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Öz: Dünya toplumunun sözlü ve yazılı kültür mirasının bugün için yaşayan önemli ürünlerinden biri, 
Yûsuf ve Züleyha hikâyesidir. Batı toplumları, Yûsuf ve Züleyha hikâyesini, genellikle Tevrat'ı merkeze 
alan bilgi kaynaklarına dayalı olarak işlerken, doğu toplumları İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ı temel alan 
bilgi kaynaklarına göre işlemiştir. Hikâye genel olarak, adalet, sabır, doğruluk, evlat sevgisi, ayrılık acısı, 
aşk, ahlak, iffet gibi evrensel olguları işlediği için toplumların kabuller dünyasında önemli bir yer edin-
miştir. Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, İslam milletleri içerisinde sadece Türkler arasında değil, Arap ve Fars 
kavimleri arasında da oldukça yaygın olarak ele alınıp işlenen konulardan biridir. Yûsuf ve Züleyha hi-
kâyesini diğer Leylâ ve Mecnun, Hüsrev ü Şirin vb. hikâyelerden ayıran en temel özellik, bu hikâyenin 
dînî kaynaklı olmasıdır. Türk, İran ve Arap edebiyatlarında pek çok kimse tarafından işlenen Yûsuf ve Zü-
leyha hikâyesinin ilk kaynağı, Tevrat olarak bilinmektedir. Söz konusu çalışmada, 1827 yılında İngilizle-
rin himayesinde Arap harfli olarak misyonerlik faaliyetleri için basılan ǾAhdü'l-ǾAtik'te geçen Yûsuf ve 
Züleyha hikâyesi Latin harfleri esasında translite edilecek, çevirilen metin Türkçenin ses ve şekil bilgisi 
açısından değerlendirilecek ve ayrıca söz konusu metnin gramatikal dizini sunulacaktır.  

Anahtar sözcükler: Yûsuf ve Züleyha, Tevrat, Dinî Hikâyeler, ǾAhdü'l-ǾAtik  

Abstract: One of the most prominent amongst oral and written literary texts is the story of Yûsuf and 
Züleyha. Although occidental societies handled this story from the perspective of the Torah, Islamic 
societies of the orient took the Quran as their source in delivering this story. In essence, because the story 
encapsulates universal values such as: justice, patience, truthfulness, love of siblings, pain of separation, 
love, morals and chastity among many others, it has been an important aspiration for many cultures. The 
story of Yûsuf and Züleyha has popularly been handled not only by Turkish language groups, but also by 
various Arabic and Farsi language groups that comprise the Islamic nations. The major difference 
between this story and the others such as Leylâ and Mecnun, Hüsrev and Şirin, etc., is that this story is 
religious in nature and it is well known that this story stemmed from the Torah. In this study, the story of 
Yûsuf and Züleyha published in 1827 by the English, printed in Arabic letters for missionary work is 
transliterated and the text’s translation is analyzed in terms of its phonetic and morphological properties 
and a grammatical dictionary is also provided. 
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Giriş 

Dünya toplumunun sözlü ve yazılı kültür mirasının bugün için yaşayan önemli ürünlerinden biri 
olan Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, semavî olan üç dinde de yer almaktadır. Bu hikâyenin ilâhî 
dinlerde de bulunması, toplumlarının gönül dünyasında özel bir yer elde etmesine imkân 
sağlamıştır. Türk, İran ve Arap edebiyatlarında pek çok kimse tarafından ele alınıp işlenen Yûsuf 
ve Züleyha hikâyesinin ilk kaynağı, Tevrat olarak bilinmektedir.  

Hikâyeler, özellikle eski dönemlerde toplumların temel kültürel ihtiyaçlarını karşılayan en 
popüler kültür araçları olmuştur. Hatta Türk edebiyatında “roman” türünün geç olarak ortaya 
çıkması, roman ihtiyacının hikâyeler tarafından karşılanmasına bağlanır. Yûsuf ve Züleyha 
hikâyesi, dinî kaynaklı bir hikâye olup, kutsal kitaplarda yer alarak nesilden nesile sözlü ya da 
yazılı olarak aktarılan ve asırlardır bir trajedi olarak anlatılagelen, dersler çıkarılan hikâyelerden 
biridir.  

Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Tevrat’ta Tekvin-Musa'nın Birinci Kitabı 37-50. baplar arasında 
geçmektedir. (Kitabı Mukaddes 2000, 37-55). İncil’ de, Resullerin İşleri Bap 7’de (Kitabı 
Mukaddes 2000, 126 ). Zebur'da Mezmurlar Kitap II, 11-24’de (Kitabı Mukaddes 2000, 600-
601) Kur’anı Kerim’de ise, Yûsuf Suresi’nde 112. ayette anlatılmaktadır. (Yazır 1999, 234). 
Hatta zaman zaman Kur’an'ın başka ayetlerinde de Yûsuf Suresi’ne atıfta bulunulmuştur. Yûsuf 
ve Züleyha hikâyesinin yaşandığı dönem, İsrail Oğulları’nın tarihte firavunlarla tanıştıkları 
dönem olan Hz. Yûsuf’un yaşadığı dönemdir. Kur’an’ın açıklamalarına göre, İsrail Oğulları, Hz. 
Yûsuf’un zamanın firavunlarının himayesine girmesi ve devlet yönetiminde önemli bir görev 
üstlenmesi sayesinde Mısır’a yerleşmişlerdir. Bütün bu gelişmelere sahne olan tarih MÖ XIX. 
yüzyıldır (Özsoy  Güler 1999, 758). 

Arap Edebiyatında Yazılan Yûsuf ve Züleyhalar 

Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yalnızca Müslüman Türkler arasında değil, Arap ve Fars milletleri 
arasında da ilgi görmüş hatta hikâye, ilk önce Arap ve Fars edebiyatı ürünleri arasında yer 
almıştır. Arap edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyha hikâyeleri, genel olarak nesir şeklinde 
olmakla birlikte zaman zaman nesir içerisinde şiir parçacıkları da bulunur. Arap edebiyatında, 
birçok Yûsuf ve Züleyha hikâyesi olmakla birlikte, şu örnekleri verebiliriz: Yûsuf ve Züleyha 
hikâyesinin Arap edebiyatındaki ilk örneğini Gazalî’nin, Bahrü’l-Mahabba adlı eseri oluşturur. 
Eser, 1894 yılında Bombay’da, 1900 yılında da Delhi’de basılmıştır (Dolu 1953, 97). Arap 
edebiyatında ikinci Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, İbnü’l-Cevzî Abdurrahman b. Ali bin Muhammed 
Ebu’l-Ferec Cemâlüddin’in, Ez-Zehrü’l-Anik fî Kıssa-yı Yûsuf u Sıddîk adlı eseridir. Diğer bir 
hikâye, El Ensârî el Avsî el Melîkî el-Müzekkir tarafından yazılan Ez-Zehrü’l-Kimām fî Kıssati 
Yûsuf adlı eserdir. Bu eser, Celalzâde Nişânî Mustafa Çelebi tarafından Cevâhiru’l-Ahbâr fî 
Hasâili’l-Ahyâr adıyla Türkçeye çevirilmiştir (Kavruk 1998, 64,66). Molla Mûînî-i Cüveynî’nin, 
Ahsenü’l-Kasas'ı, Hazinüşşühi el-Bağdadî’nin, Tefsîrü Sîret-i Yûsuf'u, Muhammed Yezid Et-
Tûsî’nin, Câmi-i letâifi’l-Besâtîn adlı çalışması Arap edebiyatının en meşhur Yûsuf ve Züleyha 
hikâyelerindendir (Dolu 1953, 100). 

Türkiye kütüphanelerinde de Arapça yazılmış birçok Yûsuf ve Züleyha hikâyesi vardır. Bu 
hikâyelerden bazıları şunlardır: Ali İbnü’l Arabî’nin, Kıssatu Yûsuf’u (Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde bulunmaktadır. Yûsuf Sûresinin tefsiridir), Şemseddin Abdurrahman bin Mervan’ın, 
Kıssatu Yûsuf'u, (Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kütüphânesi no: 87’de kayıtlıdır) Ali et-
tamâm’ın, Kıssatu Yûsuf'u (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih, no: 40/7 kayıtlıdır), Ebu Bekr Es-
Suyûtî’nin, Def’ut-Taassüf an İhvet-i Yûsuf'u (Süleymaniye Kütüphanesi no: 678 kayıtlıdır) 
Mehmet el-Herevî'nin, Haşiye alâ Tefsîr-i sûret-i Yûsuf'u (Süleymaniye Kütüphanesi, 313 
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kayıtlıdır) bilinen önemli Yûsuf ve Züleyha hikâyelerindendir. 

Fars Edebiyatında Yazılan Yûsuf ve Züleyhalar 

Fars edebiyatında da, Arap edebiyatında olduğu gibi, birçok Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yazılmış-
tır. Fars edebiyatında hikâyenin nesir ve şiir biçimlerinin beraberce kullanıldığı görülmektedir. 
Fars edebiyatında yazılan ilk Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Firdevsî-i Tusî’ye aittir (Ethé 1908).  

Fars edebiyatında diğer bir Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Şehabud-dîn Amak Buhârî ve Heratlı 
Rüknü’d-dîn Mesut Bin Muhammed İmam-zâde tarafından manzum olarak yazılan eserdir. (Dolu 
1953, 125) Fars edebiyatında ilk mensur Yûsuf ve Züleyha hikâyesi, Hoca Ebû İsmail Abdullah 
b. Ebî Mansur Muhammed el-Ensarî Herâtî’nin Enîsü’l-Mürîdin ve Şemsü’l-Mecalis adlı eseri-
dir (Dolu 1953, 166-167). Firdevsî-i Tusî’den sonra Fars edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyha 
hikâyesinin en önemlisini Molla Cāmi (El-Cami Nureddin Abdurrahman b. Ahmed el-Horasani) 
yazmıştır. Türk şairleri, Molla Cāmi’den çok etkilenmiştir. Türkiye kütüphanelerinde çokça 
Farsça yazılmış Yûsuf ve Züleyha hikâyesi olup bunların tamamına yakınını Cāmi’nin Yûsuf ve 
Züleyha adlı eserine dayanır. Türkiye kütüphanelerinde, Molla Cāmi’nin yazmış olduğu hikâye-
nin birçok nüshasının bulunması, bu etkilenmeyi de ortaya koyan en önemli delillerdendir. 
Farsça yazılmış Yûsuf kıssasının Süleymaniye, Raşit Efendi, Atıf Efendi, Nurosmaniye, Beyazıt 
gibi birçok kütüphanede yazma nüshaları bulunmaktadır. 

Türk Edebiyatında Yazılan Yûsuf ve Züleyhalar 

Türk edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyha hikâyelerini manzum ve mensur biçiminde iki baş-
lık altında değerlendirebiliriz. 

Manzum Olarak Yazılanlar 

Türk edebiyatında elliye yakın Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yazılmakla birlikte bugün için bunla-
rın hepsine ulaşmış değiliz. Bilinen belli başlı Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yazanlar şunlardır: Ali / 
Harezmli Ali (Cin 2011); Kırımlı Mahmud (Ertaylan 1948); Haliloğlu Ali (Deniz 1998); Süle 
Fakih (Köktekin 1994); Şeyyad Hamza (Dilçin 1946; Yıldız 2008); Erzurumlu Darir (Karahan 
1994); İbni Abbas (Cin 2012); Garib (Karakaya 2012); Tebrizli Ahmedî, (Kayık 2007); 
Hamdullah Hamdi (Öztürk 2001); Hatâyî (Demir 2006); Durbig (Elçin 1984); Kemalpaşazâde 
(Demirel 1979); Taşlıcalı Yahya (Çavuşoğlu 1979) Gubârî (Aktaş 2006); Şerîfî (Kültüral 2001); 
Bağdatlı Zihnî (Doğan 2014) Ahmed-i Mürşidî (Yapıcı 2006); Bilâl (Göre 2009); Kerküklü 
Nevrûzî (Uluhan 2007)... 

Mensur Olarak Yazılanlar 

Yûsuf ve Züleyha, hikâyesi, sadece manzum olarak değil, mensur olarak da yazılmıştır. Söz ko-
nusu konuyla ilgili olarak bazı müellifler, müstakil mensur eser yazmıştır. Bunlardan bilenenler 
şunlardır: Celâl-zâde Koca Nişancı Mustafa Çelebi, Cevâhirü’l-ahbar fî Hasâil’il-ahyâr adlı 
eseri, Arapça Ahsenü’l-Kasas adlı hikâyeden tercüme etmiştir. (Kavruk 1998, 64-66). Bir diğer 
eser, Galatalı Mehmet Bin İbrahim’in Sultan III. Murat için telif ettiği Ahsenü’l-Kasas-ı Şerîfe 
adlı eserdir. (Kavruk 1998, 64-66). Bir diğer eser de, Mehmed bin Altıparmak’ın Abûbekir Ah-
med Tarsûsî’nin Arapça eserinden Sultan I. Mustafa adına tercüme ettiği Yûsufnâme adlı eserdir 
(Kavruk 1998, 64-66). 

Bazı müellifler de müstakil bir Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yazmamış, diğer eserlerin içinde 
konuya yer vermiştir. Bu tür eserlerin en başında geleni Kısâs-ı Enbiyâlardır. Bunlardan birisi, 
Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiyası’dır. Hikâye, “Kıssa-i Yûsuf-ı Sıddik ‘Aleyhisselâm” başlığı al-
tında verilmiştir (Ata 1997, 90-155). Diğer bir Kısâsü’l Enbiya, yazarı belli olmayan ve Bursa 
Eski Eserler ve Yazmalar Kütüphanesinde bulunan eserdir. Hikâye, eserin (66b8-96b5) arasında 
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olup “Kıssa-i İbrahim ‘Aleyhisselâm” başlığı altında verilmiştir (Cemiloğlu 1994, 163-185). Bir 
diğer eser ise, Şirvanlı Mahmut’un Tarih-i ibn-i Kesir Tercümesi adlı eserinin içerisinde yer 
almaktadır. Hikâye, eserin (79a9-86a19) arasında olup, Kıssa-i Yûsuf ‘Aleyhi’s-selâm” başlığı 
altında verilmiştir (Yelten 1998, 256-269). Yakın tarihimizde Ahmet Cevdet Paşa tarafından 
yazılan Kısâsü’l-Enbiya adlı eser de herkes tarafından bilinmektedir.  

Yukarıda ismi zikrettiğimiz Kısâsü’-l Enbiyaların dışında Türkiye kütüphanelerinde Arapça-
dan ya da Farsçadan tercüme edilen, yazarı belli olmayan pek çok Kısâsü’l-Enbiyada Yûsuf ve 
Züleyha hikâyesine rastlanılmaktadır. Türk edebiyatında yazılan Yûsuf ve Züleyha hikâyeleri 
hakkında verdiğimiz bilgilerden sonra, 1827 tarihli Tevrat'ta geçen Yûsuf ve Züleyha hikâyesine 
geçebiliriz. 

Genel itibariyle dinler, anlamak ve anlatmak üzerine kurulu olduğu için işlenmişliği yüksek 
dillerdir. Diğer diller ise bu dillerle boy ölçüşmek ister ve bunu da çeviri yoluyla yapmaya 
çalışır. Tevrat'ın MÖ III. yüzyılda Hellence’ye, İncil’in ise MS IV. yüzyılda Gotçaya çevirildiği 
bilinmektedir. Tevrat’ın ve İncil’in Türkçeye ilk çevirileri 1666 yılında IV. Mehmed döneminde 
yaşamış olan tercümanlardan Ali Ufki Bey (Albertus Bobovius/Wojciech Bobowski) tarafından 
tamamlanmıştır. Bu kişi Kitab-ı Mukaddes’i Türkçeye ilk tercüme eden kişi olarak da bilin-
mektedir (Kut 1989, 457). Ufki, çalışmasını Hollanda sefiri Levinus Warner'in isteği ve onun 
sağladığı maddi imkânlarla yapmıştır. Bugün kullanılan Türkçe Kitab-ı Mukaddes, Ali Ufki 
tarafından tercüme edilen esere dayanmaktadır (Kut 1989, 456-457). Üzerinde çalıştığımız Tev-
rat nüshası, çok büyük bir ihtimalle Ali Ufki tarafından hazırlanan ve Paris'te 1827 yılında 
basılan Arap harfli Tevrat'tır. 

Üzerinde çalıştığımız 1827 tarihli Tevrat, Antalya'nın Elmalı İlçesi, Halk Kütüphanesi 29 
numarada kayıtlıdır. Nüsha matbu bir nüshadır, genel olarak sağlam olmakla birlikte yer yer sırt 
kısmında dağılmalar görülmektedir. Nüshanın içerisinde hem Kitabü'l ǾAhdü'l-ǾAtik hem de 
Kitabü'l ǾAhdü'l Cedid bulunmaktadır. Nüshanın baş kısmında, "ǾAhd-i ǾAtiķuŋ ve Kitābında 
vukuǾ bulan ħaŧālaruŋ ve anlaruŋ ıślaĥı defteri budur" şeklinde geçen bir hata doğru cetveli yer 
almaktadır. Elimizdeki nüshanın basımıyla iligili olarak kapaktan sonraki kısımda "Kitābü'l 
ǾAhdü'l-ǾAtik, ki İngiltere'niŋ vesāǿir rubǾ-ı meskūnuŋ etrāf ve eknāfına kütüb-i muķaddesleriŋ 
intişārı içün İngiliz Memleketinde muntažam olan mecmaǾın mesārifi ile ŧabǾ olunmuştur. Fî-
medinetü Pāriz el-maĥrūse bi-darü'ŧ-ŧabāatü'l-mülkiyeti'l maǾmūre, senetü'l mesįĥiyye 1827" 
şeklinde bir kayıt yer almaktadır. 

Yûsuf hikâyesi, Kur'an'da bir bütün olarak anlatılan tek hikâyedir. Bugüne kadar Türk ede-
biyatında yazılmış olan Yûsuf ve Züleyha hikâyelerini Tevrat'ta geçen biçimiyle mukayese etti-
ğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Kur'an'da anlatılan hikâyede, sadece Yûsuf ve Ya-
kup adları geçmektedir. Tevrat'ta ise Hz. Yakup'un karısından bütün çocuklarına varıncaya 
kadar hepsinin adı tek tek zikredilmektedir (fotıfar 39/1; rahil 48/7; şemǾun/ 42/36, 48/5; dina 
/46/15…). Bu da bize Türk edebiyatında Yûsuf ve Züleyha yazan kişilerin ya Tevrat’ta geçen 
isimleri zikreden bir Yûsuf ve Züleyha hikâyesinden esinlendiklerini ya da Tevrat’a ait bir takım 
bilgilerden haberdar olduklarını düşündürmektedir. Kur'an'da hikâye 112 ayette kısaca anlatılır-
ken, Tevrat’ta daha geniş bir biçimde anlatılmıştır. Kur'an'da geçen biçimde cinsellikle ilgili 
hiçbir bilgi bulunmazken, Tevrat'ta yer yer cinsellikkle ilgili olaylar anlatılır. Kur'an'da geçen 
biçimde, hikâyede geçen şahıslarla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmezken, Tevrat'ta geçen 
biçimde şahıslarla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 

İmlâ ve Ses Bilgisi 

Üzerinde çalıştığımız, Arap harfli Türkçe Tevrat'ın dili sade ve anlaşılır bir düzeydedir. Metni 
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imlâ ve ses bilgisi açısından değerlendirdiğimizde tespit edebildiğmiz bazı özellikler şunlardır: 
Metinde /ç/ sesinin kelime başında, kelime içinde ve sonunda gösterildiği görülmektedir. Tevrat 
metininde isimden isim yapma -çi eki -cı biçiminde yazılmıştır: yaǾni sāķį başı ve etmekci 
başıya ġażbān olup (40/2); etmekci (40/1). Metinde üç, çehre, çuval, küçük, çirkin, kaç, kaç-, 
çık-, çıkar- ve çek- kelimelerinin de /ç/ ile yazıldığı görülmektedir. üç (40/10); pek bed çehrelü 
hem eti zebūn inek çıķarlar idi çirkinlikde hiç anlar gibi bütün mıśr diyārında görmedüm 
(41/19); baǾdehu firǾavun yaǾkuba ķaç yaşındasın dėdi; (37/11) pes ķarındaşları aŋa ĥased 
çekdiler (47/8); anı anlaruŋ elinden ķurtarmaġa çalışdı (37/21); libāsı bıraġup ķaçdı ve ŧaşraya 
çıķdı (39/12). babaŋuzuŋ allahı size defįneyi çuvallarıŋuza ķodı (43/23); evvel ŧoġışına göre ve 
küçük olan küçük yaşına göre ol ādemler daħı taǾaccüp ėdüp birbirine baķışdılar (43/33). 

Metinde /p/ ünsüzü gösterilmiştir: pes anuŋ libāsını kendü yanında alıķodı (39/16); yūsuf 
cümle buġday anbarlarını açup mıśrlulara śatdı zįrā mıśr diyārında ķaĥŧlıķ pek aġırlanmış idi 
(41/56); anlaruŋ babası isrāyil daħı anlara dėdi ki çünki böyledür bunı eyleyüŋ bu yerüŋ eŋ eyü 
yemişlerinden çuvallarıŋuza alup ol ādeme pįşkeş götürüŋ (43/11) Ancak kelime sonunda yer 
alan /p/ ünsüzü /b/ ile gösterilmiştir: aŋa bu sözler mūcibince söyleyüp dėdi (39/17); çuvalla-
rıŋuza alup ol ādeme pįşkeş götürüŋ (43/11); ol kişiler yūsufuŋ evine götürüldükleri içün 
ķorkup dėdiler (43/18); menessāyı kendünüŋ śolunda ve isrāyilüŋ śaġında ķoyup aŋa yaķlaş-
durdı (48/13).  

Türkiye Türkçesi ağızlarında görülen kapalı /ė/ sesini Tevrat metninde de görüyoruz: 

taǾaccüp ėdüp birbirine baķışdılar (43/33); bir düş daħı gördi ve anı ķarındaşlarına söyleyüp 
dėdi (38/9) her biri hemān bir gėcede vėrilen taǾbįre münāsip bir düş görmişler (40/5); (18) 
yūsuf daħı cevāb vėrüp dėdi (40/18). 

Metinde damak sesi olan nazal /ŋ/ ünsüzü gösterilmiştir: pes öŋünde oturdılar (43/33); 
anlara nereden geldüŋüz dėdi (42/7); ol vilāyetüŋ śultānı olan ādem bize dėdi ki śādıķ 
olduġuŋuzı bundan bileyim bir ķarındaşuŋuzı benüm ile ķoyuŋ ve eviŋüzüŋ ķaĥŧlıgına lāzım 
olan buġdayı aluŋ ve gidüŋ (42/33). 

Metinde /g/ ünsüzü /k/ ile gösterilmiştir. bize getürdügüŋ Ǿibrānį köle baŋa geldi (39/17); 
yūsuf anlaruŋ ħuśūśında gördigi düşleri ħāŧırına getürüp anlara dėdi (42/9). 

Metinde tenvinin kullanımıyla ilgili bir örnek görülmektedir: birbirine dėdiler ki taĥķįķan 
ķarındaşumuzuŋ ħuśūsında śuçluyız (42/21). 

Tevrat metninde, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi görülen geçmiş zaman teklik ve 
çokluk üçüncü şahıslarda düz ve dar ünlülü biçimler kullanılmıştır: bir müddet mürūrından 
soŋra oldı (39/7) bir düş daħı gördi (37/9) pes ķarındaşları aŋa ĥased çekdiler ammā babası bu 
nesneyi ħatırında ŧutdı (37/11); ...yūsuf ķarındaşlarınuŋ ardınca gidüp anları duŝayimde buldı. 
ādemüŋ yanında ķondı (37/17) ol daħı anı bilüp dėdi ki ķaftan oġlumuŋdur bir yaramaz cānvar 
anı yedi taĥķįķ yūsuf ifrās olundı; (38/1); yūsuf daħı babasınuŋ yüzine düşüp üzerinde aġladı 
hem anı öpdi (50/1); aŋa daħı ziyāde kin ŧutdılar (37/5); yūsuf ķarındaşlarına geldügi gibi anuŋ 
ķaftanını yaǾni üzerinde olan alaca ķaftanını śoydılar (37/23). 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde görülen yuvarlaklaşma, Tevrat metninde de görülmektedir. 
Metinde görülen yuvarlaklaşmalar daha ziyade dudak ünsüzlerine bağlı olarak ortaya çıkan 
yuvarlaşmalardır. Benüm kelimesi, metnin tamamında yuvarlak kullanılmıştır: efendisinüŋ 
Ǿavratı yūsufa gözlerini diküp aŋa gel benümle yat dėdi; (39/7); işte bir tarlanuŋ ortasında 
demetler baġlar idük ve benüm demedüm ķalķup kāyim ŧurdı (37/7); ve etmekci başı yūsufuŋ 
eyü taǾbįr ėtdügini gördiginde aŋa dėdi (40/16); babama varduġum zamān cānı gibi sevdügi 
oġlan bizüm ile olmazsa (44/30); anlara vaśiyyet ėdüp dėdi (49/29). 
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ne aśl: Türkiye Türkçesinde ünlü birleşmesi hadisesi sonucu nasıl biçiminde kullanılan nasıl> 
ne aśl>nasıl kelimesi, birleşme hadisesine uğramamış şekliyle "ne aśl" Tevrat metninde iki 
yerde geçmektedir: bu senüŋ gördügüŋ düş ne aśl düşdür (37/10); dėyelüm ki anı bir yaramaz 
cānvar yedi o zamān düşleri ne āśl olur görelüm (37/20). 

nola: [ne ola>nola] Ne ola, ne ola ki. Tevrat metninde ünlü geçişmesi ile ilgili bir örnek 
bulunmaktadır: isrāyil yūsufa dėdi ki ķarındaşlaruŋ şeħimde güderler gel seni anlara göndere-
yim ol daħı nola dėdi (37/13). 

Tevrat metninde süreklileşmeyle ilgili iki örnek geçmektedir. Eski Türkçe döneminden beri 
kuvvetlendirme ve bağlama edatı (Hacıeminoğlu 1992, 195). olarak kullanılan taķı "ve, ile" 
(taķı>daķı>daġı>daķı>daħı) edatı Tevrat metninin tamamında daħı biçiminde geçmektedir: 
yahūda daħı anı gördükde ķahpedür dėyü zanneyledi (38/15). Metinde aķşam kelimesi de 
süreklileşerek aħşam olmuştur: benyāmin yırtıcı ķurd gibi olur śabāĥdan şikārı yeyüp aħşamda 
ġāreti üleşdüre (49/27). 

Şekil Bilgisi 

Metinde şekil bilgisi açısından gördüğümüz bazı özellikler şunlardır: 

-dukta,-dükte zarf fiili: Metinde zarf fiil eklerinin -dukta,-dükte biçiminde kullanılan ör-
neklerini görmekteyiz: rubil bunı işitdükde anı anlaruŋ elinden ķurtarmaġa çalışdı (37/21); rubil 
ķuyıya döndükde işte ķuyuda yūsuf yoķ iken eŝvāblarını yırtdı (37/29); yahūda daħı anı 
gördükde ķahpedür dėyü zanneyledi (38/15); yahūda anları bildükde dėdi ki (38/26); ammā o 
oġlan elini gėrü çekdükde ķarındaşı çıķdı (38/29); anuŋ ħużūrına geldükde boynına śarılup boynı 
üzerine vāfir aġladı (46/29); biri kendü eşegine yem vėrmek içün ķonakda çuvalını açduķda 
çuvalınuŋ aġzında kendü aķçesini gördi (42/27); śabāh olduķda ol ādemler śalıvėrildi (43/3); 
biri benden ayrı çıķduķda elbetde iflās olundı dėdüm (44/28). Şu örnekte ise ek uyumsuzluna 
bağlı olarak yaķlaşdükde "yaklaşınca, yaklaşdığında" biçiminde bir kullanım vardır: baǾdehu 
isrāyilüŋ günleri temām olup ölmeye yaķlaşdükde oġlı yūsufı çaġırup aŋa dėdi (47/29). 

-vuz,-vüz: Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde gördüğümüz bu yapı, metinde 6-7 yerde 
geçmektedir. Bu yapının metinde sınırlı bir şekilde geçmesi, üzerinde çalıştığımız nüshanın, 
daha önce Eski Anadolu Türkçesi özellikleriyle yazılmış bir nüshadan etkilenerek çoğaltılmış 
olabileceği fikrini düşündürmektedir: dėdi ki işte işitdüm ki mıśrda buġday var oraya inüŋ ve 
bize oradan iştirā eyleyüŋ ki dirilevüz ve ölmeyevüz; (42/2); ve yahūda babası isrāyile dėdi ki 
oġlanı benüm ile gönder ve ķalķup varalum ki dirilevüz ve hem biz hem sen hem uşaķlarımız 
ölmeyevüz; (43/8); gel bizi ve ŧopraġumuzı etmekle śatun al ve biz hem ŧopraġumuz firǾavuna 
ķullar olalum ve bize toħm vėr ki yaşayup ölmeyevüz ve ŧoprak virān olmaya (47/19); 
bulduġumız aķçeyi saŋa kenǾān vilāyetinden gėrü getürdük yā nice efendüŋüz evinden gümiş yā 
altun uġurlayavuz ķullaruŋdan her kimde ki bulunursa ķatl oluna ve biz efendümüze ķullar 
olavuz (44/8,9). 

-yor eki: Tevrat metninde şimdiki zaman eki olan -yor dokuz kez geçmektedir: ķarındaşla-
rımı arayorum (37/16); işte ol düş görici geliyor (37/19); ismaǾillülerüŋ kārbānı geliyor (37/25); 
ırmaġuŋ yanında ŧurıyor śanurdı (41/1); oġluŋ yūsuf saŋa geliyor dėdiler (48/2); dėdi ki işte ben 
öliyorum (50/5). 

-ü zarf fiili: Eski Anadolu Türkçesi döneminde -ı,-i,-u,-ü olarak görülen zarf fiil ekleri öl-
çünlü Türkiye Türkçesinde -a,-e olarak kullanılmıştır. Ancak Türkiye Türkçesi ağızlarında eski 
biçimlerin kullanımı davam etmektedir. Metnimizde -ı,-i,-u,-ü zarf fiil eklerinden sadece -ü'lü 
biçimler kullanılmıştır: nerede sürilerini güderler dėyü cevab vėrdi (37/16); anı gördükde 
ķahpedür dėyü zanneyledi (38/15); öŋünde herkes diz çöküŋ dėyü nidā ėtdiler (41/43). 
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-up;-üp zarf fiili: Tevrat metninde bu ek, sadece yuvarlak biçim olan -up,-üp biçimiyle 
kullanılmıştır: ķarındaşlarına deyivėrdiginde babası aŋı āzārlayup dėdi...saŋa tā yere dek 
ŧapınup egilmeye gelelüm mi (37/10); anı alup ķuyuya bıraķdılar (37/24); anı ķarındaşlarına 
söyleyüp dėdi (37/9); ol daħı çıķarılduġı zamān ķayın atasına gönderüp dėdi (38/25); ve yūsuf 
firǾavuna cevāb vėrüp dėdi (41/16); onuŋ elinde libāsı bıraġup ķaçdı ve ŧaşraya çıķdı (39/12); 
güzel inek ırmaķdan çıķup sazlıķda otlarlar idi (41/18). 

-diginde zarf fiili: Tevrat metninde üç yerde -diginde zarf fiili bir yerde de -düginde 
kullanılmıştır: etmekci başı yūsufuŋ eyü taǾbįr ėtdügini gördiginde aŋa dėdi (40/16); babasına 
hem ķarındaşlarına deyivėrdiginde babası aŋı āzārlayup dėdi (37/10); yahūdaya döndüginde anı 
bulamadum dėdi (38/22).  

-madın;-madan zarf fiili: Tevrat metininde -madın;-madan zarf fiil ekiyle ilgili olarak iki 
örnek geçemektedir. Şüphesiz ki, -madın şekli daha arkaiktir. Ancak her ikisi içinde birer örnek 
yer almaktadır: anlar şehrden çıķduķdan soŋra daħı uzaķ olmadın yūsuf evinüŋ ketħudāsına dėdi 
(44/4); şöyle ki ĥisāba sıġmaduġı içün sayılmadan ķaldı (41/49). 

-cıġaz eki: Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde de görülen küçültme eki -cıġaz eki Tevrat 
metininde bir yerde geçmektedir: babanuŋ bereketleri ecdādumuŋ bereketlerine ġālip olup tā 
ebedį ŧaġcıġazlaruŋ recālarına ve yūsufuŋ yaşında hem ķarındaşlarından muħtaruŋ başı ucında 
olalar (49/26). 

Söz Varlığı 

Üzerinde çalıştığımız Tevrat metni Türkçe açısından önemli bir söz varlığına sahiptir. Tevrat 
metninde görüp bugün Türkiye Türkçesinde az kullanılan veya kullanılmayan ya da anlamı 
genişleyip daralan bazı kelimer vardır, bunlardan bazıları şunlardır: 

anuŋ: Onun. Eski Türkçe ve Eski Anadolu Türkçesi döneminde üçüncü tekil şahıs zamiri 
olarak kullanılan ol "o" zamirinin /l/ sesi erimiş, /o/ yuvarlak vokali de düz geniş /a/ vokaline 
dönmüştür. yūsuf ķarındaşlarına geldügi gibi anuŋ ķaftanını yaǾni üzerinde olan alaca ķaftanını 
śoydılar (37/23); anlara başķa ve anuŋla yeyen mıśırlulara başķa ķurdılar (43/32); ķoçılar ve 
atlular anuŋla çekildiler (50/9). 

bereketle-: Arapça bir kelime olup “nimet, bolluk” anlamındadır. Kelime Türkçenin en işlek 
yapım eklerinden biri olan -le ekiyle fiil yapılmıştır. Kelime bereketlen- biçimiyle sözlükte 
“çoğalmak, artmak” (Komisyon 2011,312) anlamıyla yer alırken bereketle- biçimi bulun-
mamaktadır: yaǾkub daħı dėdi ki kerem eyle anları baŋa yaķlaşdur ve anları bereketleyecegim 
(48/9). 

bolayki: "belki" anlamında edat olarak kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde bağlama 
edatı olarak yer almaktadır (Hacıeminoğlu 1992, 131) Süheyl ü Nevbahar'da kelime bola kim 
(Cin 2012, 138), bolay ki (Cin 2012, 353), bolay kim (Cin 2012, 287) biçiminde "belki" anla-
mında kullanılmıştır: şila büyüyinceye dek babanuŋ evinde ŧul ķal zįrā der idi ki bolayki bu daħı 
ķarındaşları gibi olmaya (38/11).  

dek/degin: " e...kadar" Eski Türkçeden itibaren teg>tek>deg biçiminde bir gelişme gösteren dek 
"e kadar" çekim edatı, Eski Anadolu Türkçesinde dek biçiminde kullanıldığı gibi, degin "e 
kadar" biçiminde de kullanılmıştır (Hacıeminoğlu 1992, 31-33). Çağatay ve Kıpçak Türkçe-
sinde de tekin>digin>degin biçiminde gelişme gösteren degin ve digin "e...kadar" şekilleri 
kullanılmıştır. Tevrat metninde dek "e...kadar" birden fazla yerde geçerken degin "e...kadar" bir 
yerde geçmektedir: tā oġlum şila büyüyinceye dek babanuŋ evinde ŧul ķal (38/11); ol daħı 
göndericeye dek rehin vėr dėdi (38/17); eger eglenmemiş olsayduķ şimdiye dek iki kerre 
dönerdük (43/10); ve öyle vaķti gelinceye dek yūsufa pįşkeşi ĥāżırladılar (43/25); mıśr sınurınuŋ 
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bir başından obir başına degin (47/21). 

ekin biçin: Ekip biçme işi. Bu ikileme biçiminde kullanılan kelime, Eski Anadolu Türkçesi 
metinlerinden Fütuhu'ş'şamda "bu yıl ekin biçin olmaz derlerdi" (Komisyon 1996, 1408) 
biçiminde geçmektedir. zįrā yerüŋ ķaĥŧlıġınuŋ ikinci yılı budur ve daħı beş yıl var ki içinde ne 
ekin biçin olacaķdur (45/6). 

etmek: ekmek. Uygur Türkçesinde äkmäk "ekmek" (Caferoğlu 2011, 70) biçiminde gör-
düğümüz kelimenin Karahanlı Türkçesinden sonra etmek "yenecek ekmek", etmeklen- "ekmek 
sahibi olmak" biçimlerine tanıklık ediyoruz. Doğu Türkçesinde etmek biçimi kullanılmaya 
devam eden kelime, Batı Türkçesinde bir süre etmek şekliyle kullanıldıktan sonra yerini ekmek 
biçimine bırakmıştır: andan soŋra etmek yemege oturdılar (37/25); kendü yedügi etmekden ġayrı 
bir nesneye muķayyed degül idi (39/6); mıśr melikinüŋ sāķisi ve etmekcisi aġaları mıśr melikine 
bir cürm eylediler (40/1). 

gir-: Tevrat metninde gir- fiili sözlüklerde gördüğümüz ilk anlamların dışında bir anlamda 
"cinsel ilişkiye girmek" anlamıyla kullanılmıştır: bir kenǾānį ādemüŋ ķızını görüp anı aldı ve aŋa 
girdi ol daħı gebe olup ve bir oġul ŧoġurup adını Ǿayer ķodı (38/2; 38/3); hem elüŋdeki 
degenegüŋi vėr dėdi ve yahūda aŋa vėrüp girdi ve ŝāmār andan gebe ķaldı (38/18). 

gücin: Güçlükle, güç ile, zorla anlamlarına gelen kelime, Tevrat metninde gücine gel- 
"zorun gitmek" anlamında kullanılmıştır: yūsuf babası śaġ elini eferāmuŋ başına ķoduġını 
gördükde anuŋ gücine geldi (48/17). Kelime gücünü üz- "canını sıkmak" (Komisyon 1993, 
2210) ve gücüne git- "zoruna gitmek" biçimiyle Türkiye Türkçesi ağızlarında da yaşamaktadır. 

