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ÖN SÖZ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmada,
tıısıı]' ı·e Zeliha

Şeyyad

Hamzarun

adlı mesnevisindeki eclatların kullanılış şekilleri ve fonksiyonları

incelenmiştir Çalışma için Dehri Dilçinin yayınlamış olduğu Sexı'([d Hanı:a ııısııf ı·e

7.l'lilıu ( İstanbul, I 9-16, Türk Dil Kurumu ) adlı eser kullarulmışı ır

Hazırladığınıız çalışma;

'·giriş",

kullanılan cdatların dökümüyle

"eserdeki

beyitlerin

incelenmesi". "eserde

edatların

tercümesi" olmak

üzere üç bölümden

oluşmaktadır

Tezin gırış bolurnundc

Şcyyad I larnza

ve eseri rıısıı]' ı·e Zclihu ile ilgili bilgi

verildikten sonra kısaca, eserin yazıldığı dönemin dil özellikleri üzerinde durulmuştur
Eserde kullanılan edatlarm

incelemesi sırasında Necmettin Hacıeıııinoğlu'mın Tiırk

Dıliıu!« Fdatlar ( Istanbul, I 992 ) ve Muharrrcrn Ergin 'in fork /Ji/ Hilgisi ( İstanbul,
1993) adlı eserlerinden
özellikleriyle
belirtilmiştir
özellikleri

ilgili

yararlanılmıştır

Necmettin

Bu nedenle incelenen

Hacıem inojrln

ve

Muharrem

her edatın kullanım
lrgin'in

g<irlışlcri

Ardından edatın. eğer kullanılıyorsa. Türkiye Türkçesindeki kullarnrn
üzerinde

durulmuş

Türkçesindeki kullarıııııı

dil

ve

örnekler

verilmiştir

Ldatırı

Eski

:\ıı:ıd<ılu
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GİRİŞ
1.

Şeyyad Hamza

Şeyyad Hamza Eski Anadolu Türk şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla bir şey
bilinmemekle beraber, Bursalı Lamii Çelebi ( ölm. 1529 )'nin Letdifinde nakledilen iki
fıkraya göre, Nasreddin Hoca ile muasır olarak gösterildiği için, miladı XIIl. asırda
yaşadığı tahmin edilmektedir. Şairin doğup yaşadığı yer malum olmamakla beraber, kızı
Aslı Hatun' a ait bir kitabenin Akşehir mezarlığında bulunduğuna bakılarak, babasının
da bu havalide yaşamış olduğu söylenebilir.
Şeyyad kelimesi üzerinde yapılan araştırmalara göre, daha çok miladı XIII.-XIV.
asırlarda yüksek sesle manzumeler okuyup dinleyenleri coşturan kimselerin taşıdığı bu
ünvanın, aynca Mevlana dergahında mutrip ve güyende'Ier arasında bir sınıfa verildiği
ve

nihayet

Mevleviliğe

mensup

kimselerce

bir

lakap

olarak

kullanıldığı

anlaşılmaktadır.Nitekim XIV. asırda Şeyyad İsa adında diğer bir Anadolu şairinin, başta
Mevlana ve Sultan Veled olmak üzere, onlara yakın, ulu kişilere bağlılığını ifade eden
beyitleri de bu kanaati kuvvetlendirmektedir. Ancak, bu arada Şeyyad Hamza' nm
şimdiye kadar bilinen manzumelerinde Mevlana ve Mevleviliğe dair herhangi bir
kaydın bulunmadığını belirtmek gerekir.
Şeyyad Hamza'yı edebiyat alemine ilk defa tanıtan Fuad Köprülü, onun koyu bir
batını olduğunu iddia etmiş ise de, şiirlerine ve bu arada bilhassa na'tlerine bakılınca,
şairimizin bil'akis halis bir sünni olduğu açıkça görülmektedir. 1
Şeyyad Hamza'nın Anadolu içlerinde şehir şehir, köy köy dolaşmakla ömür
geçiren ve bu arada her varılan yerde halka sofiyane şiirler söyleyip tasavvuf yollarını
tanıtan.gezici dervişlerden biri olduğu sanılmaktadır.
Şeyyad Hamza hece ile de aruzla da şiirler söyleyen, İslam kültürünü kavramış,
mutasavvıf bir orta sınıf şairidir. O asırlarda böyle şairlerin şeyhleri ve diğer aydınları
dinlemek yoluyla, bilhassa tekke çevresinde elde ettikleri şifa.hl kültür hayli zengindi.
Okuma yazma bilen , Kur' an kültürü, tasavvuf kültürü elde eden böyle şairler,
aydınlarla halk arasında bir orta tabaka şairi seviyesindeydiler.

1

İşlam Ansiklopedisi, Şeyyad Hamza, I I (1970): 497-498

2

Şeyyad Hamza'nın aruz vezniyle ve mevzuunu Kur'an'dan alarak yazdığı Yusuf

ve Zeliha mesnevisi ile kaside ve gazelleri, onun bu seviyenin de ileri gelenlerinden
olduğunu gösteriyor.
Onun hece vezniyle söylediği manzumeler, dil ve söyleyiş bakımından hayli
düzgündür. Bunlardan hece ile, Türk dörtlükleriyle söylenmiş içinde redifli bir ilahi
onun, Yunus Emre'yi müjdeleyen şiirleri arasındadır.
İy hdce sen bellüsin
İşbu cihan içinde

Niçe diri kalasın
Bu az zaman içinde

Gönlün tolu gussa gam
Aydursen: ben ölmezem
Örtdi gaflet gôzini
Ka/dun güman içinde

İy hdce söz senündur
Aç gözüni ha/un gör

Düriş, kazan, ye, yedür
Yer eyle can içinde

Bütünü 13 dörtlük halinde bulunan bu manzumenin mukadder olan ölüme ve
ölümden sonrasına hazırlanma öğüdü veren mısraları içinde "Uğraş, kazan, ye, yedir!"
mısraı, ilk Anadolu asırlarının hayat ve Tasavvuf anlayışını belirtmesi bakımından
mühimdir. Bu tarikat adamının, ibadet, inziva ve tevekkül yerine, uğraşmayı, çalışmayı,
yemeyi, yedirmeyi tavsiye etmesi; devrin gerek din, gerek tasavvuf anlayışına ve tarikat
hayatına uygundur."
Bu manzumenin asıl ehemmiyeti, şairimizin bununla, Ahmet Yesevi'nin aynı
kafiye ve redifli Hikmet'ini tanzir etmiş olmasıdır. Bu iki manzumeden biri, mahiyeti
I

itibarıyla yine dini olmakla beraber, daha çok gerçekçi bir görüşle hayatın acı bir
sahnesini, diğeri ise, tamamıyle tasavvuf açısından, manevi bir alemin havasını

3

aksettirdiği halde, Şeyyad Hamza'nın, kendisinden takriben 100 yıl önce yaşamış olan
Ahmet Yesevi gibi bir Türkistan şairini tanzir ederek Türk şiir arı'anesini Anadolu'da
XIII. asırda, şekil ve ahenk bakımından devam ettirmiş olması dikkate değer. Esasen
daha evvel de onun bazı manzumelerinde,

şekil ve eda bakımından Ahmet Yesevi'nin

tesirini sezenler olmuştur.'
Şairin kaside şeklinde yazdığı, dünyanın faniliği mevzuunda, aruzun mefailün
mefailün fa'ı1lün vezniyle söylenmiş diğer bir manzumesi ise yine ölüm temi üzerinde
karakteristik bir din ve ahlak şiiridir.

Ecel tutmış elünde bir ulu cam
Ki ol camun içi tolu serencam

Kime ayuk sunar kime içürmiş
Kimi esruk yatur toprakda müdam

Böylelikle, daha çok sofi çehresiyle tanıdığımız Şeyyad Hamza'nın bugüne
kadar, dörtlük.mesnevi, kaside ve gazel şekilleriyle söylenmiş çeşitli manzumeleri
bulunmuş ve neşrolunmuştur. Bu manzumelerde gerek şekil, gerek söyleyiş bakımından
düşündürücü bir çeşitlilik görülmektedir. Gazellerinden bir tanesi, Doğu Türkçesine ait
söyleyiş hususiyetleri ve Hamm diye yadedilen Tanrı'ya, bir sevgiliye hitabeder gibi
seslenişi bakımından dikkati çekiyor. Şiirde Mevlana'nın aşk ve şarap sembolleriyle
coşkun, Farsça gazelleri gibi tasavvuf şiirlerinden alınmış bir kültür ve ilham bulunduğu
görülüyor. Böylelikle, bu manzume, aynı zamanda klasik gazel tarzının türlü
incelikleriyle örülmüş ve tasavvuf, bu şiirde ancak hissolunur, gizli bir kültür gibi
kalmıştır. Şeyyad Hamza, bilhassa bu gazeli ile XIII. asırda Anadolu'da başlayan klasik
Türk şiirinin de Hoca Dehhani ile birlikte düşünülecek bir siması mevkiindedir.

Yigin ge/gey ayahçılar mana sagrak-nı tiz bergey
Hanum ışkımla çırgar men zehir pür bolsayan dagu

Ne yavlak toy/adı hecrun mini ışkın şôlenunde
2
3

Nihad Sami Banarlı, Resimli. Türk Edebiyatı Tarihi,, 1(1911): 320-321
İslam Ansiklopedisi, age, 498-499

4

İçürdi kahr ile kanlar yedürdi gussa vü kaygu

Aslı dokuz beyit olan bu gazel şiirin hem doğu Türkçesiyle birleşen lisanını hem
de gazel dilindeki zeka, nükte, aşk ve şarap çizgilerini gösterecek vasıflardadır. Bu
gazel aynı zamanda din dışı Divan Şiiri'nin Anadolu Türkçesinden önce Ortaasya
Türkçesiyle başlamış olması ihtimalini de arttırmaktadır.

4

Şeyyad Hamza'mn aynca biri 5, diğeri 4 beyitten ibaret aşıkane iki gazeli de
bulunmuştur. Yine şairimize ait olup, hepsi 63 beyit tutan 5 na't da elimize geçmiştir.
Şairin Peygamber' e ve dört halifeye derin bağlılığını terennüm eden bu manzumeler
onun i'tikadca tam bir sünni olduğunu açıkça göstermektedir.'
Nihayet ilk Anadolu asırlarının bir mesneviye başlayış an'anesine uyarak,
Şeyyad Hamza'nın:

Allah adıyle dilümüz açalum
Hem bu dünya sözlerinden geçelüm
Tanrı adıyle söze başlayalum
Kafiri taşlar ile taşlayalum
Tanrı adıyle işi dutsa kişi
Kamudan artuk gele her bir işi
mısralarıyla başlayan 79 beyitlik bir mesnevisi daha elimize geçmiştir. İlk defa Prof.
Sadeddin Buluç tarafından neşredilen bu manzume Sultan Mahmut Gaznevi ile fakir bir
derviş arasındaki münazarayı hikaye eder. Eser, asıl sultanlık, insanın kendi nefsine
hakim olmasıdır, inanışı üzerinde söylenmiş, oldukça basit bir manzumedir."

2.

Yusuf ve Zeliha

Şeyyad Hamza'nın asrının dini - fikri hayatına uygun ve daha büyük çaptaki
diğer mühim bir eseri Yusuf ve Zeliha isimli 1549 beyit tutarındaki mesnevisidir.
Aruzun fa'ilatün fa'ilatün fa'ilat vezniyle ve sade bir Oğuz Türkçesiyle yazılan bu
eserin dil tarihi bakımından değeri, sanat kıymetinden üstündür. Yazarın, mevzuunu
4

5

Nihad Sami Banarlı, age, 321-322
İslam Ansiklopedisi, age, 498

5

Kur'an-ı Kerim'den almakla beraber, Türkçede daha önce yazılan Yusuf kıssalarından,
bu arada, Ortaasya şairi Ali'nin Kıssa-i Yusuf'undan faydalandığı sanılmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'in ahsene'l kasas (kıssaların en güzeli) diye vasıflandırdığı
Yusuf Kıssası'nın bu asırların samimi Müslüman Türkleri arasında çok sevilip çok
okunduğunu ve aynı sebeple, başka başka Türk şairleri tarafından defalarca yazıldığını
öğrenmekteyiz. 7
Eserin bugün 103 sahifeden ibaret olup, hicri 952'de 'Abd al-Rahim b. Kasım b.
Hasan tarafından yazılmış olan tek ve muahhar bir nüshası, faksimile ve transkripsiyonu
ile Dehri Dilçin tarafından neşredilmiş bulunuyor. (Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha,
İstanbul, 1946)8

3.

Eserin Dili

Yusuf ve Zeliha, Eski Anadolu Türkçesinin pek çok özelliğini taşır. Eser, Batı
Türkçesinin başlangıç döneminde yazılmıştır.

ŞEYY AD HAMZA'NIN YUSUF ve ZELİHA ADLI ESERİNDE
EDATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

artık
Nec~ettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, başkalık- farklılık ifade eden bir çekim
edatıdır" ve -den başka, -denfazla anlamlarında kullanılmaktadır 10.

6

Nihad Sami Banarlı, age, 321
Nihad Sami Banarlı, age, 322
8
İslam Ansiklopedisi, age, 499
9
Necmettin Hacıenıinoğlu, Türk Dilinde Edatlar; İstanbul, 1992, 2.
10
Necmettin Hacıenıinoğlu, age, 7.
7

6

Daha önce -den başka anlamında çekim edatı olarak kullanılan bu söz, Türkiye

Türkçesinde sadece zaman zarfı olarak kullanılmaktadır. Edat olarak yerini, başka
kelimesi almıştır:
Masada oturan ihtiyardan başka dükkanda kimse kalmamıştı.n

Eski Anadolu Türkçesinde -den başka, -den fazla anlamlarında kullanılan bu
söz, -den başka anlamında başkalık ifade eden bir çekim edatı; -den fazla anlamında ise
miktar zarfı fonksiyonundadır. Yusuf ve Zeliha' da da başkalık ifade eden bir çekim edatı
olarak kullanılmıştır:
Senden artık hiç beğenmez kimseni 34/22

Hiç senden başka kimseyi beğenmez.

beri
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözü, zaman ifade eden bir çekim edatı olarak
nitelendiriyor. 12
Türkiye Türkçesinde bu söz, zaman ifade eden kelimelerle kullanılmakta ve
cümlede zarf vazifesi görmektedir:
Akşamdan beriyüz defa tırnakladığı hafızasını tekraryokladı.13

Bu söz Eski Anadolu Türkçesinde aynı fonksiyonda kullanılmıştır. Yusuf ve
Zeliha' da da durum farksızdır:
Ağlarım andan beri dünü günü

129/10

O zamandan beri her gün ağlarım.

i

bes I pes'
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün Farsça olduğunu, cümle başı edatı olarak
Harezm, Çağatay ve Anadolu sahalarında kullanıldığını söylemektedir. Bes ve pes 'i ayrı
başlık altında inceleyen Hacıeminoğlu, bu sözlerin böylece, nihayet, ondan sonra,
ancak, sırf, şimdi, öyleyse, o halde gibi anlamlarda kullanıldığını belirtmiştir.14
11

Peyami Safa, Madmazel Norolyanm Koltuğu, İstanbul, 1%7, 42.
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 2.
13
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 37.
14
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 127-128-188-189.

12

7

Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bu söz, Eski Anadolu Türkçesinde böylece,
sırf, ancak, nihayet, öyleyse anlamlarında cümle başı edatı olarak kullanılmıştır. Yusuf

ve Zeliha 'daki kullanımı da aynıdır.
Bes size ibret yeter bu iş amu

55/10

Böylece bu iş size ibret olur.

Cebrail etti ya ne oldu bes sana

62/14

Cebrail "Ya sonunda sana ne oldu?" dedi.

Tonunda kurdun nişanı pes kanı

17/4

Öyleyse kıyafetinde kurdun işareti nerede?

İlla bunda Kutayfer yok pes kanı

47/10

Fakat burada Kutayfer yok. Öyleyse nerede?

Vezir varır getirirpes saraya

91/5

Nitekim vezir gider, onları saraya getirir.

Pes gerek kim bir kiçi ev yapasın

135/14

Böyle gerekir ki bir küçük ev yaptırasın.

bile< birle bilen< birlen
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bile, Türkçenin çeşitli devrelerinde hem
kuvvetlendirme, hem çekim, hem de bağlama edatı olarak kullanılmıştır". Muharrem
Ergin'e göre bile, dahi'nin daha kuvvetlisi olan bir bağlama ve kuvvetlendirme
edatıdır". Aynca Eski Anadolu Türkçesindeki bile, bugünkü Farsça asıllı beraber ve
Türkçesi birlikte kelimeleri ile'ye yardım eden yardımcı edatlar durumundadır'". Tahsin
Banguoğlu ise bu sözü "üsteleme bağlamları 18" başlığı altında vermektedir.
Türkçenin

çeşitli

dönemlerinde

çekim,

bağlama

ve

kuvvetlendirme

fonksiyonlarında kullanılan bile, sadece bu şekliyle kuvvetlendirme fonksiyonuyla;
birle bilen ve birle şekliyle çoğunlukla çekim edatı fonksiyonuyla kullanılmıştır. Çekim
edatı olarak kullanıldığında vasıta ve birliktelik bildirir.
Türkiye Türkçesinde sadece bile şekliyle görülen bu edat, bağlama ve
kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanılmaktadır. Bağlama fonksiyonuyla, genellikle şart
cümlelerini bağlamaktadır:
Macide 'nin durgun hayatında kişiliğine karşı olsa bile şu ateşli değimeyi
· görmek istiyordum.19

15

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 18.
Muharrem Ergin, age, 343.
17
Muharrem Ergin, age, 348.
ıs Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, 2000, 391.
19
Halide Edip Adıvar, Seviye Talib, İstanbul, 1967, 47.
16

8

Bu edatın kuvvetlendirme

fonksiyonuyla

kullanımı da Türkiye Türkçesinde

yaygındır:

Senin zekana en güzel güller bile mağlup olur/"
Eski Anadolu Türkçesinde bu edatın her şekli ve her fonksiyonu görülmektedir.
Yusuf ve Zeliha 'da bile, birle ve birlen şekliyle vardır; kuvvetlendirme ve çekim edatı
göreviyle kullanılmıştır.
Kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanımı şöyledir:
Ya anın bunca bile eşi ola

10/16

Ya onun bunca bile eşi olsun.

Dahi kuvvetlendirme edatıyla birlikte kullanıldığı da görülüyor:
Senin suretin dahi bile paşa

46/2

Paşa, senin yüzünü dahi...

Bazen ile'ye yardımcı olan edat durumundadır:
On olğun kendüle bile alır

137/4

On oğlunu bile kendi ile birlikte alır.

Birle şekliyle ile anlamında, çekim edatı olarak kullanılmıştır. Bu haliyle vasıta
ve birliktelik bildiriyor:
Yüzüğü birle nişanların sile

77/1

Yüzüğü ile nişanlarını siler.

Birlen şekliyle birlikte anlamında kullanılmış bir çekim edatıdır:

Ol biri bir/en inanın Tanrı'ya

27/3

Onunla birlikte Tanrı'ya inanın.

bolay ki
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, Batı Türkçesinde bağlama edatı olarak
kullanılmıştır". Cümle başı edatı olan bu söz, belki anlamı taşımaktadır. Türkiye
Türkçesinde
kullanılmayan bolay ki, yerini belki'ye bırakmıştır. İhtimal ve tereddüt ifade eder:
Sana bu satırları belki gondenntyeceğtm.

20

Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 37.
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 131.
22
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967,12.
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Bu söz, metnimizde de bağlama fonksiyonuyla, cümle başı edatı olarak
kullanılmıştır:
Bolay ki malik sözün kabul kıla

71/18

Belki hükümdar sözünü kabul eder.

Sever idim ettim bolayki döne

71/4

Severdim, belki döner diye yaptım.

çak
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, tıpkı, derhal anlamlarında Batı
Türkçesinde görülmüştür". Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bu söze metnimizde
rastlıyoruz. Metnimizde derhal manasıyla karşımıza çıkan bu söz edat değil,
muhtemelen zarf olmalıdır:
Reyyan ile çak tanışık kıldılar

I 42/1 I

Reyyan ile derhal anlaştılar.

çü/ çün/ çünki/ çünkim/ çünkü
Necmettin Hacıeminoğlu eserinde bu sözlerin cümle başı edatı olduğunu
belirtmiştir". Muharrem Ergin de bunları cümle başı edatı olarak alıyor ve başına
geldikleri cümleyi daha sonrakine bağladıklarını belirtiyor25.
Türkiye Türkçesinde çünkü şeklini almış olan kelime, zira ve nitekim
manalarında kullanılmaktadır:
Çabuk iyi olmaya çalış çünkü uzun süre yalnız kalmağa katlanamayacağım.26
Çünkü bir hissin hakkından başka bir his gelir. 27

Bu sözler;

çü

şekliyle Çağatay ve Osmanlı Türkçesinde, çün şekliyle Harezm,

Çağatay, Kıpçak ve Anadolu metinlerinde, çünki şekliyle ise daha çok Çağatay ve Batı
Türkçesinde kullanılmışlardır. Çünkim şeklinin kullanımı ise yaygın değildir. Zira,

23

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 220.
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 132-133-136-138.
25
Muharrem Ergin, age, 335.
26
Halide Edip Adıvar, age, 91.
27
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 30.
24
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vaktaki, madem ki, ne zaman ki, eğer, artık, fakat, -dığı zaman, -dığı gibi, vb. anlamları
vardır.
Metnimizde de özellikle çün ve çünkü şekliyle sıkça kullanılmıştır. Çünki ve
çünkim şekli az da olsa karşımıza çıkıyor. Metnimizde de cümle başı edatı olarak
kullanılan bu söz, ne zaman ki, sonunda, nitekim, zira gibi anlamlar taşımaktadır:

Çün eşittiler bular üşbu düşü

6/7

Ne zaman ki bunlar bu düşü işittiler...

Çünkü eşitti Yehuda'nın sözün

11/3

Ne zaman ki Yehuda'nın sözünü işitti...

Çün eriştim ben atama ey amu

133/9

Ey insanlar! Sonunda ben babama eriştim.

Çünkü bunlar puthaneye geldiler

42/5

Sonunda bunlar puthaneye geldiler.

Çün eşitir Reyyan getirir iyman

141/3

Nitekim Reyyan işitir, iman getirir.

Çünkü bir dağ aştılar tulundular

9/13

Nitekim bir dağ aştılar, dolandılar.

Aris ehli çün beğenmedi anı

29/19

Zira Aris topluluğu onu beğenmedi.

Şimdi bildim çünkü tattım ben tadın 130/14

Şimdi bildim, zira ben tadını tattım.

Kardaşları çünki gördüler anı

11/5

Ne zaman ki kardeşleri onu gördüler...

Ah ediben çünkim ol tahtten düşer.

35/19

Ne zaman ki ah ederek, o tahttan düşer...

dahi
Necmettin Hacıeminoğlu, Eski Türkçeden itibaren bugünkü yazı diline kadar
kullanılan takı, dakı, dahı, dagı sözlerinin hem kuvvetlendirme, hem de bağlama edatı
olarak kullanılageldiğini ve bu sözün umumiyetle iki cümleyi birbirine bağladığını
söylemektedir". Muharrem Ergin de dahi 'de kuvvetlendirme ve ağlama fonksiyonu
olduğunu, hem da I de hem bile ifadesi taşıdığını eserinde belirtiyor29.
Hem bağlama, hem de kuvvetlendirme fonksiyonu olan dahi, Türkiye
Türkçesinde az da olsa kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanılmaktadır. Yerini geniş
ölçüde, kendisinin daha hafifi olan da I de veya kendisinin daha kuvvetlisi olan bile
28

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 138.
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tutmaktadır. Dahi; düşünülen, mevcut olan veya zikri geçen şeye bir ilave olduğunu

göstererek, bir ilave ifadesi taşır. Ayrıca bir fevkaladelik, bir aşırılık, beklenmedik bir
netice ve bazen de bir küçümseme ifade eder:
Bir tek kişi iyilik ve güzellikle meşgul olsa dahi evler, şehirler, memleketler ve
milletler büyük bir saadetle şaduman olurlar.30

Bu sözde kuvvetlendirme fonksiyonu sonradan çıkmıştır. Önceleri ve, yine,
dolayısiyle daha ifadeleriyle başa veya ortaya gelen edat konumundaydı. Daha sonra
kuvvetlendirme edatları arasına girmiştir. Bu söz. Eski Türkçede takı şeklinde
kullanılırken, Eski Anadolu Türkçesinde dakı, dağı, dahi şekillerine geçmiştir.
Metnimizde, daha çok dahi şekliyle kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanılmıştır. Az da
olsa bağlama fonksiyonuyla kullanıldığı da görülür. Ayrıca nadiren edatın dak, dakı,
daki şekilleri de görülüyor.

Metnimizde, bağlama fonsiyonuyla ve anlamında kullanılmıştır:
Dahi ol din çırağı imamlara

4/12

Ve o din çırağı imamlara...

Dahi beline bir ipi taktılar

12/14

Ve beline bir ipi taktılar.

Kuvvetlendirme fonksiyonuyla çok fazla kullanılmıştır:
Gördüğüm düşten dahi gaygu yirem 7/I 8

Gördüğüm bu düşten dahi kaygı duyarım.

Biri dahi Süleyman yüzüğün yukar

Biri de Süleyman'ın yüzüğünü yıkar.

32/8

Dahi 'nin az da olsa daha ve yine anlamlarında kullanıldığı görülür:
Dahi tokuz yaşım(u) ya on dolu

48/18

Daha dokuz yaşım veya on doludur.

Yakup eder bir bu gez dahi varın

96/5

Yakup: Bir bu kez yine gidin, der.

Dak, dakı ve daki'nin kullanımı da şöyledir:
Andan sonra dak bulan toylaya

77/4

Ondan sonra da bunları sevindirir.

Varıram bunların ile ben dakı

9/10

Ben de bunlarla beraber giderim.

Hem ittifaklaşın hon-salar daki

59/14

Hem sofra sahibiyle de anlaşın.

29
30

Muharrem Ergin, age, 337.
Peyami Safa, Madmazel Nora/yanın Koltuğu, İstanbul, 1967, 183.
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dapa
Necmettin Hacıeminoğlu, bu sözün -a doğru, -a kadar anlamlarında cihet
gösteren bir çekim edatı olduğunu söylüyor". Muharrem Ergin de bu sözü yer- yön
edatları başlığı altında veriyor ve doğru, taraf anlamlarında Eski Anadolu Türkçesinde
kullanıldığı, diğer Türk şivelerinde taba şeklinde görüldüğü hakkında bilgi veriyor32.
Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bu söz, Eski Anadolu Türkçesinde doğru,
kadar anlamlarında kullanılmıştır. Muhtemelen bir edat değil, yer- yön zarfıdır.
Metnimizde de dapa şekliyle -a doğru anlamında yön bildirecek şekilde
kullanılmıştır:
Ken'andapa Yakup çıkar görıülür

137/3

Yakup Ken'an'a doğru çıkar, düşünür.

Yakup dapa Yusufu iletsen gerek

143/1

Yusufu Yakup'a doğru iletmelisin.

daşra
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, mekan bildiren bir çekim edatıdır33.
Eski Anadolu Türkçesinde, taşra ve daşra şeklinde kullanılan bu söz, muhtemelen
zarftır. Türkiye Türkçesinde bu sözün yerine dışarı kullanılmaktadır:
Üdeba namına kim varsa huduttan dışarı atarım.

34

Metnimizde de daşra şekliyle kullanılan bu söz, zarf olmalıdır:
Şehirden daşra her biriniz ev kılın

139/22

Her biriniz şehirden dışarı ev yapsın.

Şehrden daşra ol dahi evler kılır

140/2

O dahi şehirden dışarı evler yapar.

değin
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, -a kadar anlamlarında kullanılmış bir
çekim edatıdır35. Muharrem Ergin bu sözü yer ve yön edatları arasında vermektedir'"
31

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 30-31.
Muharrem Ergin, age, 351.
33
Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 2.
34Mehmet
Akif, Safahat, İstanbul, 1955,183.
35
Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 32.

32
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Bu söz, Türkiye Türkçesinde "-a kadar" manasında kullanılmaktadır.

