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ŞEYYÂD HAMZA'NIN YÛSUF U ZELÎHÂ ADLI ESERİNİN SÖZ DİZİMİ 

ÖZET 

 

 Konusunu Kuran'dan alması, Anadolu sahasında yazılan ilk eserlerden 

birisi olması ve Türkçe kelime kullanımındaki zenginliği ile Yûsuf u Zelîhâ 

mesnevisi hem edebî açıdan hem de Türk dili açısından önemli bir eserdir. Eserin 

yazarı Şeyyâd Hamza hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır.  

 Söz konusu eser, kelime grubu (belirtme grupları, cümle, cümle çeşitleri) 

açısından oldukça zengindir. Ancak, bu zengin kullanımı her kelime grubu için 

söyleyemeyiz. Örneğin sıfat tamlaması, neredeyse  her sayfada kullanılmasına 

karşın, aitlik grubu sadece bir yerde geçmektedir. Bazı kelime gruplarına ise 

(belirtme grubu, eşitlik grubu, yaklaşma fiilleri gibi) rastlanmamaktadır.  

 Biz bu çalışmamızda, Şeyyâd Hamzâ'nın Yûsuf u Zelîhâ adlı eserinin söz 

dizimini  kapsamlı olarak ele aldıktan sonra, bulgularımızı hem sayısal hem de 

yüzdelik oranlarla gösterdik. 

   

Anahtar Kelimeler: Yûsuf u Zelîhâ, Şeyyâd Hamza, söz dizimi, cümle, cümle 

çeşitleri. 
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THE SYNTAX OF ŞEYYÂD HAMZA'S JOSEPH AND ZELİHA 

ABSTRACT 

 

 To take the matter from Quran, to be one of the first works written in the 

Anatolian scene and with the richness of the use of Turkish words Joseph and 

Zeliha's mathnawi is an important work both in terms of literary and Turkısh 

language. Our knowledge about the writer Seyyad Hamza is very limited. 

 The work in question, is quite rich in terms of word groups (phrases, 

sentence, sentence types). Howerer, we can not say this rich use for every word 

group. For example, adjective completion, although almost every page is used, the 

group belongings only passes in one place. But  at some word groups (expression 

group, equality group, approaching verbs) are not met. 

 We in this work, after thoroughly addressed the syntax of Seyyad Hamza's 

Joseph and Zeliha, showed our findings in both numerical and percentage rations. 

 

Keywords: Joseph and Zeliha, Seyyad Hamza, syntax, sentence, sentence types. 
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Scientific Director: Dr. Öğr. Ü. Veysi SEVİNÇLİ 

  



III 
 

TEŞEKKÜR 

 

Çalışmamın bütün aşamalarında her türlü desteği sağlayan saygıdeğer danışman 

hocam Dr. Öğr. Ü. Veysi Sevinçli'ye, görüşleri ile tezime katkı sağlayan Dr. Öğr. 

Ü. Sevda Eratalay'a ve Prof. Dr. Ali Akar'a teşekkürlerimi sunarım.  



IV 
 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET ....................................................................................................................... I 

ABSTRACT .......................................................................................................... II 

TEŞEKKÜR ........................................................................................................ III 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................... III 

KISALTMALAR DİZİNİ .................................................................................... X 

ÖN SÖZ ................................................................................................................ XI 

GİRİŞ ...................................................................................................................... 1 

1. ŞEYYÂD HAMZA ............................................................................................ 1 

2. ŞEYYÂD HAMZANIN ESERLERİ ................................................................ 7 

3. KELİME GRUPLARI: ..................................................................................... 9 

1. BÖLÜM ............................................................................................................ 18 

1. BELİRTME GRUPLARI ............................................................................... 18 

1.1. İSİM TAMLAMASI VE İYELİK GRUBU ............................................ 18 

1.1.1. BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI .................................................... 28 

1.1 2. BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI .................................................. 37 

1.1.3.  İSİM TAMLAMALARININ CÜMLEDE KULLANILIŞI ................ 42 

1.2. SIFAT TAMLAMASI ............................................................................... 44 

1.2.1. Sıfat Tamlamasının Özellikleri ............................................................ 44 

1.2.2. Sıfat Tamlamasının Cümlede Kullanılışı ............................................. 51 

1.3. BİRLEŞİK İSİM GRUBU ........................................................................ 54 

1.4. TEKRAR GRUBU .................................................................................... 55 

1.4.1. Kullanılan Tekrar Grupları ................................................................... 55 

1.4.1.1. Aynen Tekrarlar ............................................................................ 55 

1.4.1.2. Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar ..................................................... 56 

1.4.1.3. Zıt Anlamlı Kelimelerle Kurulan Tekrarlar .................................. 57 

1.4.1.4. Pekiştirmeli Tekrarlar .................................................................... 57 

1.4.1.5. Çekim Ekleriyle Oluşturulan Tekrarlar ......................................... 58 

1.4.2. Tekrar Gruplarının Cümlede Kullanılışları .......................................... 59 

1.5. AİTLİK GRUBU ....................................................................................... 60 



V 
 

1.5.1. Kullanılan Aitlik Grupları .................................................................... 61 

1.6. EDAT GRUBU .......................................................................................... 61 

1.6.1. Kullanılan Edat Grupları ...................................................................... 61 

1.6.1.1. “ (i)çün” edatı  ile kurulanlar ......................................................... 61 

1.6.1.2. “gibi” edatıyla kurulanlar .............................................................. 62 

1.6.1.3. “ ile, birle, -ıla  ” edatlarıyla kurulanlar ........................................ 63 

1.6.1.4. “içre” edatıyla kurulanlar .............................................................. 64 

1.6.1.5. “üzere, üzre” edatlarıyla kurulanlar ............................................... 65 

1.6.1.6. “ -e degin” edatıyla kurulanlar ...................................................... 66 

1.6.1.7. “ tā ” Farsça ekiyle oluşturulanlar ................................................. 67 

1.6.1.8. “ -dAn ṣoñra ” edatıyla oluşturulanlar ........................................... 67 

1.6.1.9. “ -dAn ötrü ” ekleriyle oluştururlanlar .......................................... 68 

1.6.1.10. “ -dAn öte ” ekiyle oluşturulanlar ............................................... 68 

1.6.1.11. “-dAn öñdin ” ekiyle oluşturulanlar ............................................ 68 

1.6.1.12. “ -A ḳarşu” ekleriyle oluşturulanlar ............................................ 68 

1.6.1.13. “  -dAn yaña ” ekleriyle oluşturulanlar ....................................... 69 

1.6.1.14. “-dAn berü” ekleriyle oluşturulanlar ........................................... 69 

1.6.1.15. “ dapa ” edatıyla oluşturulanlar ................................................... 70 

1.6.2. Edat Gruplarının Özellikleri ................................................................. 70 

1.7. UNVAN GRUBU ....................................................................................... 77 

1.8. BİRLEŞİK FİİL GRUBU ......................................................................... 78 

1.8.1. İsim ve Yardımcı Fiille Oluşturulan Birleşik Fiiller ............................ 78 

1.8.1.1. ''et-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller ....................... 78 

1.8.1.2. ''eyle-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiilller .................. 79 

1.8.1.3. ''ḳıl-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller ..................... 81 

1.8.1.4. ''tut-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiilller .................... 82 

1.8.1.5. '' al-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller ...................... 83 

1.8.1.6. '' ol-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller ..................... 84 

1.8.1.7. “vėr-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller .................... 85 

1.8.1.8. “ aç-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiiler .................... 87 

1.8.1.9. “ur-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiler ....................... 87 

1.8.1.10. “gel-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller .................. 88 



VI 
 

1.8.1.11.  Partisip Ekleriyle Oluşturulan Birleşik Fiiller ............................ 89 

1.8.1.12. Diğer Yardımcı Fiillerle Kurulanlar ............................................ 89 

1.8.2. Fiil+Zarf-Fiil +Yardımcı Fiillerle Oluşturulan Birleşik-Fiiller ........... 93 

1.8.2.1. Yeterlilik Fiilleri ............................................................................ 94 

1.8.2.2. Tezlik Fiilleri ................................................................................. 94 

1.8.2.3. Süreklilik Fiilleri ............................................................................... 95 

1.8.2.4. Yarı Tasvir Fiilleri ......................................................................... 96 

1.8.3. Birleşik Fiil Gruplarının Özellikleri ..................................................... 97 

1.9. İSİM-FİİL GRUBU ................................................................................... 99 

1.9.1. İsim-Fiil Grubunun Özellikleri .......................................................... 101 

1.10. SIFAT-FİİL GRUBU ............................................................................ 103 

1.10.1. Kullanılan Sıfat-Fiil Grupları ........................................................... 104 

1.10.1.1. ''-An'' ekiyle oluşturulanlar ........................................................ 104 

1.10.1.2. ''-Ar'' ekiyle oluşturulanlar ......................................................... 105 

1.10.1.3. “ -dUḳ, -dük '' ekleriyle oluşrurulanlar ...................................... 106 

1.10.1.4. ''-mIş'' eki ile oluşturulanlar ....................................................... 107 

1.10.1.5. “-AsI” eki ile oluşturulanlar ...................................................... 108 

1.10.1.6. “-(U)r” ekiyle oluşturulanlar ..................................................... 108 

1.10.2. Sıfat-Fiil Gruplarının Özellikleri ..................................................... 108 

1.11. ZARF-FİİL GRUBU ............................................................................. 112 

1.11.1. Kullanılan Zarf-fiil Grupları ............................................................ 112 

1.11.1.1. “-A” ekiyle kurulanlar ............................................................... 112 

1.11.1.2. “-I , -U” ekleriyle kurulanlar ..................................................... 114 

1.11.1.3. “-ken” ekleriyle kurulanlar ........................................................ 116 

1.11.1.4. ''-IncA'' ekiyle kurulanlar ........................................................... 117 

1.11.1.5. ''-AlI'' ekiyle kurulanlar ............................................................. 118 

1.11.1.6. “-IcAḳ,- IcAġAz ” ekleriyle kurulanlar ..................................... 118 

1.11.1.7. Partisip eki ve hal eklerinin birleşimiyle kurulanlar ................. 119 

1.11.1.8.  ''-Up'' ekiyle kurulanlar ............................................................. 120 

1.11.1.9. ''-UbAn, -UbAnI'' ekiyle kurulanlar .......................................... 121 

1.11.2. Zarf-Fiil Gruplarının Özellikleri ...................................................... 123 

1.12. SAYI GRUBU ........................................................................................ 125 



VII 
 

1.12.1. Sayı Gruplarının Özellikleri ............................................................. 126 

1.13. ÜNLEM GRUBU .................................................................................. 127 

1.13.1. Kullanılan Ünlem Grupları .............................................................. 128 

1.13.1.1. “ėy” Seslenme Edatıyla Kurulan Ünlem Grupları .................... 128 

1.13.1.2. “yā” Seslenme Edatıyla Kurulan Ünlem Grupları .................... 129 

1.13.1.3. Arapça ve Farsça Kelimelerin Sonuna Uzun a “ā“ nın 

Getirilmesiyle Kurulan Ünlem Grupları ................................................... 131 

1.13.2. Ünlem Gruplarının Özellikleri ......................................................... 131 

1.14. BAĞLAMA GRUBU ............................................................................ 134 

1.14.1. Kullanılan Bağlama Grupları ........................................................... 134 

1.14.1.1. “ U” Bağlama Edatları İle Kurulanlar ....................................... 134 

1.14.1.2. “vU” Bağlama Edatıyla Kurulanlar ........................................... 135 

1.14.1.3. Diğer Bağlama Edatlarıyla Kurulanlar ...................................... 135 

1.14.2. Bağlama Gruplarının Özellikleri ...................................................... 136 

1.15. KISALTMA GRUPLARI ..................................................................... 138 

1.15.1. Kullanılan Kısaltma Grupları ........................................................... 139 

1.15.1.1. Yönelme Grubu ......................................................................... 139 

1.15.1.2. Bulunma Grubu ......................................................................... 140 

1.15.1.3. Ayrılma Grubu .......................................................................... 140 

1.15.1.4. İsnat Grubu ................................................................................ 142 

1.15.1.5. İlgi Grubu .................................................................................. 143 

1.15.1.6. Vasıta Grubu .............................................................................. 144 

1.15.2. Kısaltma Gruplarının Özellikleri ..................................................... 144 

2. BÖLÜM .......................................................................................................... 149 

2.1.YARGI GRUPLARI / CÜMLE .............................................................. 149 

2.1.1. CÜMLENİN ÖGELERİ .................................................................. 150 

2.1.1.1.Yüklem ......................................................................................... 150 

2.1.1.1.1. Yüklemin Özellikleri ............................................................ 150 

2.1.1.2. Özne ............................................................................................. 158 

2.1.1.2.1.Özellikleri .............................................................................. 158 

2.1.1.3. Nesne ........................................................................................... 166 

2.1.1.3.1. Nesnenin Özellikleri ............................................................. 167 



VIII 
 

2.1.1.4. Zarf .............................................................................................. 176 

2.1.1.4.1. Zarfların Özellikleri .............................................................. 176 

2.1.1.5. Yer Tamlayıcısı ........................................................................... 180 

2.1.1.5.1. Yer Tamlayıcısının Özellikleri ............................................. 181 

2.1.1.6. Cümle Dışı Unsur ........................................................................ 187 

3. BÖLÜM .......................................................................................................... 190 

3.1. CÜMLE ÇEŞİTLERİ ............................................................................. 190 

3.1.1. YÜKLEMEİNE GÖRE CÜMLELER ........................................... 190 

3.1.1.1. İsim Cümlesi ................................................................................ 190 

3.1.1.1.1. Basit Zamanlı İsim Cümlesi ................................................. 192 

3.1.1.2. Fiil Cümlesi ................................................................................. 193 

3.1.1.2.1. Basit Fiillerle Kurulan Cümleler .......................................... 193 

3.1.1.2.2. Birleşik Fiillerle Kurulan Cümleler ...................................... 195 

3.1.1.2.3. Birleşik Zamanlı Fiillerle Kurulan Cümleler ........................ 196 

3.1.1.2.4. Geçişli Fiilerle Kurulan Cümleler ........................................ 198 

3.1.1.2.5. Geçişsiz Fiillerle Kurulan Cümleler ..................................... 199 

3.1.1.2.6. Etken Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler ............................... 200 

3.1.1.2.7. Edilgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler ............................ 201 

3.1.1.2.8. Ettirgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler ............................ 202 

3.1.1.2.9. İşteş Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler ................................. 203 

3.1.1.2.10. Dönüşlü Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler ......................... 205 

3.1.2. ANLAMINA GÖRE CÜMLELER ................................................ 207 

3.1.2.1. Olumlu Cümle ............................................................................. 207 

3.1.2.1.1. Olumlu İsim Cümlesi ............................................................ 207 

3.1.2.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi ............................................................. 208 

3.1.2.2. Olumsuz Cümle ........................................................................... 208 

3.1.2.2.1. Olumsuz Fiil Cümlesi ........................................................... 208 

3.1.2.2.2. Olumsuz İsim Cümlesi ......................................................... 209 

3.1.2.3. Soru Cümlesi ............................................................................... 210 

3.1.2.3.1. Soru Eki "mI" İle Kurulan Soru Cümleleri ........................... 210 

3.1.2.3.2. Soru Kelimeleri İle Kurulan Soru Cümleleri ........................ 211 

3.1.2.4. Emir Cümlesi ............................................................................... 213 



IX 
 

3.1.2.5. Gereklilik Kipiyle Kurulan  Cümleler ......................................... 214 

3.1.2.6. İstek Cümleleri ............................................................................ 215 

3.1.3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER ................................ 216 

3.1.3.1. Kurallı Cümle .............................................................................. 216 

3.1.3.2. Devrik Cümle .............................................................................. 217 

3.1.4. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER ............................................. 219 

3.1.4.1. Basit Cümle ................................................................................. 219 

3.1.4.2. Birleşik Cümleler ........................................................................ 220 

3.1.4.2.1. Şartlı Birleşik Cümle ............................................................ 220 

3.1.4.2.2. İç İçe Birleşik Cümle ............................................................ 222 

3.1.4.2.3. Ki'li Birleşik Cümle .............................................................. 226 

3.1.4.2.4. Girişik Cümle........................................................................ 229 

3.1.4.3. Sıralı Cümle ................................................................................. 230 

3.1.4.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle ............................................................ 230 

3.1.4.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle .......................................................... 231 

3.1.4.4. Bağlı Cümle .................................................................................... 232 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ................................................................... 236 

KAYNAKÇA ..................................................................................................... 251 

ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................... 254 

 

  



X 
 

KISALTMALAR DİZİNİ 

 

a.g.e.  : Adı Geçen Eser 

bkz.  : Bakınız 

c.  : Cilt 

H.  : Hicri 

M.  : Miladi 

s.  : Sayfa 

TDK  : Türk Dil Kurumu 

vs.  : Ve sair 

yy.  : Yüzyıl 

  



XI 
 

ÖNSÖZ 

 

 Söz dizimi, kelimelerin ifade gücünün yetersiz veya eksik kaldığı yerlerde, 

bir araya gelerek, meramın anlatılmasında başvurduğumuz kelimeler 

topluluğunun adıdır. Bu kelimeler topluluğu, bazen yargı bildirmeden bir araya 

gelirler ki bunlara belirtme grubu adını veririz. Bazen de söz konusu kelime 

grupları, belirtme gruplarından daha geniş bir anlatım kabiliyetine sahip olan 

yargı gruplarını oluştururlar ve buna da cümle deriz. 

 Türkçe’de kurallı bir cümlenin sıralanışı: Özne+tümleç+yüklem 

şeklindedir. Bu diziliş, manzum eserlere göre düz yazılarda daha sık 

karşılaşabileceğimiz bir diziliş şeklidir.  

 Yūsuf u Zelîhâ da bir mesnevi olduğundan sıklıkla yukarıdaki dizilişin 

dışına çıkan cümle yapılarını içermektedir. Eserde, manzum olması hasebiyle 

devrik cümle yapısı oldukça fazladır. 

 Bu çalışmamızda söz konusu eserin söz dizimi ele alınmıştır. 

Çalışmamızın giriş kısmında Şeyyâd Hamza'nın hayatı, eserleri ve kelime 

gruplarının özelliklerini ifade etmeye çalıştık. Kelime gruplarını tanıtırken, 

örnekleri eserden seçtik. Daha sonraki üç bölümün ilkinde belirtme gruplarını, 

ikincisinde yargı gruplarını, üçüncüsünde ise cümle çeşitlerini ele aldık.  

 Bütün kelime gruplarına (belirtme, yargı ve cümle çeşitleri) en az on beş 

örnek verdik. Örnekler verilirken anlamın tam olarak anlaşılması için, beyitlerin 

tamamını aldık. Beyit sayılarını, örnek beyitin hemen sonunda, parantez içinde 

gösterdik. Az sayıda olan kelime grupları örneklerinin tümünü verdik.  

 Çalışmamızın bitişi sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. 

Sonuç kısmında eserde kullanılan kelime gruplarının ve yargı gruplarının 

kullanımını yüzdelik oranla verdik ve bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 

 Şeyyâd Hamza'nın Yûsf u Zelihâ Adlı Eserinin Söz Dizimi adlı 

çalışmamızda, Şenol Korkmaz ve Ümit Özgür Demirci'nin hazırladıkları Yûsuf u 

Zelîhâ adlı eserini esas aldık. Beyitleri okuma, fişleme ve örneklendirme bu eser 

esas alınarak yapılmıştır. Ayrıca söz konusu eserde bulunan tıpkıbasım, dizin, 

sözlük ve giriş kısmındaki bilgilerden de faydalanılmıştır. 
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 Çalışmamızda, maddelendirme kısmında, İsmet Cemiloğlu'nun Dede 

Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme adlı 

çalışmasının yanında, özellikle de Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli'nin Türkiye 

Türkçesi Söz Dizimi adlı eserinin maddelendirmeleri gözönüne alınmıştır.  

 Çalışmamızın, Eski Anadolu Türkçesi'nin söz dizimine katkıda 

bulunacağını umuyoruz. 
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GİRİŞ 

 1. ŞEYYÂD HAMZA 

 

 Şeyyâd Hamza'nın yaşadığı dönem, isminin ne anlama geldiği ve yaşadığı 

yerle ilgili muhtelif görüşler vardır. 

 Şeyyâd Hamza'nın yaşadığı asırla ilgili araştırmacıların genelde-özellikle 

Metin Akar’la birlikte- XIII. yüzyılın sonları ile XIV. asrın başlarında fikir birliği 

ettiğini görmekteyiz. Ama şairi ilim alemine tanıtan M. Fuad Köprülü, Anadolu'da 

XIII. yüzyılın siyasî ve içtimaî buhranları arasında Kalender, Abdal, Haydarî, 

Bâbaî gibi muhtelif isimler altında her tarafa sokulan "Bâtınî mezhepli" 

babalardan biri de Şeyyad Hamza'dır, 1 ifadelerini kullanarak Şeyyâd Hamza'nın 

yaşamış olduğu yüzyılın XIII. yüzyıl olduğunu belirtir. Bu görüşe katılan 

isimlerden bir diğeri Faruk Kadri Timurtaş'tır. Timurtaş, Şeyyâd Hamza için, 

Anadolu'da yaşamış tasavvufî konularda eser veren ve XIII. yüzyılın temsilcisi 

olduğu  ifadelerini kullanmaktadır.2 

 Şairin XIII. yüzyılda yaşamış olduğunu söyleyen isimlerden birisi de Dehri 

Dilçin’dir. Dilçin, bu ifadesini, Bursalı Lâmii'nin Letaif’inde şairin Nasreddin 

Hoca'nın çağdaşı olduğuna dayandırır.3 

 Şairin yaşamış olduğu döneme ilişkin görüşlerini bildiren isimlerdn birisi 

de  Ali Akar'dır. Akar, Şeyyâd Hamza’nın XIV. yüzyılda yaşadığını ve Nasreddin 

Hoca'nın çağdaşı olduğu hakkında bilgiler olduğunu söyler.4 

 Aziz Merhan ve Funda Şan, bu konuyla ilgili son zamanlarda yapılan 

çalışmalara dayanarak şairin yaşamış olduğu yüzyılın net ifadelerle XIV. yüzyıl 

olduğunu söylemektedir.5 

 Şairle ilgili son zamanlarda yapılan çalışmalar, onun hakkında daha net 

ifadeler kullanmamıza imkân sağlamaktadır. Orhan Kemal Tavukçu, Şeyyâd 

Hamza'nın yaşamış oduğu yüzyılla ilgili ifadelere yer verirken dayanak noktasını, 

Akşehir Mezarlığı'nda bulunan ve şairin vefat eden Aslı Hatun adındaki kızı için 

                                                           
1  M. Fuad Köprülü,Türk Edebiyatı Tarihi,Ankara, 2011, 284 
2  Faruk Kadri Timurtaş,  Tarih İçinde Türk Edebiyatı,  İstanbul, 2012, 196 
3  Dehri Dilçin,Yusuf ve Zeliha,  İstanbul, 1946,  7 
4  Ali Akar, Türk Dili Tarihi, İstanbul, 2005, .239 
5  ziz Merhan - Funda Şan,Eski Anadolu Türkçesi Notlar ve Metinler, Ankara, 2016, 181 
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yazdığı kitabeye dayandırır. Taşın üzerindeki H.749 (M.1384) tarihi şairin meşhur 

mersiyesinin yazılış tarihi ile aynıdır ve bu da Şeyyâd Hamza'nın anılan tarihte 

hayatta bulunduğunu ve söz konusu mersiyeyi muhtemelen veba salgınında ölen 

kızı için yazdığını göstermektedir, sözlerini ekler. 6 Bu tarih, XIV. yüzyılın 

sonlarına denk gelmektedir.  

 Bu belirsizliklere son noktayı koyan ise Metin Akar olmuştur. Akar, 

Şeyyâd Hamza'nın yaşamış olduğu döneme dair net ifadelere yer verir. 

 Metin Akar, "Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler" adlı yazısında şaire 

ait, Mili Kütüphane'de 3772 numarada kayıtlı bir şiirine dayanarak Şeyyâd 

Hamza'nın yaşadığı döneme dair net ifadeler beyan etmektedir. Akar, yazısında 

öncelikle Rıfkı Melul Meriç'in Şeyyad Hamza'nın kızı Aslı Hatun'a ait bir mezar 

taşına ilişkin şüphelerini giderir. Burada Akar, söz konusu mezar taşında adı 

anılan Aslı Hatun'un Şeyyad Hamza'nın kızı olduğunu söyler. Bu kitabedeki H. 

749 ( M.1432) tarihi asıl bizim için sorunu giderecek niteliktedir. Zira bu tarih, 

Metin Akar'ın 26-30 Eylül 1983'te İstanul'da V. Millî Türkoloji Kongresi'nde 

Şeyyad Hamza'nın yaşadığı dönemi kesin olarak kanıtlayacak şiirindeki tarihle 

aynı tarihtir. Akar, bu şiirdeki tarihi kastederek şairin bu tarihte hayatta olduğunu 

ve şiir yazdığını söyler.Bu sözlerine kanıt olarak da şiirden seçmiş olduğu şu iki 

beyti verir: 

 ecel n’olur ki taḳdîr-i ezeldür 

 vebā n’olur ḳaża-i āsumāndur 

 

 yėdi yüz ḳırḳ ṭoḳuzında Resūl’üñ 

 vebā geldi ḫalāyıḳa ‘ayāndur 

 

 Akar, bu tarihi şairin yaşadığı döneme kanıt olarak gösterir ve Şeyyad 

Hamza'nın XIII. asrın sonları ile XIV. asrın ilk yarısında yaşamış olduğunu 

açıklığa kavuşturur.7 

 Şairin yaşadığı yüzyılla ilgili muhtelif görüşlere yaşadığı yerle ilgili 

olanları da eklenir. Lamii Çelebi'nin Letayifindeki ifadeler elde bulunan temel 

dayanak noktalardan birisi ise de, bir diğer nokta da adını yukarıda andığımız 

                                                           
6  Orhan Kemal TAVUKÇU,  Şeyyâd Hamza, İslam Ansiklopedisi, cilt. 39. ,105 
7  Metin Akar,  Şeyyad Hamza Hakkında Yeni Bilgiler,  İstanbul, 1987, II. s, 1-14 
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mersiye niteliğinde olan mezar taşıdır. Lamii Çelebi'nin, eserinde Şeyyâd 

Hamza'nın Nasreddin Hoca'nın çağdaşı ve arkadaşı olarak görmesi onun da 

Akşehir ve civarında yaşamış olduğunu akıllara getirmektedir. Mezar taşının da 

Akşehir'de bulunması bu görüşün altını doldurur niteliktedir.  

 Bu konuda Faruk Kadri, Akşehir'de Selçuklulardan kalma bir mezar 

hitabesinden Aslı Hatun adlı bir kızın olduğu anlaşılmaktadır. Gerek bundan, 

gerek Lâmiî Çelebi'nin Letâif'de onu Nasreddin Hoca'nın arkadaşı olarak 

göstermesinden Şeyyâd Hamza'nın Sivrihisar veya Akşehirli olduğunu 

söylemektedir.8 

 Şeyyâd Hamza'nın ismi ile ilgili muhtelif görüşler söz konusudur. 

Özellikle de "Şeyyâd" isminin ne olduğu konusunda tam bir görüş birliğinin 

oluştuğunu söylemek zor görünmektedir. Bu konuda kelimenin bir takma isim mi, 

meslekten dolayı verilen bir isim mi, yoksa aynı Fuzulî'deki gibi bir tevazunun 

inkişafı mı olduğu konusunda kesinlik yoktur. 

. Konu hakkında görüşlerine baktığımızda Fuad Köprülü," şeyyâd"ları tıpkı 

abdallar gibi, şehirden şehire, kasabadan kasabaya gezen bir nevi serseri 

dervişlerden olduklarını ve gerek giyim gerekse inanışları göz önüne alındığında 

Kalenderler, Bâbâîler, Haydarîler gibi Batınî zümrelerden sayıldıklarını söyler.9  

Görüldüğü gibi Köprülü, "şeyyâd"ları bir tasavvuf zümresi gibi görmekte ve 

Şeyyâd Hamza'nın bu topluluklara mensub olduğunu öngörmektedir. 

 Şairin ismi ile ilgili diğer görüşlere de yer vermek istiyoruz. Bunlardan 

birisi Dehri Dilçin, Lâmii'den beri şairin isminin "şarlatan", "boşboğaz", 

"gevezelik yapan" gibi anlamların dışında, kelimenin sözlük anlamı olan ve 

"şeyd" kökünden gelen "sıvacı"veya "çok sıva yapan" gibi anlamlarda uzun 

süredir müellifelerin kullandığından bahseder. Ama Dilçin, bu verilen anlamlara 

karşı çıkar ve gerek diğer eserlerinde gerek Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinde şairin 

boşboğazlık ve diğer olumsuz tabirlerle örtüşür yanının olmadığını, aksine sözü 

doğru, uzatmadan, olduğu gibi söyleyen tarzının olduğunu belirterek ismin olsa 

olsa Fuzûlî gibi bir tevazu anlamından dolayı kullanıldığını ifade eder.10 

                                                           
8Timurtaş, a. g. e, 196 
9  Köprülü, a. g. e, 284 
10 Dilçin, a. g. e,7-8 
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 Faruk Kadri Timurtaş'a göre "Şeyyâd" kelimesi "sıvacı", "boşboğaz", 

şarlatan" ve şehirden şehire gezen dervişlerdir.11 

 Kelimeyle ilgili Ümit Özgür Demirci ve Şenol Korkmaz da görüşlerini 

ifade etmişlerdir. Demirci ve Korkmaz, kelimenin Arapça kökenli olmasına karşın 

Arapçada kullanılmadığını ve unutulduğunu ifade ederler.12 "Şeyyâd" kelimesinin 

yalancı, hilekâr vb. anlamlarda kullanılmasının Gülistan'da her söze yalandan 

ibaret olan bir şahıs için kullanılmış olması ve Farsça'da "yalan, riya, gösteriş" 

anlamlarına gelen bir  "şayd" kelimesinin olması çok etkili olmuştur.13 Kokrmaz 

ve Demirci, kelimenin Anadolu sahasında kullanımının XIII. ve XVI. yüzyıllarda 

yaygın olduğunu belirtir. İsmi geçen yazarlar, aynı eserlerinde kelimenin 

kullanımına, sanat amaçlı kullanım örneklerini de ekleyerek Fuad Köprülü'nün 

görüşünün doğru olamayacağını söylerler. Sonuç olarak, bahsettiğimiz bilgilerden 

sonra şeyyâd kelimesinin Anadolu'da "kıssa-han, bir topluluğun önünde yüksek 

sesle bir hüner icra eden kimse" gibi anlamlara geldiği açık ve net bir şekilde 

ortaya çıkmaktadır.14 

 Şeyyâd kelimesi ile ilgili değineceğimiz bir başka isim Feridun Nafiz 

Uzluk'tur. Uzluk, Dehri Dilçin ve Fuad Köprülü'nün kelime hakkındaki 

görüşlerinin mesnedsiz olduğunu söyleyerek böyle bir yazı yazmaya âdeta mecbur 

kaldığını ifade etmektedir. Uzluk, kelimenin önce Köprülü tarafından nasıl 

kullanıldığını I. madde olarak kaydeder. II. Maddeye ise Dehri Dilçin'in sözlerini 

alıntılayarak aktarır. III. maddede ise bu kez CI. Huart'un ifadelerini 

Türkçeleştirerek aktarır. Uzluk'un Huart'tan çevirisine göre, Huart, kelimeye," 

hilekâr, dolandırıcı" denilemeyeceğini ve kendisinin de anlamını bilmediğini 

söyler. IV. madde ise Arapça-Türkçe Kamus Mütercimi Ayıntablı Ahmed Âsım'a 

ayrılmıştır. Burada kelimenin "işada" kökünden geldiği, işadanın da, "binayı 

yüksek yapmak anlamında kullanıldığı, sonra da bir kimseyi öven kişinin bu 

fikirlerini alî bir sesle söylediği" anlamında olduğunu söyler. V. madde Şirazlı 

Sadi'ye aittir. Burada kelimeye özetle, "hilekâr, dolandırıcı, mutaşayyıt, mürai, 

hilekâr" anlamlarını yükler. Uzluk, VI. madeyi Gelibolulu Sururi'ye ayırır: "kıssa-

                                                           
11 Timurtaş, a. g. e,196-197 
12 Ümit Özgür Demirci, Şenol Korkmaz, Yûsuf u Zelîhâ, İstanbul,  2008,  11-13 
13 Demirci, Korkmaz,a. g. e,  11-12 
14 Demirci, Korkmaz, a. g. e,13 
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hana da şeyyâd derler." VII. madde Üsküplü Şemî'ye aittir. Şemî kelimeye," 

nuhsend, zarif " der. VIII. madde Bosnalı Sudi'ye aittir: "kezzab, yalancı", IX. 

maddede Eflâkî, kelimeye "dost şairi, mutrib, serseri şair"anlamlarını gizler. 

Uzluk, daha sonra Lâmii'deki Nasreddin hoca ve Şeyyâd Hamza diyaloğunu ve 

Şeyyâd Hamza'nın bir köye sefer esnasında yetişip oradaki kadınlarla olan nâ-hoş 

sohbetini verdikten sonra, Fuad Köprülü'nün bu kayıtlara isnaden kelimeye 

yukarıda andığımız anlamları verdiğini söyler. Uzluk'un, bu görüşleri böyle 

sıraladıktan sonra "düşüncemiz" diye başlayan kısımda ise, Sururi'ye yakın olduğu 

kullandığı ifadelerden anlaşılmaktadır. Makalesinin sonunda ise bu defa da 

Risale-i Tarifat sahibi Fakîrî'nin de kelimeye, "kıssahan " anlamını hamlettiğini 

söyler. Uzluk, son paragrafda Menevi-i Şerif'de kelimeye "ahmak" sözü işaret 

olunmuştur diyerek makalesini sonlandırır.15 

 Şeyyâd Hamza'nın dili nasıl kullandığına ve edebî yönüne bakacak 

olursak, özellikle de hem çalışmamıza konu olması hem de Şeyyâd Hamza'yı ve 

Eski Anadolu Türkçesi'ni iyi temsil eden eserlerden birisi olmasından dolayı, 

yorumlarımızda daha çok Yûsuf u Zelîhâ adlı eseri gözönünde bulundurduk. 

Burada tabiidir ki Şeyyâd Hamza'nın diğer eserlerini de ( Özellikle de 79 beyitlik 

Şeyyâd Hamza'nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi, diğer adıyla Dastân-ı Sultân 

Mahmud) göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yaptık. Eserler incelendiği 

zaman, Eski Anadolu Türkçesi'nin başlangıçtaki sade kullanımına örnek Türkçe 

kelimelerin fazlalığıyla karşı karşıya kalmaktayız. Onun eserlerinde, Türkçe 

kelimelerin sayısal olarak Arapça ve Farsça kelimelere üstün olduğunu 

söyleyebiliriz. Şeyyâd Hamza, eserlerinde genelde nasihat üslubunu 

kullanmaktadır. Bu görüşümüzü onun kıssahan olduğu savı da desteklemektedir. 

Genelde aruz ölçüsünü kullanır, az da olsa hece ölçüsü ile yazdığı şiirler de vardır. 

Fuad Köprülü, Şeyyâd Hamza'nın Ahmed Fakih geleneğinden daha fazla şehir 

geleneğine aşina olduğunu, bir taraftan da Yesevîler gibi köylerde bir nevi onların 

geleneğinden beslendiğini söyler. Onun aruzla yazdığı şiirlerde iyi bir şair olarak 

nitelenemeyeceğini, hece ölçüsünde daha iyi olduğunu ifade eder. Onun ahlaki-

sufiyane tarzlı şiirlerinde sanat gayesi gütmediğini ve nazım tekniğinin zayıf 

                                                           
 
15 Feridun Nafiz UZLUK, Şeyyâd Sözü Hakkında Araştırma,587-589 
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olduğunu ve bu yüzden sıklıkla zihaf ve imaleler yaptığını söyleyerek, hece ile 

yazdığı şiirlerde daha başarılı olduğunu da ekler.16 

 Fuad Köprülü bunlara ek olarak, Şeyyâd Hamza'nın aruzu hatalı 

kullanmasında sadece onun yetersizliğinden değil, Türk şiirinin, o dönemlerde 

aruzla yeni tanışmasının da bunda etkili olduğunu belirtir. Onun Yûnus'a yakın bir 

tarzının olduğunu, ama Yûnus gibi başarılı olamadığını, bir halk şairi derecesine 

ulaşmadığını söyler.17 

 Şeyyad Hamza'nın kolay yazan, vezne, kafiyeye fazla mukayyed olmayan; 

içinden geldiği gibi, san'at gayesi olmaksızın yazdığını söyeleyen Metin Akar, şu 

beyitle de görüşünü destekler: 

  

 bu ne sözler olur bî-çāre(ler)den 

 ki gelür diline böyle asandur18 

 

 Şeyyâd Hamza ile ilgili onun kıssa-han olmasına dair Yûsuf u Zelîhâ adlı 

eserimizden tespit ettiğimiz, bir topluluğa kıssa anlatırkenki anını adeta gözler 

önüne seren, dinleyiciye hitap niteliğinde olan seslenme sözcüklerinin geçtiği 

beyit sayılarını aşağıda veriyoruz. Bu sözcüklerin dışında tabii olarak kıssahanın 

dinleyiciyi cezbetmesi, onun dikkatini kendi üzerine çekmesi şeklinde 

yorumlayabileceğimiz fiillerle yapılan, emir işlevinde kullanılan seslenmeler de 

vardır. Bunlardan sıklıkla kullanılan ve aklımızda kalanlar: ėşidüñ, diñleñ, ėşit, 

gör, görüñ, vėrüñ ṣalavāt, diñle, vėrüñ ḳulaḳ... 

 Seslenme sözcüklerinin beyit sayılarını vermeden önce birkaç beyit örneği 

verelim: 

ṣaldılar yûsufı tîz bir ḳuyuya  

imdi eşit n'ėtdiler aña uya(95)    

  imdi geldüm yine bir ḥikāyete 

  ḳardaşları n'eyledi ėşit ata   (128) 

muştūladılar yūsufı ol ere 

                                                           
16 Köprülü, a. g. e, 284 
17 Köprülü, a. g. e,284 
18  Metin Akar, “Şeyyad Hamzanın Hakkında Yeni Bilgiler”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 

İstanbul, 1987,  II. cilt, s. 6. 
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geldi gördi gitdi ‘aḳlı ėy yārā    (202) 

 

 Kullanılan diğer seslenme sözcükleri: dede (230, 241, 741), yarā (269, 

377, 646, 849, 1024,1329), paşa (303, 515,1193,), dedem (311), delü (503), ‘amū 

(513, 569, 842), ėy uya (579), ėy yār (626),  ėy ‘amū (755, 828, 861, 925, 933, 

1182, 1429), ḫoca (929), baba (1200), ėy paşa (1327), uya (1330), ėy dede (1359), 

paşam (1405),ėy yār (1468). 

 2. ŞEYYÂD HAMZANIN ESERLERİ 

 

 a. Dâstân-ı Sultân Mahmûd:  79 beyitten oluşan bir mesnevidir. Eser, 

"fâilatün fâilatün fâilün" vezniyle yazılmıştır. Eser, Saadettin Buluç tarafından 

ilim alemine tanıtılmıştır. Ayrıca, Saadettin Buluç, eseri eski yazıyla, sözlüğünü 

de hazırlayarak yayımlamıştır. Eserde Sultan Mahmud ve yoksul bir dervişin 

diyaloglarına şahit oluruz. Sultan Mahmud'un mağrur, dünyaya bel bağlayıcı ve 

var olanla övünme tavrına karşılık, dervişin mütevazı, manaya değer verme ve 

yokluğa hamd tavrı ile karşılaşmaktayız. Eser, Şeyyâd Hamza'nın üslubuna uygun 

bir şekilde yazılmıştır 

. 

 b. Miraçnâme: Eseri ilim âlemine ilk tanıtan Metin Akar olmuştur. Eser 

700 beyit civarında bir mesnevidir. Eserin iki nüshası bilinmektedir. Eser üzerinde 

şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır.19 

 

 c.Vefât-ı Hazret-i Muhammed ‘Aleyhi’s-selâm: Bu eserin de varlığını 

ilim âlemine Metin Akar tanıtmıştır. Eserin 356 beyiti Şeyyâd Hamza'ya ait 127 

beyiti ise müstensihe ait olmak üzere eser toplam 483 beyittir.20 

 

 d. Ahvâl-ı Kıyâmet: Eserin türü mahşer-nâmedir. Eser, mesnevi nazım 

türü ile ve aruzun "fâilatün fâilatün fâilün" kalıbı ile yazılmıştır ve dört nüshası 

vardır. İlim âlemine ilk defa Âmil Çelebi tarafından tanıtılmıştır. Nüshaların 

                                                           
19  Demirci, Korkmaz, a. g. e, 14 
20  Demirci, Korkmaz,  a. g. e,14 
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transkripsiyonlu metnini Cem Dilçin hazırlamıştır. Eserde kıyametin nasıl 

kopacağı, canlıların nasıl ölüp sonra dirileceği, Hz. Muhammed ̛ in ümmetine 

şefaati, hangi kavimlerin cennete ya da cehenneme gireceği sade bir dil ile 

anlatılmaktadır.21 

 

 e. Şeyyâd Hamza'nın Münferit Şiirleri: Şeyyâd Hamza'nın çeşitli yazma 

ve mecmualarda bugüne kadar yaklaşık olarak 15 şiiri bulunmuştur. Bu şiirlerden 

ikisi hariç, genelde dinî ve tasavvufî düşünceler ağır basmaktadır. Şiirlerinde 

dünyanın faniliği ve ölüm teması ağırlıklı konulardır.22 

 

 f. Yûsuf u Zelîhâ: Şeyyâd Hamza'nın ve dönemin en önemli eserlerinden 

birisidir.  Eser, bünyesinde çok sayıda barındırdığı Türkçe kelimelerle, Türk dili 

için ne kadar önemliyse, içeriği dolayısıyla edebî açıdan da bir o kadar önemlidir. 

Eserin konusunu Ku'ran'dan alması ona kutsal bir paye ayırırken, aynı zamanda 

aslına sadık kalması da onun bugün dahi değerini yitirmemesinde önemli rol 

oynamıştır. Anadolu sahasında yazılan ilk Yûsuf u Zelîhâ olması da ayrıca 

önemlidir.  

 Kur'an'da Yusuf peygamber kıssası, yine aynı isimle sûrenin de ismi ile 

isimlendirilmiştir ve 12. sûreyi oluşturmaktadır. 111 ayetten oluşan sûre, Mekke 

döneminde nazil olmuştur. Bu surede Yusuf peygamber'in çektiği sıkıntılar, sabrı 

ve mükafatı ele alınmıştır. Söz konusu sûrenin önemli özelliği ise diğer sûrelerin 

aksine baştan sona sadece tek konudan, yani Hz. Yusuf 'tan bahsetmiş olmasıdır. 

 

 Eser, 1529 beyitten oluşur, Şairin kendi ifadeleri ile eserin vezni :  

 

 fā‘ilāt<ün> fā‘ilat<ün> fā‘ilāt 

 biñ günāhı ‘afv ėder bir ṣalavāt 

 

 Eserde toplamda beş tane de nükte vardır. Bu nükteler genel olarak 

birbiriyle alakalı konulardan bahseder. Ve âdeta birbirinin devamı niteliğindedir. 

Nükteler, genelde dinleyiciye hitap ile başlar. Konunun biteviyeliğini dağıtmak, 

                                                           
21  Demirci, Korkmaz, a. g. e, 14 
22  Demirci, Korkmaz,  a. g. e, 14 
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dinleyicinin dikkatini tazelemek amacıyla yapılmış hissini uyandırır. Konularına 

baktığımız zaman ilk nüktede ölümden sonra insanların hâlleri anlatılır. 

Günahkârların sırattan geçemeyişi ve cehenneme gidişi; müslümanların ise 

cennete gidişi anlatılır. İkinci nükte ise biraz daha uzundur ve burada 

cehennemdeki müminlerin çektiği eziyetlerden ve kendi peygamberlerini 

tanımayışlarından bahsedilir. Cebrail'in bu ümmetlerin durumunu Peygambere 

bildirmesi ve Peygamberin Allah'a yalvarıp onları cennete aldırması, ardından 

cennete naklolunan bu cehennemlik müminlerin alınlarındaki siyah damgadan 

dolayı utanmaları, tekrar cehenneme gitmek isteyişleri, ama Peygamber'in yüzüğü 

ile bu siyhalığı gidermesi, müminlerin cennette huzur bulması anlatılır. Üçüncü 

nüktede ise, bu defa cennet ehlinin Allah'ın nur cemalini görmek arzusu ve 

Peygamber'in duasına cevaben Allah'ın cemalini gören müminlerin cenneti 

unutacakları anlatılır. Dördüncü nüktede, cennet duvarının doldurulacağı, 

cehennem ateşinin kurulacağı ve Allah'ın insanları sorguya çekişi; günahlıların 

tamuya, müminlerin ise uçmağa nakloluşu anlatılır. 

 Görüldüğü gibi yukarıda bahsolunan nükteler birbirleri ile alakalı 

beyitlerden oluşan nüktelerdir. Beşinci nükte ise aslında ilk iki beyit Yusuf kıssası 

ile ilgili olmasına ve diğer nüktelerden farklı gibi görünmesine karşın, daha 

sonraki beyitler yine bir önceki nüktelerin devamı olduğu izlenimi verir ve 

kıyamette Allah' ın nasıl Peygamber'in ümmetini yine Peygamber' in hatırına 

bağışladığı anlatılır. 

 Eserde kelime hazinesi olarak yaklaşık 1657 kelime vardır. Bunun 

yaklaşık % 65'i Türkçe, % 24'ü Arapça kaynaklı, % 10'u Farsça % 1'ini de yer ve 

kişi adları oluşturmaktadır.23 

 3. KELİME GRUPLARI: 

 

 Kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi 

karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan 

yargısız dil birimidir.24 Kelime grupları, kelimenin ya da sözcüğün soyut ya da 

                                                           
23 Demirci, Korkmaz, a. g. e,21 
24  Leyla Karahan,  Türkçede Söz Dizimi, Ankara,  2013,  39 
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somut, maddî ya da manevî, canlı veya cansız herhangi bir şeyi tanımlamada 

yetersiz kaldığı durumlarda başvurduğumuz kelimeler dizisidir. Kelime 

gruplarının özelliklerini eserimizden örneklerle şöylece tanıtabiliriz: 

 

  Özellikleri: 

 

a) Kelime grupları yargı bildirmezler. 

 

vezîr eydür geleli bėş gün ola 

ken‘andan geldiler hem buġday ala    (962) 

  anuñ-ıçun tîmār ėder bu bize 

  yoḫsa baḳmaya-y-ıdı yüzümüze    (967) 

yūsuf ėşidür bunlardan bu sözi 

aġlar anda bunlara göynür özi     (969) 

  yūsuf eydür ḳanḳı ilden geldüñüz 

  yā nice ḳardaşsız bir eydüñüz(971) 

böyle yormış düşini ol atası 

mıṣr mülki senüñ ola ḳamusı    (982) 

  yūsuf eydür degmiş ola devlete 

  hem daḫı mıṣırdaki bol ni‘mete    (983) 

yūsuf eydür varıcaḳ eve gėrü 

ḳardaşuñuz / aluban dönüñ berü    (987) 

  yol sıra gider-iken bunlar ḳamu 

  geldi iblîs bunlaruñ yolın uru       (991) 

ümîddür ḥadan bizi ol dileye 

suçumuzı ḥaḳ bizüm yarlıġa     (778) 

  vara cebrā’il ol dem muḥammede 

  ḫaber vėre ümmetinden ol aḥmede    (779) 

eyde kim ben ṭamuya vardum-ıdı 

ṭamu içre  / bir ḳavim gördüm-idi    (780) 

  oddan zincîr bėllerine ṭaḳılur 

  kömürleyin ḳamu yanmış yakılur    (788) 
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beni görüp ol ḳamusı bildiler 

benüm-ile saña selam ḳıldılar    (789) 

  tañrıdan dile bunları yā resūl 

  ḳıl şefā‘at bunlara olsun ḳabūl    (791) 

çün bu sözi cebrā’ilden ėşide 

tañrınuñ ḥabîbi muḥammed ėşit n'ėde   (792) 

  arasında göre bir dürlü maḫlūḳ 

  yüzleri vü tenleri göñli maġruḳ    (763) 

yüzlerinden artuḳı yanmış oda 

yanmamış yüzleri hîç ol ṭā’ifede    (764) 

  cebarā’il göre bunları ṭañlaya 

  yüzleri ṣaġ dėyüben ‘ācebleye   (765) 

anlar eydeler bu ṭamu heybeti 

‘aḳlumuz aldı bizi yaḳdı ḳatı    (772)  

  unutduḳ bilmezüz peyġāmberi 

  adı nedür ḳandadur ol serverî   (773) 

eydeler oldur bizüm ümîdümüz 

diyeyüp baġışlayan var suçumuz25    (776) 

 

b) Kelime grupları özne olarak kullanılır. 

 

maḳṣūdı nedür anuñ eydem size 

var-ısa cānuñ / ṭuṭ ḳulaḳ/ uşbu söze   (992) 

  zindān ehli çün görür ol ‘izzeti 

  aġlaşurlar yūsufa ḳarşı ḳatı        (752) 

melik eydür anun bir tañrısı var 

ḫayr u şer ol ḳamusın andan ṭutar    (722)  

  döndi eydür varam eydem yā melik 

  velî benüm bir ‘ahdüm var hünālik   (719) 

 

  

                                                           
25  var (olan) suçumuz dileyüp baġışlayan (kişi) 
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c) Kelime grupları nesne olarak kullanılır. 

 

tā ya‘ḳūb bilmeye yūsuf varı 

dün gün aġlayuban / ḳıla zārí    (994)   

  ‘ūd u ‘anberler dütüzür yolına 

  altun kürsi ḳor getürür öñine    (751) 

görklü ḫil‘at gėydürüñ ḫalḳ ṭañlayu 

getürüñ anı baña aġırlayu(734) 

  ol mıṣır ḫatunların dėrsün melik 

  zelîhā daḫı ḫāżır olsun hünālik  (738) 

gizlemeñüz eydünüz siz ṭoġrusın 

ma‘lūm eyleñ ol zelîḫā egrisin(743) 

  ol baña eytdi beni unutma sözin 

  çün varasın göresin melik yüzin    (720) 

 

d) Kelime grupları zarf olarak kullanılır. 

 

ya‘ḳūb eydür bir bu kez daḫı varuñ 

ol ḳumāşı yine iledivėrüñ  (101) 

  bünyāmîni saḳlañuz düni güni 

  gėrü baña getürüñüz dėr anı       (1019)     

ḳamudan öñdin zelîḫā söyledi 

derdini aña ḥikāyet eyledi (744) 

  çünki ḳondı bir sāʻat oturdılar 

  ḫoca buyurdı ki ḫon getürdiler    (179) 

nice düş gördügüni hep söyledi 

yūsufa bir bir ḥikāyet eyledi (725) 

 

e) Kelime gruplarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

illā ḳaçan kim varasız ol şehre 

işüñüzi tañrı anda başara  (1020)    
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  girmeñüz bir ḳapudan gey saḳınuñ 

  degmeñüz tañrı adını taḳınuñ(1021)   

sürdiler zelîhāyı gitdi işine 

düşdi reyyān yūsufuñ teşvîşine    (749) 

  şarābdār geldi gėrü yūsuf dapa 

  aġır ḫil1at gėydürdi elin öpe    (735) 

geldi ol yūsuf ḳatına utanu 

ṭapu ḳıldı yeñin yüzne ṭutunu  (724) 

  

f) Kelime grupları yüklem olarak kullanılır. 

 

ulu devletdür saña uşbu düşin 

imdi ṭur var ol ol yaña ḫoşdur işüñ    (176) 

  māmîl eydür yā beşîr haẕā ġulām 

  bir oġlandur kim yüzi bedr-i tamām  (199) 

 

 g) Eserde-şiir olmasının da etkisiyle- bünyesinde yeri değişmiş kelime 

gruplarına sıklıkla rastlanır. 

 

nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

yānice yordı düşüñi babañ ḳoca    (39) 

  zeîḫā eydür hele ḳılġıl bir çāre 

  ʻışḳ odına düşdüm uş ben bî-çāre    (460) 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 

dün gün tañrı dėyü anı öper        (270) 

  adı beynān ol şehrüñ şehir içi 

  ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı (258) 

māmîl eydür yā beşîr hażā ġulam 

bir oġlandur kim yüzi bedr-i tamam    (199) 

  ol dāye yūsufı severdi ḳatı 

  bir bocuġı var-ıdı ḳıymetî    (1155) 

kendü daḫı ḳavzanup ṭuramaz örü 
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dün gün ol senüñ-içün ḳıġıru    (1116) 

  selām vėrdi ol ʻavrat aldı selām 

  söyledi ol ʻavrata birḳaç kelām    (1360) 

atasın aġırlayu ḳulın ḳamu 

atasıçun ḳıldı āzād ey ʻamū  (1418)  

  mıṣrda ṭurur yaʻḳūb ḳırḳ yıl tamām 

  cebrā’il gökden ḳılur selām (1446) 

yūsuf eydür inderem ṭoġrı yola 

gelmezlerse bulara ḳılam belā      (1481) 

  ḳaçan baḳup görürler bunlar anı  

  āh ėdüben ḳavmınuñ göynür canı    (1068)  

ger ḳılur-ısa ʻaḳluñ saña yārî 

ėşit imdi ol yūsuf peyġāmberi    (1060) 

  imdi dinleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

  bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ    (17) 

bu ḳapuya uġradı yolum benüm 

ḳapucı bilmezmiş dilüm benüm    (1038) 

  suçumı benüm bulardan istesün 

  ellerin niçin ṭoġradılar söylesün    (739) 

kim yüzüñüz ḳalmış sizüñ tāze 

neden ötrü yanmamış eydüñ bize    (767) 

  biri eyde ḳarnum açdı benüm uş 

  zaḳḳūm bulsam yėye-y-idüm anı ḫoş   (782) 

bėlleri herbirisinüñ üzilüp 

aġlaşurlar bunlar anda düzülüp    (787) 

  bünyāmîn ḳaldı yaluñuz bî-çāre 

  atası ısmarlamışdı nā-çāre    (1025) 

 

h) Bir kelime grubu, başka bir kelime grubunun içinde yer alabilir. 