ĥased çek-: Kıskanmak, haset etmek. Modern Türkçede haset, hasetçi, hasetlen-, haset et- 
gibi kelimelerin kullanıldığını biliyoruz. Ancak haset çek- kelimesinin kullanımını ilk defa 
görüyoruz. Belki Farsçada kullanılan hased borden "kıskanmak, başkalarına kötü niyet 
beslemek" (Salehpur 1385, 424) kelimesinden çeviri olabilir: ķarındaşları aŋa ĥased çekdiler 
(37/11). 

ķocı/ ķoçı: Süslü, kapalı araba. Tarihî metinlerde kelime koçu "süslü, kapalı araba" şekliyle 
de geçmektedir (Komisyon 1996, 2597). anı kendünüŋ ikinci ķocısına bindürüp öŋünde herkes 
diz çöküŋ dėyü nidā ėtdiler (41/43) 

ķoyun kişileri: Kutgu Bilig'de koy "çoban" (Arat 1991, 3570) koyçı "çoban" (Arat,1412) 
şeklinde gördüğümüz kelime, Tarama Sözlüğü’nün XIV ve XV. yüzyıl metinlerinden aktarılan 
koyun eri "koyun çobanı" koyun oğlanı "koyun çobanı" kavramları, Tevrat metninde koyun 
kişileri "koyun çobanları" ya da koyun çobanı "koyun çobanı" şeklinde geçmektedir: Kü-
çükligümüzden be ana dek hem biz hem babalarımuz ķoyun kişileriyiz tā kim cāsān vilāyetinde 
sākin olasız zįrā mıśırlular her ķoyun çobānını mekrūh ŧutarlar (46/33-34). Yine Tevrat 
metninde geçen bāzirgān kişileri "ticaretle uğraşanalar" kelimesi de koyun kişileri gibi bir 
kullanıma sahiptir. midyānelü bāzirgān kişileri geçer iken yūsufı ķuyudan çeküp çıķardılar 
(37/28). 

ol: Eski Türkçeden itibaren metinlerde görülen ol "o", Eski Anadolu Türkçesinin sonralarına 
/l/ ünsüzü eriyerek "o" biçimini almıştır. Tevrat metninde çoğunlukla ol kullanılırken o'nun sıfat 
ve zamir biçimleri de kullanılmıştır. ol daħı nola dėdi (37/13); ol ādem dėdi ki (37/17). 

obir: Öbür, diğer, öteki. Türkiye Türkçesinde ses değişmesinde uğrayarak öbür şeklinde 
"diğer, öteki" (Komisyon 2001,1835) anlamında kullanılan kelime, Tevrat metninde üç yerde 
geçmektedir. arıķ etlü inek ırmaķdan çıķup obir ineklerüŋ yanunda ırmaġuŋ kenārında ŧururlar 
idi (41/3); mıśr sınurınuŋ bir başından obir başına degin (47/21); benyāminüŋ payını obirlerüŋ 
paylarından beş pay artıķ eyledi (43/34). 



1827 Tarihli Arap Harfli Kitâb-ı ǾAhdü'l-ǾAtik'te Geçen Yûsuf ve Züleyha Hikâyesi 107

yayķamaķ: Yıkamak. Türkiye Türkçesi ağızlarında yayka-; yayħala- "yıkamak", (Komisyon 
1993,4211) Türkçenin tarihî metinlerinde ise, yayka- "yıkamak", yaykan-yayħan- "yıkanmak, 
yunmak" (Komisyon 1996,445) anlamlarında kullanılan kelime, ölçünlü Türkiye Türkçesinde 
yer almamaktadır: anlara ayaķlarını yayķamaķ içün śu vėrdi (43/24). 

yemįn: Kelime Arapça olup, Türkçede "ant, kasem" anlamlarında kullanılmaktadır. Ölçünlü 
dilde et- yardımcı fiiliyle yemin et- şeklinde kullanılan kelime, tarihi metinlerde yemin ur- 
"yemin etmek, ahtdetmek", Türkiye Türkçesi ağızlarında yemin çek- "yemin etmek" (Komisyon 
1993, 4242) Tevrat metninde de yemin eyle- ve yemin ver- "yemin etmek" biçiminde kulla-
nılmıştır. isrāyil daħı baŋa yemįn eyle dėdi pes aŋa yemįn eyledi ve isrāyil döşek başında secde 
eyledi (47/31); babam baŋa yemįn vėrüp dėdi ki (50/5). 

pįşkeş: Hediye, armağan. Farsça pîş "ön" kelimesi ile keşîden "çekmek" fiilinin geniş zaman 
yapısı olan keş'in birleşmesinden oluşmuştur. Türkiye Türkçesinde peşekeş çek "başkasının 
malını birine bağışlamak" anlamında kullanılan kelime Tevrat metninde pįşkeş götür- şeklinde 
kullanılmıştır. bunı eyleyüŋ bu yerüŋ eŋ eyü yemişlerinden çuvallarıŋuza alup ol ādeme pįşkeş 
götürüŋ (43/11); pes ol ādemler pįşkeşi ve ellerine iki o ķadar aķçeyi ve benyāmini alup ve 
ķalķup mıśra gitdiler (43/15); öyle vaķti gelinceye dek yūsufa pįşkeşi ĥāżırladılar (43/25); 
ellerinde olan pįşkeşi evine getürdiler (43/26). 

yavuz: Vahşi. Eski Türkçe dönemi metinlerinde yavız "kötü" (Clauson 1972, 881-882) 
anlamında kullanılan kelime, anlam değişmesine uğrayarak bugün "güçlü, çetin; iyi gürbüz" 
(Komisyon 2011, 2553) anlamlarında kullanılmaktadır. Üzerinde çalıştığımız Tevrat metninde 
de kelime "vahşi" anlamında kullanılmıştır. hem anlaruŋ ġayžı daħı zįrā yavuz idi (49/7). 

Tevrat Metni 

otuz yedinci faśıl  

(1) ve yaǾkub kenǾān diyārında babası ġarįb gibi oturdıġı yerde sākin oldı (2) yaǾkubuŋ oġulları 
bunlardur yūsuf on yedi yaşında oġlan iken ķarındaşları ile sürileri güderdi ve babası 
Ǿavratlarınuŋ bilha ve zilfa oġulları ile idi ve anlaruŋ rüsvāyliklerini babasına iħbar eyledi (3) ve 
isrāyil yūsufı cümle oġullarından ziyāde severdi zįrā aŋa ķocalıġında ŧoġmış idi ve aŋa bir alaca 
ķaftan yapdı (4) ve ķarındaşları babası anı cümle ķarındaşlarından ziyāde sevdügini gör-
düklerinde aŋa kin ŧutarlar idi ve anuŋla dostāne söyleşmege kādir degüller idi (5) ve yūsuf bir 
düş gördi ki anı ķarındaşlarına söyledi ve aŋa daħı ziyāde kin ŧutdılar (6) zįrā anlara dėdi ki 
gelüŋ bu gördügüm düşümi diŋleyüŋ (7) işte bir tarlanuŋ ortasında demetler baġlar idük ve 
benüm demedüm ķalķup kāyim ŧurdı sizüŋ demetleriŋüz daħı çep çevre ŧurup benüm demedime 
ŧapınurlar idi (8) ķarındaşları aŋa dėdiler ki Ǿacabā üzerimüze melik mi olsaŋ gerek veya bize 
salŧanat mı ėtseŋ gerek ve bu düşleri içün hem sözleri içün aŋa daħı ziyāde kin ŧutmışlar (9) bir 
düş daħı gördi ve anı ķarındaşlarına söyleyüp dėdi ki işte bir düş daħı gördüm ki işte güneş ve 
ay ve on bir yıldız baŋa ŧapınurlar idi (10) ve babasına hem ķarındaşlarına deyivėrdiginde babası 
aŋı āzārlayup dėdi ki bu senüŋ gördügüŋ düş ne aśl düşdür hiç ben ve anaŋ ve ķarındaşlaruŋ 
saŋa tā yere dek ŧapınup egilmeye gelelüm mi (11) pes ķarındaşları aŋa ĥased çekdiler ammā 
babası bu nesneyi ħatırında ŧutdı (12) ve ķarındaşları babalarınuŋ sürisini şeħimde gütmege 
gitdiler (13) ve isrāyil yūsufa dėdi ki ķarındaşlaruŋ şeħimde güderler gel seni anlara göndereyim 
ol daħı nola dėdi (14) ve aŋa dėdi ki var ķarındaşlarınuŋ selāmetligini ve sürilerüŋ selāmetligini 
gör ve baŋa cevāb getür ve anı ĥabrun deresinden gönderdi ol daħı şeħime vardı (15) ve bir 
ādem anı buldıki saĥrāda yolı yaŋılmış gezerdi ol ādem aŋa suǿal ėdüp ne ararsın dėdi (16) 
ķarındaşlarımı arayorum kerem eyle baŋa deyivėr nerede sürilerini güderler dėyü cevab vėrdi 
(17) ol ādem dėdi ki buradan göçmişler zįrā işitdüm ki duŝayime gidelüm dėmişler pes yūsuf 
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ķarındaşlarınuŋ ardınca gidüp anları duŝayimde buldı (18) anlar daħı anı ıraķdan gördüklerinde 
anlara yaķın gelmezden evvel anı öldürmege ķaśd eylediler (19) ve birbirine dėdiler ki işte ol 
düş görici geliyor (20) pes şimdi gelüŋ anı öldürelüm ve ķuyularuŋ birisine bıraġup dėyelüm ki 
anı bir yaramaz cānvar yedi o zamān düşleri ne aśl olur görelüm (21) ve rubil bunı işitdükde anı 
anlaruŋ elinden ķurtarmaġa çalışdı ve cānını urmayalum dėdi (22) ve rubil daħı anlara dėdi ki 
ķan dökmeŋ anı beriyyede olan bu ķuyuya bıraġuŋ ve aŋa el uzatmaŋ anı ellerinden ķurtarmaķ 
ve babasına gėrü götürmek içün bunu söylerdi (23) pes yūsuf ķarındaşlarına geldügi gibi anuŋ 
ķaftanını yaǾni üzerinde olan alaca ķaftanını śoydılar (24) ve anı alup ķuyuya bıraķdılar ve ol 
ķuyu boş olup içinde śu yoķ idi (25) andan soŋra etmek yemege oturdılar ve gözlerini ķaldurup 
gördiler ki işte cilǾāddan gelen ismaǾillülerüŋ kārbānı geliyor ve develeri bahārlar ve belesen ve 
mürr śāfı ile yüklü olup mıśra götürmege giderlerdi (26) ve yahūda ķarındaşlarına dėdi ki 
ķarındaşumızı öldürmekden ve ķanını gizlemekden bize ne fāǿide (27) gelüŋ anı ismāǾilülere 
śatalum elümüz aŋa degmesün zįrā ķarındaşumuz ve atumuzdur pes ķarındaşları ķābil oldılar 
(28) ve midyānelü bāzirgān kişileri geçer iken yūsufı ķuyudan çeküp çıķardılar ve anı 
ismāǾillülere yigirmi gümiş parelerine śatdılar anlar daħı yūsufı mıśra götürdiler (29) ve rubil 
ķuyıya döndükde işte ķuyuda yūsuf yoķ iken eŝvāblarını yırtdı (30) ve ķarındaşlarına dönüp 
dėdi ki oġlan yoķdur yā ben ķanda varayım ben (31) o zamān yūsufuŋ ķaftanını aldılar ve bir 
oġlak boġazlayup ol ķaftanı ķan ile bulaşdurdılar (32) ve ol alaca ķaftanı kendülerüŋ babasına 
götürmege gönderüp dėdiler ki bunı bulduķ hālā ķaftan oġluŋuŋ mıdur degül midür bil (33) ol 
daħı anı bilüp dėdi ki ķaftan oġlumuŋdur bir yaramaz cānvar anı yedi taĥķįķ yūsuf ifrās olundı 
(34) andan yaǾkub eŝvāblarını yırtdı ve bellerine bir çul ķoyup ħayli zamān oġlı içün yas ŧutdı 
(35) ve cümle oġulları ve cümle ķızları aŋa tesellį vėrmege ķalķdılar o ise tesellį almaķdan 
imtināǾ ėdüp dėdi ki taĥķįķ ben oġluma yas ile mezāra inecegim ve babası aŋa aġladı (36) 
midyāniler ise anı mıśrda firǾavunuŋ aġası ķaśśāp başı foŧıfara śatdılar. 

otuz sekizinci faśıl  

(1) ol zamān vākiǾ oldıki yahūda kendü ķarındaşlarından ayrılup ĥįr nām Ǿadüllemî ādemüŋ 
yanında ķondı (2) ve orada yahūda şuǾa nām bir kenǾānį ādemüŋ ķızını görüp anı aldı ve aŋa 
girdi (3) ol daħı gebe olup ve bir oġul ŧoġurup adını Ǿayer ķodı (4) ve bir daħı gebe olup ve bir 
oġul ŧoġurup adını onan ķodı (5) hem tekrār bir oġul ŧoġurup adına şila dėdi ve anı ŧoġırdıġı 
zamān kezibde idi (6) baǾdehu yahūda kendü ilk oġlı Ǿayere ŝāmār adlu Ǿavratı aldı (7) ve 
yahūdanuŋ ilk oġlı Ǿayer rabbüŋ ĥużūrunda yaramaz idi ve rabb anı öldürdi (8) ve yahūda onana 
dėdi ki ķarındaşunuŋ Ǿavratına gir ve anı tezevvüc eyle ve ķarındaşıŋa evlād ėdiŋ (9) ammā 
onan nesl kendünüŋ olmayacaġını bilmekle ķarındaşınuŋ Ǿavratına her girdükçe ķarındaşına nesl 
ķomamaķ içün yere inzal ėderdi (10) ve bu ėtdügi nesne rabbün ĥużūrunda bed görünmekle anı 
daħı öldürdi (11) pes yahūda gelini ŝāmāra dėdi ki tā oġlum şila büyüyinceye dek babanuŋ 
evinde ŧul ķal zįrā der idiki bolayki bu daħı ķarındaşları gibi olmaya pes ŝāmār gidüp babasınuŋ 
evinde ķaldı (12) ve nice eyyām geçdükden soŋra şuǾanuŋ ķızı yahūdanuŋ Ǿavratı oldı ve 
yahūda müteselli olduķdan soŋra o hem anuŋ dostı ĥıyr Ǿadüllemî kendü sürüsinüŋ ķırķıcılarına 
timneşe çıķdılar (13) ve ŝāmāra iǾlām olunup dėnildi ki işte ķayın ataŋ ķoyunlarını ķırķmaġa 
timneşe çıķar (14) ol daħı tulıġınuŋ eŝvāblarını kendüden çıķarup yaşmaķ ile örtündi hem 
büründi timnaŝ yolında olan iki yoluŋ aġzında oturdı çün gördi ki şila büyüyüp aŋa Ǿavratlıġa 
vėrilmedi (15) yahūda daħı anı gördükde ķahpedür dėyü zanneyledi zįrā yüzüni örtmiş idi (16) 
pes yolda aŋa uġrayup dėdi ki cānum gel saŋa gireyim zįrā gelini idügini bilmezdi ol daħı baŋa 
ne vėrirsin ki baŋa giresin dėdi (17) yahūda cevāb vėrdi ki ben sürilerden bir oġlak 
gönderecegim ol daħı gönderinceye dek rehin vėr dėdi (18) saŋa ne rehin vėreyim dėdi ol daħı 
mühriŋi ve sarıġunı hem elüŋdeki degenegüŋi vėr dėdi ve yahūda aŋa vėrüp girdi ve ŝāmār 
andan gebe ķaldı (19) baǾdehu ķalķup gitdi ve yaşmaġını kendüden çıķarup ŧullıġınuŋ eŝvābını 
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geydi (20) yahūda daħı dostı Ǿadüllemînüŋ eli ile oġlaġı gönderdi ki Ǿavratuŋ elinden rehini ala 
ammā anı bulamadı (21) ve ol yerüŋ ādemlerine śorup dėdi ki iki yoluŋ aġzında olan ķahpe 
ķandadur bunda ķahpe yoġıdı dėdiler (22) ve yahūdaya döndüginde anı bulamadum dėdi ve 
yerüŋ ādemleri bunda ķahpe yoġıdı dėdiler (23) yahūda daħı dėdi ki kendüye alsun hemān 
rüsvā-yı Ǿālem olmayalum işte ben bu oġlaġı gönderdüm ammā sen anı bulamaduŋ (24) ve 
öldigi üç aydan soŋra yahūdaya ħaber olunup dėdiler ki gelinüŋ ŝāmār zinā eyledi ve işte 
zinālardan gebe ķaldı yahūda daħı anı çıķaruŋ ve ateşe yaķılsun dėdi (25) ol daħı çıķarılduġı 
zamān ķayın atasına gönderüp dėdi ki şol ādemden ki bu nesneler anuŋdur gebeyim hem daħı 
dėdi ki kerem eyle bu mühr ve śarıķ ve degenek kimüŋ idügini bil (26) pes yahūda anları 
bildükde dėdi ki benden śādıķdur anı oġlum şilaya vėrmedügüm içün ve artıķ daħı aŋa yaķınlıķ 
ėtmedi (27) ve oldı ki ŧoġuracaķ zamānda işte karnında ekizler var idi (28) ve ŧoġırdıġı zamān 
biri el śundı ve ebe bunı alup bu evvel çıķdı dėyü eli üzerine bir ķırmızı iplik baġladı (29) ammā 
o oġlan elini gėrü çekdükde ķarındaşı çıķdı ebe daħı ne yırtıķ ėtdüŋ yırtıķ üzeriŋe olsun dėdi ve 
adını fāriś ķodılar (30) andan soŋra ķarındaşı çıķdı ki elinde ķırmızı iplik var idi ve adını zārāĥ 
ķodılar.  

otuz ŧokuzuncı faśıl  

(1) ve yūsuf mıśra götürüldünde firǾavnuŋ aġası ķassāb başı foŧıfar nām mıśırlu ādem anı oraya 
getüren ismaǾillülerüŋ elinde śatun aldı (2) rabb daħı yūsuf ile olmaġla baħtlu ādem idi ve 
mıśırlu efendisinüŋ evinde olurdı (3) ve çün efendisi gördi ki rabb anuŋla idi ve her ne işler idi 
ise rabb kendüye rast getürür idi (4) yūsuf luŧf-ı nažarını bulup aŋa ħiźmet ėderdi ol daħı yūsufı 
ev kedħudāsı taǾyįn ėdüp cümle māmelekini eline teslim eyledi (5) ve anı ev ve cümle 
māmeleki üzerine ketħudā ėdelden berü rabb ol mıśırlunuŋ evine yūsuf içün bereket vėrdi ve 
cümle emvālinde eger evde eger śahrāda rabbüŋ bereketi var idi (6) pes cemįǾ māmelekini 
yūsufuŋ eline ķodı ve kendü yedügi etmekden ġayrı bir nesneye muķayyed degül idi yūsuf ise 
nįk manžar ve güzel çehrelü idi (7) bir müddet mürūrından soŋra oldı ki efendisinüŋ Ǿavratı 
yūsufa gözlerini diküp aŋa gel benümle yat dėdi (8) ammā o ibā eyleyüp efendisinüŋ Ǿavratına 
dėdi ki işte efendüm evdeki eşyā içün baŋa muķayyed degüldür belki her nesi var ise elüme 
teslįm ėtmişdür (9) bu evde benden büyük kimse yoķdur ve baŋa senden ġayrı bir nesneyi 
yassaķ ėtmedi zįrā sen anuŋ Ǿavratısın yā ben bu ažįm ķabāĥati nice ėdeyim ki allaha günāhkār 
olam (10) ve egerçi ol Ǿavrat günbegün yūsufa söyler idi yinede yatmaķ ve bile olmaķ içün aŋa 
ķāyil olmadı (11) ve bir gün oldıki kendü işini görmek içün eve geldi ve orada ev ħalķından bir 
ādem evde yoġıken (12) Ǿavrat anı libāsından ŧutup benümle yat dėdi o ise onuŋ elinde libāsı 
bıraġup ķaçdı ve ŧaşraya çıķdı (13) ol daħı libāsını elinde bıraķduġını görüp ŧaşraya ķaçdı (14) 
ve evinüŋ ādemlerini çaġırup ve anlara söyleyüp dėdi ki baķuŋ bize bir Ǿibranį ādemi getürdi ki 
bizi istihzāya ŧuta benümle yatmaķ içün baŋa geldi ve bülend āvāz ile çaġırdum (15) ve oldı ki 
ben āvāzımı ķaldurup çaġırduġumı işitdüginde benüm yanumda libāsını bıraġup ve ķaçup 
ŧaşraya çıķdı (16) pes anuŋ libāsını kendü yanında alıķodı tā efendisi eve gelinceye dek (17) ve 
aŋa bu sözler mūcibince söyleyüp dėdi ki beni istihzāya ŧutmaķ içün bize getürdügüŋ Ǿibrānį 
köle baŋa geldi (18) ve oldı ki ben āvāzımı ķaldurup çaġırduġum gibi yanumda libāsını beraġup 
ŧaşraya ķaçdı (19) ve oldı ki efendisi kendü Ǿavratınuŋ sözlerini işitmekle çün aŋa söyleyerek 
köleŋ şöyle ve böyle eyledi dėmiş idi ziyādesiyle ŧarıldı (20) ve efendisi yūsufı alup zindāna şol 
yere ki meliküŋ maĥbusları anda ĥabs idiler bıraķdı ve orada zindānda ķaldı (21) ve rabb yūsuf 
ile olup aŋa luŧf ve kerem eyledi ve aŋa zindān aġasınuŋ luŧf nažarını buldurdı (22) zindānuŋ 
aġası daħı zindānda olan cümle maĥbusları yūsufuŋ eline teslim eyledi ve her ne işleyecek var 
idi ise o işler idi (23) hem zindānuŋ aġası elinde olan bir nesnesine baķmazdı zįrā rabb anuŋla 
idi ve her ne işler idi ise rabb rast getürür idi. 
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ķırķıncı faśıl 

(1) bu nesnelerden soŋra vākiǾ oldı ki mıśr melikinüŋ sāķisi ve etmekcisi aġaları mıśr melikine 
bir cürm eylediler (2) ve firǾavun bu iki aġalarına yaǾni sāķį başı ve etmekci başıya ġażbān olup 
(3) anları ķaśśāb başı evinüŋ zindānında yūsuf ĥabs olunduġı yerde ķodı (4) ve ķaśśāb başı 
yūsufa ıśmarladı ki anlar ile olup aŋlara ħiźmet eyleye ve anlar bir yıl ķadar zindānda idiler (5) 
ve mıśr melikünüŋ hem sāķįsi hem etmekcisi ikisi daħı zindānda maĥbus iken her biri hemān bir 
gėcede vėrilen taǾbįre münāsip bir düş görmişler (6) ve yūsuf anlara çıŋ śabāh gelüp gördi ki 
işte ķasāvetlüdürler (7) ve efendisinüŋ zindānında bilesince olan firǾavunuŋ aġalarına suǿal ėdüp 
dėdi ki çehreleriŋüz bugün niçün ķasāvetlüdür (8) anlar daħı dėdiler ki düş gördük ve anı taǾbįr 
ėder yoķ yūsuf daħı anlara dėdi ki taǾbįrler allaha maħśūsdur gelüŋ baŋa söyleyüŋ 9) imdi sāķį 
başı yūsufa kendü düşini taķrįr ėdüp dėdi ki düşümde gördüm ki öŋümde bir aśma var (10) ve ol 
aśmada üç budaķ var idi ve ol filis gibi vėrüp çiçegi çıķardı ve anuŋ śalķumları üzümleri 
yetişdürdi (11) ve firǾavunuŋ kāsesi elümde iken ben üzümleri alup firǾavunuŋ kāsesine 
sıķardum ve kāseyi firǾavuna vėrirdüm (12) yūsuf daħı bunuŋ taǾbįri budur dėdi üç budaķ üç 
gündür (13) üç günden soŋra firǾavun başuŋı rifǾatlü ėdüp seni yine manśıbuŋa ķoyacaķdur ve 
evvelki ādet üzere sāķįsi zamān olduġuŋ firǾavunuŋ kāsesini eline vėreceksin (14) nihāyet 
ħoşlıķda olduġuŋ zamān beni ħatırıŋa getür ve baŋa kerem eyle benüm içün firǾavnuŋ 
ħużūrunda źikr ėdüp beni bu evden çıķar (15) zįrā ĥaķķa ki ben Ǿibrānįlerüŋ vilāyetinden 
uġurlandum ve bunda bir şey ėtmedüm ki beni ķuyuya ķoyalar (16) ve etmekci başı yūsufuŋ eyü 
taǾbįr ėtdügini gördiginde aŋa dėdi ki ben daħı düşümde üç beyāż seped başumda gördüm (17) 
ve üstündeki sepedde firǾavunuŋ etmekci işi olan her taǾāmından var idi ve ķuşlar anları başum 
üzerinde sepedden yerlerdi (18) yūsuf daħı cevāb vėrüp dėdi ki anuŋ taǾbįri budur üç seped üç 
gündür (19) üç günden soŋra firǾavun başıŋı üzerüŋden ķaldurup seni aġaçda aśduracaķdur ve 
ķuşlar üzeriŋe ķonup etüŋi yeyeceklerdür (20) pes üçünci günde firǾavunuŋ mevlūdi güninde 
oldı ki cümle ķullarına żiyāfet eyledi ve defter yoķalanup sāķį başıyı hem etmekci başıyı ķulları 
arasında maĥsup eyledi (21) ve sāķį başıyı gėrü sāķįlik manśıbında ibķā eyledi ve firǾavunuŋ 
eline kāseyi vėrdi (22) ammā etmekci başıyı aśdurdı nice ki yūsuf anlara taǾbįr eylemiş idi ise 
(23) ve sāķį başı yūsufı ħāŧırına getürmedi belki anı unutdı. 

ķırķ birinci faśıl 

(1) ve iki yıl temām olduķtan soŋra firǾavun düş gördi ki ırmaġuŋ yanında ŧurıyor śanurdı (2) ve 
işte yedi güzel ve semiz etlü inek ırmaķdan çıķup sazlıķda otlarlar idi (3) ve işte anlaruŋ ardınca 
yedi ġayrı çirkin ve arıķ etlü inek ırmaķdan çıķup obir ineklerüŋ yanunda ırmaġuŋ kenārında 
ŧururlar idi (4) ve ol çirkin ve arıķ etlü inekler ol yedi güzel ve semiz inekleri belǾ ėtdiler andan 
soŋra firǾavun uyandı (5) ve tekrār uyuyup bir düş daħı gördi ki işte bir buġday saķından yedi 
ŧolu ve güzel başaķlar çıķarlar idi (6) ve işte yedi ġayrı arıķ ve şarķ yelinden yanmış başaķlar 
anlardan soŋra biterler idi (7) ve ol arıķ başaķlar ol yedi ŧolu ve güzel başaķları belǾ ėtdiler bu 
defǾa firǾavun uyandı ve işte düş idi 8) baǾdehu śabāĥ olduķda cānı śıķıldı ve gönderüp mıśruŋ 
cümle suħara ve ulemasını cemǾ eyledi ve firǾavun anlara kendü düşini taķrįr eyledi ve anı 
firǾavuna taǾbįr ėder yoġıdı (9) o zamān śāķį başı firǾavuna söyleyüp dėdi ki bugün ħatālarımı 
ħātıruma getürdüm (10) firǾavun kendü ķullarına gazabnāk olmış idi ve beni hem etmekci başıyı 
ķaśśāb başınuŋ evinde ĥabs eylemiş idi (11) ve bir gėcede hem ben hem o bir düş gördük hem 
birimüz bize vėrilen taǾbįre münāsip düş gördük (12) ve orada ķaśśāb başınuŋ kölesi bir Ǿibrānį 
oġlancıķ bizüm ile idi buŋa taķrįr ėtdügümüzde bize düşlerimüzi taǾbįr eyledi her birümize 
kendü düşine göre taǾbįr ėtdi (13) ve ayniyile nice ki bize taǾbįr ėtdi ise böyle oldı baŋa 
manśıbımu muķarrer ėtdi ve anı aśdurdı (14) pes firǾavun gönderüp yūsufı çaġırdı ve anı Ǿacele 
ile ķuyudan çıķardılar ve tıraş olup eŝvāblarını degişdürdi ve firǾavuna geldi (15) firǾavun daħı 
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yūsufa dėdi ki bir düş gördüm ve anı taǾbįr ėder kimse yoķdur ve ben senüŋ içün dėnildügünden 
ħaber aldum ki işitdügüŋ düşi taǾbįr ėdersin (16) ve yūsuf firǾavuna cevāb vėrüp dėdi ki ben 
degül allah firǾavunuŋ uġurına cevāb vėre (17) pes firǾavun yūsufa dėdi ki bir düş gördüm ki 
ırmaġuŋ kenārında ŧurıyordum (18) ve işte yedi semiz etlü ve güzel inek ırmaķdan çıķup 
sazlıķda otlarlar idi (19) ve işte anlaruŋ ardınca ġayrı yedi arıķ ve pek bed çehrelü hem eti zebūn 
inek çıķarlar idi çirkinlikde hiç anlar gibi bütün mıśr diyārında görmedüm (20) bu yedi arıķ ve 
çirkin inek evvelki semiz inekleri belǾ ėtdiler (21) ve anlaruŋ ķarınlarına girdiler ve ķarınlarına 
girdükleri duyulmadı zįrā anlaruŋ çehreleri kāle evvel çirkin idi baǾdehu uyandum (22) ve bir 
daħı düşümde gördüm ki işte bir saķda yedi ŧolu ve güzel başaķ çıķarlar idi (23) hem işte yedi 
ufaķ ve arıķ ve şarķ yelinden yanmış başaķ anlaruŋ ardınca biterler idi (24) ol arıķ başaķlar yedi 
güzel başaġı yutdılar pes sāĥirlere ŧanışdum ve baŋa deyivėrir yoġıdı (25) yūsuf daħı firǾavuna 
dėdi ki firǾavunuŋ düşi hemān birdür allah ėdecegini firǾavuna iǾlām eyledi (26) yedi güzel inek 
yedi yıldur ve yedi güzel başaķ daħı yedi yıldur düş hemān birdür (27) ve anlardan soŋra çıķan 
yedi arıķ ve çirkin inek yedi yıldur ve yedi arıķ ve şarķ yelinden yanmış başaķ yedi yıllıķ 
ķaĥŧlıġıdur (28) firǾavuna söyledügüm budur ki allah ėdecegini firǾavuna göstermişdür (29) işte 
cümle mıśr diyārında yedi yıllıķ bollıġı gelecekdür (30) ve anlardan soŋra yedi yıllıķ ķaĥŧlıġı 
gelecekdür ve ol cümle bollıķ mıśr diyārında unudulur ve ķaĥŧlık vilāyeti telef ėdecekdür (31) 
ve soŋra olacaķ ķaĥŧlıķdan ötüri ol bollıķ vilāyetde bilinmese gerek zįrā pek aġır olacaķdur (32) 
ve düş firǾavuna iki defǾa mükerrer oldıġınuŋ aślı budur ki bu nesne allahdan muķarrer olup 
allah bunı tįz ėdecekdür (33) imdi hālā firǾavun bir āķıl ve dānā ādemi ėdinesün ki anı mıśr 
diyārı üzerine naśb eyleye (34) firǾavun böyle eylesün vilāyet üzerine ādemler taǾyįn eylesün ki 
mıśr ahālisinden yedi yıllıķ bollıġından ħumsi alalar (35) ve bu gelecek eyü yıllaruŋ cümle 
ġallesini taĥśįl ėdüp ve şehrlerüŋ źahįresi içün firǾavunuŋ eli altına yıġup śaķlasunlar (36) ol 
ġalle mıśr diyārında olacaķ yedi yıllıķ ķaĥŧlıġı içün vilāyetde emānet olsun ki vilāyet ķaĥŧlıķdan 
ķırılmaya (37) bu söz firǾavunuŋ ĥużūrında ve cümle ķullarınuŋ ĥużūrında pesend oldı (38) pes 
firǾavun ķullarına dėdi ki hiç bunuŋ gibi rūhu allah içinde olan ādem bulabilür miyiz (39) ve 
firǾavun yūsufa dėdi ki çünki bu cümleyi allah saŋa maǾlūm eyledi senüŋ gibi āķıl ve dānā 
yoķdur (40) imdi sen evüm üzerine ol cümle ħalķum aġzuna baķsun ancaķ taħt ĥasebiyle senden 
büyük olayım (41) ve daħı firǾavun yūsufa dėdi ki işte seni bütün mıśr diyārı üzerine naśb 
eyledüm (42) baǾdehu firǾavun mührini elinden çıķarup anı yūsufun eline ķodı hem aŋa dülbend 
libāsını geydürüp bir altun tavķı boġazına ŧaķdı (43) ve anı kendünüŋ ikinci ķocısına bindürüp 
öŋünde herkes diz çöküŋ dėyü nidā ėtdiler ve anı bütün mıśr diyārı üzerine naśb eyledi (44) hem 
daħı firǾavun yūsufa dėdi ki ben firǾavunım bütün mıśr diyārında senüŋ iznüŋ olmaķsızın bir 
ādem elini yā ayaġını ķaldurmaya (45) ve firǾavun yūsufun adını śafnat fāǾnaĥ ķodı ve aŋa on 
şehrinüŋ imāmı foŧıfaruŋ ķızı asenat Ǿavratlıġa vėrdi baǾdehu yūsuf cümle mıśr diyārını seyr 
ėtmeye çıķdı (46) ve yūsuf mıśr meliki firǾavunuŋ öŋünde ĥāzır ŧurduġı zamān otuz yaşında idi 
pes yūsuf firǾavunuŋ ĥużūrından çıķup cümle mıśr diyārını ŧolaşmış (47) ve ol bollıġuŋ yedi 
yılında yer yıġın yıġın maĥśūlāt getürdi (48) hem mıśr diyārında olan yedi yıluŋ cümle ġallesini 
yūsuf taĥśįl ėdüp şehrlerde ķodı her şehrüŋ eŧrafında olan tarlanuŋ ġallesini şehrlerüŋ içinde 
ķodı (49) ve yūsuf derya kumı ķadar ķatı çoķ buġday devşürdi şöyle ki ĥisāba sıġmaduġı içün 
sayılmadan ķaldı (50) ve ķaĥŧlıķ yılları gelmezden evvel yūsufa iki oġul ŧoġdı bunları aŋa on 
şehrinüŋ imāmı foŧıfaruŋ ķızı asenat ŧoġırmışdur (51) ve yūsuf ilk ŧoġmışuŋ adını menessā ķodı 
zįrā dėdi ki allah beni her derdümi ve babamuŋ cümle evini inşā eyledi (52) ve ikincinüŋ adını 
eferām ķodı zįrā dėdi ki allah beni belamuŋ vilāyetinde berhordar eyledi (53) baǾdehu mıśr 
diyārında olan bollıġınuŋ yedi yılı temām olduķtan soŋra (54) ķaĥŧlıġuŋ yedi yılı gelmege 
başladı nice ki yūsuf dėmiş idi ise ve cemįǾ vilāyetlerde ķaĥŧlıķ idi ammā cümle mıśr diyārında 
etmek var idi (55) Ǿākıbet cümle mıśr diyārı daħı ac ķalmaġla cümle ħalķ etmek içün firǾavuna 
feryād eyledi firǾavun daħı cümle mıśırlulara dėdi ki yūsufa varuŋ ve size ne ki derse eyleyüŋ 
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(56) ve cümle yeryüzünde ķaĥŧlıķ var iken yūsuf cümle buġday anbarlarını açup mıśrlulara śatdı 
zįrā mıśr diyārında ķaĥŧlıķ pek aġırlanmış idi (57) ve cümle yerlerüŋ ahālisi yūsufdan ġalle 
śatun almaķ içün mıśra gelürler idi çün bilcümle vilāyetlerde ķaĥŧlıķ aġırlanmış idi. 

