ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ AĢVĀL-İ MEVT ADLI ESER ÜZERİNDE
BİR DİL İNCELEMESİ
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ÖZET
Bu makalede, Mahmûd isimli bir şair tarafından Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış, konu bakımından birbirinden farklı
toplam beş manzume üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Giriş kısmında manzumelerin bulunduğu yazmanın tavsifi
yapılmış, ardından dil ve üslup özellikleri hakkında genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Daha sonra manzumeler
dilbilgisi bakımından bir incelemeye tâbi tutulmuş ve metin transkripsiyonlu olarak Latin harflerine aktarılmıştır. Makalenin
sonuna metnin tıpkıbasımı eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, ölüm, cehennem, bulut, Hz. Muhammed

A GRAMMATICAL ANALYSIS ABOUT AN OLD ANATOLIAN WORK
“AĢVĀL -İ MEVT”
ABSTRACT
In this article, five poems in different subjects written in Old Anatolian Turkish by a poet named “Mahmûd” are examined. In
the introduction of article, physical characteristics of the manuscript was dealed and after, an evaluation has been done
about its language and wording. Afterwards, the poems have been analyzed with grammatical method and translated into
Latin alphabet. Facsimile has been added at the end of the article.
Key words: Old Anatolian Turkish, death, hell, clouds, Hz. Muhammed
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1. GİRİŞ:
Elyazması Metnin Özellikleri
Aģvāl-i Mevt olarak adlandırılan eser, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda, 06 Mil Yz 6772/1
numarası ile kayıtlıdır. Yazmada dört ayrı eser bulunmaktadır. Bunlar sırası ile:
1. Aģvâl-i Mevt (1b-15a)
2. Miʾ râc-nâme’den bir sayfa (15b)
3. Gülşen-i Rāz (16b-136b)
4. Kitābu’l-Menâfiʿ (136a-143b) adlı eserlerdir.
Yazma 201x133-138x92 mm. boyutlarında olup çapa filigranlı kâğıda siyakat kırması ile yazılmıştır. Söz başları ve
cetveller kırmızı mürekkeplidir. Sırtı bordo meşin, satıhları ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içindedir. Yazma,
1991 yılında Şahin Kitabevi’nden satın alınmıştır.

2

Aģvāl-i Mevt şeklinde isimlendirilen 1b-15a arası bölümde aynı ismi taşıyan bir manzumeden başka Şiir, Aģvāl-i
Bulut, Aģvāl-i Šamu, Aģvāl-i Melekü’l-Mevt, Aģvāl-i Vefāt-ı Muģammed Musšafâ ŝallallâhu ʿ aleyhi ve sellem
Seyyidinā Muģammed ve Ālihį Ecmaʿ įn adlı başlıklar taşıyan beş manzume daha mevcuttur. Aģvāl-i Mevt,
bunlardan ilk sırada olanıdır. Tamamı aynı şaire ait olmakla beraber birbirinden bağımsız eserlerdir.
Kaynaklarda, üzerinde çalıştığımız manzumelerin sonunda “Mahmûd” şeklinde adını zikreden yazar ile ilgili bir
bilgiye rastlanmamıştır. Yazılış yeri ve tarihi metnin ilgili kısmında bulunmamakla birlikte aynı nüsha içinde yer
alan ve aynı müstensihin elinden çıkmış olan Gülşen-i Râz adlı eserin istinsah tarihi H. 809 (M. 1406) olarak
belirtilmiştir. Dolayısıyla çalışmamıza konu olan kısım da bu şekilde tarihlendirilebilir.

Eserin Konusu
Aģvāl-i Mevt adlı ilk manzumede, ölüm halinin ve bu sırada hissedilenlerin tasviri, mümin olan ve olmayan
kulların ölüm ve sonrasındaki durumu, hayırlı ve kolay bir ölüm için Allah’a dua gibi ögeler bulunmaktadır.
Bundan sonra “Şiir” başlığı ile, dünyanın faniliğini anlatan altı beyitlik kısa bir manzume yer alır.
Arkasından gelen “Aģvāl-i Bulut” adlı manzumede, bulutların hava olaylarındaki rolü; yağmur, kar, dolu gibi
hadiselerin meydana gelişi ve bunlardaki hikmetler üzerinde durulmaktadır. Edebiyatımızda “bahâriyye”,
“şitâiyye” gibi tabiatın belirli dönemlerini ve bu dönemlerin gerek dünyaya, gerekse topluma etkilerini dile
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getiren türler bulunmaktadır; ancak doğrudan tabiat olaylarının meydana geliş şeklinin ve bunların yaratılış
hikmetlerinin kaleme alınması pek sık rastlanan bir hadise değildir.
“Aģvāl-i Šamu” başlıklı dokuz beyitlik başka bir manzume, cehenneme gitme sebeplerinden kısaca
bahsetmektedir. Cehennem ehli olan kişilerin dünyada ne gibi hal ve hareketlerde bulundukları, nasıl işlerle
meşgul oldukları konu edilir.
Bunun ardından “Aģvāl-i Melekü’l-Mevt” adı verilen bir diğer manzumede mümin bir kulun ölüm hali ve
Azrail’in kendisi ile konuşmasına yer verilir.
Son olarak “Aģvāl-i Vefāt-ı Muģammed Muŝšafâ” isimli manzumede Hz. Muhammed’e ölüm meleğinin gelişi ve
ruhunu teslim etmeden önce ailesi ve çevresiyle olan konuşmaları duygulu bir biçimde aktarılır. Hz.
Peygamber’in vefatı genellikle mevlidler başta olmak üzere Hz. Peygamberle alakalı diğer türlerde bir bölüm
olarak anlatılır. Bununla beraber az da olsa onun vefatıyla alakalı olarak yazılmış metinler de vardır. Bu tür
eserler genellikle “Vefât-ı Nebî” şeklinde isimlendirilmektedir. Vefât-ı Nebî türündeki söz konusu eserler üzerine
3

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Üzerinde yüksek lisans tezi yapılan Ârif’in ve Şeyyâd Hamza’nın Vefât-ı Nebî’leri de
bu şekildedir. Ârif’in Vefât-ı Nebî’si, Mürşidü’l-ʿ Ubbâd adlı eserin 157b-207a varakları arasında, Şeyyâd
Hamza’nın “Vefāt-ı Ģażret-i Muģammed”i ise Şeyyâd Hamza’nın eserlerinin kayıtlı olduğu bir mecmuanın içinde
yer almaktadır.

4

Manzumelerde vezin kusurları fazlaca görülmektedir. Dil bakımından çok sade olup hacmine göre dar bir kelime
kadrosuna sahiptir. Tekrarlara sıklıkla tesadüf edilmektedir. Bu özellikler de manzumeleri kaleme alan kişinin,
dönemin ünlü şairlerinden biri değil de, daha ziyade öğüt verme amacı ile hareket eden, amatör bir şair
olduğunu düşündürmektedir.

2. İMLA ÖZELLİKLERİ:
2.1. Ünlülerin Yazılışı:
a: Kelime başında elif+üstün ile gösterilmektedir. İlk hecede kullanılma eğilimi azdır: acılıġın ؘْا ِجىلِ ِغىِن
(1b/7), aķmasa

(3b/15), atmaduñ

(9b/4)

3

Bu eserlerden bazıları: İsa Baldemir, “Vefât-ı Nebî”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul 1996.
Nurgül Özcan, “Molla Velî’nin Vefât-ı Nebî’si”, Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012, s.839-878.
Fatma Turhal Güler, “Şeyyâd Hamza’nın Vefât-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-selam Adlı Mesnevisi”, Marmara Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,1996 İstanbul, s.5.
4
Eserler hakkında bilgi için bkz. Nurgül Özcan, agm, s. 841.
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Kelime içinde bazen üstün ile, bazen de elif+üstün ile; birkaç örnekte de elif+med ile gösterilmiştir: bundan
(9a/3), šamu ْ( طَامو6b/1), ķılan

(1b/1), durayın

(13b/4).

Kelime sonunda elif+üstün veya güzel he ile gösterilmektedir: bunca

(10b/1), ķıla

( ؘْ9a/14), varsa

(5b/1)

e: Kelime başında e ünlüsü elif+üstün ile gösterilmiştir: evi

(5a/13), eksilür

(5b/13), ellerüm

(9a/15)
Kelime içinde üstün, elif veya elif+üstün ile yazılmıştır: gelince
(7a/7), göreyin

(3b/6), ferişteyi

(13b/5)

Kelime sonunda güzel he ile gösterilmiştir: içinde

(9a/1), yüce

(12b/6)

ı, i: Kelime başında elif+ye+esre veya elif+esre ile yazılmıştır: iner-iken

işidüp

(2b/7), içer

(5a/8), idüp

(13a/11),

(3a/14)

Kelime içinde: ye+esre veya yalnız esre ile gösterilmiştir: cigeri

(1b/2), alış

(10b/1), ķarşusına

(8a/1)

Kelime sonunda ye+esre ile bulunmaktadır: baġrı

(12a/14), eyitdi

(11a/12)

(2a/1), öliser

o,ö,u,ü: Kelime başında yuvarlak ünlüler elif+vav ile yazılmıştır: olmayavuz
(3a/2)
Kelime içinde ötre veya ötre+vav ile yazılmıştır: olduķ
Kelime sonunda vav+ötre ile yazılmıştır: ķutlu

(8a/9), ķodı

(7a/9), sevgülü

(12b/9)
(8a/2)

Hemzenin (  ) ءkullanımı
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Birkaç kelimede bir yazım özelliği olarak akkuzatif hâli ekinin yardımcı ünlüsü için “y” yerine hemze ( ) ءişareti
kullanılmıştır. Gerek Eski Anadolu Türkçesi, gerekse Osmanlı Türkçesi dönemine ait metinlerde zaman zaman
karşımıza çıkan bu durumu Ümit Tokatlı şu şekilde açıklamıştır:
“Arapça ve Farsça kısa ünlüler harekelerle gösterildiklerinden, kelime sonunda e(a) ünlüsünü, kelime
sonunda yazıldığı şekliyle temsil etmesinden dolayı, h harfine, yazıda olan, okunuşta olmayan
anlamında hā-i resmiyye ismi verilmiştir.
(...)
Hâ-i resmiyye ile biten isimlere eklenen Farsça tamlama ekinden önceki yardımcı y harfinin kelime
sonunda yazıldığı şekli küçültülüp hemzeye benzetilerek, hâ-i resmiyye üzerinde yazılması, yanlış çeviriyazılara yol açmış ve bu yanlış umûmileşmiştir.
Ünlü ile biten isimlere eklenen Türkçe akkuzatif eki de bazen aynı imlâ ile yazılmıştır. Ama bu işaretin
hemze ile karıştırılması sonucu, “...dív bu kazaziyye’i işitdi...”, “... bu kaziyye’i anlara bildürdi...” gibi
çeviri-yazılara rastlanmaktadır.” (Tokatlı 1996: IX)

Burada belirtildiği gibi hemze ile gösterilen akkuzatif hâli eklerinin yardımcı ünlüleri metnin transkripsiyonu
esnasında “y” ile yazılmıştır: kişiyi

(2a/12), nesneyi

(5b/15)

2.2.Ünsüzlerin yazılışı
b-p: Metinde b sesi (  ) بile gösterilmiştir: baġladuñ

(8b/15), başına

(2a/14), bekledi

(4a/15).
Metinde p harfi ( ) پile başlayan tüm kelimeler alıntı kelimelerdir: pāk

(3b/13, 13a/11), pārelenüp

(3b/15), pāyidār

(4b/7), peyġāmber

(14a/1, 14b/11), pes

(4a/3), perdesine

(12a/15,

13a/3)

Bunun yanında bugün p sesi taşıyan bir kelime b (  ) بharfi ile “bādişāh” şeklinde yazılmıştır: bādişāh
(1b/5, 2b/5, 3b/9, 7a/15)

Gerundium eki genellikle b harfi ile yazılmıştır: girüp
yazılan örnekleri de bulunmaktadır: ayrılup

(7b/2), ölmeyüp

(1b/10)
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c/ç: Metinde ç sesi için hem (  ) ﺝhem (  ) ﭺharfi kullanılmıştır: üç
(2a/1), çıķup

(3a/8), ölmegiçün

(2b/12), içinde

(5b/10), çalķulardan

(9a/11), uçar

( ﻩ3a/3), çekeler
(2a/3)

Ancak temayül (  ) ﺝkullanımına olmuştur. “c” sesi için 130 (  ) ﺝkullanımına karşın metinde yalnızca 14 yerde
( ) ﭺkullanılmıştır.
d-t: Metinde kelime başında d-t yazımında bir düzensizlik vardır. Aynı kelimelerin hem d’li hem t’li kullanılışları
mevcuttur: durayın
(4a/13) ~ šuyar

(13b/4) ~ šuralar

(7a/13), dutar

(2b/11), degüre

(9b/11) ~ tegürem

(5a/9) ~ šutsa

(3a/4), duyısar

(11a/9)

3. SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ
3.1. Ünlü Değişmeleri
e/i değişmesi: Türkçede imla sebebiyle tespit edilmesi oldukça güç olan çok yönlü e/i değişiklikleri konusunda
bazı araştırmacılar, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde i ile yazılan sesi kapalı e (é) olarak okumayı tercih
etmişler, bazı araştırmacılar da ortada kesin bir delil olmaması sebebiyle i ile yazılan bu sesi yine i ile
okumuşlardır (Özkan 2000: 100). Ancak başlangıçtan beri Türkçenin her devrinde bu iki değişmenin yan yana ve
karışık biçimde bulunduğunu da unutmamak gerekir (Ergin 2000: 79). Bu değişimin Batı Türkçesindeki seyri şu
şekilde açıklanır: Eski Anadolu Türkçesinde kelime başında ve ilk hecedeki “i”lerin çoğu Osmanlı Türkçesinin son
devirlerinde ve Türkiye Türkçesinde “e” olmuştur (Ergin 2000: 80).
Metin e-i meselesi bakımından değerlendirildiğinde bugün Türkiye Türkçesinde “e” şeklinde telaffuz edilen bazı
kelimelerin burada Eski Anadolu Türkçesinin genel özelliğine uygun olarak i’li (elif+ye  )اﻴbiçimde yazıldığı
görülmektedir:
di

(2a/15)-, dir-

(11b/13) /irişyil

(5b/2), yimek

(5a/1) , diril-

(6a/7), itdür(4a/13) , yiñ-

(5a/1) , giç-

(1b/5) , iy

(3a/5) , ir-

(1b/2) , yi-

(13a/5) , yir

(1b/11), ireş-

(4a/13), yigle-

(4a/15) ,

(2b/14).

Bununla birlikte Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “i”li şekillerine bir hayli rastlanan bazı kelimelerin de “e”
tarafında olduğu tespit edilmiştir:
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besle-

(3b/6), beş yüz
(6a/10), çek-

(9b/11) , dek
esenle-

(7a/8), bez

(3a/8), deg-

(7b/10), degşür-

(2a/1) , derneşdür(8b/11) , esenleş-

(11a/9) , yeñ-

(3b/15), bezdür-

(5b/15), el

(5a/12) , degül
(9b/15) , er

(8b/12) , eşle- (

(12b/14) , yene

(8a/3), beze-

(5a/9) , yer

(6b/7), bezek

(4a/8), degür-

(7b/15) , eri-

, eyle-

- 529 -

(9a/8), eyü

(2b/12) , yetiş-

(4b/8) ,
(14a/4), tegür-

(7b/14) .

Ayrıca aynı kelimenin hem i hem de e olarak yazıldığı ikili (alternans) kullanımlar da bulunmaktadır:

derneşdür-

(5b/15), - dir-

(2a/11) - giç-

(3a/5) , yir

(5a/1) , diril(2b/14) - yer

(5a/1), bez

(3b/15)- biz

(3b/13) , geç-

(2b/12).

Söz konusu örnekler nicelik bakımından değerlendirildiğinde metnimizde i’den e’ye geçişin ilerlemiş olduğu
sonucu meydana çıkmaktadır. Bu da metnin muhtemel istinsah tarihinin (aynı nüsha içinde yer alan ve aynı
müstensihin elinden çıkmış olan Gülşen-i Râz adlı eserin istinsah tarihi olan M. 1406 yılının), aynı zamanda telif
tarihi olduğu ya da telif tarihinin istinsah tarihine yakın olduğunu düşündüren unsurlar arasında yer alır.
3.2. Ünlü Uyumu
Kalınlık-İncelik Uyumu:
Türkçenin temel ses uyumu olan kalınlık-incelik uyumu, Eski Anadolu Türkçesinde en geniş şekliyle uygulanır
(Gülsevin, Boz 2013: 39).Metnimizde de kalınlık-incelik uyumu hâkimdir.
ayırmasun (1b/15), bezdüreler (8a/3), yaradılmışda (4a/2), yüzlerini (11a/15), boyanur-ıduķ (8a/8).
Bu devirde tartışılması gereken uyumdan çok uyumsuzluklardır (Gülsevin, Boz 2013: 39). Metnimizde de Eski
Anadolu Türkçesinde uyum dışında kalan bazı eklerin bulunduğu sözcükler görülmektedir:
+iken (Gerundium eki): yoġ-iken

(5a/10), šaġnıķ-iken

+lIK (İsimden isim yapma eki): faķírlıķ

(5b/3)

(7a/1)

Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu:
Eski Anadolu Türkçesinin bir özelliği olarak, metnimiz düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından yuvarlaklaşmanın
hâkim olduğu bir metindir. Uyumsuzluk gösteren bu yuvarlaklaşmanın bir kısmının sebebi açıklanabiliyorsa
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da,bir kısım kelimelerde görülen yuvarlaklaşma henüz bir sebebe bağlanamamaktadır (Özkan 2000: 101).
Uyumsuzluk iki yerde karşımıza çıkmaktadır:
1. Kelime tabanında
2. Eklerde

Kelime Tabanında Uyumsuzluk

ģāšunı

(11b/8), yarluġı

(1b/4)

Eklerde Uyumsuzluk
Yuvarlak ünlü taşıyan ekler:
-AlUm: (Çokluk I.şahıs emir eki) itmeyelüm
-dUK: (Partisip eki) varduġınca

(1b/10), yalvaralum

(14a/6), virdügi

(3b/11)

(2a/13), šopraķdur

-dUr: (Bildirme eki) evdür

(2a/4)

(2a/3), ķıldurdı

-DUr-: (Fiilden fiil yapma eki): getürür
-lU: (İsimden isim yapma eki) ģāllu

(3a/4), menfaʿ atlü

-UbAn: (Gerundium eki) artuban

(5b/13), idüben

(1b/9)
(3b/4)
(2a/1)

-Um (Teklik I. şahıs iyelik ekinin yardımcı ünlüsü) pādişāhum
-Uñ: (Teklik II. şahıs iyelik ekinin yardımcı ünlüsü) díźāruñ

