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I

ÖN SÖZ

Bu çalışmada Şeyyad Hamza'nın Yusuf ve Zeliha adlı mesnevisindeki partisip
eklerinin kullanım özellikleri incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken ilk önce partisip
eklerinin Türkiye Türkçesindeki biçimleri üzerinde durulmuştur.

Tezin giriş bölümünde Yusuf ve Zeliha adlı mesnevinin yazarı Şeyyad Hamza ve
eseri hakkında kısa bilgi verildikten sonra kısaca eserin yazıldığı dönemin dil özellikleri
üzerinde durularak eserdeki partisipler incelenmiştir. Bu bölüm Muharrem Ergin'in
Türk Dil Bilgisi ( İstanbul, 1977 ) ve Tahsin Banguoğlu'nun Türkçenin Grameri
( Ankara 1990 ) adlı eserlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma için Dehri Dilçin'in yayınlamış olduğu Şeyyad Hamza Yusuf ve Zeliha
(İstanbul, 1946, Türk Dil Kurumu ) adlı eser kullanılmıştır. Partisip ekli kelimelerin
geçtiği yerler belirtilerek, Türkiye Türkçesine çevirileri yapılmıştır. Ayrıca her
partisipin ait olduğu yerin sayfa, satır numaraları eklenerek partisiplerin fonksiyonları
ve farklı kullanımları verilmiştir.

Çalışmanın sonunda eserde geçen bütün partisipler aldıkları eklere göre bir
dizin halinde verilmiştir.

Bu tezin hazırlanması sırasında

değerli katkı ve yardımlarını esırgemeyen

hocam Yrd. Doç. Dr. Esra Karabacak'a teşekkür ederim. Ayrıca gerek Yüksek Lisans
Eğitimim gerekse tezin hazırlanması sırasındaki desteği nedeniyle eşime de teşekkürü
bir borç bilirim.

A. Volkan Avcı

GİRİŞ
1.

Şeyyad Hamza:

Şeyyad Hamza'yı edebiyat dünyasına ilk tanıtan Fuat Köprülü'dür:
Anadolu'da

13. yüzyılın siyası ve içtimaı buhranları arasında Kalender,

Abdal, Haydari, Babai gibi muhtelif isimler altında her tarafa sokulan Batını
mezhebli

babalardan

biri de

Şeyyad Hamzadır.

Şeyyadlar şehirden şehire,

kasabadan kasabaya gezen bir nevi serseri dervişlerdir ki, gerek şekil ve kıyafet,
gerek

itikatları

itibariyle

Kalenderler,

Haydariler,

Babailer

gibi

Batını

zümrelerinden sayılırdı. Bu asrın son yarısında yaşayan Şeyyad Hamza Acem
süfilerinin ve Ahmed Fakılı gibi Türk şairlerinin daha ziyade şehir halkı arasında
yayılmış klasik şiirlerine olduğu kadar, Yesevi

yolunda olanların, köylüler ve

göçebeler arasında yayılmış olan avami mahiyetteki ilahilerine, hikmetlerine de
tamamen aşina idi. Bundan dolayı serseriyane hayatının kendisini sevkettiği
muhtelif muhitler için her iki tarzda eserler yazdı. Konuları itibarıyla ahlaki
süfiyane mahiyette propoganda eserlerinden ibaret olan bu eserlerde diğer bu cins
eserler gibi sanat gayesi asla hedef alınmamaktadır. Esasen kendisi de edebi
kaideleri iyi bilmeyip sadece Hak'tan
söylemektedir ki

gelen ilhamları kayd ve zabt ettiğini,

klasik edebi ilimlere tamamiyle yabancı olduğu hakkındaki bu

ifade şüphesiz hakikate uygun olmamakla beraber, sanat gayesine tamamen
yabancı olduğunu anlatabilir. Onun hece vezniyle yazdığı bazı küçük parçalar
nazım tekniği itibariyle tabii daha düzgün ve güzeldir; lakin aruz ile yazdığı
parçalarda, bu sanat melekesinin fakirliği derhal göze çarpmakta, devamlı zihaf ve
imaleler kulağa pek çirkin gelmektedir. Böyle olmakla beraber bütün kusurun
yalnız şaire değil, aruz ile henüz kafi derecede uyuşamamış olan bu yabancı kalıba
daima zorlukla tatbik edilebilen Türkçenin o zamanki iptidailiğine ait olduğunu da
unutmamalıyız. Şeyyad Hamza'nın ilkin Körösi Csoma-Archivum (1.3.1922)da
neşrettiğimiz Fena-yı Dünyaya ait bir manzumesinde vezin, nazım şekli, mevzu,

2

eda bakımından
manzumenin

Ahmed Fakih'in tesiri gayet bellidir. Hatta o kadar ki, bu küçük

adeta

Çarhnameye -yalnız

kafiyece

farklı-

bir nazire

tahmin edilebilir. Birkaç parça müstesna olmak üzere eserlerinin
bugün ortada bulunmayan
büyük bir şair olmamakla
selefleri

ve

tesirlidirler.

çağdaşları
Ahmed

Şeyyad Hamza şüphesiz -mesela
beraber,

ile birlikte

Fakih

olduğu

bile

büyük bir kısmı

Yunus Emre gibi -

isimleri

ekseriyetle

unutulmuş

Yunus'un

manevi

şahsiyetinin

teşekkülünde

süfilik

edebiyatının

gelişmesinde

ile beraber

Türkçe

herhalde büyük bir yeri olan Şeyyad Hamza'nın

diğer

birçok

eserleri ve hatırası, bu şiir tarzı

Yunus Emre ve takipçileri ile milli zevke tamamen uyarak çok kudretli temsilciler
yetiştirdikten

sonra, yavaş yavaş rağbetten düşmüş, nihayet 16. yüzyıldan

halk arasında unutulup gitmiştir.
Şeyyad

Hamza'rıın,

itibaren

1

Anadolu

içlerinde

şehir

şehir,

köy köy dolaşmakla

ömür geçiren ve bu arada gittiği her yerde halka sofiyane şiirler söyleyip tasavvuf
yollarını tanıtan, gezici şairlerden biri olduğu sanılmaktadır.
Akşehir

bölgelerinde

adında

bir

kızı

yaşadığı

olduğu

düşünülmektedir.

biliniyor.

Bunun

Şeyyad

sebebi

Daha çok Sivrihisar,

Hamza'rıın

Akşehir'de

Aslı

Hatun

Nasreddin

Hoca

Mezarlığı 'rıda Aslı Hatun Binti Şeyyad Hamza diye okunabilecek

Selçuki sülüsü

ile yazılmış, eski bir mezar taşı bulunmasıdır.
Şeyyad Hamza hem heceyle hem de aruzla şiirler söyleyen,
kavramış

mutasavvıf

aydınları

dinlemek

hayli zengindir.

bir şairdir.
yoluyla,

O asırlarda

bilhassa

böyle

tekke çevresinde

Okuma yazma bilen, Kur'an

kültürü,

şairlerin

islam kültürünü

şeyhleri

elde ettikleri

ve diğer

şifahi kültür

tasavvuf kültürü elde eden

böyle şairler, aydınlarla halk arasında bir orta tabaka şairi seviyesindeydiler.'
Şeyyad Hamza'rıın

aruz vezniyle ve konusunu

Kur'arı'dan

alarak yazdığı

1529 beyitlik Yusuf ve Zeliha Mesnevisi ile Kaside ve Gazelleri, onun bu seviyenin
de ileri gelenlerinden
ve

söyleyiş

olduğunu gösteriyor. Onun hece vezniyle söylediği

bakımından

önemlidir.

Bunlardan,

heceyle

ve

dörtlükler

söylenmiş içinde redifli ilahisi Yunus Emre'yi müjdeleyen şiirleri arasındadır.

İy hdce sen bellüsin

1

2

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1986, 262-263.
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, I 983, 320 - 32 I.

şiirler, dil
halinde

3

İşbu cihan içinde

Niçe diri kalasın
Bu az zaman içinde

Şeyyad Hamza'nın
şekilleriyle

söylenmiş

bugüne kadar, dörtlük, mesnevi, kaside ve gazel

çeşitli

şiirleri

bulunmuş

ve

yayımlanmıştır.

Şeyyad

Hamza'nın Ddstôn-ı Sultan Mahmud adlz 79 beyitlik bir mesnevisi de bulunmuştur.
Prof. Sadeddin Buluç tarafından yayınlanan bu mesnevi Sultan Mahmud Gaznevi
ile fakir bir derviş arasındaki konuşmayı konu etmiştir. Eser Asıl sultanlık, insanın
kendi nefsine hakim olmasıdır. düşüncesi üzerine kurulmuştur.'

2.

Yusuf ve Zeliha:

Şeyyad Hamza'nın aruz vezniyle ve konusunu Kur'andan alarak yazdığı
Yusuf ve Zeliha mesnevisi onun en önemli eseri olarak görülmektedir. Yusuf ve
Zeliha 1529 beyit tutarındaki bir mesnevidir. Aruzun Fa'i la tün Fa'i la tün Fd'i lün

vezniyle yazılmıştır. Şeyyad Hamza Yusuf ve Zeliha mesnevisinde kıssanın daha çok
Kur'andaki

şekline

bağlı

kalmakla

beraber

tefsirlerdeki açıklamalardan

da

yararlanmıştır. Böylece konuyu kendi duygu ve düşünceleriyle işleyerek yalın ve
içten bir dille oldukça canlı bir şekilde nakletmeyi başarmıştır. Eserin 103
sayfadan oluşan hicri 952'de

'Abd al-Rahim b.

Kasım b.

Hasan tarafından

yazılmış olan nüshası Dehri Dilçin tarafından yayınlanmıştır."

Eser Eski Anadolu Türkçesi'nin ses ve şekil özelliklerini geniş ölçüde
yansıtması nedeniyle dil tarihi açısından da önemlidir. 5

Yazarın konusunu Kuran-ı Kerimden
kutsal

kitaplarda

da

bulunmaktadır-

almakla beraber -İncil gibi diğer

Türkçede

daha

önce

yazılan

kıssalarından, bu arada, Ortaasya şairi Ali'nin Kıssa-i Yusuf'undan

3
4

5

Sadeddin Buluç, Türkiyat Mecmuası; 15.(1969): 247-264.
Dehri Dilçin, Şeyyad Hamza Yusuf ve Zeliha, İstanbul, 1946.

ls/am Ansiklopedisi, 497-499

Yusuf

faydalandığı

4

sanılmaktadır.

Bu kıssanın

Müslüman

Türkler tarafından çok sevildiği ve başka

başka şairler tarafından defalarca yazıldığı da bilinmektedir.6

3.

Eserin Dili

Yusuf ve Zeliha, Eski Anadolu Türkçesi'nin
önemlidir.

bakımından
dönemidir.

Bu

dönemde

görülmdlıieaiiinemde
görülmektedir::

Eserin

yazıldığı

Türkçede

bazı

dönem
ses

pek çok özelliğini
Batı

Türkçesi'nin

değişimlerinin

Eski Türkçe devresinde mevcut olan -g

taşıması
başlangıç

gerçekleştiği

ve -g'lerin düştüğü

7

emgek> emek
karnug > kamu
ulug >ulu

Eski
şekillerini

Anadolu
korumayarak

Türkçesinde

-g

I -g

konsanantlarının

Eski

Türkçedeki

düştükleri görülmektedir. Bu durum partisip

eki olan -

garı için de geçerlidir.
alan
çekenlerüş
dutanı

-g düşerken bazı kelimelerde kendinden önceki vokali yuvarlaklaştırmıştır:

arıg > aru
kapıg > kapu

sarıg > saru

6
7

Nihat Sami Banarlı, age, 321 - 322.
Faruk K. timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1977, 28-29

5

İyelik Ekleri:
Eski Anadolu Türkçesinde iyelik eklerinin Türkiye Türkçesinden farklı
olarak bazı eklerde yuvarlak vokalli olduğu görülmektadir.
Tekil 1. şahıs

-m, -(u)m , -(ü)m

Tekil 1. şahıs eki -m' dir ; arada yardımcı ses olarak yuvarlak vokal -u. -ü
bulunur. Ek aitlik, mülkiyet bildirmektedir.

aklum
başuma
cdnuma

Tekil 2. şahıs: -IJ, -(u)lJ, -(ü)IJ
Tekil 2. şahıs eki -fi'dir; arada yine yardımcı ses olarak yuvarlak vokaller
bulunur.
ağzun

benden
düşmenlerunden

Tekil 3. şahıs: -i, -si
Tekil 3. şahıs ekleri konsanantla bitenlerde -ı, -i; vokalle bitenlerde -sı, si' dir. kapusı
kohusı
levhine

Çoğul 1. şahıs: -muz, -müz, -(u)muz, -(ü)müz
Çoğul 1. şahıs eki -muz, -rnüz'dür; konsanatla biten kelimelerden sonra
araya yuvarlak vokal gelmektedir.
ayşümüz
boynuzumuz
kara rumuz

Çoğul 2. şahıs: -1JUZ,

-1JÜZ,

(u) ?JUZ,(Ü)1JÜZ

6

Çoğul 2. şahıs ekleri

-ryuz, -ryüz'dür;

yine konsanatla biten kelimelerden

sonra araya yuvarlak vokal gelmektedir.

tedbirüşüz
örnrüşüz
kararuşuz

Çoğul 3. şahıs: -!arı, -!eri
başlarına
devizlerinden
leblerinüş

Konsanant Değişmelerine Örnekler:
-k I -h değişikliği
Türkçede kelime başında h konsanatı bulunmaz. Türkiye Türkçesinde h ile
başlayan

kelimeler

Eski

Türkçe

ve

Eski

Anadolu

Türkçesinde

k

korumakıaşdı.hani
kangı > hangi
kaçan > haçan

k ,h değişikliğ yalnızca kelime başında değil hecelerde de görülmektedir.
Uyku > uyhu
koku> kohu
çok > çoh

-b I -v değişmesi

Eski Türkçe kelime başındaki

bar: var
bir-: ver-

bler Eski Anadolu Türkçesinde v olmuştur.

sesını

7

bar-: var-

ŞEYYAD HAMZA'NIN YUSUF VE ZELİHA ADLI ESERİNDE
PARTİSİPLER VE MASTARLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Partisip, zaman ve hareket anlamını koruyan, fakat isim gibi kullanılan,
ısım gibi çekilen fiilin isimleşmiş şeklidir. Bu
gövdelerine aşağıdaki ekler getirilmektedir.

şekli oluşturmak için, fiil kök ve

8

-An, -Ir, -Ar, -mlş, -Dlk, -AcAk, -mAz, -Asl

Partisipler
kendilerinden

sıfat,

fiil,

fiil

ismi

olarak

kullanılmaktadırlar.

sonra gelen isimleri niteler ya da belirtirler.

kelimeler bazen

Sıfatlar

Sıfat görevindeki

bağlandıkları ismi düşürür ve onun taşıdığı ısım çekim ekini

üzerine alır. Böylece kelime isimleşmiş olur.

Ancak onun gibi aşağılık olanlar kılarlar öyle bir insanlık dışı mahlukun cenaze
namazını9

Ama çalışanları yerin altına inmiş, çıkarmaya devam ediyorlardı gazetelerini. ıo

Tekme tokat birbirlerine girdiler, bir süre kahvenin ortasında vuruştular, hiç
kimse döğüşenlere karışmadı, öyle seyrettiler durdular.

11

Partisip ekleri olumsuzluk eki -mA'dan sonra gelerek
şekiller de yaparlar:

8

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1985, 334
Yaşar Kemal, Deniz Küstü, İstanbul, 1978, 12.
10
Ayşe Kulin, Sevdalinka, İstanbul, 2000, 185.
11
Yaşar Kemal, age, 5.

9

olumsuz anlamlı

8

Artık ağzından duman çıkmayan tabanca da kahve ocağının altında
duruyordu.12
Asırlardan beri tahsil seviyesi yüksek olan Boşnaklar 'ın arasında, kendi ailesi
içinde ilk yüksek tahsil görmüş kişi olma özelliği ile biraz takdir edilen, ama
köylülüğünden ötürü biraz da küçümsenen ve pek ciddiye alınmayan bir taşralı.

Yapmadığımız iş kalmadı onunla.

13

14

Bazı partisip ekleri kalıcı isim olarak kulanıları kelimeler oluşturmuştur.

Dolmuş, gelir, yakacak, gider, giyecek...

İşte giyeceklerin

15

İsim görevindeyken zamarı arılatımını kaybetmiş görünen bu kelimeler sıfat
fiil görevini alınca ait oldukları zamanı belli ederler.

İşte bu nedenle onları

taşıdıkları zaman arılatımına göre şu şekilde sınıflarıdırabiliriz16:

1. Geçmiş zamarı partisipleri
-mlş, -Dlk

Ben de az sonra kalkiım, hiç yanıma yönüme bakmadan yokuştan aşağıya, yan
yatmış istasyonun köprüsünün altından geçip kıyıoya indim. 17

Hiçbir şeyi atmadan, sandıklarda saklamak Boşnaklar 'ın vazgeçemedikleri
alışkanlıklarından biriydi.

12
13

14
15
16
17
18

18

Yaşar Kemal, age, 5.
Ayşe Kulin, age 102.
Yaşar Kemal, age, 21.
Tarık Buğra, Küçük Ağa, İstanbul, 1992, 23.
Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1990, 423.
Yaşar Kemal, age, 30.
Ayşe Kulin, age, 164.

9

Salih yavaş yavaş eriyen ve bir daha göremeyecek olduğu bu yüzlere öyle
kımıldamadan

bakarken o büyük, o yürekler paralayıcı bozgun için dikilmiş bir

heykelden başka bir şeye benzemiyordu.

2.

19

Şimdiki zaman partisipleri

-An, -Ar /-r
Başına yeşil bir takke geçirmiş, takkenin altından kırmızıya çalan kumral
kıvırcık saçları dışarıya fırlamıştı.

20

Acaba buna benzer teklifler ve alış verişler olmuş muydu kasabada?21

Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal
almıştı.22

3. Gelecek zaman partisipleri
-AcAk, -Asl

Yıldız 'ın bana soracağı soruyu ben ona soruverdim.

23

Karmakarış olmuş trafiğiyle insanlar bu şehrin nasıl devindiğine,
kıpırdayabildiğine

dôğuşe gireceklerdi.

yerinden

şaşarak, gene de varacakları yere varmak için yöreyle bir dev
24

... Karaköy alanından, ta çiçek pazarından, yemiş iskelesinden duylacak, daha
sabahın köründe aş işçiler uyayacak yer bulamamış, ama eline birkaç kuruş geçirmiş

.1

aç serserı er . .

19

zs

Tarık Buğra, age, 9.
Yaşar Kemal, age, 33.
21
Tarık Buğra, age, 34.
22
Tarık Buğra, age, 581.
23 Adalet Ağaoğlu,
Bir Düğün Gecesi, İstanbul, 1984, 177.
24
Yaşar kemal, age, 35.
25
Yaşar kemal, age, 35.
20

10

-mlş
Geçmiş

zaman ifade eden bu ek Türkiye Türkçesinde

partisip ekidir: yanmış kömür
insan

, susamış

insan

, geçmiş

gün

çok kullanılan

bir

, görmüş, geçirmiş

... Partisip eki olarak bu ekin geçmiş zaman ifadesinde ekin asıl fonksiyonu

olan öğrenilen geçmiş zaman ifadesi yerine sadece geçmiş zaman ifadesi vardır.

-mlş partisiplerinin

geçişsiz

ve edilgen fiil kök ve gövdeleriyle

26

kullanımı

daha sıktır: geçmiş, düşmüş, kokmuş, kurumuş, kesilmiş, çalınmış ...

Doğumundan on beş yıl önce gerçekleşmiş bir kıyımı en ince ayrıntılarına kadar
dinleyerek büyümüştü.

27

Kentin batısında kalan yirminci asırda inşa edilmiş modern bölümünü, tüm
ticaret merkezleriyle birlikte, Sırplar 'a ayırıyordu Karadziç.

28

Bir de, doğrudan doğruya Devlet'e, Padişah 'a, Halifeye karşı ve Yunanla
harbetmek için kurulmuş çetelerden bahsediliyordu. 29

Bu partisip ekini almış kelimelerin

cümle içerisinde

iyelik ekleri ve ısım

çekim ekleriyle kullanımı yaygındır.

Tezel, hazır giyimin bu denli ayağa düşmüşünü

sevmez.

30

Yitirilen inaçların yerine, durum zorluyor diye, acilen yarım yırtık yeni inançlar
koyveriyorsun, utanmamak için, salt utanmamak için yeni inançlar edinmişsin gibi dört
dönüyorsun ortalıkta, daha çoook utançlar yaşarsın. 31

26

Muharrem Ergin,age,33Ş
Ayşe Kulin, age, 57.
28
Ayşe Kulin, age, 120.
29
Tarık Buğra, Küçük Ağa, İstanbul, 1992, 94.
30
Adalet Ağaoğlu, age, 19.
31
Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, İstanbul, 1984, 25.

27

11

Eski Türkçede bu ekin yalnızca düz şekilleri görülmektedir. -mlş eki vokal
uyumuna sonraki devirlerde bağlanmıştır. Bu eki alan kelimelerin sıfat ve isim
olarak kulanıldıkları görülmektedir. 32
Sıkta-mış tamu

inleme cehennemi33

Yazın-mış yazuk

işlenmiş günalr'"
yeni doğurmuş bir dişi pars35

YaJJı enükle-miş bir fişi bars

kan aktığını gördi "

Kan ak-mış-ın körti

bilmek gerek37

Bil-miş kergek

Harezm Türkçesinde de genellikle geçmiş zaman anlamlı bir ek olarak
görülmektedir. Eski Türkçede olduğu gibi yalnız düz şekilleri vardır. Bu eki almış
kelimeler şu fonksiyonlarda kullanılır38:

a) Fiil ismi: -rnış eki üzerine getirilen iyelik eki ve bar,yok kelimeleriyle yapılan
kuruluş yaygındır.

39

Ben

men Ayişedin yaman iş kôrmişim yok

Ayşe'den

kötü

bir

ış

görmedim. (NF 416:6)
Hangi

Kayu ata oglını kurban kılmışı bar

baba

oğlunu

kurban

etmiştir.(Rab 50 v: 8)

18:1)

Muhammed togmışta

Muhammed doğduğu

olar aymışınça

Onların dediği gibi (MM 9:8)

b) Geçmiş zaman partisibi:
resulnın timişi

zaman

(NF

40

peygamberin

dediği,

peygamber

tarafından

söylenilen (Rab 50 r: 18)
men aymamış hadis

benim

söylemediğim

tarafımdan söylenmeyen (söz) hadis (NF 2:8)

32

Mehmet Akalın, Tarihi Türk Şiveleri, Ankara, 1988, 51.
Mehmet Akalın, age, 51.
34
Mehmet Akalın, age, 51.
35
Mehmet Akalın, age, 51.
36
Mehmet Akalın, age, 51.
37
Mehmet Akalın, age, 51.
38
Mehmet Akalın, age, 196.
39
Mehmet Akalın, age, 196.
40
Mehmet Akalın, age, 196.
33

(söz)

hadis,

benim

12

ölmüş kişi (NF 438:7)

ölmiş kişi

Çağatay Türkçesinde
kullanılmıştır,

-mlş partisibi

daha önceki devirlerin

bundan dolayı da varlığı arkaizm olarak kabul edilebilir:

Gôya Yusuf nuzül itmişça Bab il ara
inmişçesine(N

etmek

mümükün

olduğu gibi şekli manası yoktur.

Babil'e

Yusuf

-mlş partisip ekinin geçmiş zaman anlamını her
değildir.

Çekimli

fiillerde

yeşermiş ekin (ŞD 67:9)

oda duşmiş gibi

ateşe düşmüş gibi (SN 252: 14)

kılmış dur m 'uattal bunça karan

partisip

ekini

diğer

Türk dillerinde

42

göğermiş ekin

-mlş

41

Bad. 7r: 13)

Eski Anadolu Türkçesinde
zaman tesbit

Sanki

aksine çok az

almış

bunca işi muattal etti ( Ç 1 )

kelimelerin

Yusuf

ve

Zeliha'da

sırasıyla

şu

fonksiyonlarda kullanıldığı görülmektedir:

1.

-mlş partisipleri sıfat olarak kullanılmıştır:

-mlş partisipleri
cümlede

yaygın

olarak

geçmiş zaman anlamı taşır. Bu partisip ekini almış fiiller
sıfat

göreviyle

kullanılır.

Aşağıdaki

örneklerde

de

görüldüğü gibi bu eki alan kelimeler metinde sıfat göreviyle kullanılmıştır:

Gelmiş

=

gel-miş

İki suret gördü gelmiş bir araya

resim gördü.

41
42

Mehmet A.kalın, age, 234.
Mehmet A.kalın, age, 265.

47 I 4

Bir araya gelmiş iki

13

Döndü eder yeni doğmuş genç oğlan

Doğmuş = doğ-muş

53 I 11

Dönüp der ki

76 I 6

O kararmış

yeni doğmuş genç oğlan

Abbak ola ol kararmış tenleri

Kararmış = kara-r-mış
tenleri akpak olsun.

Geçmiş= geç-miş

Başa geçmiş işleri bu anlatır

121 I 3

Bu, insanın başına

gelen işleri anlatır.

-mlş partisip ekinin Türkiye Türkçesinde sıfat göreviyle kullanımı oldukça
yaygındır. Ek geçmiş zaman anlamını belirgin olarak taşımaktadır:

Hiç kimse aldırmasa, bu yollardan geçmiş Yahudiler var, onlar izin vermez.43

Şimdi ise, önünde silah seleriyle süslenmiş bir sabah sereserpe uzanırken, bir
sigara tellendirip, gazete karıştırmaktan başka hiçbir şey gelmiyordu, aklına. 44

Salih yavaş yavaş eriyen ve bir daha göremeyecek olduğu bu yüzlere öyle
kımıldamadan bakarken o büyük, o yürekler paralayıcı bozgun için dikilmiş bir
heykelden başka bir şeye benzemiyordu. 45

2. -mlş sıfat fiil eki almış kelimeler

Aşağıdaki

iki örnekte

olarak da kullanılmıştır.

isim olarak kullanılmıştır:

görüldüğü gibi sıfat fiiller metinde adlaşmış sıfat

Sıfat önündeki ismi düşürür ve o ismin taşıdığı

çekim

eklerini kendi üzerine alırsa adlaşır. Metinde -mlş partisip ekini almış kelimelerin
isim olarak kullanıldığını gösteren başka bir örnek belirlenmemiştir.

Kılmış= kıl-mış

Suç kılmış vardurur bunda meğer

aramızda suç işlemiş vardır.

43
44
45

Ayşe Kul in, age, 117.
Ayşe Kulin, age,! 17.
Tarık Buğra, age, 9.

25 I l 6

Meğerse burada,

14

39 I 14

Kalmış var mı malımdan anda dahi

Kalmış = kal-mış

Hazinemde

malımdan kalmış var mı?

Türkiye Türkçesinde bu ekin sıfat görevi dışında gerek isim çekim ekleriyle
gerekse

yalın

kelimelerin

halde

isim olarak

kullanıldığını

Türkiye

Türkçesinde

yardımcı

görmekteyiz.
fiillerle

-mlş

birlikte

partisip

ısım

ekli

görevinde

kullanımı yaygındır:

Salih o trenden ayrılmak istemiyor, inmemiş olmak, gitmek, gitmek, gitmek
istiyordu çünkü. 46

Tito 'nun müslümanlar 'ı kayırmaya Üçüncü dünya Ülkeleri 'nin liderliğine
soyunduktan sonra başlamış olmasının, Arap ülkelerine adz ahmeı, Mehmet, Mustafa
olanları atamaya özen göstermesinin içtenliğine inanmadığını da söze dökmemişti.

47

Epeyi bir süreden beri bu sendikacıyı Selim halkçı tanıyordu ya, o da uzaktan,
hiç konuşmuşluğu yoktu onunla. 48

3.

-mlş sıfat fiil eki almış kelimeler

kalıplaşmış

olarak kalıcı ısım görevinde

kullanılmıştır.

Partisiplerde
yitirerek
köklü

kalıcı
oluşları

durumuna

görülen

isim

bir başka

durumuna

nedeniyle

gelen fiilimsiler

iş,

özellik

dönüşmektir.
oluş,

kılış

de zamanla
Fiilimsilerin

anlamlan

işte bu özelliklerini

fiilimsi
belirgin

taşımalarıdır.

yitirirler

özelliklerini
özelliği
Kalıcı

fiil
isim

ve diğer isimler gibi

varlık adlarına dönüşürler. Aşağıdaki örnekte -mlş sıfat fiil ekini almış kelimenin
kalıcı isim olarak kullanıldığı görülmektedir.

Yemiş= ye-miş

A/tundan yemiş kılalar ağaca

yapsınlar.
46
47

48

Tarık Buğra, age, 10.
Ayşe Kulin, age, 117.
Yaşar Kemal, age, 69.

45 I 3

Ağaca altından yemiş

15

Metinde

ekin

bu

durumunu

örnekleyen

başka

bir

kelimeye

rastlanmamıştır.
Türkiye Türkçesinde ekin kalıcı isim olarak kullanıldığı görülmektedir.

Bu Niko 'nun ufak tefek dediği şeyler belki de dullara, yetimlere, kocamış/ara,
49

hayatızehir etmişti.

4. -mlş sıfat fiil eki almış kelime zarf görevinde kullanılmıştır.

Kelimeler
belirttiklerinde

kendilerinden

sonra

gelen

isimleri

nitelediklerinde

ya

da

sıfat olurlar. Eğer kendilerinden sonra gelen fiil, fiilimsi, sıfat ya

da zarfları niteler ya da belirtirlerse zarf görevindedirler.

Metinden alınmış aşağıdaki örnekte -mlş sıfat fiil ekini almış bir kelimenin
kendisinden

sonra

gelen

bir

fiili

niteleyerek

zarf

göreviyle

kullanıldığı

görülmektedir. Metinde bu durumu örnekleyen başka bir kelime belirlenmemiştir:

Yazılmış= yaz-ıl-mış · Ol saraydayazılmış görsün seni

46 I 4

O, sarayda seni

yazılmış- resmini çizilmiş- görsün
Türkiye Türkçesinde -mlş partisip ekli kelimelerin zarf göreviyle
kullanıldığı da görülmektedir:

Fakat o, sigara dumanlarının bütün bütünfersizleştirdiği mum ışığının
varamadığı köşede diz çökmüş oturuyordu. 50

Bütün kıyılara koylara koca bakır kazanlar kurulmuş, altlarına kalın kütükler
atılmış kaynatıyorlardı, yunusları.51

49
50

51

Tarık Buğra, age, 10.
Tarık Buğra, age, 138.
Yaşar Kemal, age, 57.
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Kumkapılı reislerden birisi onu bu durumdayken gördü, hiç bir anlam veremedi
onun böyle elleri kolları kesilmiş durup kalışına. 52

-Dik
Geçmiş zaman ifade eden ve çok kullanılan bir partisip ekidir. bildik,
tanıdık, duyulmadık, gördüğüm, yaptığın, geçtiği, olduğumuz...