Zaman,

yer ve yön bildiren bu söz, kendisinden önceki sözcükle beraber cümle içinde zarf
vazifesi görür:

Odanın güneşli duvarına değin. (M. C. Anday/7

Eski Anadolu metinlerinde degi ve degin şekliyle sıkça karşımıza çıkan bu söz,
-a kadar, o zamana kadar, gibi anlamlarında kullanılmıştır. Yusuf ve Zeliha' da deği ve
değin şeklinde bulunmaktadır.
Yusuf'u Zeliha komaz kapıya deği

52/19

Zeliha, Yusufu kapıya kadar bırakmaz.

On güne değin tamam şöyle gider

31/9

O güne kadar şöyle tamam gider.

ey
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözü çağırma- hitap edatları 38; Muharrem Ergin de
seslenme edatları 3',} başlığı altında veriyor.
Hiçbir ifadesi olmayan bu söz, sadece seslenme vasıtasıdır. Genellikle hitap
edilen isimlerle birlikte kullanılırlar, hitabı kuvvetlendirirler. Türkiye Türkçesinde bu
söze daha çok, samimi bir eda taşıyan şarkı, türkü hikaye ve şiirlerde rastlanır:
Bu yavrular niçin ey teyze ağlıyor böyle.40

Eski Anadolu Türkçesinde bu söz iy, hatta i şeklinde de kullanılmıştır. Yusuf ve
Zeliha'da ey şekliyle kullanımı yaygındır:
Eydür ey baba yaturdum bu gece

5/11

"Ey baba bu gece yatırdım." der.

Etti ey Yusuf esirgegil halim

83/13

Ey Yusuf, halimi esirge, dedi.

eğer I ger

36

Muharrem Ergin, age, 3 51.
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 1(1988), 345.
38
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 285.
39
Muharrem Ergin, age, 330.
40
MehmefAkif, age, 9ı5.
31
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Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün İslamı Türk edebiyatının ilk metinlerinden
itibaren bağlama edatı olarak kul1anıldığını ve şart cümlesini esas cümleye bağladığını
söylüyor?'. Muharrem Ergin de bu sözün, şart ifade eden ve şartı kuvvetlendiren bir edat

olduğunu belirtiyor42.
Şart cümlelerini bağlayan eğer sözü genellikle cümlenin başında bulunur. Bu
sözün eski şekli ger'dir. Farsçadır. Eski Anadolu ve Osmanlıca devrelerinde çok
kullanılan ger şekli Türkiye Türkçesinde görülmemektedir. Bu söz, Türkiye
Türkçesinde eğer şeklindedir. Yalnız şart cümlelerinin başına gelerek onu kendinden
sonraki netice cümlesine bağlar:
Eğer bizden gizli Paris 'e kaçsaydın babamın yureğine inerdi.43

Eski Anadolu Türkçesinde de yaygın olarak kullanılan bu söz, ger ve eger
şekilleriyle şayet, sanki, hiç olmazsa ve fakat manalarında, genellikle cümle başında,
görülüyor.
Metnimizde ger şekliyle kullanımı yaygındır ve eğer, hiç olmazsa gibi anlamlar
taşımaktadır:
Ger iledem göresin putlar yüzün

42/1 Hiç olmazsa seni götüreyim, putların yüzünü göresin

Ger inandınsa Hak'ın birliğine

94/3 Eğer Allah'ın birliğine inandıysan...

Metnimizin sadece bir mısrasında eğer şeklinde kullanıldığı da görülüyor:
Eğer beni kamunuz göreydiniz

I 12/13

Eğer hepiniz beni görseydiniz...

Metnimizde bu sözün ger...ger şekliyle kullanılarak karşılaştırma bildirdiği de
görülüyor:
Ger Yusuftur, ger yad er, ya Rap anı 66/19

Ya Yusuftur ya başka biri. Ey Allahım onu...

gerek. .. gerek
Karşılaştırma ifade eden bu söz, Eski Anadolu Türkçesinde "ister.. .ister"
anlamında kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde bu şekilde kullanımı yaygın değildir.
Metnimizde sadece bir defa kullanılmıştır:
41

42

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 142.
NecmettinHacıeminoğlu, age, 334.
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Gerek öldür beni gerek oda at

33/6

İster beni öldür ister ateşe at.

geri
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün, çekim edatı olarak isim ve zamirlerin çıkma
halinden sonra geldiğini, aslında mekan zarfı olduğu halde, edat durumunda olduğu
zaman sonra manası ifade ederek zaman zarfı vazifesi gördüğünü söylüyor44. Muharrem
Ergin de bu sözü zaman edatları başlığı altında veriyor ve sonra'nın eşiti olduğunu
belirtiyor45.
Bu söz Türkiye Türkçesinde yer- yön zarfı olarak kullanılmaktadır. Eski
Anadolu Türkçesinde isim ve zamirlerin çıkma halinden sonra gerü ve girü şekliyle de
kullanılan bu söz, -den sonra -den itibaren anlamlarını karşılamaktadır. Fakat bu
kullanımıyla da zarf olmalıdır.
Metnimizde de sonra anlamında kullanıldığı görülüyor:
Şimden geri andadır sana durak

136/22

Şimdiden sonra sana durak oradadır.

gey
Hacıeminoğlu bu sözün pek, ne, ne kadar, aman anlamlarında kullanılan bir
kuvvetlendirme edatı olduğunu söylüyor."
Metnimizde de pek, iyi anlamlarında kullanılan bu söz, edat değil; sıfat ve zarf
veya sıfatı ve zarfı kuvvetlendiren bir zarf görevindedir.
Sıfat görevinde:
Yolda meğer var idi bir gey ağaç

15/11

Meğer yolda bir iyi ağaç vardı.

41/1

Bu oğlan değerli kuldur; çok iyi anla.

Zarf görevinde:
Kutlu
kuldur bu oğlan gey anlagıl
<,

Sıfatı kuvvetlendiren zarf görevinde:
Birini akık kılalar gey kızıl

43

Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 216.
Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 40.
45
Muharrem Ergin, age, 350.
46
Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 247.
44

45/9

Birini çok kızıl akik yapsınlar.
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Zarfı kuvvetlendiren zarf görevinde:

Gey aziz tut bu oğul olsun bize

40/22

Pek aziz tut, bu bize oğul olsun.

gibi
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün bazen benzetme edatı, bazen de cümlenin
zarfı olarak kullanıldığını söylüyor'". Muharrem Ergin de bu sözü benzerlik edatları
arasında veriyor'".
Bu söz, genellikle sözcükler ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kurar. Bazı
kullanımlarda ölçü yönüyle karşılaştırma-yapar, cümleye olabilirlik ve kuşku, tam değil
de yaklaşık olma gibi anlamlar katar. Bu sözün, Türkiye Türkçesindeki kullanımı
yaygındır ve en çok benzetme ilgisiyle kullanılır. Fakat bu söz, kendinden önceki
kelime veya kelime grubuyla birlikte zarf görevindedir:
Türkiye 'nin karanlık semasında Mustafa Kemal adı bir şafak yıldızı gibi
parlıyor. 49

Eski Anadolu Türkçesinde de yaygın olarak kullanılan gibi'nin bigi ve kibi
şekilleri de vardır. Metnimizde sadece gibi şekliyle benzerlik ve karşılaştırma
anlamlarıyla kullanılmıştır.
Benzerlik anlamıyla:
Sel gibi akar anın gözü yaşı

18/14

Onun gözünün yaşı sel gibi akar

103/24

Kenan'da onun gibi hiç yokmuş.

Karşılaştırma anlamıyla:
Kenan'da hiç yoğumuş anın gibi

<,

bele
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün Osmanlı ve Türkiye Türkçesinde çok

kullanılan bir edat olduğunu, başta geldiği zaman cümle başı, sonda geldiği zaman

47

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 41.
Muharrem Ergin, age, 349.
49
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 94.
48

17

kuvvetlendirme edatı olarak vazife gördüğünü söylüyor'". Muharrem Ergin ise bu sözün
başına geldiği cümleyi daha sonraki cümle veya cümlelere bağladığını belirtiyor51.
Türkiye Türkçesinde bu söz cümle başında da cümle sonunda da görülmektedir.
Bu söz bağlama ve kuvvetlendirme fonksiyonunda kullanılır.
Bağlama görevinde:

Hele iyi ol, kalk da senin ruhunla biraz meşgul olayım.52

Kuvvetlendirme görevinde:

Öksüz ağlar sanırım çalgıyı duydum mu hele !53

Bu sözün Eski Anadolu Türkçesindeki kullanımı da aynıdır.Metnimizde

bu söz,

iki mısrada karşımıza çıkıyor ve bu mısralarda bağlama göreviyle kullanılıyor:
Zelha eder hele kılgıl bir çare

44/15

Zeliha: Hele bir çare bul, der.

Hele buluver bana ol oğlanı

109/14

Hele o oğlanı bana buluver.

hem
Necmettin Hacıeminoğlu'na

göre bu söz, bağlama ve kuvvetlendirme vazifesi

görür'".
Farscadır. Yalnız başına kullanıldığında genellikle kuvvetlendirme görevi gören
bu söz, hem... hem şekliyle

de kullanılır.

Bu şekliyle

hem

bağlama,

hem

de

kuvvetlendirme vazifesi görür. Türkiye Türkçesinde cümlede hem şekliyle de hem...hem
şekliyle de görülmektedir:

Yaşamak hem çocukça aldanarak"
Hem o an ile sarhoş oldum, hem korkarak bakmadım.56
Eski Anadolu Türkçesinde bu söz, kuvvetlendirme ve bağlama fonksiyonlarıyla
kullanılmıştır. Metnimizde de bağlama ve kuvvetlendirme görevinde kullanılmıştır.

50

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 156.
Muharrem Ergin, age, 336.
52
Peyami Safa, Madmazel Nora/yanın Koltuğu, İstanbul, 1967, 197.
53
Mehmet Akif, age, 130.
54
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 244.
55
Tevfik Fikret, Rubab ı Şikeste, İstanbul, 1962, 188.
56
Halide Edip Adıvar, age, 57.
51
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Kuvvetlendirme görevinde:
Dün

ü

gün biz tamuda hem yanarız

73/6

Hem her gün biz cehennemde yanarız.

56/8

Eline bir bıçak hem bir turunç verdi.

Bağlama görevinde:
Bir Bıçak hem bir turunç verd' eline

Hem... hem şekliyle bağlama ve kuvvetlendirme görevinde:
Hem kaçaktır hem yalancı gey sakın

24/1

Hem kaçaktır hem de yalancıdır, çok iyi korun.

hot
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün Harezm, Çağatay ve Batı Türkçesinde tekit
edatı olarak kullanıldığını söylüyor'". Kelimenin aslı Farsça hod'dur.
Günümüzde kullanılmayan bu söz, Eski Anadolu Türkçesinde dal de gibi bile,
dahi anlamında, kuvvetlendirme görevinde kullanılmıştır. Metnimizde de aynı
fonksiyonda kullanıldığını görüyoruz:
Ol hot bize aydıverir görüşün

6/14

O da bize görüşünü söyleyiver.

Ne ho(t) hesilen acısın duymadılar

56/22

Ne de kesilme acısını duymadılar.

için
Hacıeminoğlu bu sözün hakkında, dolayıstyle, sebebiyle, yüzünden, maksadıyla
manalarını ifade ile sebep ve gaye bildiren bir çekim edatı olduğunu söylüyor58.
Muharrem Ergin de bu sözü sebep edatları başlığı altında veriyor59.
Bu söz Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılmakta ve cümlede çeşitli
anlam ilgileri kurmaktadır. Fakat bu söz, kullanıldığı sözlerle birlikte cümle içinde
genellikle zarfvazifesi görür:
Cümleye amaç anlamı katar:
İnsan aile kurmak için evlenir.60
57
58

Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 245.

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 98.
Muharrem Ergin, age, 349.
60
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 166.
59
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Cümlede neden- sonuç ilişkisi kurar:

Sen bildiğin ve itiraf ettiğin için sevimlisin. 61

Düşüncesince, kendine göre göre anlamı katar.
Benim için senin yüzün Zeynep Kadının yüzünün eşidir.62

Hakkında anlamı katar:
Sen benim için anama ne demişsin ?63
Eski Anadolu

Tükçesinde

bu sözün, içün, uçun, üçün şekli de görülür.

Metnimizde de yaygın olarak kullanılan bu söz, sadece için şeklindedir:
Anın için söyledim anı size

114/7

Onun için onu size söyledim.

Bir yerde vezin icabı ek olarak da kullanılmıştır:

Atasiyçün kıldı azat ey amu

133/20

Ey insanlar! Atası için serbest bıraktı.

ile
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün bağlama ve çekim edatı olarak kullanıldığını

söylüyor'", Muharrem Ergin de bu sözün aslında son çekim edatı olduğunu, sonradan
bağlama edatı olarak da kullanılmaya başladığını söylüyor'".
Çekim

edatı

görevinde

vasıta

ve beraberlik

bildiren

bu

söz,

bağlama

fonksiyonunda kullanıldığı zaman sıralama vazifesi görür. Türkiye Türkçesinde çok sık
kullanılan

bu söz, çekim edatı vazifesinde

kelimeyle

beraber çoğunlukla

kullanıldığı

zarf vazifesindedir.

zaman kendinden

Bağlama

görevinde

önceki

kullanıldığı

zaman genellikle iki kelimeyi bağlar. Ayrıca bu sözün ek olarak kullanımı da yaygındır.
Ek olarak kullanıldığında, üzerine geldiği kelimenin son ünlüsüne göre -la/ -le şeklini
alır.
Çekim edatı fonksiyonundaki kullanımı:

Uzaktan uzağa gelen katliam gürültüleri kulaklarımdaki sıtma uğultulerıyla
karışıyor. 66
61

Peyami Safa, Yaimza, İstanbul, 1967, 22.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 104.
63
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 102.
64
NecmettinHacıenıiııoğlu, age, 46.
65
Muharrem Ergin, age, 333.
62
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Bağlama edatı fonksiyonundaki kullanımı:

Artık bunların hepsine alıştım, alışmadığım yalnız Salih Ağa ile İsmail 'dir.

67

Eski Anadolu Türkçesinde de aynı fonksiyonlarda kullanılan bu söze,
metnimizde de çok sık rastlanmaktadır. Fakat metnimizde çekim edatı fonksiyonundaki
kullanımı yaygındır:
Tanrı emriyle derile katına

134/7

Tanrı emri ile katına toplanacak.

Kadehin içi şarap ile dolu

138/2

Kadehin içi şarap ile dolu.

illa
Necmettin

Hacıeminoğlu'na

göre

bu

söz,

bağlama

edatıdır,

bazen

kuvvetlendirme vazifesi de görmektedir68. Arapçadır.
Türkiye Türkçesinde

ille

şeklinde kullanılan bu

söz, kuvvetlendirme

fonksiyonunda görev yapmakta ve ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her halde,
hele, özellikle gibi anlamlar taşımaktadır:
İlle seni evine kadar geçireceğim diye ayak diriyor.

69

Eski Anadolu Türkçesinde bağlama ve kuvvetlendirme fonksiyonuyla kullanılan
bu söz, bağlama fonksiyonunda kullanıldığı zaman ama, fakat, lakin; kuvvetlendirme
fonksiyonunda kullanıldığı zaman ise bilhassa, muhakkak gibi anlamlar taşır.
Metnimizde bu söz, bir yerde bağlama fonksiyonunda/aka! anlamında; bir yerde
de kuvvetlendirme fonksiyonunda mutlaka anlamında kullanılmıştır:
İlla bunda Kutayfer yok pes kanı

47/10 Fakat burada Kutayfer yok. Öyleyse nerede?

İlla kaçan kim varasız ol şehre

96/9 Mutlaka, ne zaman ki o şehre gideceksiniz...

kaçan/ kaçan kim

66

Yakup Kadri Karaosınanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 220.
YakupKadriKaraosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 113.
68
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 246.
69
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, ll(1988): 699.

67
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Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün Eski Türkçe devrinden beri Türkçenin bütün
sahalarında kullanılan bir cümle başı edatı olduğunu söylüyor".
Türkiye Türkçesinde

kullanılmayan

bu söz, Eski Anadolu Türkçesinde

ne

zaman, ne zaman ki, -dığı zaman gibi anlamlarda kullanılmıştır. Metnimizde de kaçan
ve kaçan kim şekliyle görülen bu söz, bazen soru kelimesi olarak "nasıl" manasında;
bazen de cümle başı edatı olarak, ne zaman, ne zaman ki manasında kullanılmıştır:
Biz var iken kurt anı kaçan kapa

7/22

Biz varken kurt onu nasıl kapsın?

Kaçan kılsa Kutayfer beni talep

86/14

Ne zaman Kutayfer beni istese ...

Kaçan kim Mısr'a girdiler eşit yara

96/17

İşit dost! Ne zaman ki Mısır'a girdiler ...

kadar
Necmettin

Hacıeminoğlu

bu sözün, gibi, denk, benzer, eşit anlamlarında

kullanılan bir çekim edatı olduğunu söylüyor". Muharrem Ergin de bu sözü yer ve yön
edatları arasında vermektedir".
Türkiye Türkçesinde

Kadar, Arapça bir kelimedir.
çok kullanılan bu söz, cümle içinde değişik anlamlar

kazanmaktadır:

Derece manasında:
İsmail, bu sert hareketim karşısında o kadar şaşırdı kaldı ki, az kalsın haline
gülecektim. 73

Mikdarınca manasında:
Kalın, çatık kaşlarının ardında küçücük yuvarlak gözleri birer çivi başı kadar
ufalmış ve yüzü, buruşa buruşa bir kuru incir şeklini almıştı. 74

-e kadar (mekan ifade ediyor):

Bir gün köyüne kadar gittim. 75
70

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 163.
NecmettinHacıeminoğlu, age, 49.
72
Muharrem Ergin, age, 351.
73
Yakup kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 102.
74
Yakup kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 102.
71

22

Gibi manasında:
İhtimal, Virgilius 'un çobanları da bunun kadar basitti. 76

-e kadar (zaman ifade ediyor):
Yüzünden anlıyorum, şimdiye kadar can sıkıntısı nedir bilmemiş. 77

Eski Anadolu Türkçesinde nadiren kullanılan bu sözün, genış ve yaygın
kullanılışı Osmanlıca devresi ile Türkiye Türkçesindedir. Metnimizde de çok az
kul1anılmıştır.Derece anlamı taşımaktadır:
Şol kadar kim bin ikiyüz yıl ola

13/19

O kadar ki bin iki yüz yıl olsun.

karşı
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün -a karşı şeklinde kullanılan bir çekim edatı
olduğunu söylüyor". Muharrem Ergin de bu sözü yer ve yön edatları arasında veriyor79.
Bu söz Türkiye Türkçesinde çok kullanılmıştır. Genellikle isimlerin ve
zamirlerin yönelme halinde -a karşı şeklinde kullanılır:
Zamirlerin yönelme hali ile:
Ama, o bana karşı hiçbir kin taşımıyor gibi. 80

İsimlerin yönelme hali ile:
Bu sükut, ötekilerin cesaretine karşı bir taarruzdu.81
Eski Anadolu Türkçesinde de bu söz, yine aynı fonksiyonda sık sık
kullanılmıştır. Metnimizde de isimlerin ve zamirlerin yönelme hali ile, her iki şekilde,
kullanıldığını görmekteyiz:
Ağlaşırlar Yusuf a karşı katı

71/16

Yusuf a karşı çok ağlaşırlar.

Nice kul oldu sana karşı ayan

80/22

Sana karşı ne kadar kul oldu, meydanda.

75

Yakup kadri .Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul. 1994, 66.
Yakup kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994,135.
77
Yakup kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul. 1994,135.
78
Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 52.
79
Muharrem Ergin, age, 351.
80
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, I 994, 91.
81
Peyami Safa, Fatih- Harbiye, İstanbul. 1994, 106.
76
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kil kim
Necmettin Hacıeminoğlu'na

göre ki ve kim, hem bağlama hem de

kuvvetlendirme edatıdır82.Muharrem Ergin de aynı görüştedir",
Bu söz Farsçadır. Bağlama fonksiyonunda kullanıldığı zaman, yardımcı cümleyi
asıl cümleye bağlama vazifesini görür. Bu vazifeyi görürken yardımcı cümle ile asıl
cümle arasında sebep, sonuç, açıklama gibi anlam ilgileri kurar. Bazen "-dığı için,
nitekim, ama" gibi anlamlar kazanır, bazen de konuşulan ibareyi bildirir.
Kuvvetlendirme fonksiyonuyla da kullanımı yaygın olan bu söz, iki cümle arasında
kullanılmadığında ve eksiltili cümlelerin sonunda kullanıldığında kuvvetlendirme
vazifesi görür.
Kim sözü ki'nin Türkçesi olarak Osmanlıcanın sonuna kadar onunla yan yana
kullanılmış, sonra yerini ki 'ye bırakmıştır. Türkiye Türkçesinde ki şekliyle çok sık ve
cümle içinde değişik anlamlar kurarak kullanılmaktadır:

Bağlama görevinde:
Neden- sonuç ilgisi kurar:
Öyle bir kızıyorum, öyle bir kızıyorum ki, yerimde duramıyorum.84
Aydınlığa lüzum hissetmeksizin, semanın denize akseden bütün nurları o kadar
şen, o kadar gevşeklik veren ışıklar yağdırıyordu ki, o gölgenin içine gömülmüş, yarı
ölmüş, kalıyorlardı. 85

Açıklama göreviyle kullanılır:
Şunu demek istedim ki baba; bu kızdan sonra gözün erkek görmedi, kadın
kısmıdır demeyip, ona akıl fikir danışır oldun, akılfikir verir oldun.86

-dığı için manasında kullanılır:

Nefes almaya vakit bulamamıştım ki karşılık vereyim.87
82

Necmettin Hacıeminoğhı, age, 167/ 169.
Muharrem Ergin, age, 340- 343.
84
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 170.
85
Mehmet Rauf, Eylül, İstanbul, 1992, 59.
86
Emine Işınsu, Çiçekler Büyür, İstanbul, 1991, 113.
83

24

Konuşulan ibareyi bildirir:

Sonra kırmızı tarağı Serdar 'ın elinden aldım, biraz eğip büktüm, kırdım ve
dedim ki: 25 liraya böyle güzel ve ucuz bir tarak bulursan sen de kaçırmak istemezsin
herhelde.88

Kuvvetlendirme görevinde:
Hiçbir yanım sızlamtyor ki, diyor. 89
Hanım, aradım ama öyle bir yakut buldum ki... 90

Eski Anadolu Türkçesinde kim şekli de olan bu söz, yine aynı fonksiyonlarda
kullanılmıştır. Metnimizde de hem ki hem de kim şekliyle çok sık karşımıza çıkan bu
söz, sadece kuvvetlendirme görevinde kullanılmıştır:
Komagıl Yusuf'u ki yere ere

12/18

Yusuf'u koyma ki yere insin

Hoca buyurdu ki hon getirdiler

19/22

Hoca buyurdu ki yemek getirdiler.

Şol kula kim buyruğunda buluna

3/8

O kula ki buyruğunda bulunsun.

Bir söz aydam kim şekerden tatlırak

5/2

Bir söz söyleyim ki şekerden tatlıdır.

lacerem/ lacerem ki
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözü, mutlaka, şüphesiz anlamlarını taşıyan bir
kuvvetlendirme edatı olarak açıklıyor'".
Bu söz Arapçadır, Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Eski Anadolu
Türkçesinde karşılaştığımız bu söz kesinlik anlamı taşıyan bir zarf olmalıdır.
Metnimizde bazen lacerem şeklinde, bazen de ki ile birlikte lacerem ki şeklinde
kullanılmıştır:
Kıymet urdu lacerem sana Celil
87

40/12

Halide Edip Adıvar, age, 63.
Orhan Pamuk, Sessiz Ev, İstanbul, 1990, 171.
89
Ya.kup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 163.
90
Mehmet Rauf, age, 48.
91
Necettin Hacıeminoğlu, age, 248.
88

Şüphesiz , Allah sana kıymet verdi.
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Lacerem ki ondokuz yarmak pula

40/9 Şüphesiz ki on dokuz yarmak pula I satıldın.

meğer
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, bağlama ve kuvvetlendirme edatıdır92.
Muharrem Ergin'e göre de cümle başı edatıdır, netice ve izah ifade eder'".
Bu söz, Türkiye Türkçesinde de yaşamaktadır. Fakat eskiye nazaran anlamı
daralmıştır. Daha çok cümle başında; bilinmeyen, farkında olunmayan bir durum için
kullanılır:
Meğer yalan yere çıkmış o sersemin de adı.94
Meğer bizi o koca tayfun umduğumdan çok fazla şeyle sürüklemiş. (S. F.
Abasıyanık)95

Bu sözün meğerse ve meğerki şekli de Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır.
Meğerse'nin kullanımı meğer ile aynıdır:
Meğerse bana öğretilen o kısa ve sade cümlenin ne sihirli bir tesiri varmış. (R.
H. Karay)96
Meğerki şeklinde kullanıldığı zaman istek veya emir kipinde olan ve biri diğerini
engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlar:
Bu iş bitmeyecek, meğerki siz de yardım edesiniz.97

Eski Anadolu Türkçesinde yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat Türkiye
Türkçesindeki kullanımından daha çeşitli anlamlar taşır: demek ki, ancak, sanki, belki, den başka, -mak şartıyle...
Metnimizde de bu söz Türkiye Türkçesinde kullanıldığı gibi kullanılmıştır:
Mısır'da bir bezirgan vardı meğer

92

93

18/16

Necettin Hacıeminoğlu, age, 178.

Muharrem Ergin, age, 335.
94
Mehmet AkifErsoy, age, 56.
95
Türk:Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Il(l988):1001.
96
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük. II(l988): 1001.
97
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük. Il(l988);1001.

Meğer Mısır'da bir bezirgan vardı.
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Bir yerde -mak şartıyle, -dığı takdirde gibi bir anlam taşır:
Kul seven kişi meğer deli ola

55/5

Kuluna aşık olan kişinin deli olması gerekir.

ne ... ne
Necmettin Hacıeminoğlu'na

göre bu söz, karşılaştırma- denkleştirme edatı'ôsr":

Muharrem Ergin de bu sözü karşılaştırma edatları başlığı altında veriyor'".
Bu söz bağlama edatıdır. Cümle içinde iki görevi vardır: Eş değerli öğeleri
bağlamak ve kullanıldığı cümleye olumsuzluk anlamı katmak. Cümleye olumsuzluk
anlamı kattığı için genelde cümlenin yüklemi olumlu olur. Türkiye Türkçesinde bu
edatın kullanımı yaygındır:

Ne mangallıyı, ne manga/sızı, ne kalorifer/iyi, ne ateşsizi, ne hastayı, ne açı
düşünmeli; salmalı kendini hülyaya, gerine gerine aşk hikayeleri okumaiı/'"

Bu edatın kullanıldığı cümlelerde, eğer yüklem bu edattan önce kullanılırsa,
yüklem olumsuz da olabilir;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol 101

Bu edatın Eski Anadolu Türkçesindeki

kullanımı da aynıdır. Metnimizde de

kullanılmıştır:

Ne ben yedim ne onlar yedi anı

18/3

Onu ne ben yedim ne de onlar yedi.

Ne nakşın koydu anın ne nakkaşın

47/17

Ne resmine, ne de resmi yapana dikkat etti.

nitekim
Necmettim Hacıeminoğlu'na

göre bu söz cümle başında kullanılan bir bağlama

edatıdır102. Muharrem Ergin de aynı düşüncededir'?'.
98

NecmettinHacıeminoğlu, age, 265.
Muharrem Ergin, age, 333.
100
Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikayeler, İstanbul, 1990, 152.
101
Yahya Kemal Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul, 1995, 83.
99
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Türkiye Türkçesinde sadece cümle başında kullanılan bu söz, cümleye nasıl ki,

zira gibi anlamlar katar, netice ve izah bildirir:
Nitekim yeni tarz evlenmeler de ona fena olmaktan ziyade, çirkin ve tatsız
geliyordu.104

Eski Anadolu Türkçesinde daha çok niteki şekliyle karşımıza çıkan bu söz,
nitekim şekliyle de kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesindeki kullanımı daha yaygındır
ve cümleye nasıl ki, sanki, zira, bununla beraber, madem ki, adeta gibi anlamlar
katmaktadır.
Metnimizde sadece nitekim şekliyle kullanılmıştır.
Nitekim severdi anı atamız

92/14

Zira atamız onu severdi.

Nitekim aldınız Yusuf'u toladu

95/14

Nitekim Yusuf'u aldınız, zarar gördü.

