 26b/3, 6a/6 

 [=3] 

mescįd (Ar.): Küçük cami, namaz 

kılınacak yer, mescit. 

 m. 34b/2, 6a/4 

 m.+ler 34a/1 

 m.+leride 33a/2, 33a/5, 33b/2, 

33b/5 

 m.+lerniñ 33b/7 
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 m.+niñ 34b/2, 35b/7, 39a/1 

 [=11] 

Mescide’l Ġamāme (Ar.): Musalla 

mescidi olarak da bilinir. Peygamber 

Efendimiz (sav)’in Medine-yi 

Münevvere’deki ilk bayram namazını 

burada kıldırdığı ve son dört sene 

bayram namazlarını da burada 

kıldırdığı rivayet olunur. Efendimiz 

(sav) döneminde açık bir meydan olan 

ve sonraları münaha diye bilinen bu 

yerde, Peygamberimiz yağmur duası 

yaptığında bir bulut gelip Peygamber 

(sav)'i gölgelemiş, bu sebeple buraya 

bulut manasına gelen gamame 

denilmiştir. 

 m.+ni 32b/1 

 m.+niñ 32b/2 

 [=2] 

meyve (F.):  Bitkilerde çiçeğin 

döllenmesinden sonra yumurtalığın 

gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, 

genellikle yenebilen organ, yemiş.  

 m.+siz 30b/7 

 [=1] 

meżar (Ar.): Ölünün gömülü olduğu 

yer, kabir, sin, makber, gömüt. 

 m.+ı 31a/7, 32a/6 

 [=2] 

mezheb (Ar.):  Bir dinin görüş, yorum 

ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya 

çıkan kollarından her biri. 

 m. 10a/3 

 m.+niñ 25b/5, 9b/2 

 [=3] 

miĥrāb (Ar.): Mihrap, ümit bağlanan 

yer. 

 m. 22b/7, 34b/3 

 m.+cı 7b/6 

 m.+da 23a/3, 35b/5 

 m.+dur 23a/3, 34b/6, 35a/2, 

35a/6, 35b/4 

 m.+ları 22b/1 

 m.+larnıñ 22b/6 

 m.+nıñ 22b/2, 22b/3, 22b/4, 

34b/4, 34b/7, 35a/3, 35a/7, 35b/1 

 [=20] 

Miĥrāb-ı Cennet (Ar.): Ķuvvetü's 

Selām da bulunan beş mihraptan biri. 

 m. 35a/7 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Fenāh (Ar.): Ķuvvetü's Selām 

da bulunan beş mihraptan biri. 
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Cebrā’įl Ǿaleyhi’s-selām'ın gelip gittiği 

mihrap. 

 m. 34b/7 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Ķabāh (Ar.): Ķuvvetü's 

Selām da bulunan beş mihraptan biri.

 m. 34b/5 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Mecįdį (Ar.): Ĥarem-i Şerįf 

içinde bulunan üç mihraptan biri. 

 m. 22b/2 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Nāzįle’l ĶurǾān (Ar.): 

Ķuvvetü's Selām da bulunan beş 

mihraptan biridir. İnnā enzelnāhu 

ayetinin indirildiği mihrap. 

 m. 35b/2 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Nebį (Ar.): Ĥarem-i Şerįf 

içinde bulunan üç mihraptan biri. 

 m. 22b/4 

 [=1] 

Miĥrābı Sekįne (Ar.): Ĥarem-i Şerįf 

içinde bulunan üç mihraptan biri. 

 m. 22b/5 

 [=1] 

Miĥrāb-ı Nāķat: Ķuvvetü's Selām da 

bulunan beş mihraptan biri. Hz 

Muhammed'in develerinin çöküp 

durduğu mihrap.  

 m. 35a/4 

 [=1] 

miķdār (Ar.): Kadar, derece, parça, 

kısım. 

 m. 36a/6 

 m.+ı 13b/2, 14b/7, 15a/6, 

15b/1, 16a/2, 17b/7, 18a/6, 29b/2, 

31b/5, 32a/3, 36a/2, 36a/3, 37a/6, 

38a/4, 39a/1, 39a/3, 39b/6, 40a/4, 

40a/7, 14a/6, 15b/5, 37b/4 

 [=23] 

miñ: Bin sayısı. 

 m. 23a/5, 26b/6, 28a/1, 6b/3, 

7b/2, 8a/7 

 [=6] 

mināre (Ar.): Camilerde müezzinin 

ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi 

olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve 

ince yapı. 

 m.+lerdin 22a/5 

 m.+leri 12b/7, 22a/3, 22a/4, 

22a/6, 33b/7, 8b/6 
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 [=7] 

mįrād (Ar.): İstek, dilek, maksat. 

 m.+ıġa 14b/6 

 m.+ını 31a/6 

 m.+larını 14b/5 

 [=3] 

monçak: Boncuk, cam, taş, sedef, 

tahta, plastik vb. maddelerden yapılan, 

ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli 

süs tanesi. 

 m.+larınıñ 24a/1 

 [=1] 

mu: Bu. 

 m. 5b/7 

 [=1] 

muǾcizāt (Ar.): Mucizeler. 

 m. 30b/6 

 [=1] 

muǾcize (Ar.): Peygamberlerin 

kendilerine inanmayan insanlara 

peygamberliklerini ispat etmek 

amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak 

gösterdikleri olağanüstü olaylar, 

hâller,  insanları hayran bırakan, 

tabiatüstü sayılan olay. 

 m. 12a/5, 36a/1 

 [=2] 

muħtażar (Ar.): Muhtasar,  kısaltılmış, 

kısa, özet. 

 m. 43b/5 

 [=1] 

mūm (F.): Bir fitilin etrafına erimiş bal 

mumu, içyağı, stearik asit veya parafin 

dökülerek genellikle silindir biçiminde 

dondurulan ince, uzun aydınlatma 

aracı. 

 m. 23b/6 

 [=1] 

mun: Bu. 

 m.+dın 24a/2, 24a/5 

 [=2] 

muŧahharāt (Ar.): Temizler, tahir 

kılınmışlar. 

 m. 40a/1 

 [=1] 

mużahharāt (Ar.): Şerefliler. 

 m.+larınıñ 40a/1 

 [=1] 

mübārek (Ar.): Hayırlı, uğurlu, kutlu. 
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 m. 13b/4, 20b/1, 21a/4, 32b/4 

 [=4] 

MüddeǾā (Ar.): İddia olunan, dâvâ 

olunan şey, asılsız iddia edilen 

anlamındadır. 