-UñUz: (Çokluk II. şahıs emir eki) bilüñüz
-Uñ, -nUñ: (genitif eki) anuñ
-Up: (Gerundium eki) ayrılup
-Ur: (Geniş zaman eki) ayırur
-Ü: (Gerundium eki) diyü

(10a/15), yirüme
(1b/13), gözlerüñden

(2a/11), ķorķmazuz

-Uz: (Çokluk I. şahıs eki) bilürüz

(1b/14)

(1b/9)

(2a/3)

(3a/9), işüñ
(1b/10), idüp

(2b/13), kimsenüñ

(5b/7)

(1b/15)

(2a/5)
(2b/2)
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-vUz: (Teklik I.şahıs eki) olmayavuz

(2a/1), ölmeyevüz
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(2b/2)

Düz ünlü taşıyan ekler:
(3a/11), sevdürmiş-durur

Öğrenilen geçmiş zaman eki/ partisipi: olmış-durur
+I: (Akkuzatif eki) ímānumuzı
-IsAr: (gelecek zaman) olısar

(1b/8), ölümi

(1b/4)

(2a/4), öliser

(3a/2)

(7a/6), uġrayıcaķ

-IcAK: (gerundium eki) göricek
-dI: (görülen geçmiş zaman eki) oldı

(3a/11)

(1b/6)

(3b/12)

-(I)n: (fiilden fiil yapma ekinden önceki yardımcı ses) bulına

(3a/10)

Hem düz hem yuvarlak ünlülü şekilleri bulunan ekler:
+I, +U: (Teklik III. şahıs iyelik eki) dōstuna
-I, -U: (Fiilden isim yapma eki) ayru

(10b/12), üstine
(4a/8), ķarşu

(13a/4), diri

-IK, -UK: (Fiilden isim yapma ekleri) šaġnuķ

(5a/12) - šaġnıķ

+mIz, +mUz: (Çokluk I. şahıs iyelik eki) birbirümizi
(1b/8), umularumuz

(10b/12)
(5a/2)
(5b/3), yazuġına

(13b/7), cānlarımızdan

(2a/2)
(13a/3)-dínümüze

(12b/3)

-IncA, -UncA: (Gerundium eki) ölince

(4a/9), šoyunca

+lIK, +lUK: (İsimden isim yapma eki) çoķlıķ
-sIn, -sUn: (Teklik III. şahıs emir eki) ırmasun

(13b/7), varduġınca

(14a/6)

(7a/3), maʿ şuķluķ

(3a/12), muştuluķ

(1b/15), olmasun

(1b/7), yarlıġasın
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-sIz, -sUz: (İsimden isim yapma eki) cānsuz

(3b/10), perdesüz

(5b/10), gelmeksizin

(5b/4)
3.3. Ünlü Düşmesi
Metindeki ünlü düşmesi hadisesi üç başlık altında ele alınabilir:
1. Vurgusuz orta hece ünlüsünün düşmesi: āĥretüñ
(5a/12), eyde

degşürür

(2a/10), ayru

(8a/13), göñlin

(13a/4), baġrı

(6b/8), uyķusından

(12a/14),

(2a/15), yügrüşeler

(10a/1)
2. Vezin gereği ünlü düşmesi: ģarketin

(6a/5), šaġnuķ

3. Kelime birleşmesi sebebiyle ünlü düşmesi: niçün

(5a/12)

(10b/12), nidem

(10b/11), şol

(5a/5), şöyle

(5a/6)
3.4. Ünsüz Değişmeleri
t-/š- > d-: Eski Anadolu Türkçesinin bir özelliği olarak ince sıradan kelimelerin başındaki “t”lerin “d”ye
dönüştüğü, “š” sesinin ise kendini “t”ye göre daha çok muhafaza ettiği görülmektedir: daģı
(9b/11) (< E.T. tegür-), dikdüm

taķı), degüre

tile-), dilüm

(9a/5) (<E.T. til) , dirlik

(5a/8) (< E.T. tök-), dutar
E.T. tün), dürlü
-ķ->-ĥ-: daĥı

(12a/13) (E.T. <tik-), dilerseñ

(14b/8) (< E.T. tir-) , donar

(5a/9) (< E.T. tut-), dükelüsi

(2a/13) (< E.T.
(3b/8) (<E.T:

(6a/1) (<E.T. toŋ-), döker

(5b/6) (<E.T. tükel), dün

(5b/3) (<

(5a/7) (< E.T. türlüg)
(2a/10) (< E.T. taķı), ķoĥular

(6a/12) (< Kaşg. ķoķ-), uyĥusından

(4b/15) (< O.T.

*uđıġu)
-ġ->-v- ŝovuķ

(5b/1) (< E.T. soġıķ)

3.5. Ünsüz Düşmesi
Eski Türkçedeki kelime ve ek sonu g/ġ’lerin Eski Anadolu Türkçesinde düşme gösteren örnekleri şunlardır:
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g/ġ: acılıġın

(<E.T. açıġ) (1b/7), ellerinde

(9b/5), ķatı

(< E.T. ķatıġ) (5a/6), ķorķuları

šamudan

(< E.T. tamuġ) (9b/5).

(<E.T. elig) (7a/11), ķamudan
(E.T. ķorķuġ) (14a/12), ölü
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(<E.T. ķamuġ)
(<E.T. ölüg) (4a/8),

(<E.T. birle) (7a/7)

r: bile

3.6. İkizleşme:
Metindeki ikizleşme örnekleri şunlardır:
(3a/2), uŝŝı

güccük

(13a/1)

3.7. Sedalılaşma:
Bazı sedalılaşma örnekleri şunlardır: ayaġın
(1b/4), yazuġına

(7a/13), idicek

(1b/8), işidüp

(2a/2)

Bir örnekte genel kullanımın aksine sedalılaşma olmamıştır: šašar

(2b/11)

3.8. Göçüşme: Aşağıdaki örnekte göçüşme (metatez) bulunmaktadır: bigi

4. ŞEKİL BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ
4.1. Yapım Ekleri
4.1.1. İsimden İsim Yapma Ekleri
(6a/14), tízcek

+cAK: gökcek

(11b/6)

+dAş: yoldaşumuz

(8a/2)

+lIK, +lUK: acılıġın

(1b/7), dirlik

+lU: cānlu
+ncI: yedinci

(3a/1), menfaʿ atlü

(4a/2), maʿ şuķluķ

(3a/12)

(3b/4)

(4b/5)
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+sUz: cānsuz

(3b/12), perdesüz

(5b/10)

4.1.2. Fiilden İsim Yapma Ekleri
-A: ķısa

(5b/13)

-AK: šuraķ

(8a/6)

-An: çaġlayan

(6a/1)

-GA: süpürgele

(5a/13)

(8a/10), ŝaķlayıcı

-IcI: alıcı

-IK/-UK: ŝınuķ

(1b/3), šaġnuķ
(6a/10), ıraķ

-K: bezekleri
-KU: uyķusından

(5a/12) / šaġnıķ

(5b/3), yazuġına

(2a/2)

(8a/9)

(2a/15)
(5b/6)

-l: dükelüsi

(1b/2)

-m: ölümden
-mAz: yaramaz

(4a/5)

-mAK: yimekden

(4a/13)
(4a/2)

-mIş: yaradılmışda
-mUr: yaġmur

(5b/2)
(5b/7)

-n: ekinini
-U: ölü

(1b/5)

(4a/5), šapuya

(10b/15), šoludan

(5a/14), umularumuz

4.1.3. İsimden Fiil Yapma Ekleri
+A-: šonanur

(6a/11), uzar

(6b/2)
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+Ar-: aġardı

(12a/7)
(3b/6), ŝaķlayıcı

+lA-: besler
+dA-: aldadı

(1b/5), šaġlayup

(1b/14)

(4b/11)

+Uk-: gözükmez

(5b/15)

4.1.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri
Faktitif:
(1b/5), ķıldurdı

-dUr-: itdürme
-Ar-: gider

(1b/9)

(4b/13)
(8b/10)

-GUr-: irgüre
-Ir- /-Ur-: arturur

(5b/14), ayırmasun

-t-: uġrada

(1b/4), ilteler

(1b/15), düşürmesün

(10a/2)

Pasiflik-meçhullük:
(1b/10), virilürse

-l-: ayrılup
-n-: pārelenüp

(3a/10)

(3b/15)

Dönüşlülük:
-n-: sevindi

(2b/3)

Olumsuzluk:
-mA-: durmayup

(3b/14), itmeyelüm

(1b/10)

İşteşlik:
-ş-: aġlaşalar

(8a/1)

4.2. Çekim Ekleri
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4.2.1. İsim Çekim Ekleri
Çokluk Eki: -lAr: sözlerüñüz

(14b/2), šaġları

(5a/7)

İyelik Ekleri: Teklik I. şahıs: +(U)m: mescidüme

(13a/6)

(13b/7), özümden

Teklik II. şahıs: +(U)ñ: işüñde

(5a/1), ķanuñ

Teklik III. şahıs: +İ, +sİ: ābdestinden

(4b/14)

(7b/14), ārzūsı

Çokluk I. şahıs: +(İ)mİz, +(U)mUz: cānlarımızdan
Çokluk II. şahıs: +(U)ñUz: dükelüñüz
Çokluk III. şahıs: +lArİ: başları

(5a/3)

(13a/3), yoldaşumuz

(7a/7), sözlerüñüz
(4b/5), yüzlerini

(8a/2)

(14b/2)

(11a/15)

Hâl Ekleri
İlgi hali (genitif) eki: +Uñ, +nUñ: Ģaķuñdur

(10a/13), ʿ ömrüñ

(4b/13)

Yönelme hali (datif) eki: +(y)A: gendüzüñe

(11b/6), ķapuya

(12a/3)

(11a/10), seni

(10b/12)

Yükleme hali (akkuzatif) eki: +(y)I: aŝģābumı
Bulunma hali (lokatif) eki: +dA: üstinde

(7b/13), yolda

Ayrılma hali (ablatif) eki: +dAn: öcüñden

(8a/7), uyķusından

Eşitlik hali (ekvatif) eki: +cA: bunca

(2a/12)
(2a/15)

(10b/1)

5

+lAyIn :

Yön hali (direktif) eki: +ArU, +rA: , içerü

(8a/10), içre

5

(13b/12), soñra

(4a/10)

o

Bu ekin, ek yığılması sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Z. Korkmaz, ekin +la-y-u şeklinde olduğu gibi + n’li bir
zarf-fiil şeklinden kaynaştığını düşünür. P. Kuznetsov, -leyin ekinin kökenini, Giganov’un Rusça-Tatarca
sözlüğündeki -dayın ekinin -l’ye dönüşmesi ile de-yü->de-yi-> (şimdiki diye) ulacında arar. Şinasi Tekin, eki Eski
Türkçedeki “ile, göre” anlamlarına gelen +ligü/+lügü(n) edatının birkaç merhale geçirmiş hâli olarak açıklar.
Gülsel Sev, bu ekin +la isimden fiil yapma ekine +ı zarf-fiil eki ve +n vasıta hâli ekinin ekleşip kalıplaşması sonucu
oluştuğunu ifade eder (Sev 2007: 553).
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Vasıta hali (enstrumental) eki: +lA (<ile), +leyin: fiġān-ıla
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(1b/14), terbiyetle

(3b/2)
+n: ķamusın

(15a/4)

4.2.2. Fiil Çekim Ekleri
4.2.2.1. Şahıs Ekleri:
Zamir kökenli:
Teklik I. şahıs : -m:

çıķam

Teklik II. şahıs : -sIn:

ölmiş-sin

(8b/10), girmeyem

(10b/10)

(4b/14)

Teklik III. şahıs : Ø
Çokluk I. şahıs : -Uz/+vUz: ayrulısaruz

(2a/1), ölmeyevüz

olmayavuz
Çokluk II. şahıs : -sİz:

ķılasız

Çokluk III. şahıs : -lAr:

göriserler

(2a/11), ķorķmazuz

(15a/3), bilürüz

(12a/12), ķorķmışsız

(2b/2)
(14b/3), eydesiz

(3a/7)

İyelik kökenli:
Teklik I. şahıs : -m:

ķılurdım

(8a/15), görmesem

Teklik II. şahıs : -ñ:

dilerseñ

(3b/8), ŝaķladuñ

Çokluk I. şahıs : -k:

itmedük

(9a/5), yazduķ

Çokluk II. şahıs : -ñüz:

işitdüñüz

(14b/5)

(1b/9),

(11a/12)
(9a/11)

Teklik III. şahıs : Ø
(8a/5)

Çokluk III. şahıs : -lAr: göriserler (3a/7), durdılar (12b/13)

Emir Ekleri:
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Teklik I. şahıs : -Ayİn: durayın

(13b/4)

Teklik II. şahıs : Teklik III. şahıs : -sUn: olmasun

(1b/7), düşürmesün

Çokluk I. şahıs : -AlUm: yalvaralum

Çokluk II. şahıs : -Uñ, +UñUz: bilüñ

(5a/2)

(1b/14), varalum

(2a/2), bilüñüz

Çokluk III. şahıs : -sUnlAr: uysunlar

(13b/7)

(2a/3)

(15a/4)

4.2.2.2. Şekil Ve Zaman Ekleri
Bildirme Kipleri
Görülen Geçmiş: -dI: işitdi

(13a/9), aġladılar

Öğrenilen Geçmiş: -mIş, -(U)pdUr: ķorķmışsız

(12b/10)
(14b/3), ölmişsin

(4b/14),

(12b/8)

olupdur

Geniş Zaman: -r, -Ar, -Ur: ulaşuram
(14b/4), işidür

(12a/14), dir

(14b/13), ŝanursız

(14b/7), giderem
(13a/11)

Geniş zamanın olumsuz şekli -mAz eki ile yapılır: baŝmaz

(3a/9), görmezler ise

(13a/13)
Gelecek Zaman: -IsAr: ayrulısaruz

(15a/3), görmeyiserem

Tasarlama Kipleri
İstek: ŝanasın

(13b/12), yana

(6b/5), olalar

(14b/14)

İstek kipi, farklı zaman ve kipleri gösterme göreviyle de kullanılmıştır:
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Geniş zaman: Od-ıla ŝu perdesüz cemʿ olmaya (5b/10)
Gelecek zaman: Nefsi olan ʿ āķıbet cümle öle (2b/1)
Şart: Ger Ģaķa ol perde olmaya idi / Yaradılmış ŝu bigi eriye idi (4b/8)
Emir: Terbiyetle ŝaķına ŝūretini (3b/2)
Şart: -sA: uġrasa

(1b/6), görmesem
(13b/4)

Emir: Teklik I. şahıs: -AyIn: durayın
Teklik II. şahıs: -/-GIl: eyit

(11a/12)

(12a/13), ŝaķlaġıl

(1b/8), dilemegil

(4b/15)
(12a/13), düşürmesün

Teklik III. şahıs: -sUn: olsun

(13b/7)

Çokluk I. şahıs: -AlUm: varalum
Çokluk II. şahıs: -ñ/-ñüz: dinleñ

(12b/7), gelüñüz

(13b/7)

(15a/4)

Çokluk III. şahıs: -sUnlAr: uysunlar
Gereklilik: -sa gerek: šatsa gerek

(5a/2)

(3a/4)

4.3. Bildirme Eki
Bildirme ekinin metnimizdeki örneklerinden bazıları şunlardır: (4a/6), kişidür
(2a/10), yoldur

(12a/14), ölmek durur

(1b/6)

4.4. Fiillerin Birleşik Çekimleri
(12b/4), çalınur idi

Hikâye: -dI, -dU, -IdI: bilmeyeydüm
ıdı

(10a/12), ŝaķlardı

Rivayet: imiş: eyler imiş

(5a/11), varurduñ

(14b/6), dirler-idi
(9b/5)

(10b/5)
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Şart: -sA, ise: aķarsa

(13a/12), ģōş imişse

(4a/1), görmezler ise

(12b/11)

4.5. Birleşik Fiiller
İsim+yardımcı fiil: efġān ķılol-

(1b/2), iģsān eyle-

(2a/1), tesbíģ it-

(9b/2), ķurbān ol-

(8b/2), melūl

(3b/13).