Bu eki almış

kelimelerin iyelik ekli kullanımları oldukça yaygındır.

Ama o gün çaktığı kibriti, iki yıl sonra 28 Haziran 1989 'da alev alev yanan
kocaman bir meşaleye dönüştürdü. 53
İkinci Dünya Savaşı 'nda, Hırvatlar'ın, Almanlar 'dan aldıkları güçle, faşistlere
ait siyah üniformalar giyerek yaptıkları kıyımlar o kadar büyük bir antipati
uyandırmıştı ki, Hırvatlar Tito dönemi boyunca, o olayların suçluluk duygusuyla
seslerini soluklarını çıkarmadan uslu uslu oturmuşlar, Sırplar 'a karşı besledikleri
küçümseme duygularını aralarında bile konuşmayaçekinmişlerdi. 54

Fakat hüznün gölgelediği korkunç soru, çabalamalarına rağmen, sık sık
göğsünü estiri estiriveriyordu.55
Küçük Ağa kendini o kadar zorladığı halde sesini canlandıramadı 56

-Dik partisip ekinin olumsuzluk ekiyle de kullanıldığı görülür.

Yapmadığımız iş kalmadı onunla.

52

Yaşar Kemal, age, 78.
Ayşe Kulin, age, 55.
54
Ayşe Kulin, age, 55.
55
Tarık Buğra, age, 535.
56
Tank Buğra, age, 534.
57
Yaşar Kemal, age, 21.

53

57

17

Çekmecede

girmediği lokanta, kahve kalmadı,

Çiçekpazarında aldı.

bir taksiye atlayıp soluğu

58

Zengin olmadık balıkçı kalmadı bu kıyılarda.

59

İyelik eki almış olarak yaygın bir kullanıma

sahiptirler: Anlaştığı, sevdiğim,

tanıştıkları. ..

Küçük Ağa anlaştığı birliklere kararlaştırılan parolayı verdi.

Çünkü sevdiğim kadın hayatını benimle paylaşmıyor.

60

61

İlk tanıştıkları günden geriye doğru film şeridi gibi akıyordu
önünden, yaşadıkları.

62

Eski Türkçede de kulanılan
ekleri

ve

isim

görülmektedir.

hal

ekleri

partisip eklerinden

alarak

geçmiş

biridir. -Dik ekinin iyelik

zaman

kutına

Buda

mutluluğuna

erışmeye

geldiğim bu66

ônte kisrü işidmedük at kü

Önce ve sonrasında işitilmedik şöhret67

barduk yirde

varılan yerde68

kut bulmaduk midik tınlıglar

Mutluluğa ermemiş sıradan insanlar69

-Dlk partisip eki Harezm Türkçesinde kullanılmaktadır70:
Yaşar Kemal, age, 70.
Yaşar Kemal, age, 65.
60
Tarık Buğra, age, 585
61
Ayşe Kulin, age, 20
62
Ayşa Kulin, age, 20.
63
Mehmet Akalın, age, 52.
64
Mehmet Akalın, age, 52.
65
Mehmet Akalın, age, 52.
66
Mehmet Akalın, age, 52.
67
Mehmet Akalın, age, 52.
68
Mehmet Akalın, age, 52.
69
Mehmet Akalın, age, 52.
59

kullanıldığı

Han böyle söyledikten sonra64

katıglantuklarınıa

çalıştıklbri.n&üıh5 bo

58

anlamıyla

63

han inçe aydukta ôtru
burhan

gözlerinin

18

onun

sana ne malum boldz anıl) uçtmahlıg arduki

cennetlik

olduğu

sana nasıl malum oldu ( NF 239:7)
kıldukum işlemin te 'vili

Eski

Anadolu

yaptığım işlerin tevili ( Rab 131 r:2 )

Türkçesinde

yaygın

bir

kullanıma

sahip

bu

ek

şu

fonksiyonlarda kullanılmaktadır71:

a) İsim hal ekleri ve -lAyln ekiyle, iyelik ekli ve iyelik eki almadan zaman ve
niteleme anlamlanyla'r:

çeriler yasadukda

askerler toplandığı zaman ( SN 285: 15 )

vaki oldugında

gerçekleştiğinde ( AP 53)

sakallu bozaç turgay sayradukda

sakallı boz turgay öttüğünde ( DK 7:8)

ta 'bir kıldugumuzlayın

tabir ettiğimiz gibi ( QV 101)

b) içün ile ve iyelik eksiz":

garçak sôyldduk içün

doğruyu söylediği için ( QV 100 )

agırladuk içün

ağırladığı için ( QV 100 )

c) İyelik eki almadan sıfat olarak":

içerü girdük yerde

İçeri girdiği yerde ( AP 53 )

d) İyelik eki almadan sıfat olarak 75:

70

Mehmet Akalın, age, 196
Mehmet Akalın, age, 266
72
Mehmet Akalın, age, 266
73
Mehmet Akalın, age, 266
74
Mehmet Akalın, age, 266
75
Mehmet Akalın, age, 266
71

19

dillarinda kalmaduk hiç nav 'a söz

dillerinde

hiç

bir

şey için

söz

sırasıyla

şu

kalmadı (AA 18 )

anladuk siz

-Dlk

partisip

anladınız ( QV 87 )

ekini

almış

kelimelerin

Yusuf ve Zeliha'da

fonksiyonlarda kullanıldığı görülmektedir:

1. -Dik partisip eki daha çok iyelik ekleriyle kullanılmıştır.

Metindeki kelimelerin genellikle çekim ekleriyle

kullanıldığı

belirlenmiştir.

Aşağıdaki örneklerde -Dik sıfat fiillerinin iyelik eki almış şekilleri görülmektedir:

Aydayzm ol gördüğüm düşü sana

Gördüğüm-e-gör-dük-üm

5 I 14

O

gördüğüm düşü sana anlatayım.

Gördüğün=

6 I 20

Gördüğün düşü gerek kim aydaszn

gör-dük-ün

Senin

gördüğün düşü anlatman gereklidir.

Doğdum ol aldığın kulu bu gece

Aldığın = al-dık-ın

25 I 20

Senin aldığın

o kulu bu gece dövdüm.

Kıldığı= kıl-dık-ı

Sahr kıldı ol kast kıldığı işine

51 I 6

O, yapmak

istediği işe sabretti

Söyleşirler her biri kıldığı suçu

Kıldığı = kıl-dık-ı

59 I 20

Her biri

işlediği suçu anlatır.

İlttiği = ilt-dik-i

Gördüler ol ilttiği kumaş geri

95 I l 9

O geri

gönderdiği kumaşı gördüler.

Bulduğun = bul-duk-un
bulduğun boncuk nerde?

Etti Yusuf bulduğun boncuk kanı

109 I 1

Dedi : Yusuf,

20

Bunda yazılı Yusuf'akıldığımız

Kıldığımız= kıl-dık-ımız

101

I 4

Yusuf a yaptıklarımız burda yazılı.

Bilmediğimiz

120 I 18

Bilmediğimiz haberi hot vermeziz

= bil-me-dik-imiz

Şüphesiz bilmediğimiz bir haberi vermeyiz.

-Dik

partisiplerinin

Türkiye

Türkçesinde

iyelik

ekleriyle

yaygın

bir

kullanıma sahip olduğu görülmektedir:

Sana getirdiğim haberin hiç mi değeri yok. 76

Hiçbir şeyi atmadan, sandıklarda saklamak Boşnaklar 'ın vazgeçemedikleri
alışkanlıklarından biriydi. 77

Hayır buna sebep bugün içinde bulunduğu durum değil, memleketinin durumu
Yildiı. 78
d egı

2. -Dik eki almış kelimelerin isim hal ekleri aldıkları da görülmektedir:

-Dik partisip ekli kelimelerin
aldıkları

da

bilinmektedir.

belirlenmiştir.

Bu

görülmektedir.

Metinde

isim çekim eklerinden

Metinde

kelimelerde

hal

bu

eklerinin

durumu
iyelik

biri olan hal eklerini
örnekleyen

ekleri

üzerine

kelimeler
geldiği

yalnızca isim hal eki almış -Dik partisip ekli kelimeye

rastlanmamıştır:
Aldığına = al-dık-ı-n-a

Peşiman olur Yusuf'u aldığına

39 I 11

aldığına pişman olur.

Kaldığına= kal-dık-ı-n-a

İçi gôynur hazne boş kaldığına

Hazinenin bomboş kalmasına içi sıkılır.

76

Ayşe Kulin, age, 163.
Ayşe Kulin, age, 164.
78
Tarık Buğra, age, 145.
77

39112

Yusuf'u

21

Kazdugunu

=

13 I 3

Kim kazdugunu edem anı size

kaz-duk-u-n-u

Onu kimin

kazdığını size söyleyeyim.

126 I 11

Sevdiğimden ayırdı Yakup beni

Sevdiğimden= sev-dik-im-den
Yakup beni sevdiğimden ayırdı.

Bilmediğimden = bil- me-dik-im-den
20

Bilmediğimden akar gözümden yaşım

103 I

Göz yaşlarım bilmediğimden akar.

Türkiye Türkçesinde

de -Dlk partisibinin

isim hal ekleriyle

kullanıldığını

görmekteyiz:

Kim isterdi oturduğu dalın kesilmesini. 79
Paşa iş bittikten sonra gel diyor ha sana 80

Hoca pencereyi indirdi, doktor da dönüp kapıyı sürmeledikten sonra Hoca 'nın
dediğini yaptı. 81
Haftaya dağa çıktığımda, inşallah, Sırplar 'ı geberten bir ölü olacağım. 82

3. -Dlk ekini almış kelimeler .isim göreviyle kullanılmıştır:

Sıfat
isimleşirler.

göreviyle
-Dik

kullanılabilen
sıfat

kelimeler

fiil ekini almış

isim

aşağıdaki

çekim

ekleri

örnekler

aldıklarında

incelendiğinde

kelimelerin bu cümlelerde sıfat değil isim fonksiyonu taşıdığı görülmektedir.

Kazdugunu = kaz-duk-u-n-u
kazdığını size söyleyeyim.
79
80

81
82

Ayşe Kulin, age, 61.
Tarık Buğra, age, 299.
Tarık Buğra, age, 152.
Ayşe Kulin, age, 163.

Kim kazdugunu edem anı size

13 I 3

Onu kimin
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Bulasın istediğin gire ele

İstediğin = iste-dik-in

20 I 5

İstediğini bulmak onu

eline almak dilersen.

Yorduğun

Yahu(t Yakup anı gine yorduğun

yor-duk-un

-+

6 I 4

Ya da

6 I 3

Yusuf

Yakup'un onu nasıl yorumladığını...

Gördüğürı=-gôr-dük-ün

Yus(u)f Peygamber nice düş gördüğün

Peygamberin nasıl bir düş gördüğünü

Partisip

eki almış kelimeler Türkiye Türkçesinde

aynı anlam ve görevle

kullanılmaktadır:

Hapse düştüğünü de duydum. 83

Bırak yakamı, dedi akordiyoncu, bırak beni, istediğin Lezginka değil mi,
çalayım sana. 84

Siz içerdeydiniz, ben kalan tabakları topluyordum, bana birden babamı nasıl
bulduğumuzu, dağa nasıl çıktığımızı soruverdi.

4.

-Dlk partisip

ekinin yardımcı fiillerle

85

kurulmuş

birleşik

kelimeler

üzerine

geldiği görülmektedir:

-Dik
belirlenmiştir.
örneklerden

partisip
Metinde
birincisinin

ekinin

birleşik

konuyla ilgili
metinde

kelimeler
sadece

mastar

üzerine

gelerek

üç örnek bulunmaktadır.

olarak

da kullanıldığı

kullanıldığı
Aşağıdaki

belirlenmiştir.

nitmek)
Ettiğin=

et-dik-in

O hikaye ettiğin kişi benim.
83

84
85

Yaşar Kemal, age, 88.
Yaşar Kemal, age, 73.
Ayşe Kulin, age, 62.

Benim ahir ol hikdyet ettiğin

129/14

(
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Kıldığı

= kıl-dık-ı

Sabr kıldı ol kast kıldığı işine

51 I 6

O, yapmak istediği işe sabretti

Nittiğini = ne et-dik-i-n-i

Bildi Yusuf bunların nittiğini

10 I 5

Yusuf onların ne yapmak istediğini anladı.

son örnekte ne kelimesi üzerine

Yukarıdaki
birleşirken

kelimenin

gerçckleşnkştipartisip

ünlüsünü
eklerinin

düşürmüş

yardımcı

gelen etmek fiili,

ve

fiillerle

kelimede
kurulmuş

ses

kelimeyle
kaynaşması

birleşik

kelimeler

üzerine geldiği durumlar Türkiye Türkçesinde de görülmektedir:

Babasının kaybolduğu o akşamdan beri, annesine yaptıkları için, büyük bir
pişmanlık duyuyordu. 86
Yaşamın dışında hiçbir şeyin önemi olmadığını anlayacak.87
Ailesini kaybettikten sonra, tutunacak dalı kalmamıştı. 88
Biz zannettiğinizden çok kuvvetliyiz. 89

5. -Dlk ekinin ek fiille kullanıldığı belirlenmiştir.

Metinde

-Dik

ekinin

belirlenmiştir.

Cümlede

-Dlk

görülmektedir.

İnceleme sırasında

ek

fiille

partisip

kullanımını
ekini

almış

örnekleyen
kelimenin

ek

bir
fiil

cümle
aldığı

bu partisip ekinin aynı fonksiyonla kullanıldığı

başka bir örneğe rastlanmamıştır.

Kim idiğin = kim i-dik-in
kim olduğunu bilmedi.
86
87
88
89

Ayşe Kulin, age, 166.
Ayşe Kulin, age, 166.
Ayşe Kulin, age, 166.
Tarık Buğra, age, 157.

Kim idiğin canım anı bilmedi

112 I 2

Canım onun

24

-Dlk

ekinin

Türkiye

Türkçesinde

ek

fiil

almış

şekilleri

kullanılmamaktadır.

6. -Dik ekinin olumsuzluk ekiyle birlikte kullanıldığı

Metinde

-Dik

sıfat

fiil

ekinin

-mA

görülmektedir:

olumsuzluk

ekleri

üzerine

geldiği

belirlenmiştir.

Durmadığım=

dur-ma-dık-ım

Kavzanıp durmadığım yazgı! ana

117

I

15

I 17

I

16

Ona sürekli olarak acılar içinde olduğumu yaz.

Görmediğin = gör-me-dik -in

Gözlerim görmediğin hem ayt ana

Hem ona gözlerimin de görmediğini söyle.

Bilmediğimden= bil- me-dik-im-den
20

Bilmediğimden akar gözümden yaşım

103 I

Göz yaşlarım bilmediğimden akar.

Bilmediğimiz

= bil-me-dik-imiz

Bilmediğimiz haberi hot vermeziz

120 I I 8

Şüphesiz bilmediğimiz bir haberi vermeyiz.

Aynı kullanım

bu gün Türkiye Türkçesinde

de birçok örnekle karşımıza

çıkmaktadır:

Hırvatistan 'ın 1990 yılında kurulan Sırbıstan Demokratik Partisi 'nde, kimsenin
henüzfarkına bile varmadığı biri vardı.90

Sırplar, hiç unutmadıkları kıyımların tekrarlanmasından korkuyorlardı ve bu
korku, kendi taraflarında da aşırı uçta liderlerinfilizlenmesine imkan veriyordu. 91
90
91

Ayşe Kulin, age, 57.
Ayşe Kulin, age, 57.

25

Bu ihtimalle canı istemediği, bu isteksizlik bir bitkinlik gibi koyulaştığı halde,
büyük bir zorlayışla o zinde, o yılmaz görünüşünü bularak sokağa çıktı.92

-An
Geniş zaman ve şimdiki zaman ifade eden bu ek
bir partisip ekidir. gelen, giden, okuyan, yazan...
için en çok bu ekin kullanıldığı görülmektedir.

geniş ölçüde kullanılan

Geniş zaman partisibi yapmak

93

Eski Türkçede -gAn şeklinde görülen bu partisip eki çok az kullanıma
sahip bir ektir.
görülmektedir:

Eski Türkçede genellikle fiilden isim yapan bir ek olarak

94

baz-gan

basan, çekiç ( MI 8, ro )

-An sıfat fiilleri Türkiye Türkçesinde sınırlandırılmış

bir şimdiki zaman

anlatımı ve kılıcı anlamı taşırlar.

Saraybosna 'da yaşayan her Boşnak, Lukkavika 'nın Sırplar 'ın en önemli
karargahlarından biri olduğunu ve tüm saldırılarını orada planladıklarını biliyordu.95

Örnek cümlenin taşıdığı zaman partisiple

aynıdır. Burada şimdiki zaman

anlamı çok daha belirgindir.

O, yıllarboyunca süren, her biri bir başkasına aitmiş sanılan yıllar boyunca
süren zaman, yani harp insandan ayrılmaz dedikleri taraflarından çoğunu silip süpürüp
götürmüştü. 96

92

Tarık Buğra, age, 581-582.
Muharrem Ergin,age,334.
94
Mehmet Akalın, A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Ankara, 1988.
95
Ayşe Kulin, age, 156.
96
Tarık Buğra, age, 171.

93
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Ama Slav kızının beyaz bir zambak kadar narin ve duru güzelliğini bal rengi
gözlerini ışıklar saçan sarı saçlarını hatırladıkça içi eziliyordu.

Örnek
cümledeki

cümlelerde

zamanın

partisipler

şimdiki

zaman

geçmiş zaman oluşu kelimenin

97

anlamı

taşıdığı

taşıyor.

zaman

Ancak

anlamını

da

etkiliyor.
Olumsuz geniş zaman partisipi olarak olumsuz fiillerin -An

partisip eki

almış şekilleri de kullanılmaktadır: gitmeyen, bilinmeyen...

Hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu yorganın altına giz/erdin kendini saatlerce. 98

Ne yapacakları, ne isteyecekleri, neye inanıp, neyi tutup, neye düşman oldukları
bilinmeyen atlılar. 99

Yukarıdaki
taşıyabilmektedir.

örneklerde

de görüldüğü

gibi ekler

farklı

zaman

kavramları

Bunun nedeni cümlede zaman anlamı taşıyan diğer kelimelerin

partisip ekinin taşıdığı zaman anlamını etkilemesidir.

Doğu Türkçesi grubundan Harezm Türkçesinde

ekin -gan I -gen

şeklinde

kullanıldığı görülmektedir'l'".

b) Fail ismi ıoı:

Yusuf için yıglaganım

Yusuf için ağlayanım (ağlarım) (Rab 100 v:3)

men Muhammedke uyganınmka melamat kılur sen Benim Muhammed' e
uymamı niçin kötülüyorsun. ( NF 16:3)

b) Tam olarak gerçekleşmemiş
fiil

bildiren

kullanılmaktadır
97

partisip
102:

Ayşe Kulin, age, 129
Ayşe Kulin, age, 135.
99
Tarık Buğra, age, 333.
100
Mehmet Akalın, age, 194.
ıoı Mehmet Akalın, age, 194.
102
Mehmet Akalın, age, 194.
98

ya da gerçekleşmiş,

geçişli

fiillerde

bazen de gerçekleşmekte

çoğunlukla

pasif

olan

anlamında

27

Hakka mangan kişi

Allah' a inanan kişi ( MM 8: 1 O )

bu kitabnz okıganlar

bu kitabı okuyanlar ( NF 2: 1 7 )

eşitgenimni unıtmadım

işittiğimi unutmadım ( NF 266: 1 O )

Çağatay

Türkçesinde

Türkçesindeki

görevleriyle

-gan I -kan

I -ken partisip eki Harezm

, -gen

kullanılmaktadır.

Ancak

aşağıdaki

örneklerde

görüldüğü gibi farklı kullanımları da vardır103:
Konlum tilagançe

gönlümün dilediğince ( BŞ 473: 17)

İlgimdin kilgança

elimden geldiğince ( B 200 v:5)

Min korgan mahalda

gördüğüm zaman ( B 46 r:3 )

Samarkandga kilgan far şatlar

Semerkand'a gelir gelmez. ( B 21 r: 12)

Eski

Anadolu

Türkçesinde

-gAn

ve

-An

şeklinde

kullanıldığı

görülmektedir. Bu eki alan kelimeler şu fonksiyonlarda kullanılmıştır'İ":
a) Geçmiş zaman çekimli fiili olarak105:
Yusuf kafirlar şehrina kalgan

Yusuf kafirler şehrine geldi. ( QJ § 56)

b) Bulunma hali ile zaman bildirir106:

avdan çıkup yoruyan-da

Evden çıkıp yürüdüğü zaman ( DK 8:3)

ban gazaya varan-da

Ben gazaya gittiğim zaman ( AP 53)

c) Eşitlik hal eki ile kadarlık ve zaman bildirir107:

bini sizga kavşuran-çu gatürdi.

beni size kavuşturuncaya

kadar getirdi (

OJ§ 57)
Yusuf anda galan-ça

103

Mehmet
Mehmet
105
Mehmet
106
Mehmet
107
Mehmet
104

Akalın,
Akalın,
Akalın,
Akalın,
Akalın,

age, 234.
age, 266.
age, 266.
age, 266.
age, 266.

Yusuf oraya gelince ( QJ § 57)
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-An

partisip

ekini

almış

kelimelerin

Yusuf ve Zeliha'da

sırasıyla

şu

fonksiyonlarda kullanıldığı görülmektedir:

1. -An partisip ekinin sıfat fiil olarak kullanılışı:

-An şimdiki zaman sıfat fiili olarak bilinir. Metinde bu eki almış sıfat fiiller
oldukça

fazladır.

Bu

da

ekin

çok

yaygın

bir

kullanıma

sahip

olduğunu

göstermektedir.

Nice gördün düşünü geçen gece

Geçen = geç-en

6 I 21

Geçen gece nasıl bir

26 I 1 O

Onu gören insanların

düş gördün

Anı gören halk kamu batar tana

Gören = gör-en

hepsi şaşkınlığa düşer.

Dördüncü gün beş veren adam

Ver-en = ver-en

31 I 7

Dördüncü gün beş

altın veren adam.

Seven= sev-en

Kul seven kişi meğer deli ola

55 I 5

Kuluna aşık olan

kişinin deli olması gerekir

Görünen= gör-ün-en

Yakub 'a benzer ol görünen suret

51

I

17

O

görünen resim Yakub'a benzerdi.

Kalan = kal-an

Kalan dzamız yanar dün gün oda 73 I 1 O

Geriye kalan

uzuvlarımız gece gündüz ateşe yanar.

Olan= ol-an

Gammaz olan kişiler eşim değil

39 I 2

Ben gammaz

olan kişilerden değilim.

Satan= sat-an
satan hoca da gelir.

Yusuf'u satan hoca dahi gelir

80 I 15

Yusufu

29
Seven = sev-en

55 I 5

Kul seven kişi meğer deli ola

Kuluna aşık

olan kişinin deli olması gerekir
Yeyen = ye-y-en

Kurtyeyen oğlumu hem yazgı! ana

117 I 21

Hem de ona

kurdun yediği oğlumu yaz.

-An partisip eki Türkiye Türkçesinde de sıfat fiil göreviyle oldukça yaygın
kullanıma sahiptir:
Bu hareket memleketin yüreğinden gelen bir hareketti. 108

Bu sesi yaratan duygular ne olacaktı Ailahım!..

109

İstanbul, ayrı düşen ana oğullar, karı kocalar, kardeşler, sevgililer demekti.
Sönen ocaklar, solan bahçeler demekti. 110

2. İsim olarak kullanılmıştır:

-An Partisip ekini almış kelimeler diğer partisip ekli kelimeler gibi yalın
halde ya da isim çekim ekleri alarak isim göreviyle kullanılmıştır.

Dinliyenin-» dinle-(y) en-in

Dinliyenin gide gönlü gussası 4 I 18

Dinleyenin

gönlündeki tüm sıkıntılar gitsin

Gören = gör-en

Anı gören hayran oldu tanlayu

düşerek hayran oldu.

108

Tarık Buğra, age, 352.
Tarık Buğra, age, 324.
110
Ayşe Kulin, age, 22.

109

30 I 8

Onu gören şaşkınlığa

30

Olan=

Ey akıldan uzak

33 I 22

Aşık olan delim 'ey usdan alu

ol-an

adam aşık olan deli midir?
Oda düşen lôcerem yana pişe

Düşen = düş-en

49 I 20

Ateşe düşen şüphesiz

yansın, pişsin

Deyen = de-y-en

80 I 21

Gör anı kim sana kulumdur deyen

Sana

kulumdur diyeni gör.
Geçen uçmağa gire yeye kebap

Geçen = geç-en

88 I 9

Geçen

cennete girip kebap yesin.

Ölenleri= öl-en-ler-i Ölenleri Hak yarın diri kıla

49 I 14

Allah ölenleri yarın

(kıyamette) diriltsin.

Kendozün kula veren ulu ola

Veren = ver-en

55 I 6

Kendi kendisini kula

vermek büyüklüktür.

-An partisip eli kelimelerin Türkiye Türkçesinde bugün de aynı görevle
kullanıldığını görmekteyiz:
Zagreb 'de onu tanıyan olmadığı için çok daha rahat olabilmişlerdi. 111

Gönüllülerin çoğu ve Hırvat güçlerine yeni katılanlar, şehri savunmak için
orayayollanmıştı.

112

Bir duyan, bir bilen olsa, alimallah tefe koyarlar adamı113

Metinde

yardımcı

fiillerle

kurulmuş

-An

partisip

ekli

kelimeler

belirlenmiştir .Bir isim ve yardımcı fiilden oluşan -An partisip ekli bu birleşik
fiiller metinde isim göreviyle kullanılmıştır. et- , ol-, kıl-, eyle- fiilleri genellikle
111
112
113

Ayşe Kuhn, age, 20.
Ayşe Kulin, age, 87.
Yaşar Kemal, age, 103.
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dilimize

yabancı

kullanılırlar.

dillerden

Bu kelimelere

geçen

kelimelerin

bu görevleri

fiil

nedeniyle

şekline
yardımcı

dönüştürülmesinde
fiil

adı verilmiştir.

Aşağıda bu durumu örnekleyen partisip ekli birleşik kelimeler görülmektedir:

Kafir olan= ol-an

Kafir olan bir kademd'oda uça

88 I 20

Kafir olan düşe oda suç ile

88 I 22

Kafir olan bir

adımda ateşe uçsun.

Kafir olan = ol-an

Kafir olan

suçuyla ateşe düşsün.

Ldcerem gıybet kılan müzdün yıkar

Kılan= kıl-an

55 I 13

Şüphesiz

gıybet eden - başkalarını çekiştiren- karşılığını bulur

108 I 3

Ol zamanda uğruluk kılan kanı

Kılan= kıl-an

o

zamanlar hırsızlık yapanlar .

Türkiye

Türkçesinde

de

-An partisip

ekinin

aynı

görevle

kullanıldığı

görülmektedir:

Turuncu aydınlık odanın köşelerine doğru önce süt rengi, sonra gri, daha da
sonra barut rengi bir hal alıyor, sigara dumanları da onun aksine, köşelerde ancak
farkedilebilen bir akışla ocağa doğru kayıyor, yaklaşınca da dönemeç yapan bir ırmak
gibi birdenbire hızlanarak bacanın çekişine kapılıyordu. 114

Çakırsaraylı -herşeye rağmen- bir türlü boyun eğmeyen bu adamdan
hoşlanıyordu.

115

Boşnaklar bugün, 1163 'te Sırbistan 'a bağlı tahta oturan ve 1180 'de Bosna 'nın
bağımsızlığını ilan eden Ban Kulin 'in idaresinde, tarihe özgür bir devlet olarak

114
115

Tarık Buğra, age, 141.
Tarık Buğra, age, 254.
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geçmelerinin, onuncu yıl töreninde, dans etmeye, şarkı söylemeye ve çılgınca eğlenmeye
hazırlanıyorlardı. 116

3.

Adlaşmak suretiyle isim tamlaması oluşturmuştur:

-An
tamlama

partisip

ekini

oluşturdukları

almış

kelimelerin

belirlenmiştir.

adlaşmak

Belirtili

ısım

suretiyle

başka

tamlaması

isimlerle

oluşturan

bu

kelimeler şunlardır:
Kalanının= kal-an-ı-nın

Kas 'andurur ol kalanının adı

86 I 22

Onlardan

kalanın adı Kasan'dır.

Dinliyenin gide gönlü gussası 4 I 18

Dinliyenin = dinle-y-en-in

Dinleyenlerin

gönlündeki tüm sıkıntılar gitsin.

Gelenin= gel-en-in

Gelenin amellerin sora kamu

88 I 6

Hepsi gelenlerin

amellerini sorar

-An partisip ekli kelimeler Türkiye Türkçesinde

de ısım olarak tamlamalar

oluşturmaktadır:

Bunlara mesela dinine, imanına, memleket sevgisine layık olduğuna bir aklı
yatsa, aklı bunu kendisinden bir isteyenin bulunduğuna bir yatıverse... 117

Rum gençleri, yalnız gençleri değil, eli silah tutanların çoğu akın akın Pontus
ruhunu gerçekleştirmek için Trabzon 'a koşuyordu.

118

Kendisini tokatlayacak, yüzüne tükürecek, sövecek, fakat daha önce dinleyip,
bütün şu olanların ve -her şeyden önemlisi- kendisinin neden böyle olduğunu anlatacak
.. le...
b ırıy
116
117
118
119

119

Ayşe Kulin, age, 242.
Tarık Buğra, age, I 00.
Tarık Buğra, age, 103.
Tarık Buğra, age, 106.
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4.

-An partisip ekli kelimelerin olumsuzluk eki almış şekilleri:

-An partisip ekleri olumsuz fiillere de eklenmektedir:

Bilmeyen=

Bildirirdi bilmeyene doğru yol

bil-me-y-en

13

I 10

Doğru

yolu bilmeyenlere yol gösterirdi

Geçmeyen oda düşe göre azap

Geçmeyen = geç-me-y-en

88

I

10

89

I

14

Geçmeyenler ateşe düşüp azap görsün.