ön din
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, zaman ve mekan ifade eden bir çekim
edaııdır'?'. Muharrem Ergin de bu sözü zaman edatları başlığı altında vermiştir'".
Türkiye Türkçesinde -den önce şekliyle edat gibi kullanılan bu söz, kendinden
önceki kelime veya kelime grubuyla birlikte, cümlede zarfvazifesi görür:
Küçük Ağa da ayrılmadan önce bir kez daha ısrar etti. 107

Eski Anadolu Türkçesinde -den ôndin şekliyle yine aynı görevde kulJanılmıştır.
Metnimizdeki kullanımı da bu şekildedir:
Taamdan ôndin turunç verir idi

56/5

Yemekten önce turunç verirdi.

Kamudan öndin Zeliha söyledi

70/21

Herkesten önce Zeliha söyledi

ötrü
102

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 186.
Muharrem Ergin, age, 335.
104
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İstanbul, 1%6, 33.
105
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 68.
106
Muharrem Ergin, age, 350.
107
Tarık Buğra, Küçük Ağa; İstanbul, 1996, 344.
103
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NecmettinHacıeminoğlu'na göre bu söz cekim edatıdır, -den sonra, -den dolayı,
sebebiyle gibi anlamlar taşır108. Muharrem Ergirı'e göre de çekim edatıdır ve sebep
bildirir'?".
Türkiye Türkçesinde -den ötürü şeklinde edat gibi kullanılan bu söz, kendinden
önceki kelime veya kelime grubuyla beraber yine zarfgörevindedir:
Çocuklarına karşı vazifelerini yapamamaktan ötürü, bir yandan vicdan azabı
çekiyor... (H. E. Adtvar/

10

Eski Anadolu Türkçesinde --den ôtrü şeklinde kullanılan bu söz aynı görevde, den dolayı, sebebiyle gibi anlamlarda kullanılmıştır. Metnimizdeki kullanımı da
böyledir:
Bundan ôtrü dur Çalab'a secde kıl

14/16

Bundan dolayı Allah'a secde kıl.

sonra
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz çekim edatıdır!". Muharrem Ergin'e
göre de çekim edatıdır ve zaman bildirir112.
Türkiye Türkçesinde -den sonra şeklinde çok kullanılan bu söz, kendinden
önceki kelime veya kelime grubuyla birlikte zarf görevindedir:
Salih acele acele içtiği ıhlamurun son yudumunu da aldıktan sonra ayağa
kalktı.113

Bu hadiseden sonra Tevfik Bey iki gün için ortadan kayboldu.114
Bu söz Eski Anadolu Türkçesinde de aynı fonksiyonda yaygın olarak
kullanılmıştır. Metnimizdeki kullanımı da aynıdır:
Elli yıldan sonra gelgil istegil

20/4

Elli yıldan sonra gel, iste.

Andan sonra taam yedirir idi

56/6

Ondan sonra yemek yedirirdi.

108

Necmettin Hacıeminoğhı, age, 70.
Muharrem Ergin, age, 349.
110
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, II(1988): 1144.
111
NecmettinHacıeminoğlu, age, 84.
112
Muharrem Ergin, age, 350.
113
Tank Buğra, age, 291.
114
Tarık Buğra, age, 326.
109
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şöyle/ şöyle kil şöyle kim
Necmettin Hacıeminoğlu 'na göre şöyle, bir tarz zarfıdır; ama cümle başı edatı
olarak da kullamlmaktadır'P.
Türkiye Türkçesinde şöyle, cümle içinde sıfat veya zarf olarak kullanılır. Şöyle
ki şeklinde cümle başında, bağlama edatı olarak, bir düşünceyi veya bir iddiayı
açıklamak için kullanılır:
Hakkında yanlış işlemyapılmıştır. Şöyle ki... 116

Eski Anadolu Türkçesindeki fonksiyonu da aynıdır; fakat şöyle kim şeklindeki
kullanımı daha yaygındır. Metnimizde, şöyle ki şekliyle de şöyle kim şekliyle de
kullanılmıştır:
İçin kokuş eylesinler şöyle ki

45/17

İçini kokulu yapsınlar, şöyle ki...

Ol Zeliha şöyle kim sevdi anı

41/15

Şöyle ki Zeliha onu sevdi.

ta I ta ki
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre ta ve ta ki sözleri bağlama edatıdır'?".
Muharrem Ergin sadece ta ki şeklini verdiği bu sözün cümle başında kullanılan bir
bağlama edatı olduğunu belirtiyor118.
Kelime Farsçadır. Türkiye Türkçesinde ta şekli de ta ki şekli de görülmektedir.
Bu sözlerden ta; genellikle cümlede dek, değin, kadar veya beri gibi edatlarla birlikte
kullanılarak, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya bittiği noktayı, zaman ve
uzaklık bakımından anlatan bir zarf görevindedir:
Bunun başlangıcım bulmak için daha evvellere, ta çocukluğuna kadar gitmek
lazımdır.119

115

Necmettin Hacıeıninoğlu, age, 192.
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 11(1988):1391.
117
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 193- 196.
118
Muharrem Ergin, age, 336.
119
Peyami Safa, Fatih-Harbiye, İstanbul, 1994, 53.
116
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Ta ki sözü ise Türkiye Türkçesinde genellikle cümle başında kullanılan bir
bağlama edatıdır. Cümleye -ceye kadar anlamı katar:
Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne I Uhrevi bir kapı açmış buradan
gökyüzüne I Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh ordulan'i"

Eski Anadolu Türkçesinde de ta ve ta ki sözleri aynı fonksiyondadır. Bu sözler
bu sebeple, bu sayede, -sı için, ...ceye kadar, ne zaman ki, zira, ancak gibi anlamlar taşır.
Ta ki sözünün ta kim şekli de kullanılır. Metnimizde de üç şekliyle de karşımıza çıkıyor.
Ta şekliyle -a kadar, -ceye kadar manalarını taşır:
Ta ine Yusuf kuyu dibine

12/12

Yusuf kuyu dibine ininceye kadar...

Uçmakhk uçmakta kalalar ta ebet

89/3

Cennettekiler sonsuza kadar cennette kalsın.

Ta ki ve ta kim şekliyle "-mesi için, -ceye kadar" gibi anlamlar taşır:
Ta ki ine Tanrı'dan rahmet bize

3/2

Bize Tanrı'dan rahmet inmesi için...

Ta ki bunlar doyunca taam yeye

101/20

Bunlar doyuncaya kadar yemek yesin.

Etti destur ver bana ta kim varanı

18/1

Bana gitmem için izin ver, der.

ve I vu I vü I u I ü
Necmettin Hacıeminoğlu, ve sözünün cümleleri ve kelimeleri bağlayan bir
bağlama edatı olduğunu söylüyor121. Muharrem Ergin de bu sözü sıralama edatları
arasında veriyor ve kelime, kelime grupları veya cümleleri bağladığını söylüyor122.
Türk dilinin bütün sahalarında görülen ve sözü; vu, vü, u, ü olmak üzere çeşitli
şekillerde kullanılmıştır. Ve genellikle iki kelimeyi, iki kelime grubunu veya iki cümleyi
bağlama görevinde; vu, vü, u, ü ise zıt veya anlamdaş kelimeleri bağlama görevinde
kullanılmıştır. Değişik kullanımları olan bu edat Farsçadır.
Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılan bu sözün, sadece ve şekli
kullanılır. İki kelimeyi, iki kelime grubunu veya iki cümleyi bağlar:
120

Yahya Kemal, age, 4.
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 202.
122
Muharrem.Ergin, age, 332.
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İki kelimeyi veya kelime grubunu bağlama görevinde:

Anadolu köylüsünde olumlu ve realist duygu, hemen bütün diğer duygulara
galebe çalmıştır.123

Cümleleri bağlama görevinde:
Bu kutu Amerika 'dan gelmiş bir kutu idi ve üstünde İngilizce bir şeyin adı yazılı
idi. 124

Eski Anadolu Türkçesinde vu, vu, u, ü şekilleriyle de karşımıza çıkan bu söz, ve
şekliyle iki kelimeyi veya iki cümleyi; vu, vü, u, ü şekilleriyle de iki cümleyi veya eş ve
zıt anlamlı kelimeleri bağlama görevinde kullanılmıştır. Metnimizde bağlacın ve şekli
kullanılmamıştır. U, ü, vü şekilleriyle iki kelimeyi veya iki cümleyi bağlama görevinde
kullanılmıştır.
İki kelimeyi bağlama görevinde kullanıldığında, genellikle zıt veya eş anlamlı
kelimeleri bağlamıştır:
Bağ (u) bostan görünür ol gözüne

137/18

Gözüne bağ ve bostan görünür.

Şükr kılın Tanrı'ya leyi ü nahar

4/5

Gece ve gündüz Tanrı'ya şükredin.

Er ü avrat doldu kamu dam u baca

30/16 Her yeri kadın ve erkekle doldu.

Şimdi anındır bana lutf ü kerem

31/22 Şimdi bana gelen iyilik ve cömertlik onundur.

Buğday alıp yediler sam vü sağ

79/6 Hasta ve iyi buğday alıp yediler.

Yemeği vü içmeği unutalar

79/19 Yemeyi ve içmeyi unutsunlar.

İki cümleyi bağlama görevinde:
Bunları bağlar u zindana koyar

59/18 Bunları bağlar ve zindana koyar.

Dönd'eder düş gördüm {ü} sordum ana

68/9 Döndü, düş gördüm ve ona sordum, dedi.

Çün kıyamet kopa (vu) mahluk kamu

I 34/3 Sonunda kıyamet kopacak ve canlıların hepsi...

123
124

Yakup Kadri Karaosmanoğhı, Yaban, İstanbul, 1994, 12.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 87.
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ya I ya...ya
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözü, hem bağlama edatları hem de çağırma hitap edatları arasında veriyor125. Muharrem Ergin de hem denkleştirme edatları hem
de seslenme edatları başlığı altında veriyor126.
Seslenme edatı olan ya Arapça, bağlama edatı olan ya Farsçadır. Türkçenin
çeşitli dönemlerinde hem seslenme hem de bağlama edatı olarak kullanılan ya sözü,
Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Seslenme edatı olarak yerini ey, bağlama
edatı olarak yerini veya almıştır. Bir tek ya...ya şeklinde karşılaştırma edatı olarak
kullanılır, aynı görevdeki kelime veya kelime gruplarını ya da iki cümleyi bağlar.
Aynı görevdeki kelime veya gruplarını bağlama görevinde:
Bizim Bekir Çavuşlar; Zeynep Kadınlar, ya şu ya bu karargah mutfağına bulgur,
fasulya, nohut taşıyıp dururlarmzş.127

Cümleleri bağlama görevinde:
Ya bombardımanda öldü ya peşinde koştuğu parayı kazanıp İstanbul 'a milyoner
dönecek. 128

Eski Anadolu Türkçesinde ya şekliyle seslenme ve bağlama edatı olarak; ya...ya
şeklinde karşılaştırma edatı olarak kullanılmıştır. Metnimizde üç şekli de görülmektedir.
Seslenme edatı olarak kullanımı:
Hoştur ya oğul senin üşbu düşün

5/21

Ya oğul, senin bu düşün hoştur.

6/12

Veya biz onun kapısına varalım...

Bağlama edatı olarak kullanımı:
Ya varavuz biz anın kapısına

Ya...ya şeklinde, karşılaştırma edatı olarak kullanımı:

125

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 208-288.
Muharrem Ergin, age, 330- 333.
127
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul, 1994, 183.
128
Peyami Safa,Madmazel Noralya'nın Koltuğu, İstanbul, 1967, 43.
126
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Ya bizden gider bunu kurtulalım

76/17-18

Ya bizi ilet tamuda yanalım

Ya bunu bizden gider kurtulalım,
ya bizi ilet cehenneminde yanalım.

yahut
Necmettin Hacıeminoğlu'na göre bu söz, bağlama edatıdır129. Muharrem Ergin'e
göre de bağlama edatıdır+".
Bağlama edatı olan bu söz, Farsçadır. Türkçenin çeşitli devrelerinde veya ve
yoksa anlamlarında kullanılarak, iki kelime veya kelime grubunu ya da iki cümleyi
bağlama görevinde kullanılmıştır. Türkiye Türkçesinde sadece veya anlamında
kullanılır ve iki kelimeyi, kelime grubınu veya cümleleri bağlar.
Kelime veya kelime gruplarını bağlama görevinde:
Kendimden yahut kendi kendinden nefretimin çirkinleştirdiği bir dünyada
yalnızım.131

Cümleleri bağlama görevinde:
"Düşmüştür yahut düşebilir. "132

Eski Anadolu Türkçesinde de bağlama edatı olarak kullanılan bu söz, veya
anlamının yanında yoksa anlamında da kullanılmıştır. Metnimizde her iki anlamda da
kullanılmıştır:
Yahu(t) Yakup anı gine yorduğun

6/4

Veya Yakup'un yine nasıl yorumladığını

Yahu(t) yetmiş gün mü, Yusuf'urn gele

15/16

Yoksa yetmiş gün mü, Yusuf'um gelsin.

yana
Necmettin Hacıeminoğlu bu sözün hem mekan ve cihet zarfı hem de çekim edatı
olarak kullanıldığını söylüyor':". Muharrem Ergin de bu sözü yer - yön edatları
arasında veriyor!".
129

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 210.
Muharrem Ergin, age, 333.
131
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 258.
132
Peyami Safa, Yalnızız, İstanbul, 1967, 163.
130
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-den yana şeklinde kullanılan bu sözün yerini Türkiye Türkçesinde -den taraf, -

den doğru almıştır.
Eski Anadolu Türkçesinde kullanılmıştır; fakat cümle içinde kendisinden önceki
kelimeyle beraber zarf vazifesi görür. Metnimizdeki kullanımı da böyledir:
Elini alıp gelir şehrdenyana

28/6

Elini alıp şehre doğru gelir.

Kişi gelsin dileyü benden yana

35/2

Biri gelsin benden taraf istesin.

yoksa I yohsa
Necmettin Hacıeminoğlu'na

göre bu söz, bağlama edaııdır':". Muharrem Ergin'e

göre de "aksi halde" ifadesi taşıyan bir cümle başı edandır".
Bu söz Türkiye Türrkçesinde aksi halde, acaba gibi anlamlar taşır ve genellikle
iki cümleyi bağlar:

Benim hoş bir tarafım vardı. Yoksa başka türlü benim kahrımı çekmek mümkün
~·,a·137
dıegıı,
ı.

Eski Anadolu Türkçesinde yohsa şeklinde de kullanılan bu sözün cümle içindeki
görevi aynıdır. Metnimizde yohsa şeklinde de yoksa şeklinde de kullanılmıştır:

Yohsa kemürürdük açlıktan taşı

101/18

Yoksa açlıktan taşı kemirirdir.

Yoksa zindana ururam ben seni

57/16

Yoksa ben seni zindana vururum.

zire I zire ki I zire kim
Necmettin

Hacıeminoğlu 'na göre bu söz, Batı Türkçesinin

her devresinde

kullanılmış bir bağlama edatıdır!". Muharrem Ergin'e göre ise çünkü ifadesi taşıyan bir
cümle başı edatıdır'?".

133

Necmettin Hacıeminoğlu, age, 107.
Muharrem Ergin, age, 351.
135
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 214.
136
Muharrem Ergin, age, 336.
137
Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, İstanbul, 1965, 18.
138
Necmettin Hacıeminoğlu, age, 216.
139
Muharrem Ergin, age, 335.
134
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Aslı Farsça zira şeklindedir. Türkiye Türkçesinde zira ve zira ki şeklinde, yaygın
olmasa da, kullanılmaktadır. Çünkü anlamı taşır ve iki cümleyi bağlar:

Kendisi de bu değişiklikten hayrete düşmüş gibiydi zira çehresinde şaşırmış veya
korkmuş bir çocuk hali vardı. 140

Pek az temaşa ehli vardır, zira ki ruhların arasında pek azı bakir ve
mütevazidir. 141

Eski Anadolu Türkçesinde

zira kim şeklinde de kullanılmıştır.

Metnimizde

sadece bir mısrada zire kim şeklinde kullanılmıştır:

Zire kim anınladır sözler tadı

3/4

Çünkü sözlerin tadı onunladır.

ziy ki
Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bu söz, metnimizde öyle ki anlamında cümle
başı edatı olarak kullanılmıştır. Farsçadır.

Ziy ki görklü eylemişsin sen bunu

140
141

47/9

Öyle ki sen bunu gösterişli yapmışsın.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İstanbul, 1966, 52.
Peyami Safa, Madmazel Nora/yanın Koltuğu, İstanbul, 1967, 183.

YUSUF VE ZELİHA'DA KULLANILAN
EDATLAR

artık

Senden artık hiç beğenmez kimseni

34/22

Hiç senden başka kimseyi beğenmez.

beri

Ağlarım andan beri dünü günü

129/10

O zamandan beri her gün ağlarım.

bes

Bes size ibret yeter bu iş amu

55/10

Böylece bu iş size ibret olur.

bes

Cebrail etti ya ne oldiı bes sana

62/14

Cebrail "Ya sonunda sana ne oldu?" dedi.

bile

Dileriz Yusuf bile gele ata

7/12

Yusuf'un da gelmesini dileriz.

bile

Ya anın bunca bile eşi ola

10/16

Ya onun bunca bile eşi olsun.

bile

Senin suretin dahi bile paşa

46/2

Paşa, senin yüzünü dahi ...

bile

On olğun kendüle bile alır

137/4

On oğlunu bile kendi ile birlikte alır.

bile

Yusuf ile ol dahi- , .•varır bile

140/4

O dahi Yusuf ile_ gider.

birle

Yüzüğü birle nişanların sile

77/1

birle

Vakti geldi başı birle derdiler

78/14

Vakti geldi başı ile topladılar.

birlen

Ol biri birlen inanın Tanrı'ya

27/3

Onunla birlikte Tanrı'ya inanın.

bolay ki

Bolay ki malik sözün kabul kıla

71/18

Belki hükümdar sözünü kabul eder.

bolay ki

Bolay ki bağışlaya size bayık

125/2

Belki size gerçek bağışlayacak.

bolayki

Bu yavuz işten bolayki bu döne

53/6

Belki bu, bu kötü işten döner.

bolayki

Sever idim ettim bolayki döne

71/4

Severdim, belki döner diye yaptım.

bolayki

Bolayk'ahımı göre esirgeye

83/5

Belki ahımı görür, esirger.

- Yüzüğü ile nişanlarını siler.

bolayki

Bolayk'ahımı göre esirgeye

83/5

Belki ahımı görür, esirger.

çak

Reyyan ile çak tanışık kıldılar

142/11

Reyyan ile derhal anlaştılar.

çün

Çün eşittiler bular üşbu düşü

617

Ne zaman ki bunlar bu düşü işittiler. ..

çün

Çun eşitti Yehuda

10/19

Ne zaman ki Yehuda bu sözü işitti ...

çün

Çün Yusuf'u yokladılar devede

25/1

Ne zaman ki Yusuf u devede aradılar...

çün

Çun Yusuf puthaneye gird'içeri

28/21

Ne zaman ki Yusuf puthaneden içeri girdi ...

çün

Aris ehli çün beğenmedi anı

29/19

Zira Aris topluluğu onu beğenmedi.

çün

Çün diler Yusuf ki kendözün yuya

31/13

Ne zaman ki Yusuf ister ki kendi kendini yıkasın ...

çün

Çun tamam yuyundu Yusuf çıktı gider

32/11

Nitekim Yusuf yıkandı, çıktı gider.

çün

Çun Zeliha erdi yılın başına

33/11

Ne zaman ki Zeliha yılın başına erişti ...

çün

Çun biti gelir okunur gör nider

35/7

çüiı

Zelha çün girer oturur tahtınaj

3:S/11

Ne zaman ki Zeliha girer, tahtına oturur...

çün

Çün bulardan eşitir üşbu sözü

35/17

Ne zaman ki bunlardan bu sözü işitir... -

çün

Çün Kutayfer Zelha'yı kılır talep

36/6

Ne zaman ki Kutayfer Zeliha'yı talep eder. ..

çün

Bu şart ile söyleyem çün bilesin

38/11

Zira bu şart ile söyleyeceğim, bilesin.

çün

Çun

40/15

Ne zaman ki Kutayfer bu sözü işitir...

çün

Çün bu sözü söyledi düştü yere

42/15

Ne zaman ki bu sözü söyledi, yere düştü.

çün

Yusuf'u çün ol saraya güvüvür

48/21

Nitekim Yusuf'u o saraya kapatır.

çün

Çün bu sözü eşittir anda yine

52/9 ·

Ne zaman ki yine orada bu sözü işitir. ..

üşbu sözü .

Kutayfer üşbu sözü eşitir

.,Jfüekim mektup gelir, okur, ne der gör.

çün

Ol hatunlar çün saraya geldiler

56/1

çün

Çün eşitti anı (vü) korktu canı

61/9

Ne zaman ki onu işitti ve canı korktu.

çün

Çün varasın göresin malik yüzün

61/20

Nitekim gidesin, hükümdarın yüzünü göresin.

çün

Çun eşitti Cebrail'den bu sözü

62/17

Ne zaman ki Cebrail'den bu sözü işitti.

çün

Çün Yusuf eşitti atası halin

64/19

Ne zaman ki Yusuf babasının halini işitti ...

çün

Yusuf eder Kenan'a çün varasın

64/21

Yusuf "Nitekim Kenan'a gidesin." der.

çün

Çün varasın göresin melik yüzün

68/18

Nitekim gidesin, hükümdarın yüzünü göresin.

çün

Melik Reyyan çun eşitti bu sözü

71/5

Ne zaman ki hükümdar Reyyan bu sözü işitti ...

çün

Zindan ehli çün görür ol izzeti

71/15

Ne zaman ki zindandakiler o izzeti görür...

çün

Çün bu sözü Cebrailden eşite

75/7

Nitekim bu sözü Cebrail'den işitir.

çün

Çün gelip bunlar behişte gireler

76/9

Nitekim bunlar gelip cennete girerler,

çün

Uçmak ehli.çzozbuları göreler.

76/10

Ne zaman ki-cennet halkı bunları görürler ...

çün

Çün bu sözü eşitti o-I-Mustafa

76/21

Nitekim o Mustafa bu sözü işitti.

çün

Çün Muhammed şefaatçimiz ola

78/1

Ne zaman ki Muhammed şefaatimiz olur ...

çün

Çun senin yüzünü bakıp göreler

79/20

Ne zaman ki bakıp senin yüzünü görürler. ..

çün

Cennet ehli cennete çün gireler

80/5

Ne zaman ki cennet ehli cennete girerler...

çün

Çün yeyiben kamu gider dağılu

86/3

Nitekim yedikten sonra hepsi dağılıp gider

çün

Müminleri çün uçmağa baktıra

89/1

Nitekim inananları cennete baktırsın.

çün

Labüt ana çün varasız dileyü

89/15

Nitekim dileyerek ona varmanız gerekir.

--

_ Nitekim o kadınlar saraya geldiler.

çün

Çün eşitti bunu Yakup ağladı

95/7

Ne zaman ki Yakup bunu işitti, ağladı.

çün

Çün taamdan bunlar fariğ oldular

107/7

Ne zaman ki bunlar yemek yemekten rahatladılar.,

çün

Çun

varasız atanıza söyleniz

113/7

Nitekim gidip babanıza söyleyiniz.

çün

Çun eşitti Yakup üşbu sözleri

113/15

Ne zaman ki Yakup bu sözleri işitti ...

çün

Çun

114/6

Ne zaman ki bunaldım, kaygımızı kederle tarttım.

çün

Çün söyledi ol Yakup 'oğlu Sıddık

124/5

Nitekim o Yakup oğlu Sıddık söyledi.

çün

Çun

127/15

Nitekim Beşir o Ken'an'a on gün kala ...

çün

Ol avrat çün eşitti ol sözü

128/15

Ne zaman ki o kadın o sözü işitti ...

çün

Çün eriştim ben atama ey amu

133/9

Ey insanlar! Sonunda ben babama eriştim.

çün

Çun

134/3

Sonunda kıyamet kopacak ve canlıların hepsi ...

çün

Çün eşitir Reyyan ,getirir iyman

141 /3

Nitekim Reyyan işijir, iman getirir.

bunaldım kaygumuz tarttım terah

beşir ol Ken'an'a on gün kala

kıyamet kopa (vü) mahluk kamu -

- Çün eşitti bunu Yakub'un özü

16/9

çün kim

Ol-kişi çün kim eşitti bu sözü

38/17

Nezaman ki o kişi bu sözü işitti ...

çünki

Kardaşları çünki gördüler anı

11/5

Ne zaman ki kardeşleri onu gördüler. ..

çünkim

Ah ediben çünkim ol tahtten düşer.

35/19

Ne zaman ki ah ederek, o tahttan düşer. ..

çünkü

Çünkü bir dağ aştılar tulundular

9/13

Nitekim bir dağ aştılar, dolandılar.

çünkü

Çünkü eşitti Yehuda'nın sözün

11/3

Ne zaman ki Yehuda'nın sözünü işitti ...

çünkü

Çünkü gördü Hut anı turdu uru

14/5

Ne zaman ki Hut (Yunus Peygamber) onu gördü ...

çünkü

Çünkü gördüm şukr ü minnettir ana

14/11

Sonunda ona şükredilmesi gerektiğini gördüm.

çün

_

- -Ne zaman ki bunu Yakup'un kendisi işitti ...

çünkü

Çünkü Hut ol kuyuda düşer ölür

14/19

Ne zaman ki Hut, ~ kuyuda düşer ölür ...

çünkü

Çünkü vardı girdi Yakup evine

16/3

Ne zaman ki Yakup evine ulaşıp girdi ...

çünkü

Söz öğüştür çünkü vardı kuyuya

19/19

Söz çoktur. Nitekim kuyuya gitti.

çünkü

Çünkü kondu bir saat oturdular

19/21

Ne zaman ki yerleşti, bir saat oturdular

çünkü

Bunun üzre çünkü elli yıl olur

20/7

Nitekim bunun üzerine elli yıl olur.

çünkü

Çünkü Mamil Yusuf un yüzün görür

21/13

Ne zaman ki Mamil Yusuf'un yüzünü görür ...

çünkü

Çünkü Yusuf yüzünü gördü bular

22/13

Ne zaman ki bunlar Yusuf'un yüzünü gördü ...

çünkü

Çünkü Yusuf anası kabrin görür

24/21

Ne zaman ki Yusuf annesinin mezarını görür ...

çünkü

Çünkü ol kul yalvarır özrün diler

26/3

Ne zaman ki o kul yalvarır, özür diler.ı.

çünkü

Çünkü Yusuf yüzünü gördü bular

26/19

Ne zaman ki bunlar Yusuf un yüzünü gördü ...

çünkü

.Çünkü Yusuf yüzünü gördü bular

27/9

N~ zaman

27/23

Ne zaman ki o padişah Yusuf'un.yüzünü görür.

çünkü
+çünkü

Çünkü görür ol melik Yusuf yüzün Çünkü alırYusuf'u Kuds'e varır

- 28/7

ki bunlar Yusuf'un yüzünü gördü ...

Nitekim Yusuf'u alır, Kudüs'e ulaşır.

çünkü

Çünkü gördü kendözün Yusuf amu

29/17

Zira Yusuf kendi kendini gördü.

çünkü

Çünkü Yusuf nazar etti ol işe

29/21

Ne zaman ki Yusuf o işe nazar etti ...

çünkü

Söz öğüştür

35/9

Söz çoktur. Nitekim o Mısır'a gelir.

çünkü

Çünkü gördü Yusuf'u kaldı acep

37/9

Ne zaman ki Yusuf'u gördü, tuhaf oldu.

çünkü

Çünkü bunlar puthaneye geldiler

42/5

Sonunda bunlar puthaneye geldiler.

çünkü

Çünkü Yusuf girdi baktı saraya

47/3

Ne zaman ki Yusuf girdi, saraya baktı...

çünkü ol Mısr'a gelir

çünkü

_ Çünkü girdi Zelihayle halvete

49/6

Ne zaman ki Zeliha ile tenhaya girdi ...

çünkü

Çünkü bu sözü Zeliha söyledi

50/23

Ne zaman ki bu sözü Zeliha söyledi ...

çünkü

Çünkü Yusuf ol işe sabreyledi

51/7

Ne zaman ki Yusuf o işe sabretti ...

çünkü

Ol hatunlar çünkü gördüler yüzün

56/13

Ne zaman ki o kadınlar yüzünü gördüler...

çünkü

Çünkü bir yıl Yusuf a oldu tamam

66/23

Ne zaman ki bir yıl Yusuf a tamam oldu ...