 m.+da 11b/6 

 m.+ġa 29a/2, 29a/5, 31a/5 

 [=4] 

münāsib (Ar.): Uygun, yerinde. 

 m. 4a/2 

 [=1] 

müstecāb (Ar.): Kabul olunmuş. 

 m. 29a/4, 4a/4 

 m.+dur 11a/7, 11b/1, 11b/2, 

11b/3, 11b/5, 11b/6, 11b/7, 8a/4 

 [=10] 

müteveccih (Ar.): Bir tarafa dönen, bir 

tarafa yönelen, bir tarafa gitmeye 

kalkan. 

 m. 29a/3 

 [=1] 

müvekkil (Ar.): İşini başkasına tevkil 

edip, o işte o kimseyi kendi yerine 

ikame eyleyen, vekil tâyin eden. 

 m. 11a/2, 25b/3 

 m.+dür 34a/6 

 [=3] 

 

=N= 

nābūd ķıl- (Ar.): Yok kılınan, perişan 

bırakılan. 

 n.-ur 17b/5 

 [=1] 

nafile (Ar.): Fazladan kılınan namaz 

veya tutulan oruç. 

 n. 3a/2 

 [=1] 

naķķāş (Ar.): Nakış işini yapan kişi, 

süsleme sanatkarı. 

 n. 25a/7, 30b/3 

 n.+larnı 27a/4 

 [=3] 

naķş (Ar.): Resim, desen, nakış, duvar 

resmi. 

 n. 28a/4 

 [=1] 

namāz (F.):  İslam’ın beş şartından biri 

olan ve Müslümanların günde beş 

vakit, dinî kurallara göre yapmak 

zorunda oldukları ibadet, salat. 
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 n. 12b/5, 14a/4, 14b/4, 15a/4, 

16a/2, 23a/2, 23a/4, 29a/6, 32b/7, 

33a/3, 33a/6, 33b/3, 33b/6, 35b/6, 

37a/5, 37b/3, 38b/7, 3a/2, 43a/4, 8a/2, 

8b/6, 9a/4 

 n.+dın 9a/4 

 n.+ġa 27b/5, 38b/1 

 n.+nı 10a/2, 10a/4, 10a/5, 9a/1, 

9b/4, 9b/5, 9b/7 

 n.+nıñ 23a/6, 8b/1 

 [=34] 

namāz-ı nafile (F.+Ar.): Farz 

namazlarından ayrıca kılınan namaz. 

 n. 8a/5 

 [=1] 

namāz oķu- (F.): Namaz kılmak. 

 o.-ġan 23a/2 

 o.-p 12b/5, 14a/4, 14a/5, 14b/4, 

15a/4, 21b/3, 29a/6, 29b/4, 32b/7, 

33a/3, 33a/6, 33b/3, 33b/6, 35b/6, 

36a/7, 37a/5, 37b/3, 38b/7, 3a/2, 

43a/4, 8a/6, 8a/2 

 o.-salar 23a/4 

 o.-tup 2b/3 

 [=25] 

namāz-ı şükrāne oķ- (F.+Ar.): Şükür 

namazı kılmak. 

 n.- up 21b/3 

 [=1] 

nāme-i aǾmāl (F.+Ar.): Amel defteri. 

 n.+ıġa 23a/5, 8a/7 

 [=1] 

nāzįl bol- (Ar.): İnen, inmiş, 

konaklayan. 

 n.- ġan 35b/4 

 n.- ġandur 14a/2 

 [=2] 

ne: Hangi şey, ne, soru sıfatı. 

 n. 14b/5, 31a/6 

 [=2] 

nebį (Ar.): Kendisine kitap 

indirilmemiş peygamber. 

 n. 23a/1 

 [=1] 

nişān (F.): İşaret, iz, belirti, alamet. 

 n.+ım 8b/2 

 [=1] 

nişāne (F.): Hedef, işaret, iz, belirti, 

alamet. 
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 n.+leri 7b/3 

 [=1] 

nevĥ (Ar.): Ölünün arkasından ağıt 

yakan kadınlar, sagucular. 

 n.+niñ 7a/6, 7b/5 

 [=2] 

nūr (Ar.):  Aydınlık, ışık, parıltı, ziya.  

 n. 43a/2 

 n.+dın 43a/1 

 n.+ı 28b/2, 5b/4, 7b/4 

 n.+nı 42b/6 

 [=6] 

 

=O= 

oġlan: Erkek çocuk, delikanlı. 

 o.+larınıñ 18a/3 

 [=1] 

oħşa-: Benzemek, övmek, taltif etmek. 

 o.-r 23b/3, 26b/5, 38a/4 

 o.-sa 6b/2 

 [=4] 

ol: O, işaret sıfatı. 

 o. 17b/3, 17b/5, 32b/3 

 [=3] 

on: On sayısı. 

 o. 11a/6, 11b/7, 24a/6, 24a/7, 

31a/4, 38b/5, 9a/2 

 [=7] 

orn: Yer. 

 o.+ı 26a/7 

 [=1] 

ǾOŝmān zülnūreyn rażiyallāhu Ǿanhnıñ 

(Ar.): Hazreti Osman, Hz Muhammed 

(sav)'in damadıdır ve dört büyük 

halifeden biridir. 

 Ǿo. 41a/4 

 [=1] 

otra: Orta. 

 o.+sı 7a/4 

 o.+sıġa 4b/6 

 [=2] 

otuz: Otuz sayısı. 

 o. 18a/7, 6b/7 

 [=2] 
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=Ö= 

ǾÖmer (Ar.):  Yaşama, yaşayış, hayat, 

canlılık, ikinci halife. 

 Ǿö. 17b/7 

 Ǿö.+ge 18a/6 

 [=2] 

ǾÖmer rażyallāh-u Ǿanh (Ar.): Hazreti 

Ömer, dört büyük halifeden biri. 

 Ǿö.+nıñ 15a/1 

 [=1] 

öñ: Ön taraf. 

 ö. 7a/6 

 [=1] 

öz: Kendi. 