Uymayan = uy-ma-y-an

Ana uymayan hakikat kanlıdır

Doğrusu ona uymayan onun düşmanıdır.

Bir gören bir görmiyenler zar idi

Görmiyenler = gör-me-y-en-ler

I

101

14

Görenler de görmeyenler de ağlardı.

İnanmayan = inan-ma-y-an

Bu söze inanmayan kafir imiş

114

I 1O

Bu söze

inanmayan kafirdir.

Görünmeyenim = gör-ün-me-y-en-im

Görünmeyenim ey Bünyamin'im eşi 115 I 1 O

Ey Bünyamin'imin eşi, görünmeyenim.

Türkiye Türkçesinde
şekilde kullanıldığı

de bu partisip

ekinin olumsuz

şekillerinin

yaygın bir

görülmektedir:

Neşeden artık içi içine sığmıyor, ayın yaprak ve dal aralıklarından sızan
ışıklarıyla şurası, şurası, şurası görülüp de burası, burası, burası görülmeyen Salih 'e
gülümseyerek baktyordu.r"

O da öyle olmalı, onun da göremediği, görülemeyen yönleri olmalıydı.
120

Tarık Buğra, age, 149

121

34

·
Istanbul,
kızlarını sevmeyen baba demekti.122

Fiillere gelen çatı ekleri tıpkı fiilimsi ekleri gibi yapım ekleri grubuna girer.
Çatı ekleri

fiilden fiil yapan eklerdir. Farklı çatı ekleri taşıyan kelimelerin -An

partisip eklerini aldıkları belirlenmiştir. Aşağıdaki örneklerde partisip eki almış
edilgen, etken, ettirgen, oldurgan çatılı kelimeler görülmektedir.
Yakub 'a benzer ol görünen suret 51 I 17

Görünen = gör-ün-en

O görünen

resim Yakub'a benzerdi.

Budur ahir yandıran dün gün beni

Yandıran = yan-dır-an

57 I 4

Gece

gündüz beni yakan işte budur

Söyleten= söyle-t-en

Ol genç oğlanı kim idi söyleten

62 I 11

O, genç

56 I 20

Tuhaf ki

oğlanı söyleten kimdi?

Kesilen= kes-il-en

Ne ho(t) kesilen acısın duymadılar

kesilen ellerinin acısını duymadılar

Öldüren= öl-dür-en

Kardaşznzöldüren kardaş değil

11 I 8

Kardeşini öldüren kardeş değildir. I Kardeş kardeşi öldürmez.

Türkiye Türkçesinde de -An partisip ekinin benzer kullanıma sahiptir.
Aşağıdaki örneklerde -An partisip ekinin çatı eki almış fiiller üzerine geldiği
görülmektedir:

Yıllar sonra buluşan iki kardeş, üstlerinde Yugoslav ve Türk Cumhuriyetlerinin
subay üniformaları, kol kola, bir baştan bir başa yürümüşlerdi Beyoğlu 'nda.123

121
122
123

Tarık Buğra, age, 149
Ayşe Kulin, age, 27.
Ayşe Kulin, age, 29.
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Yukarıdaki örnekte bul- fiili

işteşlik eki olarak adlandırdığımız -Iş ekini

almıştır; bu ek bir işi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı katar. Kelimeye daha
sonra partisip eki gelmiştir.
Yakılıp yıkılan köyler, kasabalar, süngülenen gebe kadınlar, içindeki cemaatle
beraber, gaz dökülüp ateşe verilen camiler ve mescitler... 124
İkinci örnekte fiillerin edilgen çatılı oldukları görülmektedir. Edilgenlik eki
almış fiillerde işi yapan ya da üstlenen (Özne) belli değildir. Cümlede bulunan
edilgen çatılı fiillerin partisip ekini alarak sıfat görevi yaptığı görülmektedir.

-r, -Ir, -Ar
Bunlar da geniş zaman ifade eden partisip ekleridir. Olur
şey , görür

göz

şey

, dayanılır

, tutar el , geçer akçe... Bu ek -An partisip eki kadar yaygın

kullanılan bir ek değildir.

125

Bu ekleri taşıyan partisipler

daha az sınırlanmış bir şimdiki zaman

anlatımı ve daha sınırlı bir kılıcı anlamı da taşırlar.

Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal almıştı
ve bu havanın en güvendiği adamları sarıvermesi de beklenmeyecek bir şey değildi.126
Bu arada dikkate değer ilk nokta, saldıranların pek çoğunun rastgele ateş edişi
idi. 127

Bu ek Harezm Türkçesinde ve Çağatay Türkçesinde -r, -yur, -ar, -ur
şeklindedir: ağırla-yur, asra-yur, fermanla-yur,yi-yür, yarlıka-r, kül-er, yıgla-r.: Bu
fiil şekilleri şu fonksiyonlarda kullanılır: 128

124

Tarık Buğra, age, 94.
Muharrem Ergin,age,335
126
Tarık Buğra, age, 581.
127
Tarık Buğra, age, 585.
128
Mehmet Akalın, age, 195
125
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a) Fiil ismi

129:

tüke! dünya malı yığar ne asıg

bütün dünya malını yığmanın

ne

konmaya

ev

anlamı var.(MM 10:2)
konarga ev tiledi

(geceyi

geçirmeye)

aradı. ( Rab 87 v: 17)
ahşamka ıagarinni bilmaz san

akşama

kadar

yaşayacağını

bilmezsin. ( NF 435:9)

· , 130 :
b) P artısıp
yunugnı buzar nen

abdestini bozan şey ( MM 12: 1 O )

kelür yıl

gelecek yıl ( NF 39: 17)

on yaşar oglan

on yaşındaki oğlan ( NF 289:7 )

sewer oğlum

sevgili oğlum ( NF 242:8)

miner kölik

binilen hayvan ( NF 273: 15 )

c) Adlaşmış sıfat131:
ey sewerim ey sevdiğim ( Rab 72r:8)
Eski Anadolu Türkçesinde ise ekin -r I -Ar şeklinde bulunduğu ve yaygın
olmayan bir kullanıma sahip olduğu görülmaktedir.

Ana benzer bir kardaşım var idi

Ona benzeyen bir kardeşim vardı (YZ

Dün ü gün Tanrı deyü anı öper

Gece gündüz Tanrı diyerek onu öper

102:7)

(bir beyi vardı.) ( YZ 27:9)
Bir beği vardı anın puta tapar

Onun putlara tapan bir beyi vardı. (

YZ 27:9)
-Ir, -Ar partisip ekini almış kelimelerin Yusuf ve Zeliha'da şu fonksiyonda
kullanıldığı görülmektedir:

129
130
131

Mehmet Akalın, age, 195
Mehmet Akalın, age, I 95
Mehmet Akalın, age, 195
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-Ir, -Ar partisip ekinin sıfat fiil olarak kullanılışı:

-Ir I -Ar

eklerini taşıyan sıfat fiiller

daha az sınırlanmış bir şimdiki zaman

anlatımı ve daha sınırlı bir kılıcı anlamı taşırlar.

Bir beği vardı anın puta tapar

Tapar = tap-ar

27 I 17

Onun putlara

tapan bir beyi vardı.

Dünü gün Tanrı deyü anı öper

Öper= öp-er

27 I 18

Gece gündüz Tanrı

36 I 12

Değeri aya benzer

diyerek onu öpen [bir beyi vardı] .

Aya benzer kıymeti kul kim alır

Benzer= benze-r
kulu kim almak ister.

Ana benzer bir kardaşım var idi

Benzer= benze-r

102 I 13

Ona benzeyen bir

kardeşim vardı.

-r,

-Ar

kullanılmaktadır;

partisip

eklerinin

Türkiye

Türkçesinde

ancak bu ek diğer partisip eklerine

sıfat

fiil

göreviyle

göre sınırlı bir kullanıma

sahiptir:

Acaba buna benzer teklifler ve alış verişler olmuş muydu kasabada?132

Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal
almıştı.133

Bu arada dikkate değer ilk nokta, saldıranların pek çoğunun rastgele ateş edişi
idi. 134

-mAz
132
133
134

Tarık Buğra, age, 34.
Tarık Buğra, age, 581.
Tarık Buğra, age, 585.
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Olumsuz

geniş zaman partisip ekidir. ağrımaz
sönmez ışık , bitmez, tükenmez iş... 135

başım , dinmez

ağrı

Şimdiye kadar Etem bey, yürüyün, dedi; ileri, dedi mi başarı değişmez
değiştirilemez bir kader olmuş, asıl güzeli, başarının ardından da her zaman alkış
gelmiş, sevgi gelmiş, övgü gelmişti. 136

Nimeta 'nın dırdırlarına dayanamaz hale geldiğinde, dudaklarını sarkıtıp surat
asardı sadece.

137

-mAz eki olumsuzluk ifade ettiği

halde olumsuzluk

eki taşıyan fiillere de

gelmektedir. Duymamazlık, görmemezlik...
Olumsuz
sahip

değildir.

geniş zaman partisip
-An partisip

ekinin

eki olan bu ek çok yaygın bir kullanıma
olumsuz

şekli

bu ekin yerini tutmaktadır.

Açmayan , bitmeyen, düşmeyen, görmeyen. .

-mAz partisip
görülmektedir.

İsim

eki Eski Türkçede
olarak

kullanıl.iııipkıttu.hız138

partisip
kullanılır

eki
139:

a) Fiil ismi

135
136
137
138
139
140

ismi

ve

sıfat

yapan bir ek olarak
olarak

daha

çok

olmazı olur deyip ( S 25 )

Türkçesinde ~-mAz
-r,

yüklem

isimler

insan olmayan ( UII 20,23 )

ermezig erür tip

Harezm

az,

olumsuz

-yur

-ar

ekinin

ve -mAs
olumsuz

şekilleriyle
şekli

olarak

karşımıza
aynı

çıkan

fonksiyonlarda

140:

kişi görmesde

kişi görmediği zaman ( Rab 133 v:20)

men togmazdın aşnu

ben doğmadan önce ( HŞ 56 r: 17 )

menleri bolmas üçün

benleri olmadığı için ( Rab 215 r: 16 )

Muharrem Ergin, age, 336.
Tarık Buğra, age, 581.
Ayşe Kulin, age, 135.
A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Ankara, 1988, 53.
Mehmet Akalın, age, 195.
Mehmet Akalın, age, 195.

bu

39

b) Partisip'<':

tükenmes gına

tükenmez

(bitmeyen)

zenginlik

(MM

10: 1)

bu tawuknı kimerse kôrmez yerde boguzlap keltürgil

bu tavuğu

kimsenin görmediği yerde boğazlayıp getir. ( NF 428: 11 )

Bu partisip
Harezm

eki Çağatay Türkçesinde

Türkçesindeki

mücerret isim yapılır:

fonksiyonlarla

yalnızca -mAs şekliyle görülür ve

kullanılır;

ayrıca

-llk

eki

getirilerek

142

bilmeslik

bilmezlik, cahillik143

işitmeslik

işitmezlik, sağırlık144

körmeslik

görmezlik

bakmaslığı bela kıla dur

bakmazlığı

145

(bakmaması)

bela kılar ( L

Diw.114:2)

Eski Anadolu

Türkçesinde ekin -mAz şeklinde bulunduğu

ve çok yaygın

olmayan bir kullanıma sahip olduğu görülmaktedir.

Atamın görmez gözü göre dedi
dedi. (

Atamın görmeyen gözleri görsün,

yz 125:18)

-mAz partisip ekini almış kelimelerin Yusuf ve Zeliha'da şu fonksiyonlarda
kullanıldığı görülmektedir:
-mAz partisip ekinin sıfat fiil olarak kullanılışı:

Gör-mez

=

gör-mez

Atamın görmez gözü göre dedi

görmeyen gözleri görsün, dedi.

141
142
143
144
145

Mehmet Akalın, age, 195, 196.
Mehmet Akalın, age, 234.
Mehmet Akalın, age, 234.
Mehmet Akalın, age, 234.
Mehmet Akalın, age, 234.

125 I 18

Atamın

40

Metinde
belirlenmemiştir.

yukarıdaki

örneğin

dışında

-mAz

sıfat fiil ekini almış

kelime

Bu örnekte görmez kelimesi sıfat göreviyle kullanılmıştır.

Bu partisip ekinin Türkiye Türkçesinde sıfat göreviyle yaygın bir
kullanımı vardır:

Şimdi yine o bitmez tükenmezpolitik münakaşalardan birine başlayacaklar diye
düşünmüştü.

146

Bozgunla biten o anlatılamaz maceranın döküntüleri sılasına kavuşan bu silah
arkadaşlarına vagonların pencerelerinden donuk donuk bakıyorlardı. 147

Geride kalan yaşlılar sağ kalmanın dayanılmaz utancıyla ve hafızalarından asla
silemeyecekleri korkunç anılarıylayaşamayamahkumdular. 148

-AcAk
Gelecek zaman ifade eden partisiptir:
gelecek

ay, verilecek

borç ....

yatacak

Bu ek Eski Anadolu

yer

, doğacak

Türkçesi'nin

çocuk ,

sonlarında ortaya

çıkmıştır.149
Eski Anadolu Türkçesinde -AcAk I -AçAk şeklinde gereklilik ve gelecek
zaman unsuru olarak görülmektedir:

146

so

varaçak yer

varacak(varılacak) yer151

geleçek nesne

gelecek şey152

sığınaçak

sığınacak (yer)

Ayşe Kulin, age, 31.
Tarık Buğra, age, 8.
148
Ayşe Kulin, age, 175.
149
Muharrem Ergin, age, 336.
150
Melunet Akalın, age, 266
151
Mehmet Akalın, age, 266
152
Mehmet Akalın, age, 266
153
Mehmet Akalın, age, 266
147

1

1 53
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Gelecek
kullanılan
teklif...

zaman

partisiplerinden

Türkiye

Türkçesinde

yaygın

olarak

-AcAk sıfat fiilleridir. İnecek yolcular, verilecek cevap, olmayacak

-AcAk partisipleri tam anlamıyla bir gelecek zaman anlatımı ve bir

mahsusluk anlamı

taşırlar:

gelecek konuk

, çıkılacak kapı. Geçmiş zaman

partisiplerinin gelecek zamandaki parelelini oluştururlar. 154

Çünkü yapacak hiçbir şey de kalmamıştı Saraybosna'da.155.

Moda yüzünden çıkacak ilk savaş olur.

156

Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, gözle görülür bir hal almıştı
ve bu havanın en güvendiği adamları sarıvermesi de beklenmeyecek bir şey değildi.157

Bunlar iyelik eki almış olarak da sıfat görevinde kullanılırlar.

Tuncer, çıkaracağımız o dergi var ya, topladığımız paralar yetmiyor.158

Yıldız 'ın bana soracağı soruyu ben ona soruverdim.

159

Dilerim bu, birlikte yapacağımız pek çok tartışmanın ilki olsun, dedi Philip.160

Asıl fonksiyonlarının dışında isim olarak da kullanılırlar:

Oysa Selim bir arsa alacağına yakında oraya bir ev dikeceğine, hem de pembe
boyalı, hem de köşk gibi, hem de bahçesindeki ağaçları göğe ağan ... Hem de... Böyle
bir ev yapacağına yürekten inanıyordu.161

154

Tahsin Banguoğlu, age,423
Ayşe Kulin, age, 118.
156
Ayşe Kulin, age, 59.
157
Tarık Buğra, age, 581.
158
Adalet Ağaoğlu, age, 171.
159
Adalet Ağaoğlu, age, 177.
160
E. M. Forster, Çeviren Nursel İçöz, Ürküten Topraklar, Ankara, 1987, 71.
161
Yaşar Kemal, age, 256.
155
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Kızının yakınması karşısında kalakaldı Nimeıa.Aşığım

ne yapacağıma bir türlü karar veremiyorum. diyemedi.

ve çok mutsuzum kızım,

162

Onların hiç değilse bu gece silahlarını ve beraberliklerini

hatırlamaya güç

bulamayacaklarını, hiç değilse kendisine karşı hatırlamayacak/arını anlamışıı.163

Batı ülkelerinin bu asırda, burunlarının dibinde böyle bir savaşa asla izin

vermeyeceklerinin rüyasıydı bu.

164

-AcAk partisip ekini almış kelimelerin

Yusuf ve Zeliha'da şu fonksiyonda

kullanıldığı görülmektedir:

Aşağıdaki örnekte -AcAk partisip ekini almış kelimensıfat
ısım göreviyle kullanılmıştır,
dışında

yanı adlaşmış

göreviyle değil

bir sıfattır. Metinde aşağıdaki örneğin

-AcAk partisip ekinin kullanımı belirlenmemiştir.

Sığıncak

=

sığ-ın-(a)cak

Bir sığıncak sandım id, içimde ben

10 I 13

İçimden ben -sizi- sığınılacak, güvenilir kişiler sanmıştım

Türkiye Türkçesinde -AcAk eki metinde belirlenen örneğe eş kullanıma
sahiptir; ancak daha çok yalın halde değil çekim ekleri almış olarak isim görevinde
kullanılır:

O benim adam öldüremeyeceğimi bilmez mi?165

Fakat böyle bir çatışmanın verebileceği zararlar Küçük Ağayı, kendini hesap
dışı tutacak kadar üzüyordu.166

162
163
164
165
166

Ayşe Kulin, age, 12.
Tarık Buğra, age, 555.
Ayşe Kulin, age, 119.
Yaşar Kemal, age, 258.
Tarı Buğra, age, 386.
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-Asi
Gelecek zaman ifade eder: yakılası,

olası, çıkası,

Türkiye Türkçesinde -AcAk kadar fazla kullanılmaz.

geberesi, ezilesi. Bu ek

167

Çekim ekleri alarak isim görevinde kullanılmışlardır:
öpülesi el

(öpülecek el)

Öğretmenler öpülesi elleriniz var.

yıkılası köşk

(yıkılacak köşk ) Herşeye sen sebep oldun, yıkılası köşk.

göresim geldi
gülesin tuttu.
ölesiye sevdim.

Eski Anadolu

Türkçesinde

anlamlarında kullanılmıştır:

-Asl eki gereklilik,

istek ve gelecek

zaman

hiç kimse ne demek gerektiğini

bilmez

168

hiç kimsa ne deyasin bilmaz
(JQ § 65)

gami varası yera varmış ola

gemı varması

gereken

yere varmıştır

SN271:10)
binüm atam gôrasim gaf di

benim babamı göresim geldi ( AO 18 )

ecel geldükda ldbud gidasi

ecel gelince şüphesiz gidecek ( YZ 99:9)

cefayı yetasi kıldun

yeteri kadar cefa ettin ( KB 66: 5 )

-Asi partisip

ekini

almış kelimenin

Yusuf ve Zeliha'da

şu fonksiyonda

kullanıldığı görülmektedir:

Eserde
Aşağıda verilen

167
168

bu partisip

ekinin

kullanımını

gösteren

bu örnekte de ekin sıfat göreviyle

Muharrem Ergin, age, 325.
Mehmet Akalın, age, 265.

tek örneğe

kullanılmadığı

rastlanmıştır.
görülmektedir.

(

44

Bu ekin Türkiye Türkçesinde çok sınırlı bir kullanıma sahip olduğu , yerini -AcAk
ekine bıraktığı görülmektedir.

Gidesi = git-esi

Ecel geldikte ldbüt gidesi

139 I 6

Ecel geldiği zaman

(gidecek) gitmesi gerekir.

MAST ARLAR

-mAk

-mAk eki
hareketleri

karşılayan;

şekle bağlanmak
gövdelerin

fakat tek başlarına

-mAk

mücerret hareketleri hiçbir
eki getirmek suretiyle

bildirmek,

mastar eki denilir.

kullanılamayan,

ancak şahıs, zaman ve

suretiyle kullanış sahasına çıkan dil birlikleridir.

karşıladıkları

için sonlarına
başlamak,

fiillerin hareket isimlerini meydana getirir. Fiil kök ve gövdeleri

düşünmek

gibi.

İşte bu kök ve

şeye bağlamadan

fiil isimleri yapılır.

Bu fiil isimlerine

ifade etmek

Açmak, aramak,

mastar, -mAk ekine de

Oysa bu şekiller fiillerden -mAk eki ile yapılmış isimlerden

.

başka bir şey değildir.169

Diğer fiilden isim yapma ekleri fiillerden nesne isimleri yapar. Bu üç ek (mAk, -rrtA, -Iş) ve önceden belirtilen partisip ekleri ise fiilden fiil isimleri yapan
eklerdir. Gerçi bu ekler
bunların asıl fonksiyonları

de klişeleşme yolu ile bazen nesne ismi yaparlar.

varlık, mefhum, eşya gibi nesne isimleri yapmak değil,

hareket ve iş isimleri yapmaktır.

169
170

Muharrem Ergin, age, 191.
Muharrem Ergin, age, 187.

Fakat

170
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İlk kez dere kenarında itiş kakış oynaştığı, dövüştüğü, ormanlarda ağaçlara
tırmandığı arkadaşlarından çok ayrı birplatformda bulunacaktı.

Fiili isimleştiren üç önemli ek vardır. Bunlar
fiili, istemek fiili, uçurmak fiili ...

171

-mAk, -mA, -Iş'tır: atmak

Fiil isimlerinde kişi ve zaman anlamı bulunmaz.

Bunlara fiil ismi adı verilir, kullanım açısından partisiplere benzerler: satmak,
çalışma,

duruş ... Bunların hepsi kılış adı sayılır.172

İsim fiil fiilin isim şekli, yani bir kılış, bir durum veya oluşun adıdır. Bunun
için fiilleri isim fiillerden biri ile anarız ( atmak fiili, istemek fiili ... ). İsim fiilin bu
türüne mastar adını veririz. Türkçede -mAk, -mA, -Iş ekleriyle yapılan üç çeşit
isim fiil vardır. İsim fiillerde kişi anlamı olmadığı gibi
Aralarında az çok anlam ve kullanış farkları vardır.

zaman anlamı da yoktur.

173

İsim fiil fiilin isim şekli, yani bir kılış, bir durum veya oluşun adıdır. Bunun
için fiilleri isim fiillerden biri ile anarız ( atmak fiili, istemek fiili... ). İsim fiilin bu
türüne mastar adını veririz. Türkçede -mAk, -mA, -Iş ekleriyle yapılan üç çeşit
isim fiil vardır. İsim fiillerde kişi anlamı olmadığı gibi
Aralarında az çok anlam ve kullanış farkları vardır.

Mastar adını verdiğimiz -mAk

zaman anlamı da yoktur.

174

ısım fiilleri fiilin gramer bakımından adı

olurlar ve yoğun anlamlı ad olmaya az elverişli bulunurlar. Bir başka deyişle mAk isim fiilleri yerlerini -mA isim fiillerine bırakmışlardır.

okumak, yazmak, konuşmak, gülmek. .

Bunu düşünmek doktoru sarstı.175

171

Ayşe Kulin, age, 120.
Muharrem Ergin, age, 337.
173
Tahsin Banguoğlu, age, 421.
174
Tahsin Banguoğlu, age, 421.
175
Tarık Buğra, age, 117.
172

46

Değil bir galeri gezmek, güzel bir film görmek, bir arkadaşa sabah kahvesine

uğramak, çarşı pazara alışverişe gitmek bile hayal olmuştu.176

Türkiye Türkçesinde -mAk eki -mA'ya göre daha seyrek kullanılır. Bütün
mastarlar, iyelik eklerini ve isim hal eklerini alabilirler.

Döndü gene koşmağa başladı.

177

Biz biliyoruz ki, Kuvva-yı Milliye böyle eşkiyaları tenkil etmeye çalışmakta ve

etmektedir. 178

Hayvan olmak bu çağda insan olmaktan daha mutluluktur,
Balıkçı.

dedi Selim

179

-mAk

Eski

Türkçede

fiilden

ısım

yapan

bir

ek

olarak

karşımıza

çıkmaktadır. Ekin diğer isimler yanında soyut isimler yaptığı da görülmektedir.P"

ukmak

akıl, görüş,fikir (uk- anlamak)

ıuzülmek

sessizlik, sükunet (tüzül- tüzülmek, bir sıraya gelmek)

tutmak
ölmek

sap (UII 64,1)
ölme, ölüm (öl- ölmek)

Harezm Türkçesinde -mAk ekini almış kelimeler isim görevindedir . İsim
gibi çekimlenir, iyelik ve isim çekim ekleri alır:

176
177
178
179
180
181

181

oruçnı buzar yimak içmak

yemek, içmek orucu bozar ( MM 23:12)

yıglamaklarını aşitıim

ağlamalarını işittim (NF 107: 17 )

Ayşe Kulin, age, 118.
Yaşar Kemal,age, 290.
Tarık Buğra, age, 125.
Yaşar Kemal,age, 40.
A. Von Gabain, age, 53.
Mehmet Akalın, age, 193.
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kişi oltürmakdin ulug yazuk yok

ınsan öldürmekten

büyük bir günah yok

(Rab 21 v: 20)
dastür berür mü sen anı sagmakka

onu sağmaya izin verir misin ( NF 22:6)

-llk ekiyle genişletilmiş şekileri vardır182:
butka secde kzlmaklık kafir/ık turur

puta

secde

kılmak

kafirliktir

(

NF

bu gelmekte maksad buydu ( HŞ 8r:2 )

366:15 ~u kelmeklikde maksud irdi bu
bol- fiiliyle birlikte kullanılır183:

bunları öldürmeye karar verdiler ( Rab

bularnı öltürmek boldılar

241v:20)
demek olur, ifade eder

timek bolur

Eski Anadolu Türkçesinde oldukça yaygın bir kullanıma sahip mastar
ekidir. Daha sonraki dönemlerde -mAk eki yerini kullanım açısından -mA ekine
bırakmıştır; ancak -mAk eki yaygın olmamakla birlikte

kullanılmaya devam

etmiştir:
Canın

almak kastın

ana

Onun canını almak girişiminde

kılmadım

bulunmadım (YZ 114: 3)
Yusuf'un niyeti Tanrı'nın kuluyum

Tanrı kuluyum demekti niyyeti

demekti (YZ 23:8)
Etmeğin kaparlar uçarlar yüce

Ekmeği kaparlar ve yükseklere uçarlar

(YZ 60:8)
Yemeği vü içmeği unuta/ar

-mAk mastar ekini almış
fonksiyonlarda kullanılmıştır:

1. -mAk eki ile:

182
183

Mehmet Akalın, age, 193.
Mehmet Akalın, age, 193.

Yemeyi ve içmeyi unutsunlar ( YZ 79: 19)

kelimeler

Yusuf

ve

Zeliha'da

sırasıyla şu

48

-mAk

isim

fiil

ekleri

oldukça sık kullanıldığını
ekleriyle kullandığımız

yaygın olarak

görmekteyiz.

kelimelerin

kullanılan

mastar

ekidir.

Bugün Türkiye Türkçesinde

eserde

-mAk'lı

şekilleri

Eserde

-mA mastar

kullanılmıştır.

Bu

değişim özellikle çekim ekleri almış mastarlarda kendini göstermektedir.

Göynümek dahi anı artırır

Göynümek = Göynü-mek

74 I 13

Onu yanmak

dahi artırır.

Canın almak kastın ana kılmadım 114 I 16 Onun canını almak

Almak = al-mak

girişiminde bulunmadım.

Gônlegimi atama iltmek gerek

124 I 20

Girmek diler imrenirYakup sine

137 I 17

Salkımını inciden kılmak gerek

45 I 12

İltmek = ilt-mek

Gömleğimi atama

iletmek gerekir.

Girmek= gir-mek

Yakup imrenir o

mezara girmek ister.

Kılmak = kıl-mak

Onun

salkımını inciden yapmak gerekir.

Öldürmek= öl-dür-mek

Öldürmek kasdın bunlar ettiğini

10 I 6

Onların

kendisin öldürmek niyetinde olduğunu anladı.

Türkiye Türkçesinde

-mAk mastar eki almış kelimeler

yalın halde yaygın

bir kullanıma sahiptir:

El sallamak, güle güle diye bağırmak, isterdi, bahtınız açık olsun demek
isterdi. 184

Keşke gelmek olmasaydı.
184
185

Tarık Buğra, age, 9.
Tarık Buğra, age, l O.

185

49

Ona boşanmak istediğimi söyleyeceğim. 186

et- yardımcı fiiliyle kurulmuş birleşik fiillerin

-mAk ekleri alarak ısım

göreviyle kullanıldığı görülmektedir.

Nitmek = ne it-mek

Ettiler nitmek gerek bunun işin

7/3

Bu işi ne yapmak

gerek dediler.
Nitmek = ne it-mek

Yusuf'a eder düşü nitmek gerek

78 I 5

Yusuf'a düşe

göre ne yapmak gerek der.

Yukardaki örneklerde

nitmek birleşik fiilinde ses kaynaşması olduğu

görülmektedir:
Ne it-mek = nitmek

Terketmek

=

terk et-mek Yusuf eder hazne terk etmek gerek

78 I 6 Yusuf hazineyi

harcamak gerekir, der.

-mAk mastar eki metinde olduğu gibi Türkiye Türkçesinde de birleşik
kelimeler üzerine gelmektedir Aşağıdaki iki örnekte -riıAk ekini almış birleşik
kelimelerin deyim içersinde yer aldığı görülmektedir.:

Fakat işi yalnız muhterem Hrisantos gibi zevatın gayretlerine terk etmemek,
yalnız siyasifaaliyetlere bel bağlamamak gerekti. 187
Mesele bugün Hoca 'nın yaptığı aşıyı çürütebilmekte. 188

186
187
188

Ayşe Kulin, age, 10.
Tarık Buğra, age, I 02.
Tarık Buğra, age, 142.

50

Yok yok şöyle rahatça oturun ki ben de sizi misafir etmenin tadını rahatça
duyayım. 189

2. -mAk + İsim hal eki:

İsim fiiller isim görevi yapmaları nedeniyle isim hal eklerini alabilirler.
Eserde isim hal ekleri almış mastarların yaygın bir şekilde kullanldığı
belirlenmiştir.

Arzulardım gôrmeğe dün gün seni

Görmeğe = gör-mek-e

14 I IO

Gece

gündüz seni görmeyi arzulayıp durdum.

Kamu tedbir ettiler ôldürmeğe

Öldürmeğe = öl-dür-mek-e

7I7

Hepsi

birden onu öldürmeye karar verdi.

Ver beşaret bunlara kurtulmağa

Kurtulmağa = kurtul-mak-a

75 I I 5

Bunlara kurtuldukları müjdesini ver.

Öldürmağa (öldürmeğe)

= öl-dür-mek-e

Şemun dahi kasdeder öldürmeğe

9 I 2I

Şemun dahi onu öldürmeyi ister.