 

şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 
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kimsene yoḳ anuñ dilin / bilmeklige (1032) (İsim-fiil grubu, belirtili isim 

tamlaması) 

  maḳṣudı /ol yūsufuñ ḳardaşları 

   ḳaçan gele görem dėrdi anları    (928)  ( Sıfat tamlaması, 

belirtili isim tamlaması) 

döndi eydür varam eydem yā melik 

velî benüm  /bir ahdüm var hünālik     (719)   (Belirtili isim tamlaması, sıfat 

tamlaması) 

   ol / mıṣr ḫatunların dėrsün melik 

   zelîḫā daḫı ḥāżır olsun hünālik   (738)    (Sıfat tamlaması, 

belirtisiz isim tamlaması) 

çün bu sözi cebrā’ilden ėşide 

tañrınuñ habîbi  / muḥammedėşit n'ėde(792)    (Belirtili isim tamlaması, sıfat 

tamlaması) 

  ol deñizden ala çıḳa anları 

  appak ola ol / ḳararmış tenleri    (802)   (Sıfat tamlaması, sıfat 

tamlaması) 

yāḫūd ol / ḳız ḳardaşuñ  / dünyā ḫatun 

ḳırḳ yıldur ki gėymedi bir ṭon bütün   (1117)  (Sıfat tamlaması, sıfat tamlaması, 

unvan grubu) 

  yūsuf eydür iḫvānuña var ḳavış 

  hem saña tedbîr ḳılam bir / dürlü iş (1126)    (Sıfat tamlaması, sıfat 

tamlaması) 

yūsuf eydür didiñleñüz siz sözini 

nice bildürür bu / gizlü rāzını (1290)  (Sıfat tamlaması, sıfat tamlaması) 

  böyle dėyü ḳamusı ḳıldı zārî 

  ėşit imdi ol  / yūsuf peyġāmberi    (1311)   (Sıfat tamlaması, unvan 

grubu) 

çün söyledi ol / ya‘ḳūboġlı ṣıddîḳ 

ḳardaşuñuz benem dėr bilüñ taḥḳîḳ (1317)   (Sıfat tamlaması, belirtisiz isim 

tamlaması) 

  ol suālüñ / cevābın ėşit yarā 
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  vėr ṣalavāt ṣıdḳ-ıla peyġāmbere    (1329)  (Sıfat tamlaması, belirtili 

isim tamlaması) 

ya‘ḳūb ṣatdı ol / ḳaravaş oġlanın 

südini yūsuf eme dėyü anuñ      (1340)  (Sıfat tamlaması, belirtisiz isim tamlaması) 

  bu sebebden-idi ya‘ḳūbuñ aġladuġı 

  yūsuf-ıçun dün gün  / iñledügi26      (1347)  (Tekrar grubu, iyelik 

grubu) 

her iş / i kim yūsufuñ olur-ıdı 

aña eytse ol tamām ḳılur-ıdı    (1350)   (Belirtili isim tamlaması, sıfat tamlaması) 

  çün beşîr ol ken‘āna beş gün / ḳala 

  destūr gelür çalapdan şol dem yele    (1354)   (Sıfat tamlaması, 

zarf-fiil grubu) 

 

 ı) Kelime gruplarının diğer kelime ve kelime gruplarıyla ilişkisi grubun 

sonundaki hâl ekiyle sağlanır. Hâl eki, bağlandığı kelimeye değil, o kelime 

grubuna aittir.27 

 

gele ol ḳardaşlaruñ seni bula 

sen oturġıl bu arada ḫoş güle (1047)     

  ḥācetüm vardur benüm şol du‘āya 

  ki ḳılasın ḥaḳ bunı yarlıġaya (696) 

ol şarābdār işidür uşbu sözi 

varur ol melik ḳatına kendüzi  (732) 

  melik reyyān çün ėşitdi bu sözi 

  ḳaḳmaḳdan ḳan ṭolar iki gözi (747)  

sürdiler zelîḫāyı gitdi işine 

düşdi reyyān yūsufuñ teşvîşine   (749) 

  mālik reyyān ḳamusını devşürür 

  ol zindānda yūsufa ḳarşu varur  (750) 

dürlü ḳulları göre oda yanu 

aġlaşurlar ṭamu içre ḳaynayu    (762) 

                                                           
26  (anuñ) dün gün iñledügi 
27  Karahan, a. g. e, 41 
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  yüzlerinden artuḳı yanmış oda 

  yanmamış yüzleri hîç ol ṭā’ifede   (764) 

selām vėrdi ol ‘avrat aldı selām 

ol ‘avrata birḳaç kelām (1360) 

  zindāna urġıl bu benüm ḳulumı 

  ʻāsî oldı baña tevbe ḳıla mı    (605) 

ilkin senüñ oġluñ erüşdürürem 

andan ṣoñra yūsufı ḳavışdururam (1366) 

  ol bitinüñ sözlerin eydem sise 

  ger ṭutarsañuz ḳulaḳ uşbu söze (1388) 

yūsuf ol ḳardaşlarına buyurur 

üküş ḫil‘at at ḳatır deve vėrür (1395) 

  yarlıġasun ġufrānum imdi sizi 

  ḳabūl ḳılsun ben ḳulundan bu sözi  (1402) 

ol sā‘at içinde geldi cebrā’il 

eytdi ya‘ḳūb saña buyurdı celîl (1403) 
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 1. BÖLÜM 

 1. BELİRTME GRUPLARI 

 

 Bazı kelime grupları nesneleri, kavramları veya hareketleri daha yakından 

belirtmeye yararlar. Belirtme grubu adı verilen bu kelime grupları yargı 

bildirmezler. Bunun dışında bazı kelime grupları tam bir düşünce, bir hüküm ifade 

edebilirler. Bunlara yargı grubu denir.28 

 Belirtme öbeklerinde bir kelime diğer bir kelimenin anlamını daha 

yakından tanımaya imkân sağlar. Buna göre bir belirtme öbeğinde bir belirten bir 

de belirtilen vardır.29 

 1.1. İSİM TAMLAMASI VE İYELİK GRUBU 

 

 İsim tamlaması, iki veya daha fazla ismin sahiplik, tür, cins vb. nitelikleri 

belirtmek üzere özel bir biçimde bir araya gelmesinden oluşan kelime grubudur.30 

 

 1. İsim tamlamasında ilk unsura tamlayan ikinci unsura ise tamlanan 

denir. Asıl anlam ikinci öge üzerindedir. İki unsurun birleşmesi ekli veya eksiz 

olabilir.31 

 

budur āḫir ḳıṣṣalaruñ görklüsü 

ḳurʻān içre musḥaflaruñ yazusı  (16) 

  hem yine bizden selām yārānlara 

  daḫı ol dîn çerāġı imāmlara  (12) 

bundan soñra imdi añla söz yatın 

nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin (13) 

  zî şîrîn söz yūsuf ḳıṣṣası 

  diñleyenüñ gide göñlü ġuṣṣası  (15) 

yorar-iken yūsufa uşbu sözi 

ėşitdi ol yāʻḳūbuñ ögey ḳızı  (29) 

                                                           
28  Mustafa Özkan, Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, İstanbul, 2012, 19  
29  Tahsin  Banguoğlu,  Türkçenin Grameri, Ankara, 2011,  497 
30  Özkan, Sevinçli,a. g. e,19 
31  Özkan, Sevinçli,a. g. e,20 
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  yūsufuñ ḳardaşlarına degürür 

  nice gördi yorıldı ḫaber vėrür (31) 

indediler yūsufı getürdiler 

çevresinde yūsufuñ oturdılar  (37) 

  iltdiler yūsufı yāʻḳūb ḳatına 

  söylediler sözli sözin yatına   (44) 

atdan indi görişdi atasına 

yürüdi yayan anuñ bilesine (1407) 

  yūsuf ol vaḳtin ki gördi atasın 

  āzād ėtdi ḳullarınuñ ḳamusın  (1417) 

tañrı emriyle dėrile ḳatına 

ḥaḳ çalab ṣora anuñ ümmetine    (1422) 

  imdi diñle ol yūsufuñ oġlanları 

  ne ḳılurlar size eydem bunları    (1426) 

imdi diler zeliḫāyı ya‘ḳūb göre 

görüşe ol zelîḫā göñlin ṣora   (1430) 

  görişür ol zelîḫānuñ göñli ṣafā 

  döner söyler ol  zelîḫā yūsufa  (1433) 

yūsuf eydür peyġāmber olan kişi 

revā görmez kendüye zînet işi    (1435) 

  ḳullarına buyurur ḳamu ṭuruñ 

  düşümüñ taʻbîrini isteñ buluñ    (180) 

çünki māmîl yūsufuñ yüzin görür 

beşîr dapa dönübeni çaġırur  (198) 

  çünki yūsuf yüzin gördi bular 

  dillerince yūsufa söylediler  (209) 

ol ḫoca gördi anı fikre düşer 

yūsufuñ elin ayaġın tîz şişer    (253) 

  ḳamu anuñ buyruġında oldılar 

  ne ki ol buyurdı anı ėtdiler (256) 
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 2. İyelik grupları da tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır. Eserimizde 

bunun örneklerine sıklıkla rastlamaktayız. 

 

şükr ḳıluñ tañrıya leyl ü nehār 

suç ḳıluruz suçumuzı baġışlar  (9) 

  var-ıdı kenʻānda bir server kişi 

  adı yaʻḳūb kendü peyġāmber kişi  (18) 

ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

ṣulṭanlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ (27) 

  anı bunda indeyelüm ṣoralum 

  ol ḫod bize eydivėrür görüşin  (35) 

öldürelüm tevbe ḳılalum ḳamumuz 

yarlıġaya suçumuz çalabumuz (58) 

  uṣṣı geldi başına açdı gözin 

  rūbîl dapa sıġındurdı kendüzin   (70) 

yūsuf eydür şol vaḳt kim babam size 

ısmarladı nedėdi ḳamuñuza   (78) 

  allāhumdan diledüm seni görem 

  biñ iki yüz yıl ġuṣṣañ yėrem  (119) 

eyitdi yā yūsuf  tañrıdan bil bu işi 

ḳardaşlaruñ ḳılmaya yavuz işi   (122) 

  imdi geldüm yine bir ḥikāyete 

  ḳardaşları nėyledi ėşit ata  (128) 

alçaḳ ola küçük ola ol nişān 

anda ünde babamı saña mihmān nihān    (1437) 

  ken‘āndaki ev gibi ev eylegil 

  babamı anda ol eve ündegil    (1438) 

zî ki beñzetmiş bunı dėr evüme 

ḫaber vėrür hem andaki ḳavüme    (1442) 

  bu mıṣır yėrüñ degildür ṭurmaġıl 

  var atañ ḳatına cān ısmarlaġıl  (1448) 

varur ya‘ḳūb aşnuġı yėrine 
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birḳaç gün olur bunlar anda yine    (1454) 

  ḳullarına buyurur eydür bilüñ  

  begüñüz budur buña secde ḳıluñ    (255) 

iki ḳat oldı ṭapu ḳıldı aña 

elini alup gelür şehrden yaña  (276) 

  görelüm n'ėder bize büt söylesün 

  ḥalümüzden bir ḥikāyet eylesün    (282) 

çünki yūsuf naẓar ėtdi ol işe 

göñli melūl oldı ḳıldı endîşe    (296) 

  atdan indi secdeye ḳodu başın 

  tevbe ḳıldı çoḳ aḳıtdı göz yaşın  (298) 

secdeden götürdi başın aġlayu 

anı gör ḫayrān oldı ṭañlayu     (300) 

  yüzin gören kişiler anuñ paşa 

  ḫayrān olur dėremez ʻaḳlın başa    (303)  

kimi düşer oġınur uṣṣı gider 

kimi görmege cānın terkėder (308) 

  dördünci gün bėş altun vėren ādemî 

  ucuz gördüm ben anı dėrdi dedem    (311) 

hîç ʻayālum yoḳ-durur ʻayāl dile 

tañrı cömerd-durur sözüñ ḳabūl ḳıla    (320) 

  alḳış ėdüben giderler iline 

  yūsuf çeri bindürür ol yolına    (1139) 

eytdiler ki biz ṣāʻ uġrılamaduḳ 

ʻömrümüzde biz yavuz ḳılmaduḳ    (1143) 

  çün buları getürdiler sarāya 

  develerin çökerdi bir araya  (1146) 

yūsuf bindi kürsîye ḥükmėyledi 

yüklerini aratdı gör n'ėyledi  (1147) 

 

3. Tamlayan zamir olduğu zaman ilgi eki mutlaka bulunur. 

daḫı bir adı anuñ raḥman-durur 
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baġışlar ḳullarına ġufrān-durur (3) 

  eydivėr taʻbîrini anuñ baña  

  eydeyim ol gördügüm düşi saña (23) 

döndi yaʻḳūb söyledi eyitdi cānum 

saḳla düşüñ sözümi ėşit benüm (25) 

  ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

  sulṭanlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ   (27)  

ʻār degül mi ṭuravuz tapusına  

yā varavuz biz anuñ ḳapusına  (34) 

  kim yėrişe senüñ ömrüñ va‘desi 

  ecel geldükde la-büdd gidesi   (1475) 

andan gelsün girsün ol şehre  

tā ki işin tānrı anuñ başara (1494) 

  kim yüzüñüz sizüñ ḳalımış tāze 

  neden ötrü yanmamış eydüñ bize    (767) 

çünki ben anuñ daḫı yüzin görem 

maḳṣūduñuz ne-durur sizüñ vėrem (1008) 

  tañrı eyde āzād ėtdüm ben sizi 

  ʻafv ḳıldum ben sizüñ suçuñuzı    (1424) 

yūsuf adlu bir oġlı vardı anuñ 

imdi ėşit bu sözi varsa cānuñ    (19) 

  eydivėr taʻbîrini anuñ baña 

  eydeyim ol gördügüm düşi saña (23) 

gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

seyl gibi aḳar anuñ gözi yaşı    (164) 

  çünki ol ḳul yalvarur ʻözrin diler 

  yūsuf daḫı anuñ ṣuçın ʻafvėder    (251) 

yūsuf eydür kim benüm bir tañrım var 

ol yaradur dünyāda her ne ki var  (260) 

  söyler eydür bu degil benüm begüm 

  uyur-iken düşde üç kez gördügüm    (364) 

yūsuf eydür benüm tañrım anları 
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ḫurd uşatdı ṭaġıldı pāreleri (440) 

  eydele oldur bizüm ümîdümüz 

  dileyüp baġışlayan var suçumuz    (776) 

zinhār bizüm ḥālümüzi bildür aña 

nice kim gördüñ bizi eytgil aña    (777) 

  tañrı eyde āzād ėtdüm ben sizi 

  ʻafv ḳıldum ben sizüñ suçuñuzı    (1424) 

 

 4. Tamlayan zamir dışında, başka bir kelime olduğu zaman, ilgi eki 

bulunmayabilir. Tamlanan öge, daima iyelik ekli olur. 

 

ısmarlar yūsufı bunlara ḳatı 

imdi ne ḳılur ėşit ḥaḳ ḳudreti  (55) 

  ḳalasız ṭamu dibinde siz ebed 

  ḳılmaya hergîz size kimse meded   (89) 

el götürdi duʻā ḳıldı sözin 

dilerem yā rāb görem yūsuf yüzin   (112) 

  adı beynān ol şehrüñ şehir içi 

  ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı     (258) 

ol melik söyler yūsufa gör sözin 

ilteyim dėr göresin bütler yüzin  (279) 

  imdi diñle ol ya‘ḳūb oġlanları 

  ne ḳılurlar eydeyim ben bunları  (1470) 

bir yėr-idi nîl ṣuyından ayrılu 

anda ḳıldı şehrin bünyād u ulu    (1487) 

  mıṣr ekini hîç bitmez nā-ḫōd otı 

  ḳıẕlıḳ olur mıṣr içi yavlaḳ ḳatı (1505) 

ėrtesi gelür iki altun vėrür 

tā ki yūsuf yüzini bir kez görür  (309) 

  yūsufı alur varur nîl ḳatına 

  buyurur aña gire anda yuyuna    (313) 

ol balıḳ söyler çalap ṣunʻ-ı-yla 
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anda kim ṭurur-ıdı gelür dile  (316) 

  ol ikinüñ birisi yūnusı yudar 

  biri daḫı süleymān yüzügin yudar (322) 

söz üküşdür çünki ol mıṣra gelür 

pādişāhuñ sarāyında oturur  (357) 

  zelîḫa görür burḳaʻ altından anı 

  eydür uşbu kim-durur ṣoruñ bunı    (359) 

zelîḫā çün girür oturur taḫtına 

ol ḳuteyfer geldi zelîḫā yanına    (358)  

  bir perî ḳızı gelürdi ḳatına 

  yatardı ol ḳuteyfer yanına  (367) 

şehir içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

ki yūsuf üzre dėrilüben gelmedi    (372) 

  sözi muḫtaṣar getüreyim dile 

  ḫazne mālı cümle geldi dėnile  (384) 

yūsuf eydür yaʻḳūb nebî oġlıyam 

ceddüm isḥāḳ hem ibrāhîm aṣlıyam   (394) 

  peşîmān olur yūsufı alduġına 

  içi göynür ḫazne boş ḳalduġına    (403) 

 

 5. Bazı durumlarda vezin gereği tamlayan ekinin kullanılmadığı görülür. 

İncelediğimiz eserde bu durumla seyrek olarak karşılaşmaktayız. Faruk Kadri 

Timurtaş'a göre bu tamlama çeşidi  ''Eksiz tayinli izafet''dir ve  ''tayinsiz izafet'' 

olarak değil, ''tayinli izafet''  yani belirtili isim tamlaması olarak anılmalıdır.32 

 

ḳuşaḳ baġlar yūsufuñ berk bėline 

vėrdi elin ḳardaşları eline  (54) 

  çıḳdı ḥücreden ol baeñzer aya 

  yüzi nūrı şu‘le vėrdi odaya (586)  

eytdiler bildür düşümüz ta‘bîrin 

ne olısar bildür bize birin birin   (633) 

                                                           
32  Faruk Kadri Timurtaş,  Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul, 2012,  67 
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  çünki yūsuf anası ḳabrin görür 

  kendüzin şol dem depeden indürür  (236) 

uş ben eytdüm ḥālümi bugün saña 

sen daḫı suçum yoġın bildür aña  (645) 

  cānum arzūsı vü göñlüm yėmişi 

  görünmeyenüm ėy bünyamînüm ėşi (1221) 

bu mıṣır yėrüñ degildür ṭurmaġıl 

var  atañ ḳatına cān ısmarlaġıl      (1448) 

  zelîḫā eydür zî ki bildüñ sen işi 

  içümdedür oñulmaz baġrum başı (451) 

söyler eydür ḳanı ol gözüm nūrı 

ölmiş-idüm uş bugün oldum diri    (1104) 

  yūsuf eydür nitedür babam ḥāli 

  nice oldı ol benden ayrılalı   (1112) 

 vardılar avladılar birin ṭutdılar 

ḳanı aġzı yöresine sürtdiler (153) 

  çün yūsuf ėşitdi atasın ḥālin 

  aġladı çoḳ yüzine ṭutdı elin (676) 

çıḳdı ḥücreden ol beñzer aya 

yüzi nūrı şuʻle vėrdi odaya (586) 

  ḳuşaḳ baġlar yūsufuñ berk bėline 

  vėrdi elin ḳardaşları eline    (54) 

düşi içinde yėdi ṣıġır görür 

ḳamu semiz ḳamu kim şöyle yürür (706) 

  eti teni zārîlıḳla eridi 

  göziyaşı ırmaḳ oldı yüridi  (1114) 

ya‘ḳūb eydür adını añgıl başın 

andan ṣoñra vaṣf eyle gözüm yaşın (1242)  

  ‘avrat eydür oġlum adı beşîr belgülü 

  adı görklü kendüsi ėyü ḫūlu  (1372) 

oġlanları geldiler atasına 

oturdılar atası yöresine  (1397 



26 
 

  bu mıṣır yėrüñ degildür ṭurmaġıl 

  var atañ ḳatına cān ısmarlaġıl (1448) 

bindürdiler aldı gider 

anası ḳabrine uġrar gör ne dėr    (235) 

  eytdiler göster ḳuluñ yüzin bize 

  bir görmege bir altun vėrelüm size    (305) 

urur mîli ṣāʻa ṣāʻı çıñradur 

göñli sırrını bulara añladur  (1287) 

  vardı ol ḳul yūsufın öpdi elin 

  diledi ne ki andan ṣuçı varın  (250) 

uş ben eytdüm ḥālümi bugün saña 

sen daḫı suçum yoġın bildür aña    (645) 

  ḳavzanup ṭurmaduġum yazġıl aña  

  gözlerüm görmedügin hem eyt aña    (1245) 

göñlüm anuñ-ıla avunduġını 

yaz daḫı ol anda ḳalduġını    (1249) 

  ellerin ṭoġraduġın bilmediler 

  ne ḫod kesilen acısın ṭuymadılar (591) 

bir kez kim baḳup yüzin gördüñüz 

elüñüz kesildügin ṭuymaduñuz     (594) 

  bilmezem sen oġlısın ol ḳardaşum 

  bilmedügümden aḳar gözüm yaşum    (1098) 

 

6. Eserde zincirleme isim tamlaması sayısı azdır. Örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

seyl gibi aḳar anuñ gözi yaşı (164) 

  imdi diñle ėşidüñ uşbu sözi 

  ol zelîḫā maġrib issinüñ ḳızı (326) 

āh ėder artar anuñ ʻışḳ odı 

artuġ olur aġlamaġı feryādı    (338) 

  mıṣr ḳavminüñ baḳisine ḳıl selam 
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 söylegil benden aña birḳaç kelām     (619) 

kim yėrişe senüñ ʻömrüñ vaʻdesi 

ecel geldükde lā-büdd gidesi   (1475) 

 zî şîrîn söz yūsuf ḳıṣṣası 

 diñleyenüñ gide göñli ġuṣṣası   (15) 

yene eytdi ėy benüm gözüm nūrı 

ḳandasın ėy bünyāmînüm gel beri (1220) 

 atasından nice aldukların 

 öldürmek ḳaṣdı bunlar ḳıldukların (1064) 

bildi yūsuf bunlaruñ n'ėtdügini 

öldürmek ḳaṣdın bunlar ėtdügini    (75)  ( bunlaruñ ėtdügi öldürmek ḳaṣdı) 

 mıṣr ehli ʻādeti eyle-y idi 

 her kişi kim ḳonuḳluḳ ėde-y-idi (582) 

maḳṣudı ol yūsufuñ ḳardaşları 

ḳaçan gele görem dėrdi anları   (928)               

 zî şîrîn söz yūsuf ḳıṣṣası 

  diñleyenüñ gide göñli ġuṣṣası  (15) 

adı beşîr ol ḳaravaş oġlınuñ 

imdi ėşit eydeyim vaṣfın anuñ    (1339) 

  ṣoñın daḫı görmişiz ṣu ḳuyu 

  ḳatı dögmişsiz anı ölsün dėyü    (1296)33 

ʻazrāʼil eydür cānını almadum 

cānın almaḳ ḳaṣdın aña ḳılmadum    (1214) 

 

7. İki tür isim tamlamasından bahsedebiliriz: 

 

 

 

 

                                                           
33  Zincirleme isim tamlamasını oluşturan ögeler yer değiştirmiştir. Tamlama aslında “ṣu 

ḳuyu(sınuñ) ṣoñı” şeklindedir. 
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 1.1.1. BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI 

 

 Tamlayan ekinin ilgi hâli, tamlanan ekinin ise iyelik ekini aldığı isim 

tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir.  

 

1. İsim tamlamasını oluşturan ögelerden tamlayan ilgi, tamlanan iyelik ekli olur. 

  

yūsuf eydür ol suālüñ nişānı 

nicedür göster görem belli anı    (898)  

  çüftlen anı tañrınuñ  ṭut buyruġın 

  ḳudreti var gidere ḳarlıġın   (904) 

çün yeyüben ḳamu gider ṭaġılu  

tañrınuñ ḳudreti var şöyle ḳıu  (911) 

   maḳsūdı ol yūsufuñ ḳardaşları 

   ḳaçan gele görem derdi anları    (928) 

yol sıra gider-iken bunlar ḳamu 

geldi iblîs bunlaruñ yolın uru       (991)  

  döndi yaʻḳūb oġlanlarına söyledi 

  mıṣruñ issi sizüñ-ile nʻeyledi   (1003) 

niceler bilmez-idi anuñ dilin 

nā-ḫod bilür görür-ise şehrüñ yolın    (1027) 

  böyle dėdi gösterdi şehrüñ yolın 

  aña ḳarşu sıġadı yūsuf ḳolın   (1041) 

her biri kim alur anı eline 

gerü gelür bünyāmînüñ ḳolına (1059) 

  ḳırḳ arşun ḳılur o sarāyuñ uzunı 

  ol ḳadar-ıdı hem anuñ ėni     (1062) 

bünyamîn varur bunlaruñ ḳatına 

ḳardaşın görüp yėtüp murādına   (1128) 

  eyitdiler bizden ėşit sen gerü söz 

  uşbu bu oġlanuñ südi ḳanı yavuz     (1151) 

senüñ oġluñ diridür sanma ölü 
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şimdi oġluñ sultān-durur bellü    (1215) 

  aşaġa oldı ḳamunuñ başları 

  öglerine geldi fāsid işleri  (1318) 

ol suālüñ cevābın işit yara 

vėr ṣalāvat ṣıdḳ-ıla peyġāmbere    (1329) 

  bu sā‘at yūsufuñ işi bite 

  çünki girdi zelîḫā-y-ıla ḫalvete    (508) 

ṭañlayuban ḳamu gitdi işine 

düşdi zelîḫā yūsufuñ teşvîşine    (598)  

  her ki geldi dünyāya gėrü gider 

  tañrınuñ taḳdîrini gör kim n'ėder    (608) 

bir ḳadehüñ içine anı ḳoyar 

ḫocasına içürür şöyle ki var    (627) 

  yūsuf eydür saḳîyā bilgil düşüñ 

  ḫayr olısar oñısar senüñ işüñ   (634) 

 

 2. Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan veya tamlanan ayrı bir kelime ya 

da kelime grubu olabilir. 

 

iki altunı verür yorar düşin  

eydivėrür ol / düşinüñ güneşin    (171)   

  yūsuf eydür kim benüm / bir tañrım var 

  ol yaradur dünyada her ne ki var     (260)     

sūret eydür benem ol / mıṣruñ ʻazîzi 

ister-iseñ mıṣra gel görgil bize   (342)     

  çün bu sözi cebrā‘ilden ėşide 

  tañrınuñ / ḥabîb<i>(olan) muḥammed ėşit n'ėde    (792) 

imdi dinle ol / ḳuteyfer işini 

nice yėr ol mal / uñ teşvîşini    (402)     

  ḥaḳ çalab / uñ ḳudreti gör nʻėyledi 

  ṣaneme dil vėrdi şol dem söyledi     (435)     

ol direkler / üñ biri ola zücāc 
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birini daḫı ḳılalar pîrūze ʻāc    (466)     

  şöyle dėdi dāye gitdi işine  

  zelîḫā düşdi ol iş / üñ teşvîşine   (477)     

yūsufuñ / ḫod ögine gelmez-idi 

yüzüni görse daḫı bilmez-idi    (873)     

  ṭolu aya beñzer olur hem yüzi 

  görür olur hem anuñ / görmez gözi (909)  

şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 

kimsene yoḳ anuñ / dilin bilmeklige    (1032)     

  eydürler bizüm / ol / yavuz fiʻlümüz 

  bunda yazılu yūsufa ḳılduğumuz (1069)   

ol arada dört kişi / nüñ sini var 

biri ibrāhîm ikinci isḥaḳėy yār   (1468)    

  melik eydür anuñ  / bir tañrısı var 

  ḫayr u şer ol ḳamusın andan ṭutar    (722) 

yā benüm körpe ḳuzum ḳurbān özüm 

saña olsun ėy benüm / dürlü nāzum    (1222) 

  çüftlen tañrınuñ / ṭut buyruġın 

  ḳudreti var gidere ḳarılıġın    (904) 

zelîḫā eydür ol çalabum / ḳudreti 

senüñ-çün ṣaḳladı beni ḳatı   (915) 

 3. Eser, manzum olması hasebiyle isim tamlamasını oluşturan ögelerin yer 

değiştirdiği görülür. Tüm örneklerini göstermeye çalıştık. 

 

ne ki varsa ümmeti muḥammedüñ 

ol yazuḳlular gönüci aḥmedüñ    (1421) 

  daḫı bir adı anuñ raḥmān-durur 

  baġışlar ḳullarına ġufrān-durur    (3) 

eydivėr taʻbîrini anuñ baña  

eydeyim ol gördügüm düşi saña    (23) 

  indediler yūsufı getürdiler 
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  çevresinde yūsufuñ oturdılar    (37) 

ol zamānuñ hūd idi peyġāmberi 

vėr ṣalavāt müzdine anuñ arı       (108) 

 birinüñ adı beşîr māmîl 

  adları budur bunlaruñ añlaġıl    (187) 

uṣṣı geldi başına diñle nʻėder 

elin ṭutar yūsufuñ alur gider    (203) 

  eytdiler bir ḳulumuz var-ıdı bizüm 

  diñleñüz kim size gelmiş doġru sözüm    (206) 

adı beynān ol şehrüñ sehir içi 

ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı    (258) 

  bir begi var-ıdı anuñ büte ṭapar 

  dün gün tañrı dėyü anı öper  (270)     

yüzin gören kişiler anuñ paşa 

ḥayrān olur dėremez ʻaḳlın başa    (303)  

  ʻāşıḳ oldum baḳıcaḳ ol ṣūrete 

  bilmezem ḳandalıġın anuñ ata   (333) 

atası eydür ḳandalıġın bil anuñ 

seni vėrem aña avına cānun  (334) 

  ıraḳlıġın eydem anuñ bilesin 

  ṣıdḳ-ıla ger ṣalavāt ḫoş ėdesin   (349) 

ol kişi eydür peyġāmber imiş aṣluñ 

sen ṣıddıḳsın ḳabūldur duʻāñ senüñ(399)  

  ḳıymetî ṭaşlar taḳar her bir ṭona 

  degme bir ṭaşı anuñ biñ altuna   (421) 

ṭabîb eydür aġrısı bunuñ ḳatı 

içinde bilmez ḥali nedür niyyeti   (450)  

  bu ḳapuya uġradı yolum benüm 

  ḳapucı bilmezmiş dilüm benüm    (1038) 

elin ṭutar beşîrüñ alur gider 

yaʻḳūba iletür anı eşit nʻėder    (1377) 

  şeyyādî ḥamza kemîne ḳul senüñ 



32 
 

  yazuġın baġışlaġıl yā rāb anuñ (1527)  

ümîddür ḥaḳdan bizi ol dileye 

suçumuzı ḥaḳ bizüm yarlıġaya    (778) 

  bėlleri her birisinüñ üzülüp 

  aġlaşurlar bunlar anda düzülüp    (787)  

kim yüzüñüz  ḳılmış sizüñ tāze 

neden ötrü yanmamış eydüñ bize    (767) 

  suçumı benüm bulardan istesün 

  ellerin niçin ṭoġradılar söylesün    (739) 

gözlerini bunlaruñ daḫı açar 

ḳamunuñ üstlerine mā-verd saçar  (1313) 

  ya‘ḳūb ṣatdı ol  ḳaravaş oġlanın 

  südini yūsuf eme dėyü anuñ (1340) 

her işi kim yūsufuñ olur-ıdı 

aña eytse ol tamām ḳılur-ıdı    (1350) 

  yūsuf emsün südini bunuñ dėdüñ 

  beni ṣatduñ anamdan öksüz ḳoduñ    (1383) 

ne ki varsa ümmeti muḥammedüñ 

ol yazuḳlular gönüci aḥmedüñ    (1421) 

  ya‘ḳūb oḳur yūsufı eydür cānum 

  bu mıṣır yėrüm degil-durur benüm    (1449) 

andan gelsün girsün ol şehre  

tā ki işin tānrı anuñ başara     (1494) 

  söyleye dürlü lisān ṭañlayasın 

  ṭoġruluġumı benüm añlayasın    (556) 

hem ṭonın daḫı yūsufuñ çıḳarur 

alur anı melik reyyāna varur  (603) 

  uş degürdüm selāmın anuñ saña 

  gey du‘āñ olsun senüñ andan baña    (690) 

odı sönmez ṭamunuñ dün gün bize 

tañrı bizi ṭamuda böyle ḳoẕa  (769) 

  ol nāzeni gözleri görmez anuñ 
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  gitdi ḥāli sünügi dėrmez anuñ    (1115) 

yükini yūsuf bunlaruñ eyledür 

bünyāmîn yükinde ṣā‘ı gizledür    (1138) 

  yehūdā eydür diñdrüñ cānum 

  sıġadı belümi bir oġlan benüm    (1185)  

adı beşîr ol ḳaravaş oġlınuñ 

imdi ėşit eydeyim vaṣfın anuñ    (1339) 

  yūsuf adlu bir oġlı vardı anuñ 

  imdi ėşit bu sözi varsa cānuñ    (19) 

gelmedi oġlum benüm bunda özi 

yandı içüm ėşideli bu sözi       (1368) 

  döndi yaʻḳūb söyledi eytdi cānum 

  saḳla düşüñ sözümi ėşit benüm    (25) 

yaʻḳūb eydür adını ṣorduñ mı anuñ 

kimdügin ṣoruba gördüñ mi anuñ    (691) 

  çünki ben anuñ daḫı yüzin görem 

  maḳṣūduñuz ne-durur sizüñ vėrem    (1008) 

aḥvālini  ilelüm anuñ belgülü 

götürelüm aradan fitne ḳılu    (36) 

  ḫaberümüz yoḳ bizüm biz bilmezüz 

  bilmedügümüz ḫaberi ḫod vėrmezüz    (1280) 

ne naḳşın ḳoydı anuñ ne naḳḳāşın 

şöyle öger yusufuñ gözin ḳaşın    (492) 

  döndi eyddür bilmedüñ mi sen beni 

  ḳul benümsin ṣatun aldum ben seni    (895) 

bünyāmîn eydür aṣlum kenʻān-durur 

uş gelişüm benüm hem andan-durur  (1036) 

  ḳardaşları anı gördi ṭañladı 

  eytdiler cānuñ senüñ ne añladı    (1050) 

yūsuf eydür nite urduñ bu adı 

maḳṣūdın eyt uşbu işüñ ne-y-idi    (1121) 

  geldi mūsā istedi bulamadı 
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  ḳandalıġın yūsufuñ bilemedi    (1516) 

ṣoñ ucı gökden bir ferişte iner 

arḳasını yūsufuñ ṭutar sıġar (544) 

  biri eyde ḳarnum açdı benüm uş 

  zaḳḳūm bulsam yėye-y-idüm anı ḫoş    (782) 

bilmezem sen oġlısın ol ḳardaşum 

bilmedügümden aḳar gözüm yaşum    (1098) 

  mîşelüm eydür sözüm diñle benüm 

  benüm atam ḳardaşun olur senüñ   (1099 

 

4. Tamlayan veya tamlanan öge birden fazla kelimeden oluşabilir. 

 

ol ḫoca gördi anı fikre düşer 

yūsufuñ elin ayaġın tîz şişer    (253) 

  zindān içre yūsufuñ ḥāli yatın 

  ėşit imdi eydeyim ḥikayetin  (700) 

ne naḳşın ḳoydı anuñ ne naḳḳāşın 

şöyle öger yūsufuñ gözin ḳaşın    (462) 

  eyitdiler bizden ėşit sen gerü söz 

  uşbu bu oġlanuñ südi ḳanı yavuz     (1151) 

 

 5. Bu isim tamlamasında araya sıklıkla başka bir kelime, kelime grubu ya 

da cümlenin girdiğini görebiliriz. 

 

yorar-iken yūsufa uşbu sözi 

ėşitdi ol yaʻḳūbuñ ögey ḳızı  (29)  

  ḳuşaḳ baġlar yūsufuñ berk bėline 

  verdi elin ḳardaşları eline  (54) 

bildi yūsuf bunlaruñ nʻėtdügini 

öldürmek ḳaṣdın bunlar ėttügini   (75)  

  yūsufuñ var ṭonunı çıḳardılar 

  daḫı beline bir ip ṭaḳdılar   (100) 
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ol zamānuñ hud idi peyġāmberi 

vėr ṣalavāt müzdine anuñ arı     (1089) 

  dillerince ḳorkutdılar ol oġlanı 

  ḳorḳusındañ yusufuñ titrer cānı (210) 

vardı ol ḳul yūsufuñ öpdi elin 

diledi ne ki andan ṣuçı varın   (250) 

  yine andan soñra ėrdi bir şehre 

  kim ol şehrüñ ḳuds-ıdı adı yara   (269)  

yūsufuñ anda etegi yırtılur 

ṭartaşurken ḳuteyfer ḳapıya gelür    (548)  

  çüftlen anı tañrınuñ ṭut buyruġın 

  ḳudreti var gidere ḳarılıġın (904) 

çünki ben anuñ daḫı yüzin görem 

maḳṣūduñuz ne-durur sizüñ vėrem     (1008) 

  ḳaçan baḳup görürler bunlar anı 

  āh ėdüben ḳamunuñ göynür cānı    (1068)  

eytdiler padişāhuñ olur bu ḫūsı 

öper olur gelse ṣāliḥ bitisi (1266) 

  yūsufuñ ol vaḳtın ki öldi anası 

  aldı-y-ıdı görüñ nʻėtdi atası (1336) 

ol ḳırnaġuñ var-ıdı bir oġlanı 

emzürürdi genç-idi nʻėdem anı   (1338)   

  ayda bir kez bu ḫalāyıḳ göre seni 

  ṭoyup anuñ diñlene cānı teni      (840) 

yūsufuñ var-ıdı bir gey atı 

yūsuf binse kişner-idi gey ḳatı    (857) 

  bunlar eydür ḳanı ḳurd yėedi anı 

  uçmaġa vardı anuñ şimdi cānı    (984) 

gördügince mʼüminüñ arta nūrı 

yā rab bize rūzî ḳılġıl ol yėri    (816) 

  döndi eydür ėy yaʻḳūb oġlanları 

  uşbu ṣāʻuñ zî ki ṭatlu sözleri    (1283) 
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imdi diñle bu ḥikāyet ne olur 

yūsufuñ zelîḫāya göñli olur   (520) 

  yūsufuñ anda etegi yırtılur 

  ṭartaşurken ḳuteyfer ḳapuya gelür  (548)  

yūsufuñ ol vaḳtin ki öldi anası 

aldı-y-ıdı görüñ n'ėtdi atası     (1336) 

  sarāyuñ yapdı ḳapusın baġladı 

  yūsuf anı göricegez aġladı    (482) 

 

 6. Belirtili isim tamlamalarında vurgu, her iki öge üzerinde aynıdır. Her 

kelime kendi vurgusunu taşır.34 

 

ol kişi eytdi ḳabūl ėtdüm ben bunı 

hem eydüñüz baña bunuñ ʻaybını    (223) 

  yūsuf eydür benüm tañrum anları 

  ḫūrd uşatdı ṭaġıldı pareleri   (440)  

zelîḫā eydür senüñ tañruñ ḳandadur 

yūsuf eydür ḳanda dėrseñ andadur    (441) 

  eydeler oldur bizüm ümîdümüz 

  dileyüp baġışlayan var suçumuz    (776) 

zinhār bizüm ḥālümüz bildür aña 

nice kim gördüñ bizi eytgil aña     (777) 

  ger inanduñ-ısa ḥaḳuñ birligine 

  vėr ṣalavāt iblîsüñ körlügine      (995)  

döndi yaʻḳūb oğlanlarına söyledi 

mıṣruñ issi sizüñ-ile nʻėyledi    (1005) 

  böyle dėdi gösterdi şehrüñ yolın  

  aña ḳarşu sığadı yūsuf ḳolın   (1041) 

saña eydürse kimüñ oġlısın 

eydivėrgil aña sözüñ ṭoġrusın   (1093) 

  bir çıġırmaḳda yehūdanuñ işi 

                                                           
34  Özkan, Sevinçli, a. g. e, 28 
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  öd sıdurdı ölürdi biñ kişi     (1179) 

gele muḥammed bularuñ ḳatına 

āzād olduñuz dėye ümmetine      (797) 

  her birine vėre ḫoş yüce saray 

  ḥūri vėre degmesinüñ yüzi ay    (813) 

vėr ṣalāvat şād ėdüñ muḥammedi 

ḳuran içre meẕkūrdur anuñ adı       (817) 

  yėdinci yıl mıṣruñ ehli geldiler 

  özlerini yūsufa ḳul ḳıldılar (837)  

yėmegi vü içmegi unudalar 

çün senüñ yüzüñi baḳup göreler    (841)   

 

 1.12. BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI 

 

 Tamlayanın ek almadığı isim tamlamasıdır. Eserimizde normal bir 

nicelikte olarak karşılaştığımız belirtisiz isim tamlamasının özelliklerini 

örneklerle şöyle tanıtabiliriz. 

  

1. Bu isim tamlamasında tamlayan ek almaz. 

 

yėdi sünbül yaş buġday yėdi ḳuru 

uçdılar gökyüzine görinmeyü  (708) 

  ḳar yaġar yaġmur-ıla heybet ṭolu 

  seyl ṣu-y-ıla yazı olur ṭopṭolu  (244) 

ol mıṣr ḫatunların dėrsin melik 

zelîḫā daḫı ḥaøır olsun hünālik   (738) 

  anlar eydeler bu ṭamu heybeti 

  ʻaḳlumuz aldı bizi yaḫdı ḳatı   (772) 

uçmaḳ ehli ürkeler ol ḳamudan 

ʻāsîler geldi dėyeler ṭamudan   (805)  

  gėrü dönüp geleler muḥammede 

  ol yazuḳlular gönüci aḥmade  (806) 
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mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

buġday alup yėdiler ol yıl ṣatun (831)  

  yaʻḳūb eydür mıṣr sultanı ʻazîz 

  siz gerek varasız anuñ ḳatına     (947) 

deve yükidür dėdügüm anı bil 

ėtmeyesin ėşek yüki bellü bil    (957) 

  sözi muḫtaṣar getüreyim dile 

  ḫazne mālı cümle geldi dėñile   (384) 

ḫoca eydür bu sözi dėgil şaha 

dünyā mālı yėtmeye aña baha  (389) 

  bildi yūsuf bunlaruñ nʻėtdügini 

  öldürmek ḳaṣdın bunlar ėtdügini  (75) 

yehūda eydür ip ṭaḳuñ bėline 

tā ine yūsuf  ḳuyu dibine  (99) 

  şît kitābın oḳur-ıdı dün gün ol 

  bildürüdi bilmeyene ṭoġrı yol  (109)  

yūsuf  ḳoḫusın iledür yaʻḳūba  

ḳāṣid bir kez güler yaʻḳūb baba   (1355) 

  kişi ṣalur reyyān yūsuf oġlına  

  ol tābūtı çıḳar ḳo benden yana   (1506) 

tañrı adın añuban girem söze 

tā ki ine tañrıdan raḥmet biz    (1) 

  ṣanduḳ içinden çıḳarur bir biti 

  bunlara ṣanur oḳuñuz dėr ḳatı     (1270) 

döndi eydür ėy ya‘ḳūb oġlanları 

uşbu ṣā‘uñ zî ki ṭatlu sözleri  (1283) 

  ḳaḳdı ol ṣa‘ ı yūsuf anda yine 

  çıñradı ṣa‘ ėşit yūsuf sözi ne (1299) 

çünki görür bunlar yūsuf yüzin  

āh ėderler unudurlar kendüzin     (1314) 

  mıṣr ekini hîç bitmez nā ḫōd otı 

  ḳıẕlıḳ olur mıṣr içi yavlaḳ ḳatı     (1505) 
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reyyān-ile çoḳ ṭanışuḳ ḳıldılar 

tābūtı ṣu ortasında ḳodılar (1510) 

  bundan ṣoñra imdi añla söz yatın 

  nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin    (13) 

bünyāmîn yükinde ol ṣāʻ bulunur 

ḳamu titrer ḳorḳusından oġınur    (1148) 

  yaʻḳūb ṭurur ol eve girür anı 

  ʻaceb ḳalur ol eve yaʻḳūb cānı (1441) 

 

 2. Bu kelime grubunda genellikle tamlayan ve tamlanan arasına herhangi 

bir kelime, kelime grubu ya da cümle girmez. Bu özelliğiyle belirtili isim 

tamlamasından ayrılır. 

 

ḫazne içi boş-iken ḳıldı ṭolu 

muʻcizāt ḳıldı saña anı ulu    (414) 

  gün geldükce eti teni ṣararur 

  ʻışḳ odı yaḳar anı ṣayru ḳılur   (447) 

kendüzin sarāy divārında yazar 

gözlerini sürmeler gözin açar   (480)  

  ḥasret odı yandurdı içüm ṭaşum 

  ol sebebden eksilmez aḳar yaşum   (1086)  

yūsuf eydür peyġāmber olan kişi 

revā görmez kendüye zînet işi (1435) 

  ḳardaşları eytdiler hayḳırmaduñ 

  bu şehr ehlin bir uġurda ḳırmaduñ   (1184) 

atdan indi secdeye ḳodı başın 

tevbe ḳıldı çoḳ aḳıtdı gözyaşın    (298) 

  çalap aña buyurdı eytdi var 

  yūsufı ol ṣu içinden bul çıḳar (1514) 

şol gün içinde ki ḫalḳ ḳamu aġlaya 

añrı beni ṭamu odından saḳlaya   (1518) 

  ḳapudan daşra iledür ḳor anı 
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  şimdi anda ḳoyulupdur yūsuf teni (1523) 

isḥāḳuñ ḳatında ḳodılar anı 

eytmeyesin ḳandadur ya‘ḳūb teni (1467) 

  imdi diñle ol ya‘ḳūb oġlanları 

  ne ḳılurlar eydeyim ben anları (1470) 

şöyle ṭoldı ol şehr içi ni‘mete 

imrenürdi anı görenler ata (1490) 

  bünyāmîn uġrılıḳ ėtdi ṭutdılar 

  mıṣr içinde zindāna iletdiler (1201)  

birgün ola kim görem yūsuf yüzin 

hem ėşidem söyleye ṭatlu sözin      (1229) 

  ben ya‘ḳūbdan ol mıṣr issi ‘azîze 

  bir biti yaz görelüm n'ėder bize   (1243)  

ol ḳamusı ṭuruban vardılar  

mıṣra varup yūsuf öñinde ṭurdılar  (1262) 

  eytdiler padşāhuñ olur bu ḫūsı 

  öper olur gelse bu ṣāliḥ bitisi  (1266) 

yėdi ṣırāṭ ṭamu üzre ḳurdura 

ṭamu ḳavmi dere aña ṣordura  (932) 

  ya‘ḳūb eydür mıṣır sulṭānı ‘azîz 

  siz gerek varasız anuñ ḳatına (947) 

 

3. Belirtisiz isim tamlamasında vurgu tamlayan üzerindedir.35 

  

kenʻān ilinde gördüm dėr özüm 

ʻād ḳuyısında görürem kendüzüm    (167) 

  āris ehli yūsufa ḳarşu varur 

  yūsuf anda kendüzin yine görür   (291) 

bir perî ḳızı gelürdi ḳatına 

yatardı ol ḳuteyfer yanına    (367) 

  şehir içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

                                                           
35  Özkan, Sevinçli, a. g. e, 31 
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  ki yūsuf üzre dėrilüben gelmedi      (372) 

biñ ḳatır yüki ḫazne baġladum 

altı ay yol yürüdüm çoḳ aġladum   (499) 

  hātifden geldi bir ün ol melʻūna 

  iki cihān laʻneti ol maġbūna    (509) 

söz üküşdür çünki mıṣra ėrdiler  

destūr olup mıṣr içine girdiler    (952) 

  deve yükidür dėdügüm anı bil 

  ėtmeyesin ėşek yüki bellü bil    (957) 

bunlar eydür şeriflerüz ya‘ḳūb oġlı 

on iki ḳardaşlaruz ḳamu belli (972) 

  böyle yormış düşini ol atası 

  mıṣr mülki senüñ ola ḳamusı   (982) 

tā ya‘ḳūb bilmeye yūsuf varı 

dün gün aġlayuban ḳıla zārı (994) 

  girmeñüz bir ḳapudan gey saḳınuñ 

  degmeñüz tañrı adını ṭaḳınuñ (1021) 

yūsuf eydür gördüm ken‘ān ilini 

kiçiden ögrendüm anda bu dilini  (1040)  

  bünyāmîn verdi yehūdā eline 

  sırça ṣandı soḳdı kendü ḳolına  (1056) 

buyurur bir yeñi sarāy düzdürür 

ya‘ḳūb ṣūretin içinde yazdurur  (1061) 

  atasından nice alduḳların 

  öldürmek ḳaṣdı bunlar ḳılduḳların  (1064) 

gözyaşı diñmedi sen aġlayu 

bunlar yėdi sen oturduñ ḳayġulu (1082) 

  bir ṭoyınca baḳayım aġlayayım 

  ḥasret odıyla cānum daġlayayım  (1085) 

bünyāmîn yükinde ol sā‘ bulınur 

ḳamı titrer ḳorḳusından oġınur   (1148) 

  anı ṭaḳdı dāye yūsuf ḳolına 
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  getürdi ısmarladı atasına  (1156) 

ḳardaşları eydür eytdiler haḳırmaduñ 

bu şehr ehlin bir uġurda ḳırmaduñ (1184) 

 

 4. Bazı durumlarda belirtisiz isim tamlamasında, tamlanan ekinin vezin 

gereği düştüğünü görürüz. Bu kullanıma tek örnek vardır: 

 

  ṣoñın daḫı görmişsiz ṣu ḳuyu 

 ḳatı dögmişsiz anı ölsün dėyü    (1296) 

 

 1.1.3.  İSİM TAMLAMALARININ CÜMLEDE KULLANILIŞI 

 

1. İsim tamlamalarının özne olarak kullanılması 

 

evvel ebdā bismillāh tañrı adı 

zîrā kin anuñladur sözler ṭadı  (2)    

  budur aḫir ḳıṣṣalaruñ görklüsi 

  ḳurʻān içre muḥaflaruñ yazusı   (16)     

ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

sulṭanlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ   (27)   

  kişinüñ kim bunca ḳardaşı ola 

  yā anuñ bunca bile işi ola     (80)  

işi bitdi bularuñ vardı gider  

gelür iblîs bulara gör kim n'ėder    (990) 

  çünki ben anuñ daḫı yüzin görem 

  maḳṣūduñuz ne-durur sizüñ vėrem    (1008) 

bu ḳapuya uġradı yolum benüm 

ḳapucı bilmezmiş dilüm benüm    (1038) 

  gün geldükce eti teni ṣararur 

  ʻışḳ odı yaḳar anı ṣayru ḳılur   (447) 

 

2. İsim tamlamalarının nesne olarak kullanılması 
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böyle dėdi gösterdi şehrüñ yolın 

aña ḳarşu sıġadı yūsuf ḳolın    (1041) 

  yūsuf eydür gördüm kenʻān ilini 

  kiçiden ögrendüm anda bu dilini  (1040) 

girmeñüz bir ḳapudan gey saḳınuñ 

degmeñüz tañrı adını ṭaḳınuñ   (1021)  

  niçeler bilmezdi anuñ dilin 

  nā-ḫod bilür görürse şehrüñ yolın    (1027) 

bundan soñra imdi añla söz yatın 

nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin  (13)  

  eydivėr taʻbîrini anuñ baña 

  eydeyim ol gördügüm düşi saña  (23)    

bildi yūsuf bunlaruñ nʻėtügini 

öldürmek ḳasdın bunlar ėttügini    (75)    

  ferişteler bekleyeler ėy ʻamū 

  gelenüñ ʻamellerin ṣora ḳamu    (933) 

bunlar eydür ḳanı ḳurd yėdi anı 

uçmaġa vardı anuñ şimdi cānı    (984) 

 

3. İsim tamlamalarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

yūsufuñ ḳardaşlarına degürür 

nice gördi yoruldı ḫaber vėrür   (31)    

  iltdiler yūsufı yaʻḳūb ḳatına 

  söylediler sözli sözin yatına    (44)     

biz varuruz yūsufuñ bilesine 

ḳurd mı gelür yūsufuñ yöresine    (51)    

  ḳuyu içinde nagāh eyle orun 

  uçmaḳdan eyle aña ḫoş ḥulle ṭon    (103)   

ḳavlaşu iki sarāy ḳapusına 

ėri gelmiş ḳuteyfer üstlerine   (571)  
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  yaʻḳūb eydür mıṣr sulṭānı ʻazîz 

  siz gerek varasız anuñ ḳatına    (947) 

ger inanduñsa ḥaḳuñ birligine 

vėr ṣalavāt iblîsüñ körligine    (995) 

  kenʻān ilinde gördüm dėr özüm 

  ʻād ḳuyısında görürem kendüzüm    (167) 

 

4. İsim tamlamalarının zarf olarak kullanılması 

 

 berü gel dėr yūsufa ḳorḳma daḫı 

 öldürmeyem ben seni tañrı ḥaḳı    (83)   

 

5. İsim tamlamalarının yüklem olarak kullanılması 

  

deve yükidür dėdügüm anı bil 

ėtmeyesin ėşek yüki bellü bil    (957) 

  yūsuf eydür ben ḳulam ḥaḳîḳati 

  tañrı ḳulıyam dėmekdi niyyeti     (222)  

eytdiler ḳul senüñüz ėşit bizi 

yūsuf eydür āzād ėtdüm ben sizi    (1412) 

 

 1.2. SIFAT TAMLAMASI 

 

 Sıfat tamlaması bir sıfat ve isimden oluşan kelime grubudur. Sıfat olan 

kelime önce bulunur yani tamlayan görevindedir. İki unsurun birleşmesi eksizdir. 

Sıfat, tek kelimeden oluşabileceği gibi bir kelime grubundan da oluşabilir. 

Eserimizde sayıları oldukça fazladır.  

 

 1.2.1. Sıfat Tamlamasının Özellikleri 

 

1. Sıfat tamlamasında sıfat unsuru isim unsurundan önce gelir. 
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imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ (17) 

  yūsuf adlu bir oġlı vardı anuñ 

  imdi ėşit bu sözi varsa cānuñ    (19) 

yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

sūreti ḫūb yoġ-ıdı anuñ gibi   (20) 

  eydivėr taʻbîrini anuñ baña 

  eydeyim ol gördügüm düşi saña    (23) 

gördüm ay u güneş on bir yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz  (24) 

  ḥaḳ seni sulṭan ḳılısar ḳamuya 

  on bir ḳardaşuñ ṭurısar ḳapuya    (28) 

çün ėşitdiler bular uşbu düşi 

ʻacebleşürler ṭañlaşurlar bu işi    (32) 

  nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

  yā nice yordı düşüñ babañ ḳoca   (39) 

çünki bir ṭaġ aşdılar ṭolandılar 

ėşit imdi yūsufa ne ḳıldılar      (68) 

  ḳuyu içinde nagāh eyle orun  

  uçmaḳdan eyle aña ḫoş ḥulle ṭon    (103) 

elli yıldur yanaram hicrüñ-ile 

şimdi buldum seni uş düşdüñ ele    (501) 

  daḫı sırsın sözümü yanmaz özüñ 

  gel ḳatumda bir dem otur kendüzüñ    (502) 

döndi yūsuf söyledi eytdi delü 

daḫı otuz yaşum yā on ṭolu  (503) 

  yūsufı daḫı ol sarāya güvürür 

  her ḳapuya ḳulları kilîd urur     (505)  

yūsuf dėr ḳalmadı ayruḳ çāre 

ḳapu baġlandı yūsuf ḳanda vara    (507)  

  çünki bir ṭaġ aşdılar ṭolandılar 
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  ėşit imdi yūsufa ne ḳıldılar    (68) 

bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi    (76) 

  bir ṣıġıncaḳ sandumdı içümde ben 

  gelür-iken sizüñ-ile bunda ben    (79) 

eytdüm ḳardaş ḳardaşa nite ḳıya 

bu ḫayāl gėeçdi içümden ėy uya    (81) 

 

 2. Sıfat tamlaması, bir kelimeden oluşabileceği gibi kelime grubundan da 

oluşabilir. Bu hem sıfat ögesi için hem de isim ögesi için geçerlidir. 

 

gördüm ay u güneş on bir / yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz  (24)    

  ḥaḳ seni sulṭan ḳılısar ḳamuya 

  on bir / ḳardaşuñ ṭurusar ḳapuya   (28)     

yaʻḳūbuñ ögey ḳızı dünye ḫatun 

görklü-y-idi parsa sözi / bütün (61)     

  eytdiler biz nʻėdevüz ḳumaş kalā 

  ṣataruz ol /ḳıymetsiz yarmaḳ pula (217)    

bir / ḳara ḳul ḥabeşî bulur anı 

eydür ėy oġul ḳaçar mısın yaʻni   (240)  

  ḳamu ʻimān getürüp oldı arı 

  begendiler ol / yūsuf peyġāmberi (264)  

adı ṭaymūs yüz yigit / den artuḳ süsi 

zî ki vėrmiş aña ʻālem tañrısı   (237) 

  yūsuf eydür diñleñüz siz sözini 

  nice bildürür bu  / gizlü rāzını   (1290)   

bir / peri ḳızı gelürdi ḳatına 

yatardı ol ḳuteyfer yanına      (367) 

  bu / şart ile söyleyem çün bilesi 

  kimdigümi ḫalḳa bildürmeyesin    (392)      

döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 
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ḳul olan bunuñ gibi / ṭon mı gėye    (424)    

  rūmuñ issi / ḳayser eytdi bir ėre 

  buyruġum ṭut mıṣra varġıl ėy yara   (618) 

buyurur bir / yeñi sarāy düzdürür 

yaʻḳūb ṣūretin içinde yazdurur    (1061)   

  biñ / ḳatır yüki ḫazne baġladum 

  altı ay yol yürüdüm çoḳ aġladum    (499)  

naẓm düzdüm bu sözi dün ü güni 

gör ki ne / şîrîn ḥikāyetdür bunı    (14) 

 

 3. Eserde sıfat unsuru, çoğu zaman sıfat-fiil grubundan oluşur. Grubu 

oluşturan ögelerden isim unsuru vezin gereği bazı durumlarda düşebilir. 

 

eydivėr taʻbîrini anuñ baña 

eydeyim ol gördügüm düşi saña    (23) 

  döndi eydür bize bu iş ḫoş degül 

  ḳardaşını öldüren (kişi) ḳardaş degül    (87) 

boynı baġlu yaʻḳūba getürdiler 

yūsufı yėyen (ḳurd) bu ḳurddur dėdiler  (154) 

  ol ḳara ḳurd eydür añā ėy ḫoca 

  dögdüm ol alduġuñ ḳulı bu gėce    (247) 

arı ṭonlar gėydürür ol dem aña 

anı gören ḫalḳ ḳamu batar taña   (254) 

  nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

  yā nice yordı düşüñi babañ ḳoca    (39) 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 

dün gün tañrı dėyü anı öper    (270) 

  anı gören kişi delü olur 

  kimi āh ėder baḳar ḫayrān olur   (370) 

dördünci gün bėş vėren ādem 

ucuz gördüm ben anı dėrdi dedem    (311) 

  münādiler çaġırur şehrlü gelür 
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  aya beñzer ḳıymetî ḳul kim alur   (369) 

yūsuf eydür ġammazlıḳ işüm degül 

ġammaz olan kişiler ėşüm degül (398) 

  anı gördi ʻaḳl dėrdi başına  

  ṣabr ḳıldı ol ḳaṣd ḳılduġı işine   (530) 

sāḳî ḫon-salar yūsuf ol üçi 

söyleşürler her biri ḳılduġı suçı   (623) 

  yüzümüzi yandurmaz bu ṭamuda  

  ḳalan aʻżāmuz yanar dün gün oda   (770) 

ol deñizden ala çıḳa anları 

appaḳ ola ol ḳararmış / tenleri    (802) 

  

4. Bazen sıfat ögesi birden fazladır. 

 

ʻarab eydür bir yük aldum ṣatun 

aṣṣı ḳaldı bir mıṣrîḳızıl / altun (670) 

  her birine vėre ḫoş yüce / sarāy 

  ḥûrî vėre degmesinüñ yüzi ay    (813) 

yudılar ḫoş ol yūsuf peyġāmberi 

ṣardılar kefen aña temiz arı/  (1503)     

  döndi eydür yeñi ṭoġmış /genc oġlan 

  nice söyler söylemez bilmez lisān (554) 

vezîr varur getürür pes sarāya 

ḳondarur bunları bir  ḫoş / araya    (964) 

 

5. Sıfat ve isim ögelerinin yer değiştirdiğini görebiliyoruz. 

 

nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

yānice yordı düşüñi babañ ḳoca (39) 

  zelîḫā eydür hele ḳılġıl bir çāre 

  ʻışḳ odına düşdüm uş ben bî-çāre (460) 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 
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dün gün tañrı dėyü anı öper  (270) 

  adı beynān ol şehrüñ şehir içi 

  ṭolu kāfirḳamu büte ṭapucı (258) 

māmîl eydür yā beşîr hażā ġulam 

bir oġlandur kim yüzi bedr-i tamam (199) 

  ol dāye yūsufı severdi ḳatı 

  bir bocuġı var-ıdı ḳıymetî  (1155) 

ben yaʻḳūbdan ol mıṣr issi ʻazîze36 

bir biti yaz görelüm nʻėder bize    (1243)     

  bir ferişte ṭutmış bir ḳadeḥ ulu 

  ḳadeḥüñ içi şarab-ıla ṭolu    (1462) 

uşbu sözde nükte geldi ḫoş lāṭîf 

vėr ṣalavāt eydeyim ben ḳul żaʻîf    (760) 

  yudılar ḫoş ol yūsuf peyġāmberi 

  ṣardılar kefen aña temiz / arı (1503) 

bir yigit uġradı deve binür 

anı göreli bu cānum sevinür    (1052) 

  yāḫūd ol ḳız ḳardaşuñ dünyā ḫatun 

  ḳırḳ yıldur ki gėymedi bir ṭon / bütün (1117)     

köşkler vėre köşk içinde taḫt yüce  

dürlü döşekler döşenmiş uçdan uca    (814) 

  döndi yūsuf söyledi ol ʻaraba 

  bir aġaç gördüñ mi anda gey ḳaba    (671) 

iki yanın şehr yapdı yavlaḳ ulu 

ḥarmen ad vurdı aña ḫoş ḫulu    (1489) 

  arasında göre bir dürlü maḫlūḳ 

  yüzleri vü tenleri göñli maġrūḳ    (763) 

her birine vėre ḫoş yüce sarāy 

ḥūrî vėre degmesinüñ yüzi ay    (813) 

  eytdiler biz görmedük gözin baḳar 

  şöyle gördük ṣāʻı yükinden çıḳar   (1205) 

                                                           
36  Aslında bu kelime grubu, “ yaʻḳūb olan ben ” şeklindedir. 
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imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ    (17) 

  verür-isevüz ṣalavat biz arı 

  töküle bizden günāh ne kim varı    (11) 

bir ḳul alasın ucuz anda ṣatun 

görklü ola imrene seve cānuñ    (174) 

  imdi diñle ėşidüñ uşbu sözi 

  ol zelîḫā maġrib issinüñ ḳızı   (326) 

söyler eydür bu degil benüm begüm 

uyur-iken düşde üç kez gördügüm    (364) 

  altundan taḫt eylesünler gey yüce 

  gümişden ḳuş eylesünler bir uca    (469) 

ʻāşıḳ olur yūsuf aña azılu 

bir el gördi ayasında yazılu    (521) 

  ʻarab eydür görüp geldüm ben ġarîb 

  selāmını getürdüm yoldan ėrüp    (684) 

ol at ṭurur ki yūsuf aña biner 

binicek kişner ol at / zî ki hüner    (860) 

  eytdiler bu evde gördük bir ṣuret 

  ḳardaşlarumuz vardı uşbu ṣıfat(lu)    (1073) 

döndi eydür ḳardaşum vardı benüm 

yūsuf adlu saña beñzerdi cānum    (1097) 

  şükr ḳılġıl sulṭān olduñ sen ulu 

  suçumuzı baġışla sen ʻafv ḳılu    (1320) 

bir ḳara ḳul ḥabeşî bulur anı 

eydür ėy oġlan ḳaçar mısın yaʻni    (240) 

  bir sarāy eylet bañsa yavlaḳ ulu 

  nice kim vaṣf ėyledüm şöyle ḳılu    (479) 

āh ḳıldı eydür kim yā rabbenā 

vaʻde ḳılduñ eytdüñ-idi ben miskine    (1365) 

  benem oġluñ adum yūsuf belgülü 

  sulṭān oldum mıṣırda yavlaḳ ulu    (1390) 
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bir ferişte ṭutmış bir ḳadeḥ ulu 

ḳadeḥüñ içi şarāb-ıla ṭolu (1464) 

  birini ʻaḳîḳ ḳılalar gey ḳızıl 

  biri zebercedden ola levnî yeşil   (467) 

 

 6. Sıfat tamlamalarında araya başka kelime, kelimeler ya da cümle 

girebilir. Eserde bunun örneklerine nadiren rastlanmaktadır. 