ķırķ ikinci faśıl  

(1) meger yaǾkub mıśrda buġday idügini bilüp oġullarına dėdi ki niçün baķışırsıŋız (2) ve dėdi 
ki işte işitdüm ki mıśrda buġday var oraya inüŋ ve bize oradan iştirā eyleyüŋ ki dirilevüz ve 
ölmeyevüz (3) pes yūsufuŋ on ķarındaşı mıśrda buġday śatun almaġa indiler (4) ammā yaǾkub 
yūsufuŋ ķarındaşı benyāmini ķarındaşları ile göndermedi zįrā der idiki tarįkda bir belāya 
uġramaya (5) pes isrāyil oġulları sāyir gelenlerüŋ arasında buġday śatun almaġa geldiler zįrā 
kenǾān vilāyetinde ķaĥŧlıķ idi (6) ve yūsuf vilāyetüŋ vālisi idi cümle vilāyetüŋ ħalķına o śatar idi 
imdi yūsufuŋ ķarındaşları gelüp ve yüzlerini yere sürüp aŋa ŧapındılar (7) yūsuf daħı 
ķarındaşlarını gördügi gibi anları bildi ve anlara teġarrüb eyleyüp anlar ile sert söyleşdi hem 
anlara nereden geldüŋüz dėdi anlar kenǾān vilāyetinden ġalle śatun almaġa geldük dėdiler (8) ve 
yūsuf ķarındaşlarını bildi anlar ise anı bilmediler (9) ve yūsuf anlaruŋ ħuśūśında gördigi düşleri 
ħāŧırına getürüp anlara dėdi ki siz cāsuslarsıŋız vilāyetüŋ zaǾfını görmege geldüŋüz (10) anlar 
yoķ sultānum ancaķ ķullaruŋ ġalle śatun almaġa geldük dėdiler (11) cümlemüz bir ādemüŋ 
oġullarıyız śādıķ kişileriz ķullaruŋ cāsus degüllerdür (12) ol daħı anlara dėdi ki ħayr vilāyetünüŋ 
zaǾfını görmege geldüŋüz (13) anlar cevāb vėrdiler ki ķullaruŋ on iki ķarındaş ve kenǾān 
vilāyetinde bir ādemüŋ oġullarıyız ve işte eŋ küçügi hālā babamuz iledür biri ise ġāyib oldı (14) 
yūsuf daħı anlara dėdi ki budur size dėdügüm ki siz cāsuslarısıŋız (15) bunuŋla imtiĥān 
olursıŋız firǾavunuŋ başı içün tā küçük ķarındaşuŋuz buraya gelmeyince buradan çıķmazsıŋız 
(16) sizden biriŋüzi ķarındaşuŋuzı almaġa gönderüŋ ve siz maĥbus oluŋ ki ĥaķķ sizde midür 
dėyü sözleriŋüz imtiĥān oluna sizde degül ise firǾavunuŋ başıçün siz cāsuslarsıŋız (17) pes 
anları üç gün ĥabsde ķodı (18) ve üçünci günde yūsuf anlara dėdi ki bunı eyleyüŋ ve yaşayuŋ 
ben allahdan ķorkarım (19) eger sādıķ kişiler iseŋüz ķarındaşlaruŋuzdan biri ĥabshaneŋüzde 
maĥbus ķalsun siz ise varuŋ evleriŋüzüŋ ķaĥŧlıġına lāzım olan ġalleyi götürüŋ (20) ve baŋa 
küçük ķarındaşuŋuzı getürüŋ ve sözlerüŋüz muĥaķķaķ olmaġla olmayasız pes böyle ėtdiler (21) 
ve birbirine dėdiler ki taĥķįķan ķarındaşumuzuŋ ħuśūsında śuçluyız zįrā o bize yalvarduġı 
zamān cānınuŋ ŝıkletini gördük ve anı diŋlemedük anuŋ içün bize bu belā geldi (22) rubil daħı 
anlara cevāb vėrüp dėdi ki ben size dėmedüm mi oġlanuŋ günāhına girmeŋ ve siz diŋlemediŋüz 
baķuŋ nice anuŋ ķanı bizden ŧalep olunur (23) ve bilmediler ki yūsuf anları aŋlar idi zįrā 
beynlerinde tercümān var idi (24) ve yūsuf anlardan yüzini çevirüp aġladı baǾdehu dönüp anlar 
ile söyleşdi ve anlardan şemǾunı alup anı gözleri öŋünde baġladı (25) ve yūsuf buyurdı ki 
çuvallarını buġday ile ŧoldurup ve her birinüŋ aķçelerini kendü çuvalına gėrü ķoyup anlara yol 
azıġını vėreler pes anlara böyle eyledi (26) ve anlar buġdayı eşeklerine yükleyüp oradan gitdiler 
(27) ve biri kendü eşegine yem vėrmek içün ķonakda çuvalını açduķda çuvalınuŋ aġzında kendü 
aķçesini gördi (28) ve ķarındaşlarına dėdi ki benüm aķçem baŋa gėrü vėrildi ve işte 
çuvalumdadur o zamān bayılup ve ditreşüp birbirine dėdiler ki ne dür bu allahuŋ bize ėtdügi 
(29) pes kenǾān vilāyetine babaları yaǾkuba geldüklerinde kendülere vākiǾ olan ķıśśaları aŋa 
söyleyüp dėdiler ki (30) ol vilāyetüŋ śultānı olan ādem bizüm ile sert söyleşdi ve bizi vilāyet 
cāsusları yerine ŧutdı (31) biz aŋa dėdük ki śādıķ kişileriz ve cāsuslar degüliz (32) babamuzuŋ 
on iki oġlı ķarındaşlarız biri ġāyib oldı ve eŋ küçügi hālā babamuz ile kenǾān vilāyetindedür 
(33) ve ol vilāyetüŋ śultānı olan ādem bize dėdi ki śādıķ olduġuŋuzı bundan bileyim bir 
ķarındaşuŋuzı benüm ile ķoyuŋ ve eviŋüzüŋ ķaĥŧlıgına lāzım olan buġdayı aluŋ ve gidüŋ (34) ve 
baŋa en küçük ķarındaşuŋuzı getürüŋ ve bileyim ki cāsuslar degül illā śādık kişilersiŋiz baǾdehu 
ķarındaşuŋuzı size vėrecegim ve bu diyārda ticāret eyleyeceksiŋiz (35) ve anlar çuvallarını 
boşaltduķları vaķitde oldı ki işte her birinüŋ aķçesinüŋ kįsesi kendü çuvalında ŧurur ve anlar 
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hem anlaruŋ babası kendü aķçelerinüŋ kįselerini görmekle ķorķdılar (36) pes anlaruŋ babası 
yaǾkub anlara dėdi ki beni evladsız ķoduŋuz yūsuf yoķdur şemǾun yoķdur benyāmini daħı 
alacaķsıŋız cümle bu hāller başuma düşer (37) o zamān rubil babasına söyleyüp dėdi ki eger anı 
saŋa gėrü getürmezsem iki oġlumı öldür anı benüm elüme vėr ve ben anı saŋa gėrü getüreyim 
(38) yaǾkub dėdi ki oġlum sizüŋle varmaz zįrā ķarındaşı ölmüşdür ve o yalıŋız ķaldı 
varacaġuŋuz yolda aŋa belā vāķiǾ olursa benüm ķocalıġumı elem ile mezāra indürürsiŋiz. 

ķırķ üçünci faśıl 

(1) bu eŝnāda ol vilāyetde ķatı aġır ķaĥŧlıķ var idi (2) ve oldı ki mıśrdan getürdükleri buġdayı 
temām yedükden soŋra anlaruŋ babası anlara dėdi ki bir daħı varuŋ baŋa bir miķdār ġalle śatun 
aluŋ (3) ve yahūda aŋa söyleyüp dėdi ki ol ādem bize yemįn ve işhad ile dėdi ki ķarındaşuŋuz 
sizüŋle bile olmayınca benüm yüzimi göremezsiŋiz (4) eger ķarındaşumuzı bizüm ile 
gönderürseŋ varup saŋa ġalleyi śatun alacaġız (5) ammā eger göndermezseŋ varmazız zįrā ol 
ādem bize dėdi ki ķarındaşuŋuz sizüŋle bile olmayınca benüm yüzimi göremezsiŋiz (6) isrāyil 
daħı dėdi ki niçün baŋa bu kemligi ėtdüŋüz ki ol ādeme sizüŋ bir ķarındaşuŋuz var oldugını 
dėdiŋüz (7) cevāb vėrdiler ki ol ādem bizüm içün ve ħıśm aķrabāmuz içün bize tafśįl üzere 
śorup dėdi ki babaŋuz daħı śaġ mıdur ķarındaşuŋız var mı biz daħı aŋa bu sözlere göre 
deyivėrdük bir ķarındaşıŋuzı baŋa getürüŋ dėyecegini ne bilürdük (8) ve yahūda babası isrāyile 
dėdi ki oġlanı benüm ile gönder ve ķalķup varalum ki dirilevüz ve hem biz hem sen hem 
uşaķlarımız ölmeyevüz (9) ben anuŋ içün kefįl olurum anı elümden ŧalep eyle ben saŋa anı 
getürmezsem ve onuŋla iĥżār ėtmezsem saŋa cemįǾ eyyāmda śuçlu olayım (10) eger eglenme-
miş olsayduķ şimdiye dek iki kerre dönerdük (11) anlaruŋ babası isrāyil daħı anlara dėdi ki 
çünki böyledür bunı eyleyüŋ bu yerüŋ eŋ eyü yemişlerinden çuvallarıŋuza alup ol ādeme pįşkeş 
götürüŋ biraz belesen ve biraz bal ve bahār ve mürre sāfî ve çam fıstıġı ve badem (12) ve 
eliŋüze bir o ķadar daħı aķçe aluŋ ve çuvallarıŋuzuŋ aġzında gėrü ķonılan aķçeyi elüŋüzile gėrü 
götürüŋ belki bir ħaŧā olmış idi (13) ve ķarındaşıŋuzı alup ve ķalķup ol ādeme dönüŋ (14) ve 
Ǿalā külli şey in kādir olan allah size ol ādemüŋ ħużūrında Ǿināyet eylesün ve sizüŋle ol bir 
ķarındaşuŋuzı hem bu benyāmini gėrü göndersün ve nice ki ben evladsız isem evladsız ķalurum 
(15) pes ol ādemler pįşkeşi ve ellerine iki o ķadar aķçeyi ve benyāmini alup ve ķalķup mıśra 
gitdiler ve yūsufuŋ ħużūrında ŧurdılar (16) yūsuf daħı benyāmini anlar ile gördükde kendü 
evinüŋ ketħudāsına dėdi ki bu ādemleri eve götür ve bir şey boġazla ve ĥāżırla zįrā bu ādemler 
öyle vaķtinde benüm ile yemek yeseler gerek (17) ol ādem daħı yūsuf aŋa dėdügi gibi eyleyüp 
ol kişileri yūsufuŋ evine götürdi (18) ve ol kişiler yūsufuŋ evine götürüldükleri içün ķorkup 
dėdiler ki evvel ki kerre çuvallarımuza gėrü ķonulan aķçenüŋ ħuśūsı içün getürüldük ki 
üzerimüze hücūm ėdüp bizi eşeklerimüz ile ķullar eyleye (19) imdi yūsufuŋ evinüŋ ketħudāsına 
yanaşup anuŋla kapu öŋünde söyleşdiler (20) ve dėdiler ki ėy efendüm evvelki kerre ġalleyi 
śatun almaġa geldügümüzde (21) vākiǾ oldı ki ķonaġa varduġumuz ve çuvallarımuzı aç-
duġumuz zamānda işte her birimüzüŋ aķçesi çuvalınuŋ aġzında idi aķçemüz temām ve veznile 
idi ve anı elümüzde gėrü getürdük (22) ġalle śatun almaķ içün elümüzde ġayrı aķçe getürdük 
çuvallarımuza aķçemüzi ķoyan kim idügini bilmeziz (23) ol daħı dėdi ki ħāŧırıŋuzı ħoş ŧutuŋ 
ķorkmaŋ allahuŋuz ve babaŋuzuŋ allahı size defįneyi çuvallarıŋuza ķodı aķçeŋüz baŋa vasıl oldı 
baǾdehu anlara şemunı çıķardı (24) pes ol kişi ol ādemleri yūsufuŋ evine götürdi ve anlara 
ayaķlarını yayķamaķ içün śu vėrdi ve eşeklerine daħı yem vėrdi (25) ve öyle vaķti gelinceye dek 
yūsufa pįşkeşi ĥāżırladılar çün bildiler ki orada etmek yeseler gerek idi (26) imdi yūsuf eve 
geldügi gibi ellerinde olan pįşkeşi evine getürdiler ve aŋa yere dek ŧapındılar (27) ol daħı 
anlaruŋ śaġlıġını śorup dėdi ki ol baŋa söyledügüŋüz ķoca babaŋuz eyü ħoş mıdur daħı śaġ 
mıdur (28) anlar daħı ķuluŋ babamuz eyü ħoşdur ve daħı śaġdur dėdiler hem egilüp ŧapındılar 
(29) ve yūsuf gözlerini ķaldurup ve anasınuŋ oġlı ķarındaşı benyāmini görüp dėdi ki baŋa 
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söyledügüŋüz küçük ķarındaşuŋuz bu mıdur ve allah saŋa merhamet eyleye ėy oġlum dėdi (30) 
ve yūsuf tįz ķalķup gitdi zįrā ķarındaşına baġırı cūş eyledi ve aġlamaķ istedi ve bir oŧaya gėrüp 
orada aġladı (31) baǾdehu yüzini yayķayup ŧaşraya çıķdı ve taĥammül ėdüp sofrayı ķuruŋ dėdi 
(32) ve aŋa başķa ve anlara başķa ve anuŋla yeyen mıśırlulara başķa ķurdılar zįrā mıśırlulara 
Ǿibrānįler ile etmek yemek cāyiz degül idi çün bu mıśırlulara mekrūh idi (33) pes öŋünde 
oturdılar evvel ŧoġmış kendü ve evvel ŧoġışına göre ve küçük olan küçük yaşına göre ol ādemler 
daħı taǾaccüb ėdüp birbirine baķışdılar (34) ve o öŋündekilerden paylar alup anlara gönderdi ve 
benyāminüŋ payını obirlerüŋ paylarından beş pay artıķ eyledi ve içdiler ve anuŋla keyflü oldılar.  

ķırķ dördünci faśıl 

(1) baǾdehu evinüŋ ketħudāsına emr eyleyüp dėdi ki bu ādemlerüŋ çuvallarını ġalle ile ne ķadar 
götüre bilürlerse toldur ve herkesüŋ aķçesini çuvalınuŋ aġzında yine ķo (2) ve benüm kāsemi 
gümiş kāsemi küçügün çuvalınuŋ aġzında ķo hem buġdayınuŋ aķçesini daħı ve yūsufuŋ 
söyledügi sözine göre eyledi (3) ve śabāh olduķda ol ādemler śalıvėrildi anlar hem eşekleri daħı 
(4) ve anlar şehrden çıķduķdan soŋra daħı uzaķ olmadın yūsuf evinüŋ ketħudāsına dėdi ki ķalķ 
ol ādemlerüŋ ardınca segirt ve anlara yetişdügüŋ zamān dė ki niçün eyülik yerine kemlik 
eyledüŋüz (5) efendüm içinden içdügi ve anuŋla tefeǿül ėtdügi kāse bu degil müdür her ne 
ėtdüŋüz ise kim ėtdüŋüz (6) pes anlara yetişüp bu sözleri söyledi (7) anlar daħı dėdiler ki 
efendüm bu sözleri niçün söyler ĥāşā ki ķullaruŋ bunı ėdeler (8) işte çuvallarımuzuŋ aġzında 
bulduġumız aķçeyi saŋa kenǾān vilāyetinden gėrü getürdük yā nice efendüŋüz evinden gümiş yā 
altun uġurlayavuz (9) ķullaruŋdan her kimde ki bulunursa ķatl oluna ve biz efendümüze ķullar 
olavuz (10) ol daħı dėdi ki sözlerüŋüze göre olsun kimde ki bulunur ise baŋa ķul ola ve siz 
śuçsız olasınız (11) imdi Ǿacele ile herkes kendü çuvalını yere itdürüp her biri çuvalını açdı (12) 
ketħudā daħı yüklenüp ve büyükden başlayup küçükde temām ėtdi ve kāse benyāminüŋ 
çuvalında bulundı (13) anlar daħı eŝvābların yırtup herkes eşegini yükletdi ve şehre döndiler 
(14) ve yahūda ve ķarındaşları yūsufuŋ evine geldiler zįrā o daħı anda idi ve ħużūrında 
ħākpāyına düşdiler (15) yūsuf daħı anlara dėdi ki nedür bu ėtdigiŋüz iş bilmez misiniz ki benüm 
gibi ādem tefeǿül ėde gelmişdür (16) yahūda daħı dėdi ki efendümüze ne dėyelüm ne 
söyleyelüm ve ne ile müteberrir olalum allah ķullarunuŋ ķabāhatini buldı işte biz efendümüŋ 
ķullarıyız hem biz hem elinde kāse bulunmış kimsene daħı (17) ol daħı cevāb vėrdi ki ĥāşā 
benden ki bunu ėdeyim elinde kāse bulunan kişi baŋa ķul olsun siz ise selāmet ile babaŋuza 
varuŋ (18) o zamān yahūda aŋa yanaşup dėdi ki efendüm luŧf eyle ķuluŋ efendimüŋ ķulaġına bir 
söz söylesün ve ķuluŋ üzerine ġażabuŋ ŧokuşmasın zįrā sen firǾavun ķadarsın (19) efendüm 
ķullarına suǿal ėdüp babaŋuz yā ķarındaşuŋuz var mıdur dėdi (20) biz daħı efendümüze dėdük 
ki bizüm bir ķoca babamuz var hem ķocalıġında ŧoġmış küçük oġlanı var ki anuŋ ķarındaşı 
ölmekle anasına yalıŋız ķaldı bunı babası pek sever (21) ve sen ķullarına dėdüŋ ki anı baŋa 
getürüŋ ve nažarum üzerine olsun (22) ve biz efendüme dėdük ki oġlan babasını bıraġamaz zįrā 
bıraġacaķ olursa babası ölür (23) o zamān ķullarına dėdük ki eger küçük ķarındaşunuŋ sizünle 
bile gelemezse bir daħı yüzimi görmezsiniz (24) pes oldı ki ķuluŋ babama varduġumuzda ve aŋa 
efendümüŋ sözlerini naķl ėtdügümüzde (25) babamuz dėdi ki tekrār varuŋ ve bize bir miķdār 
ġalle śatun aluŋ (26) biz daħı dėdük ki varmazız küçük ķarındaşumuz bizümle olursa varırız zįrā 
küçük ķarındaşuŋuz bizüm ile olmayınca ol ādemüŋ yüzine baķmaġa ķādir degüliz (27) ve 
ķuluŋ babam bize dėdi ki siz bilürsiniz ki Ǿavratum baŋa iki oġul ŧoġurdı (28) ve biri benden 
ayrı çıķduķda elbetde iflās olundı dėdüm ve şimdiye dek anı görmedüm (29) ve eger bunı daħı 
yanumdan alursaŋuz ve aŋa bir belā Ǿārıż olursa o zamān benüm ķocalıġumı elem ile mezāra 
indürürsiniz (30) ve hālā ķuluŋ babama varduġum zamān cānı gibi sevdügi oġlan bizüm ile 
olmazsa (31) o zamān olacaķdur ki oġlan yoķ ėdügini gördügi gibi ola ve ķullaruŋ ķuluŋ 
babamuzuŋ ķocaluġını elem ile mezāra indürmiş oluruz (32) ve çün ķuluŋ babamuŋ ķatında 
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oġlan içün kefįl olup dėdüm ki eger ben anı saŋa getürmezsem babama cemįǾ eyyāmda śuçlu 
olayım (33) hālā kerem eyle ķuluŋ oġlan yerine efendüme ķul olup ķalsun ve oġlan ķarındaşları 
ile gitsün (34) zįrā oġlan benüm ile olmıyacaķ babama nice gideyim babama vākiǾ olacaķ belāyı 
görmeyeyim dėyü ėdemem. 

ķırķ beşinci faśıl 

(1) ve yūsuf cümle ĥāżır ŧuranlaruŋ öŋünde taĥammül ėtmeyüp herkes yanumdan çıķsun dėyü 
çaġırdı ve yūsuf kendüyi ķarındaşlarına bildürdügi vaķitde yanında kimse bulunmadı (2) ve 
savt-ı bülend ile aġladı ve mıśırlular işitdiler hem firǾavunuŋ evinde olanlar daħı işitdiler (3) ve 
yūsuf ķarındaşlarına dėdi ki benim babam daħı śaġ mıdur ve ķarındaşları ħużūrında şaşduķları 
içün aŋa cevāb vėremediler (4) ve yūsuf ķarındaşlarına dėdi ki baŋa yanaşuŋ anlar daħı 
yanaşduķlarunda yūsuf dėdi ki mıśra śatduġuŋuz yūsuf karındaşuŋuz benim (5) ve şimdi elem 
çekmeŋüz ve beni buraya śatduġuŋuz içün ķasāvetlü olmaŋuz zįrā allah beni ĥayātuŋuzuŋ ĥıfžı 
içün öŋüŋüzce irsāl eyledi (6) zįrā yerüŋ ķaĥŧlıġınuŋ ikinci yılı budur ve daħı beş yıl var ki 
içinde ne ekin biçin olacaķdur (7) ve allah beni öŋüŋüzce gönderdi ki yerde neslüŋi bāķį ķılam 
ve size ažįm ħalāś içün ĥayāt vėrem (8) ve ĥālā beni buraya gönderen siz degül belki allahdur ki 
beni hem firǾavuna baba hem cümle ħanumānına aġa ve bütün mıśr diyārına vāli eyleye 9) tįz 
babama varup aŋa deyüŋ ki oġluŋ böyle der ki allah beni cümle mıśruŋ śultānı eyledi yanuma 
gel ve teǿħįr ėtme (10) ve cāsān vilāyetinde sākin ve baŋa yaķın olasın sen hem oġullaruŋ hem 
oġullarınuŋ oġulları ve sürilerüŋ ve sıġırlaruŋ ve bilcümle māmeleküŋ (11) ve seni orada 
besleyecegim zįrā beş yıl daħı ķaĥŧlıķ olur tā ki sen ve evüŋ ve cemįǾ eşyāŋ faķįrlıķdan helāk 
olmayasız (12) ve işte gözlerüŋüz ve ķarındaşum benyāminüŋ gözleri görür ki size aġızumla 
söylerim (13) pes benüm mıśrda olan cümle Ǿizzetümi ve her gördügüŋizi babama deyivėrüŋ 
imdi Ǿacele ile babamı buraya getürüŋ (14) baǾdehu ķarındaşı benyāminüŋ boynına śarılup 
aġladı benyāmin daħı boynı üzerine aġladı (15) hem cümle ķarındaşlarını öpüp üzerlerine aġladı 
andan soŋra ķarındaşları anuŋla söyleşdiler (16) ve bu ħaber firǾavunuŋ sarāyında işidildi ve 
yūsufuŋ ķarındaşları geldi dėnildiginden firǾavun hem anuŋ ķulları hažž eylediler (17) ve 
firǾavun yūsufa dėdi ki ķarındaşlaruŋa dė ki bunu eyleyüŋ ŧavarlarıŋuzı yükledüp varuŋ ve 
kenǾān vilāyetine dönüŋ (18) ve babaŋuzı ve ev ħalķuŋuzı alup baŋa gelüŋ ve size mıśr 
diyārınuŋ en eyüsini vėreyim ki yerüŋ semizliginden yeyesiz (19) ve saŋa fermān olunur ki bunı 
ėdesiz kendüŋüze mıśr diyārından uşaķlar içün ve Ǿavratlarıŋuz içün Ǿarabalar aluŋ ve babaŋuzı 
ķaldurup gelüŋ (20) ve gözüŋüz avadanlıġuŋuza baķmasun zįrā cümle mıśr diyārınuŋ en eyüsi 
sizüŋ olur (21) ve isrāyilüŋ oġulları böyle ėtdiler ve yūsuf anlara firǾavunuŋ ķulı mūcibince 
Ǿarabalar ve yol azıġını vėrdi (22) ve her birine degişecek eŝvāblar vėrdi benyāmine ise üç yüz 
sıķl gümiş ve beş ķat degişecek eŝvāb vėrdi (23) babasına daħı bu ķadar gönderdi hem mıśruŋ 
en eyü şeyleriyle yüklenmiş eşek ve babasına yol içün buġday ve etmek ve azıķ ile yüklü olan 
eşek dişileri (24) baǾdehu ķarındaşlarını śalıvėrdi ve gitdiler ve anlara yolda ġavġa ėtmeŋ dėdi 
(25) ve mıśrdan çıķup kenǾān vilāyetine babaları yaǾkuba geldiler (26) ve aŋa ħaber vėrüp 
dėdiler ki yūsuf daħı ĥayātdadur ve cümle mıśr diyārunuŋ vālisidür o zamān anuŋ yüregi bayıldı 
zįrā anlara inanmazdı (27) ve aŋa yūsufuŋ cümle anlara söyledügi sözlerini naķl ėtdiler ve anı 
götürmek içün yūsufun gönderdügi Ǿarabaları görmekle anlaruŋ babası yaǾkubuŋ cānı yeŋi 
ĥayāt buldı (28) ve isrāyil dėdi ki bu baŋa yeter oġlum yūsuf daħı ĥayātdadur varayım ve ben 
ölmezden evvel anı göreyim. 

ķırķ altıncı faśıl 

(1) pes isrāyil ve her nesi var idi ise göçüp birsebeǾa geldi ve babası iśĥaķuŋ allahına ķurbanlar 
teġarrüb eyledi (2) ve allah isrāyile gėce rüyālarında söyleyüp dėdi ki yaǾkub ol daħı lebbeyk 
dėdi (3) ve allah dėdi ki ben allah babanuŋ allahıyım mıśra inmege ķorkma zįrā seni orada 
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Ǿazįm ümmet śāĥibi ėdeyim (4) senüŋle mıśra inüp seni tekrār çıķaracaġım ve yūsuf kendü elini 
gözlerine vazǾ ėdecekdür (5) pes yaǾkub birsebeǾadan ķalķdı ve isrāyil oġulları babaları yaǾkubı 
ve uşaķlarını ve Ǿavratlarını firǾavun anı götürmek içün gönderdügi Ǿarabalar ile götürdiler (6) 
ve sürülerini ve kenǾān vilāyetinde ķazanduķları māmelekini alup mıśra geldiler yaǾkub ve 
cümle źürriyeti bile (7) oġullarını ve oġullarınuŋ oġullarını bilesince ķızlarını ve oġullarınuŋ 
ķızlarını hem cümle źürriyetini bilesince mıśra getürdi (8) ve mıśra gelen isrāyil oġullarınuŋ 
adları bunlardur yaǾkub ve oġulları yaǾkubuŋ ilk oġlı rubil (9) ve rubilüŋ oġulları aħnuħ ve falu 
ve ĥaśron ve kermi (10) ve şemǾunuŋ oġulları yamuyel ve yāmin ve ohat ve yaħın ve sāhar ve 
bir kenǾāniyyenüŋ oġlı şavul (11) ve lavinüŋ oġulları ĥarşun ve ķāhet ve merārı (12) ve 
yahūdanuŋ oġulları Ǿayer ve onan ve şila fāraś ve zāraĥ ammā Ǿayer ve onan kenǾān vilāyetinde 
öldiler fārasuŋ oġulları daħı ĥasron ve ĥamūl idiler (13) ve įsāharoŋ oġulları tūlaǾ fuve ve yub 
ve şemron (14) ve zābulunuŋ oġulları sered ve elon ve yaĥleyel (15) ve liyanuŋ oġulları 
bunlardur ki anları hem ķızı dinayı yaǾkuba pādān ārāmda ŧoġurdı ve oġullarınuŋ ve ķızlarınuŋ 
cümlesi otuz üç cān idi (16) ve cāduŋ oġulları sifyon ve haci ve suni ve esbun ve ārį ve arodi ve 
areli (17) ve āşirüŋ oġulları yimna ve yişvā ve yişüvi ve beriǾa ve anlaruŋ ķızķarındaşı sārā 
idiler beriǾanuŋ oġulları ise ħaber ve melikayal (18) lābān ķızı liyaya vėrdügi zilfanuŋ oġulları 
bunlardur ki anları yaǾkuba ŧoġurdı temām on altı cān (19) yaǾkubuŋ Ǿavratı rāĥilüŋ oġulları 
yūsuf ve benyāmin idi (20) ve yūsufa mıśr diyārında menessā ve eferām ŧoġurdılar ki anları on 
şehrinüŋ imāmı foŧıfaruŋ ķızı asenat aŋa ŧoġurdı (21) ve benyāminüŋ oġulları bālaǾ ve bāhūr ve 
eşbel ve cirā ve neǾamān ve acı ve roş ve māfim ve ĥūfim ve āred idiler (22) rāĥilüŋ yaǾkuba 
ŧoġurdugı oġulları bunlardur cümlesi on dört cān (23) ve dānuŋ oġlı ĥuşım idi (24) ve 
neftālimuŋ oġulları yahseyel guni ve yesar ve sālem (25) lābān ķızı rāĥile vėrdügi bilhanuŋ 
oġulları bunlardur ki anları yaǾkuba ŧoġurdı cümlesi yedi cān (26) yaǾkub ile mıśra gelen cümle 
cānlar ki śulbinden çıķdılar yaǾkub oġullarınuŋ Ǿavratlarından maǾadā cümlesi altmış altı cān 
idiler (27) ve yūsufuŋ mıśrda ŧoġmış oġulları iki cān idi pes cümle mıśra gelen beyt-i yaǾkubuŋ 
cānları yetmiş idi (28) ve yaǾkub yahūdayı öŋünce yūsufa gönderdi ki aŋa ħaber vėre ki 
istiķbāline cāsāna teveccüh ėde ve cāsān vilāyetine geldiler (29) yūsuf daħı Ǿarabasını ķoşdurup 
babası isrāyilüŋ istiķbāline cāsāna çıķdı ve anuŋ ħużūrına geldükde boynına śarılup boynı 
üzerine vāfir aġladı (30) isrāyil daħı yūsufa dėdi ki şimden soŋra çünki yüzüŋi gördüm öleyim 
vaķtā ki sen daħı śaġsın (31) baǾdehu yūsuf kendü ķarındaşlarına babasınuŋ ev ħalķına dėdi ki 
varayım ve firǾavuna ħaber vėrüp dėyeyim ki kenǾān vilāyetinde olan ķarındaşlarum ve 
babamuŋ ev ħalķı baŋa geldiler (32) bu ādemler ķoyun çobānları ve süri bekler kişilerdür ve 
sürülerini ve sıġırlarını ve cümle māmelikini getürdiler (33) ve firǾavun sizi çaġırduġı vaķitde 
śanatuŋuz nedür dėyecek olursa (34) dėyesiz ki ķullaruŋ küçükligümüzden be ana dek hem biz 
hem babalarımuz ķoyun kişileriyiz tā kim cāsān vilāyetinde sākin olasız zįrā mıśırlular her 
ķoyun çobānını mekrūh ŧutarlar. 

ķırķ yedinci faśıl 

(1) pes yūsuf gelüp ve firǾavuna ħaber vėrüp dėdi ki babam ve ķarındaşlarum hem sürileri ve 
sıġırları ve cümle māmeleki kenǾān vilāyetinden geldiler ve işte anlar cāsān vilāyetindedür (2) 
ve ķarındaşlarından baǾżı kimseleri yaǾni beş kişi alup anları firǾavunuŋ öŋünde iĥżār eyledi 3) 
ve firǾavun anuŋ ķarındaşlarına nedür śanatuŋuz dėdi anlar daħı firǾavuna cevāb vėrdiler ki 
ķullaruŋ hem biz hem babalarımuz ķoyun çobānlarıdur (4) hem firǾavuna dėdiler ki bu vilāyetde 
sükūn ėtmekle geldük zįrā kenǾān vilāyetinde aġır ķaĥŧlıķ olmaġla ķullarınuŋ sürilerine otlaķ 
yoķdur imdi kerem eyle ķullaruŋ cāsān vilāyetinde sākin olsunlar (5) firǾavun daħı yūsufa 
söyleyüp dėdi ki babaŋ ve ķarındaşlaruŋ saŋa geldiler (6) mıśr vilāyeti senüŋ elüŋdedür babaŋı 
ve ķarındaşlarıŋı bu vilāyetüŋ eŋ eyüsinde oturt cāsān vilāyetinde sākin olsunlar ve eger 
aralarında hünerlü kişiler idügini bilürseŋ anları sürilerime baş naśb eyle (7) ve yūsuf babası 
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yaǾkubı daħı getürüp firǾavunuŋ öŋinde iĥżār eyledi yaǾkub daħı firǾavuna duǾā eyledi (8) 
baǾdehu firǾavun yaǾkuba ķaç yaşındasın dėdi (9) yaǾkub daħı firǾavuna dėdi ki siyāĥatüm 
yaşlarınuŋ günleri yüz otuz yıldur Ǿömr senelerinüŋ eyyāmı az ve derdlü idiler hem babalarımuŋ 
siyāĥatleri eyyāmında olan Ǿömr senelerinüŋ günlerine yetişmediler (10) ve yaǾkub firǾavuna 
duǾā eyledükden soŋra firǾavunuŋ ħużūrından çıķdı (11) pes yūsuf babasını ve ķarındaşlarını 
iskān ėdüp anlara mıśr diyārınuŋ en eyü semtinde raǾmesis vilāyetinde mülk vėrdi nice ki 
firǾavun emr eylemiş idi ise (12) ve yūsuf babasını ve ķarındaşlarını ve daħı babasınuŋ cemįǾ ev 
ħalķını Ǿayallarına göre etmek ile besledi (13) ve bütün vilāyetde etmek yoġıdı zįrā ķaĥŧlıķ pek 
aġır idi ve mıśr diyārı ve kenǾān vilāyeti açlıķdan Ǿāciz idi (14) yūsuf ise źāħire śatun alanlardan 
mıśr diyārında ve kenǾān vilāyetinde bulunan cümle aķçeyi devşürüp ol aķçeyi firǾavunuŋ 
sarāyına getürdi (15) ve mıśr diyārunuŋ ve kenǾān vilāyetünüŋ aķçesi dükendükden soŋra cemįǾ 
mıśırlular yūsufa gelüp dėdiler ki bize etmek vėr niçün aķçemüz ķalmamaġla öŋüŋde oluruz 
(16) yūsuf daħı dėdi ki aķçeŋüz ķalmadı ise sürileriŋüzi vėrüŋ ve size sürileriŋizün 
muķābelesinde etmek vėrecegim (17) pes sürilerini yūsufa getürdiklerinde yūsuf anlara atlar 
içün ve ķoyun mandrası hem sıġır sürisi ve eşekler içün yem vėrüp anları ol yıl cümle sürileri 
muķābelesinde etmek ile besledi (18) ve ol yıl temām olduķdan soŋra ikinci yılda aŋa gelüp 
dėdiler ki śulŧānumdan saķlamazız ki ĥaķįķat'el-hāl aķçemüz ħarāc olundı ve ŧavarlaruŋ sürisi 
śulŧānuma degdi artıķ śulŧānumuŋ ħużūrında bedenümüzden ve ŧopraġumuzdan ġayrı nesne 
ķalmadı (19) niçün gözlerüŋ öŋünde hem kendümüz hem ŧopraġumuz ölürüz gel bizi ve 
ŧopraġumuzı etmekle śatun al ve biz hem ŧopraġumuz firǾavuna ķullar olalum ve bize toħm vėr 
ki yaşayup ölmeyevüz ve ŧoprak virān olmaya (20) pes yūsuf cümle mıśr diyārını firǾavun içün 
śatun aldı zįrā mıśırlularuŋ her birisi üzerlerine ķaĥŧlıķ ġalebe ėtdügiçün kendü tarlasını śatdı ve 
ŧoprak firǾavunuŋ oldı (21) ve yūsuf ħalķı şehrlere göçürdi mıśr sınurınuŋ bir başından obir 
başına degin (22) ancaķ imāmlaruŋ ŧopraġını śatun almadı zįrā firǾavundan imāmlaruŋ taǾyını 
var idi ve firǾavun anlara vėrdügi taǾyını yerler idi anuŋ içün ŧopraklarını śatmadılar (23) 
baǾdehu yūsuf ħalķa dėdi ki işte bugün sizi ve ŧopraġuŋuzı firǾavun içün śatun aldum işte size 
toħm ki yere ekesiz (24) ve maĥśūlātdan ħumsini firǾavuna vėresiz dört payı ise sizüŋ ola tarla 
ekini içün ve sizüŋ ve evlerüŋüzde olanlaruŋ yeyecegi içün hem uşaķlarıŋuza yemek içün (25) 
anlar daħı dėdiler ki bizi iĥyā ėtdüŋ śulŧānumuŋ luŧf-ı nažarını bulalum ve firǾavuna ķullar 
olalım (26) ve yūsuf firǾavuna ħumsi vėrmegi mıśr vilāyetine ķānun eyledi ki bu güne dek ŧurur 
yalıŋız imāmlaruŋ ŧopraġı firǾavunuŋ degül idi (27) ve isrāyil mıśr diyārında cāsān vilāyetinde 
sākin oldı ve anda mülkler ŧutup ve neşv ü nemā bulup ziyādesiyle çoġaldılar (28) ve yaǾkub on 
yedi yıl mıśr diyārında geçindi ve yaǾkubuŋ eyyāmı hem Ǿömrinüŋ yaşları yüz ķırķ yedi yıl idi 
(29) baǾdehu isrāyilüŋ günleri temām olup ölmeye yaķlaşdükde oġlı yūsufı çaġırup aŋa dėdi ki 
luŧf-ı nažarıŋı buldum ise gel elüŋi budum altına ķoyup iķrār eyle ki baŋa iĥsān ve ĥaķįķat ėdüp 
beni mıśrda defn ėtmeyeceksin (30) babalarum ile yatayım beni mıśrdan ķaldur ve anlaruŋ 
mezārında defn eyle yūsuf daħı söziŋe göre ėdecegim dėdi (31) isrāyil daħı baŋa yemįn eyle 
dėdi pes aŋa yemįn eyledi ve isrāyil döşek başında secde eyledi. 