çünkü

Çünkü malik bunlara kakır buşar

67/19

Ne zaman ki hükümdar bunlara öfkelenir, kızar...

çünkü

Çünkü bunlar eşiteler ol adı

73/19

Ne zaman ki bunlar o adı işitirler...

çünkü

Yusuf döner çünkü varır saraya

85/17

Ne zaman ki Yusuf döner, saraya varır...

çünkü

Çünkü buldu anları eşit hoca

87/15

İşit hoca! Ne zaman ki onları buldu ...

çünkü

Söz öğüştür çünkü Mısr'a erdiler

9011

Söz çoktur. Sonunda Mısır'a vardılar.

çünkü

Çünkü bunlar Yakub'a eriştiler

94/5

Nitekim bunlar Yakup'a eriştiler.

çünkü

Sultan dedi çünkü eve varasız

95/3

Sultan: Ne zaman ki eve varacaksınız ...

çünkü

Çünkü ben anın dahi 'yüzün görem

95/5

Nitekim ben onun da yüzünü göreyim.

çünkü

Çünkü varasız ol şehre her ikiniz

96/13

Ne zaman ki o şehre her ikiniz gideceksiniz ...

çünkü

Bünyamin çünkü bu sözü eşitir

103/13

Ne zaman ki Bünyamin bu sözü işitir...

çünkü

Çünkü girür Bünyamin ol halvete

104/19

Sonunda Bünyamin o tenhaya girer.

çünkü

Çünkü görür bunlar Yusuf yüzün

123/21

Ne zaman ki bunlar Yusuf'un yüzünü görür. ..

çünkü

Çünkü sürdüm gözüme gördü gözüm

130/7

Ne zaman ki gözüme sürdüm, gözüm gördü.

çünkü

Şimdi bildim çünkü tattım ben tadın

130/14

Şimdi bildim, zira ben tadını tattım.

c-·--

çünkü

Anı ettik çünkü sordun sen bize

137/14

Onu dedik; zira sen bize sordun.

dahi

Dahi bir adı anın Rahman'dürür

3/5

Onun bir adı da Rahman'dır.

dahi

Dahi ol din çırağı imamlara

4/12

Ve o din çırağı imamlara ...

dahi

Gördüğüm düşten dahi gaygu yirem

7/18

Gördüğüm bu düşten dahi kaygı duyarım.

dahi

Şimdi talandı üş henüz dahi

9/5

Şimdi dolandı, işte henüz daha ...

dahi

Rubil dahi Yusufu urdu yüze

9119

Rubil dahi Yusufun yüzüne vurdu

dahi

Şemun dahi kasdeder öldürmağa

9/21

Şemun dahi onu öldürmeyi ister.

dahi

Ol dahi şöyle urur kim uğunur

10/2

O dahi o kadar vurur ki kıvranır.

dahi

Ol dahi urur ne benzer birine

10/4

O dahi vurur birine benzemez.

dahi

Beri gel der Yusuf a korkma dahi

11/1

Yusuf a, korkma da beri gel, der.

dahi

Dahi beline bir ipitaktılar

12/14

Ve beline bir ipi tcı!g:ılar.

15/19

Bir sözde vardır dahi bir ses geldi.

dahi

- Bir kavi1de vardır dahi geldi bir un

dahi

Ben dahi ayallerimden azmışam

18/7

Ben-dahi ailemden ayrılmışım.

dahi

Hoca dahi çevrinir kuyu yöre

20/2

Hoca dahi kuyunun etrafında döner.

dahi

Yusuf dahi anın suçun affeder

26/4

Yusuf da onun suçunu affeder.

dahi

Ana yakın var idi bir şehr dahi

27/7

Ana yakın bir şehir dahi vardı.

dahi

Kafir idi ol şehrin kavmi dahi

27/8

O şehrin kavmi de kafirdi.

dahi

Yusuf andan dahi göçer gider

29/9

Yusuf oradan da göçer gider.

dahi

Andan dahi göçtü gitti yolıra

30/9

Oradan da göçtü, yoluna gitti.

dahi

Biri dahi Süleyman yüzüğün yukar

32/8

Biri de Süleyman'ın yüzüğünü yıkar.

dahi

Bir söz dahi aydayım size acep

36/5

Size acayip bir söz daha söyleyim.

dahi

Hazinede dahi malim kalmadı

37/22

Hazinede dahi malım kalmadı.

dahi

Haznedara buyurur var gör dahi

39/13

Haznedara "git bak" der.

dahi

Kalmış var mı malimden anda dahi

39/14

Hazinede daha malımdan kalmış var mı?

dahi

Benden dahi yeğ bunu ağırlagıl

41/2

Bunu benden de daha iyi ağırla.

dahi

Ol tonu dahi hep altun eyledi

41/8

O kıyafeti dahi hep altın yaptı.

dahi

Dahi ne kim put var ise uşanır

42/17

Ve ne kadar dahi put var ise kırılır.

dahi

Bimi dahi kılalar piruze ac

45/8

Birini de firuze yapsınlar.

dahi

Senin suretin dahi bile paşa

46/2

Paşa, senin yüzünü dahi ...

48/15

Ve sen sırsın, sana bir zarar gelmez.

dahi
dahi
-dahi

.Ilahi sırsın sözümü yanmaz özün
-

Dahi tokuz yaşım(u) ya on doluBen dahi doğmamış idim der öğün

-

48/18

Daha dokuz yaşım veya on doludur. -

- 48/20

Ben daha o gün doğmamış idim, der.

dahi

Yus(u)f eder sen dahi gördün mü anı

54/11

Yusuf "Sen de gördün mü onu?" der.

dahi

Dahi tevbe kılmadın mı sen sini

54/14

Daha sen tövbe etmedin mi?

dahi

Zeliha dahi getird' her birine

56/7

Zeliha da getirdi her birine.

dahi

Hem tonun dahi Yusuf'un çıkarır

58/1

Hem Yusuf'un kıyafetini dahi çıkarır.

dahi

Üşbu sözde bir hikayet var dahi

59/7

Bu sözde bir hikaye daha var.

dahi

Aydayım eşitesin anı dahi

59/8

Onu da söyleyim işitesin.

dahi

Hon-salar dahi görür kim üç tenur

60/9

Sofra sahibi de görür ki üç tandır...

dahi

Üç günden dahi seni çıkaralar

61/1

Üç günden sonra seni çıkaracaklar.

dahi

Hon-salara etti hem seni dahi

61/5

Sofra sahibine "Hem seni de ... " dedi.

dahi

Hem dahi bildirdiler çok nimeti

61/14

Hem de çok nimeti bildirdiler.

dahi

At dahi getirdiler kim ol bine

61/15

At da getirdiler ki o binsin.

dahi

Sen dahi suçum yoğun bildir ana

61/22

Sen de ona suçumun olmadığını bildir.

dahi

Arap eder gördüm dahi var

64/15

Arap "Gördüm, var." der.

dahi

Yine görür yedi dahi ancak

67/11

Yine görür, daha çabuk yedi.

dahi

Gitti vardı ol dahi görünmeyü

69/12

Gitti, o da görünmeyerek ulaştı.

dahi

Zelha dahi hazır olsun "hünalik"

70/10

Zeliha da orada hazır olsun.

dahi

Zelha dahi hazır olur ol arada

70/15

Zeliha da orada hazır olur.

dahi

Ettiler Yusuf bizi dahi dile

71/17

"Yusuf, bizi de-El-ile" dediler.

dahi

Reyyan dahi Yusuf'u öper koçar

7217

Reyyan dahi Yusuf'u öper, kucaklar.

dahi

Ağu dahi olsa hem içe idim

74/8

Zehir dahi olsa hem içerdim.

dahi

Kimini dahi eşit kim nedürür

74/14

Kimini dahi işit ki ne yapar.

dahi

Ümmet dahi bu sözü eşitecek

75/1.9

Ümmet dahi bu sözü işitecek.

dahi

Tamu dahi bunlardan kaça gide

75/22

Cehennem dahi bunlardan kaçıp gider.

dahi

Tamu çirki dahi bunlardan yuya

7614

Cehennem pisliği dahi bunlardan yıkanır.

dahi

Yusuf'u satan hoca dahi gelir

80/15

Yusuf u satan hoca dahi gelir.

,_.,.

dahi

Buğday alır ol dahi yer dinlenir

80/17

O dahi buğday alır, yer, dinlenir.

dahi

Yüzünü görse dahi bilmez idi

82/18

Yüzünü görse dahi bilmezdi.

dahi

Malik Reyyan dahi hem hazır gelir.

86/1

Hem hükümdar Reyyan dahi hazır gelir.

dahi

Tanrı dahi sıratların kurdum

88/17

Tanrı dahi sımtlarını kurdursun.

dahi

Tanrı dahi sıratların yıktım

89/2

Tanrı dahi sımtlarını yıktırsın.

dahi

Siz dahi severdiniz görseydiniz

92/12

Görseydiniz siz dahi severdiniz.

dahi

Biz dahi sever idik hem kamumuz

92/13

Hem hepimiz dahi severdik.

dahi

Hem dahi Mısır'daki bol nimete

93/2

Hem de Mısır'daki bol nimete (ulaşmıştır.)

dahi

Çünkü ben anın dahi yüzün görem

95/5

Nitekim ben onun da yüzünü göreyim.

dahi

Bunu dahi dilersiz kim iltesiz

95/11

Bunu da dilersiniz ki götüresiniz.

dahi

Yitiresiz bunu dahi ilçdü

95/13

Bunu da götürerek yitiresiniz.

dahi

_ Yakup eder bir bu gez dahi varın

96/5

_y akup: Bir bu kez yine gidin, der.

..

dahi

Andan sonra bunlar dahi gelir konar

99/3

Ondan sonra bunlar dahi gelir.

dahi

Yusuf eder sen dahi tur anda var

99/4

Yusuf: Sen de orada dur, der.

dahi

İlettiler bunları bir yere dahi

102/1

Bunları bir yere daha götürdüler.

dahi

Bilesince varır ol Yusuf dahi

102/2

O Yusuf dahi gider.

dahi

Yusuf dahi turdu vardı bileye

103/2

Yusuf dahi birlikte gitti.

dahi

Kendi dahi kavzanıp turarnaz uru

105/9

Kendi dahi sarınıp hazırlanmaz.

dahi

Birine dahi Yusuf dedim anı

105/18

Onların birine de "Yusuf' dedim.

dahi

Bu taam yeter size dahi ana

107/4

Bu yemek size de ona da yeter.

dahi

Bir kardaşı var idi bunun dahi

108/17

Bunun dahi bir kardeşi vardı.

dahi

Uğru idi bundan beter ol dahi

108/18

O dahi bundan beter hırsızdı.

dahi

Bir kavilde dahi gelmiştir haber

109/21

Bir kavilde dahi haber gelmiştir.

dahi

İkisin dahi görmekliğe iverem

114/2

İkisini de görmeyi dilerim.

dahi

Bize anlat biz dahi bilelim anı

114/4

Bize anlat, biz de onu bilelim.

dahi

Şem'un'u dahi okur gelsin bana

117/1

Şem'un'u da çağırır, bana gelsin.

dahi

Yaz dahi ol anda kaldığını

118/2

Onun da orada kaldığını yaz.

dahi

Dahi benden sana olsun bin selam

118/16

Ve benden sana bin selam olsun.

dahi

Sonun dahi gömmüşsüz su koyu

122/5

Sonunda onu su kuyusuna gömmüşsünüz.

dahi

Gözlerini bunların dahi açar

123/19

Bunların gözlerini dahi açar.

125/14

Organlarına dahi hiç ziyan gelmez. -

- dahi

Azasına dahi hiç ziyan gelmeye

-

·-

da-hi

Yusuf dahi karşı çıktı menzile

r32/15

Yusuf dahi menzile karşı çıktı.

dahi

Dayası dahi görüştü ağladı

132/19

Dadısı dahi görüştü, ağladı.

dahi

Ben dahi gitgil bu şehrden ey dedem

137/2

Ey dedem, ben dahi bu şehirden gideyim.

dahi

Dahi altmış ay kalıptürür sana

139/4

Daha sana altmış ay kalmıştır.

dahi

Yusuf dahi kardaşların deyşirir

140/1

Yusuf dahi kardeşlerini toplar.

dahi

Şehrden daşra ol dahi evler kılır

140/2

O dahi şehirden dışarı evler yapar.

dahi

Yusuf ile ol dahi varır bile

140/4

O dahi Yusuf ile gider.

-

dahi

Az zaman geçmez Yusuf dahi gider

141/15

Az zaman geçmez Yusuf dahi gider.

dahi

Bir acep söz dahi geldi üş yine

87/1

İşte yine bir acayip söz dahi geldi.

dak

Andan soma dak buları toylaya

77/4

Ondan sonra da bunları sevindirir.

dakı

Varıram bunların ile ben dakz

9/10

Ben de bunlarla beraber giderim.

daki

Hem ittifaklaşın hon-salar daki

59/14

Hem sofra sahibiyle de anlaşın.

dapa

Ettiler biz gideriz avın dapa

7/I 1

Biz ava doğru gideriz dediler.

dapa

Rubil dapa sığındırdı kendözün

9/18

Kendini Rubil'e doğru sığındırdı.

dapa

Gittiler Ken'an dapa gör kim nider

19/18

Ken'an'a doğru gittiler, gör ki ne söyler.

dapa

Beşir dapa dönübeni çağırır

21/14

Beşir'e doğru dönerek beni çağırır.

dapa

Sırat dapa sürücek halkı kamu

49/15

Halkı Sırat'a doğru sürecek.

dapa

Şarap-dar geldi geri Yusuf dapa

70/3

Şarap-dar tekrar Yusuf a doğru geldi.

-~

dapa

Gittiler Mısr'a dC!l!._a ol tanlarak

89/18

Onlar şaşırarak Mısır'a doğru vardılar.

dapa

Buyurur zindan dapa ilettirir

110/1 O

Buyurur, zindana doğru ilettirir.

dapa

Ken'an dapa Yakup çıkar gönülür

137/3

Yakup Ken'an'a doğru çıkar, düşünür.

dapa

Yakup dapa Yusuf'u iletsen gerek

143/1

Yusuf'u Yakup'a doğru iletmelisin.

dapa

İletir Yakup dapa gör kim nider

143/14

Yakup'a doğru iletir, gör ki ne yapar.

daşra

Buyruk etti kim bu şehrden daşra çık

79/16

... Buyruk etti ki bu şehirden dışarı çık.

daşra

Şehirden daşra her biriniz ev kılın

139/22

Her biriniz şehirden dışarı ev yapsın.

Şehrden daşra ol dahi evler kılır

140/2

O dahi şehirden dışarı evler yapar.

daşra

i

daşra

Kapıdan daşra iletir kor anı

143/17

Onu kapıdan dışarı iletir, koyar.

deği

Yusuf'u Zeliha komaz kapıya deği

52/19

Zeliha, Yusuf'u kapıya kadar bırakmaz.

değin

On güne değin tamam şöyle gider

31/9

O güne kadar şöyle tamam gider.

eğer

Eğer beni kamunuz göreydiniz

112/13

Eğer hepiniz beni görseydiniz ...

ey

Eydür ey baba yaturdum bu gece

5/11

"Ey baba bu gece yatırdım." der.

ey

Bu hayal geçti içimden ey uya

10/18

Ey amca, içimden bu düşünce geçti.

ey

Yusuf eder ana ey katı yürek

12/7

Yusuf, ey katı yürek, der.

ey

Ey acep kaçan gele Yusuf deyü

15/13

Ey acaba ne zaman gelecek Yusuf diye.

ey

Dür yağardı sen dererdin ey yara

19/9

Ey dost, inci yağardı, sen toplardın.

ey

Geldi gördü gitti aklı ey yara

21/22

Ey dost! Geldi, gördü, aklı gitti.

ey

Eydür ey kaadir Çalap ~-1! özümü

24/13

"Ey Allah'ım ! Kendimi.;." der.

ey

Eydür ey oğlan kaçar mısın yani

25/6

"Ey oğlan! Yani kaçar mısın?" der.

ey

Ol kara kul eder ana ey hoca

25/19

O kara kul ona "Ey hoca" der.

ey

Etti ey Kaadir Çalap döndüm sana

30/5

"Ey kudretli Allah, sana döndüm" dedi.

ey

Aşık olan deli m'ey usdan alu

33/22

Ey akıldan üstün! Aşık olan deli mi?

ey

Sözü muhtasar kılalım ey yara

37/5

Ey dost! Sözü kısa tutalım.

ey

Etti kim ey Halık-ı Levh ü Kalem

46/21

Dedi ki: "Ey Allah'ım"

ey

Yavuz iş nite kılırsın ey kişi

51/4

Ey kişi! Kötü işi nasıl yaparsın?

ey

Kavlaştılar Zelihayı ey amu

54/20

Ey amca! Zeliha'yı konuştular.

ey

Bu sözü Zelha eşitir ey uya

55/17

Ey amca, bu sözü Zeliha işitir.

ey

Buyruğum tut Mısr'a vargıl ey yara

59/10

Ey dost! Buyruğum Mısır'a gitmendir.

ey

Bir acep düş görür ol saki i (ey) yar

60/5

Ey dost! O saki bir acayip düş görür.

ey

Eder ey Kaadir Çalap geldim sana

62/19

"Ey kudretli Allah sana geldim" der.

ey

Ey acep Yusuf mudu yoksa dildar

66/17

Ey dost! Acaba Yusuf muydu?

ey

Ne ki var ise zindan ehli ey amu

71/21

Ey insanlar! Zindanda ne kadar kişi varsa ...

ey

İşler edem beğenesin ey amu

78/10

Ey insanlar, işler yapayım beğenesin.

ey

Ol yedi yıl bay

78/16

Ey insanlar, o yedi yıl zengin ve yoksul...

ey

Maksudumuzu hasıl kıl ey Kerim

80/9

Ey Kerim, maksadımızı ortaya çıkar!

ey

Kim görevüz didarını ey Rahim

80/10

Ki yüzünü görelim, ey Rahim!

ey

Leşker _ü haşem derilir ey amu

81/16

Ey insanlar! Asker ve ordu toplanır.

- ey
ey

ü

yoksul ey amu

Etti ey Yusuf esirgegil halim
.-

-

· 83/13

Ey Yusuf, halimi esirge, dedi.

Bir kapıya derdi şehri ey amu

87/T

Ey amca! Şehri bir kapıya topladı.

ey

Gitti andan kurudu ol ey amu

111/14

Ey insanlar! (Hepsi) andan gitti, kurudu.

ey

Yine etti ey benim gözüm nuru

115/7

Yine "Ey benim gözümün nuru!" dedi.

ey

Kandasın ey Bünyamin'im gel beri

115/8

Nerdesin ey Bünyamin'im, beri gel.

ey

Görünmeyenim ey Bünyamin'im eşi

115/1 O

Ey Bünyamin'imin eşi; görürımeyenim.

ey

Döndü eder ey Yakup oğlanları

121/1

Ey Yakup oğlanları, der.

ey

Hoş süal var bu arada ey paşa

125/3

Ey paşa bu arada hoş söz var.

)

ey

Erdi Beşir Ken'an'a imdi ey dedi

128/5

Şimdi Beşir Ken'an'a erdi."Ey" dedi.

ey

Çün eriştim ben atama ey amu

133/9

Ey insanlar! Nitekim ben babama eriştim.

ey

Atasiyçün kıldı azat ey amu

133/20

Ey insanlar! Atası için serbest bıraktı.

ey

Şükr kıldı Yakup anda ey amu

134/22

Ey insanlar! Yakup orada şükretti.

ey

Ben dahi gitgil bu şehrden ey dedem

137/2

Ey dedem, ben dahi bu şehirden gideyim.

ey

Biri İbrahim ikinci İslah ey yar

138/14

Ey dost! Biri İbrahim, ikincisi İslah.

ger

Ger kılavuz ol günaha bir gez ah

3/10

Eğer o günaha bir kez ah edersek ...

ger

Ger kılırsanız bunu siz dünyada

11/11

Eğer siz bunu dünyada bırakırsanız

ger

Yusuf eydür ger varırız putlara

28/19

Yusuf: "Eğer putlara gidersek" der.

ger

Sıdkile ger salavat hoş edesin

34/16

Eğer doğrulukla salavat getirirsen iyi olursun.

ge_ı:~

Ger iledem göresin putlar yüzün

42ll

Hiç olmazsa seni götüreyim, putların yüzünü göresin

ger

Ger-inandınsa Hak'ın.birliğine

94/3

Eğer Allah'ın birliğine-inandıysan ...

ger

Ger inanmazsan üş kolumdabak beri

100/2

Eğer inanmazsan işte kolumabak.

ger

Ger kılır ise sana aklın yarı

100/5

Eğer sana aklın yardım ederse.

ger

Ger tutarsanız kulak üşbu söze

130/22

Eğer bu söze kulak tutarsanız ...

-

)

ger

Ger dilersen sen anı ündeyesin

135/13

Eğer sen onu götürmeyi dilersen ...

ger

Ger şefaat eyler isen sen bana

143/6

Eğer sen bana şefaat edersen ...

ger...ger

Ger Yusuftur, ger yad er, ya Rap anı

66/19

Ya Yusuftur ya başka biri. Ey Allahım onu ...

33/6

İster beni öldür ister ateşe .at.

gerek... gerek Gerek öldür beni gerek oda at

geri

Şimden geri andadır sana durak

136/22

Şimdiden sonra sana durak oradadır.

gey

Yeğ idi gey andını sımayadın

11/8

Sözünü bozmasaydın pek daha iyi olurdu.

gey

Yolda meğer var idi bir gey ağaç

15/11

Meğer yolda bir iyi ağaç vardı.

gey

Uğrudur, kaçgıncıdır gey saklagıl

22/24

Hırsızdır, kaçaktır çok iyi sakla.

gey.

Hem kaçaktır hem yalancı gey sakın

24/1

Hem kaçaktır hem de yalancıdır, çok iyi korun.

gey

Gey aziz tut bu oğul olsun bize ·

40/22

Pek aziz tut, bu bize oğul olsun.

gey

Kutlu kuldur bu oğlan gey anlagıl

41/1

Bu oğlan değerli kuldur; çok iyi anla.

gey

Birini akık kılalar gey kızıl

45/9

Birini çok kızıl akik yapsınlar.

gey

Sen ya mel'un fitneyi gey katı

49/9

Sen, ya lanetlenmiş!

gey

Sakiye giydirdiler gey hil'ati

61/13

Sakiye pek süslü elbise giydirdiler.

gey

Yusuf eder beni angıl gey S?~ün

61/19

Yusuf, "Beni sözünde çok ant" der.

gey

Bir ağaçgördün rrıü anda gey kaba

Ô4/10

Orada.çok büyük bir ağaç gördün mü?

gey

Hiç anı gördün mü sen gey anlayu

64/14

Hiç sen onu çok ağlarken gördün mü?

gey

Gey duan olsun senin andan yana

66/2

Ondan taraf senin duan çok olsun.

gey

Ol garip bayıttı gey beni katı

66110

O garip beni çok zengin etti.

gey

Yusuf un var idi bir gey atı

81/7

Yusuf'un birçok atı vardı.

gey

Yusuf binse kişner idi gey katı

81/8

Yusuf binse çok fazla kişnerdi.

gey

Ol yol üzre ev yaptı gey ulu

82/23

O yol üzerine çok ulu ev yaptı.

gey

Bizi hoş ağırladı gey toyladı

94/23

Bizi hoş ağırladı, çok sevindirdi.

Fitnesi çok olan.

Girmeniz bir kapıdan gey sakının

96/11

Çok korunun, bir kapıdan girmeyin.

Sureti hup yoğ idi anın gibi

5/8

Onun yüzü gibi güzel yüz yoktu.

gibi

Gülmedi ömründe hiç anın gibi

10/8

Hiç ömründe onun gibi gülmedi.

gibi

Sel gibi akar anın gözü yaşı

18/14

Onun gözünün yaşı sel gibi akar

gibi

Hiç ayrık ağlamad'anın gibi

24/16

Artık hiç onun gibi ağlamadı.

gibi

Şunun gibi melik tapardı haça

32/19

Onun gibi hükümdar haça tapardı.

gibi

Kul olan bunun gibi ton mu giye

41/12

Kul olan bunun gibi kıyafet mi giyer?

gibi

Zeliha eydür senin gibi kul

41/13

Zeliha, "Senin gibi kul..." der.

gibi

Karanlık dün gibi sanasin gece

49/18

Dün gibi karanlık, gece sanırsın.

gibi

Bin benim gibi sana olsun gulam

58/4

Sana benim gibi bin kişi köle olsun.

inci gibi yaratmıştı anı Hak

59/4

gey
-gibi

gibi

.

- 92/8

-·

Allah onu inci gibi yaratmıştı.

'gibi

Peygamberler kaçan kıla bunun gibi

gibi

Gözlerinden sel gibi yaş akıtır.

103/14

Gözlerinden sel gibi yaş akıtır.

gibi

Kenan'da hiç yoğumuş anın gibi

103/24

Kenan'da onun gibi hiç yokmuş.

gibi

Bu zamanda kanda var sizin gibi

116/8

Bu zamanda sizin gibi nerde var?

gibi

Gözlerinden sel gibi yaş akıtır

119/14

Gözlerinden sel gibi yaş akıtır.

gibi

Ettiler bunun gibi kul satmadık

120/15

Bunun gibi kul satmadık, dediler.

gibi

Biz bunun gibi biti hot yazmadık

120/16

Biz bunun gibi mektup da yazmadık.

gibi

Kamunuzun işi üş bunun gibi

123/4

Hepinizin işi işte bunun gibi ...

Ne zaman Ki Peygamberler hunun gibi yapar.

gibi

Ken'an'daki ev gibi ev eylegil

135/17

Ken'an'daki ev gibi ev yap.

gibi

Ben bunun gibi taam hiç yemedim

136/8

Ben bunun gibi yemek hiç yemedim.

gibi

Peygambere bunun gibi yemek yaramaz

136/9

Peygambere bunun gibi yemek yaramaz.

gibi

Peygamber olan bunun gibi yemek yemez 136/1 O

peygamber olan bunun gibi yemek yemez.

ğer

Etti kim ol gönlek ğer yırtık ola

54/1

Dedi ki o gömlek eğer yırtıksa ...

hele

Zelha eder hele kılgıl bir çare

44/15

Zeliha: Hele bir çare bul, der.

hele

Hele buluver bana ol oğlanı

109/14

Hele o oğlanı bana buluver.

hem

Hem yine bizden selam yaranlara

4/11

Hem yine dostlara bizden selam.

hem

Bunu der Yusufu (hem) öper koçar

14/17

Bunu söyler. Yusufu öper, kucaklar.

hem

İletirler Yusuf'u hem odağa

22/3

Yusuf u hem o dağa getirirler.

hem

Hem ediniz bana bunun aybını

23/18

Hem bana bunun aybını söyleyin.cc-

"

-

hem

Gelin anayazınız hem bir biti

23/19

Gelin hem.ona -bir mektup yazın.

hem

Hem uğrudur koymagil malın yakın

24/2

Hem hırsızdır. Malına yakın koyma!

hem

Hem satın almaklığa kıldı talep

37/1 O

Hem onu satın almak istedi.

hem

Hem Kutayfer razı olur sözüne

37/15

Hem Kutayfer sözünü kabul eder.

hem

Ol bilir hem eşkere, gizlileri

43/5

Hem açıkta olanları, gizlileri o bilir.

hem

Akık zebercetten olsun hem başı

45/15

Hem başı akik zebercetten olsun.

hem

Ede sırat böyle ince hem yüce

49/17

Sırat böyle ince hem yüce, der.

hem

Hem yine bir el çıktı görünü

51/12

Hem tekrar bir el çıktı, görünür.

hem

Bir Bıçak hem bir turunç verd' eline

56/8

Eline bir bıçak hem bir turunç verdi.

hem

Hem tonun dahi Yusufun çıkarır

58/1

Hem Yusuf un kıyafetini dahi çıkarır.

hem

Hem ittifaklaşın hon-salar daki

59/14

Hem sofra sahibiyle de anlaşın.

hem

Hon-salara etti hem seni dahi

61/5

Hon-salara "Hem seni de ... " dedi.

hem

Hem dahi bildirdiler çok nimeti

61/14

Hem de çok nimeti bildirdiler.

hem

Belli dediğin anladım hem tanladım

64/18

Dediğin belli, anladım hem şaşırdım.

hem

Dün

73/6

Hem her gün biz cehennemde yanarız.

hem

Ağu dahi olsa hem içe idim

74/8

Zehir dahi olsa hem içerdim.

hem

Bahıcak şeyh

hem sağir

80/1

Şeyh ve büyük ve hem de küçük bakacak.

hem

Ol makamı şüphesiz hem göreler

80/6

Şüphesiz o makamı da görürler.

hem

Deyeler kamusu (hem) ya Rabenna

80/7

Hepsi de "Ya rqgenna" derler.

hem-

Ol yolu hem Zeliha duymuş idi.