 

ol kişi eydür on ṭoḳuz var yarmaḳum 

bu ḳadarla ʻaceb ola almaġum   (218)     

  kişinüñ kim bunca ḳardaşı ola  

  yā anuñ bunca bile işi ola   (80) 

görüṭurur her ne ḳılsavuz günāh 

ger ḳılavuz ol günāha bir kez āh    (5) 

  aña yaḳın vardı bir şehir daḫı 

  kāfir-idi ol şehrüñ ḳavmi daḫı    (265) 

ol ṣıfatlu yaʻḳūba ev yapdurur 

oḳur anda yaʻḳūbu ṭurur varur    (1440) 

 

 1.2.2. Sıfat Tamlamasının Cümlede Kullanılışı 

  

1. Sıfat tamlamalarının özne olarak kullanılması 

 

az zamān gėçmez yūsuf daḫı gider 

cānı ḥaḳa vėrür dünyāyı terk ėder    (1501)     

  bir ferişte ṭutmış bir ḳadeḥ ulu 

  ḳadeḥüñ içi şarab-ıla ṭolu   (1462)     

ferişteler anı anda yudılar 

on bir oġlı anda ḥazır oldılar   (1465)    

  yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

  ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur  (850) 

gele ol ḳardaşlaruñ seni bula 
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sen oturġıl bu arada ḫoş güle(1047) 

  bir yigit uġradı deve binür 

  anı göreli bu cānum sevinür    (1052) 

 

 

2. Sıfat tamlamalarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

ol yėrde kim yaʻḳūb nebî geldi-y-idi 

yūsufı ol arada buldı-y-ıdı (1486)     

  buyruḳ oldı uşbu şehrden giderem 

  sen daḫı gitgil bu şehrden ėy dedem   (1452)     

yūsuf eydür inderem ṭoġru yola 

gelmezlerse bulara ḳılam belā   (1481)     

  çalab aña buyurdı eyitdi var 

  yūsufı ol ṣu içinden bul çıḳar   (1514)    

çünki varasız ol şehre her ikiñüz 

hā ki zinhār bir ḳapudan girmeñüz    (1022) 

  on ḳardaşum-ıla geldüm ben uya 

  iki iki vardılar her ḳapuya      (1037) 

yūsuf iletdi anı ḫoş bir sarāya 

söyler eydür var otur bu araya    (1046) 

 

3. Sıfat tamlamalarının nesne olarak kullanılması 

  

ḳatı ṭañlar ol şehri ol gezüben 

ḥayrān olur her yėre kim varuban    (1497)    

  bildürür ol tābūtı mūsā resūl 

  eydeyim ėşit saña nʻėder ol ḫoş uṣūl   (1522)    

yarlıġasun ġufrānum imidi sizi 

ḳabūl ḳılsun ben ḳulından bu sözi    (1402)    

  arı ṭonlaruñ ḳoġıl gėy bir ʻabā 

  başuña ṣar ʻimāme gėy  ḳaba    (1029) 
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buyurur yeñi bir sarāy düzdürür 

yaʻḳūb ṣūretin içinde yazdurur    (1061) 

 

4. Sıfat tamlamalarının yüklem olarak kullanılması 

 

yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

ṣūreti ḫūb yoġ-ıdı anuñ gibi   (20)    

  yūsuf eydür ḳanḳı ildensin dėgil 

  ḳança varursın baña bir söylegil    (1035) 

çıḳardı bir demlūc vėrdi aña 

ḳızıl yaḳutdan-idi n'ėdem saña    (1042)  

  bir demlūcdı kim dilese anı ṣatun 

  deger-idi on iki biñ mıṣrî altun    (1043) 

bu söz-idi yūsufa belā ėden 

kem nesneye ṣatup var ėden    (194) 

 

5. Sıfat tamlamalarının zarf olarak kullanılması  

 

mālik reyyāna varur şol dem ḫaber 

kāfirler ḳılurlar giley meger       (1478)    

  delim zamān anda ṭuru gizlenü 

  oğlanları yūsufdan öksüzlenü    (1512)    

ḳamusınun alnında nişānı ola 

uçmaġa gireler ol nişān-ıla       (803) 

  yaʻḳūb eydür bir bu kez daḫı varuñ  

  ol ḳumāşı yine iledivėrüñ   (1018) 

allāhumdan diledüm seni görem 

biñ iki yüz yıl ġuṣṣāñ yėrem    (119) 

  ḳamusı bir uġurda söylediler 

  yūsufı ḳurd ḳapdı baba dėdiler    (144) 
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 1.3. BİRLEŞİK İSİM GRUBU 

 

 Birleşik İsim grubu, bir şahsa isim olmak için kelimelerin bir araya gelerek 

oluşturduğu kelime grubudur. Bu isimler, özel isimlerdir. Eserde bu kelime 

grubuna örnek bulunmamaktadır. 

 Türkçe'de unvan ve akrabalık isimlerinin başa getirilmesi vardır. Bu 

takdirde birleşik isim meydana gelir.37 Bu açıklamaya uygun olarak eserimizde bir 

birleşik isim grubu vardır ki o da Melik Reyyân'dır.38 Eserde 4 (dört) kez Mâlik 

Reyyân, 13 ( on üç) kez de Melik Reyyân şeklinde kullanılmıştır. 

 

mālik reyyān ḳamusını dėvşürür 

ol zindānda yūsufa ḳarşu varur   (750) 

  mālik reyyān kim büte ṭapar-ıdı 

  yūsuf andan zindān ehlin diledi    (819) 

melik reyyān daḫı hem ḥāżır gelür 

zelîḫāya anda ol kābîn ḳılur     (910)  

  melik reyyān diledi anı göre 

  destūr diler yūsufdan aña ėre   (1491) 

 

 Birleşik isim grubunun cümlede kullanılışına baktığımız zaman 10 (on) 

defa özne,1 (bir)  defa nesne ve 4 (dört) defa da yer tamlayıcısı pozisyonunda 

kullanıldığı görülür. Bir beyitte de bu kelime grubu, isim tamlamasının tamlayanı 

durumunda olup nesne görevinde kullanılmıştır. 

 

mālik reyyān ḳamusını devşürür 

ol zindānda yūsufa ḳarşu varur    (750)  (Yer tamlayıcısı) 

  melik reyyān ṭuyar ol ikisin ṭutar 

  bunları baġlar u zindāna ḳoyar    (622)  (Özne) 

mālik reyyāna varur şol dem ḫaber 

kāfirler ḳılurlar giley meger      (1478)   (Yer tamlayıcısı) 

                                                           
37 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 2012, 389 
38  Melik, Arapça bir isim olup bir şeye sahip olan, mâlik anlamında kullanılmasının yanında, 

hükümdar anlamında da kullanılır. Melik Reyyân eserde Mısır hükümdarıdır. 
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  hem ṭonın daḫı yūsufuñ çıḳarur 

  alur anı melik reyyāna varur     (603)   (Yer tamlayıcısı) 

imdi diñle ol melik reyyān işin 

nice düş görüp nice yordı düşin    (705)   (Nesne) 

 

 1.4. TEKRAR GRUBU 

 

 Tekrar grubu, bir kelimenin yinelenmesiyle oluşturulan kelime grubudur. 

Bu kelime grubunda amaç, anlamı güçlendirmek, zenginleştirmek39 ve bazen de 

onu vurgulamaktır. Tekrarı meydana getiren kelimelerin fonksiyonları birbirine 

eşittir. Tespit edilmesi kolay olan kelime gruplarındandır. Eksiz olarak meydana 

getirilen tekrarların, başlıca üç fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar 

kuvvetlendirme, çokluk ve devamlılıktır.40  Eserimizde, sayıları fazla olamayan 

tekrar gruplarını şu örneklendirmelerle tanıtabiliriz: 

  

 1.4.1. Kullanılan Tekrar Grupları  

 

 1.4.1.1. Aynen Tekrarlar 

 

içümdeki derdümi vaṣf eyleyü 

yazdurayım bir bir aña söyleyü    (1239) 

  ṭurdı ėvine gider ol ḳayġulu 

  gözlerinden yaş töker ṭolu ṭolu (137) 

ḳoyar aġzına fermānlayu fermānlayu 

bildürür düş maʻnisin gey añlayu (616) 

  ’arab eydür gördüm daḫı var 

  budaġ-içün aġlar dün gün zār zār    (674) 

nice düş gördügüni hep söyledi 

yūsufa bir bir ḥikāyet eyledi (725) 

                                                           
39  Özkan, Sevinçli,a. g. e,.44 
40  Ergin,a. g. e, 377 
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  soñra çirkin iyi ṭuydum ben yene 

  anuñ-içün aġladum döne döne (1002) 

çün bu sözi ėşidür anda yine 

tevbe ḳılur ol işe döne döne    (542) 

  ḳaçan kim mıṣra girdiler ėşit yarā 

  iki iki olup girdiler şehre    (1024) 

on ḳardaşum-ıla geldüm ben uya 

iki iki vardılar hep ḳapuya             (1037) 

  gördiler ol ildügi ḳumaş gėri 

  çıḳdı yükden bir bir gördi anları  (1015)  

yūsuf buyurdu ki ḫon getürdiler 

iki iki bir yėre oturdılar       (1131) 

 

 1.4.1.2. Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar 

 

yolda meger var-ıdı bir gey aġaç 

yaʻḳūb anda oturmış-ıdı ṣusuz aç    (132) 

  çevre ḳonar ol ḳuyu yöresine 

  ḳul ḳaravaş çoḳ ḳumaş bilesine  (185) 

ṣataruz bunı neye kim ola 

altun aḳça ḳıymetsiz yarmaḳ pula   (215) 

  eytdiler biz nʻėderüz ḳumaş kalā 

  ṣataruz ol ḳıymetsüz yarmaḳ pula    (217) 

üçünci yıl at ḳatır getürdiler 

buġday aluban yūsufa vėrdiler  (833) 

  ata ana bir ḳardaş iki ikin 

  otursun ṭaʻām yėsün ṭoysun dėdügin   (1132) 

bāzāra girelüm atalum oḳ ḳılıç 

ḳıralum bu şehrlüyi ḳalmaya hîç   (1176) 

  girmek diler imrenür yaʻḳūb sine 

  baġ bostān görinür ol gözine   (1460) 

iḫvān evlād ol ḳamusı dėrilür 
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yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur   (1502) 

 

 1.4.1.3. Zıt Anlamlı Kelimelerle Kurulan Tekrarlar 

 

bir kitābda oḳımışdum ben anı 

ārzūlardum görmege dün gün seni   (120) 

  ben daḫı ʻayāllarumdan azmışam 

  gėce gündüz ḥasretinden yanmışam  (161) 

gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

seyl gibi aḳar anuñ gözi yaşı   (164) 

  gelüñ imdi terk ėdüñ siz bu bütü 

  ḥaḳa ḳıluñ ḳulluġı dün gün ḳatı    (262) 

ol zamānda uġrulıḳ ḳılan ḳanı 

ḳulluḳ ḳılur iki yıl düni güni (1145) 

  aġlamaḳdan görmaz oldı gözleri 

  ėrte gėce yūsuf oldı sözleri  (664) 

taḫta bindi sulṭān oldı ḳamuya 

ulu kiçi ḳamu ṭurdı ṭapuya  (758) 

  yūsuf buyurdı mıṣırlu geldiler 

  bay yoḫsul ḳamu ḥażır oldılar    (1410) 

şît kitābın oḳur-ıdı dün gün ol 

bildürürdi bilmeyene ṭoġru yol    (109 

  yüzümüzi yandurmaz bu ṭamuda 

  ḳalan a‘żāmuz yanar dün gün oda    (770) 

ol bilür hem eşkere gizlüleri 

ol vėrür ḳamuya rızḳı ṭavarı    (443) 

 

 1.4.1.4. Pekiştirmeli Tekrarlar 

 

gördi göñlek büsbütün yırtuġı yoḳ 

āh ḳıldı aġladı dögindi çoḳ  (148) 
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  ol deñizden ala çıḳa anları 

  appaḳ ola ol ḳararmış tenleri    (802) 

dini islām kendüsi cömerd ādem 

yoḫsula etmek vėrür her dem-be-dem (1006) 

  muḫtaṣar geldi bu söze bu yazı 

  duʻā ḳıldılar yūsufa düpdüzü (1137) 

getürür imān varurşehre girür 

ol şehri ser-tā-ser görür   (1496) 

  ḳar yaġar yaġmuıla heybet ṭolu 

  seyl ṣu-y-ıla yazı olur ṭopṭolu  (244) 

 

 1.4.1.5. Çekim Ekleriyle Oluşturulan Tekrarlar 

 

eytdiler bildür düşümüz taʻbîrin 

ne olısar eyt bize birin birin (633) 

  benem dėdügi şunca ḳıldı aña 

  uşbu söz ʻibret yėter saña baña    (195) 

eyitdiler biz nʻėderüz ḳumaş kalā  

ṣataruz ol ḳıymetsüz yarmaḳ pula (217) 

  eti teni zārîlıḳla eridi 

  gözi yaşı ırmaḳ oldı yüridi  (1114) 

altıncı yıl oġlın ḳızların vėrdiler 

yūsufa buġday aluban yėdiler (836) 

  eytdi nişe dėmez-idüñ sen baña 

  iledür-idüm seni atañ anaña  (396) 

ayda bir kez bu ḫalāyıḳ göre seni 

ṭoyup anuñ diñlene cānı teni  (840) 

  ol bilür hem eşkere gizlüleri 

  ol vėrür ḳamuya rızḳı ṭavarı    (443) 

yalan yėre biti yazduḳların 

yazdurdı ol sarāya ol birbirin    (1066) 

  yūsuf eydür ḫazne içreki altun varını 
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  vėr baña ısmarla hep birbirini (824) 

ne ki güci ḳuvveti var-ıdı ḳamu 

gitdi andan ḳurudu ol ėy ʻamū    (1182) 

 

 1.4.2. Tekrar Gruplarının Cümlede Kullanılışları 

 

1. Tekrar grupları cümlede çoğunlukla zarf işlevinde kullanılmıştır. 

 

bir kitābda oḳımış-ı-dum ben anı 

ārzūlardum görmege dün gün seni   (121)     

  gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

  seyl gibi aḳar anuñ göziyaşı    (164)     

muḫtaṣar geldi bu söze bu yazı 

duʻā ḳıldılar yūsufa düpdüzi    (1137)      

  getürür imān varur şehre girür 

  ol şehri ser-tā-ser görür  (1496)    

eytdiler bildür düşümüz taʻbîrin 

ne olısar eyt bize birin birin  (633) 

 

2. Tekrar gruplarının yüklem olarak kullanılması 

 

gördi göñlek büsbütün yırtuġı yoḳ 

āh ḳıldı aġladı dögindi çok  (148)   

  ol deñizden ala çıḳa anları 

  appaḳ / ola ḳararmış tenleri   (802)     

 

3. Tekrar gruplarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

benem dėdügi şunca ḳıldı aña 

uşbu söz ʻibret yėter saña baña    (195)     

  eytdiler biz nʻėdevüz ḳumaş kalā 

  ṣataruz ol ḳıymetüz yarmaḳ pula (217)     
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4. Tekrar gruplarının nesne olarak kullanılması 

 

altıncı yıl oġlın ḳızların vėrdiler 

yūsufa buġday aluban yėdiler  (836)     

  üçünci yıl at ḳatır geütürdiler  

  buğday aluban yūsufa vėrdiler  (833)    

ol bilür hem eşkere gizlüleri 

ol vėrür ḳamuya rızḳı ṭavarı    (443) 

  mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

  buġday alup yėdiler ol yıl ṣatun   (831) 

bāzāra girelüm atalum oḳ ḳılıç 

ḳıralum bu şehirlüyi ḳalmaya hîç   (1176) 

 

5. Tekrar gruplarının özne olarak kullanılması 

 

ata ana bir ḳardaş iki ikin 

otursun ṭaʻām yėsün ṭoysun dėdügin   (1132) 

  eti teni zarîlıḳla eridi 

  gözi yaşı ırmaḳ oldı yüridi  (1114)    

yūsuf buyurdı mıṣırlu geldiler 

bay yoḫsul ḳamu ḥażır oldılar    (1410) 

  iḫvān evlād ol ḳamusı dėrilür 

  yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur   (1502) 

 

 1.5. AİTLİK GRUBU  

 

 Aitlik eki  (-ki) ile oluşturulan kelime gruplarıdır. Eserimizde sayısı az 

olan kelime gruplarındandır. Örnekleri aşağıdaki gibidir: 
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 1.5.1. Kullanılan Aitlik Grupları 

 

 yūsuf eydür ḫazne içreki altun varını 

 vėr baña hep ısmarla birbirin (824) 

 

 1.6. EDAT GRUBU 

 

 Edat grubu, bir isim unsuru ve ona bağlı bir son çekim edatıyla oluşturulan 

kelime grubudur. Edat grubunda isim unsuru önce, edat sonra gelir. Edat, 

herhangi bir ek almaz.41 Eserde edat grubu sayısı, normal bir niceliğe sahiptir. 

 

 1.6.1. Kullanılan Edat Grupları 

 

1.6.1.1. “ (i)çün” edatı ile kurulanlar 

 

ʻarab eydür gördüm daḫı var 

budaġı-içün aġlar dün gün zār zār    (674) 

  zelîḫā eydür ol çalabum ḳudreti 

  senüñ-içün saḳladı beni ḳatı    (915) 

mıṣırlu içün müşebbek eyledi 

ḳamu yolları buyuruban baġladı    (924)  

  bu sebebden-idi yaʻḳūbuñ aġladuġı 

  yūsuf-içün dün gün iñledügi     (1347) 

iḫvān evlād ol ḳamusı dėrilür 

yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur    (1500) 

  dāye eydür buyur üstādlar gele 

  senüñ-içün bir ʻaẓîm sarāy ḳıla    (461) 

  

                                                           
41  Ergin,  a. g. e, 392 
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 1.6.1.2. “gibi” edatıyla kurulanlar 

 

yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

ṣūreti ḫūb yoġ-idi anuñ gibi    (20) 

  bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

  gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi (76) 

gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

seyl gibi aḳar anuñ gözi yaşı    (164) 

  şöyle dėdi aġladı yūsuf nebî 

  hîç ayruḳ aġlamadı anuñ gibi    (233) 

şunuñ gibi melik ṭapardı ḫāça 

ol nazānî ʻömri vėrürdi hîçe    (328) 

  döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 

  ḳul olan bunuñ gibi ṭon mı gėye    (424) 

eyde ṣırāt böyle ince hem yüce 

ḳaranluḳ dün gibi ṣanasın gėce    (514) 

  melik reyyāna varur ḳılur selām 

  biñ benün gibi saña olsun ġulām    (604) 

uçmaḳdan bir ṭaş getürür levni aḳ 

incü gibi yaratmışdı anı ḥaḳ     (615) 

  bünyāmîn çünki bu sözi ėşidür 

  gözlerinden seyl gibi yaş aḳıdur    (1095) 

dėdi anda anlara yaʻḳūb nebî 

bu zamānda ḳanda var sizüñ gibi    (1230) 

  kenʻāndaki ev gibi ev eylegil 

  babamı anda ol eve ündegil    (1438) 

yaʻḳūb eydür yüz yigirmi yaşadum 

ben bunun gibi ṭaʻām hîç yėmedüm    (1444) 

  yūsuf ol bitigi açar oḳıdur 

  gözlerinden seyl gibi yaş aḳıdur    (1267) 

peyġāmbere bunuñ gibi yėmek yaramaz 

peyġāmber olan bunuñ gibi yėmek yėmez    (1445) 
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 1.6.1.3. “ ile, birle,-ıla” edatlarıyla kurulanlar 

 

yūsuf eydür dönmezem tañrı ḥaḳı 

varuram bunlaruñ-ıla ben daḳı  (66) 

  bir sıġıncaḳ sandumdı içümde ben 

  gelür-iken bunda sizüñ-ile ben     (79)      

ol kişi eydür on ṭoḳuz var yarmaḳum 

bu ḳadarla ʻaceb ola almaġum    (218) 

  ol pul-ıla bunlar ṣatu eyledi 

  ol kişi döndi yūsufa söyledi    (220) 

yazdılar bir kāġıda uşbu sözi 

saña ṣattuḳ ʻayb-ıla ḳulumuzı    (225) 

  ḫoşdur ya oġul senüñ düşüñ 

  sulṭānlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ    (27) 

ḳar yaġmur-ıla heybet ṭolu 

seyl ṣu-y-ıla yazı olur ṭopṭolu    (244) 

  ol balıḳ söyler çalap ṣunʻı-y-ıla 

  anda kim ṭurur-ıdı gelür dile    (316) 

ıraḳlıġın eydem anuñ bilesin 

ṣıdḳ-ıla ger ṣalavāt ḫoş ėdesin    (349) 

  bir ṣāʻat gėçdi yine tevbe yıḳar 

  ʻışḳ-ıla zelîḫā döndi baḳar    (543) 

söyledi oġlan çalap ṣunʻı-y-ıla 

bėşikde emer-iken geldi dile    (559) 

  ṣabr ėdüben ḳatlanġıl uşbu işe 

  ṣabr-ıla her iş çıḳar bir gün başa    (613) 

diñlenesin batasın bol niʻmete 

ḫoşluġ-ıla ėrişesin devlete    (636) 

  var aña unutma hîç eyle selām 

  anuñ-ıla söyle birḳaç kelām    (723) 

ḳamusınuñ alnında nişānı ola 

uçmaġa gireler ol nişān-ıla    (803) 
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  bu nişān-ıla uçmaġı biz n'ėderüz 

  ṭamuya yanmaġa gėrü giderüz    (809) 

on ḳardaşum-ıla geldüm ben uya 

iki iki vardılar her ḳapuya    (1037) 

  bu şart ile söyleyem çün bilesin 

  kimdügümi ḫalḳa bildürmeyesin    (392) 

söyledi adam dil ile eyle bil 

gör bahāñı tañrıya secde ḳıl    (419) 

  geldi iblîs ol arada ṭuruban 

  naẓar ėder fitne ile ṭoluban    (506) 

beni görüp ol ḳamusı bildiler 

benüm-ile saña selām ḳıldılar    (789) 

  yūsuf eydür var sarāya iñdegil 

  niʻmet-ile anları aġırlaġıl    (963) 

anı gördüm ḳamu ḳayġum eridi 

benüm-ile ol delim yol yüridi    (1054) 

  hem sıġaġıl arḳasın elüñ-ile 

  şol ere var ur elüñi bėline    (1180) 

bir gün indi ʻazrāʼil gökden yėre 

çalap emr-ile yaʻḳūb peyġāmbere    (1212) 

  yüzügi birle nişānların sile 

  ol nişanları gide ümmet güle    (811) 

buyurdı yūsuf ekin çoḳ ekdiler 

vaḳti geldi başı birle dėrdiler    (827) 

 

 1.6.1.4. “içre” edatıyla kurulanlar 

 

Genelde “zindān içre” şeklinde oluşturulmuştur. 

 

budur āḫir ḳıṣṣalaruñ görklüsi 

ḳurʻān içre muṣḥaflaruñ yazusı    (16) 

  budur āḫir ḳıṣṣalaruñ görklüsi 
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  ḳurʻān içre musḥaflaruñ yazusı    (16) 

dertlü derdin söyleşürler her biri 

aġlaşurlar zindān içre ḳıġırı    (624) 

  zindān içre var-ıdı bir daraca 

  yūsuf anda oturmış teferrüce    (6661) 

zindān  içre yūsufuñ ḥāli yatın 

ėşit imdi eydeyim ḥikāyetin      (700)    

  dürlü ḳulları göre oda yanu 

  aġlaşurlar ṭamu içre ḳaynayu    (762) 

eyde kim ben ṭamuya vardum-ıdı 

ṭamu içre bir ḳavim gördüm-idi    (780) 

  dūzaḫ içre biri eydür ṣuṣadum 

  aġu daḫı olsa hem içe-y-idüm   (781) 

vėr ṣalavāt şād ėdüñ muḥammedi 

ḳurān içre meẕkrdur anuñ adı    (817) 

  yūsuf eydür gönül içre siz yavuz 

  niçün āzārladuñuz siz atañuz     (1167) 

ṭanuşursız ḳamuñuz ḳıralum dėyü 

bu şehr içre hîç kimesne ḳomayu    (1191) 

  cihān içre ḥasretüm sensin benüm 

  ḳorḳaram kim görmeyem seni cānum    (1224) 

 1.6.1.5. “üzere, üzre” edatlarıyla kurulanlar 

 

bunuñ üzre çünki elli yıl olur 

ol ḫoca ol ḳuyuya yine gelür    (184) 

  istediler dört yañda ṭaġılu 

  ol oturmış ḳabr üzre zārî ḳılu   (239) 

oġlanı ṭurur sürür ol arada 

yüzi üzre çoḳ urur anı dede    (241) 

  ol sāʻat bulut gider gün açılur 

  şavḳ nūrı ʻālem üzre saçılur    (252) 

her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 
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levḥ üzere bile yazılımış-ıdı    (323) 

  çoḳ zaman gėçmez bu sözüñ üzere 

  ḫoca getürdi yūsufı bāzāra      (368) 

şehir içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

ki yūsuf üzre dėrilüben gelmedi    (372) 

  ḳızıl atlas döşesünler sarāya 

  sen otur taḫt üzere beñzer aya    (472) 

ḫon-salār daḫı görür kiç üç tenūr 

etmek yapar başı üzre götürür     (628) 

  havādan ḳuşlar gelür uça iner 

  ḫon-salāruñ başınuñ üzre ḳonar    (630) 

bindi altun kürsîye götürdiler 

şehre taḫt üzre anı yėtürdiler    (757) 

  ḳıyāmetde emir ḳıla ol celîl 

  ṭamu üzre gele ṭura cebrāʼil    (761) 

buġday alur ol daḫı yėr diñlenür 

bu kez yūsuf anuñ üzre beglenür    (851) 

  yol üzre ev yapdı gey ulu 

  gėçicek aġlamaġum ṭuya dėyü    (876) 

elin aldı getürdi anı yola 

ol oturdı yol üzre zārî ḳıla    (882) 

  kürsi üzre çıḳar yūsuf oturur 

  zelîḫāyı oḳur saraya getürür    (907) 

yüzüñi bürü deve üzre otur 

ḳardaşuñı var sarāya sen getür    (1030)  

 

 1.6.1.6. “ -e degin” edatıyla kurulanlar  

 

Bu ekle yapılan edat grubu, sayıca oldukça azdır. 

 

 on güne degin tamam şöyle gider 

 on birinci gün ėşit kim ol n'ėder    (312) 
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 1.6.1.7. “ tā ” Farsça ekiyle oluşturulanlar 

 

Bu ekle kurulan edat grubu sayısı da oldukça azdır. Ekin önemli özelliği, grubu 

oluştururken, diğer eklerin aksine isim unsurundan önce gelmesidir.  

 

 uçmaḳlıḳ uçmaḳda ḳalalar tā ebed 

 ṭamulıġa kimesne ḳılmaya meded    (943) 

 

 1.6.1.8. “ -dAn ṣoñra ” edatıyla oluşturulanlar 

 

Bu eklerle kurulan edat grupları, genelde “ andan ṣoñra ” şeklinde oluşur. 

 

bir ḳavulda vardur daḫı bir ün 

ḳırḳ yıldan soñra gör andan avun   (136) 

  yuḳarudan ün geldi ṣabr eylegil 

  elli yıldan soñra gelgil istegil  (182) 

bundan ṣoñra imdi añle söz yatın 

nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin    (13) 

  yine andan ṣoñra ėrdi bir şehre 

  kim ol şehrüñ ḳudṣ-ıdı adı yarā    (269) 

ṭaʻāmdan öndin turunc vėrür-idi 

andan ṣoñra ṭaʻām yėdürür-idi    (583) 

  eytdi bir yıl yatısardur ol tamām 

  bir yıldan ṣoñra anı sulṭān ḳılam    (658) 

andan ṣoñra yėdi yıl ḳızlıḳ ola 

yėrde nebāt bitmeye ṭarlıḳ ola    (730) 

  gökden yaġmur yaġmaya ḫalḳ buñlana 

  yėdi yıldan ṣoñra ḫalayıḳ diñlene    (731) 

bir zamāndan ṣoñra anı bulımaz 

ṭañlar anı ḳança vardı bilimez    (1057) 

  ayrılalı yėtmiş yıl olmış-ıdı 

  yėtmiş yıldan ṣoñra bulmış-ıdı    (1414) 
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imdi diñle bundan ṣoñra ḫaberi 

eydeyim imdi mūsā peyġāmberi    (1513) 

 

 1.6.1.9. “ -dAn ötrü ” ekleriyle oluştururlanlar 

 

uşbu iş kim geldi saña eyle bil 

bundan ötrü dur çalaba secde ḳıl    (123)  

  kim yüzünüz ḳalmış sizüñ tāze 

  neden ötrü yanmamış eydüñ bize    (767) 

uşbu iş kim geld saña eyle bil 

bundan ötrü dur çalaba secde ḳıl    (123) 

 

 1.6.1.10. “ -dAn öte ” ekiyle oluşturulanlar 

 

 ısmarladı zelîḫā bir ʻavrata 

 ol vaḳt kim yūsuf gele bundan öte   (877) 

 

 1.6.1.11. “-dAn öñdin ” ekiyle oluşturulanlar 

 

ṭaʻāmdan öñdin turunc vėrür-idi 

andan ṣoñra ṭaʻām yėdürür-idi    (583) 

  ḳamudan öñdin zelîḫā söyledi 

  derdini aña ḥikāyet eyledi    (744) 

kendünden öñdin ol zelîḫā ḫatun ölür 

yūsuf aña iñiler zārî ḳılur (1500) 

 

 1.6.1.12. “ -A ḳarşu” ekleriyle oluşturulanlar 

  

düşde gördi ol yūsuf peyġāmberi 

söyler aña ḳarşu çıḳ tîz gel berü    (271) 
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  ol melik uyanur uyḫudan ṭurur 

  at biner yūsufa ḳarşu varur     (722) 

ʻarîs ehli yūsufa ḳarşu varur 

yūsuf anda kendüzin yine görür     (291) 

  gör anı kim saña ḳulumdur dėyen 

  nice ḳul oldı saña ḳarşu ʻayān    (853) 

böyle dėdi gösterdi şehrüñ yolın 

aña ḳarşu sıġadı yūsuf ḳolın    (1041) 

 

 1.6.1.13. “ -dAn yaña ” ekleriyle oluşturulanlar 

 

iki ḳat oldı ṭapu ḳıldı aña 

elini alup gelür şehrden yaña    (276) 

  diler-isem kim ḳızum vėrem saña 

  kişi gelsün dileyü benden yaña    (353) 

görklü ḫilat gėydürür yūsuf aña 

tevbe ḳılur döner tañrıdan yaña    (867) 

  tābūtı ḳoyup namāzın ḳıldılar 

  iltdiler yabāndan yaña ḳodılar    (1504) 

kişi ṣalur reyyān yūsuf oġlına 

ol tābūtı çıḳar ḳo bizden yaña    (1506) 

  gėrü bizden yaña ḳoyalum anı 

  yoḳ dėseñ vardum helāk ḳıldum seni     (1507) 

ṭanışurlar ḳamusı çıḳaralum 

yūsufı mıṣırdan yaña ḳoyalum    (1508)  

 

 1.6.1.14. “-dAn berü” ekleriyle oluşturulanlar 

 

 ṣatdı yaʻḳūb anı yandurdı beni 

 aġlaram andan berü düni güni    (1371) 
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 1.6.1.15. “ dapa ” edatıyla oluşturulanlar 

 

çünki māmîl yūsufuñ yüzin görür 

beşîr dapa dönübeni çaġırur    (198) 

  eytdiler biz giderüz avın dapa 

  dilerüz yūsuf bile gele ata    (45) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin 

rūbîl dapa sıġındurdı kendüzin    (70) 

  yaraḳ ėtdi ol ḫoca ṭurdı gider 

  gitdiler kenʻān dapa gör kim n'ėder    (177) 

ṣırāṭ dapa süricek ḫalḳı ḳamu 

iblîs anda sevine güle ʻamū    (513) 

  şarābdār geldi gėrü yūsuf dapa 

  aġır ḫilʻat gėydürdi elin öpe    (735) 

on oġlı ḥażır oldı ḳıldı yaraḳ 

gitdiler mıṣra dapa ol ṭañlaraḳ    (950) 

  yūsuf anda bünyāmîni ṭutdurur 

  buyurur zindān dapa iletdürür    (1169) 

kenʻān dapa çıḳar yaʻḳūb gönilür 

on oġlını kendü-y-ile bile alur    (1453) 

  yaʻḳūb dapa yūsufı iletseñ gerek 

  tîzrek sen bu işi ėtseñ gerek    (1515)  

mūsā bulur tābūtı alur gider 

iletür yaḳūb dapa gör kim n'ėder    (121) 

  yaraḳ ėtdi ol ḫoca ṭurdı gider 

  gitdiler kenʻān dapa gör kim nʻėder   (177) 

 

 1.6.2. Edat Gruplarının Özellikleri 

 

 1. Bu grupta, edat ek almadan oluşturulurken, isim unsuru çeşitli çekim 

ekleri alabilir. 
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şöyle dėdi aġladı yūsuf nebî 

hîç ayruḳ aġlamadı anuñ gibi    (233) 

  düşde gördi ol yūsuf peyġāmberi 

  söyler aña ḳarşu çıḳ tîz gel berü     (271) 

iki ḳat oldı ṭapu eyledi aña 

elini alup gelür şehrden yaña   (276)  

  ʻarîs ehli yūsufa ḳarşu varur 

  yūsuf anda kendüzin yine görür    (291)   

on güne degin tamām şöyle gider 

on birinci gün ėşit kim ol nʻėder (312) 

  şunuñ gibi melik ṭapardı ḫāça 

  ol nazānî ʻömri vėrürdi hîçe      (328) 

diler-iseñ kim ḳızum verem saña 

kişi gelsün dileyü benden yaña (353) 

  çoḳ zamān gėçmez bu sözin üzere 

  ḫoca getürdi yūsufı bāzāra (368)   

döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 

ḳul olan bunuñ gibi ṭon mı gėye    (424)  

  zelîḫā eydür senüñ gibi ḳul 

  bu ṭonları gėyerse ʻaceb degül    (425)  

ṭaʻāmdan öñdin turunç vėrür-idi 

andan ṣoñra ṭaʻām yėdürür-idi      (583) 

  eytdiler biz gideerüz avın dapa 

  dilerüz yūsuf bile gele ata    (45) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin  

rūbîl dapa sıġndurdı kendüzin    (70) 

  bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

  gülmedi ömrinde hiç anuñ gibi        (76) 

bir ṣıġıncaḳ ṣandumdı içümde ben  

gelür-iken sizüñ-ile bunda ben            (79)   

 

2. Edat grubunda, isim unsuru bir kelimeden ya da kelime grubundan oluşabilir. 
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oġlanı ṭurur sürür ol arada 

yüzi üzre çoḳ urur anı dede    (241)      

  ḳar yaġar yaġmur-ıla heybet ṭolu 

  seyl ṣuyı / -y-ıla yazı olur ṭopṭolu    (244)    

on gün / e degin tamām şöyle gider 

on birinci gün ėşit kim ol nʻėder     (312)  

  bu şart /-ile söyleyem çün bilesin 

  kimdügümi ḫalḳa bildürmeyesin    (392)     

söyledi adam dil-ile eyle bil 

gör bahāñı tañrıya secde ḳıl    (410)     

  eyde ṣırat böyle ince hem yüce 

  ḳaranluḳ dün /gibi ṣanasın gėce    (514)     

iblîs anda kör ola çoḳ aġlaya 

ḳulların ḥaḳ raḥmetle ṭoylaya    (519)    

  ud gider zelîḫādan açar başın 

  yūsufa ḳarşu a ḳıdur gözin yaşın    (524) 

bir sāʻat gėçdi yine tevbe yıḳar  

ʻışḳ-ıla zelîḫā döner baḳar  (543) 

  yūsufı ḳomaz zelîḫā ḳapuya degi 

  yėtdi ṭutdı yırtılur ard etegi  (547) 

melik reyyān varur ḳılar selām 

biñ benüm gibi saña olsun ġulam     (604)  

  uçmaḳdan bir ṭaş getürür levni aḳ 

  incü gibi yaratmışdı anı ḥaḳ    (615) 

dertlü derdin söyleşür her biri 

aġlaşurlar zindān içre ḳıġırı    (624) 

  ḫon-salār daḫı görür kim üç tenūr 

  etmek yapar başı üzre götürür  (628)     

eytdi bir yıl yatısardur ol tamām 

bir yıl / dan ṣonra anı sulṭan ḳılam    (658)     

  kim yüzünüz sizüñ ḳalmış tāze 

  neden ötrü yanmamış eydüñ bize    (767) 
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yüzügi birle nişanların sile 

ol nişānları gide ümmet güle    (811)     

  buyurdı yūsuf ekin çoḳ ekdiler 

  vaḳti geldi başı birle dėrdiler(827)    

geldi cebrāʻil yūsufa eytdi ki ḥaḳ 

buyruḳ ėtdi kim bu şehrden daşra çıḳ    (839)     

  yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

  ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur    (850)     

ṣatdı yaʻḳūb anı yandurdı beni 

aġlaram andan berü düni güni    (1371)   

  ṭur atañ ḳatına var eyle yaraḳ 

  şimden gerü andadur saña ṭuraḳ    (1451) 

 

3. İsim ögesi, cümle olan edat grupları vardır.42 

 

ḳaçmasun dėyü yūsufı baġladı 

yūsuf yüzin göge ṭutup aġladı    (231) 

  beñzi ṣarardı dün ü gün aġlayu 

  atası ṣorar aña nʻolduñ dėyü (331) 

ḳulın sever dėyü taʻna urduñuz 

sevdügüm budur ki şimdi gördüñüz   (596) 

  ol yėdi yıl gėçicek ḳızlıḳ olur  

  ekin ekmeñ dėyü yūsuf buyurur    (829) 

bunlar görür anı çoḳ ʻacebleşür 

cömerd imiş dėyü an ṭañlaşur    (955) 

  iki yıl yatsun dėyü ḳaḳır buşar 

  ḳardaşlar gelür ayaġına düşer    (1170) 

destārını yüzügini vėrmedi 

göñlegümi iletüñ dėyü ısmarladı    (1328) 

 

4. Edat grubunda vurgu isim ögesi üzerindedir.43 

                                                           
42  Özkan, Sevinçli, a. g. e,63 
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istediler dört yandan ṭaġılu 

ol oturmış ḳabr üzre zārî ḳılu    (239) 

  ol melik uyanur uyḫudan ṭurur 

  ata biner yūsufa ḳarşu varur  (272) 

ol balıḳ söyler çalab sunʻı-y-ıla 

anda kim turur-ıdı gelür dile    (316) 

  her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 

  levḥ üzere bile yazılmış-ıdı  (323) 

şehr içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

ki yūsuf üzre dėrilüben gelmedi   (372) 

  ḫaznedār buyruḳ ṭutar varur aña 

  ḫazne ṭolmış māl-ıla batar ṭaña    (405) 

dāye eydür buyur üstādlar gele 

senün-içün bir ʻażîm sarāy ḳıla    (461) 

  ḳızıl atlas döşesüñler sarāya 

  sen otur taḫt üzere beñzer aya    (472) 

elli yıldur yanaram hicrüñ-ile 

şimdi buldum uş seni düşdüñ ele    (501) 

  geldi iblîs ol arada ṭuruban 

  nażar ėder fitne ile ṭoluban  (506) 

bu sāʻat yūsufuñ işi bite 

çünki girdi zelîḫāy-ıla halvete (508) 

  ṣıraṭ dapa süricek ḫalḳı ḳamu 

  iblîs anda sevine vü güle ʻamu    (513) 

ʻarab eydür gördüm daḫı var 

budaġı-içün aġlar dün gün zār zār   (674) 

  ʻarab eydür ṣordı seni bir ġarîb  

  mıṣr içinde zindān içre ḳıġırup    (687) 

sulṭānlıḳ geldi saña imden gėrü 

ḳulluḳ eyle tañrıya tîz ṭur örü  (703) 

  eytdiler yūsuf bizi daḫı dile 

                                                                                                                                                               
43  Özkan,  Sevinçli, a. g. e,.65 
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  bolay ki mālik sözin ḳabūl ḳıla   (753) 

  

5. Edat gruplarının zarf olarak kullanılması 

 

bundan soñra imdi añla söz yatın 

nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin  (13)    

  uşbu iş kim geldi saña eyle bil 

  bundan ötrü dur çalaba secde ḳıl    (123)     

yuḳarudan ün geldi ṣabr eylegil 

elli yıldan soñra gelgil istegil       (182)   

  ol pul-ıla bunlar ṣatu eyledi 

  ol kişi döndi yūsufa söyledi    (220)      

imdi diñle bundan ṣoñra ḫaberi 

eydeyim imdi mūsā peyġāmberi    (1513) 

  iḫvān evlād ol ḳamusı dėrilür 

  yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur    (1500) 

 

6. Edat gruplarının sıfat olarak kullaılması 

 

döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 

ḳul olan bunuñ gibi ṭon mı gėye    (424) 

  melik reyyāna varur ḳılur selām 

  biñ benün gibi (kişi) saña olsun ġulām    (604) 

 

7. Edat gruplarının özne olarak kullanılması 

 

 yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

 ṣūreti ḫūb yoġ-idi anuñ gibi (20) 

 

8. Edat grupları, yön bildirdiği zaman yer tamlayıcısı gibi işlev görür. 

 

eyitdiler biz yürürüz avın dapa 
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dilerüz yūsuf bile gele ata   (45)     

  iki ḳat oldı ṭapu ḳıldı aña  

  elini alup gelür şehrden yaña (276)   

ya‘ḳūb dapa yūsufı iletsen gerek 

tîzrek sen bu işi ėtseñ gerek   (1515)  

  mūsā bulur tābūtı alur gider 

  iletür ya‘ḳūb dapa gör kim n'ėder    (1521) 

ḳapudan daşra iledür ḳor anı 

şimdi anda ḳoyulupdur yūsuf teni    (1523) 

 

 9. Bazı durumlarda edatın düştüğü görülür. Bu duruma örnek oluşturan 

sadece “için” edatıdır: 

 

yūsuf eydür dönmezem tañrı ḥaḳı 

varuram bunlaruñ-ıla ben daḳı    (66) 

  berü gek dėr yūsufa ḳorḳma daḫı 

  öldürmeyem ben seni tañrı ḥaḳı    (83) 

ḫon-salāra hem seni daḳı 

üç günden  çıḳaralar tañrı ḥaḳı    (637) 

 

10. Edat grubunun yüklem olarak kullannılması 

 

 eyde ṣırāt böyle ince hem yüce 

 ḳaranluḳ dün gibi ṣanasın gėce    (514) 

 

11. “-n” vasıta hali ekiyle de edat grubunun oluşturulduğu görülür.  

 

eytdiler biz görmedük gözin baḳar44 

şöyle gördük ṣāʻ yükinde çıḳar  (1205) 

  yaʻḳūb eydür adını añġıl başın45 

  andan ṣonra vaṣfėyle gözüm yaşın    (1242) 

                                                           
44  Burada edat “ baḳar gözle” şeklinde devrik yapıdadır. 
45  "başın için" şeklinde edat grubu. 
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el götürdi duʻā ḳldılar sözin 

dilerem yā rab görem yūsuf yüzin    (112) 

  yūsuf eydür beni añġıl gey sözin 

  çün varasın göresin melik yüzin    (644) 

ol baña eytdi beni unutma sözin 

çün varasın göresin melik yüzin    (720) 

  tîz beni ḳavışdur aña görem yüzin 

  yā ḳandadır dėr baña eytgil sözin    (1105)  

 

 1.7. UNVAN GRUBU 

  

 Unvan grubu, unvan bildiren bir kelimenin isim unsurundan sonra gelerek 

oluşturduğu kelime grubudur. Yūsuf ve Zelîḫā adlı eserde söz konusu kelime 

grubu sayısı oldukça sınırlıdır. Özellikle eserin konusuna paralel olarak 

peygamber, nebi ve resul gibi makam unvanlarıyla meydana getirilmişlerdir. 

 

kefen ṣarup yaʻḳūbı götürdiler 

isḥāḳ nebî ḳatına getürdiler   (1466) 

  kendünden öndi ol zelîḫā ḫatun ölür 

  yūsuf andan iñiler zārî ḳılur   (1500) 

yudılar ḫoş ol yūsuf peyġāmberi 

ṣardılar aña kefen temiz arı   (1503) 

  imdi diñle bundan ṣoñra ḫaberi 

  eydeyim imdi mūsa peyġāmberi    (1513) 

bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi     (76)  

  bunı dėdi aġladı yūsuf resūl 

  tevbe ḳıldı tevbesi oldı ḳabūl    (656) 

cebrā’il şol dem iner gökden yėre 

selām ḳılur ol yūsuf peyġāmbere   (612) 

  yūsuf eydür ya‘ḳūb nebî oġlıyam 

  ceddüm isḥāḳ hem ibrāhîm aṣlıyam (394) 
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ṣayru olur ḳuteyfer sulṭān ölür 

ḳuteyferden ol zelîḫā ṭul ḳalur  (609) 

  şöyle dėdi aġladı yūsuf nebî 

  hîç ayruḳ aġlamadı anuñ gibi    (233) 

eydür yā yūsuf nebî baña inan 

‘āşıḳ-ıdum ben sāna nice zamān   (317) 

  yaʻḳūbuñ ögey ḳızı dünye ḫatun 

  görklü-y-idi pārsā sözi bütün    (61) 

bildürür ol tābūtı mūsā resūl 

eydeyim ėşit n'ėder ol ḫoş uṣūl    (1522) 

  

 1.8. BİRLEŞİK FİİL GRUBU 

 

 Birleşik fiil grubu, bir isim veya bir fiilin yardımcı fiille oluşturduğu 

kelime grubudur. İsim ya da fiil unsuru önce, yardımcı fiil ise sonra gelir. Ancak 

incelediğimiz eser bir mesnevi ve dolayısıyla bir şiir olduğu için, bu unsurların 

yeri sıklıkla değişmiştir. Sayıları oldukça fazladır. Eserimizde yer alan birleşik 

fiillleri örnekleriyle şu şekilde anlatabiliriz: 

  

 1.8.1. İsim ve Yardımcı Fiille Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

 1.8.1.1. ''et-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

ol raḥîmdür raḥmet ėder ḳulına 

şol ḳula kim buyruġında bulına    (4)  

  eytdiler sulṭān olısar ol bize 

  buyruġ ėdiserdür ḳamumuza  (33) 

eyle kim gördi-y-idi eytdi düşin 

eytdiler nʻėtmek gerek bunuñ işin    (41)  

  bunuñ düşi ṭoġru gelürse nʻėdevüz 

  eytdiler gelüñ bunı öldürevüz (42) 
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ḳardaşları yūsufı aldı gider 

dünye döndi aġlayu feryād ėder    (67) 

  şemʻūn daḫı ḳasd ėder öldürmege 

  öldürüben varup eve varmaġa    (72) 

yaraḳ ėtdi ol ḫoca ṭurdı gider  

gitdiler kenʻān dapa gör kim nʻėder (177) 

  bu söz-idi yūsufa belā ėden 

  kem nesneye ṣatup var ėden    (194) 

ol kişi eytdi ḳabūl ėtdüm ben bunı 

hem eydüñüz baña bunuñ ʻaybını    (223) 

  feryād ėder ol ḫoca bėlin eger 

  ṣuç ḳılmış var-durur bunda meger    (245) 

çünki ol ḳul yalvarur ʻözrin diler 

yūsuf daḫı anuñ ṣuçın ʻavf eder    (251)  

  gelüñ imdi terk ėdüñ siz bu büti 

  ḥaḳa ḳıluñ ḳulluġı dün gün ḳatı    (262) 

ol biri birleñ inanuñ tañrıya 

bir-durur ḳulluḳ ėdüñ bî-riyā    (263) 

  çünki yūsuf nażar ėtdi ol işe 

  göñli melūl oldı ḳıldı endîşe    (296) 

ıraḳlıġın eydem anuñ bilesin 

ṣıdḳ-ıla ger ṣalavāt ḫoş ėdesin    (349) 

  āh ėdüben çünkim o taḫtdan düşer 

  ḳaravaşlar ḳamu üstine üşer  (362) 

eytdiler ṣabr eyle ėresin aña  

ṣabr ėden ḫayra ėrer öñden soña    (365) 

 

 1.8.1.2. ''eyle-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiilller 

 

and vėrdiler  düşüñi dėgil dėyü 

maʻlūm eyle anı bize söyleyü  (40) 

  yaʻḳūb ėşitdi anı āh eyledi  
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  ṭurdı yėrinden ėşit kim nʻeyledi    (52) 

ḥaḳ çalapdan ün geldi in ḳuyuya 

otur anda ḳulluḳ eyle tañrıya  (113) 

  anı isterdüm ṭutuldum ya resūl 

  āzād ḳıl beni sözüm eyle ḳabūl    (162) 

yuḳarudan ün geldi ṣabr eylegil  

elli yıldan soñra geligil istegil (182) 

  destūr oldı ṭur yapuş bu urġana 

  çıḳ ḳuyudan tesbîḥ eyle sübḥāna    (190) 

gizlemeñüz vėrüñ anı bize 

yoḳsa belā eylerüz şimdi size    (207) 

  ol pul-ıla bunlar ṣatu eyledi 

  ol kişi döndi yūsufa söyledi    (220) 

yūsuf bir kez āh eyler iñleyü 

bir ḳara bulut ḳopar gök gürleyü    (243) 

  görelüm nʻėder bize büt söylesün 

  ḥālümüzden bir ḥikāyet eylesün    (282) 

ol bāzergān and içer söyleyemem 

kimdügüñ ḫalḳa fāş eyleyemem  (393) 

  ṭursa otursa yūsufı söylenür 

  ḳanda kim varsa anı ẕikr eylenür    (428) 

ol büt eydür nebîdür sen sendügüñ 

eyle taḳdîr olısar dėrgil ögüñ   (436) 

  ṭudaġın tepretdi yūsuf söyledi 

  allah anı gėrü bütün eyledi  (445) 

bir sarāy eylet baña yavlaḳ ulu 

nice kim vaṣf eyledüm şöyle ḳılu    (479) 

  zî ki görklü eylemişsin sen bunı 

  illā bunda ḳuteyfer yoḳ pes ḳanı    (488) 

ayruġa varma dėdün ḫoş söyledüñ 

sen benümsin ben senüñ ḳavl eyledüñ   (497) 

  dilegüñ nedür baña bir söylegil 
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  ḥālümi gürmege tîmār eylegil     (526) 

çünki bu sözi zelîḫā söyledi 

gėrü yūsuf zelîḫayā ḳaṣd eyledi    (531) 

  ol kişi kim ḫalḳı ġıybet eyleye 

  ayruḳ ʻözrin söyleye yā ḳavlaya    (576) 

sözümi ṭut baña nāz eyleme 

ḥālüme baḳ sen muḥāl söz eyleme   (600) 

  geldi cebrāʻil gėrü eytdi aña 

  ḥaḳ çalab üküş selām eyler saña    (657) 

 

 1.8.1.3. ''ḳıl-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller  

 

zelîḫā eydür hele ḳılġıl bir çāre 

ʻışḳ odına düşdüm uş ben bî-çāre    (460) 

  şükr ḳıluñ tañrıya ley ü nehār 

  suç ḳıluruz ṣuçumuzı baġışlar (9) 

öldürelüm tevbe ḳılalum ḳamumuz 

yarlıġaya suçumuz çalabumuz  (58) 

  çün ėşitdi yehūda uşbu sözi 

  āh ḳıldı yūsufa göyündi özi    (82) 

ḳalasız ṭamu dibinde siz ebed 

ḳılmaya hergiz kimse size meded (89) 

  tevbe ḳıluñ bu işe gelüñ yola 

  yoḳsa tañrıdan gelür size belā  (90) 

el götürdi duʻā ḳıldılar sözin 

dilerem yā rab görem yūsuf yüzin (112) 

  anı isterdüm tutuldum ya resūl 

  āzād ḳıl beni sözüm eyle ḳabūl    (162) 

ḳul mısın eyt sen baña dėr selîm 

aña lāyıḳ bāzārumı ḳılayım (221) 

  feryād ėder ol ḫoca bėlin eger 

  ṣuç ḳılmış var-durur bunda meger    (245) 
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ḳullarına buyurur eydür bilüñ 

begüñüz budur buña ṭapu ḳılun    (255) 

  gelüñ imdi terk ėdüñ siz bu büti 

  ḥaḳa ḳıluñ ḳulluġı dün gün ḳatı    (262) 

çünki yūsuf nażar ėtdi ol işe 

göñli melūl boldı ḳıldı endîşe    (296) 

  yuḳarudan ün geldi ḥālüñi bil 

  in atuñdan tîz çalaba secde ḳıl    (297) 

rūzî ḳıldı görmege seni baña 

ḥācetüm vardur dile tañrıdan baña    (319) 

  hîç ʻayālum yoḳ-durur ʻayāl dile 

  tañrı cömerd-durur sözüñ ḳabūl ḳıla  (320) 

uyandum bulamadum oldum delü  

ol yıl aġladum dün gün zarî ḳılu (495) 

 

 1.8.1.4. ''tut-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiilller 

 

ḳaçmasun dėyü yūsufı baġladı 

yūsuf yüzin göge tutup aġladı    (231) 

  ḫaznedār buyruḳ tutar varur aña 

  ḫazne ṭolmış māl-ıla batar ṭaña     (405) 

uşbu ḳul ḳutlu-durur yüzi  bize 

gey ʻazîz ṭut bu oġul olsun bize    (418) 

  zelîḫā eydür yā ṣanem añla ḥālüm 

  ʻāşıḳ oldum göynürem ṭutġıl elüm   (433) 

şimdi sen begenmedüñ yūsuf bunı 

tevbe ḳıl ḫilʻat gėydür ḫoş ṭut anı    (866) 

  bunı ḳoşana çalap ṭutma günāh 

  yazuġın baġışlaġıl ey pādişāh      (1526) 

sözümi ṭut baña nāz eyleme 

ḥālüme baḳ muḥāl söz söyleme    (600) 

  rūmuñ issi ḳayser eytdi bir ere 
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  buyruğum ṭut mıṣra varġıl ėy yara    (618) 

maḳṣūdı nedür anuñ eydem size 

var-ısa cānuñ ṭut ḳulaḳ uşbu söze    (992) 

  bunlar eudür gėrçek söyledi bu ṣāʻ 

  zî bildüñ sen bu sözin ṭut semaʻ    (1293) 

ḫaznedār buyruḳ ṭutar varur aña 

ḫazne ṭolmış mal-ıla batar ṭaña    (405) 

  imdi dinleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

   bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ    (17) 

kim ḳazduġını eydem anı size 

vėr ṣalavāt ṭut ḳulaḳ uşbu söze    (106) 

  ol bitinüñ sözlerin eydem size 

  ger ṭutarsañuz ḳulaḳ uşbu söze    (1388) 

yūsuf eydür ṭutmazam hergîz sözüñ 

ne dilerseñ eyle baña kendüzüñ     (601) 

  uşbu ḳul ḳutludur yüzi bize 

  gey ʻazîz ṭut bu oġul olsun bize    (418) 

 

 1.8.1.5. '' al-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

  

 Bu yardımcı fiille meydana getirilen birleşik filler de yukarıda 

örneklendirdiğimiz ''tut-" yardımcı fiilinde olduğu gibi sayıca azdır. 

 

bir ḳul alasın ucuz anda ṣatun 

görklü ola imrene seve cānuñ    (174) 

  ṣatun aldı yūsufı ėşit dede 

  ḳulı-y-ıdı diler kim ala gide    (230) 

iki ḳat oldı ṭapu ḳıldı aña 

elini alup gelür şehreden yaña    (276) 

  anlar eydeler bu ṭamu heybeti 

  ʻaḳlumuz aldı bizi yaḳdı ḳatı    (772) 

ʻazrāʼil eydür cānını almadum 
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cānın almaḳ ḳaṣdın aña ḳılmadum    (1214) 

  ʻarab eydür bir yük aldum ṣatun 

  aṣṣı ḳaldı bir mıṣrî ḳızıl altun     (670) 

mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

buġday alup yėdiler ol yıl ṣatun    (831) 

  döndi eydür bilmedüñ mi sen beni 

  ḳul benümsin ṣatun aldum ben seni    (895) 

her kim dilerse kim ala buġday ṣatun 

bir yüki degerdi iki yüz altun    (956) 

  

 1.8.1.6. '' ol-'' Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

 '' ol-'' yardımcı fiili ile meydana getirilen birleşik fiiller de ''et-'' ve ''eyle-'' 

birleşik fiillleriyle kurulan birleşik fillerde olduğu gibi sayıca fazla örneğe 

sahiptir. 