ķırķ sekizinci faśıl 

(1) bundan soŋra yūsufa dėnildi ki işte babaŋ hastadur ol daħı iki oġullarını menessāyı ve 
eferāmı bile aldı (2) ve yaǾkuba ħaber vėrilüp işte oġluŋ yūsuf saŋa geliyor dėdiler isrāyil daħı 
kuvvetlenüp döşek üzerinde oturdı (3) ve yakǾub yūsufa dėdi ki kenǾān vilāyetinde vākiǾ luzada 
Ǿalā külli şey in ķādir olan allah baŋa görünüp beni bereketledi (4) hem baŋa dėdi ki işte seni 
neşv ü nemā eyleyüp çoġaldayım hem seni cemāǾatlü ümmet śāĥibi ėdeyim ve senden soŋra 
senüŋ neslüŋe bu yeri ebedį mįrāŝ içün vėreyim (5) pes hālā ben saŋa mıśra gelmezden evvel 
saŋa mıśr diyārında ŧoġan iki oġullaruŋ benümdür rubil ve şemǾun gibi eferām ve menessa 
benüm olsun (6) ve anlardan soŋra tevlįd ėtdügüŋ evlāduŋ senüŋ olsunlar mįrāŝlarında 
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ķarındaşlarınuŋ isminden müsemmā olsunlar (7) ve ben pādān ārāmdan gelür iken kenǾān 
vilāyetinde yolda efrasāya varacaġum yer bir mil ķadar iken yanumda rāhil vefāt eyledi ve anı 
orada efrasā yaǾni beyt-el- lahmuŋ yolında defn eyledüm (8) ve isrāyil yūsufuŋ oġullarını 
gördükde bunlar kimdür dėdi (9) ol daħı babasına dėdi ki allah baŋa bunda vėrdügi 
oġullarumdur yaǾkub daħı dėdi ki kerem eyle anları baŋa yaķlaşdur ve anları bereketleyecegim 
(10) ve isrāyilüŋ gözleri ķocalıķdan aġır idiler ve görmege ķādir degül idi pes anları aŋa 
yaķlaşdurdı ve anları öpüp kucaķladı (11) baǾdehu isrāyil yūsufa dėdi ki yüzüŋi görmek umaz 
idüm ve işte allah baŋa neslüŋi daħı gösterdi (12) ve yūsuf anları dizlerinden çıķardı ve yüzi 
yere egildi (13) ve yūsuf ikisini daħı alup ve eferāmı kendünüŋ śaġında ve isrāyilüŋ śolunda ve 
menessāyı kendünüŋ śolunda ve isrāyilüŋ śaġında ķoyup aŋa yaķlaşdurdı (14) meger isrāyil śaġ 
elini uzadup oġlı eferāmuŋ başına ve śol elini menessānuŋ başına ķodı ve egerçi menessā ilk 
ŧoġmış idi ise ellerini böyle ķoduġına hikmeti var idi (15) ve yūsufa ħayr duǾā ėdüp dėdi ki ol 
allah ki ibrāhim ve iśĥak babalarum anuŋ ħużūrında münselik idiler ol beni ŧoġduġum zamānda 
tā bu güne dek besleyen allah (16) ol melik ki beni her belādan ķurtardı bu oġlanları bereketle-
sün ve benüm adum ve babalarum ibrāhim ve iśĥakuŋ adları ile aŋılup yerüŋ ortasında 
ziyādesiyle çoġalsunlar (17) ve yūsuf babası śaġ elini eferāmuŋ başına ķoduġını gördükde anuŋ 
gücine geldi ve babasınuŋ elini aldı ki anı eferāmuŋ başından giderüp menessānuŋ başına ķoya 
(18) ve yūsuf kendü babasına dėdi ki öyle olmaz ėy babam zįrā bu ilk ŧoġmışdur śaġ elüŋi anuŋ 
başına ķo (19) ammā babası imtināǾ ėdüp dėdi ki bilürüm oġlum bilürüm ol daħı ümmet śāĥibi 
olacaķdur ol daħı büyük olacaķdur lekin küçük ķarındaşı andan ziyāde büyük olup anuŋ 
neslinden nice ümmetler çıķacaķlardur (20) hem ol kendü anlara ħayr duǾā ėdüp dėdi ki isrāyil 
sende ħayr duǾā eyleyüp dėye ki allah seni eferām gibi ve menessā gibi eyleye hem eferāmı 
menessāya terciĥ eyledi (21) ve isrāyil yūsufa dėdi ki işte ben ölürüm ve allah sizüŋle olup sizi 
babalarıŋuzuŋ vilāyetine gėrü götürecekdür (22) ve ben saŋa ķarındaşlarıŋa vėrdügümden 
ziyāde bir ĥiśśe vėreyim ki anı amūrilerüŋ elinden ķılıcum ile yayum ile aldum. 

ķırķ ŧozuncu faśıl 

(1) yaǾkup oġlanlarını çaġırup dėdi ki cemǿ oluŋ ve size soŋ eyyāmda vākiǾ olacaġını size 
deyivėrecegim (2) cemǿ olup dinleyüŋ ėy beni yaǾķub babaŋuz isrāyili istimāǾ eyleyüŋ (3) sen 
ėy ilk oġlum rubil sen ķuvvetüm ve ŧāķatümüŋ başısın Ǿizzetüŋ fażįleti ve ķuvvetüŋ kemāli (4) 
śu gibi ŧaşķın olup mufażżal olmazsın zįrā babanuŋ döşegine çıķduŋ ve döşegüme çıķmaġla anı 
tednįs eyledüŋ (5) şemǾun ve lavi ķarındaşlardur ķılıçları žulm silāhlarıdur (6) ėy cānum anlaruŋ 
sırrlu müşāveresine girme Ǿizzetüm anlaruŋ cemǾiyetlerine ittiĥād ėtmesün zįrā ġayžlarında 
ādem öldürdiler ve murādları üzere ĥiśārı yıķdılar (7) anlaruŋ ġayžı melǿûn olsun zįrā zorlu idi 
hem anlaruŋ ġayžı daħı zįrā yavuz idi anları yaǾķubda tefrįķ ve isrāyilde perākende ėderim (8) 
ėy yahūda ķarındaşlaruŋ seni medĥ ėdeceklerdür elüŋ düşmenlerinüŋ eŋsesinde ola babanuŋ 
oġulları saŋa ŧapınalar (9) yahūda arslan yavrusıdur ėy oġlum şikārdan çıķduŋ egilen arslan gibi 
yā arslan dişisi gibi yatduġı zamān anı kim uyandurur (10) yahūdadan salŧanat ķażibi ayrılmaz 
ne şeriǾat sāĥibi ayaķlarınuŋ altından tā şilo gelinceye dek ki aŋa ümmetler cemǾ olacaķlardur 
(11) ķoduġını aśmaya ve eşek dişisünüŋ ķoduġını eŋ eyü aśmaya baġlayacaķdur libāsını şarāb 
ile ve örtüsini üzümlerüŋ ķanı ile yıķayacaķdur (12) gözleri şarābdan aħmar ve dişleri śudan 
beyāż ola (13) zābulun deŋiz kenārında sākin ve gemilere limān ola ve sınurı śayuduna dek 
çekile (14) issaħar kemüklü eşek ola ki iki denk arasında yatur (15) ħużūruŋ eyü idügini ve 
vilāyetüŋ güzelligini görmegin omuzını ŧaşımaġa indürdi ve ciziye ķulı oldı (16) dān kendü 
ķavmine ĥükm eyleye isrāyil sıbŧlarunuŋ birisi gibi (17) dān yol üzerindeki yılan gibi ve sebįl 
üzerinde ejderhā gibi ola ki anuŋ aķçelerini dürtmekle binicisi ardınca düşer (18) senüŋ 
ħalāśuŋa ķatlandum yārabb (19) cad ise Ǿasker aŋa aķın ėtse gerek ol daħı bilāħir anlara aķın 
ėdecektür (20) āşirden yaġlı etmek çıķacaķ ve o meliklere nefāyis vėrecekdür (21) neftālim 
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śalıvėrilmiş geyk olup güzel sözler vėrir (22) yūsuf bir meyvedār dal buŋar yanında olan 
meyvedār dal ola ki anuŋ fidanları divār üzerine çıķar (23) ve egerçi tįz endāzlar anı pek 
incitdiler ise ve aŋa Ǿadāvet ėdüp oķlar atdılar ise (24) yine de anuŋ payı ķuvvetde ŧurdı ve 
ellerinüŋ ķolları yaǾķubuŋ ķādir allahınuŋ Ǿavni ile müteķavvį oldılar oradan çobān isrāyilüŋ 
ŧaşı çıķdı (25) bu saŋa babanuŋ allahından ve Ǿalā külli şey in ķādirden oldı ki saŋa yardum 
ėdüp saŋa yuķarudan gök bereketlerinden ve aşaġa yatan lüccenüŋ bereketlerinden memlerüŋ ve 
raĥmüŋ bereketlerinden bereket vėre (26) babanuŋ bereketleri ecdādumuŋ bereketlerine ġālip 
olup tā ebedį ŧaġcıġazlaruŋ recālarına ve yūsufuŋ yaşında hem ķarındaşlarından muħtaruŋ başı 
ucında olalar (27) benyāmin yırtıcı ķurd gibi olur śabāĥdan şikārı yeyüp aħşamda ġāreti 
üleşdüre (28) cümle bunlar on iki isrāyil sıbŧlarıdur ve babası anlara ħayr duǾā ėdüp söyledügi 
sözler bunlardur herkesi kendü ħayr duǾāsı üzre bereketledi (29) ve anlara vaśiyyet ėdüp dėdi ki 
ben ķavmüme irtiĥāl olurum beni ĥıyŝı Ǿafrunuŋ tarlasında olan maġarada babalarum ile defn 
eyleyüŋ (30) şol maġarada ki kenǾān vilāyetinde memrānuŋ öŋinde olan maķfelenüŋ 
tarlasındadur ki anı ibrāhim ĥıyŝı Ǿafrundan mezār mülki içün tarla ile śatun aldı (31) ibrāhimi 
ve Ǿavratı sāreyi orada defn eylediler isĥaķ ve Ǿavratı refaķayı orada defn eylediler liyayı daħı 
orada defn eyledüm (32) ve anda olan tarlanuŋ ve maġaranuŋ iştirāsı ĥıys oġullarından oldı (33) 
ve yaǾķub kendü oġullarına vaśiyyeti temām ėtdükden śoŋra ayaķlarını döşege devşürüp vefāt 
ėtdi hem kendü ķavmine irtiĥāl eyledi. 

ellinci faśıl 

(1) yūsuf daħı babasınuŋ yüzine düşüp üzerinde aġladı hem anı öpdi (2) ve yūsuf kendü etibbā 
ķullarına buyurdı ki babasını belesen yaġıyla yaġlayalar pes etibbā isrāyili belesenlediler 3) ve 
ķırķ gün temām olduķtan soŋra çün belesenlenenlerüŋ günleri böyle temām olıyor mıśırlular aŋa 
yetmiş gün aġladılar (4) ve yas günleri geçdükden soŋra yūsuf firǾavunuŋ ev ħalķı ile söyleşüp 
dėdi ki eger nažarıŋuzda luŧf buldum ise kerem ėdüp firǾavunuŋ ķulaķlarına böyle söyleyüp 
deyüŋ ki (5) babam baŋa yemįn vėrüp dėdi ki işte ben öliyorum beni kenǾān vilāyetinde 
kendüme ķazduġum mezārda defn eyleyesin pes hālā beni ķo babamı defn ėtmege varayım 
andan soŋra dönecegim (6) firǾavun daħı dėdi ki var babaŋı defn eyle nice ki saŋa yemįn vėrdi 
ise (7) ve yūsuf babasını defn ėtmege çıķdı ve firǾavunuŋ cümle ķulları evinüŋ iħtiyārları hem 
cümle mıśr diyārınuŋ şeyħleri maǾan çıķdılar (8) ve cümle yūsuf evinüŋ ħalķı ve ķarındaşları 
hem babasınuŋ ev ħalķı ancaķ küçüklerini ve sürilerini ve sıġırlarını cāsān vilāyetinde ķodılar 
(9) ve ķoçılar ve atlular anuŋla çekildiler ve pek büyük alay oldı (10) ve ardandan ötede olan 
ātād ħırmānına geldükleri zamān orada Ǿažįm ve şedįd nevĥa ėtdiler yūsuf daħı babasına yedi 
gün yas eyledi (11) ve ol vilāyetüŋ ahālisi kenǾānlılar ātād ħiźmetinde yası gördüklerinde bu 
mıśırlulara şedįd yasdur dėdiler anuŋ içün ol ħırmana ābal mıśrayım dėyü ad ķodılar ki ardanuŋ 
ötesindedür (12) ve oġulları aŋa böyle ėtdiler nice ki anlara vaśiyyet eylemiş idi ise (13) ve 
oġulları anı kenǾān vilāyetine götürdiler hem anı memrā öŋinde olan maķfele tarlasınuŋ 
maġarasında defn eylediler ki anı ibrāhim mezār mülki içün ĥıyŝı Ǿafrundan śatun almış idi (14) 
ve yūsuf babasını defn ėtdükden soŋra hem ķarındaşları ve babasını defn ėtmek içün cümle 
bilesince çıķanlar mıśra döndiler (15) pes yūsufuŋ ķarındaşları babasınuŋ öldigini gördükde 
dėdiler ki belki yūsuf bize ġarażan Ǿadāvet eyleye ve cümle aŋa ėtdügümiz kemligi bize redd 
ėde (16) imdi yūsufa bir ādem gönderüp dėdiler ki babaŋ ölmezden evvel vaśiyyet ėdüp dėdi ki 
(17) yūsufa böyle dėyesiz ki hālā kerem ėdüp ķarındaşlarınuŋ ħıyānetini ve günāhını Ǿafv eyle 
ki saŋa kemlik ėtdiler pes hālā luŧf ėdüp babanuŋ allahınuŋ ķullarınuŋ ħıyānetlerini Ǿafv eyle ve 
anlar söyler iken yūsuf aġladı (18) baǾdehu ķarındaşları yanaşup öŋinde düşdiler hem işte biz 
saŋa ķullarız dėdiler (19) yūsuf daħı anlara dėdi ki ķorkmaŋ zįrā ben allah yerinde miyim (20) 
siz baŋa kemlik kaśd ėtdüŋüz ammā allah anı eyülige döndürmege kaśd ėtdi bugün ki fiǾilden 
ötüri tā ki bir büyük ķavm iĥyā eyleye (21) imdi hālā ķorkmaŋ ben sizi ve küçükleriŋüzi 
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besleyecegim bu yüzden anlara tesellį vėrüp göŋüllerince söyledi (22) ve yūsuf hem babasınuŋ 
evi mıśrda sākin idi ve yūsuf yüz on yıl yaşadı (23) ve yūsuf eferamuŋ oġullarını üçünci devre 
dek gördi hem menessā oġlı sāħirüŋ oġulları ŧoġup yūsufuŋ dizlerinde beslendiler (24) baǾdehu 
yūsuf ķarındaşlarına dėdi ki ben öliyorum ve taĥķįķ allah sizi yoķlasa gerek ve sizi bu yerden 
ibrāhime ve isĥaķa ve yaǾkūba vėreyim dėyü yemįn ėtdügi yere çıķaracaķdur (25) pes yūsuf 
isrāyil oġullarına yemįn vėrüp dėdi ki elbetde allah sizi yoķlayacaķdur ve benüm kemüklerimi 
buradan çıķaruŋ (26) baǾdehu yūsuf yüz on yaşında iken vefāt eyledi ve bunı belesen ile 
yaġladılar ve mıśrda tabuta ķonuldı. 

Sonuç 

1827 tarihli Tevrat, Arap harfli metinden Latin harfli metine çevirilerek, metnin gramatikal 
dizini oluşturulmuş ve metnin öne çıkan ses, şekil ve söz varlığı üzerinde değerlendirmeler 
yapılmıştır. Türk edebiyatında gerek manzum gerekse mensur biçimde yazılan Yûsuf ve Züleyha 
hikâyeleri incelendiğinde, eserlerin şahıslar kadrosunun yer yer okuma ve telaffuz farklılıkları 
bulunmakla birlikte Tevrat'ta geçen şahıslar kadrosuyla aynı olduğu görülmektedir. Buradan 
şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Türk edebiyatında Yûsuf ve Züleyha hikâyesi yazan müellifler, 
Tevrat'ta geçen Yûsuf ve Züleyha hikâyesini ya okumuşlar ya da güvenilir bir kaynaktan sözlü 
olarak dinlemişlerdir. Üzerinde çalıştığımız Yûsuf ve Züleyha hikâyesinde geçen öl- ve diril- 
fiilleri üzerine, Eski Anadolu Türkçesi döneminin en karakterislik özelliklerinden biri olan -vüz 
ekinin getirilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu durum bizi söz konusu 1827 yılında matbu 
olarak basılan Tevrat’ın, eski dönemlerden belki de Haçlı seferleri döneminden çok sonra 
Türkçeye tercüme edilen bir Tevrat’tan yararlanılarak çevirilmiş ve uzun yıllar sonra da 
basılmış olduğu düşüncesine sevketmektedir. 1827 tarihli Tevrat’tan çıkarabileceğimiz önemli 
neticelerden birisi de, İngilizlerin 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı topraklarında 
finanse ettikleri misyonerlik faaliyetlerini sistemli ve bilimsel bir biçimde yapmalarıdır. 
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GRAMATİKAL DİZİN 

ābal mıśrayım: Yer adı 50/11 
ac: Aç 
a. ķal-: Yemeden içmedem mahrum 
kalmak 
a.-maġla 41/55 
Ǿacabā: (Ar.) Merak, kararsızlık; 
kuşku 37/8 
Ǿacele: (Ar.) Çabuk, hızlılık 
44/11;41/14; 45/13 
Ǿāciz: (Ar.) Aciz, gücü yetmeyen 
Ǿā. (idi) 47/13 
acı: Bünyamin'in oğlu 46/21 
aç-: Açamak 
a.-dı 44/11 
a.-duġumuz 43/21 
a.-duķda 42/27 
a.-up 41/56 
açlıķ: Açlık 
a.-dan 47/13 
ad: Ad, isim 
a.-ına 38/5 
a.-ını 38/3; 38/29; 38/30; 38/4; 41/45; 
41/51; 41/52 
a.-ları 46/8; 48/16 
a.-um 48/16 
a. ķo-: Ad vermek 
a.-dılar 50/11 
Ǿadāvet: (Ar.) Düşmanlık 
Ǿā. ėt-: Düşmanlık yapmak 
Ǿā.-üp 49/23 
Ǿa. eyle-: Düşmanlık etmek 
Ǿā.-ye 50/15 
ādem: (Ar.) İnsan, kişi 37/15; 37/15; 
37/17; 39/1; 39/11; 39/2; 41/38; 41/44; 
42/30; 42/33; 43/17; 43/3; 43/5; 43/6; 
43/7; 44/15; 49/6; 50/16 
ā.-den 38/25 
ā.-e 43/11; 43/13; 43/14 
ā.-i 39/14; 41/33 
ā.-ler 41/34; 43/15; 43/16; 43/33; 44/3; 
46/32 
ā.-leri 38/22; 43/16; 43/24 
ā.-lerine 38/21 
ā.-lerini 39/14 
ā.-lerüŋ 44/1; 44/4 
ā.-üŋ 38/2; 38/1; 42/11; 42/13; 44/26 
ādet: (Ar. Ǿādet) adet, örf, gelenek 
40/13 
adlu: (Ar.+T.) Adlı, isimli 38/6 
Ǿadüllemî: (Ar.) Adüllemli, Adül-
lem'den olan 38/1 
Ǿā.-üŋ 38/20 
Ǿafv: (Ar.) Af, bağışlama 
Ǿā. eyle- 50/17,50/17 
aġa: Yüksek rütbeli kişi; vezir, efendi, 
amir 45/8  
a.-ları 40/1 
a.-larına 40/2; 40/7 
a.-sı 37/36; 39/1; 39/22; 39/23 
a.-sınuŋ 39/21 
aġaç: Ağaç 

a.-da 40/19 
aġır: Katı, çok 47/4 
a.- 41/31; 43/1; 47/13 
a. (idiler) 48/10 
aġırlan-: Saygı gösterilmek, yüceltil-
mek 
a.-mış (idi) 41/56; 41/57 
aġ(ı)z: Baş, başlangıç; bir şeyin, 
nesnenin ağzı; ağız 
a.-ında (iki yolun)38/14; 38/21; 44/2 
a.-ında (çuvalınuŋ) 42/27; 43/21; 
43/12; 44/1; 44/2; 44/8 
a.-umla 45/12 
aġla-: Ağlamak 
a.-dı 37/35; 42/24; 43/30; 45/14; 
45/14; 45/15; 45/2; 46/29; 50/1; 50/17 
a.-dılar 50/3 
a.-maķ 43/30  
aġzuna baķ-: Sözüne uymak, sözün-
den çıkmamak 
a.-sun 41/40 
ahāli: (Ar.) Halk 
a.-si 41/57 
a.-si (vilāyetüŋ)50/11 
a.-sinden 41/34 
aħmar: (Ar.) Kırmızı 49/12 
aħnuħ: Rubil'in oğlu 46/9 
aħşam: Akşam 
a.-da 49/27 
aķçe: Akçe, para 43/12; 43/22 
a.-lerini 42/25; 49/17 
a.-lerinüŋ 42/35 
a.-m 42/28 
a.-müz 43/21; 47/15; 47/18 
a.-müzi 43/22 
a.-nüŋ 43/18 
a.-ŋüz 43/23; 47/16 
a.-si 43/21; 47/15 
a.-sini 42/27; 44/1; 44/2 
a.-sinüŋ 42/35 
a.-yi 43/12; 43/15; 44/8; 47/14; 47/14 
Ǿākıbet: (Ar.) Son, nihayet 41/55 
āķıl: (Ar.) Akıl, us 41/33; 41/39 
aķın: Akın, hücum 
a. ėt-: Hücum etmek 
a.-ecektür 49/19 
a.-se 49/19 
aķrabā: (Ar.) Kendi aralarında soyca 
birbirine yakında olanlar 
a.-muz 43/7  
al-: Almak 47/19 
a.-a 38/20 
a.-acaġız 43/4 
a.-acaķsıŋız 42/36 
a.-alar 41/34 
a.-anlardan 47/14 
a.-dı 38/2; 38/6; 39/1; 47/20; 48/1; 
48/17 
a.-dı śatun 49/30 
a.-dılar 37/31 
a.-dum 48/22 
a.-dum ħaber 41/15 
a.-dun 47/23 

a.-ıķodı 39/16 
a.-madı 47/22 
a.-maġa 42/10; 42/16; 42/3; 42/5; 42/7; 
43/20 
a.-maķ 41/57; 43/22 
a.-maķdan 37/35 
a.-mış 50/13 
a.-sun 38/23 
a.-uŋ 42/33; 43/12; 43/2; 44/25; 45/19 
a.-up 37/24; 38/28; 39/20; 40/11; 
42/24; 43/11; 43/13; 43/15; 43/34; 
45/18; 46/6; 47/2; 48/13 
a.-ursaŋuz 44/29 
Ǿalā külli şey in ķādir: (Ar.) Gücü her 
şeye yeten (Allah) 43/14; 48/3 
Ǿa.-den 49/25 
alaca: Karışık renk, nakış 
37/3; 37/32 
a. (ķaftan) 37/3 
a. (ķaftanı) 37/32 
a. (ķaftanını) 37/23 
alay: Gösterideki topluluk, çok kalaba-
lık 50/9 
allah: (Ar.) Allah, ilahî yaratıcı 41/16; 
41/25; 41/28; 41/32; 41/38; 41/39; 
41/51; 41/52; 43/14; 43/29; 44/16; 
45/5; 45/7; 45/9; 46/2; 46/3; 46/3; 
48/11; 48/15; 48/15; 48/20; 48/21; 
48/3; 48/9; 50/19; 50/20; 50/24; 50/25 
a.-a 39/9; 40/8 
a.-dan 41/32; 42/18 
a.-dur 45/8 
a.-ı 43/23 
a.-ına 46/1 
a.-ından 49/25 
a.-ınuŋ 49/24; 50/17 
a.-ıyım 46/3 
a.-uŋuz 43/23 
alt: Alt 
a.-ına 41/35; 47/29 
a.-ından 49/10 
altmış altı: Altmışaltı 
a. (cān) 46/26 
altun: Altın 
41/42; 44/8 
ammā: (Ar.) Ama, fakat, lakin 37/11; 
38/20; 38/23; 38/29; 38/9; 39/8; 40/22; 
41/54; 42/4; 43/5; 46/12; 48/19; 50/20 
amūriler: (Ar.) Bugünkü Filistin böl-
gesinde, tarihte yaşamış kavimlerden 
biri 
a.-üŋ 48/22 
an: zaman 
a.-a 46/34 
ana:Anne, ana 
a.-ŋ 37/10 
a.-sına 44/20 
a.-sınuŋ 43/29 
aŋa: Ol zamirinin yaklaşma durumu 
37/3; 37/3; 37/4; 37/5; 37/8; 37/8; 
37/11; 37/14; 37/15; 37/22; 37/27; 
37/35; 37/35; 38/14; 38/16; 38/18; 
38/2; 38/26; 39/4; 39/7; 39/10; 39/17; 
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39/19; 39/21; 39/21; 40/16; 41/42; 
41/45; 41/50; 42/29; 42/31; 42/38; 
42/6; 43/7; 43/3; 43/17; 43/26; 43/32; 
44/18; 44/24; 44/29; 45/3; 45/9; 45/26; 
45/27; 46/20; 46/28; 47/18; 47/29; 
47/31; 48/10; 48/13; 49/10; 49/19; 
49/23; 50/3; 50/12; 50/15 
anbar: (Far.) Ambar 
a.-larını (bugday) 41/56 
ancaķ: Ancak 
41/40; 42/10; 47/22; 50/8 
anda: Ol zamirinin bulunma durumu, 
onda 39/20; 44/14; 47/27; 49/32 
andan: Ol zamirinin ayrılma durumu, 
ondan 37/25; 37/34; 38/18; 38/30; 
41/4; 45/15; 48/19; 50/5 
anı: Ol zamirinin yükleme durumu, 
onu 37/4; 37/5; 37/9; 37/10; 37/14; 
37/15; 37/18; 37/18; 37/20; 37/20; 
37/21; 37/22; 37/22; 37/24; 37/27; 
37/28; 37/33; 37/33; 37/36; 38/2; 38/5; 
38/7; 38/8; 38/10; 38/15; 38/20; 38/22; 
38/23; 38/24; 38/26; 39/1; 39/12; 39/5; 
40/23; 40/8; 41/13; 41/14; 41/15; 
41/33; 41/42; 41/43; 41/43; 41/8; 42/8; 
42/21; 42/24; 42/37; 42/37; 42/37; 
43/9; 43/9; 43/21; 44/21; 44/28; 44/32; 
45/27; 45/28; 46/5; 48/7; 48/17; 48/22; 
49/4; 49/9; 49/23; 49/30; 50/1; 50/13; 
50/13; 50/13; 50/20 
aŋıl-: Zikredilmek 
a.-up 48/16 
aŋla-: Anlamak 
a.-r (idi) 42/23 
anlar: Ol zamirinin çokluğu, onlar 
37/18; 37/28; 40/4; 40/4; 40/8; 41/19; 
42/10; 42/13; 42/24; 42/26; 42/35; 
42/35; 42/7; 42/7; 42/8; 43/16; 43/28; 
44/13; 44/3; 44/4; 44/7; 45/4; 47/1; 
47/25; 47/3; 50/17 
a.-a 37/13; 37/18; 37/22; 37/6; 39/14; 
40/22; 40/4; 40/6; 40/8; 41/8; 42/12; 
42/14; 42/18; 42/22; 42/25; 42/25; 
42/36; 42/7; 42/7; 42/9; 43/11; 43/2; 
43/23; 43/24; 43/32; 43/34; 44/15; 
44/4; 44/6; 45/21; 45/24; 45/26; 45/27; 
47/11; 47/17; 47/22; 48/20; 49/19; 
49/28; 49/29; 50/12; 50/19; 50/21 
a.-dan 41/27; 41/30; 41/6; 42/24; 
42/24; 48/6 
a.-ı 37/17; 38/26; 40/17; 40/3; 42/17; 
42/23; 42/7; 46/15; 46/18; 46/20; 
46/25; 47/17; 47/2; 47/6; 48/10; 48/10; 
48/12; 48/9; 48/9; 49/7 
a.-uŋ 37/2; 37/21; 41/19; 41/21; 41/21; 
41/23; 41/3; 42/35; 42/36; 42/9; 43/11; 
43/2; 43/27; 45/27; 46/17; 47/30; 49/6; 
49/6; 49/7; 49/7 
anuŋ: Ol zamirinin ilgi hali, onun 
37/23; 38/12; 39/16; 39/9; 40/10; 
40/18; 42/21; 42/22; 43/9; 44/20; 
45/16; 45/26; 46/29; 47/22 
47/3; 48/15; 48/17; 48/18; 48/19; 

49/17; 49/22; 49/24; 50/11 
a.-dur 38/25 
a.-la 37/4; 39/23; 39/3; 43/19; 43/32; 
43/34; 44/5; 45/15; 50/9 
ara: Ara 
a.-larında 47/6 
a.-sında 40/20; 42/5; 49/14 
ara-: Aramak 
a.-rsın 37/15 
a.-yorum 37/16 
Ǿaraba: Araba; atlarla ilerleyen araç 
Ǿa.-lar 45/19; 45/21; 46/5 
Ǿa.-ları 45/27 
Ǿa.-sını 46/29 
arda: Yer adı 
a.-ndan 50/10 
a.-nuŋ 50/11 
ardınca: Arkasından 
37/17; 41/19; 41/23; 41/3; 44/4; 49/17 
āred: Bünyamin'in oğlu 46/21 
arel: (Ar.) Cād'un oğlu 
a.-i 46/16 
arıķ: Arı, temiz 
41/3; 41/4; 41/6; 41/7; 41/19; 41/20; 
41/23; 41/24; 41/27; 41/27 
ārį: Cād'un oğlu 46/16 
Ǿārıż: (Ar.) Gelen 
Ǿā.-ol-: Gelmek 
Ǿā.-ursa 44/29 
arodi: Cād'un oğlu 46/16 
arslan: Aslan 
49/9; 49/9; 49/9 
artıķ: Artık, fazla, çok 
38/26; 47/18 
a. eyle-: Çoğaltmak 
a.-di 43/34 
aś-: Asmak 
a.-maya 49/11 
aśdur-: Astırmak 
a.-acaķdur 40/19 
a.-dı 40/22; 41/13 
asenat: Foŧıfar'ın kızı 
41/45; 41/50; 46/20 
asenaŝ: Foŧıfar'ın kızı 
46/20 
Ǿasker: (Ar.) Er, leşker, asker 49/19 
aśl: (Ar.) Asl 37/10; 37/20 
a.-ı 41/32 
aśma: Bağ bitkisi, asma 40/9 
a.-da 40/10 
a.-ya 49/11 
aşaġa: Aşağı 49/25 
āşir: Hz. Yakup'un oğlu 
ā.-dan 49/20 
ā.-üŋ 46/17 
ātād ħırmānı: Yer adı 
ā.-na 50/10 
at: At 
a.-lar 47/17 
at: Ad, isim 37/27 
at-:Atmak; bırakmak, fırlatmak 
a.-dılar (oķlar)49/23 
ateş: (Far.) Ateş 

a.-e 38/24 
atlu: Atlı 
a.-lar 50/9 
avadanlıġ: Bayındırlık 
a.-uŋuza 45/20  
āvāz: (Far.) Ses, çığlık 
39/14 
ā.-ımı 39/15 
ā.-ımı (ķaldurup) 39/18 
Ǿavn: Ǿ(Ar.) Yardım, yardım eden 
Ǿa.-i (ile) 49/24 
Ǿavrat: (Ar.) Avrat, kadın 39/10; 
39/12 
Ǿa.-ı 38/12; 39/7; 46/19; 49/31; 49/31 
Ǿa.-ı aldı 38/6 
Ǿa.-ına 38/8; 38/9; 39/8 
Ǿa.-ınuŋ 39/19 
Ǿa.-ısın 39/9 
Ǿa.-larından 46/26 
Ǿa.-larını 46/5 
Ǿa.-larınuŋ 37/2 
Ǿa.-larıŋuz 45/19  
Ǿa.-um 44/27 
Ǿa.-uŋ 38/20 
Ǿavratlıķ: (Ar.+T.) Kadınlık 
Ǿa.-a 38/14; 41/45 
ay: Ay 37/9 
ay: Otuz günlük zaman dilimi 
a.-dan 38/24 
ayaķ: Ayak 
a.-ını 41/44 
a.-larını 43/24; 49/33 
a.-larınuŋ 49/10 
Ǿayal: (Ar.) Çoluk çocuk 
Ǿa.-larına 47/12 
Ǿayer: Yahūda’nın çocuğunun adı 
38/3; 38/7; 46/12; 46/12 
Ǿa.-e 38/6 
ayn: (Ar. Ǿayn:) Bir şeyin eşi, tıpkısı 
a.-ıyıla 41/13 
ayrı: Ayrı, başka 
44/28 
ayrıl-: Ayrılmak 
a.-maz 49/10 
a.-up 38/1 
az: Az 47/9 
āzarla-: (Far.+T.) İncitmek 
ā.-yup 37/10 
azıķ: Azık, yol yiyeceği 45/23 
a.-ını 42/25; 45/21 
ažįm: (Ar.) Büyük, ulu, yüce 39/9; 
45/7; 50/10 
Ǿa. (ümmet) 46/3  
baba: Baba 45/8 
b.-ları 42/29; 45/25; 46/5 
b.-larımuŋ 47/9 
b.-larımuz 46/34; 47/3 
b.-larınuŋ 37/12 
b.-larıŋuzuŋ 48/21 
b.-larum 47/30; 48/15; 48/16; 49/29 
b.-m 44/27; 45/3; 47/1 ; 48/18; 50/5 
b.-ma 44/24; 44/30; 44/32; 44/34; 
44/34; 45/13; 45/9 
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b.-mı 45/13; 50/5 
b.-muŋ 41/51; 44/32; 46/31 
b.-muz 42/13; 42/32; 43/28; 44/20; 
44/25 
b.-muzuŋ 42/32; 44/31 
b.-nuŋ 38/11; 46/3; 49/25; 49/26; 49/4; 
49/8; 50/17 
b.-ŋ 47/5; 48/1; 50/16 
b.-ŋı 47/6; 50/6 
b.-ŋuz 43/7; 43/27; 44/19; 49/2 
b.-ŋuza 44/17 
b.-ŋuzı 45/18; 45/19  
b.-ŋuzuŋ 43/23 
b.-sı 37/1; 37/2; 37/10; 37/11; 37/35; 
37/4; 42/35; 42/36; 43/11; 43/2; 43/8; 
44/20; 44/22; 45/27; 46/1; 46/29; 47/7; 
48/17; 48/19; 49/28 
b.-sına 37/2; 37/10; 37/22; 37/32; 
42/37; 45/23; 45/23 ; 48/18; 48/9; 
50/10 
b.-sını 44/22; 47/11; 47/12; 50/14; 
50/14; 50/2; 50/7 
b.-sınuŋ 38/11; 46/31; 47/12; 48/17; 
50/1; 50/8; 50/15; 50/22 
badem: (Far.) Badem 43/11 
baġır: Göğüs, ciğer 
b.-ı 43/30 
baġla-: Bağlamak 
b.-dı 38/28; 42/24 
b.-r (idük) 37/7 
b.-yacaķdur 49/11 
bahar: (Ar.) Karanfil, tarçın, karabiber 
gibi kokulu şeyler 
43/11 
b.-lar 37/25 
baħtlu: (Far.+T.) Bahtlı, talihli 
39/2 
bāhūr: Bünyamin'in oğlunun adı 
46/21 
baķ-:Bakmak 
b.-maġa 44/26 
b.-masun 45/20 
b.-mazdı 39/23 
b.-sun 41/40 
b.-uŋ 39/14; 42/22 
baķış-: Bakışmak 
b.-dılar 43/33 
b.-ırsıŋız 42/1 
bāķį: (Ar.) Ebedi, sonsuz 
b. ķıl-: Sonsuz etmek 
b.-am 45/7 
bal: Bal 43/11 
bālaǾ: Bünyamin’in oğlu 46/21 
baŋa: Ben zamirinin yaklaşma 
durumu 37/14; 37/16; 37/9; 38/16; 
38/16; 39/14; 39/17; 39/8; 39/9; 40/14; 
40/8; 41/13; 41/24; 42/20; 42/28; 
42/34; 43/2; 43/6; 43/7; 43/23; 43/27; 
43/29; 44/10; 44/17; 44/21; 44/27; 
45/4; 45/10; 45/18; 45/28; 46/31; 
47/29; 47/31; 48/11; 48/3; 48/4; 48/9; 
48/9; 50/20; 50/5 
baǾdehu: (Ar.) Ondan sonra 38/6; 