İsim+ fiil: Birleşik fiillerin bir başka türü de bir veya birden fazla isim ile bir fiilin birleşmesinden oluştukları ve
yapı bakımından isim+yardımcı fiil kalıbında oldukları halde, işlev ve anlam bakımından yalnız kaynaşmakla
kalmamışlar, aynı zamanda bir kaıplaşmadan geçerek deyimleşmişlerdir. Bunlar anlam kayma ve kalıplaşmasına
uğramış birleşik fiiller olarak adlandırılır (Korkmaz: 2009). İsim+fiil şeklinde meydana gelen birleşik fiillerden
bazıları şunlardır: cūşa gel-

(3a/7), zaģmet çek-

(6a/2), menfaʿ at vir-

(3a/8)

Tasvir fiilleri
Yeterlik: Metnimizde yeterlik fiilinin olumsuz şekli bulunmaktadır:
olumadı

(13a/5), olımazam

(12a/8), yöriyümez

(13b/3)

4.6. İsim-fiiller:
-mA: gelmeleri

(7a/9)

-mAK: almaġa

(11a/4), añmaķda

(2b/14), ölmek durur

(2a/10), šurmaķlıġa

(11b/15)

4.7. Sıfat-fiiller (partisipler):

-An: cigeri pāre olan

(1b/2), gülen yene aġlar

(5a/9)
-Ar: Ģaķa yarar dirlik ķıluñ
-dUK: olduġı

(2b/13), virdügi

-IcAK: uġrayıcaķ yol
(2a/8)
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-mIş: yaradılmış ŝu bigi

(4b/8), ķıl çekmiş gibi

(9b/14)

4.8. Zarf-fiiller (gerundiumlar):

(5a/2)

-ArAk: iderek

(4a/3)

-cAGAz: ölücegez
-dUGIncA: varduġınca

(14a/6)

-IcAK: ŝolıcaķ

(4b/13), işidicek

-IncA: gelince

(3b/6)

-mAzdAn: lāyıķ olmazdan

(11a/1)

(3b/8), ölmezden

(10a/10)
-Up: ŝanup

(2b/3)

-U: aġlayu

(10b/12), diyü

-UbAn: artuban

(2b/2)

(5b/13), lušf idüben

METİN

1b
1

KİTĀB-İ AĢVĀL-İ MEVT6

Bİ’SMİLLÂHİ’R-RAĢMÂNİ’R-RAĢíM
2

6

İy ölümden cigeri pāre olan
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Ölüm işinden hezār efġān ķılan

Vezin: “fāʿ ilâtün fāʿ ilâtün fāʿ ilün”
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3

Ķorķuban ŝınuķ olan göñülleri

Ah ķıluban yalvara çoķ dilleri

4

Yalvara Ģaķ[ķ]a geñez ķıl ölümi

Vaķtı-kim uġrada aña yarluġı

5

ʿ Ālemi ŝaķlayıcı bir pādişāh

Ölüm içinde bize itdürme ah

6

ʿ Āķıbet uġrayıcaķ yoldur ölüm

Sen kerem ķıl uġrasa aña yolum

7

Cān acılıġın geñez ķıl sen bize

Olmasun kim İblis ímānı boza

8

Ķaŝd idicek dínümüze ol laʿ ín

Ŝaķlaġıl ímānumuzı sen yā Muʿ ín

9

Ķorķmazuz ölmek işinden yā İlāh

İlle ímān ġuŝŝasın ķıldurdı āh

10

Sen ʿ ināyet ķıl bize iy Müsteʿ ān

Ayrılup itmeyelüm āh u fiġān

11

Saña iren cān hergíz ölmeye

Niceler ol menzile yol bulmaya

12

Cānumuzı ķılma lušfuñdan ıraķ

Virme bize derd-ile ģasret-firāķ

13

Cennet içre eyle díźāruñ naŝíb

Hem suçumuza şefíķ ola Ģasíb

14

Yalvaralum gice gündüz aġlayup

Āh u fiġānıla yürekler šaġlayup

15

Ĥaķ bizi İslām yolından ırmasun

Lušf idüp ímāndan ol ayırmasun
2a7

1

Ölmegiçün olmayavuz biz melūl

Dek bizi lušf idüben ķılsun ķabūl

2

Müʾ mine ölmek bilüñ rāģat olur

Yazuġına daĥı keffāret olur

3

Cān ķafesden bilüñüz taģķíķ uçar

Ne ekerse anı getürür biçer

4

Cān gidüp ten olısar āĥir ģarāb

Zíra šopraķdur olur yine turāb

5

Ten ölümi ģalķdan ayırur seni

Göñül ölmek Ģaķdan ayırur canı

6

Ten ölürse üstine ģasret olur

Göñül ölse ol kişi beź-baģt olur

7

Ten eger ölmezse ulaşmaz Ģaķa

Göñül ölse maġbun olur mušlaķā

8

Her kişi kim dünyaya gelür gider

ʿ Āķil olan terk idecegin n’ider

9

Her kişi ölüm yolından aĥirete

Varur uġrar zaģmete vü raģmete

10

Aĥretüñ evvel menzili ölmek durur

Daĥı varup sinleye girmek durur

11

Bilürüz bu şerbeti cümle içer

Bu yol üstinden ķamu iller geçer

7

Sayfa başında metne dahil olmayan bir beyit bulunmaktadır:

{Kimiñ zevķ yoķ ʿ irfānı yoķdur

Kimiñ ʿ irfān yoķ vicdān yoķdur

Kimiñ vicdān yoķdur, cānānı yoķdur

Kimiñ cānān yoķ cānı yoķdur}

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:4, Issue:2, Spring, 2018, (523-588)
Doi Number: 10.20322/littera.374197

Ümran YAMAN. Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Aģvāl-İ Mevt Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi

12

Āģiret evine ölüm yol-durur

Ģaķ bu yolda her kişiyi öldürür

13

Pes ölüm bir ķapudur andan girür

Daĥı bir evdür anı maģlūķ görür

14

Cümle il başına bu iş geliser

Fāni olup teni šopraķ olısar

15

Ġaflet uyķusından uyan daĥı baķ

Küllü men ʿ aleyhā fānin8 didi Ģaķ

2b
1

Yaʿ ni her kim yer üzerinde ola

Nefsi olan ʿ āķıbet cümle öle

2

Gök feriştehleri işitdi bunı

Ölmeyevüz diyü sevindi canı

3

Zíra gök ehlidür anlar nefsi yoķ

Ölmezüz ŝanup bular sevindi çoķ

4

Ģaķ taʿ ālā bunlara ölmek işin

Bildürüp bunlar yer anuñ teşvíşin

5

Külli şeyʾ in ģālıkun illā ilāh9

Böyle diyüp bildürür ol pādişāh

6

Yaʿ ni Ģaķdan ġayrı her nesne ölür

7

Bunı işidüp feriştehler bilür

ʿ Āķıbet gendülere ölüm gelür

8

Küllü men ʿ aleyhā fānin10 dir İlāh

Külli şeyʾ in hālıkun illā ilāh11

9

Küllü nefsin źāíķatu’l-mevt12 didi

Ölüm aģvālin bularda söyledi

10

Yir yüzinde nefsi olan hep ölür

Hep helāk olur hemān Allāh ķalur

11

Ölüm acısın cānı olan šašar

Zaģmetin miķdārını bilür šuyar

12

Ölüm āyetin Ĥuźā üç yerde dir

Zíra ölümi gören üç yerdedir

13

Üç gez olduġı ölüm āyetlerin

Kim bilesin bu işüñ ģikmetlerin

14

Üç gez añmaķda işāret ol-durur

Üç aŝıl yirde olanı öldürür

15

Yirde olan daĥı gökde melekūt

Olısardur hem melāyik ceberūt

Ancaķ Allāh Źü’l-celāl bāķí ķalur

3a

8

Rahman suresi 55/26: “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”

9

Kasas suresi 28/88: Küllü şey’in hālıkun illa vecheh “Onun zatından başka her şey yok olacaktır.”

10

Rahman suresi 55/26: “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.”

11
12

Kasas suresi 28/88: Küllü şey’in hālıkun illa vecheh “Onun zatından başka her şey yok olacaktır.”
Ankebut suresi, 29/57: “Her can ölümü tadacaktır.”
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1

ʿ Ālem-i mülkde ne-deñlü cānlu var

2

Yer yüzinde cümle cānlu öliser

Büyük ü güccük bu ģāli bulısar

3

Cinn i insānı ģōş ģayvānı šoyur

Dükelisi ölmek içinde yörür

4

Her biri cān acısın šatsa gerek

Ģāllu ģālince anı šutsa gerek

5

Ölümiñ şerbetlerin bunlar içe

Cümlesin ol köprü üstinden giçe

6

Pes ölüm šadını bunlar hep göre

Nice kim Ģaķ bunlara ķısmet vire

7

Şunı kim Ģaķ bunlara ķıla naŝíb

Göriserler menfaʿ at virmez šabíb

8

Pes ölüm ģālinde zaģmet çekeler

Üstlerine göz yaşın ģaķ dökeler

9

Şol-ķadar zaģmet çeken bunlar o dem

Kimse anuñ ŝarģına baŝmaz ķadem

10

Ķıl ķadar andan yir i gök ehline

Virilürse bunlar ölü bulına

11

Ģaķ taʿ ālā cāna sevdürmiş-durur

Ŝūretine cān muģib olmış-durur

12

ʿ Āşıķ eger olsa maʿ şūķluķ ıraķ

ʿ İşķ miķdārı görür derd-i firāķ

13

Cān daĥı nice sever-ise teni

Ol-ķadar zaģmet görür gitse canı

14

Zíra ʿ āşıķ dostdan ayrılmaz geñez

ʿ İşķ miķdārı içer gör çoġ u az

15

Dü cihānda bundan ulu híç firāķ

Olmaya düşmek bigi dostdan ıraķ

Yaʿ ni yirde olana ölüm irer

3b
1

İy Ĥuźā sen ŝaķla ģōş cānumuzı

Dünya āĥiret ŝaķla ímānumuzı

2

Daĥı Ģaķ cāna beyān ķıldı bunı

Terbiyetle ŝaķına ŝūretini

3

Ŝūrete ne aŝŝıludur ne ziyān

Ģaķ anı cāna ķılup-durur ʿ ayān

4

Cān teni ŝaķlar ziyānlu nesneden

Menfaʿ atlü yirlere irer beden

5

Pes ziyānlu nesneden saķlar teni

Menfaʿ atlü işlere buyurur canı

6

Tā ecel gelince besler çoķ zamān

Bulmaz ölüm derdine dermān hemān

7

Ŝūret içinde Ģaķa cān şükr ider

Lāyıķ olmayandan anı redd ider

8

Tesbiģ ider lāyıķ olmazdan Ģaķı

Ger dilerseñ uşda āyet gel oķı

9

İllā yüsebbiģu biģamdihí13 dir İlāh

Yaʿ ni hep tesbíģ ider dir pādişāh

10

Cānlu cānsuz yaradılmış ne ki var

Ģamd i tesbíģ idüp Allāh’ı añar

13

İsrâ suresi, 17/44: “Her şey hamd ile tesbih eder.”
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11

Lāyıķ olmazdan Ģaķı tesbíģ ider

Virdügi niʿ met içün aña şükr ider

12

Maʿ lūm oldı ne-ki varsa dünyada

Cānlu cānsuz ģamd-ile tesbíģ ide

13

Biz gibi olup ķaçan kim pāk ola

Tesbiģ idüp Ģaķ yolında ģāk ola

14

Ŝu daĥı mādemki durmayup aķar

Dāyimā andan daĥı tesbíģ çıķar

15

Bez kir olup pārelenüp eskise

Kesilür tesbíģi ŝu da aķmasa

- 545 -

4a
1

Ķoķmaya ŝu biñ yıl aķarsa revān

Aķmasa tesbíģi gider ķoķar hemān

2

Her yaradılmışda vardur iki ģāl

Gendüye nisbet ölüm dirlik mecāl

3

Dirligi vaķtında tesbíģ eyleye

Ölücegez kesilür pes neyleye

4

Ādem oġlanında vardur kişiler

İçi ķara ille šaşı ışılar

5

Ŝūretā diri evet maʿ níde ölü

İblís anı ķıldı yaramaz ĥulu

6

Göñlin anuñ vesvese almış-durur

Nefs hevāsın ķabķara ķılmış-durur

7

Ol göñüle maʿ rifet nice gele

Yaramaz mühmel-ŝıfat šolmış-durur

8

Ölü göñülden Ģaķķ’ı añmaķ gelmeye

Nūr-ıla diri degül ölmiş-durur

9

Tā ölince Yaradanı añmaz ol

Nefs anuñ yolunı almış-durur

10

Soñra ferciʿ nā naʿ mel-ŝāliģan14

Dir yanup ģasretde ol ķalmış-durur

11

Bil ikinci ʿ ālem-i melekūt durur

Hem üçünci ālem-i ceberūt durur

12

Bunlar anlardur ki göklerde olur

ʿ Āķıbet bunlar daĥı cümle ölür

13

Her birisi cān acısın duyısar

Ol yimekden daĥı bunlar yiyiser

14

Bil üçünci ʿ ālemüñ feriştesi

Hep feriştehlerüñ ol güzídesi

15

Enbiyāyı Ģaķ nitekim yigledi

Anları ĥalķ üzerine bekledi
4b

1

Ĥalķa bunlar ģaķ ĥaberden diyeler

Vācib oldı anlara ĥalķ uyalar

2

Ol ferişteler ki şöyle olur

Ġayrıya anlardan bilü hem ölür

14

Secde sûresi, 32/12: Tüm ayetin meali: “Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz! (Gerçeği) gördük

ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız" dedikleri vakit,
(onları) bir görsen!”
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3

Ġayrısın anlara ģaķ nedir ŝorar

Allāh emri-le ĥaber andan šuyar

4

Kerrubiyūn dirler anuñ baʿ żına

Kimisi ʿ arşı götürür omzına15

5

Başları yedinci ķat gökden yüce

Hem ayaġı yedi ķat yirden geçe

6

Kim aŝģābı soradı ķat-[ı] celāl

Ģaķ taʿ ālā anlara virdi kemāl

7

Ģaķ celāli perdesine perde-dār

Bunlar olup ķıldılar anda ķarar

8

Ger Ģaķa ol perde olmaya idi

Yaradılmış ŝu bigi eriye idi

9

Ola idi yir ü gök imdi hep helāk

İns ü cin duymaz aña gökde melāk

10

Böyle ulu mertebe bulmış olalar

ʿ Āķıbet anlar daĥı hep öleler

11

Ģōş nažar ķıl gör ki Maģmūd bu cihān

Fānidür niceyi aldadı cihān

Şİ’İR16
13

Göñül dünyā muģabbetin gider terk it fenā dünyā
Ki ʿ ömrüñ güli ŝolıcaķ terk idüp usana dünyā

14

Seni urur ķılıcıyla öldürür ķanuñ içer
Diriyem ŝanma ölmiş-sin ķanuñ içüp ķana dünyā

15

Eger ʿ āķil iseñ ġaflet uyģusından uyan göñül
Šaleb ķıl ol cihānı sen dilemegil binā dünyā
5a

1

Ģaķı ģāżir görüp aña göre diril her işüñde
Ķaçan göñül dirür-iseñ atar seni ardına dünyā

2

Elin açup saña ķarşu gelür ʿ izzet iderek
Gözüñi baġlayup düşürmesün ĥōş źevķına dünyā

3

Göñüle dünya ārzūsı gelürse olmaya ʿ āşıķ
Ķul-ıla Ģaķ arasında ģicābdur bilene dünyā

15

Metinde “omżına” şeklinde (  ) ضile yazılmıştır.

16

Şiirin vezni: “mefāʿ ílün mefāʿ ílün mefāʿ ílün mefāʿ ílün”
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AĢVĀL-İ BULUT

17

5

Ģaķ Taʿ ālā buludı nice sürer

Şol yire kim anda varmasın diler

6

Gög-üle yer ortasında yoġulan

Görürüz şöyle ķatı bulut ķopar

7

Bir zamānda dürlü renklere girür

Döner geh ŝaģrāyı šaġları geçer

8

Şāź u ģurrem iner-iken havada

Sākin olup aġlayup yaşlar döker

9

Şāź olup döner-iken aġladuġı

Remzidür gülen yene aġlar yaş dutar

10

Yoġ-iken buludı Ģaķ eyledi var

Var iken yoķ eyleyüp ķanda atar

11

Nede ŝaķlardı anı Ģaķ bilmezüz

Yene šaġılup n’olur ķança gider

12

Daĥı šaġnuķ buludı hep degşürür

Ķat ķat olur aradan yaġmur çıķar

13

İl süpürge-le ider evi temiz

Ŝoñra yaġmur gör yiri nice ŝular

14

Gökdeki šaġ gibi ulu šoludan

Yir yüzine emr-ile šolu yaġar

15

Yir yüzinden çün buĥār göge çıķar

Híç ģarāret irmese aña iy yār
5b

1

Ol ķatı ŝovuķ havāya varsa ģōş

Pes buĥār cemʿ ola buluda döner

2

Yil ŝovuķ bu kez ķatı olmayıcaķ

Ol bulut yaġmur olup yire iner

3

Dün ŝovuķ olup ķatı ire eger

Ol buĥāra šaġnıķ-iken tārumār

4

Bir yere gelmeksizin eczāları

İrse ŝovuķ ol buĥārlar ola ķar

5

Bir yire gelse daĥı irse ŝovuķ

Šolu ola yaġa yire ol buĥār

6

Dükelüsi ol Ģaķuñ emriyledür18

İlla her bir işde bir ģādiś dutar

7

Ol šoluyı nice yirden ŝaķlayup

Nice kimsenüñ ekinini yıķar

8

Ol buluduñ berķinüñ rūşenlıġı

Gözlerüñ nūrın alur kimdür baķar

9

Gör Ģaķuñ bu ģikmetin al iʿ tibār

Düşmeni gör birisinden çün šoġar

10

Odıla ŝu perdesüz cemʿ olmaya

Ķudreti gör od ŝudan çıķup yanar

11

Yirde gökde bil neler vardur neler

Ķıl tefekkür bunları al iʿ tibār

12

Güneşüñ burclarda seyrinden indi

Ķış u yazı gāh ģazān u gāh bahār

17

Şiirin vezni: “fāʿ ilātün fāʿ ilātün fāʿ ilün”

18

“Emriyledür” kelimesinde “y”nin üstünde cezim ( ْْ ) yoktur.
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13

Ķışda žulmet artuban nūr eksilür

Gün ķıŝa olur ķara dünler uzar

14

Gice gündüzde sovuķlar arturur

Durmayup gökden yaġar yaġmur u ķar

15

Her šaġılmış nesneyi derneşdürür

Ŝuda šaġnuġı gözükmez gün döker
6a

1

Dāyimā şūrįde olup çaġlayan

Ŝuyı gör kim aķmayup buzlar donar

2

Cūşa gelüp ģareket ideni ķılur

Uyķuda bigi sükūnetde ķarār

3

Ģaķ taʿ ālā bunlara destūr vire

Ķış gidüben bu gez gelüp ģōş nev-bahār

4

Uyķuda yatan bigi sākin olan

Uyanup ʿ ışķ odıla ķaynar šaşar

5

ʿ Işķa şevķe ģarketin żevķe gelüp

Cūş ider hep yirde gökde ne ki var

6

Hep yaradılmış yeñi bigi ferāģ

Gökde rūşen sevinüp ģarket ider

7

Cümle ʿ ālem irişüp maķŝūdına

Yir ü gögüñ žulmeti nūra döner

8

Yer yüzinüñ ķaraluġı gidüben

Dürlü çiçekler biter ot sebzezār

9

Zíra gökden ol ģicāb žulmet gider

Yire gökden dürlü raģmetler yaġar

10

Gök yüzin yir daĥı görür bí-ģicāb

Gendüde gizlü bezekleri açar

11

Cūşa gelüp sevinür göñli feraģ

Dürlü renkde šonanur šonlar giyer

12

Yir içinden dürlü reyģānlar biter

Her çiçeklerden gelür ģōş ķoģular

13

Ŝanʿ atına gel Ģaķuñ eyle nažar

Gör ki tā tüg gibi yirden ne biter

14

Ķara yirden ķara dikenden görüñ

Şol nefis gökcek ķoķar güller çıķar
AHVĀL-İ ŠAMU19

15

6b
1

Šamu içinde ķıla feryād u zār

2

ʿ Ömri az ķalur cihānda yoķ ʿ amel

3

Gíce gündüz ġaflet uyķusın uyur

Uyanur ol vaķt ki il sini ķazar

4

Ķazanur dünyāda bí-ģad çoķ günāh

Menzil-i šamuda bil ķatı ķızar

5

Nefsine uyup canın ķıldı çepel

Oda yana ġıll u ġışş andan ŝızar

6

Aģreti unutdı dünyāya heves

Díni añmaz dünya zevķınde gezer

19

Şol-ki Ģaķ bunı ķoyup yoldan azar
İlle fāsid fikr-i endíşe uzar
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7