82/22

ü

gün biz tamuda hem yanarız

ü

kebir

ü

-

Hem Zeliha o yolu duymuştu.
--

hem

"Malik Reyyan dahi hem hazır gelir.

86/1

Hem hükümdar Reyyan dahi hazır gelir.

hem

Ken'an'dan geldiler hem buğday ala

91/2

Buğday almak için Ken'an'dan geldiler.

hem

Biz dahi sever idik hem kamumuz

92/13

Hem hepimiz dahi severdik.

hem

Hem dahi Mısır'daki bol nimete

93/2

Hem de Mısır'daki bol nimete (ulaşmıştır.)

hem

Tatlı iyi geldi hem sizden bize

94/14

Hem sizden bize güzel geldi.

hem

Döndü hem oğlanlarına söyledi

95/8

Hem de döndü, oğullarına söyledi.

hem

Bünyamin geldi hem kıldı tapu

97/2

Bünyamin geldi hem tapındı.

hem

Üş gelişim benim hem andandürür

97/22

İşte benim gelişim hem oradandır.

hem

Ol kadar idi hem anın eni

100/10

Hem onun eni o kadardı.

hem

Hem sana tedbir kılanı bir dürlü iş

106/10

Hem sana bir çeşit iş vereyim.

hem

Yedirdi yokluya hem varlıya

110/2

Yoksula hem de varlıklıya yedirdi.

hem

Hem sığagil arkasın elin ile

111/11

Hem arkasını elin ile sığa.

hem

Hem eşitem söyleye tatlı sözün

116/6

Hem tatlı söz söylesin, işiteyim.

hem

Kabul eyle sen bizden hem bu sözu

116/18

Hem sen bu sözü bizden kabul et.

hem

Gözlerim görmediğin hem ayt ana

117/16

Hem ona gözlerimin görmediğini söyle.

hem

Kurt yeyen oğlumu hem yazgıl ana

117/21

Hem ona kurdun yediği oğlumu yaz.

hem

Andan sonra hem Tanrı'dan korkmayı

123/2

Ondan sonra hem Tanrı'dan korkmayarak ...

hem

., ~ Hem yerinden kavzanıp turmaz ola

-

126/20

-, Bern yerinden kuşatıp durmaz olacak.

-·

hem

Gördü ton yur bir avrat hem darde

128/6

Bir kadın gördü çamaşır yıkar hem düzeltir.

hem

Yetmiş yıldan sonra (hem) bulmuş idi-

133/12

Yetmiş yıldan sonra (hem) bulmuştu.

hem

Haber verir hem andaki kavime

136/4

Hem oradaki kavime haber verir.

hem

Yakup anda girur ü hem oturur

136/5

Yakup oraya girer ve hem oturur.

hem ...hem

Hem kaçaktır hem yalancı gey sakın

24/1

Hem kaçaktır hem de yalancıdır, çok iyi korun.

hem ...hem

Dolu aya benzer olur hem yüzü

85/23-24

Hem yüzü dolunaya benzer

Görür olur hem anın görmez gözü
hot

Ol hot bize aydı verir görüşün

hem de onun görmeyen gözü görür.
6/14

O da bize görüşünü söyleyiver.

~

hot

Ne ho(t) hesilen acısın duymadılar

56/22

Ne de kesilme acısını duymadılar.

hot

Tenleri hot tutuşup göyner idi

74/16

Tenleri de tutuşup yanardı.

hot

Darlık olur ne ho(t) eser anda yel

78/20

Darlık olur ne de orada yel eser.

hot

Yusuf'un hot öğüne gelmez idi

82/17

Yusuf'un da aklına gelmezdi.

hot

Ne hot eşitti ol ah ettiğini

83/16

Ne de onun ah ettiğini işitti.

hot

Ne hot bilir görürse şehrin yolun

97/4

Ne de şehrin yolunu görürse bilirdi.

hot

Ne ho(t) gördüm ben anı bana inan

109/18

Ne de ben onu gördüm, bana inan!

hot

Biz bunun gibi biti hot yazmadık

120/16

Biz bunun gibi mektup da yazmadık.

hot

Bilmediğimiz haberi hot vermeziz

120/18

Bilmediğimiz haberi de vermeyiz.

hot

Mısr ekini hiç bitmez ne hot out

142/1

Mısır ekini ne de otu hiç bitmez.

için

Atasiyçün kıldı azat ey amu

133/20

Ey insanlar! Atası için serbest bıraktı. .•

için

Var ise anın için oldu bu iş

25/21

Var ise bu iş onun için oldu.

için

Senin için bir azim saray kıla

44/18

Senin için büyük bir saray yaptırsın.

için

Anın için ırgaram şimdi başım

68/12

Onun için şimdi başımı sallarım.

için

Anın için urdum anı zindana

71/3

Onu onun için zindana vurdum.

için

Senin için sakladı beni katı

86/12

beni senin için sakladı.

için

Mısır'lı için müşebbek eyledi

87/5

Misir'lı için şekillendirdi.

için

Anın için timar eder bu bize

91/11

Onun için bu bize bakar.

için

Anın için ağladım döne döne

94/18

Onun için döne döne ağladım.

-

için

Anın için geri döndürdü şunu

96/4

Onun için şunu geri döndürdü.

için

Anın için yemedik şimdi aşı

101/17

Onun için yemeği yemedik.

için

Anın için söyledim anı size

114/7

Onun için onu size söyledim.

için

Dün (ü) gün anın için inletmegil

118/18

Her gün onun için inletme!

için

Ol gönleği anın için verbidi

125/17

O gömleği onun için verdi.

için

Yusuf için dün'ü gün inlediği

127/2

Yusuf için her gün inlediği ...

için

Anın için geldik üş sinin kaza

137/13

Onun için geldik, işte mezarı kazarız.

için

Yusuf için anda bir tatut kılır

141/18

Orada Yusuf için bir tabut yapar.

ile

Sana sattık aybile kulumuzu

23/22

Kulumuzu sana ayıbı ile sattık.

ile

Sultanlığ ile geçişer ömrün yaşın

5/22

Ömrün yaşın sultanlık ile geçecek

ile

Varıram bunların ile, ben dakı

9/10

Ben de bunlarla beraber giderim.

ile

Gelir iken sizin ile bunda ben

10/14

ile

Ayruk ile iletiben satıcı

22/20

Fazlalığı ile satıcıya ileterek ...

ile

Ol pul ile bunlar satu eyledi

23/11

Onlar o para ile sattı.

ile

Kar yağar yağmur ile heybet tolu

25/13

Heybetli yağmur ile kar yağar.

ile

Sel, suyiyle yazı olur toptolu

25/14

Her yer sel suyuyla dolar.

ile

Ol balık söyler Çalap sun'u ile

31/17

O balık, Allah'ın yardımıyla konuşur.

ile

Sıdkile ger salavat hoş edesin

34/16

Eğer doğrulukla salavat getirirsen iyi olursun.

ile

Bu şart ile söyleyem çün bilesin

38/11

Nitekim bu şart ile söyleyeceğim, bilesin.

-

Ben sizinle buraya gelirken ...

ile

Hazne dolmuş mal ile batar tana

39/16

Hazine mal ile dolmuş; şaşkınlığa düşer.

ile

Hazne tolmuş mal ile uçtan uca

39/18

Hazine uçtan uca mal ile dolmuş.

ile

Elli yıldır yanaram hicrin ile

48/13

Elli yıldır ayrılık acın ile yanarım.

ile

Nazar eder fitne ile doluben

49/2

Fitne ile dolarak nazar eder.

ile

Çünkü girdi Zelihayle halvete

49/6

Nitekim Zeliha ile tenhaya girdi.

ile

Kulların Hak rahmetiyle toylaya

50/8

Kulların, Allah'ın rahmetiyle sevincinden ağlasın

ile

Aşk ile Zeliha'ya döner bakar

52/12

Zeliha'ya aşk ile döner bakar.

ile

Söyledi oğlan Çalap sun'u ile

53/21

Oğlan, Allah'ın kudreti ile söyledi.

ile

Aşk ile boğdun canım al öleyim

54/16

Aşk ile boğdun, canımı al öleyim.

ile

Sabrile her iş çıkar bir gün başa

58/22

Her iş sabır ile bir gün başa çıkar.

ile

Hoşluk ile erişesin devlete

61/4

Hpşlıık ile devlete erişesin.

-

-

ile

Anın ile söylegil bir kaç kelam

69/2

Onun ile birkaç söz söyle.

ire

Benim ile sana selam kıldılar

75/2

Benim ile sana selam söylediler.

ile

Uçmağa gireler ol nişan ile

76/8

O nişan ile cennete girerler.

ile

Bu nişan ile uçmağı biz nideriz

76/19

Bu nişan ile cenneti biz ne yaparız?

ile

Yusuf ile tanışır tedbir eder

78/4

Yusuf ile tanışır tedbir eder.

ile

Girür Yusuf Zelha ile gerdeğe

86/6

Yusuf Zeliha ile gerdeğe girer.

ile

Kafir olan düşe oda suçile

88/22

Kafir olan suçu ile ateşe düşsün.

ile

Nimet ile anları ağırlagil

91/4

Nimet ile onları ağırla!

ile

Geldiler Yakup ile görüştüler

94/6

Geldiler, Yakup ile görüştüler.

ile

Mısr'ın issi sizin ile neyledi

94/20

Mısır'ın hükümdarı sizin ile ne yaptı?

ile

Ön kardaşım ile geldim ben uya

98/1

Amca, ben on kardeşim ile geldim.

ile

Benim ile ol delim yol yürüdü

99/16

O benim ile çok yol yürüdü.

ile

Hem sığagil arkasın elin ile

111/11

Hem arkasını elin ile sığa.

ile

Yehuda kaldı anda anın ile

113/13

Yehuda orada onun ile kaldı.

ile

Gönlüm anın ile avunduğunu

118/1

Gölümün onun ile avunduğunu söyle.

ile

Yohsa dua kılıram zari ile

118/11

Yoksa inleyerek dua ederim.

ile

Ver salavat sıdkile Peygambere

125/8

Peygambere sıdk ile salavat ver.

ile

Tanrı emriyle derile katına

134/7

Tanrı emri ile katına toplanacak.

jlt

On olğun kendüle bile alır

. J37/4

ile

Kadehin içi şarap ile dolu

138/2

Kadehin içi şarap ile-dolu.

ile

Yusuf ile ol dahi varır bile"

140/4

O dahi Yusuf ile gider.

ile

Reyyan ile çak tanışık kıldılar

142/11

Reyyan ile derhal anlaştılar.

ile

Ol şehr içi nimet ile doldu der

142/14

O şehrin içi nimet ile doldu, der.

ma
ma

İlla bunda Kutayfer yok pes kanı

47/10

Fakat burada Kutayfer yok. Öyleyse nerede?

İlla kaçan kim varasız ol şehre

96/9

Mutlaka, ne zaman ki o şehre gideceksiniz ...

iyçin

Budağ iyçin ağlar dün gün zar

64/16

Her gün budak için inleyerek ağlar.

kaçan

Biz var iken kurt anı kaçan kapa

7/22

Biz varken kurt onu nasıl kapsın?

ü

zar

On oğlunu bile kendi ile birlikte alır.

kaçan

Kaçan kılsa Kutayfer beni talep

86/14

Ne zaman Kutayfer beni istese...

kaçan

Yusuf iysi burnundan kaçan gide

128/2

Ne zaman Yusuf'un kokusu burnundan gider...

kaçan

Kaçan vara benden sana bu biti

131/5

Ne zaman bu mektup benden sana varacak...

kaçan kim

İlla kaçan kim varasız ol şehre

96/9

Mutlaka, ne zaman ki o şehre gideceksiniz...

kaçan kim

Kaçan kim Mısr'a girdiler eşit yara

96/17

İşit dost! Ne zaman ki Mısır'a girdiler...

kadar

Şol kadar kim bin ikiyüz yıl ola

13/19

O kadar ki bin iki yüz yıl olsun.

karşı

Ata biner Yusuf a karşı varır

27/22

Ata biner Yusuf a doğru varır.

karşı

Aris ehli Yusuf a karşı varır

29/11

Aris topluluğu Yusuf a doğru gider.

karşı

Cümlesi Yusuf a karşı gittiler

30/12

Hepsi Yusufa doğru gittiler.

karşı

Yusuf a karşı akıtır göz yaşın

50/18

Gözyaşını Yusufa karşı akıtır.

karşı

Ol zindanda Yusuf a karşı varır

71/12

O zindanda Yusufa doğru gider.

. ·.c,

- karşı

Ağlaşırlar Yusuf a karşı katı

karşı

Nice kul oldu sana karşı ayan

80/22

Sana karşı-ne kadar kul oldu, meydanda.

karşı

Ana karşı sığadı Yusuf kolun

98/10

Yusuf, ona karşı kolunu sıvadı.

ki

Gör ki ne şirin hikayettir bunu

4/16

Bunun ne şirin hikaye olduğunu gör.

ki

Komagıl Yusuf u ki yere ere

12/18

Yusuf u koyma ki yere insin

ki

Ne ki kurt var kamu bunda getirem

18/2

Burada ne kadar kurt varsa getireyim.

ki

Hoca buyurdu ki hon getirdiler

19/22

Hoca buyurdu ki yemek getirdiler.

ki

Diledi ne ki andan suçu varın

26/2

Ne kadar suçu varsa ondan diledi.

- 71/16

Yusuf a.karşı çok ağlaşırlar.

ki

Ne ki ol buyurdu anı ettiler

26/14

Ne kadar emir verdiyse onu yaptılar.

ki

Ol yaratır dünyada her ne ki var

26/22

Dünyada her ne varsa o yaratır.

ki

Tanrı birdir ne ki varsa ana kul

28/24

Tanrı birdir, her ne varsa ona kuldur.

ki

Her ki verir bir altunu görür anı

30/19

Kim bir altın verirse onu görür.

ki

Çün diler Yusuf ki kendözün yuya

31/13

Nitekim Yusuf ister ki kendi kendini yıkasın.

ki

Ki Yusuf üzre deriliben gelmedi

36/18

... Ki Yusuf'un üzerine toplanarak gelmedi.

ki

Er

36/19

Şehirin içinde ne kadar kadın-erkek varsa ...

ki

Ne ki malim var ise verin ana

37/3

Ne kadar malım varsa ona verin.

ki

Ne ki görse eydür üş Yusuf budur

41/18

Ne görse "İşte Yusuf budur." der.

ki

Ol ki aşık olmadı ol ne bilir

44/10

O ki aşık olmadı, o ne bilir?

ki

Sor ki Yusuf'ta yokturur yazık

53/10

Sor ki yusuf'ta günah yoktur.

ki-

- Mısr içinde ne ki avratvar kamu

ki

Ne ki hatun var getirir saraya

55/18-

Ne kadar kadın varsa saraya getirir.

ki

Ne ki hatun var saraya getirir.

55/20

Ne kadar kadın varsa saraya getirir.

ki

Sevdiğim budur ki şimdi gördünüz

57/10

Sevdiğim budur ki şimdi gördünüz.

ki

Her ki geldi dünyaya geri gider

58/11

Dünyaya kim ki geldiyse tekrar gider.

ki

Gör ki ne gelir Yusuf'un diline

61/16

Gör ki Yusuf'un diline ne gelir.

ki

Ki kılasın Hak bunu yarlığaya

66/14

Yapasın ki Allah bunu bağışlasın.

ki

Muştuladı Yusuf a etti ki bil

67/1

Müjdeledi, Yusuf'a dedi ki bil...

ü

avrat şehr içinde ne ki var

--

54/19

- Mısır'ın içinde ne kadar .kadın var, hepsi.ı.,
--

ki

Doğru oldu ne ki ol dedi düşüm

68/11

O düşüm için ne dediyse doğru oldu.

ki

Ol ki yedi yaş sünbül göğe uçar

69/9

O ki yedi, yaş sünbül göğe uçar.

ki

Ne ki hatun varsa anda getirir

70/14

Ne kadar kadın varsa oraya getirir.

ki

Sorar anlara ki sizler aydınız

70/17

Onlara sorar ki sizler söyleyiniz.

ki

Ne ki var ise zindan ehli ey amu

71/21

Ey insanlar! Zindanda ne kadar kişi varsa ...

ki

Ben Kerim'im bil ki kerem işledim

75/14

Ben Kerim'im bil ki cömertlik yaptım.

ki

Ne (ki) malin var bana vergil kamu

78/9

Ne kadar malın varsa hepsini bana ver.

ki

Geldi Cebrail Yusuf a etti ki Hak

79/15

Cebrail geldi Yusuf a dedi ki: Allah ...

ki

Ki "el kerimü iza vaade vefa"

80/12

... Ki kerim olan kimse va'dini yerine getirir.

ki

Cebrail gökten yere indi ki bil

80/19

Cebrail gökten yere indi ki bil.

ki

Ol atturur ki Yusuf ana biner

81/1)

O attır ki Yusuf ona biner.

ki

Çıkar· şehirden Yusuf.görür ki bir garip

81/17

Yusuf şehirden çıkar. Görür-ki bir garip ...

ki

Değme gez ki çıkar idi seyrede

82/19

Çok kez ki dolaşmaya çıkardı. ---

ki

Maksudu ol idi ki kardaşları

88/13

Maksadı oydu ki kardeşleri ...

ki

Timar eder bunlar ki ne kişidir

91/14

Bunlar ki nasıl kişidir, diye bakar.

ki

Ne ki kıldılar Yusufa yazılı

100/12

Yusuf a ne yaptılarsa hepsi yazılıdır.

ki

Ki varanı haber verem kardaşına

104/12

Ki varayım, kardeşine haber vereyim.

ki

Kırk yıldır ki giymedi bir ton bütün

105/12

Kırk yıldır ki bir bütün kıyafet giymedi.

ki

Yusuf buyurdu ki hun getirdiler

106/19

Yusuf buyurdu ki hepsini getirdiler.

ki

Ne ki gücü kuvveti vardı kamu

111/13

Ne kadar gücü kuvveti varsa hepsi (gitti.)

ki

Ne ki gücüm var idi hiç kalmadı

112/1

Ne kadar gücüm varsa, hiç kalmadı.

ki

Titredi saray ki az kaldı düşe

112/16

Saray titredi ki az kalsın düşecekti.

ki

Ne ki gördünüz hikayet eyleniz

113/8

Ne kadar şey gördüyseniz anlatınız.

ki

Dileğin nedir bana ayt ki bilem

117/7

Dileğin nedir, bana söyle ki bileyim.

ki

İmdi Yusuf gör ki mile neyleye

121/8

Artık Yusuf, gör ki mile ne yapar.

ki

Ne ki söyledi tamamdır kendözü

122/8

Kendi kendine söylediği ne kadar söz varsa tamamdır

ki

Andan edersiz ki aslımız Nebi

123/3

Ondan dersiniz ki aslımız Nebi'dir.

ki

Ağlamaktan ol kolay ki avına

124/22

Ki o, kolayca ağlamaktan kurtulsun.

ki

Bu ol tondur ki Yusuf gönderir

125/12

Bu o dondur ki Yusuf gönderir.

ki

Aydayım anı ki canın sevine

125/20

Onu söyleyim ki canın sevinsin.

ki

Yus(u)fun ol vaktin ki öldü anası

125/21

O vakit.ki Yusuf'un anası öldü.

ki

Aldı idi gör ki yatı atası?

125/22

Gör ki babası bir yatılı almıştı.

ki

Yusuf ol vaktin ki gördü atasın

133/17

O vakit ki Yusuf atasını gördü ...

ki

Ne ki varsa ümmeti Muhammed'in

134/5

Muhammet'in ne kadar ümmeti varsa ...

ki

Şol gün içinde ki halk kamu ağlaya

143/7

O gün içinde ki halkın hepsi ağlayacak ...

kim

Şol kula kimbuyruğunda buluna

3/8

O kula ki buyruğunda bulunsun.

kim

Töküle bizden günah ne kim varı

4/10

Ne kadar günah varsa, bizden dökülsün.

kim

Bir söz aydam kim şekerden tatlırak

5/2

Bir söz söyleyim ki şekerden tatlıdır.

J

kim

Olmaya kim söyleyesin dahiye

5/19

Olmasın ki başkasına söyleyesin.

kim

Ettiler kim nice gördün düşü sen

6/19

Dediler ki: Sen düşü nasıl gördün?

kim

Gördüğün düşü gerek kim aydasın

6/20

Gerekiyor ki gördüğün düşü söyleyesin.

kim

Eyle kim gördüydü ayıttı düşün

7/3

Öyle ki düşünü görmüştü, söyledi.

kim

Kor karam kim Yusuf uma kurt yöne

7/20

Korkarım ki Yusufumu kurt kapacak.

kim

Turdu yerinden eşit kim neyledi

8/4

Yerinde durdu, işit ki ne yaptı.

kim

Şöyle urdu kim ne deyem ben size

9/20

Şöyle vurdu ki ben size ne deyim.

kim

Ol dahi şöyle urur kim uğunur

10/2

O dahi o kadar vurur ki kıvranır.

kim

Kişinin kim bunca kardaşı ola

10/15

Kişinin ki bunca kardeşi olsun.

kim

Ne hacet kim siz bunu öldüresiz

11/22

Ne gerek var ki siz bunu öldüresiniz.

kim

Şol kadar kiny bin ikiyüz yıl ola

13/19

O kadar ki bin iki yüz yıl olsun.

kiın

Kim erdürdü görmeğe seni-bana

14L12-

Ki seni görebileyim diye bana eriştirdi.

kim

Üşbu iş kim geldi sana eyle bil

14/15

kim

Ettiler kim ya baba Yusuf kanı

16/7

Dediler ki "Ya baba Yusuf nerede?"

kim

Bilmezem kim senin Yusuf'un kanı

18/4

Bilmiyorum ki senin Yusufun nerede?

kim

Arzulardı kim baka suretine

13/14

Arzuladı ki yüzüne baksın

kim

Gerek ise and içem kim yemedim

18/5

Gerekiyorsa and içeyim ki yemedim.

kim

Eder anda kim gördün sen ayık

19/7

Orada ki sen ayık gördün, der.

kim

Gittiler Ken'an dapa gör kim nider

19/18

Ken'an'a doğru gittiler, gör ki ne söyler.

-- Bu iş ki sana geldi, öyle bil.

kim

Selam verdi kim ya Yusuf eyle bil

20/18

Selam verdi ki "Ya Yusuf öyle bil."

kim

Sen gerek kim padişahlık edesin

14/22

Gerekiyor ki sen padişahlık edesin.

kim

Bir oğlandır kim yüzü bedr-i tamam

21/16

Bir oğlandır ki yüzü dolunaydır.

kim

Gördüler kim kafle konmuş kuyuya

22/5

Gördüler ki kafile kuyuya gelmiş.

kim

Dinleniz kim size gelmiş doğru sözüm

22/8

Dinleyiniz ki size gelmiş, sözüm doğru.

kim

"Şöyle ucuz kim yabana atarız

22/18

Öyle ucuz ki yabana atarız.

kim

Eydiniz kim bahasın verem size

22/22

Söyleyiniz ki parasını size vereyim.

kim

Ettiler kim yalancıdır bir aybı bil

22/23

Dediler ki yalancıdır, bir aybını bilin.

kim

Satarız bunu neye kim ola

23/1

Neye ki olursa, bunu satarız.

kim

Kulu idi diler kim ala gide

24/10

Kulu idi. Diler ki alıp gitsin.

kim

Sormagıl kim Yusufun hali nice

24/18

Sorma ki Yusufun hali nasıldır.

"kim

Şöyle döğer kim sanasın öldürür

- 25/9

Öyle döver-ki öldürür sanırsın

-

kim

Yusuf eder kim benim bir Tanrı'm var

26/21

Yusuf der ki benim bir Tarırı'm var.:"

kim

Kim ol şehrin Kuds idi adı yara

27/16

Ki o şehrin adı Kudüs idi.

kim

Nedir ol put kim taparsın sen anı

28/14

O put nedir ki sen ona taparsı:p..

kim

Ne kim put var düştüler yüzü kuyu

28/22

Ne kadar put varsa yüzü kuyu düştüler.

kim

Eyle san kim yusufun yandı canı

29/20

Öyle bil ki Yusufun canı yandı.

kim

Onbirinci gün eşit kim ol nider

31/10

İşit ki on birinci gün o ne yapar.

kim

Anda kim turur idi gelir dile

31/18

Orada ki dururdu, dile gelir.

kim

Kim görenler anı kalırdı tana

32/14

Ki onu görenler şaşkınlığa düşerdi.

kim

Uyanır bilmez anı kim kandadır

33/16

Uyanır, bilmez ki o nerededir.

kim

Diler isen kim kızım verem sana

35/1

Dilersen ki kızımı sana vereyim.

kim

Ol kişi çün kim eşitti bu sözü

38/17

Nitekim o kişi bu sözü işitti.

kim

Bu gez kim kendözünü gördün zelil

40/11

Bu kez ki kendikendini aşağılanmış gördün.

kim

Kanda kim varsa anı zikreylenir

41/20

Nereye giderse onu anar.

kim

Etti gel kim gösterem putlar evin

41/22

Gel ki putların evini göstereyim, der.

kim

Layık mıdır kim severem üşbu kulu

42/10

Layık mıdır ki bu kulu severim.

kim

Dahi ne kim put var ise uşanır

42/17

Ne kadar dahi put var ise kırılır.

kim

Bildi tabip kim içinde aşkı var

43/18

Doktor bildi ki içinde aşkı var.

kim

Nice kim vasfeyledim şöyle kılu

46/14

Nasıl ki anlattım, öyle yapsınlar.

kim

Etti kim ey Halık-r Levh

kim

.,_

...

--

Kalem

46/21

Dedi ki: "Ey Allah'ım"

Söyledi ol Yusufa kim beri gel

51/2

O, yusuf'a dedi ki yakına gel.

kim

Etti kim ol gönlek ğer yırtık ola

54/1

Dedi ki o gömlek eğer yırtıksa ...

kim

Ol avratlar kim anı kavlaştılar

55/7

O kadınlar ki onu konuştular.

kim

Ol kişi kim halki gıybet eyleye

55/11

O kişi ki halkı başkalarını çekiştirir...

kim

Her kişi kim konukluk ede idi

56/4

Her kişi ki konukluk ederdi ...

kim

Çağırdı kim ya Yusuf kandasın kanı

56/10

Çağırdı ki "Ya Yusuf nerdesin, hani?"