 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına    (403) 

  eytdiler sulṭān olursa ol bize 

  buyruġ ėdiserdür ḳamumuza    (33) 

rāżî oldular ḳamusı gördi ṣevāb 

döndürmedi ol söze kimse cevāb    (94) 

  buyruḳ oldı cebrā’il tîz in yėre 

  ḳomaġıl yūsufı ki yėre ėre   (102) 

ʻāşıḳ oldı yūsufuñ ṣıfātına 

ārzūlardı kim baḳa ṣūretine    (111) 

  eytdiler kim yā baba yūsuf ḳanı 

  ġāfil olduḳ ḳurd yėdi āḫir anı       (140)  

yoḫsa getürmezseñüz ol ḳurdı siz 

duʻā ḳılam ḳamu helāk olasız  (151) 

  bir ḳul alasın ucuz anda ṣatun 

  görklü ola imrene seve cānun    (174) 



85 
 

gelün aña yazuñuz hem bir biti 

muḥkem olsun aramuzda bu ṣatı    (224) 

  iki ḳat oldı ṭapu  ḳıldı aña 

  elini alup gelür şehrden yaña    (276)  

bunı dėyüp ḳamusı düşdi yėre 

ḫurd uşandı ḳamusı oldı pāre     (286) 

  çünki yūsuf nażar ḳıldı ol işe 

  göñli melūl oldı ḳıldı endîşe      (296) 

secdeden götürdi başın aġlayu 

anı gören ḫayrān oldı ṭañlayu      (300) 

  anı gören kişi delü olur 

  kimi āh ėder baḳar ḫayran ḳalur (307) 

çün diler yūsuf ki kendüzin yuya 

bir balıḳ gelür metris olur ṣuya    (314) 

  perde olur yūsufa yūsuf yuyunur 

  bir ḳavl oldur yūsuf aña binür   (315) 

duʻā ḳıldı duʻāsı oldı ḳabūl 

tañrı vėrdi balıġa iki oġul    (321) 

  āh ėder artar anuñ ʻışḳı odı 

  artuġ olur aġlamaġı feryādı    (338) 

 

 1.8.1.7. “vėr-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

yūsufuñ ḳardaşlarına degürür 

nice gördi yorıldı ḫaber vėrür    (31) 

  and vėrdiler düşüñi degül dėyü 

  maʻlūm eyle anı bize söyleyü      (40) 

ḳardaşları yūsufı aldı gider 

vėr ṣalavāt eydeyim varup nʻėder    (56) 

  ḥaḳ tañrı dil vėrdi ḳurd söyledi 

  selām vėrdi yaʻḳūba ṭapu eyledi    (156)  

çün ṭaʻāmdan bunlar fāriġ oldılar 
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ḳamusı yūsufa alḳış vėrdiler    (1136) 

  vėr beşāret bunlara ḳurtulmaġa 

  al ilet bunları girsün uçmaġa    (796) 

ṣundı aldı bismillāh dėyü arı 

içdi anı düşdi yėre cān vėri     (1464) 

  bėrisi yıl yine girdüñ sen düşe 

  ögüt vėrdüñ söyledüñ baña paşa    (496) 

hîç egrilik ḳılmaduḳ bunda size 

and içerüz and vėrürseñüz bize    (1144) 

  az zamān gėçmez yūsuf daḫı gider 

  cān ḥaḳa vėrür dünyāyı terkėder    (1501) 

siz cevāb vėrür misiz buña söyleyü 

buña ṣoraruz biz bunı isteyü     (1285) 

  eytdi destūr vėr baña tā kim varam 

  ne ki ḳurd var bunda getürem  (158) 

ḥaḳ çalabuñ ḳudreti gör n'ėyledi 

ṣaneme dil vėrdi şol dem söyledi    (435)  

  ger yūsufdur ger yād er yā rab anı 

  ḳurtar andan vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî    (699) 

ḳamusına yūsuf eytdi gel berü 

ḳul kimüñsiz söyleñüz iḳrār vėrü    (1411) 

  zelîḫā eydür yā ḳuteyfer bu baña 

  yavuzlıḳ ḳılur bir ögüt vėr buña    (549) 

şunuñ gibi melik ṭapardı ḫaça 

ol nazānî ʻömri vėrürdi hîçe    (328) 

  ḫoş ṣalavāt vėrelüm muḥammede 

  ol yazuḳlular gönüci aḥmede    (10) 

beşîr alur ol ṭonı varur gider 

vėr ṣalavāt eydeyim imdi n'ėder    (1353) 

  selām vėri aña gör ne söyledi 

  döndi ol yūsufa ṭapu eyledi    (1034) 
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 1.8.1.8. “ aç-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiiler 

 

bir zamān aġlar ol ḳabri ḳuçar 

göñlindeki sırrını söyler açar    (237) 

  uṣṣı geldi başına açdı gözin 

  rūbil dapa sıġındurdı kendüzin    (70) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin 

eytdi ḳanı yūsufum kesüñ sözin    (143) 

  bir gün oldı kim yūsuf geldi geçer 

  geldi ʻavrat zelîḫāya rāzı açar    (880) 

yine yūsuf geldi bir gün gėçer 

yol üstinde zelîḫā ṭurdı söz açar    (892) 

  yaʻḳūb nebî buñalur ḳarnı acır 

  oġlanların oḳıdı rāzî açar      (946) 

 

 1.8.1.9. “ur-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiler 

 

şehrü'l-ġayyūm ad urdı yūsuf aña 

görenler batar-ıdı anı ṭaña     (1488) 

  ʻarş dibinde başın ura secdeye 

  ümmetümi baña baġışlaya dėye    (793) 

bu kez kim kendüzini gördi zelîl 

ḳıymet urdı lā-cerem saña celîl    (413) 

  yūsufı çün ol sarāya güvürür 

  her ḳapuya ḳulları kilîd urur    (505) 

söyler eydür bir od urduñ cānuma 

gel berü dėr bir dem otur yanuma    (525) 

  ḳulın sever dėyü ṭaʻna urduñuz 

  sevdügüm budur ki şimdi gördüñüz    (596) 

bunı ėşitdi yüzin urdı yėre 

secde ḳıldı şükr ėtdi ol yüz ura    (1218) 

  çün ėşitdi cebrāʼilden bu sözi 
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  secdeye urdı yūsuf şol dem yüzi    (654) 

zelîḫā eydür yūsuf ėşit beni 

yoḫsa zindāna ururam ben seni   (599) 

  zindāna urġıl bu benüm ḳulumı 

  ʻāṣî oldı baña tevbe ḳıla mı    (605) 

 

 1.8.1.10. “gel-” Yardımcı Fiili İle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

ʻaḳlı gelür başına dėrür ögi 

ṣorar eydür bu mıdur ḳāfile begi   (274) 

  varuñ avlañ getürün ḳurdı ala 

  yoḫsa tanrıdan gele size belā    (152) 

tevbe ḳıluñ bu işe gelüñ yola 

yoḳsa tañrıdan gelür size belā    (90) 

  ol balıḳ söyler çalap sunʻıy-ıla 

  anda kim turur-ıdı gelür dile      (316) 

söyledi oġlan çalap ṣunʻ-ı-yla 

bėşikde emer-iken geldi dile    (559) 

  bir ḳavulda daḫı gelmişdür ḫaber 

  ṭaʻām yėrken yūsuf alurdı meger    (1164) 

alalum bünyāmîni gielüm yola 

bu şehrde kim var bize ḳarşu gele    (1178) 

  muḫtaṣar geldi bu söze bu yazu 

  duʻā ḳıldılar yūsufa düpdüzü   (1137) 

yūsufuñ ḫod ögine gelmez-idi 

yüzini görse daḫı bilmez-idi    (873) 

  uṣṣı geldi başına açdı gözin 

  eytdi ḳanı yūsufum kesüñ sözin   (143) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin 

rūbîl dapa sıġındurdı kendüzin    (70) 

  tevbe ḳluñ bu işe gelüñ yola 

  yoḳsa tañrıdan gelür size belā    (90) 
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tevbe ḳılsun ṣuçına gelsün yola 

tā ki gide üstümüzden bu bela    (246) 

 

Yukarıda bahsettiğimiz yardımcı fiillere oranla sayıları azdır.  

 

 1.8.1.11.  Partisip Ekleriyle Oluşturulan Birleşik Fiiller 

 

ʻāşıḳ  olan ögüde gelmez olur 

iki gözi örtülü görmez olur (548) 

  andan oḳı sarāya gelsün anı 

  ol sarāyda yazılmış görsün seni    (474)  

aġlamaḳdan görmez oldı gözleri 

ėrte gėce yūsuf oldı sözleri  (664) 

  yigitlik vėre aña görklü ola 

  gözleri görmez-iken görür ola    (905) 

ṭolu aya beñzer olur hem yüzi 

görür oldı hem anuñ görmez gözi    (909) 

  dilümden gitmez oldı yūsuf adın 

  baġrumı yandurdı dėr senüñ aduñ    (1224) 

eytdiler padşāhuñ olur bu ḫūsı 

öper olur gelse ṣāliḥ bitisi (1266) 

  eytdiler yoġ oldı bizden birümüz 

  aġlamaḳdan görmez oldı atamuz    (1309) 

aġladam ben yaʻḳūbı görmez ola 

hem yėrinden ḳazvanup ṭurmaz ola   (1346) 

  yūsuf eydür degmiş ola devlete 

  hem daḫı mıṣırdaki bol niʻmete    (983)   

 

 1.8.1.12. Diğer Yardımcı Fiillerle Kurulanlar 

 

ol sāʻat bulut gider gün açılur  
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şavḳ nūrı ʻālem üzre saçılur    (252) 

  bunı ḳoşana çalap ṭutma günāh 

  yazuġın baġışlaġıl ėy pādişāh    (1526)  

uşbu düzgün düzdiler yolca gidü 

and içdiler ḳamu ḳavlin berkidü   (60) 

  el götürdi duʻā ḳıldılar sözin 

  dilerem yā rab görem yūsuf yüzin    (112) 

 arı ṭonlar gėydürür ol dem aña 

anı gören ḫalḳ ḳamu batar taña    (254) 

  ḫaznedār  buyruḳ ṭutar varur aña  

  ḫazne ṭolmış māl-ıla batar ṭaña (405) 

yūsuf şefāʼatın ḳıldı ḳabūl 

zindān ehli āzād oldı buldı yol    (820) 

  her ki vėrür bir altunı görür anı 

  altunı yoḳ çıḳar ḥasedden cānı    (306) 

yüzin gören kişiler anuñ paşa 

ḥayrān olur dėremez ʻaḳlın başa    (303) 

  bunı ėşidür düşer şol dem yėre 

  güci yėtmez kim ṭura ʻaḳlın dėre    (1374) 

ʻārîs ehli çün begenmedi anı 

eyle ṣan kim yūsufuñ yandı cānı   (295) 

  anı gören kişi delü olur 

  kimi āh ėder baḳar ḫayrān ḳalur   (307) 

dürlü ṭonlar gėydürür ol dem aña 

kim görenler anı ḳalurdı ṭaña (325) 

  ḳaravaşlar eydürler budur begüñ 

  dilsüz olġıl başuña dergil ögüñ (360) 

eytdiler ṣabr eyle ėresin aña  

ṣabr ėden ḫayra ėrer öñden soña    (365) 

  reyyān daḫı yūsufı öper ḳuçar 

  sulṭān olduñ dėr aña saçu saçar    (759) 

çünki gördi yūsufı ḳaldı ʻaceb 
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hem ṣatun almaḳlıġa ḳıldı ṭaleb (379) 

  elli yıldur yanaram hicrüñ-ile  

  şimdi buldum seni uş düşdün ele    (501) 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına  (403) 

  lā-cerem ki on ṭoḳuz yarmaḳ pula 

  ṣaṭılduñ gördüñ emek çekdüñ belā (412) 

çün bu sözi söyledi düşdi yėre 

ḫurd uşandı ol sāʻat oldı pāre  (437) 

  melik reyyān diledi anı göre 

  destūr diler yūsufdan aña ėre (1491) 

ol ḫoca gördi anı fikre düşer 

yūsufuñ elin ayaġın tîz şişer    (253) 

  yūsuf döner çünki varur sarāya 

  göñli düşer yūsufuñ zelîḫāya    (906) 

çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içerü 

ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu    (284) 

  sözi muḫtaṣar getüreyim dile 

  ḫazne mālı cümle geldi dėnile    (384) 

ḳamu îmān getürüp oldı arı 

begendiler ol yūsuf peyġāmberi   (264) 

  bu ṣāʻat yūsufuñ işi bite 

  çünki girdi zelîḫā ile ḫalvete   (508) 

muştuladılar yūsufı ol ere 

geldi gördi gitdi ʻaḳlı ėy yarā   (202) 

  götürmişken vurdılar anı yėre 

  uṣṣı gitdi ṭurdılar ḳamu yöre    (69) 

yūsuf eydür peyġāmber olan kişi 

revā görmez kendüye zînet işi    (1435) 

  bu kez kim kendüziñi gördüñ zelîl  

  ḳıymet urdı lā-cerem saña celîl    (413) 

çünki alur yūsufı ḳudse varur 
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işit imdi ne kerāmet gösterür    (277) 

  ḳaçan baḳup görürler bunlar anı 

  āh ėdüben ḳamunuñ göynür cānı    (1068) 

özi göynür bunlara açar yüzin 

ʻarż ḳılur bulara kendüzin    (1312) 

  ṭurıgeldi ol dem ḳuçdı anı 

  n'ėylesün ʻāşıḳ-durur göynür cānı    (532) 

ṭoġrı oldı ne kim ol dėdi düşüm 

anuñ-ıçun ırġaram şimdi başum   (717) 

  reyyān eydür ṭut elin ilet zindāna 

  ḳul senüñdür nice dilerseñ ḳına    (606) 

yaʻḳūb eydür suçuñuz baġışladum 

şefḳat ḳıldum size ḫōş işledüm  (1401) 

  ümmetüñi ben saña baġışladum 

  ben kerîmem bil ki kerem işledüm  (795) 

ṣayru olur ḳuteyfer sulṭān ölür 

ḳuteyferden ol zelîḫā ṭul ḳalur    (609) 

  ṣūretin görür aña ḳalur ʻaceb 

  zî yaratmış dėr beni ol ferd-rab    (192) 

yaʻḳūb eydür ümîdümi kesmezem 

ḫālıḳuma yalvaruram diñmezem    (1228) 

  ol arada ilet beni oturayım 

  āh ėdeyim gögsümi ötürdeyim    (878) 

beñzi ṣarardı dün gün aġlayu 

atası ṣorar aña n'olduñ dėyü   (331) 

  bir çıġırmaḳda yehūdānuñ işi 

  öd sıdurdı ölürdi biñ kişi    (1179) 

çünki girür bünyāmîn ol ḫalvete 

ḳardaşın görür teginür devlete    (1110) 

  ṭudaġını tepretdi yūsuf söyledi 

  allah anı gėrü bütün ėyledi    (445) 

dillerinçe ḳorḳutdılar ol oġlanı 
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ḳorḳusından yūsufuñ titrer cānı    (210) 

  ol ʻavrat çün ėşitdi ol sözi 

  āh ḳıldı aġladı ṭoldı gözi    (1364) 

bunı dėr yūsufı öper ḳuçar 

düşer ölür cānı gövdeden uçar    (124) 

  dükeli yalvardılar meded uma 

  yā resūl-ullah ėriş ol ḳavüme    (790)  

ḳanlu ṭonın getürdiler babama 

aġladı çoḳ ḥaḳ çalabdan ṣabr uma    (1123) 

  āh ėdüben çünkim ol taḫtdan düşer 

  ḳaravaşlar ḳamu üstine üşer (362) 

bu on ḳardaş yūsufı aldılar 

atasından teferrüce vardılar    (1291) 

  ol ḫoca bāzergān çün ṣatdı anı 

  özi göyündi eyle ki yandı cānı    (388) 

gelmedi oġlum benüm bunda özi 

yandı içüm ėşideli bu sözi  (1368) 

  allāhumdan diledüm seni görem 

  biñ iki yüz yıl ġuṣṣañ yėrem    (119) 

çoḳ selām ḳıldı saña ḳayġuñ yėdi 

selāmum degür dėdi ısmarladı    (688) 

  yūsuf eydür güci yėter ol çalap 

  söylede bunı ḳalasın sen ʻacep    (555) 

 

 1.8.2. Fiil+Zarf-Fiil +Yardımcı Fiillerle Oluşturulan Birleşik-Fiiller 

 

 Fiillerle kurulan birleşik fiiller, yeterlilik, tezlik, süreklilik, yaklaşma ve 

yarı tasvir fiil gruplarıdır. İsimle oluştururulan birleşik fiillere oranla sayıları 

oldukça azdır. Eserde yaklaşma fiiline ise rastlanmamıştır. 
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 1.8.2.1. Yeterlilik Fiilleri 

  

yehūda eydür siz varuñ ben varamazam 

bünyāmîni yaluñuz ḳoyamazam   (1198) 

  geldi mūsa istedi bulamadı 

  ḳandaluġın yūsufuñ bilemedi    (1516) 

uyandum bulamadum oldum delü 

on dün gün aġladum zārî ḳılu  (495) 

  ḳardaşlarından ayrıldı gelemez 

  ṭur ana var ol yolı oñaramaz (1031) 

bir zamāndan soñra anı bulımaz 

ṭañlar anı ḳança vardı bilemez (1057) 

 

 1.8.2.2. Tezlik Fiilleri 

 

Genellikle eydivėr- birleşik fiili şeklinde kullanılır. 

 

anı bunda indeyelüm soralum düşin  

ol ḫod bize eydivėrürür görüşin  ( 35)     

  iki altunı vėrür yorar düşin 

  eydivėrür ol düşinüñ görüşin  (171) 

saña eydürse kimüñ oġlısın 

eydivėrgil aña sözin ṭoġrusın (1093) 

  ḳızıl yāḳūtdur nʻėdeyim ben anı 

  hele bulıvėr baña ol oġlanı  (1160) 

yaʻḳūb eydür eydivėr anı bilem 

ʻazrā’il eydür saña şunı dėrem   (1217) 

  ṭapu ḳıldılar ḳamusı yalvaru 

  öpdiler ol bitigi ṣunıvėrü (1263) 

yaʻḳūb eydür bir bu kez daḫı varuñ 

ol ḳumaşı yine iledivėrüñ (1018) 

  eydivėr taʻbîrini anuñ baña 
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  eydeyim ol gördügüm düşi saña (23) 

eytdi yaʻḳūb evi ḳandadur dėgil 

anı baña eydivėrgil söylegil (1361) 

  ṣunıvėrdi bitigi oḳuñ dėyü 

  bitigde varın bulardan irdeyü (1271) 

 

 1.8.2.3. Süreklilik Fiilleri 

 

çünki gördi ḫūd anı ṭurdı örü 

eytdi yā yūsuf ḳayurma gel berü    (118) 

  uyanugelür zelîḫā uyḫudan  

  beñzi güler emîn olur ḳayġudan   (343) 

ṭurugelür yūsufı öper ḳuçar  

üç yüz altmış <altı> ṭon aña biçer     (420) 

  asaḳoyalar tenüñ iyiye 

  gele ḳuşlar beynüñi ala yėye    (638) 

ṭurıgeldi kendüzin yudı arı 

secde ḳıluban şükr ėdüp yalvarı    (704) 

  ḳavlaşu ikisi sarāy ḳapusına 

  ėrigelmiş ḳuteyfer üstlerine (571) 

yaʻḳūb eydür ḳardaşları aldılar 

teferrüce geyik ata vardılar   (63) 

  ṭurıgeldi ol dem ḳuçdı anı 

  n'ėylesün ʻāşıḳ-durur göynür cānı    (532) 

görüṭurur her ne ḳılsavuz günāh 

ger ḳılavuz ol günāha bir kez āh    (5) 
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 1.8.2.4. Yarı Tasvir Fiilleri 

 

 Yaygın olarak ''- Ip, -Up '' zarf-fiil ekleri ile kurulurlar.46 Eserde bazen ''-

UbAn'' şeklinde kullanıldığı da görülür. 

 

 

gėrü dönüp geleler muḥammede 

ol yazuḳlular gönüci aḥmede  (806)  

  eydeler oldur bizüm ümîdümüz 

  dileyüp baġışlayan var suçumuz    (776) 

mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

buġday alup yėdiler ol yıl ṣatun    (831) 

  yėmegi vü içmegi unudalar 

  çün senüñ yüzüñi baḳup göreler    (841) 

kişilerin gönderür dilemege 

dileyüp ḳızı aluban gelmege    (355) 

  zelîḫā yūsuf ṭurmışdı mācerāya 

  cebrā’il inüp geldi ol araya  (902) 

cebrā’il geldi yėre gökden inüp 

eytdi yūsuf ḳardaşuñ geldi ėrüp    (1028) 

  bünyāmîni ḳurtarayduñuz alup 

  sevinürdüm yüzine baḳsam görüp  (1234) 

bizden güçlüler gördük anda varup 

söylemedük ḳorhudan ḳarşu ṭurup    (1236) 

  ḳavzanup ṭurmaduġum yazġıl aña 

  gözlerüm görmedügüm hem eyt aña   (1245) 

ḳaçan baḳup görürler bunlar anı 

āh ėdüben ḳamunuñ göynür cānı    (1068) 

  bünyāmini ḳurtaryayduñuz alup 

  sevinürdüm yüzine baḳsam görüp    (1234) 

gelüñ imdi görişelüm ḳuçuşup 

                                                           
46  Özkan, Sevinçli, a. g. e., s. 82 
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oturalum söyleşelüm sevnişüp  (1322) 

 

 1.8.3. Birleşik Fiil Gruplarının Özellikleri 

 

 Birleşik fiil grubunu oluşturan ögeler kelime grubu oluşturabilirler. 

Genellikle zarf-fiil grubu olarak işlev görürler. 

 

yaʻḳūb eydür eyt gelsün içeri 

girdi ʻarab yaʻḳūba selam vėrü    (686)   (Zarf-fiil grubu)   

  tevbe ḳılsun sözine olsun ayıḳ 

  ḥācib oldur yūsuf olsun bayıḳ   (865)    (Yönelme grubu) 

elin aldı getürdi anı yola 

ol oturdı yol üzre zārî ḳıla    (882)   (Zarf-fiil grubu)  

  yūsuf anı ṭuymadı dėdügini 

  ne ḫod ėşitdi ol āh ėttügini   (884)    (Sıfat-fiil grubu) 

ol vaḳit yūsuf sulṭān olduḳda 

mıṣr ehli ḳamu ṭapu ḳılduḳda    (923)    (Zarf-fiil grubu, zarf-fiil grubu) 

  söz üküşdür çünki mısra ėrdiler 

  destūr olup mıṣr içine girdiler    (952)   (Zarf-fiil grubu)  

ḳaçan kim mıṣra girdiler ėşit yara 

iki iki olup girdiler şehre      (1024)    (Zarf-fiil grubu) 

  alḳış ėdüben giderler iline 

  yūsuf çeri bindürür ol yolına    (1139)   (Zarf-fiil grubu)  

kiçi oġlın ṣattuñuz ḳuldur dėyü 

alduñuz bahāsını ḥarām yėyü     (1168)  (Zarf-fiil grubu) 

 

 Eserde sıklıkla birleşik fiili oluşturan unsurların yer değiştirdiğini ve araya 

başka kelimelerin girdiğini görürüz. 

 

kendü daḫı ḳavzanup ṭuramaz örü 

dün gün ol senüñ-içün ḳıġıru   (1116) 

  selām vėrdi ol ʻavrat aldı selām 
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  söyledi ol ʻavrata birḳaç kelām   (1360) 

atasın aġırlayu ḳulın ḳamu 

atasıçun ḳıldı āzād ey ʻamū   (1418)  

  mıṣrda ṭurur yaʻḳūb ḳırḳ yıl tamām 

  cebrā’il gökden ḳılur selām (1446) 

yūsuf eydür inderem ṭoġrı yola 

gelmezlerse bulara ḳılam belā (1481) 

  ḳaçan baḳup görürler bunlar anı  

  āh ėdüben ḳavmınuñ göynür canı    (1068)  

ger ḳılur-ısa ʻaḳluñ saña yārî 

ėşit imdi ol yūsuf peyġāmberi    (1060) 

  bünyāmîn ḳaldı yaluñuz bî-çāre 

  atası ısmarladı nā-çāre (1025) 

ṭā yaʻḳūb bilmeye yūsuf varı 

dün gün aġlayuban ḳıla zārî (994) 

  şehrü'l-ġayyūm ad urdı yūsuf aña 

  görenler batar-ıdı anı ṭaña  (1488) 

uçmaḳlıḳ uçmaḳda ḳalalar tā ebed 

ṭamulıġa kimsene ḳılmaya meded  (943) 

  imdi dinleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

  bir söz eydem ki şekkerden ṭatluraḳ  (17) 

saña ʻāşıḳ eyledüñ beni şābāş 

mıṣr içinde beni ʻışḳuñ ḳıldı fāş  (568) 

  anı isterdüm ṭutuldum yā resūl 

  āzād ḳıl beni sözümi eyle ḳabūl    (162) 

tañrıdan dile buları yā resūl 

ḳıl şefāʻat bulara olsun ḳabūl    (791) 

  mıṣr ḳavminüñ bāḳîsine ḳıl selām 

  söylegil benden aña birḳaç kelām    (619) 

ḳarı gösterdi yūsufuñ tābūtın 

şunuñ üzre kim ḳıla şefāʻatın    (1520 

  çünki gördi yūsufı ḳaldı ʻaceb 
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  hem ṣatun almaḳlıġa ḳıldı ṭaleb    (379)  

yūsuf şefāʻatın ḳıldı ḳabūl 

zindān ehli āzād oldı buldı yol    (820) 

  şemdîn ṭurur ḳapuda bekler ḳapu 

  bünyāmîn geldi hem ḳılur ṭapu    (1026) 

böyle dėyü ḳamusı ḳıldı zārî 

ėşit imdi ol yūsusf peyġāmberi    (1311) 

 

 1.9. İSİM-FİİL GRUBU 

 

 İsim-fiil grubu, isim-fiil ekleriyle ( -mA, -mAk, -Iş, -Uş  ) oluşturulan 

kelime grubudur. Eserde sayıları fazla değildir. Sadece -mAk eki ile kurulanlara 

rastlanmaktadır. 

 

şemʻūn daḫı ḳasd ėder öldürmege 

öldürüben dönüp eve varmaġa   (72) 

  bir kitābda oḳımışdum ben anı 

  ārzūlardum görmege dün gün seni    (120) 

çünki gördüm şükr ü minnetdür aña 

kim ėrdürdi görmege seni baña    (121) 

  yūsuf eydür ben ḳulam ḥāḳîḳati 

  tañrı ḳulıyam dėmekdi niyyeti      (222)  

rūzî ḳıldı görmege seni baña 

ḥācetüm vardur dile tañrıdan baña    (319) 

  çünki gördi kendüzin yūsuf ʿamū 

  begenmezler baḳmaġa aña ḳamu   (294) 

eytdiler göster ḳuluñ yüzin bize 

bir görmege bir altun vėrelüm size (305) 

  rūzî ḳıldı görmege seni baña 

  ḥācetüm vardur dile tañrıdan baña  (319) 

kişilerin gönderür dilemege 

dileyüp ḳızı aluban gelmege   (355) 
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  çünki gördi yūsufı ḳaldı ʻaceb 

  hem ṣatun almaklıġa ḳıldı ṭaleb   (379) 

degme gün gėymege bir ṭon eyledi 

ol ṭonı daḫı hep altun eyledi  (422) 

  dilegüñ nedür baña bir söylegil 

  ḥālümi görmege tîmār eylegil    (526) 

eyitdiler lāyıḳ imiş sevmeklige  

cānı buña fidî ḳılmaḳlıġa (597) 

  bu nişān-ıla uçamaġı biz nʻėderüz 

  ṭamuya yanmaġa gėrü giderüz  (809) 

şemdîn ḳomaz ḳapıdan girmeklige 

kimsene yoḳ anuñ dilin bilmeklige   (1032) 

  yūsufa eydür düşi n'ėtmek gerek 

  yūsuf eydür ḫazne terkėtmek gerek    (823) 

bir oġluma ḳurd dėdüm aġlamaġa 

ikinci ḳan dėdüm çoḳ aġlamaġa   (1124) 

  ol dāye döymedi ansuz olmaġa 

  daye diler imdi ḥîle ḳılmaġa   (1157) 

bir çıġırmaḳda yehūdānuñ işi 

öd ṣıdurdı ölürdi biñ kişi  (1179) 

  ʻazrā’il eydür cānını almadum  

  cānın almaḳ ḳaṣdın aña ḳılmadum   (1214) 

yazġıl andan sen ḥālümi bildürü 

dün gün aġlamaġum vaṣf ḳılduru   (1244) 

  ḥasretüm tañrı ėrdire görmege 

  güci yėter ol bu işi ėtmege  (1392) 

eytdi yaʻḳūb vaḳit oldı gitmege 

ʻazrā’il gelüp cānuñı iletmege     (1447) 

  ṭanışdılar eytdiler n'ėtmek gerek 

  yeḫūdā eydür baş terkėtmek gerek    (1175) 

yūsuf eydür imdi n'ėtmek gerek 

göñlegümi atama iltmek gerek    (1324) 
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  şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 

  kimsene yoḳ anuñ dilin bilmeklige    (1032) 

ḳamu tedbîr ėtdiler öldürmege 

imdi dilerler aluban gitmege    (43) 

  degme direk arası altun tegek 

  salḳumunı incüden ḳılmaḳ gerek    (468) 

vėr beşāret bunlara ḳurtulmaġa 

al ilet bunları girsün uçmaġa    (796) 

  eyle kim gördi-y-idi eytdi düşin  

  eytdiler n'ėtmek gerek bunuñ işin  (41) 

girmek diler imrenür yaʻḳūb sîne 

baġ bostañ görinür ol gözine  (1460) 

 

 1.9.1. İsim-Fiil Grubunun Özellikleri 

  

 1. İsim-fiil grubunda grubu oluşturan ögelerin arasına başka unsurlar 

girebilir. Bazen unsurların yer değiştirdiği de görülebilir. 

 

çünki gördi kendüzin yūsuf ʿamu 

begenmezler baḳmaġa aña ḳamu    (294) 

  söylemekden ġıybet dilüñüz ṣaklañuz 

  yoḫsa müzdüñ yazuġa döner añlañuz     (578) 

yaʻḳūb eydür sulṭānumdan dilerem  

ikisin daḫı görmeklige iverem  (1207) 

  rūzî ḳıldı görmege seni baña 

  ḥācetüm vardur dile tañrıdan baña   (319) 

bir kitābda oḳımışdum ben anı 

ārzūlardum görmege dün gün seni    (120) 

  çünki gördüm şükr ü minnetdür aña 

  kim ėrdürdi görmege seni baña    (121) 

girmek diler imrenür yaʻḳūb sîne 

baġ bostañ görinür ol gözine    (1460) 
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  ḫoş suāl var bu arada ėy paşa 

  göñlegini vėrdi iltmege nişe    (1327) 

   

2. İsim-fiil grubu nesne olarak kullanılır. 

 

girmek diler imrenür yaʻḳūb sîne 

baġ bostañ görinür ol gözine    (1460) 

  yazġıl andan sen ḥālümi bildür 

  dün gün aġlamaġum vaṣf ḳıldurur   (1244)    

 

3. İsim-fiil grubu zarf olarak kullaılır. Genellikle "için" manasına gelir. 

  

ḥasretüm tañrı ėrdire görmege 

güci yėter ol bu işi ėtmege  (1392)    

   şemʻūn daḫı ḳasd ėder öldürmege 

  öldürüben dönüp eve varmaġa   (72)  

bu nişān-ıla uçamaġı biz nʻėderüz 

ṭamuya yanmaġa gėrü giderüz  (809    

  bir oġluma ḳurd dėdüm aġlamaġa 

  ikinci ḳan dėdüm çoḳ aġlamaġa   (1124) 

eytdi yaʻḳūb vaḳit oldı gitmege 

ʻazrā’il gelüp cānuñı iletmege     (1447) 

  eyitdiler lāyıḳ imiş sevmeklige  

  cānı buña fidî ḳılmaḳlıġa    (597) 

bir çıġırmaḳda yehūdānuñ işi 

öd ṣıdurdı ölürdi biñ kişi  (1179) 

  degme gün gėymege bir ṭon eyledi 

  ol ṭonı daḫı hep altun eyledi    (422) 

 

4. İsim-fiil grubu yüklem olarak kullanılır. 

 

ṭanışdılar eytdiler n'ėtmek gerek 
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yeḫūdā eydür baş terkėtmek gerek    (1175) 

  yūsuf eydür imdi n'ėtmek gerek 

  göñlegümi atama iltmekgerek    (1324) 

yūsuf eydür ben ḳulam ḥāḳîḳati 

tañrı ḳulıyam dėmekdi niyyeti      (222)  

  eyle kim gördi-y-idi eytdi düşin  

  eytdiler n'ėtmek gerek bunuñ işin    (41) 

 

5. İsim-fiil grubu yer tamlayıcısı olarak kullanılır. 

 

ol dāye döymedi ansuz olmaġa 

daye diler imdi ḥîle ḳılmaġa   (1157) 

  şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 

  kimsene yoḳ anuñ dilin bilmeklige    (1032) 

çünki gördüm şükr ü minnetdür aña 

kim ėrdürdi görmege seni baña    (121) 

 

5. Bazı durumlarda isimfiil grubu, günümüz Türkçesindeki isim tamlamasındaki –

özellikle belirtisiz isim tamlaması-  tamlayan unsurunun yerine kullanılır. 

 

bildi yūsuf bunlaruñ n'ėtdügini 

öldürmek ḳasdın bunlar ėtdügini   (75) 

  atasından nice alduḳların 

  öldürmek ḳaṣdı bunlar ḳılduḳların (1064) 

ʻazrā’il eydür cānını almadum  

cānın almaḳ ḳaṣdın aña ḳılmadum   (1214) 

 

 1.10. SIFAT-FİİL GRUBU 

  

 Sıfat-fiil gruplarıyla oluşturulan kelime gruplarıdır. Eserimizde tüm sıfat-

fiil ekleriyleyapılan sıfat-fiil gruplarına rastlanmaz. Var olanları şöylece 

sıralayabiliriz. 
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 1.10.1. Kullanılan Sıfat-Fiil Grupları 

 

 1.10.1.1. ''-An'' ekiyle oluşturulanlar 

 

döndi eydür bize bu iş ḫoş degül 

ḳardaşın öldüren(kişi) ḳardaş degül   (87)     

  boynı baġlu yaʻḳūba getürdiler 

  yūsufı yėyen (ḳurd) bu ḳurddur dėdiler   (154)     

bir gėce yatur-iken ol düş görür 

anı taʻbîr bilen (kişi) e varur ṣorar   (166) 

  bu söz-idi yūsufa belā ėden 

  kem nesneye ṣatup var ėden (söz)   (194) 

yüzin gören kişiler anun paşa 

ḫayrān olur dėremez ʻaḳlın başa   (303) 

  dördünci gün bėş <altun> vėren ādem 

  ucuz gördüm dėrdi ben anı dedem   (311)  

dürlü ṭonlar gėydürür ol dem aña 

kim gören (kişi) ler anı ḳalurdı ṭaña  (325) 

  ʻāşıḳ olur bir nażarda ṣūrete 

  ʻāşıḳ olan (kişi) nice uyuya yata   (330) 

zelîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

ʻāşıḳ olan (kişi) delü mi ėy uṣdan alu  (340) 

  eytdiler ṣabr eyke ėresin aña 

  ṣabr ėden (kişi) ḫayra ėrer öñden ṣoña   (365) 

döndi eydür ol seni ṣatan (kişi) ları  

neñ olurdı eyt baña anları   (397) 

  yūsuf eydür ġammazlıḳ işüm degül 

  ġammaz olan kişiler ėşüm degül  (398) 

gör anı kim saña ḳulumdur dėyen (kişi) 

nice ḳul oldı saña ḳarşu ʻayān   (853)  

  buyurdı bekçi ḳoddı gelenleri 

  ṣorar-ıdı ol şehre giren (kişi) leri   (926) 
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maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

kāfir olan (kişi) düşe oda suç-ıla       (941) 

  ḳurd yėyen oġlum hem yazġıl aña 

  ḳardaşıdur ol kim urduñ zindānuña    (1248) 

eytgil aña peyġāmber olan kişi 

ḫaram yėmez uġruluḳ degül işi  (1250)   

  gėçmeyeler ḳamusı oda düşe 

  oda düşen (kişi) lā-cerem yana paşa    (515) 

dîvār yarıldı gėrü çıḳdı bir ṣūret 

yaʻḳūba beñzer ol görünen ṣūret     (536) 

  zelîḫā gėrçek ola ol yūsuf yalan 

  yūsuf ola zelîḫāya fitne ḳılan (561) 

ḳul seven kişi meger delü ola  

kendüzin ḳula vėren (kişi) ölü ola   (573) 

  lā-cerem ġıybet ḳılan (kişi) müzdin yıḳar 

  ol yuyunur yazuḳlarından çıḳar     (577) 

ol genç oġlan kimi-di söyleden 

bu ḳamuyı kim-idi saña eden (kişi)  (651) 

  eydeler oldur bizüm ümîdümüz 

  dileyü baġışlayan (birisi) var suçumuz    (776) 

yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur    (850) 

  dāyesi daḫı görişdi aġladı 

  anı gören (kişiler) ḳamu ṭurdı ṭanladı    (1408) 

peyġāmbere bunuñ gibi yėmek yaramaz 

peyġāmber olan (kişi) bunuñ gibi yėmek yėmez    (1445) 

 

 1.10.1.2. ''-Ar'' ekiyle oluşturulanlar 

 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 

dün gün tañrı dėyü anı öper      (270) 

  münādiler çaġırur şehrlü gelür 



106 
 

  aya beñzer ḳıymetî ḳul kim alur    (369) 

çıḳdı ḥücreden ol beñzer aya 

yüzi nūrı şuʻle vėrdi odaya       (586)    

  buña beñzer ḳardaşumuz var-ıdı 

  bir gören bir görmeyenler zār-ıdı (1074) 

aña beñzer bir ḳardaşumuz vardı 

bunlar eydürler kim anı ḳurd yėdi     (1084) 

  döndi eydür üç oġlum var her biri 

  efʻālüñe beñzer aduñ vėrdüm adları    (1119) 

 

 1.10.1.3.“ -dUḳ, -dük '' ekleriyle oluşrurulanlar 

 

eydivėr taʻbîrini anuñ baña 

eydeyim ol gördügüm düşi saña    (23) 

  kim ḳazduġını eydem anı size 

  vėr ṣalavāt ṭut ḳulaḳ uşbu söze    (106) 

ol ḳara ḳul eydür aña ėy ḫoca 

dögdüm ol alduġuñ ḳulı bu gėce   (247) 

  söyler eydür bu degül benüm begüm 

  uyur-iken düşde üç kez gördügüm       (364) 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına (403) 

  anı gördi ʻaḳlı dėrdi başına 

  ṣabr ḳıldı ol ḳaṣd ḳılduġı işine   (530) 

bir kez baḳup kim yüzin gördüñüz 

elüñüz kesildügin ṭuymaduñuz   (594) 

  nice düş gördügini hep söyledi 

  yūsufa bir kez ḥikāyet eyledi  (725) 

yūsuf anı ṭuymadı dėdügini 

ne ḫod ėşitdi ol āh ėtdügini    (884) 

  beşîr eydür benem oġluñ dėdügüñ 

  benem āḫir ol ḥikayet ėtdügüñ  (1373) 
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gördiler ol ildügi ḳumāş gėri 

çıḳdı yükde bir bir gördi anları    (1015) 

  yūsuf peyġāmber nice düş gördügin 

  yāḫū ya‘ḳūb anı gine yorduġın  (30) 

benem dėdügi şunca ḳıldı aña 

uşbu söz ‘ibret yėter saña baña    (195) 

  eydür ol üç kez düşümde gördügüm 

  budur āḫir bir dem dėreyim ögüm   (375) 

bildi yūsuf bunlaruñ n'ėttügini 

öldürmek ḳaṣdın bunlar ėtdügini    (75) 

  ol büt eydür nebîdür sen sevdügüñ 

  eyle taḳdîr olısar dėrgil ögüñ    (436) 

ellerin ṭoġraduġın bilmediler 

ne ḫod kesilen acısın ṭuymadılar    (591) 

  yūsuf eydür semiz ṣıġır dėdügi 

  ol aruḳlar gėrü anı yėdügi     (726) 

ol ḳuyudan çıḳarup ṣattuḳların 

üç ʻaybı var dėyü bitide yazduḳların    (1065) 

  yalan yėre biti yazduḳların 

  yazdurdı ol sarāya ol birbirin    (1066) 

eydürler bizüm ol yavuz fiʻlümüz 

bunda yazulu yūsufa ḳılduġumuz    (1069) 

 

 1.10.1.4. ''-mIş'' eki ile oluşturulanlar 

 

feryād ėder ol ḫoca bėlin eger 

suç ḳılmış(kişi) var-durur bunda meger   (245) 

  döndi eydür yėni ṭoğmış genç oġlan 

  nice söyler söylemez bilmez lisān  (554) 

başa gėçmiş işleri bu añladur 

zihî ṣāniʻ bunı bize söyledür  (1284) 

  ol aġacuñ budaġı on bir idi 
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  bir kesilmiş ḳamusından yeg-idi    (672) 

ol deñizden ala çıḳa anları 

appaḳ ola ol ḳararmış tenleri    (802) 

 

 1.10.1.5. “-AsI” eki ile oluşturulanlar 

 

Bu ekle kurulan sıfat-fiil grubu sayısı 2 (iki) dir. 

 

bünyāmîn aldı n'ėdesin bilmedi 

sırça ṣandı aña raġbet ḳılmadı    (1044) 

  kim yėrişe senüñ ʻömrüñ vaʻdesi 

  ecel geldükde la-büdd gidesi      (1475) 

 

 1.10.1.6. “-(U)r” ekiyle oluşturulanlar 

 

 bir yigit uġradı deve binür 

 anı göreli bu cānum sevinür    (1052) 

 

 1.10.2. Sıfat-Fiil Gruplarının Özellikleri 

 

1. Sıfat-fiil grubunu oluşturan ögelerin bazen yer değiştirdiklerini görürüz. 

 

çıḳdı ḥücreden ol beñzer aya 

yūsuf nūrı şuʻle vėrdi odaya    (586)     

  dürlü ṭonlar gėydürür ol dem aña 

  kim görenler anı ḳalurdı ṭaña   (325) 

şehrü'l-ġayyūm ad urdı yūsuf aña   

görenler batar-ıdı anı ṭaña   (1488) 

  canum arzūsı vü göñlüm yėmişi 

  görünmeyenüm ėy bünyāmînüm ėşi    (1221) 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 
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dün gün tañrı dėyü anı öper     (270) 

 bir yigit uġradı deve binür 

 anı göreli bu cānum sevinür    (1052) 

 

2. Sıfat-fiil gruplarının sıfat işlevinde kullanılması 

 

başa gėçmiş işleri bunı añladur47 

zihî ṣānîʻ bunı bize söyledür      (1284)   

  feryād ėder ol ḫoca bėlin eger 

  suç ḳılmış(kişi) var-durur bunda meger   (245)    

döndi eydür yeñi ṭoġmış genç oğlan  

nice söyler söylemez bilmez lisān     (554)   

  beşîr eydür benem ol dėdügüñ (kişi) 

  benem āḫir ol ḥikāyet ėtdügüñ (kişi)   (1373)    

degme kez ki çıḳar-ıdı seyr ėde 

(anuñ) gitdügi yolca gelürdi ol dede   (874)  

  anı gördi ʻaḳlı dėrdi başına 

  ṣabr ḳıldı ol ḳaṣd ḳılduġı işine   (530)     

yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur    (850)     

  dîvār yarıldı gerü çıḳdı bir ṣūret 

  yaʻḳūba beñzer ol görünen ṣūret    (536)   

döndi eydür ol seni ṣatan (kişi)ları 

neñ olurdı eyt baña anları  (397) 

  yūsuf eydür ġammāzlıḳ işim degil 

  ġammāz olan kişiler ėşüm degil   (398) 

döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 

ḳul olan (kişi) bunuñ gibi ṭon mı gėye    (424) 

 

3. Sıfat-fiil gruplarının isim ögesi olarak kullanılması 

ol aġacuñ budaġı on bir idi 

                                                           
47  Burada sıfat işlevinde kullanılmıştır ve genelde bu işlevde kullanılır. 
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bir kesilmiş ḳamusından yeg-idi    (672) 

  nice düş gördügini hep söyledi 

  yūsufa bir kez ḥikāyet eyledi   (725) 

bir kez baḳup kim yüzin gördüñüz 

elüñüz kesildügin ṭuymaduñuz         (594) 

  yūsuf anı ṭuymadı dėdügini 

  ne ḫod ėşitdi ol āh ėtdügini  (884)    

 

 4. Sıfat-fiil grubu, özne olarak görev yapabilir ve genellikle bu işlevde 

kullanılmıştır. 

 

döndi eydür bize bu iş ḫoş degül 

ḳardaşın öldüren  ḳardaş degül   (87)     

  bu söz-idi yūsufa belā ėden 

  kem nesneye ṣatup var ėden (söz)   (194)    

dürlü ṭonlar gėydürür ol dem aña 

kim görenler anı ḳalurdı ṭaña   (325)   

  feryād ėder ol ḫoca bėlin eger 

  suç ḳılmış var-durur bunda meger  (245)     

maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

kāfir olan düşe oda suç-ıla  (941)    

  zelîḫā gerçek ola ol yūsuf yalan  

  yūsuf ola zelîḫāya fitne ḳılan       (561) 

lā-cerem ġıybet ḳılan müzdin yıḳar 

ol yuyunur yazuḳlarından çıḳar  (577) 

  

5. Sıfat-fiil grubu, yer tamlayıcısı olarak görev yapabilir. Örneği azdır. 

 

bir gėce yatur-iken ol düş görür 

anı taʻbîr bilene varur ṣorar    (166)   

 

6. Sıfat-fiil grubu, nesne olarak görev yapabilir.  
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döndi eydür ol seni ṣatanları  

neñ olurdı eyt baña anları   (397)    

  nice düş gördügini hep söyledi 

  yūsufa bir bir ḥikāyet eyledi       (725)     

yūsuf anı ṭuymadı dėdügini 

ne ḫod ėşitdi ol āh ėtdügini   (884)      

  bir kez baḳup yüzin gördüñüz 

  elünüz kesildügin ṭuymaduñuz    (594) 

yalan yėre biti yazduḳların 

yazdurdı ol sarāya ol birbirin    (1066) 

  bünyāmîn aldı n'ėdesin bilmedi 

  sırça ṣandı aña raġbet ḳılmadı    (1044) 

 

7. Sıfat-fiil grubu, zarf olarak görev yapabilir. 

 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına(403)     

 

9. Bu grupta vurgu, sıfat-fiilden önceki öge üzerindedir.48 

 

zelîḫā gėrçek ola ol yūsuf yalan 

yūsuf ola zelîḫāya fitne ḳılan    (561) 

 gėçmeyeler ḳamusı oda düşe 

  oda düşen (kişi) lā-cerem yana paşa    (515) 

kim ḳazduġını eydem anı size 

vėr ṣalavāt ṭut ḳulaḳ uşbu söze    (106) 

  münādiler çaġırur şehrlü gelür 

  aya beñzer ḳıymetî ḳul kim alur    (369) 

aña beñzer bir ḳardaşumuz vardı 

bunlar eydürler kim anı ḳurd yėdi    (1084) 

  boynı baġlu yaʻḳūba getürdiler 

                                                           
48 Özkan, Sevinçli, a. g. e., 89 
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  yūsufı yėyen(ḳurd) bu ḳurddur dėdiler  (154)    

yüzin gören kişiler anun paşa 

ḫayrān olur dėremez ʻaḳlın başa  (303) 

  zelîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

  ʻāşıḳ olan (kişi) delü mi ėy uṣdan alu   (340) 

ḳul seven kişi meger delü ola  

kendüzin ḳula vėren (kişi) ölü ola    (573) 

  yūsuf anı ṭuymadı dėdügini 

  ne ḫod ėşitdi ol āh ėtdügini   (884) 

başa gėçmiş işleri bu añladur 

zihî ṣānîʻ bunı bize söyledür  (1284) 

  şehrü'l-ġayyūm ad urdı yūsuf aña   

  görenler batar-ıdı anı ṭaña     (1488) 

şöyle ṭoldı şehr içi ni‘mete 

imrenürdi anı görenler ata    (1490) 

  yūsuf eydür kāfir bunda gelmesün 

  kāfir olan uşbu şehre girmesün      (1492) 

muḫtaṣar ḳılduḳ bunı ėşidene 

ėşidenler du‘ā ḳılsun ḳoşana   (1525) 

  ḳuyudan çıḳdı ṣanasın ay-durur 

  yüzin gören kişi zî bay-durur   (201) 

  

 1.11. ZARF-FİİL GRUBU 

 

 Zarf-fiil ekleriyle oluşturulan kelime gruplarıdır. Eserde sayıları, isim-fiil 

ve sıfat-fiile oranla fazladır. Örnek ve özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 

 1.11.1. Kullanılan Zarf-fiil Grupları 

  

 1.11.1.1.“-A” ekiyle kurulanlar 
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eydelüm ḳurd ḳapdı yūsufı ata 

biz ṭaġılmışduḳ geyige oḳ ata    (131) 

  çün yūsufı yoḳladılar devede 

  ḳaçmış ol ḳul dėdiler feryād ėde    (238)  

şarāb-dar geldi gėrü yūsuf dapa 

aġır ḫilʻat gėydürdi elin öpe    (735) 

  dükeli yalvardılar meded uma 

  ya resūl-ullah ėriş ol ḳavüme      (790) 

vezîr eydür geleli bėş gün ola 

ken‘andan geldiler hem buġday ala (962) 

  ṣordı ne oldı saña düşdüñ yėre 

  ḫaber vėrgil bize sen ʻaḳluñ dėre    (960) 

bunda geldi anamuz uş ṭapuda  

evde ḳaldı birümüz ḳulluḳ ėde   (973) 

  gel ol ḳardaşlaruñ seni bula 

  sen oturġıl bu arada ḫoş güle    (1047) 

ḳurd yėdi anı cānı vardı ḥaḳa 

añduḳ anı bu ṣūretlere baḳa (1075) 

  ḳanlu ṭonın getürdiler babama 

  aġladı çoḳ ḥaḳ çalabdan ṣabr uma    (1123)  

hem ṣıġaġıl arḳasın elüñ-ile 

geldi māmîl sıġadı eyle ḳıla    (1181) 

  siz varuñ destūrdur imdi yola 

  daşra çıḳdılar ḳamu ṭapu ḳıla (1197) 

yehūda ḳaldı anda anuñ-ıla  

geldük uş biz aġlayu zārî ḳıla    (1202) 

  bunı ėşitdi yüzin urdı yėre 

  secde ḳıldı şükr ėtdi ol yüz ura    (1218)  

bıraḳmışız anı ṣoñra bir ḳuyuya 

ḳul dėyüben ṣatmışız ḫarām yėye (1302) 

  anuñ-ıçun geldük uş sinin ḳaza 

  anı eytdük çünki ṣorduñ sen bize     (1458) 
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bunı ėşidür düşer şol dem yėre 

çıġırur örü ṭurur ʻaḳlın dėre    (1103) 

  elin aldı getürdi anı yola 

  ol oturdı yol üzre zārî ḳıla (842) 

aġaca aṣuñ buları kim öle 

yalvardılar ḳamusı zārî ḳıla    (1308) 

  yaʻḳūb eydür ḳardaşları aldılar 

  teferrüce geyik ata vardılar    (63) 

 

 1.11.1.2. “-I , -U” ekleriyle kurulanlar 

 

geldi eytdi sizi ‘azîz oḳıdı  

vardılar gözlerinden yaş aḳıdı    (1189)  

  dertlü derdin söyleşür her biri 

  aġaşurlar zindān içre ḳığırı    (624) 

ṭurı geldi kendüzin yudı arı 

secde ḳıluban şükredüp yalvarı    (704) 

  devesini dögdi gey yaturı 

  yūsuf eydür dögme anı gel berü    (666) 

ḫazne için boşaldı ḳıldı ṭolu 

muʻcizāt ḳıldı saña anı ulu    (414) 

  yaʻḳūb peyġāmber buñalur ḳarnı acır 

  oġlanların oḳıdı rāzı açar   (946) 

ėrdiler bunlar evine tîz ėti 

gördi yaʻḳūn bunları güldi ḳatı    (997) 

  ṭururlarken bunlar anı tanışı 

  yūsufdan geldi bunlara bir kişi   (1188) 

ṣundı aldı bismillāh dėyü arı 

içdi anı düşdi yėre can vėri     (1464) 

  selām vėri gör aña ne söyledi 

  döndi ol yūsufa ṭapu eyledi    (1034) 

aḥvālini bilelüm anuñ belgülü 
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götürelüm aradan fitne ḳılu  (36) 

  and vėrdiler düşüñi dėgil dėyü 

  maʻlūm eyle anı bize söyleyü     (40) 

bıraḳdılar yūsufı derin ḳuyu 

kesdiler urġanını ölsün dėyü    (101) 

  istediler dört yañadan ṭaġılu 

  ol oturmış ḳabr üzre zārî ḳılu    (239) 

çünki yūsuf yüzini gördi bular 

yūsufa beñzedü bir büt yondılar    (266) 

  şöyle ḳaldı ḳamu anı ṭañlayu 

  cümle aña ṭapdılar tañrı dėyü    (268) 

 beñzi ṣarardı dün gün aġlayu 

atası ṣorar aña nʻolduñ dėyü (331) 

  bir sarāy eylet baña yavlaḳ ulu 

  nice kim vaṣf eyledüm şöyle ḳılu (479)  

uyandum bulamadum oldum delü 

ol yıl dün gün aġladum zārî ḳılu (495) 

  seni geldüm bulmadum oldum delü 

  ḥasretüñden iñleyü oldum ölü (500) 

ḳoyar aġzına fermānlayu fermānlayu 

bildürür düş maʻnisin gey añlayu (616) 

   geldi ol yūsuf ḳatına utanu 

  ṭapu ḳıldı yeñin yüzne ṭutunu (724) 

yol sıra gider-iken bunlar ḳamu 

geldi iblîs bunlaruñ yolın uru (991) 

  yine döndi aġladı aġladı zārî ḳılu 

  gülmiş-iken ilerü öñdin ulu  (998) 

anı ṭuydum güldüm ilkin sevinü 

şādî ḳıldum cānum anda avınu (1001) 

  yitüresiz bunı daḫı iledü 

  nitekim alduñuz yūsufı ṭoladu (1012) 

bindi yūsuf deveye  ḳaturlayu 
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vardı aña gör ne sözler söyleyü (1033) 

  gözyaşı diñmedi sen aġlayu 

  bunlar yėdi sen oturduñ ḳayġulu    (1082) 

kendü daḫı ḳavzunup ṭuramaz örü 

dün gün ol senüñ içün ḳıġıru (1116) 

  oġlanları eytdiler sen aġlayu 

  helāk olduñ yūsufı unutmayu    (1226) 

yehūdā bir kez çaġırsa ḳaṣlıdu 

ḥamle ḳılsañuz şehr ehlin ḳorḳudu   (1233) 

  içümdeki derdümi vaṣfeyleyü 

  yazdurayum bir bir aña söyleyü    (1239) 

ḳamusına yūsuf eytdi gel berü 

ḳul kimüñsiz söyleñüz iḳrār vėrü    (1411) 

  yaʻḳūb  eydür ḫādimleri ündeyü 

  zelîḫā getürsin görem dėyü    (1431) 

ṣundı anı yaʻḳūba içsün dėyü 

cānı gövdeden çıḳup uçsun dėyü    (1463) 

 

 1.11.1.3. “-ken” ekleriyle kurulanlar 

 

bir gėce yatur-iken ol düş görür 

ėrte ṭurur anı yaʻḳūba ṣorar   (21) 

  yorar-iken yūsufa uşbu sözi 

  ėşitdi ol ya‘ḳūbuñ ögey ḳızı (29) 

güder-iken ḳuzularum ṭaġılur 

arasında körpe ḳuzısın ḳurd alur  (47) 

  döndi bunlar söyledi eytdi baba 

  biz var-iken ḳurd anı ḳaçan ḳapa   (50) 

bir gėce yatur-iken ol düş görür 

anı ta‘bîr bilene varur ṣorar (166) 

  gizlemişken yūsufı çıḳardılar 

  ḥürmetini ṣaḳınur ḳorḳar bular (208) 
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baġlu oldum seni tañrı eyleyü 

ḫatun-iken ben mıṣırda ṭañlayu (887) 

  ḫazne içi boş-iken ṭolu olur 

  ḳuş iner gökden baña söyler gelür    (416) 

söyledi oġlan çalap ṣunʻı-y-ıla 

bėşikde emer-iken geldi dile (559) 

  ḫocasına getürürken  ün gelür 

  ṭur anda dėr gidemez şöyle ḳalur    (629) 

yol sıra gider-iken bunlar ḳamu 

geldi iblîs bunlaruñ yolın uru    (991) 

  yine döndi aġladı zārî ḳılu 

  gülmiş-iken ilerü öñdin ulu    (998) 

yigitlik vėre aña görklü ola 

gözleri görmez-iken görür ola    (905) 

  bir sıġıncaḳ sandumdı içümde ben 

  gelür-iken sizüñ-ile bunda ben (79) 

yigitlik vėre aña görklü ola 

gözleri görmez-iken görür ola  (905) 

  bir ḳavulda daḫı gelmişdür ḫaber 

  ṭa‘ām yėrken yūsuf aurdı meger  (1164) 

ṭururlarken bunlar anı ṭanışu 

yūsufdan geldi bulara bir kişi  (1188) 

 

 1.11.1.4. ''-IncA'' ekiyle kurulanlar 

 

 Bu zarf-fiil ekiyle kurulan zarf-fiil grubuna yalnızca 1 (bir) örnek 

bulabildik. Bu kullanımın yerine “-IcAk” zarf-fiil ekinin kullanıldığı 

görülmektedir. 