Göñül Ģaķ evi iken ķılur ĥarāb

İle ĥōş görünmege šaşın bezer

8

ʿ Aķlı olan Ģaķ evini maʿ mūr ider

ʿ İşķ muģabbet nūrıla göñlin düzer

9

İy Ĥuźā Maģmūd gözinden ır ģicāb

Görsün oķusun ne-kim ģikmet yazar

AĢVĀL-İ MELEKÜ’L-MEVT20

10
11

Ģaķ taʿ ālā ʿ Azrāyile emr ide

Baña getür dostumı ġuŝŝa gide

12

Dünya zaģmetinden ol dost ķurtıla

Düşmen şerrinden ol ezelde öle

13

Dünyada çoķ zaģmeti çeküp-durur

Cigerin ġuŝŝa odı yaķup-durur

14

Uzun issi günde oruçlar dutar

Nefsi şeyšān cengine ķalķan dutar

15

Yaz ı ķışda ķarañu dünlerde ol

Šāʿ at idüben namāz ķılurdı bol
7a

1

Dünyada ķorķu-yıla yanup-durur

Hem fakírlıķ odına göyünüp-durur

2

Ģālini híç kimseye bildürmedi

Ġuŝŝa anuñ göñlini güldürmedi

3

Şimdi anuñ ģiźmeti oldı tamām

Benden ilet dostuma çoķlıķ selām

4

Bes ʿ ašāsı günleri geldi anuñ

Di ki ñura ġarķ ola senüñ cānuñ

5

Çoķ ʿ ašāmı gelüben ŝāliģ göre

Raģmetüm deñizine dostum gire

6

Var aña yā ʿ Azrāyil aķ yüz-ile

Ķorķmasun seni göricek gözile

7

Al [şu] beş yüz ferişteyi bile var

Dükelüñüz ŝanki aña rişte-i? yār

8

Gele beş yüz raģmet feriştesiyile

Bu kişiden nice teşvíş kesile

9

Yüzleri gökçek sözi šatlu ola

Müʾ mine gelmeleri ķutlu ola

10

İki yüz ellisi saġ yaña dura

İki yüz ellisi ŝolından gire

11

Ellerinde hep birer reyģān ola

Ŝāliģ ol ķoķu ile ģayrān ola

12

Ol kişiye dürlü ʿ izzet ķılalar

Cennetüñ reyģānlarından ŝunalar

13

Ŝāliģe bunlar çoķ ikrām ideler

Aña ķarşu hep ayaġın šuralar

14

Muştuluķ iy Tañrı dostı bil beni

Ģażretine daʿvet ider Ģaķ seni

15

Şāź ol iy ŝāliģ kişi olma melūl

Kim seni Ģaķ pādişāh ķıldı ķabūl

20

Şiirin vezni: “fāʿ ilātün fāʿ ilātün fāʿ ilün”

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:4, Issue:2, Spring, 2018, (523-588)
Doi Number: 10.20322/littera.374197

- 549 -

- 550 -

Ümran YAMAN. Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Aģvāl-İ Mevt Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi
7b

1

Bu ĥabíś dünyādan uş ķurtulasın

Cennet içinde ŝafālar bulasın

2

Žulmet evinden olasın ĥōş āzād

Cennete girüp ola ģoşnūd-ı şād

3

İşbu zindān dünyadan olduñ ĥalāŝ

Āĥiretde Ģaķ ķatında ģaŝŝu’l-ĥaŝŝ

4

Fitne dünyādan uçup gir cennete

İresin diledügüñ her niʿ mete

5

Bulasın ĥōş cennetüñ gülzārını

Göresin ol dostunuñ díźārını

6

Tañrı düşmanları şerrinden emín

Olasın kār itmeye şeyšān laʿ ín

7

Dosta irişüp bulasın ʿ izzeti

8

Cennet içinde olup şāź-í feraģ

Olmaya göñlüñde teşvíş-i tarģ

9

Aġlaya gök ŝāliģüñ öldügine

Ne iʿ tibār müşriklerüñ güldügine

10

Göklere šāʿ at śevāb zíra çıķar

İşbu nūrdan göge de manŝıb deger

11

Ŝāliģe ölmekle ol nūr kesilür

Gök anuñ içün aġlayup feryād ķılur

12

Yir daĥı aġlar anuñ öldügine

ʿ Āşıķıydı ĥōş ʿ amel ķılduġına

13

Aġlaya anuñ namāz ķılduġı yir

Daĥı üstinde ŝayr olduġı yir

14

Šāʿ atinden abdestinden yirlere

Nice nūrlar yetişirdi anlara

15

Nūr kesilür ölicek ol ŝāliģ er

Yir anuñ-çün aġlayup feryād ider

Yaġa Ģaķdan bí-nihāyet raģmeti

8a
1

Ĥayr-ı iģsānın yazan ferişteler

Ķarşusına geçüben aġlaşalar

2

Elvidaġ iy sevgülü ĥōş dostumuz

İy çün oruçlar dutan yoldaşumuz

3

Dün namāzları śevābın yazduralar

Göñlini nefs arzūsından bezdüreler

4

Elvidaġ iy dürlü dürlü ĥayr iden

Dünyadan ayrıluban Ģaķķa giden

5

Nice iģsānlaruña yazduķ śevāb

Ģaķ taʿ ālā saña itmesün ʿ aźāb

6

Ŝad hezārān āh senden firāķ

Ölüben feryād bize oldı šuraķ

7

Sencileyin dost bize ķanda ola

Senüñ öcüñden bize ģürmet gele

8

Šāʿ atüñ nūrıla ñurlanur-ıduķ

Raģmete sendende boyanur-ıduķ

9

Elfirāķ yā Ģabiballāh firāķ

Şimdi uş senden olduķ biz ıraķ

10

Cān alıcı bu gez ilerü gele

Ol kişiye dürlü ʿ izzetler ķıla

11

Başı ucuna geçe ol otura

Şükrin Allāhuñ diline getüre
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12

Allāhı źikr eyleyüp medģ eyleye

Ŝāliģi Ģaķdan selāmla šoylaya

13

Eyde kim dostuñ saña ķıldı selām

Ŝāliģi şāź eyleye işbu kelām

14

Ŝāliģ eyde ʿ Azrāyil ķanda idüñ

Eglenüben ne içün tíz gelmedüñ

15

Ben yola baķup ķılurdım intižār

Ölmegi dirlikden itdüm iģtiyār
8b

1

Tíz beni dosta ulaşdur sen bugün

Kim baña ölmek durur bayram dügün

2

Biñ canum olsa Ģaķa ķurbān ola

Bes firāķ derdine ol dermān ola

3

ʿ Azrayil tíz dut diyü ol yalvara

Maķŝūdı ol-kim Ģaķa tízcek vara

4

Cān alıcı cāna eyleye ĥišāb

Allāha ulaş-ki ķalmaya ģicāb

5

İy ŝalāģiyyet yola šoġru giden

Ģaķ yoluna cümle varın terk iden

6

Mušmaʿ ín olan Ģaķuñ ķulluġına

İre bu gez ķulluġuñ ululuġına

7

İy arı cān var Ģaķa ĥōşnūd olup

Daĥı Ģaķķı gendüden rāżı ķılup

8

Hem münāfıķlardan olan töhmete

Ķatlanup irişdi şimdi raģmete

9

Ŝāliģüñ cānına ire bu ĥišāb

Sevinüp šalabıya dine ıżšırāb

10

Tíz çıķam diye ive ķıla šaleb

Maķŝūdına irgüre ol Ģaķ çalab

11

Can bedenden durmayup seyr eyleye

Yöriyüp aʿ žāsını esenleye

12

Her bir aʿ žāsıyıla vidāġ-laşa

Dürlü alķışlar ķılup esenleşe

13

Can göze esenleyüp ģoşnūd ola

Ģaķ saña ģoşnūd ola raģmet ķıla

14

İy gözüm sen şol ģarāma baķmaduñ

Suç idüp beni šamuya yaķmaduñ

15

Gendüzüñi her ģarāmdan ŝaķladuñ

Hem günāh yolın ķapusın baġladuñ
9a

1

Beni yazuķlarla ķaraz [i]tmedüñ

Šamu içinde ʿ azāba atmaduñ

2

Her nažarda dürlü ʿ ibret eyledüñ

Nūrumı çoķ eyleyüben šoyladuñ

3

Bu göze çoķ çoķ alķışlar ķıla

Bundan ŝoñra aşaġa dile gele

4

Eyde kim iy dil saña ģoşnūd-ıduķ

Senüñ öcüñden günāhkār olmaduķ

5

Senden Allāh ģoşnud olsun iy dilüm

Ġıybeti bühtān-ıla itmedük žulüm

6

Daĥı yalan yañlış söz söylemedüñ

Beni šamu šonzuġı eylemedüñ
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7

Dāyimā tesbíģ ü źikr ile beni

Eyledüñ nūr yarlıġasın Ģaķ seni

8

Emr-i maʿ rūf nehy-i münkir işledüñ

9

Ŝoñra daĥı can ķulaġa çün gele

Rāżıyam diyü duʿ ālar çoķ ķıla

10

Daĥı senden rāżı olsun Ģaķ çalab

Ġaybeti bühtāna itmezdüñ šaleb

11

Çalķulardan ŝaķladuñ gendüzüni

Šamuya yaķmaya Allāh özüñi

12

Hem yalan söz söylemekden sen ıraķ

Olduġıñçün anda görmezsin firāķ

13

Źikr ü tesbíģ vaʿ ž u Ķurān dinledüñ

Cānuñı bunlarıla nūr eyledüñ

14

Buña göre ķulaġa alķış ķıla

Ŝoñra bu gez aşaġa ele gele

15

Rāżıyam iy ellerüm senden Ĥudā

Rāżı olsun olmaġıl Ģaķdan cüdā

Daĥı nūruma benüm nūr eşledüñ

9b
1

Sen ģarām yirlere híç yapışmaduñ

Hem günāhlara daĥı ķarışmaduñ

2

Elüñ-ile dürlü iģsān eyledüñ

Ol sebebden yirüñ uçmaķ eyledüñ

3

Daĥı ayaġa gelüp esenleye

Rāżıyam senden diyüben söyleye

4

Rāżı olsun Ĥaķ rıżāsın basmaduñ

Yazuķ olur yire adım atmaduñ

5

Saķladuñ sen gendüzüni šamudan

Mescide öñdin varurduñ ķamudan

6

Ĥayr u iģsān olacaķ yirlerde sen

Yürür-idüñ rāģat oldum şimdi ben

7

Dükelü aʿ żāyı alķış eyleye

8

Āĥiretde ben size yine gelem

Ölmeyüp sulšān olup dirlik bulam

9

Her bu deñlü aʿ żāyı esenleye

Pes tamām ola Melekü’l-Mevt gele

10

Cān alıcı ŝāliģe ķıla ĥišāb

Saña dostuñ gel diyü itdi cevāb

11

Ŝāliģe Tañrı selāmın degüre

Daĥı uçmaķda maķāmını göre

12

Sevine ol ŝıyrıdıraķ can vire

Tā-kim uçmaġa vara anda gire

13

Ol beşāret şāźílıġıla velí

Cān içinden šuymaya ol Ģaķ ķulı

14

Yaġ içinden biz ķıl çekmiş gibi

Şöyle geñez ola ölüm tertíbi

15

ʿ Azrayil ala eline ol cānı

Ol feriştehler gelüp ala anı

Rāżıyam Ģaķ rāżı olsun söyleye

10a
1

Yügrüşeler cānı ile alalar

Cānı uçmaķdan ģaríre ŝaralar
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2

Ģaķ taʿ ālā ģażretine ilteler

Daĥı nice buyurursa ideler

3

Ģaķ taʿ ālādan cana gele ģišāb

Ģōş ŝafā geldüñ iy rūģ-ı müstešāb

4

İy bizüm dōstumuzuñ arı cānı

Hep ʿ aźābdan ķurtulup bulduñ beni

5

Ķurtulup dünyā kirinden ol ŝafā

Ģōş ʿ amel nūrıla bulduñ çoķ vefā

6

Źikri šāʿ at nūrıla bulduñ śevāb

Var suçuñ baġışladum görme ʿ aźāb

7

İy Ĥudā Maģmūd günāhkaruñ ʿ itāb

Yarlıġayup ķılmayasın híç ʿ iķāb

8

AĢVĀL-İ VEFĀT-İ MUĢAMMED MUŜŠAFÂ
SALLALLĀHU ʿ ALEYHİ VE SELLEM SEYYİDİNĀ MUĢAMMED VE ĀLİHÌ ECMAʿ ĮN21

9

Diñleñ imdi ol Ģaķuñ ķudretlerin

İşidüñ bilüñ nice ģikmetlerin

10

ʿ Ādetu’llāh şöyledür ģikmet anuñ

11

Her işe bu nesneyi itdi sebeb

Ol sebeb ardına gizlü Ģaķ çalab

12

Ni sebeb öldürmegi Ģaķ dilese

Olur-ıdı her neyi emr eylese

13

ʿ Ādetinde her işe var bahane

İş Ģaķuñdur ol daĥı bir bahane

14

Bildi Server naķl idiser dünyadan

Can Ģaķa varur ķalur bunda beden

15

Yüzüni dergāha dutdı dir meded

Pādişāhum eyle lušfuñ bí-ʿ aded

Ģaste ider kişiyi ölmezden ö+

10b
1

Didi kim ģōş ģabibim gelsüñ baña

Gel alış bunca saʿ ādetler saña

2

Ben seni efźal yaratdum cümleden

Saña müştākam iy dōst ben cümleden

3

Gir anuñ üstine sen yā ʿ Azrāyil

İzn-i destūr virür-ise şöyle bil

4

Rūģını rıfķ-ıla ķabż it Serverüñ

Dü cihān faģri ģabíb Peyġāmberüñ

5

Çün işitdiler feriştehler vefāt

Eyler imiş Muŝšafayı bulup memāt

6

Aġlaşup cümlesi yürek šaġladı

ʿ Arş götüren ferişteler aġladı

7

Dirler-idi iy diríġā Muŝšafā

Dünyadan naķl eyler ol kān-i ŝafā

8

Anda ʿ Azrāyil feriştehler yire

Geldi durdı ķapuda ol bir yire

9

Gördi Cebrāyíli anda söyledi

Ģaķ buyurdı cānuñı alam didi

21
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10

Girmeyem üstine cānın almayam

Ben ķaçan destūr Resūlden bilmeyem

11

Çün işitdi aġladı pes Cebrāyil

Didi nidem çün budur hükm-i Celíl

12

Aġlayu girdi Resūluñ üstine

Niçün aġlamaya kişi dostuna

13

Didi Server ne içün yā Cebrāyil

Bunca aġlarsın döküp hemçü síl?

14

Didi niçün aġlamayam yā Ģabíb

Kim sen-idüñ derd ü cānuma šabíb

15

Geldi ʿ Azrāyil ķapuya yā Resūl

Destūr ister girmege šapuya ol
11a

1

Aġladı pes işidicek bu sözi

Virdi ʿ Azrāyile destūr yaş gözi

2

Geldi virdi ģażretinde ģōş selām

Aldı lušf-ile selāmın dir kelām

3

Didi diñle iy ķarındaş ʿ Azrāyil

Sen baña ne ķayda geldüñ söylegil

4

Kim ziyāret itmege midür nüzūl

Ya cānumı almaġa mıdur ķabūl

5

Didi diñle yā Ģabíb-i Muŝšafā

Nice dilerseñ anı ķılam vefā

6

Dileseñ ziyāret idem hem dönem

Dileseñ alam cānuñ Ģaķķa ŝunam

7

Aġladı Server didi Ģaķ buyurur

Dükeli cān şerbeti mevti görür

8

Döndi ʿ Azrāyil didi aġlamaġıl

Ki geñez dutam yürek šaġlamaġıl

9

Pes didi Server Ĥudāya ben varam

İlle biraz ķıl ŝabrı kim tegürem

10

Ģōş görem enŝārumı aŝģābumı

Oġlumı evlādumı vü aģbābumı

11

Didi ʿ Azrāyíl olmışam mušíʿ

Ķıl anı sen nice dilerseñ cemíʿ

12

ʿ Āyişe aġladı eyitdi yā Resūl

Görmesem seni cānum olmaz ķabūl

13

Geldi andan hem ʿ Ali ile Fāšıma

Bildiler kim ʿ ömr irişdi ĥāteme

14

İrdi andan hem Ģüseyinle Ģasan

Yüzleri şems i ķamer bil-kim ģasen

15

Çünki gördi yüzlerini ol Resūl

Aġladı yaşlar döküp göñli melūl
11b

1

Fāšıma didi niçün faģr-i cihān

Bu mübārek gözlerüñden yaş revān

2

Didi niçün aġlamayam ben firāķ

Ayrıluram sizden oluram ıraķ

3

Kimse bāķi ķalmaz illā Ģaķ ķalur

Cümle ĥalķı yoķ ķılup fāni ķılur

4

Aġladılar hep beyti efġān idüp

Gözlerin giryān idüp biryān idüp
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5

Fāšıma aġlar diyüp vā fürķatā

Miģnetā derdā dirígā ģasretā

6

Didi anı dilerem senden Resūl

Beni gendüzüñe tízcek ķıl ķabūl

7

Didi Server yaķın gel baña sen

Gelicek öpdi Resūl didi ki sen

8

Belki baña altı ayda gelesin

Cennetüñ ulu ģašunı olasın

9

Ehl-i beyt-ile vidāġ itdi Resūl

Her birisini tesellí itdi ol

10

Gerek ol ĥalķa ʿ ažím ehl-i ŝafā

Ümmetine ehline ider vefā

11

Sev anı Maģmūd göñülden ʿ ışķ-ıla

Šut anuñ sünnetini hem ŝıdķ-ıla

12

Tā ķıyāmetde ola saña şefíʿ

Yarlıġada dükeli suçuñ cemíʿ

13

Çün namaz vaķtı ireşdi nāgehān

Oķudı cümle müʾ eźźinler eźān

14

Ol eźānı işidüp ol Muŝšafā

Aldı ābdest göñline šoldı ŝafā

15

Faģr-ı ʿ ālem ķaŝd ķılur šurmaķlıġa

Mescide varup namāz ķılmaķlıġa
12a

1

Šurmaġa cisminde ķuvvet ķalmadı

Ol murādı yirine çün gelmedi

2

Ol oķumışdı eźānı ol Bilāl

İlle göñlinde var-ıdı ġam melāl

3

Geldi šurdı ķapuya virdi selām

Es-selām ʿ aleyke yā Ĥayre’l-enām

4

Yā Resūlallāh namāza gelesiz

Ol Ģaķuñ bol raģmetini alasız

5

Fāšıma eydür Bilāl bil-kim Resūl

Gey żaʿ ífdür gendüye meşġūl melūl

6

Pes Bilāl geldi vü girdi mescide

Ĥoş degül göñli bilimez ne ide

7

Çün ŝabāģ vaķtı aġardı ki ķatı

Ol Bilāli yaķdı Server firķatı

8

Didi ben rāģat olımazam varam

Seyyidümden hem ĥaber nedür görem

9

Geldi yine ķapuya virdi selām

Gel namāza eyleye Raģmet selām

10

Muŝšafā işitdi sözini anuñ

Ol bilür dermānını her nesnenüñ

11

Gir içerü yā Bilāl olma melūl

Didi Ebūbekr namāzı ķılsun ol

12

Ben varımazam ķılasız siz namāz

Ebūbekr ola imām ide niyāz

13

Var Ebūbekre eyit olsun imām

Yirüme dikdüm anı olsun hümām

14

ʿ Āʾ işe didi-kim ol bir kişidür

Baġrı yufķa sözini kim işidür

15

Didi Peyġāmber kim ol olsun imām

Ben anuñ dutdum ķamu işin tamām
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12b