ü

kim

Tanrı'nın takdirini gör kim nider

58/12

Tanrı'nın takdirini gör ki ne yapar.

kim

Hon-salar dahi görür kim üç tenur

60/9

Sofra sahibi de görür ki üç tandır...

kim

At dahi getirdiler kim ol bine

61/15

At da getirdiler ki o binsin.

kim

Şöyle oldu ne kim ol dedi bana

68/10

Bana ne söylediyse öyle oldu.

kim

Soraram sizden kim anı aydasız

73/2

Sizden sorarım ki onu söyleyesiniz.

kim

Ede kim ben tamuya vardım idi

74/5

Söylesin ki ben cehenneme varmıştım.

kim

Kimini dahi eşit kim nedürür

74/14

Kimini dahi işit ki ne yapar.

kim

Nice kim kıldılarsa suçu katı

75/12

Ne kadar ki çok suç işledilerse ...

kim

Malik Reyyan kim puta tapar idi

77/17

Hükümdar Reyyan ki puta tapardı.

kim

Kim Yusuf buğday veri ben almadı

79/8

... Ki Yusuf buğday vererek almadı.

kim

Kim tahıl tahrisi t~kenmiş idi

79/14

... Ki tahıl deposu tt1kenrnişti.

kim

Buyruk- etti kim bu şehrden daşra çık

79116 __

- ... Buyruk etti ki bu şehirden dışarı çık.

kim

Kim görevüz didarını ey Rahim

80/10

Ki-yüzünü görelim, ey Rahim!

kim

Kim buyurdu ol Muhammed Mustafa

80/11

Ki o Muhammet Mustafa buyurdu ...

kim

Kul kim oldu gör Çalab'a secde kıl

80/20

Kul ki oldu gör, Allah'a secde kıl.

kim

Gör anı kimsana kulumdur deyen

80/21

Onu gör ki sana kulumdur diyen ...

kim

Ne bir etmek kim am günde yemek bula

82/10

Her gün ekmek ve yemek bulamazdı.

kim

01 vakit kim Yusuf gele bundan öte

83/2

O vakit ki Yusuf buradan öteye gelecek ...

kim

Bir gün oldu kim Yusuf geldi geçer

83/7

Bir gün oldu ki Yusuf geldi, geçer.

kim

Beni döndürgil Yusuf a kim seve

84/10

Beni Yusuf a döndür ki sevsin.

kim

Ol kişi kim mümindir genez geçe

88/19

O kişi ki müslümandır, geçsin.

kim

Maksut ol kim anda mümin seçile

88/21

Maksat o ki orada müslüman seçilsin.

kim

Gelir İblis bunlara gör kim nider

93/16

İblis bunlara gelir, gör ki ne der.

kim

Bunu dahi dilersiz kim iltesiz

95/11

Bunu da dilersiniz ki götüresiniz.

kim

Ne oldun kim iniledin sen katı

99/9

Ne oldun ki sen çok inil edin.

kim

Her biri kim alır anı eline

100/3

Her biri ki onu eline alır...

kim

Ol dem kim bunlar surete bakışır

101/5

O zaman ki bunlar o yazıya bakışır.

kim

Yusuf sorar ana kim noldu sana

102/7

Yusuf ona sorar ki sana ne oldu?

kim

Bunlar ederler kim anı kurt yedi

102/14

Bunlar derler ki onu kurt yedi.

103/8

Q_şeni görmeli ki avunsun.

104/14

Sözünün eri Yusuf işit ki ne der. --

kim
kim
··itim

_ Ş.eni göre ol gerek kim avına
Yusuf'u Sıddık eşitgil kim nider.ı.,
Döndü eder kim ne sorarsın anı

·- 105/3

-

Döndü der ki: Sen onu niçin sorarsın?

kim

İmdi eşidin Yusufu kim nider

106/15

Artık Yusufu işitin ki ne der.

kim

Suçluyu tutan gerek kim kınaya

110/19

Suçluyu tutan, onu cezalandırmalıdır.

kim

Turdu anda gücü yetmez kim gide

111/16

Orada durdu. Gücü yetmez ki gitsin.

kim

Bünyamin eder buyur kim ben varım

102/11

Bünyamin, buyur ki ben gideyim, der.

kim

Bir gün ola kim görem Yusuf yüzün

116/5

Bir gün olsun ki Yusufun yüzünü göreyim.

kim

Ol kuvvet kim size vermiş Hak Çalap

116/9

O kuvvet ki size Hak Çalap vermiş ...

kim

Kardaşıdır ol kim urdun zindanına

117/22

O ki zindana vurdun, kardeşidir.

kim

Buyurur oğlanlarına kim varın

118/23

Oğlanlarına buyurur ki gidin ...

kim

Her ne kim der ise ol sağ (üş) bize

121/14

İşte o sağ bize her ne söyler ise ...

kim

Ağaca asın buları kim öle

123/9

Bunları ağaca asın ki ölsünler.

kim

İletin an'atama kim sevine

124/21

Babama iletin ki sevinsin.

kim

Dertsiz kişi giyse gör kim nider

125/16

Dertsiz kişi giyse, gör ki ne yapar.

kim

Anası Rahile ol gün kim ölür

126/1

O gün ki anası Rahile ölür.

kim

İniledi etti kim ya Rabbena

126/10

İnledi, dedi ki "Ya Rabbena".

kim

Her işi kim Yusuf'un olur idi

127/7

Yusuf'un her işi ki olurdu.

kim

Ah kıldı eder kim ya Rabbena

128/17

Ah kıldı. Der ki: "Ya Rabbena".

kim

Gücü yetmez kim tura aklın dere

129/16

Gücü yetmez ki aklını durdursun.

kim

Bu gez eşit Yusuf'uzc»

131/12

Bu kez Yusuf'uişit ki ne yapar.

kim

Kul kiminsiz siz gerek-kim edesiz

134/9

Siz kimin kulusunuz, söylemelisiniz.

kim

Destur vergil kim saraya ünderem

135/10

İzin ver ki saraya götüreyim.

kim

Pes gerek kim bir kiçi ev yapasın

135/14

Böyle gerekir ki bir küçük ev yaptırasın.

kim

Kim yerişe senin ömrün vadesi

139/5

Ki senin ömrünün vadesi de geliyor.

kim

Göresin kim bunlara ben ne kılanı

139/20

Göresin ki ben bunlara ne yaparım.

kim

Ol ki iyman getirir gelir yola

140/3

O ki iman getirir, yola gelir.

kim

01 yerde kim Yakup Nebi geldi idi

140/5

O yerde ki Yakup Nebi gelmişti.

neyleye

., ....•

-

kim

Hayran olur her yere kim varıben

141/8

Gittiği her yere hayran olur.

kim

Yakın gelir ömrü kim çıka uca

141/10

Ömrünün bitmesi yaklaşır.

kim

Ulu oğlun okur kim ısmarlaya

141/11

Büyük oğluna okur ki ısmarlasın ...

kim

Musa eder imdi göster kim bulanı

143/9

Musa "Şimdi göster ki bulayım." der.

kim

Şunun üzre kim kıla şefaatın

143/12

Şu şartla ki şefaat edecek.

kim

İletir Yakup dapa gör kim hider

143/14

Yakup'a doğru iletir, gör ki ne yapar.

kim

Bir gez kim bakıp yüzünü gördünüz

57/5

Bir kez ki bakıp yüzünü gördünüz.

lace rem

Kıymet urdu lacerem sana Celil

40/12

Şüphesiz , Allah sana kıymet verdi.

lacerem

Oda düşen lacerem yana pişe

49/20

Ateşe düşen şüphesiz yansın, pişsin.

lace rem

Lacerem gıybet kılan müzdün yıkar

55/13

Şüphesiz başkalarını çekiştiren mükafatını yıkar.

lacerem ki

Lacerem ki ondokuz y~rmak pula

40/9

Şüphesiz ki on dokuz yarmak pula I satıldın.

meğer

__Okur iken bilmiş idi ol meğer

13/11

_Meğer o okurken anlamıştı

meğer

Yolda-meğer var idi bir gey ağaç

15/11

Meğer yolda bir iyi ağaç vardı.

meğer

Mısır'da bir bezirgan vardı meğer

18/16

Meğer Mısır'da bir bezirgan vardı.

meğer

Gözgüye baktı idi Yusuf meğer

20/22

Meğer Yusuf aynaya bakmıştı.

meğer

Suç kılmış vardurur bunda meğer

25/16

Meğer burada biri suç işlemiş.

meğer

Kul seven kişi meğer deli ola

55/5

Kuluna aşık olan kişinin deli olması gerekir.

meğer

Dediler feriştedir üşbu meğer

57/2

Meğer bu melektir, dediler.

meğer

Yusuf'un bir dayası vardı meğer

108/20

Meğer Yusufun bir dadısı vardı.

meğer

Taam yerken Yusuf alırdı meğer

109/22

Meğer yemek yerken Y_usuf alırdı.

meğer

Kafirler kılırlar giley meğer

139/12

Meğer kafirler onu atacaklar.

ne...ne

Ne ben yedim ne onlar yedi anı

18/3

Onu ne ben yedim ne de onlar yedi.

ne...ne

Ne nakşın koydu anın ne nakkaşın

47/17

Ne resmine, ne de resmi yapana dikkat etti.

ne ...ne

Ne yiğit koyalım içinde ne koca

111/4

İçinde ne yiğit bırakalım ne de yaşlı.

nitekim

Nitekim severdi anı atamız

92/14

Zira atamız onu severdi.

nitekim

Nitekim aldınız Yusufu toladu

95/14

Nitekim Yusufu aldınız, zarar gördü.

ön din

Taamdan ôndin turunç verir idi

56/5

Yemekten önce turunç verirdi.

ön din

Kamudan öndin Zeliha söyledi

70/21

Herkesten önce Zeliha söyledi

ön din

Kendinden ondin ol Zelha hatun ölür

141/13

Kendinden önce o Zeliha hatun ölür.

ötrü

Bu11ian ôtru dur Çalab'a secde kıl

14/16

Bundan dolayı Allah'a secde kıl.

-ötrü

Neden otrü yanmamış aydın bize

73/4

Hangi sebepten dolayı yanmamış, bize.söyleyin.

pes

Tonunda kurdun nişanı pes kanı

11/4

Öyleyse kıyafetinde kurdun işareti nerede?

pes

İlla bunda Kutayfer yok pes kanı

47/10

Fakat burada Kutayfer yok. Öyleyse nerede?

pes

Vezir varır getirir pes saraya

91/5

Nitekim vezir gider, onları saraya getirir.

pes

Pes gerek kim bir kiçi ev yapasın

135/14

Böyle gerekir ki bir küçük ev yaptırasın.

sonra

Bundan sonra imdi anla söz yatın

4/13

Şimdi, bundan sonra sözümü anla.

sonra

Kırk yıldan sonra gör andan avun

15/20

Kırk yıldan sonra gör, onunla avun.

sonra

Elli yıldan sonra gelgil istegil

20/4

Elli yıldan sonra gel, iste.

--

---

sonra

Yine andan sonra erdi bir şehre

27/15
-

Yine ondan sonra bir şehre gitti.

sonra

Andan sonra taam yedirir idi

56/6

Ondan sonra yemek yedirirdi.

sonra

Yedi yıldan sonra halayık dinlene

69/18

Yedi yıldan sonra köle dinlenecek.

sonra

Andan sonra dak buları toylaya

77/4

Ondan sonra da bunları sevindirir.

sonra

Andan sonra vasfeyle gözüm yaşın

117/1 O

Ondan sonra gözümün yaşını vasfeyle.

sonra

Andan sonra hem Tanrı'dan .korkmayı

123/2

Ondan sonra hem Tanrı'dan korkmayarak. ..

sonra

Andan sonra Yusuf'u kavuşturanı

128/20

Ondan sonra Yusuf u kavuşturacağım.

sonra

Yetmiş yıldan sonra (hem) bulmuş idi

133/12

Yetmiş yıldan sonra (hem) bulmuştu.

sonra

İmdi dinle bundan sonra haberi

142/17

Şimdi, bundan sonra haberi dinle.

sonra

Andan sonra bunlar dahi gelir konar

99/3

Ondan sonra bunlar da gelir.

şöyle

Şöyle urdu kim ne deyerrı ben size

9/20

Şöyle vurdu ki ben size ne.deyim.

şöyle ki

İçin kokuş eylesinler şöyle ki

45/17

İçini kokulu yapsınlar, şöyle ki ...

şöyle ki

Hocasınaiçirir şöyle ki var

60/8

Şöyle ki hocasına içirir.

şöyle ki

Dulunur gökten varır şöyle ki var

69/10

Öyle ki gider, gök dolar.

şöyle ki

Sini tamam kazdılar şöyle ki var

13 7/15

Şöyle ki mezarı tamam kazdılar...

şöyle kim

Konakladı şöyle kim gerek anı

28/9

Konakladı. Şöyle ki gerek onu ...

şöyle kim

Ol Zeliha şöyle kim sevdi anı

41/15

Şöyle ki Zeliha onu sevdi.

şöyle kim

Kamu semiz şöyle (kim) nazük yürür

67/10

Hepsi semiz, öyle ki nazik yürür.

ta

Ta ine Yusuf kuyu dibine

12/12

Yusuf kuyu dibine ininceye kadar...

ta

Uçmaklık uçmakta kalalar ta ebet

89/3

Cennettekiler sonsuza kadar cennette kalsın.

ta ki

Ta ki ine Tanrı'dan rahmet bize

3/2

Bize Tanrı'dan rahmet inmesi için ...

ta ki

Ta ki gide üstümüzden bu bela

25/18

Bu belanın üstümüzden gitmesi için ...

taki

Ta ki Yusuf yüzünü bir gez görür

31/4

Yusuf'urı yüzünü bir kez görmek için ...

ta ki

Ta ki suçum malike ayttırmayan

70/8

Suçumu hükümdara söylettirmeyinceye kadar...

ta ki

Ta (ki)Yakup bilmeye Yusuf varı

94/1

Bu sebeple Yakup, Yusuf'un varlığını bilmesin.

taki

Ta ki bunlar doyunca taam yeye

101/20

Bunlar doyuncaya kadar yemek yesin.

ta ki

Ta ki göre canı anda sevine

102/21

Görüp, canının orada sevinmesi için ...

ta ki

Ta ki işin Tanrı anın başara

141/2

Onun işini Tanrı başarıncaya kadar...

ta kim

Etti destur ver bana ta kim varanı

18/1

Bana gitmem için izin ver, der.

u

Er ü avrat doldu kamu dam u baca

30/16

Her yeri kadın ve erkekle doldu.

.u

Bunları bağlar u zindana koyar

u

Bağ (u) bostan görünür ol gözüne

13-7/18

Gözüne bağ ve bostan görünür.

u

Dördüncü yıl sattılar bostan u bağ

79/5

Dördüncü yıl bostan ve bağı sattılar.

Ü

Şükr kılın Tanrı'ya ley! u nahar

4/5

Gece ve gündüz Tanrı'ya şükredin.

Ü

Nazın düzdüm bu sözü dün

4/15

Bu sözü her gün şiir haline getirdim.

Ü

Gördüm ay u güneş onbir yıldız

5/15

Ay ve güneş, on bir yıldız gördüm.

Ü

Çünkü gördüm şukr

14/11

Nitekim ona şükredilmesi gerektiğini gördüm.

Ü

Div u peri, cinn ü insi dürüdür

26/24

Dev ve peri, cin ve insan türetir.

ü

ü

gün

minnettir ana

--

- 59/18

-

Bunları bağlar ve zindana koyar.

Ü

Dün ü gün Tanrı deyü anı öper

27/18

Gece gündüz Tanrı diye onu öper.

u

Turugeldi ol dem u koçtu anı

51/9

O zaman geldi ve onu kucakladı.

Ü

Er ü avrat doldu kamu dam u baca

30/16

Her yeri kadın ve erkekle doldu.

Ü

Şimdi anındır bana lutf ü kerem

31/22

Şimdi bana gelen iyilik ve cömertlik onundur.

Ü

Benzi sarardı dünü gün ağlayu

33/3

Her gün ağlayarak benzi sarardı.

Ü

Kanda olursun der ü sorar katı

33/24

Nerdesin der ve çok sorar.

Ü

Altı ayda dün ü gün atlı gider

34/17

Altı ayda her gün atlı gider.

Ü

Er ü avrat şehr içinde ne ki var

36/19

Şehirin içinde ne kadar kadın-erkek varsa ...

Ü

Yüzünü görür kalu hayran ü zar

36/20

Yüzünü görür, hayran kalır.

Ü

Müşk ü anberden edeler toprağın

45/6

Toprağını müşk ve anberden yapsınlar.

Ü

Kamını doldurunuz müşk ü ıpar

45/18

Kamını misk ve ıpar doldurunuz.

Ü

Etti kim ey Halık-ı Levh ü Kalem

46/21

Dedi ki: "Ey Allah'ım"

Ü

Budağ iyçin ağlar dün gün-zar ü zar

64/16

Ü

Dönd'eder düş gördüm {ü) sordum ana

68/9

Döndü, düş gördüm ve ona sordum, dedi.

Ü

Hayr'ü şer ol kamusun andan tutar

68/22

O iyiyi kötüyü, hepsini oradan tutar.

Ü

Öd ü anberler dütüzür yoluna

71/13

Yoluna anberler dizdirir.

Ü

Dün ü gün biz tamuda hem yanarız

73/6

Hem her gün biz cehennemde yanarız.

Ü

Tutuşmuşlar göynür ü döner oda

74/18

Yanar ve döner ateşe tutuşmuşlar.

Ü

Ol yedi yıl bay ü yoksul ey amu

78/16

Ey insanlar, o yedi yıl zengin ve yoksul...

--

-

Her gün budak için inleyerek ağlar.

Ü

Doyup anın dinlene can u teni

79/18

Onun canı ve teni doyarak dinlensin.

Ü

Bahıcak şeyh ü kebir u hem sağir

80/1

Şeyh ve büyük ve hem de küçük bakacak.

Ü

Leşker

haşem derilirdi katına

81/12

Asker ve ordu onun katına toplanırdı.

Ü

Leşker u haşem derilir ey amu

81/16

Ey insanlar! Asker ve ordu toplanır.

Ü

Dün u gündüz ah ederdi ağlayu

82/15

Her gün ağlayarak ah ederdi.

Ü

Seni sever dün u gün canım benim

84/22

Her gün benim canım seni sever.

Ü

Dün (ü) gün ağlayıben kıla zarı

94/2

Her gün ağlayarak inlesin.

Ü

Yusuf eder getirin etmek

aş

101/7

Yusuf, ekmek ve yemek getirin, der.

Ü

O1 surete bakam

taam

102/12

O surete bakayım ve yemek yeyim.

Ü

Kulluk kılur iki yıl dün

günü

108/4

İki yıl boyunca her gün kulluk eder.

Ü

Dün (a) gün anın için inletrnegil

118/18

Her gün onun için inletme!

ü

a yeyem
ü

ü

-

Ü

Dün (u) gün iyi dua ola sana

118/20

Her gün sana iyi dua olsun.

Ü

Yusuf için dün'ü gün inlediği

127/2

Yusuf içinher gün inlediği ...

Ü

Oğlanların devşirir kul ü haşem

132/13

Kul ve topluluk, oğlanlarını toplar.

Ü

Leşker

haşem bindi sağ u sola

132/16

Asker ve ordu sağa ve sola bindi.

Ü

Bay u yohsul kamu hazır oldular

133/4

Zengin ve yoksul hepsi hazır oldular.

Ü

Yakup görür ü görüş kılır

135/6

Yakup onu görür ve onunla görüşme yapar.

Ü

Yakup anda girur ü hem oturur

136/5

Yakup oraya girer ve hem oturur.

Ü

Anda kıldı şehrin bünyad u ulu

140/8

O yüce şehrin temelini oraya yaptı.

ü

-

Ü

Gitsin içinden anın şekk_ü güman

140/20

Onun içinde şüphe ve güman gitsin.

vü

Hazn'için boşalttı (vü) kıldı dolu

40/13

Haznenin içini boşalttı ve doldurdu.

vü

Paresi vü kıymığı yere döşenür

42/18

Parçası ve kıymığı yere döşenir.

vü

Saki vü hon-salar yatur bir gece

60/3

Saki ve sofra sahibi bir gece yatır.

vü

Çün eşitti anı (vü) korktu canı

61/9

Nitekim onu işitti ve canı korktu.

vü

Yüzleri vü ·tenleri gönlü mağruk

72/16

Yüzleri ve tenleri, gönlü suya batmış.

vü

Buğday alıp yediler saru vü sağ

79/6

Hasta ve iyi buğday alıp yediler.

vü

Yemeği vü içmeği unutalar

79/19

Yemeyi ve içmeyi unutsunlar.

vü

Canım arzusu vü gönlüm yemişi

115/9

Canımın arzusu ve gönlümün yemişi.

vü

Çün kıyamet kopa (vü) mahluk kamu

134/3

Sonunda kıyamet kopacak ve canlıların hepsi ...

ya

Hoştur ye oğul senin üşbu düşün

5/21

Ya oğ1:1:L senin bu düşün hoştur.

ya

Ya varavuz biz anın kapısına

6/12

Veya biz onun kapısına varalım ...

ya

Ya nice yordu düşün baban koca

6/22-

Veya baban düşü nasıl yorumladı?

ya

Etti varma ya Yusuf döngil deyü

9/8

Ya Yusuf gitme, dön diye söyledi.

ya

Ya anın bunca bile eşi ola

10/16

Ya da bunca eşi olsun.

ya

Dileremya Rap görem Yusuf yüzün

13/16

Ey Allah'ım Yusufun yüzünü görmeyi dilerim

ya

Etti ya Yusuf kayırma gel beri

14/6

"Ya Yusuf, kaçma yakına gel" dedi.

ya

Etti ya Yusuf Tanrı'dan bil bu işi

14/13

"Ya Yusuf, bu işi Tanrı'dan bil." dedi

ya

Cebrail eder ya Yusuf kayırma sen

14/21

Cebrail "Ya Yusuf korkma sen" der.

--

ya

Ettiler kim ya baba Yusuf kanı

16/7

Dedilerki "Ya baba Yusuf nerede?"

ya

Etti ya Yakup sen nebisin uyan

17/19

"Ya Yakup sen peygambersin, uyan." dedi.

ya

Anı isterdim tutuldum ya resul

18/9 I

Ey Peygamber, ben onu isterdim, tutuldum.

ya

Selam verdi kimya Yusuf eyle bil

20/18

Selam verdi ki "Ya Yusuf öyle bil."

ya

Mamil eder ya Beşir haza gulam

21/15

Marni! "Ya Beşir bu köle" der.

ya

Yusuf eder ya melik eşit beni

28/13

Yusuf"Ey hükümdar, beni işit!" der.

ya

Eder ya Yusuf Nebi bana inan

31/19

"Ya Yusuf Peygamber, bana inan." der.

ya

İmdi ya nidem bu ilden ol ile irak

34/11

Şimdi ne yaparım ya! Bu il onunla uzaktır.

ya

Ya Kutayfer bu biti kaçan vara

34/20

Ya Kutayfer! Ne zaman ki bu mektup varacak. ..

ya

Zelha eder ya sanem anla halim

42/7

Zeliha "Ya put, halimi anla" der.

ya.

Daya eydür ya kızım dön bir beri

44/1

Dadı "Ya kızım bir beri dön." der.

-

ya

Zelha eder ya Yusuf-eşit beni

47/21

Zeliha "Ya Yusuf beniişit," der.

ya

Dahi tokuz yaşım(u) ya on dolu

48/18

Daha dokuz yaşım veya on doludur.

ya

Sen ya mel'un fitneyi gey katı

49/9

Sen, ya lanetlenmiş!

ya

Zeliha eder ya Kutayfer bu bana

53/1

Zeliha, "Ya Kutayfer bu bana ... " der.

ya

Ayruk özrün söyleye ya kavlaya

55/12

Başka özrünü söyler veya konuşur.

ya

Çağırdı kim ya Yusuf kandasın kanı

56/10

Çağırdı ki "Ya Yusuf nerdesin, hani?"

ya

Cebrail eder ya Yusuf geldim sana

62/3

Cebrail "Ya Yuısuf sana geldim." der.

ya

Ya kuyudan kim çıkardı et bana

62/8

Veya kuyudan kim çıkardı, bana söyle.

Fitnesi çok olan.

ya

Ya Kutayfer'den seni kim bekledi

62/10

Veya seni Kutayfer'den kim korudu?

ya

Ger Yusuftur, ger yad er, ya Rap anı

66/19

Ya Yusuftur ya başka biri. Ey Allahım onu ...

ya

Döndü eder varanı aydam ya melik

68/15

Döndü, "Ey hükümdar, gideyim söyleyim" der.

ya

Ya Resul-allah eriş ol kavime

75/4

Ya Resul-allah, O kavime eriş!

ya

Tanrı'dan dile buları ya Resul

75/5

Ya peygamber, bunları Tanrı'dan dile!

ya

Ya Rap bize ruzi kılgı! ol yeri ·

77/12

Ya Allah'ım, bize o yeri kısmetli yap!

ya

Deyeler kamusu (hem) ya Rabenna

80/7

Hepsi de "Ya rabenna" derler.

ya

Ya niçe kardaşsız bir aydınız

91/20

Ya kaç kardeşsiniz, söyleyiniz.

ya

"Haza bıdaatüna ruddet ileyna" ya baba

96/2

Ya baba! Eşyamız yine bize iade edildi.

ya

Yusuf eder oğluna ya Mişelüm

103/5

Yusuf oğluna: Ya Mişelüm, der.

ya

Ya kandadır bir bana etgil sözün

104/10

Ya nerdedir, bir bana söyle .,

'ya

G_eldi eder ya Yakup oğlun kanı

. 109/9

ya

Cebrail etti ya ne oldu bes sana

62/14

Cebrail "Ya sonunda sana ne oldu?" dedi.

ya

Ya benim körpe kuzum kurban özüm

115/11

Ya benim körpe kuzum, kurban özüm.

ya

İniledi etti kim ya Rabbena

126/10

İnledi, dedi ki "Ya Rabbena".

ya

Ah kıldı eder kimya Rabbena

128/17

Ah kıldı. Der ki: "Ya Rabbena".

ya

Reyyan eder ya Yusuf sen ko bunu

139/13

Reyyan "Ya Yusuf sen bunu koy." der.

ya

Bir karı eder ya Musa aydam sana

143/5

Bir kadın "Ya Musa sana söyleyim." der.

ya ... ya

Ya bizden gider bunu kurtulalım

76/17-18

Ya bunu bizden gider kurtulalım,

GeJdi, ya Yakup oğlun hani, der.

ya bizi ilet cehenneminde yanalım.

Ya bizi ilet tamuda yanalım
yahut

Yahu(t) Yakup anı gine yorduğun

6/4

Veya Yakup'un yine nasıl yorumladığını

yahut

Yahu(t) yetmiş gün mü, Yusufum gele

15/16

Yoksa yetmiş gün mü, Yusuf um gelsin.

yahut

Yahu(t) yetmiş gün aramızda geçe

15/18

Veya yetmiş gün aramızda geçecek.

yahut

Yahutolyedisünbül uçayu

69/11

Veya o yedi sünbül uçarak. ..

yahut

Yahut ol kız kardaşın Dünya hatun

105/11

Veya o kız kardeşin Dünya hatun ...

yana

Elini alıp gelir şehrden yana

28/6

Elini alıp şehre doğru gelir.

yana

Kişi gelsin dileyü benden yana

35/2

Biri gelsin benden taraf istesin.

yana

Gey duan olsun senin andan yana

66/2

Ondan taraf senin duan çok olsun.

yana

Tevbe kılır döner Tanrı'danyana

82/6

Tövbe eder, Tanrı'dan yana döner.

yana

İlttiler yabandan yana kodular

141/22

Götürdüle:, yabandan taraf koydular.

- Ol tabutu çıkar ko bizden yana

142/4

-o tabutu

yana --

Geri bizden yana koyalım anı

142/5---

Onu tekrar bizden yana koyalım.

yohsa

Yohsa oturgil yerinde inlegil

34/8

Ya da yerinde otur, inle.

yohsa

Yohsa müzdün yazuğa döner anlanız

55/16

Yoksa mükafatın günaha döner, anla!

yohsa

Yohsa bakmaya idi yüzümüze

91/12

Yoksa yüzümüze bakmayacaktı.

yohsa

Yohsa kemürürdük açlıktan taşı

101/18

Yoksa açlıktan taşı kemirirdir.

yohsa

Yohsa ben kamunuzu hep kıraydım

112/20

Yoksa ben hepinizi kıraydım.

yohsa

Yohsa dua kılıram zari ile

1 18/1 1

Yoksa inleyerek dua ederim.

__yana

.

-

çıkar, bizden yana koy.

yoksa

Yoksa Tanrı'dan gelir size bela

11/16

Yoksa Tanrı'dan size bela gelir.

yoksa

Yoksa Tanrı'dan gele size bela

17/10

Yoksa Tanrı'dan size bela gelecek.

yoksa

Yoksa bela eyleriz şimdi size

22/10

Yoksa şimdi başınıza bela açarız.

yoksa

Yoksa zindana ururam ben seni

57/16

Yoksa ben seni zindana vururum.

yoksa

Ey acep Yusuf mudu yoksa dildar

66/17

Ey dost! Acaba Yusuf muydu?

yoksa

Yoksa sürerler kapıdan döndürü

87/12

Yoksa kapıdan döndürerek sürerlerdi.

zire kim

Zire kim anınladır sözler tadı

3/4

Çünkü sözlerin tadı onunladır.

ziy ki

Ziy ki geldi bu arada bu haber

20/21

Öyle ki bu arada bu haber geldi.

ziy ki

Ziy ki vermiş ana alem Tarırı'sı

32/18

Öyle ki Tarırı'sı ona alem vermiş.

ziy ki

Zelha eder ziy ki bildin sen işi

43/21

Zeliha, "Öyle ki sen işi bildin. der.

ziy ki.