Öldüruben dönüp eve varmağa

Varmağa = var-mak-a

9 I 22

Onu öldürüp

dönüp eve varmayı ister.

Gitmeğe = git-mek-e

İmdi dilerler alıben gitmeğe

7 I 8

Şimdi onu

yanlarına alarak gitmeyi dilerler.

Söylemekten = söyle-mek-den

Söylemekten gıybet diliniz sakınınız

55 I I 5 Gıybet

etmekten, dilinizi koruyunuz.

Ağlamaktan= ağla-mak-dan

Ağlamaktan görmez oldu gözleri

Gözleri ağlamaktan görmez oldu.
189

Tank Buğra, age, 153.

63 I 15

51

Artıra/ar ağlamağı feryadı

Ağlamağı = ağla-mak-ı

73 I 16

etmeyi artırdılar.

Yemeği vü içmeği unuta/ar

Yemeği= ye-mek-i

79 I 19

Yemeyi ve

içmeyi unutsunlar.

Değme gün giymeğe bir ton eyledi

Giymeğe = giy-mek-e

41 I 7 Her gün

giymek için ayrı bir elbise yaptırdı

43 I 4

Ne dilerse kılmağa kaadirdürür

Kılmağa = kıl-mak-a

O, ne

dilerse yapmaya kadirdir.

İçmeği

= iç-rnek-i

Yemeği vü içmeği unutalar

79 I 19

Yemeyi ve

içmeyi unutsunlar.

Olmağa = ol-mak-a

Ol daya döymedi ansız olmağa

109 I 7

O Daya onsuz

olmaya dayanamadı.

Kılmağa = kıl-mak-a

Daya diler imdi hiyle kılmağa

109 I 8

Daya

şimdi hile yapmayı istedi.

Türkiye Türkçesinde de metinde olduğu gibi -mAk mastar ekleri üzerine
ısım hal eki getirildiği

görülmektedir.

ekleri

çünkü

için

geçerlidir;

yaygın olarak yerini

diğer

Ancak bu durum daha çok -DA ve -DAn
hal

eklerinin

-mAk

ekleriyle

kullanımları

-mA ekli kullanımlara bırakmıştır:

Arabayı müthiş bir fren gıcırtısıyla durdururken, pencereyi açıp, ezilmekten son
anda kurtulan adama seslendi.

190

Bir Sırp millyetçisi olduğu için , Hırvatlar 'la Slovenler tarafından Sırp taraftarı
olmakla, Sırplar tarafından ise Sırp menfaatlerini yeterince korumamakla suçlanan
190

Ayşe Kulin, age, 13.

52

Stamboliç, hazırlanmakta olan bildirinin yalnızca bazı sosyo-ekonomik eleştiriler
içerebileceğini düşünmüş, pek oralı olmamıştı, ama anlaşılan hata etmişti.

191

Fakat Salih Trenin hala önünden geçmekte olduğunu sanıyordu. 192

-mAk ekinin -DA ve -DAn ekleri almış şekillerinin Türkiye Türkçesinde
zarf fonksiyonuyla kullanıldığı da görülmektedir:

Nihayet Yahudi Mezarlığı 'na vardığında, çitlere takılmaktan pantolonu, hırkası
yeryer yırtılmış, tırnaklarıkırılmıştı; elleri sıyrık içindeydi. 193

İçeriye giriyor, bahçeye çıkıyor, şu aşağıda sallanan tekneye bir an önce binip
buradan ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor,uyuyanSelim balıkçıyı uyandırmaktan
korkarak türküler söylüyor, ıslıklar çalıyordu.194

Bana kızmakta haklısın195

3. - mAk + iyelik eki :

-mAk

ekleriyle oluşturulmuş

mastarların diğer bir isim çekim eki olan

iyelik eklerini de aldığını görmekteyiz. Aşağıdaki örneklerde -mAk eklerini almış
kelimelerin iyelik ekli kullanımları görülmektedir:

Almağım = al-mak-ım

Bu kadarla acep ola almağım

23 I 8

Acaba bu kadar

para onu almam için yeter mi?

Ağlamağı

=

ağla-mak-ı

bağırmaları giderek artar.

191
192
193
194
195

Ayşe Kulin, age, 14-15.
Tarık Buğra, age, 9.
Ayşe Kulin, age, 146.
Yaşar Kemal, age, 412.
Ayşe Kulin, age, 153.

Artık olur ağlamağı feryadı

3 3 I 18

Ağlamaları,

53

Ağlamağın

= ağla-mak-ın

Ağlamağın nedendir bir ayt bana

102 I 8

Ağlamanın

nedenini bana söyle.

Ağlamağımı

= ağla-mak-ım-ı

Dün gün ağlamağımı vasf kıldıru

I

117

14

Gece gündüz ağladığımı yazdırayım.

Almağım = al-mak-ım

Bu kadarla acep ola almağım

23 I 8

Acaba bu

23 I 7

O kişi on

kadar para onu almam için yeter mi?

Yarmakım = yar-mak-ım

Ol kiş'eydür on dokuz var yarmakım

dokuz param var dedi.

Uçmağın = Uç-mak-ın

88 I 2

Uçmağın var divarını doldurur

Duvarlarını

dolduran cennetin var.

Türkiye Türkçesinde
oluşturulan
mastarlarının

mastarlar
yerini

-mAk ekleri üzerine iyelik ekleri getirilmek

kullanılmamaktadır.
alan

-rnA

eklerinin

Ancak
iyelik

kullanım
eklerini

suretiyle

açısından
almış

-mAk
şekilleri

görülmektedir.

Sırplar, hiç unutmadıkları kıyımların tekrarlanmasından korkuyorlardı ve bu
korku, kendi taraflarında da aşırı uçta liderlerinfilizlenmesine imkan veriyordu.

196

Onlar Avrupalı 'ydı ve Tito öldüğüne göre, Hırvatlar 'ın da Yugoslavya'dan
ayrılarak, Avrupa kıtasında yaşayan Katolik ve kardeş devletlerle kucaklaşmasının
zamanı çoktan gelmişti.

197

Yani buna mı? dedi ve demesiyle birlikte sağ elini cebinden çıkarması da bir
oldu.198
Yarın Zagreb 'e dönmem gerekiyor. 199

196
197
198
199

Ayşe Kulin, age, 57.
Ayşe Kulin, age, 57.
Tarık Buğra, age, 170.
Ayşe Kulin, age, 195.

54

Kimi arıyorsak bulunduğu yere kadar gitmemiz gerkiyor.

4.

200

-mAk + ek fiil:
-mAk

kullanılmıştır.

eki

almış

kelime

ek

Metinde aşağıdaki

fiil

örneğin

alarak

cümlede

yüklem

dışında

bu fonksiyonda

göreviyle
kullanılmış

başka bir -mAk mastar ekli kelime belirlenmemiştir.

Demekti = de-mek-(i)di

23 I 16

Tanrı kuluyum demekti niyyeti

Yusuf'urı

niyeti Tanrı 'nm kuluyum demekti

-mAk

mastar

eki

almış

kelimeler

Türkiye

Türkçesinde

ek

fiil

almak

suretiyle yüklem olarak kullanılmaktadır:

Bu da kal demekti.

201

Kuvvayı Milliye 'nin ilk hedefi vatanı ve zdt-ı şahaneyi kurtarmaktır, bu bir.

Doktorun ilk niyeti bahçeden çıkmaktı.

5.

202

203

-mAk + -lik isimden isim yapma eki:

-mAk eki -llk

isimden isim yapma eki alabilir. Metinde bu mastar ekinin

-

Ilk ekiyle genişletilmiş şekilleri belirlenmiştir:

Sevmekliğe = sev-mek-lik-e

Ettiler layık imiş sevmekliğe

57 I 11

Sevmeye layık

biriymiş dediler

Uçmaklık

=

uç-rnak-lık

sonsuza kadar cennette kalsın
200

Ayşe Kulin, age, 195.
Tarık Buğra, age, 141.
202
Tarık Buğra, age, 142.
203
Tarık Buğra, age, 157.
201

Uçmak/ık uçmakta kafalar ta ebet

89 I 3

Cennetlikler

55

Girmekliğe = gir-mek-lik-e

97 I 13 Şemdin

Şemdin komaz kapıdan girmek/iğe

onun kapıdan girmesine izin vermez

Bilmekliğe = bil-mek-lik-e

97 I 14

Onun

Türkçesinde

sınırlı

Kimsene yok anın dilin bilmek/iğe

dilini bilen kimse yok.

-mAk

ekinin

bu

kullanım

özelliği

Türkiye

bir

kulllanıma sahiptir. Aşağıdaki örnekte -mAk ekini almış kelimenin sıfat göreviyle
kullanıldığı görülmektedir:

Kadın kahveyi getirdi,

üzülmüşlüğünü

Mustafa Beyin ağlamaklı yüzünü, Selim balıkçının

görünce:204

6. -mAk eki almış kelimeler kalıcı isim şeklinde kullanılmıştır:

-mAk mastar eki almış kelimeler iş ,oluş, hareket anlamlarını yitirerek
nesne adlarına

da

dönüşmüştür. Kalıcı isim adı verilen bu şekillere metin

incelemesi sırasında sıkça rastlanmıştır:

Yarmakım = yar-mak-ım

23 I 7 O kişi

Ol kiş 'eydür on dokuz var yarmakım

on dokuz param var dedi.

Yarmak= yar-mak

Altun akça kıymetsiz yarmak pula

23 I 2

Altun akçe ya

da kıymetsiz paraya pula onu satarız.

Yarmak = yar-mak

Satarız ol kıymetsiz yarmak pula

23 I 6

Onu,

değersiz paraya, pula satarız.

Yemek= ye-mek

Ne bir etmek kim anı günde yemek bula

ekmek ve yemek bulamazdı.

204

Yaşar Kemal, age, 352.

82 I 1 O Her gün

56

Uçmak = uç-mak

Uçmak ehli çün buları göreler

76 I 10

Cennet halkı

bunları görünce

Türkiye Türkçesinde ise:
Elektrikler sık sık kesildiğinden, yemek bir türlü pişmek bilmiyordu. 205

Bunlar ellerinde sahanlar ve torbalarla istasyona kadar iniyor, yemek ve ekmek
alıyorlardı. 206

-mA
-mA

eki -mAk

mastarının hafifletilmiş şeklidir. -mAk ekinden daha

yaygın bir yer kazanmış, kullanış bakımından farklılaşmışlardır. Asıl kılış adları
olarak son derece yaygındırlar. Gitme, çalışma, yapma gibi . Bu eklerle yapılmış
mastarlar bir ismin bütün işlevlerini yerine getirebilmekte,

yapım eklerini, iyelik

eklerini ve hal eklerini alabilmektedir.t'"

Anası ağır hasta da görmeyegeldik.

208

O güne kadar dava için gözünü kırpmadan kendini bile öldürmeye hazır
bildikleri Yüzbaşı Nazım birdenbire: Bu iş bana güç gelecek, deyiverdi.

Benden kurtulmaya çalışıyorsunuz Prens.

209

210

Ortalıkta sıkıntılı, üzülmeye, kızmaya benzemeyen sabırsız
vardı. 211

205

206
207
208
209
210
211

Ayşe Kulin, age, 118.
Tarık Buğra, age, 5.
Tahsin Banguoğlu, age, 421-422.
Tarık Buğra, age, 312.
Tarık Buğra, age, 298.
Ayşe Kulin, age, 257.
Yaşar Kemal, age, 13.

bir bekleme

57

Sırplar, hiç unutmadıkları kıyımların tekrarlanmasından korkuyorlardı ve bu
korku, kendi taraflarında da aşırı uçta liderlerinfilizlenmesine imkan veriyordu. 212
Slovenya JNA ile çatışmaya hazırdı. 213

-mA eki de -mAk gibi işleklik sahası bütün fiil kök ve gövdelerini içine alan
bir ektir. -mAk ekinin hareket isimleri yapmasına karşılık

-mA ekinin fonksiyonu

iş isimleri yapmaktır: okuma, yazma, alma, gelme, gitme gibi. Bu iki çeşit fiil ismi
arasındaki

fark -mA'nın

hareket

ifade

etmemesidir.

belirli, daha kuvvetli fiilden isim yapma ekidir...
klişeleşerek veya klişeleşmeden
kullanılırlar:

bir çok

dondurma, yazma (eser )

hareket

örneklerinde

dışında

bu şekilde

kullanılamazlar.

görüldüğü
isim

-mA'lı

Bu bakımdan

-mA daha

-mA'lı isimler iş ifadesi yanında

nesne ismi olarak isim ve sıfat şeklinde
, kavurma

gibi -mAk'lı

olarak ve bilhassa

(yiyecek)

şekiller
böyle

klişeleşmiş

sıfat

şekilleri hareket ifade etmediği

, içme (içmeler )
bir iki örnek

olarak hiç bir zaman
unutulmamalı

ve bunlar

çekim sırasında -mAk'lı isimlerle karıştırılmamalıdır214

Eski Türkçede

-mA ekiyle müşahhas manada isim yapılırdı.

ve oluş ismi olarak kullanılması

ve -mAk

mastarının hafifletilmiş

Ekin hareket
şekli olarak

kabul edilmesi, son dönemlerde görülmektedir:215
sürme çekmese

sürme çekmesin (ŞD 35:12)

yelme

binici, süvari

tegme

değme

tutma

sandık

Eski Anadolu Türkçesinde -mA ekinin yaygın olmayan bir kullanıma sahip
olduğu görülmektedir:

212
213
214
215

Ayşe Kulin, age, 57.
Ayşe Kulin, age, 63.
Muharrem Ergin, age, 186
Faruk K. Timurtaş, Eski Türkiye Tütkçesi, İstanbul, 1977, 81.

58

Rahimdir huri vere değmesi ay

O merhametlidir, aya benzeyen huriler

versin. (YZ 4:2)
Gözlerini sürmeler môvert

saçar.

Gözlerini sürmeledi, mavert

saçtı.(YZ 8: 8)

-mA isim fiil ekinin yalın halde, kendi göreviyle kullanıldığı şekiller metinde
belirlenmemiştir.
Türkçesinde

Bunun nedeni Türkiye Türkçesinden

-mAk

isim

fiiil

ekinin

çok

daha

farklı olarak Eski Anadolu

yaygın

olarak

kullanılmasıdır.

Türkiye Türkçesinde de bu ekin yalın halinden çok isim çekim ekleriyle kullanımı
yaygındır.

-mA mastar ekini almış kelime Yusuf ve Zeliha'da

şu fonksiyonda

kullanılmıştır:
-mA mastar eki taşıyan kelime isimden fiil yapım eki almıştır:

Sürmeler

=

Gözlerini sürmeler mdvert saçar.

sür-me-le-r

8 I 6

Gözlerine

sürme çeker, mavert saçar.

-mA temelde fiilden isim yapan bir ektir. Bu kelimede sür- fiili, -mA ekini
alarak

isimleşmiştir.

sürme

şekliyle

kalıcı isim dediğimiz

kullanıma

dönüşen

kelime daha sonra -le isimden fiil yapım eki alarak fiil olmuştur. Bu değişimde
kelimenin kalıcı isim oluşunun etkisi vardır. Metinde

aynı ekin benzer fonksiyonda

kullanımını örnekleyen başka kelime belirlenmemiştir.

-iş
-iş eki fonksiyon bakımından
ifade eden fiil isimleri

yapar: al-ış,

aşağı yukarı -mA eki gibidir. Onun gibi iş
gel-iş,

ara-y-ış,

otur-uş...

Fakat bu isimler

59

kalıplaşarak

iş ismi dışında nesne ismi olmaya -mA ekinden daha elverişlidir: at.
. d . 216
ış, b u l -uş, bak -ış, an 1 a-y-ış, goster-ış,
og-uş, a1 -ış, ver-ış
..

İlerleyiş de aynı şekilde devirmek, ele geçirmek için değildi.

217

Etem beyin yanında çok az insan kalmıştı, Kütahya 'da iltihak etmeyenlerin
çoğu da kaçışı sırasında kendisinden ayrılmış bulunuyordu.

218

Sırp komandoları şehre giriş çıkışları kontrol ediyorlar ve Boşnaklar 'ın açlıktan
ölmeleri için ellerinden geleni yapıyorlardı.

219

Eski Türkçede kullanılan fiilden isim yapım eklerinden birisi de -(I)ş eki
. 220
uruş
d ır:

savaş ( -ur, vurmak)

küsüş

arzu, istek ( küsii-, istemek)

busuş

keder (busan-, üzülmek, kederlenmek)

sığış

sıkıntı ( sık-, sıkmak)

Eski Türkçede bu ekle genellikle hareket ve oluş isimleri yapılır, bir tür
masdar ekidir:221
bilişün ( DV 303: 1 O )
inişde ( HŞ 2158)
gelişin ( HŞ 2294)
gülmeyişi (AT 19:2 )

Eski Anadolu Türkçesinde -lş ekinin yaygın bir kullanıma sahip olmadığı
görülmektedir.

216

Muharrem Ergin, age, 185.
Tarık Buğra, age,585
218 Tarık Buğra, age,585
219
Ayşe Kulin, age, 120.
220 A. Von Gabain, age, 53.
221 Faruk K. Timurtaş, age, 81.

217

60
Yakup onu görür ve onunla görüşme

Yakup görür ve görüş kilur

yapar(YZ 135:6)
İçini kokulu yapsınlar şöyle ki:(YZ

İçin kokuş eylesinler şöyle ki var

45: 17)

-Iş

mastar ekini

almış

kelimeler

Yusuf ve

şu fonksiyonda

Zeliha'da

kullanılmıştır:

-Iş

az

kullanıldığı

görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde işlev olarak çok yaygın bir

ek değildir.

Aşağıdaki

ekiyle

yapılan

mastarların

metinde

örneklerde -iş mastar ekli kelimelerin

oldukça

isim göreviyle kullanıldığı

görülmektedir.
Görüşün = gör-üş-ün

6 I 14

Ol hot bize aydtverir görüşün

O kendisi bize

görüşünü söyleyiverir.

Kokuş = kok-uş

İçin kokuş eylesinler şöyle ki var

45 I 17

İçini kokulu

yapsınlar şöyle ki:

Görüş = gör-üş

Yakup görür ve görüş kzlur

135 I 6

Yakup onu görür ve

onunla görüşme yapar

-iş

mastar eki Türkiye Türkçesinde diğer mastar ekleri gibi yaygın bir

kullanıma sahiptir. -iş mastar eki hem yalın olarak hem de isim çekim ekleri
almak suretiyle kullanılır:

On binlerce kişi itişe kakışa, bir ağızdan dualar ve beddualar okuyarak, töreni
bir gövde gösterisine çevirmişlerdi.

222

Bu gidiş hayırlı bir gidiş değildi.

222
223

Ayşe Kulin, age, 40.
Ayşe Kulin, age, 4 I.

223

61

O gülümseyiş artık hep öyle duruyordu.

224

Dondurucu bir direniş ve ateş olmadığı halde birliklerin çoğu mevzilerinde
oyalanıyor, ancak Etem beyin bizzat kumanda ettiği ve kendisine çok bağlı kuvvetler
fazla mesafe alınca, Tevfik beyin müdahalesiyleyürüyorlardı.

224
225

Tarık Buğra, age, 153
Tarık Buğra, age, 585.

225

YUSUF VE ZELİHA'DA BELİRLENEN
PARTİSİP VE MAST ARLARIN DÖKÜMÜ
PARTİSİPLER

-mlş
Doğmuş = doğ-muş

Dondureder yeni doğmuş genç olğan

53I11

Dönüp der ki yeni doğmuş genç oğlan

Geçmiş = geç-miş

Başa geçmiş işleri bu anlatır

121 I 3

Bu, insanın başına gelen işleri anlatır

Gelmiş= gel-miş

İki suret gördü gelmiş bir araya

47 I 4

Bir araya gelmiş iki resim gördü.

Kalmış = kal-mış

Kalmış var mı malımdan anda dahi

39 I 14

Hazinemde malımdan kalmış var mı?

Kararmış= kara-r-mış

Abbak ola ol kararmış tenleri

76 I 6

O kararmış tenleri akpak olsun.

Kılmış = kıl-mış

Suç kılmış vardurur bunda meğer

25 I 16

Meğerse burda, aramızda suç işlemiş vardır.

Yazılmış = yaz-ıl-mış

Ol sarayda yazılmış görsün seni

46 I 4

O sarayda seni yazılmış- resmini çizilmiş- görsün

Yemiş = ye-miş

A/tundan yemiş kıla/ar ağaca

45 I 3

Ağaca altından yemiş yapsınlar.

O'
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-Dik
Ağladığı= ağla-dık-ı
Ağladığın= ağla-dık-ın

Bu sebepten idi Yakub 'un ağladığı
Ağladığın nedendir bir sôylegil

127 I 1
103 I 16

Yakub'un ağlamasınınnedeni buydu
Ağlamanınnedenini bir söyle.

Aldığın= al-dık-ın
Aldığına= al-dık-ı-n-a

Dôğdüm ol aldığın kulu bu gece

Peşiman olur Yusuf'u aldığına

25 I 20
39 I 11

Senin aldığın o kulu bu gece dövdüm.
Yusuf'u aldığına pişman olur.

Anladığın = anla-dık-ın

Sor düşümü anladığın de bana

68 I 14

Düşümü sor ve bana anladıklarınıanlat.

Avunduğunu= avun-duk-u-n-u

Gônlum anın ile avunduğunu

118 I 1

Gönlümü onunla avutttuğumu - söyle-

103 I 20
120/ 18

Göz yaşlarım bilmediğimdenakar.
Şüphesizbilmediğimiz bir haberi vermeyiz.

Bilmediğimden= bil- me-dik-im-den Bilmediğimden akar gözümdenyaşım
Bilmediğimiz= bil-me-dik-imiz
Bilmediğimiz haberi hot vermeziz
Bulduğun = bul-duk-un

Etti Yusuf bulduğun boncuk kanı

109 I 16

Sordu, Yusuf bulduğun boncuk nerde?

Dediği= de-dik-i
Dediğim= de-dik-im
Dediğin= de-dik-in

Yusuf eder semiz sığır dediği
Deve yüküdür dediğim anı bil
Beşir eder benim oğlun dediğin

69 I 7
90I11
129 I 13

Yusuf, onun dediği semiz sığırlar der.
Söylediğim deve yüküdür.
Beşir senin oğlum dediğin, benim der.

Doğradığın = doğra-dık-ın

Ellerin doğradığın bilmediler

56 I 19

Ellerinidoğradıklarını bilemediler-farketmediler-

Durmadığım= dur-ma-dık-ım

Kavzanıp durmadığım yazgı! ana

117/ 15 Ona sürekli olarak acılar içinde olduğumu yaz.

Ettiğin = et-dik-in
Ettiğini = et-dik-i-n-i

Benim ahir ol hikdyet ettiğin
Öldürmek kasdın bunlar ettiğini

129 I 14
1O 6

O hikaye ettiğin kişi benim.
Onlarınkendisini öldürmek niyetinde olduğunu anladı.

°'
(>)

Geldikte = gel-dik-de

Ecel geldikte ldbüt gidesi

139 I 6

Ecel geldiği zaman gitmesi gerekir.

Gördüğüm= gör-dük -üm
Gördüğüm = gör-dük -üm
Gördüğüm = gör-dük -üm
Gördüğüm= gör-dük -üm
Gördüğün= gör-dük-ün
Gördüğün= gör-dük-ün
Gördüğünü= gör-dük-ü-n-ü
Görmediğin= gör-me-dik -in

Aydayım ol gördüğüm düşü sana
Gördüğüm düşten dahi gaygu yirem
Uyur iken düşte üç gez gördüğüm
Eydür ol üç gez düşümde gördüğüm
Yusuf Peygamber nice düş gördüğün
Gördüğün düşü gerek kim aydasın
Nice düş gördüğünü hep söyledi
Gözlerim görmediğin hem ayt ana

5 14
7 18
36 I 2
37 I 1
6 3
20 5
69 I 5
117/16

Gördüğüm o düşü sana anlatayım.
Gördüğüm bu düşten kaygı duyarım.
Uyurken üç kez düşümde gördüğüm bu değildir
Üç kez düşümde gördüğüm budur,der
Yusuf Peygamber nasıl bir düş gördüğünü ..
Gördüğün düşü bize anlatman gerekir.
Nasıl bir düş gördüğünü hep anlattı.
Hem ona gözlerimin de görmediğini söyle.

Göyündüğüm

Anınçun göyündüğüm etgil oda

117/18

O nedenle ateşlere yandığımı söyle

İlttiği = ilt-dik-i

Gördüler ol ilttiği kumaş geri

95 I 19

O geri gönderdiği kumaşı gördüler.

İnlediği= inle-dik-i

Yusuf için dün ü gün inlediği

127 I 2

Gece gündüz Yusuf için inlediğini ...

İstediğin= iste-dik-in

Bulasın istediğin gire ele

20 5

İstediğini bulmak onu eline almak dilersen.

Kaldığına= kal-dık-ı-n-a
Kaldığım = kal-dık-ın-ı

İçi gôynur hazne boş kaldığına
Yaz dahi ol anda kaldığını

39 I 12
118 I 2

Hazinenin bomboş kalmasına çok üzülür.
Onun da orada kaldığım yaz.

Kazdugunu = kaz-duk-u-n-u

Kim kazdugunu edem anı size

13 3

Onu kimin kazdığını size söyleyeyim.

Kesildiğin = kes-il-dik-in

Eliniz kesildiğin duymadınız

57 I 6

Elinizin kesildiğini duymadınız

Kıldığı = kıl-dık-ı
Kıldığı = kıl-dık-ı

Sabr kıldı ol kast kıldığı işine
Söyleşirler her biri kıldığı suçu

51 I 6
59 I 20

O, yapmak istediği işe sabretti
Her biri işlediği suçu anlatır

= göyün-dük-üm

O"\
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Kıldığımız= kıl-dık-ımız

Bunda yazılı Yusuf'a kıldığımız

101 I 4

Yusuf a yaptıklanmız burada yazılı.

Kim idiğin =kimi-dik-in

Kim idiğin canım anı bilmedi

112 I 2

Canım onun kim olduğunu bilmedi.

Nittiğini = ne et-dik-i-n-i

Bildi Yusuf bunların nittiğini

10 5

Yusuf onlann ne yapmak istediklerini anladı.

Sevdiğimden= sev-dik-im-den

Sevdiğimden ayırdı Yakup beni

126 I 11

Yakup beni sevdiğimden ayırdı.

Yediği= ye-dik-i

Ol arıklar geri anı yediği

69 I 8

O zayıfların onları geri yemesi

Yorduğun= yor-duk-un

Yahu(t) Yakup gine yorduğun

6

Veya Yakup'un yine nasıl yorumladığım ...

4

r

Yüklendiğimi = yük-le-rı-dik-im-i

Kaygıya yüklendiğimi sôylegil

117/19

Çok sıkıntı yüklendiğimi söyle.
O"'

uı
-An
Alan= al-an

Buğday alan Mısr 'a gelsinler deyü

89 I 7

Buğday almak isteyen Mısır' a gelsin diye.

Bağışlayan = bağış-la-y-an

Dileyip bağışlayan var suçumuz

73 I 18

Var olan suçlan mızı dileyip bağışlatan odur.

Bilene = bil-en-e
Bilmeyen = bil-me-y-en

Anı ta 'bir bilene varır sorur.
Bildirirdi bilmeyene doğru yol

18 I 18
13 10

Onu düş yorumlamasını bilen birisine gidip sorar.
Doğru yolu bilmeyenlere yol gösterirdi

Deyen = de-y-en

Gör anı kim sana kulumdur deyen

80 I 21

Sana kulumdur diyeni gör.

Dinliyenin = dinle-y-en-in

Dinliyenin gide gönlü gussası

4

Dinleyenlerin gönlündeki tüm sıkıntılar gitsin.

Düşen = düş-en

Oda düşen ldcerem yana pişe

49 I 20

18

Ateşe düşen şüphesiz yansın, pişsin

Eden= et-en
Eden= et-en

Bu kamuyu kim idi sana eden
Peygamber aslı durur anı eden

62 I 12
112 I 4

Sana bunların - bu yardımların - tümünü yapan kimdi'
Onun atası Peygamber soyundandır.

Eşitene = eşit-en-e
Eşitenler = eşit-en-ler

Muhtasar kıldık bunu işitene
Eşitenler dua kılsın koşana

143 I 21
143 I 22

Duyanlara bu hikayeyi kısalttık.
Duyanlar bu şiiri yazana dua kılsın.

Geçen = geç-en
Geçen = geç-en

Nice gördün düşünü geçen gece
Geçen uçmağa gire yeye kebap

6 21
88 I 9

Geçen gece nasıl bir düş gördün
Geçen cennete girip kebap yesin.

Gelenin = gel-en-in
Gelenleri = gel-en-ler-i

Gelenin amellerin sora kamu
Buyurdu bekçi kodu gelenleri

88 I 6
87 I 9

Hepsi gelenlerin amellerini sorar
Buyruk verdi -kapıya- bekçi koydu, gelenleri . .

Girenleri= gir-en-ler-i

Sorar idi ol şehre girenleri

87 I 10

O şehre girenleri sorardı.

Gören=
Gören =
Gören =
Gören =
Gören =
Gören =
Gören=
Gören =
Gören =
Gören =
Görenler
Görenler

Beni gören var malın yitirirdi
Yüzünü gören kişi ziy-baydurur
Am gören halk kamu batar tana
Anı gören hayran oldu tanlayu
Yüzünü gören kişiler anın paşa
Anı gören kişi deli olur
Acebe kaldı gören battı tana
Bilezik verdi gören batar tana
Bir gören bir görmiyenler zar idi
Anı gören kamu turdu tan/adı
Kim görenler anı kalırdı tana
Görenler batar idi anı tana

Beni gören insan tüm varlığını yitirirdi.
21 4
21 20 Onun yüzünü gören insanlar ...
Onu gören insanların hepsi şaşkınlığa düşer.
26 10
30 8
Onu gören şaşkınlığa düşerek hayran oldu.
Onun yüzünü gören kişilerden biri paşaydı.
30 I 13
30 I 21 Onu gören kişiler deli olur.
41 I IO Onu gören şaşırıp düşüncelere daldı.
Görenleri şaşkınlığa düşürecek bir bilezik verdi
99 I 14
101 I 14 Görenler de görmeyenler de ağlardı.
132 I 20 Onu görenlerin hepsi şaşınp kaldı.
32 I 14 Ki onu görenler şaşkınlığa düşerdi.
140 I 10 Onu görenler şaşkınlığa düşerdi.

gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
gör-en
= gör-en-ler
= gör-en-ler

...,-:-
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Görenler= gör-en-ler
Görmiyenler = gör-me-y-en-ler
Görünen= gör-ün-en
Görünmeyenim = gör-ün-rne-y-en-im

İmrenirdi anı görenler ata
Bir gören bir görmiyenler zar idi
Yakub 'a benzer ol görünen suret
Gôrunmeyenim ey Bünyamin 'im eşi

140I 14
101 I 14
51 I 17
115 I IO

Ata, onu görenler imrenirdi.
Görenler de görmeyenler de ağlardı.
O görünen resim Yakub'a benzerdi.
Ey Bünyamin'imin eşi, görünmeyenim.