 ö. 4a/2 

 ö.+i 6a/1 

 ö.+ini 17b/4, 29a/2 

 [=4] 

 

=P= 

pādişāh (F.): Osmanlı Devleti'nde 

devlet başkanına verilen unvan, 

hükümdar, sultan. 

 p.+ımnıñ 18a/2 

 [=1] 

pākįze (F.): Temiz, lekesiz, halis. 

 p. 13b/6, 3a/5 

 [=2] 

pāre (F.): Parça, kısım, tane. 

 p. 12a/6 

 [=1] 

peyġamber (F.):  İnsanlara Tanrı'nın 

buyruklarını bildiren, onları Tanrı 

yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, 

yalavaç, elçi. 

 p.+lerniñ 7b/2 

 [=1] 

=R= 

raĥmet (Ar.):  Birinin suçunu 

bağışlama, yarlıgama, merhamet etme. 

 r. 28b/2 

 [=1] 

raĥmet-i İlāhį (Ar.): Allah’ın 

bağışlaması, merhamet göstermesi. 

 r. 7b/3 

 [=1] 

ramażān (Ar.): Ay takviminin 

dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, 

oruç tutulan ay. 
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 r.+da 18a/7 

 [=1] 

ramażān-ı şerįf (Ar.): Şerefli ramazan, 

oruç tutulan ay.  

 r.+de 18b/1 

 [=1] 

rekǾat (Ar.): Namazda bir kıyam, bir 

rükû ve iki secdeden oluşan bölüm. 

 r. 12b/5, 14a/4, 14b/4, 15a/4, 

16a/1, 21b/3, 23a/4, 23a/6, 29a/6, 

32b/7, 33a/3, 33a/6, 33b/2, 33b/5, 

37a/4, 37b/2, 38b/7, 3a/1, 43a/3, 8a/1, 

8a/5, 8a/7 

 r.+dın 35b/6 

 [=23] 

resūl śallāllāhu Ǿaleyhi vesellem (Ar.): 

Allah ona salat ve selam etsin. 

 r. 14a/7, 12a/4, 27b/4, 38a/6, 

37a/7 

 r.+ġa 42b/7 

 r.+ni 41b/1 

r.+niñ 31b/1, 32b/3, 13b/4, 

37a/1, 26a/5, 31b/5, 20b/1 

 [=14] 

resūlullāh (Ar.): Hazreti 

Muhammed’in isimlerinden biri. 

 r. 4b/4, 4b/5, 31a/6 

 r.+nıñ 35a/4, 36b/4, 40a/5 

 [=6] 

revā ķıl- (F.): Uygun görmek, yerinde 

bulmak. 

 r.- ġay 29b/1 

 [=1] 

risale- dūzį: Risalecilik. 

 r. 44a/1 

 [=1] 

rūze (F.): Oruç. 

 r.+lerini 20b/2 

 r.+leriniñ 21a/4 

 [=2] 

 

=S/Ś/Ŝ= 

Śafā ve Merve (Ar.): Hac ve umrede 

say ibadetinin başladığı Kâbe’nin 

doğu tarafındaki küçük tepedir. Hac ve 

umre yaparken karşılıklı iki tepe olan 

Safa ile Merve arasında yürümek 

haccın vaciplerindendir. 

 ś.+ge 3a/4 

 [=1] 
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śaĥābe (Ar.): Hz. Muhammed (sav)’in 

sohbetlerine katılan müslüman. 

 ś.+de 38b/5 

 [=1] 

śaĥne (Ar.): İzleyicilerin kolayca 

görebilmeleri için genellikle yerden 

belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, 

müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, 

oyunluk. 

 ś.+leride 10b/2, 30b/4, 35b/7 

 [=3] 

sal-: Salmak, bırakmak. 

 s.-ıp 13b/7 

 [=1] 

śalavāt (Ar.):  Hz. Muhammed (sav)'e 

saygı bildirmek için okunan dua.  

 ś. 22a/2, 9a/1 

 [=2] 

ŝāne (Ar.): Sene, yıl. 

 ś. 24a/1 

 [=1] 

saǾy ķıl- (Ar.): Hac veya umre ibadeti 

sırasında Kâbe’nin yanında bulunan 

Safa ile Merve tepeleri arasında dört 

gidiş, üç geliş olmak üzere yapılan 

yürüyüş. 

 s.-ıp 3a/5 

 [=1] 

sāye bol- (F.): Gölge olmak, 

gölgelemek. 

 s.-up 32b/5 

 [=1] 

sebįli'llāh (Ar.): Allah tarafından 

yollanan su. 

 s. 9a/3 

 [=1] 

señ (F.): Taş.  

 s.+ge 6a/6, 26a/, 26b/2 

 [=2] 

seksen: Seksen sayısı. 

 s. 6a/6 

 s.+din 23b/5 

 [=2] 

selām (Ar.): Bir kimseyle 

karşılaşıldığında, birinin yanına 

gidildiğinde veya yanından 

uzaklaşıldığında kendisine söz ve 

işaretle bir nezaket gösterisi yapma, 

esenleme, merhaba. 

 s. 27b/6 

 [=1] 
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selįm (Ar.): Doğru, dürüst, kusursuz. 

 s. 13b/7 

 [=1] 

sen: Sen kişi zamiri. 

 s. 4a/3 

 [=1] 

sene (Ar.): Yıl, sene. 

 s. 44a/1, 44a/1 

 [=2] 

serdār (F.): Önder, komutan. 

 s.+ı 12a/3 

 [=1] 

ŝevāb (Ar.): Hayırlı bir davranış 

karşısında Tanrı tarafından 

verileceğine inanılan ödül.  

 ŝ.+ını 18b/4, 23a/6, 43a/7, 8b/1 

 [=4] 

seyr ķıl- (Ar.):  Bir şeyin durumunu, 

oluşumunu gözlemek, bakmak, 

seyretmek. 

 s.-ınġan 5a/4 

 [=1] 

seyyidinā ǾAbbās rażiyallāhu Ǿanh 

(Ar.):  Hz Muhammed (sav)'in 

amcasırdır. 

s.+nıñ 39a/7 

 [=1] 

seyyįdinā ǾAbdullāh (Ar.): Hz Ömer'in 

oğludur. 

 s.+nıñ 31b/2 

 [=1] 

seyyidinā Ĥamzam (Ar.): Şehitlerin 

efendisi olarak bilinir, Hz Muhammed 

(sav)'in en küçük amcasıdır. 

 s. 36a/4 

 [=1] 

seyyidinā Ĥūrįde rażiyallāhu Ǿanha 

(Ar.): Peygamber soyundan gelen bir 

kimse. 

 s.+nıñ 37b/4 

 [=1] 

seyyidinā İbn el-Ħaŧŧāb rażiyallāhu 

Ǿanh (Ar.): Hz Ömer'in en büyük 

oğludur, en çok hadis rivayet 

edenlerden birisidir. 

 s.+nıñ 39a/6 

 [=1] 
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seyyidinā İbrāhįm ferzend-i resūlullāh 

(Ar.): Hz Muhammed (sav)'in oğludur. 

 s.+nıñ 40a/4 

 [=1] 

seyyidinā Mālįk rażiyallāhu Ǿanh(Ar.): 

Dört büyük mezhepten biri olan 

Maliki mezhebinin başıdır. 

 s.+nıñ 31b/7, 40b/1 

 [=2] 

seyyidinā ǾUbeyde rażiyallāhu Ǿanha 

(Ar.): Uhud savaşında büyük 

kahramanlık gösteren, ashaptan biridir. 

 s.+nıñ 41a/1 

 [=1] 

śıġar (Ar.): Küçüklük, çocukluk hali. 