Ziy ki görklü eylemişsin sen bunu

4719.

Öyle ki sen bunu gösterişli yapmışsın.

ziy ki

Ziy ki bilir düşü söylemez yalan

68/6

Öyle ki düşü bilir, yaları-söylemez.

ziy ki

Binicek kişner ol at ziy ki hüner

81/14

Hüner sahibi binince o at kişner.

ziy ki

Ziy ki aşk vermiş idi Tanrı ana

85/8

Öyle ki Tanrı ona aşk vermişti.

ziy ki

Ziy ki getirdim bu sözü ben ana

86/5

Öyle ki bu sözü ben ona gerirdim.

ziy ki

Ziy ki beklemiş anı ol ferd Rap

86/8

Öyle ki onu Allah beklemiş.

ziy ki

Üşbu sağın ziy ki tatlı sözleri

121/2

Öyle ki bu sağın sözleri tatlıdır.

ziy ki

Ziy ki benzetmiş bunu der evime

136/3

Öyle ki bunu evime benzetmiş, der.

II
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SON SÖZ

Bu çalışma
Zeliha (İstanbul,

sırasında

Dehri Dilçin'in

1946 ) adlı eser kullanılmıştır.

edatları, bağlama edatları ve Zin/em
düşünülmüştür.
oluşturduğu

Çekim

şekil değiştirerek

Çalışmada,
verilmiştir.

Ayrıca

bağlama

fonksiyonuyla

kullanıldığı

eserde

o I uş turu Im uşt ur.

kullanıldığı

bazı edatların

ettiği,

Böylelikle

edat/an olmak
birlikte

fonksiyonuyla

devam

13u inceleme

isimlerle

Eserde kullanılan
kullanılmaya

olduğu Şeyyad Hamza Yusuf ı·e

edatlarının,

saptanmıştır.

kuvvetlendirme

yayınlamış

bazılarının

yapılırken

üzere

penellikle

üç ana

edatlar;
başlık

çekiııı
altında

sıfat veya zarf grupları
kullanılan

bazı

edatların

da görülmüştür.

Türkiye

Türkçesinde

tamamen

kullanımdan

aynı şekil ve fonksiyonda
kalktığı,

bazılarının

da

tespit edilmiştir.

geçen
konuyla

bütün edatlar
ilgili

kişilerin

.

alfabetik

sıraya göre, bir diı.in halinde

kolaylıkla

ulaşabileceği

bir

dizin

81
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Tanrı adın ıuuben gtrem sôzo [ •
Ta kl µw Tanrr'dan rahmet blzo
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·:·!. ·"

Evvel ebda bismillah Tann adı [11

·: :\

Z1ro kim anınladır sözler

tadı

. :l·;

Dahl bir adı anın Rahman'dürür
,,Jt

.:.
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Bafçışlar kullarına Ou!ran'dUİ:ilr [21
·,. ::.: : ..
01 Rahlm'dlr rahmet eder kulunavy:

;~

Şol kula kJrn buyruğunda

buluna

Gôrüturur her no kılsavuz günah
('

Ger kılavuz ol gilnalın blr gez ah

/

j'_,::.;-

Rahman'dUrl.1r beğışlaya Kamunun
Rııhirn'dUrl.1r göstermeye t:amuııun [ 31

~
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[•] Bu mıuada oeçen colrerm ıözO, flmdl kullanmolrta okluöu,
muz milrekkeple colrelirrn kılıôıno ıokularok ikinci mısra Ill
birinci mııro orcnndo oOyo rnôno mutobokotl temin edilmek
l,ıenmiı lse de vezin bozulmuı olduôu için doöru bir ıev yo
pılmomııtır. Metinde bu olbl ,ilintiler ve llôvııler yer yer oött
çarpıyor; fakat bunlann bir coôu ilk rnnrodo olduôu cibl,
pole; yeni bir kalemle yapılmıı oldu('ıu kin blı bu oibl dOx.elt
melerl nozan itibara almadıl
(I] Evvel ebet blımll6h Tonn adı
[2J Bu mııra,
,
Boôıılar kullanna Gvfro'n'dürıJr
ıeklinde, yahut ı
Kulların baöıılar-·ol Gufron 'dOrOr
suretinde okunmak lccbeder.
C3] Ralımon'dır boôııloyo kamınun
l«:ılı(!Jm'dir o5slermeyo ol tomuwn

'\.

ı~,-

,,
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•
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Ol Korlm' dlr au çun lU st4,'rışlıı. ya.
Bild1rc nlzo kamu ba ğ-11,ı l rıya

<,

İmdi dinlen

cözümo

tutun

luıl,uı.

Dir söz uydum. k.i ın ı;ckcrden

t·

,..-r-;---; ·

t n Ll ır a k

CUmerttif vere slzo yüce nara y
-·' _r

RJıJ:ılnıd.ir huri vere de-ğmecl ay [ -i J
ŞOJrr kılın 'I'anrı'ya leyi

Q

Var leli Kcu'uri'da bir server k iş i
-~ Adı Yalı:up

nahar

· Suç kılıru suçumuzu ba~ar

(15]

Yedi
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Hem yine bizden selam yaranJa.nı.

Bir gecc yatur ikeıı ol dUJ) g-örUr

D llhJ o 1 din ç ırıı.ğl lmamlara

lrte turıır nnı Ya kub'n eo ru r
[7)

~

/,

EıydU.rey baba yaturdum bu gece
Bir ncep dUI/ görUrcm cşlt nice

Nazın düzdüm bu sözü dün U günü
Gör ki ne şirin hlküyct tir' bunu
Ziy ı,ıirin söz Yusuf' un

kıssası

.ı\ydıvcr

[ 8J

Diııliyeııin gide gön!U gussaaı
Budur

Kur'an

[-0
ISJ

ahir kwım.lann

görklUaU

Yere cômerltir size yüce s.oroy
Hurl vere ol Rahim deornori oy
Svc kılırız tuçurnuzu booıılor
yahut,

[•J Bu

Aydayım

tı'ı.'lı.lri.nl urun barın
ol gördüğüm dUçii nnnn

Cör diırn rıy Ü gi.lnC!,J onbir
&-ede kılırlar

kamusu

yıldıı:

ba nn düz

""

içre_ muah.aflıınıı yazıaı

Sue kılını sucvmo z boöıılar
mısroda oecon <oüvüncÜ> ıözünO, metnin I Ind ,o.
lılfosindelci yaz,hı ~kfınıı oöre «oönüc:Ü> veya <oDnOdl>
lorzındo okumak icob-o ders e de, yine metnin ~ uncO so
,ohifesinde ve ayni mısradaki yazılııına côre, kefimenln
anlamını do oözönGnıı olarak bu ıekilde kabul e!m<l)1
daha uyoun bulduk.
16] Verir i-se-vüz solôtı biz an
Yahut:
Bü verlrıevü;ı: JOIÖvotı an
[7J imdi bundan so nrrr anla ıöz yalın
!~ l/y ıirin ıözdür Yuıvf"un kıuaıı

4ı

yaşında .idi Yuuu.f Nebi

SurcU hup yoğ idi anın r,föi

Tôkül o bizden günah ne kim var-ı

Bundan sonra lrrıdl anla söz yatın
Nlcedlr ayda.m Yunu! WkAyeUn

"°'

kendi peyr,n.mber kişi

Yo suf _adlı bir oğlu vardı arun f PI
lmdi cı;ılt bu sözü vuraa C!UUiı

Hoş salüvat verelim Muha.mmc<l'o
Ol yaaıklılar gtivUııcll Ahmed'e [ • ı
I
Vcriraevüz ııa!A.vatı biz n.n [6)

.f
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Döndli Ya kup .söyledl etti caruın
Sakla düşün. sözümü C!}İt benim
Olmııyn

kim söyleyesin

dahiye

I~ite duşiıni) sarın k ahıya
Hoştur ya oğuJ senin Uı,ıbu düşün
SultanJığ

ile geçiser ômrtln yaşın

Hak seni sul ta n kıhscr kn muvn

Orıbi.r knrdıışın t uriscr tapııyn
[9] Yuıuf adlı vardı bir oôlu anın
[10) Ya oöul ho ıtur senin uıbu düıün
S-0!tonotlo o e cin er ömrün, v o ırn

I 111 I

Yorar iken Yusuf'a üşbu eözü
EşJtU ol Yakub'un

öğ

cy kızı [ il

\

Malum eyi<! anı blzo oöylcyU

. /'

•:-'}

J

Eyle !dm gönlüydü nyıtt.ı düşün

Yuo(u)f Peygamber nice düş g5rdUğll.n

-: /

ı:ı:t.tllcrnltrnck gerek bunun l.çı.!n

Yahu (t) Yakup am ı;ine·yorduf;vn
Bunun dli90 doğru gelime nldevüz [ 1 n
Ettllcır gclln bunu öldürcvüe
.i I

-

Yuoufun k.ardaı,ılıınnıı dcğirlr
Nice gördü yoruldu hnbcr verir [ 12I

Eamu

,

r,,
!Jıı,,

tedbir etiller öldürmcğc

imdi dllcrler nlıbcn g-it.rncğe

ÇOn c.şltLiler bular üşbu düşü

Ettiler sultan oluma' ol blzo ·
Buyruğ edlscrdürür knmumııuı.
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l{p

Qc;f[~
ı •..

'f.l
-,~(,(

Accplcşlr tanlnşu lar hu L?l [ 13 ı I
lltWcr Yusuf'u Ynkup katına
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Söyledller ıı.özJU eözün yatına

'

ElU!cr bLı glderlı avın dnpa

-~~~-'
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Ar değil mi duruvuz tapusuna
Ya varnvus biz n nın kn pmmn

Dllerix Yusuf bile gele alı\

.
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Anı bunda lndcycllrn so ra l ırn düşün
Ol hot bize aydıvcrir görüşün [14)
(
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And verdiler d~UııU tlcı.;ll tlcyl\ [ Hl)

;"('.':!:-.

Ahvallnl bilelim a nı rı bclg ülü [15]
Gölü relim nradnn

fit rıe

kılu

İndcdilcr Yusuf'u getirdiler
Çevresinde Yusuf'un oturdular

-

YııJrup eder dinlenUı: üşbu aözü
Dl1ı,ıürnolur görllrem onblr kuru [18]
Glider iken kuzuln.rım dağılır
Anunncln körpe kuzusun kıırt nlır [ 1IJ)
/

imdi korknrnm düşlimdcn

gidl gtircm (20]

GördUğ-Urn düşten du h i grıygıJ ylrcm
Siz vn.rnaız dümüg cciz oyunu
Korkararn kim Yusuf'umn kurt yöne

EtUler kim nice gördün düşU sen
Gördüğün dilşli gerek kim n ydasın

OOndU bunlar söyledi elti baba
Blz vur iken kurt rını kaçan kapa

Nice gördün düşünü

geçen gece

Yıı nice yordu düşün baban koca

[16] And ver d.ler düıün dc öi! d evf
nn Düıü bunun do örv oclıc nid cvô z

[11 J
[12]
[IJJ
[l .{]

Yahut:
Roı:1 oellne düıu bunun nidcvüı
[18] Düıüm oldur oôr e r crn onbir kuıu
[19) Aro nndo körpe kuıum kurt olur
f7()] lmol korkmam dGıümd~n kir oörı,rn

Yohıb'un eıiıti ol öuey kırı
Gördü, yoruldu nice haber verir
Tonloıır, o ce ole sir ler bu iıi
Anı iJndep bunda soralım düıün
Biro ol hot oydıvcrir aörmüıüm
[15) Bilelim ahvalin onın beloCılü
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Biz varu-ız Yusuf'un' bileeine
Kurt mu gelir Yusururi yöresine

S.,vcr idi Yusufu

Yukup eşitti anı ah· eyledi
Turdu yerinden eelt kim neyledi

<,
':1'1!';

·,

.

Go.idi

60

nJdcm

MU

rd U Y aku b' t. Y USU f kıı.ru

7','Y'.·

"'

Y si up eder kar daştar ı &.I dıla.r
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Te!c(r)rUcc
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geyik· ıı.U\ var-dıls r
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Yuıiu!'ıln başını yur öpor koçar
Gözlerini sUrmeler In.Avert mı çar
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bat lar Y UB ur un berk beline
Yenil elin kardaşları ellno (21)

Kuşak

Şinı dl to landı ~ hen Ilı dahi
Yusufu

bana ohu [ 20 I

~ ..

YUrG ardından

"

DUn y n ytı.ğürtl U ye W ben ça ğ'ını
Ettl varına ya Yusuf döngtl dcyü

~-

Ismarlar Yua uru bunlara .kati [ ~ I

.,,

lmdf no kılır eşlt Hak kudreti
~lan

~I

Ywıu!'u aldı gider [23)

Ver sıuAvat aydayun

\

;,

\
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\c.;.

Vıı.nram bunların lle ben dakı

;~

Dünya döndU ağtayu

Ç\lnkU bir dağ ~UW- tulwıduliı.r

~{.

Eıılt imdi YuıruI'ı. ne kıldıle r

·' ..•..•

GöWrmllşken · vurdular

'.f '·

Ussu gitti turdular
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baba deycllm
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Uoııu gcldl başına açtı gözün
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Rubi! da pa ııığındırdı

kendörllıı

yolca ghlfi

And içtiler kamu kavlin' berkidü

'$

(251

Rubil dahi Yuuuf 'u urdu yüze
Ş<,ylc urdu him ne devem ben size

öğey kızı Dünya hatun
GörkJU idi pati.sa sözü bütün
Yukub'un

{2!J Yusuf'un boö,lar kuJOk b<ırlı; ~ıın.,
Yıırdl kardaılan ıılin ıılio<ı
{22J Yuıuru bunlara ıımarlor katı
[23J Yuıuru\ardaılan aldı· oidıt<
[UJ Oldüriip tcvbıı kıl;l,rıı lıam.umuz
[25J içtiler and kamu kavlin ~il

R
-:-:s.

~~

l 2:8 I

kamu yöre

.· ·"I'

~

Uşbu düzgün düzdüler

am yere

.. ,

·u·'\.

Gerl eve gellcek ·ağlayıılım,
kaptı

!cryw.eder

'!!
~

ÖldUrclim tevbe kılalım kıım.umuı; [~I
· Yarhğaya auçumın: Çilib'ımıt

Yusuf''u kurt

Y usu! eder dönmezem Tanrı ha kı

K.a.rdaşlan Yuııu!'u aldı gider [271

vartp nldee-

Gider iken kamusu tanıştılar
. Öldürelim doylben ıı.nd iç~
·~

·:·..:

.ıJ\;

Şernun dahi kasdcder
Oldürüben

öldlinna.ğa

l 29 I

dönüp eve varın.ağa

[26J Simdi dolandılar OJ henüz dahi
Yürü ardından bono Yuı(u)f'u ohv
l27] Yuıufu lrnrdoılon aldı aider
[28) Vurdular anı oölürmüıhn Y"'" f
[271 Dehl Seınun ko,dedor ôldOnn~e
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KaÇlp Yusuf ol birine rui;,'1rur [301

~·-

Berl gel dee YUBu!'ıı korkma dahi

1..<·
.x,

Öldilnuoycm ben sen.I Tann hnkı \ 3G I

~tr'.'

Ç11nkU eşitti Yebud.ıı'run söznn

.\.-,.

'l

Ol dalı! şöyle urur kim uf,rıınur

,.:\.'

Yine döner yalvarır ol birine
Ol dahi urur ne berızqr birine

~

ı..

'!,:-.
f

Sığmdı.rtlı Ywm! ana kendözün ( 37 \

Bddl Yıınul bunların nittiğini

i·

Old{irmek kandın bunlar ettiğini ( 31 I

l•f.

Kartl.ı:ı.şla.n çilnki görtlU!er nm ( 38 \

~.,

EtWcr Ychuda'yıı andın kam

:~
,<.

Bu gez anaızdan güler Yusuf Ncbı
"Gülmcdl ômrilrıde hiç anın gibi

/''

And içtin andını niçin sıdın

:("

Yeg icli gcy andını mm.;ı.yadın

7t
·,ı,
ı1i

Yehud' eder neye güldün gey ulu
El bana bildir no duydun bahtlü

ne dedi karnunuza

.·f.....

[3:.l)

)

Bı.rıığ-n. Tanrı alzl yarrrı oda

K.l.şlnln k.lın bunca kardaşı ola

5. t -

kardaşa nllc kıya I :Hl

Ou hnynl g ectl Içlrrulcn oy ııyıı

---·.

Tev be kılın bu lşo gclln

)'{> I a

Youn. Tann'd.an gelir slze be11
DJndUlcr YchudJ'ye ııöylc<lllcr
..•.

l(o nrıı b!ı: öldl\rovfü: dedilerI

Çün Cf,lllti Y ebııclıı. üşbu s<lzU

Y llhud' eder ;ıörllrnU ılinlcn

göy!lndll /IT.il [3~)

uyn

Bırnğnlım YııAııf'ıı biz knyu yn

Koctı Yuıuf ol birine ı,ôınır

lJ I J Bunlar öldOrmoöe kas.doıılölnl
Yuı/u/f

odor ıol vaki kim babam

Yahut,
Yusuf

e de r ıol vakit babam

[33] Ne de dl ısmanodı

[15] Kıldı oh, Yuıuro

komunuıo

oôyündü

••ı•

Ol anda gido aiz lrnrtulaeu:
I", e hncct kim eiı: burıu ~ldl\reııiz I '.HJ\

.--------

ıl,e

[J.l] Kordoıo kord91 dedim nile kıya
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./

Ya anın bunca blle cş.l ola

fJ:ıJ

K.ılmay a berglı slze _ klmse m ede l

I

j

Pol

KııJ u.nu; lıı.m u eli b inde alı ebel

r·

Gelir ikon sizln ile bunda ben

Alı kıldı Yııs(ıı)!'n

hülf- dcgi.l

Ger kılıroruUZ bunu siz d!l.nyrıd.a

,ı.'

Blr aığıncak sandım id, Içlmde ben

EtLim knrıl~

ı,,

Kıırd.ı:ı.şını öldüren kardan değil

Yuauf eder şol vaJı:It ba bam aize [ 321
Ismarladı

DöndU eder bize bu

-i.':/

ÖLÜ

T unı, ho'-•
371 AM ııôındırdı Yuıuf l<eııJôıün
[]81 (ünkO kordoılon oô,dülcır anı
091 Ando ol oide vü ıit 'ı:urıulo~t

[361 Bo,; ..,nl öldürm<tyom

Klm ne hacet

ıiı hunu ôldüroıit

lhı ıuıulıı. ,,..ıııı v a ı

ltwr..ı oWuJar lı:aınuuu gllrtlU savap

WndUrmccU ol söze klpıso cevap [ 40 f:ı
&i.ldılnr Yuauf'u ttz bir lcuyu}"a
İrn dl eşit ~~er,~~

Klm k~ugunu

. Geldi Şemuu Yusuf'u urdu ytlza
Th çıkargil tonunu vergi[ blze

IU!irle.rde-·bir

Yuınıf eder ana ey kntı·ylirck

Ol zamanın Hut idi peygamber!
Ver oa.Ja.vat müzdürıe anın an

uya -

=.

~

111111 111\1.11111•

Edolim ol kuyunun vasfın size
edem anı aiLo [ -45 J

Ver salfıva t tut kulak üşbu rıödl
kaflr adı Şeddnt [·16]

Kazmış idi ol kuyuyu ibn-i Ad

r.;-J~

Ôlllrcm

tonu

koy kefen gerek

Zab (I) l geleli tuttu

[U J

,?f·-·j ·.

elin yere kor

.... \

Yehudn'yn d(lndU Yusuf yalvarır

,·.:ı.;
·.-:-ı: '~ .

_,,..

t

t

Yehuda eder ip taJun 'beline
.::<;

-n»:

Tu

Inc Yuımt kuyu dibine [ ·C'. J

I'~.-

Yu.ııuf'un var- tonunu çı.lcardılar

-~~

.ı~: -

J.:

ı!.
aH;.

:/:,

ı:_ı

) ı,

Buyruk oldu Cebrail t1ı lo yere
R.onugı! Ywıtı('u kl yere ere

{
Itı.ıyıı Jçlnclo ııngı\h oylo urun

uçmak tnn
~~

~~"'i:f:·

-

oy I o nrı il hoş h u1 lo

~

er

\
t0<1

Aqı.k oldu Yuııu!'un m!ıı.tın.a

Armlardı kim baka ırurcUno
El götUrdU dua kıldılar oösün [ HJ
DIIONlm ya Rap görem Yusuf yürün

1-Iııi. Çals p'Lan Lin geldi In kuyuya. [-i8J
Otur anda kullwı: ey!~ Tnnrı'ya

r ·H I
Ş< ı I kadar k:lm bin l.kJyüs . yıl o la

C-0bnuI indi yer o tuttu anı
E:ğnlruı giyUrdU ol hullo tonu

Cör-cain Yusuf yüzün arıda golo

[4QJ Rurı oldu komuıu

Kuyu içlndo iner ol oturur

oö«!O 1-0Vop

Ol ıöze oöndDnnedl

::;,._

öğ

't''

. ~ ;ı

f~-

Okur Ikcn bilmiş idi ol meğer
Yoını!'uu görkilu Çalap anıı.

>

Bin.lcWru- Yuau('u derin kuyu [-t:Jj
Ket!Wcr urğarunı ölıyUn dcyU

3/t
~

Bildirirdi bilmeyene doğru yol

~'

DııJıf belino bir JpJ taktılar

<ii\

Şit kitabın okur idi- dün gün ol

kJ"""

c..vop
(~IJ OIOrem.. tonurnv koy krion ~rc,lt
(.QJ Yehuda &d.,.- takın Ip b.ıUne
Ta kl' Yuıuf In• kuyu diblno
(.OJ Yuıuf'u bıralctılar derin kuyu
f.UJ Kuyu kinde ona eylo urun.
Ano ucmoklan llcl no, hull. roo

Ta.nrt buyruğun yerine getirir
[,<5] Anı kim kozdıôı"'
[ 46] KôfrlJrkrd.,

l.uJ

oydom ıiu

bir kafir adı Sedat

B aorurdü duo k,kJı o,ınıüıiın 7

[-<BJ t-tok Cokıo'lon

o e ldl ün in kuyuya

I
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1:ıt t I 1,,,,,
Kaldı Yusuf gonlU dolu ('_ndlııo

Lll'ıyl•• •k•ll l 'ı•lırnll
/

Hut oturdu bin i.klyUı: yıl tamam
C~kli unu Yusu! Aleyhin.sd/lm

Im dl g c.l dim yi uc b J- hildl.y c to

Çflııkü gördU Hut anı turdu uru
Etti yıı Yusuf knyırmn gel beri

~
~:.
~

illi-'

I

''

C

;Y,.

fe\

Wl-

.

·''.
}

I ..

Blr oğlak Jxığıuladılnr }uınına
Bul ıu,ıtırdılar Yusuf' un tonu na [ ;}3 l

I

,:;·ft·.-

Allnb 'ım d arı dil edim seni g i.5 rem

-: Bin iklytiz yıl (durur?)

Knnlıı.~ları ncyledl cşlt ata ( 52 l

-(~
J --~·. ·.

gunııarı yircm

Gelin imdi' dedll ıı r and iç c.l im ( 5-1 ]

~-

~'.S:,

.,~l?ı

'ır

Bir ldtnptıı okumuştum ben oaı
Arrulıırd.un görmeğe dUn gUu 1ıen.l

j

Blr uğurdan varrcak ağlaşoltm

·:O· I
'"

Edolim kurt kaptı Yusuf'u ata

;;ı

Blı da ğılını-.~ tık g eyi ğ e ok, n ln

,···,.

ÇUnkU gördüm

şukr U minnettir ana

Yolda meğer var idl bir gey agıı.ç

Kim erdUrdU gclrmeğe scnl barın [4DJ

l

y ıı.kup

t

!U1da

o turro uş tu

8U8\U

aç . ( 551

Etti ya Yusuf Tıınrı'dıın bil bu iı}l
K.urdaşlann kılmaya yavuz iı}I

f 50)

r

,,.,..

0( I
Ül}bu lı, kim geldl aa na eyle bU
Burıda n ötrU dur Çala b'n ıJ«do kıl
1Yuııu!u
Bunu dar
(hem) öper koçar
Dll.ı)ar ölflr canı g/lvdcdon uçar

....,

i~

Ç!lrikU

i'.ı;&,.

Hut ol kuyuda düşer ölllr

Buynık: olur

~

Çnbtnl! nrıda grllr

Ccbrnjl eder ya Yusuf kayırma nen I 51 J
Sen gerek kim padlşahlık cdonln

.;r~

I

,-~-. ::

'' /1

Yı:ıJrnp eder bu scb'Ia yıl nu ola
Y.uııı ( t) yet.nu.? gün mü, Yusuf'urn golo

ı1).

B!lrocrern yotm!.ı, yıl mı Yu.su!'um ~
Yahu(t)

ICılmaya

(.51 J C.broil

kardoıların

bil bu lıJ
yavux

JıJ

der yo Yusuf kayırma

,...,

Bir kn vilde vardır da hl gcld.1 blr Un ( 53 l
Kırk yıldan aonrn gör nndan avun
[52] Noyl.dl

lwrdaılan

l53] Doôozlodılor

oil ota

bir o{)kıl:, k oruoc
lonurxı

[5.41 Gelin imdi dediler andkııolım.
{.'i5] Yokup anda otururdu ı.uıux oc
[561 Yukandon ookll i:in <sMJ1n, dovu
[57] Yıl mı y..tmlı

l'.m

ı"

l t'i7]

yetmiş gtln anımızda geço

YuıuPun bulaıhrıno<
[~9] Kim M0rd0 oc3rmııô• ııınl bar>0
[50] Ettl Yuıul Tanrı'dan

:\U'P

Ey acep lt.u.çan gele Ywru! deyü
Yııkandan Un geld.1 e ecb'In s dcyU {::'.>O]

bilm<ı:xem Yuı.uf o&•

B<r ltavil vardır cl-Ohl oı,kll bir iln

ıs
\

lılı•ı ııl kııyHıılu
t:1'~1erioc.l<."n yn~ tökcr clolu dolu

Gön!O ı;önJelı buuhiı t.iin yıı·lLıi:ı yok.

Alı kıldı ıı[:lnc.Jı düı;iiııdrı c;uk.

ÇUnki} vardı gird1 YuJrup evino,
l-".'·

Bir Un gcld1 laçrndnıı kı.ı.lnğına [~IJJ

i

Etti aiz yiUrdiniı ol uğlnrn
Yusuf'un karcl.a.ı;ıL-ı.n c.rişWcr

Tonunda

. ...:.........,

k ur

durı

niş

am

knnı

pcıı

I u.:ı I

Dir uğıırdaıı knpıdn çıığnı,ıtılur
Vııruı avlan lıılıııı gcUriu kurtlıı bıuıa
Yuı:nıf'ıı yedi mi so ra yırn ben onn I tH]

Ettiler kim ya baba Yusuf kanı
Gafil olduk kurt yedi .Uıir anı

İ'ı,,'

Yohsa get.ırmczscn iz ol kıırdıı

·ır·

ÇUn N;Jltu buuu Yııkub'urı fö:U
Yng doldu ağladı I.ki gih:O

Dıia

)ı

Varın avlan ~tirin
DU.ş-c r Y aJı: up unıı u gi d e r uğunur

EtU lı:ruıı Yuouf'unı kcnln sözün
Kn.uıuı:ıu bir uğurda oöyledllcr [(llJ.
Yuaur'u kurt lrnpt.ı baba dccWer

fil

fo8..IlJn.a.uIB.n bWcre b n k ton una f 02 J
Gör ~onun nioo bulru;ıını.; kanını\

ı:;

Vardılar avladılar birin tuttulnr
Kanı ağrı yö renln c o ürtt GJc r

·.·,
.. ~

;~

~,~;

~x

Boynu bıı..ğbıYnJrub'ıı gctlrdJlcr

'}·

Yuouf'ıı ycyerı bu kurttur

.

'····

, I

ü(1 I

Yıı.kııp ol xurda oor ar Yusuf kanı

J

Sen ml yodln et bnrıa ol or,lıını

,;ı'-'·\

·,,'.