İnanmayan = inan-ma-y-an

Bu söze inanmayan kafir imiş

114 I 10

Bu söze inanmayan kafirdir.

Kafir olan= kafir ol-an
Kafir olan = kafir ol-an
Kafir olan = kafir ol-an

Kafirolan bir kademd'oda uça
Kafir olan bir adımda ateşe uçsun
Kafir olan üşbu şehre girmesin

88 I 20
88 I 22
140 I 18

Kafir olan bir adımda ateşe uçsun.
Kafir olan suçuyla ateşe düşsün.
Kafir olan bu şehre girmesin.

Kalan = kal-an
Kalam = kal-an-ı
Kalanın = kal-ao-ın
Kalanının= kal-an-ı-nın

Kalan dzamız yanar dün gün oda
Ol kalanı giderler kardaşına
Balta alıben kalanın uşatır
Kas 'andurur ol kalanının adı

73 I IO
89 I 20
29 5
86 I 22

Geriye kalan uzuvlarımız gece gündüz ateşe yanar.
Onlardan kalanlar kardeşlerine giderler.
Eline bir balta alarak kalanları parçalar.
Onlardan kalanının adı Kasan' dır.

Kılan = kıl-an
Kılan = kıl-an

Ldcerem gıybet kılan müzdün yıkar
Ol zamanda uğruluk kılan kanı

55 I 13
108 I 3

Şüphesiz başkalarını çekiştiren karşılığını bulur
O zamanlar hırsızlık yapanlar .

Kesilen = kes-il-en

Ne ho(t) kesilen acısın duymadılar

56 I 20

Tuhaf ki kesilen ellerinin acısını duymadılar

Koşana = koş-an-a

Eşitenler dua kılsın koşana

143 I 22

Duyanlar bu şiiri yazana dua kılsın.

Olan=
Olan=
Olan=
Olan=

Aşık olan deli m 'ey usdan alu
Gammaz olan kişiler eşim değil
Kul olan bunun gibi ton mu giye
Peygamber olan bunun gibi yemek yemez

33 I 22
39 I 2
41/12
136 I 10

Ey akıldan uzak adam aşık olan deli midir?
Ben gammaz olan kişilerden değilim.
Kul, köle olan bunun gibi elbise giyer mi ?
Peygamber olan böyle yemek yemez.

ol-an
ol-an
ol-an
ol-an

O'

;J

Olanlardır= ol-an-Iar-dır

Zeliha 'dan olanlardır bunlar kamu

134 I 22

Bunların -çocuklarırrun- hepsi Zeliha' dan olanlardır.

Ölenleri = öl-en-ler-i
Öldüren= öl-dür-en

Ölenleri Hak yarın diri kıla
Kardaşını öldüren kardaş değil

49 I 14
11 8

Allah ölenleri yarın (kıyamette) diriltsin.
Kardeşini öldüren kardeş değildir.

Satan= sat-an

Yusuf 'u satan hoca dahi gelir

80 I 15

Yusuf'u satan hoca da gelir.

Seven= sev-en

Kul seven kişi meğer deli ola

55 I 5

Kuluna aşık olan kişinin deli olması gerekir

Söyleten = söyle-t-en

Ol genç oğlanı kim idi söyleten

62 I 11

O genç oğlanı söyleten kimdi?

Tutan = tut-an

Suçluyu tutan gerek kim kınaya

110 I 19

Suçluyu tutan, onu cezalandrmalıdır.

Uymayan = uy-ma-y-an

Ana uymayan hakikat kanlıdır

89 I 14

Doğrusu ona uymayan onun düşmanıdır.

Veren = ver-en
Veren = ver-en

Dördüncü gün beş veren adam
Kendözün kula veren ulu ola

31 7
55 I 6

Dördüncü gün beş altın veren adam.
Kendi kendisini kula vermek büyüklüktür.

Yandıran = yan-dır-an

Budur ahir yandıran dün gün beni

57 I 4

Gece gündüz beni yakan işte budur

Yarlığan =yarlı-gan

Tevbe kıl yarlığan yazuktan dön geri

51 I 20

Bu kötü, affedilmez günah için tövbe et, vazgeç

Yeyen = ye-y-en
Yeyen = ye-y-en

Yusuf''u yeyen bu kurttur dediler
Kurt yeyen oğlumu hem yazgı! ana

17 I 14
117/21

Yusuf'u yiyen bu kurttur dediler.
Hem de ona kurdun yediği oğlumu yaz.

'

O"
OQ.

-Ar I -Ir
Aya benzer kıymeti kul kim alır
Yus(u)f turmuş sureti benzer aya
Sen otur tarh üzere benzer aya
Çıktı höcreden ol benzer aya
Buna benzer kardaşımız var idi
Ana benzer bir kardaşım var idi
Ej'alin benzer adın verdim adları

36 I 12
36 I 16
45 I 20
56 I 11
101 I 1
102 I 13
105 I 16

Değeri aya benzer kulu kim almak ister.
Aya benzer suretiyle Yusuf durmuş bekler.
Sen aya benzer bir şekilde tarh üzerinde otur.
O aya benzeyen hücreden çıktı.
Buna benzeyen bir kardeşimiz vardı.
Ona benzeyen bir kardeşim vardı.
Senin başına gelenleri çağrıştıran adlar verdim.

Öper= öp-er

Dün ü gün Tanrı deyü anı öper

27 I 18

Gece gündüz Tanrı diyerek onu öpen [bir beyi vardı] .

Tapar= tap-ar

Bir beği vardı anın puta tapar

27 I 17

Onun putlara tapan bir beyi vardı.

Benzer =
Benzer =
Benzer =
Benzer =
Benzer=
Benzer=
Benzer=

benze-r
benze-r
benze-r
benze-r
benze-r
benze-r
benze-r

O"
...!)

-mAz
Gör-mez = gör-mez

Atamın görmez gözü göre dedi

125 I 18

Atamın görmeyen gözleri görsün, dedi.

1O

İçimden ben sığınılacak, güvenilir kişiler sanmıştım

-AcAk
Sığıncak = sığ-ın-(a)cak

Bir sığıncak sandım idi içimde ben

13

-Asi
Gidesi = git-esi

Ecel geldikte ldbut gidesi

139 I 6

Ecel geldiği zaman (gidecek) gitmesi gerekir.

MAST ARLAR
-mAk
Ağlamak= ağla-mak
Ağlamağa = ağla-mak-a
Ağlamağı = ağla-mak-ı
Ağlarnağı = ağla-rnak-ı
Ağlamağımı = ağla-mak-ım-ı
Ağlarnağın = ağla-mak-ın
Ağlamaktan= ağla-mak-dan
Ağlamaktan= ağla-mak-dan
Ağlamaktan= ağla-mak-dan
Ağlamaktan= ağla-mak-dan
Ağlamaktan= ağla-mak-dan

Gece gündüz ağlamak oldu işi
'
Bir oğluma kurt dedim ağlamağa
Artık olur ağlamağı feryadı
Artıra/ar ağlamağı feryadı
Dün gün ağlamağımı vasf kıldtru
Ağlamağın nedendir bir ayı bana
Ağlamaktan görmez oldu gözleri
Görmez oldu ağlamaktan gözleri
Ağlamaktan iki gözü dinmedi
Ağlamaktan görmez oldu atamız
Ağlamaktan ol kolay ki avına

Gece gündüz ağlamaktan başka birşey yapmaz oldu
18 I 13
106 I 5
Ağlamak için birinciye kurt dedim.
33 I 18
Ağlamaları, bağırmaları giderek artar.
73 I 16
Ağlamayı, feryad etmeyi artırdılar.
117/14
Gece gündüz ağladığımı yazdırayım.
102 I 8
Ağlamanın nedenini bana söyle.
63 I 15
Gözleri ağlamaktan görmez oldu.
82 I 13
Gözleri ağlamaktan görmez oldu.
102 I 6
İki gözünün ağlaması dinmedi
123 I 12 Atamızın gözleri ağlamaktan görmez oldu.
124 I 22 Ki o, kolayca ağlamaktan kurtulsun.

Almak = al-mak
Almağırn = al-mak-ım
Almaklığa = al-mak-lık-a

Canın almak kastın ana kılmadım
Bu kadarla acep ola almağım
Hem satın almaklığa kıldı talep

114 I 16 Onun canım almak girişiminde bulunmadım.
23 8
Acaba bu kadar para onu almam için yeter mi?
37 I 10
Hem onu satın almamızı istedi.

Bakmağa = bak-mak-a

Beğenmez/er bakmağa ana kamu

29 I 18

Hiçbiri onu beğenip de bakmak istemez.

+l

o

Bilmekliğe = bil-mek-lik-e

Kimsene yok anın dilin bilmek/iğe

97 I 14

Onun dilini bilen kimse yok.

Çığırmakta = çığır-mak-ta

Bir çığırmakta Yehuda 'nm işi

111 I 7

Yehuda bir bağırmada ...

Çıkmağa = çık-mak-a

Yakub 'un ol canı çıkmağa iver

137 I 16 Yakup'un canı çıkmak için acele eder.

Değmesinin = değ-me-si-nin

Huri vere değmesinin yüzü ay

77 I 6

Her biri ay yüzlü huriler versin.

Demekti= de-rnek- i di

Tanrı kuluyum demekti niyyeti

23 I 16

Yusuf un niyeti Tanrı'nın kuluyum demekti

Dilemeğe = dile-mek-e

Kişilerin gönderir di/emeğe

35 I 5

İsteğini bildirmek üzere adamlarını gönderir.

Etmek =
Etmek =
Etmek =
Etmek =
Etmek =
Etmek=

Etmek yapar başı üzre götürür
Ne bir etmek kim anı günde yemek bula
Etmek verir her bir yoldan eribe
Her kişiye verir bir etmek bütün
Yohsula etmek verir her dem be dem
Yusuf eder getirin etmek ü aş

60 I 10
82 I IO
90 I 4
90 I 5
95 I 2
101 I 7

Ekmek yapar ve başının üzerinde götürür
Her gün ekmek ve yemek bulamazdı.
Her bir yoldan gelip erişene ekmek verir.
Her kişiye bütün bir ekmek verir.
Her an sürekli yoksullara ekmek verir.
Yusuf ekmek ve aş getirin der.

Etmeğe = et-mek-e

Gücü yeter ol bu işi etmeğe

131 I 8

Bu işi yapmaya onun gücü yeter.

Etmeğin = et-mek-in
Etmeğini = et-mek-i-n-i

Etmeğin kaparlar uçarlar yüce
Yus(u)f eder almışsız etmeğini

60 I 15
122 I 3

Ekmeği kaparlar ve yükseklere uçarlar
Yusuf onun ekmeğini almışsınız der.

Geçmeyen = geç-me-y-en

Geçmeyen oda düşe göre azap

88 I IO

Geçmeyenler ateşe düşüp azap görsün.

Gelmeğe = gel-mek-e

Dileyip kızı alıben gelmeğe

35 I 6

Kızı isteyip alıp gelmek için

et-mek
et-mek
et-mek
et-mek
et-mek
et-mek

'

+l

-

Girmek= gir-mek

Girmek diler imrenirYakup sine

137 I 17

Y akup imrenir o mezara girmek ister.

Girmekliğe = gir-mek-lik-e

Şemdin komaz kapıdan girmekliğe

97 I 13

Şemdin onun kapıdan girmesine izin vermez

İmdi dilerler alzben gitmeğe
Etti Yakup vakit oldu gitmeğe

7 8
136 I 13

Şimdi onu alıp -öldürmek için- götürmeyi istediler.
Yakup gitme vaktim geldi dedi.

Giymeğe = giy-mek-e

Değme gün giymeğe bir ton eyledi

41 I 7

Her gün giymek için ayrı bir elbise yaptırdı

Görmeğe
Görmeğe
Görmeğe
Görmeğe
Görmeğe
Görmeğe

Arzulardım görmeğe dün gün seni
Kim erdürdü
görmeğe seni bana
,.
Bir görmeğe bir a/tun verelim size
Kimi gôrmeğe canını terk eder
Ruzi kıldı görmeğe seni bana
Hasretim Tanrı erdire görmeğe

14 10
14 12
30 I 18
31 I 2
32 I 1
131 I 7

Gece gündüz seni görmeyi arzulayıp durdum.
Ki seni görebileyim diye bana eriştirdi.
Bir defa görmenin karşılığı size bir altın verelim.
Kimileri onu görmek için canını verir.
Tanrı, benim seni görmeme izin verdi.
Seni görmeye hasretim Tanrı kavuştursun.

Görmekliğe = gör-mek-lik-e

İkisin dahi gôrmekliğe iverem

114 I 2

İkisini de hemen görmeyi dilerim.

Göynümek = Göyün-ü-mek

Göynümek dahi am artırır

74 I 13

Onu yanmak dahi artırır.

İçmeği = iç-mek-i

Yemeği vü içmeği unuta/ar

79 I 19

Yemeyi ve içmeyi unutsunlar.

İletmeğe = ilet-mek-e

Azrail gelip canını iletmeğe

136 I 14

Azrailin gelip canını götürmesi için

İltmek = il(e)t-mek
İltmeğe = il(e)t-mek-e

Gônlegimi atama iltmek gerek
Gônleğıni verdi iltmeğe nişe

124 I 20
125 I 4

Gömleğimi atama iletmek gerekir.
İletilmek üzere gömleğini verdi, ama

Kakımaktan = kakı-mak-dan

Kakımaktan kan dolar iki gözü

71/ 6

Oğuşturmaktan iki gözü de kan dolar.

Gitmeğe = git-mek-e
-Gitmeğe = git-mek-e

=
=
=
=
=
=

gör-rnek-e
gör-mek-e
gör-mek-e
gör-mek-e
gör-rnek-e
gör-rnek-e

+I
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Kılmak = kıl-mak
Kılmağa = kıl-mak-a
Kılmağa = kıl-mak-a
Kılmaklığa = kıl-mak-lık-a

Salkımını inciden kılmak gerek
Dayadiler imdi hiyle kılmağa
Ne dilerse kılmağa kaadirdürür
Canı bunafidi kılmaklığa

45 I 12
109 I 8
43 I 4
57 I 12

Onun salkımım inciden yapmak gerekir.
Daya şimdi hile yapmayı istedi.
O, ne dilerse yapmaya kadirdir.
Cam buna feda etmeye, layıkmış

Kurtulmağa = kurtul-mak-a

Ver beşaret bunlara kurtulmağa

75 I 15

Bunlara kurtuldukları müjdesini ver.

Ne etmek
Nitmek =
Nitmek =
Nitmek =

Yusuf eder imdi ne etmek gerek
Ettiler nitmek gerek bunun işin
Yusuf'aeder düşü nitmek gerek
Tanıştılar ettiler nitmek gerek

124 I 19
7 4
78 I 5
110/21

Yusuf şimdi ne yapmak gerekir der.
Bunu ne yapmak gerek diye düşündüler
Yusuf a düşe göre ne yapmak gerek der.
Birbirlerine danıştılar ne yapmak gerekir dediler

Olmağa = ol-mak-a

Ol daya döymedi ansız olmağa

109 I 7

O Daya onsuz olmaya dayanamadı.

Öldürmek= öl-dür-mek
Öldürmağa = öl-dür-mek-e
Öldürmeğe = öl-dür-mek-e

Öl<lürmek kasdın bunlar ettiğini
Şemun dahi kasdeder öldürmağa
Kamu tedbir ettiler öldürmeğe

10 6
9 21
7 7

Onların kendisin öldürmek niyetinde olduğunu anladı
Şemun dahi onu öldürmeyi ister.
Hepsi birden onu öldürmeye karar verdi.

Sevmekliğe = sev-mek-lik-e

Ettiler layık imiş sevmek/iğe

57 I I 1

Sevmeye layık biriymiş dediler

Söylemekten= söyle-mek-ten

Söylemekten gıybet diliniz sakınınız

55 I 15

Gıybet etmekten, dilinizi koruyunuz

Terk etmek = terk et-mek
Terketmek = terk et-mek

Yusuf eder hazne terketmek gerek
Yehuda eder baş terketmek gerek

78 I 6
110 I 22

Yusuf hazineyi harcamak gerekir der.
Yehuda başımızı feda etmek gerekir dedi.

Uçmak = uç-mak
Uçmak = uç-mak

Uçmak ehli çün buları göreler
Uçmak ehli ürke/er ol kamudan

76 I IO
76 I 11

Cennet halkı bunları görünce
Cennet halkı onların tümünden ürker.

= ne et-mek
ne et-mek
ne et-mek
ne et-mek

-\1
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Uçmağa = uç-mak-a

Uçmağa = uç-mak-a
Uçmağa = uç-male-a
Uçmağa = uç-mak-a
Uçmağa = uç-mak-a
Uçmağa = uç-mak-a
Uçmağı = uç-mak-ı
Uçmağın = uç-mak-ın
Uçmaklık = uç-mak-lık
Uçmakta= uç-mak-ta
Uçmaktan = uç-mak-tan
Uçmaktan= uç-mak-tan
Uçmaktan= uç-mak-tan

Uçmağa gire şarabından içe
Al ilet bunları girsin uçmağa
Uçmağa gireler ol nişan ile
Geçen uçmağa gireyeye kebap
Müminleri çün uçmağa baktıra
Uçmağa vardı anın şimdi canı
Bu nişan ile uçmağı biz nideriz
Uçmağın var dtvarını doldurur
Uçmaklık uçmakta kafalar ta ebet
Uçmak/ık uçmakta kafalar ta ebet
Uçmaktan eyle ana hoş hulle ton
Her gün uçmaktan ana bir nar iner
Uçmaktan bir taş gôtirir levni ak

50 I 6
75 I 16
76 I 8
88 I 9
89 I 1
93 I 4
76 I 19
88 I 2
89 I 3
89 I 3
12 20
14 1
59 I 3

Cennete girip şarabından içsin
Al bunları götür, cennete girsinler.
-Alınlarındaki- O nişanla cennete girsinler.
Geçen cennete girip kebap yesin.
Çünkü inananları cennete baktırsın.
Onun canı şimdi cennete vardı.
Bu nişanla biz cenneti ne yapalım.
Duvarlarını dolduran cennetin var.
Cennetlikler sonsuza kadar cennette kalsın
Cennetlikler sonsuza kadar cennette kalsın
Ona cennetten güzel bir elbise götür.
Her gün cennetten ona bir nar iner.
Cennetten ak yazılı bir taş götürür

Varmağa = var-mak-a

Öldürüben dönüp eve varmağa

9 22

Onu öldürüp dönüp eve varmayı ister.

Yanmağa = yan-mak-a

Tamuya yanmağa geri gideriz

76 /20

Yanmak için cehenneme geri gideriz.

Yarmak= yar-mak
Yarmak= yar-mak
Yarmak = yar-mak
Yarmakım = yar-mak-ım

A/tun akça kıymetsiz yarmak pula
Satarız ol kıymetsiz yarmak pula
Ldcerem ki ondokuz yarmak pula
Ol kiş 'eydiir on dokuz var yarmakım

23
23
40/
23

Altun akçe ya da kıymetsiz paraya pula onu satarız.
Onu değersiz paraya, pula satarız.
Şüphesiz ki sen ondokuz paraya pula -satıldınO kişi on dokuz param var dedi.

Yemek = ye-mek
Yemek = ye-mek
Yemek = ye-mek
Yemeği= ye-mek-i

Ne bir etmek kim anı günde yemek bula
Peygambere bunun gibi yemek yaramaz
Peygamber olan bunun gibi yemek yemez
Yemeği vü içmeği unuta/ar

82 I 10
136 I 9
136I 10
79 I 19

2
6
9
7

Her gün ekmek ve yemek bulamazdı.
Peygambere böyle yemek yaramaz.
Peygamber olan böyle yemek yemez.
Yemeyi ve içmeyi unutsunlar.

+J

-F

-mA
Değmesi = değ-me-si

Rahimdir huri vere değmesi ay

4 4

O merhametlidir, aya benzeyen huriler versin.

Sürmeler = sür-me-le-r

Gözlerini sürmeler mdvert saçar.

8 6

Gözlerini sürmeledi, mavert saçtı.

Yakup görür ve görüş kılur
Ol hot bize aydıverir görüşün

135 I 6
6 14

Yakup onu görür ve onunla görüşür
O kendisi bize görüşünü söyleyiverir.

İçin kokuş eylesinler şöyle ki var

45 I 17

İçini kokulu yapsınlar şöyle ki:

-iş
Görüş = gör-üş
Görüşün= gör-üş-ün
Kokuş

= kok-uş

~

°'

r::ı-ı,

SONUÇLAR
Bu çalışma sırasında Dehri Dilçin'in yayınlamış olduğu Şeyyad Hamza Yusuf ve
Zeliha (İstanbul, 1946 ) adlı eser kullanılmıştır. Bu inceleme sırasında partisiplerin
kendi fonksiyonları dışında isim, kalıcı isim, zarf olarak kullanıldıkları belirlenmiştir.
Bunların dışında partisip eklerinin birleşik kelimelere geldiği, iyelik ekleri, isim hal
ekleri gibi isim çekim ekleri aldığı da görülmüştür.

Eser incelenirken dikkat çeken bir nokta da -mAk ekli kelimelerin oldukça fazla
kullanılması olmuştur. Türkiye Türkçesinde -mA ekiyle kullanılan bir çok kelime
eserde -mAk'lı şekilleriyle kullanılmıştır. İki ek arasındaki bu kullanım farklılığı
Türkiye

Türkçesiyle

Eski

Anadolu Türkçesi

arasındaki

bir

değişim olarak

görülmektedir. Bunun dışında partisip eklerinin Eski Anadolu Türkçesindeki farklı
kullanımları ve fonksiyonları tespit edilmiştir.

Tezin son bölümünde eserde geçen bütün partisipler aldıkları eklere göre bir
dizin halinde verilmiştir. Böylelikle konuyla ilgili kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir
dizin oluşturulmuştur.
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Bu çalışma sırasında Dehri Dilçin'in yayınlamış olduğu Şeyyad Hamza Yusuf ve
Zeliha

(İstanbul, 1946 ) adlı eser kullanılmıştır. Bu inceleme sırasında partisiplerin

kendi fonksiyonları dışında isim, kalıcı isim, zarf olarak kullanıldıkları belirlenmiştir.
Bunların dışında partisip eklerinin birleşik kelimelere geldiği, iyelik ekleri, isim hal
ekleri gibi isim çekim ekleri aldığı da görülmüştür.

Eser incelenirken dikkat çeken bir nokta da -mAk ekli kelimelerinoldukça fazla
kullanılması olmuştur. Türkiye Türkçesinde -mA ekiyle kullanılan bir çok kelime
eserde

-mAk'lı şekilleriyle kullanılmıştır. İki ek arasındaki bu kullanım farklılığı

Türkiye Türkçesiyle Eski

Anadolu

Türkçesi

arasındaki bir

değişim olarak

görülmektedir. Bunun dışında partisip eklerinin Eski Anadolu Türkçesindeki farklı
kullanımlarıve fonksiyonlarıtespit edilmiştir.

Tezin son bölümünde eserde geçen bütün partisipler aldıkları eklere göre bir
dizin halinde verilmiştir. Böylelikle konuyla ilgili kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir
dizin oluşturulmuştur.
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K.LİŞECfLİK ve MATBAACILIK T. A. Ş.

İSTANBUL
1946
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.
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-, :-.

:·ı

>r.:ı

·:,! .....

·:.,

.

Tann adın aruben girem aöze [ • ı
Ta kl Jne·Tann'dan rahmet bize

.,

.

.

:

:.

;-·.

~

.

'

Evvel ebda bliimillaq Tann adı
Zire kim anınladir ,sözler tadı

'

.I 1 J

~~ı·;

Da.hi bir adı anın R.ahman'dllrür
~ ,h.'
.
&~lar
kullahıuı Gufran'dllrUr (21
·,
•,,,,·:.::.-.
Of:;tl,ahim'dlr rahmet eder kuluna•·:~:;
Şol kula kim buyruğunda buluna

.

'! ,;.

\ :·

:.

GörUturur her ne kılsa~ gtlruı.b
Ger kılavuz .ol günaha bir gez ab ._

/

,.
~

•'J.:;ş

--~-

Rahman'dUrUr batu}laya Kamueun "
~'dilrür göstermeye tamusun (3)
.,

!

[') Bu mısrada geçen cg'/em> slSzO, şimdi lr.ullonınoktoold~
muz mürekkeple cglrolim>kılı6ına ıolıularak lltlnd mısra nl
birinci mısra arasında oOya mlina mutabakatl temin edilmek
istenmişise de vezin bozulmus oldu6u itin do{ını bir şey yo
pılmamııhr. Metinde bu gibi silintilerve illıveler yer yor oöze
çarpıyor; fakat bunlann bir ço6u ilk mısrada oldu6u gibi,,
pole yeni bir kalemle yapılmıs olduOu için biz .bu oibl dilz,elt
molerl nazan itibara almadılı.
(1) Evvel ebet blsmllôh Tann adı
t2l Bu mısra:
.
.,
,•.::. r
Bo6ıılor kullanna Gofron'dün1r
ıeklinde, yahut,
Kullonn bo6ıılar ol GvfTan'dOrilr
suretinde okunmak iccbeder,
tJJ Rahman'dır ba6ııloya kamusun
Roh(IJm'dir o6ıtermevo ol tamusun

\

ı·
,,

3

•

/

'·

~-·-·-··-----..-

. ..._

..

Clknerttif vere. aJ.ze ytlce saray
Rablrndir huri vere değmesi ay [ 4)
Şl1.kr lalın Tann'ya
Suç kılınz suçumuzu

leyi

n

.-·'

Var icli Ken'arı'da

· _;_ Adı Yakup kendi peygamber

na.har

bağışlar

[~}

1:,

Hoş salavat verelim Mııbaroroed'e
Ol yazıklılar gtlvüncU Ahroed'e (•)
Veriraevüz aa!A.vatı biz an

I 6)

_f

bir :~crver le.işi
kişi

Y¥ıBuf _adlı bir oğlu vardı anın

"';.,

...•.
~

f9J

lmdi eşit bu sözü varsa canın
_·.-:..·

..•.

.. -~
-.

Yedi yaşında .idi Yu!juf Nebi

\

Sureti hup yoğ idi anın gibi

TökUle bizden günah ne kim van
Hem yine bizden selam yaranlara
PahJ ol din çırağı imamlara

:t
\',.,.
• 'V

)''

Bir gece yatur iken ol düş görür
•.
.......•

Bundan

sonra imdi anla aöz yatın

(7}

..

EıydUr ey baba yaturdum bu gece

N1ced1r aydam Yusuf hlklyetln
,..
Nazın düzdüm bu sözü diln il günü

{rte turur anı Yakub'a eorur
.

,.,

Bir acep düş görllrcm eşit nice

/!

,:

r:

Aydıvcr tA'birini anın bana
~ydayım ol gördüğüm d!¥1 sana

Gör ki ne şirin h.İkiyettir bunu

'

Ziy şirin söz Yuauf'tm kı.saam (8)
gide gönlll gussaaı

Gördüm ay il güneş onbir yıldız

Budur ahir kıssalartn görklUsU

&ıcde kılırlar kamusu bana dilz

Dinliyenin

~ur'an içre mushafların

yazısı
/

(-0
·151

[•)

(6)

[7]

IBJ
4ı

Vere cömerttir ıixe yüce saray
Hurl vere ol Rahim de6meıi ay
54.lç lcılınz ıuçumuzu bo{nılor
v·ahut:
54.lç luhnz suçumuz boöıslor
~ mısrada Qtıçen coüvüncü> sözünO, ınetnln l Ind IC>
hifesindelô vaults sekfıne göre cgÖnÜCÜ> ·veya ccıOnOcil>
tor.undo okumak lcobederse de, yine metnin 5" üncO ıo
sohifeıinde ve ayni mısradaki yo:z.ılısına göre, kelimenin
onlomını do oözöniine alarak bu şekilde kabul etmeyi
daha uygun bulduk.
Verir isevüz salötı biz on
Yahut:
Biz verirıevüz ıo16votı on
imdi bundan sonra anla söz yahn
Zly ,irin ıözdür Yuıurun lı:ıuaıı

..
ı,

y

Döndll Yak~p .söyledl etti canım
Sakla düşün, sözümü

eşit benim

Olmaya kim söyleyesin dahiye
~ite düşünü sana kahıya
Hoştur ya oğul senin üşbu düşün
Sultanlığ ile geçiser ömrün yaşın
Hak seni sultan

kılıser kamuya

( 1'l I
,

·.

~

Onbir kardaşın turiser tapuya
(9) Yusuf adlı vordı bir ~Ju ontn
(10] Yo oöul hoştur senin üsbu düıun
Sotıonatla geciner. ömrün, .v.cısın

5

Eyle kim gördllydll ayıttı dClş{ln

I

·~~-t-:

Yus(u)f Peygamber nice dljş gördllğün

Yahu (t) Yakup aw guıe·yordu~n

Ettiler nitmek gerek bunun işin

i

I

\

I
.)

.•

:.,
•.~

"'

:ı

Yusuf'un kardaşlanna değirir
Nice gördü yoruldu haber verir [ 121

.~. .

:;·

.

~-ı;/

,;·
·':"1'1·

'i:·:
..
-~

varavwı bl% anın kııpıınn,ı.'
I

)

(

1~; ,. ,

ı-

·

.

'

·.. ~Ettiler bl.% gideriz avın clap.a
01.lerlz Ywruf bile gele a.ta

·,

.

Y ıı.kup eder dlnlenllz üşbu sözll

Düşllm olur gôrllrem onbir kuzu [18]
Güder iken kuzularım dağılır
Arn.Bı.nda körpe kuzıısun kurt

Ahvalini bilelim anın belgülü [ 15 I

Götürelim aradım !ilne kılu

;Jiı

İlttller Ywıuf'u Ya.kup katına
Söylediler sözln sözün yab.na

Ettiler sultan olursa ol bize ·
Buyruğ ediaerd!lrllr kamumuu

...

t

.