1

Pes Bilāl çıķup ķor elin başına

Gendüyi ġarķ eyledi göz yaşına

2

Aġlayup feryād u zār efġān ider

İşid anuñ yüregin biryān ider

3

Dir meded umularumuz gitdi hep

Arķamuz ŝınup bizi yoķ itdi hep

4

Muŝšafāda żaʿ if ģāl bilmeyeydüm

Vay n’olaydı dünyaya gelmeyeydüm

5

Böyle efġān-ıla geldi mescide

Dir Ebūbekre imāmlıķ sen ide

6

Yüce āvāz-ıla Bilāl itdi nidâ

Tā Ebūbekre ideler iķtidâ

7

Didi diñleñ yā Müsülmānlar ĥaber

Kim bir-idi Ģaķ Resūlı muʿ teber

8

Gendüye meşġūl olupdur Muŝšafā

Ebūbekir ol sen imām didi ŝafa

9

Yā Ebā Bekr-i Resūlallāh didi

Daʿ vet ider seni yirine ķodı

10

İşidüp aŝģab ķamu aġladılar

Ah u feryād-ıla yürek šaġladılar

11

Būbekir aġladı didi ol Resūl

Ģoş imişse mescide gelür-idi ol

12

Buyuruġın šutdı Resūlüñ yörüdi

Geçdi miģrāba namāza šurdı

13

Durdılar ŝaf ŝaf ŝaģābe itdiler

Eyleyüp tekbír namāza durdılar

14

Būbekir gördi Resūl yirinde yoķ

Gendüyi yeñemedi aġladı çoķ

15

Aġladı ķıldı nidā vā vaģşetā

Göremedük yüzüñi vā fürķatā
13a

1

Uŝŝı gitdi düşdi Ŝıddíķ hem yire

ʿ Aķlı yoķ-kim gendüyi yine dire

2

Cümle aŝģāb geldiler aġlaşdılar

Mescide göz yaşlarını ŝaçdılar

3

Görmediler anda çün Peyġāmberi

Cānlarından her biri oldı berí

4

Muŝšafādan çün bular ayru idi

Ŝayru ol ŝanmañ [bular] ŝayru idi

5

Göz yaşın Būbekir yiñemedi

Hem ŝaģābíye imām olumadı

6

Būbekir didi imām ol yā ʿ Ömer

Bil özümden olmışam ben bí-ĥaber

7

Yine aŝģāb eylediler çoķ firāķ

Ġam [u] ġuŝŝa meclisin ķılup šırāķ

8

İtdiler feryād u efġān-ıla zār

Her birisi oldı cānından bizār

9

Anlaruñ feryādın işitdi Resūl

Fāšımaya ŝordı ne ģāl iy oġul

10

Fāšıma dir aġlaşur aŝģab ķamu

Anlara sensüz olur cennet šamu

11

Raģm idüp aŝģāba dir ol źāt-ı pāk

İy diríġā bunlar olısar helāk
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12

Beni bir vaķt görmeyüp yanar bular

Tā ebed görmezler ise nideler

13

Anı gördi Muŝšafā ŝabr itmedi

Hem eśer ķıldı ol ayrulıķ odı

14

Didi yā Rab ver selāmet ķulına

Vara müslimler ile šura yoluña

15

Pes Müsülmānlar ile ķıla namāz

Ģażretüñe eyleye dürlü niyāz

13b
1

Muŝšafānuñ oldı maķbūl ģāceti

Cismine Ģaķ virdi biraz rāģatı

2

Buldı biraz ĥiffeti ol Serverüñ

Cismine ķuvvet gelüp Peyġāmberüñ

3

İbni ʿ Abbās-ıla ʿ Aliyi istedür

Yöriyümez zira ġāyet ģastadur

4

Muŝšafā didi ki šutuñ durayın

Ol yārānlarum ķatına varayın

5

Göreyin bir daĥı ol yārānları

Kim daĥı görmeyiserem anları

6

Hem beni anlar daĥı görmeyiser

Ŝoģbetüme dünyada irmeyiser

7

Gelüñüz kim mescidüme varalum

Birbirümizi šoyunca görelüm

8

Kim ölüm ayırısar sizden bizi

Didi daĥı yaş-ıla šoldı gözi

9

Bu söz-ile oda yaķdı bunları

Ķıldılar çoķ {çoķ} zār-ıla efġānları

10

Her birini yaķdı bu firķat odı

Cānı bunlar Servere ķurbān ķodı

11

Ķoltuġına girdiler götürdiler

Šuta šuta mescide getürdiler

12

Mescide geldi ŝaģābí gördiler

Ŝanasın-kim cennet içre girdiler

13

Muŝšafā Ŝıddíķa işāret eyledi

Būbekir geldi imāmet eyledi

14

Ġayret-ile geldi ŝuffa ol ŝafā

İķtidā Būbekre ķıldı Muŝšafā

15

Çün ŝaģābí ģōş tamām itdi namāz

Ķıldılar ol bí-niyāza çoķ niyāz
14a

1

Didi bir ķula virildi iģtiyār

Ger dilerse ʿ ömri ola pāyidār

2

İģtiyār ide dilerse Ģaķ ķatın

Aĥrete gidüp bula Ģaķ ģażretin

3

Çün bu ķula ģōş virildi iģtiyar

Ol daĥı Ģaķķa ulaşmaġı sever

4

Bu sözüñ maʿ nāsını ol Būbekir

Bilüp aġladı idüp eyü fikir
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5

Muŝšafā mescid içinden bil çıķar

Varup evde oturup ķılur ķarār

6

Varduġınca żaʿ fı artdı Serverüñ

Dü-cihān faģrı Resūl Peyġāmberüñ

7

Mescidi ķıldı šavāf aŝģāb ķamu

Aġlayup efġān ider aģbab ķamu

8

Geldi aŝģab daĥı oġlı söyledi

Hem ʿ Ali aŝģab fiġānın söyledi

9

Bunlaruñ aġlaşduġın söylediler

Servere zārílıķların vaŝf itdiler

10

Çün işitdi elini uzatdı ol

Yapışup aŝģāb oturdı ol Resūl

11

Didi ne-dirler aŝģāb içün

Didiler ķorķar ķamu aŝģāb içün

12

Ķorķuları budur dir iy baģtiyār

İdesin dirler ölümi iģtiyār

13

Dirilüp ģātunları çoķ aġlayup

Zār u feryād-ıla yürekler šaġlayup

14

Šuru geldi ayaġı üstine ol

Başını baġlatdı ol şāh-ı Resūl

15

İbni ʿ Abbās-ıla ʿ Aliye söykünür

Öñce ʿ Abbās gider-idi ŝaķınur

14b
1

Mescide varup oturdı Muŝšafā

Minberüñ ayaġına kān-ı ŝafā

2

Allāha şükr eyleyüp didi Resūl

Sözlerüñüz hep işitdüm dir uŝūl

3

Beni öle diyü ķorķmışsız tamām

Bilüñüz cümle gidiser ģaŝŝ u ʿ ām

4

Şöyle mi ŝanursız vefāt olmayam

Dünyada šuram ebed hiç ölmeyem

5

Hiç işitdüñüz mi dünyāda Resūl

Ölmeyüp ķala cihanda dāyim ol

6

Tā ki ben de dünyada diri ķalam

Ölmegiçün çalınur idi ķalam

7

Girü Allāhuma ben ulaşuram

Pes ġaríb idüm aña buluşuram

8

Siz daĥı Ģaķķa22 ulaşursız bilüñ

Saʿ y idüp Ģaķķa23 yarar dirlik ķıluñ

9

Dünyayı Ģaķ eyledi dārü’l-fenā

Nicesin bulur kişi bunda beķā

10

Enbiyā kim benden öñdin geldiler

Cümle ķaydın yitürüp göç ķıldılar

11

Dünya olmış-ısa ger dārü’l-ķarār

Enbiyā ķalaydı bunda pāyidār

12

Dosta yaraķlandum uş gitmege ben

Oldı ġālib cānuma çin-i vašan

22

Metinde “Ģaķa” şeklinde şeddesiz yazılmıştır.

23

Metinde “Ģaķa” şeklinde şeddesiz yazılmıştır.

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:4, Issue:2, Spring, 2018, (523-588)
Doi Number: 10.20322/littera.374197

Ümran YAMAN. Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Aģvāl-İ Mevt Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi

13

Dosta giderem bitdi cümle işüm

Ümmetümden ġayrı yoķdur teşvíşüm

14

Cehdüm oldur ümmetümi ķurtaram

Cennet içinde olalar muģterem

15

Ümmetüm tā ki bilemce görmeyem

ʿ Ahdüm oldur cennete hiç girmeyem

15a
1

Benüm uçmaġuñ ķapusını açan

Benden ileri aña kimdür geçen

2

Size taķvādur naŝiģat benden uş

Aģirete gitmek ŝaķınuñ eli boş

3

Šāʿ ati ŝaķlañ oluñ taķvāda siz

Dünyadan ayrulısaruz uşda biz

4

Ümmetüme eydesiz benden selām

Baña uysunlar ķamusın ģāŝŝ u ʿ ām

5

Sünnetüm zinhār riʿ āyet ideler

Gösterilen šoġrı yola gideler

6

Bencileyin olalar Ģaķķa mušíʿ

Tā bulara ben olam yarın şefíʿ

7

Dilerem Maģmūda ķılasın yā Resūl

8

Ģōş şefāʿ at kim Ĥudā ķıla ķabūl
Ŝalla’llahu ʿ aleyhi Muģammed ve ālihi ecmaʿ ín

9
10

24

Temmetü’l-kitāb bi ʿ avnillāhi taʿ ālā24

İncelenen metnin ermesinin ardından sayfa sonunda farklı bir yazı ile şu beyitler kaleme alınmıştır:

“Beyt
Ehl-i ʿ irfān arasında eyle kesb-i maʿ rifet
Cāhile yār olma kim nādān olursın ʿ āķıbet
Beyt
Cāhille ŝoģbet itmek ķatı ʿ ārdur biline
Zírā cāhil her ne gelse anı söyler diline
ʿ Ālim ile cāhilüñ ķardaşlıġı
Šušu ile ķarķanuñ yoldaşlıġı”
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SÖZLÜK

25

ābdest

aķ

beyaz (7a/6)

aķ-

akmak (3b/15)

ʿ āķıbet

(Ar.) son, sonunda (4b/10)

ʿ āķil

(Ar.) akıllı, zeki (2a/8)

ʿ aķl

(Ar.) akıl (13a/1)

al-

almak, edinmek, sahip olmak

(Far.) abdest, ibadet için bir
düzen içinde bazı uzuvları yıkama
(7b/14)

acılıķ

acı, ıztırap (1b/7)

acı

acı, ıztırap (2b/11)

aç-

açmak, açık duruma getirmek
(6a/10)

ādem
ādet

(Ar.) insan (4a/4)
(Ar.) âdet, alışkanlık, kural
(10a/13)

(5b/9)
alda-

aldatmak, kandırmak (4b/11)

ʿ ālem

(Ar.) âlem, dünya (1b/5)

alış-

öğrenmek, anlamak (10b/1)

ʿ Ali

(Ar.) Hz. Muhammed’in

Ādetu’llāh

(Ar.) Allah’ın âdeti (10a/10)

adım

adım, ayak atışı (9b/4)

aġar-

aydınlanmak (12a/7)

aġla-

ağlamak (1b/14)

alķış

hayır dua, iyi dilek (8b/12)

aġlaş-

ağlaşmak (10b/6)

Allāh

(Ar.) Allah, Tanrı

āh

üzüntü, acı bildiren ünlem (1b/5)

altı

altı, “6” (11b/8)

aģbāb

(Ar.) dost, sevilen kimse(ler)

ʿ amel

(Ar.) amel, iş (6b/2)

añ-

hatırlamak, yad etmek (2b/14)

aña

“ol” işaret sözünün datif hali

(11a/10)

amcasının oğlu, Hz. Ali
(11a/13)

ʿ ahd

(Ar.) söz (14b/15)

āĥir

(Ar.) son, sonra (2a/4)

āģiret

(Ar.) ahiret, öteki dünya (15a/2)

ancaķ

yalnız, sadece (2b/6)

aĥret

(Ar. <āĥiret) öteki dünya (14a/2)

anda

onda, orada (4b/7)

aģvāl

(Ar.) durum, vaziyet (5a/4)

andan

ondan, ondan sonra (3a/10)

anı

onu (3b/3)

anlar

onlar (2b/3)

anuñ

onun (4a/6)

ʿ Āişe, ʿ Āyişe (Ar.) Hz. Muhammed’in zevcesi
Hz. Aişe (11a/12)
25

Sözlük kısmında madde başları tek örnekle
sınırlandırılmıştır.

(1b/4)
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ara

ara, aralık, mesafe (5a/12)

ayrul-

ayrılmak (15a/3)

ard

art, arka (5a/1)

ayrulıķ

ayrılık (13a/13)

arı

temiz, saf (8b/7)

az

az, fazla olmayan (6b/2)

arķa

hami, yardımcı (12b/3)

az-

yoldan çıkmak (6b/1)

ʿ arş

(Ar.) göğün en yüksek katı

aʿ žā

(Ar.) vücut parçası, organ (8b/12)

(10b/6)

ʿ azāb

(Ar.) azap, eziyet (9a/1)

art-

artmak, fazlalaşmak (5b/13)

āzād

(Far.) serbest kalma (7b/2)

artur-

artırmak (5b/14)

ʿ ažím

(Ar.) büyük (11b/10)

ārzū

(Far.) istek, dilek (5a/3)

ʿ Azrāyil

(Ar.) Azrail, can alıcı melek

aŝģāb

(Ar.) sahabeler, dostlar (13a/2)

aŝıl

(Ar.<aŝl) asıl, gerçek (2b/14)

aŝŝılu

faydalı (3b/3)

aşaġa

aşağı, aşağıya (9a/3)

baġışla-

affetmek (10a/6)

ʿ āşıķ

(Ar.) âşık, aşırı sevgi duyan

baġla-

kapatmak (5a/2)

(3a/12)

baġlat-

bağlatmak (14a/14)

at-

atmak, uzaklaştırmak (5a/10)

baġır

göğüs (12a/14)

ʿ ašā

(Ar.) bağış, ihsan (7a/4)

bahāne

(Far.) sebep, vesile (10a/13)

āvāz

(Far.) yüksek ses, nara (12b/6)

bahār

(Far.) bahar (5b/12)

ay

ay, yılın on iki bölümünden biri

baģtiyār

(Far.) mutlu (14a/12)

(11b/8)

baķ-

bakmak, dikkat etmek (2a/15)

ayaķ

ayak, yere basan uzuv (4b/5)

bāķi

(Ar.) sürekli (11b/3)

ʿ ayān

(Ar.) açık, belli (3b/3)

baña

bana, ben şahıs zamirinin

āyet

(Ar.) ayet, Kur’an surelerini

B

oluşturan bölümlerden her biri
(2b/12)
ayır-

ayırmak, birbirinden
uzaklaştırmak (2a/5)

ayru

ayrı (13a/4)

(6b/11)

yönelme hali (6b/11)
bas-

basmak, ayak koymak (9b/4)

baş

baş, kafa (4b/5)

bayram

bayram, kutlama (8b/1)

baʿ żı

(Ar.) bazı, bazısı (4b/4)

Journal of Turkish Language and Literature
Volume:4, Issue:2, Spring, 2018, (523-588)
Doi Number: 10.20322/littera.374197

562

Ümran YAMAN. Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Aģvāl-İ Mevt Adlı Eser Üzerinde Bir Dil İncelemesi

beden

(Ar.) beden, vücut (3b/4)

beķā

(Ar.) kalıcılık, ölmezlik (14b/9)

bekle-

koruyucu olarak göndermek
(4a/15)

belki

(A.+F.) belki, ihtimal ki (11b/8)

ben

ben, teklik 1. şahıs zamiri (9b/8)

bencileyin

benim gibi (15a/6)

berį

(Ar.) uzak (13a/3)

berķ

(Ar.) şimşek (5b/8)

bes

(Far.) yeterli, çok (7a/4)

besle-

beslemek, yetiştirmek (3b/6)

beş

beş, “5” (7a/7)

beşāret

(Ar.) müjde (9b/13)

beyān

(Ar.) bildirme (3b/2)

beyt

(Ar.) ev, ev halkı (11b/4)

bez, biz

bez, elbise, (3b/15)

beźbaģt

(Far.) talihsiz (2a/6)

bezdür-

vazgeçirmek (8a/3)

beze-

süslemek (6b/7)

bezek

süs (6a/10)

bí-ʿ aded

(Ar.) İlk ezanı okuyan Bilâl-i

Bilāl

Habeşî (12a/2)
bildür-

haber vermek (2b/4)

bile

ile, beraber (7a/7)

bilemce

yanımda, beraberimde (14b/15)

biñ

bin, “1000” (4a/1)

binā

(Ar.) yapı (4b/15)

bí-nihāyet

(Far.) sonsuz (7b/7)

bí-niyāz

(Far.) yalvarmasız, ihtiyaçsız
(13b/15)

bir

bir, tek; herhangi bir (13b/5)

biraz

biraz, az (13b/1)

birbiri

karşılıklı olarak (13b/7)

birer

birer, herkese bir (7a/11)

biryān

(Far.) kebap (11b/4)

bi’smillâhi’r-raģmâni’r-raģím (Ar.) Rahman ve
Rahim olan Allah’ın adıyla
(başlarım) (1b/1)
1. bitmek, sona ermek (14b/13)

bit-

2. (bitki) büyümek (6a/8)

(Far.) sayısız, çok

(10a/15)

biz

biz, çokluk 1.şahıs zamiri (1b/7)

bízār

(Far.) bıkmış, usanmış (13a/8)

biç-

biçmek, kesmek (2a/3)

bol

çok (6b/15)

bigi

gibi (3a/15)

boş

boş, içinde bir şey olmayan

bí-ĥaber (Far.) habersiz (13a/6)
bí-ģad

(Far.) sınırsız

bí-ģicāb
bil-

(15a/2)
(6b/4)

boyan-

boyanmak (8a/8)

(Far.) perdesiz (6a/10)

boz-

bozmak, zarar vermek (1b/7)

bilmek, anlamak (2a/3)

böyle

böyle, bu şekilde (2b/5)
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bu

bu işaret sözü (6a/3)

Būbek(i)r, Ebûbek(i)r

(Ar.) çok büyük, ulu (Tanrı)

Celíl

(Ar.) dört halifenin ilki,
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(10b/11)

Hz. Ebubekir (12a/12)

cemʿ

(Ar.) toplanma (5b/1)

buĥār

(Ar.) buhar, su buharı (5a/15)

cemíʿ

(Ar.) tümü (11a/11)

bul-

bulmak (4b/10)

ceng

(Far.) savaş (6b/14)

bular, bunlar

bunlar (2b/3)

cennet

(Ar.) cennet, behişt (7b/4)

bulut

bulut (5a/6)

cevāb

(Ar.) cevap, yanıt (9b/10)

buluş-

kavuşmak (14b/7)

ciger

(Far.) yürek, iç (6b/13)

burc

(Ar.) Zodyak üzerindeki on iki

cihān

(Far.) evren, dünya (4b/11)

takım yıldıza verilen ad (5b/12)

cin(n)

(Ar.) cin (3a/3)

buyur-

emretmek (11a/7)

cism

(Ar.) beden, vücut (12a/1)

buyuruķ

buyruk, emir (12b/12)

cūş

(Far.) coşku (6a/5)

buz

buz, donmuş su (6a/1)

cüdā

(Far.) ayrı (9a/15)

bühtān

(Ar.) iftira (9a/5)

cümle

(Ar.) hep, bütün (2a/11)

büyük

büyük (3a/2)
Ç
C

cān

(Far.) ruh, güç, insanın iç varlığı
(11a/7)

cānlu

canlı (3a/1)

cānsuz

cansız (3b/10)

ceberūt

(Ar.) 1. Allah’ın her şeyin üstünde
olan kudreti (4a/11) 2. acımasız
(2b/15)

Cebrāyil

çaġla-

coşkunca akmak (6a/1)

Çalab

Tanrı, Allah (8b/10)

çalın-

yazmak (14b/6)

çalķu

çalgı, müzik aleti (9a/11)

çek-

1. tutup kaldırmak (9b/14) 2.
duymak, hissetmek (3a/8)

çepel

kirli, pis (6b/5)

çıķ-

1. dışarı çıkmak (12b/1) 2.