 ś. 15b/2 

 [=1] 

Sitenā Ħilmim (Ar.): Metinde geçen 

bir kişi ismi. 

 s.+ niñ 29b/5 

 [=1] 

siyā(h) (F): Siyah, kara, beyaz karşıtı. 

 s. 18b/5, 43b/1 

 [=1] 

siyāy: Siyah renk. 

 s. 11a/3, 25b/4 

 [=2] 

söz: Söz, kelam. 

 s. 43b/4 

 [=1] 

su: Su. 

 s. 36a/5, 36a/5 

 [=2] 

suǾedā (Ar.): Kutlu, uğurlu insan. 

 s.+larġa 13b/1, 16a/5 

 s.+larınıñ 42a/2 

[=3] 

śūfį (Ar.): Mutasavvıf, sofu. 

 ś. 15b/1 

 ś.+leri 8b/7 

 [=2] 

sulŧān (Ar.): Hükümdar, sevgili. 

 s.+ıñ 34a/5 

 [=1] 

sūr (Ar): Hisar. 

 s.+ġa 30a/7 
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 s.+ġalarıġa 28a/4 

 [=2] 

śūret (Ar.): Yüz, biçim. 

 ś.+lik 10b/3, 24b/7 

 [=2] 

suv: Su. 

 s. +ı 13b/6, 28a/5, 18b/5, 43a/7 

 [=4] 

sünnetci Ĥanbel (Ar.): Hanbeli 

mezhebinin kurucusu. 

 s. 9b/6 

 [=1] 

sünnetci Ĥanįfe (Ar.): Hanefi 

mezhebinin kurucusu. 

 s. 9b/4 

 [=1] 

sünnetci Mālik (Ar.): Maliki 

mezhebinin kurucusu. 

 s. 10a/1 

 [=1] 

 

 

 

=Ş= 

ŞāfiǾ maķām (Ar.): Şafi mezhebinin 

kurucusu İmam Muhammed bin İdris 

eş-Şafi’nin makamı. 

 ş. 9b/3 

 [=1] 

şamǾdān (Ar.+F.): Üzerine kandil, 

mum veya herhangi bir ışık kaynağı 

konulan yüksek tabla, mumluk. 

 ş.+large 10b/5 

 ş.+ları 10b/4 

 [=2] 

şehįd (Ar.):  Kutsal bir ülkü veya inanç 

uğrunda ölen kimse. 

 ş. 37a/2 

 [=1] 

şehįd-i şühedā (Ar.): Allah yolunda 

canını verenler. 

 ş. 16a/5, 42a/2 

 ş.+large 13a/7, 17b/7 

 [=4] 

şekk (Ar.): Şüphe. 

 ş. 19a/1 

 [=1] 
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şemǾ (Ar.): Mum. 

 ş. 23b/6, 24a/4, 24a/7, 24b/4, 

25a/2 

ş.+i 22b/7 

 [=6] 

şenbe (F.): Cumartesi günü. 

 ş. 34a/7 

 [=1] 

şürbe: İçki, içecek. 

 ş.+lerniñ 9a/6 

 [=1] 

şeriǾat (Ar.): Din hükümleri, doğru 

yol. 

 ş. 8b/4 

 [=1] 

şerįf (Ar.): Şerefli, soylu. 

 ş.+niñ 10a/3 

 [=1] 

Şeyħ Maĥmūd velįyyullāh (Ar.): 

Dönemin şeyhlerinden biri. 

 ş.+nıñ 16b/5, 17a/7 

 [=2] 

Şeyħ MeǾcūb velįyullāh (Ar.): 

Dönemin şeyhlerinden biri. 

 ş.+nıñ 15b/2 

 [=1] 

şįşe (F.): Şişe. 

 ş. 10b/6, 24b/2, 26b/5, 6b/2 

 ş.+dür 24b/3 

 [=5] 

şod (F.): Adam, herif. 

 ş. 44a/1 

 [=1] 

şol: Şu. 

 ş. 11b/6, 14b/5, 17a/1, 4a/1, 

4a/4, 7b/7, 8a/4 

 [=7] 

şubu: Şu, o. 

 ş. 4a/1 

 [=1] 

şükr (Ar.): Şükür, minnettarlık. 

 ş.+i 2b/6 

 [=1] 

şükrāne (Ar.+F.): İyilik bilme nişanesi. 

 ş. 12b/5, 21b/3 

 [=2] 
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=T/Ŧ= 

taǾām (Ar.): Yemek. 

 t. 43a/2 

 [=1] 

tabaķ (Ar.): Yemek koymaya yarayan 

biraz derin veya yayvan kap.  

 t. 42b/6 

 t.+da 43a/2 

 [=1] 

taġ: Dağ. 

t.+ıda 37a/6 

 t.+ıġa 28b/6 

 

 t.+larnıñ 12a/3 

 t.+nıñ 36a/4 

 [=4] 

ŧahāret ķıl- (Ar.): Temizlenmek. 

 ŧ.-ıp 2a/1, 15a/3 

 [=2] 

ŧalāķ (Ar.): Boşanmak. 

 ŧ. 6a/2 

 [=1] 

tam: Dam, ev, çatı.  

 t.+larıġa 25a/4 

 [=1] 

tamām (Ar.): Tam, tamam olan. 

 t. 43b/4, 4a/7, 44a/? 

 [=3] 

tap-: Tapmak, bulmak. 

 t.-ķan 34b/6 

 [=1] 

ŧaraf (Ar.): Yan, yön. 