38/19; 41/8; 41/21; 41/42; 41/45; 
41/53; 42/24; 42/34; 43/23; 43/31; 
44/1; 45/14; 45/24;  
46/31; 47/8; 47/23; 47/29; 48/11; 
50/18; 50/24; 50/26 
baş: Baş; sorumlu kişi 
b.-ı 37/36; 40/23; 42/15; 49/26 
b.-ıçün 42/16 
b.-ına 47/21; 48/14; 48/14; 48/17; 
48/17; 48/18 
b.-ında 47/31 
b.-ından 47/21; 48/17 
b.-ıŋı 40/19 
b.-ısın 49/3 
b.-um 40/17 
b.-uma 42/36 
b.-umda 40/16 
b.-uŋı 40/13 
başaķ: Başak 41/22; 41/23; 41/26; 
41/27 
b.-ı 41/24 
b.-lar 41/5; 41/6; 41/7; 41/24 
b.-ları 41/7 
başķa: Başka 
43/32; 43/32; 43/32 
başla-: Başlamak 
b.-dı 41/54 
b.-yup 44/12  
baş naśb eyle-: Baş olarak 
görevlendirmek 47/6 
bayıl-: Bayılmak, kendinden geçmek 
b.-dı 45/26 
b.-up 42/28 
baǾżı: (Ar.) Bazı 47/2 
bāzirgān kişiler: (Far.+T.) Tacirler, 
tüccarlar, kervan sahibi kişiler  
b.-i 37/28 
be: (Far.) …e kadar 46/34 
bed: (Far.) kötü 38/10; 41/19 
beden: (Ar.) Beden, vücut  
b.-ümüzden 47/18 
bekle-: Beklemek 
b.-r (kişilerdür) 46/32 
bel: Bedenin bel kısmı 
b.-lerine 37/34 
belǾ: Yutma, yutulma 
b. ėt-: Yutmak 
b.-diler 41/7; 41/7; 41/20 
belā:(Ar.) Kötülük, musibet 42/21; 
42/38; 44/29 
b.-dan 48/16 
b.-ya 42/4 
b.-yı 44/34 
belamuŋ: Yer adı 
b. (vilāyetinde) 41/52  
belesen: (Far.) Pelesen (katran) ağacı 
37/25; 43/11; 50/26 
belesen yaġı: (Far.+T.) Katran ağacı 
yağı 
b.-yla 50/2 
belesenle-: (Far.+T.) Katran ağacı yağı 
ile yağlamak 
b.-diler 50/2 

belesenlen-: (Far.+T.) Katran ağacı 
yağı ile yağlanmak 
b.-enlerüŋ 50/3 
belki: (Far.) Belki 39/8; 40/23; 43/12; 
45/8; 50/15 
ben: Ben (şahıs zamiri) 37/10; 37/30; 
37/30; 37/35; 38/17; 38/23; 39/15; 
39/18; 39/9; 40/11; 40/15; 40/16; 
41/11; 41/15; 41/16; 41/44; 42/18; 
42/22; 42/37; 43/14; 43/9; 43/9; 44/32; 
45/28; 46/3; 48/21; 48/22; 48/5; 48/7; 
49/29; 50/19; 50/21; 50/24; 50/5 
b.-den 38/26; 39/9; 44/17; 44/28 
b.i39/17; 40/14; 40/14; 40/15; 41/10; 
41/51; 41/52; 42/36; 45/5; 45/5; 45/7; 
45/8; 45/8; 45/9; 47/29; 47/30; 48/15; 
48/16; 48/3; 49/29; 50/5; 50/5 
b.-im 45/3; 45/4 
b.-üm 7/7; 39/15; 40/14; 42/28; 42/33; 
42/37; 42/38; 43/16; 43/3; 43/5; 43/8; 
44/15; 44/2; 44/29 ; 44/34; 45/13; 
48/5; 48/16; 50/25 
b. (demedime) 37/7 
b.-ümdür 48/5 
b.-ümle 39/12; 39/7; 39/14 
benyāmin: Hz. Yakup'un en küçük 
çoçuğu 45/14; 49/27 
b.- (idi) 46/19  
b.-e 45/22  
b.-i 42/4; 42/36; 43/14; 43/15; 43/15 ; 
43/16; 43/29 
b.-üŋ 43/34; 44/12; 45/12; 45/14; 
46/21 
berak-: Bırakmak 
b.-up 39/18 
bereket: (Ar.) Bolluk, bereket 
b.-i 39/5 
b.-leri 49/26 
b.-lerinden 49/25; 49/25; 49/25 
b.-lerine 49/26 
b. vėr-: Çoğaltmak 
b.-di 39/5 
b.-e 49/25 
bereketle-: (Ar.+T.) Çoğaltmak 
b.-di 48/3; 49/28 
b.-sün 48/16 
b.-yecegim 48/9 
berhordar: (Far.) Mesut olan, sevinen 
b. eyle-: sevindirmek 
b.-di 41/52 
beriǾa: Aşir'in oğlunun adı 46/17 
b.-nuŋ 46/17 
beriye: (Ar.) Yer adı 
b.-de: 37/22 
berü: Beri 39/5 
besle-: Beslemek, büyütmek 
b.-di 47/12; 47/17 
b.-yecegim 45/11; 50/21 
b.-yen 48/15 
beslen-: Beslenmek, büyütmek 
b.-diler 50/23 
beş: Beş sayısı 43/34; 45/6; 47/2; 
45/11 
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b. (ķat) 45/22 
beyāż: (Ar.) Ak, aklık 40/16 
b. ol-: Ak olmak 
b. -a49/12 
beyn: (Ar.) Ara, arasında 
b.-lerinde 42/23 
beyt-el- lahm: (Ar.) Yer adı 
b.-uŋ 48/7 
beyt-i yaǾkub: (Ar.) Yakup’un evi 
b.-uŋ 46/27 
bıraķ-: Bırakmak, koymak, atmak 
b.-acaķ 44/22 
b.-amaz 44/22 
b.-uŋ 37/22 
b.-up 37/20; 39/12; 39/15 
b.-dı 39/20 
b.-dılar 37/24 
b.-duġını 39/13 
ekin biçin: Ekme biçme 45/6 
bilāħir: (Ar.) Sonra 49/19 
bilcümle: (Ar.) Hep, bütün 41/57; 
45/10  
bil-:Bilmek 37/32; 38/25 
b.-di 42/7; 42/8 
b.-diler 43/25 
b.-dükde 38/26 
b.-eyim 42/33; 42/34 
b.-mediler 42/8; 42/23 
b.-mekle 38/9 
b.-mez misiniz 44/15 
b.-mezdi 38/16 
b.-meziz 43/22 
b.-üp 37/33; 42/1 
b.-ürdük 43/7 
b.-ürlerse 44/1 
b.-ürseŋ 47/6 
b.-ürsiniz 44/27  
b.-ürüm 48/19; 48/19 
bildür-: Bildirmek 
b.-dügi 45/1 
bile: Birlikte, beraber 39/10; 43/3; 
43/5; 44/23; 46/6; 48/1 
bilesince: Beraberinde yanında 40/7; 
46/7; 46/7; 50/14 
bilha: (Ar.) Hz. Yakup'a verilen cariye 
37/2 
b.-nuŋ 46/25 
bilin-: Bilinmek 
b.-mese 41/31 
bindür-: Bindirmek 
b.-üp 41/43 
binici: Binici 
b.-si 49/17 
bir: Bir (sayı sıfatı) 37/3; 37/34; 37/5; 
37/7; 37/9; 37/9; 37/15; 37/20; 37/31; 
38/2; 38/28; 38/3; 38/4; 38/4; 38/5; 
39/11; 39/14; 39/6; 39/9; 40/1; 40/15; 
40/4; 40/5; 40/5; 40/9; 41/11; 41/11; 
41/12; 41/15; 41/17; 41/22; 41/22; 
41/5; 41/5; 42/33; 42/4; 43/12; 43/14; 
43/16; 43/2; 43/6; 43/7; 43/30; 44/20; 
44/23; 44/25; 46/10; 46/5; 47/21; 
48/22; 48/7; 49/22; 50/16; 50/20 

b. (ādem) 41/44 
b. (ādemüŋ) 42/11 
b. (ādemüŋ) 42/13 
b. (āķıl) 41/33 
b. (altun) 41/42 
b. (belā) 44/29 
b. (daħı) 43/2 
b. (gün) 39/11 
b. (ħaŧā)43/12 
b. (müddet) 39/7 
b. (nesnesine) 39/23 
b. (oġlak) 38/17 
b. (söz) 44/18 
b. (yaramaz cānvar) 37/33 
bir: Tek, yalnız 
b.-dür 41/25; 41/26 
b.-i 38/28; 40/5; 42/13; 42/19; 42/27; 
42/32; 44/11; 44/28 
b.-imüz 41/11 
b.-imüzüŋ 43/21 
b.-ine 45/22 
b.-inüŋ 42/25; 42/35 
b.-iŋüzi 42/16 
b.-isi 47/20; 49/16 
b.-isine 37/20 
b.-sebeǾa 46/1 
b.-ümize 41/12 
biraz: Biraz 43/11; 43/11 
birbiri: Birbiri 
b.-ne 37/19; 42/21; 42/28; 43/33 
birsebeǾa: (Ar. beer-şaba) Necef ya-
kınlarında bir yer adı 
s.-dan 46/5 
bit-: büyümek 
b.-erler 41/6; 41/23 
biz: Biz (birinci çokluk şahıs zamiri) 
42/31; 43/7; 43/8; 44/16; 44/16; 44/20; 
44/22; 44/26; 44/9; 46/34; 47/19; 47/3; 
50/18 
b.-den 42/22 
b.-e 37/26; 37/8; 39/14; 39/17; 41/11; 
41/12; 41/13; 42/2; 42/21; 42/21; 
42/28; 42/33; 43/3; 43/5; 43/7; 44/25; 
44/27; 47/15; 47/19; 50/15; 50/15 
b.-i 39/14; 42/30; 43/18; 47/19; 47/25 
b.-üm 41/12; 42/30; 43/4; 43/7; 44/20; 
44/26; 44/30 
b.-ümle 44/26 
boġaz: Boğaz 
b.-ına 41/42 
boġazla-: Kurban etmek, boğazlamak 
43/16 
b.-yup 37/31 
bolayki: Belki 38/11 
bollıķ: Bolluk 41/30; 41/31 
b.-ı 41/29 
b.-ından 41/34 
b.-ınuŋ 41/53  
b.-uŋ 41/47 
boş: Dolu olmayan, boş 37/24 
boşalt-: Boşaltmak 
b.-duķları 42/35 
boyn: Boyun 

b.-ı 45/14; 46/29 
b.-ına 45/14; 46/29 
böyle: Böyle 39/19; 41/13; 41/34; 
42/20; 42/25; 45/21; 45/9; 48/14; 50/3; 
50/4; 50/12; 50/17 
b.-dür 43/11 
bu: (sıfat) 37/10; 37/11; 37/22; 37/6; 
37/8; 38/10; 38/11; 38/28; 40/2; 41/7; 
41/20; 41/32; 41/35; 43/29; 44/15; 
44/5; 44/6; 45/16; 45/28; 47/4; 47/6; 
47/26; 48/15; 48/18; 48/4; 48/36; 
49/25; 50/21; 50/24 
b. (ādemler) 43/16; 46/32 
b. (ādemleri) 43/16 
b. (ādemlerüŋ) 44/1 
b. (allahuŋ) 42/28 
b. (belā) 42/21 
b. (benyāmini) 43/14 
b. (cümleyi) 41/39 
b. (diyārda) 42/34 
b. (eŝnāda) 43/1 
b. (evde) 39/9 
b. (evden) 40/14 
b. (haller) 42/36 
b. (ķadar) 45/23 
b. (kemliki) 43/6 
b. (mıśırlulara) 43/32 
b. (mıśırlulara) 50/11 
b. (mühr) 38/25 
b. (nesneler) 38/25 
b. (nesnelerden) 40/1 
b. (Ǿazįm) 39/9 
b. (oġlaġı) 38/23 
b. (söz) 41/37 
b. (sözler) 39/17 
b. (sözlere) 43/7 
b. (sözleri) 44/7 
b. (yerüŋ) 43/11 
bu: Zamir 
b.-dur 40/12; 40/18; 41/28; 41/32; 
42/14; 45/6 
bud: Uyluk kemiği 
b.-um 47/29 
budaķ: Budak, dal 40/10; 40/12 
buġday: Buğday 
41/49; 41/5; 41/56; 42/1; 42/2; 42/25; 
42/3; 42/5; 45/23 
b.-ı 42/26; 42/33; 43/2 
b.-ınuŋ 44/2 
bugün: Bugün, halihazır 40/7; 41/9; 
47/23 
b.-ki 50/20 
bul-: Bulmak 
b.-abilür (miyiz) 41/38 
b.-alum 47/25 
b.-amadı 38/20 
b.-amadum 38/22 
b.-amaduŋ 38/23 
b.-dı 37/15; 37/17; 44/16; 45/27 
b.-duġumız 44/8 
b.-duķ 37/32 
b.-dum 47/29; 50/4 
b.-up 39/4; 47/27 
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bulaşdur-: Bulaştırmak, karıştırmak 
b.-dılar 37/31 
buldur-: Buldurmak 
b.-dı 39/21 
bulun-:Bulunmak 
b.-an 44/17; 47/14 
b.-dı 44/12 
b.-madı 45/1  
b.-mış 44/16 
b.-ur 44/10 
b.-ursa 44/9 
buŋa: Buna 41/12 
buŋar: Pınar 49/22 
bunda: Burada 38/21; 38/22; 40/15; 
48/9 
bundan: Buradan 42/33; 48/1 
bunı: Bunu krş. bunu 37/21; 37/32; 
38/28; 41/32; 42/18; 43/11; 44/20; 
44/29; 44/7; 45/19; 50/26 
bunlar: Bunlar 48/8; 49/28 
b.-dur 37/2; 46/15; 46/18; 46/22; 
46/25; 46/8; 49/28 
b.-ı 41/50 
bunu: Bunı krş. bunı 37/22; 44/17; 
45/17 
bunuŋ: Bunun 40/12; 41/38 
b.-la 42/15 
bura: Bura, burası 
b.-radan 37/17; 42/15; 50/25 
b.-raya 42/15; 45/13; 45/5; 45/8 
buyur-: Emretmek 
b.-dı 42/25; 50/2 
bülend āvāz: (Far.) Yüksek ses 
39/14 
bürün-: Sarılmak, örtünmek 
b.-di 38/14 
bütün: Bütün, hep 
41/19; 41/41; 41/43; 41/44; 45/8; 
47/13 
büyü-: Büyümek 
b.-yüp 38/14 
b.-yinceye (dek) 38/11 
büyük: Yaşça büyük olan 
39/9; 41/40; 48/19; 48/19; 50/20; 50/9 
b.-den 44/12 
cād: (Ar.) Hz. Yakup'un oğlu 
c.-uŋ 46/16; 49/19 
cān: (Far.) Can 46/18; 46/22; 46/25; 
46/26; 46/27 
c. (idi) 46/15 
c.-ı 44/30; 45/27 
c.-ı (śıķıldı) 41/8 
c.-ını 37/21 
c.-ınuŋ 42/21 
c.-lar 46/26 
c.-ları 46/27 
c.-um 38/16; 49/6 
cānvar: (Far. Cān-āver) canavar, can 
alıcı 37/20; 37/33 
cāsān: Mısır'daki bir vilayetin adı 
45/10; 46/28; 46/34; 47/1; 47/27; 47/4; 
47/6; 50/8 
c.-a 46/28; 46/29 

cāsus: (Ar.) Hafiye, çaşıt 42/11 
c.-lar 42/31; 42/34  
c.-larısıŋız 42/14  
c.-larsıŋız 42/16 ; 42/9 
c.-ları 42/30 
cāyiz: (Ar. cāǿiz) Olur alınan, olabilen, 
olması kabul edilen 43/32 
cemāǾatlü: (Ar.+T.) Kalabalık, toplu-
luklu 48/4 
cemįǾ: (Ar.) Toplama, bir araya 
getirme 39/6; 41/54; 43/9; 45/11; 
47/12; 47/15 
c. (eyyāmda) 44/32 
cemǾ eyle-: Toplamak 
c.-di 41/8 
c. ol-: Bir araya gelmek 
c.-acaķlardur 49/10 
c.-uŋ 49/1 
c.-up 49/2 
cemǾiyet: (Ar.) Topluluk 
c.-lerine 49/6 
cevāb: (Ar.) Cevap, yanıt 
c. getür-: Cevap getirmek 37/14 
c. vėr-: Cevap vermek 
c.-di 38/1744/17 
c.-diler 42/13; 43/7; 47/3 
c.-e 41/16 
c.-emediler 45/3  
c.-üp 41/16; 42/22  
c.-di 37/16 
c.-üp 40/18 
cilǾād: Yer adı 
c.-dan 37/25 
cirā: Bünyamin'in çocuğu 46/21 
ciziye ķulı: (Ar.) Müslüman olmayan 
fakat İslam devleti tabiinde bulunarak 
vergi ödeyen kişi 49/15 
cūş: (Far.) Coşma, kaynama 
c. eyle-: Coşmak 
c.-di 43/30 
cümle: (Ar.) Hepsi, bütün 37/3; 37/35; 
37/35; 37/4; 39/22; 39/4; 39/5; 39/5; 
40/20; 41/29; 41/30; 41/35; 41/37; 
41/40; 41/45; 41/46; 41/48; 41/51; 
41/54; 41/55; 41/55; 41/55; 41/56; 
41/56; 41/57; 41/8; 42/36; 42/6; 45/1; 
45/13; 45/15; 45/20; 45/26; 45/27; 
45/8; 45/9; 46/26; 46/27; 46/32; 46/6; 
46/7; 47/1; 47/14; 47/17; 47/20; 49/28; 
50/7; 50/14; 50/15; 50/7; 50/8 
c.-müz 42/11 
c.-si 46/15; 46/22; 46/25; 46/26 
c.-yi 41/39 
cürm: (Ar.) Cürm, suç, günah 
c. eyle-: suç işlemek 
c.-diler 40/1 
çaġır-: Çağırmak, seslenmek 
ç.-dı 41/14; 45/1 
ç.-duġı 46/33  
ç.-duġum 39/18 
ç.-duġumı 39/15 
ç.-dum 39/14 
ç.-up 39/14; 47/29; 49/1 

çalış-: Çalışmak 
ç.-dı 37/21 
çam fıstıġı: Çam fıstığı 43/11 
çehre: (Far. çihre) Çehre, yüz 
ç.-leri 41/21 
ç.-leriŋüz 40/7 
çehrelü: (Far.+T.) Yüzlü, suretli 39/6; 
41/19 
çek-: Almak, çekmek 
ç.-diler 37/11 
ç.-dükde 38/29 
ç.-meŋüz 45/5  
ç.-üp 37/28 
çekil-: Çekilmek 
ç.-diler 50/9 
ç.-e 49/13 
çep çevre: Dört bir taraf 
ç. ŧur-: Dört bir tarafını sarmak 
ç.-up 37/7 
çevir-: Çevirmek, döndürmek 
ç.-üp 42/24 
çıķ-: Çıkmak; yükselmek; meydana 
gelmek 
ç.-acaķ 49/20 
ç.-acaķlardur 48/19 
ç.-an 41/27 
ç.-anlar 50/14 
ç.-ar 38/13; 40/14; 49/22 
ç.-arlar 41/19; 41/5; 41/22 
ç.-dı 38/28; 38/29; 38/30; 39/12; 
39/15; 41/45; 43/31; 46/29; 47/10; 
49/24; 50/7 
ç.-dılar 38/12; 46/26; 50/7 
ç.-duķda 44/28 
ç.-duķdan 44/4 
ç.-duŋ 49/4; 49/9 
ç.-maġla 49/4 
ç.-mazsıŋız 42/15 
ç.-sun 45/1 
ç.-up 41/2; 41/3; 41/46; 45/25 
çıķar-: Çıkarmak, ulaştırmak, eriştir-
mek 
ç.-acaġım 46/4  
ç.-acaķdur 50/24 
ç.-dı 40/10; 43/23; 48/12 
ç.-dılar 37/28; 41/14 
çıķarıl-: Çıkarılmak, ulaştırılmak 
ç.-duġı 38/25 
ç.-uŋ 38/24; 50/25 
ç.-up 38/14; 38/19; 41/42 
çıŋ: Gerçek 40/6 
çiçek: Çiçek 
ç.-i 40/10 
çirkin: (Far.) Çirkin, kötü 41/3; 41/4; 
41/20; 41/21; 41/27 
çirkinlik: (Far.+T.) Çirkinlik 
ç.-de 41/19 
çobān: (Far.) Çoban 49/24 
ç.-ları 46/32 
ç.-larıdur 47/3 
çoġal-: Artmak, çoğalmak 
ç.-dılar 47/27 
ç.-sunlar 48/16 
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çoġalt-: Arttırmak, çoğalttırmak 
ç.-ayım 48/4 
çoķ: Çok, fazlaca 41/49 
çök-: Çölmek, eğilmek 
ç.-üŋ (diz) 41/43 
çul: Çul 37/34 
çuval: Çuval 
ç.-ına 42/25 
ç.-ında 42/35; 44/12 
ç.-ını 42/27; 44/11; 44/11 
ç.-ınuŋ 42/27; 43/21; 44/1; 44/2 
ç.-larımuza 43/18 ; 43/22 
ç.-larımuzı 43/21  
ç.-larımuzuŋ 44/8  
ç.-larını 42/25; 42/35; 44/1 
ç.-larıŋuza 43/11; 43/23  
ç.-larıŋuzuŋ 43/12  
ç.-umdadur 42/28  
çün: (Far.) Çünkü, ne zaman 38/14; 
39/3; 39/19; 41/57; 43/25; 43/32; 
44/32; 50/3 
çünki: (Far.) Çünkü 41/39; 43/11; 
46/30 
daħı: Daha 37/5; 37/7; 37/8; 37/9; 
37/9; 37/10; 38/10; 38/11; 37/14; 
37/18; 37/22; 37/28; 38/3; 38/4; 38/15; 
38/16; 38/17; 38/18; 38/20; 38/23; 
38/24; 38/25; 38/26; 38/29; 39/13; 
39/2; 39/22; 40/12; 40/16; 40/18; 40/5; 
40/8; 40/8; 41/5; 41/15; 41/22; 41/25; 
41/26; 41/41; 41/44; 41/55; 41/55; 
42/7; 43/11; 43/12; 42/12; 42/14; 
42/22; 42/36; 43/2; 43/6; 43/7; 43/7; 
43/16; 43/17; 43/23; 43/24; 43/27; 
43/27; 43/28; 43/28; 43/33; 44/2; 44/3; 
44/4; 44/7; 44/10; 44/12; 44/13; 44/14; 
44/15; 44/16; 44/16; 44/17; 44/20; 
44/23; 44/26; 44/29; 45/2; 45/3; 45/4; 
45/6; 45/11; 45/14; 45/23; 45/26; 
45/28; 46/2; 46/12; 46/29; 46/30; 
46/30; 47/3; 47/5; 47/7; 47/7; 47/9; 
47/12; 47/16; 47/25; 47/30; 47/31; 
48/2; 48/9; 48/11; 48/13; 48/19; 49/7; 
49/19; 49/31; 50/1; 50/10; 50/19; 50/6 
dal: Dal 49/22; 49/22 
dān: İsrail’in torunlarından biri 49/17 
d.-uŋ 46/23 
dānā: (Far.) Bilen, bilgiç 41/33; 41/39 
dė-: Söylemek 44/4; 45/17 
d.-di 37/6 
37/9; 37/10; 37/13; 37/13; 37/14; 
37/15; 37/17; 37/21; 37/22; 37/26; 
37/30; 37/33; 37/35; 38/5; 38/8; 38/11; 
38/16; 38/16; 38/17; 38/18; 38/18; 
38/21; 38/22; 38/23; 38/24; 38/25; 
38/25; 38/26; 38/29; 39/12; 39/14; 
39/17; 39/7; 39/8; 40/7; 40/8; 40/9; 
40/12; 40/16; 40/18; 41/9; 41/15; 
41/16; 41/17; 41/25; 41/38; 41/39; 
41/41; 41/44; 41/51; 41/52; 41/55; 
42/1; 42/2; 42/7; 42/9; 43/11; 42/12; 
42/14; 42/18; 42/22; 42/28; 42/33; 
42/36; 42/37; 42/38; 43/2; 43/3; 43/3; 

43/5; 43/6; 43/7; 43/8; 43/16; 43/23; 
43/27; 43/29; 43/29; 43/31; 44/10; 
44/15; 44/16; 44/18; 44/19; 44/25; 
44/27; 44/4; 45/3; 45/4; 45/4; 45/17; 
45/24; 45/28; 46/2; 46/2; 46/3; 46/30; 
46/31; 47/1; 47/16; 47/23; 47/29; 47/3; 
47/30; 47/31; 47/5; 47/8; 47/9; 48/3; 
48/4; 48/8; 48/9; 48/9; 48/11; 48/15; 
48/18; 48/19; 48/20; 48/21; 49/1; 
49/29; 50/4; 50/5; 50/6; 50/16; 50/19; 
50/24; 50/25 
d.-digi 44/1 
d.-diler 37/19; 37/8; 37/32; 38/21; 
38/22; 38/24; 40/8; 42/7; 42/10; 42/21; 
42/28; 42/29; 43/18 
d.-diler 43/20; 43/28; 44/7; 45/26; 
47/15; 47/18; 47/25; 47/4; 48/2; 50/11; 
50/15; 50/16; 50/18 
d.-diŋüz 43/6 
d.-dügi 43/17 
d.-dügüm 42/14 
d.-dük 42/31; 44/20; 44/22; 44/23; 
44/26 
d.-düm 44/28; 44/32 
d.-düŋ 44/21 
d.-medüm 37/7 
d.-medüm (mi) 42/22 
d.-miş 41/54 
d.-miş (idi) 39/19 
d.-mişler 37/17 
d.-r 38/11; 45/9 
d.-r (idi) 42/4 
d.-rse 41/55 
d.-ye 48/20 
d.-yesiz 46/34 
d.-yecegini 43/7 
d.-yecek 46/33 
d.-yelüm 37/20; 44/16 
d.-yesiz 50/17 
d.-yeyim 46/31 
d.-yü 37/16; 38/15; 38/28; 41/43; 
42/16; 44/34; 45/1; 50/11; 50/24 
d.-yüŋ 45/9; 50/4 
defǾa: (Ar.) Kere, kez 41/7; 41/32 
defįne: (Ar.) Yere gömülmüş değerli 
şey 
d.-yi 43/23 
defn: (Ar.) Gömme, mezara koyma 
d. ėt-: Gömmek 
d.-dükden 50/14 
d.-mek 50/14 
d.-mege 50/5; 50/7 
d.-meyeceksin 47/29 
d. eyle- 47/30; 50/6 
d.-diler 49/31; 49/31; 50/13 
d.-düm 48/7; 49/31 
d.-yesin 50/5 
d.-yüŋ 49/29 
defter: (Ar.) Defter 
d. yoķalan-: Yakalayıp asmak; 
defterini dürmek 
d.-up 40/20 
deg-: Ulaşmak, erişmek 

d.-di 47/18 
d.-mesün 37/27 
degenek: Deynek 38/25 
d.-üŋi 38/18 
degin: Dek, kadar 47/21 
degiş-: Değişmek 
d.-ecek (eŝvāb) 45/22  
d.-ecek (eŝvāblar) 45/22  
degişdür-: Değiştirmek 
d.-di 41/14 
degül: Değil 
39/6; 41/16; 42/34; 43/32; 45/8; 48/10 
d. (idi) 47/26 
d.- (ise) 42/16 
d.- (midür) 37/32; 44/5 
d.-dür 39/8 
d.-iz 42/31; 44/26 
d.-ler 37/4 
d.-lerdür 42/11  
dek: Kadar 37/10; 38/11; 38/17; 
39/16; 43/10; 43/25; 43/26; 44/28; 
46/34; 47/26; 48/15; 49/10; 49/13; 
50/23 
demet: (Yun.) Birlikte bağlanmış çi-
çek veya bitki destesi 
d.-ler 37/7 
d.-leriŋüz 37/7 
dėnil-: Söylenilmek 
d.-di 48/1 
d.-diginden 45/16 
d.-diki 38/13 
d.-dügünden 41/15 
denk: Eşit, müsavi 
49/14 
deŋiz: Deniz 49/13 
derd: (Far.) Dert, hastalık, gam 
d.-ümi 41/51 
derdlü: (Far.+T.) Dertli, gamlı 47/9 
dere: Dere, çay 
d.-sinden (habrun)37/14 
derya: (Far.) Deniz 41/49 
deve: Deve 
d.-leri 37/25 
devre: Dönem, zaman, devir 50/23 
devşür-: Derlemek, toplamak, bir 
araya getirmek 
d.-di 41/49 
d.-üp 47/14; 49/33 
deyivėr-: Söyleyivermek 37/16 
d.-diginde 37/10 
d.-dük 43/7  
d.-ecegim 49/1 
d.-ir 41/24 
d.-üŋ 45/13 
dik-: Dikkatlice bakmak 
d.-üp (gözlerini) 39/7 
dina: Liya'nın kızının adı 
d.-yı 46/15 
dinle-: Dinlemek 
d.-yüŋ 49/2 
d.-mediŋüz 42/22  
d.-medük 42/21  
d.-yüŋ 37/6 
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diril-: Diri, canlı hale gelmek 
d.-evüz 42/2; 43/8  
diş: Diş 
d.-leri 49/12 
dişi: Dişi, erkek olmayan 
d.-leri (eşek) 45/23 
d.-si 49/9 
d.-sünüŋ 49/11 
ditreş-: Titreşmek 
d.-üp 42/28 
divār: (Far.) Duvar 49/22 
diyār: (Ar.) Memleket, ülke 
d.-da 42/34 
d.-ı 41/33; 41/41; 41/43; 41/55; 47/13 
d.-ına 45/8 
d.-ında 37/1; 41/19; 41/29; 41/30; 
41/36; 41/44; 41/48; 41/53; 41/54; 
41/56; 46/20; 47/14; 47/27; 47/28; 
48/5 
d.-ından 45/19  
d.-ını 41/45; 41/46; 47/20 
d.-ınuŋ 45/18; 45/20; 47/11; 50/7; 
45/26; 47/15 
diz: Diz, ayak 
d. çök-: Ayağını bükmek 
d.-üŋ 41/43 
d.-lerinde 50/23 
d.-lerinden 48/12 
dost: (Far.) Dost 
d.-ı 38/12; 38/20 
dostāne: (Far.) Dostça 
37/4 
dök-: Dökmek, boşaltmak 
d.-meŋ 37/22 
dön-: Dönmek, geri gelmek, çevril-
mek 
d.-diler 44/13; 50/14 
d.-düginde 38/22 
d.-dükde 37/29 
d.-ecegim 50/5 
d.-erdük 43/10 
d.-üŋ 43/13; 45/17 
d.-üp 37/30; 42/24 
döndür-:Döndürmek, çevirmek 
d.-mege 50/20  
dört: Dört 47/24 
döşek: Döşek, yatak 
47/31; 48/2 
d.-e 49/33 
d.-ine 49/4 
d.-üme 49/4 
duǾā: (Ar.) Dua, Allah’a yalvarma 
d. ėt-: Allah’a niyazda bulunmak 
d.-üp 48/15; 48/20; 49/28 
d. eyle-: Allah’a niyazda bulunmak 
d.-di 47/7 
d.-dükden 47/10 
d.-yüp 48/20 
duŝayim: Yer adı 
d.-e 37/17; 37/17 
duyul-: Duyulmak, işitilmek 
d.-madı 41/21 
düken-: Tükenmek 

d.-dükden 47/15 
dülbend: (Far. ter-bend) Seyrek 
dokunmuş, hafif pamuklu bez 41/42 
dürt-: Batırmak, sokmak 
d.-mekle 49/17 
düş: Rüya 37/10; 37/19; 37/5; 37/9; 
37/9; 41/5; 41/7; 41/26; 41/32 
d. gör-: Rüya görmek 
d.-di 37/5 
d.-digi 41/1 
d.-dük 40/8; 41/11; 41/11 
d.-düm 41/15; 41/17 
d. gör-: Rüya görmek 
d.-ici 37/19 
d.-mişler 40/5 
d.-dür 37/10 
d.-er 42/36; 49/18 
d.-i 41/15; 41/25 
d.-ine 41/12 
d.-ini 40/9; 41/8 
d.-leri 37/20; 37/8; 42/9 
d.-lerimüzi 41/12 
d.-ümde 40/16; 40/9; 41/22 
d.-ümi 37/6 
düş-:Baş eğmek, eğilmek; ayağına 
kapanmak; yaslanmak 
d.-diler 50/18 
d.-diler (ħākpāyına 44/14) 
d.-üp (yüzine) 50/1 
düşmen: (Far.) Düşman 
d.-lerinüŋ 49/8 
ebe: Ebe, doğuma yardımcı olan 
38/28; 38/29 
ebedį: (Ar.) Sürekli, sonsuza değin 
48/4; 49/26 
ecdād: (Ar.) Dedeler, atalar 
e.-umuŋ 49/26 
ėdin-: Edinmek, sahip olmak 
ė. 38/8 
ė.-esün 41/33 
efendi: (Yun) Efendi krş. efendü 
e.-müŋ 44/18 
e.-si 39/3; 39/16; 39/19; 39/20 
e.-sinüŋ 39/2; 39/7; 39/8; 40/7 
efendü: (Yun) Efendi krş. efendi 
e.-m 39/8; 43/20; 44/18; 44/19; 44/5; 
44/7 
e.-me 44/22; 44/33 
e.-müŋ 44/24; 44/16 
e.-müze 44/16; 44/9; 44/20 
e.-ŋüz 44/8 
eferām: Yusuf’un oğlu 41/52; 46/20; 
48/5; 48/20 
e.-ı 48/1; 48/13; 48/20 
e.-uŋ 48/14; 48/17; 48/17; 50/23 
efrasā: Yer adı 
e.-ya 48/7 
eger: (Far.) Eğer, şayet 39/5; 39/5; 
42/19; 42/37; 43/10; 43/4; 43/5; 44/23; 
44/29; 44/32; 47/6; 50/4 
egerçi: (Far.) Gerçi, her ne kadar 
39/10; 48/14; 49/23 
egil-: Eğilmek 

e.-di 48/12 
e.-en 49/9 
e.-meye 37/10 
e.-üp 43/28 
eglen-: Oyalanmak, vakit geçirmek 
e.-memiş 43/10 
ejderhā: (Far.) Bir masal canavarı, 
dragon 49/17 
ek-: Ekmek, tohum atmak 
e.-esiz 47/23 
ekin: Buğday 
e.-i 47/24 
ekin biçin: Buğday ekme biçme işi 
45/6  
ekiz: İkiz 
e.-ler 38/27 
el: El, insanın uzvu 
e.-i 38/20; 38/28; 41/35 
e.-inde 38/30; 39/1; 39/12; 39/13; 
39/23; 44/16; 44/17 
e.-inden 37/21; 38/20; 41/42; 48/22 
e.-ine 39/22; 39/4; 39/6; 40/13; 40/21; 
41/42 
e.-ini 38/29; 41/44; 46/4; 48/14; 48/14; 
48/17; 48/17 
e.-iŋüze 43/12 
e.-lerinde 43/26 
e.-lerinden 37/22 
e.-lerine 43/15 
e.-lerini 48/14 
e.-lerinüŋ 49/24 
e.-ümde 40/11 
e.-ümden 43/9 
e.-üme 39/8; 42/37 
e.-ümüz 37/27 
e.-ümüzde 43/21; 43/22 
e.-üŋ 49/8 
e.-üŋdedür 47/6 
e.-üŋdeki 38/18 
e.-üŋi 47/29; 48/18 
e.-üŋüzile 43/12 
e. śun-: El uzatmak 
e.-dı 38/28 
e. uzat-: Bir şeyden kurtulması için 
yardım etmek 
e.-maŋ 37/22 
elbetde: (Ar.) Mutlaka, kati olarak 
44/28; 50/25 
elem: (Ar.) Üzüntü, keder 
42/38; 44/29; 44/31; 45/5 
elon: Zābulun'un oğlu 46/14 
emānet:(Ar.) Emanet 
e. ol-: Emanet etmek 
e.-sun 41/36 
emr: (Ar.) Buyruk, iş, emir 47/11 
e. eyle-: Buyurmak 
e.-yüp 44/1 
emvāl: (Ar.) Mülkler, satın alınabilen 
şeyler 
e.-inde 39/5 
eŋ: daha 42/13; 42/32; 42/34; 
43/11;45/18; 45/20; 45/23; 47/6; 
47/11; 49/11 
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eŋse: Boyun arakası 
e.-sinde 49/8 
esbun: Cād'un oğlunun adı 46/16 
eŝnā: (Ar.) Bir işin yapıldığı an 
e.-da 43/1 
eŝvāb: (Ar.) Giysi 45/22 
e.-ını 38/19 
e.-lar 45/22 
e.-ların (yırtup) 44/13 
e.-larını 37/29; 37/34; 38/14; 41/14 
eşbel: Bünyamin'in oğlu 46/21 
eşek: Eşek 45/23; 45/23; 49/11; 49/14 
e.-ine 42/27 
e.-ini 44/13 
e.-ler 47/17 
e.-leri 44/3 
e.-lerimüz 43/18  
e.-lerine 42/26; 43/24 
eşyā: (Ar.) Türlü amaçlarla kullanılan 
cansız nesnelerin tümü 39/8 
e.-ŋ 45/11 
ėt-: Etmek, yapmak 
ė.-e 44/15; 46/28; 50/15 
ė.-ecegim 47/30 
ė.-ecegini 41/25; 41/28 
ė.-ecekdür 41/30; 41/32; 46/4 
ė.-eceklerdür 49/8 
ė.-ecektür 49/19 
ė.-elden 39/5 
ė.-eler 44/7 
ė.-emem 44/34 
ė.-er 41/8; 41/15 
ė.-er yoķ 40/8 
ė.-erdi 38/4; 39/9 
ė.-erim 49/7 
ė.-ersin 41/15 
ė.-esiz 45/19 
ė.-eyim 39/9; 44/17; 46/3; 48/4 
ė.-di 41/12; 41/13; 49/33; 50/20 
ė.-digi 44/12 
ė.-digiŋüz 44/15  
ė.-diler 41/20; 41/4; 41/7; 41/43; 
42/20; 45/21; 45/27; 50/10; 50/12; 
50/17 
ė.-dügi 38/10; 42/28; 44/5; 50/24 
ė.-dügiçün 47/20 
ė.-dügini 40/16; 44/31 
ė.-dügümiz 50/15 
ė.-dügümüzde 41/12; 44/24 
ė.-dükden 49/33; 50/14 
ė.-düŋ 38/29; 47/25 
ė.-düŋüz 43/6; 44/5; 44/5; 50/20 
ė.-me 45/9 
ė.-medi 39/9 
ė.-medüm 40/15 
ė.-mege 50/5; 50/7 
ė.-mek 50/14 
ė.-mekle 47/4 
ė.-meŋ 45/24 
ė.-mesün 49/6 
ė.-meye 41/45 
ė.-meyeceksin 47/29 
ė.-meyüp 45/1 