(Ar.) Cebrâil, vahiy getiren melek

meydana gelmek (3b/14) 3.

(10b/9)

yükselmek (7b/10)

cehd

(Ar.) çalışma, çabalama (14b/14)

celāl

(Ar.) büyüklük, ululuk (2b/6)

çiçek
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çin

gerçek, soylu (14b/12)

dermān

(Far.) derman, çare (3b/6)

çoġ/ķ

çok, fazla (3a/14)

derneşdür-

toplamak, bir araya getirmek

çoķlıķ

çok (7a/3)

çün

(Far.) nasıl, için, çünkü (9a/9)

destūr

(Far.) izin, müsaade (6a/3)

çünki

(Far.) çünkü (11a/15)

di-

demek, söylemek (14b/2)

dik-

beklemek için birini bir şeyin

(5b/15)

başına getirmek (12a/13)

D
da

dahi (bağlama edatı) (3a/15)

daĥı

de, dahi, bile (2a/2)

dārü’l-fenā

(A.t.) dünya (14b/9)

dārü’l-ķarār

(A.t.) baki yer, ahiret (14b/11)

daʿ vet

(Ar.) davet, çağrı (7a/14)

dāyim

(A.<dā’im) daima, her zaman
(14b/5)

dāyimā

(A.<dā’imā) daima, her zaman
(3b/14)

diken

diken, bitkilerdeki ucu sivri kısım
(6a/14)

dil

dil, konuşma ve tat alma
organı (8a/11)

dile-

istemek, arzu etmek (4b/15)

din-

bitmek, sona ermek (8b/9)

dín

(Ar.) din, diyanet, inanç (1b/8)

diñle-

dinlemek, kulak vermek (10a/9)

dir-

dermek, toplamak (5a/1)

diri

diri, canlı (4a/5)

diríġā

(Far.) yazık, eyvah (10b/7)

diril-

toplanmak, derli toplu olmak

de

de, dahi (bağlama edatı) (7b/10)

deg-

ulaşmak (7b/10)

degşür-

devşirmek, toplamak (5a/12)

degül

yok, değil (4a/8)

dirilik

diri olma, canlılık (8a/15)

degür-

ulaştırmak (9b/11)

dirlik

hayat, yaşayış (4a/2)

dek

tek, sadece (2a/1)

díźār

(Far.) yüz (1b/13)

dem

(Far.) zaman (3a/9)

don/ñ-

donmak, su katı hale gelmek

deñiz

deniz (7a/5)

deñlü

denli, kadar (3a/1)

dōst

(Far.) dost, sevilen kişi (7b/5)

derd

(Far.) dert, üzüntü (3a/12)

dök-

dökmek, akıtmak (3a/8)

derdā

(Far.) yazık, vah vah (11b/5)

dön-

hareket etmek, yönelmek;

dergāh

(Far.) Tanrı katı (10a/15)

(5a/1)

(6a/1)

değişmek (5b/1)
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duʿ ā

(Ar.) dua, Allah’a yakarış (9a/9)

eger

(F.<eger) eğer, şayet (2a/7)

dur-

1. hareketsiz durmak; bir yerde

eglen-

oyalanmak (8a/14)

bulunmak (8b/11)

ehl

(Ar.) topluluk, cemaat (2b/3)

ek-

hazırlamak (2a/3)

ekin

hububat bitkisi

eksil-

eksilmek, azalmak (5b/13)

el

el, uzuv (12b/1)

elfirāķ

(Ar.) ayrılık sözü, elveda (8a/9)

elvidaġ

(A.<el-vida’) vedalaşma sözü

2. yardımcı fiil (2a/10)
dut-

tutmak; ele geçirmek; kaplamak;
oruç tutmak (6b/14)

duy-

hissetmek (4a/13)

dü

(Far.) iki (3a/15)

dügün

düğün (8b/1)

dükel

hep, bütün, hepsi (5b/6)

dün

gece (5b/13)

dünyā

(Ar.) dünya, yeryüzü (2a/8)

dürlü

türlü, çeşit çeşit (5a/7)

düş-

düşmek (13a/1)

düşman

(Far.) düşman, hasım (7b/6)

düşmen

(Far.) düşman (5b/9)

düşür-

uğratmak (5a/2)

düz-

düzene sokmak, süslemek (6b/8)

(5b/7)

(8a/2)
(Ar.) emniyetli, şüphesi olmayan

emín

(7b/6)
emr

(Ar.) buyruk, ferman (4b/3)

enbiyā

(Ar.) nebiler, peygamberler
(4a/15)

endíşe

(Far.) düşünce, tasa (6b/2)

enŝār

(Ar.) yardımcılar, koruyucular
(11a/10)

er

erkek, yiğit (7b/15)

(Ar.) sonsuz, sonsuza kadar

eri-

erimek, sıvı hale gelmek (4b/8)

(13a/12)

esenle-

vedalaşmak (8b/11)

(Ar.)Dört halifeden ilki, Hz.

esenleş-

vedalaşmak (8b/12)

Ebûbekir (12b/8)

eśer

(Ar.) iz, işaret (13a/13)

ecel

(Ar.) ölüm zamanı (3b/6)

eski-

eskimek, yıpranmak (3b/15)

eczā

(Ar.) parçalar, kısımlar (5b/4)

efġān

(Far.) ıztırap ile inleme (11b/4)

efźal

(Ar.) çok faziletli (10b/2)

E
ebed

Ebūbek(i)r

Es-selāmu ʿ aleyke
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(Far.) bağırarak ağlama, inleme

fiġān

(9a/8)

(1b/14)

ev

ev, hane (5a/13)

evet

evet, onay sözü (4a/5)

evlād

(Ar.) çocuklar (11a/10)

evvel

(Ar.) önce (2a/10)

eyit-

söylemek (11a/12)

eyle-

yapmak, kılmak (yardımcı fiil)
(5a/10)

fikir

(A.<fikr) düşünce (14a/4)

firāķ

(Ar.) ayrılık (3a/15)

firķat

(A.<furķat) ayrılık (12a/7)

fitne

(Ar.) karışık, sıkıntı veren (7b/4)

G, Ġ
ġaflet

(Ar.) aymazlık, gafillik (2a/15)

gāh

(Far.) bazen, kimi vakit (5b/12)

eyü

iyi (14a/4)

eźān

(Ar.) ezan, namaz çağrısı (11b/13)

ġālib

(Ar.) üstün gelen, yenen (14b/12)

ezel

(Ar.) öncesizlik (6b/12)

ġam

(A.<ġamm) keder, dert (12a/2)

ġaríb

(Ar.) kimsesiz, gurbette yalnız

F
Faģr-ı ʿ ālem (F.t.) âlemin övüncü, Hz.
Muhammed (11b/15)
faģr

(Ar.) şeref, onur (10b/4)

fakírlıķ

fakirlik, yoksulluk (7a/1)

fāni

(Ar.) ölümlü (2a/14)

fāsid

(Ar.) kötü, bozuk (6b/2)

Fāšıma

(Ar.) Hz. Peygamber’in Hz.
Hatice’den olan en küçük kızı, Hz.

kalan
ġarķ

(Ar.) yok olma, yokluk (14b/9)

feraģ

(Ar.) gönül açıklığı, sevinç (6a/6)

ferişteh

(F.<firişte) melek (2b/2)

feryād

(Far.) haykırış, çığlık (7b/11)

(Ar.) boğma, boğulma (mec.)
(7a/4)

ġaybet

(Ar.) arkadan konuşma,
çekiştirme (9a/10)

ġāyet

(Ar.) çok, pek çok (13b/3)

ġayret

(Ar.) çaba, çalışma (13b/14)

ġayrı

(A.<ġayr) başka, diğer (2b/6)

geç-

geçmek, bir yerden bir yere

Ali’nin zevcesi (11a/13)
fenā

(14b/7)

gitmek (2a/11)
geh

(Far.) bazı, ara sıra (5a/7)

gel-

gelmek, ulaşmak; getirmek;
ortaya çıkmak (11b/7)

gendü

kendi (12a/5)

geñez

kolay (1b/4)
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ger

(F.<eger) eğer (14b/11)

gerek

lazım (11b/10)

getür-

getirmek (2a/3)

gey

çok (12a/5)

gez

kez, kere (9a/14)

gez-

gezmek, dolaşmak (6b/6)

ġıll u ġışş

(Ar.) kin ve hile (6b/5)

ġıybet

(Ar.) dedikodu, çekiştirme (9a/5)

gibi

gibi, benzer (9b/14)

gice

gece (5b/14)

giç-

geçmek (3a/5)

gider-

ortadan kaldırmak, yok etmek

bir şeye uygun olarak, gereğince
(5a/1)

gösteril-

gösterilmek, işaret edilmek
(15a/5)

(4b/13)
gir-

göre

götür-

götürmek; taşımak (13b/11)

göyün -

yanmak (7a/1)

göz

göz, görme organı (6b/9)

gözük-

gözükmek, görünmek (5b/15)

göz yaşı

gözyaşı (3a/8)

ġuŝŝa

(Ar.) keder, kaygı, tasa (1b/9)

güccük

küçük (3a/2)

gül-

gülmek; sevinmek

güldür-

sevindirmek

gül

(F.gûl) gül, çiçek (4b/13)

gülzār

(Far.) gül bahçesi (7b/5)

gün

gün, 24 saatlik zaman; güneş

girmek, dışardan içeriye girmek
(7a/5); dönüşmek (5a/7)

girü

geri, tekrar (14b/7)

giryān

(Far.) ağlayan (11b/4)

git-

gitmek, yönelmek; yok olmak
(14b/12)

(7a/4)
günāh

(Far.) günah, dinî suç (8b/15)

günāhkār

(Far.) günahlı, çok günah işleyen
(9a/4)

giy-

giymek (6a/11)

gizlü

gizli (6a/10)

göç

göç, hicret (14b/10)

gök

gök, gökyüzü (4b/9)

gökçek

güzel (7a/9)

göñül

gönül, kalpteki duygu gücü (1b/3)

gör-

görme; idrak etmek; tanık olmak;
yapmak (3a/12)
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gündüz

gündüz, sabah (5b/14)

güneş

güneş, şems (5b/12)

güzįde

(Far.) seçkin (4a/14)

H, Ģ, Ĥ
ĥaber

(Ar.) haber, bilgi (4b/1)

ģabíb

(Ar.) sevgili (11a/5)

Ģabíballah

(Ar.) Hz. Muhammed (8a/9)
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ĥabíś

(Ar.) kötü, uğursuz (7b/1)

ĥātem

(Ar.) son (11a/13)

ģācet

(Ar.) dilek (13b/1)

ģāšun

kadın; eş (11b/8)

ģādiś

(Ar.) yeni, yenilik (5b/6)

havā

(Far.) hava (5a/8)

ģaķ (1)

(A.<ģaķķ) doğru, gerçek (4b/1)

ĥayr

(Ar.) hayır, iyilik (8a/1)

Ģaķ (2)

(Ar.) Allah (3a/7)

ģayrān

(Ar.) hayran, hayret eden (7a/11)

ģāl

(Ar.) durum, vaziyet (7a/2)

Ĥayre’l-enām

(Ar.) yaratılmışların en hayırlısı

ĥalāŝ

(Ar.) kurtulma, kurtuluş (7b/3)

ĥalķ

(Ar.) insanlar (4a/15)

ģayvān

(Ar.) hayvan (3a/3)

ģāllu

hali olan (3a/4)

ģazān

(Far.) sonbahar (5b/12)

ģamd

(Ar.) Allah’a şükretme (3b/10)

ģāżir

(Ar.) bizzat bulunan (5a/1)

ģarāb

(Ar.) yıkık, viran (2a/4)

ģażret

(Ar.) saygı ifadesi;

ģarām

(Ar.) haram, dini bakımdan yasak

(Hz. Muhammed) (12a/3)

huzur, makam (11a/2)

olan (8b/15)

helāk

(Ar.) ölme, yok olma (2b/10)

ģarāret

(Ar.) sıcaklık (5a/15)

hem

(Far.) hem, dahi (4b/2)

ģareket

(Ar.) hareket, devinim (6a/2)

hemān

(Far.) hemen; öylece (2b/10)

ģarír

(Ar.) ipek (10a/1)

hemçü

(Far.) gibi (10b/13)

ģarket

(A.<ģareket) hareket, devinim

hep

hep, bütün (2b/10)

(6a/5)

her

(Far.) her, her bir (5b/6)

(Ar.) Hz. Ali’nin büyük oğlu

hergíz

(Far.) asla, katiyyen (1b/11)

(11a/14)

hevā

(Far.) istek, nefis (4a/6)

ģasen

(Ar.) güzel (11a/14)

heves

(Ar.) gelip geçici istek (6b/6)

Ģasíb

(Ar.) değerli, itibarlı (Allah’ın

hezār

(Far.) bin, pek çok (1b/2)

sıfatlarından) (1b/13)

ģicāb

(Ar.) perde (5a/3)

ģasret

(Ar.) özlem (2a/6)

híç

(Far.) hiç, hiçbir, asla (3a/15)

ģāsŝ u ʿ ām

herkes (14b/3)

ĥiffet

(Ar.) hafiflik (13b/2)

ģasta

(F.<ģaste) hasta, rahatsız (13b/3)

hikmet

(Ar.) gizli, ilahi sebep (6b/9)

ģaste

(Far.) hasta, rahatsız (10a/10)

ĥišāb

(Ar.) hitap, seslenme (8b/4)

ģāŝŝu’l-ĥāŝŝ

(Ar.) en has, en güzel (7b/3)

ģiźmet

(Ar.) hizmet, iş görme (7a/3)

Ģasan
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ģōş

(Far.) hoş, güzel, iyi (6a/12)

iç-

içmek (4b/14)

ĥōşnūd

(Far.) razı, memnun (8b/7)

içerü

içeri (12a/11)

Ĥudā

(Far.) Allah (9a/15)

içre

içinde (1b/13)

Ĥudāya

(Far.) ey Allah’ım! (11a/9)

içün

için (7b/11)

ĥūlu

huylu, huya sahip (4a/5)

iģsān

(Ar.) iyilik, bağış (9b/2)

ģurrem

(Far.) şen, sevinçli (5a/8)

iģtiyār

(Ar.) seçme, seçilme (8a/15)

Ĥuźā

(Far.) Allah (2b/12)

ʿ iķāb

(Ar.) eza, eziyet, azap (10a/7)

hükm

(Ar.) hüküm, karar (10b/11)

iki

iki, “2” (4a/2)

hümām

(Ar.) himmetli, azimli (12a/13)

ikinci

ikinci, birinciden sonra (4a/11)

ģürmet

(Ar.) hürmet, saygı (8a/7)

ikrām

(Ar.) ağırlama, hediye etme

Ģüseyin

(Ar.) Hz. Muhammed’in torunu
ve Hz. Ali’nin küçük oğlu (11a/14)
I

ır-

uzaklaştırmak (1b/15)

ıraķ

uzak (1b/12)

ışıla-

ışıldamak, parlamak (4a/4)

ʿ ışķ

(Ar.) aşk (3a/12)

ıżšırāb

(Ar.) acı, elem, sıkıntı (8b/9)
İ

(7a/13)
iķtidâ

(Ar.) tâbi olma, uyma (12b/6)

il

memleket; halk (2a/14)

İlāh

(Ar.) Tanrı, Allah (3b/9)

ile

ile; ve (13b/14)

ileri/ilerü

ileri; önce (15a/1)

ilet-

iletmek, ulaştırmak (7a/3)

illā/ille

(Ar.) yalnız, -den başka (11b/3)

ilt-

iletmek, ulaştırmak (10a/2)

imām

(Ar.) imam, namaz kıldıran kişi

i

(F.<ü) ve (3a/3)

İblís

(Ar.) şeytan (4a/5)

ibn

(Ar.) oğul (13b/3)

imāmet

(Ar.) imamlık (13b/13)

İbni ʿ Abbās

Hz. Muhammed’in amcasının

imāmlıķ

imam olma, imamlık (12b/5)

oğlu, Abdullah b. Abbas (13b/3)

ímān

(Ar.) inanç (1b/15)

(Ar.) bir olaydan çıkarılan ders

imdi

şimdi (4b/9)

ʿ ināyet

(Ar.) lütuf, ihsan, iyilik (1b/10)

in-

inmek, yağmak (5b/2)