 ŧ. 31a/7, 7a/1, 7a/3 

 ŧ.+ı 10a/7 

 ŧ.+ıda 11b/5, 14a/6, 9b/1 

 ŧ.+ıge 10a/1, 10a/3, 9b/3, 9b/5, 

9b/7 

 ŧ.+ında 22b/6, 25a/4 

 [=14] 

taş: Dış. 

 t. 14a/1, 26a/2, 26b/3, 6a/7, 

7b/7 

 t.+ıda 25b/6 

 t.+ķarıda 3a/3 

 t.+ķarıları 31a/3 

 t.+ķarısıda 12a/1, 42a/7 
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 t.+nıñ 8a/1, 8a/4 

 [=12] 

tatlıķ: Tatlı. 

 t. 36a/5 

 [=1] 

ŧavāf (Ar.): İslam dininde hac sırasında 

Kâbe'nin çevresini yedi kez dönme. 

 ŧ. 12b/4, 13a/3, 13a/6, 14a/3, 

14b/3, 15b/4, 16a/1, 16b/1, 16b/4, 

16b/6, 18a/4, 1b/5, 20a/2, 20b/2, 

29a/5, 29b/7, 2a/5, 32a/2, 36a/6, 37a/4, 

37b/2, 37b/7, 39b/5, 40a/3, 40a/3, 

40a/6, 41a/6, 41b/4, 41b/7, 42a/4, 5b/5 

 [=31] 

taǾyin (Ar.): Atama. 

 t. 38b/4 

 t.+de 38a/6 

 t.+niñ 38a/5 

 [=3] 

tecellį (Ar.): Görünme, ortaya çıkma. 

 t.+sini 28b/2, 5b/4, 7b/4 

 [=3] 

tėg: Gibi, değin. 

 t.+de 7b/6, 7a/7 

 [=2] 

tėg-: Değmek. 

 t.-en 7b/3 

 t.-megen 8b/2 

 [=2] 

temmet (Ar.): Bitti, tamamlandı. 

 t. 19a/6, 44a/2 

 [=2] 

tepe: Tepe. 

 t. 12a/6 

 [=1] 

tėve: Deve. 

 t. 2a/6 

 t.+leri 35a/5 

 [=2] 

tevfįk (Ar.): Allah’ın yardımına 

kavuşma. 

 t. 44a/1 

 [=1] 

tile-: Dilemek, istemek. 

 t.-seler 14b/6, 29a/7, 31a/6, 

8a/3 

 [=4] 
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tiş: Diş. 

 t.+leri 37a/2 

 [=1] 

ŧof: Yuvarlak, top. 

 t. 30b/6, 30b/7, 36a/1 

 t.+uk 24b/7 

 [=4] 

toġ-: Doğmak. 

 t.-ulġan 5b/6 

 [=1] 

toķ-: Doğmak. 

 t.-ġan 3b/4 

 [=1] 

tokuz: Dokuz sayısı. 

 t. 39b/7, 6a/6, 7a/3 

 t.+dın 24a/7 

 [=4] 

toy-: Doymak. 

 t.-ġunca 3b/3 

 [=1] 

tört: Dört sayısı. 

 t. 11b/4, 24a/3, 26b/2, 26b/6, 

7b/2 

 t.+inci 28b/7, 35a/6, 39b/2 

 [=8] 

tövbe (Ar.): İşlediği bir günah veya 

suçtan pişman olarak bir daha 

yapmamaya karar verme. 

 t. 2b/7 

 [=1] 

tuġ (F.): Bayrak, sancak. 

 t.+cıları 31b/6 

 [=1] 

tur-: Durmak, beklemek. 

 t.-ġan 11a/2, 12a/2, 25b/3, 

28b/6, 32b/5 

 t.-ġanlarıda 38b/1 

 t.-ġuzġan 24b/2, 24b/6 

 t.-up 3b/7 

 t.-urlar 26b/1, 27a/6 

 [=11] 

tüben: Aşağı, alt. 

 t. 30a/7, 4a/7, 28a/3 

 [=3] 

tübürük: Odanın içinde tavanı 

destekleyen direk. 

 t.+ler 26a/5 
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 t.+leri 26a/2, 26b/3, 6a/7 

 t.+lerniñ 26a/7, 26b/4, 6b/1 

 [=7] 

tüş-: Düşmek, inmek. 

 t.-ürüp 3a/5 

 [=1] 

tüş ķıl : Düş görmek. 

 n.- ġaylar 9a/5 

 [=1] 

=U= 

uc: Göbek, göbek bağı. 

 u.+uñ 13b/5 

 [=1] 

Ūĥud (Ar.): Uhud dağı. 

 ū. 37a/6, 28b/6 

 [=2] 

Ǿulemā (Ar.): Bilginler, alimler.  

 Ǿu.+lar 43b/2 

 [=1] 

uluġ: Ulu, yüce. 

 u.+raķdurlar 28a/2 

 [=1] 

Ǿumre (Ar.): Hac mevsimi dışında 

Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal 

yerlerini ziyaret etme. 

 Ǿu. 18b/1, 18b/2 

 [=2] 

ur-: Vurmak, çarpmak. 

 u.-up 17b/4 

 [=1] 

uruġ: Soy, nesil, kabile. 

 u. 3b/4 

 [=1] 

uzun: Uzun. 

 u. 27a/7, 7a/2 

 [=2] 

 

=Ü= 

üç: Üç sayısı. 

 ü. 22b/1, 23b/2, 23b/4, 24b/2, 

2a/1, 21a/7 

 ü.+ünci 22b/4, 28b/4, 35a/3, 

39b/1 

 [=10] 

üçün: İçin. 

 ü. 12a/6, 12b/3, 32b/6 
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 [=3] 

üst: Üst, yukarı. 

 ü.+ide 12b/3, 21b/6, 8a/1, 8a/5 

 ü.+üdin 27a/1 

 ü.+ün 28a/3, 25a/6, 30a/7, 

4a/7, 6b/5 

 [=10] 

 

=V= 

vaǾde ķıl-: Zaman biçmek, süre 

tanımak. 