ė.-mezsem 43/9 
ė.-mişdür 39/8 
ė.-se 49/19 
ė.-seŋ 37/8 
ė.-seŋ (gerek) 37/8 
ė.-üp 37/15; 39/4; 40/13; 40/14; 40/7; 
40/9; 41/35; 41/48; 43/18; 43/31; 
43/33; 44/19 
47/11; 47/29; 48/15; 48/19; 48/20; 
49/23; 49/25; 49/28; 49/29; 50/16; 
50/17; 50/17; 50/4 
et: Et; beden 
e-i 41/19 
et.-üŋi 40/19 
etibbā: (Ar.) Hizmetinde bulunan 
hekimler 50/2; 50/2 
etlü: Etli, semiz 
41/18 
e. (inek) 41/2; 41/3 
e. (inekler) 41/4 
etmek: Ekmek 43/25; 43/32; 45/23; 
47/12; 47/13; 47/15; 47/16; 47/17; 
49/20 
e.-den 39/6 
e.-le 47/19 
e. (içün) 41/55 
e. (var idi) 41/54 
e. (yemege) 37/25 
etmekci: Etmekçi 
40/17 
e.-si 40/1; 40/5 
etmekci başı: Ekmekçilerin başı 40/16 
e.-yı 40/20; 40/22; 41/10 
e.-ya 40/2 
eŧraf: (Ar.) Etraf 
e.-ında 41/48 
ev: Ev, hane 39/11; 39/5; 45/18; 46/31; 
46/31 
e.-de 39/5; 39/9; 39/11 
e.-deki 39/8 
e.-den 40/14 
e.-e 39/11; 39/16; 43/16; 43/26 
e.-i 50/22 
e.-inde 38/11; 38/11; 39/2; 41/10; 45/2 
e.-inden 44/8 
e.-ine 39/5; 43/17; 43/18; 43/24; 43/26; 
44/14 
e.-ini 41/51 
e.-inüŋ 39/14; 40/3; 43/16; 43/19; 
44/1; 44/4; 50/7; 50/8 
e.-iŋüzüŋ 42/33 
e.-leriŋüzüŋ 42/19  
e.-lerüŋüzde 47/24 
e.-üm 41/40 
e.-üŋ 45/11 
ev ħalķı: Aynı evde yaşayanlar 50/4; 
50/8 
e.-nı 47/12 
ev kedħudāsı: Ev kâhyası 39/4 
evlād: (Ar.) Çocuklar 
e.-uŋ 48/6 
e. ėdin-: Çocuk sahibi olmak 
e.-ŋ 38/8 

evladsız: (Ar.+T.) Çocuksuz 
42/36; 43/14 
e. (isem) 43/14  
evvel: (Ar.) Önce, ilk 37/18; 38/28; 
41/21; 41/50; 43/1843/33; 43/33; 
45/28; 48/5; 50/16 
e.-ki 40/13; 41/20; 43/20 
ėy: Seslenme edatı 43/20; 43/29; 
48/18; 49/3; 49/6; 49/8; 49/9 
ė. (beni yaǾķub) 49/2 
eyle-:Yapmak, etmek, eylemek 
e. 37/16; 38/8; 40/14; 43/9; 44/18; 
44/33; 47/30; 47/31; 47/4; 47/6; 47/29; 
48/9; 50/6 
e. (Ǿafv) 50/17; 50/17 
e.-di 37/2; 38/24; 39/19; 39/21; 39/22; 
39/4; 40/20; 40/20; 40/21; 41/12; 
41/25; 41/39; 41/43; 41/51; 41/52; 
41/55; 41/8; 41/8; 42/25; 43/30; 43/34; 
44/2; 45/5; 45/9; 46/1; 47/2; 47/26; 
47/31; 47/31; 47/7; 47/7; 48/20; 48/7; 
49/33; 50/10; 50/26 
e.-diler 37/18; 40/1; 45/16; 50/13 
e.-diler (defn) 49/31 
e.-dükten 47/10 
e.-düm 41/41; 48/7; 49/31 
e.-düŋ 49/4 
e.-düŋüz 44/4  
e.-miş 40/22; 41/10; 47/11; 50/12 
e.-sün 41/34; 41/34; 43/14 
e.-ye 40/4; 41/33; 43/18; 43/29; 45/8; 
48/20; 49/16; 50/15; 50/20 
e.-yeceksiŋiz 42/34 
e.-yesin 50/5 
e.-yüŋ 41/55; 42/2; 42/18; 43/11; 
45/17; 49/2 
e.-yüŋ (defn) 49/29 
e.-yüp 39/8; 42/7; 43/17; 44/1; 48/4 
eyü: İyi, mükemmel 40/16; 41/35; 
43/11; 43/27; 43/28; 45/23; 47/11; 
49/11; 49/15 
e.-si 45/20 
e.-sinde 47/6 
e.-sini 45/18 
eyülik: İyilik 44/4 
e.-e 50/20 
eyyām: (Ar.) Günler, gündüzler 38/12 
e.-da 43/9; 44/32; 49/1 
e.-ı 47/28; 47/9 
e.-ında 47/9 
faķįrlıķ: (Ar.+T.) Fakirlik, yoksulluk 
f.-dan 45/11 
falu: Rubil'in oğlu 46/9 
fāǿide: (Far.) Fayda, kazanç, yarar 
37/26 
fāraś: Yahūda'nın oğlu 
f.-46/12 
f.-uŋ 46/12 
fāriś: Yahūda’nın oğlu 38/29 
fażįlet: (Ar.) İnsanın yardalışındaki 
güzel huy 
f.-i 49/3 
fermān: (Far.) Emir, buyruk 



Ali CİN 130 

f. ol-: Emir buyurmak 
f.-unur 45/19  
feryād: (Ar.) Feryat, bağırıp çağırma 
f. eyle-: Bağırıp çağırmak 
f.-di 41/55 
fidan: (Yun.) Yeni yetişen ağaç ya da 
ağaççık 
f.-ları 49/22 
filis: (Yun) Yeni sürmüş, körpe ve 
küçük dal 
f. vėr-: Küçük dal vermek 
f.-üp 40/10 
fiǾil: (Ar.) İş, amel 
f.-den 50/20 
firǾav(u)n: (Ar.) Mısır hükümdarının 
unvanı 40/2; 40/13; 40/19; 41/1; 41/10; 
41/41/15; 41/17; 41/33; 41/34; 41/38; 
41/39; 41/4; 41/41; 41/42; 41/44; 
41/45; 41/55; 41/7; 41/8; 44/18; 45/16; 
45/17; 46/33; 46/5; 47/3; 47/5; 47/8; 
47/11; 47/20; 47/22; 47/23; 50/6 
f.-a 40/11; 41/14; 41/16; 41/25; 41/25; 
41/28; 41/28; 41/32; 41/55; 41/8; 41/9; 
45/8; 46/31; 47/1; 47/10; 47/19; 47/24; 
47/25; 47/26; 47/3; 47/4; 47/7; 47/9 
f.-dan 47/22 
f.-ım 41/44 
f.-uŋ 37/36; 40/11; 40/11; 40/13; 
40/14; 40/17; 40/20; 40/21; 40/7; 
41/16; 41/25; 41/35; 41/37; 41/46; 
41/46; 42/15; 42/16; 45/16; 45/2; 
45/21; 47/10; 47/14; 47/2; 47/20; 
47/26; 47/7; 50/4; 50/4; 50/7 
f.-uŋ (aġası) 39/1 
foŧıfar: FirǾavun'un veziri; kassap başı 
39/1 
f.-a 37/36 
f.-uŋ 41/45; 41/50; 46/20 
fuve: İsāharoŋ oğlunun adı 46/13 
ġalebe: (Ar.) Galip gelme, yenme 
 ġ. ėt-: Üstün gelemk 
ġ.-dügiçün 47/20 
ġālip: (Ar.) Yenen, üstün gelen 
ġ. ol-: Üstün gelmek 
ġ.-up 49/26 
ġalle: (Ar.) Zahire, ekin 41/36; 41/57; 
42/10; 42/7; 43/2; 43/22; 44/1; 44/25 
ġ.-sini 41/35; 41/48; 41/48 
ġ.-yi 42/19; 43/4; 43/20 
ġarażan: (Ar.) Garez, düşmanlık 
50/15 
ġāret: (Ar.) Çapul, yağma 
ġ.-i (üleşdüre) 49/27 
ġarįb: (Ar.) Garip, kimsesiz 37/1 
ġavġa: (Ar.) Kavga, dövüş 
ġ. ėt-: dövüşmek 
ġ.-meŋ 45/24  
ġāyib: (Ar.) Kayıp, belirsiz, 
bilinmeyen 
ġ. ol-: yok olmak 
ġ.-dı 42/13; 42/32 
ġayrı: Başka 39/6; 39/9; 41/3; 41/19; 
41/6; 43/22; 47/18 

ġayž: (Ar.) Hiddet, öfke  
ġ.-ı 49/7; 49/7 
ġ.-larında 49/6 
ġażab: (Ar.) Dargınlık, kızgınlık 
ġ.-uŋ 44/18 
gazabnāk: (Ar.+Far.) Öfkeli, kızgın 
g. ol-: Öfkelenmek 
g.-mış 41/10 
ġażbān: (Ar.) Öfkeli; kızgın 
ġ. ol-: Öfkelenmek 
ġ.-up 40/2 
gebe: Hamile 38/4; 38/18 
g.-yim 38/25 
g. ķal-: Hamile olmak 
g.-dı 38/18; 38/24 
g. ol-: hamile kalmak 
g.-up 38/3 
gėce: Gece 46/2 
g.-de 40/5; 41/11 
geç-: Bir yerden başka bir yere 
yürümek, geçmek 
g.-dükden 38/12; 50/4 
g.-er 37/28 
g.-er (iken) 37/28 
geçin-: Kalmak, vakit geçirmek 
g.-di 47/28 
gel-: Gelmek, uğramak, ortaya koy-
mak 37/13; 38/16; 39/7; 45/9; 47/19; 
47/29 
g.-di 39/11; 39/14; 39/17; 41/14; 
42/21; 45/16; 46/1; 48/17 
g.-diler 42/5; 44/14; 45/25; 46/28; 
46/31; 46/6; 47/1; 47/5 
g.-dügi 37/23; 43/26 
g.-dügümüzde 43/20 
g.-dük 42/10; 42/7; 47/4 
g.-dükde 46/29 
g.-dükleri 50/10 
g.-düklerinde 42/29 
g.-düŋüz 42/12; 42/7; 42/9 
g.-ecek 41/35 
g.-ecekdür 41/29; 41/30 
g.-elüm mi 37/10 
g.-emezse 44/23  
g.-en 37/25; 46/8; 46/26; 46/27 
g.-enlerüŋ 42/5 
g.-inceye 39/16; 43/25; 49/10 
g.-ini 38/11; 38/16 
g.-inüŋ 38/24 
g.-iyor 37/19; 37/25; 48/2 
g.-mege 41/54 
g.-meyince 42/15 
g.-mezden 37/18; 48/5 
g.-mezden (evvel) 41/50  
g.-mişdür 44/15  
g.-üŋ 37/20; 37/27; 37/6; 40/8; 45/18; 
45/19 
g.-üp 40/6; 42/6; 47/1; 47/15; 47/18 
g.-ür (iken) 48/7 
g.-ürler (idi) 41/57 
gemi: Gemi 
g.-lere 49/13 
gerek: Lazım, gerekir 37/8; 41/31; 

43/16; 49/19; 50/24 
g. (idi) 43/25 
gėrü: Geri 37/22; 38/29; 40/21; 42/25; 
42/28; 42/37; 42/37; 43/12; 43/12; 
43/14; 43/18; 43/21; 44/8; 48/21 
getür-: Getirmek 37/14; 40/14 
g.-di 39/14; 41/47; 46/7; 47/14 
g.-diklerinde 47/17 
g.-diler 43/26; 46/32 
g.-dügüŋ 39/17 
g.-dük 43/21; 43/22; 44/8 
g.-dükleri 43/2  
g.-düm 41/9 
g.-en 39/1 
g.-eyim 42/37 
g.-medi 40/23 
g.-mezsem 42/37; 43/9 ; 44/32 
g.-üŋ 42/20; 42/34; 43/7; 44/21; 45/13 
g.-üp 42/9; 47/7 
g.-ür 39/23 
g.-ür idi 39/3 
getürül-: Getirilmek 
g.-dük 43/18  
gey-: Giymek 
g.-di 38/19 
geydür-: Giydirmek 
g.-üp 41/42 
geyk olup 49/21 
gez-: Dolaşmak, gezmek 
g.-erdi 37/15 
gibi: Gibi 37/1; 37/23; 38/11; 39/18; 
40/10; 41/19; 41/38; 41/39; 42/7; 
43/17; 43/26; 44/15; 44/30; 44/31; 
48/20; 48/5; 48/20; 49/4; 49/9; 49/9; 
49/16; 49/17; 49/17; 49/27 
gider-: Dolaştırmak, çevirmek 
g.-üp 48/17 
git-: Gitmek 
g.-elüm 37/17 
g.-erlerdi 37/25 
g.-eyim 44/34 
g.-üŋ 42/33 
g.-üp 37/17; 38/11 
g.-di 38/19; 43/30 
g.-diler 37/12; 42/26; 43/15; 45/24 
g.-sün 44/33 
gir-: Cinsel ilişkiye girmek 38/8 
g.-di 38/2; 38/18 
g.-dükçe 38/9 
g.-esin 38/16 
g.-eyim 38/16 
gir-: Girmek; işlemek 
g.-diler 41/21 
g.-dükleri 41/21 
g.-meŋ (günāhına) 42/22 
g.-me 49/6 
g.-üp 43/30 
gizle-: Gizlemek 
g.-mekden 37/26 
göç-: Bir yerde bir yere gitmek 
g.-mişler 37/17 
g.-üp 46/1 
göçür-: Nakletmek, taşımak 
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g.-di 47/21 
gök: Gök, yukarı, gökyüzü 
49/25 
gönder-: Göndermek 43/8 
g.-di 37/14; 38/20; 43/34; 45/23; 45/7; 
46/28 
g.-dügi 45/27; 46/5 
g.-düm 38/23 
g.-ecegim 38/17 
g.-en 45/8 
g.-eyim 37/13 
g.-iceye 38/17 
g.-medi 42/4 
g.-mezseŋ 43/5  
g.-sün 43/14  
g.-üŋ 42/16 
g.-üp 37/32; 38/25; 41/14; 41/8; 50/16 
g.-ürseŋ 43/4  
göŋül: Kalpte var olan sevi, istek gibi 
duyguların kaynağı 
g.-lerince 50/21 
gör-: Görmek 37/14 
g.-di 37/5; 41/5; 37/9; 38/14; 39/3; 
40/6; 42/27; 50/23 
g.-digi 41/1; 42/9 
g.-diginde 40/16 
g.-diler 37/25 
g.-dügi 42/7; 44/31 
g.-dügüm 37/6 
g.-dügüŋ 37/10 
g.-dügüŋizi 45/13 
g.-dük 40/8; 41/11; 41/11; 42/21 
g.-dükde 38/15; 43/16; 48/17; 48/8; 
50/15 
g.-düklerinde 37/18; 37/4; 50/11 
g.-düm 37/9; 40/16; 40/9; 41/22; 46/30 
g.-düm (düş) 41/15; 41/17 
g.-e 41/12; 43/33; 43/33; 43/7; 44/10; 
44/2; 47/12; 47/30 
g.-elüm 37/20 
g.-emezsiŋiz 43/3; 43/6 
g.-eyim 45/28 
g.-medüm 41/19; 44/28 
g.-mege 42/9; 42/12; 48/10 
g.-megin 49/15 
g.-mek 39/11; 48/11 
g.-mekle 42/35; 45/27 
g.-meyeyim 44/34  
g.-mezsiniz 44/23 
g.-mişler 40/5 
g.-üp 38/2; 39/13; 43/29 
g.-ür 45/12 
görün-: Görünmek 
g.-mekle 38/10 
g.-üp 48/3 
göster-: Göstermek, bildirmek 
g.-di 48/11 
g.-mişdür 41/28 
götür-: Birlikte gitmek, beraber git-
mek 
37/22; 45/27; 46/5; 43/16 
g.-di 43/17; 43/24 
g.-diler 37/28; 46/5; 50/13 

g.-e bilürlerse 44/1  
g.-ecekdür 48/21 
g.-mege 37/25; 37/32 
g.-üŋ 42/19; 43/11; 43/12 
götürül-: Götürülmek 
g.-dükleri 43/18  
g.-dükde 39/1 (önemli) 
göz: Göz 
g.-leri 42/24; 45/12; 48/10; 49/12 
g.-lerine 46/4  
g.-lerini 37/25; 43/29 
g.-lerini diküp 39/7 
g.-lerüŋ 47/19 
g.-lerüŋüz 45/12  
g.-üŋüz 45/20 
guni: Neftāli'nin oğlu 46/24 
gücin: Dar; güçlükle 
g.-e gel-: Zoruna gitmek 
g.-di 48/17 
gümiş: Gümüş 37/28; 44/2; 44/8; 
45/22 
gün: Gündüz, gün 42/17; 50/3; 50/10 
g.-de 40/20; 42/18 
g.-den 40/13; 40/19 
g.-dür 40/12; 40/18 
g.-e 47/26; 48/15 
g.-inde 40/20 
g.-leri 47/29; 47/9; 50/3; 50/4 
g.-lerine 47/9 
günāh: (Far.) Günah 
g.-ına 42/22  
g.-ını 50/17 
günāhkār: (Far.) Günah işleyen 
g. ol-: Günah sahibi olmak 
g.-am 39/9 
günbegün: Gün gün 
39/10 
güneş: Güneş 
37/9 
güt-: Beklemek, takip etmek 
g.-erdi 37/2 
g.-erler 37/13; 37/16 
g.-mege 37/12 
güzel: Hoş, güzel 39/6; 41/2; 41/18; 
41/22; 41/24; 41/26; 41/26; 41/4; 41/5; 
41/7; 49/21 
g.-ini 49/15 
ħaber: (Ar.) Haber 45/16; 46/17 
ħ. al-: Haber bilgisi olmak 
ħ.-dum 41/15 
ħ. olun- 
ħ.-up 38/24 
ħ. vėr-: Haber vermek 
ħ.-e 46/28 
ħ.-üp 45/26; 46/31; 47/1 
ħ. vėril-: Haber verilmek 
ħ.-üp 48/2 
ĥabrun: Yer adı 
ĥ. (deresi) 37/14 
ĥabs: (Ar.) Hapis 
ĥ.-de 42/17 
ĥ. (idiler) 39/20 
ĥ. ol-: Hapse atılmak 

ĥ.-unduġı 40/3 
ĥ. eyle-: Hapsetmek 
ĥ .-miş 41/10 
ĥabshane: (Ar.+Far.) Hapishane 
ĥ.-ŋüzde 42/19  
haci: Cād'un oğlu 46/16 
ĥaķįķat: (Ar.) Hakikat, gerçek, doğru 
ĥ. ėt-: Gerçeği ortaya çıkarmak 
ĥ.-üp 47/29 
ĥaķįķat'el-hāl: (Ar.) Hakikatte 
47/18 
ĥaķķ: (Ar.) Hak, adalet, doğruluk 
42/16 
ĥ.-a 40/15 
ħākpāy: (Ar.) Ayak tozu 
ħ.-ına 44/14 
hāl: (Ar.) Hal, durum 
h.-ler 42/36 
hālā: (Far.) şimdi, henüz 37/32; 41/33; 
42/13; 42/32; 44/30; 44/33; 45/8; 48/5; 
50/5; 50/17; 50/17; 50/21 
ħalāś: (Ar.) Kurtulma, kurtuluş 45/7 
ħ.-uŋa 49/18 
ħalķ: (Ar.) İnsanlar 41/55 
ħ.-a 47/23 
ħ.-ı 46/31; 47/21; 50/4; 50/8; 50/8 
ħ.-ına 42/6; 46/31 
ħ.-ından 39/11 
ħ.-ını 47/12 
ħ.-um 41/40  
ħ.-uŋuzı 45/18 
ĥamūl: Fāras'ın oğlunun adı 46/12 
ħanumān: (Far.) Ev bark 
ħ.-ına 45/8  
ħarāc: (Ar.) Vergi 
ħ. ol-: Vergi olarak almak 
ħ.-undı 47/18 
ĥarşun: Lavi'nin oğlunun adı 46/11 
ĥaseb: (Ar.) Şeref, asillik; hısım ak-
rabalık 
ĥ.-iyle 41/40 
ĥased: (Ar.) Haset 
ĥ. çek-: Haset etmek 
ĥ.-diler 37/11 
ĥaśron: Fāras'ın oğlunun adı 46/9; 
46/12 
hasta: (Far.) Rahatsız 
h.-dur 48/1 
ĥāşā: (Ar.) Allah korusun 44/7; 44/17 
ħaŧā: (Ar.) Yanlış 43/12 
ħ.-larımı 41/9 
ħatır: (Ar.) Düşünce, fikir, his 
ħ.-ında ŧutdı 37/11 
ħ.-ıŋa 40/14 
ħ.-uma 41/9 
ħ.-ına 40/23; 42/9 
ħ.-ıŋuzı 43/23 
ĥayāt: (Ar.) Canlılık 
ĥ.-dadur 45/26; 45/28 
ĥ.-uŋuzuŋ  
ĥ. bul-: Canlanmak 
ĥ.-dı 45/27  
ĥ. vėr-: Canlandırmak 
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ĥ.-em 45/7  
ħayli: (Ar.) Epey, oldukça 
ħ. (zamān) 37/34 
ħayr: (Ar.) Hayır, iyilik 42/12; 48/15; 
48/20; 48/20 
ħayr duǾā: (Ar.) Kişi için yapılan dua 
ħ.-sı 49/28 
ħ. ėt-: Dua etmek 
ħ.-üp 48/15; 48/20; 49/28 
ħ. eyle-: Dua etmek 
ħ.-yüp 48/20 
ĥāżır: (Ar.) Hazır 
ĥ. ŧur-: Hazırlanmak 
ĥ.-anlaruŋ 45/1  
ĥ.-duġı 41/46 
ĥāżırla-: (Ar.+T.) Hazırlamak 
43/16 
ĥ.-dılar 43/25 
hažž: (Ar.) Hoşa giden, hoşlanma 
h. eyle-: Hoşlanmak 
h.-diler 45/16 
helāk: (Ar.) Mahvolma, çok acı çekme 
h. ol-: Mahvolmak 
h.-mayasız 45/11 
hem: (Far.) Hem, ve 37/10; 37/8; 
38/12; 38/14; 38/18; 38/25; 38/5; 
39/23; 40/20; 40/5; 40/5; 41/10; 41/11; 
41/11; 41/11; 41/19; 41/23; 41/42; 
41/44; 41/48; 42/35; 42/7; 43/14; 
43/28; 43/8; 43/8; 43/8; 44/2; 44/16; 
44/16; 44/20; 44/3; 45/2; 45/8; 45/8; 
45/10; 45/10; 45/15; 45/16; 45/23; 
46/15; 46/34; 46/34; 46/7; 47/1; 47/17; 
47/19; 47/19; 47/19; 47/24; 47/28; 
47/3; 47/3; 47/4; 47/9; 48/20; 48/20; 
48/4; 48/4; 49/26; 49/33; 49/7; 50/1; 
50/13; 50/14; 50/18; 50/22; 50/23; 
50/7; 50/8 
hemān: (Far.) Hemen, hiç vakit 
kaybetmeden 38/23; 40/5; 41/25; 
41/26 
her: Bütün, her 38/9; 39/22; 39/23; 
39/3; 39/8; 40/5; 40/17; 41/12; 41/48; 
41/51; 42/25; 42/35; 43/21; 44/11; 
44/5; 44/9 ; 45/13; 45/22; 46/1; 46/34; 
47/20; 48/16 
herkes: Herkes 41/43; 44/11; 44/13; 
45/1 
h.-i 49/28 
h.-üŋ 44/1 
ĥıfž: (Ar.) Saklama 
ĥ.-ı 45/5 
ħırman: (Far.) Harman 
ħ.-a 50/11 
ħıś(ı)m: (Ar.) Yakınlık, akrabalık 43/7 
ħıyānet: (Ar.) İtimadı, güveni kötüye 
kullanma 
ħ.-ini 50/17 
ħ.-lerini 50/17 
ĥî(y)r Ǿadüllemî: (Ar.) Adüllem'li 
Hî(y)r; Yahuda'nın dostu 38/12 
ĥıys oġulları: Özel ad 
ĥ.-ndan 49/32 

ĥıyŝı Ǿafrun: Yer adı 
ĥ.-dan 49/30; 50/13 
ĥ.-uŋ 49/29 
hiç: (Far.) Hiç 37/10; 41/19; 41/38 
hikmet: (Ar.) Sebep, hikmet 
h.-i 48/14 
ĥįr: Özel ad 38/1 
ĥisāb: (Ar.) Hesap 
ĥ.-a 41/49 
ĥiśār: (Ar.) Kale 
ĥ.-ı 49/6 
ĥiśśe: (Ar.) Pay, nasip 48/22 
ħiźmet: (Ar.) Hizmet 
ħ.-inde 50/11 
ħ. ėt-: hizmet etmek 
ħ.-erdi 39/4 
ħ. eyle-: 
ħ.-ye 40/4 
ħoş: (Far.) Hoş, güzel, kendinden 
geçme 
ħ.-dur 43/28 
ħ. (mıdur) 43/27 
ħoş ŧut-: 
ħ.-uŋ 43/23  
ħoşlıķ: (Far.+T.) Hoşluk, güzellik 
ħ.-da 40/14 
ĥūfim: Bünyamin'in oğlu 46/21 
ħumsi: (Ar.) Beşte bir, beş beölükte 
bir bölük vergi 41/34; 47/26 
ħ.-ni 47/24 
ħuśūs: (Ar.) Konu, iş, şekil 
ħ.-ı 43/18 
ħ.-ında 42/21  
ħ.-ında 42/9 
ĥuşım: Dān'ın oğlu 46/23 
ħużūr: (Ar.) Hazır bulunma 
ħ.-ına 46/29 
ĥ.-ında 41/37; 41/37; 43/14; 43/15; 
44/14; 45/3; 47/18; 48/15 
ĥ.-ından 41/46; 47/10 
ĥ.-unda 38/7; 38/10; 40/14 
ħ.-uŋ 49/15 
hücūm: (Ar.) Saldırış, saldırma 
h. ėt-: Saldırmak 
h.-üp 43/18  
ĥükm: (Ar.) Hüküm, emir 
ĥ. eyle-: Hüküm vermek 
ĥ.-ye 49/16 
hüner: (Ar.) Marifet, ustalık 
h.-lü 47/6 
ıraķ: Uzak 
ı.-dan 37/18 
ırmaķ: Irmak 
ı.-uŋ 41/1; 41/3; 41/17 
ı.-dan 41/2 ; 41/3 
ı.-dan (çıķup) 41/18 
ıśmarla-: Ismarlamak 
ı.-dı 40/4 
i-: İmek fiili, cevher fiili 
i.-di 37/2; 37/3; 37/4; 37/4; 37/7; 37/9; 
37/24; 38/5; 38/11; 38/15; 38/27; 
38/30; 38/7; 39/10; 39/19; 39/2; 39/22; 
39/22; 39/23; 39/23; 39/3; 39/3; 39/3; 

39/5; 39/6; 39/6; 40/10; 40/17; 40/22; 
41/10; 41/10; 41/12; 41/18; 41/19; 
41/2; 41/21; 41/22; 41/23; 41/3; 41/46; 
41/5; 41/54; 41/54; 41/54; 41/56; 
41/57; 41/57; 41/6; 41/7; 42/5; 42/6; 
42/23; 42/23; 43/1; 43/12; 43/21; 
43/21; 43/25; 43/32; 43/32; 44/14; 
46/1; 46/15; 46/19; 46/23; 46/27; 
47/11; 47/13; 47/13; 47/22; 47/22; 
47/26; 47/28; 48/10; 48/14; 48/14; 
49/7; 49/7; 50/12; 50/13; 50/22 
i.-diler 39/20; 40/4; 46/12; 46/17; 
46/21; 46/26; 47/9; 48/10; 48/15 
i.-dügini 38/16; 38/25; 42/1; 43/22; 
47/6; 49/15 
i.-düm 48/11 
i.-ken 37/2; 37/28; 37/29; 40/11; 40/5; 
41/56; 48/7; 48/7; 50/17; 50/26 
i.-se: 37/35; 37/36; 39/3; 39/6; 39/8; 
39/12; 39/22; 39/23; 40/22; 41/13; 
41/54; 42/8; 42/13; 42/16; 42/19; 
44/10; 44/17; 44/5; 45/22; 46/1; 46/17; 
47/11; 47/14; 47/16; 47/24; 47/29; 
48/14; 49/19; 49/23; 49/23; 50/12; 
50/4; 50/6 
i.-em 43/14 
i.-eŋüz 42/19 
ibā: (Ar.) Çekinme, razı olmama; tik-
sinme 
i. eyle-: Razı olmamak 
i.-yüp 39/8 
ibķā: (Ar.) Evvelki halinde bırakma 
i.- eyle-: Bırakmak 
i.-di 40/21 
Ǿibranį: (Ar.) Yahudî kavminden olan 
39/14; 39/17; 41/12 
Ǿi.-ler 43/32 
Ǿi.-lerüŋ 40/15 
ibrāhim: (Ar.) Hz. İbrahim 48/15; 
48/16; 49/30; 50/13 
i.-e 50/24 
i.-i 49/31 
iç: İç, içeri 
i.-inde 37/24; 41/38; 41/48; 45/6 
i.-inden 44/5 
iç-: İçmek 
i.-diler 43/34 
i.-dügi 44/5 
içün: İçin 37/22; 37/34; 37/8; 37/8; 
38/26; 38/9; 39/5; 39/8; 39/10; 39/11; 
39/14; 39/17; 40/14; 41/15; 41/35; 
41/36; 41/49; 41/55; 41/57; 42/15; 
42/21; 42/27; 43/18; 43/18; 43/22; 
43/24; 43/7; 43/7; 43/9; 44/32; 45/19; 
45/19; 45/23; 45/27; 45/3; 45/5; 45/5; 
45/7; 46/5; 47/17; 47/17; 47/20; 47/22; 
47/23; 47/24; 47/24; 47/24; 48/4; 
49/30; 50/11; 50/13; 50/14 
iflās: (Ar.) Bitirme, tüketme 
i. olun-: Tükenmek 
i.-dı 44/28 
ifrās: (Ar. ifrāz) Parçalara ayırma, ay-
rılma 
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i. olun-: Parçalara ayrılmak 
i.-dı 37/33 
iħbar: (Ar.) Haber verme, bildirme 
37/2 
i.- eyle-: Haber vermek 
i.-di 37/2 
iĥsān: (Ar.) Bağış yapmak, ihsanda 
bulunmak 47/29 
iħtiyār: Yaşlı 
i.-ları 50/7 
iĥyā: (Ar.) Diriltme, canlandırma 
i. ėt-: Canlandırmak 
i.-düŋ 47/25 
i. eyle-: Diriltmek 
i.-ye 50/20  
iĥżār: (Ar.) Hazırlama, hazır etme 
i. ėt-: Hazırlamak 
i.-mezsem 43/9  
i. eyle-: Hazır etmek 
i-di 47/2; 47/7 
iki: İki sayısı 38/14; 38/21; 40/2; 41/1; 
41/32; 41/50; 42/37; 43/15; 48/1; 48/5; 
49/14 
i. (cān) 46/27 
i.- (kerre) 43/10 
i. (oġul) 44/27 
i.-si 40/5 
i.-sini 48/13 
ikinci: ikinci, sıra sayısı 41/43; 47/18 
i.-nüŋ 41/52 
i. (yılı) 45/6 
iķrār: (Ar.) Tasdik, kabul, ikrar 
i.- eyle-: Tasdik etmek 
47/29 
ile: İle bağlama edatı 37/2; 37/2; 
37/25; 37/31; 37/35; 38/14; 38/20; 
39/2; 39/14; 39/21; 40/4; 41/12; 41/14; 
42/24; 42/25; 42/30; 42/32; 42/33; 
42/38; 42/4; 42/7; 43/16; 43/16; 43/18; 
43/3; 43/32; 43/4; 43/8; 44/1; 44/11; 
44/16; 44/17; 44/26; 44/29; 44/30; 
44/31; 44/33; 44/34; 45/13; 45/2; 
45/23; 46/26; 46/5; 47/12; 47/17; 
47/30; 48/16; 48/22; 48/22; 49/11; 
49/11; 49/24; 49/29; 49/30; 50/26; 
50/4 
i.-dür 42/13 
ilk: Önce, ilkin 38/6; 38/7; 41/51; 
46/8; 48/14; 48/18; 49/3 
illā: (Ar.) Ancak 42/34 
imām: (Ar.) İmam 
i.-ı 41/45; 41/50; 46/20 
i.-laruŋ 47/22; 47/22; 47/26 
imdi: Şimdi 40/9; 41/33; 41/40; 42/6; 
43/19; 43/26; 44/11; 45/13; 47/4; 
50/16; 50/21 
imtiĥān: (Ar.) Deneme, sınama 
i. ol-: sıvav olmak 
i.-una 42/16 
i.-ursıŋız 42/15 
imtināǾ: (Ar.) Çekinme, geri durma 
i. ėt-: Çekinmek, geri durmak 
i.-üp 37/35; 48/19 

in-: İnmek 
i.-diler 42/3 
i.-ecegim 37/35 
i.-mege 46/3 
i.-üŋ 42/2 
i.-üp 46/4 
inan-: İnanmak 
i.-mazdı 45/26 
Ǿināyet: (Ar.) Lütuf, ihsan, iyilik 
 Ǿi. eyle-: İyilik etmek 
Ǿi.-sün 43/14 
Ǿizzet: (Ar.) İzzet, itibar, şeref 
Ǿi.-üm 49/6 
Ǿi.-ümi 45/13 
Ǿi.-üŋ 49/3 
incit-: İncitmek 
i.-diler 49/23 
indür-: İndirmek 
i.-di 49/15 
i.-miş 44/31 
i.-ürsiniz 44/29 
i.-ürsiŋiz 42/38 
inek: İnek 41/18; 41/19; 41/2; 41/3; 
41/20; 41/26; 41/27 
i.-ler 41/4 
i.-leri 41/4; 41/20 
i.-lerüŋ 41/3 
inşā: (Ar.) Yapmak, meydana getir-
mek 
i. eyle-: Yapmak 
i.-di 41/51 
inzal: (Ar.) İndirme, bırakma 
i. ėt-: İndirmek, bırakmak 
i.-erdi 38/9 
iǾlām: (Ar.) Bildirme, bildirilme 38/13 
i. eyle-: Bildirmek 
i.-di 41/25 
i. ol-: Bildirilmek 
i.-unup 38/13 
iplik: İp 38/28; 38/30 
irsāl: (Ar.) Gönderme, gönderilme 
i. eyle-: Göndermek 
i.-di 45/5  
irtiĥāl: (Ar.) göç; göç etme 
i. eyle-: Göç etmek 
i.-di 49/33 
i. ol-: Göç etmek 
i.-urum 49/29 
įsāharoŋ: Liya'nın oğlu 46/13 
iśĥak: (Ar.) Hz. İshak 48/15; 49/31 
i.-a 50/24 
i.-uŋ 46/1; 48/16 
iskān: (Ar.) Oturma; yerleşme 
i. ėt-: Yerleşmek 
i.-üp 47/11 
ism: (Ar.) Ad, isim 
i.-inden 48/6 
ismāǾillü: (Ar.+T.) İsmailli kabilesi, 
taifesi 
i.-lere 37/28 
i.-lerüŋ 39/1 
i.-lere 37/27 
i.-lerüŋ 37/25 

isrāyil: (Ar.) Hz. Yakup Peygamberin 
lakabı 37/3; 37/13; 42/5; 43/11; 43/6; 
45/28; 46/1; 46/30; 46/5; 46/8; 47/27; 
47/31; 47/31; 48/2; 48/11; 48/14; 
48/20; 48/21; 48/8; 49/16; 49/28; 
50/25 
i.-de 49/7 
i.-e 43/8; 46/2 
i.-i 49/2; 50/2 
i.-üŋ 45/21; 46/29; 47/29; 48/10; 
48/13; 48/13; 49/24 
issaħar: Kemikli eşek 49/14 
iste-:İstemek 
i.-di 43/30 
istihzā: (Ar.) Alay etme 
i.-ya 39/17 
i.-ya (ŧuta) 39/14 
istiķbāl: (Ar.) Gelecek zaman 
i.-ine 46/28; 46/29 
istimāǾ: (Ar.) Dinleme, işitmek 
i. eyle-: Dinlemek 
i.-yüŋ 49/2 
iş: İş 44/15 
i.-i 40/17 
i.-ini 39/11 
işhad: (Ar.) Şahit getirme, şahit olarak 
gösterme 43/3 
işit-: İşitmek, duymak 
i.-diler 45/2; 45/2 
i.-düginde 39/15 
i.-dügüŋ 41/15 
i.-dükde 37/21 
i.-düm 37/17; 42/2 
i.-mekle 39/19 
işidil-: İşitilmek 
i.-di 45/16 
işle-: İşlemek 
i.-r 39/3 
i.-r 39/22 
i. (idi) 39/23 
i.-yecek 39/22 
işte: İşte 37/7; 37/9; 37/9; 38/13; 
37/19; 37/25; 37/29; 38/23; 38/24; 
38/27; 39/8; 40/6; 41/18 
41/19; 41/2; 41/22; 41/23; 41/29; 41/3; 
41/41; 41/5; 41/6; 41/7; 42/13; 42/2; 
42/28; 42/35 
43/21; 44/16; 44/7; 45/12; 47/1; 47/23; 
47/23; 48/1; 48/11; 48/2; 48/21; 48/4; 
50/18; 50/5 
iştirā: (Ar.) Satın alma, alınma 
i.-sı 49/32 
i. eyle-: Satın almak 
i.-yüŋ 42/2 
itdür-: İttirmek 
i.-üp 44/11 
ittiĥād: (Ar) Birleşme 
i. ėt-: Birleşmek 
i.-mesün 49/6 
iz(i)n: İzin 
i.-üŋ 41/44 
ķabāĥat: (Ar.) Uygunsuz hareket, 
çirkin hareket 
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ķ.-i 39/9 
ķ.-ini 44/16 
ķābil: (Ar.) Hz. Adem’in küçük oğlu 
Habil’i öldüren büyük oğlu 37/27 
ķaç: Kaç, soru edatı 
ķ. (yaş) 47/8 
ķaç-: Kaçmak 
ķ.-dı 39/12; 39/13; 39/18 
ķ.-up 39/15 
ķadar: (Ar.) Denli, kadar, nicelik 
40/4; 41/49; 43/12; 43/15; 44/1; 45/23; 
48/7 
ķ -sın 44/18 
kādir: (Ar.) Kudret sabihi, güçlü 
37/4; 44/26; 48/10 
ķ. (allāhınuŋ) 49/24 
ķaftan: Bir çeşit uzun, süslü giyisi 
37/3; 37/32; 37/33 
ķ.-ı 37/31; 37/32 
ķ.-ını 37/23; 37/23; 37/31 
ķāhet: Lavi'nin oğlu 46/11 
ķahpe: (Ar.) Namussuz kadın 38/21; 
38/21; 38/22 
ķ.-dür 38/15 
ķaĥŧlık: (Ar.+T.) Kıtlık, kuraklık 
41/30; 41/50; 41/54; 41/56; 41/56; 
41/57; 42/5; 43/1; 45/11; 47/4; 47/13; 
47/20 
ķ.-dan 41/31; 41/36 
ķ.-ı 41/30; 41/36 
ķ.-ıdur 41/27  
ķ.-ına 42/19; 42/33 
ķ.-ınuŋ 45/6 
ķ.-uŋ 41/54 
ķal-: Kalmak; beklemek, durmak 
ķ. 38/11 
ķ.-dı 38/11; 38/24; 39/20; 41/49; 
42/38; 44/20 
ķ.-madı 47/16; 47/18 
ķ.-maġla 41/55 
ķ.-mamaġla 47/15 
ķ.-sun 42/19; 44/33 
ķ.-urum 43/14 
ķaldur-: Yukarı kaldırmak 
47/30 
ķ.-maya 41/44 
ķ.-up 37/25; 39/15; 40/19; 43/29; 
45/19 
kāle evvel: (Ar.) Çok önceden beri; 
Kalû belāda 41/21  
ķalķ-: Kalkmak 
44/4 
ķ.dı 46/5 
ķ.-dılar 37/35 
ķ.-up 37/7; 38/19; 43/8; 43/13; 43/15; 
43/30 
ķan: Kan 37/31 
ķ.-ı 42/22; 49/11 
ķ.-ını 37/26 
ķ. dök-: Kan akıtmak 
k.-meŋ 37/22 
ķanda: Nerede, nereden 
ķ. (varayım) 37/30 