.

Ol bot bize aydıverir görü:ıilr:ı [ 14}

~,,

,,

~~1!
('

lrodi dilerler alıben gitmeğe

Acepleşir' tanla.şırlar bu işi [ 131

Anı bunda lndeyelim soralım düşün ·

'

Kamu tedbir ettiler öldUrmek'e

ÇOn eştttller bular üşbu düşü

Ya

il·

Et1:iler gelin bunu öldUrevilz

:~.
. . .,...~: -

Ax değil mi duravus tapusuna

n·

Bunun dllşU doğru gelirse nidevtO: [11)

f!

/

'

alır [19}

/

lmdi korkaram uüşümden

giril gt'>rem [201

Gördüğüm düşten dahi gaygu ylrem
_ İ.ndediler Yusuf'u getirdiler

Çevresinde Yusuf'un oturdular

Siz varası.z dümüğesiz

oyuna

Korka.ram kim Yusuf'uma kurt yöne
.

'

Ettiler kim nice gördün düşü sen
Gördüğün dü.şli gerek kim aydasın

Döndü bunlar söylecli etti baba
Biz var iken kurt anı kaçan kapa

Nice gördün düşünü geçen gece

Ya nice yordu düşün baban koca
11 IJ
[1 ıJ

(13]
11.(]
[15)

6

Yokub'un e,itti ol ööey lcıı:ı
Gördü, yoruldu nice haber verir
Tonlosır, oceplesirler bu isi
Anı ündep bundo ı.orolım düsün
Biıo ol hot oydıverir oörmüsum
Bilelim ahvalin onın beloülü

(16] And verdiler düJÜn de{ıil deyCi
DüJÜ bunun do{ıru oelse nidevüı:
Yahut:
Rost geline düsü bunun nidevüı
[l8} Düsüm oldur oörcrem onbir kuzu
091 Aro51ndo .körpe kuzum kurt olur
!201 iradi. koncorom düsümden kir oörem

nn

'

7

;; . ,· "-:

. 5(
.

! •,

·.

;.·.\'.-

ıı-

"•,

.

Biz varırız Yusuf'un bilesine

~·~;',,

Kurt mu gelir Yusuf'uri yöresine

~;,

~~ .
~

.

Yukup eşitti anı· ah' eyledi
Turdu yerinden eşit kim neyledi

~,

9',ver idi Yusuf'u Didem anı
Geldi sordu Y&kub'a Yusuf k.am

7°,Y;·

Y &kup eder k.ardaı}l.&n aldılar

/.

Tefe(r)rllce 'geyik'. ata vı.rdılar

'ı

;., ..

""

':/;.'. i.'

YWiu!'u.n başını yur ÖP'Jr koçar
Gözlerini sllrmeler In! vert saçar

.

;:t,.

.-·>.••..,?.. ;.
~- .

.":·

Kuşak ba.ğl.ar Yusuf'un berk boUııe

DUnya yUğilrdU yelllben çağıru

Verdi elin kardaşlan eline [211

,~ -.

~
,r.:

lamular Yusut'u bunlara kati [ı:?J
lmdi ne kılır eı,lt Hak kudreti

. J,;

"'

I

:,

\

~lan Yusuf'_u aldı rider (231
Ver aalA.vat aydayım varıp ııid«

t·

:t.

Ettl varma ya Yusuf döngil deyü
Yusuf eder dönmezem Tann bakı
Vanram bun1a.nn ile ben dakl

•••••

Kardaşlan Yusuf'u aldı gider (271

.

;;, .

~
Gi~ lit.en .kam~su tanıştıla.r
. ÖldllreUm deyi ben and içtiler
. ..
>
Öldllrelim tevbe .kıJalı.m kam.umus
· Yarlığaya suçumuz; Ça.lab'ımu:

Şimdi tolandı U.ş benllz dahi
YUrll ardından Yusufu bana ·ohu [2Gl

. I)·.

f.

r 2f. I

Gerl eve gelicek ağlayalım,
Yusuf'u kurt kaptı baba deyelim

Dllnya döndU ağlayu feryadeder
ÇUnkUbir dağ a.ı,War tulundular
Eşit imdi Yuınıf'a ne kıldılar ·
Götilrmllşken · wrdular

•

Ussu gitti
~·

~.

turd~

anı• yere

I 28 I

kamu ·l'._Öre

Ussu geldi başına açtı gözün
Rubll dapa sığmdırdı kendözün

'·

-·-·

Oşbu düzgün dil.zdiller yolca gid(i·
And içtiler kamu kavlin' berlcidll [251
Ywmb'un 'öğey kızı Dünya 'hatun
Görklü idi parisa sözü bütün

--

[21J Yınufun baCılar ku~k bent beline
Verdi sardaşlan elin eline
[22) Yuıııf'u bunlara iıınarlo, lum
[23J Yuıufu kardaşlan aldı 'Qİde<
l2,4J Oldüriip tevbe kılalım kamumuz
l2S] lctiler and l<omu kavlin beıtJdıt

Rubil dahi Yusuf'u 'urdu yüze
Ştyle urdu kim ne dcyem ben aizc
Şemun dahi kasdeder ·ö!dünnağa {291
Öldürüben dönüp eve varmağa
[163 Şimdi dolandılar

ÜJ henüz dotıi
Yürü ardından bana Yuı(u)fu ohu
(27] Yu,uru kardaılan aldı oider
[28J Vurdular anı oötürmüıken yera f
[2'1J Dahl ş..,un lıaıdeder &ld0rn,e6e

-w<ı

':'

••

ı-~:;

Yine döner yalvarır ol birine

ÇUnkU eşitti Yehuda'nm aözUn

;ıı·'
~~.

Sığındırdı Yusuf ana kendöziln [37)

.·;{:-:
.,r,

Ol dahi urur ne benzer birine
-.,
&idi Yuıru! bunların ruttiğini
Öldürmek kasdın bunlar ettiğini {31 I

\,

.!>ir~.·

~
· Kardaşlan

t·'(

,2r,
v«.

Yeg idi gey andını· sımayadın

tr··~:

DöndU eder bize bu lı, h04f: değil

,,,
/ ,.
,..,•..

,'c,; ,'

Bu gez ansızdan giller Yu.su! Nebı
'Gülmedi

ömründe hiç anın gibi

And iç tin andını niçin sıdın

::;?,,
m· ı

Yehud' eder neye güldün gey ulu
Et bana. bildir ne duydun. bahtın
,

·.·t·,

J¥rda.şını öldil.ren k.a;d.aş değil
.

.;.c..·ı

Ger kılırsaruz bunu siz dünyada

..

.,.

"

Yusuf eder şol vakit babam size (32)
Ismarladı ne dedi kamunuza

anı [381

I

··~ '.

'

çün.ki gördUler

EtWer Yehuda'ya andın kanı

., .ı

;,\·

(JJ)

.'

)

Bırağa Tanrı sizi yarın oda

Bir .ıiığmcak sandım id, içimde ben

r·..

· · Gelir iken ıdz.ln ile bunda ben

r

·.•.

K.l.şinlıı k1m bunca ta.rd.aşı ola

nu hayal gı~U içimden

ey uya.

Kıl.maya bergis size_ kimse medet

~
.,

5. 1-.

Ya amn bunca bile eşi qla
11:ltim knrdru, kıırda.şa nlto kıya I :HI

K.ıı.lıuur: tamu dibinde su ebet

-··

Tcvbe kılın bu işe gelin yola
Yok.sa Tann' dan ge Ur size bell

..,.

.

'

'

D.JndUlcr Ycbudi'ye söylediler

Ko anı biz öldUrcvfü: dedilerI

.•.

ÇUn eı,ltti Ych uda üşbu sözU
Ah kıldı Yııs(u)!'a

göytindU özU (3:SJ

Yehud'

eder !iÖı:Umü dinlen uye.

8ırn~n.hm
[JQJ Kaçtı Yuıuf ol birine sıöıntt
()1) Bunlar 61dilrme6• kas.dettlölnl
(JZ) Yuı(uJt ed..r tol vakt kim babam ıi.ıe
Yahut,
Yuıuf eder JOI YOkit bobom ıl:re
(JJ) Ne dedi ısmariodı kamunuza

!J.11 KordaJa korda, dedim nite lcıya
l1Sl Kıldı alı. Yusufa oövündü özü

10

Yusuf'u .biz kuyuya

Ol anda gide !!İZ kurtu\ıunz
I\ e hacet kim si% bunu öldüresız I 39 I

·-·----

[:36} Be~ uıni öldilrmeyem Tanrı hokı
371 AMJ ııöındırdı Yusuf kendôziln
[J81 Ciinkü kardosları oördiiler anı
[)91 Anda ol aide vü siı. kurtulasız
Kim ne hacet six bunu ôlclüre~x

ll

Kın.ı ıc.axdu~wıu edeni anı ,.ize [ -t6J

&ikWar Ywm!'u ti% bir kuyuya

Ver salô.vat

.

Imdi eşit nittiler,,ana uya .
,
•..
. . . . ,. ·,

.,

~~

Geldi Şemun Yusul'u urdu yüze
Tiz çıka.rgil tonunu vergil bize

7:£..r

K.JUirlertle

"'

i.

K.u:mı.ş idi ol kuyuyu ibn-i Ad

7~, . .
.·:...
ı.ı.·.

Ol zamanın Hut idi peyga.m bert
Ver salüvat müzdüne anın an

?'i:.

>

I ,:·
'<;,
,;\.,·

ey katı·yUrek
Ölürem tonu koy kefen gerek [ 41 J

Yusuf eder ana

Zab (i') I geldi tuttu

tut kulak üşbu sözü

'l~ı;:-

't-~

elin yere kor

•••• ı.

Yehuda'ya d~ndli Yusuf yalvanr

'~:~.~ ..

_/

t1''

·:'{:
st

Yehuda eder lp Wun 'beline
Tu ine Yusuf kuyu dibine [ 421
'

.,

.

Yuauf'un var tonunu çıkardılar

'
~;~

~-

,. '! .
'..• ~tt.
'4'°.1"

\

· bir kafir adı Şeddat [ '1-6 J

Şit kitabın okur idi, dün gün ol
Bildirirdi bilmeyene doğru yol

. ..

Okur llı:en bl.l.ml.ş idi ol meğer
Y'ClBU!'uo görkUn Çalap
öfer

ana

)

Dahi beline bir ip~ -~War
Buıı.lcWar Yusut'u derin kuyu [ 43 I
Keet.Iler
urfarunı ölsün deyü
.

..

Y•••

.f.'s
'!;,İ

·_-.l·

) ı.

Duyntlc. oldu Cebrail tiz in yere
.fwnuı.gtl Yu.ut'u kl yere ere
r:

~

K.ııyuJçinde nagtüı uyle urun
Uç:makt.a.n eyle ana hoş hulle torı

'

I +i

A.şık oldu Yusu!'un

sıfatın.a

Anıılardı kim baka suretine
El götllrdü dua kıldıla.r

6ÖZÜn

( HJ

Dflerem ya. Rap görern Yusuf y0%{1n·
Hai

•.. -ı,

-

·'

'

-~

J

•.•

Göresin Yusuf yüzün a'.nciıı. gele

EğnJ.na giyilrdU ol hulle tonu
1.«:ıl Ro:ıı oldu kamuıu o&dO ıovap

Kuyu içlnde iner ol oturur

Ol söze döndOnncıdl lı:I,,... ~
{,41) Olürenı. tonumu koy kefen
(.(2] Yehodo oder takın Ip beline
To iti' Yusuf ine kuyu dibine
(-43] Yusuru bıraktılar derin kuyu
(-'-O ICııyu kinde ono eyle unııı.
Ano ucmaktan. llof hot hun. too

Tuı.rt buyruğun yerine getirir

o.,.,.

11

... ..

Çalap'Lan ün geldi in kuyuya [-i8}
.
Otur anda. kulluk eyle Tıuın'ya.
Ş<ıl kadar kim bin l.kiy{lı · yıl ola

Cebrail indi yere tuttu anı

•.,:-·
.. ,.;.

[-451 Anı kim kozdı6ını aydanı ıix•
{"61 Köl/ IJrkrdo bir köfir adı Sedat
LQl 8 aöh1rdG duo kıldı ocnıilxiln 1
[..al Hok Çak:ıp'tan oeldi ün in kuyuya

.13

Hut oturdu bin ikiyllı yıl tamam
Geldl ana Yusuf Aleyhlaocllı:n

Imdl geldim yine bır- lıikll.yete
Ka.rdaşları neyledi eşit ata ( 521

Çünkü gördü

Hut anı turdu uru
Bir oğlak poğnzlaclılar kanına
13ulıı.şt.ırdılar Yusuf' un tonwuı. [ 53 I

filti ya Yusuf kayırma gel beri
Allah'ımdan

diledim seni görem ..

Bin ikiyüz yıl (durur?}

(;etin imdi dedilur and )Çelim (54.l

gussan yirem

Bir uğurdan vancak

,/

Bir kitapta okumuştum ben a.nı
Ar:rula.rdun görmeğe dUn gün seni

E'..dellm kurt kaptı Yusuf'u ata

~;ı

..

Biz ı.lağ1l~tık geyiğe ok ata

;''"

ÇilnkU gördilın

..

şukr U minnettir ana

Yolda meğer var idi bir gey agaç
Yalı:up anda oturmuştu susuz
[551

IGm erdUrdU görmeğe seni bana ( 401

aç

Etti ya Yuımt Tann'dan bil bu işi
Karda.şiarın kıl.maya yavuz ~I {50)
Uşbu Lş kiın geldi Hana eyle bil
Bundan -öt rü dur Çalab'a secde kıl
Bunu der '.Yuauru Chern) öper koçar
Dllşer ölUr canı gövdeden uçar
ÇtlrikO Hut ol kuyuda dllşcr ölllr
'

Buyruk olur

Çabrul!

anda gelir

.A!brn.11 eder ya Yusuf kayırma sen (511
Sen ;.:-ı:rek kim padJşahlık edesln
1•91 Kim Murdü oörmeöe ıonl bono
[50) E:ııl Yuıul fonı,'don bil bu lıJ
Kılmaya koıdaıların yovu:r. lıJ
(.51} Ccbtail d•r ya Yuwf kayırma

Jo4

ağtaş.alı.m

Ey acep .kıu;a.n gele Yusuf deyü
,.

I

Yukaı,da.n Un geldi cscb'ln> deyU {561

I J.'
ı.:.-

... ·.
V

.,

Yo..lrup oder bu seb'In yıl mı ola
Yı.ı.bu(t) yetm.Lş gün mil. Yu.sufum gele

to.

Bilmczern yclmlı) yıl mı Yusu.rum geçe [571
'lahu(t) yôlmi.ş gün arnouuia

geçe

_Bir kavilde vardır dahi geldi bir Un (581
Kırk yıldan so!'nı gör arıdan avun

ısıl

Ncıvlodl kordoılon cıit oto
l531 aoöoılodılor bir oölok. kanına
Yusufun buloııınr\or tonuna
[~} Golln imdi dediler andloıolım.
(551 Ya kup anda oıururdu wıu:r. ex
_!561 Yukondan ookll ün uob1ru dovi)
LS71 Yıl mı yoi'mİJ bilmo:r.om Yusuf 06<:o
L58l Blr kavil vardır dohl ooldl bir ijn

14

15

,
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Yiiriinll görür knJıı hayrn.n il zn r [HGJ

ıtı

tc";.,,,ıyc

Yusulu koydu lıocıı bir yıınıı.n

Şehr içinde boy yoksul kalmadı .
Ki Yusuf iiı:rc dcrilibcıı gclıncı.ll

13(,ş bin altun koydular

Narnuaum
Rnmu~uıı

Dohi bir ıöx oydayırn si ae ocep
Çağır" münadiler ıoılı gelir
Ki Yuıuf Ü,rc deıilip gelmedi
YOıönü oörür koiır hovroo ü ıor?

t·J

bekle va ı ıın saı".;ışlııgıl
nlchn kuluıı h:ıi;u)lııı;ıJ

Bv rıııırıJ<lo~i \told,

l •• J Su,odo'ıı:i dcnil~

,ö1ü kolJ,h ohncılt.

,oLİJoÜn

deok ilfl olma\. ihtimali vor-dn.

37

36

f
J:·

··p.

KuUu olsun der sıuıa b::ıi,rı;ılnclım
Sana verdim bı~ kulu gcy iştedim

j
I

I

ı,.! 1

Ol hoca bc.zirg?uı çürı sallı anı [H7)

'.•

0zU göyUııd'eylc k.i yandı canı

ı•·ı

llica eydür bu aö1.U dinle şah!

YtHi(tı)f rclı•ı }~o.ın,nıır!ık

.,.
. :

ı·,flrn tl•·~ll

Ca.ınınA.X ulan kit;ıilcr ı-ı;ıim ıl•{:il

_ı '~

Ul lü9l <')'<lllr l"'Y)'(>trrıl,cr ııtıi~ ıvılırı

Sen SıckUlo;ın

knbulcfür duruı ı,.·11iı1 [1!:,0J

:

•·

Dilııya malı yetmeye _8.IUl baha

;•

,ı

11

•.

,

I.,

Dua >.ıl oğul vrrnin çıı..lnp b:'ınıı [ 151I
HAc,•llın \V>ltlıır dedim b--n ,1nıın

iloca eder adın et bilc.m seni
fiilcyiın. belli bana söylo ııözüo
Hoca eder adın ct bilem senl
Y usul eder nydanı anlagiJ benl

Pıın kılur dunaı olur k a bu l

:

Tann verir ol kişiye lurk <ıgııl

~
lmdi dinle ol Huluyf~r lı;ıirıi

Nice ye:r ol oııı.linln teşvi~ini ·

'I..!.

Bu şart ile söyJeyem çün bil<.-sin ( HS J
K.i.mdiğiml halka bildirmeyl'S!n

'

Pı-siman olur Yuxuf'u rıldıı;ıııa

(1fı2)

lçi gi:lynür hazne boq kııldıfıırn

OY be:z.irgruıand içer söylcmeyom
Kimdiğini halka faş eylemeyem

Th.medllra lruyurur var gör dahl
Ralmış var mı mıılimdcıı anda d:ıhi [153)

Yus(u)f eder Ynkup Nebi oğluyanı
Ceddim Isham Ibrahim ııslty:un

Ha.rJı(~.IArbuyruk tutar vnrır ann
Hazne dolmuş mııl ile balar tarın

Ol kişi çiln kim eşitli bu sözü

Ah kıld'nğlndı göylimlu ö1.U

.

Yüğürür g<'lir rnuştulnr eydür huca [l!'HI
I Iazne tolnıuş nınl lie ııçl.aıı uca

Elli nişe demez idin sen burnt
:/!elirdlın seııl alan anana

Sultan eder bıı ;wep ııl'<kıı dolru
Yusuf ,•ydür Tnnrı'mn kııılı r-Li vnr

Dôndll eydilr ol seni sıılnnlan
Nen olurdu ayıt bnna anları (119]

[1501 01 k:)'e<lcr oı:yoonıU,.,mis

o,lın

O,,on kobü1dur ıenin "ddık,ııı

[1'7) Salte ol hoca bo,iıoön tün onı
111.81 Söylevim bu J<ııl ile tün bil•ıni
l149] Nen olu,dv bono ayıt onion

:ııı

{1511 K,I duo vcr,in Colon oöul h,ıo,o
I!S2J Pi1mon olur Yu,çur'u olt!,6ınl1
115.JJ Vo, me kolnns oodo rnolhnden

dohi

(15,CJ Yvöıü ocli, moıhıloı ev<lUr hoco

39

haaı.lin!ır her ne dileme ol kılu.r (1501
Kı!llan her ne kılur'B/1 ohbiUr

Kuılıı kııldıır bu ııı;l.w ~;''Y ıuıı.,,;ıl
0,~1dı>11 ch.hl y<'ğ bunu n.ğlrlal{ıl [ 160 I

~

!Iıuncdnr ~')'dür gördüm ben ayık
Bir kuş indi bu kuJa gökten bayık

Tıınıı:;f'lir Yusuf'u iip,'r koçnr

.;(,
,.

._ .

Söyledi adam diliyle eyle bU
C,ir babanı Tann'ya sou SC<:de kıl

:!-,

Sen ol vaktın gtiz:giiye baktın iıll
&ıtu bahanı öğdiln iıli [156!

:\

l.J\cerem ki ondokuz yarmnk pula
S:ıtıJd.ıııgiirdün emek, çektin bel! l157J

''·

Uc yüz all.nuş tun :ı.ıııı biçr-r I J tll I
KıyrııU l-ı~lar t.ak a r hvr bir lnılJ,
J:x.ğnıe bir taş: anın bin nllun

~~

J)<>ğm(! gıin giynwğe bır ton ,•yle<.11
Ol t.ı;nu dahi hep alt un _.yte<li

~t:·
.,

Şöyle bezedi am nidcrn.,lıana I

iıi~

.\.;

Bu gez klıu kendözünü gördUn zelil ( 158 J
Kıymet urdu laccrem sana Celil

ı o:n

Acebe kaldı güron bat tJ · tfııııı
Döndü Yuuf ~üybJi Z••iitııı·y~
KuJ o!Aıı bunun ~ihi luıı ınu gıy"

IIazn'içiu lx.ıııa]ttı ( vii) kıldı dolu
MOcizııt kılılı sana anı ulu'

Zeliha eydür senin gibi kııl
Du tunları g iyerse acep dr-f;il [

Çün I<utayfcr iişbu sözü cı;ıiür
Söyler eydUr bu acep ne kişidir
,-;

··Hazne içi boş iken dolu olur
Kuş iner gökten buna söyler gııUr

fi
tı\!

i, ı

t
~
ı:
";;•

Yusııf'u alır varır Z<-Hha'ya
lmdl dinle v:ıncak ne söyleye

t
'I

Uşbu kul kuUudur yüzü bize ( 1501
Gey aziz tut bu oğul olaun bize

;

I.I .,ıl1

-

[l55j ı Ier ne dile..,e

.ı
:1

I

w

(16·ll

Tursa oturan Yusufu

!lÖ.)'ll•rnr

Kanda kim varsa ıını zikreylenlr
Yuııııf clln

~tU ı;el k.im göstercrn pu Uar evin

ol krlur

1158) Kim bu ceı ke,,döıünü cördün
1159] Oıbu kul kutludurvı rüzü hiıe

kuru

Ramu uesneain Z,.IUıa unutur
N!! ki görse eydür liş if.lL~ur hıırlıır

Zeliha bir giin tutar

(1561 Bu beytin ıu ıelolde olmcııı ihıimoli vorcır:
Of vaktin oöroüye bokı,11 idi
Sen solu bolıonı cey öödün idi
[1.57] 5oırlıp gördün emek, teklin belô

ı-ı,:
: ı:
. ·I

ı.ı}

koodlrdir

Ol Zeliha şi.iyle kim ,u·vdi 11111
Kıuırla vars» ı>ydUdirclllYusuf

ısa I

llclJJ

ıolil

~-'ı

1161 I
11671
[1631
I l~J

Kullu kuldur bu c>{ıul O<Y onlooıl
Dahi benden yeö bvnv oö,ıkıoıl
Uç yüz ohnııı ton ona ke ser bicer I Ii
Şöyle be ı e d'om ne devem ,.cıno I
Bö,le Ion oiy•r ;,., ocen deı;lil
Korıdo voru ıo e der Yv,uf 1tonı

f.l

. -;;_ ı

rı

'Y."41!&

•

.--

- .•

-~

Ger ilcdcm ı;iin..--slıı puUıı.r yü:dln
ZclJııı c,-la ecnın 'l'ıı.rır'ııı knııdadır

Seal göre söyleye anlar ııözlln

Yu.,;u! eder A.lWı"ım hn7.ırtlilrUr
$'

Yusuf eder varalun
Görelim
Çüııkü

bunlar
bunlar

puUıa.rıeyo

Yuııur eder

size ne ısöyleye
pulhllileye

geldiler

Ne dilerse )o!Jıuığ ıı. k.ıl!ıı.l i rdIi r Ur

·,

[ I G5)

1:

içeri putlar kabna girdi!lr

~~:i

?

lulgıl elim

~··\:

Sana etthrı bildirdim eşit hall
UiyLk ırıı<lır kim scvercm iişbu kulu [ 16ti I

Ul bilir hcnı eşk ere, gi~lilcri

01 verir kamuya rızkı lavan

·~

Zclha eder ya sanem anla halim

Aşık oldum göyııürcm

AJlıılı"ım har.ıı-ılliı llr

~

J

;J'.

Zelha cydür bildir imdi Tıııın'yu
ı'irılilrı oln bu AA11<'lll ı:rri ona
·,
Duıl:ığın lcprclU 'ılı.ıım{ ı\Öylc<l.i
Allah anı ger'i bütün 'i-ylı'<li

;; .

.Hak Çalab'ııı kudreti gör neyledi
Saneme dil verdi ş0ldem söyledi

Arıı ı;önlU Yııınıf'u sevdi knt.ı

... .

Düşvnr oldu Yusuf'un hnll yatı

.~

Ol put eydür Nebidir sen sevdJğin
Eyle takdir oluser dergi! öğün

,·'•

Çün bu _sözü söyledi diişlii yere
Hurd uşandı ol saat oldu pare

'...

Dahi ne kim put .var lso uşnnır
Paresi vii kıymığı yere dôşenür [l67)

'I

,ı

;\-

ü

Kutayfr-r hir ı;iin gelir anı göıUr
anr oturur lıir lahibl ı;rlirir l l(i\J I
;<)rt.Jü hekim Zdilın r;önliiııU dar

~.
Zclhn eder ncylcdln putlara sen

rı g eI ilikce cLi teni sararır
Aşk odu yakar anı nııynı kılur

(.;

:··

BLltli tabip kim içi;tı~ aşkı v:ır

Tabip eder nftnm bunun kalı ·
içinde bilmez lınli nedir niyeti [170)

:ı

Ne sebepten sındı bunlar deyesin
Yııs(u)( eder beııim Tanrırn anlan

'-<:Iha ('lier ,Jy kı lıildin Hrıı işi

I

Hurd uşallı <laı}ıldıpareleri (168)

lcirndr-dir onulmaz

ll

1165) Cünkü puthoneye bunlar o,,ldiler
[166) Sona eltim bildirom eıit ho5
Scvcrcm lôvık mıdır üıb"' kufu
[167) Poroıi, kıymıöı yere döserıir
[168) Hurd usottı doö,l,p poreler;

~

',

lı:ıi:";nnı başı

(:ilLi tabip "cl,U dayaui ı:cir.ı
Zcllıa'run tlerd.i nedir nııı som

---·---

[169) Arw. Kuh:ryf('t oclir t,;r oVn uörlJC
Your oıcv bi, tohihi 04llt,İr ( f J
f\70) n.ilın~ı t-<ind.- ne holı otyt":Iİ

4l
4.3
. ._.
>

~

Daya eydür ya .k.wm dön bir lx,o
Nod('n olc.'u 1,"Öreylın

Allun ağııçln.r kılalnr ı,;ıno

benzin EL,

G(lrıı.llotcn

lxı<lıı.k kıJalar ur-una

[ 1701

f

;ıı~ı

Zclha eder ol lnırıuıi kulwıu I ı711

Ct

:i

Bc.ni böyle lrıldı gilnlOn mil anı

'1'

/ı ! tun ı lan yem iş k ı I aıar o f:li<."'

·\

Cılmil!Jlı-n ku,1ıu- k nna uçt.an uca ( 1771

ı:

Mil,< I<. il

1:-

Aşıkı kıldı beni üş iğlcdiı:ıı
&l.şlti yüzünü görünoo öleydim {1721

f:,·

J;,'"~ .
;,.

Daya eder aşk işi şöylo olur
A.ş.ıkuı udu gilsc rüsva olur 11731

"

~

)jı,~

~ı

ır~J

,,~><·ı··c<'t k ıln lar- )'llJ'l"-l~uı
I\.O bNUCfl

1178)

edeler lnpr.t~ın

Ol dir ek.lerirı biri ola ırucııç
Biml- dahi kılıdıı.r pirüze lie

)

S.ığ leni bu nş.k odu sayru lulur
Ol ki ıişık olmadı ol ne bl.lir

'C

Ui,ini akık k ıla.lar gq

!;f.

!liri rı•lwı'l:<'llcn

~',!
•'I

Aşık olan ij'üde girmez olur
I.ki güzli örlülil gönnez olur

lpı:ıl

ola lcvrıi ")"l")İI

I 179 I

~1
)lj

t-1,
., .,~,

1)(-ğ-mc direk n.ııuu altun l<'1,rı.'k

.,,

ı:•·n•k

0-l~\-

~~lcımmı

inciden kılmak

Altuııdaıı

:(ı .

Gürnü~leıı

taht eyl~inler gcy yüoo
kuş cylesiuler bir uca [ !!\OJ

~ I

Dayıı eder discyidiu öııdi.nbana
ben sana (lHJ

Tu ı;n.rc bulurdum

t·:·

üş

~ı;
h.
'1,
~ ~·

Zellıa eder hele kılgı] bir çarıı
A.ş.k od un a d üş tüm ~ ben biç are

'·

t·

Dayn eder buyur üstatlnı- gele
Senin için bir vim saray lrıla

A lı:ık. r.cbcrcrlt~ı

ol.,;-1111 hem l,uJ)ı
Ayağın yakut kıbunlar' ol k uşu { 181 l
İcin k ok uş eylc,,inlrr

.

''
s..

Karrunı doldurunuz

~-

şöyle lu VRr ( 182)
müıtk

ü

ıpn.r

~!'

.,

Eylesinler ol sarnya kırk direk

~

~-(
'.t

~!171)M~~
{172]

{lnJ
117~1
(175]
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mıs,ô. düuhilmtt: isıenmh.. de bOıbvıo.,
yonlıı bir ıekle sokulmuş olduöu QÖrülınelcıocftt:.,,,..._
oıi, ve doörusu ıöyledir:
Zclho Mer ol lmroni kul .~anı
Kôıkl yüzünü oöriince öleılim
Giı-.., udu ôsıkın riisvô olur
Doya eder desedin öndin booo
TI, bir (Ore bulurdum ben IOOO
Yeryerin =m•er dim kılmalı; O<W'ltt

[176} K,kılor bcdok cümüııe11 vcvııo
[1711 Y """ ı ohundon l,nolor o6n<n
\l.

C

"'---"

--~-,....,~~

Hem o\lmÜ$1en lı.us kona vçıo'n uco

};_

~

\,
..

.:,,:':'

r: ,,,

i'l
I

I,

! ft
'!