ʿ ibret

(9a/2)
iç

iç; ara; kalp (3a/3)

(12a/13)
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ins

(Ar.) insan (4b/9)

intižār

(Ar.) bekleme (8a/15)

ir-

ermek, ulaşmak (3a/1)

ķabż

(Ar.) alma (10b/4)

ireş-/iriş-

erişmek (11b/13)

ķaçan

nasıl, ne kadar (3b/13)

irgür-

eriştirmek, ulaştırmak

ķadar

ölçüsünde, miktarında (3a/10)

ķadem

(Ar.) ayak (3a/9)

(8b/10)

ķabūl

(Ar.) rıza gösterme, onaylama,
müsaade etme (11a/12)

ise

ise (13a/12)

ķafes

(Ar.) kafes (2a/3)

İslām

(Ar.) İslam, Müslümanlık (1b/15)

ķal-

olduğu yeri korumak, sürdürmek;

issi

sıcak (6b/14)

iste-

istemek, arzu etmek (10b/15)

ķalam

(Ar.) kalem (14b/6)

istet-

istetmek, çağırtmak (13b/3)

ķamer

(Ar.) ay (11a/14)

iş

iş, olay (2b/4)

ķamu

bütün, hep; herkes (12a/15)

işāret

(Ar.) belirti; gösterme (2b/14)

ķan

kan, kırmızı vücut sıvısı (4b/14)

işbu

bu, özellikle bu (8a/13)

kān

(Far.) memba, kaynak (10b/7)

işit-

işitmek, duymak; anlamak

ķan-

doymak (4b/14)

ķança

nice, ne kadar (5a/11)

ķanda

nereye, nerede (8a/7)

ķapu

kapı (10b/15)

ķar

kar, bir yağış türü (5b/4)

kār

(Far.) kazanç (7b/6)

ķara

siyah; karanlık (4a/4)

ķaraluķ

karanlık (6a/8)

ķarañu

karanlık (6b/15)

ķarār

(Ar.) değişmez olma, sabitlik

bulunmak (2b/10)

(10b/11)
işle-

işlemek, yapmak (9a/8)

it-

etmek, eylemek, yapmak (8a/5)

ʿ itāb

(Ar.) azarlama (10a/7)

itdür-

etirmek, yaptırmak (1b/5)

iʿ tibār

(Ar.) saygınlık (5b/11)

ive

derhal (8b/10)

iy

ey! (seslenme edatı) (7a/15)

izn

(Ar.) izin, müsaade (10b/3)

ʿ izzet

(Ar.) saygı, ikram (5a/2)

K, Ķ
ķabķara

kapkara, simsiyah (4a/6)

(6a/2)
ķaraz

(A.<ġaraz) kin, öç (9a/1)

ķarındaş

kardeş (11a/3)

ķarış-

bulaşmak (9b/1)
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ķarşu

ön, kat, huzur (5a/2)

(Ar.) kıyamet, hesap günü

ķaŝd

(Ar.) amaç; kötü niyet (1b/8)

ķat

kat, katman, derece; huzur,

ķız-

ısınmak (6b/4)

makam (4b/5)

ki

bağlama edatı (4a/12)

ķatı

çok, fazla (5a/6)

kim (1)

kim, hangi kişi (2b/1)

ķatlan-

sabretmek, tahammül etmek

kim (2)

ki, bağlama edatı (1b/7)

(8b/8)

kimisi

kimi, bazısı (4b/4)

ķayda

nerede (11a/3)

kimse

hiç kimse; herhangi bir kişi (7a/2)

ķayd

(Ar.) bağ, can (14b/10)

kir

kir, pislik (3b/15)

ķayna-

coşmak (6a/4)

kişi

kişi, kimse (10b/12)

ķazan-

elde etmek (6b/4)

kitāb

(Ar.) kitap (15a/10)

ķaz-

toprağı açmak, oymak (6b/3)

ķo-

koymak, bırakmak (12b/1)

keffāret

(Ar.) şer’i bedel (2a/2)

ķoĥu

koku (6a/12)

kelām

(Ar.) söz (8a/13)

ķoķ-

kokmak (4a/1)

kemāl

(Ar.) olgunluk, yetkinlik (4b/6)

ķoķu

koku (7a/11)

kerem

(Ar.) lütuf (1b/6)

ķoltuķ

kolun gövde ile birleştiği yer

Kerrūbiyyūn

(Ar.) Allah’a en yakın kabul edilen

(11b/12)

(13b/11)

meleklerin en büyükleri (4b/4)

ķop-

çıkmak, yükselmek (5a/6)

kesil-

bitmek (3b/15)

ķorķ-

korkmak; endişe etmek (1b/9)

ķıl

kıl, tüy (3a/10)

ķorķu

korku, endişe (1b/3)

ķıl-

etmek, eylemek, yapmak (7b/12)

ķoy-

bırakmak (6b/1)

ķıldur-

ettirmek (1b/9)

köprü

köprü (Sırat köprüsü) (3a/5)

ķılıç

kılıç, çelik silah (4b/14)

ķudret

(Ar.) güç, Allah’ın gücü (5b/10)

ķıŝa

kısa, az süren (5b/13)

ķul

kul, insan (9b/13)

ķısmet

(Ar.) talih, şans (3a/6)

ķulaķ

kulak, işitme uzvu (9a/9)

ķış

kış mevsimi (5b/12)

ķulluķ

kul olma, ubudiyet (8b/6)

Ķurān

(Ar.) Kur’an-ı Kerîm (9a/13)
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(Ar.) kurban, canını feda eden

maʿ rifet

(8b/2)

maʿ rūf

(Ar.) bilme, biliş (4a/7)
(Ar.) dini bakımdan uygun
görülen (9a/8)

kurtarmak, kurtulmasını sağlamak
(14b/14)

maʿ şūķluķ

sevilme hali (3a/12)

ķurtıl-

kurtulmak (6b/12)

mecāl

(Ar.) güç, takat (4a/2)

ķurtul-

kurtulmak (7b/1)

meclis

(Ar.) topluluk (13a/7)

ķutlu

uğurlu, hayırlı (7a/9)

meded

(Ar.) yardım, imdat (10a/15)

ķuvvet

(Ar.) güç, kuvvet (12a/1)

medģ

(Ar.) övme (8a/12)

melāk

(Ar.) görmek, mazhar olmak
(4b/9)

L
laʿ ín

(Ar.) lanetlenmiş (7b/6)

lāyıķ

(Ar.) layık, yaraşır, uygun (3b/7)

lušf

(Ar.) lütuf, ihsan (2a/1)

M

melāl

(Ar.) üzüntü, hüzün (12a/2)

melāyik

(Ar.) melekler (2b/15)

melekūt

(Ar.) melekler âlemi (2b/15)

Melekü’l-Mevt (Ar.) ölüm meleği, Azrail (6b/10)
melūl

(Ar.) üzgün (7a/15)

memāt

(Ar.) ölüm (10b/5)

mādemki

(A.+F.) madem (3b/14)

menfaʿ at

(Ar.) fayda (3a/7)

maġbūn

(Ar.) şaşkın, şaşırmış (2a/7)

menfaʿ atlü

faydalı (3b/4)

maģlūķ

(Ar.) yaratılmış (2a/13)

menzil

(Ar.) yolculukta durulan yer,

Maģmūd

(Ar.) eserin yazarı (4b/11)

maķām

(Ar.) mevki, kat, yer (9b/11)

mertebe

(Ar.) derece (4b/10)

maķbūl

(Ar.) kabul edilen (13b/1)

mescid

(Ar.) minaresiz küçük cami

maķŝūd

(Ar.) gaye, emel (8b/3)

konak (1b/11)

(11b/15)

maʿ lūm

(Ar.) bilinen (3b/12)

meşġūl

(Ar.) bir işle uğraşan (12b/8)

maʿ mūr

(Ar.) bayındır (6b/8)

mevt

(Ar.) ölüm (9b/9)

maʿ nâ

(Ar.) anlam (14a/4)

mı / mi

soru edatı (14b/4)

maʿ nî

(A) anlam, mana (4a/5)

miģnet

(Ar.) dert, sıkıntı (11b/5)

manŝıb

(Ar.) makam, derece (7b/10)
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miģrāb

(Ar.) camide Kâbe’yi gösteren,

Müsteʿ ān

573

(Ar.) kendisinden yardım

imama ayrılmış yer (12b/12)

beklenen (Allah’ın sıfatlarından)

miķdār

(Ar.) nicelik, ölçü (2b/11)

(1b/10)

minber

(Ar.) camide hutbe okunan

müstešāb

(Ar.) hoş, güzel (10a/3)

yüksek yer (14b/1)

müsülmān

(Ar.) Müslüman (12b/7)

(Ar.) sevgi (6b/8)

müşrik

(Ar.) Tanrı’ya ortak koşan (7b/9)

müştāķ

(Ar.) özleyen, iştiyaklı (10b/2)

muģabbet

Muģammed Muŝšafâ

son peygamber, Hz.

Muhammed
muģib

(Ar.) seven, sevgi besleyen

muģterem

(Ar.) saygıdeğer

nāgehān

(Far.) ansızın (11b/13)

Muʿ ín

(Ar.) yardımcı (Allah)

naķl

(Ar.) götürme, geçirme (10a/14)

murād

(Ar.) murat, istek

namāz

(Far.) namaz ibadeti, salat (6b/15)

Muŝšafâ

(Ar.) seçilmiş, güzide (Hz.

naŝíb

(Ar.) kısmet (1b/13)

Muhammed) (10a/8)

naŝiģat

(Ar.) öğüt, tavsiye (15a/2)

muştuluķ

müjde, sevinçli haber (7a/14)

nažar

(Ar.) bakma, bakış (4b/11)

muʿ teber

(Ar.) geçerli (12b/7)

ne/ni

ne; hangi şey; neden (3b/3)

mušíʿ

(Ar.) itaat eden (11a/11)

nefis

(Ar.) hoş, güzel (6a/14)

mušlaķā

(Ar.) kesinlikle (2a/7)

nefs

(Ar.) şahsiyet, kişilik (2b/1)

mušmaʿ ín

(Ar.) inanmış, emin olan (8b/6)

nehy-i münkir

(<nehy an-il-münker) şeriatın

mübārek

(Ar.) kutlu, uğurlu (11b/1)

müʾ eźźin

(Ar.) ezan okuyan (11b/13)

mühmel

(Ar.) manasız, boş (4a/7)

nesne

varlık, şey (2b/6)

müʾ min

(Ar.) iman etmiş, inanmış (7a/9)

nev-bahār

(Far.) ilkbahar (6a/3)

münāfıķ

(Ar.) münafık, iki yüzlü (8b/8)

nice

birçok; nasıl (3a/13)

münkir

(Ar.) inkar eden (9a/8)

niçün

niçin, neden (10b/14)

müslim

(Ar.) Müslüman (13a/14)

nidā

(Ar.) seslenme (12b/15)

niʿ met

(Ar.) lütuf, ihsan (3b/11)

nisbet

(Ar.) kıyaslama, ölçü (4a/2)

N

yasak ettiği şeyleri yaptırmama
(9a/8)
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nitekim

gerçekten, hakikaten (4a/15)

niyāz

(Ar.) yalvarma, dua (12a/12)

nūr

(Ar.) aydınlık, parlaklık (7b/11)

ʿ ömr

(Ar.) hayat, yaşam (4b/13)

nurlan-

aydınlanmak (8a/8)

öñce

önce, ilk (14a/15)

nüzūl

(Ar.) inme (11a/4)

öñdin

önce, ilk olarak (9b/5)

öĳ

önce (10a/10)

öp-

öpmek (11b/7)

öz

kendi (9a/11)

O

(Ar.) ikinci halife Hz. Ömer

ʿ Ömer

(13a/6)

o

“o” işaret sözü (3a/9)

od

ateş (5b/10)

oġlan

çocuk (4a/4)

oġul

çocuk (13a/9)

pādişāh

(Far.) padişah, hükümdar (7a/15)

oķı-/oķu

okumak; sesli söylemek (3b/8)

pāk

(Far.) temiz (3b/13)

ol

o (1b/15)

pāre

(Far.) parça (1b/2)

ol-

olmak (2a/6)

pārelen-

parçalanmak (3b/15)

omuż

omuz, kolun gövdeye bağlandığı

pāyidār

(F.<pāydār) kalıcı, sonsuz (14a/1)

yer (4b/4)

perde

(Far.) örtü (4b/8)

orta

ara (5a/6)

perde-dār

(Far.) perdeci, perdeyi açmakla

oruç

(F.<rūze) oruç (6b/14)

ot

ot, bitki (6a/8)

perdesüz

perdesiz, engelsiz (5b/10)

otur-

oturmak (8a/11)

pes

(Far.) o halde, sonra, hasılı (4a/3)

peyġāmber

(Far.) Tanrı’nın elçisi, yalavaç

P

vazifeli kimse (4b/7)

(13a/3)

Ö
öc

neden, etki (8a/7)

öl-

ölmek, hayatı sona ermek (8b/1)

öldür-

öldürmek, ölmesine sebep olmak
(2b/14)

ölü

R
Rab

(Ar.) Tanrı, Allah (13a/14)

rāģat

(Ar.) kolay, sıkıntı vermeyen

ölü, hayatı sona ermiş olan

(2a/2)

(3a/10)
ölüm

ölüm, vefat (3a/1)

raģm
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raģmet

(Ar.) merhamet; ihsan (7a/5)

ŝad hezārān

(Far.) yüz binlerce (8a/6)

rāżı

(Ar.) razı, kabul eden, hoşnut

ŝaf ŝaf

(A.<ŝaff) sıra sıra, dizi dizi

(8b/7)

575

(12b/13)

(Ar.) uygun bulmama, geri

ŝafā

(Ar.) gönül şenliği (11b/10)

çevirme (3b/7)

saġ

sağ, sağ taraf (7a/10)

remz

(Ar.) simge, işaret (5a/9)

ŝaģābe/ ŝaģābí

(Ar.) Hz. Muhammed'i görmüş ve

renk

(Far.) renk (5a/7)

resūl

(Ar.) peygamber; Hz. Muhammed

redd

(10b/12)
Resūlallah

(Ar.) Allah’ın resulü, Hz.

onun sohbetinde bulunmuş
Müslümanlar, ashap (12b/13)
ŝaģrā

(Ar.) çöl (5a/7)

ŝaķın-

uzak durmak (15a/2); saklamak
(3b/2); korumak; düşünmek

Muhammed (12a/4)
revān

(Far.) akan (11b/1)

reyģān

(Ar.) fesleğen, güzel kokulu bir
bitki (6a/12)

(14a/15)
sākin

(Ar.) durgun, dingin (5a/8)

ŝaķla-

esirgemek, korumak (3b/4)

ŝaķlayıcı

koruyucu, esirgeyici (1b/5)

ŝalāģiyyet

(Ar.) yetki (8b/5)

ŝāliģ

(Ar.) dine uygun davranan

rıfķ

(Ar.) yumuşaklık (10b/4)

rıżā

(Ar.) razılık, hoşnutluk (9b/4)

riʿ āyet

(Ar.) uyma, saygı duyma (15a/5)

rişte

(Far.) bağ

rūģ

(Ar.) ruh, can (10a/3)

san-

sanmak, düşünmek (2b/3)

rūşen

(Far.) aydınlık, parlak (6a/6)

saña

sana, “sen” zamirinin yönelme

rūşenlıķ

aydınlık (5b/8)

(7b/15)

hali (1b/11)

S

ŝanʿ at

(Ar.) sanat, ustalık (6a/13)

ŝanki

sanki, güya (7a/7)

saʿ ādet

(Ar.) mutluluk (10b/1)

ŝar-

kuşatmak, giydirmek (10a/1)

ŝabāģ

(Ar.) sabah, gündüz (12a/7)

ŝarģ

köşk (3a/9)

ŝabr

(Ar.) sabır, tahammül (11a/9)

saʿ y

(Ar.) çalışıp çabalama (14b/8)

ŝaç-

saçmak, dökmek (13a/2)

ŝayr(u)

hasta (7b/13)
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sebeb

(Ar.) sebep, neden (10a/11)

sinle

mezar (2a/10)

sebzezār

(Far.) yeşillik, çimenlik (6a/8)

siz

“siz”, çokluk 2. şahıs zamiri

selām

(Ar.) selam, esenleme (7a/3)

selāmet

(Ar.) emniyet, esenlik (13a/14)

selāmla-

selam vermek (8a/12)

sen

“sen”, teklik 2. şahıs zamiri (5a/2)

ŝol

sol, sol taraf (7a/10)

sencileyin

senin gibi (8a/7)

ŝol-

canlılığını yitirmek (4b/13)

sensüz

sensiz (13a/10)

ŝoñra

sonra, ileride (5a/13)

Server

(Far.) başkan, ulu (Hz.