ķ.-dur 38/21 
ķānun: (Ar.) Nizam, kaide, kural 
ķ. eyle-: Nizamlamak, kaideleştirmek 
ķ.-di 47/26 
kapu: Kapı 43/19 
kārbān: (Far.) Kervan 
k.-ı 37/25 
ķarındaş: Kardeş 42/13 
ķ.-ı 38/29; 38/30; 42/3; 42/38; 42/4; 
43/29; 44/20; 45/14; 48/19 
ķ.-ına 38/9; 43/30 
ķ.-ınuŋ 38/9 
ķ.-ıŋa 38/8 
ķ.-ıŋuzı 43/7; 43/13  
ķ.-lardur 49/5 
ķ.-ları 37/11; 37/12; 37/2; 37/27; 37/4; 
37/8; 38/11; 42/4; 42/6; 44/14; 44/33; 
45/15; 45/16; 45/3; 50/8; 50/14; 50/15; 
50/18 
ķ.-larımı 37/16 
ķ.-larına 37/10 
37/23; 37/26; 37/30; 37/5; 37/9; 42/28 
; 45/1; 45/3 ; 45/4 ; 46/31; 47/3; 50/24 
ķ.-larından 37/4; 38/1; 47/2; 49/26 
ķ.-larını 42/7; 42/8 ; 45/15 ; 45/24; 
47/11; 47/12 
ķ.-larınuŋ 37/14; 37/17; 48/6; 50/17 
ķ.-larıŋa 48/22 
ķ.-larıŋı 47/6 
ķ.-larız 42/32  
ķ.-larum 46/31; 47/1 
ķ.-laruŋ 37/10; 37/13; 47/5; 49/8 
ķ.-laruŋa 45/17  
ķ.-laruŋuzdan 42/19  
ķ.-um 45/12  
ķ.-umızı 37/26 
ķ.-umuz 37/27; 44/26  
ķ.-umuzı 43/4  
ķ.-umuzuŋ 42/21  
ķ.-unuŋ 38/8; 44/23  
ķ.-uŋız 43/7 
ķ.-uŋuz 42/15; 43/3 ; 43/5; 43/6 ; 
43/29; 44/19; 44/26; 45/4 
ķ.-uŋuzı 42/16; 42/20 ; 42/33; 42/34; 
42/34; 43/14  
ķar(ı)n: Karın 
ķ.-larına 41/21; 41/21 
k.-ında 38/27 
ķasāvetlü: (Ar.+T.) Gamlı, kederli, 
tasalı 45/5  
ķ.-dür 40/7 
ķ.-dürler 40/6 
ķaśd: (Ar.) Kasıt, niyet 37/18 
k. ėt-: Niyet etmek 
k.-di 50/20 
k.-düŋüz 50/20 
ķ. eyle-: Kasdeylemek 
k.-diler 37/18 
kāse: (Far.) Çini, fağfur gibi maddeler-
den yapılan çanak 44/5; 44/12; 44/16; 
44/17 
k.-mi 44/2; 44/2 
k.-si 40/11 

k.-sine 40/11 
k.-sini 40/13 
k.-yi 40/11; 40/21 
ķassāb başı: Kasapların başı 39/1; 
40/3; 40/4 
ķ.-nuŋ 41/10; 41/12 
ķat: Çeşit, çeşitli 
ķ. (beş) 45/22 
ķat: kat, huzur, yan 
ķ.-ında 44/32 
ķatı: Çok, miktarca bol 41/49; 43/1 
ķatl: (Ar.) Öldürme 
ķ. ol-: Öldürülmek 
ķ.-una 44/9 
ķatlan-: Katlanmak, tahammül etmek 
ķ.-dum 49/18 
ķav(i)m: (Ar.) Kavim 50/20 
ķ.-ine 49/16; 49/33 
ķ.-üme 49/29 
ķayın ata: Dünür 
ķ.-ŋ 38/13 
ķ.-sına 38/25 
ķāyil: (Ar.) Razı olmuş, boyun eğmiş 
ķ. ol-: Boyun eğmek 
ķ.-madı 39/10 
kāyim: (Ar. kāyim) Ayakta bulunan, 
ayakta duran 
ķ. ŧur-: Ayakta durmak 
ķ.-dı 37/7 
ķaz-: Kazmak 
ķ.-duġum 50/5 
ķazan-: Elde etmek, kazanmak 
ķ.-duķları 46/6 
ķażib: (Ar.) Asa, sopa; budak 
ķ.-i 49/10 
ķaśśāp başı: Kasapları başı 37/36 
ķ. (foŧıfara) 37/36 
kedħudā: (Far.) Kâhya 
k.-sı 39/4 
kefįl: (Ar.) Kefalet eden 
k.- ol-: Kefalet etmek 
k.-up 44/32 
k.-urum 43/9  
kemāl:(Ar.) olgunluk, yetkinlik 
k.-i 49/3 
kemlik: (Far.+T.) kötülük, fenalık 
44/4; 50/20 
k.-i 43/6; 50/15 
k. ėt-: Fenalık yapmak 
k.-diler 50/17 
kemük: Kemik 
k.-lerimi 50/25 
kemüklü: Kemikli 
k. (eşek) 49/14 
kenǾān: (Ar.) Hz. Yakup’un memle-
keti bugünkü Filistin 37/1; 42/13; 
42/29; 42/32; 42/5; 42/7; 45/17; 45/25; 
46/6; 46/12; 46/31; 47/1; 47/13; 47/14; 
47/15; 47/4; 48/3; 48/7; 49/30; 50/5; 
50/13 
kenǾānį: (Ar.+Far.) Filistinli, Kenanlı 
38/2 
kenǾāniyye: (Ar.) Kenanlı biri 
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k.-nüŋ 46/10  
kenǾānlı: (Ar.+T.) Kenanlı, Filistinli 
k.-lar 50/11 
kenār: (Far.) kenar, kıyı, uç 
k.-ında 41/3; 41/17; 49/13 
kendü: Kendi 38/1; 38/12; 38/6; 
39/11; 39/16; 39/19; 39/6; 40/9; 41/10; 
41/12; 41/8; 42/25; 42/27; 42/27; 
42/35; 42/35; 43/16; 43/33; 44/11; 
46/31; 46/4; 47/20; 48/18; 48/20; 
49/16; 49/28; 49/33; 49/33; 50/2 
k.-den 38/14; 38/19 
k.-lere 42/29 
k.-lerüŋ 37/32 
k.-me 50/5 
k.-müz 47/19 
k.-nüŋ 38/9; 41/43; 48/13; 48/13 
k.-ŋüze 45/19 
k.-ye 38/23; 39/3 
k.-yi 45/1 
kerem: (Ar.) İyilik; soyluluk 
k. ėt-: İyilik yapmak 
k.-üp 50/4; 50/17 
k. eyle-:İyilik yapmak 37/16; 38/25; 
40/14; 44/33; 47/4; 48/9 
k.-di 39/21 
kermi: Rubil'in oğlu 46/9 
kerre: (Ar.) Defa, kez 
43/10; 43/18; 43/20 
ketħudā: (Far.) Kâhya 
39/5; 44/12  
k.-sına 43/16; 43/19; 44/1; 44/4  
keyflü: (Ar.+ T.) Sağlıklı, memnun 
43/34 
kezib: Yer adı 
k.-de 38/5 
ķıl-: Yapmak 
ķ.-am (bāķį) 45/7 
ķılıc: Kılıç 
ķ.-um 48/22 
ķ.-ları 49/5 
ķırıl-: Kırılmak 
ķ.-maya 41/36 
ķırķ:Kırk sayısı 
ķ. (gün) 50/3 
ķırķ-: Kesmek, yün kesmek 
ķ.-maġa 38/13 
ķırķıcı: Koyun yünü kesicisi 
ķ.-larına 38/12 
ķırmızı: Kırmızı renk 38/28; 38/30 
ķıśśa: (Ar.) Hikâye, macera 
ķ.-ları 42/29 
ķız: Kız 
ķ.-ı 38/12; 41/45; 41/50; 46/15; 46/18; 
46/20; 46/25 
ķ.-ını 38/2 
ķ.-ları 37/35 
ķ.-larını 46/7; 46/7  
ķ.-larınuŋ 46/15 
ķızķarındaş:Kızkardeş 
ķ.-ı 46/17 
ki: Ki (bağlama edatı, bağlama zamiri) 
37/10; 37/13; 37/14; 37/15; 37/17; 

37/17; 37/19; 37/20; 37/22; 37/25; 
37/26; 37/30; 37/32; 37/33; 37/35; 
37/4; 37/5; 37/6; 37/8; 37/9; 37/9; 
38/1; 38/11; 38/11; 38/14; 38/16; 
38/16; 38/17; 38/20; 38/21; 38/23; 
38/24; 38/25; 38/25; 38/25; 38/26; 
38/27; 38/30; 38/8; 39/3; 39/11; 39/14; 
39/14; 39/15; 39/17; 39/18; 39/19; 
39/20; 39/7; 39/8; 39/9; 40/1; 40/1; 
40/15; 40/15; 40/16; 40/18; 40/20; 
40/22; 40/4; 40/6; 40/7; 40/8; 40/8; 
40/9; 40/9; 41/13; 41/15; 41/15; 41/16; 
41/17; 41/17; 41/22; 41/25; 
41/2841/32; 41/33; 41/34; 41/36; 
41/38; 41/39; 41/41; 41/44; 41/49; 
41/51; 41/52; 41/54; 41/55; 41/55; 
41/9; 42/1; 42/12; 42/13; 42/14; 42/14; 
42/16; 42/18; 42/2; 42/2; 42/2; 42/21; 
42/22; 42/23; 42/25; 42/28; 42/28; 
42/29; 42/31; 42/33; 42/34; 42/35; 
42/36; 42/37; 42/38; 42/4; 42/9; 43/11; 
43/14; 43/16; 43/18; 43/18; 43/18; 
43/2; 43/2; 43/20 
43/21; 43/23; 43/25; 43/27; 43/29; 
43/3; 43/3; 43/5; 43/6; 43/6; 43/7; 
43/7; 43/8; 43/8; 44/10; 44/10; 44/15; 
44/15 ; 44/16; 44/17; 44/17; 44/18; 
44/20; 44/20; 44/21; 44/22; 44/23; 
44/24; 44/25; 44/26; 44/27 
44/27; 44/31; 44/32; 44/4; 44/4; 44/7; 
44/7; 44/9; 45/11; 45/12; 45/17; 45/17; 
45/18; 45/19; 45/26; 45/28; 45/3; 45/4; 
45/4; 45/6; 45/7; 45/8; 45/9; 45/9; 
46/15; 46/18; 46/2; 46/20; 46/25; 
46/26; 46/28; 46/28; 46/3; 46/30; 
46/30; 46/31; 46/31; 46/34; 47/1; 
47/11; 47/15; 47/16; 47/18; 47/18; 
47/19; 47/23; 47/23; 47/25; 47/26; 
47/29; 47/29; 47/3; 47/4; 47/5; 47/9; 
48/1; 48/11; 48/15; 48/15; 48/16; 
48/17; 48/18; 48/19; 48/20; 48/20; 
48/21; 48/22; 48/3; 48/4; 48/9; 48/9; 
49/1; 49/10; 49/14; 49/17; 49/22; 
49/25; 49/29; 49/30 
49/30; 50/2; 50/4; 50/4; 50/5; 50/6; 
50/6; 50/11; 50/12; 50/13; 50/15; 
50/16; 50/16; 50/17; 50/17; 50/19 
50/20; 50/24; 50/25 
kim: Kim, ki 43/22; 44/5; 46/34; 49/9 
k.-de 44/9; 44/10 
k.-dür 48/8 
k.-üŋ 38/25 
kimse: Kimse 39/9; 41/15; 45/1 
k.-leri 47/2 
kimsene: Kimse 44/16 
kin: (Ar.) Öç almak için yapılan gizli 
düşmanlık 37/5 
k. ŧut-: Gizli düşmanlık beslemek 
k.-dılar 37/5 
k.-mışlar 37/8 
kįse: (Far.) Kese 
k.-lerini 42/35 
k.-si 42/35 

kişi: İnsan, şahıs 43/24; 44/17; 47/2 
k.-ler 42/19; 43/18; 47/6 
k.-lerdür 46/32 
k.-leri 37/28; 43/17 
k.-leriz 42/11; 42/31 
k.-lersiŋiz 42/34 
ķo-: Komak, bırakmak 
44/1; 44/2; 48/18; 50/5 
ķ.-dı 38/3; 38/4; 39/6; 40/3; 41/42; 
41/45; 41/48; 41/48; 41/51; 41/52; 
42/17; 43/23; 48/14 
ķ.-dılar 38/29; 50/8; 50/11 
ķ.-duġına 48/14 
ķ.-duġını 48/17 
ķ.-duŋuz 42/36 
ķ.-mamaķ 38/9 
ķoca baba: Yaşlı baba 
ķ.-muz 44/20 
ķ.-ŋuz 43/27 
ķocalıķ: Yaşlılık krş. ķocaluķ 
ķ.-ında 37/3; 44/20 
ķ.-umı 42/38; 44/29 
ķ.-dan 48/10 
ķocaluķ: Yaşlılık krş. ķocalıķ 
ķ.-ını 44/31 
ķocı: Süslü, kapalı araba krş. ķoçı 
ķ.-sına 41/43 
ķoçı: Süslü, kapalı araba krş. ķocı 
ķ.-lar 50/9 
ķoduķ: Sıpa, eşek yavrusu 
ķ.-ını 49/11; 49/11 
ķol: Kol 
ķ.-ları 49/24 
ķon-: Konmak, bir yerde konaklamak, 
oturmak 
ķ.-dı 38/1 
ķ.-up 40/19 
ķonaķ: Ev, hane 
ķ.-a 43/21 
ķ.-da 42/27 
ķonıl-: Bırakılmak 
ķ.-an 43/12; 43/18 
ķ.-dı 50/26 
ķork-: Korkmak 
ķ.-arım 42/18 
ķ.-dılar 42/35 
ķ.-ma 46/3 
ķ.-maŋ 43/23; 50/19; 50/21 
ķ.-up 43/18 
ķoşdur-: Hızlandırmak 
ķ.-up 46/29 
ķoy-: bırakmak 
ķ.-a 48/17 
ķ.-acaķdur 40/13 
ķ.-alar 40/15 
ķ.-an 43/22 
ķ.-up 37/34; 42/25; 47/29; 48/13 
ķ.-uŋ (bırak-) 42/33 
ķoyun: Koyun 47/3; 47/17 
ķ.-larını 38/13 
ķoyun çobānı: Koyun çobanı, sığırt-
maç  
ķ.-nı 46/34 
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ķoyun çobānları: Koyun çobanları 
46/32 
ķoyun kişileri: Koyun çobanları 
ķ.-yiz 46/34 
köle: Köle, hizmetçi 39/17 
k.-ŋ 39/19 
k.-si 41/12 
kucaķla-: Kucaklamak, sarılmak 
ķ.-dı 48/10 
ķul: Kul, hizmetkar 44/10; 44/17 
ķ. ol-: Hizmetçi olmak 
ķ.-up 44/33 
ķ.-ı 45/21 
ķ.-ı ol-: Hizmetçisi olmak 
ķ.-dı 49/15 
ķ.-lar 43/18; 44/9; 47/19; 47/25 
ķ.-ları 40/20; 45/16; 50/7 
ķ.-ların 44/23a  
ķ.-larına 40/20; 41/10; 41/38; 44/19; 
44/21; 50/2 
ķ.-larınuŋ 41/37; 47/4; 50/17 
ķ.-larıyız 44/16  
ķ.-larız 50/18 
ķ.-larunuŋ 44/16  
ķ.-laruŋ 42/10; 42/11; 42/13; 44/31; 
44/7; 46/34; 47/3; 47/4 
ķ.-laruŋdan 44/9 
ķ.-uŋ 43/28; 44/18; 44/18; 44/24; 
44/27; 44/30; 44/31; 44/32; 44/33 
ķulaķ: Kulak  
ķ.-larına 50/4 
ķ.-ına 44/18 
kum: Kum 
k.-ı 41/49 
ķur-: Kurmak, hazırlamak 
ķ.-dılar (sofrayı) 43/32 
ķ.-uŋ 43/31 
ķurban: (Ar.) Kurban 
ķ.-lar 46/1 
ķurd: Kurt, yırtıcı hayvan 
ķ (gibi) 49/27 
ķurtar-: Kurtarmak 
ķ.-dı 48/16 
ķ.-maġa 37/21 
ķ.-maķ 37/22 
ķuş: Kuş 
ķ.-lar 40/17; 40/19 
ķuvvet:(Ar.) Güç, kuvvet 
ķ.-de 49/24 
ķ.-üm 49/3 
ķ.-üŋ 49/3 
kuvvetlen-: (Ar.+T.) Kuvvetlenmek, 
güçlenmek 
k.-üp 48/2 
ķuyı: Kuyu krş. ķuyu 
ķ.-ya 37/29 
ķuyu: Kuyu krş. ķuyı 37/24 
ķ.-da 37/29 
ķ.-dan 37/28; 41/14 
ķ.-laruŋ 37/20 
ķ.-ya 37/22; 37/24; 40/15 
küçük: Küçük 42/15; 42/20; 42/34; 
43/29; 43/33; 43/33; 44/20; 44/23; 

44/26; 44/26; 48/19 
k.-de 44/12 
k.-i 42/13; 42/32 
k.-lerini 50/8 
k.-leriŋüzi 50/21 
k.-ün (en küçük çocuk) 44/2 
küçüklik: Küçüklük 
k.-ümüzden 46/34 
lābān: BeriǾan'ın oğlu 46/18; 46/25 
lavi: Hz. Yakup'un oğlu 49/5 
l.-nüŋ 46/11 
lāzım: (Ar.) Lazım, gerekli 42/19 
l. ol-: gerekli olmak 
l.-an 42/33 
lebbeyk: (Ar.) Buyurunuz 
l. (dėdi) 46/2  
lekin: (Ar.) Lakin 48/19 
libās: (Far.) Elbise 
l.-ı 39/12 
l.-ından 39/12 
l.-ını 39/13; 39/15; 39/16; 39/18; 
41/42; 49/11 
limān: (Yun.) Gemiler için doğal ya 
da yapay sığınak 
l. ol-: 
l.-a 49/13 
liya: (Lea) Hz. Yakup'un ilk karısı 
l.-nuŋ 46/15 
l.-ya 46/18 
l.-yı 49/31 
luŧf: (Ar.) Sevgi, iyilik 39/21 
l. bul-: İyilik görmek 
l.-dum 50/4 
l. ėt-: İyilik etmek 
l.-üp 50/17 
l. eyle-: 44/18 
luŧf-ı nažar: (Ar.) İyi gözle bakma 
l.-ını 39/4; 39/21; 47/25 
l.-ıŋı 47/29 
luza: Yer adı 
l.-da  
lücce: (Ar.) Engin su 
l.-nüŋ 49/25 
māfim:Bünyamin'in oğlu 46/21 
maġara: (Ar.) Mağara 
m.-da 49/29; 49/30 
m.-nuŋ 49/32 
m.-sında 50/13 
maĥbus: (Ar.) Hapsolunmuş, bir yere 
kapatılmış 40/5 
m.-ları 39/20; 39/22 
m. ķal-: Hapsolmak 
m.-sun 42/19 
m. ol-: Hapsolmak 
m.-uŋ 42/16  
maĥśūlāt: (Ar.) Hasıl olan, elde edilen 
şeyler 41/47 
m.-dan 47/24 
maĥsup: (Ar.) Hesabedilmiş 
m. eyle-: Hapsetmek 
m.-di 40/20 
maħśūs: (Ar.) Birine ayrılmış olan 
m.-dur 40/8 

maķfele: Özel yer adı 50/13 
m.-nüŋ 49/30 
māmelek: (Ar.) Varı yoğu, her şeyi 
m.-i: 39/5; 47/1 
m.-ni 39/4; 39/6; 46/6 
m.-üŋ 45/10 
māmelik: (Ar.) Varı yoğu, olanca şey 
m.-ini 46/32 
mandra: (Yun.) Koyun ve keçi gibi 
hayvanların barındırıldığı, süt ürünleri-
nin elde edildiği yer. 
m.-sı (koyun) 47/17 
manśıb:(Ar.) Makam, derece 
m.-ımu 41/13 
m.-ında 40/21 
m.-uŋa 40/13 
manžar: (Ar.) Bakılan, nazar edilen 
39/6 
maǾadā: (Ar.) Den başka 
m. (Ǿavratlarından) 46/26 
maǾan: (Ar.) Birlite, bereber 50/7 
maǾlūm: (Ar.) Bilinen, belli 
m. eyle-: Bilmek 
m.-di 41/39 
medĥ: (Ar.) Övgü, övme 
m. ėt-: Övmek 
m.-eceklerdür 49/8 
meger: (Far.) Meğer, oysa ki 42/1; 
48/14 
mekrūh: (Ar.) İğrenç, tikisnti duyulan 
43/32 
m. ŧut-: Tiksinmek 
m.-arlar 46/34 
melik: (Ar.) Allah’ın adlarından biri 
48/16 
melik: (Ar.) Melik, hükümdar 37/8 
m.-i 41/46 
m.-ine 40/1 
m.-inüŋ 40/1 
m.-lere 49/20 
m.-ünüŋ 40/5 
m.-üŋ 39/20 
melikayal: BeriǾan'ın oğlu 46/17 
melǿûn: (Ar.) Lanetlenmiş 
m. ol-: Lanetlenmek 
m.-sun 49/7 
mem: Özel ad 
m.-lerüŋ 49/25 
memrā: Yer adı 50/13 
m.-nuŋ 49/30 
menessā: Hz. Yusuf’un çocuklarından 
birinin adı 46/20; 48/14; 48/20; 48/5; 
50/23 
m. (ķodı) 41/51 
m.-nuŋ 48/14; 48/17 
m.-ya 48/20 
m.-yı 48/1; 48/13 
merār: Lavi’nin oğlu 
m.-ı 46/11 
merhamet: (Ar.) Şefkat gösterme, 
acıma 
m. eyle-: Acımak 
m.-ye 43/29  
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mevlūd: (Ar.) Doğma, dünyaya gelme 
m.-i (güninde) 40/20 
meyvedār: (Ar.) Yemişli, yemiş veren 
49/22; 49/22 
mezār: (Ar.) Kabir, ölünün 
gömüldüğü yer 49/30; 50/13 
m.-a 37/35; 42/38; 44/29; 44/31 
m.-da 50/5 
m.-ında 47/30 
mı: Mı soru edatı 37/8; 43/7 
m.-dur 37/32; 43/27; 43/29; 43/7; 
44/19; 45/3 
mıśırlu: (Ar.+T.) Mısırlı 39/1; 39/2 
m.-lar 45/2; 46/34; 47/15; 50/3 
m.-lara 41/55; 43/32; 43/32; 43/32 
m.-laruŋ 47/20 
m.-nuŋ 39/5 
mıśr: (Ar.) Mısır şehri 40/1; 40/1; 
40/5; 41/19; 41/29; 41/30; 41/33; 
41/34; 41/36; 41/41; 41/43; 41/44; 
41/45; 41/46; 41/46; 41/48; 41/53; 
41/54; 41/55; 41/56; 45/18; 45/19; 
45/20; 45/26; 45/8; 46/20; 47/11; 
47/13; 47/14; 47/15; 47/20; 47/21; 
47/26; 47/27; 47/28; 47/6; 48/5; 50/7 
m.-a 37/25; 37/28; 39/1; 41/57; 43/15; 
45/4; 46/26; 46/27; 46/3; 46/4; 46/6; 
46/7; 46/8; 48/5; 50/14 
m.-da 37/36; 42/1; 42/2; 42/3; 45/13; 
46/27; 47/29; 50/22; 50/26 
m.-dan 43/2; 45/25; 47/30 
m.-uŋ 41/8; 45/9; 45/23 
mıśrlu: (Ar.+T.) Mısırlı olan 
m.-lara 41/56 
mi: Mi soru edatı 37/10; 37/8; 42/22 
m.-dür 37/32; 42/16; 44/5 
m.-siniz 44/15 
m.-yiz 41/38 
midyānelü: (Ar+T.) Midyanlı 37/28 
midyāni: (Ar.) Midyanlı tüccarlar 
m.-ler 37/36 
miķdār: (Ar.) Parça, bölük, kısım 
43/2; 44/25 
mil: (Ar.) Bir kilometreye yakın 
uzaklık 48/7 
mįrāŝ: (Ar.) Ölenin geride bıraktığı 
mal mülk 48/4 
m.-larında 48/6 
mūcibince: (Ar.+T.) Lazım gelen, 
gerektiren 39/17; 45/21  
mufażżal: (Ar.) Başkalarına göre 
üstün tutulmuş 
m. ol-: Üstün tutulmak 
m.-mazsın 49/4 
muĥaķķaķ: (Ar.) Doğruluğu belli 
olmuş 42/20  
muħtar: (Ar.) Seçilmiş, seçkin 
m.-uŋ 49/26 
muķābele: (Ar.) Karşılık verme, 
karşılama 
m.-sinde 47/16; 47/17 
muķarrer: (Ar.) Kararlaşmış 41/32 
m. ėt-: Kararlaştırmak 

m.-di 41/13 
muķayyed: (Ar.) Kayıtlı, bağlı 39/6; 
39/8 
murād: (Ar.) Arzu, istek, dilek 
m.-ları 49/6 
mürūr: (Ar.) Geçme, geçip gitme 
m.-ından 39/7 
müddet: (Ar.) Zaman 39/7 
mühr: (Far.) Mühür, imza 
m.-ini 41/42 
m.-iŋi 38/18 
mükerrer: (Ar.) tekrarlanmış, tekrar 
edilmiş 41/32 
mülk: (Ar.) Mülk, varlık 47/11 
m.-i 49/30; 50/13 
m.-ler 47/27 
münāsip: (Ar.) Uygun, yerinde 40/5; 
41/11 
münselik: (Ar.) Yola giren 48/15 
mürr: (Ar. mürr) Acı 37/25 
mürre sāfî: (Ar.) Saf, katıksız acı 
37/25; 43/11  
müsemmā: (Ar.) Adlanmış, adlı 48/6 
müşāvere: (Ar.) Danışma 
m.-sine 49/6 
müteberrer: (Ar.) Allah’a sonsuz itaat 
eden 
m. ol-: itaat etmek 
m.-alum 44/16 
müteķavvį: (Ar.) Kuvvetlenen 
m. ol-: Kuvvetlenmek 
m.-dılar 49/24 
müteselli: (Ar.) Avunan, acıyı kederi 
unutur gibi olan 38/12 
m. ol-: Avunmak 
m.-duķdan 38/12 
naķl: (Ar.) Bir şeyi başka yere 
götürme 
n. ėt-: Götürmek 
n.-diler 45/27 
n.-dügümüzde 44/24  
nām: (Ar.) İsim, ad, nam 38/1; 38/2; 
39/1 
naśb: (Ar.) Geçirme, dikme, görevlen-
dirme 
n. eyle-: geçirmek 47/6 
n.-di 41/43 
n.-düm 41/41 
n.-ye 41/33 
nažar: (Ar.) Bakma, bakış 
n.-ıŋuzda 50/4 
n.-um 44/21 
ne: Ne 37/10; 37/15; 37/20; 37/26; 
38/16; 38/18; 38/29; 39/22; 39/23; 
39/3; 41/55; 43/7; 44/16; 44/16; 44/16; 
44/5; 45/6; 49/10 
n. (ķadar) 44/1 
n.-dür 42/28; 44/15; 46/33; 47/3 
n.-si 39/8; 46/1 
nefāyis: (Ar. nefāis) Güzel beğenilir 
şeyler 49/20 
neftāli: Hz. Yakup'un oğlu 49/21 
n.-muŋ 46/24 

neǾamān: Bünyamin'in oğlu 46/21  
nere: Hangi yer 
n.-de 37/16 
n.-den 42/7 
nesl: (Ar.) Nesil, kuşak 38/9; 38/9 
n.-inden 48/19 
n.-üŋe 48/4 
n.-üŋi 45/7; 48/11 
nesne: Nesne 38/10; 41/32; 47/18 
n.-ler 38/25 
n.-lerden 40/1 
n.-ye 39/6 
n.-yi 37/11; 39/9 
neşv ü nemā: (Ar.) Yetişip büyüme 
n. bul-: Büyümek 
n.-up 47/27 
n. eyle-: Büyümek 
n.-yüp 48/4 
nevĥa: (Ar.) Sesli ağlama 
n. ėt-: Sesli ağlamak 
n.-diler 50/10 
nice: Nasıl; bir süre 38/12; 39/9; 
40/22; 41/13; 41/54; 42/22; 43/14; 
44/34; 44/8; 47/11; 48/19; 50/12; 50/6 
niçün: Nasıl, niçin 40/7; 42/1; 43/6; 
44/4; 44/7; 47/15; 47/19 
nidā: (Ar.) Seslenme, ses verme 
n. ėt-: Seslenmek 
n.-diler 41/43 
nihāyet: (Ar.) Son 40/14 
nįk: (Far.) İyi, güzel, hoş 39/6 
nol-: Ne olmak 
n.-a: 37/13 
o: O, sıfat, işret sıfatı 41/9; 43/12; 
43/15; 49/20 
o. (oġlan) 38/29 
o. (zamān) 37/20;37/31; 42/28; 42/37; 
44/18; 44/23; 44/29; 44/31; 45/26 
o: zamir 37/35; 38/12; 39/8; 39/12; 
39/22; 41/11; 42/21; 42/38; 42/6; 
43/34; 44/14 
o.-nuŋ 39/12 
o.-nuŋla 43/9 
obir: Öbür 41/3; 47/21 
o.-lerüŋ 43/34 
oġlak: Oğlak 37/31; 38/17 
o.-ı 38/20; 38/23 
oġlan: Çocuk, delikanlı, genç 37/2; 
37/30; 44/22; 44/30; 44/31; 44/32; 
44/33; 44/33; 44/34 
o.-ı 43/8; 44/20 
o.-ları 48/16 
o.-larını 49/1 
o.-uŋ 42/22 
oġlancıķ: Küçük erkek çocuk 41/12 
oġ(u)l: Oğul, erkek evlat 38/3; 38/4; 
38/5; 41/50; 44/27 
o.-ı 37/34; 38/6; 38/7; 42/32; 43/29; 
46/10; 46/23; 46/8; 47/29; 48/14; 
50/23 
o.-um 38/11; 38/26; 42/38; 43/29; 
45/28; 48/19; 49/3; 49/9 
o.-uma 37/35 
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o.-umı 42/37 
o.-umuŋdur  
o.-uŋ 45/9; 48/2 
o.-uŋuŋ (mıdur) 37/32 
o.-ları 37/2; 37/2; 37/35; 42/5; 45/10; 
45/21; 46/10; 46/11; 46/12; 46/12; 
46/13; 46/14; 46/15; 46/16; 46/17; 
46/17; 46/18; 46/19; 46/21; 46/22; 
46/24; 46/25; 46/27; 46/5; 46/8; 46/9; 
49/8; 50/12; 50/13; 50/23 
o.-larına 42/1; 49/33; 50/25 
o.-larından 37/3 
o.-larını 46/7 ; 46/7 ; 48/1; 48/8; 50/23 
o.-larınuŋ 45/10; 46/15; 46/26; 46/7; 
46/7; 46/8  
o.-larıyız 42/11; 42/13  
o.-larumdur 48/9 
o.-laruŋ 45/10; 48/5 
ohat: Şemun'un oğlu 46/10 
oķ: Ok 
o.-lar (atdılar) 49/23 
ol: O, (zamir)  
37/13,37/14; 37/33; 38/14; 38/16; 
38/17; 38/18; 38/25; 38/3; 39/13; 39/4; 
42/12; 43/23; 43/27; 43/27; 40/10; 
48/15; 48/20; 44/10; 44/17; 46/2; 48/1; 
48/19; 48/19; 48/9; 49/19 
ol: O, (sıfat) 41/30; 41/31; 41/4; 41/7; 
41/7; 47/14; 47/17; 47/18; 48/15; 
48/16; 50/11; 50/11 
o. (ādem) 37/15; 37/17; 43/17; 43/3; 
43/5; 43/7 
o. (ādeme) 43/6; 43/11; 43/13 
o. (ādemler) 44/3; 43/15; 43/33 
o. (ādemleri) 43/24 
o. (ādemlerüŋ) 44/4  
o. (ādemüŋ) 43/14; 44/26  
o. (alaca ķaftanı) 37/32 
o. (arıķ) 41/24 
o. (aśmada) 40/10 
o. (bir) 43/14 
o. (bollıġuŋ) 41/47 
o. (cümle) 41/40 
o. (çirkin) 41/4 
o. (düş) 37/19 
o. (ġalle) 41/36 
o. (ķaftanı) 37/31 
o. (kişi) 43/24 
o. (kişiler) 43/18 
o. (kişileri) 43/17 
o. (ķuyu) 37/24 
o. (mıśırlunuŋ) 39/5 
o. (Ǿavrat) 39/10 
o. (vilāyetde) 43/1  
o. (vilāyetüŋ) 42/30; 42/33 
o. (yerüŋ) 38/21 
o. (zamān) 38/1 
ol-: Olmak 
o.-a 44/10; 44/31; 47/24; 49/8; 49/12; 
49/13; 49/14; 49/17; 49/22 
o.-acaġını 49/1 
o.-acaķ 41/31; 41/36; 44/34 
o.-acaķdur 41/31; 44/31; 45/6; 48/19; 