ķ. -ıpdurlar 27b/7 

vaĥiy (Ar.): Bir buyruk veya 

düşüncenin Tanrı tarafından 

peygamberlere bildirilmesi. 

 v. 38b/3 

 [=1] 

vaķit (Ar.): Zaman. 

 v.+lerideki 26a/6 

 [=1] 

vaķt (Ar.): Zaman.  

 v.+ide 8b/7, 9a/4 

 [=2] 

vallāhu āǾlem (Ar.): En iyisini Allah 

bilir. 

 v. 19a/3, 43b/6 

 [=2] 

ve (Ar.): Ve, dahi, hem. 

 v. 11a/1, 12a/7, 13b/1, 16a/5, 

17a/2, 31a/7, 3a/5, 40a/1, 42a/2, 8b/1, 

9a/6 

 [=11] 

ves-selām (Ar.): Selam. 

 v. 19a/8 

 [=1] 

 

=Y= 

yād ķıl- (F.): Hatırlamak. 

 y.-ıp 3b/6 

 [=1] 

yafraķ: Yaprak, bitkilerde solunum, 

karbon özümlenmesi, terleme vb. 

olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, 

yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 

 y.+ları 24b/3, 25a/1 

 [=2] 
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yafuķ: ? 

 y. 4b/1, 5a/4 

 y.+nıñ 4b/2 

 [=3] 

yaġ: Bitkisel veya hayvansal 

gıdalardan elde edilen ve yiyeceklerde 

kullanılan madde. 

 y. 27a/1, 6b/5 

 [=2] 

yaġ-: Yağmur, kar, dolu gökten 

düşmek. 

 y.-durġan 28b/3, 7b/4 

 [=2] 

yaķ-: Yanmasını sağlamak veya 

yanmasına yol açmak, tutuşturmak. 

 y.-arlar 22b/7, 23b/6, 24a/4, 

24b/1, 24b/4, 25a/3, 27a/1, 6b/5 

 [=8] 

yaķın: Az bir ara ile ayrılmış olan 

(zaman veya yer), uzak karşıtı. 

 y. 26a/1 

 y.+da 24b/5 

 y.+daki 3b/3 

 [=3] 

yalfuş: Işık. 

 y. 4b/1, 4b/2, 5a/5 

 [=3] 

yan:  Bir şeyin ön, arka, alt ve üst 

dışında kalan bölümü. 

 y.+ıda 13a/1, 13a/4, 13a/7, 

15a/6, 16a/2, 16a/6, 16b/2, 18a/2, 

31a/1, 31b/5, 32a/4, 33a/1, 33a/4, 

33a/7, 33b/4, 36a/2, 37a/1, 39a/1, 

39b/7, 40a/4, 40a/4, 40b/1, 41a/1, 

41a/4, 41b/1, 41b/5, 42a/1, 3b/1, 7a/6 

 [=29] 

yan-: Dönmek, yön değiştirmek. 

 y.-ġan 30a/4 

 [=1] 

yaǾni:  �Demek, şu demek ki, sözün 

kısası, doğrusu� anlamlarında 

kullanılan bir söz. 

 y. 22a/7 

 [=1] 

yār (F.): Sevgili. 

 y. 3b/5 

 [=1] 

yar-: Uzunlamasına bölüp ayırmak. 

 y.-ıp 13b/5 
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 [=1] 

yaş: Doğuştan beri geçen ve yıl birimi 

ile ölçülen zaman, sin.  

 y. 17a/7 

 [=1] 

yaşıl: Yeşil rengi, sarı ile mavinin 

karışmasından ortaya çıkan, bitki 

yapraklarının çoğunda görülen renk. 

 y. 21b/6 

 [=1] 

yat-: Bir yere veya bir şeyin üzerine 

boylu boyunca uzanmak. 

 y.-ġan 35a/6 

 [=1] 

yay-ı beĥişt :Cennet yayı. 

 y.+de 38b/5 

 [=1] 

Yemen (Ar.): Yemen, Yemen ülkesi. 

 y. 14a/6 

 [=1] 

yeñi: Kullanılmamış olan, eski karşıtı. 

 y. 5b/6 

 [=1] 

yėr: Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, mahal, 

mekân. 

 y. 8b/2 

 y.+de 10b/4, 11a/6, 11b/7, 9a/3 

 y.+din 2a/1 

 y.+dür 38b/4 

 y.+ge 24b/1, 24b/6, 36a/6 

 [=10] 

yėt-: Bir gereksinimi karşılayacak, 

giderecek nicelikte olmak. 

 y.-erler 14b/6 

 [=1] 

yėtmiş: Yetmiş sayısı. 

 y. 23a/5, 26b/2, 27a/3, 8a/7, 

15a/5 

 [=5] 

yėtti: Yedi sayısı. 

 y. 11a/6, 11b/7, 16a/7, 24a/6, 

25b/4, 26a/1, 2b/3, 3a/4, 8b/6, 9a/3 

 y.+din 23b/6, 24a/4, 25a/2 

 [=13] 

yıl: Dünya'nın, Güneş çevresinde tam 

bir dolanım yapması için geçen 365 

gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman.  



 

173 
 

 y.+ı 18a/7 

 [=1] 

yıldız: Çekirdeğinde oluşan füzyon 

sonucunda açığa çıkan enerjiyi uzaya 

ışınım biçiminde yayan, ışıklı gök 

cisimlerinden her biri. 

 y.+lıķ 24b/1, 24b/6 

 [=2] 

yıraķ: Irak, uzak. 

 y. 3b/3 

 [=1] 

yigirmi: Yirmi sayısı. 

 y. 7b/2, 24a/4, 24b/4, 25b/3, 

26a/1 

 [=5] 

yine: Yeniden, bir daha, tekrar, gene. 

 y. 10b/1, 12a/7, 13b/7, 23b/3, 

31a/7, 5b/7, 8b/1, 9a/6 

 [=8] 

yok: Olmayan, bulunmayan şey. 

 y. 17a/5 

 y.+tur 9a/7 

 [=2] 

yol: Karada, havada, suda bir yerden 

bir yere gitmek için aşılan uzaklık, 

tarik. 

 y.+ıda 17b/7 

 [=1] 

yönel-: Belli bir yön tutmak, yüzünü 

belli bir yöne doğru çevirmek. 

 y.-ip 13b/2, 14a/6, 14b/7, 

15b/1, 15b/5, 17b/7, 18a/6, 29b/2, 

32a/3, 36a/3, 36a/4, 37a/6, 37b/4, 

38a/4, 39a/3, 39b/7 

 [=16] 

yumalaķ: Toptoparlak, yumru, top, 

yumak. 

 y. 26b/5, 10b/6, 6b/2 

 [=3] 

yügür-: Yürümek, koşmak, hareket 

etmek. 

 y.-üp 3a/4 

 [=1] 

yüz: Yüz sayısı. 

 y. 26b/2, 26b/6, 27a/2, 27b/1, 

6a/6, 6b/3, 6b/6, 7a/3, 7b/1, 9a/2 

 [=10] 
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=Z= 

zāt-ı berakāmet (Ar.): Bereketli kişiler. 