 

 eytdi kesmeñ dėmeyince size anı 

 çaġırdı kim yā yūsuf ḳandasın ḳanı    (585)  
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 1.11.1.5. ''-AlI'' ekiyle kurulanlar 

 

yūsuf eydür sen ḫaber vėr bileli 

ṣor anlara niçe gündür geleli (961) 

  bir yigit uġradı deve binür 

  anı göreli bu cānum sevinür   (1052) 

yūsuf eydür nitedür bunlaruñ ḥāli 

nice oldı ol benden ayrılalı (1112) 

  döndi eydür kim ne ṣorarsın anı 

  sen gideli yėre ḳoymadı teni    (1113)  

ḫayrān oldum ṭañladum (anı ) göreliden 

peyğāmber aṣlı-durur anı ėden   (1187) 

  çünki sürdüm gözüme gördi gözüm 

  seni göreli sevindi bu özüm    (1381) 

gelmedi oġlum benüm bunda özi 

yandı içüm ėşideli bu sözi (1368) 

 

 1.11.1.6.“-IcAḳ,- IcAġAz ” ekleriyle kurulanlar 

 

gėrü ėve gelicek aġlayalum 

yūsufı ḳurd kapdı dėyelüm    (59) 

  gelüñ imdi dėdiler and içelüm 

  bir uġurdan varıcaḳ aġlaşalum   (130) 

ṣatıcaḳ şöyle ṣatasız ol ḳulı 

yėtmeye bahāsına mıṣruñ mālı    (175) 

  ʻāşıḳ oldum baḳıcaḳ ol ṣūrete 

  bilmezem ḳandalıġın anuñ ata    (333) 

yūsufı alur varur zelîḫāya 

imdi diñle (aña) varıcaḳ ne söyleye   (417) 

  ʻāşıḳ ḳıldı beni uş añladum 

  kāşki yüzin göricek öleydüm   (455) 

sarāyuñ yapdı ḳapusın baġladı 
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yūsuf anı göricegez aġladı    (482) 

  üçünci yıl göricek ṣordum seni  

  mıṣra gel bulasın sen beni   (498) 

ṣıraṭ dapa süricek ḫalḳı ḳamu 

iblîs anda sevine güle ėy ʻamū    (513) 

  vetteḳū yevmen türcevne fihi ilā-allāh49 

  anı göricek yūsuf eyledi āh    (522)  

ümmet daḫı bu sözi ėşidecek 

ṣalavāt vėre yüzini göricek (798) 

  ol yėdi yıl gėçicek ḳızlıḳ olur 

  ekin ekmeñ dėyü yūsuf buyurur    (829) 

baḫıcaḳ şeyḫ ü kebîr ü hem ṣagîr 

ṭoyururdı anları ol bî-nażîr  (843) 

  severem sizi ṭutaram dinüñüz 

  varıcaḳ eve gėrü tîz dönüñüz     (988) 

varıcaḳ ol ʻazîze ḳıluñ ṭapu 

vėrüñ aña bitigi elin öpü    (1261) 

  yūsuf eydür varıcaḳ eve gėrü 

  ḳardaşuñuz aluban dönüñ berü    (987) 

 

 1.11.1.7. Partisip eki ve hal eklerinin birleşimiyle kurulanlar 

 

Bunun çok az örneğiyle karşılaştık: 

 

gün geldükçe eti teni ṣararur 

ʻışḳ odı yaḳar anı ṣayru ḳılur   (447)  

  ol vaḳit yūsuf sulṭān olduḳda 

  mıṣr ehli ḳamu ṭapu ḳılduḳda (923) 

kim yėrişe senüñ ʻömrüñ vaʻdesi 

ecel geldükde lā-büdd gidesi (1475) 

 

                                                           
49  Bakara Suresi, 281.  ayet.“ Allah’a döneceğiniz günden korkunuz.” 
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 1.11.1.8.  ''-Up'' ekiyle kurulanlar 

 

bu söz idi yūsufa belā ėden 

kem nesneye ṣatup var ėden    (194) 

  ḳaçmasun dėyü yūsufu baġladı 

  yūsuf yüzin göge ṭutup aġladı    (231) 

bunı dėyüp ḳamusı düşdi yėre 

ḫurd uşandı ḳamusı oldı pāre   (286) 

  kişilerin gönrerür dilemege 

  dileyüp ḳızı aluban gelmege  (355)  

ṭurıgeldi kendüzin yudı arı 

secde ḳıluban şükr ėdüp yalvarı (704)     

  bėyinleri çıḳraşup ḳaynar-ıdı 

  tenleri ḫod ṭutuşup göyner-idi    (785) 

bėlleri her birisinüñ üzülüp 

aġlaşurlar bunlar anda düzülüp    (787)  

  beni görüp ol ḳamusı bildiler 

  benüm-ile saña selām ḳıldılar   (789) 

gėrü dönüp geleler muḥammede 

ol yazuḳlular gönüci aḥmede  (806) 

  seyyid öñinde ṭururlar zārlanup 

  bu nişāndan zinhār dėyü ʻārlanup (807)  

mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

buġday alup yėdiler on yıl ṣatun    (831) 

  ṣundı yūsuf ḳamçı zelîḫā alup 

  āh ḳıldı düşi ḳamçı oda yanup    (900) 

ḳaçan kim mıṣra girdiler ėşit yara 

iki iki olup girdiler şehre (1024) 

  cebrā’il geldi yėre gökden inüp 

  eytdi yūsuf ḳardaşuñ geldi erüp    (1028) 

bünyāmîn ṭurur varur ḳamu görür 

bir āh ėdüp bünyāmîn anda iñler    (1049) 
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  bünyāmîn varur bunlaruñ ḳatına 

  ḳardaşın görüp varıp murādına   (1128) 

yūsuf eydür suçsuzını ṭutmazam  

suçsuzı ṭutup żālimden olmazam    (1173) 

  bizden güçlüler gördük anda varup 

  söylemedük ḳorḫudan ḳarşu ṭurup      (1236) 

ol ḳamusı ṭuruban vardılar 

mıṣra varup yūsuf öñinde ṭurdılar  (1262) 

  du‘ānı ḳıldım ḳabūl ḳayurma sen 

  oġlunı görüp gėrü sevinesen   (1344) 

imdi diler ol beşîre buyura 

ol göñlegi iltüp ya‘ḳūba vėre    (1351) 

  selām vėrdi anlara ya‘ḳūb degüp 

  ne sindür bu kime ḳazarsız dėyüp    (1456) 

ṣundı anı ya‘ḳūba içsün dėyü 

 cānı gövdeden çıḳup uçsun dėyü    (1463) 

  kefen ṣarup ya‘ḳūbı götürdiler 

  isḥāḳ nebî ḳatına getürdiler     (1466)    

tābūta ḳoyup namāzın ḳıldılar 

iltdiler yabāndan yaña ḳodılar   (1505)     

  ol ḳuyudan çıḳarup ṣattuḳların 

  üç ʻaybı var dėyü bitide yazduḳların    (1036)   

ḳamu îmān getürüp oldı arı 

begendiler ol yūsuf peyġāmberi    (264) 

 

1.11.1.9. ''-UbAn, -UbAnI'' ekiyle kurulanlar 

 

“-UbAnı” ile kurulan zarf-fiil grubunun tek örneği vardır. 

 

tañrı adın añuban girem söze 

tā ki ine tañrıdan raḥmet bize    (1) 

  gider-iken ḳamusı ṭanışdılar  
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  öldürelüm dėyüben and içdiler   (57) 

çünki māmîl yūsufın yüzin görür 

beşîr dapa dönübeni çaġırur  (198) 

  var mı dėrler ʻayıblu ḳul alıcı 

  ayruḳ ile iledüben ṣatıcı   (212) 

böyle dėyüben bitiye yazdılar 

her biri ḳardallıġından bezdiler    (228) 

  balta aluban ḳalanın uşadur 

  ḳuşaġın çişer yūsuf ḳuşanur    (288) 

āh ėdüben çünkim ol taḫtdan düşer 

ḳaravaşlar ḳamu üstine üşer (362) 

  şehr içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

  ki yūsuf üzre dėrülüben gelmedi    (372) 

geldi iblîs ol arada ṭuruban 

nażar ėder fitne ile ṭoluban (506) 

 ṣabr ėdüben ḳatlanġıl uşbu işe 

  ṣabr-ıla her iş çıḳar bir gün başa   (613) 

ḫayra ėrüben batasın niʻmete 

dürlü aṭlaslar gėyüben devlete   (614) 

  cebrā’il bunları ṭañlaya 

  yüzleri saġ dėyüben ʻācebleye   (765) 

üçünci yıl at ḳatır getürdiler 

buġday aluban yūsufa vėrdiler   (833) 

   sulṭān dėdi çünki ėve varasız 

  ḳardaşuñuz alubanı gelesiz (1007) 

bunı daḫı dilersiz kim iltesiz 

(anı) iletüben yabānda eyle ḳılasız  (1011) 

  ḳaçan baḳup görürler bunlar anı 

  āh ėdüben ḳamunun göynür cānı    (1068) 

alḳış ėdüben giderler iline 

yūsuf çeri bindürür ol yolına    (1139) 

  döndi eydür siz yüzüni gördüñüz mi 



123 
 

  uġrı degil dėyüben eytdüñüz mi   (1204) 

bıraḳmışız ṣoñra anı bir ḳuyuya 

ḳul dėyüben ṣatmışız ḥarām yėye    (1302) 

  eytdiler biz yūsufı alduġ-ıdı 

  ḳul dėyüben biz anı ṣatduġ-ıdı    (1398) 

  

 1.11.2. Zarf-Fiil Gruplarının Özellikleri 

 

1. Zarf-fiil grubunu oluşturan ögelerin yeri değişebilir. 

 

bir sıġıncaḳ sandumdı içümde ben 

gelür-iken sizüñ-ile bunda ben    (79)     

  ṣatıcaḳ şöyle ṣatasız ol ḳulı 

  yėtmeye bahāsına mıṣruñ mālı    (175)     

baḫıcaḳ şeyḫ ü kebîr ü hem ṣagîr 

ṭoyururdı anları ol bî-nażîr  (843)     

  varıcaḳ ol ʻazîze ḳıluñ ṭapu 

  vėrüñ aña bitigi elin öpü    (1261)    

gelmedi oġlum benüm bunda özi 

yandı içüm ėşideli bu sözi  (1368)  

  yūsuf eydür varıcaḳ eve gėrü 

  ḳardaşuñuz aluban dönüñ berü     (987)     

gizlemişken yūsufı çıḳardılar 

ḥürmetini ṣaḳınur ḳorḳar bular   (208)  

  baġlu oldum seni tañrı eyleyü 

  ḫatun-iken ben mıṣırda ṭañlayu    (887)  

ṭururlarken bunlar anı ṭanışu 

yūsufdan geldi bulara bir kişi   (1188)  

  ʻāşıḳ oldum baḫıcaḳ ol ṣūrete 

  bilmezem ḳandalıġın anuñ ata    (333) 

severem sizi ṭutaram diñüñüz 

varıcaḳ eve gėgü tîz dönüñüz    (988) 
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2. Grubu oluşturan ögeler arasına başka kelime ya da kelimeler girebilir. 

 

yūsuf bir kez āh ėder iñleyü 

bir ḳara bulut ḳopar gök gürleyü    (243)   

  içümdeki deerdümi vaṣf eyleyü 

  yazdurayım bir bir aña söyleyü    (1239) 

 

3. Zarf-fiiler, cümlede genellikle zarf görevinde kullanılırlar. 

 

oġlanları eytdiler sen aġlayu 

helāk olduñ  yūsufı unutmayu    (1226) 

  yehūdā bir kez çaġırsa ḳaṣlıdu 

  ḥamle ḳılsañuz şehr ehlin ḳorḳudu    (1233)  

içümdeki derdümi vaṣf eyleyü 

yazdurayım bir bir aña söyleyü    (1239) 

  yazġıl andan sen ḥālümi bildürü 

  dün gün aġlamaġum vaṣf ḳılduru    (1244) 

oġlumı vėrsün sözüme inanu 

göñlümi ḫoş eylesün aġırlayu    (1253) 

  varıcaḳ ol ‘azîze ḳıluñ ṭapu 

  vėrüñ aña bitigi elin öpü (1261) 

ṭapu ḳıldılar ḳamusı yalvaru 

öpdüler ol bitigi ṣunu vėrü (1263) 

  ṣunı vėrdi bitigi oḳuñ dėyü 

  bitigde varın bulardan irdeyü    (1271) 

yūsuf eydür ṣatmışsız bir oġlanı 

üç ‘aybı var dėyü yazmışsız anı    (1277) 

  ḳamu dili ṭutıldı beñzi ṣolu 

  ‘aḳlı gitdi ḳorḳudan oldı delü    (1278) 

siz cevāb vėrür misiz buña söyleyü 

buña ṣoraruz biz bunı isteyü  (1285) 

  ṣoñın daḫı görmişsiz ṣu ḳuyu 



125 
 

  ḳatı dögmişsiz anı ölsün dėyü    (1296) 

bir sıġıncaḳ sandumdı içümde ben 

gelür-iken sizüñ-ile bunda ben        (79)     

  gider-iken ḳamusı ṭanışdılar  

  öldürelüm dėyüben and içdiler   (57) 

gėrü dönüp geleler muḥammede 

ol yazuḳlular gönüci aḥmede  (806) 

 

 1.12. SAYI GRUBU 

 

 Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluğuna sayı grubu 

denir. Grupta sayılar ek alamdan birleşir. Sayıların sıralanışı büyükten küçüğe 

doğru olup, küçük sayı sonda bulunur. Vurgu küçük sayı üzerindedir.50 Eserde 

sayı grubu sayısal olarak azdır. 

 

gördüm ay u güneş on bir yıldız 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz    (24) 

  ḥaḳ seni sulṭān ḳılısar ḳamuya 

  on bir ḳardaşuñ ṭurusar ṭapuya    (28) 

yaʻḳūb eydür diñleñüz uşbu sözi 

düşüm olur görürem on bir ḳuzı    (46) 

  allāhumdan diledüm seni görem 

  biñ iki yüz yıl ġuṣṣañ yėrem       (119) 

lā-cerem ki on ṭoḳuz yarmaḳ pula 

ṣatılduñ gördüñ emek çekdüñ belā    (412) 

  ṭurugelür yūsuf öper ḳuçar 

  üç yüz altmış <altı> ṭon aña biçer   (420) 

cebrā’il gelür şol dem anı sıġar 

yigit olur zelîḫā on dört yaşar   (908) 

  yaʻḳūbuñ on iki oġlı düzülü 

  ne ki ḳıldılar yūsufa yazılu    (1063) 

                                                           
50  Özkan, Sevinçli, a. g. e,96 
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oġlanlaruñ dėvşürür ḳul u ḥaşem 

yėtmiş üç günde mıṣra vardılar paşam  (1405) 

  yaʻḳūb eydür yüz yigirmi yaşadum 

  ben bunuñ gibi ṭa’ām hîç yėnedüm   (1444) 

ferişteler anı anda yudılar 

on bir oġlı anda ḥażır oldılar   (1465) 

  ol aġacuñ budaġı on bir idi 

  bir kesilmiş ḳamusında yėg-idi    (672) 

yūsufa ol zelîḫādan on dört oġul 

tañrı vėrdi ṣaḥ-durur uşbu ḳavul    (918) 

  ol kişi eydür on ṭoḳuz var yarmaḳum 

  bu ḳadarla ʻaceb ola almaġum      (218) 

bunlar eydür ṣattuḳ ancaya size 

on ṭuḳuz yarmaḳ pulı vėrgil bize    (219) 

 

 1.12.1. Sayı Gruplarının Özellikleri 

 

1. Sayı grubu kendi içinde bir başka sayı grubu ya da sıfat tamlaması olarak 

kullanılması 

 

 allāhumdan diledüm seni görem  

 biñ iki yüz yıl ġuṣṣañ yėrem  (119) 

 

 biñ iki yüz : Sayı grubu 

 iki yüz : Sıfat tamlaması 

 

 ṭurugelür yūsufı öper ḳuçar 

 üç yüz altmış <altı> ṭon aña biçer   (420) 

 

 üç yüz altmış altı : Sayı grubu 

 üç yüz : Sıfat tamlaması 

 altmış altı : Sayı grubu 
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2.  Sayı gruplarının sıfat işlevinde kullanılması 

 

gördüm ay u güneş on iki yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz (24)     

  yaʻḳūb eydür diñleñüz uşbu sözi 

  düşüm olur görürem on bir ḳuzı   (46)        

ferişteler anı anda yudılar 

on bir oġlı anda ḥāżır oldılar  (1465) 

 

3. Sayı gruplarının zarf işlevinde kullanılması 

 

cebrā’il gelür şol dem anı sıġar 

yigit olur zelîḫā on dört yaşar   (908)    

  allāhumdan diledüm seni görem 

  biñ iki yüz yıl ġuṣṣañ yėrem (119)   

ya‘ḳūb eydür yüz yigirmi (yaş) yaşadum 

ben bunuñ gibi ṭa‘ām hîç yėmedüm (1444) 

 

4. Sayı gruplarının yüklem olarak kullanılması 

 

 ol aġacuñ budaġı on bir idi 

 bir kesilmiş ḳamusında yėg-idi    (672) 

 

 1.13. ÜNLEM GRUBU 

 

 Bu grup, bir seslenme ünlemi ve ona bağlı isimle meydana gelen kelime 

grubudur. Ünlem başta, isim unsuru sonda bulunur. Eserimizde genelde bu grup, 

"yā" ve "ėy" ünlemleriyle oluşturulmuştur. Ayrıca, Arapça ve Farsça kelimelerin 

sonuna uzun a'nın (ā) getirilmesi ile de yapılan ünlem grupları vardır. Bu tür 

ünlem gruplarının sayısı fazla değildir. 
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 1.13.1. Kullanılan Ünlem Grupları 

 

 1.13.1.1. “ėy” Seslenme Edatıyla Kurulan Ünlem Grupları 

 

eydür ėy babam yaturdum bu gėce 

bir ʻaceb düş görürem ėşit nice  (22) 

  eytdüm ḳardaş ḳardaşa nite ḳıya 

  bu ḫayāl gėçdi içümden ėy uya    (81) 

yūsuf eydür aña ėy ḳatı yürek 

ölürem ṭonı ḳoy kefen gerek    (97) 

  eydür ėy ḳādir çalap bu  özümi 

  ısmarladum uş saña kendüzümi   (232)  

dürr yaġardı sen dėrerdüñ ėy yarā 

ol arada tañrı maḳṣūduñ vėre   (173) 

  bir ḳara ḳul ḥabeşî bulur anı 

  eydür ėy oġlan ḳaçar mısın yaʻni    (240) 

kişner ol at ėşidür anı ḳamu 

leşker ü ḥaşem dėrilür ėy ‘amū    (861) 

  atasın aġırlayu ḳulın ḳamu 

  atasıçün ḳıldı āzād ėy ‘amū    (1418) 

mıṣır içinde ne ki ‘avrat var ḳamu 

ḳavlaşdılar zelîḫāyı ėy amū (569) 

  ne māluñ var baña vėrgi ḳamu 

  işler ėdem begenesin ėy ‘amū    (825) 

‘anbarlar ṭoldurdılar tāḫıl ḳamu 

ol yėdi yıl bay u yoḳsul ėy ‘amū    (828) 

  dürr yaġardı sen dėrerdüñ ėy yarā 

  ol arada tañrı maḳṣūduñ vėre    (173) 

ol ḳara ḳul eydür aña ėy ḫoca 

dögdüm ol alduġuñ ḳulı bu gėce    (247) 
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  eytdi ėy ḳādir çalap döndüm saña 

  evbe ḳıldum baġışla suçum baña    (299) 

zelîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

ʻāşıḳ olan delü mi ėy uṣdan alu    (340) 

  tañrıdan ḳorḳ işleme uşbu işi 

  yavuz iş nite ḳılursın ėy kişi    (529) 

muşūladılar yūsufı ol ere 

geldi gördi gitdi ʻaḳlı ėy yārā    (202) 

  eytdi kim ėy ḫālıḳ-ı levḥ ü ḳalem 

  sen çalapsan ben saña kemter ḳulam    (483) 

bu sözi zelîḫā ėşidür ėy uya 

ne ki ḫatun var getürür sarāya    (579) 

  bir ʻaceb düş görür ol sāḳî ėy yār 

  üç ulu salḳum üzüm alur sıḳar    (626) 

eydür ėy ḳadir çalap geldüm saña 

tevbe ḳıldum suçumı ʻafv ėt baña    (655) 

  maḳṣūdumuzı ḥāṣıl ḳıl ėy kerîm 

  kim görevüz dîdāruñı ėy raḥîm    (847) 

ḫoş suāl var bu arada ėy paşa 

göñlegini vėrdi iltmege nişe    (1327) 

  ėrdi beşîr kenʻāna ėy dede 

  gördi ṭon yur bir ʻavrat hem dārde    (1359) 

buyruḳ oldı uşbu şehrden giderem 

sen daḫı gitgil bu şehrden ėy dedem    (1452) 

  bunı ḳoşana çalap ṭutma günāh 

  yazuġın baġışlaġıl ėy pādişāh (1526) 

 

 1.13.1.2. “yā” Seslenme Edatıyla Kurulan Ünlem Grupları 

 

ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

sulṭālıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ   (27) 

  dünye yügürdi yėtüben çaġıru 
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  eytdi varma yā yūsuf döngil dėyü    (65) 

el götürdi duʻā ḳıldılar sözin 

dilerem yā rab görem yūsuf yüzin    (112) 

  çünki gördi hūd anı ṭurdı örü 

  eytdi yā yūsuf ḳayurma gel berü     (118) 

eytdiler yā baba yūsuf ḳanı 

ġāfil olduḳ ḳurd yėdi aḫir anı   (140) 

  eytdi yā yaʻḳūb sen nebîsin uyan  

  peyġāmberler ḳılmaya hergîz bühtān   (157) 

anı isterdüm ṭutuldum yā resūl 

āzād ḳıl beni sözüm eyle ḳabūl   (162) 

  māmîl eydür yā beşîr haẕā ġulām 

  bir oġlandur kim yüzi bedr-i tamam    (199) 

yūsuf eydür yā melik ėşit beni 

nedür ol büt kim ṭaparsın sen anı    (280) 

  eydür yā yūsuf nebî baña inan 

  ‘āşıḳ-ıdum ben saña nice zamān    (317) 

eytdi yā yūsuf tañrıdan bil bu işi 

ḳardaşlaruñ ḳılmaya yavuz işi        (122)  

  cebrā’il eydür yā yūsuf ḳayurma sen 

  sen gerek kim pādişâlıḳ ėdesen  (126) 

ḳuyuda geldi yūsufa  cebra’il  

selām vėrdi ki yā yūsuf eyle bil    (189) 

  yazdı ṭaymūs bir biti ḳuteyfere 

  yā ḳuteyfer bu biti ḳaçan vara    (351) 

zelîḫā eydür yā ṣanem añla ḥālüm 

ʻāşıḳ oldum göynürem ṭutġıl elüm    (433) 

  dāye eydür yā ḳızum dön bir berü 

  neden oldı göreyim beñzüñ ṣaru    (453) 

sen yā melʻūn fitne ḳılma gey ḳatı 

ben eydürem saña uyan ʻismetî    (510) 

  sen eydürsin yā melʻūn yana ḳatı 
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  ben dėrem lā taḳnetūmin-raḥmetu    (517) 

ger yūsufdur ger yād er yā rab anı 

ḳurtar andan vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî   (699) 

  döndi eydür varam eydem yā melik 

  velî benüm bir ʻahdum var hünālik    (719) 

dükeli yalvardılar meded uma 

yā resūl-ullāh yėtiş ol ḳavüme    (790) 

  yūsuf eydür oġlına yā mîşelüm 

  gel berü ṭur ḳatuma ṭanışalum    (1091) 

yā benüm körpe ḳuzum ḳurbān özüm 

saña olsun ėy benüm dürlü nāzum    (1222) 

  bir ḳarı eydür yā mūsā eydem saña 

  ger şefāʻat eyler-iseñ sen baña    (1517) 

 

 1.13.1.3. Arapça ve Farsça Kelimelerin Sonuna Uzun a “ā“ nın 

Getirilmesiyle Kurulan Ünlem Grupları 

 

sāḳî yine yėrine gider yarā 

gökden iner cebrā’il şol dem yėre (646) 

  ḳaçan kim mıṣra girdiler ėşit yarā 

  iki iki olup girdiler şehre   (1024) 

yūsuf eydür sāḳîyā bilgil düşüñ 

ḫayr olısar oñısar senüñ işüñ(634) 

  ol ḳaravaş aġladı ḫālıḳına 

  iñledi eytdi kim yā rabbenā (1341) 

āh ḳıldı eydür kim yā rabbenā 

va‘de ḳılduñ eytdüñ-idi ben miskine (1365)  

 

 1.13.2. Ünlem Gruplarının Özellikleri 

 

1.Bu gruptaİsim unsuru kelime ya da kelime grubu olabilir. 
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eydür ėy ḳādir çalap bu  özümi 

ısmarladum uş saña kendüzümi  (232)      

  eydür yā yūsuf nebî baña inan 

  ʻāşıḳ-ıdum ben saña nice zamān  (317)  

zelîḫā eydür uṣlıyam sensin delü 

ʻāşıḳ olan delü mi ėy uṣdan alu   (340)    

  eytdi kim  ėy ḥāliḳ-i levḥ ü ḳalem51 

  sen çalapsın ben saña kemter ḳulam   (483)     

yā benüm körpe ḳuzum ḳurbān özüm 

saña olsun ėy benüm dürlü nāzum  (1222)    

  döndi eydür ėy yaʻḳūb oġlanları 

  uşbu ṣāʻuñ zî ki ṭatlu sözleri    (1283)     

 yūsuf eydür aña ėy ḳatı yürek 

ölürem ṭonı ḳoy kefen gerek   (97)     

 

2. Ünlem grubunda vurgu ünlem üzerindedir.52 

 

ol ḳara ḳul eydür aña ėy ḫoca 

dögdüm ol alduġuñ ḳulı bu gėce   ( 247 ) 

  yūsuf eydür yā melik ėşit beni 

  nedür ol büt kim ṭaparsın sen anı    (280) 

yazdı ṭaymūs bir biti ḳuteyfere 

yā ḳuteyfer bu biti ḳaçan vara     (351) 

  sözi muḫtaṣar ḳılalum ėy yarā 

  ḫaber eydürler varup ḳuteyfere   (377) 

zelîḫā eydür yā ṣanem añla ḥālüm 

ʻāşıḳ oldum göynürem ṭutġıl elüm    (433) 

  zelîḫā eydür yā yūsuf ėşit beni 

  evümüzde düşde gördüm ben seni    (494) 

sen yā melʻūn fitne ḳılma gey ḳatı 

ben eydürem saña uyann ʻismetî (510) 

                                                           
51  Çevirisi “ėy levh u kalemin sahibi” şekilnde yapılabilir. 
52  Ergin,  a. g. e.,390 
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  tañrıdan ḳorḳ isteme uşbu işi 

  yavuz iş nite ḳılursın ėy kişi (529) 

zelîḫā eydür yā ḳuteyfer bu baña 

yavuzlıḳ ḳılur bir ögüt vėr buña    (549) 

  mıṣr içinde ne ki ʻavrat var ḳamu 

  ḳavlaşdılar zelîḫāyı ėy ʻamū (569) 

bu sözi zelîḫā ėşidür ėy uya 

ne ki ḫatun var getürür sarāya   (579) 

  ger yūsufdur ger yād ėr yā rab anı 

  ḳurtar anı vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî        (699) 

döndi eydür varam eydem yā melik 

velî benüm bir ʻahdum var hünālik  (719) 

  dükeli yalvardılar meded uma 

  yā resūl-ullah ėriş ol ḳavüme    (790)  

bir ḳarı eydür yā mūsā eydem saña 

ger şefāʻat eyler-iseñ sen baña  (1517)  

  tañrıdan dile buları ya resūl 

  ḳıl şefā‘at bunlara olsun ḳabūl    (791) 

 

 3. Farsça bir ünlem yapma şekli olan uzun a'nın ( ā ) isim sonuna 

getirilmesiyle de bazen ünlem grubu oluştururlmuştur. Böyle durumlarda, 

Türkçe'ye çevirirken kelime başına “ey” getirerek okumak yaygındır. 

 

yūsuf eydür sāḳîyā bilgil düşüñ 

ḫayr olısar oñısar senüñ işüñ (634) 

  ol ḳaravaş aġladı ḫālıḳına 

  iñledi eytdi kim yā rabbenā   (1341) 

dürr yaġarsen dėrerdüñ ėy yarā 

ol arada tañrı maḳṣūduñ vėre     (173) 

  muştūladılar yūsufı ol ere 

  geldi gördi gitdi ‘aḳlı ėy yārā (202) 



134 
 

 1.14. BAĞLAMA GRUBU 

 

 İki veya daha fazla kelimenin bağlaçlar ( ve, ile, u, ü, vü, yahut, ama vs.) 

vasıtasıyla bir araya geldiği kelime grubudur. İncelediğimiz eser, bağlama grubu 

açısından zengin bir eser değildir ve daha çok  “u, ü” bağlama edatlarıyla 

kurulmuşlardır. 

 

 1.14.1. Kullanılan Bağlama Grupları 

 

 1.14.1.1. “ U” Bağlama Edatları İle Kurulanlar 

 

şükr ḳıluñ tañrıya leyl ü nehār 

suç ḳıluruz suçumuzı baġışlar   (9) 

  nażm düzdüm bu sözi dün ü güni 

  gör ki ne şîrîn ḥikāyetdür bunı   (14)  

gördü ay u güneş on bir yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz  (24) 

  ḳādîrdür ne diler-ise yaradur 

  dîv ü perîcinn ( ü ) insi düridür  (261) 

bir sarāya ḳoydı yūsufı ḫoca 

er ü ʻavrat ṭoldı ḳamu ṭam u baca (304) 

  beñzi ṣarardı dün ü gün aġlayu 

  atası ṣorar oña nʻolduñ dėyü    (331) 

şehr içinde bay u yoḫsul ḳalmadı 

ki yūsuf üzre dirilüben gelmedi     (372) 

  er ü ʻavrat şehr içinde ne ki var 

  yüzini görür ḳalur ḥayrān u zār   (373) 

yeşil zeberced ḳılalar yapraġın 

müşg ü ʻanberden ėdeler topraġın   (465) 

  için ḳoḳuş eylesünler şöyle ki var 

  ḳarnını ṭolduruñuz müşg ü ıpar (471) 
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eytdi kim ėy ḫālıḳ-ı levḥ ü ḳalem 

sen çalapsın ben saña kemter ḳulam   (483) 

  melik eydür anuñ bir tañrısı var 

  ḫayr u şer ol ḳamusın andan ṭutar    (722) 

ʻūd u ʻanberler dütüzür yolına 

altun kürsi ḳor getürür öñine    (751) 

  ʻanbārlar ṭoldurdılar tāḫıl ḳamu 

  ol yėdi yıl bay u yoḳsul ėy ʻamū    (828) 

baḫıcaḳ şeyḫ ü kebîr ü ṣaġîr 

ṭoyururdı anları bî-nażîr       (843) 

 1.14.1.2. “vU” Bağlama Edatıyla Kurulanlar 

 

cānum ārzūsı vü göñlüm yėmişi 

görünmeyenüm ėy bünyāmînüm ėşi    (1221) 

  dördünci yıl ṣatdılar bostān u bāġ 

  buġday alup yėdiler ṣayru <vü> saġ   (834) 

daḫı ne kim büt var-ısa uşanur 

pāresi vü ḳıymıġı yėre döşenür    (438) 

  sāḳî vü ḫon-salār yatarlardı bir gėce 

  düş görürler her biri ėşit nice    (625) 

arasında göre bir dürlü maḫlūḳ 

yüzleri vü tenleri göñli maġrūḳ    (763) 

  yėmegi vü içmegi unudalar 

  çün senüñ yüzüñi baḳup göreler    (841) 

 

 1.14.1.3. Diğer Bağlama Edatlarıyla Kurulanlar 

 

ger yūsufdur ger yād er yā rab anı 

ḳurtar andan vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî (699) 

  ne naḳşın ḳoydı anuñ ne naḳḳāşın 

  şöyle öger yusufuñ gözin ḳaşın  (492) 
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ḳıralum bu şehrlüyi uçdan uca 

ne yigit ḳoyalum içinde ne ḳoca (1177) 

  hem ḳaçaḳdur hemyalancı gey ṣaḳın 

  hem uġrıdur ḳoymaġıl māluñ yaḳın   (226) 

biri şemdîn birisi māmîl adı 

ḳaṣ‘an durur ol ḳalanınuuñ adı   (920) 

 

 1.14.2. Bağlama Gruplarının Özellikleri 

 

1. Grubu oluşturan ögelerin, kelime veya kelime grubundan oluşması 

 

cānum ārzūsı vü göñlüm yėmişi 

görünmeyenüm ėy benüm bünyāmînüm ėşi    (1221)   

  nażm düzdüm bu sözi dün ü güni 

  görki ne şîrîn ḥikāyetdür bunı    (14)     

gördüm ay u güneş on bir yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz    (24)       

  yūsuf ol ḳardaşlarına buyurur 

  üküş ḫilʻat at ḳatır (ve) deve vėrür   (1375)       

buña beñzer bir ḳardaşumuz var-ıdı 

bir gören (kişi) bir görmeyen (kişi) zār-ıdı    (1074)      

  arasında göre bir dürlü maḫlūḳ 

  yüzleri ve tenleri göñli maġrūḳ   (763)    

 

2.  Bağlaçlardan ilki düşebilir. 

 

döndi yūsufa söyledi eytdi delü 

daḫı (yā) ṭoḳuz yaşum yā on ṭolu     (503) 

  zelîḫā daḫı getürdi her birine 

  (hem) bıçaḳhem bir ṭurunç vėrdi eline  (584)   

 

3. Bağlama gruplarının özne olarak kullanılması 
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 bilürlerdi yūsuf bindi atına 

leşker ü ḥaşem dėrilürdi ḳatına   (859)      

  mîşelüm ulu-y-ıdı eñ ulusı 

  artuġ-ıdı ḳamudan ʻaḳl u uṣṣı    (919)    

buña beñzer bir ḳardaşumuz var-ıdı 

birgören (kişi) bir görmeyen (kişi) zār-ıdı   (1074)    

  yūsuf buyurdı mıṣrlu geldiler 

  bay u yoḫsul ḳamu ḥażır oldılar   (1410)    

müslümān olsun getürsün imān 

gitsün içinden anuñ şekk ü gümān  (1493)  

 

4. Bağlama gruplarının zarf olarak kullanılması 

 

dün ü gündüz āh ėderdi aġlayu 

yūsuf ėşide esirgeye dėyü   (872)     

  şükr ḳıluñ tañrıya leyl ü nehār 

  suç ḳıluruz suçumuzı baġışlar   (9) 

nażm düzdüm bu sözi dün ü güni 

gör ki ne şîrîn ḥikāyetdür bunı   (14)  

 

5. Bağlama gruplarının nesne olarak kullanılması 

 

ḳādîrdür ne diler-ise yaradur 

dîv ü perîcinn ( ü ) insi düridür      (261)     

  yūsuf eydür getürüñ etmek ü aş 

  öñlerinde ḳodurur aḥsen şābāş    (1071) 

ne naḳşın ḳoydı anuñ ne naḳḳāşın 

şöyle öger yusufuñ gözin ḳaşın    (492    

  melik eydür anuñ bir tañrısı var 

  ḫayr u şer ol ḳamusın andan ṭutar    (722)  

ḳıralum bu şehrlüyi uçdan uca 

ne yigit ḳoyalum içinde ne ḳoca  (1177)    
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  için ḳoḳuş eylesünler şöyle ki var 

  ḳarnını ṭolduruñuz müşg ü ıpar       (471) 

birine ḳurd ad vėrdüm birine ḳanı 

birine daḫı yūsuf dėdüm anı             (1120) 

 

6. Bağlama gruplarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

yūsuf daḫı ḳarşu çıḳdı menzile 

leşker u ḥaşem bindi ṣaġ u ṣola   (1406)     

  yeşil zeberced ḳılalar yapraġın 

  müşg ü ʻanberden ėdeler topraġın   (465)     

 

7. Bağlama gruplarınınn yüklem olarak kullanılması 

 

ger yūsufdur ger yād er yā rab anı 

ḳurtar andan vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî  (699) 

  hem ḳaçaḳdur hem yalancı gey ṣaḳın 

  hem uġrıdur ḳoymaġıl māluñ yaḳın   (226) 

 

 1.15. KISALTMA GRUPLARI 

 

 Kısaltma grupları, adından da anlaşılacağı gibi bir kelime grubunun 

kısaltılmış şeklidir. Fazla ifadeden kaçınmak, vezin gereği ve ifadeye yoğunluk 

kazandırmak gibi amaçlarla oluşturulur. Kısaltma yapılırken özellikle de hâl 

eklerinden faydalanıldığı için kısaltılan gruba o hâl ekinin adı verilir. Eserde 

sayıca fazla yer almazlar. İsnad ve ayrılma grupları biraz daha fazladır. 
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 1.15.1. Kullanılan Kısaltma Grupları 

 

 1.15.1.1. Yönelme Grubu 

 

 Bu grupta, kısaltılma yönelme hâli eki (-A) ile yapılır. Kendisinden sonra 

sıfat ya da isim alır. 

 

adı beynān ol şehrüñ içi 

ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı (258) 

  aña yaḳın vardı bir şehr daḫı 

  kāfir idi ol şehrüñ ḫalḳı daḫı   (265) 

ḫoca eydür bu sözi degil şāha 

dünyā mālı yėtmeye aña bahā (389) 

   ḳul mısın eyt sen baña dėr selîm 

 aña lāyıḳ bāzārumı ḳılayım (221) 

eylesünler ol sarāya ḳırḳ direk 

yėrine mermer direk ḳılalar gerek   (462) 

  bėşikdeki genç oġlan baña ṭanuḳ 

  ṣor ki yūsufda yoḳ-durur yazuḳ  (553) 

tevbe ḳılsun sözine olsun ayıḳ 

ḥācib oldur yūsuf bilsün bayıḳ  (865) 

  yoḳsul oldı muḥtāc oldı bir pūla 

  ne bir etmek kim anı günde yėmek bula   (868) 

zelîḫā benem bî-çāre ʻışḳa esîr 

tîmār eyle gör ḥālüm oldum faḳîr  (896) 

  ṭur anañ ḳatına var eyle yaraḳ 

  şimden gėrü andadur saña ṭuraḳ  (1451) 

alçaḳ ola küçük ola ol nişān 

anda ünde babamı saña mihmān nihān    (1437) 

  eydürler bizüm ol yavuz fiʻlümüz 

  bunda yazulu yūsufa ḳılduġumuz   (1069) 

eytdiler lāyıḳ-imiş sevmeklige 
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cānı bunda fidî ḳılmaḳlıġa    (597) 

 

 1.15.1.2. Bulunma Grubu 

 

Bulunma hâli ekiyle (-dA) yapılan kısaltmalardır. Sayıları azdır. 

 

kāfirlerde bir kāfir adı şeddād 

ḳazmış-ıdı ol ḳuyuya ibn-i ʻād   (107) 

  ʻāşıḳ olur yūsuf aña azılu 

  bir el gördi ayasında yazılu (521) 

ayda bir kez bu ḫalāyıḳ göre seni 

ṭoyup anuñ diñlene cānı teni   (840) 

  çıḫardı yūsuf ayda bir kez şehrden ‘amū 

  baḫar-ıdı yüzine ol ḫalḳ ḳamu    (842) 

 

 1.15.1.3. Ayrılma Grubu 

 

 Ayrılma hâli ekiyle (-dAn) yapılan kısaltma gruplarıdır. 

tañrı adın anuban girem söze 

tā ki ine tañrıdan raḥmet bize   (1) 

  hem yine bizden selām yārānlara 

  daḫı ol din çerāġı imāmlara  (12) 

imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ  

bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ (17)  

  zelîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

  ‘āşıḳ olan delü mi ėy uṣdan alu (340) 

bizden görklü dėr yaratmadı çalap 

zî yaratmış dėr beni ol ferd- rab     (292)   

  her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 

  levḥ üzre ol bile yazılmış-ıdı   (323) 

adı ṭaymūs yüz yigitden artuḳ süsi 
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zî ki vėrmiş aña ‘alem tañrısı (327) 

  altundan yėmiş ḳılalar aġaca 

  gümişden ḳuşlar ḳona uçdan uca   (464) 

altundan taḫt eylesünler gey yüce 

gümişden ḳuş eylesünler bir uca   (469) 

  oddan zincîr  bėllerine ṭaḳılur 

  kömürleyin ḳamu yanmış yaḳılur    (788) 

yėdi yıldan üç ay ḳalmış-ıdı 

kim taḫıl taḫrîşi tükenmiş-idi   (838) 

  çalapdan selām getürdi eytdi bil 

  zelîḫāyı al kedüziñe yār ḳıl      (903) 

yaʻḳūb eydür çünki buldum ben sizi 

ṭatlu iyi geldi hem sizden bize  (1000) 

  bir ḳardaşı var-ıdı bunuñ daḫı 

  uġruy-ıdı bundan beter ol daḫı    (1152) 

uluy-ımış ḳamudan size nişan 

dėmeyesiz söyledi bu ṣāʻ yalan    (1300) 

  adı yehūdā-y-ımış sizden ulu 

  ḫaber vėrdi bu ṣā‘ baña belgülü  (1301) 

eytdiler yoġ oldı bizden birümüz 

aġlamaḳdan görmez oldı atamuz (1309) 

  ṣatar anı yūsufa yūsuf alur 

  ḳamudan ḫaṣ kendüye anı ḳılur    (1349) 

eytdi geldi yūsufdan bir ḳohu 

dirmiş ḫaberin bildirem aḫu       (1356) 

  imdi geldi uş yūsufdan muştucı 

  artdı derdüm içümden ḳopdı öçi    (1367) 

yūsuf emsün südini bunuñ dėdüñ  

beni ṣatduñ anamdan öksüz ḳoduñ    (1383) 

  zelîḫādan olanlardur bunlar ḳamu 

  şükr ḳıldı yaʻḳūb anda ėy ʻamū   (1429) 

rabdan selām getürdi eydür aña  
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daḫı altmış ay ḳalup durur saña  (1474) 

  üçünci sārādur dördinci yaʻḳūb 

  dört devletlü yatarlar birbirinden ḫūb    (1469) 

eytdiler tañrı bizi viribidi 

dostlarumdan birisi ölür dėdi    (1457) 

 

 1.15.1.4. İsnat Grubu 

 

 Unsurlarında çekim eki bulunmayan veya sadece birinci unsurunda iyelik 

eki bulunan kısaltma grubudur. 53  Bunlar ters çevrilmiş sıfat tamlaması 

görünümündedirler.54 

 

yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

ṣūreti ḫūb yoġ-ıdı anuñ gibi   (20) 

  böyle dėdi cebrā’il gitdi işe 

  ḳaldı yūsuf göñli ṭolu endîşe (127) 

boynı baġlu yaʻḳūba getürdiler 

yūsufı yėyen bu ḳurddur dėdiler    (154) 

  māmîl eydür yā beşîr hażā ġulām 

  bir oġlandur kim yüzi bedr-i tamām (199) 

saña ṣattuḳ bunı bizden ḳıl ḳabūl 

aṣlı görklü / kendüsi ‘imrānî ḳul (227) 

  eytdiler budur bu ḳāfilenüñ başı 

  aṣlı görklü kendisi muḳbil kişi (275) 

çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içeri 

ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu   (284) 

  imdi gelüñ güzel oġlan görici 

  bahāsı çoḳ ʻimrānî ḳul alıcı    (370) 

uçmaḳdan bir ṭaş getürü levni aḳ 

incü gibi yaratmışdı anı ḥaḳ  (615) 

                                                           
53  Karahan, a. g. e, , 80 
54  Özkan, Sevinçlia.g. e.,109 
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  arasında göre bir dürlü maḫlūḳ 

  yüzleri vü tenleri göñli maġruḳ (763) 

çıḳar şehrden yūsuf görür bir ġarîb 

ṭonı yırtuḳ /kendüsi ṣayru ġarîb (862) 

  göñli yavuz aġlayu geldi evine 

  çoḳ soḳrandı ḳaḳıdı ṣanemine  (885) 

dini islām / kendüsi cömerd ādem 

yoḫsula etmek vėrür her dem-be-dem   (1006) 

  bu sebebden olur eyitdükleri 

  südi yavuz uġrıdur dėdükleri   (1166) 

eytdiler bu ṣarp bitidür bilmezüz 

ḫaṭṭı yavuz ma‘mîsin añlamazuz  (1276) 

  ʻavrat eydür oġlum adı beşîr belgülü 

  adı görklü/ kendüsi eyü ḫulu (1372)  

birini ʻaḳîḳ ḳılalar gey ḳızıl 

biri zebercedden ola levni yeşil   (467) 

  yūsuf diler bunları göñli ṣafā 

  baġışlar mālik buları yūsufa    (754) 

görişdiler ḳamusı ol yūsufa 

oturdılar ḳamunuñ göñli ṣafā    (1323) 

  adı yūsuf /atası yaʻḳūb nebî 

  kenʻānda hîç yoġ-ımış anuñ gibi    (1100) 

 

 1.15.1.5. İlgi Grubu 

 

 İlgi grubunda, tamlayan eklidir, ama tamlanan ek almaz. 2 (iki) örnekle 

karşılaştık. 

 

şeyyādî ḥamza kemîne ḳul senüñ55 

yazuġın baġışlaġıl yā rab anuñ  (1527)    

  reyyān eydür ṭut elin ilet zindāna 

                                                           
55  "senüñ kemìne ḳul" şeklinde düz şekilde okunduğu zaman, ilgi grubunun olduğu görülür. 
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  ḳul senüñdür nice dilerseñ ḳına    (606) 

 

 1.15.1.6. Vasıta Grubu 

 

 İlk unsurun vasıta ekiyle çekimlendiği kısaltma grubudur. Eserimizde 1 

(bir) örneğiyle karşılaştık. 

 

 bir ferişte ṭutmış bir ḳadeḥ ulu 

 ḳadeḥüñ içi şarāb-ıla ṭolu    (1462) 

 

 1.15.2. Kısaltma Gruplarının Özellikleri 

 

1. Az da olsa yönelme grubunda ögeler arasına başka unsur girmiştir. 

  

 tevbe ḳılsun sözine olsun ayıḳ 

 ḥācib oldur yūsuf bilsün bayıḳ  (865) 

 

2. Unsurlar yer değiştirebilir. 

 

yoḳsul oldı muḥtāc oldı bir pūla 

ne bir etmek kim anı günde yėmek bula    (868) 

  eytdiler lāyıḳ-imiş sevmeklige 

  cānı bunda fidî ḳılmaḳlıġa    (597) 

reyyān eydür ṭut elin ilet zindāna 

ḳul senüñdür nice dilerseñ ḳına    (606) 

  şeyyādî ḥamza kemîne ḳul senüñ 

  yazuġın baġışlaġıl yā rab anuñ   (1527)    

uluy-ımış ḳamudan size nişan  

dėmeyesiz söyledi bu ṣāʻ yalan  (1300)    

 

3. Kısaltma grupları, kelime gruplarının ve cümlelerin kısalmış hâlidir. 
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aña yaḳın vardı bir şehr daḫı 

kāfir idi ol şehrüñ ḫalḳı daḫı  (265)    

  zelîḫā benem bî-çāre ʻışḳa esîr 

  tîmār eyle gör ḥālüm oldum faḳîr   (896)    

ʻāşıḳ olur yūsuf aña azılu 

bir el gördi ayasında yazılu   (521)   

   ḫoca eydür bu sözi degil şāha 

  dünyā mālı yėtmeya aña bahā (389)    

çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içeri 

ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu (284)    

  dini islām kendüsi cömerd ādem 

  yoḫsula etmek vėrür her dem-be-dem (1006)   

göñli yavuz aġlayu geldi evin 

çoḳ soḳrandı ḳaḳıdı ṣanemine    (885) 

  bu sebebden olur eyitdükleri 

  südi yavuz uġrıdur dėdükleri   (1166)     

uluy-ımış ḳamudan size nişan  

dėmeyesiz söyledi bu ṣāʻ yalan  (1300)    

  yaʻḳūb eydür çünki buldum ben sizi 

  ṭatlu iyi geldi hem sizden bize (1000) 

 

4. Kısaltma gruplarında unsurlar kelime ya da kelime grubu olabilir. 

 

eylesünler ol sarāya ḳırḳ direk 

yėrine mermer direk ḳılalar gerek  (462) 

  kāfirlerde bir kāfir adı şeddād 

  ḳazmış-ıdı ol ḳuyuya ibn-i ʻād   (107)   

eytdi geldi yūsufdan bir ḳohu 

dirmiş ḫaberin bildirem aḫu     (1356)    

  her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 

  levḥ üzre ol bile yazılmış-ıdı    (323)   

yoḳsul oldı muḥtāc oldı bir pūla 
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ne bir etmek kim anı günde yėmek bula  (868)   

  şeyyādî ḥamza kemîne ḳul senüñ 

  yazuġın baġışlaġıl yā rab anuñ    (1527)      

ayda bir kez bu ḫalāyıḳ göre seni 

ṭoyup anuñ diñlene cānı teni         (840)    

  göñli yavuz aġlayu geldi evine 

  çoḳ soḳrandı ḳaḳıdı ṣanemine   (885)     

boynı baġlu yaʻḳūba getürdiler 

yūsufı yėyen bu ḳurddur dėdiler  (154)     

  ol bāzergān and içer söylemeyem 

  kimdügüñ ḫalḳa fāş eylemeyem  (393)     

 

Kısaltma grupları, cümlenin çeşitli ögelerini oluştururlar: 

 

5. Kısaltma gruplarının zarf olarak kullanılması 

 

ḫoca eydür bu sözi degil şāha 

dünyā mālı yėtmeye aña bahā   (389) 

  ḳar yaġar yaġmur-ıla heybet tolu 

  seyl ṣu-y-ıla yazı olur ṭoptolu  (244)    

çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içeri 

ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu (284)     

  ayda bir kez bu ḫalāyıḳ göre seni 

  ṭoyup anuñ diñlene cānı teni  (840)    

çıḫardı yūsuf ayda bir kez şehrden ‘amū 

baḫar-ıdı yüzine ol ḫalḳ ḳamu  (842) 

 

6. Kısaltma gruplarının sıfat olarak kullanılması 

  

imdi gelüñ güzel oġlan görici 

bahāsı çoḳ /ʻimrānî ḳul alıcı  (370)     

  çıḳar şehrden yūsuf görür bir ġarîb 
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  ṭonı yırtuḳ kendüsi ṣayru / ġarîb   (862)     

üçünci sārādur dördinci yaʻḳūb 

dört devletlü yatarlar birbirinden ḫūb (1469)     

  zelîḫā benem bî-çāre ʻışḳa esîr 

  tîmār eyle gör ḥālüm oldum faḳîr   (896) 

eytdiler budur bu ḳāfilenüñ başı 

aṣlı görklü kendisi muḳbil / kişi (275) 

 

7. Kısaltma gruplarının yüklem olarak kullanılması 

 

zelîḫādan olanlardur bunlar ḳamu 

şükr ḳıldı yaʻḳūb anda ėy ʻamū    (1429)    

  şeyyādî ḥamza kemîne ḳul senüñ 

  yazuġın baġışlaġıl yā rab anuñ   

reyyān eydür ṭut elin ilet zindāna 

ḳul senüñdür nice dilerseñ ḳına    (606) 

  tevbe ḳılsun sözine olsun ayıḳ 

  ḥācib oldur yūsuf bilsün bayıḳ   (865) 

bu sebebden olur eyitdükleri 

südi yavuz uġrıdur dėdükleri   (1166)     

  bir ferişte ṭutmış bir ḳadeḥ ulu 

  ḳadeḥüñ içi şarāb-ıla ṭolu    (1462) 

uluy-ımış ḳamudan size nişan  

dėmeyesiz söyledi bu ṣāʻ yalan  (1300)    

 

8. Kısaltma gruplarının nesne olarak kullanılması 

 

 

altundan taḫt eylesünler gey yüce 

gümişden ḳuş eylesünler bir uca    (469)     

  çalapdan selām getürdi eytdi bil 

  zelîḫāyı al kedüziñe yār ḳıl  (903)   



148 
 

eylesünler ol sarāya ḳırḳ direk 

yėrine mermer direk ḳılalar gerek   (462) 

 

9. Kısaltma gruplarının özne olarak kullanılması 

 

 imdi geldi uş yūsufdan muştucı 

 artdı derdüm içümden ḳopdı öçi   (1367)     

 

10. Kısaltma gruplarının yer tamlayıcısı olarak kullanılması 

 

 eytdiler lāyıḳ-imiş sevmeklige 

 cānı bunda fidî ḳılmaḳlıġa    (597) 
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 2. BÖLÜM 

 

 2.1.YARGI GRUPLARI / CÜMLE 

 

 Cümle bir fikri, bir düşünceyi, bir hareketi, bir duyguyu bir hadiseyi tam 

olarak bir hüküm hâlinde ifade eden kelime grubudur. Cümlenin temel fonksiyonu 

hüküm ifade etmektir. Onun için cümle en tam, en geniş kelime grubudur. 

Cümlenin varlığı için asgarî şart bir çekimli fiildir.56 

 

Aşağıdaki ifadeler birer cümledir: 

  

 ḳanlu ṭonın getürdiler babama   (1123) 

 maḳsūdum seni anam umutmaya   (1125) 

 yūsuf eydür    (1126) 

 bünyāmîn varur bunlaruñ ḳatına    (1128) 

 imdi ėşidüñ    (1129) 

 ol zamānda ḳāʻide eyley-idi   (1130) 

 yūsuf buyurdı   (1131) 

 ata ana bir ḳardaş iki ikin / otursun ṭaʻām yėsün ṭoysun dėdügin  (1132) 

 on ḳardaş dėr otursın bir yana   (1134) 

 muḫtaṣar geldi bu söze bu yazu   (1137) 

 

 Cümlede bir temel öge, bir de yan ya da yardımcı, tamamlayıcı öge vardır. 

Yüklem ve özne cümlede temel ögelerdir. Nesne, zarf ve yer tamlayıcısı ise 

yardımcı ya da tamamlayıcı ögelerdir. Bu ögeler, cümleyi daha anlamalı kılmak 

için kullanılan ögelerdir. Ama gerektiğinde, kullanılmadığı zaman cümle yarım 

kalmış hissini verir. Demek ki, bir cümlede olmazsa olmaz ögeler özne ve 

yüklemdir. Tamalayıcı ögeler ise cümleyi çeşitli yönlerden destekleyen ögelerdir. 

Aşağıdaki sözcük dizilimleri birer cümledir. 

 ḳaravaşlar eydürler    (360) 

 āh ėdüben çünkim ol taḫtdan düşer    (362)  

                                                           
56  Ergin,  a.g.e,398 
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 şehrlü ḳamu dėrilür ol araya   (371) 

 şehir içinde bay u yoḫsul ḳalmadı    (372) 

 bir perî ḳızı gelürdi ḳatına    (367) 

 ḫoca getürdi yūsufı bāzāra    (368) 

 zelîḫā köşkden baḳar görür anı    (374) 

 atası eydür     (334) 

 ol balıḳ söyler   (316) 

 ḳaravaşlar ḳamu üstine üşer   (362) 

 

 2.1.1. CÜMLENİN ÖGELERİ 

 

 2.1.1.1.Yüklem 

 

 Yüklem, bir cümlenin özne ile birlikte temel ögesidir. Özne ve yüklem 

birbirini tamamlayan ögelerdir. Bir yerde yüklem varsa orada özneyi de 

aramalıyız. Edilgen fiille kurulan cümlelerde de öznenin varlığı sezilebilir. 

Yüklem tek başına da bir cümleyi oluşturabilir. Yüklemin oluşumunda şart 

çekimli bir kelimedir. Bu durumda özne kullanılan ek vasıtasıyla kendisini ekle 

hissettirir. 

 

 2.1.1.1.1. Yüklemin Özellikleri 

 

 1. Yüklemin geçissiz olduğu cümleler nesne almaz. Eserde örneği fazladır. 

 

tañrı adın anuban girem söze 

tā ki ine tañrıdan raḥmet bize   (1) 

  ḥaḳ seni sulṭān ḳılısar ḳamuya 

  on bir ḳardaşuñ ṭurısar ṭapuya   (28) 

yūsufuñ ḳardaşlarına degürür 

nice gördi yorıldı ḫaber vėrür  (31) 

  ʻār degül mi ṭuravuz ṭapusına 
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  yā varavuz biz anuñ ḳapusına  (34) 

indediler yūsufı getürdiler 

çevresinde yūsufuñ oturdılar (37) 

  eytdiler biz giderüz avın dapa 

  dilerüz yūsuf bile gele ata  (45) 

yūsuf eydür dönmezem tañrı ḥaḳı 

varuram bunlaruñ-ıla ben daḳı       (66) 

  gėrü eve gelicek aġlayalum 

  yūsufı ḳurd ḳapdı baba dėyelüm   (59) 

sever-idi yūsufı ʻedem anı 

geldi ṣordı yaʻḳūba yūsuf ḳanı   (62) 

  şimdi ṭolandı uş henüz daḫı 

  yüri ardından yūsufı baña oḫı  (64) 

ḳaçup yūsuf ol birine sıġınur 

ol daḫı şöyle urur kim oġınur (739) 

  yine döner yalvarur ol birine 

  ol daḫı urur ne beñzer birine   (74) 

bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi       (769) 

  berü gel dėr yūsufa ḳorḳma daḫı 

  öldürmeyem ben seni tañrı ḥaḳı    (83) 

tevbe ḳıluñ bu işe gelüñ yola 

yoḳsa tañrıdan gelür size belā   (90) 

  ol anda gidesiz ḳurtalasız 

  ne ḥācet kim siz bunı öldüresiz   (93) 

geldi şemʻūn yūsufı urdı yüze 

tîz çıḳarġıl ṭonuñı vėrgil bize    (96) 

  yūsuf eydür aña ėy ḳatı yürek 

  ölürem ṭonı ḳoy kefen gerek  (97) 

żābîl geldi ṭutdı elin yėre ḳor 

yehūdaya döndi yūsuf yalvarur  (98) 
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 2. İsimler, ek-fiil alarak yüklem olmuşlardır. Bu tür cümlelerde nesne 

seyrek olarak yer alır. 