~

-:-ı:ı
C

Km! nt.las döşesinler nnrnya
Sen ulur tarh lİ7PrC l,;·ur..eraya

I·

Yerine mermer direk kılalar g('.nk (175)

.,.

"(

[1131 Kılolor yeıil zc beıcet yoım;Ö"'
11791 Bid ıeb,,ıcel oto 1~,ni yeıil
ll 80] Tot,tı ottun eylesin~ oey yüce
>lem oVrnÜs-ft" kvs e-delcr bir vce
\1611 Ayoöoı, yokv! \,lokır ol kuıu
lls:ıJ ~k,
icin koövı ıövle ki vnı

4.5

)'ıılilli
,ıwı

,ıı:

Yıu.dırgıl Yıısuf suretin nn.kltnşa
Senin suretln tlalı.i bile r>IUJn I 183}

](ıı ııııııklı gilnlıiınll <en ,•kh-ı,il
~'I.Jın nığ'ııırlırn lx•ni fl''n ht'kl,,git

Andnn oku saraya gelsin anı
Ol sarayda yazılmış görsün seni (184 J

Çiınkıi Yus uf gir tli bak tı ııarnyn

iki surd gi.irdii ~,.1,ulş hır araya

.I

i

~•ı !:,

~iylc koçmuş sanasuı diridllrilr

Daynıun söz.Icrini gördil ııavnp
Zcl.iha döndürmedi ana cevap

Döndü Yusuf söyledi ı'A·llh:ı',;"
Çok emek çekrnişııin Ilşbu sarnya

Şöyle dedi <laya gitti işino
Zelha düştü ol işin tcşvişiııe

Ziy ki giirkJü ,,ylcrn~,ıi,ı sen bunu

llu euret birbiı in koçruuşturur

ıus

I

"

bunda Kııtayf('r

y<Th

ı=

kanı I 1871

Kutay!er'l lndcdi eder ana

Zelha eder Kutnyf or va rxırı işo

OstaUar der bir saray eyle bana [185)

Sana ılşık oldum neyler+m nnı paşa [168)

Dir saray eylet bana ynvlnk
Nice kim vas!eyledim

ulu

şöyle lulu

Koy kitain Kııtnyft>ı 'i ııı-n
I

"ı·
Kcn<löziln uru-Ry dıvarrndn yazar
Gözlcriııl sürmeler gözlln ezer

iıl', .... ,

[ 18fıl

Ol suretler nakşiuj gürsün göıll
Sabn gitsin aşık olsun kcndözü

,111

Ii'

,.

~,,ı

beri I 18V)

Muti' oig ıl k;ıc;rııngtl l)\:ıtd,•n g('ri

Gel beri cin bir zarnnn nııı oğ.-r
Knrşısmn yük üı Ur belin !')'\er

Girdi Yusuf Zeliha turdu uru

Ne n1tkşın koydu anın ne nakkaşın (190)
Ş,iyle iiğ!'r Yusufun )tö7.Un kaşın

Sarl\yu1 ynptı kapısın lınğlndı
Yusuf anı gürüccğez ağladı

Ol Zeliha hiç utanmaz k~nı.lözll

Yusu!'u okudu andn lçeri
1

~:;,iur Y ıı,ıu( uuuur bu

,,.-;,.n

0

ElU him ey Ilıllık-ı Levh U Kalern
Sen Çalap'sın ben sarın kemler kulnm
(18JJ Svıelin yozdrr Yusvf'un nokko,o
Dahl ,enin svrelirı bile ıxııo
(184] Görsün ol ıoroydo yoıılnııı J<ınl
(18.51 !ndedi Kııtoyfer1 eder ona
U.,oJoı de, blr ıomy eyle bono

(6

Zclha r-dr-r p,

Ynsıı( rşlt l><'nl

Evimlzdo düşle gördüın ben ocnl
(186) Gördü oelmi, lk' ıuı~I bl, O<oyo
(18/J Bvodo yol,. illô Kuıoyfor pe e l0n,
[1881 Zelho der vomn Kuloy/er L;n, iıo
A>ıkım

>Ono, cru

nidt:"<n

Po>O

(18',] Koy Kulov/er oiı,in ii un ~I bt-,1
( H"()J

Kovdv

n.t!I

nCJ!oın orıın ne no~koJut
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X, :ı
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I'

Uçüncü

ı:, iı
'I I' I

ülı

(t

e)

Yusufur,

C,:linkü girı.li ~;ihllylp

nk care

ışı lııt,•
hnlvı-t«

· t,!dcıı r,•?Ci ııır ürı ol nv-l uun !Hl\)
i .dhıa.n liuı<'Li ol mıığuunR

Ben eydirern s:ı,na uyan ..i.9nıcLi I t % I

·ı
',,

lilı}('yi'l\l:''Y kalı

I hli~ anıla mağbuu oldu Rğlııdı
Tıı.nn Yuauf'u şvrindeu saklıııh

\.
'(
NllRT,,

.i:

r,

·\

Gel katımda bir dem otur kendöziln

llundıa. bir hoş niık ı » ı;,·ldi dil!'
Ülı-ıılt•ri H:ıl< y:ı.nn <liıi k ıla (\!)G)
Sıra.I da pa ~iiri\cPk halkı lrnııııı (1!171
lblis a uda sevin" gülc"~rrıu

Döndü Yusuf söyledi elti dell
Dahi tokux yıı.şım(u) ya on dolu

Ill//

~
fi)

&-n yıı ınclun

Dahi sırsın sözümü yanmaz öziln

1

k almıulı

Bin ka.tır yükü hazine bağladım

Şimdi buldum ü.ş seni dilşlün ele

ll.,'ı· ıtl

Iıt.ne ılP dolı1h<>11

Altı ay yol yilrüdüm cok ağladım

Elli yıldır yanaram hicrin ile

fl

f:d,• nır:ıl ı,;;yıe inco tır,'n yüce
Ussuı:u der başına aul:ı sözün

l<ıı.r:uılık

dlin gi!ıi ~3/l:18İn gt·C<' [198J

Beu t!alı..i doğmamış id.im der öğün

•.... I

lı~ııı

( :c><;ıneyrlcr kamusu oda düşe
Oda düşen lac,·rem ynna pi~"-

YusuC'u çün ol saraya giiviivür
Iler kapıya kullan kilit urur

ıUı

(19(1 Geldi hôı;fıcn bir ün ol m•I vno
11951 Sen yo mel'un k,hno liln•yi kotı

-------.11911 Ağlou,m
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l •• I Ioon'vo döoecol:;inix oündeo lco<kunuL /Sokorw
Süresi)

-r\
I

Ip:•

50

I

I I,l q

~·iiıık~ Yusuf ol işe !\abı cylı-<li

1···

Ba.rnın[:;ın ağ:ı:ındn tutmuş

ısını

'I'evbe k11 yar lığnn yazuk ln n dön geri (2001
!2011
12011
[20J}
{ • 1

Gerl yoııldı dıvor cıktı bir el ·
Kıldı ,obr ol kıld,öı ko,ı iıiııe I
Ol Zeliha delirip oör nevlodi
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Ol zindanda Yusuf'a knraı varır (2931
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Malik Reyyan'a bu sözü yeti.ıir
Ne ki hatun varsa anda· getirir

Od ti vnberfer diilfır.ür yoluna

Zcll:İa dıılıi hazır olur ol arada [ 291I
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ıtun' lcür,\ kor getirir önüne
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AğlnşırÜ\[. Yusufa karşı \nb

· lmf\_eşit bu aöı,;U anla ğcde

F.:tlil<'r '\' usu{ hlrj <lıtlıi dile

Sorar anlara ki sizler _nyduuz
Rli.ni:ı:i ne sebepten kestiniz ,

Bol:ı.y ki rn.6.lik sür.iiıı knbul kılrı. 121H I
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Yusuf diler uunlnrı glialil safa

<.;bJ,,ıııcııiz ayduuz siz doğrusun

lfal,rışlar m!i.lik lııılnn Yusuf':.
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Mul(lıı eylen ol Zeliha cğri,ıin
N~ ki var i•.,· ,.ııı'..Ln r·lrU ey amu 12961

J(ıunu<lnn öııdi.n Zeliha sôyledi
Derdini aııa hik syot eyledi
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_1789) Geldl•lylik muılvlvk tur eel b<ıi
tı90] lllerln c!oOradı niçin ıöylı,ıln
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Sever ic!inı bolo ll <ilim dône
Yvıuf'o ıindondo ol kaııı varır
II-Ola ki mOfik ıöıiln kabul lolo
llulan mufik bo(mloı Yv,ufo
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C<'bralİ 0<lo k ımlıı Uınııu.:Uıdı
'Sornnun sliJe;, kl;n anı !lyda31.J<
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Bincll altun ktirsTyi tötlirulller
Şclırtı, ilii t İlı:re iiıı. yottl.riİlll<r

Kim yllillİıtıi kİ1.İıı0lodmlş teze [3001
Neden ötrU yıuımıumş aydın blzı,
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Taht~ bindi sultan oldu lıı:İıııyıİ. .
'
""ııı,
.,; ... -.' '· ., ..
Ulu kiçi kiı.nıu turdu tapuya
Reyyan dahi
Sultan oİdu·n

Y~u 6per

k~

d·cr· ~t saçı 'Mçıli-
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Kıyamette emlr kıl4 ol Celil
Tamu üzr~ gele tun\ Cebrail
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,'oda· yıu:İt;

Dürlü kullıırı'köre

Ağln.şırl~r· tamu, içre ?ynayiı
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tamun un dün gün blze

Y üzm üı.U yandırmnz bu tanı uda
Kalan fızn.mız yanar dlln gütı' oda
.

Anlar edeler bu la.mu heybeti
Aklımız aldı bizi. Y.aktı kalı
Unuttuk bh bllmeziz poygnmbert !30'2) .
Adı nedir knn<ladır ol .scrv<'ri
Cebrail döııc bulara söyleye
Ncbiniz acep Muhammed mi deye

.

Arasında göre bir dürlü mahluk
Yüzl,..ri vü tenleri gönlil ıruı.ğruk

.

6Ö ıyı.ı ez

Secde ycrleııini der bu od ·bize
Yandırına 1., zlyan kılmaz yöreırıızc [301 I

Uşb'~·aoroe bükte ieldi ·boş Lııllf
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· Ver eıılavat aydnyun ben· kul uill
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Tanrı bizi ta muda böyle koza
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Bunlar eder ·biz gUriRhtı kullnrrz
Dün U gün blz lamu~a beın yanımı
O <l

°İ2981

Yil1Jcrin<leııart.ıkı yanmış oda
Yannıııını~ yüzlcrt. hiç ol tayfada

<;,\iııkU bunlar cşitclcr ol adı
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Arlırnl:ır nğlaııııığı fcryndı
- Edeler oldur bizim ~midimiz
Dileyip·bağ)şlnynn vn r auçumuz -,
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Cebrail göı-c"bulan tanlaya
Yüz.lcı·i s:ığ dcy.ibci1.accp!dye
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Zinhar blzim ııcıı hn!ioıiı:I bildir ıi.ruı. [303)
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Yondırmoı, yöıenime.i yöıemiu
Siı unutıuk.bilmcılı pcyoomheıi
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Vara Cebrail ol denı MulıRmmcd'e

Haber vere iinunetlnden
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IJUkcİj yalvardılaı medet uma
Ya Resul-nllnh eriş ol. kavime

ol Alınuıd'e {305)
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Tn.mu içre bir ~vim gi.ird[lrtı idi
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Ağıı daİıi olsa. hem i~e idim
'.
Biri ede karnım acdı benim us
:::2~:~-:·.::: ~-"·.d~·u~ :·~.v<'- irJin1 n~~! h""'

Çün lıu ,sör.U Cclırnildcıı eşile
Tnnrı'run

Thrın

Oddan zincir belle.ıi.ne takılır

·ICömUrlcyiıı kamu yanmış yaktl.u 1300!
1304] Ol biıl llok'lon ümiflir dileye
(~l Yora ol dem Cebrail Muommed'e
Vere hober !immelinden Ahmed'e
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~
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anın artırır'
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IJ..,llcri her birisinin üzüliip
Ağlıı.şırlar bunlar anda düzü.lilp
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Nice kim kıldılursu suçu kalı (311)

Göynümek dahi anı artırır (307J
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oİnur! kabul

Anı dibinde bnşın urn secdeye
Urnn,~tırf{: '::::.~ ~·?J~:·,·!:. :!~ye
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girııi.n .uçmağa
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Arnt oldunuz deye ümmetine ·
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~aliwnl ,'er<' yiir.iiııti ı;örücek

Çok ı;ala"at vı-relcr M~nıncd'e
'I'amu clnhi l.unlnrdnn kaça gide 1313]
11101 Tonn'nırı hohil>İ e rit ne e de

1311 I Kıldılono rıice kim ıv~v kalı
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Miı.llk Reyyan )<lın pula tapar ldl {322)
Y usuf arıdan zindan ehlin diledl
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Tamuya yanmata
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ÇUn Muhrumncd ~eCu~lrulz ola
Acep midir Hak. size rahmet kıla (32•_1

varını

Yu.euf . eder hameI içteki altun
Ver bana hep ısmarla birbirini (325)
Ne (ki) malin _var bana vergil kamu
İşler edem beğcnesin ey amu

i.·,·.

Mfillk Reyyan _malini ııağışlndı ( 326)
Kamu.sunu ·.Yusuf'a bağışladı

'-·.r~·.
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Buyurdu Yusuf ekin _çok ektiler (327)
Vakti geldi başı birle derdiler

t~f(. ~
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Anbıu·I~ doİ<lurdı.ilar tahıl, kamu
Ol yedi yıl bay U yoksul ey amı.İ
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~ffi.

Ol yedi yıl geçicek, kıtlık olur
Ekin clanen dcyU Xusut buyurur
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Yağmaz yağmur nebat bitmez yedi yıl (328)
Darlık olur ne ho(t)eser anda Ye!
'
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M:ısır ehli verir güm~ altıın (329)
Iluğılny·alıp ycdJJer ol yıl satırı
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Yu.su!'a eder düşü nit.mele gerek
Yusuf eder- hazne terketmak gerek
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J•I

Buğdn.y s lır lar kılırlıır lşl!'t In
Üçüncü yıl al k at.ır gl'!Jnlller (331 I
Ouğ<lny nJıbcn Yusu!'1t verdiler

Eşit imdi _ol melik Reyyan nldcr
Yu.su! ile tanışır tedbir eder

•

Jlı.lııd

.
(32.(] Hok siıe acep midir rohm.ı kıla

[3251 Yu1(uJI eder ha.tnelle ohun varım
Yer bana ısmarla ~
birbirini
(326) Mcl(i)k Reyyan nıalını ıal),ıladı
[327] Yus(u)f buyurdu wk ekin elcıiler
[328) Biıınei ot yaömo.t yaömvr yedi yıl
11721 Secde kıho ıükredıp yalvoro,
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yıl nallılar bostsu u boğ
I3~dıı):. ahp yediler sayru vü sıı.ğ

Dördüncü

Beşincl yıl yerler ınUlkler kalmadı [:B2)
Kim YwnıC buğday veribcn almadı
Altıncı yıl oğlun kızların verdiler [ 3331
Yusuf'n, buğday altben- yc<iller
Yedinci yıl,/ı.l.IBr'ırı ehli geldiler
Otlcfini Y~u!'a kııl kıldılar-'
Yedi yıJds..r.ı Uç ay kalmış idi
Kim tahıl tahrisl tükcnmlş idi

' ki Hak
Gcldl Cebrail Yusu!a. elti
Buyruk elti klrn bu ş~lırdcn dnşra çı.k {334 I
Aydn _bir gC7. Im ha.iayik !Före ı;e{ı.j_ (1l35)
.Doyup annj dinlene can U t.cni
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Ycm<"ği vii lçmci;i unutalar
Çün ecn.ln yU.1.UoU bakıp göreler-
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Çıhardı Yusuf ayda bir~

şehirden a.mu (S36]

Bahar leli yüzüne ol halk kamu

rnoı

Verdiler il<ind yıl oümOılerio
(ll'.1] Hem ı,.,,ind yıldo yer mü!]( kalmod,
lJ12l !lem b.ıılnd yıkla Y<'r müllt lcolmod,
lllJ) Altıncı yrl o{)lu loıı ,..,..dile<
Lll(J G..ldl Cibril Yvıufv ~Ni'ı<i Hok
B vyn,k dıi kim bu ıon:lan toıra çık
P'.l51 !u holoyi'< ovdo btı- o6<• ..,nı
0-361 Yvtvf cyJo l,;r cıko< 1-0'ÔO<\ -cm"'
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Erle oldu tanlscık Yuİın! turur
TA.zisinl f.'ycrleyO Yuııuf
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gireler

Yusuf'un

Ol makamı ruıılı~:ıı. he~ göreler
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.,,...

binur

['.HO]

var idi bir ı;,·y ,,Lı

Yusuf binse klş11('r lıli g,'y kıılı

Deycler kamusu (lıem) yo. Rabbena
.El-iu-cllczi me:vııad-te~ô.> [• I
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[3411

Şöyle klşııcnli ol al nldern aerıi
EşUrdl M.ı.~ırlı kıuııu anı !342]
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Mo.ksudunıuzu hİısıl kıl ey Kerim (337) ·
Kim görcvüz didarını ey· Ralılm
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Kim buyurdu ol Muhammed Mustafa
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Uuutalar
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Ol allurur. ki Yuııu! ana biner
l3iııicek kişner ol nt rty ki l!.üncr

Leşker
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lıaşem u<'rillr <:y am~

Çıkar şclıinlcn Yuııu( görür ki bir garip [344')
Tonu yırtık kendisi r~-,yrıı grı.np

[J:ısı
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Buğday alır ol dahi yer: dlnlcııir

Yusuf eder yarn.mayo. _bu bire

s~v. d<'ğiluir

Uu gez Yus~f ~~~ · liz:.e ~eğlenir

c.. brail
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Ki!/O.Cr ol at eşilir a.nt k_onıu

Yw;ufu
'
.,, satan
.... boca. dahi gelir
.Kırk oiliyle keııdözünü kul kılur
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Bilirlerdi Yusu! bindi at.ınıı.
u::şkcr G h8şAu cleriUrdi kııLııın !3•131

gökten yere indi kl lıil

.

Cebrail gdui r;•'ril şol dcuı aııa
F:tU Hak öf,iiş oclfun eyler aana.
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· Gör uuı kim sana kulumdur doyen
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Nice kul oldu ~~ıa karşı nynıı
(') Bize vo'dettiöiniıi oös:fer.
(3Jn Moksudumuı lıosıl eyle ey Kerim
tt•J Kerim olein kimse vo·dini yerine ocıirir.
(3.38] Kendôıiin

r,licü yok g,•lc ııiiııc
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kırk o61u lie kul ~,luı

TôLiıin lveıl<!rü Yuıuf binür
Yu,ufvn voı idi hem bir oey alı
&fnıc Yv,vf khn.er idi gey kah
[).11} cı~irdi kamu /Anır'lı anı
D-01 !:im bifırlerdi Yu,vf bind'ofına
loe,ler, l,o,em deriliıdi. kalına
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Şimdi sen ·bef:eıunidin Yusuf bunu
Tcvbc kıl hil'at ~ydir boş tut ani [34.51

Ol n rud a ilPl beni oturayım
Ah ·c,.leyiın gii~sllm~ ölürdl'yim · [350İ
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.Görklü hil';tt.g;iydiı:ir

)Btıy

Tevb~

YU!Juf an~
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Ozü göync hana bir gez söyleye
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İJir gün oldu kim Yusıı! gclfü geç~
c.;clı.li avrat Zclh:ı.'ya rüzı aç.ar

\

,

Yok.mı.I oldu muhtaç oldu ~i~pula..
Ne bir elm.~~~
anı giin~e yemek bula [34.7)
Kili?1 giydi kuşak eyledi otu' [ 348]
~oh~y~ oldu. bi_nev~ oldu kalı
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Avrat eder Zdlıa'yn Uz tur uru
ıldi liş Yusuf'un lunıgcl beri [352)
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Elin '~ldı gelirdi ahı yola
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Ol oturdu yol üzre zari kıla [353]
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. dahi bilmez
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Değme gez kl çıkar idi seyrede
Gilliı;i yolca gelirdi ol dede

iş

Ol yolu kcudüye

kılmış idi

01 yolu hem Zeliha duymuş idi
Ol yol üzre ev yaptı gcy ulıı .
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Huynnır h:ın11•,btra var

)Hl7.neyf"
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bu c raya

tutar alır gelir
Snmlığı ar;nr Yusuf giir ne kıhr
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tl~L" ~~tın Yiy kı

Ol bitidir

Yazılınışlır ol bitide b,·lgi.iHi
lıuıılarn giir ne k ılu

İ',.i•hi ~~iıni' bııHıı hi1c

Aldılar ol lıiliği şııııuşlıılnr
Birbirine kamusu lıah~tılar
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, usuı 'u r<l,lılıu

Yusuf eder gclidıı

sağı lıiz.c

Yu~ııf l-d~ı ;;ı:ı ,,•k mıür

lfrısiıt ~iz..:

0,,\.u ~.,~ ~iı;b-rı lı

U,·lirdilcr

vi ııağı Yuuuf

ıurur

ı\llıııı mille ol sncı lıir l:<'z ıınır
[576] Biıidc lıcnı Yusuf'u sotııklo,ın
[52/J Bileyim olıvaliııi bir sövlcııi,
[528] Dili tutuldu k ornu bcnti ,olu
[529] Bilmedi(ıimit haberi hot ve nnerl ı .
[.SJOJ 01 ıoöı oelirdilcr Yuıuf ıu, u,
5oöı oltvn mil il..: Lir Ot!t urur
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•. ı I ij: ı

Bunlar ,·<h.•ı gl·r~• k :)n}k\lı

p,:ıoı
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,\ L:ısınd;,.ıı Ldeı riic,• vu ı dılur

Aru kin, yazdı
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F:dcr uşbu sağ ıı,jylcr bann xcep j 5:\3 I

Y usuf

~.-.r.:.-ına,:
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t ;i,nli.i f,ınını

a:ıf~ l ~-,J51

r',iy hılılln :,,... u hıı <-;.i·,~·.ıi lnl sı·ııın.'
(.5Jl) Sir c evou v e ru nmınu ı-\ti~•yü
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bu tın ~ordoi

{~J~) F,v,,lur ~dt.'ı

Y\ı\ul

u old,lo,

\• ·ylr ii ıJ,·ı ~ <'L L,,

ıüO

Yıı.!n.ıı hlli yııl~!nı1. ııtıınmnyu
And no !ıonr.ı hem Tnıın'dn.ıı \tork_may"

Yusuf yine ııl sağı bir ı;,·ı kak ar
01 sağ crnr a r yine bir iiıı c;ıkı<r (5JGJ

Andan edcrsi:ı ki n•,hını:r. Nebi

Yııs(u) f eder almışsrz clnıeğinı
Gerçek midir cikarnuşsı»

Yalan~ı\ar

Öldilrürmüşsü«
Kurla rrnış

Otdllrüıı

kcudözü

,

ol bi"ıyilgiiııüı:

öldür-tmcmiş

işidiniz

( :ı'.19

Ağaca
-.ı

I

düşer

ya.nu

[5451

tier kannıı;ıınu

tt811l

Y~lvnrdı\<ır

oğlıı.lır

bulan kim öle
rnri kıla {f>-161

knnııı~tı

F:tlitcr yoğ oldu lıiı:den birimiz

Kaklı ol snğı Yusuf anda yine
Çmradı ıs:ığ rşil

lamuyn

\ u~uf cmrı.!lli bul Rn bıı.ğlalır.

gcrçc·k sözü

Ne ki söyledi tamamdrr

gibi

Ü~ hunun

Niçiıı. yalaıı. söylcrnu: aiz, öı:,..UnU

! 538 J

Katı döğmüşsüı; anı ölsün deyil
eltiler

işi

l{aınıınuZ\ın

ı:-.:

ı:önl,f:inı

Sonun <la.l.:.i gomınüşsiiz su koyu

Kardaşları

I :">\<I l

~

Ağla.ınnl<lnn

Yusuf sözüne"'( ~!OJ

görme,,:; oldu atamız
1'

Ulu imiş knıııııdan
Demeyesiz

Biz kiımuyu görnwı. se ol nide

size nişan

Hir ıı;;ıırdıı

söyh•dl bu sağ yalan

Uôy\cı dcyii kaınııKu

Adı Yelıııda imiş sizdeu ulu
Haber verdi hıı sıığ bnna belgiilü

1541

haram

Yusuf edr-r iişlıııdıırur

işiniz

l{ııl ıleyilwıı

(),.ii göyniir bunlara

yeye

snt ouşsız ka rdnşnux

15421
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1536) Yine Yusuf ol soöı bir ocı kokor
Çınror ol ıo{ı hem yine bir ön c1ko,

(537)
(538]
(539)
[s.lOJ

Gerçek ıni cıkordınır oönlc!;ini
Dahi oörnmÜ;iÜL sonun ıuıvt '-:tıyV
Kuı1orıp öldürımemiı eJidiniı
Çinred'csiı saô Yusui ,özüne
[54İJ Veıdi haber bono bu rnö beloulü
[542] Sonra bırokmı11ır anı kuyuya
Kul deyip snlmı)uı. horom veyr:
[50] Kul deye soırn,•uı kordoım,ı.
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kıldı zari

Eşit imdi ol Yusııf Pcygnnıbcri

I

Bira kmışsrz anı sonra bir kuyuya
Kul deyiben sn tnuşsrz

ol ı.:nnını terkede

..•

An kılur ol buh

r11

açar yl\zün

kendözün

<_;öz.terini buı,ların clnhi :..tar
}.:,ıııııınıın tisllcrin~ nıfıvcrt saçar
(,'iiıı,cii ı;örür

bunlar

Yusuf yüzün

{5'1: ı

·ı\h ederler ııııutut'ltU" kenclör.ün
{54~1 Yozdınıx. yoloıı bili ulonmavu
Sonra ondan lonu'don hem kor\movu

l~ül ~~ice ıöyl«m
Tornuyo

yolan six öğünü

diiıf'r yo1onçılor yonu

l.s461 Komuw yolvaı dılaı zori kılo

'

IS.Ol Çünkü oörurl.r bular Yusuf yüziln

123

Hcyl,clıııucıı

~,,llnn

Ülrsılr

Nidelim kamu turdu

siiylc-şlr

!~SI
l!ı>oj RlHı.l vn r hıı nnı.tl.ıı. rır paşa

Ywı(u)f

.edcr- .bcnonı- Ytwtıf lx'1giiJü

Sultan

kıldı Hiiltk'tm

Giinlr>ı1ınl v,•nli illmC'ğc ntşo

beni ulu (~><l!)J
lr•sLanıu

Çiin öiiylcdi ol Ya kup oğlu Sı,ldık
Knrda.şıııtz benern der bilin tahkik

yliüihruııli

~

vennc-di

Ciirdr>r,iıni ilrl in <leyli ı.~rnnrlııdı

\ .011

{• J
Ol Rliiılin N'vnlıın

Aşnğa _oldu kruııuııun başlRn

eşil

ynnı.

Ver ıı:ı.liı.vu sıdk.ile P,•)•gnmbcrP

Oğlcdne geldi Iıiall işleri
Yusuf ol vılktlrı kını iııc.li kuy,ıyı

affcylcr,ril
Bıığlşlagil bize iyi söylcgil ( 5!J() J

Yalın idi ol Yusuf !lnd:ı uya

Şiikr kılgı( sultan

Cd.ını.il b\r ton {;'•·lfrır gcyUnlr
nu ol tonılur ki Yusuf 1:öndcrir

EtU!cr

suçunııızıı

oldun sen ulu

.Sucumuzu bağışla affcyleyil (!xil l
Yusuf

lier kını onı r;iy,;c ıuıyn olmny

eder suçunuz bıığışladım

Ai! kıldım ben size, hoş işledim
Gelin imdi görüşelim
Oturalım
Görüştiilcr
Oturdular

koçuşuj.

söyleşelim

scvnişip

kamusu

ol Yusııf'a

kaınwıun

gönlü ııa(n [5521

Yusuf eder imdi ne etmek gerek
Göıılegimi

alanın

Uclin urı'atnma

illmek

gcrclr.

kim sevine

Ağlamaktan ol kolay ki avına

-------·-···

(s.&8] Nldellm der komu tvrdu söyloıh

(5491 Kıldı ,vlıan Hôlık'ım beni ulu
l • I Söyledi tün Yokvp oolu ol Sıdık
Kordoıınıı der benem b.lirı hol.ik
(S50) Bize boöıılaoil iyi söyfeoil
1551) Sutumuzu booııla ofleyfeyü
15521 Kamusu oörüııülcr ol Yvı.ufo
kamunun oönüllcd doldu sofa

\5561

.,

Aıa.~ına ela.hl hiç 7.iyıın gclmeyı !5561
Dertli k:şi 1;ıycnıı: derdi gider
l.)cr1sh ki.şi giyıs,.• ğiir kim nırkr

(

\5571

Ol göııJ~ği anın için vcrbidi
Atamın gör.ii gönncr. göre Mdı \5581
Bu anıtla bir haber vardır

yiıı•'

Aydnyım nm kl caum scvino
YUH(u)f'uıı ol vak tin ki öldiı

""'m

Aldı itli gör ki yıtlı n tnsı ?
(S53! Bolo ~l bo(lıılavo ıite bayık
iS5-<l Gönldiim ilıiıı deyÜ ıımorlodı
!5~51 Bu ıon o( !ondur ki Yusuf oö0<ltrir
!SS61 Dahl camına ziyan oelmlyc
(5571 Derili ~iıi oivıe ger derdi oidN
Giyse- drrhİt kisltr oôr kiın n;J,.,
{S58} AJOmln OÔCm~L OÖIÜ QÖfC dl'~!
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Anası Ralµle .ol gün kim ölür
Yakup Peygambçr

bl~

Bu nrb<'ptcn idi Yakubun agla.dı(:ı ( ~4 I
Yusuf için dliıı'ü gün lolrd.lği

kırnak alır

,._

Ol kırnağın var idi 'bir oğlanı ,(659)
Emzirirdi genç idi n.idcm an)

llurıun iizere delim yıl geçer u.mıuı
Yusuf'a

Adı Beşir ~I kıı.ra~·aşoğlunuu
1 mdi -eşit a ayım vnsfuı anın
Yakııp saltı ol karavaş oğlaııııı (560]
Südürıü Yusuf eme dcyü anın

Her işi kim ):usııf'ıın

Duanı kıldım kabul kayırma seu
· "Oğlunu görüp ·geri sevinesin
l!kiu senin cğlunu kavuşturan1

~

olur idi

ı\ na ct.ııe ol t.anrnm kılır idi

Ol karavaş ağladı HiıJık'ına
İnilcdi etti" kim ya Rabbena.