 z. 42b/3 

 [=1] 

zāt-ı berekāt (Ar.): Bereketli kişi. 

 z.+nıñ 16b/7, 39b/3 

 [=2] 

zemzem (Ar.): Kâbe yakınında 

bulunan bir kuyunun Müslümanlarca 

kutsal sayılan suyu, zemzem suyu. 

 z.+din 3b/2 

 [=1] 

zemzem-ħāne (Ar.): Kâbe yakınında 

bulunan bir kuyunun Müslümanlarca 

kutsal sayılan suyun çıktığı yer. 

 z.+de 11b/3 

z.+ġa 3b/2 

 z.+leri 3b/1, 31a/2, 36a/2 

 [=5] 

zemzem-i şerįf (Ar.): Kâbe yakınında 

bulunan bir kuyunun Müslümanlarca 

kutsal sayılan suyu, zemzem suyu. 

 z. 9a/3 

 [=1] 

 

zeytūn (Ar.): Zeytin. 

 z. 26b/7, 6b/5 

 [=2] 

ziyāde (Ar.): Artma,çoğalma, bol, 

fazla. 

 z.+dür 24a/2 

 [=1] 

ziyāret (Ar.): Birini görmeye, biriyle 

görüşmeye gitme, görüşme. 

 z. 12b/4, 13a/3, 13a/6, 14a/3, 

14b/3, 15b/4, 16a/1, 16b/1, 16b/4, 

16b/6, 18a/5, 20b/2, 20b/3, 21a/6, 

21b/1, 21b/2, 29a/5, 29b/7, 2a/5, 

31b/4, 32a/2, 32b/1, 36a/6, 37a/4, 

37b/2, 37b/7, 39b/5, 40a/3, 40a/3, 

40a/6, 40a/7, 41a/3, 41a/7, 41b/4, 

41b/7, 42a/4, 42b/4, 43a/6, 5b/5 

 z.+lerini 13b/3, 16a/3, 20b/6, 

21a/1, 21a/3, 34b/1, 38a/5, 39a/2, 

39a/4, 42b/7 

 z.+leriniñ 1b/5, 20a/2 

 z.+lerniñ 18b/4 

 [=52] 

 

 



 

175 
 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

Akar A (2005) Türk Dili Tarihi (Ötüken Yayınları, Ġstanbul). 

Aksan D (2003) Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim (Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara). 

Aksan D (2006) Türkçenin Sözvarlığı (Engin Yayınevi, Ankara). 

ArgunĢah M (2014) Çağatay Türkçesi (Kesit Yayınları, Ġstanbul). 

Aydemir Ġ (2010) Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi (Grafiker Yayınları, Ankara). 

Banguoğlu T (2007) Türkçenin Grameri (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 

Buran A, Alkaya E (2001) Çağdaş Türk Lehçeleri (Akçağ Yayınları, Ankara). 

Caferoğlu A (1993) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü (Enderun Kitabevi, Ġstanbul). 

CLAUSON Sir G (1972) An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century 

Turkish (Oxford). 

Dağıstanlı B (2012) Tezkire-i Buğra Han’ın Çağatayca YazılmıĢ Bir Nüshası (Metin-

Dil-Ġnceleme-Tıpkıbasım). İnternational Periodical For the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, s. 1313-1393. 

Demir N, Yılmaz E (2005) Türk Dili El Kitabı (Grafiker Yayınları, Ankara). 

Deny J (1995) Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi) Çeviren: 

Oytun Şahin (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara). 

Devellioğlu F (1997) Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Aydın Kitabevi 

Yayınları, Ankara). 

Eckmann J (2013) Çağatayca El Kitabı Çeviren: Günay Karaağaç (Akçağ Yayınları, 

Ankara). 



 

176 
 

Erbay F (2008) W. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” Adlı Eseri ve 

Eserde Geçen Çağatay Türkçesine Ait Kelimelerin İncelenmesi. YayımlanmamıĢ 

Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya). 

Ercilasun A (2014) Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (Akçağ Yayınları, 

Ankara). 

Ercilasun A (1984) Kutadgu Bilig Grameri: Fiil (Gazi Üniversitesi Yayınları, 

Ankara). 

Erdem Uçar F (2011) Çağatay Türkçesinde İsim. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi 

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, Kayseri. 

Erdem Uçar F (2015) Gedâyî Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) (Gazi 

Kitabevi, Ankara). 

Erdem, M vd. (2015) Yeni Türk Dili (Maarif Mektepleri, Ankara). 

Ergin M (2002) Türk Dil Bilgisi (Bayrak Yayınları, Ġstanbul). 

Gabaın A (2007) Eski Türkçenin Grameri Çeviren: Mehmet Akalın (Türk Dil 

Kurumu Yayınları, Ankara). 

Göksel A, Kerslake C (2005) Turkish: A Comprehensive Grammar (Routledge). 

Gülensoy T (2007) Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü-

Etimolojik Sözlük Denemesi (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 

Hirik E (2015)  Anlam Değiştirme Aracı Olarak Olumsuzluk Eki -mA Karadeniz 

AraĢtırmaları, Sayı 44, s. 167-185. 

Hirik E (2010) Türkiye Türkçesinde olumsuzluk eki. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, Kırıkkale. 

Hirik E (2014), Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Grameri: Fiil. YayımlanmamıĢ 

Doktora Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı, Kırıkkale. 



 

177 
 

Hirik S (2010) Eski Uygur Türkçesinde Olasılık Kiplikleri. YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, Ankara.  

Hirik S (2014) Türkiye Türkçesinde Bilgi Kiplikleri. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, 

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, Kırıkkale. 

Hirik S (2013) Türkçede Kip-Kiplik Terimleri ve Tanımları Üzerine Bengü Beläk 

Ahmet Bican Ercilasun Armağanı Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları 

s. 243-252, Ankara. 

Kaçalin M (2011) Niyāzî Nevāyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar El-Luġātu'n-

Nevā'iyye ve'l-İstişhādātu'l-Caġatā'iyye (Giriş-Metin-Dizinler-Tıpkıbasım) (Türk 

Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 

Kanar M (2000) Farsça – Türkçe Sözlük (Deniz Kitabevi, Ġstanbul). 

Kara M (2009) Lehçeler Arası Aktarmalarda Temel Sorunlar Turkish Studies, S.4/4, 

s.1056–1082. 

Karaağaç G (2013) Türkçenin Ses Bilgisi (Kesit Yayınları, Ġstanbul). 