 

ol zamānuñ hūd idi peyġāmberi 

vėr ṣalavāt müzdine anuñ arı      (108) 

  bu söz-idi yūsufa belā ėden 

  kem nesneye ṣatup var ėden   (194) 

çünki gördüm şükr ü minnetdür aña 

kim ėrdürdi seni bañagörmege   (121) 

  eytdiler yalancıdur bir ʻaybı bil 

  uġrıdur ḳaçguncıdur gey ṣaḳlaġıl   (214) 

ol kişi eydür altun aḳçam yoḳ-durur 

uş bilemce kalā ḳumaş çoḳ-durur (216) 

  yūsuf eydür ben ḳulam ḥaḳîḳati 

  tañrı ḳulıyam demekdi niyyeti   (222) 

hem ḳaçaḳdur hem yalancı gey ṣaḳın 

hem uġrıdur ḳoymaġıl māluñ yaḳın     (226) 

  ṣatun aldı yūsufı ėşit dede 

  ḳulı-y-ıdı diler kim ala gide  (230) 

göçdi ḳāfile gitdi ḳaranluḳ gėce 

ṣormaġıl kim yūsufuñ ḥāli nice  (234) 

  ḳullarına buyurur eydür bilüñ 

  begüñüz budur baña ṭapu ḳıluñ  (255) 

adı beynān ol şehrüñ şehir içi 

ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı (258) 

  yūsuf eydür benüm bir tañrım var 

  ol yaradur dünyada her ne ki var    (260) 

aña yaḳın vardı bir şehr daḫı 

kāfir idi ol şehrüñ ḳavmi daḫı  (265) 

  eytdiler budur bu ḳāfilenüñ başı 

  aṣlı görklü kendi muḳbil kişi (275) 
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 3. Yüklem, tek bir kelime olabileceği gibi bir kelime grubundan da 

oluşabilir. Eserde, yüklem genellikle tek kelimeden oluşur. 

 

yine andan ṣoñra ėrdi bir şehre 

kim ol şehrüñ ḳuds-ıdı adı yara   (269) 

  şöyle ḳaldı ḳamu anı ṭañlayu 

  cümle aña ṭapdılar tañrı dėyü   (268) 

bir begi vardı anuñ büte ṭapar 

dün ü gün tañrı dėyü anı öper   (270) 

  düşde gördi ol yūsuf peyġāmberi 

  söyler aña ḳarşu çıḳ tîz gel beri    (271) 

ol melik uyanur uyḫudan ṭurur 

at biner yūsufa ḳarşu varur (272) 

  ʻaḳlı gelür başına dėrür ögi 

  ṣorar eydür bu mıdur ḳāfile begi    (274) 

iki ḳat oldı ṭapu ḳıldı aña 

elini alup gelür şehrden yaña   (276)  

  görelüm nʻėder bize büt söylesün  

  ḥālümüzden bir ḥikāyet eylesün     (282)   

her kim görürse beni ʻaḳlı gider 

küllî bir kezden dėr cānın terk ėder  (293)      

  her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 

  levḥüzre bile yazılmış-ıdı  (323) 

uyanu gelür zelîḫā uyḫudan 

beñzi güler emîn olur ḳayġudan  (343)     

  ḳutlu ḳuldur bu oġlan añlaġıl 

  benden daḫı yeg bunı aġırlaġıl   (419)  

zelîḫā eydür zî ki bildüñ sen işi 

içümdedür oñulmaz baġrum başı (451)    

  bir sarāy eylet baña yavlaḳ ulu 

  nice kim vaṣf eyledüm şöyle ḳılu   (479)    

deve yükidür dėdügüm anı bil 
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 ėtmeyesin ėşek yüki bellü bil     (957)     

 

 4. Eserde, devrik cümle yapısıyla oldukça sık karşılaşmaktayız. Bunda, 

eserin mesnevi oluşu ve vezin büyük rol oynar. 

 

gör anı kim saña ḳulumdur dėyen 

nice ḳul oldı saña ḳarşu ʻayān       (853) 

  anı ʻācib eylegil sen özüñe 

  ṭanışuḳçı ḳıl anı kendüzüñe  (855) 

yūsufuñ var-ıdı bir gey atı 

yūsuf binse kişner-idi gey ḳatı    (857) 

  çıḳar şehrden yūsuf görür bir ġarîb 

  ṭonı yırtuḳ kendüsi ṣayru ġarîb         (862) 

cebrā’il geldi gėrü şol dem aña 

eytdi ḥaḳ üküş selām eyler saña   (864) 

  şimdi sen begenmedüñ yūsuf bunı 

  tevbe ḳıl ḫilʻat gėydür ḫoş ṭut anı     (866) 

görklü ḫilʻat gėydürür yūsuf aña  

tevbe ḳılur döner tañrıdan yaña     (867) 

  imdi diñle ol zelîḫā ṣıfatın 

  nice oldı eydeyim ḥāliyetin   (868) 

görmez oldı aġlamaḳdan gözleri 

gėce gündüz yūsuf oldı sözleri   (871) 

  ısmarladı zelîḫā bir ʻavrata 

  ol vaḳt kim yūsuf gele bundan öte  (877) 

yūsuf eydür sen ḫaber vėr bileli 

ṣor anlara niçe gündür geleli      (961) 

  yūsuf ėşidür bunlardan bu sözi 

  aġlar anda bunlara göynür özi   (969) 

bunda geldi onumuz uş ṭapuda 

evde ḳaldı birümüz ḳulluḳėde    (973) 

  çünki girür bünyāmîn ol ḫalvete 
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  ḳardaşın görür teginür devlete  (1110)  

yāḫūd ol ḳız ḳardaşuñ dünyā ḫatun 

ḳırḳ yıldur ki gėymedi bir ṭon bütün    (1117)  

  eytdi ḳardaş evlendüñ mi eyt yine 

  oġluñ ḳızuñ oldı mı adları ne    (1118) 

ḳanlu ṭonın getürdiler babama 

aġladı çoḳ ḥaḳ çalapdan ṣabr uma    (1123 

  üçünci ad vėrdüm yūsuf dėyü 

  maḳsūdum seni añam unutmayu    (1125) 

bünyāmîn varur bunlaruñ ḳatına 

ḳardaşın görüp yėtip murādına  (1128) 

  muḫtaṣar geldi bu söze bu yazu 

  du‘ā ḳıldılar yūsufa düpdüzü   (1137) 

 

 5. Yüklemden sonra gelen  ''mI'' soru takısı yükleme dahil olur. Bilindiği 

gibi Eski Anadolu Türkçesinde soru takısı yalnızca dar ünlülüdür ve büyük 

ünlü uyumuna uyar. 

 

çün muḥammed şefāʻatçumuz ola 

ʻaceb midür ḥaḳ size raḥmet ḳıla     (821) 

  döndi eydür bilmedüñ mi sen beni 

  ḳul benümsin ṣatun aldum ben seni   (895) 

eytdi ḳardaş evlendüñ mi eyt yine 

oġluñ ḳızuñ oldu mı adları ne  (1118) 

  ṣordı yaʻḳūb nebî ilkin aña 

  alduñ mı yūsuf cānın eytgil baña   (1213) 

yūsuf eydür almışsız etmegini 

gėrçek midür çıḳarmışsız göñlegini  (1295)  

  döndi eydür eytmedüm mi ben size 

  yūsufuñ iyisi uş gelür bize     (1385) 

cebrā’il döne bunlara söyleye 

nebîñüz ʻaceb muḥammed mi dėye  (774) 
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  yaʻḳūb eydür ḥācetüñ var mı dėgil 

  vėreyim baġışlayam sen dilegil  (693)  

yaʻḳūb eydür adını ṣorduñ mı anuñ 

kimdügin soruban gördüñ mi anuñ  (691) 

  ʻār degil mi ṭuravuz ṭapusına  

  yā varavuz biz anuñ ḳapusına   (34) 

varuñ avlañ ṭutuñ getürüñ ḳurdı baña 

yūsufı yėdi mi ṣorayım ben aña          (150) 

 

 6. Sıralı cümlelerde -örneği az da olsa- yüklemi oluşturan ek ya da 

kelimenin sürekli tekrarlanmayıp sonda bulunduğunu görüyoruz. Bazı 

durumlarda, yüklemi oluşturan kelimenin de tekrar edilmeyip düştüğü görülür. 

Bu duruma veznin neden olduğu açıktır. 

 

yūsuf ol ḳardaşlarına buyurur 

üküş ḫilʻat at ḳatır deve vėrür (1395) 

  eytdi dün gün ṭapar-ıdum ben seni 

  ṭulaz yoḫsul aç ḳoyduñ āḫir beni   (886) 

ayruġa varma dėdüñ ḫoş söyledüñ 

sen benümsin ben senüñ ḳavl eyledüñ   (497) 

  çün ėşitdiler bular uşbu düşi 

  ʻacebleşür ṭañlaşurlar bu işi   (32) 

üçünci sārādur dördünci yaʻḳūb 

dört devletlü yatarlar birbirinden ḫūb   (1469) 

  hem ḳaçaḳdur hem yalancı gey ṣaḳın 

  hem uġrıdur ḳoymaġıl māluñ yaḳın     (226) 

eytdi kim ol göñlek yırtuḳ ola 

ardı bütün öñ eteği yırtıla    (560) 

  zelîḫā gėrçek ola ol yūsuf yalan 

  yūsuf ola zelîḫāya fitne ḳılan    (561) 

eytdi kesmeñ dėmeyince size anı 

çaġırdı yā yūsuf ḳandasın ḳanı    (585) 
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 7. “-ol” yardımcı fiili, sıklıkla birleşik-fiil grubunun yardımcı fiili olarak 

kullanılsa da , eserimizde fazla sayıda olmamakla beraber ana fiil olarak da 

kullanılmıştır. 

 

kişinüñ kim bunca ḳardaşı ola 

yā anuñ bunca bile işi ola       (80) 

  şol ḳadar kşm biñ iki yüz yıl ola 

  göresin yūsuf yüzin anda gele    (114) 

yaʻḳūb eydür bu sebʻîn yıl mı ola 

yāḫud yėtmiş gün mi yūsufum gele    (134) 

  ṣataruz bunı neye kim ola 

  altun aḳça ḳıymetsiz yarmaḳ pula    (215) 

vezîr eydür geleli bėş gün ola 

kenʻandan geldiler hem buġday ala    (962) 

  ḳamusınuñ alnında nişānı ola 

  uçmaġa gireler ol nişān-ıla    (803) 

böyle yormış düşini ol atası 

mıṣr milki senüñ ola ḳamusı    (982) 

  bir gün ola kim görem yūsuf yüzin 

  hem ėşidem söyleye ṭatlu sözi    (1229) 

döndi eydür düş gördüm ṣordum aña 

şöyle oldı ne kim ol dėdi baña    (716) 

  birgün oldı kim yūsuf geldi gėçer 

  geldi ʻavrat zelîḫāya rāzı açar    (1880) 

eydür ḳardaş evlendüñ mi eyt baña 

oġlın kızuñ oldı mı adları ne     (1118) 

  ʻaḳîḳ zebercedden olsun hem başı 

  ayaġın yaḳut ḳılsunlar ol ḳuşı    (470) 

uş degürdüm selāmın anuñ saña 

gey duʻāñ olsun senüñ andan baña    (690) 

  yā benüm körpe ḳuzum ḳurbān özüm 

  saña olsun ėy benüm dürlü nāzum    (1222) 
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dāye eydür ʻışḳ işi şöyle olur 

ʻāşıḳuñ ūdı gitse risvā olur    (456) 

  bunuñ üzre çünki elli yıl olur 

  ol ḫoca ol ḳuyuya yine gelür    (184) 

mîşelüm eydür sözüm diñle benüm 

benüm atam ḳardaşun olur senüñ   (1099) 

  varur yaḳūb aşnuġı yėrine 

  birḳaç gün olur bunlar anda yine    (1454) 

her işi kim yūsufuñ olur-ıdı 

aña eytse ol tamām ḳılur-ıdı    (1350) 

  üçünci yıl yine gördi ṣūreti 

  ḳanda olursın dėr ü ṣorar ḳatı    (341) 

 

 2.1.1.2. Özne 

 

 Özne, bir cümlede işi yapan ögedir. Yüklemle beraber cümlenin temel 

ögesidir.  

 2.1.1.2.1. Özellikleri 

  

 1. Özne, yüklemi isim ve oluş bildiren fiil cümlelerinde, "olan", diğer fiil 

cümlelerinde "yapan"dır.57 

 

ḫoş ṣalavāt vėrelüm muḥammede 

ol yazuḳlular gönüci aḥmede      (10) (Biz) 

  vėrür-isevüz ṣalavāt biz arı 

  töküle bizden günāh ne kim varı  (11) 

zî şîrîn söz yūsuf ḳıṣṣası 

diñleyenüñ gide göñli ġuṣṣası (15)     

  olmaya kim söyleyesin daḫıya 

  ėşide düşin saña ḳaḫıya  (26)    (O) 

                                                           
57  Özkan, Sevinçli, a. g. e, 127 
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eytdiler sulṭān olursa ol bize 

buyruġ ėdiserdür ḳamumuza   (33)     

  ʻār degül mi ṭuravuz ṭapusına     

  yā varavuz biz anuñ ḳapusına   (34)   

bunuñ düşi ṭoğru gelürse nʻėdevüz 

eytdiler gelüñ bunı öldürevüz (42)    

  eytdiler biz giderüz avın dapa 

  dilerüz yūsuf bile gele ata  (45)    

yaʻḳūb eydür diñleñüz uşbu düşi 

düşüm olur görürem on bir ḳuzı   (46)   (Ben) 

  siz varasız dümügesiz oyuna 

  ḳorḳaram kim yūsufuma ḳurd yöne   (49)     

eytdüm ḳardaş ḳardaşa nite ḳıya 

bu ḫayal gėçdi içümden ėy uya   (81)  

  yūsuf buyurdı ki ḫōn getürdiler 

  iki iki bir yėre oturdılar   (1131) 

ata ana bir ḳardaş iki ikin  

otursun ṭa‘ām yėsün ṭoysun dėdügin    (1132)    

  çün ṭa‘āmdan bunlar fāriġ oldılar 

  ḳamusı yūsufa alḳış vėrdiler    (1136) 

ol zamānda uġrulıḳ ḳılan ḳanı 

ḳulluk ḳılur iki yıl düni güni  (1145)  

  yūsuf bindi kürsîye ḥükmėyledi 

  yüklerini aratdı gör n'ėyledi    (1147) 

 

 2. "-mAk gerek" gereklilik kipinin üçüncü şahsının yüklem olduğu 

cümlelerde özne bulunmaz. Bu nedenle eserde de aynı yapıdaki cümlelerde 

özne bulunmamaktatdır. 

 

degme direk arası altun tegek 

salḳumunı incüden ḳılmaḳ gerek   (468) 

  yūsufa eydür düşi nʻėtmek gerek 
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  yūsuf eydür ḫazne terk ėtmek gerek (823) 

yūsuf eydür imdi nʻėtmek gerek 

göñlegümi atama iltmek gerek (1324) 

  

 3. Özne, kelime ya da kelime grubunun yanında ek olarak da görülebilir. 

Eserde bunun örneklerine sıklıkla şahit olmaktayız. 

 

eytdi beni gel mıṣrda istegil 

yoḫsa oturġıl yėrinde iñlegil   (345)     

  imdi yandum bu ilden ol il ıraḳ 

  ḥasretinden ölürem eyle yaraḳ (347)     

altı günde düni güni atlu gider 

ol aradan mıṣıra andan ėrer (350)    

  kişilerin gönderür dilemege 

  dileyüp ḳızı aluban gelmege   (355)    

sözi muḫtaṣar ḳılalum ėy yara 

ḫaber eydürler varup ḳuteyfere  (377)     

  yūsuf eydür varalum büt-ḫānete 

  görelüm bunlar size ne söyleye   (431)    

için ḳoḳuş eylesünler şöyle ki var 

ḳarnını ṭolduruñuz müşg ü ıpar     (471)     

  söylemekden ġıybet dilüñüz saḳlañuz 

  yoḫsa müzdüñ yazuġa döner añlañuz   (578)   

eytdiler zelîḫāya gelmiş belā 

ʻāşıḳ olmış ol birʻimrānî ḳula  (570)   

  yūsuf eydür ben sizi aġırlayu 

  buġday vėrdüm ḳamu ḫalḳdan yėgleyü    (1149) 

ḳamu başın yėre ḳodı utanu 

ṭurdılar el yüzlerine ṭutunu    (1150) 

  eytdiler bizden ėşit sen gėrü söz 

  uşbu oġlanuñ südi ḳanı yavuz   (1151)       

dört yıl anı besledi tîmārlayu 
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vėrdi bir gün ya‘ḳūba ısmaralayu    (1154) 

  kiçi oġlın ṣattuñuz ḳuldur dėyü 

  alduñuz bahāsını ḥarām yėyü   (1168) 

ḥayrān oldum ṭañladum göreliden 

peyġāmber aṣlı-durur anı ėden   (1187) 

 

 4. Özne, genellikle eksiz olmasına rağmen iyelik ve çokluk eklerini 

alabilir. Öznenin bu kullanımına metinde sık rastlamaktayız. 

 

ol ḫatunlar çün sarāya geldiler 

zelîḫā buyurdı turunc getürdiler   (581) 

  mıṣr ehli ʻādeti eyle-y-idi 

  her kişi kim ḳonuḳluḳėde-y-idi  (582)  

zelîḫā daḫı getürdi her birine 

bıçaḳ hem bir turunc vėrdi eline   (584) 

  her biri aldı bıçağı eline 

  ellerin ṭoġradı turunc yėrine   (590) 

ḳulın sever dėyü ṭaʻna urduñuz 

sevdügüm budur ki şimdi gördüñüz  (596) 

  mıṣr içinde sulṭān ola ḳamuya 

  mıṣruñ ehli ḳamu ṭura ṭapuya   (659) 

ʻarab eydür yėrüm kenʻāndur benüm 

bāzergānam ġarîbem bunda cānum      (668) 

  ol aġacuñ budaġı on bir idi 

  bir kesilmiş ḳamusından yėg-idi  (672) 

ḥācetüm vardur benüm şol duʻāya 

ki ḳılasın ḥaḳ bunı yarlıġaya  (696) 

  niçin ırġaduñ başuñı söylegil 

  ögüñden ne gėçdi maʻlūm eylegil   (713)    

döndi eydür varam eydem yā melik 

velî benüm bir ʻahdüm var hünālik  (719) 

  suçum yoḳdur baña dėdi aġlayu 
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  unutmışam bir yıldur ben añmayu  (721) 

uçmaḳ ehli ürkeler ol ṭamudan  

ʻāṣîler geldi dėyeler ṭamudan   (805) 

  geldiler bunlar atası ya‘ḳūba 

  aġladılar dėdiler ėşit baba    (1200) 

oġlanları eytdiler sen aġlayu 

helāk oldun yūsufı unutmayu    (1226) 

 

 5. Özneler, tek kelimeden oluşabileceği gibi, kelime gruplarındandan da 

oluşabilir. Eserde, kelime grubundan oluşan öznelerin sayısı, tek kelimeden 

oluşan öznelere oranla daha azdır. 

 

ʻarş dibinde başın ura secdeye 

ümmetümi baña baġışlaya dėye   (793)     

  getüre ḥayvān deñizinde yuya 

  ṭamu çirki daḫı bunlardan yoya   (801)   

yüzügi birle nişānları sile 

ol nişānları gide ümmet güle (811)    

  çün bu sözi ėşitdi muṣṭafā 

  ol muʻallā müẕekkā müctebā (810)     

gördügince mü’minüñ arta nūrı 

yā rab bize rūzî ḳılġıl ol yėri      (816)  

  vėr ṣalavāt şād ėdüñ muḥammedi 

  ḳurān içre meẕkūrdur anuñ adı   (817)    

çün muḥammed şefā’atçımuz ola 

ʻaceb midür ḥaḳ size raḥmet ḳıla   (821)     

  yėdinci yıl mıṣruñ ehli geldiler 

  özlerini yūsufa ḳul ḳıldılar    (837 

mıṣr ehli vėrür gümiş altun 

buġday alup yėdiler ol yıl ṣatun   (831) 

  yėdi yıldan üç ay ḳalmış-ıdı 

  kim tāḫıl taḫrîsi ükenmiş-idi  (838)   
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cennet ehli cennete çün gireler 

ol maḳamı şüphesiz hem göreler   (845)     

  yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

  ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur  (850)     

yūsufuñ var-ıdı bir gey atı 

yūsuf binse kişner-idi gey ḳatı   (857)    

  yūsuf ḳul-iken sulṭān oldı añılu 

  tañrısı ḳıldı anı şöyle ulu    (888)      

biri şemdîn birisi māmîl adı 

ḳaṣʻandurur ol ḳalanunuñ adı   (920)     

  cihān içre ḥasretüm sensin benüm 

  ḳorḳaram kim görmeyem seni cānum    (1224) 

 

6. Öznenin birden fazla olduğu cümlelerin sayısı azdır.. 

 

 sāḳî vü ḫon-salār yūsuf ol üçi 

söyleşürler her biri ḳılduġı suçı   (623) 

  ʻanbārlar ṭoldurdılar tāḫıl ḳamu 

  on yėdi yıl bay u yoḳsul ėy ʻamū   (828) 

leşker ḥaşem ḳamusı atlandılar 

aldılar ol ḳāfileyi döndiler  (1141) 

  ata ana bir ḳardaş iki ikin 

  otursun ṭaʻām yėsün ṭoysun dėdügin  (1132) 

iḫvān evlād ol ḳamusı dėrilür 

yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur  (1502) 

 

 7. Yüklemi edilgen bir fiille çekimlenen cümlelerin asıl öznesi yerine, 

sözde özne kullanılır. Bunun örnekleri ile fazla karşılaşmayız. 

 

tañrı emriyle dėrile ḳatına 

ḥaḳ çalap ṣora anuñ ümmetine   (1422) 

  yazılmış ben yūsufdan sen yaʻḳūba 
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  selām olsun biñ ḳatla saña baba   (1389) 

deginmişdür oġluñ ulu devlete 

batılmış-durur ol aġır niʻmete    (1216) 

  bünyāmîn yükinde ol ṣāʻ bulunur 

  ḳamu titrer ḳorḳusından oġınur       (1148) 

yūsuf eydür ṣāʻ uġrılandı bilüñ 

ol ḳāfileyi bir uġurda döndürüñ   (1140) 

  maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

  kāfir olan düşe oda suç-ıla   (941)  

köşkler vėre köşk içinde taḫt yüce 

dürlü döşekler döşenmiş uçdan uca  (814) 

  yūsuf eydür hele yoruldı düşüñ 

  tañrı bilür dükendi ʻömrüñ yaşuñ  (643) 

lā-cerem ki on ṭoḳuz yarmaḳ pula 

ṣatılduñ gördüñ emek çekdüñ belā(412) 

  çün biti gelür oḳunur gör nʻėder 

  ṭurdı zelîḫā gönildi mıṣra gider   (350) 

 

8. Sıralı cümlelerde özneler ortak olabilir. 

 

imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ   (17)    (Siz) 

  bir gėce yatur-iken ol düş görür 

  ėrte ṭurur anı yaʻḳūba ṣorar          (21)   

çün ėşitdiler bular uşbu düşi 

ʻacebleşür ṭañlaşurlar bu işi   (32) 

  anı bunda indeyelüm ṣoralum düşin 

  ol ḫod bize eydivėrür görişin     (35)    (Biz) 

indediler yūsufı getürdiler 

çevresinde yūsufuñ oturdılar   (37)   (Onlar) 

  siz varasız dümügesiz oyuna 

  ḳorḳaram yūsufuma ḳurd yöne    (49) 
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döndi bunlar söyledi eytdi baba 

biz var-iken ḳurd anı ḳaçan ḳapa   (50)   (Bunlar) 

  yūsufūn başını yur öper ḳuçar 

  gözlerini öper mā-verd saçar     (53)   (O) 

öldürelüm tevbe ḳılalum ḳamumuz 

yarlıġaya suçumuz çalabumuz          (58)    (Biz) 

  ḳardaşları yūsufı aldı gider 

  dünye döndi aġlayu feryād ėder ( 67) 

ümîdüñ kes yūsufdan hîç añmaġıl 

özüñi ögütlegil aġlamaġıl  (1227)   (Sen) 

  ya‘ḳub eydür ümîdümi kesmezem 

  ḫālıḳuma yalvaruram diñmezem    (1228)   (Ben) 

bir gün ola kim görem yūsuf yüzin 

hem ėşidem söyleye ṭatlu sözin          (1229)    (Ben) 

  getürdiler ya‘ḳūba düvîd ḳalem 

  geldi şem‘ūn ḳatına eydür babam    (1240) 

yūsuf aldı öpdi urdı gözine 

döndi söyledi bularuñ yüzine    (1264) 

 

9.  Özneden sonra gelen "daḫı, daḳı"  bağlacının özneye dahil oldğu örnekler 

azdır. 

 

yūsuf eydür dönmezem tañrı ḥaḳı  

varuram bunlaruñ-ıla ben daḳı (66) 

  ḳamusı ṭurdı isteyü vardı yöre 

  ḫoca daḫı çevrünür ḳuyu yöre   (181) 

çünki ol ḳul yalvarur ʻözrin diler 

yūsuf daḫı anuñ ṣuçın ʻafvėder    (251) 

  melik reyyān daḫı hem ḥāżır gelür 

  zelîḫāya anda ol kābîn ḳılur                (910) 

tañrı daḫı ṣırāṭların ḳurdura 

ferişteler anda bekçi ḳıldura    (939) 
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biz daḫı sever-idük hem ḳamumuz 

nitekim severdi anı atamuz  (978) 

  bir ḳardaşı var-ıdı bunuñ daḫı 

  uġrıydı bundan beter ol daḫı (1152) 

eytdiler nite dėdüñ sen bunı 

bize añlat biz daḫı bilelüm anı (1208) 

  

 2.1.1.3. Nesne 

 

 Nesne, cümlede öznenin yaptığı işe maruz kalan, ondan etkilenen ögedir. 

Eserden bazı örnekler verelim: 

 

imdi diñleñ vėreyim size ḫaber 

mıṣrda bir bāzergān vaedı meger  (165) 

  bir gėce yatur-iken ol düş görür 

  anı taʻbîr bilene varur ṣorar        (166) 

zelîḫā eydür kesüñ turuncuñuz 

ḳanı elüñüzdeki bıçaġuñuz   (589) 

  reyyān eydür ṭut elin ilet zindāna 

  ḳul senüñdür nice dilerseñ ḳına   (606) 

zindān ehlin ḳamusın āzād ḳılur 

ḳorlar anda yūsuf yaluñuz ḳalur  (611) 

   uçmaḳdan bir ṭaş getürür levni aḳ 

  incü gibi yaratmışdı anı ḥaḳ (615) 

buyruḳ ṭutar mıṣra varur ol kişi 

bildürür bunlara anda ol işi (621) 

  devesini dögdi gey yaturu 

  yūsuf eydür dögme anı gel berü (666) 

ḥaberüñ vėr baña dėr bir söylegil 

ḳanḳı ildensin ḥikāyet eylegil  (667) 

  ʻarab eydür bir yük aldum ṣatun  
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  aṣṣı ḳaldı bir mıṣrî ḳızıl altun   (670) 

 2.1.1.3.1. Nesnenin Özellikleri 

 

 1. Nesne ikiye ayrılır. Bunlardan belirtili nesne, yükleme "kimi", "neyi" 

sorularını sorduğumuzda cevap aldığımız ögedir. Belirtisiz nesne ise "ne" 

sorusuna aldığımız cevap kısmını oluşturur. 

 

iletdiler bunları bir yėre daḫı 

bilesince varur ol yūsuf daḫı    (1078)  

  aña beñzer bir ḳardaşum var-ıdı 

  bunlar eydürler kim anı ḳurd yėdi    (1084) 

bir ṭoyınca baḳayım aġlayayım 

ḥasret odıyla cānum daġlayayım   (1085) 

  yaʻḳūb anda girür ü hem oturur 

  zelîḫā aña görklü yėmek getürür   (1443) 

yaʻḳūb eydür yüz yigirmi yaşadum 

ben bunuñ gibi ṭaʻām hîç yėmedüm   (1444) 

  bu mıṣr yėrüñ degildür ṭurmaġıl 

  var atañ ḳatına cān ısmarlaġıl    (1448) 

tā ki göre cānı anda sevine 

anı göre aġlamaya avına      (1088) 

  saña eydürse kimüñ oġlısın 

  eydivėrgil aña sözüñ ṭoġrısın (1093) 

döndi eydür imdi diñle sen bizi 

yūsuf atamdur mıṣıruñ ʻazîzi    (1094) 

  bilmezem sen oġlısın ol ḳardaşum 

  bilmedügümden aḳar gözümden yaşum   (1098) 

bunı ėşidür düşer şol dem yėre 

çıġırur örü ṭurur ʻaḳlın dėre  (1103) 

  gelür anı atasına bildürür 

  ṭurdı yūsuf ḫalvat-ḫāneye oturur (1108) 

tîz beni ḳavışdur görem yüzin  
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yā ḳandadur dėr baña eytgil sözin   (1105) 

  yūsuf eydür nite urduñ bu adı 

  maḳṣūduñ eyt uşbu işüñ ne-y-idi   (1121) 

döndi eydür ḳardaşlarum eytdiler 

yūsufı ḳurd yėdi baba dėdiler      (1122) 

 

2. Tek kelimeden oluşan nesnelerle sık karşılaşırız. 

  

yaʻḳūb eydür baña vėrüñ göñlegi 

göreyim göñlegi dėreyim ögi (146) 

  dört yıl anı besledi tîmārlayu 

  vėrdi birgün yaʻḳūba ısmarlayu   (1154) 

anı taḳdı dāye yūsuf  ḳolına 

getürdi ısmarladı atasına   (1156) 

  yūsuf eydür almadum boncuġın ben 

  ne ḫod gördüm ben anı baña inan (1162) 

yaʻḳūb anı buldı boncuġı ḳolu 

var gėrü dėr iki yıl ḳulluḳ ḳılu   (1163) 

  yūsuf anda bünyāmîni ṭutdurur 

  buyurur zindān dapa iletdürür   (1169) 

geldi eyitdi sizi ʻazîz oḳıdı 

vardılar gözlerinden yaş aḳıdı   (1189) 

  eger beni ḳamıñuz göreydüñüz 

  kendüzüñüzi unudayduñuz   (1192) 

bunı ėşitdi yüzin urdı yėre 

secde ḳıldı şükr ėtdi ol yüz ura   (1218) 

  cihān içre ḥasretüm sensin benüm 

  ḳorḳaram kim görmeyem seni cānum   (1224) 

anuñ-ıçun yėmedük şimdi aşı 

yoḫsa kemirürdük açlıḳdan ṭaşı (1076) 

  yūsuf eydür iletüñ ayruḳ sarāya 

  tā ki bunlar ṭoyınca  taʻām yėye     (1077) 
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bunı böyle dėr içinden sıġınur 

yėre döşer bir uġurda oġınur       (1225) 

 

3. Nesne kelime grubundan oluşabilir. 

 

bindi altun kürsiyi götürdiler 

şehre taḫt üzre anı yėtürdiler (757)   

  bu ḳapuya uġradı benüm yolum 

  ḳapucı bilmezmiş dilüm benüm  (1038)     

ol mıṣır ḫatunların dėrsün melik 

zelîḫā daḫı ḥāżır bolsun hünalik   (738)    

  ṣorar anlara ki sizler eydüñüz 

  elüñüzi ne sebebden kesdüñüz  (742)    

melik eydür tîz imdi varġıl aña 

ṣor düşümi añladuġuñ dė baña   (718)     

  muʻabbirler bilmediler ol düşi 

  eytdiler biz bilmezüz nʻola işi   (709)     

imdi diñle ol melik reyyān işin 

nice düş görüp nice yordı düşin   (705)   

  düşi içinde yėdi sıġır görür 

  ḳamu semiz şöyle kim nāzük yürür  (706)     

yėmegi vü içmegi unudalar 

çün senüñ yüzini baḳup göreler   (841)     

  çıḳardı bir demlūc vėrdi aña 

  ḳızıl yāḳutdan idi nʻėdem saña   (1042)     

yudılar ḫoş ol yūsuf peyġāmberi 

ṣardılar kefen aña temîz arı  (1503)    

  ol kerîmdür suçuñuz saġışlaya 

  bildüre size ḳamu baġışlaya    (7) 

bundan ṣoñra imdi añla söz yatın 

nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin (13) 

  eydivėr ta‘bîrini anun baña 
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  eydeyim ol gördügüm düşi saña    (23) 

döndi ya‘ḳūb söyledi eytdi cānum 

saḳla düşüñ sözümi ėşit benüm        (25) 

 

4. Bir cümlede birden çok nesneye rastlanabilir. Bunun şartı nesnenin aynı türden 

olmasıdır. 

 

ḥasret odı yandurdı içüm ṭaşum 

ol sebebden eksilmez aḳar yaşum  (1086) 

  destārını yüzügini vėrmedi 

  göñlegümi iletüñ dėyü ısmarladı  (1328) 

yūsuf ol ḳardaşlarına buyurur 

üküş ḫilʻat at ḳatır deve vėrür   (1395) 

 

 5. Belirtili ve belirtisiz nesne aynı cümlede bir arada olmaz. Bu durumla  

sıklıkla karşılaşırız. 

  

bünyāmîn aldı nʻėdesin bilmedi 

sırça ṣandı aña raġbet ḳılmadı  (1044) 

  güldi yūsuf ḳoluña ur dėr anı 

  ilteyim ḳardaşlaruña dėr ben seni (1045) 

yūsuf iletdi anı ḫoş bir sarāya 

söyler eydür var otur bu araya (1046) 

  gele ol ḳardaşlaruñ seni bula 

  sen oturġıl bu arada ḫoş güle  (1047) 

niçeler bilmezdi anuñ dilin 

nā-ḫod bilür görürse şehrüñ yolın   (1027)   

  yüzüñi büri deve üzre otur 

  ḳardaşuñı var saraya sen getür   (1030) 

eytdiler and içerüz biz ḳamumuz 

saḳlayavuz gelmeye aña yavuz (1013) 

  vėrür buġday bunlar baġlar yüklerin 
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  yüklerinde gizledür vėrdüklerin (986) 

ėrdiler bunlar ėvine tîz ėti 

gördi yaʻḳūb bunları güldi ḳatı (986) 

 

6. Nesneden sonra gelen dahı bağlacı nesneye dahil olur.` 

 

gözlerini bunlaruñ daḫı açar 

ḳamunuñ üstlerine mā-verd saçar  (1313) 

  göñlüm anuñ-ıla avınduġını 

  yaz daḫı ol anda ḳalduġını (1249) 

şemʻūnı daḫı oḳuñ gelsün baña 

eydeyim ben derdümi ḳamu aña  (1238) 

  çünki ben anuñ daḫı yüzin görem 

  maḳṣūduñuz ne-durur sizüñ vėrem  (1008) 

at daḫı getürdiler kim ol bine 

gör ki ne gelür yūsufuñ diline  (642) 

  hem ṭonın daḫı yūsufuñ çıḳarur 

  alur anı melik reyyāna varur  (603) 

yazdurġıl yūsuf sözin naḳḳāşa 

senüñ ṣūretin daḫı bile paşa    (473) 

 

7. Eserde belirtili nesneyi bildiren ekler daima dar- düz ünlülüdür. 

 

kişner ol at ėşidür anı ḳamu 

leşker ü ḥaşem dėrilür ėy ʻamū  (861) 

  maḳṣūdumuzı ḥāṣıl ḳıl ėy kerîm 

  kim görevüz dîdāruñı ėy raḥîm   (847) 

yūsufı ṣatan ḫoca daḫı gelür 

ḳırḳ oġlıyla kendüzini ḳul ḳılur (850)  

  yėmegi vü içmegi unudalar 

  çün senüñ yüzüñi baḳup göreler  (841)  

altıncı yıl oġlın ḳızların vėrdiler 
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yūsufa buġday aluban yėdiler     (836) 

  şefāʻatçıdur bizi ol dileye  

  ḥaḳ sözin ḳabūl ḳıla yarlıġaya  (818) 

yā bizden gider bunı ḳurtulalum 

yā bizi ilet ṭamuda yanalum  (808) 

  ʻarş dibinde başın ura secdeye 

  ümmetümi baña baġışla dėye    (793) 

ümmetüñi ben saña baġışladum 

ben kerîmem bil ki kerem işledüm  (795) 

  döndi eydür ḳardaşlaru eytdiler 

  yūsufı ḳurd yėdi baba dėdiler       (1122) 

imdi ėşidüñ yūsufı kim n'ėder 

yüzin örter ḳardaşlarına gider    (1129) 

  yükini yūsuf bunlaruñ eyledür 

  bünyāmin yükinde ṣā‘ı gizledür    (1138) 

ol dāye yūsufı severdi ḳatı 

bir boncuġı var-ıdı ḳıymetî    (1155) 

  aġırla atamuzı ṭutma anı 

  bizden ṭutġıl biz eyledük bu ḳanı    (1172) 

yūsuf eydür suçsuzını ṭutmazam 

suçsuzı ṭutup żālimden olmazam    (1173) 

 

8. Bazen nesneler, açıklayıcıları ile birlikte verilmiştir. 

 

 çıḳar şehrden yūsuf görür bir ġarîb 

 ṭonı yırtuḳ kendüsi ṣayru ġarîb (862) 

 

 9. Mensur eserlerde genelde yüklemin önünde yer alan nesne, eserimizde 

sabit bir yere sahip değildir. Bunda, eserin munzum oluşu ve veznin etkisi 

büyüktür. 

 

ḥaḳ çalabuñ ḳudreti gör n'ėyledi 
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ṣaneme dil vėrdi şol dem söyledi (435) 

  yūsuf eydür benüm tarum anları 

  ḫurd uşatdı ṭaġıldı pāreleri  (440) 

ol bilür hem eşkere gizlüleri 

ol vėrür ḳamuya rızḳı ṭavarı (443) 

  anı gördi yūsufı sevdi ḳatı 

  düşvār oldı yūsufuñ ḥāli yatı (446) 

gün geldükçe eti teni ṣararur 

ʻışḳ odı yaḳar anı ṣayru ḳılur (447) 

  gördi ḥekîm zelîḫā göñlini ṭar 

  bildi ṭabîb kim içinde ʻışḳı var (449) 

ḳuteyfer birgün gelür anı görür 

varur oturur bir tabîbi getürür   (448) 

  saña eytdüm bildürdüm ėşit ḥāli 

  lāyıḳ mıdur kim severem uşbu ḳulı (434) 

zelîḫā birgün ṭutar yūsuf elin 

eytdi gel kim gösterem bütler evin (429) 

  söyledi adam dil-ile eyle bil 

  gör bahānı tañrıya sen secde ḳıl   (410) 

sözi muḫtaṣar getüreyim dile 

ḫazne mālı cümle geldi dėnile   (384) 

  alalum bünyāmîni girelüm yola 

  bu şehrde kim var bize ḳarşu gele    (1178) 

hem sıġaġıl arḳasın elüñ-ile 

geldi māmîl sıġadı eyle ḳıla    (1181) 

  yehūdā eydür diñdrüñ cānum 

  sıġadı belüminbir oġlan benüm  (1185) 

eger beni ḳamuñuz göreydüñüz 

kendüzüñüzi unudayduñuz   (1192) 

 

10. İç içe birleşik cümlelerin iç cümle kısmını genellikle nesne oluşturur. 
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eydür anda kim gördüñ sen ayıḳ 

gün inerdi üstine anda bayıḳ   (172)      

  ḳullarına buyurur ḳamu ṭuruñ 

  düşünüñ taʻbîrini isteñ buluñ (180) 

ḳullarına ṣu getür dėr buyurur 

iki ḳul şol dem ḳuyuya yügürür  (186) 

  ol ḳuyuda geldi aña cebrā’il 

  eytdi yūsuf imdi çoḳ bahānı bil    (196) 

eytdi ėy ḳādir çalap döndüm saña 

tevbe ḳıldum suçum baġışla baña (299) 

  eytdiler bir ḳulumuz vardı bizüm 

  diñleñüz kim size gelmiş doġru sözüm   (206) 

eytdiler ḫoca bu ḳulı ṣataruz 

şöyle ucuz kim yabana ataruz (211) 

  ol kişi eydür ʻaybını eydüñ bize 

  eydüñüz kim bahāsını vėrem size  (213) 

ḳullarına buyurur eydür bilüñ 

begüñüz budur buña ṭapu ḳıluñ (255) 

  ol melik gördi anı batdı ṭaña 

  eydür sıġındum seni yaradana (287) 

sulṭān-ımış añladum bildüm anı 

mıṣra gel dėdi bulasın sen beni (346)  

  geldi eytdi sizi ‘azîz oḳıdı  

  vardılar gözlerinden yaş aḳıdı    (1189)  

yūsuf eydür iki kez geldüñüz 

delim ḥürmetler aġırlıḳlar bulduñuz   (1190) 

  yūsuf eydür atañuz aġırladum 

  yoḫsa ben ḳamuñuzı hep ḳıraydum    (1195) 

yūsuf eydür uġrı buldum sizde ben 

zindāna urdum suç ėtdüm anı ben      (1196) 

  yehūdā eydür siz varun ben varmazam 

  bünyāmîni yaluñuz ḳoyamazam (1198) 
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beşîr eydür avrata ḥālüñ degil 

sen ne ‘avratsın baña bir söylegil    (1369) 

 

11. İsim cümleleri, genelde nesne almazlar. Eserde örnekleri fazladır. 

 

adı ṭaymūs yüz yigitden artuḳ süsi 

zîki vėrmiş aña ʻālem tañrısı    (327) 

  ḳızı zelîḫā düşde gördi bir ṣūret 

  yūsufuñdı düşde gördi ol ṣūret  (329) 

sulṭān-ımış añladum bildüm anı 

mıṣra gel dėdi bulasın sen beni  (346) 

  söz üküşdür çünki ol mıṣra gelür 

  pādişāhuñ sarāyında oturur   (357) 

söyler eydür bu degil benüm begüm 

uyur-iken düşde üç kez gördügüm   (364) 

  ol kişi eydür peyġāmber-imiş aṣluñ 

  sen ṣıddıḳsın ḳabūldur duʻāñ senüñ  (399) 

ḳutlu ḳuldur bu oġlan gey añlaġıl 

benden daḫı yėg bunı aġırlaġıl     (419) 

  ayruġa varma dėdün ḫoş söyledüñ 

  sen benümsin ben senüñ ḳavl eyledüñ   (497) 

eyde ṣırāṭ böyle ince hem yüce 

ḳaranluḳ dün gibi ṣanasın gėce    (514) 

  ṭurugeldi ol dem ḳuçdı anı 

  n'ėylesin ‘aşıḳ-durur göynür cānı    (532) 

bėşikdeki genç oġlan baña ṭanuḳ 

ṣor ki yūsufda yoḳ-durur yazuḳ     (553) 

  ḳuteyfer götürdi ol genç oġlanı 

  ṣordı aña suçlu kim-durur anı     (558) 

mıṣr ehli ‘ādeti eyle-y-idi 

her kişi kim ḳonuḳluḳ ėde-y-idi    (582)  

  eytdi kesmeñ dėmeyince size anı 
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  çaġırdı kim yā yūsuf ḳandasın ḳanı         (585) 

uşbu sözde bir ḥikāyet var daḫı 

eydeyüm ėşidesin anı daḫı   (617) 

 

 12. Bazı durumlarda nesneyi oluşturan ekin düştüğünü görürüz. Az örneği 

vardır: 

 

bunlar eydür bizden ėşitgil bu söz 

siz daḥı severdüñüz görseydünüz  (977) 

  bildüñüz mi neden öpdüm ben bu biti 

  severem dėdi  atañuzı ben ḳatı     (1265) 

 

 2.1.1.4. Zarf 

  

 Zarf, bir cümlede yapılan eylemin zamanını, nasıllığını, niceliğini ve 

yapılış tarzı gibi yönlerini belirten ögedir.  

 

 2.1.1.4.1. Zarfların Özellikleri 

 

1. Zarflar, tek kelimeden oluşabilir. 

 

imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ (17)  

  bir gėce yatur-iken ol düş görür 

  ėrte ṭurur anı yaʻḳūba ṣorar   (21) 

gördüm ay u güneş on bir yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz  (24) 

  yūsufuñ ḳardaşlarına degürür 

  nice gördi yorıldı ḫaber vėrür  (31) 

ḳuşaḳ baġlar yūsufuñ berk bėline 

vėrdi elin ḳardaşları eline  (54) 
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  ısmarlar yūsufı bunlara ḳatı 

  imdi ne ḳılur ėşit ḥaḳ ḳudreti  (55) 

şimdi ṭolandı uş henüz daḫı 

yüri ardından yūsufı baña oḫı  (64) 

  rūbîl daḫı yūsufı urdı yüze 

  şöyle urdı kim n'ėdeyim ben size  (71) 

ger ḳılursañuz bunı siz dünyāda 

bıraġa tañrı sizi yarın oda  (88) 

  ḳalasız siz ṭamu dibinde ebed 

  ḳılmaya hergîz size kimse meded  (89) 

geldi şemʻūn yūsufı urdı yüze 

tîz çıḳarġıl ṭonuñı vėrgil bize   (96) 

  ḳuyu içinde nagāh eyle orun 

  uçmaḳdan eyle aña ḫoş ḥulle ṭon  (103) 

ṭurdı ėvine gider ol ḳayġulu 

gözlerinden yaş töker ṭolu ṭolu  (137) 

  bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

  gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi    (76) 

 

2. Zarflar, bir kelime grubundan oluşabilir. 

  

şükr ḳıluñ tañrıya leyl ü nehār 

suç ḳıluruz suçumuzı baġışlar   (9) 

  bundan ṣoñra imdi añla söz yatın 

  nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin    (13)  

nażm düzdüm bu sözi dün ü güni 

gör ki ne şîrîn ḥikāyetdür bunı    (14)    

  bir gėce yatur-iken ol düş görür 

  ėrte ṭurur anı yaʻḳūba ṣorar    (21)     

eydür ėy baba yaturdum bu gėce 

bir  ʻaceb düş görürem ėşit nice   (22)     

  yorar-iken yūsufa uşbu düşi 
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  ėşitdi ol yaʻḳūbuñ ögey ḳızı   (29)    

aḥvālini bilelüm anuñ belgülü 

götürelüm aradan fitne ḳılu      (36)    

  nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

  yā nice yordı düşüñ babañ ḳoca   (39)     

gėrü eve gelicek aġlayalum 

yūsufı ḳurd ḳapdı baba dėyelüm  (59)     

  yūsuf eydür dönmezem tañrı ḥaḳı 

  varuram bunlaruñ-ıla ben daḳı     (66)    

bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi  (76)     

  şît kitābın oḳur-ıdı dün gün ol 

  bildürürdi bilmeyene ṭoġru yol   (109)     

hūd oturdı biñ iki yüz yıl tamām 

geldi aña yūsuf ʻaleyhi's-selām  (117)   

  böyle dėdi cebrā’il gitdi işe 

  ḳaldı yūsuf göñli ṭolu endîşe  (127)     

 

 3. Zarflar, yüklemi zaman, tarz, neden, miktar, yön, vasıta ve şart 

bildirerek tanımlar. 

 

bilmezem yėtmiş yıl mı yūsufum gėçe 

yāḫud yėtmiş yıl aramuzda gėçe    (135)  

  bir ḳavulda vardur daḫı geldi bir ün 

  ḳırḳ yıldan ṣoñra gör andan avın   (136)    

ṭurdı evine gider ol ḳayġulu 

gözlerinden yaş töker ṭolu ṭolu (137)     

  eytdiler kim yā baba yūsuf ḳanı 

  ġafil olduḳ ḳurd yėdi aḫir anı   (140)  

gördi göñlek büsbütün yırtuġı yoḳ 

āh ḳıldı aġladı döyindi çoḳ    (148)  

  gerek-ise and içem kim yėmedüm  
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  doġru eytdüm saña yalan dėmedüm  (160)    

ben daḫı ʻayāllarumdan azmışam  

gėce gündüz ḥasretinden yanmışam (161)    

  gėce gündüz aġlamaḳ oldı işi 

  seyl gibi aḳar anuñ göziyaşı   (164)     

bir gėce yatur-iken ol düş görür 

anı taʻbîr bilene varur ṣorar    (166)    

  gördüm iner güneş gökden yėre 

  dürr yaġar ışıḳ düşer ḳamu yöre  (168)    

ol güneş gėrü yaḳamdan tîz çıḳar 

dürr dererem bu gözüm şöyle baḳar  (169)    

  yaraḳ ėtdi ol ḫoca ṭurdı gider 

  gitdiler kenʻān dapa gör kim n'ėder  (177)     

çünki yūsuf yüzini gördi bular 

dillerince yūsufa söylediler (209)       

  her kim görürse beni ʻaḳlı gider 

  küllî bir kezden dėr cānın terk ėder   (293)     

ḳar yaġar yaġmur-ıla heybet ṭolu 

seyl ṣuyıla yazı olur ṭopṭolu     (244)    

  ḳaçmasın dėyü yūsufı baġladı 

  yūsuf yüzin göge ṭutup aġladı   (231)     

var-ısa anuñ-ıçun oldı bu iş 

ḫoca eydür ne ṣorarsın var göriş   (248)     

  

4. Bir cümlede birden fazla zarf olabilir. 

 

bu kez/ añsuzdan güler yūsuf nebî 

gülmedi ʻömrinde hîç anuñ gibi    (76)  

  yūsuf ol dem urġana yapışdı ḫoş 

  ṭartdılar çıḳardılar ḳuyuda ol ḫamūş  (197) 

şimdi ṭolandı uş henüz daḫı 

yüri ardından yūsufı baña oḫı  (64) 
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  yūsuf bir kez āh ėder iñleyü 

  bir ḳara bulut bulut ḳopar gök gürleyü (243) 

gelüñ imdi terk ėdüñ siz bu büti 

ḥaḳa ḳluñ ḳulluġı dün gün ḳatı (262) 

  şöyle ḳaldı ḳamu anı ṭañlayu 

  cümle aña ṭapdılar tañrı dėyü (268) 

on güne degin tamām şöyle gider 

ol birinci gün ėşit kim ol n'ėder    (312) 

  üçünci yıl yine gördi ṣūreti 

  ḳanda olursın dėr ü ṣorar ḳat  (341) 

altı ayda dün ü güni atlu gider 

ol arada mıṣra andan ėrer  (350) 

  bu kez kim kendüzüñi gördüñ zelîl 

  ḳıymet urdı lā-cerem saña celîl  (413) 

 

5. Zarftan sonra gelen "daḫı" kelimesi, zarfla birlikte değerlendirilir. 

 

şimdi ṭolandı uş henüz daḫı 

yüri ardından yūsufı baña oḫı   (64) 

  ol arada her biri şükr eyleye 

  andan ṣoñra daḳı bunları ṭoylaya  (812) 

yaʻḳūb eydür bir bu kez daḫı varuñ 

ol ḳumaşı yine iledivėrüñ     (1018) 

  

 2.1.1.5. Yer Tamlayıcısı 

 

 Yer tamlayıcısı, yüklemin nerede meydana geldiğini ve yönünü belirten 

ögedir. Ya da öznenin eylemini nerede gerçekleştirdiğini anlatan ögeye yer 

tamlayıcısı denir.  
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 2.1.1.5.1. Yer Tamlayıcısının Özellikleri 

 

1. Yer tamlayıcısı, tek kelimeden oluşabilir. 

 

yėdinci yıl mıṣruñ ehli geldiler 

özlerini yūsufa ḳul ḳıldılar   (837) 

  eytdi varduñuz yūsufı varduñuz 

  iletdüñüz yabanda ḳurda vėrdüñüz  (1010) 

çıḫardı yūsuf ayda bir şehrden ʻamū 

baḫar-ıdı yüzine ol ḫalḳ ḳamu   (842) 

  cennet ehli cennete çün gireler 

  ol maḳāmı şüphesiz hem göreler (845) 

cebrā’il gökden yėre indi ki bil 

ḳul kim oldı gör çalaba secde ḳıl  (852) 

  ol at anda ṭurur yūsuf aña biner 

  binicek kişner ol at zî ki hüner  (860) 

yūsuf eydür yaramaya bu bize 

ṣaġ degildür güci yoḳ gele söze (863) 

  cebra’il geldi gėrü şol dem aña 

  eytdi ḥaḳ üküş selām eyler saña (864) 

elin aldı getürdi anı yola 

ol oturdı yol üzre zārî ḳıla (882) 

  baġlu oldum seni tañrı eyleyü 

  ḫatun-iken ben mıṣrda oldum ṭañlayu  (887) 

çalapdan selām getürdi eytdi bil 

zelîḫāyı al kendüzüñe yar ḳıl  (903) 

  kürsi üzre çıḳar yūsuf oturur  

  zelîḫāyı oḳur sarāya getürür (907) 

vezîr eydür geleli bėş gün ola  

kenʻāndan geldiler hem buġday ala (962) 

  kimisi anda anuñ geñez gėçe 
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  kimisi gėçer-iken oda uça  (934) 

rūmuñ issi ḳayṣer eytdi bir ere 

buyuruġum ṭut mıṣra varġıl ėy yara    (618) 

 

 2. Yer tamlayıcısı kelime grubundan oluşabilir. Başka bir deyişle, kelime 

grupları yönelme, bulunma ve çıkma hâli eklerini alarak yer tamlayıcısını 

oluştururlar. Bu durumla sık karşılaşırız. 

  

niʻmet töker yėdürür ol ḳamuya 

bunlar yėrler kendü varur ṭapuya   (965)    

  ḳamusınuñ alnında nişānı ola 

  uçmaġa gireler ol nişān-ıla  (803)     

yūsuf eydür degmiş ola devlete 

hem daḫı mıṣrdaki bol niʻmete   (983)    

  maḳṣūdı nedir anuñ eydem size  

  var-ısa canuñ ṭut ḳulaḳ uşbu söze  (992)     

ger inanduñsa ḥaḳun birliġine 

vėr ṣalavat iblîsüñ körlügine   (995)    

  yaʻḳūb eydür çünli baḳdum ben size 

  ṭatlu iyi geldi hem sizden bize    (1000)     

illā ḳaçan kim varasız ol şehre 

işüñüzi tañrı anda başara     (1020)     

  arı ṭonlaruñ ḳoġıl gey bir ʻabā 

  başuña ṣar ʻimāme gey ḳaba (1029)    

yūsuf iletdi anı bir ḫoş sarāya 

söyler eydür var otur bu araya (1046)    

  her biri kim alur anı eline  

  gėrü gelür bünyāmînüñ ḳolına (1059)     

bünyāmîn varur bunlaruñ ḳatına 

ḳardaşın görüp yėtüp murādına   (1128)    

  yūsuf eydür ben saña ḳardaş olam 

  bir yėrde oturam yoldaş olam    (1135)    
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yükini yūsuf bunlaruñ eyledür  

bünyāmîn yükinde ṣāʻ gizledür  (1138)     

  anı taḳdı dāye yūsuf ḳolına 

  getürdi ısmarladı atasına (1156)     

boncuġum uġrılamış ḳıymetine 

deger-idi on iki biñ altuna    (1159)    

  rūmuñ issi ḳayṣer eytdi bir ere 

  buyuruġum ṭut mıṣravarġıl ėy yara    (618) 

 

 3. Bir cümlede birden fazla yer tamlayıcısına rastlanmaktadır. 

 

tevbe ḳıluñbu işe gelüñ yola 

 yoḳsa tañrıdan gelür size belā (90)    

  yaʻḳūb eydür çünki baḳdum ben size 

  ṭatlu iyi geldi hem sizden bize (1000) 

ḫayra ėrüben batasın niʻmete 

dürlü atlaslar gėyüben devlete (614) 

  tañrıdan avaz gele ol melʻūna 

  iki cihān laʻneti ol maġbūna (516) 

benem dėdügi şunca ḳıldı ana 

uşbu söz ʻibret yeter saña baña (195) 

  yazılmış ben yūsufdan sen yaʻḳūba 

  selām olsun biñ ḳatla saña baba   (1389) 

raḥmet eyle ḳoşana ėşidene 

ʻavfuñı hem şafāʻat ėt yazana  (1528) 

  hem yine bizden selām yārānlara 

  daḫı ol dîn çerāġı imāmlara (12) 

birgün indi azrā’il gökden yėre 

çalap emr-ile yaʻḳūb peyġāmbere  (1212) 

  ben yaʻḳūbdan ol mıṣr issî ʻazîze 

  bir biti yaz görelüm n'ėder bize   (1243) 

ḫaznedār eydür gördüm ben ayıḳ 
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bir ḳuş indi bu ḳula gökden bayıḳ (409) 

  ṭururlarken bunlar anı ṭanışı 

  yūsufdan geldi bulara bir kişi    (1188) 

 

 4. Eserde, yer tamlayıcısını oluşturan ögenin ekinin bazen düşürdüğü 

görülür. Burada veznin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak anlamdan yolla 

çıkılarak bunun yer tamlayıcısı olduğunu anlayabiliriz. Bu durumla sık 

karşılaşmayız. 

 

götürmiş-iken vurdılar anı yėre 

uṣṣı gitdi ṭurdılar ḳamu yöre (69) 

  bıraḳdılar yūsufı derîn ḳuyu 

  kesdiler urġanını ölsün dėyü   (101) 

ḳamusı ṭurdı isteyü vardı yöre 

ḫoca daḫı çevrünür ḳuyu yöre    (181) 

  her kim dilerse kim ala buġday ṣatun 

  bir yüki degerdi iki yüz altun (956) 

 

 5. Bazen de yer tamlayıcısı ekinin yerine, yükleme hâli ekinin 

kullanıldığına rastlamaktayız. Bu durumda da yine anlamdan yola çıkarak yer 

tamlayıcısını tespit etmekteyiz. 

 

yūsuf eydür yā melik ėşit beni 

nedür ol büt kim ṭaparsın sen anı (280) 

  eytdi dün dün ṭapar-ıdum ben seni 

  ṭulaz yoḫsul aç ḳoyduñ sen beni   (886) 

eytdiler baba inanġıl sen bizi 

ḳabūl ėyle sen bizden hem bu sözi    (1235) 

 

 6. Yer tamlayıcısından sonra gelen "dahı" kelimesi, diğer ögelerde olduğu 

gibi yer tamlayıcısına dahil olur ve çeşitli işlevlere bürünür. 
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andan daḫı göçdi gitdi yol yıra 

söz üküşdür ėrdi bu kez mıṣra  (39) 

  imdi ḳorḳaram düşümden gėrü görem 

  gördügüm düşden daḫı ḳayġu yėrem  (48) 

ʻāciz oldı ol ḳuteyfer söyledi 

ḫazinede daḫı mālūm ḳalmadı (385) 

  ḳutlu ḳuldur bu oġlan gey añlaġıl 

  benden daḫı yėg bunı aġırlaġıl (419) 

iletdiler bunları bir yėre daḫı 

bilesince varur ol yūsuf daḫı    (1078) 

  birine ḳurd adı vėrdüm birine ḳanı 

  birine daḫı yūsuf dėdüm anı     (1120) 

on ḳardaş dėr otursun yaña 

bu ṭaʻām yėter size daḫı aña    (1134) 

  bir ḳavulda daḫı gelmiş bir ḫaber 

  ṭaʻām yėrken yūsuf alurdı meger   (1164) 

 

 7. Yer tamlayıcısı ekleri, yer değil de nasılllık, sebep ve sair anlamlarda 

kullanıldığı zaman yer tamlayıcısı işlevini yitirir ve zarf işlevini üstlenirler. Bu 

duruma eserde yoğunlukla rast rastlanmaktadır. 