Hatiften ün geldi ol k.aravaşa (562)
Dinle imdi kal acep üşbu işe

(5651

Satar anı Yusuf'a Yusiıf alır
Kamudan has kendüye anı kıiır

yd

Sevdil,rirrıden ayırdı Yakup beni
İııilctli ağlattı dünü giin(i (561 I

iletir anı bir bc?.irgi\ıı

lnıdı dılcr ol Beşir'e buy~\·a
Ol gönlrği iltip Yal,:ub'ıı. v~r~ ır~;6J

.,

BiLi y:vo.:ır Brşir'e verir tonu
Kcn·an'a ilet Yakub'n ver d,•r hunu ırıG71
l31'Şir a hr· ol l.onıı vartr gider
Ver snliı\'at

nydnyım

ıındi nlde r

Çüıı beşlr ol Ken'an'a on gün kaln
t)cRlıır ı;clir Ç:ılap't:ın şol· dem yele (568)
Yusuf kolııı~uıı ıletir Ynkuh'ı.
Knsıl bir gn giilcr Yn.lıl'lll hah

{f,69

/ın<lan ol Yakub'a oğlun erişUrcm ·(563)

:ı

Elli iiş geldi Yusuf 'Lau bir kohu

.ı\ğludanı ben Yakub'u görmez ola
• Hern yerinden ka,·,~-.ıııµ turuıaz olu

Dermiş haberini bildirem ahu
(5.>(]

(5.59] Yor idi ol kımoöın bir o{ılonı
(560) Sallı Yokup ol korcrvoı oölonın
[561} Scvdiöimden Yokup ayırdı beni

lnileıti oölotıp dünü oünü
[561} Geldi. ün hôtiflen ol kcrovcse
(563] Oöh,~u ilkin senin ko4uııuronı
Andon ol Yokub'o oölun ervrem
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[!45]
lS56]
[.5671
1,568]

r•ı

------

-···
Bu sebepti Yakub'un aı,lod,(\ı
Bunun Ciıre oetlİ dellm yıl, ,aman
Yuı(u)fo ilıti onı bir bniro6n ·
Gönköi Yokub'o ol ilıip vet e
Ken'on'c ill Yokub'o ver der bunu
iletir Yuıuf kohusvn Yolculı"o
l!ir auin oüler ko1~ YokuP bobo

l!;69] Toıın'don

dcılur oclir ıol dem vele

[ ' J Ahi
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lmı.lı g,·ldi

üş

Yusut Tnn muştucu

Arttı derdim içinır!.-ıt koptu öç\\

J·

U>;ınğki İ);rlir l.ıunııuıdn kohıı.r

'/1

Aıu du_vduıı çıktı canından

i/l
·!

I

I

Gelmedi ogıum benim bunda ör.U

bulııır

Yandı

~

içim eştl.e li bu ııözli

Erdi Beşir Kcn'an'a imdi ey dedi
ton yurbi» avrat hem dardo {570]

tll'Şir eder a vrata hn Iirı ckgil
Sen ne avr a tsrn bana bir söylt'J!il

Sclfun verdi ol avrat aldı ecliını (571 f
Söyledi ol avrata bir kaç kclfun

Avrat eder ne ele yem halim sn na [ 578]

Etti Yakup evi kandadır d<'ğil

Sattı Y nirnp anı yandırdı beni
Ağlarrnı andan beri dünü giinll

Gördü

·1

;I

I 577 J

!lir oğul vermiş idi Tanrı bana

!11'
Am bana. aydıvergiJ ııöylcgıl

A nal eder oğlum adı B~ir bclgühi [ 579:
Adı görklü kendisi iyi hulcı.ı

Avnıt oder Yakup ağnaı kntı
Ucşir eder Yusuf'L-tn geldi hill 1572)

Beşir eder benim oğlun cledıf,,n
Benim ahir ol hiknycl elliğin

Yusuf saldı beni biWcyü {!:i73]
Geldim anı Yakub'n muştulayu

Bunu eşilir düşer şol dem yere

OJ avrat çün cşitU ol sözü (571.J
An kılJ, 2j;l:ıdı doldu gözü

(:Uc[! yetmez kim tura aklın den'

Bir zaman yn tar uru ıurur geri
Ah kıldı eder kim ya Rnbbenô.

Yınc düşer o{:ııl eler çağırır

[5801

Va'dc kıldın ettin idi ben miskine (!i75J
Bıı gez. turur giirüşürlrr nr,laşu

tikin senin oğlun eri.ştirirem
Aıı,T:ın sonra Yusuf'u

{inı görüme

kalırlar ncPt!!,cşü [r.>81]

kavuştunım (576]

-· ------·-·-··
(5701 lıdi
Beıir Xen'onimdi ey dede
Gördü hem ton vvr bir avraı cl6rde
1571! Verdi selôm aldı ol avret selôm
(572) Beıir eder ocldi Yvsul'ıon bili
(5731 Beni bunda saldı Yus/u)f biıileyü
·ımı Cünkü ol ·avrat eıiıti ol sözü
'(5751 Ah kıldı kim eder ya Rabbena
Ya'de kıldın ctıindi ben miskine
(576) ilkin oölunu senin crİJIİrcm

1-:lın tutar Bcşir'In ıılıı gider {582]
Yakuba ilcllr anı eşit ııidcr

--·-·-- ----

(5771 Aıtlı deıdim koptu icimderı ucuf
(ST81 Avıal eder aydoyım halim ,ana
(S79! Eder oOlum od, Beıir beloülü
(S80} Yine o¢ul der düıer ol ca¢ın
(5811 Goriiıür bu ou luruılor oöloıu

"'

t-··

Kim kalır oôrür ise occp1c$Ü
(~]!

SoıHo ondan Yuıuf'u kavuJluram

HlJ

Tutor elin Beıirin alır oideı
Yakvb'a llliiı anı uiı nidcı

129
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Sclı'ım verir Yakulı'a

verir tonu [583)

Yak up alır yiizünn sürter· anı

..-ıu,!mış l><'rı \'usııf tn n ~,·ıı Yııkub't1
.>':•ICım olsun hin katin saun bn.lın [588]

lki gözil nçılrr görür ı;özü
Scıı kinısiu der söyler anıt kendözü [ 50 I]

:r

I

:'

He nim o~ltın ndım Yusuf bclgiilü [!i89J
Sultan oldum Mısr'<ln ynvla k ulu

Bana geldin oğlumu muştulayu
Ton getirdin bana sen hoş aöyleyü
Çünkü sürdüm gözüme gördü gözüm
Seni göreli scvindl bu özüm

Kaçan va ra benden Rana bu bili [ ~ıOQ]
Şükr kıl 'I'anrı'ya dllnü gün knlı
Hasretim Tanrı erdire görrneğ« [ 5!lJ

I

Ciic:i yeter ol bu işi clml'ğt.'
Döııdü eder ben ol'am anla beni
Öüsü.z kodun anamdan sattın bcui [5R5J

Buııu eşitti Yakup gür ncylodi

Yuzü nii urdu yere g(\f neyledi
Yusuf emsin südünü

...•

bunun dedin

Beul saltın anamdan ôğsil.z kodun [580)

Şükr kıldı arıda Yakup 'I'nnrı'ya
nu gez eşl; Yusufu kim neyleye

Yakup eder bilmedim firak odun
Şimdi bildim çünkü tatlım ben tadın

Yusuf ol kardaşta rura buyurur

.

iliş hil'at, al, katır, deve verir
Döndü eder etmedim mi ben size
Yusuf''urı iyisi
gelir bize
üş

A I ıavarı Uz: at amı gelirin
Kimsene koman antla bona yetirin [5921

Dunu söyler !Jeşir'i öper koçar
Getirdi günleği Yakup açar [GS7 I

Ol biliği çıkarır açar okur
Şeytan sözün Tnnrı adıylo tokur
Ol bilinin sözlerin ayda.m size
Ger tutarsanıa kulak IL5bu söze

Oğlnrıları

geldiler

Oturdular

atası yörr·~w I :.,r,:ı I

alasııııt

Ellıler bit Yusuıu aldık icli
Kul deyüben biz anı satuk idi

·--·---

-

(!.<18! Yozılmıs Yuıuf'ıorı

sen Yokub'o

Sona bin kotla ı~lüm dhvn baba
(5831 Yekub'o ıelöm veıir, vcıir tonu
[5$.1] Söyler ana ıen kimsin lendöıü
[585) Sallın, onanıdon kodun ööıüı beni
(586) Satlın, anamdan beni ö6ıüı kodun
[567 I 01 ı.ıcıi,diO' oöııleöi Yokup açar
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15891 B•nim o(ılun Yuıul adım

bolQülv

11901 Seıoe koçan •aıo benden
bu biıi
15911 Houelim lonn eriı e oöımo{ıo
( S97J Kimı• k0<non onda bona yetirin
(5911 Geldiler oölanloıı aloımo
01vrvp oıolon yöreıin•

~ulLnn kılmış

Mısr'cla

Çalap

anı

[Cı94

l

Şükr kıldı hasretlne kavuşu

İmdi bize suçumuz b:ıtJşlagil
Suçlu olduk yüzümüze urmagıt

Yusuf buyurdu Mısır'l. geldiler
Day G yohsul karuu hnzrr oldular

Yakup eder suçunuz bağışladım
Şefckal kıldım size hoş işledim
Yarlığ·asın Guıran'ım imdi sizi
Kabul kılsın ben kulundan bu sözü

.r

Yusuf etli gel beri
Kul kirninsiz söylenir ikrar vcrü

F.LWcr kul senlniz eşit bizi
Yusuf eder azat ellirn ben aizi
Çilrı crişüm ben atanın .ey ıı.ınu

Tur uru var ka vuş~ıl lıasrctiııo
Şükür olsun dünü günü der Tnnrr'ya [595]

Ayrtlal:

devşirir kul

haşcrn [5!:ıGJ
Yetmiş Uç günde Mısr'n vardılar paşam
ü

Yusuf dahi karşı çıktı ınenzilo
Leşkcr ü ,lıaşcm bindi sağ u sola ( 50 7 J

Şlikıi_iııe kıldım azat nlı,\ı kamu
yetmiş yıl olmuş itli
Yetmiş yıltları sonra (lıcrn) bulmuş idi

I.lir niçelcr eder kırk yıl ı;(:çU arada
Gelmiş bulmuş Yusuf'u Yakup dede (590]

Hir rılikte geldi bu ıu;nlıL bil ayık I GOO
Ver salavnt ynrlığanasıq bayık

Dayaaı dahi görüşlü nğladı
Anı gören kamu turdu tauladı

Yusuf ol vaklirı ki gördil atnsuı
Ar.al etti kut!arırun kamusun

.•.

,,.

NOKTE

YUrüclii yayan anın bilcaiue

Atlan indi görüştü atnsnıa [5D8]

"

Kamusuna

Ol saat içinde geldi Cebrail
Etti Yııkup sana buyurdu Celil

Oğlaıılann

J •

------

159~] Mııru suhon kılmıı ol Colop on,
[595] Yor kovuıoıl lur uru hoıreline,
Sükür olsun dün Ü oün der Tcnn'vc
(596) Devıirir oöloıılorın kul v hoıem
(597] Dohi Yusuf korıı çıktı nıenıile
Bindi lesker ü hoıcnı scöu solo
[598) Allon indi vü oörüıt'aıoııno
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}.{uır'f. girciilC'r kamusu sevnişl

Uş · getirdik biz sana haberini

Atası ağırlnyu kulun kn.mu
A ta styçün kıldı iı.ı.:ıl ey anıu
(599) Ge eti l:ıık yıl der niceler oıoda
G•lu bulınvı Yuıuru Yal.uo dede
1600) Geldi bir nUklo burodo bil bayık

IS3

Cömertlik

kıla kıynnıetlo

Bağış_l:ıya kullanıı

,ı;:/

Çalap
imdi c~_!cr Zclha'yı Ya kup gürr

ol fcrd Rap {6011

:öriişe

Çiln kıyamel kopa(vü} nıahlük kamu
Dcrile ol arnya eşit arrıu

ol Zeliha gönlün

som

Yakup eder lıltdimlrrl lindeyü
lha'yı gcUrsio görcm <leyli

Ne ki varsa ümmeti Mulıa.auned',iıı
Ol ya.zıklıkJar güvnücü Aluned'in

•

I!fıdim varrr Zclha'yı nhr gelir
Yak up görür U göriiş kıltr l G05 I

Tann· eııııiyle dedle kalına
I Iak Çalap sora anın ümmetine

Göıiişür ol Zellıa'run günlü snfa
Döner söyler ol ZclıJıa Yu~uf'a [6061

Kul kiıııirısiı; siz gerek kim edesiz
Ümmet ede kul scninlz kamumuz

7..:ll'ra eder alanı nğırlanım
Destur vergi! k.im sanıya ünderem

Tann ede ılı.at eltim ben sizi
Aff kıldını ben siz.in suçunuzu

\'.us(u)( eder Pcygnmb'eı" olan kişi (607]
Reva gürmcz kendüyc zinet !~

,·

"'

I3ağşıladırn ben sizi Mulıammcd'c
İki cihan fnlırine ol Ahnıed'o

Gr r dilersen Ren anı ündoyeain

Pes gerek hm bir ktçi ev ynpasın_

İmdi dinle ol Yusuf oğlanları
Ne kılrrlar size aydam bunları

Alçak ola küçük ola ol nişan
Aııda ünde babamı sana mihman nlhan [G08J
.'I

Yakup eder bu kimlerdir si.iylcgil {602]
Sona nohır-bana rnalfım cylcgil

itPrı'arı'dnki ev gibi e.;·cylegil
Babamı arıda (n) ol eve ii ndcgü

Yus(u)f eder oğl:ınlannıdiirür baba
Muştula({, haber verdi Yakuh'a [G03J

Bu sı.fallı bcllii ev cyli!•ı;c:ı nyık
!ı adan vara ol eve baham bayık [ 609 J
!<'

Ol sıfnUı Yakub'a ev yapurır
Okur arıda Yak ub'u lurur vnrtr

Zcliha'dan olanlardır- bunlnr kamu I 60 I I
Şükr- kıldı Yakup a ndn ey arnu
{l,01] Kıla cömertlik kryomelle Colao
Kulların booııloyo ol ferde Rop
161:JZJ Yokuo evdüıür bular kim ıôyleoil
[6031 Yuı(u}I eder oölonlorımdürür hobo
Muılulodı verdi haber Yokub·o
[60,) Der Zeiiho'don olan bunlor komu
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~

!60Si Zefhc,yı hödim vonr alır oenr
Yokvp onı oöriir ü oö,V, kılır

!6061 C-Oriiıür, ol Zelho·n,n oöıılü ıofo
Dular, G ıöyler lıllıo ol Yu\Ufo
16071 Yus(u/1 oder reyoomber olan bir liıi
(6001 Ando ünde bobomı ıen mihman
{6071 Vora ondan ol eve bolxım bayık
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. ıı!

Ynkup lıırur ol C\'C giıiir aııı
Acbe kalır ol eve Yakup canı

Bıı.ı r uk olJ,ı Lşb.ı 7l'ht ,h-:1 ı;.iJ,rcın
Jkn dahi r,it gil bu ş<'iırtlr>ıı t'Y dıxlrııı

Ziy ki lıcıızclmiş bunu der evime

Kenan

Haber verir hem andaki ka viıne l 6J Ol

On olğ,ın krndiıl,· bile

I 615 l

'

Yakup

a nda girür ü hem oturur

ıbpn

Ynkııp

çıknr g önülür
alır

{lil6l

[ 617 l

\'anr Ya kup ol ıı.şmığı yerine
Bir kaç gün olur bunlar anda yine [t'i1fll

Zclha nna görklü yemek getirir

Yakup eder yüz yi~rmi yaşadım
Ben bunun gibi taam hiç yemedim

.I

•

I

Bir gün ol alnsı ainirıc v:ınr
Fcriştelcr anda sln lr.uar görür

Peygambere bunun gibi yemek yaramnz
Peygamber olan bunun gibi yemek yemez [ 611

S"li<m verdi aıılarn Yakup değip
J

Ne sindir bu kime k:ızıtr.ıız deyip (619!
I

Mısır'da turur Yakup kırk yıl tanının
Cebrail gökten iner kılır sclfirn
Etti Yakup vakit oldu gilmcğo
Azrail gelip canını ilelmcğe I 613 J
nu Mısır yerin değildir durmagıl

[612)

Elliler Taı~ı biz.i veribidi .
1Jost1arınıdan-'1ıidsi ölür dedi
Anın için gcld.ik liş sinin kaza
Anı ellik ç\lııkU sordun

sen bize

Var at.an katında can ısmnrlagıl

Sini lamam kazdılar ıjöyle ki vnr
Yakub'un ol canı çıkmağa Iver

Yakup okur Yusuf'u eder camın
Du Mısır yerim değildürür benim

Cirm"k dücr imrenir Yakup sinr {0201
13ağ(u) bostan gör\lnUr ol göı.irn

Geleli Cebrail bugüu dedi bana

Söyle imrenir

Bu yakında Azrail gelir sana

F'erişlrkr ••~dcı Irr ivme ana [621 l

11"

r

dcycm ben sana

--------

16151 Bvyrul< o,ldu üıbu ıordon oider<m

Tur nlnn knlırın var eyle yarak
Şiın<lcn ~eri andadır sana durak [ GH)
.

'

1610] Hem haber verir onda kmimo
161 IJ Peyoomberc böyle yemek yarama,
revoomber

bunun

oibi yen:,ek yimet

16121 Yokup Mısv'do cluıur lnk y,I lomom
1613] Yakub'etıi vokit oldu oirıne{ıe
Aıroil oclir, canın i(cfmıeöc

161'1 Andadır ıimdcnoeri sona dural<

1.16

Sen dahi oiloil bu ıordon ey dede"'
16161 Yo~uıı Ken'on dopa ç,kor oöniılü,
Yoh/p,
Ç,1<1, Ken'oıı dopa Yokvp oönülur
16171 Kendil• on oOlunu bile alır
1618) Ando bir kot. oün olur bunlar vino
16191 Verdi onlo,o ıekm Yokup debin
Su ne sindir kime: ~oıonıt deyip
16Xl) Giımel< i,ıu imrenir Yckuo ,in
1621) leılıl•l<r cyidür ivme ona
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Dir fcriştc tutmuş lıir kn deh ulıı I 022 /
1,adchin içi şarap ilo dolu

Tevef Icni ınü~Urıwn

ve cllı\kııi b,~ ,,:ılılılıı>

Sundu

Rnp't an ı.cl~m ~··Lıı di eder nna

I"

I

Göklcrı indi ol rıa:ıl Ruh-iil-Ernin

jl,
I

a nı Yakulı'a

Caıu gövdeden

içsin deyü

Dahi nllmış

çıkıp uçsun deyü

Kim yerışc

Sundu aldı bismillnh dcyü arı
İçti aııı düştü yere can veri

Ecd

ay knJıplür\ir

arı na
I>:

serun ömriin vüdcs!

g eldikt e Iı\lıül gidesi

I G27]

Peyg:ııııh<'rlik gddi sanrı tur uru

Fcrişlelcr anı anda yudular

Davet ~ylc halkı sana bildirii

Oıı bir o/;lu anda hazır oldular

/

Diı.vcl kıldı halkı diyne
J{efcıı sarıp
İshak

gölilrdülcr 1623]
getirililer

Yakııb'ıı.

Nebi kalına

Kilse yıktı haç uşnu.ı tokudu
Ma.lik Hryyruı'a

kalıncla kodular anı

1slıak'ııı
Etmeyesin

kandadır

va ı ıı şol dem lrabr-r

Kiı.firlc·r kıl.;lnr gilcy meğer
Reyyan

Biri 1lıralıim ikinc: İslah ey' yar [G21 J
Uçürıcü Sara'dn- dördüncü Yakııp
Dört devletli yalarlar birbirinJcn hup (625!

.,

İmdi dinle ol Yak up oğlanları
nydayım ben anlan

I

eder ya Yusuf sen ko bunu

Mısır elıli ınruun.ızlru

cymcni

Eşi LITH'7.1H bu RÖıÜ söylcrucg]!

~

llalki kogıl dinine iindr-ıncgil
Yusuf l'<l~r ünd--ı r-rn dcıf;nı
Gelmezlerse

Ne kılırlar

( 629

....

Yııkup tcbi

Ol arada dört kjşiııin sini var

\G2!<i

okudu

yola

bular a kılanı bclô.

Çıkam şehirden

buıılnrdan

ayrıla rn (630]

ôrcsln kim bunla ra ben ne kılanı
vardı geri
Atamız öldü dcyihcn kığırı
Kamusu

E~illi

ol Yusuf'a

Yıısuf Nelıi çok ağladı

(G26!

Znri kıldı içinde nh eyledi

-------Bir
bir

(621)
feriılo
kadeh lvlmvı vlv
[62JJ Yokub'o kefen ıorıp oölüıdüler
(6241 Biri Ibrahim ikinci 1,lıok ely) yor

162.SJ

Soro'dır utüncü dö,dürıcü Yokuo
lıbu dört dcvlelli yotoılor hııı,
1626) Yvıvl eıiııi bunu eek oölodı

13(!

Yusuf eder iyıııoıılılıı.r dcrilin
Şehirden daşra her biriniz ev kılın ( !i31 I
--· -·lıhler kine
-

[ • 1 Beni ınV,liimon olarak ôldür ve )

lı.a1. CYuwf

SG,e,iJ

16211 Eccrın ocldikle lôbüt oidcıi
(6781 Holl., dôveı k,ld, diveoe okudu
16291

Mel\ Rcrıon'o voıır ıol dem haber
Gôloy kıhrlor mcöer kôfiıler
(6-))J Seh,dcn ,,kom bulordon oyrı\om
[631 I Şor duıodo her birini, ev kılon
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Yusuf dahi ka.n:Iaşların deyşirir

.Arıdan gclsiıı girnııı ol ~clırc (l'-39i

Şchrdcıı daşra ol dahi evler kılır (6321

Ta ki i~in Tru,n a ınrı hnşara

Ol ki iyrna n getirir gelir yola
Yusuf ile ol dahi varır bile

Küfı ü giılcr ynrlığanır

Ol yerde kim l'akııp Nebi geldi idi ( 63:J I
Yusuf''u ol arada buldu idi

(.;,•lirir iynıaıı va rır ŞPlıre ı;iı-ür·
Ol şehri gcıcr ser-lfıseı· görllr (G4l]

Bir yer idi Nil suyundan aynlu

Kau tanlaı

Çüu eşitir Reyyan

g,•Urü lymn.ıı (61!\I
l.ıfgl\ınnn

~

Arıda kıldı şehrin biinyad

ol şc·l\ri ol geı.ilıcn (642!
Hayran olur her yere kim varıberı

il ulu [ 634 J

Yusuf anda rğieııir olur koca

,Şclır-ül-Gayiim, nd urdu Yusuf ana
Görenler balar idi anı tana [G35J

Yakın ı;clir öıorii kim çıka uca
~.1

',
İki yanın şchr yaptı ynvlak ulu
<Harmen,

ol\;,r kim ısmar lnya (GI.II

Ulu oğlıırı

Sakla lli ynın lıc°T<lc iyınoııın deye

ad vurdu ana hoş hulu

Kendinden öndin ol Zelha hatun ölür (611)
Şöyle ı.lolı.lu ol şebr içi ııirnclc [ 630

I

"'

Yusuf ana iııiln

,:iLri kılur

İmrcniı-di anı görenler ala

Ar. zaman gcçmt•z :ı:usLİ[ dahi gider
Can I Iak'n verir dünyayı lcrkcdcr

Melik Reyyan diledi anı göre
Destur diler Yıısuf'lan

ana ere [t337J

Yusuf eder kafir bunda gclm~ııiıı
Ka.fir oları iişbu şehre ı:;inncsin
Milsliiman olsun gcLirsiıı iyman
Gitsin içinden nnııı şek k ii glinıaıı

-----

kılır l * I

Yudıılar

lıoş ol Yusuf

Sa rdılnr

kı,r,çn n na lcnıiz arı

I'<>ygambı•ri

Tn hul.a knyı111 nn mnzm kıldılar

1632) Oohi ko,daılornı

Httilcr ynlınııd~ıı yarın kodular

16331
(634!
1635]

1639} G•l,in ondan o,rıon ol. ol sclıiıc

1636!
16371
[638]
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1 G:381

İhvan ı:vlfıl ol kamusu derilir
Yusuf içın andn bir tatut

Yusuf deysirir
Ol dahi dosıo schiıdcıı ev kılır
Ol yere Yokup Nebi Vim oeldidi
Ando bünyot k,ldı ıel>rin ol ulu
Uıdu od ıelır-ül-Gayum
Yusuf ana
Anı oörenlcr bolar idi Iona
DolıJu ol ehr içi söyle 11imcle
Yuı(u)rton destur diler ona ere
Yuıuf eder bunda kôlir oelme,in
ş

..
ı
·w
.,

(tW'Jl (ün t-$İ1İr ettirir Reyyan l(y) man
(6-Cl 1 Gezer ol ıe-hri .vü ıeı tô s e r oö,ür
(6,2) Kalı tonier ol sarı ol onübcn
16•31 Kim ulu oölun okur ıınıoıloyo
16'•1 2clho hatun kcndüd-.n öndin ölür

I • l Tobvı

14.l

Yıılı.1111 <lııı,ı, ):ıı.~ııf'ı, llt-t,ı~ıı gcn·K ı '.:il
Mısr ekini hiç bitmez ne İıot olu

l6-15İ

Titrek

sen bu işi etsen gc.ıck

Kızhk olur Mısır içi ynvlak katı

C:clıli >.tu~a ı~le<li 1.ıulımatlı
Kişi salur gcyynıı Yusuf oğluna
UI tnlıııtu çıkar ko bizden yarın

I~ IIJlıl:tlığ ın )'. UAUC'Urı Iılliruedi
!lir kıırı Nier ya Musa aydam

Geri bizden yana koyalım anı
Yok desen vardım helak kıldım seni

lıiısır'darı yanı koyn lun

{G52)

Şol gün i,;in<lo kl halk kamu nğhya

[G531

•

Tnnrı brııi lnm'o<lundan saklaya

Tanışır-lar kamusu çıkarahm
YusııC'u

snnn

Ger ~c(nat eyler lsr-u sen bana

lGiüj

lı!usa

eder iındı göster kim bule m

l{, yarnette

sana ş~fıı.al kıJam {GM)

Çıkardılar tabulu eyle kılu
lJu gez tartık oldu ol Y nıın ulu

I GH J

Rcyyıı.ıı ile çak tanışık kılılılnr
Tabutu su ortasında kodulıı.r

Kan gustrniı \ usuıun tabulun
Sunun
kim kı!n şcfaatın

ü2;~

l!clir

Yak up d.ıpa gör kim nidcr

lki yaııı dahi laıılik ? oldu der

IJildiı ir ol tabutu

Ol şchr iı;i ııinıct ile doldu der

Ay<l:ıyıııı

elim zaman anda duru gi:ı:lcn!i

O[;lanlan Yusu['tan öğsüzlcnü l Ci 18 J
imdi diıılc bundan
Aydayım

imdi Mıı~a

sonra hahen (619!
Peygnnıhcri

cyitt.i var

Yunuf 'u ol su içinden bul ı;ıl,nr 1650]
(6HJ Oirme, hiç Mar ekini ne hol olu
[6~1 Mırr'don yona Yusui'u koyolım
{647! T obuıu cıkordılor eyle kılu
Torhk oldu bu ce t ol yona ulu
!6~81 Durdu delim zomon onda oidcııü
Yu,(u)fıan oölonlorı öö,ütlerıü
(6491 imdi bundan ,oııro dinlo haberi
16501 Ano buyurdu Colop cyilfi var
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Musa Resul

(

r~ıl nidcr ol hoş usul

I~ııpıdnn ,Lı~r,ı ıh-ur kor anı
Şimdi n ndn ku) ııluptur

Yusuf

t.·111

[655]

Tamam olsun bu kıssa bu arada
Sa lüvat \'Ctt•i!nı uludan ı\hıııc<l'r

ı.r ulıla~Rr'°kıldık
Çnlnp ana buyurdu

f

...•

Musn bulur tnuutu alır gider

Eşilrıılrr

-·-·-

hııııu eşıtcne

[6551

I 65

clırn kılımı koşnrıa

-·--

16511 Yıııuf'u Yokup dopa illıen ocrol
(6S2] Bir ~arı der yo Musa oydom ,ono
(65JJ Holl< komu ıol oGn içinde k'o(ııı,vo
{6H! Sooo l.ıyomeltc ıcloot kılom
(6.551 Simdi onda ~oylııdur Yuıuf lenı
(6561 Tornam ohun knıo üı bu orada
Solô,ot vcılüm ulııdon Ahmed•
{6571 Muhıoıor kıld,l bunu iı edine!
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ÖZ GEÇMİŞ
1967 yılında Mudanya'da dünyaya geldim. Astsubay olan babamın görevi
nedeniyle bir yaşındayken İstanbul'a yerleştik. İstanbul'da başladığım ilkokulu 1979'da
Sivas 4 Eylül İlkokul'unda tamamladım. Daha sonra Sivas Lisesi'nden 1986'da mezun
olup aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine girdim. 1990
yılında lisans öğrenimimi tamamlayarak evlendim ve Kıbrıs'a yerleştim. 1991 yılında
üç aylık bir sürede Bayraktar Türk Maarif Koleji'nde geçici olarak Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenliği yaptım. Aynı yıl Türkiye'de vatanı görevimi yerine getirdikten
sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti'ne döndüm ve 1992 Eylül'ünde

Kamu

Hizmetleri Komisyonu'nun sınavını geçerek Lapta Yavuzlar Lisesi'ne Türkçe-Türk Dili
ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandım. !993-94 Öğretim yılında Değirmenlik
Ortaokulu'na nakledildim. İki yıl süreyle bu okulda görev yaptıktan sonra 1995-96
Öğretim yılında Lefkoşa Türk Lisesi'ne nakledildim.

1999-2000 öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimi görmek üzere Yakın Doğu
Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'rıe girdim. Türk Dili konusunda yüksek
lisans eğitimi gördüm.
Halen Lefkoşa Türk Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev
yapmaktayım. Evliyim, Ozan ve Kağan adında iki oğlum var.