Karaağaç G (2009) Türkçenin Söz Dizimi (Kesit Yayınları, Ġstanbul). 

Karadoğan A (2008) Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: -I Bilig Dergisi, 

Yaz/2008, Sayı:46 s. 57-66. 

Karadoğan A (2009) Türkiye Türkçesinde Kılınış (Divan Kitap, Ankara).  

Karadoğan A (2015) Çık-(mak), TaĢık-(mak) Mıdır Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi Ocak 2015 / Cilt: 5, Sayı: 1. 

Karahan L (2006) Türkçede Söz Dizimi (Akçağ Yayınları, Ankara). 

Karasoy Y (1998) Şiban Han Dîvânı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) (Atatürk 

Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 

Korkmaz Z (1996) Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine GörüĢler Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı Belleten s. 159-165. 

Korkmaz Z (2007) Gramer Terimleri Sözlüğü (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 



 

178 
 

Korkmaz Z (2014) Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi (Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara).  

Öger A, Kılıç F (2016) Risāle-i Kassāblık (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öger A, Kılıç F (2016) Risāle-i Tegürmendçilik, (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öger A, Tek R (2016) Risāle-i Aşfezlik, (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öger A, Tek R (2016) Risāle-i Dehkānçılık, (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öger A, Tek R (2016) Risāle-i Harrātlık, (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öger A, Tek R (2016) Risāle-i Mūze-dūzluk (Gazi Kitabevi, Ankara). 

Öztürk D (2008) Türkiye Türkçesinde Anlamca KaynaĢmıĢ-DeyimleĢmiĢ BirleĢik 

Fiiller (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara). 

Sami ġ (2004) Kâmûs-ı Türkî (Çağrı Yayınları, Ġstanbul). 

ġahin H (2003) Eski Anadolu Türkçesi (Akçağ Yayınları, Ankara). 

ġahin H (2004) BirleĢik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği 

ÇeĢitlilikler Zeynep Korkmaz Armağanı s. 381-392, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara. 

TARAMA SÖZLÜĞÜ, (1995), Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk 

Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 

Tekin T (1995)  Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler (Türk Dili AraĢtırmaları 

Dizisi, Simurg Yayınları, Ankara). 

TimurtaĢ Faruk  (2005) Eski Türkiye Türkçesi (Akçağ Kitabevi, Ankara). 

TÜRKÇE SÖZLÜK, (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 

Ünlü S (2013) Çağatay Türkçesi Sözlüğü (Eğitim Yayınevi, Konya). 

Yılmaz Ö (2009) Türkiye Türkçesinde Eylemsi (Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara). 

 

Online Kaynaklar 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c27/c270294.pdf

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c27/c270294.pdf


 

179 
 

EKLER 

44b 

 

 



 

180 
 

44a 

 

 



 

181 
 

43b 

 

 

 



 

182 
 

43a 

 

 



 

183 
 

42b 

 

 

 



 

184 
 

42a 

 

 



 

185 
 

41b 

 

 

 



 

186 
 

41a 

 

 



 

187 
 

40b 

 

 

 



 

188 
 

40a 

 

 



 

189 
 

39b 

 

 

 



 

190 
 

39a 

 

 



 

191 
 

38b 

 

 

 



 

192 
 

38a 

 

 



 

193 
 

37b 

 

 

 



 

194 
 

37a 

 

 



 

195 
 

36b 

 

 

 



 

196 
 

36a 

 

 



 

197 
 

35b 

 

 

 



 

198 
 

35a 

 

 



 

199 
 

34b 

 

 

 



 

200 
 

34a 

 

 



 

201 
 

33b 

 

 



 

202 
 

33a 

 

 



 

203 
 

32b 

 

 



 

204 
 

32a 

 

 



 

205 
 

31b 

 

 



 

206 
 

31a 

 

 



 

207 
 

30b 

 

 



 

208 
 

30a 

 

 



 

209 
 

29b 

 

 



 

210 
 

29a 

 

 



 

211 
 

28b 

 

 



 

212 
 

28a 

 

 



 

213 
 

27b 

 

 



 

214 
 

27a 

 

 



 

215 
 

26b 

 

 



 

216 
 

26a 

 

 



 

217 
 

25b 

 

 



 

218 
 

25a 

 

 



 

219 
 

24b 

 

 



 

220 
 

24a 

 

 



 

221 
 

23b 

 

 



 

222 
 

23a 

 

 



 

223 
 

22b 

 

 



 

224 
 

22a 

 

 



 

225 
 

21b 

 

 



 

226 
 

21a 

 

 



 

227 
 

20b 

 

 



 

228 
 

20a 

 

 



 

229 
 

19b 

 

 



 

230 
 

19a 

 

 



 

231 
 

18b 

 

 



 

232 
 

18a 

 

 



 

233 
 

17b 

 

 



 

234 
 

17a 

 

 



 

235 
 

16b 

 

 



 

236 
 

16a 

 

 



 

237 
 

15b 

 

 



 

238 
 

15a 

 

 



 

239 
 

14b 

 

 



 

240 
 

14a 

 

 



 

241 
 

13b 

 

 



 

242 
 

13a 

 

 



 

243 
 

12b 

 

 



 

244 
 

12a 

 

 



 

245 
 

11b 

 

 



 

246 
 

11a 

 

 



 

247 
 

10b 

 

 



 

248 
 

10a 

 

 



 

249 
 

9b 

 

 



 

250 
 

9a 

 

 



 

251 
 

8b 

 

 



 

252 
 

8a 

 

 



 

253 
 

7b 

 

 



 

254 
 

7a 

 

 



 

255 
 

6b 

 

 



 

256 
 

6a 

 

 



 

257 
 

5b 

 

 



 

258 
 

5a 

 

 



 

259 
 

4b 

 

 



 

260 
 

4a 

 

 



 

261 
 

3b 

 

 



 

262 
 

3a 

 

 



 

263 
 

2b 

 

 



 

264 
 

2a 

 

 



 

265 
 

1b 

 

 

 



 

266 
 

TIPKIBASIM 

1a 

 



 

267 
 

 

 

ÖZ GEÇMĠġ 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER  

Adı-Soyadı: Hatice ġEHNAZ 

Uyruğu: Türk  

Doğum Yeri ve Tarihi: Konya-10.16.1992 

Tel: 05443318561 

E-posta: sehnazhatice@gmail.com 

YazıĢma Adresi: sehnazhatice@gmail.com 

 