ŝor-

sormak (4b/3)

Muhammed) (10a/14)

sora-

sormak (4b/6)

sev-

sevmek, sevgi duymak (3a/13)

ŝovuķ

soğuk, soğuk hava (5b/2)

śevāb

(Ar.) sevap, Allah tarafından

söykün-

dayanmak (14a/15)

mükafatlandırılan hareket (7b/10)

söyle-

demek, söylemek (9b/7)

sevdür-

sevdirmek (3a/11)

söz

söz, laf, kavil (9a/12)

sevgülü

sevgi ve bağlılık duyulan (8a/2)

ŝu

su, ab (5b/10)

sevin-

sevinmek, mutlu olmak (9b/12)

suç

günah (10a/6)

seyr

gitme, gezinme (5b/12)

ŝuff(e)

(Ar.) dış kapının iki tarafında

seyyid

(Ar.) başkan, ulu (12a/8)

Ŝıddíķ

(Ar.) Hz. Ebubekir (13a/1)

sulšān

(Ar.) sultan, hükümdar (9b/8)

ŝıdķ

(Ar.) doğruluk (11b/11)

ŝun-

sunmak, takdim etmek (7a/12)

ŝıfat

(Ar.) hal, keyfiyet (4a/7)

ŝūret

(Ar.) görünüş, biçim (3a/11)

ŝınuķ

kırgın, kırık (1b/3)

ŝūretā

(Ar.) görünüşte (4a/5)

ŝın-

kırılmak, zayıf düşmek

sükūnet

(Ar.) durgunluk, dinginlik (6a/2)

(12b/3)

sünnet

(Ar.) Hz. Muhammed’in söz ve

(13b/8)
ŝoģbet

(Ar.) görüşüp konuşma, hasbihal
(13b/6)

oturmaya mahsus yer (13b/14)

ŝıyrıt-

çekip kurtarmak (9b/12)

davranışları (15a/5)

ŝız-

çıkmak (6b/5)

süpürge

süpürge (5a/13)

síl

sel (10b/13)

sür-

sevk etmek, itmek (5a/5)

sin

mezar (6b/3)
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(Ar.) yüksek olsun! manasına

şād

(Far.) mutlu, neşeli (7b/2)

gelip Allah adıyla birlikte

şāh

(Far.) padişah (14a/14)

kullanılan söz (2b/4)

şāź

(F.<şād) mutlu, neşeli (5a/8)

šāʿ at

(Ar.) ibadet (6b/15)

şāźílıķ

mutluluk (9b/13)

šabíb

(Ar.) hekim (3a/7)

şefāʿ at

(Ar.) Birinin suçunun

šaġ

dağ (5a/14)

bağışlanması veya dileğinin yerine

šaġıl-

dağılmak (5a/11)

getirilmesi için o kimseyle Tanrı

šaġla-

acısı yüreğine işlemek (11a/8)

šaġnıķ

dağınık (5b/3)

šaġnuķ

dağınık (5a/12)

arasında peygamberin yaptığı
aracılık (15a/8)
şefíʿ

(Ar.) şefaatçi (11b/12)

şefíķ

(Ar.) şefkatli, merhametli (1b/13)

taģķíķ

(Ar.) gerçekten (2a/3)

şems

(Ar.) güneş (11a/14)

taķvā

(Ar.) Allah’tan korkma, züht

şerbet

(Ar.) içilecek tatlı şey (2a/11)

şerr

(Ar.) kötülük, fenalık (6b/12)

şevķ

(Ar.) arzu, keyif (6a/5)

Şeyšān

(Ar.) şeytan, iblis (7b/6)

şiʿ ir

(Ar.) şiir, manzume (4b/12)

şimdi

şimdi, şu an (7a/3)

şol

şu, o (8b/14)

şöyle

şöyle, şunun gibi (4b/2)

şu

(15a/2)
šalabı-

oynayıp sıçramak (8b/9)

šaleb

(Ar.) arzu, istek (4b/15)

tamām

(Ar.) hep, bütün; tamamlanmış
(9b/9)

šamu

cehennem (6b/4)

Tañrı

Tanrı, Allah (7a/14)

šapu

huzur, makam (10b/15)

şu (işaret sözü) (3a/7)

tarģ

(Ar.) bırakma, dağıtma (7b/8)

şūríde

(Far.) karışık (6a/1)

tārumār

(Far.) karmakarışık, perişan (5b/3)

şükr

(Ar.) teşekkür (3b/7)

šaş-

kenarları aşmak; akarsu vb
yatağından çıkmak (6a/4)

T, Š
tā

(Far.) kadar, değin (4a/9); işte
(6a/13)

šaş

dış (4a/4)

šat

tat, lezzet (3a/6)

šaš-

tatmak, hissetmek (3a/4)
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šatlu

tatlı, lezzetli (7a/9)

šoyla-

šavāf

(Ar.) etrafını dolaşma (14a/7)

tefekkür

(Ar.) düşünme (5b/11)

töhmet

(Ar.) suç, suçlama (8b/8)

tegür-

ulaştırmak (11a/9)

šur-

durmak; kalkmak (12a/3)

tekbír

(Ar.) “Allahu ekber” sözünü

turāb

(Ar.) toprak (2a/4)

söyleme (12b/13)

šuraķ

yurt, mahal (8a/6)

temiz

(Ar.) arı, pak (5a/13)

šut-

tutmak; yerine getirmek (11b/11)

ten

(Far.) vücut, beden (2a/4)

šuy-

duymak, işitmek; hissetmek

terbiyet

(Ar.) terbiye, edep (3b/2)

terk

(Ar.) bırakma, vazgeçme (8b/5)

tertíb

(Ar.) hazırlık, düzen (9b/14)

tesbíģ

(Ar.) “subhanallah” sözünü

bağışta bulunmak, sevindirmek
(8a/12)

(2b/11)
tüg

tüy (6a/13)

U

söyleme; zikir (3b/14)

u

(Ar.) ve (6b/1)

tesellí

(Ar.) avuntu (11b/9)

uç

tepe (8a/11)

teşvíş

(Ar.) karışıklık; sıkıntı (2b/4)

uç-

uçmak, göğe yükselmek (7b/4)

šırāķ

(Ar.) gitmek, bırakmak (13a/7)

uçmaķ

(Soğd.<uştmaĥ) cennet (10a/1)

tíz

(Far.) çabuk, derhal (8b/1)

uġra-

maruz kalmak; yaklaşmak (1b/6)

tízcek

çabucak, hemen (8b/3)

uġrat-

maruz bırakmak (1b/4)

šoġ -

çıkmak, ortaya çıkmak (5b/9)

ulaş-

yetişmek, erişmek (14a/3)

šoġrı(/u)

gerçek, hakiki (15a/5)

ulaşdur-

yetiştirmek, eriştirmek

šol-

dolmak, kaplamak (11b/14)

ulu

büyük, yüce (3a/15)

šolu

dolu, buz şeklindeki yağış (5a/14)

ululuķ

yücelik (8b/6)

šon

elbise (6a/11)

umu

ümit, istek (12b/3)

šonan-

donanmak, giyinmek (6a/11)

unut-

unutmak (6b/6)

šonzuķ

yakıt (9a/6)

ur-

vurmak, saplamak (4b/14)

šopraķ

toprak (2a/4)

usan-

bıkmak (4b/13)

šoy-

doymak, kanmak, tatmin olmak

uŝ

akıl (13a/1)

(3a/3)

uŝūl

(Ar.) alçak sesle şūr (14b/2)
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uş

şöyle, şu (14b/12)

vašan

(Ar.) yurt (14b/12)

uy-

dinlemek, tabi olmak (6b/5)

vay

şaşma anlatan bir söz (12b/4)

uyan-

uyku durumundan çıkmak;

vaʿ ž

(Ar.) dini öğüt, vaaz (9a/13)

vefā

(Ar.) bağlılık (10a/5)

vefāt

(Ar.) ölüm (10b/5)

velí

(Far.) velakin, amma (9b/13)

vesvese

(Ar.) kuruntu, şüphe (4a/6)

vidāġ

(Ar.) veda (11b/9)

vidāġlaş-

vedalaşmak (8b/12)

vir-

iletmek; bağışlamak (3a/6)

vü

(Far.) ve (2a/9)

canlanmak (2a/15)
uyĥu

uyku (4b/15)

uyu-

uyumak (6b/3)

uza-

uzun sürmek (5b/13)

uzat-

uzatmak, yönelmek (14a/10)

uzun

uzun (6b/14)

Ü
ü

(Ar.) ve (4b/9)

üç

“üç”, 3 (2b/12)

üçünci

üçüncü, ikinciden sonra gelen

Y

(4a/11)
ümmet

(Ar.) bir peygambere inanan
cemaat (11b/10)

üst

üst, üzeri; yukarı; sonrası (2a/6)

üzeri

üst, üzeri (2b/1)

yā

(Ar.) ey! hey! (ünlem) (1b/8)

yaġ

yağ (9b/14)

yaġ-

yağmak, gökten düşmek (5b/5)

yaġmur

yağmur (5b/2)

yaķ-

tutuşurmak; çok üzmek (6b/13)

yaķın

az bir arası olan, uzak karşıtı
(11b/7)

V
vā

(Ar.) vah, yazık! (11b/5)

yalan

yalan, doğru olmayan (9a/6)

vācib

(Ar.) yapılması gerekli olan (4b/1)

yalvar-

yalvarmak, istemek (8b/3)

(Ar.) korku, üzüntü (12b/15)

yan-

yanmak, tutuşmak; çok üzülmek

vaģşet
vaķt

(Ar.) vakit, zaman, süre (4a/3)

var

olmak, bulunmak (3a/1)

var-

gelmek, ulaşmak (5b/1)

vaŝf

(Ar.) tarif etme (14a/9)

(4a/10)
yaʿ ní

(Ar.) demek, şu demek ki (2b/6)

yañlış

hatalı (9a/6)

yapış-

yaklaşmak, bulaşmak (9b/1)

yār

(Far.) dost (5a/15)
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yara-

yakışmak, uygun olmak (14b/8)

yıl

yıl, sene (4a/1)

Yaradan

yaratıcı, Allah (4a/9)

yi-

yemek (4a/13)

yaradıl-

yaratılmak (6a/6)

yigle-

üstün tutmak (4a/15)

yaradılmış

yaratılmış, mahluk (4a/2)

yil

rüzgar (4a/1)

yaraķlan-

hazırlanmak (14b/12)

yimek

yemek (4a/13)

yaramaz

yaramaz, kötü (4a/7)

yine

yine, tekrar (13a/1)

yārān

(Far.) dost, arkadaş (13b/4)

yiñ-

yenmek (13a/5)

yarat-

yaratmak, halk etmek (10b/2)

yir

mahal, mekan; yeryüzü (3a/10)

yarın

ahiret günü (15a/6)

yitür-

kaybetmek (14b/10)

yarlıġa-

bağışlamak, affetmek (9a/7)

yoķ

yok, olmama durumu (2b/3)

yarlıġat-

affettirmek (11b/12)

yoġul-

yok olmak, kaybolmak (5a/6)

yarluķ

buyruk, emir (1b/4)

yol

yol, tarik; yolculuk; ilke (1b/15)

yaş

göz yaşı; su damlası (11a/1)

yoldaş

yoldaş, yol arkadaşı (8a/2)

yat-

yatmak, uyumak (6a/4)

yöri-

yürümek (8b/11)

yaz

yaz mevsimi (5b/12)

yufķa

yumuşak, dayanıksız (12a/14)

yaz-

yazmak, kaydetmek (8a/1)

yüce

yüksek (4b/5)

yazdur-

yazdırmak (8a/3)

yügrüş-

koşuşmak (10a/1)

yazuķ

günah (9a/1)

yürek

kalp, gönül (10b/6)

yedi

yedi, “7” (4b/5)

yürü-

yürümek (9b/6)

yedinci

yedinci, altıncıdan sonra gelen

yüz

yüz, çehre; yüzey (7a/6)

(4b/5)
yeñ-

yenmek, galip gelmek (12b/14)

yene

yine, tekrar (5a/9)

żaʿ f

(Ar.) zayıflık, kuvvetsizlik (14a/6)

yeñi

yeni, eski karşıtı (6a/6)

zaģmet

(Ar.) zahmet, eziyet (6b/12)

yer

bölüm, alan (2b/12); yeryüzü

żaʿ íf

(Ar.) zayıf, güçsüz (12a/5)

(2b/1)

zamān

(Ar.) zaman, vakit (3b/6)

yetiş-

ulaşmak, vasıl olmak (7b/14)

zār

(Far.) ağlayıp inleme (6b/1)

yıķ-

dağıtmak, tahrip etmek (5b/7)

zārílıķ

ağlayıp inleme (14a/9)

Z
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źāt

(Ar.) saygıya değer kimse
(13a/11)

żevķ

(Ar.) hoş duygu, lezzet (6a/5)

źikr

(Ar.) anma, anılma (8a/12)

zindān

(Far.) hapis (7b/3)

zinhār

(Far.) aman! (15a/5)

zira

(Far.) çünkü (13b/3)

ziyān

(Far.) zarar (3b/3)

ziyānlu

zararlı (3b/4)

ziyāret

(Ar.) görmeye gitme (11a/4)

žulmet

(Ar.) karanlık (5b/13)

žulüm

(Ar.) eziyet, cefa (9a/5)

Źü’l-celāl

(Ar.) celâl, ululuk sahibi olan
Allah (2b/6)
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SONUÇ:
Bu çalışmada, Mahmûd isimli bir şaire ait olup 15. yüzyılın başlarında istinsah edildiği düşünülen “Ahvâl-i Mevt”
başlıklı eserin dil incelemesi yapılmıştır. Metnin içinde bulunduğu yazma tanıtılmış, daha sonra eserin dil
özellikleri üzerinde durulmuştur. Ardından metnin transkripsiyonu yapılmış ve son olarak da metnin sözlüğüne
yer verilmiştir. Farklı konularda toplam altı manzumeden oluşan metin hakkında şu sonuçlara varılmıştır:
1. Metin içerik bakımından farklı manzumelerden oluşmakla beraber genel olarak metnin tamamında
hikâyeleştirme metodu kullanılarak yeri geldikçe okuyucuyu bilgilendirme çabası ortaya konulmuştur. Bu
hikâyeleştirme metodunun “Aģvāl-i Melekü’l-Mevt” ve “Aģvāl-i Vefāt-ı Muģammed Muŝšafâ” adlı
manzumelerde öne çıktığı görülmektedir.
2. Şairin öğreticilik kaygısının ilk plânda olması,

eserin sanat yönüne olumsuz etki göstermiştir. Vezin

kusurlarına çokça rastlanmaktadır. Bunlardan bir kısmı “Her kişi ölüm yolından aĥirete / Varur uġrar zaģmete

vü raģmete” beyitinde olduğu gibi bir sözcükteki ünlünün okunmaması yolu ile söyleyişte telafi edilebilir
görülürken bir kısmı ise “Ģaķ taʿ ālā bunlara destūr vire / Ķış gidüben bu gez gelüp ģōş nev-bahār” beyitinde
görüldüğü üzere böyle bir düzeltme imkânına sahip değildir.
3. “Ādem oġlanında vardur kişiler / İçi ķara ille šaşı ışılar”, “Yer yüzinde cümle cānlu öliser/ Büyük ü güccük bu

ģāli bulısar” gibi birçok beyitte görülen açıklık ve akıcılık, muhatabın metni kolaylıkla okuyabilmesini
sağlamaktadır. Ayrıca “Cān ķafesden bilüñüz taģķíķ uçar / Ne ekerse anı getürür biçer” , “Tesbiģ ider lāyıķ

olmazdan Ģaķı / Ger dilersen uşda āyet gel oķı” gibi doğrudan okuyucuya seslenilen beyitlerle muhatabın
dikkati metin üstünde tutulmuştur.
3. Arapça ve Farsça kelimeler de metinde bir hayli mevcuttur; ancak hem dönemin karakteristik özelliği, hem de
mesajın doğru ve dolambaçsız şekilde verilmesi isteği, Türkçe ifadelerin etkin biçimde kullanılmasını sağlamıştır.
Toplam 923 madde başı sözcüğün 474’ü Türkçe, 346’sı Arapça, 100’ü Farsça, 1’i Soğdcadır. Bu duruma göre
%51 Türkçe, %37 Arapça, %10 Farsça ve %0,1 Soğdca madde başı kelime bulunmaktadır. Metinde “bilemce,
çalku, çepel, derneşdür-, ışıla-, söykün-, talabı-, yüğrüş-“ gibi bugün halen ağızlarda yaşayan kelimelerin
bulunması dikkat çekicidir.
4. Metin üzerinde herhangi bir tarih kaydı tutulmamakla birlikte aynı nüshada bulunan ve aynı müstensihin
elinden çıkmış olduğu düşünülen Gülşen-i Râz adlı eserin istinsah tarihi H. 809 (M. 1406) olarak kaydedilmiştir.
Hem müstensihin aynı olması, hem de metnin bu dönemin dil özellikleriyle uyum göstermesi, söz konusu tarihin
yüksek ihtimalle eserin telif tarihi olabileceğini göstermektedir.
5. Edebiyatımızda tabiatın belirli dönemlerini ve bu dönemlerin gerek dünyaya, gerekse topluma etkilerini dile
getiren “bahâriyye”, “şitâiyye” gibi türlerde hatta doğrudan bu başlıklar ile çeşitli eserler kaleme alınmıştır.
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Bununla beraber doğrudan tabiat olaylarının ne sebeple oluştuğu ve bu olayların nasıl hikmetleri haiz olduğu
üzerinde çok durulmamıştır. “Aģvāl-i Buluš” adlı manzume bu bakımdan ayrı bir değere sahiptir.
Yukarıdaki maddelerde belirtildiği gibi metin, Eski Anadolu Türkçesinin son dönemindeki söz varlığını; ayrıca
genel hatlarıyla bu devirdeki düşünce ve inanç dünyasını yansıtması bakımından önem taşımaktadır.
SUMMARY
The work we have studied on it was written by a poet named Mahmûd and it is composed of five different
poems. It is registered by number 06 Mil Yz 6772/1 in National Library of Turkey (in Ankara), Collection of
Manuscripts. The date or place of the work is absent in subject but in another work in manuscript, named
“Gülşen-i Râz”, the date of copy is H. 809 (M. 1406) and their copyists are the same. The name “Risâle-i Mevt”
is the title of first poem. All works in this manuscript are:
1. Ahvâl-i Mevt (1b-15a)
2. Miʾrâc-nâme (15b)
3. Gülşen-i Rāz (16b-136b)
4. Kitābu’l-Menâfiʿ (136a-143b)
The first poem in Ahvāl-i Mevt bears the same name and it is about the condition of dying and after death. In
this poem, the poet emphasizes the transiency of the world life and advises to be ready and make good things
for the life after death. He tells about the situation of people who commit sins and rebels to God. It also
consists a pray for an easy death. Afterwards, there is a short poem about death again. Later in poem “Ahvâl-i
Bulut” which means “situation of clouds”, weather conditions, precipitation forms and their affects were told.
There are some species like “bahâriyye” or “şitâiyye” in Turkish literature but they are more general poems
about seasons. “Ahvâl-i Tamu” is another short poem about the reasons to go to hell. It consists of nine
couples. After this, a poem named “Ahvāl-i Melekü’l-Mevt” tells death situtaion of a faithful person and the
dialogue between him and Angel of Death. God’s good attitude to a good servant is tried to be cited. The parts
of this person’s body (his eyes, ears, hands, feet) is made to be spoken and they tell how they’ve worked in the
way of God to make good things. They bear witness that this person used them all for good acts. Finally, in
“Ahvâl-i Vefât-ı Muhammed Mustafâ”, the dialogue between Angel of Death and Prophet Muhammad and the
events happened before dying is narrated. Firstly Angel of Death comes to the house of Prophet Muhammad
sadly and says that it is time to take his soul. Prophet Muhammad tells his family “ahl-i bayt” that it is time to
leave this world and their sadness is reflected to this poem. By this poem, he wants to show the love and
admiration of companions (sahaba) and Muslim people to Prophet Muhammad. So, as seen, the poems in the
first part don’t have any relationships with others by the angle of context.
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Style of the poet is very clear and it can be undertstood that the text was written for community. Some
measure mistakes and repeated words can be seen in these poems. For this reason, it can be thought that the
poet is not professional and the aim of him is to give advices and warn people especially about death,
judgement day. Also he wants the people to realise and think about wisdom of creation and the perfect system
of the universe.
In this article, firstly, the grammatical structure of the text has been analysed. Phonological and morphological
properties of the text has been given. After this, the text has been transcribed to Latin alphabet. Then, the
dictionary has been prepared. At least, the facsimile has been added.
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