 

görmez oldı aġlamaḳdan gözleri 

gėce gündüz yūsuf oldı sözleri  (871) 

  ol kişi kim müʻmindür geñez gėçe 

  kāfir olan bir ḳademde oda düşe  (940) 

yūsuf baḳar köşkden anları görür 

yėre düşer bir uġurda oġınur  (958)  

  bir sebebden yigrelendük bize inan 

  söyler-idi atasına düşin yalan     (979) 

şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 

kimsene yoḳ anuñ dilin bilmeklige (1032) 

  anuñ-içün yėmedük şimdi aşı 



186 
 

  yoḫsa kemirür-idük açlıḳdan ṭaşı  (1076) 

tā ki göre cānı anda sevine 

anı göre aġlamaya avına    (1088) 

  bilmezem sen oġlısın ol ḳardaşum 

  bilmedügümden aḳar gözüm yaşum (1098) 

bünyāmîn yükinde ol ṣāʻ bulınur 

ḳamu titrer ḳorḳusından oġınur  (1148) 

  bir gün indi azrāʻil gökden yėre 

  çalap emr-ile yaʻḳūb peyġāmbere (1212) 

eytdiler yoġ oldı bizden birümüz 

aġlamaḳdan görmez oldı atamuz  (1309) 

  heybetinden aʻżāları titreşür 

  n'ėdelüm ḳamu ṭurdı söyleşür  (1315) 

ol sāʻat içinde geldi cebrā’il 

eytdi yaʻḳūb saña buyurdı celîl  (1403) 

  geldi cebrā’il bugün dėdi baña 

  bu yaḳındaʻazrā’il gelür saña  (1450) 

ḳıyāmetde emir ḳıla ol celîl 

ṭamu üzre gele ṭura cebrā’il  (761) 

  imdi yandum bu ilden ol il ıraḳ 

  ḥasretinden ölürem eyle yaraḳ (347) 

altı ayda düni güni atlu gider 

ol arada mıṣra andan ėrer    (350) 

  bu kez añsuzdan güler yūsuf nebî 

  gülmedi ‘ömrinde hiç anuñ gibi    (76) 

her kim görürse beni ‘aḳlı gider 

küllî bir kezden dėr cānın terkėder    (293) 

  eytdiler göster ḳuluñ yüzin bize 

  bir görmege bir altun vėrelüm size    (305) 

her ki vėrür altunı görür anı 

altunı yoḳ ḥasedden çıḳar cānı    (306) 

  eytdiler ṣabrėyle ėresin aña 
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  ṣabrėden ḫayra ėrer öñden ṣoña    (365) 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına    (403) 

  tevbe ḳılur yūsuf anda ṣabrėder 

  zelîḫā görür anı feryād ėder    (523) 

bir ṣā‘at gėçdi yine ḳaṣdėyledi 

ḥaḳ çalap gör ḳudretinden n'ėyledi58    535) 

 

 2.1.1.6. Cümle Dışı Unsur 

 

 Cümlenin öge olarak etkin olmayan, ancak işlevselliğinde rolü olan kelime 

ya da kelime grubuna cümle dışı unsur denir. Edatlar, ünlemler ve açıklayıcı 

cümleler cümle dışı unsurları oluşturur. Eserimizde özellikle ünlem ve ünlem 

grupları cümle dışı unsurların büyük bölümünü oluşturmaktadır. 

 

evvel ebdā bismillāh tañrı adı 

zîrā kim anuñladur sözler ṭadı  (2) 

  hem yine bizden selām yārānlara 

  daḫı ol dîn çerāġı imāmlara (12) 

ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

sulṭānlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ  (27) 

  ʻār degül mi ṭuravuz ṭapusına  

  yā varavuz biz anuñ ḳapusına  (34) 

berü geldėr yūsufa ḳorḳma daḫı 

öldürmeyem ben seni tañrı ḥaḳı   (83) 

  ḳalasız ṭamu dibinde siz ebed  

  ḳılmaya hergîz kimse size meded  (89) 

ėy ʻaceb ḳaçan gele yūsuf dėyü 

yuḳarudan ün geldi sebʻîn dėyü  (133) 

  imdi diñleñ vėreyim size ḫaber  

  mıṣırda bir bāzirgān vardı meger (165)  

                                                           
58  Burada “kudretiyle” anlamında kullanıldığı için kelime zarf işlevi görür. 
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bir ḳara ḳul ḥabeşî bulur anı 

eydür ėy ḳaçar mısın yaʻni  (240) 

  tevbe ḳılsun ṣuçına gelsün yola  

  tā ki gide üstümüzden bu belā   (246) 

ol ḳara ḳul eydür aña ėy ḫoca 

dögdüm ol alduġuñ ḳulı bu gėce (247) 

  yine andan ṣoñra vardı bir şehre 

  kim ol şehrüñ ḳudṣ-ıdı adı yara (269) 

eytdi ėy ḳadir çalap döndüm saña 

tevbe ḳıldum baġışla suçum baña  (299) 

  dördünci gün bėş altun vėren ādem  

  ucuz gördüm ben anı dėrdi dedem (311) 

bu kez kim kendüzüñi gördüñ zelîl 

ḳıymet urdı lā-cerem saña celîl  (413) 

  mıṣr içinde ne ki ʻavrat var ḳamusı 

  ḳavlaşdılar zelîḫāyı ėy ʻamū (569) 

ger yūsufdur ger yād er yā rab 

ḳurtar andan vėr ḫalāṣlıḳ yā ġanî (699) 

  çünki mālik bunlara ḳalur buşar 

  şarāb-dāruñ ögine yūsuf düşer  (711)    

eyde kim ben ṭamuya vardum-ıdı 

ṭamu içre bir ḳavim gördüm-idi  (780) 

  tañrıdan dile buları yā resūl 

  ḳıl şefāʻat bunlara olsun ḳabūl (791) 

yāḫūd ol ḳız ḳārdaşuñ dünyā ḫatun 

ḳırḳ yıldur gėymedi bir ṭon bütün  (1117) 

  çün ṭaʻāmdan bunlar fāriġ oldılar 

  ḳamusı yūsufa alḳış vėrdiler   (1136) 

yūsuf eydür iḫvānuña var ḳavış 

hem saña tedbîr ḳılam bir dürlü iş  (1126) 

  çün buları getürdiler sarāya 

  develerin çökerdi bir araya (1146) 
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yūsuf ṭurdı köşkini tepdi paşa 

titredi saray ki az ḳaldı düşe  (1193) 

  bir gün ola kim görem yūsuf yüzin 

  hem ėşidem söyleye ṭatlu sözin  (1229)   

buyruḳ oldı uşbu şehrden giderem 

sen daḫı gitgil bu şehrden ėy dedem (1452) 
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 3. BÖLÜM 

 

 3.1. CÜMLE ÇEŞİTLERİ 

 

 3.1.1. YÜKLEMEİNE GÖRE CÜMLELER 

   

 3.1.1.1. İSİM CÜMLESİ 

 

 Yüklemi, isim ya da ek-fiil ile çekimlenen bir isimden oluşan cümlelerdir. 

Bu isim, bir kelimeden oluştuğu gibi, kelime grubundan da oluşabilir. İsimler ek-

fiiller ile yüklem haline getirilir. 

 

daḫı bir adı anuñ raḥmān-durur 

baġışlar ḳullarına ġufrān-durur (3) 

  raḥîmdür raḥmet ėder ḳulına 

  şol ḳula kim buyruġında bulına  (4)  

raḥmāndur baġışlaya ḳamusın 

raḥîm-durur göstermeye ṭamusın (6) 

  ol kerîmdür suçuñuz saġışlaya 

  bildüre size ḳamu baġışlaya  (7) 

cömerddür vėre size yüce sarāy 

raḥîmdür ḥūrî vėre degmesi ay  (8) 

  bundan ṣoñra imdi añla söz yatın 

  nicedür eydem yūsuf ḥikāyetin  (13) 

nażm düzdüm bu sözi dün ü güni 

gör ki ne şîrîn ḥikāyetdür bunı   (14)    

  budur āḫir ḳıṣṣalaruñ görklüsi 

  ḳurʻān içre muṣḥaflaruñ yazusı  (16) 

var-ıdı kenʻānda bir server kişi 

adı yaʻḳūb kendü peyġāmber kişi (18) 
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  yūsuf adlu bir oġlı var-ıdı anuñ 

  imdi ėşit bu sözi varsa cānuñ  (19) 

yėdi yaşında idi yūsuf nebî 

ṣūreti ḫūb yoġ-ıdı anuñ gibi (20) 

 ḫoşdur yā oġul senüñ düşüñ 

 sulṭānlıġ-ıla gėçiser ʻömrüñ yaşuñ (27) 

ʻāşıḳ oldı yūsufuñ ṣıfātına 

ārzūlardı kim baḳa ṣūretine (111) 

 çünki gördüm şükr ü minnettür aña 

 kim ėrdürdi görmege seni baña  (121) 

eytdi yā yaʻḳūb sen nebîsin uyan 

peyġāmberler ḳılmaya hergîz bühtān  (157) 

  sulṭān-ımış añladum bildüm anı 

  mıṣra gel dėdi bulasın sen beni   (346)  

 

Ek-fiilin düştüğü görülür: 

 

zî şîrîn söz yūsuf ḳıṣṣası 

diñleyenüñ gide göñli ġuṣṣası  (15) 

  evvel ebdā bismillāh tañrı adı 

  zîrā kim anuñladur sözler ṭadı (2) 

döndi eydür bize bu iş ḫoş degül 

ḳardaşını öldüren ḳardaş degül (87) 

  gördi göñlek büsbütün yırtuġı yoḳ 

  āh ḳıldı aġladı dögidi çoḳ( 148) 

yūsuf eydür aña ėy ḳatı yürek  

ölürem ṭonı ḳoy kefen gerek (97) 

  eytdi destūr vėr baña tā kim varam 

  ne ki ḳurd var ḳamu bunda getürem (158)  

birinüñ adı beşîr birinüñ māmîl 

adları budur bunlaruñ añlaġıl  (187) 

  benem dėdügi şunca ḳıldı aña 



192 
 

  uşbu söz ʻibret yėter saña baña (195) 

eydüler ḫoca bu ḳulı ṣataruz 

şöyle ucuz kim yabana ataruz  (211) 

  göçdi ḳāfile gitdi ḳarañluḳ gėce 

  ṣormaġıl kim yūsufuñ ḥāli nice (234) 

adı beynān ol şehrüñ şehr içi 

ṭolu kāfir ḳamu büte ṭapucı    (258) 

  eytdiler budur bu ḳāfilenüñ başı 

  aṣlı görklü kendüsi muḳbil kişi (275) 

tañrı birdür dėdiler yūsuf resūl 

tañrı birdür ne ki varsa aña ḳul (285) 

  adı ṭaymūs yüz yigitden artuḳ süsi 

  zî ki vėrmiş aña ʻālem tañrısı     (327)  

 

 3.1.1.1.1. Basit Zamanlı İsim Cümlesi 

 

Ek-fiilin basit zamanlı biçimleriyle oluşan isim cümleleridir. 

 

zellîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

ʻāşıḳ olan delü mi ėy uṣdan alu (340) 

  atasına eydür baba düşüm 

  gėrü gördüm bu gėce geydür işüm (344) 

imdi yandum bu ilden ol il ıraḳ 

ḥasretinden ölürem eyle yaraḳ (347) 

  söz üküşdür çünki ol mıṣra gelür 

  pādişāhuñ sarāyında oturur   (357) 

ḳaravaşlar eydürler budur begüñ 

dilsiz olġıl başuña dėrgil ögüñ    (360) 

  eydür ol üç kez düşümde gördügüm 

  budur āḫir dėreyim bir dem ögüm      (375) 

ol kişi eydür peyġāmber-imiş aṣluñ 

sen ṣıddıḳsın ḳabūldur duʻāñ senüñ  (399) 
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  duʻā ḳıl oġul vėrsün çalap baña 

  ḥasretüm şoldur dėdüm ben saña  (400) 

bildi ḥekîm zelîḫā göñlini ṭar 

bildi ṭabîb içinde ʻışḳı var  (449) 

  uşbu bu ḳutludur yüzi bize 

  gey ʻazîz ṭut bu oġul olsun bize (418) 

iki ṣūret birbirin ḳuçmuş-durur 

şöyle ḳuçmış sanasın diri-durur (486) 

  ḳızı zelîḫā düşde gördi bir ṣūret 

  yūsufuñdı düşde gördi ol ṣūret    (329) 

ṣatun aldı yūsufı ėşit dede 

ḳulı-y-ıdı diler kim ala gide   (230) 

  sulṭān-ımış añladum bildüm anı 

  mıṣra gel dėdi bulasın sen beni  (346) 

her birine tañrıdan bir baḫş-ıdı 

levḥ üzre daḫı yazılmış-ıdı     (323) 

  

2. Eserde birleşik zamanlı isim cümlesi saptanmamıştır. 

 

 3.1.1.2. FİİL CÜMLESİ 

 

Yüklemi çekimli bir fiille oluşturulan cümlelerdir. 

 

 3.1.1.2.1. Basit Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Bildirme ve tasarlama kipleriyle oluşturulan cümlelerdir. Tasarlama 

kipleriyle kurulan yüklemlerde zaman olmaz.Bu tür cümlelerde, istek ve 

zorunluluk gibi durumlar olur. 

 

bir sarāy eylet baña yavlaḳ ulu 

nice kim vaṣf eyledüm şöyle ḳılu  (479) 
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  kendüzin sarāy dîvārına yazar 

  gözlerini süzer gözin azar (480) 

yūsufı oḳıdı anda içerü  

girdi yūsuf zelîḫā ṭurdı örü   (481) 

  sarāyuñ yapdı ḳapusın baġladı 

  yūsuf anı göricegiz aġladı (482)  

bu sınıḳlu göñlümi sen eylegil 

saña sıġındum beni sen beklegil (484)   

  iki ṣūret birbirin ḳuçmış-durur 

  şöyle ḳuçmış ṣanasın diri-durur   (486) 

döndi yūsuf eytdi zelîḫāya  

çoḳ emek çekmişsin uşbu sarāya   (487) 

  ėşidür yūsuf utanur bu sözi 

  ol zelîḫā hîç utanmaz kendüzi   (493) 

daḫı ṣırsın sözümi yanmaz özüñ 

gel ḳatumda bir dem otur kendüzüñ   (502) 

  iblîs anda kör ola çoḳ aġlay 

  ḳulların ḥaḳ raḥmetle ṭoylaya (519)  

gėçmeyeler ḳamusı oda düşe 

oda düşen lā-cerem yana paşa  (515) 

  söyleye dürlü lisān ṭañlayasın 

  ṭoġruluġumı benüm añlayasın (556) 

söylemekden ġıybet dilüñüz saḳlañuz 

yoḫsa müzdüñ yazuġa döner añlañuz (578) 

  eytdi bir yıl yatısardur ol tamām 

  bir yıldan ṣoñra anı sulṭān ḳılam (658) 

 

 Eski Anadolu Türkçesinde, şimdiki zaman ekinin görevini genellikle geniş 

zaman eklerinin üstlendiği görülür. Bu durum incelenen eserde de aynıdır. 

 

sen yā melʻūn fitne ḳılma gey ḳatı 

ben eydürem saña uyan ʻismeti  (510) 
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  dîvār yarıldı gėrü çıḳdı bir ṣūret 

  yaʻḳūba beñzer ol görünen ṣūret (536) 

zelîḫā eydür yā ḳuteyfer bu baña 

yavuzlıḳ ḳılur bir ögüt vėr buña   (549) 

  ḳatı yavuzlıḳ ṣanur uşbu baña 

  ḳorḳutġıl bunı eytdüm ben saña  (550) 

yūsuf eydür ṭutmazam hergîz sözüñ 

ne dilerseñ eyle baña kendüzüñ   (601) 

  cebrā’il eydür yā yūsuf geldüm saña 

  ṣoraram birḳaç ṣoru eytgil baña  (647) 

geldi cebrā’il gėrü eytdi aña 

ḥaḳ çalap üküş selām eyler saña (657) 

  kenʻāndan geldüm dėdi ėşit beni  

  atañ yaʻḳūb ḳayurur dün gün seni (663) 

ʻarab eydür gördüm daḫı var 

budaġı-içün aġlar dün gün zār zār  (674)  

  ḳarşu çıḳdı yaʻḳūbuñ ögey ḳızı 

  ḫaberüñ nedür ne dėrsün eyt sözi (682) 

eytdiler and içerüz biz ḳamumuz 

saḳlayavuz gelmeye aña yavuz (1013) 

  muʻabbirler bilmediler ol düşi 

  eytdiler biz bilmezüz n'ola işi    (709)  

eytdiler bu ṣarp bitidür bilmezüz 

bilmedügümüz ḫaberi ḫod vėrmezüz    1280) 

 

 3.1.1.2.2. Birleşik Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

cebrā’il gökden yėre indi ki bil 

ḳul kim oldı gör çalaba secde ḳıl (852) 

  gör anı kim saña ḳulumdur dėyen 

  nice ḳul oldı saña ḳarşu ʻayān      (853)     

tevbe ḳılsun sözine olsun ayıḳ 
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ḥācib oldur yūsuf bilsün bayıḳ(865)   

  yoḳsul oldı muḥtāc oldı bir pūla 

  ne bir etmek kim anı günde yėmek bula  (869) 

görklü ḫilʻat gėydürür yūsuf aña 

tevbe ḳılur döner tañrıdan yaña (867) 

  dün ü gündüz āh ėderdi aġlayu 

  yūsuf ėşide esirgeye dėyü   (872) 

yūsuf ḳul-iken sulṭān oldı añılu 

tañrısı ḳıldı anı şöyle ulu  (888) 

  zelîḫā benem bî-çāre ʻışḳa esîr 

  tîmār eyle gör ḥālüm oldum faḳîr (896) 

yigitlik vėre aña görklü ola 

gözleri görmez iken görür ola (905) 

  cebrā’il gelür anı bir dem sıġar 

  yigit olur zelîḫā on dört yaşar   (908) 

mıṣrlu içün müşebbek eyledi 

ḳamu yolları buyuruban baġladı  (924) 

  anuñ içün tîmār ėder bu bize 

  yoḫsa baḳmaya-y-ıdı yüzümüze   (967) 

tā yaʻḳūb bilmeye yūsuf varı 

dün gün aġlayuban ḳıla zārî (994) 

  ḳamusı bir uġurda and içdiler 

  ṭuruban yükli yükini açdılar  (1014) 

ṭurugeldi ol dem ḳuçdı anı 

n'ėylesün ʻāşıḳ-durur göynür cānı (532) 

 

 3.1.1.2.3. Birleşik Zamanlı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Bu cümlelerin yüklemi, hikâye ya da rivayet ifade eden eklerle çekimlenir. 

Eser, bir kıssa olduğu için sıklıkla hikâyeli zamana başvurulur, özelliklede geniş 

zamanın hikâyesine. 
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mıṣr ehli ʻādeti eyle-y-idi 

her kişi kim ḳonuḳluḳ ėdey-idi (582) 

  ṭaʻāmdan öñdin turunc vėrür-idi 

  andan ṣoñra ṭaʻām yėdürür-idi (583)  

anuñ içün urdum anı zindāna 

sever-idüm eytdüm bolayki döne  (746) 

  eyde kim ben ṭamuya vardum-ıdı 

  ṭamu içre bir ḳavim gördüm-idi (780) 

bėyinleri çıḳraşup ḳaynar-ıdı 

tenleri ḫod ṭutuşup göyner-idi (785) 

  yėdi yıldan üç ay ḳalmış-ıdı 

  kim tāḫıl taḫrîsi tükenmiş-idi (838) 

çıḫardı yūsuf şehrden ėy ʻamū 

baḫar-ıdı yüzine ol ḫaḳ ḳamu (842) 

  baḫıcaḳ şeyḫ ü kebîr ü hem ṣaġîr 

  ṭoyururdı anları ol bî-nażîr (843) 

şöyle kişnerdi ol at n'ėdem seni 

ėşidürdi mıṣrlu ḳamu anı  (858) 

  bilürlerdi yūsuf bindi atına 

  leşker ü ḥaşem dėrilürdi ḳatına (859) 

yūsufuñ ḫod ögine gelmez-idi 

yüzini görse daḫı bilmez-idi (873) 

  degme kez ki çıḫardı seyr ėde 

  gitdügi yolca giderdi ol dede   (874) 

ol yolı kendüye iş ḳılmış-ıdı 

ol yolı hem zelîḫā ṭuymış-ıdı (875) 

  anı gördi ol yūsuf batdı ṭaña 

  zî gey ʻışḳ vėrmişdi tañrı aña (901) 

buyurdı bekçi ḳodı gelenleri 

ṣorar-ıdı ol şehre girenleri (926) 

  ol yėrde kim yaʻḳūb nebî geldi-y-idi 

  yūsufı ol arada buldı-y-ıdı (1486) 
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ḳul mısam bahāmı kim yėtürürdi 

beni gören var mālını yitürürdi    (193) 

 

 3.1.1.2.4. Geçişli Fiilerle Kurulan Cümleler 

 

Yüklemi nesne alabilen fiillerle oluşturulan cümlelerdir. 

 

zî ki getürdüm bu sözi ben aña 

girür yūsuf zelîḫāyla gerdege (912) 

  yūsuf anda ṣordı aña ṭañladı  

  zelîḫā eydür beni tañrım saḳladı (914) 

bir perî ḳızı yaratmışdı çalap 

ḳaçan ḳılsa ḳuteyfer beni taleb (916) 

  mıṣrlu içün müşebbek eyledi 

  ḳamu yolları buyuruban baġladı (924)   

çünki buldı anları ėşit ḫoca 

yıḫdurdı müşebbeki uçdan uca (929) 

  ferişteler bekleyeler ėy ʻamū 

  gelenüñ ʻamellerin ṣora ḳamu (933)  

tañrı daḫı ṣırātların ḳurdura 

ferişteler anda bekçi ḳıldura (939) 

  mü’minleri çün uçmaġa baḳdura 

  tañrı daḫı ṣırāṭların yıḳdura (942) 

ėşitdüm ben anı ṭoġrı dînlidür 

aña uymayan ḥaḳîḳat ḳanludur (948) 

  uṣṣı gelür başına açar gözi 

  vezîr baḳar ʻacebler söyler sözi (959) 

niʻmet  töker yėdürür ol ḳamuya 

bunlar yėrler kendü varur ṭapuya (965) 

  yehūda eydür atamuz ėşidür 

  tîmār ėder bunlar ki ne kişidür  (968) 

yūsuf örter yüzini köşkden iner  
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ḳardaşlarına gelür ol ḫaber ṣorar  (970) 

  mūsa eydür imdi göster kim bulam 

  ḳıyametde saña şefā‘at ḳılam (1519) 

mūsā bulur tābūtu alur gider 

iletür ya‘ḳūb dapa gör kim n'ėder (1521) 

 

 3.1.1.2.5. Geçişsiz Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

Yüklemi nesne almayan fiillerle kurulan cümleler. 

 

maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

kāfir olan düşe oda suç-ıla (941) 

  uçmaḳlıḳ uçmaḳda ḳalalar tā ebed 

  ṭamulıġa kimsene ḳılmaya meded    (943) 

yaʻḳūb nebî buñalur ḳarnı acır 

oġlanların oḳıdı rāzî açar  (946) 

  söz üküşdür çünki mıṣra ėrdiler 

  destūr olup mıṣr içine girdiler (952) 

vezîr varur getürür pes sarāya 

ḳondarur bunları bir ḫoş araya (964) 

  şemdîn ṭurur ḳapuda bekler ḳapu 

  bünyāmîn geldi hem ḳıldı ṭapu (1026) 

ḳardaşlarından ayrıldı gelemez 

ṭur aña var ol yolı oñaramaz (1031) 

  bindi yūsuf deveye ḳaturlayu 

  vardı aña gör ne sözler söyleyü (1033) 

güldi yūsuf ḳoluña ur dėr anı 

ilteyim ḳardaşlaruña dėr ben seni (1045) 

  gele ol ḳardaşlaruñ seni bula 

  sen oturġıl bu arada ḫoş güle (1047) 

andan ṣoñra bunlar daḫı gelür ḳonar 

yūsuf eydür sen daḫı ṭur anda var (1048) 
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  her işi kim yūsufun olur-ıdı 

  aña eytse ol tamam ḳılur-ıdı    (1350) 

eytdi uş geldi yūsufdan bir ḳoḫu 

dirmiş ḫaberin bildürem aḫu  (1356) 

  ėrdi beşîr ken‘ana imdi ėy dede 

  gördi ṭon yur bir ‘avrat hem dārde (1359) 

bu kez ṭurur görişürler aġlaşu 

kim görürse ḳalurlar ‘acebleşü (1376) 

  

 3.1.1.2.6. Etken Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

Fiili yapanın belli olduğu cümlelerdir. Eserde, örnekleri oldukça fazladır. 

 

yūsuf ṣaldı beni bitileyü 

geldüm anı yaʻḳūba muştulayu (1363) 

  ol  ʻavrat çün ėşitdi ol sözi 

  āh ḳıldı aġladı ṭoldı gözi (1364) 

ilkin senüñ oġluñ ėrişdürürem 

andan ṣoñra yūsufı ḳavışduram(1366) 

  imdi geldi uş yūsufdan muştucı 

  artdı derdüm içümden ḳopdı öçi (1367) 

gelmedi oġlum benüm bunda özi 

yandı içüm ėşideli bu sözi (1368) 

  ṣatdı yaʻḳūb anı yandurdı beni 

  aġlaram andan berü düni güni   (1371) 

bir zamān yatur örüṭurur 

yine düşer oġul dėr çaġırur (1375) 

  elin ṭutar beşîrüñ alur gider 

  yaʻḳūba iletür anı ėşitn'ėder (1377) 

baña geldüñ oġlumı muştulayu 

ṭon getürdüñ baña sen ḫoş söyleyü (1380) 
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 3.1.1.2.7. Edilgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Yüklemi edilgen bir fiilleden oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde asıl özne 

görülmez, bunun yerine sözde özne olarak adlandırdığımız özne kullanılır. 

Eserimizde sayıları orta düzeydedir.. 

 

ḳapudan daşra iledür ḳor anı 

şimdi anda ḳoyulupdur yūsuf teni (1523) 

  tañrı emriyle dėrile ḳatına 

  ḥaḳ çalap ṣora anuñ ümmetine (1422) 

yazılmış ben yūsufdan sen yaʻḳūba 

selām olsun biñ ḳatla saña baba (1389) 

  yazılmış-durur ol bitide belgülü 

  ol bitidür bunlara gör ne ḳılu (1273) 

deginmişdür oġluñ ulu devlete 

batılmış-durur ol aġırlıḳ niʻmete (1216) 

  köşkler vėre köşk içinde taḫt yüce 

  dürlü döşekler döşenmiş uçdan uca (814) 

yūsuf eydür ṣāʻ uġrılandı bilüñ 

ol ḳāfileyi bir uġurda döndürüñ (1140)   

  bünyāmîn yükinde ol ṣāʻ bulunur 

  ḳamu titrer ḳorḳusından oġınur (1148) 

maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

kāfir olan düşe oda suç-ıla (941) 

  oddan zincîr bėllerine ṭaḳılur 

  kömürleyin ḳamu yanmış yaḳılur (788) 

yūsuf eydür hele yoruldı düşüñ 

tañrı bilür dükendi ʻömrüñ yaşuñ (643) 

  baḳdı gördi göñlek ardından yırtılmış 

  ḳuteyfer bildi zelîḫā suçlu-y-ımış (562) 

lā-cerem ki on ṭoḳuz yarmaḳ pula 

ṣatılduñ gördüñ emek çekdüñ belā (412) 
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  çün biti gelür oḳunur gör n'ėder 

  ṭurdı zelîḫā gönildi mıṣra gider (356) 

ḳamusı ṭurdı isteyüvardı yöre 

ḫoca daḫı çevrinür ḳuyu yöre (181) 

  eytdi kim ol göñlek ger yırtuḳ ola 

  ardı bütün öñ etegi yırtıla (560) 

çün ḳıyāmet ḳopa maḫlūḳ ḳamu 

dėrile ol araya ėşşit ʻamū    (1420) 

 

 3.1.1.2.8. Ettirgen Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Yüklemi ettirgen bir fiilden oluşan cümlelerdir. Ettirgenlik ekleri, fiilleri 

geçişsiz durumdan geçişli duruma sokar ya da geçişli fiili bir kat daha geçişli 

yapar. 

 

yūsuf eydür güci yėter ol çalap 

söylede bunı ḳalasın sen ʻaceb (555) 

  ṭanuḳluḳ vėrdürdi ḥaḳ tañrı anı 

  daḫı tevbe ḳılmaduñ mı sen seni (566) 

ṭaʻāmdan öñdin turunc vėrür-idi 

andan ṣoñra ṭaʻam yėdürür-idi (583) 

  buyruḳ ṭutar mıṣra varur ol kişi 

  bildürür bunlara anda ol işi (621) 

ʻarab eydür ḳalmadı māl ḥāceti 

ol ġarîb bayıtdı gey beni ḳatı (694) 

  bindi altun kürsiye götürdiler  

  şehre taḫt üzre anı yėtürdiler (757) 

göyinmek daḫı anı arturur 

kimisi daḫı ėşit kim ne-durur (784) 

  ol arada ilet beni oturayım 

  āh ėdeyim gögsümi ötürdeyim (878) 

böyle dėdi ṣanemin urdı yėre 
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ḫūrd uşatdı ṭaġıldı ḳıldı pāre (889) 

  sen kerîmsin ḥācetüm ḳılġıl revā 

  beni döndürgil yūsufa kim seve (891) 

çünki buldı anları ėşit ḫoca 

yıḫdurdı müşebbeki uçdan uca (929) 

  ḳıyāmetde allāhumuz buyurur 

  uçmaġuñ var dîvāruñ ṭoldurur (931) 

yėdi ṣırāt ṭamu üzre ḳurdura 

ṭamu ḳavmi dėre aña sordura (932) 

  vezîr varur getürür pes sarāya 

  ḳondarur bunları bir ḫoş araya (964) 

yükini yūsuf bunlaruñ eyledür 

bünyāmîn yükinde ṣāʻ gizledür (1138) 

  öldürmişsiz ol büyügüñüz 

  ḳurtarmış öldürtmemiş ėşidünür (1298) 

ol ḳırnaġuñ var-ıdı bir oġlanı 

emzürürdi genç-idi n'ėdem ben anı  (1338) 

  sevdügümden ayırdı yaʻḳūb beni 

  iñiletdi aġlatdı düni güni (1342) 

aġladam ben yaʻḳūbu görmez ola 

hem yėrinden ḳavzanup ṭurmaz ola  (1346)  

  ṣatdı yaʻḳūb anı yandurdı beni 

  aġlaram andan berü düni güni    (1371) 

ḥasretüm tañrı ėrdüre görmege 

güci yėter ol bu işi ėtmege      (1392) 

 

 3.1.1.2.9. İşteş Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Bir eylemin karşılıklı ya da birlikte yapıldığını bildiren fiillerle yapılan 

cümlelerdir. Bu fiiller, genellikle işteşlik eki olarak bilinen "-ş-" eki ile yapılır. 
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sāḳî ḫon-salār yūsu f ol üçi 

söyleşürler  her biri kıduġı suçı (623) 

  zindān ehli çün görür ol ʻizzeti 

  aġlaşurlar yūsufa ḳarşu ḳatı  (762) 

aġlaşurlar her biri ṭamuda 

ṭutuşmışlar göynür ü döner oda  (786) 

  ėşit imdi ol melik reyyān n'ėder 

  yūsuf-ıla ṭanışur tedbîr ėder  (822) 

bunlar görür anı çoḳ ʻacebleşür 

cömer-imiş dėyü anı ṭañlaşur (955) 

  çünki bunlae yaʻḳūba ėrişdiler 

  geldiler yaʻḳūb-ıla görişdiler (996) 

ol dem ki bunlar ṣūrete baḳışur 

beñzi ṣolar ḳamu ḳorḳar titreşür (1070) 

  yūsuf eydür oġlına yā mîşelüm 

  gel berü ṭur ḳatuma ṭanışalum (1091) 

aldılar ol bitigi ṣunışdılar 

birbirine ḳamusı baḳışdılar (1274) 

  heybetinden aʻżāları titreşür 

  n'ėdelüm ḳamu turdı söyleşür (1315) 

ilkin senüñ oġluñı ḳavışduram 

andan ol yaʻḳūba oġlı ėrişdürem (1345)  

  çün ėşitdiler bular uşbu düşi 

  ʻacebleşür ṭañlaşurlar bu işi    (33) 

gelüñ imdi dėdiler and içelüm 

bir uġurdan varıcaḳ aġlaşalum (130) 

  yūsufuñ ḳardaşları ėrişdiler 

  bir uġurdan ḳapuda çıġrışdılar (139) 

var-ısa anuñ-ıçun oldı bu iş 

ḫoca eydür ne ṣorarsın var göriş  (248) 

  aġu vėrsün melik reyyāna sāḳî 

  hem <it>tifāḳlaşsun ḫōn-salār daḫı    (620) 
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dertlü derdin söyleşür her biri 

aġlaşurlar zindān içre ḳıġırı    (624) 

  mālik reyyān ḳamusını devşürür 

  ol zindānda yūsufa ḳarşu varur    (750) 

zindān ehli çün görür ol ʻizzeti 

aġlaşurlar yūsufa ḳarşu ḳatı    (752) 

  bunlar ḳamu aġlaşur baḳmazlar aşa 

  yūsuf ṣorar yėmedüñüz siz paşa    (1072) 

bir zamān bunlar görişür aġlaşur 

ferişteler görür anı ṭañlaşur    (1111) 

  gelüñ imdi görişelüm ḳuçuşup 

  oturalum söyleşelüm sevnişüp    (1322) 

 

 3.1.1.2.10. Dönüşlü Çatılı Fiillerle Kurulan Cümleler 

 

 Bu fiillerle oluşturulan cümlelerde, işi yapan unsur yine işten etkillenen 

unsurdur. Yani yaptığı iş yine kendisine döner. Bu cümlelerde fiil, sıklıkla 

dönüşlülük eki olarak da bilinen "-n-" fiilden fiil yapım ekiyle oluşturulur. 

Eserimizde örnekleri sayılıdır diyebiliriz. 

 

ṭursa otursa yūsufı söylenür 

ḳanda kim varsa anı ẕikr eylenür( 428) 

  daḫı ne kim büt var-ısa uşanur 

  pāresi vü ḳıymıġı yėre döşenür (438) 

yazlu anda felā taḳrebüz-zinā59 

anı görki yıġlındı yūsuf yine (534) 

  dîvār yarıldı gėrü çıḳdı bir el 

  söyledi ol yūsufa kim berü gel (528) 

yine ḳaṣd ėder yūsuf zelîḫāya dėr  

ol ṣūret görindi gör ne dėr (540) 

  yūsufı zelîḫā ḳomaz ḳapuya degi 

                                                           
59  İsra Suresi, 32. Ayet 
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  yėtdi ṭutdı yırtılur ard etegi (547) 

lā-cerem ġıybet ḳılan müzdin yıḳar 

ol yuyunur yazuḳlarından çıḳar (577) 

  gökden yaġmur yaġmaya ḥalḳ buñlana 

  yėdi yıldan ṣoñra ḫalāyıḳ diñlene (731)    

buġday daḫı alur ol daḫı yėr diñlenür 

bu kez yūsuf anuñ üzre beglenür (851) 

  bolay ki āhum göre esirgeye 

  özi göyne baña bir kez söyleye (879) 

göñli yavuz aġlayu geldi evine 

çoḳ ṣoḳrandı ḳaḳıdı ṣanemine (885) 

  bir yigit uġradı deve binür 

  anı göreli bu cānum sevinür (1052) 

çünki girür bünyāmîn ol ḫalvete 

ḳardaşın görür teginür devlete (1110) 

   bunı böyle dėr içinden sıġınur 

  yėre düşer bir uġırda oġınur (1225) 

yaʻḳūb nebî buñalur ḳarnı acır 

oġlanların oḳıdı rāzî açar    (946) 

  çünki bir ṭaġ aşdılar ṭolandılar 

  ėşit imdi yūsufa ne ḳıldılar    (68) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin 

rūbîl dapa sıġındurdı kendüzin   (70) 

  ḳaçup yūsuf ol birine sıġınur 

  ol daḫı şöyle urur kim oġınur    (73) 

gördi göñlek büsbütün yırtuġı yoḳ 

āh ḳıldı aġladı dögindi çoḳ  (148)  

  gizlemişken yūsufı çıḳardılar 

  ḥürmetini saḳınur ḳorḳar bular    (208) 
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 3.1.2. ANLAMINA GÖRE CÜMLELER 

 

 3.1.2.1. Olumlu Cümle 

 

 Bir olgu ya da olayın olduğunu ya da olacağını ifade eden kelimelerle 

kurulan cümlelerdir. Metinde birçok örneğine rastlanmaktadır. 

 3.1.2.1.1. Olumlu İsim Cümlesi  

 

bėşikdeki genç oġlan baña tanuḳ 

ṣor ki yūsufda yoḳ-durur yazuḳ (553) 

  ümîddür ḥaḳdan bizi ol dileye 

  suçumuzı ḥaḳ bizüm yarlıġaya (778) 

ümmetüñi ben saña baġışladum 

ben kerîmem bil ki kerem işledüm (795) 

  şefāʻtçıdur bizi ol dileye 

  ḥaḳ sözin ḳabūl ḳıla yarlıġaya (818) 

mîşelüm uluy-ıdı eñ ulusı 

artuġ-ıdı ḳamudan ʻaḳl u uṣṣı (919) 

   bir demlūc-ıdı kim dilese anı ṣatun 

  deger-idi on iki biñ mıṣrî altun (1043)   

döndi eydür ḳardaşum vardı benüm 

yūsuf adlu saña beñzerdi cānum (1097) 

  ol-ıdı āḫir senüñ ol ḳardaşuñ 

  görisersin ḫoş-durur senüñ işüñ (1102) 

ol kişi kim mü’mindür geñez gėçe 

kāfir olan bir ḳademde oda düşe (940) 

  buña bezer ḳardaşumuz var-ıdı 

  bir gören bir görmeyenler zār-ıdı (1074)  

ṭur atañ ḳatına var eyle yaraḳ 

şimden gėrü andadur saña ṭuraḳ (1451) 

  ḫoş suāl var bu arada ėy paşa 

  göñlegini vėrdi iltmege nişe (1327) 
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yūsuf eydür uşbu-durur işüñüz 

ḳul dėyüben ṣatmışsız ḳardaşuñuz (1303) 

 

 3.1.2.1.2. Olumlu Fiil Cümlesi 

 

döndi eydür imdi diñle sen bizi 

yūsuf atamdur mıṣıruñ ʻazîzi (1094) 

  bünyāmîn çünki bu sözi ėşidür 

  gözlerinden seyl gibi yaş aḳıdur (1095) 

ol ki ḳavışdurdı seni iḫvanuña 

vėrdi bir demlūc ṭaḳınduñ  ḳoluña (1101) 

  mîşelüm ṭurdı atasına gider 

  yūsuf ṣıddıḳ ėşitgil kim n'ėder (1107)  

gelür anı atasına bildürür 

ṭurdı yūsuf ḫalvet-ḫāneye oturur (1108) 

  yūsuf buyurdı ki ḫon getürdiler 

  iki iki bir yėre oturdılar (1131) 

 

 3.1.2.2. Olumsuz Cümle 

 

 Bir durumun ya da olgunun olmadığını ya da bulunmadığını ifade eden 

kelimelerle kurulan cümlelerdir. Fiil cümlelerinde olumsuzluk, olumsuzluk eki 

olan  "-mA-" eki eki ile, isim cümleleri ise "değil" edatı veya anlamca olumsuzluk 

içeren kelimelerle (yok vb.)yapılır.  

 

 3.1.2.2.1. Olumsuz Fiil Cümlesi 

  

deve yükidür dėdügüm anı bil 

ėtmeyesin ėşek yüki bellü bil (957) 

  birini sevmeye birini seve 

  uşbu söz peyġāmbere yaramaya (976) 
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çünki varasız ol şehre her ikiñüz 

tā ki zinhār bir ḳapudan girmeñüz (1022)   

  girmeñüz bir ḳapudan gey saḳınuñ 

  degmeñüz tañrı adını ṭaḳınuñ (1021) 

niceler bilemezdi anuñ dilin 

nā-ḫod bilür görürse şehrüñ yolın (1027) 

  ḳardaşlarından ayrıldı gelemez 

  ṭur aña var ol yolı oñaramaz (1031) 

anuñ-ıçun yėmedük şimdi aşı 

yoḫsa kemirürdük açlıḳdan ṭaşı (1076) 

  ḳamu yėdi bünyāmîn hîç yėmedi 

  aġlamaḳdan iki gözi diñmedi (1080) 

ol nāzenî gözleri görmez anuñ 

gitdi ḥāli süñügi dėrmez anuñ (1115) 

  eytdiler ki biz ṣāʻ uġrılamaduḳ 

  ʻömrümüzde biz yavuzlıḳ ḳılmaduḳ (1143) 

 

 Eserde 2 (iki) örneğini bulduğumuz  ne....ne.... olumsuzluk bağlacı, yapıca 

olumlu bir cümleyi, anlamca olumsuz bir hâle sokar. 

 

ne naḳşın ḳoydı anuñ ne naḳḳāşın 

şöyle öger yusufuñ gözin ḳaşın    (492) 

  ne ben yėdüm ne onlar yėdi anı 

  bilmezem ki senüñ yūsufuñ ḳanı (159) 

3.1.2.2.2. Olumsuz İsim Cümlesi 

 

Eserde az sayılabilecek örneğe sahiptir. 

 

söyler eydür bu degül benüm begüm 

uyur-iken düşde üç kez gördügüm (364) 

  yūsuf eydür ġammazlıḳ işüm degül 

  ġammaz olan kişiler ėşüm degül(398) 
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zelîḫā eydür senüñ gibi ḳul 

bu ṭonları gėyerse ʻaceb degül (425) 

  bėşikdeki genç oġlan baña ṭanuḳ 

  ṣor ki yūsufda yoḳ-durur yazuḳ (553) 

suçum yoḳdur dėdi baña aġlayu 

unıtmışam bir yıldur ben añmayu (721) 

  yūsuf eydür yaramaya bu bize 

  saġ degüldür güci yoḳ gele söze (863) 

şemdîn ḳomaz ḳapudan girmeklige 

kimsene yoḳ anuñ dilin bilmeklige (1032) 

  adı yūsuf atası yaʻḳūb nebî 

  kenʻāndı hîç yoġ-ımış anuñ gibi (1100) 

döndi eydür siz yüzüñi gördüñüz mi 

uġrı degül dėyüben eytdüñüz mi (1204) 

 

 3.1.2.3. Soru Cümlesi 

 

 3.1.2.3.1. Soru Eki "mI" İle Kurulan Soru Cümleleri 

 

 Cümleyi, soru cümlesi kalıbına sokan "mI" soru edatının ünlüsü, 

eserimizde dar-düz ünlülüdür. Büyük ünlü uyumuna ise uyumu tamdır. Sayı 

olarak fazla sayılmaz. 

 

ʻār degül mi ṭuravuz ṭapusına 

yā varavuz biz anuñ ḳapusına (34) 

  biz varavuz yūsufuñ bilesine 

  ḳurd  mı gelür yūsufuñ yöresine (51) 

yaʻḳūb eydür bu sebʻîn yıl mı ola 

yaḫud yėtmiş gün mi yūsufum gele (134) 

  bilmezem yėtmiş yıl mı yūsufum gėçe 

  yāḫūd yėtmiş gün aramuzda gėçe (135) 
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ḳul mısın eyt sen baña dėr selîm 

aña lāyıḳ bāzārumı ḳılayım (221) 

  var mı dėrler ʻayblu ḳul alıcı 

  ayruḳ ile iledüben ṣatıcı (212) 

ʻaḳlı gelür başına dėrür ögi 

ṣorar eydür bu mıdur ḳāfile begi (274) 

  zelîḫā eydür uṣluyam sensin delü 

  ʻāşıḳ olan delü mi ėy uṣdan alu (340) 

ḫaznedār buyurur var gör daḫı 

ḳalmış var mı mālumdan anda daḫı (404) 

  döndi yūsuf söyledi zelîḫāya 

  ḳul olan bunuñ gibi ṭon mı gėye (424) 

saña eytdüm bildürdüm ėşit ḥāli 

lāyıḳ-mıdur kim severem uş bir ḳulı (434) 

  ṭanuḳluḳ vėrdürdi ḥaḳ tañrı anı 

  daḫı tevbe ḳılmaduñ mı sen seni (566) 

zelîḫā eydür gördüñüz mi siz bunı 

budur āḫir yanduran dün gün beni (593) 

 ben ʻaceb mi ʻāşıḳ oldumsa buña 

 gördüñüz yüzini batduñuz ṭaña (595) 

zindāna urġıl bu benüm ḳulumı 

ʻāsî oldı baña tevbe ḳıla mı (605) 

  çün muḥammmed şefāʼatçumuz ola 

  ʻaceb midür ḥaḳ size raḥmet ḳıla (821) 

 3.1.2.3.2. Soru Kelimeleri ( sıfat, zarf, zamir) İle Kurulan Soru 

Cümleleri 

 

Eserde soru sözcükleri ile kurulan soru cümlelerinin örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

eytdiler kim nice gördüñ  düşi sen 

gördügüñ düşi gerek kim eydesin (38) 

  nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 
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  yā nice yordı düşüñ babañ ḳoca (39) 

bunuñ düşi ṭoġru gelürse n'ėdevüz 

eytdiler gelüñ bunıı öldürevüz (42) 

  döndi bunlar söyledi eytdi baba 

  biz var-iken ḳurd anı ḳaçan ḳapa (50) 

ısmarlar yūsufu bunlara ḳatı 

imdi ne ḳılar ėşit ḥaḳ ḳudreti (55) 

  sever-idi yūsufı n'ėdem anı 

  geldi ṣordı yaʻḳūba yūsuf ḳanı (62) 

yehūda eydür niye geldüñ gey ulu 

eyt baña bildür ne ṭuyduñ baḫtlu (77) 

  eytdüm ḳardaş ḳardaşa nite ḳıya 

  bu ḫayāl gėçdi içümden ėy uya (81) 

ḳardaşları çünki gördiler anı 

eytdiler yehūdaya anduñ ḳanı (85) 

  ėy ʻaceb ḳaçan gele yūsuf dėyü 

  yuḳarudan ün geldi sebʻîn dėyü (133) 

uṣṣı geldi başına açdı gözin 

eytdi ḳanı yūsufum kesün sözi (143) 

  ʻāşıḳ olur bir nażarda ṣūrete 

  ʻāşıḳ olan nice uyuya yata (330) 

yazdı bir biti ṭaymūs ḳuteyfere 

yā ḳuteyfer bu biti ḳaçan vara (351) 

  eytdi nişe dėmez-idüñ sen baña 

  iledürdüm seni atañ anaña (396) 

sulṭān eydür bu ʻaceb neden ṭolar 

yūsuf eydür tañrınuñ ḳudreti var (407) 

  zelîḫā eydür senüñ tañrıñ ḳandadur 

  yūsuf eydür ḳanda dėrsen andadur (441) 

dāye eydür yā ḳızum dön bir berü 

neden oldı göreyüm beñzüñ ṣaru (453) 

  tañrıdan ḳorḳ işleme uşbu işi 
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  yavuz iş nite ḳılursın ėy kişi (529) 

ol ʻavratlar kim anı ḳavlaşdılar 

ṣoñra gör anlar niye ṣataşdılar (574) 

  saña eydürse kimüñ oġlısın 

  eydivėrgil aña sözüñ ṭoġrusı (1093) 

 

 3.1.2.4. Emir Cümlesi 

  

 Emir cümlelerinin bir özelliği, her şahsın kendisine ait ekle çekimlenerek 

cümle hâline getirilmesidir. Eski Anadolu Türkçesinde, 2. şahıs için bir "-ġIl" eki 

var ki bu ek zaten ifadesi emir olan kelimeye eklenerek ona bir derece daha emir 

işlevi kazandırır. Bu yüzden bu eke emir berkitme emir eki de diyebiliriz. Eserde 

bu ekle yapılan emir cümlesi sayısı orta düzeydedir. 

 

eytdiler nite dėdüñ sen bunı 

bize añlat biz daḫı bilelüm anı (1208) 

  ümîdüñ kes yūsufdan hîç añmaġıl 

  özüñi ögütlegil aġlamaġıl (1227) 

şemʻūnı daḫı oḳuñ gelsün baña 

eydeyim ben derdümi ben ḳamu aña (1238) 

  dilegüñ nedür baña eyt ki bilem 

  ne buyurursın baña eyt söyleyem (1241) 

yaʻḳūb eydür adını añġıl başın 

andan ṣoñra vaṣf eyle gözüm yaşın (1242) 

  ben yaʻḳūbdan ol mıṣr issi ʻazîze 

  bir biti yaz görelüm n'ėder bize (1243) 

ḥükmi yėter ne dilerse işler ol 

sözümi taṣdîḳlesün ḳılsun ḳabūl (1252)     

  oġlum ṭutup beni aġlatmaġıl 

  dün gün anuñ-ıçun iñletmegil (1257) 

bunı eydür yazdurur ol bitide 

diñle imdi gör n'ėder yaʻḳūb dede (1259) 
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  yūsuf eydür getürüñ ṣāʻ bize 

  anı kim yazdı-y-ısa dėsün size (1281)  

yūsuf eydür ṣāʻuġrılandı bilüñ 

ol ḳāfileyi bir uġurda döndürüñ    (1140) 

  imdi ėşidüñ yūsufı kim n'ėder 

  yüzin örrter ḳardaşlarına gider    (1129) 

mîşelüme var oḳı dėr buyurur 

mîşelüm varur oḳır ṭurur gelür    (1109) 

  döndi eydür imdi diñle sen bizi 

  yūsuf atamdur mıṣruñ ʻazîzi    (1094) 

mîşelüm eydür ne aġlarsız dėgil 

aġladuġuñ nedendür bir söylegil    (1096) 

  bünyāmîn eydür buyur kim ben varam 

  ol ṣūrete baḳam u yėyem ṭaʻām    (1083) 

yūsuf eydür oġlına yā mîşelüm  

gel berü ṭur ḳatuma ṭanışalum    (1091) 

 

 3.1.2.5. Gereklilik Kipiyle Kurulan  Cümleler 

 

 Yüklemi, gereklilik kipiyle çekimlenen cümlelerdir. Eski Anadolu 

Türkçesi'nde gereklilik kipi, genellikle şart eki (-sA) ve gerek kelimesiyle kurulur.  

Bunun dışında, eserimizde bu tür cümleler, çokluk ekinden,şekil ve zaman 

eklerinden ve mastar eki(-mAk)nden sonra gerek kelimesinin getirilmesiyle de 

oluşur. Gereklilik kipiyle kurulan cümleler, eserde az bir sayıya sahiptir. 

Örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

ṭanışdılar eytdiler n'ėtmek gerek 

yehūdā eydür baş terk ėtmek gerek    (1175) 

  eylesünler ol sarāya ḳırḳ direk 

  yėrine mermer direk ḳılalar gerek    (462) 

femen yaʻmel cezāsın ṭamuda 
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kim zinā ḳılursa ol gerek düşe oda  (541)60 

  eyle kim gördi-y-idi eytdi düşin 

  eytdiler n'ėtmek gerek bunuñ işin  (41) 

degme direk arası altun tegek 

salḳumını incüden ḳılmaḳ gerek  (468) 

  yūsufa eydür düşi n'ėtmek gerek 

  yūsuf eydür ḫazne terk ėtmek gerek    (823) 

yūsuf eydür imdi n'ėtmek gerek 

göñlegümi atama iltmek gerek    (1324) 

  yaʻḳūb dapa yūsufı iltseñ gerek 

  tîzrek sen bu işi ėtseñ gerek    (1515) 

 

 3.1.2.6. İstek Cümleleri 

 

Yüklemin istek kipiyle çekimlendiği cümlelerdir. Sayıları, orta düzeydedir. 

 

tā ki göre cānı anda sevine 

anı göre aġlamaya avına    (1088) 

  bu şart ile söyleyem çün bilesin 

  kimdügümi ḫalḳa bildürmeyesin    (392) 

iblîs anda kör ola çoḳ aġlaya 

ḳulların ḥaḳ raḥmetle ṭoylaya    (519) 

  eytdi uş geldi yūsufdan bir ḳoḫu 

  dirmiş ḫaberin bildürem aḫu    (1356) 

ol kerîmdür suçuñuz saġışlaya 

bildüre size ḳamu baġışlaya  (7) 

 şol gün içinde ki ḫalḳ ḳamu aġlaya 

 tañrı beni ṭamu odından saḳlaya    (1518) 

bir ḳul alasın anda ucuz ṣatun 

görklü ola imrene seve cānuñ    (174) 

  yaʻḳūb eydür ḥācetüñ var mı dėgil 

                                                           
60  Cümle “oda düşe gerek” şeklinde düz cümle haline getirilmelidir. 
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  vėreyim baġışlayam sen dilegil     (693) 

eytdiler and içerüz biz ḳamumuz 

saḳlayavuz gelmeye aña yavuz    (1013) 

  varuñ avlañ getürürñ ḳurdı ala 

  yoḫsa tañrıdan gele size belā    (152) 

ḫayra ėrüben batasın niʻmete 

dürlü atlaslar gėyüben devlete    (614) 

  diñlenesin batasın bol niʻmete 

  ḫoşluġ-ıla ėrişesin devlete    (636) 

ne muluñ var baña vėrgil ḳamu 

işler ėdem begenesin ėy ʻamū    (825) 

  ferişteler bekleyeler ėy ʻamū 

  gelenüñ ʻamellerin ṣora ḳamu   (933) 

ger ḳılursañuz bunı siz dünyāda 

bıraġa tañrı sizi yarın oda   (88) 

 

 3.1.3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 

 

 3.1.3.1. Kurallı Cümle 

 

 Türkçede kurallı bir cümlenin sıralanışı, özne+tümleç+yüklem şeklindedir. 

Bu ögelerden biri ya da hepsi bukunabilir. Eserde tüm ögelerin bulunduğu beyit 

yok dencek kadar azdır. 

bir ḳarı eydür yā mūsā eydem saña 

ger şefāʻat eyler-iseñ sen baña (1517)   

  şol gün içinde ki ḫalḳ ḳamu aġlaya  

  tañrı beni ṭamu odından saḳlaya (1518) 

mūsā eydür imdi göster kim bulam 

ḳıyāmetde saña şefāʻat ḳılam (1519) 

  yūsuf anda eglenür olur ḳoca 

  yaḳın gelür ʻömri kim çıḳa uca (1498) 
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kendünden öñdin ol zelîḫā ḫatun  

yūsuf aña iñiler zārî ḳılur (1500) 

  iḫvān evlād ol ḳamısı dėrilür 

  yūsuf-ıçun anda bir tabut ḳılur (1502) 

tābūt ḳoyup namāzın ḳıldılar 

iltdiler yabāndan yaña ḳodılar (1504) 

  ṭanışurlar ḳamusı çıḳaralum 

  yūsufı mıṣrdan yaña ḳoyalum (1508) 

reyyān-ile çoḳ tanışuḳ ḳıldılar 

tābūtı ṣu ortasında ḳodılar (1510)  

  iki yanı daḫı ṭañlıḳ oldı dėr 

  ol şehr içi niʻmetile ṭoldı dėr (1511) 

yūsuf daḫı ḳardaşlarını dėvşürür 

şehrden daşra ol daḫı evler ḳılur (1484)  

  yūsuf eydür / kāfir bunda gelmesün 

  kāfir olan uşbu şehre girmesün (1492) 

getürür imān varur şehre girür 

ol şehri gezer ser-tā-ser görür  (1496) 

  bir gün ol atası sînine varur 

  ferişteler anda sîn ḳazar görür (1455) 

ferişteler anı anda yudular 

on bir oġlı anda ḥāżır oldılar (1465) 

 

 3.1.3.2. Devrik Cümle 

 

 Yüklemin sonda olmadığı cümlelerdir. Bu cümleler, özellikle şiir dilinde 

yaygındır. İncelediğimiz eserde -bir mesnevi olması ve vezin icabıyla- bu cümle 

çeşidininin oldukça işlendiği görülmektedir.  

  

uçmaḳlıḳ uçmaḳda ḳalalar tā ebed 

ṭamulıġa kimsene ḳılmaya meded (943) 

  imdi diñle uşbu sözi gör nice 
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  ḫaber olur illere uçdan uca (944)   

buġday alan mıṣra gelsünler dėyü 

varur anda ḳamu buġday dileyü  (945)  

  her kişiye vėrür bir etmek bitün 

  ol andan ol gün deger-idi dün  (954) 

bunlar görür anı çoḳ ʻacebleşür 

cömerd-imiş dėyü anı ṭañlaşur (955) 

  kimdügin eydürler-idi ṭuyuru 

  yoḫsa sürerler ḳapudan döndürü (927) 

maḳṣūdı oldı ki ḳardaşları 

geleydi yūsuf göreydi anları (937) 

  ısmarladı zelîḫā bir ʻavrata 

  ol vaḳit kim yūsuf gele bundan öte (877) 

şimdi sen begenmedüñ yūsuf bunı 

tevbe ḳıl ḫilʻat gėydür ḫoş ṭut anı (866) 

  çıḳar şehrden yūsuf görür bir ġarîb 

  ṭonı yırtuḳ kendüsi ṣayru ġarîb (862) 

yaġmaz yaġmur nebāt bitmez yėdi yıl 

ṭarlıḳ olur ne ḫod eser anda yėl (830) 

  çıḳara ümmetini ol ṭamudan  

  başlaya öñdin yüriye ḳamudan (800) 

vara cebrā’il ol dem muḥammede 

ḫaber vėre ümmetinden ol aḥmede (779) 

  eydeler oldur bizüm ümîdümüz 

  dileyüp baġışlayan varv suçumuz (776) 

odı sönmez ṭamunuñ dün gün bize 

tañrı bizi ṭamuda böyle ḳoża (769) 
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 3.1.4. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER 

 

 3.1.4.1. Basit Cümle 

 

Tek yargı bildiren cümlelerdir. 