Hak Tann clJI vereli kunlıı oöylcdl
tapu eyledi [GO]

Selft..m verdi Yakub'n

dereyim ilğ-U
Ettl yn Yuku~ sen n c blai n uynrı
Peygnmberlcr kılmaya lıcrg iz bühtan [(lT

VcrtlJ/cr alili c.lJno ol hoca
latedl ol gônlcği ur,;httı uca
Geidl bir un laırodon

,_,

aöô,On

163) Pe s kanı tonunda

I~

lculoöıno

/60) DOıtO Yolcııp uııu older uôunur
Kamı, lcordoılon

dediler

'

I

/59]

[051

)

Yıı.kup eder barın verin görıJeğj
Gdrcyim göıılcği

kurdu ele

Toksa Tunrı'dan gele aize tx,I/l

Kıırda~lnn k nrnu gög-alJıı d<Jğ-UnUr [O()J
Unnu geleli bıışwa açtı gö:ı-Un

~ır:

ıJa.m lrn mıı lwl ,-, k olanız

kurdun rıiıonı

Yann ovlorı kurdu ootırin bana
Yusuf'u yedi mi ıoram

dilöOnOr

ben ana

(65] Yardılar ovlovu birin lultulor

, !61 I l!lr uöurdon lcomıısu ıoyl~dilı,r
(61] 81,~ İnanmaz I~
bolt !onuna

[66] Yerdi dil Hok Tann
Yokubo
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kurda

ıöyledi

verdi ı e lôrn lco(u)

eyledi

[67] Etti ya Yekun, ne bisin s e n uyan
kılmaya Pe vcomb e r he r oi r buh+orı

V. :l
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!JI ı:llııı·ı,ıı;ı•ıil yıdııııııılıuı
EtU dcatur

ver bauu ta kim varum

Ne ki kurt.

v n r kıımıi

bunda

Dür dcrcrcrn

gelircru.
Muııbblr

Ne ben yedim
Brlrnnzcm

ne onlar

kim senin

k n n ı [68

Cerde

İ!Jc aod içcm kim yo mcdirn

Doğru

ctlim

yalan

l
Aydıvcrir
'ıi

dcmcdi.m

"_-\

'ı~--

eyle kabul

Yakup

Yuou!'un

,ı,ı

I

[GfJj

tqvl!,Jin.e

ü

Dllr yrığr:ı.rw sen dercr dln ey yrır-ıı.
.

Ol arnd.n Tann maksudun vere

J

,;

'·.
•. ),

"
:.,

Blr kul alanın

ucuz anda

natın

G-(irltJU o la irnr e n e ncve cn mrı

Satıcak şöyle as tazıın ol kulu
Yetmeye bahanına Mısr 'ın malı
Ulu dovle ttlr aarıa üşbu düştln
İrndl tur var ol yans hoştur L',li.o

slze lıs bcr

M1ııır'uıı. blr bczf rg n vardı

rı ndn bnyı);

.JI···.'

&I t;!bl n k n.r ıının gözl1 yrı:ıı
Irndl dlnlerı vereyim

lhlünc

ııcıı n yı k

ı,

ı'I'

Ceco gUndUz )lğlıım:tk oldu L<)l

~

arıda kim gört.!lln

GUn inerdi

(,~

Azat etli kurdu vardı l;ıinı>
Düştü

Eder

,(·.

Anı iatcrdlm tutuldum ya r csül
Azn], kıl beni sözüm

glln~,ıiıı

ı•

')§
{<ı(
"'r.::
:~ 'I..

~wı

yorn.r dUşlln [731

ol düşünün

.t"~t:

Den dulu ııyıl.llerimuen nzrruşarn
Gece gündüz hnurctinden yıınmJŞn.m

-s
:ıi&

iş lrı ( 721

W altun ver bnrıa yornrn dl\'.1llıı

yedi aru

Yusuf'ıın

eder u nn gcyilir

Ik.l alturı verir

aana

t I, ,_ ılrnı

bıı p.-Ö7.ÜITT ı;ıöylrı bn kn r

meğer

[70]
Ynrnk etti ol hoca. tunlu g-!<lcr

D!r gece yııtur
Anı tn'lı!r

GltWer

Ileen ol dl1ı, gôrtir

Kenan daps gör kim oldrr

bilcno vn rrr so ru r
Söz öğ"H:;tUr c,Uı~U vnrdı xuyuy»

Kcrı'n n illndo gördl\m
Ad k:uyııııtındıı.
Göri1rcrn

N11

görllrcrn

ı..şık döşer

,,
yere

knmıı yöre

yedim ben, ne Y"dl nnlar anı

Bllmeıem
[69] Boni aıat

ın

I

ncylcye

Çl1nkU kondu bir ıııuı.t oturdular

Ho= buyurdu kl bon g-ut!rd!ler
Kulla.rina buyurur hmıı tunı
Düşümün tahlrlnl lsten bnlun

kim Yusuf'un ı e nln k cnı
kıl ,özüm

oyln ko bul

1701 Illr be r lr o ôn vardı Mııır'rla rnoôor
rııı lC«n'r,n ill.rinde oördürn rler i\,ilm

~u
,r'h'

İmdi d!nlo ol octlrg!ın

J

kcndözHm

Iner gi.lncş gökten

Dllr ynğıır
!68)

der özü m [71

[Tl] Ano rnuobbir edıtr aeydlr l ıln
· [7]] iki o lt un vo,rir ol voror JO,iln

ı,

ICııııııııııı

lııııl'

lıılııyll

~ıııılı

y,ı,.,

('/olJ

Jl ooa dııJ.ıJ çc v riı ıir ku yu y öro

Suretin ı;örUr a na kalır- acq1
Zly yaratmış der beni o! fcnl Iınp

Yuluı.ntlıuı Un geldl sııbrcylegil [75J
Ji:ll.i yıltlıın sonra gc l gil i A trgil

:~~q;

Kul mıaarn hahamı kJm yct irirdı
IJu.lus.ın iBtcdlğin giro ele

Beni görcıı var malın yillrinl! [781

Bunu cşitir hoca girer }"?Im.
Bu söz ldl YuımJ'a bclA iden
Bun un llz.ro çünkü

ell J yıl o I ur

Kem ncımcyc sa tup var iden

[ 79 J

01 hoca ol kuyuya ytn e gclD.tBenem de<llği şunca kıldı nun [ 8() I
Uşbu ooı; ibret yeter cana bana

Çevre konar o; kuyu y~fn.,.
. Kul krıruvnş

çok kwrıaş hllerine
Ol kuyuda geleli ana Cebrail

Kulliınna su gelir der buyurur

Ettl Yusuf Imdl çok bahanı bil

Dtı kul ı,ıol dem kuyuya. y!lti]rur
Y usuf o I dem urgana ya pıı, tı boş
BirinJn adı Beşir bimin Ma ınfi
AdLa.rı budur bıwlanıı

ıı.nlaı;u

).N

&.'
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lk1:Jr ur-g nn indlrfr oI ku yııyn
liamı] koğ a tol durur anda euys ( 70 J

-

,1\'
ı:
'r'-··

Ruyuda geleli Ywıut'a Cebrn11

Sclıun verdl kim yn Yusuf eyle bil (77]
~tur
oldu tur ynpış bu U!ı{ıı.na
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ol Ynl<tıp oğlu
beıırnı

fJ·18J

!~ilen

Aldı

nJ)I

kl r a n ı n r.r•virıo

ol v n klin

ki öldii

idi ı:iir ki yntı n l ns:

nn

n-»

1

-

[5,lSJ Nido/im de, ko.,,v lurdu ı&ı,leıl,
15.-(91 Kıldı ıvllon flôlı~.'ım b~nl ulu
[ • J Söyfı:!'.di c.ün Yu~un ol,fv ol Sıdı,
Kmdosınıı: de.r b •• ne rn h;/in lıo~ i~
[5.,QJ Oi.ıo lıaö,ılaoil i,; ıörloo;ı
l551J Svcvmuzu b.ol,ıılo cffe,yf~yG
!55'2] Korrıvıu OÔr\JlhJlrr ol YuJ..ıJfo
komunun oöııüllr,i rlolr!u ,,,ro

{551! Rola Ii boônlcvo si ı e bayı<
[5-5') GônleUim ilıin deyÜ ıımoılodı
IS.SS] Du Ion ol lorıdvr U Yvıuf oöndrıİı

9.i

ff{,,

•

[55,)J Oohl ô r o ooo ılron oelnılyc
!5571 Derili ti,i oirH• o e r derdi oidc-r
Girt~ derhi1 \.isler côr kim rıidcr
!SSAJ /\!omın oöımn oCnU oôr e drdi
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!,ıı:ı!n H;1Jıitı, n! güıı 1-ıi:ıı Otlir
Yn

k

f1,•yc:ıııtbrr

up

l.i

ı lnnınk

n

l

ı

nu

!l"b<'pl,..n itli

Yıısııf için rlliıı'U
Ol kırıını;ıı,
Ern.zirirdi

ı:lH J

"{:!"-dıı~ı

Rllrı lıılı"li{:i

v n r idi i,ir c>ğhrıı .( fı;,p I
lir.P.r~<l"liııı yıl r:r-~,.r vun.'11

Uuıı11rı

f:ı·!ıç ifli ııi,J,.,n n.ıiı

Yııqııf'il

Adı Defir

r

imdi (~it

nyrl:ıyım

ı]

Yrt>.ıılı·ıın

r

{:,r.:ıı

a m bir br-rirr,Rn

ildir

knr-;1.\'fl'.;l ı,ı-:!unutı
\·nnfın

Sn l a r a n ı Yı.ı~uf'1t Yııni..ı[ xlı r

nn111

f{rımııd;ı.11 hn~ Xrnt!iiyr>

Yak up s.atlı "! kıtr·a•:;ı•,ı uğhrıın

(:ıGOJ

Her i~i kim Yusulun

Stidüni.i Yu~ur crnr- ,:",\·ii nnrn

n rı: k ı iır
olıır idi

ı\ıın d~c ol tnnınrn kılır idi
Ol kar:ı.ı·n.~ nf:lndı llıdık'ınn
1ııilcdi elli' kirıı

imdi diler ol !,eşir'c

yn l::ıhl~ıııi

lnıyurn

Ol r,öıılq;i ill ip Ysklllı'n vr rr- (~fi'i\
Scvdiğiınderı

n yı rdı

Yn k up beni

lııilctli n[;latı, diiııii 1:1·,,,;;

OiU

('.iGl I

y,,7:n

IJaliflcıı

Uıı r:•.·ldi

,,ı

Oiıılc imdi k rı l ;ıcr:p

l'llı·ıı"a~;ı

f!xl2/

fk;ir·r

IJ-(-şir a lır n!

!i•dııı işe

vr ri r lıJ/lll

iJrt Yn k ubn

Hrıı';uı':t

101111

!:",G7

vr-r' dc r bunu

vn rtr

J

gid"r

V cr "':ı.lilv:·d n~·rl:\yım !ınr,i nldcr

Duanı kıldıııı k n bu! k n yırrnn nen

'\

Çün ]>('_şir ol Kcn'nıı'n oıı g\iıı knh
pos[ıır

Ofrlıırıu r,örii/' f:"rİ s•··:iıır:-nfn

Çn lnpt n n ~nl ,!rrn

r,clir

yol~

(!",GSJ

r

I

ilkin senin cf:lıırıtı kan:~ıtu.nun

Yusu! k ohunıın

Ilr t ir Ynl«ılı'n

K•~,t bir r,rı. giller Yn k up 1,n1'n

Andan ol Ynkuh'n oğlıııı rrlşUrcnı '(5{JJJ

(:,fü/J

E:tli iiş grit.Ii Yusuf'Ln n hir k ohu
lığlndaın

lıcn }'nkıılı'ıı ı:iinııcı. ola

J!ern yc rindou

k.ı....-1.:uııp l urrnaz

Dermiş haberini blldircrn

ola

nhıı ("]

--·-

(Wl !o ıe be oti Y<Jlub·un cC,ıladıöı
51Jııun Ii
cn:ıi drlim yd,
rt-oo

ısrn

(5.59) Yor idi ol kıınoôın bi, o(•lanı

n

e

r

o

Yuı(uHo ilııi anı bir bı-riroön
(SS6l Gönl-r,!ıi Yokvbo ol il!ip ve ı e
l5671 ı,n'an'o Ilı Yokvb'o ver der bunu

(S..'.0/ Soın Ya'.vıı ol kor ovo ı ~olanın
(5611 Sevdiôimdcıı Yokun oy•ıdı beni

inile/Ii oôla!,rı dvnG pün,ı
156,J Geldi. ün. l,6•iften ol bırnvaıo
{56JJ O<ılv~u lll,.iıı ıcııin kc·~ıılurom

ty,ıJJ lk!ir

Yuıul lo~vıvn Ychı\ı'a
Bir anin oiiltr laırt Yokvo bolxı
{Y.,S'J Tonrı'don de uur o"fir ıol d ... m y ... ı ...
( • I Ahl

Andon ol .Yokub'o oô-!ı.ın trür-em

,UG

L;H

.fi.~'"·.\
t8.

'~:fi-.

~2':"C'i'.r

unıo,ııo,

ı,f:l.ıııl:lrı

eder dı.:dc

Yıı:.ıı( iy"'i !ııırıııından

J<nçrııı f~ido

1/~nğki iyidir lııınıııııda

kohnr

Anı dııvdııı, çıktı canındıuı
Erdi fıc-.;;ir K"n'an'n

lıııdi geldi liş Yu:ıoıf'lnıı """iluc,ı
Arttı dcrdinı i,;irrıd,·ıı koptu i.;,;ıı l!i77

lııılınr

J

Celmedi oğlum benim bunda iidi
Yandı içim c,şitrli '"' sôz ll

imdi ey dıxU

(;ördii ton _vıır hir nvrnt hem dfırdo [!:i70)

ılıs;ir eder a vrn t n lınlin drg[I
Sen ne avrnl.r,ın ha nn bir siiylc·r;il

&ilim verdi nl avrat aldı aclfıın f:i7I I
~iylrdi

ol nn-afn

lı[r kaç kcl~nı

Etli Ynkup n-i kandadır

ı\vr;ıt edn

l

dq\i[

,\ııı bnıın. nydıv,'rr:-il söylcr;ıl

ne dcyrırı hn l inı snrın /:ı'/Hi

Bir oğul vr rrn iş idi T:ırın lınıı:ı

Sa tt ı Ya xup a ıu y;ıııdın:lı lıcııi
Ağlanın a ncia n hr-ri clilııii gliııll

Avrnt eder Yakııp nı;noı knlı

uu

fle'f.,İr eder Yı:.sııf'!nıı geldi

Avrat eder rıf,lııııı adı Beşir lıclgiilii l:ı7!J'

f:i72/

Adı giirklii keıır!isi iyi lııılu
Yıısıı[ ~altlı lv•ııi lıililcyii

[:i7.lj
!J<."Jir eder benim oğlıırı dcdif,riıı

Gddinı nnı Ynkııb'n nııışlıılayu

!Jeııinı alıir ol lıiknyct cttii;irı

Ol avı·:ıt çiin (')İlli ol ,;öcii f:37·11
,\rı kı/;1, ;!tl:Jdı

Bunu r-ş i t ir- diişcr ş»l d c rn yere

ıJnidu göz-ii

Clicü yetmez k irı ı t ur n aklııı dere

,~/ı kıldı eder Jı;,n va Halılıcnii
Va'dc kıldın clli;ı idi ben miskine

Fli r ra m a n ynt.ır uru tıınır

r;eri

[J7:,/

Yine diişcr oğul der çağırır

l'.iROI

[J7G/

J{inı görürse

lllcin senin oğlıırı criştirircm
Aııd:uı wııra
15701

Yıı.~ııf'ıı ka,~ı~turanı

-·--·-lrdi Ocıir Kcn'an'irnui

!Ju gez t urur gürii;;iirler n{:la911

ey dcdo

Elin tııtnr Beşirin nlır giller 1~>321

Gôrdij lıem Ion Ytır bir avrat Jôrdo
{571] Yerdi H:lônı cldı ol ovref ıclônı
[572·! Bc1ir eder orldi Yuq.ıf'Jcın biıi
{57JJ Beni bu~nda 1c:ı1,'ı Yu1(v)( l,iıi!cyü
{Sl_.J (ünkü ol avro! c,iııi ol söıV
(57 5) Ah kdd, bnı ed,, yo Rabbena
(Sl(,J

k a lı r la r ncrplCiiU j:,91 /

Ya kuba

iletir nnı eşil nidcr

{ITTJ >,,,Hı de r dim k o ptv icimde n ucu?
15781 A,·rat e de r ovdov.m holirrt'ıorıo
[5791 Ede r oölum od, Beıir lıeloülü
f.SOOJ Yin~ oöul der dô ı e r ol coô•ıı
fS.SlJ G6,ü;Vr bu o e r lunırlor o ôloı c
Kim lolır oö,Vr b e c c e ple s ii
l~I
Tıı1or e Iin Btıirin olır cider
Yckvbo 111Ur anı eıit ni de r

Va'de- lıld,n cH;ı:di ben nıis~ine
/flin oölvıw 1('~;11 cri~lirem
Soııro ondtın 'ı'ınııf'11 ~ovu,ıvrorn
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Scliirn vcrlr Yu.kul/n verir- lorııı {GS3J

:,..,

"'

Ynkııp nlır yii;:ilııc aür t cr- nııı

Ynzı!rnı~ L~n Yıı.suf'tnn

Seıı k irns ir; der oöylcr n nrı kcndözü

olaun lıin k n t ln .saııa

Sd~m

r

İk i gözü uçrl ır ı;urilr ı::özll

f;,GI J

;,rrı Yn.}uıl/n

lınlın

Hc n iı n or,lun r.dıııı Yusuf lıclr,lilü
'Sultan

Ba nn geldin oğlumu rnuştulnyu
Ton getirdin b.ı nn RPıı Jıo;ı aôylcyl!

oldıım Mısr·dn

IG,q91

yn vl n k ulu

l(nr,nıı va ra benden nn nn bu bili
'f"'

j:,,"-.qJ

ısnoı

Şli\:r kıl Ta nrr'vn ıli.iııU ı:iin k n l ı

Çi.inkli sürdüm gözüme gürdil görUm
Seni göreli sevindi bu ôzüm

Husrct.inı Tn nrı erdire gümıccc IS9ı I
Ciic:i yct r r ol bu işi clrııcf.~

Dôndü eder ben o l'anı n.nla beni
Öösüz kodun

nıını.ndnn

Yusuf cnisiı: cüclünii

sattın beni {5&':iJ

Hunu eşitli Yak up gür ncyldi

"

bunun eledin

JJcııl aa ttın ann mdn n üğsüz kodun [G80J

Ylizliııii urdu yere ı:;ür neyledi
Şiikr kıldı nnılı:ı Yn k up Tn.nn'yn

!Ju gez oş it Yusur·u kim ncyleye

•

Ya k up eder Iıi!ıne<linı [i rn k odun
Şimdi bll-lun

çünk

ü

tnt tını ben lawn

Yus uf n! krın.bşlnnıırı. buyurur

Or,iiş hiln t nt, knlır, dcı·c verir
Döndü eder etmedim ınl beıı aizo
Yusuf 'un lyisl üş gelir bize

Al ta vnrı t.iı: ntr.ını
,fJ

Bu nu aôyle r Bcş ir'! öper koçar

GcUnli

giinlef:i Ynkup nçur {587)

Eim~rnc

ı:otirin

nndn bnıı:1 ydiriıı

koman

Utlnrılan

grldilrr

Ol bititi çıkarır uçar okur
Şoytan aözün Tnnrı adıylo lokur

Olurdıılnr

nla.sı yörr.siııc

Ol bitiniı.ı sözlerin aydarn sim
Ger lutnrs.aııı.ı kulak üşbu aözo

J(ul dcyübcn bir aru snt uk idi
l'f':J

Yoıılmıı

[583) Yckub'c ıeliim verir, ve rir !onu
158.i) Söyler ona s en l:imıin kcndöıü
[xl.5)' Sallın, anamdan kodun Ö(ııüı boııi
15/!6) Saltın, anamdan beni ööıüı kodun
[1871 Ol oclirdiö' cönlC'ôi Yukup acar

!S89J
[590)
[S91J
1597)

Senim aölun Yuıul adorn brloülü

Elliler

ımı
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n Lasm«

I '.i9J J

bir. Yusuf'ı: nldık Jdl

Yuıuf°fan
r erı Yokcbo
Sona bin kalla H:lüm duo n b ob o

Sano kccon

YO!O

benden

bu biıi

Ho ır e tim Tonn e rlr e oörmcöı,
YJmıe k()(Tlon onda
bana y~!irin
Geldiler oölonlorı olouno
01uruo aloları yöreıin•
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Sultnn k ılm ış r,fıHr'da

Oı, · geli.rclik

Ça ln p nnı [GOl /

Mwr'ıı

!,iz nn ua haberini

lıııdi bize suçumuz lıJğı;;lagil

kamusu r.{:•.·ııi~I

girdiler

Şilk r kıldı

lınarcUııo

k avuşu

~uı;lu olduk yti z iimii zn 11rn1ng--1l

Yusuf buyurdu Mısır'!ı r,cldiler ·-·
Day Ii yohsul kamu haw· oldular

rakııp

eder ı.;ııc;ıııııır. Laf;ışladım

J<r.mıı,ııııın

Şcfdrnl

kıldım e izo hoş i~lediın

Y1Lrlığnsııı

Gufran'ım

inıdi

lİ7.İ

Kn lıul kılsın 1,cıı kulundan

Yusuf elli r;cl lıcri

Kul k irn insiz söy!cııl;: ikrar ve: ll
F.llilcr kııl ecninlz

bu uöc.[l

eşit lıi,.I

Yusuf cdr r n;:sl et tim lıc:ı niz.i

Ol saat içinde geldi Cebrnil

Çiln c rişi im ben a lanı a ey a nıu

Etli

Ynlrnp

Şiikıiiııe

kıldım

Tur
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ı\ynlalı

yetmiş

r.aııa

buyurdu

Celil

~iikiir olsun di.ıııii t,linii der Tnnn'yu

nrnl aiz i k arnu
yıl olnııı;ı

[J!)JJ

!lir niceler eder kırk yıl ı;e<;U n rn da

devşirir kul ü ha şcm [::iDGJ
Yetmiş !iç ı:;ii,,,!c Mısr'n vnrdıla r paşam
Oı~lnnlanıı

Gclıııiş

bulmuş Yıısuf'ıı

Yusuf dalıi k n rşı çıktı rncnzllr,
Lcşk cr
Atlan
Yürüdil

Dnynnı

[i ~ıa.7rııı

bindi

sağu sola

N () I( T

[!:i97J

indi görii5tli a l arnnn [:i0Sl
yayan

nnııı

Dir rıüklc geldi

!:ilesine

Ver
Yıısııf

chlıi göı•ii5Lii uı;l,ulı

Anı g öron k aınu t ur ılu lnnlndı
[5-9.(] J..A..ııro sultan ~ılmq ol Colop onı
1595] Yor ko vu ıcıl lur uru ho tr erine ,
Sükür olsun dGn Ü oUn der Tc nrıvc
[596J Dc v ıir ir o ôlonlorın ~ul u ho t ern
1597} Oolıi Yusuf l,mıı cıllı mena ile
Bindi lc rke r Ü hcı e m ,aôu sola
[59'8} Atlan indi vü 06.rii;l'aıosıno

idi

Yct nılş yıldan sonra (lıem) lııılııııı,,ı !,!i

salanıl.

Ya kup dede {'.i9DJ

,.

!':
bu a ratl n lıil ayık

yarlı~anasın

[GOU! ,

bayık-

ol va k l in ki ı;ördtl alnsııı

Az...ıt elti k ull a ı-ı nui k a muau n
Ataaı aı;ıı·layıı
Ataı;Jrçf1n

kıldı

kulun k nrnu
fıı.al ey a rnu

(.51nl G~ç1i k.ıı't. rıl der nic e Ie r moda
G,liJ bolrnuJ Yuıufu 'r okvc dede
{WJ) G.ldi bi, nOlle but od o bil l,o;-,1:

i~
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C'<:iııırı·llilc k ı la kıynınclto

~

Çnlnp

Ha(;ışl:ıyn !wll:ı.rın ol Icrd Hnp [Gül J

lrndi diler Z<:11,~'yı Y.üııp r:iirc
Côrüşc

Çüıı kı_vanıel kor:ı.(vll)

ol Zdilı.1 r.ünllin norn

nıolılı-,k krınııı

Dcri!c ol nrny:ı. eşit a rn ıı

Ya k up eder lıhdimlcrf Uııd•yU
Zclhayı

ı;elirsiıı

r,ürcm cleyU

Ne ki va r sn iiınmcti Mulıarrunı:-d'iıı

Ol yazık!ıklar

gllvrıUcii Alurıcd'iıı

Tnrın · emriyle

de rile kalına

Hiıdinı ve rtr 7,cl!ıa'yı n lı r gelir

Ya k up r,örUr U gürUş kılır [G<J!jJ
Côrüşür

!!ak Çnlap sora arun iimnıelinc

ol 7,cllıa'ııırı ı;üıılil nuJn

Döner sôvlcr
Kul kiıııiıısi1. siz gerek

kim cdes!z

ol 7.Flilı;ı Yusuf 'n [GOO)

7,dlıa eder a I a n t af;-rrlarnnı

ı· Unırnct ede kul scniıı.i7. kıımurnıız

Destur Yergi! k.iın na r a ya !iııc!ercnı

Ta nm ede nzat et Lirn ben sizi
Yııs(u)f

J\ff k;ldrın ben sizin suçunuzu

eder Pc:,r;nnılıcr oln n k iş! [G07J

Reva günııc, kcııdiiyc z irıc! l~i
Doi;şıladırıı ben sizi lı!ulıanımed'c
1.ki cihan falıriııc

(;r r dilersen sen an: Il ndr-yr-ıin

ol Alımed'o

l'rs gerek k irn bir kl~i ev yapasın
lrndi diııfc ol Yıı~uf or;lanları
ı\lçnk oln küçük oln ol ııl~aıı

Ne kılırlar size aydarn buıılnn
.' I

ı'nkup

eder bu kiııılcrclir süylcı;il [G02j

Yus(u)f

eder o/:laıılnnrııdllriir

_;,,

baba

lıabcr verdi Ynkulı'a
olaıılurd.tr bunlar kamu

:C,;_"

[ G0·1 J

Şi.ikr kıldı Y:ıkup anda ey arnu
{601) Kıl9 t6mer1lik kryomelle Colao
KulJorın ba(i,ılayo

ol ferde Rop

~

I~,
t9..

1602] Yokuo eydürür bul.or ki.nı soyleoil
!60JJ Yuı(u)f eder- oôlonlorımdürür bcbo
Mvılu!a<lı verdi haber, Yokvb'o
!60~) De.r Zelilıo'don olon bun!or komu
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Rann nı ilırnn n ııfhnn [GOSJ

ev ı;i!ıf n·

eyler.il

Ha ba rnı andn (ıı) ol eve liııclrr,il

Du nıfntlı lxllu ev eyle f-1':ı n vık

[G03!

-._Ji

Zdilıa'darı

liııdc bahnrm

fVn'nrı\!nk!

Snıın ııoiur lı:ı.ııa nıa!Ouı cylcg ll

Muştuladı

Andn

r~·

ı\ııdan vara ol cı-c lınbanı bavık

[G<JOI

01 sıfaUı Ya k ulı'a cı· yapurır
Okur anda Yakub'u turur vnrır
{&JS] Zdho'yı hôdim vonr ol,r oenr
Yo~vo on, oörVr Ü oörüı kthr
{b'}SJ Görü,ür, ol Zı:Hıo'nrn oön!ü so!o
Dutor, Ü sörler Zelho al Yusuf o
!~071 Yuslu/f eder Peyoomber olan bir liıi
{6('13) Ando Gnde bobor-r sen mihman
{60?J Yaro ondan ol eve bobom bayı'<
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Yakııp tıınır o! ,·,·c r,iı-iir onı
,\c!ır. kn hr ol eı·~ Ynkııp c.ıııı

Ilıı yru k olılu üşbu

\;~Jırdcn

ı;iderem

Den dahi gilgil bu şchr dr n ry dedem
Ziy ki bcrızctnıi~;

11.ıiıcl' vc ıir lıeııı ,,nd:ı!,i k:ıviıııe IGIOJ

l(cn'srı

gclil'ir

Y,tlıııp f'der yii1. yii:irmi

yn9.ıdır11

Mısır'da

Celır.ıil ı;ökteıı
P.tti Yni([ıp
Au:ıil

!Jir kaç

gibi yemek

vn k it oldıı

nelıinı

IGI J /

[Gl2/

Ne slrıdir

aini nc va rı r

bu ldıııc
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