 

imdi diñle bundan ṣoñra ḫaber 

eydeyim imdi mūsā peyġāmberi (1513) 

  şol gün içinde ki ḫalḳ ḳamu aġlaya 

  tañrı beni ṭamu odından saḳlaya (1518) 

ḳarı gösterdi yūsıfuñ tābūtın 

şunuñ üzre kim ḳıla şefāʻatın (1520) 

  isḥāḳuñ ḳatında ḳodılar anı 

  eytmeyesin ḳandadur yaʻḳūb teni (1467) 

ferişteler anı anda yudılar 

on bir oġlı anda ḥāżır oldılar (1465) 

  baġışladum ben sizi muḥammede 

  iki cihān faḥrine ol aḥmede (1425) 

aşaġa oldı ḳamunuñ başları 

öglerine geldi fāsid işleri(1318) 

  ḳardaşları eytdiler gerçek sözi 

  ne ki söyledi tamāmdur kendüzi (1297) 

ol anı ḳullarına ėtmiş-durur 

kendü ṣāʻın yükde gizletmiş-durur (1255) 

  getürdiler yaʻḳūba düvîd ḳalem 

  geldi şemʻūñ ḳatına eydür babam (1240) 

anuñ-ıçun söyledüm anı size 

var delîlüm tañrıdan uşbu söze (1210) 
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 3.1.4.2. Birleşik Cümleler 

 

 Bünyesinde birden fazla yargı bulunduran cümlelerdir. Bir temel cümle, 

bir de yan cümleden oluşur. Birleşik cümleleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 

 

 3.1.4.2.1. Şartlı Birleşik Cümle 

 

 Bu cümlelerde şartlı olan kısım, cümlenin yan cümle kısmını oluşturur. 

Söz konusu yan cümle, ana cümleye genellikle zarf ilgisiyle bağlıdır.Bu cümle 

yapısı oluşturulurken şart eki "-sA" dan yararlanılır. Eserimizde bu tür birleşik 

cümlelerin sayısı fazla değildir. 

 

biri eyde ḳarnum açdı uş benüm 

zaḳḳūm bulsam yeye-y-idüm anı ḫoş (782) 

  yūsufuñ var-ıdı bir gey atı 

  yūsuf binse kişner-idi gey ḳatı (852) 

ger ḳılur-ısa saña ʻaḳluñ yāri 

ėşit imdi ol yūsuf peyġāmberi (1060) 

  hîç egrilik ḳılmaduḳ bunda size 

  and içerüz and vėrürseñüz bize (1144) 

eytdiler pādşāhuñ olur bu ḫūsı 

öper olur gelse ṣāliḥ bitisi (1266)   

  eydür uşbu ṣāʻ söyler baña ʻaceb 

  eydür-isem inanmayasız ʻaceb (1288) 

bir demlūc baġışladı ḳıymetini 

ṣatar-ısam yėtmeye mıṣr altunı (695) 

  dūzaḫ içre biri eydür ṣuṣadum 

  aġu daḫı olsa hem içe-y-idüm (781) 

tañrı eyde baġışladum ümmeti 

nice kim ḳıldılarsa suçı ḳatı (794) 

  diler-iseñ kim ḳızum vėrem saña 

  kişi gelsün dileyü benden yaña (353) 
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ḳadirdür ne dilerse yaradur 

dėv ü peri cin insi dürüdür (261) 

  gerek-ise and içem kim yėmedüm 

  doġru eytdüm saña yalan dėmedüm (160) 

ger ḳılursañuz bunı siz dünyāda 

bıraġa ytañrı sizi yarın oda(88) 

  bunuñ düşi ṭoġrı gelürse n'ėderüz 

  eytdiler gelüñ bunı öldürevüz (42) 

yūsuf adlu bir oġlı vardı anuñ 

imdi ėşit bu sözi varsa cānuñ    (19) 

  eytdiler sulṭān olırsa ol bize 

  buyruġ ėdiserdür ḳamumuza    (33)  

ḳamu nesnesin zelîḫā unudur 

ne ki görse eydür uş yūsuf budur   (427) 

  ṭursa otursa yūsufı söylenür 

  ḳanda kim varsa anı ẕikrėylenür (428)  

dāye eydür ʻaşḳ işi şöyle olur 

ʻāşıḳuñ ūdı gitse risvā olur   (456) 

  dāye eydür dėseydüñ öñdin baña 

  tîz çāre bulurdum uş ben saña   (459) 

femen yaʻmel cezāsın ṭamuda 

kim zinā ḳılursa ol gerek düşe oda   (541) 

 

 Bunlar dışında bazen şart ekinin kullanılmadığı, bu ekin işlevini başka 

unsurların yüklendiği görülür. Burada şartlı bir cümlenin olduğu ise anlamdan 

yola çıkarak anlaşılır. Örnekleri fazla değildir: 

 

yūsuf eydür ger varuruz bütlere 

göresin kim ben n'ėderem anlara    (283) 

  ne māluñ var baña vergil ḳamu 

  işler ėdem begenesin ėy ʻamū     (825) 

her biri kim aluranı eline 
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gėrü gelür bünyāmînüñ ḳolına    (1059) 

  mıṣr içinde ne ki ʻavrat var ḳamu 

  ḳavlaşdılar zelîḫāyı ėy ʻamu    (569) 

çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içerü 

ne kim büt var düşdiler yüzi ḳoyu    (283) 

  ol raḥîmdür raḥmet ėder ḳulına 

  şol ḳula kim buyruġında bulına    (4) 

ısmarladı zelîḫā bir ʻavrata 

ol vaḳt kim yūsuf gele bundan öte 

  ol arada ilet beni oturayım 

  āh ėdeyim gögsümi ötürdeyim    (877-878) 

ṣataruz bunı neye kim ola 

altun aḳça ḳıymetsiz yarmaḳ pula    (217) 

  eytdi kim ol göñlek ger yırtuḳ ola 

  ardı bütün öñ etegi yırtıla 

zelîḫā gėrçek ola ol yūsuf yalan 

yūsuf ola zelîḫaya fitne ḳılan    (560-561) 

 

 Şart cümlecikleri ile ilgili eserimizde bahsetmemiz gereken önemli bir 

konu da genelllikle şartlı kısmın  olumlu cümlelerden oluşmasıdır. Olumsuz 

olarak kurulan şartlı cümle ise sadece 1 (bir) tanedir. 

 

 yūsuf eydür inderem ṭoġru yola  

 gelmezlerse ḳılam bulara belā   (1481) 

 

 3.1.4.2.2. İç İçe Birleşik Cümle 

 

 Adından da anlaşılacağı gibi, bir cümlenin başka bir cümlenin içinde yer 

almasıyla oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde bir iç bir de ana cümle vardır. İç 

cümle genellikle temel cümleye nesne bağıyla bağlıdır. Eserde bu tür cümlelerin 

ana cümlesindeki yüklem genellikle "eyt-" fiili ile oluştutulur. Bunun yanında 

diğer bazı filler de bu cümlenin oluşumunda rol oynar. 
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ʻarş dibinde başın ura secdeye 

ümmetümi baña baġışlaya dėye (793) 

  tañrı eyde baġışladum ümmeti 

  niçe kim ḳıldılarsa suç ḳatı (794) 

gele muḥammed bunlaruñ ḳatına 

āzād olduñuz dėye ümmetine (797)  

  uçmaḳ ehli ürkeler ol ḳamudan  

  ʻāsîler geldi  dėyeler ṭamudan (805) 

ėşit imdi ol melik reyyān n'ėder 

yūsuf-ıla ṭanışur tedbîr ėder (822) 

  yūsuf eydür ḫazne içreki altun varını 

  vėr baña hep ısmarla birbirini (824)  

bilürlerdi yūsuf bindi atına  

leşker ü ḥaşem dėrilürdi ḳatına (859) 

  eytdi ėy yūsuf esirgegil ḥālüm 

  tîmār eyle düşmişem ṭutġıl elüm (883) 

döndi eytdi inandum bir tañrıya 

tevbe ḳıldum saña döndüm bî-riyā (890) 

  söyledi yūsuf  aña kimsin dėyü 

  ḥācetüñ nedür baña eyt söyleyü (894) 

döndi eydür imdi bilgil añlayu 

ḳamçuñı vėr göresin sen ṭañlayu (899) 

  ėşitdüm ben anı ṭoġru dînlidür 

  aña uymayan ḥaḳîḳat ḳanludur (948) 

ṣordı ne oldı saña düşdüñ yėre 

ḫaber vėrgil bize sen ʻaḳluñ dėre (960)  

  yūsuf eydür ḳanḳı ilden geldüñüz 

  yā nice ḳardaşsız bir eydüñüz (971) 

kiçimizi ḳurt yėdi bil añlayu 

anı severdi atamuz yėgleyü (974) 

  yūsuf eydür nice düş görmiş-idi 

  atası düşin nice yormış-ıdı (980) 
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döndi yaʻḳūb oġlanlarına söyledi 

mıṣruñ issi sizüñ-ile n'eyledi (1003) 

  sulṭān dėdi çünki eve varasız 

  ḳardaşuñuz alubanı gelesiz (1007) 

eytdiler and içerüz biz ḳamumuz 

ṣaḳlayavuz helmeye aña yavuz (1013) 

  sen bilürsin dilümi göster yolı 

  ḫaber vėr ḳanda ögrendüñ bu dili (1039) 

ısmarlar yūsufı bunlara ḳatı 

imdi ne ḳılur ėşit ḥaḳ ḳudreti61    (55) 

  çünki bir ṭaġaşdılar ṭolandılar 

  ėşit imdi yūsufa ne ḳıldılar    (68) 

ṣaldılar yūsufı tîz bir ḳuyuya 

imdi ėşit n'ėtdiler aña uya    (95) 

  imdi geldüm yine bir ḥikāyete 

  ḳardaşları n'ėyledi ėşit ata    (128) 

ḳaḳdı ol ṣāʻı anda yūsuf yine  

çıñradı ṣāʻ ėşit yūsuf sözi ne    (1299) 

  yaʻḳūb ol ḳurda ṣorar yūsuf ḳanı 

  sen mi yėdüñ ety baña ol oġlanı    (155) 

ʻaḳlı gelür başına dėrür ögi 

ṣorar eydür bu mıdur ḳāfile begi    (274) 

  beñzi ṣarardı dün ü gün aġlayu 

  atası ṣorar aña n'olduñ dėyü    (333) 

üçünci yıl yine gördi ṣūreti 

ḳanda olursın dėr ü ṣorar ḳatı    (341) 

  ṣorar anlara ki sizler eydüñüz 

  elüñüzi ne sebebden kesdüñüz    (742) 

ṣordı yaʻḳūb nebî ilkin aña 

alduñ mı yūsuf cānın eytgil baña    (1213) 

  eytdiler kim yalancıdur bir ʻaybı bil62 

                                                           
61 ėşit ḥaḳ ḳudreti ne ḳılur şeklinde iç içe birleşik cümledir. 
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  uġrıdur ḳaçġuncıdur gey saḳlaġıl    (214) 

muştuladı yūsufa eytdi ki bil 

ḳurtulduñ imden gėrü ṭur secde ḳıl    (702) 

  çalapdan selām getürdi eytdi bil 

  zelîḫāyı al kendüzüñe yār ḳıl    (903) 

deve yükidür dėdügüm anı bil 

ėtmeyesin eşek yüki bellü bil    (957) 

  kiçimüzi ḳurd yėdi bil añlayu 

  anı severdi atamuz yėgleyü    (974) 

yehūdā eydür niye güldüñ gey ulu 

eyt baña bildür ne ṭuyduñ baḫtlu  (77) 

  zelîḫā eydür bildür imdi tañrıya 

  bütün ola bu ṣanem gėrü oña    (444) 

inanmazsañ bizlere baḳ ṭonına 

gör ṭonın nice bulaşmış ḳanına  (145) 

  deveye bindürdiler aldı gider 

  anası ḳabrine uġrar gör n'ėder    (235) 

yūsuf andan daḫı göçer gider 

ʻārîs şehrine ėrer bir gör n'ėder    (290) 

  ḫaznedāra buyurur var gör daḫı  

  ḳalmış var mı mālumdan anda daḫı    (404) 

ḥaḳ çalabuñ ḳudreti gör n'ėyledi 

ṣaneme dil vėrdi şol dem söyledi    (435) 

  bir ʻarab geldi uzaḳdan gözledi 

  yaḳın geldi gör ne sözler söyledi    (662) 

imdi diñle bu sözi gör nice  

ḫaber olur illere uçdan uca    (944) 

  selām vėri aña gör ne söyledi 

  döndi ol yūsufa ṭapu eyledi    (1034) 

gördüm ay u güneş on bir yılduz 

secde ḳılurlar ḳamusı baña düz    (24) 

                                                                                                                                                               
62  burada, “bil kim bir ʻaybı yalancıdur” şeklinde iç içe birleşik cümlenin varlığı, zor 

anlaşılmaktadır. 
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  ol-ıdı āḫir senüñ ol ḳardaşuñ 

  görisersin ḫoş-durur senüñ işüñ    (1102)  

ben yaʻḳūbdan ol mıṣr issi ʻazîze 

bir biti yaz görelüm n'ėder bize  (1243) 

  yūsuf eydür ṣatmışsız bir oġlanı 

  üç ʻaybı var dėyü yazmışsız anı  (1277) 

ḳuyudan çıḳdı ṣanasın aydurur 

yüzin gören kişi zî-bay-durur  (201) 

  eyde ṣırāṭ böyle ince hem yüce 

  ḳaranluḳ dün gibi ṣanasın gėce    (514) 

şöyle döger kim ṣanasın öldürür 

iledür gėrü deveye bindürür  (242) 

 

 3.1.4.2.3. Ki'li Birleşik Cümle 

 

 "ki" bağlacıyla kurulan cümlelerdir. Eserde hem "ki" hem de "kim" 

şeklinde görülür. Bunlardan kim bağlacı ile kurulanların sayısı 121, ki ile 

kurulanların sayısı ise 41'dir. 

 

maḳṣūd ol kim anda mü’min seçile 

kāfir olan bir ḳademde oda uça (941) 

  maḳṣūdı oldı ki ḳardaşları 

  geleydi yūsuf göreydi anları (937) 

ol kişi ki mü’mindür geñez gėçe 

kāfir olan bir ḳademde oda uça (940) 

  yoḳsul oldı muḥtāc oldı bir pula 

  ne bir etmek kim günde anı yėmek bula (869) 

bolay ki āhum göre esirgeye 

özi göyne baña bir kez söyleye (879) 

  bir gün oldı kim yūsuf geldi gėçer 

  geldi ʻavrat zelîḫāya rāzı açar (880) 

cebrā’il yėre indi ki bil 
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ḳul oldı gör çalaba secde ḳıl (852) 

  gör anı kim saña ḳulumdur dėyen 

  nice ḳul oldı saña ḳarşu ʻayān (83) 

ol at ṭurur ki yūsuf aña biner 

binicek kişner ol at zî ki hüner (860) 

  geldi cebrā’il yūsufa eytdi ki 

  ḥaḳ buyuruḳ ėtdi kim buşehrden daşra çıḳ (839) 

maḳṣūdumuz ḥāṣıl ḳıl ėy kerîm 

kim görevüz dîdāruñı ėy raḥîm (847) 

  mālik reyyān kim büte ṭapar-ıdı 

  yūsuf andan zindān ehlin diledi (819) 

ümmetüñi ben saña baġışladum 

ben kerîmem ki kerem işledüm (795) 

  eyde kim ben ṭamuya vardum-ıdı 

  ṭamu içre bir ḳavim gördüm-idi (780) 

cebrā’il eyde kimüñ ümmetisiz 

ṣoraram sizden kim anı eydesiz (766) 

  naẓm düzdüm bu sözi dün ü güni 

  gör ki ne şîrîn ḥikayetdür bunı    (14) 

buyruḳ oldı cebrā’il tîz in yėre 

ḳomaġıl yūsufı ki ine ėre  (102) 

  çünki ḳondı bir ṣā‘at oturdılar 

  ḫoca buyurdı ki ḫōn getürdiler    (179) 

çün diler yūsuf ki kendüzin yuya 

bir balıḳ gelür metris olur ṣuya   (314) 

  şehir içinde bay u yoḳsul ḳalmadı 

  ki yūsuf üzre dėrilüben gelmedi   (372)    

bėşikdeki genç oġlan baña ṭanuḳ 

ṣor ki yūsufda yoḳ-durur yazuḳ  (553) 

  ḳulın sever dėyü ṭaña urduñuz 

  sevdügüm budur ki şimdi gördüñüz    (596) 

at daḫı getürdiler kim ol bine  
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gör ki ne gelür yūsufuñ diline  (642) 

  ḥācetüm vardur benüm şol du‘āya 

  ki ḳılasın ḥaḳ bunı yarlıġaya (696) 

muştuladı yūsufa eytdi ki bil 

ḳurtulduñ imden gėrü ṭur secde ḳıl  (702) 

  mîşelüm ṭurdı atasına gider  

  yūsuf-ı ṣıddîḳ ėşit kim n'ėder (1107) 

mîşelüm eydür ṣabr ḳıl işüñe 

ki varam ḫaber vėrem ḳardaşuña  (1106) 

  yāḫūd ol ḳız ḳardaşuñ dünyā ḫatun  

  ḳırḳ yıldur ki gėymedi bir ṭon bütün    (1117) 

yūsuf buyurdı ki ḫōn getürdiler 

iki iki bir yėre oturdılar  (1131) 

  eytdiler ki biz ṣā‘ uġrılamaduḳ 

  ‘ömrümüzde biz yavuzluḳ ḳılmaduḳ    (1143) 

dilegüñ nedür baña eyt ki bilem 

ne buyurursın baña eyt söyleyem (1241) 

  imdi diñleñ sözüme ṭutuñ ḳulaḳ 

  bir söz eydem kim şekkerden ṭatluraḳ    (17) 

olmaya kim söyleyesün daḫıya 

ėşide düşüñ saña ḳaḫıya  (26) 

  eytdiler kim nice gördüñ düşi sen 

  gördügüñ düşi gerek kim söyleyesin    (38) 

siz varasız dümügesiz oyuna 

ḳorḳaram kim yūsufuma ḳurt yöne    (49)  

  ya‘ḳūb ėşitdi anı āh eyledi 

  ṭurdı yėrinden ėşit kim n'ėyledi    (52)  

rūbîl daḫı yūsufı urdı yüze 

şöyle urdı kim n'ėdeyim ben size    (71) 

  ḳaçup yūsuf ol birine sıġınur 

  ol daḫı şöyle urur kim oġınur    (73) 

‘āşıḳ oldı yūsufuñ ṣıfātına 
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ārzūlardı kim baḳa ṣūretine    (111) 

  eytdiler kim yā baba yūsuf ḳanı 

 ġāfil olduḳ ḳurd yėdi āḫir anı   (140)  

  

 3.1.4.2.4. Girişik Cümle 

 

 Bu cümleler fiilimsilerle (İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil) oluşturulur. Yargı 

bildirmeyen bu tür yapılar, yardımcı cümle değil, kelime grubu sayılır. Böylece 

fiilimsilerle tamamlanan cümleleri, birleşik cümle değil basit cümle olarak 

değerlendirmek yerinde olur. Fiilimsi grupları cümlenin herhangi bir ögesi 

olabilirler.63 

 

eytdiler ṣabr eyle ėresin aña 

ṣabr ėden ḫayra ėrer öñden ṣoña (365)     

  eydür ol üç kez düşde gördügüm 

  budur āḫir dėreyim bir dem ögüm (375) 

peşîmān olur yūsufı alduġına 

içi göynür ḫazne boş ḳalduġına (403)     

  gün geldükçe eti teni ṣararur 

  ʻışḳ odı yaḳar anı ṣayru ḳılur (447)     

ʻāşıḳ ḳıldı beni uş añladum 

kāşki yüzini göricek öleydüm (455)     

  ṣıraṭ dapa süricek ḫalḳı ḳamu 

  iblîs anda sevine güle ʻamū (513)      

anı gördi ʻaḳlı dėrdi başına 

ṣabr ḳıldı ol ḳaṣd ḳııduġı işine (530)  

   döndi eydür yeñi ṭoġmış genç oġlan 

  nice söyler söylemez bilmez lisān (554)  

zelîḫā gėrçek ola ol yūsuf yalan  

yūsuf ola zelîḫāya fitne ḳılan(561)  

  eytdi yaʻḳūb vaḳit oldı gitmege 

                                                           
63  Özkan, Sevinçli, a. g. e,208 
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  ʻazrā’il gelüp cānuñı iletmege (1447) 

ʻazrā’il eydür cānını almadum 

cānın almaḳ ḳaṣdın aña ḳılmadum (1214) 

  ṭurugeldi kendüzin yudı arı 

  secde ḳıluban şükr ėdüp yalvarı    (704) 

şarābdār geldi gėrü yūsuf dapa 

aġır ḫilʻat gėydürdi elin öpe    (735) 

 

 3.1.4.3. Sıralı Cümle 

 

 Arka arkaya sıralanan cümlelerden oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde 

temel cümle, yardımcı cümle ilgisi değil, art arda olma, eş zamanda olma veya 

karşılaştırma-denkleştirme ilgisi vardır.64 

 

 3.1.4.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle 

 

 Bu cümlelerde ögeler ortak olduğu gibi anlam da ortak olur. Sıralı cümleyi 

oluşturan cümleler aynı zamanda tek başlarına da kullanıldıkları zaman anlamlı 

birer cümle olabilir. 

birini sevmeye birini seve 

uşbu söz peyġāmbere yaramaya (976) 

  anı ṭuydum güldüm ilkin sevinü 

  şādî ḳıldum cānum anda avınu (1001) 

çün ėşitdi yaʻḳūb bunı aġladı 

döndi hem oġlanlarına söyledi (1009) 

  ḳamusı bir uġurda and içdiler 

  ṭuruban yükli yükini açdılar (1014) 

anı gördiler dėdiler yaʻḳūba   

haẕā bıdāatünā ruddet ileyna yā baba (1016)65 

  imdi yöneldiler giderler mıṣra 

                                                           
64  Özkan, Sevinçli, a. g. e,  209 
65  Yusuf Suresi, 65. ayet, “İşte mallarımız yine bize iade edildi” 
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  saḳlarlar bünyāmîni ol yol sıra (1023) 

yüzüñ büri deve üzre otur 

ḳardaşuñı var sarāya sen getür (1030) 

  ḳardaşlarından ayrıldı gelemez 

  ṭur aña var ol yolı oñaramaz (1031) 

bindi yūsuf deveye ḳatırlayu 

vardı aña gör ne sözler söyleyü (1033) 

  böyle dėdi gösterdi şehrüñ yolın 

  aña ḳarşu sıġadı yūsuf ḳolın (1041) 

andan ṣoñra bunlar daḫı gelür ḳonar 

yūsuf eydür sen daḫı ṭur anda var (1048) 

  bünyāmîn ṭururvarur ḳamu görür 

  bir āh ėdüp bünyāmîn anda inler (1049) 

ḳardaşları anı gördi ṭañladı 

eytdiler cānuñ senüñ ne añladı (1050) 

  ol yehūda söyledi eytdi ḳanı 

  ol bilezük göreyim göster anı (1055) 

gözlerini bunlaruñ daḫı açar 

ḳamunuñ üstlerine mā-verd saçar (1313) 

  

 3.1.4.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle 

 

 Bu cümlelerde öge ortaklığı olmamasına karşın anlam yakınlığı söz 

konususdur. 

 

yuḳarudan ün geldi ṣabr eylegil 

elli yıldan ṣoñra gelgil istegil (182) 

  beşîr urġan indürür ol ḳuyuya 

  māmîl ḳoġa ṭoldurur anda ṣuya (188) 

desṭur oldı ṭur yapış bu urġana 

çıḳ ḳuyudan tesbîḥ eyle sübḥāna (190) 

  vėrdiler bitiyi aldı eline 
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  imdi diler gide kendü iline (229) 

az zamān gėçmez yūsuf daḫı gider 

cān ḥaḳa vėrür dünyāyı terk ėder  (1501) 

  deveye bindürürler aldı gider 

  anası ḳabrine uġrar gör n'ėder  (235) 

ol saʻāt bulut gider gün açılıur 

şavḳ nūrı ālem üzre saçılıur (252) 

  bir saʻāt gėçdi yine ḳaṣd eyledi 

  ḥaḳ çalap gör ḳudretinden n'ėyledi (535)  

bėyinleri çıḳraşup ḳaynar-ıdı 

tenleri ḫod ṭutuşup göyner-idi (785) 

 

 3.1.4.4. Bağlı Cümle 

 

 Bu cümleler, bağlaçlarla oluşturulan cümlelerdir. Eserimizde "yā, yāḫūd, 

velî, kāşki, meger, illā, yoḳsa" gibi cümle başı edatlarıyla kurulmuş örneklerine 

rastlayabiliriz. Sayıları fazla değildir.  

 

nice gördüñ düşüñi gėçen gėce 

yā nice yordı düşüñ babañ ḳoca (39) 

  kişinüñ kim bunca ḳardaşı ola 

  yā anuñ bunca bile işi ola (80) 

yaʻḳūb eydür bu sebʻîn yıl mı ola 

yāḫūd yėtmiş gün mi yūsufum gele (134) 

  bilmezem yėtmiş yıl mı yūsufum gėçe 

  yāḫūd yėtmiş gün aramuzdan gėçe (135) 

gizlemeñüz vėrüñ anı bize 

yoḳsa belā eylerüz şimdi size (207) 

  tevbe ḳıluñ bu işe gelüñ yola 

  yoḳsa tañrıdan gelür size belā (90) 

tevbe ḳılsun suçına gelsün yola 

ṭā ki gide üstümüzden bu belā (246) 
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  döndi eydür varam eydem yā melik 

  velî benüm bir ahdüm var hünālik (719) 

zî ki görklü eylemişsin sen bunı 

illā bunda ḳuteyfer yoḳ pes ḳanı (488) 

  evvel ebdā bismillāh tañrı adı 

  zîrā kim anuñladur sözler ṭadı  (2) 

anuñ-ıçun geldük uş sînin ḳaza 

anı eytdük çünki ṣorduñ sen bize (1458) 

  yitiresiz bunı daḫı iledü 

  nitekim  alduñuz yūsufı ṭoladu (1012) 

biz daḫı sever-idük hem ḳamumuz  

nitekim sever-idi anı atamuz (978) 

  ʻāşıḳ ḳıldı beni uş añladum 

  kāşki yüzini göricek öleydüm (455) 

gizlemeñüz verüñüz anı bize  

yoḳsa belā eylerüz şimdi size  (207) 

   eytdiler ol ḳamu mā hezel beşer 

  dėdiler feriştedür uşbu meger (592) 

imdi diñle ḫoş ḥikāyet ḫoş ḫaber 

yūsufuñ bir dāyesi vardı meger (1153) 

  zelîḫā eydür düşde gördüm bir ṣūre 

  gerek öldür beni gerek oda at  (332) 

hem ḳaçaḳdur hem yalancı gey saḳın 

hem uġrıdur ḳoymaġıl māluñ yaḳın    (226)  

  ol ki yėdi yaş sünbül göge uçar 

  ṭolanur gökden varur şöyle ki var     

yāḫūd ol yėdi sünbül uçayu 

gitdi vardı ol daḫı görinmeyü    (728-729) 

  yā bizden gider bunı ḳurtulalum 

  yā bizi ilet ṭamuda yanalum    (808) 
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 Bu cümle yapısında özellikle “ çün, çünki ve çünkim ” cümle başı 

bağlaçları, sayıca önemli bir yere sahiptir. Eserde “çün” ile kurulan bağlı cümle 

sayısı 52, “çünki” ile kurulanların sayısı 43, “çünkim” ile kurulanların sayısı ise 

3'tür. 

 “ Çün” veya “çünki” ile kurulan cümleler, üzerinde şimdiye kadar 

durulmamış olan önemli bir cümle türüdür. Eski Anadolu Türkçesinin başka 

eserlerinde de rastlanan bu cümleler, bahsedilen edatlardan biriyle başlamaktadır. 

Bu edata yakın olan ve çoğunlukla görülen geçmiş zaman eki taşıyan çekimli fiil, 

kendisinden sonraki çekimli fiile anlam ilgisi yönünden zarf olarak 

bağlanmaktadır.66 

 

 Eserimizde baktığımız zaman, bu cümle başı edatlarıyla kurulan cümleler 

bir diğerine genelde zarf ilgisiyle bağlanır. 

 

ol ẖatunlar çün sarāya geldiler 

zelîẖā buyurdı turunc getürdiler    (581) 

  çün ėşitdi anı ḳordı cānı 

  eytdi görmedüm yalan dėdüm anı    (639) 

yūsuf eydür beni añġıl gey sözin 

çün varasın göresin melik yüzin    (644) 

  çün ėşitdi cebrā'ilden bu sözi 

  secdeye urdı yūsuf şol dem yüzi    (654) 

çün yūsuf ėşitdi atası ḥālin 

aġladı çoḳ yüzine ṭutdı elin   (676) 

  ḳardaşları çünki gördiler anı 

  eytdiler yehūdāya anduñ ḳanı    (85) 

çünki gördi anı hūd ṭurdı örü 

eytdi yā  yūsuf ḳayurma gel berü    (118) 

  çünki hūd ol ḳuyuda düşer ölür 

  buyruḳ olur cebrā'il anda gelür   (125) 

çünki vardı girdi ya'ḳūb evine 

                                                           
66  İsmet, Cemiloğlu, Dede Korkut Hikāyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme , 

Ankara, 2018,  81. 
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bir ün geldi daşradan ḳulaġına    (138)  

  çünki yūsuf yüzini gördi bular 

  seni kim yaratdı dėyü ṣordılar    (259) 

çünkim ėşitdi yehūdānuñ sözin 

sıġındurdı yūsuf aña kendüzin    (84) 

 āh ėdüben çünkim ol taẖtdan düşer 

 ḳaravaşlar ḳamu üstine üşer  (362) 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 İncelediğimiz eser, diğer birçok Eski Anadolu Türkçesi eserlerinde olduğu 

gibi, manzum olarak yazılmıştır. Manzum eserler daha kısa cümleli, akılda daha 

çabuk kalmayı sağlayan, ezberlenmesi kolay ve az sözle çok şey anlatmaya müsait 

eserlerdir. Eski Anadolu Türkçesi’nde bu tür eserlerin bir özelliği, dönemin de 

etkisiyle, genellikle aruz ölçüsüyle yazılmasıdır. 

 Türkçe’de kurallı bir cümle, öznenin başta, tümlecin ortada, yüklemin ise 

sonda bulunduğu cümlelerdir. Ancak incelediğimiz eserin de dahil olduğu Eski 

Anadolu Türkçesi manzum eserlerinde bu kuralın sıklıkla bozulduğunu 

görebiliriz. Bunun sebeplerinden birisi, şiirde aruza uymaktaki zorunluluktur. 

Çünki yüklem olacak kelime, bazen sonda bulunduğu zaman aruzun o şiirde 

kullanılan veznine uymayacağı için yerini, özneye bazen de diğer ögelere 

devredip adeta kendi sırasını bırakarak ya ortaya ya da başa göçer. Bu durumda 

şiirde devrik cümle dediğimiz durum ortaya çıkar. Şiir dilinde, Türkçe cümle 

yapısının bozulması sadece vezinden ötürü değil, aynı zamanda şairin sanat 

yapma gayesinden de kaynaklanır. İncelediğimiz eserde de, bu eser bir mesnevi 

olduğu için sıklıkla yukarıda sıraladığımız dizilimin dışına çıkan cümlelerle 

karşılaştık. Yani eserde devrik cümle yapısı fazladır. 

 Söz konusu eser, belirtme grubu açısından zengindir. Ancak her kelime 

grubunun kullanılışı aynı oranda değildir. Örnek  vermek gerekirse, eserde sayısal 

olarak en fazla kullanılan belirtme grubu sıfat tamlamasıdır. Hemen hemen her 

varakta sıfat tamlaması ile karşılaşmak olağandır. Aynı şeyi aitlik grubu, vasıta 

grubu, ilgi grubu için söylememiz zordur. Bazı kelime gruplarıyla ise 

karşılaşmadık. Bunlara örnek olarak , -mAdAn zarf-fiil ekleriyle kurulan zarf-fiil 

grupları, -mAz, -AcAk sıfat-fiil ekleriyle yapılan sıfat-fiil grupları, kısaltma 

gruplarından olan yükleme grubu, birleşik-fiil gruplarından olan yaklaşma fiilleri 

verilebilir. 

 Belirtili isim tamlamaları, dönemin diğer eserlerinde olduğu gibi genellikle 

Türkçe tamlama yapma kurallarına uygundur. Osmanlı Türkçesi döneminde bu 

tamlamaların yerini büyük oranda Arapça ve özellikle Farsça tamlamaların aldığı 

görülecektir. Eserimizde Farsça isim tamlamasının 3 (üç) örneği ile karşılaştık: 

eytdi ėy ḫālıḳ-ı levh ü ḳalem (438 /1), mālik-i żārî‘ varur anda içine (783 /1) 
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ḳazmış-ıdı ol ḳuyuyı ibn-i ʻād. Bu iki Farsça tamlama da çevirisi yapıldığında 

belirtili isim tamlaması şekline daha uygun görülmektedir. Buna ek olarak 2 (iki) 

tane  de Arapça tamlama ile karşılaştık: şehrü'l-ġayyūm ad urdı yūsuf aña (1488 

/1) yā resū'l-ullah yėtiş ol ḳavüme (790 /2). Bu tamlama belirtisiz isim tamlaması 

şeklinde de çevrilebilir. Yabancı unsurlarla yapılan unsurlardan 3 (üç) örnek de 

belirtisiz isim tamlamasına verelim: çün yūsuf büt-ḫāneye girdi içerü (284 /1), 

yūsuf eydür varalum büt-ḫāneye (431 /1), çünki bunlar büt-ḫāneye geldiler (432 

/2). Son üç örnekte verilen tamlamalar, Farsça isim tamlamasına göre yapılmıştır 

ve Türkçe'ye “put evi” şeklinde çevrilerek, belirtisiz isim tamlaması örneği olarak 

verilebilir.  

 Eserde, belirtili isim tamlamasının ilgi hâli ekinin bazen düştüğü görülür. 

Bunun büyük oranda vezinden kaynaklı olduğu açıktır. Bu durumda tamlama 

belirtisiz isim tamlaması gibi görülse de  aslında belirtili isim tamlamasıdır: andan 

ṣoñra vaṣf eyle gözüm yaşın (1242 /2), ‘avrat eydür oġlum adı beşîr belgülü 

(1372 /1), oturdılar atası yöresine (1397 /2), var atañ ḳatına cān ısmarlaġıl (1448 

/2) vs. Bu tür tamlamalarda baştaki tamlayan ögesinin düştüğünü görüyoruz, bu 

yüzden de bunlara belirtili isim tamlaması demek daha doğru olur. Böyle 

tamlamaların sayısı eserde fazla yer almaz. 17 tane tespit ettiğimiz bu çeşit isim 

tamlamalarını belirtili isim tamlamaları yüzdesinde değerlendirdik. 

 Eserde belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları, sayısal olarak birbirlerine 

yakın bir orana sahiptir. Belirtili isim tamlamasına 269 defa rastlarken, belirtisiz 

isim tamlamalarına ise 208 defa rastladık. İkisi de genelde vasatın biraz üstünde 

bir sayıya sahiptir. Bu tamlamalardan belirtisiz isim tamlamasındaki tamlayan ve 

tamlanan öge, belirtili isim tamlamalarında olduğu gibi genelde Türkçe 

kelimelerden oluşur. 

 İyelik grupları, çok sık karşılaştığımız kelime gruplarındandır. Aslında 

iyelik grubu, sadece tamlananın kullanıldığı bir isim tamlamasıdır. Ancak burada 

tamlanan kelime, tek başına kullanıldığı için onu da ayrı olarak ele aldık. Sayıları 

996'dır. Bu sayı sıfat tamlaması sayısından sonraki en yüksek sayıdır. 

 Sıfat tamlaması için de Şeyyâd Hamza'nın neredeyse tamamen Türkçe 

tamlamadan yana olduğunu söyleyebiliriz. 1252 civarında sıfat tamlaması ile 

karşılaştık. Sıfat tamlamasına Farsça isim tamlamasına göre yapılmış yalnız 1 
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(bir) örnek bulabildik : yūsuf-ı ṣıddîḳ ėşitgil kim n'ėder (1107 /2). Sıfat 

tamlamasına bir örnek de Arapça tamlama şeklinde yapılanını bulduk : gökden 

indi ol sāʻat ruḥu'l-emîn (1473 /2). Bunun dışında tamlayan kısmın Farsça, 

tamlanan kısmın ise Türkçe kelimeden oluştuğu 2 (iki) tamlama ile karşılaştık. 

Bunların her ikisinin de tamlayan kısmı bî-çāre şeklindedir : ʻışḳ odına düşdüm uş 

ben bî-çāre (460 /2), zelîḫā benem bî-çāre ʻışḳa esîr (896 /1). 

 Unvan grupları, eserin konusuna paralel olarak kullanılmıştır. Eserde 10 

(on) tane peygamber ile kurulan unvan grubunu, 14 tane nebi ile kurulanını, 2 

(iki) tane resûl ile kurulanını, 1 (bir) tane sultan ile kurulanını ve 3 (üç) tane de 

hatun ile kurulanını tespit ettik. Burada isim ögesi daha çok peygamber 

isimlerinden oluşur ve özellikle de "yūsuf peyġâmber" ve "yakub peyġāmber" 

şeklinde kurulmuştur: çalap emri-ile ya‘ḳūb peyġāmbere, (1212 /2), selām ḳılur 

yūsuf peyġāmbere (612 /2) ṣayru olur ḳuteyfer sulṭān ölür (609 /1) vs. Ama 

sultan unvan grubundaki Kuteyfer ismi dikkat çekicidir. 

 Kısaltma grupları eserde az kullanılan kelime gruplarındandır. Yönelme, 

ayrılma, bulunma, vasıta, ilgi ve isnat grupları var olan kısaltma gruplarıdır. 

Belirtme ve eşitlik gruplarına ise eserde rastlayamadık. Bunlardan ilgi grubuna 2 

(iki) vasıta gruplarına ise sadece 1 (bir) örnek bulabildik. Eserde, toplamda 71 

civarında kısaltma grubu bulduk ve örneklerinin hepsini vermeye çalıştık. 

 Tekrar grupları, normal sayılabilecek bir sayıya sahiptir. Beş çeşit tekrar 

grubu vardır. Bunlardan aynen tekrar grubu ile 8 (sekiz) kez karşılaştık: tevbe 

ḳılur ol işe döne döne (542 /2) vs, 31 tane zıt anlamlı tekrar grubuyla karşılaştık: 

ulu kiçi ḳamu ṭurdı ṭapuya (758 /2) vs. Zıt anlamlı tekrarlarda, genellikle zıtlık 

unsurlarını “dün gün” kelimeleri oluşturur. 31 tane zıt anlamlı tekrar içinde 18 

tane dün gün unsurlarıyla karşılaştık. Yine “düni güni” kelimeleri de 6 (altı) tane 

kullanım oranıyla “dün gün”ü takip eder.  Yakın anlamlı tekrarlar, 12 tanedir. 

Pekiştirmeli tekrarlar da sayıca azdır. 6 (altı) tane bulduğumuz pekiştirmeli 

tekrarlardan 2 (iki) tanesi Fasrsça kelimelerden oluşur: yoḫsula etmek vėrür her 

dem-be-dem (1006 /2), ol şehri gezer ser-tā-ser görür (1496 /2). Diğer tekrarlar, 

kelimelerin çekim eki almasıyla oluşan tekrarlardır. Bunların sayısı da 15'tir: 

istedi ol göñlegi uçdan uca (147 /2) vs. Bunlardan 7 tanesinde uçdan uca 

kelimeleri kullanılmıştır. 
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 Zarf-fiil grupları, orta sayıda karşılaştığımız kelime gruplarındandır. 

Bunlardan özellikle -U zarf-fiil ekiyle kurulanlar dikkat çekicidir. Bu tür zarf-

fiillerin sayısı 119'dur: çıḳardılar tābūtı eyle ḳılu (1509 /1), bir yėr-idi nîl 

ṣuyından ayrılu (1487 /1) vs. Bunu 41 tane kullanım oranıyla -Up zarf-fiil ekiyle 

kurulan zarf-fiil grupları takip eder. -UbAn ile kurulan zarf-fiilllerin sayısı 33'tür. 

-A ile kurulanların sayısı 22, -ken ile kurulanların sayısı 17, -IcAk, IcAġAz ile 

kurulanların sayısı 16, -IncA ile kurulanların sayısı 1 (bir), -I ile kurulanların 

sayısı 10 (on), AlI ile kurulanların  sayısı 7 (yedi)'dir. Bunlar içinde 1 (bir) tane 

örneğine rastladığımız -AlIdAn örneğini verelim: ḫayrān oldum ṭañladum (anı) 

göreliden (1187 /1). Diğer zarf-fiil eklerinden -dUḳçA ekleriyle 1 (bir) defa 

karşılaşırken -dUktA ekiyle kurulanlara ise 3 (üç) defa rast geldik. -ArAḳ, -

mAdIn,  -UbAnIn ekleri ile kurulanlaraysa denk gelmedik. 

 Sıfat-fiil grupları, eserimizde orta sayıda bir niceliğe sahiptir. Özellikle 

sıfat-fiil grubu içerisinde -An sıfat-fiil ekiyle meydana gelen sıfat-fiil grupları 

diğerlerine oranla yüksek bir sayıya sahiptir: yūsuf eydür peyġāmber olan kişi / 

revā  görmez kendüye zînet işi (1435), gören (kişi)ler batardı anı ṭaña (1488 /2) 

vs. -An ekiyle 53 tane sıfat-fiil grubu tespit ettik. Bunun yanı sıra -dUḳ eki de 

sıfat-fiil grubu oluşumunda sıklıkla karşımıza çıkar: bunda yazılu yūsufa 

ḳılduğumuz (şey) (1069 /2) vs. -dIk ekiyle kurulan sıfat-fiil gruplarıyla  ise 43 

defa karşılaştık. Bu iki ek dışında sıfat-fiil gruplarının -az da olsa- -mIş, -Ar, -AsI 

ve -(Ur) ekleriyle oluşturulan örneklerine de rast geldik: bir kesilmiş ḳamusından 

yeg-idi (672 /2), çıḳdı hücreden ol beñzer aya (586 /1) vs. -mIş ekiyle 5 (beş), -Ar 

ekiyle ise 8 (sekiz), -AsI ekiyle 2 (iki) tane kurulan sıfat-fiil grubuna denk geldik. 

Bir (1) tane de -(Ur) ekiyle kurulan sıfat-fiil grubu bulduk. -AcAḳ, -mAz gibi 

eklerle kurulan sıfat-fiil gruplarına ise rast gelmedik. 

 İsim-fiil grupları, eserimizde az sayılabilecek bir durumdadır. 36 tane 

tespit ettiğimiz isim-fiil grupları, sadece -mAḳ ekiyle oluşturulmuştur: ṭamuya 

yanmaġa gerü giderüz (809 /2), bir çıġırmaḳda yehūdānuñ işi / öd sıdurdı ölürdi 

biñ kişi (1179) vs. -mA ve -Iş ekleriyle kurulan isim-fiil gruplarına rastlamadık. 

 Bağlama grupları az sayıdadır. Grubu oluşturan bağlama edatı ya da 

bağlaç ünlülerden sonra “vü” şeklindedir : cānum ārzūsı vü göñlüm yėmişi (1221 

/1) vs. “vü” bağlama edatıyla kurulan bağlama gruplarından 5 (beş) tane tespit 
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ettik. Ünsüzlerden sonra ise “u” ya da “ü” şeklindedir : yūsuf eydür getürüñ etmek 

ü aş (1071 /1) ‘ūd u ‘anberler dütüzür yolına (751 /1) vs. “ü” edatıyla kurulan 

bağlama gruplarından 21 tane,  “u” ile kurulanlardan ise 12 tane tespit ettik. 

Bunlar dışında diğer bağlaçlar da az sayıda bağlama grubu oluşturulmuştur : ger 

yūsufdur ger yād er (699 /1), ne yigit ḳoyalum içinde ne ḳoca (1177 /2), biri 

şemdîn birisi māmil adı (920 /1) gibi. 

 Edat grupları da orta sayıya sahiptir. Eserde  161 tane edat grubu bulduk. 

Bugün kullanılmayan ama Orhon Yazıtlarında ve Uygurcada gördüğümüz “dapa” 

edatı bu açıdan önemlidir. “-e doğru”  anlamında kullanılan “dapa” edatı eserde 

11 defa geçer: iletür ya‘ḳūb dapa gör kim n'ėder (1521 /2) vs. Edat gruplarında 

dikkat çekici kullanımlardan bir diğeri de bugünkü “ile” edatının karşılığı olan ve 

Eski Türkçe’de sıklıkla karşılaştığımız ancak bugün kullanmadığımız “birle” 

edatıdır: yüzügi birle nişānların sile (811 /1), vaḳti geldi başı birle dėrdiler (827 

/1) vs. Bu tür edat grupaları eserde 2 (iki) defa kullanılmıştır.. 

 Ünlem grupları, eserde vasatın altında bir kulnanım oranındadır. Bu grubu 

meydana getiren kelimelerden seslenme edatı olarak “ėy” ve “yā” kullanılmıştır : 

leşker ü ḥaşem dėrilür ėy ‘amū (861 /2), eydür yā yūsuf nebî baña inan (317 /1) 

vs. Bunlardan “ėy” seslenme edatıyla oluşan 41 tane ünlem grubu vardır. Bu 

gruplardan isim ögesini oluşturam “‘amū (amca)” kelimesi 10 (on) tane kullanım 

oranıyla önemli bir sayıdadır. “yā” seslenme edatıyla kurulan ünlem gruplarından 

38 tane tespit ettik. Bunlar dışında, özellikle Osmanlı dönemi şiirinde çok sık 

karşılaşacağımız kelime sonuna uzun a (ā)'nın getirilmesi ile de az sayıda ünlem 

grubu oluşturulmuştur : yūsuf eydür sāḳîyā bilgil düşüñ (634 /1) vs. Bu şekilde 

kurulan ünlem grubu sayısı 8' (sekiz) dir. 

 Birleşik-fiil gruplarından isimle kurulanlar, 838'lik  bir oranla fazla bir 

kullanıma sahiptir. Günümüzde olduğu gibi isim+ol- ve eyle- şeklinde kurulan  

birieşik-fiil grubu kullanımında  zenginlik vardır. Bunun aksine bugün en fazla 

kullanılanlardan isim+et-, az kullanılmıştır. İsim+kıl- şekli ise bugünkünden fazla 

kullanılmıştır. İsim+ol- ile kurulan birleşik-fiil grubu sayısı 171 tanedir. 

Bunlardan bazıları birleşik-fiil grubu oluşturmayıp yüklem görevinde 

kullanılmıştır ki bunları yüklem bölümünde verdik. İsim+ḳıl- yardımcı fiili ile 

kurulan birleşik-fiil grubu sayısı, 187'dir. İsim+eyle- ile 74, isim+ėt- ile 74, 
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isim+vėr- ile 54, isim+ṭut- ile 31, isim+al- ile 9 (dokuz), isim+aç- ile 6 (altı), 

isim+ur- ile 21, isim+gel- ile de 31 tane birleşik-fiil grubu oluşturulmuştur.  

 İsim+yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil gruplarında, yukarıdakilerin 

dışında yardımcı fiilller ile kurulan birleşik-fiil grubu sayısı ise 159'dur. Böylece 

bu şekilde oluşturulan birleşik-fiil grubu sayısı 817 olarak karşımıza çıkar.  

 Fiille kurulan birleşik fiiller ise isimle kurulanlardan oldukça az sayıya 

sahiptir. 45 tane tespit ettiğimiz bu birleşik-fiil grubundan yaklaşma fiillerine ise 

rastlamadık. Bunlardan süreklilik fiilerine 14, tezlik fiillerine 8 (sekiz), 

yeterliliklere 11 ve partisiplerle kurulanlara da 12 tane örnek vardır. Yeterlilik 

fiilleriyle kurulanlar tamamen olumsuz şekliyle verilmiştir: uyandum bulamadum 

oldum delü (495 /1) vs. Partisip ekleriyle kurulanlar ise genelde Ur ol- ve bunun 

olumsuzu mAz ol- şeklindedir. Bunun dışında -az sayıda olmakla birlikte- grubun 

mIş  ekiyle oluşturulduğuna da rastladık: ol sarāyda yazılmış görsün seni (474 / 2) 

vs. 

 Her iki şekilde kullanılan birleşik-fiil grubu sayısı, 862'dir. Bu sayı sıfat 

tamlaması ve iyelik grubundan sonraki en yüksek sayıdır. Dolayısıyla Eserde 

oldukça sık karşılaştığımız kelime gruplarındandır. 

 Aitlik grubu en az bulunan kelime grubudur. Sadece 1 (bir) tane aitlik 

grubuyla karşılaştık : yūsuf eydür ḫazne içreki altun varını / vėr baña hep ısmarla 

birbirini (824) 

 Sayı grupları da 16 tane kullanım oranıyla az kullanılan kelime 

gruplarındandır. 

 Birleşik isim grubuna 17 örnek bulduk. Bu örnekler Mâlik ya da Melik 

Reyyân şeklinde unvan olan kelimenin başa getirilmesi ile oluşturulmuştur.  

 Yargı gruplarına baktığımızda ise belirtme gruplarından çok daha fazla bir 

sayıyla karşılaşırız. Cümlenin ögelerine baktığımız zaman, özne 4645 civarında 

bir sayıyla en fazla kullanılan ögedir. Bu sayıyı, 4628'lik kullanım oranıyla 

yüklem takip eder. Diğer ögelerden nesne, 1893 defa kullanılmıştır ve bu sayının 

711'ini iç içe birleşik cümlelerin iç cümle kısmında kullanılan nesneler 

oluşturmaktadır. İç cümle kısmında kullanılan nesneler haricinde ise 1182 tane 

nesne kullanılmıştır. Eserimizde bunlar dışında 1323 tane yer tamlayıcısı, 1267 
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tane zarf  tamlayıcısı ve 603 tane de cümle dışı unsurun kullanıldığı 

görülmektedir. 

 İncelediğimiz eserde birleşik zamanlı isim cümlelerine, ara sözlü 

cümlelere ve eksiltili cümlelere  rastlamadık. Eksiltili cümle genellikle nesirde 

olur. Şiirde bununla karşılaşmak zordur. Bu cümleler bilindiği gibi yüklemi 

olmayan cümlelerdir. Ama yine de böyle cümlelerde, anlama uygun bir yüklemin 

varlığı hissedilebilir. Ara sözlü cümlenin eserimizde bulunmayışı ise doğal 

karşılanabilir. Ara sözlü cümleler, aktarılan durumun açıklanması gereken 

durumlarda karşılaştığımız cümle çeşididir. Ama Şeyyâd Hamza’nın bir kıssahan 

gibi sözü uzatmadan, öz olarak verme gayretine söz konusu cümlelerin uygun 

düşmemesinden dolayı, bu cümle çeşidinin kullanım alanı yok denecek bir oranda 

daralmıştır.  

 Eserin bir mesnevi oluşu ve vezin umsuru, devrik cümlelerin sayısının 

artmasında oldukça etkili olmuştur. İncelediğimiz eserde bu cümle çeşidi kurallı 

cümlelerden daha fazla kullanılmıştur.  

 İncelediğimiz eserde, fiil cümleleri, 4409'luk bir kullanım oranıyla önemli 

bir yere sahiptir. İsim cümleleri ise, 301'lik bir kullanım oranıyla nispeten az bir 

kullanıma sahiptir. 

 Eserde özellikle iç içe birleşik yapılı cümleler dikkat çekmektedir. Bu 

cümle yapısı, eserin bir mesnevi oluşuna ve şairin kıssahan olma tarzına uygun bir 

yapıdır. İç içe birleşik cümlelerde, özellikle “eyt-” fiiliyle kurulan cümleler sayıca 

çok fazladır. Bunu “dė-” fiili takip eder. Bu tür cümlelerin iç cümle kısmını, 

genellikle nesne oluşturmaktadır. İç içe birlrşik cümlelerle ilgili bir husus da, ana 

cümleyi oluşturan kısımdaki fiilin genellikle emir kipinde kullanılmasıdır : diñle 

imdi gör n'ėder yaʻḳūb dede (1259 /2) vs. Sayıca baktığımızda, “eyt-” fiili ile 

408, “dė-” fiili ile 102, “söyle-” fiili ile 39, “ėşit-” fiili ile 25, “ṣor-” fiili ile 13, 

“bil-” fiili ile 25, “bildür-” fiili ile 2 (iki), “diñle-” fiili ile 7 (yedi), “gör-” fiili ile 

49, “dile-” fiili ile 10 (on), “ṣan-” fiili ile 10 (on),  “yaz-” fiili ile 4 (dört), “çaġır-” 

fiili ile 1 (bir), “destūr vėr-” fiili ile 1 (bir), “buyur-” fiiliyle 13, “ḳavl ėyle-” fiili 

ile 1 (bir), “ısmarla-”fiili ile de 1 (bir) tane iç içe birleşik cümlenin kurulduğu 

görülür.  
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 Eserdeki yargı gruplarını, sayısal olarak belirtecek olursak şu şekilde bir 

değerlendirme ortaya çıkar: 

 

1. Cümlenin Ögeleri 

 1.1. Özne : 4645 

 1.2. Yüklem : 4628 

 1.3.Nesne : 1893 

 1.4.Yer Tamlayıcısı : 1324 

 1.5. Zarf : 1264 

 1.6. Cümle Dışı Unsur : 603 

 

2. Yüklemlerine Göre Cümleler 

 2.1. İsim Cümleleri : 304 

 2.1.1. Basit Zamanlı İsim Cümleleri : 275 

 2.1.2. Birleşik Zamanlı İsim Cümleleri : 0 

 2.2. Fiil Cümleleri : 4415 

 2.2.1. Basit Zamanlı Fiillerle Kurulan Cümleler : 4242 

 2.2.2. Birleşik Zamanlı Fiillerle Kurulan Cümleler : 170 

 2.2.3. Etken Fiillerle Kurulan Cümleler : 4391 

 2.2.4. Edilgen Fiillerle Kurulan Cümleler : 32 

 2.2.5. Dönüşlü Fiillerle Kurulan Cümleler : 125 

 2.2.6. EttirgenFiillerle Kurulan Cümleler : 178 

 2.2.7. İşteş Fillerle Kurulan Cümleler : 44 

 2.2.8. Geçişli Fiillerle Kurulan Cümleler : 2812 

 2.2.9. Geçişsiz Fiillerle Kurulan Cümleler : 1562 

 

3. Anlamlarına Göre Cümleler 

 3.1. Olumlu Cümleler : 4468 

 3.1.1. Olumlu Fiil Cümleleri : 4189 

 3.1.2. Olumlu İsim Cümleleri : 279 

 3.2. Olumsuz Cümleler :242 

 3.2.1. Olumsuz Fiil Cümleleri : 220 
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 3.2.2. Olumsuz İsim Cümleleri : 22 

 3.2.2.1. Yok İle Kurulan Olumsuz İsim Cümleleri : 10 

 3.2.2.2. Değil İle Kurulan Olumsuz İsim Cümleleri : 12 

 3.3. Soru Cümleleri : 276    

 3.3.1. Soru Sözcükleri İle Kurulan Soru Cümleler. : 239 

 3.3.2. Soru Eki “mI” İle Kurulan Soru Cümleleri : 38 

 3.4. Emir Cümleleri : 809 

 3.5. Gereklilik Kipiyle Kurulan Cümleler : 12 

 3.6. İstek Cümleleri : 432 

 

4. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

 4.1. Kurallı Cümleler : 2016 

 4.2. Devrik Cümleler : 2612 

 

5. Yapılarına Göre Cümleler  

 5.1. Şartlı Birleşik Cümle : 52 

 5.2. İç İçe Birleşik Cümle : 711 

 5.3. Ki'li Birleşik Cümle : 162 

 5.3.1. Ki İle Kurulanlar : 41 

 5.3.2. Kim İle Kurulanlar : 121 

 5.4. Girişik Cümle : 419 

 5.5. Bağlı Cümle : 152 

 

 Eserdeki belirtme gruplarını ve yargı gruplarını tablolarla yüzdelik olarak 

ve şekillerle gösterelim: 

Belirtme Grupları 

Sıfat tamlaması %28 

İyelik grubu %22 

Belirtili İsim Tamlaması %6 

Belirtisiz İsim Tamlaması %5 

Edat Grubu %4 

Zarf-Fiil Grubu %6 
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Sıfat-Fiil Grubu %2 

Tekrar Grubu %2 

Ünlem Grubu %2 

Kısaltma Grubu %1 

Bağlama Grubu %1 

Birleşik-Fiil Grubu %19 

Diğer (Aitlik, Sayı, Birleşik İsim, İsim-

Fiil, Unvan Grupları) 

%1 

Tablo 1 

 

Cümlenin Ögeleri 

Özne %33 

Yüklem %32 

Nesne %13 

Yer Tamlayıcısı %9 

Zarf %9 

Cümle Dışı Unsur %4 

Tablo 2 

 

Yüklemine Göre Cümleler 

İsim Cümleleri %6 

Fiil Cümleleri %94 

Tablo 3 

 

Fiil Cümleleri 

Basit ZamanlıFiillerle Kurulan 

Cümleler 

%31 

Birleşik Zamanlı Fillerle Kurulan 

Cümleler 

%1 

Etken Fiillerle Kurulan Cümleler %33 

Edilgen ve İşteş Fiillerle Kurulan %1 
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Cümleler 

Dönüşlü Fillerle Kurulan Cümleler %1 

Geçişli Fiillerle Kurulan Cümleler %21 

Geçişsiz Fillerle Kurulan Cümleler %12 

Tablo 4 

 

Anlamına Göre Cümleler 1 

Olumlu Cümleler %95 

Olumsuz Cümleler %5 

Tablo 5 

 

Anlamlarına Göre Cümleler 2 

Olumlu İsim Cümlesi %5 

Olumlu Fiil Cümlesi %67 

Olumsuz İsim Cümlesi %0 

Olumsuz Fiil Cümlesi %4 

Soru Cümlesi %4 

Emir Cümlesi %13 

İstek Cümlesi %7 

Gereklilik Cümlesi %0 

Tablo 6 

 

Yerine Göre Cümleler 

Kurallı Cümle %44 

Devrik Cümle %56 

Tablo 7 

 

Yapılarına Göre Cümleler 

Şartlı Cümleler %3 

İç İçe Birleşik Cümleler %45 

Ki'li Birleşik Cümleler %10 
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Bağlı Cümleler %16 

Girişik Cümleler %26 

Tablo 8 

 

Eserde kullanılan kelime gruplarını şekillerle gösterelim: 
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Yüklemine Göre Cümleler 
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Anlamına Göre Cümleler 1 

 

Şekil 5 
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Yerine Göre Cümleler 

 

Şekil 7 
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