48/19 
o.-acaķlardur 49/10 
o.-alar 49/26 
o.-alım 47/25 
o.-alum 44/16; 47/19 
o.-am 39/9 
o.-an 37/22; 37/23; 38/14; 38/21; 
39/22; 39/23; 40/7; 40/17; 41/38; 
41/48; 41/48; 41/53; 42/19; 42/30; 
42/33; 42/33; 43/14; 43/26; 43/33; 
45/13; 45/23; 46/31; 47/9; 48/3; 49/22; 
49/29; 49/30; 49/32; 50/10; 50/13 
o.-anlar 45/2 
o.-anlaruŋ 47/24 
o.-asın 45/10 
o.-asınız 44/10 
o.-asız 46/34  
o.-avuz 44/9 
o.-ayım 41/40; 43/9; 44/32 
o.-dı 37/1; 38/1; 38/12; 38/27; 39/11; 
39/15; 39/18; 39/19; 39/7; 40/1; 40/20; 
41/13; 41/37; 42/13; 42/32; 42/35; 
43/2; 43/21; 43/23; 44/24; 47/20; 
47/27; 49/15; 49/25; 49/32; 50/9 
o.-dıġınuŋ 41/32 
o.-dılar 37/27; 43/34; 49/24 
o.-dugını 43/6 
o.-duġuŋ 40/13; 40/14 
o.-duġuŋuzı 42/33 
o.-duķda 41/8; 44/3 
o.-duķdan 38/12; 47/18 
o.-duķtan 41/1; 41/53; 50/3 
o.-madı 39/10 
o.-madın 44/4 
o.-maġla 39/2; 42/20; 47/4 
o.-maķ 39/10 
o.-maķsızın 41/44 
o.-maŋuz 45/5 
o.-maya 38/11; 47/19 
o.-mayacaġını 38/9 
o.-mayalum 38/23 
o.-mayasız 42/20; 45/11 
o.-mayınca 43/3; 43/5; 44/26 
o.-maz 48/18 
o.-mazsa 44/30 
o.-mazsın 49/4 
o.-mış 41/10 
o.-mış (idi) 43/12  
o.-mıyacaķ 44/34 
o.-saŋ (gerek) 37/8 
o.-sayduķ 43/10 
o.-sun 38/29; 41/36; 44/10; 44/17; 
44/21; 48/5; 49/7 
o.-sunlar 47/4; 47/6; 48/6; 48/6 
o.-uŋ 42/16; 49/1 
o.-up 37/24; 37/25; 38/3; 38/4; 39/21; 
40/2; 40/4; 41/14; 41/32; 44/32; 44/33; 
47/29; 48/19; 48/21; 49/2; 49/4; 49/21; 
49/26 
o.-ur 37/20; 45/11; 45/20; 49/27 
o.-urdı 39/2 
o.-ursa 42/38; 44/22; 44/26; 44/29; 
46/33 

o.-ursıŋız 42/15 
o.-urum 43/9; 49/29 
o.-uruz 44/31; 47/15 
olun-: Olunmak 
o.-a 42/16; 44/9 
o.-dı 37/33; 44/28; 47/18 
o.-duġı 40/3 
o.-up 38/13; 38/24 
o.-ur 42/22; 45/19 
omuz: Omuz 
o.-ını 49/15 
on: On sayısı 
o. (ķarındaşı) 42/3 
on: Şehir adı 
o. (şehrinüŋ) 41/45; 41/50; 46/20 
onan: Yahuda'nın oğlu 38/4; 38/9; 
46/12; 46/12 
o.-a 38/8 
on altı: Onaltı sayısı 
o. (cān) 46/18 
on bir: Onbir sayısı 37/9 
on dört: Ondört sayısı 
o. (cān) 46/22 
on iki: Oniki sayısı 49/28 
o. (ķarındaş) 42/13  
o. (oġlı) 42/32 
on yedi: Onyedi sayısı 37/2 
o. (yıl) 47/28 
ora: Ora 
o.-da 38/2; 39/11; 39/20; 41/12; 43/25; 
43/30; 45/11; 46/3; 48/7; 49/31; 49/31; 
49/31; 50/10 
o.-dan 42/2; 42/26; 49/24 
o.-ya 39/1; 42/2 
orta: Orta 
o.-sında 37/7; 48/16 
oŧa: Oda 
o.-ya 43/30 
otla-: Yayılmak 
o.-rlar 41/2  
o.-rlar (idi) 41/18 
otlaķ: Hayvanların yayılacağı yer 47/4 
otur-: Oturmak 
47/6 
o.-dı 38/14; 48/2 
o.-dıġı 37/1 
o.-dılar 37/25; 43/33 
otuz: Otuz sayısı 41/46 
otuz üç: Otuzüç sayısı 46/15 
öl-: Ölmek 
ö.-digi 38/24 
ö.-digini 50/15 
ö.-diler 46/12 
ö.-eyim 46/30 
ö.-iyorum 50/5; 50/24 
ö.-mekle 44/20 
ö.-meye 47/29 
ö.-meyevüz 42/2; 43/8 ; 47/19 
ö.-mezden 45/28; 50/16 
ö.-müşdür 42/38 
ö.-ür 44/22 
ö.-ürüm 48/21 
ö.-ürüz 47/19 
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öldür-: Öldürmek 42/37 
ö.-di 38/7; 38/10 
ö.-diler 49/6 
ö.-elüm 37/20 
ö.-mege 37/18 
ö.-mekden 37/26 
Ǿömr: (Ar.) Hayat, yaşam süresi 47/9; 
47/9 
Ǿö.-inüŋ 47/28 
öŋ:Ön, huzur, yan 
ö.-inde 47/7; 49/30; 50/13; 50/18 
ö.-ümde 40/9 
ö.-ünde 41/43; 41/46; 42/24; 43/19; 
43/33; 45/1; 47/19; 47/2 
ö.-ündekilerden 43/34  
ö.-üŋde 47/15 
ö.-ünce 46/28 
öŋüŋüzce: Öncelikle, da evvel 45/5; 
45/7  
öp-: Öpmek 
ö.-di 50/1 
ö.-üp 45/15; 48/10 
ört-: Gizlemek, saklamak 
ö.-miş 38/15 
örtün-: Gizlenmek, saklanmak 
ö.-di 38/14 
örtü: Örtü 
ö.-sini 49/11  
öte: Öte, ileri 
ö.-de 50/10 
ö.-sindedür 50/11 
ötüri: Dolayı, sebebiyle 41/31; 50/20 
öyle: Öyle 43/16; 43/25; 48/18 
pādān ārām: Yer adı 
p.-da 46/15  
p.-dan 48/7 
pāre: (Far.) Parça, bölük 
p.-lerine 37/28 
pay: (Far.) Hisse 43/34 
p.-ı 47/24; 49/24 
p.-ını 43/34 
p.-lar 43/34 
p.-larından 43/34 
pek: Pek 41/19; 41/31; 41/56; 44/20; 
47/13; 49/23; 50/9 
perākende: (Far.) Dağıtma, dağınık 
49/7 
pes: (Far.) Sonra, öyle 37/11; 37/17; 
37/20; 37/23; 37/27; 38/11; 38/11; 
38/16; 38/26; 39/16; 39/6; 40/20; 
41/14; 41/17; 41/24; 41/38; 41/46; 
42/17; 42/20; 42/25; 42/29; 42/3; 
42/36; 42/5; 43/15; 43/24; 43/33; 
44/24; 44/6; 45/13; 46/1; 46/5; 46/27; 
47/1; 47/11; 47/17; 47/20; 47/31; 
48/10; 48/5; 50/15; 50/17; 50/2; 50/25; 
50/5 
pesend: (Far.)Beğenme, seçme 
p. ol-: Seçmek, beğenmek 
p.-dı 41/37 
pįşkeş: (Far.) Hediye, armağan 
p.-i 43/15; 43/26 
p.-i (ĥāżırladılar) 43/25  

p. götür-: Hediye etmek 
p.-üŋ 43/11  
rabb: (Ar.) Allah 38/7; 39/2; 39/21; 
39/23; 39/23; 39/3; 39/5 
r.-üŋ 38/7; 38/10; 39/5 
rāhil: Hz. Yakup'un karısı 48/7 
r.-e 46/25 
r.-üŋ 46/19; 46/22; 49/25 
raǾmesis: (Ar.) Eski Mısır’ın 
vilayetlerinden biri 47/11 
rāst: (Far.) Doğru; uygun 
r. getür-: Uygun bulmak 
r.-ür 39/3; 39/23 
recā: (Ar.) Ümit, umma 
r.-larına 49/26 
redd: (Ar.) Geri döndürme, döndü-
rülme 
r. ėt-: Geri döndürmek 
r.-e 50/15 
refaķa: Hz. İsĥaķ’ın eşi 
r.-yı 49/31 
rehin: (Ar.) Tutu, ödünç alınan eşya 
38/17,38/18 
r.-i 38/20 
r. vėr-: Ödünç vermek 38/17 
r.-eyim 38/18 
rifǾatlü: (Ar.+T.) Askeri bir yüksek 
rütbe 
r. ėt-: Yükseltmek 
r.-üp 40/13 
roş: Bünyamin’in oğlu 46/21 
rubil: Hz. Yakup’un oğlu 37/21; 
37/22; 37/29; 42/22; 42/37; 46/8; 48/5; 
49/3 
r.-üŋ 46/9 
rūh: (Ar.) Ruh 
r.-u 41/38 
rüsvā-yı Ǿālem: (Far.+Ar.) Dünyanın 
en aşağılık insanı 38/23 
rüsvāylik: (Ar.+T. rüsvā) Rezil, 
itibarsız 
r.-lerini 37/2 
rüyā: (Ar.) Düş 
r.-larında 46/2 
śabāh: (Ar.) Sabah 40/6; 41/8; 44/3 
ś.-dan 49/27 
śādıķ: (Ar.) Sadık, sadakat sahibi 
42/11; 42/19; 42/31; 42/34 
ś.-dur 38/26 
śādıķ ol-: Sadakat sahibi olmak 
ś.-duġuŋuzı 42/33 
śayudun: (Sayda) Yer adı 
ś.-a 49/13 
śafnat fāǾnaĥ: Firavun’un Yusuf’a 
verdiği ad 41/45  
śaġ: Sağ, diri, canlı 48/14; 48/17; 
48/18 
ś. (mıdur) 43/27; 43/7; 45/3 
ś.-dur 43/28 
ś.-ında 48/13,48/13 
ś.-sın 46/30 
śaġlıķ: Sağlık 
ś.-ını 43/27 

sāhar: Şemun'un oğlu 46/10 
śāĥib: (Ar.) Sahip 
ś.-i 46/3; 48/19; 48/4; 49/10 
sāĥir: (Ar.) Büyücü 
s.-lere 41/24 
sāħir: Menessā’nın çocuğu 
s.-üŋ 50/23 
śahrā: (Ar.) Kır, ova, çöl 
ś.-da 37/15; 39/5 
saķ: Sap 
s.-ından 41/5 
s.-da: 41/22 
sāķį: (Ar.) Saki 40/23 
s.-si 40/1; 40/5; 40/13 
sāķį başı: Sakilerin başında bulunan 
40/2; 40/9; 41/9 
s.-yı 40/20; 40/21 
sāķįlik: (Ar.+T.) İçki dağıtıcılığı 40/21 
sākin: (Ar.) Sakin, oturan 37/1; 45/10; 
49/13 
s. (idi) 50/22 
s. ol-: Oturmak, yerleşmek 
s.-asız 46/34 
s.-dı 37/1; 47/27 
s.-sunlar 47/4; 47/6 
saķla-: Saklamak 
s.-mazız 47/18 
ś.-sunlar 41/35 
sālem: Neftāli'nin oğlu 46/24 
śalıvėr-: Bırakmak 
ś.-di 45/24 
śalıvėril-: Bırakılmak 
ś.-di 44/3  
ś.-miş 49/21 
śalķum: Salkım 
ś.-ları 40/10 
salŧanat: (Ar.) Sultanlık 49/10 
s. (mı) 37/8 
ŝāmār: Yahuda’nın ilk oğlu Ǿayer’in 
karısı 38/6; 38/11; 38/18; 38/24 
ŝ.-a: 38/11; 38/13 
śan-: Zannetmek 
ś.-urdı 41/1 
śanat: (Ar.) Hüner, marifet, iş 
ś.-uŋuz 47/3; 46/33 
saŋa: Sana 37/10; 38/16; 38/18; 41/39; 
42/37; 42/37; 43/29; 43/4; 43/9; 43/9; 
44/32; 44/8; 45/19; 47/5; 48/2; 48/22; 
48/5; 48/5; 49/25; 49/25; 49/25; 49/8; 
50/17; 50/18; 50/6 
sārā: Aşir’in kızının adı 46/17 
sarāy: (Ar.) Saray 
s.-ına 47/14 
sāre: (Ar.) Hz. İbrahim’in karısının adı 
s.-yi 49/31 
śarıķ: 38/25 
ś.-unı 38/18 
śarıl-: Sarılmak 
ś.-up 45/14; 46/29 
śat-: Satmak 
ś.-alum 37/27 
ś.-ar 42/6 
ś.-dı 41/56; 47/20 
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ś.-dılar 37/28; 37/36 
ś.-duġuŋuz 45/4; 45/5  
ś.-madılar 47/22 
śatun: Bedelini ödeyerek birşey alma 
ś. al-: Satın almak 47/19 
ś.-acaġız 43/4  
ś.-anlardan 47/14 
ś.-dı 39/1; 47/20; 49/30 
ś.-dum 47/23 
ś.-madı 47/22 
ś.-maġa 42/10; 42/3; 42/5; 42/7; 43/20  
ś.-maķ 41/57; 43/22 
ś.-mış 50/13 
ś.-uŋ 43/2 ; 44/25 
savt-ı bülend: (Ar.+Far.) Kuvvetli ses, 
seda 45/2 
sayıl-: Sayılmak 
s.-madan 41/49  
sāyir: (Ar. sāǿir) Diğer, başka 42/5 
sazlıķ: Sazları bol olan yer 
s.-da 41/18; 41/2 
sebįl: (Ar.) Su dağıtılan yer 49/17 
secde: (Ar.) Secde 
s. eyle-: Eğilmek, yer öpmek 
s.-di 47/31 
segirt-:Koşmak 
44/4 
selāmet: (Ar.) Selamet 44/17 
selāmetlik: (Ar.+T.) Selamet 
s.-ini 37/14; 37/14 
semiz: Bakımlı, semiz 41/2; 41/18; 
41/20; 41/4 
semizlik: Bakımlılık 
s.-inden 45/18  
semt: (Ar.) taraf, cihet, yön 
s.-inde 47/11 
sen: Sen zamiri 38/23; 39/9; 41/40; 
43/8; 44/18; 44/21; 45/10; 45/11; 
46/30; 49/3; 49/3 
s.-de 48/20 
s.-den 39/9; 41/40; 48/4 
s.-i 37/1; 40/13; 40/19; 41/41; 45/11; 
46/3; 46/4; 48/20; 48/4; 48/4; 49/8 
s.-üŋ 37/10; 41/15; 41/39; 41/44; 47/6; 
48/4; 48/6; 49/18 
s.-üŋle 46/4 
sene: Yıl, sene 
s.-lerinüŋ 47/9; 47/9 
seped: (Far.) Sepet 40/16; 40/18 
s.-de 40/17 
s.-den 40/17 
sarāy: (Far.) Büyük konak, saray  
s.-ında 45/16 
sered: Zābulun'un oğlu 46/14 
sert: Sert, katı 
s. söyleş-: Ağır konuşmak 
s.-di 42/7; 42/30 
sev-: Sevmek 
s.-dügi 44/30 
s.-dügini 37/4 
s.-er 44/20 
s.-erdi 37/3 
seyr: (Ar.) Seyir, temaşa 

s. ėt-: Temaşa etmek 
s.-meye 41/45 
sıbŧ: (Ar) Torun 
s.-larıdur 49/28 
s.-larunuŋ 49/16 
sıġır: Sığır 47/17 
s.-ları 47/1 
s.-larını 46/32; 50/8 
s.-laruŋ 45/10 
sıġ-: Sığmak 
s.-maduġı 41/49 
sıķ-: Sıkmak 
s.-ardum 40/11 
śıķıl-: Daralmak, sıkılmak 
ś.-dı (cānı) 41/8 
sıķl: (Ar.) Ağırlık, yük 45/22 
ŝıklet: (Ar.) Ağırlık, yük 
ŝ.-ini 42/21 
sınur: (Yun. sınır) Sınır, hudut 
s.-ı 49/13 
s.-ınuŋ 47/21 
sırrlu: (Ar. sirr +T.) Sırlı 49/6 
sifyon: Cād'un oğlu 46/16 
silāh: (Ar.) Silah 
s.-larıdur 49/5 
siyāĥat: (Ar. seyāhat) Yolculuk, gezi  
s.-leri 47/9 
s.-üm 47/9 
siz: 42/14; 42/16; 42/16; 42/19; 42/22; 
2/9; 44/10; 44/17; 44/27; 45/8; 50/20 
s.-de 42/16 
s.-de midür 42/16 
s.-den 42/16 
s.-e 41/55; 42/14; 42/22; 42/34; 43/14; 
43/23; 45/12; 45/18; 45/7; 47/16; 
47/23; 49/1; 49/1 
s.-i 46/33; 47/23; 48/21; 50/21; 50/24; 
50/24; 50/25 
s.-ünle 44/23 
s.-üŋ 37/7; 43/6; 45/20; 47/24; 47/24 
s.-üŋle 42/38; 43/3; 43/5; 43/14; 48/21 
sofra: (Ar.) Sofra 
s.-yı (ķuruŋ) 43/31 
śol: Sol taraf 48/14 
ś.-unda 48/13 
soŋ:Son 49/1 
soŋra: Sonra 37/25; 38/12; 38/12; 
38/24; 38/30; 39/7; 40/1; 40/13; 40/19; 
41/1; 41/27; 41/30; 41/31; 41/4; 41/6; 
41/53; 43/2; 44/4; 45/15; 46/30; 47/10; 
47/15; 47/18; 48/1; 48/4; 48/6; 49/33; 
50/14; 50/3; 50/450/5 
śor-: Sormak 
ś.-up 38/21; 43/27; 43/7 
śoy-: Çıkarmak, soymak 
ś.-dılar 37/23 
söyle-: Söylemek 
s.-yüp 39/14 
s.-di 37/5; 44/6; 50/21 
s.-dügi 44/2; 45/27; 49/28 
s.-dügüm 41/28 
s.-dügüŋüz 43/27; 43/29 
s.-r 39/10; 44/7 

s.-r (iken) 50/17 
s.-rdi 37/22 
s.-rim 45/12 
s.-sün 44/18 
s.-yelüm 44/16  
s.-yerek 39/19 
s.-yüŋ 40/8 
s.-yüp 37/9; 39/17; 41/9; 42/29; 42/37; 
43/3 ; 46/2; 47/5; 50/4 
söyleş-: Söyleşmek 
s.-di 42/7; 42/24; 42/30; 42/7 
s.-diler 43/19; 45/15 
s.-mege 37/4 
s.-üp 50/4 
söz: Söz 41/37; 44/18 
s.-ine 44/2; 47/30 
s.-ler 39/17; 49/21; 49/28 
s.-lere 43/7 
s.-leri 37/8; 44/6; 44/7 
s.-lerini 39/19; 44/24; 45/27 
s.-leriŋüz 42/16; 42/20 
s.-lerüŋüze 44/10  
śu: Su 
37/24; 43/24; 49/4 
ś .-dan 49/12 
suǿal: (Ar.) Sorma, sorulma 
s. ėt-: Soru sormak 
s.-üp 37/15; 40/7; 44/19 
śuçlu: Suçlu, kusurlu 43/9 
ś.-yız 42/21 
ś. ol-: Kusurlu olmak 
ś .-ayım 44/32 
śuçsız: Suçsuz 44/10 
suħara: (Ar.) Evlenmekle meydana 
gelen yakınlık 41/8 
śulb: (Ar.) Zürriyet 
ś.-inden 46/26 
śultān: (Ar.) Sultan 
ś.-ı 42/30; 42/33; 45/9 
s.-um 42/10  
ś.-uma 47/18 
ś.-umdan 47/18 
ś.-umuŋ 47/18; 47/25 
śun-: Uzatmak, sunmak 
ś.-dı 38/28 
suni: Cād’ın oğlu 46/16 
sükūn: (Ar.) Durma; oturma 
s. ėt-: Yerleşmek, oturmak 
s.-mekle 47/4 
süri: Sürü, topluluk hali krş. sürü 
46/32 
s.-lerden 38/17 
s.-leri 37/2; 47/1; 47/17 
s.-lerime 47/6 
s.-lerine 47/4 
s.-lerini 37/16; 47/17; 50/8 
s.-leriŋizün 47/16 
s.-leriŋüzi 47/16 
s.-lerüŋ 37/14; 45/10  
s.-si 47/17; 47/18 
s.-sini 37/12 
sürü: Sürü, topluluk hali krş. süri 
s.-lerini 46/6; 46/32 
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s.-sinüŋ 38/12 
şarāb: (Ar.) Şarap 49/11 
ş.-dan 49/12 
şarķ: (Ar.) Doğu 41/23; 41/27 
şarķ yeli: (Ar.+T.) Doğu rüzgarı 
ş.-nden 41/6 
şaş-: Şaşmak 
ş.-duķları 45/3  
şavul: KenǾāniyye'nin oğlu 46/10 
şedįd: (Ar.) şiddetli, katı 50/10; 50/11 
şeħim: Yer adı 
ş.-de 37/12; 37/13 
ş.-e 37/14 
şehr: (Ar.) Şehir 
ş.-den 44/4 
ş.-e 44/13 
ş.-inüŋ 41/45; 41/50; 46/20 
ş.-lerde 41/48 
ş.-lere 47/21 
ş.-lerüŋ 41/35; 41/48 
ş.-üŋ 41/48 
şemǾun: 42/36; 48/5; 49/5 
ş.-ı 42/24; 43/23 
ş.-uŋ 46/10 
şemron:İsāharon'un oğlu 46/13 
şeriǾat: (Ar.) Doğru yol 49/10 
şey: Harhangi bir şey 40/15; 43/16 
ş.-leriyle 45/23 
şeyħ: (Ar.) Kabile reisi 
ş.-leri 50/7 
şikār: (Far.) Av 
ş.-dan 49/9 
ş.-ı 49/27 
şila: Yahūda’nın oğlu 38/11; 38/14; 
38/5; 46/12 
ş.-ya 38/26 
şilo: Hz. Yakup'un oğlu 49/10 
şimden: Bundan sonra 46/30 
şimdi: Şimdi, şu an 37/20; 45/5 
ş.-ye (dek) 43/10; 44/28 
şol: Sıfat 39/20; 49/30 
ş. (ādemden) 38/25 
şöyle: Şöyle 39/19; 41/49 
şuǾa: Kenani bir insan 38/2 
ş.-nuŋ 38/12 
tā: (Far.) Ta ki, kadar, değin 37/10; 
38/11; 39/16; 42/15; 45/11; 46/34; 
48/15; 49/10; 49/26; 50/20 
taǾaccüb: (Ar.) Şaşa kalma 
t. ėt-: Şaşıp kalmak 
t.-üp 43/33  
taǾām: (Ar.) Yemek, aş 
t.-ından 40/17 
tabut: (Ar.) Tabut, sandık 
t.-a 50/26 
tafśįl: (Ar.) Etraflı olarak, etraflıca 
43/7 
ŧaġcıġaz: Tepecik 
ŧ.-laruŋ 49/26 
taĥammül: (Ar.) Dayanma, katlanma 
t.- ėt-: Dayanmak 
t.-üp 43/31  
t.-meyüp 45/1 

taĥķįķ: (Ar.) Doğru olup olmadığını 
araştırma 37/33; 37/35; 50/24 
taĥķįķan: (Ar.) Gerçekten 42/21 
taĥśįl: (Ar.) Elde etme, toplama 
t. ėt-: Toplamak 
t.-üp 41/35; 41/48 
taħt: (Far.) Taht 41/40 
ŧaķ-: Takmak, geçirmek 
ŧ.-dı (boġazına)41/42 
ŧāķat: (Ar.) Güç, kuvvet 
ŧ.-ümüŋ 49/3 
taķrįr: (Ar.) Anlatma, anlatış 
t. ėt-: Anlatmak 
t.-üp 40/9 
t.-dügümüzde 41/12 
t. eyle-: Anlatmak 
di 41/8 
ŧalep: (Ar.) İsteme, istenme 
ŧ. eyle-: İstenmek 43/9  
ŧ. ol-: İstenilmek 
ŧ.-unur 42/22 
ŧanış-: Tanışmak 
ŧ.-dum 41/24 
ŧapın-: Hürmet etmek, saygı 
göstermek; af dilemek; yüceltmek 
ŧ.-alar 49/8 
ŧ.-dılar 42/6; 43/26; 43/28 
ŧ.-up 37/10 
ŧ.-urlar 37/7; 37/9 
ŧarıl-: Küsmek, üzülmek 
ŧ.-dı 39/19 
ŧaş:Taş 
ŧ.-ı 49/24 
ŧaşı-: Taşımak 
ŧ.-maġa 49/15 
ŧaşķın: Taşkın 
ŧ. ol-: Dışarı taşmak 
ŧ.-up 49/4 
ŧaşra: Dışarı 
ŧ.-ya 39/12; 39/13; 39/15; 39/18; 43/31 
ŧavar: Mal 
ŧ.-larıŋuzı 45/17 
ŧ.-laruŋ 47/18 
taǾbįr: (Ar.) Tabir, yorum 
t.-e 40/5; 41/11 
t.-i 40/12; 40/18 
t.-ler 40/8 
t. ėt-: Yorumlamak 
t.-er 41/8; 41/15 
t.-er (yoķ) 40/8 
t.-ersin 41/15 
t.-di 41/12; 41/13 
t.-dügini 40/16 
t.- eyle-: Yorumlamak 
t.-di 41/12 
t.-miş 40/22 
tarįk: (Ar.) yol 
t.-da 42/4 
tarla: Tarla, arazi 47/24;49/30 
t.-nuŋ 37/7; 41/48; 49/32 
t.-sında 49/29 
t.-sındadur 49/30 
t.-sını 47/20 

t.-sınuŋ 50/13 
tavķ: (Ar.) Gerdanlık 
t.-ı 41/42 
taǾyın: (Ar.) Erzak 
t.-ı 47/22; 47/22 
taǾyįn: (Ar.) Ayırma, belli etme 
t. ėt-: Belirlemek 
t.-üp 39/4 
t. eyle-: Belirlemek 
t.-sün 41/34 
tednįs: (Ar.) Kirletme 
t. eyle-: Kirletmek 
t.-düŋ 49/4 
tefeǿül: (Ar.) Fal açma, fala bakma 
t.- ėt-: Fala bakma, hayra yormak 
t.-e 44/15 
t.-dügi 44/5  
tefrįķ: (Ar.) Ayırma, seçme 49/7 
teġarrüb: Gurbette olma 
t.- eyle-: Gurbette olmak 
t.-yüp 42/7  
t.-di 46/1  
tekrār: (Ar.) Yine, bir daha 38/5; 
41/5; 44/25; 46/4 
telef: (Ar.) Yok etme, öldürme 
t. ėt-: Yok etmek 
t.-ecekdür 41/30 
temām: (Ar.) Tamam 41/1; 43/2; 
43/21; 44/12; 46/18; 47/18; 49/33 
t. ol-: tamamlanmak  
t.-duķtan 41/53; 50/3 
t.-ıyor 50/3 
t.-up 47/29 
teǿħįr: (Ar.) Geriye bırakma 
t. ėt-: Ötelemek 
t.-me 45/9  
terciĥ: (Ar.) Daha çok beğenme, üstün 
tutma 
t. eyle-: Birinden biri istemek 
t.-di 48/20 
tercümān: (Ar.) Çevirici, tilmaç 42/23  
tesellį: (Ar.) Avutma, avundurma 
t. al-: Avutmak 
t.-maķdan 37/35 
t.- vėr-: Avutmak 
t.-mege 37/35 
t.-üp 50/21 
teslįm: (Ar.) Teslim 
t. ėt-: Bırakmak, vermek 
t.-mişdür 39/8 
t. eyle-: Vermek, teslim etmek 
t.-di 39/22; 39/4 
teveccüh: (Ar.) Yönelme, çevrilme 
t. ėt-: Yüz çevirmek, yönelmek 
t.-e 46/28 
tevlįd: (Ar.) Doğurma, doğurtma; 
meydana getirme 
t.- ėt-: Doğurtmak 
t.-dügüŋ 48/6 
tezevvüc: Evlenme, zevce edinme 
t. eyle-: Evlenmek 38/8 
tıraş: (Far. terāş) Saç sakalı kesme işi, 
yülüme 
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t. ol-: Saç sakalı kesmek 
t.-up 41/14 
ticāret: (Ar.) Alım satım 
t. eyle-: Ticaret yapmak 
t.-yeceksiŋiz 42/34  
timnaŝ: Yer adı 38/12; 38/14; 38/14 
t.-e: 38/12; 38/13 
tįz: (Far.) tez çabuk 41/32; 43/30; 
45/9; 49/23 
tiz endāz: (Far.) Hızlı atıcılar 
t.-lar 49/23 
ŧoġ-: Doğmak 
ŧ.-an 48/5 
ŧ.-dı 41/50 
ŧ.-duġum 48/15 
ŧ.-mış 37/3; 43/33; 44/20 
ŧ.-mış (idi) 48/14 
ŧ.-mış (oġulları) 46/27 
ŧ.-mışdur 48/18 
ŧ.-mışuŋ 41/51 
ŧ.-up 50/23 
ŧ.-uracaķ (zamānda) 38/27 
ŧoġış: Doğmuş 
ŧ.-ına 43/33 
ŧoġır-: Doğurmak krş. ŧoġur- 
ŧ.-dıġı 38/5 
ŧ.-dıġı (zamān) 38/28 
ŧ.-mışdur 41/50 
ŧoġur-: Doğurmak krş. ŧoġır- 
ŧ.-dı 44/27; 46/15; 46/18; 46/20; 46/25 
ŧ.-dılar 46/20 
ŧ.-dugı 46/22 
ŧ.-up 38/3; 38/4; 38/5 
toħm: (Far.) Bitki oluşumunu sağlayan 
tane 47/19; 47/23 
ŧokuş-: Savaşmak 
ŧ.-masın (ġażabuŋ)44/18 
ŧolaş-: Dolaşmak 
ŧ.-mış 41/46 
ŧoldur-: Doldurmak 
ŧ.-up 42/25  
ŧolu: Dolgun 41/5; 41/7; 41/22 
toldur-: Doldurmak 44/1 
ŧopraķ: Toprak 47/19; 47/20 
ŧ.-ı 47/26 
ŧ.-ını 47/22 
ŧ.-umuz 47/19; 47/19 
ŧ.-umuzdan 47/18 
ŧ.-umuzı 47/19 
ŧ.-uŋuzı 47/23 
ŧ.-larını 47/22 
ŧul:Dul 
ŧ.-ķal-: 38/11 
tūlaǾ: İsāharon'un oğlu 46/13 
tulıġ: Tulum 
t.-ınuŋ 38/14 
ŧullıķ: Dulluk 
ķ.-ınuŋ 38/19 
ŧur-: Durmak, beklemek 
ŧ.-anlaruŋ 45/1 
ŧ.-dı 37/7; 49/24 
ŧ.-dılar 43/15 
ŧ.-duġı 41/46 

ŧ.-ıyor 41/1 
ŧ.-ıyordum 41/17 
ŧ.-up 37/7 
ŧ.-ur 42/35; 47/26 
ŧ.-urlar 41/3 
ŧ.-arlar 37/4; 46/34 
ŧ.-dı 37/11; 37/34; 42/30 
ŧ.-maķ 39/17 
ŧ.-mışlar 37/8 
ŧ.-uŋ 43/23 
ŧ.-up 39/12; 47/27 
uc: Uç 
u.-ında 49/26 
ufaķ: Ufak, küçük 41/23 
uġra-: Uğramak, rastlamak 
u.-maya 42/4 
u.-yup 38/16 
uġur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan 
belirti 
u.-ına 41/16 
uġurla-: Uğurlamak 
u.-yavuz 44/8  
uġurlan-: Uğurlanmak 
u.-dum 40/15 
Ǿulema: (Ar.) Alimler 
u.-sını 41/8 
um-: Beklemek 
u.-az (idüm) 48/11 
unudul-: Unutulmak 
u.-ur 41/30 
unut-: Unutmak 
u.-dı 40/23 
ur-: Vurmak; koymak; takmak 
u.-mayalum 37/21 
uşaķ: Çocuk 
u.-lar 45/19 
u.-larımız 43/8 
u.-larını 46/5  
u.-larıŋuza 47/24 
uyan-: Uyanmak 
u.-dı 41/4; 41/7 
u.-dum 41/21 
uyandur-: Uyandırmak 
u.-ur 49/9 
uyu-: Uyumak 
u.-yup 41/5 
uzaķ: Uzak, mesafece çok olan 44/4 
üç: Üç sayısı 38/24; 40/10; 40/12; 
40/12; 40/13; 40/16; 40/18; 40/18; 
40/19 
ü. (gün) 42/17 
uzat-: Uzatmak 
u.-up 48/14 
u.-maŋ 37/22 
üç yüz: Ü yüz sayısı 
ü. (sıķl) 45/22  
üçünci: Üçüncü 40/20; 50/23 
ü. (günde) 42/18  
üleşdür-: Paylaştırmak 
ü.-e 49/27 
ümmet: (Ar.) Bir peygambere inanan 
cemaat, taife 
46/3; 48/19; 48/4 

ü.ler 48/19; 49/10 
üst: Üst, yukarı  
ü.-ündeki 40/17 
üz(e)re: Üzere, üzerine, üstüne krş. 
üzeri, üzerü 40/13; 43/7; 49/6 
üzeri: Üzere, üzerine, üstüne krş. 
üzere, üzerü 
ü.-müze 37/8; 43/18 
ü.-nde 37/23; 40/17; 48/2; 49/17; 50/1 
ü.-ndeki 49/17 
ü.-ne 38/28; 39/5; 41/33; 41/34; 41/40; 
41/41; 41/43; 44/18; 44/21; 45/14; 
46/29; 49/22 
ü.-ŋe 38/29; 40/19 
ü.-lerine 45/15; 47/20 
üzerü: Üzere, üzerine, üstüne krş. üze-
re, üzeri 
ü.-ŋden 40/19 
üzüm: Üzüm 
ü.-leri 40/10; 40/11 
ü.-lerüŋ 49/11 
vāfir: (Ar.) Bol, çok mal 46/29 
vākiǾ: (Ar.) Vuku bulan, olan 48/3 
v. ol-: Olmak 
v.-acaġını 49/1 
v.-acaķ 44/34 
v.-an 42/29 
v.-dı 38/1; 40/1; 43/21 
v.-ursa 42/38 
vaķ(i)t: (Ar.) Vakit, zaman 
v.-de 42/35; 45/1; 46/33 
v.-i 43/25 
v.-inde 43/16 
vaķtā: (Ar.) Olduğu vakit, o vakit 
46/30 
vāli: (Ar.) Vilayeti idare eden 45/8 
v.-si (idi) 42/6 
v.-sidür 45/26 
var: Var 37/14; 38/30; 39/5; 39/8; 
40/9; 43/6; 44/20; 44/20; 45/6; 46/1; 
47/22 
v. (idi) 38/27; 39/22; 40/10; 40/17; 
41/54; 42/23; 43/1; 48/14 
v. (iken) 41/56 
v. (mı) 43/7 
v. (mıdur) 44/19 
var-: Varmak 42/2; 50/6 
v.-acaġum 48/7 
v.-acaġuŋuz 42/38 
v.-alum 43/8 
v.-ayım 37/30; 45/28; 46/31; 50/5 
v.-dı 37/14 
v.-duġum 44/30 
v.-duġumuz 43/21 
v.-duġumuzda 44/24  
v.-ırız 44/26 
v.-maz 42/38 
v.-mazız 43/5; 44/26 
v.-uŋ 41/55; 42/19; 43/2; 44/17; 44/25; 
45/17 
v.-up 43/4; 45/9 
vasıl: (Ar.) Erişen, ulaşan 
v. ol-: Kavuşmak 
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v.-dı 43/23 
vaśiyyet: (Ar.) Vasiyet, tenbih 
v.-i 49/33 
v. ėt-: Tenbihlemek 
v.üp 49/29; 50/16 
v. eyle-: Tenbih etmek 
v.-miş 50/12 
vażǾ: (Ar.) Koyma, konulma 
v. ėt-: bırakmak 
v.-ecekdür 46/4 
ve: (Ar.) Ve edatı 37/1; 37/2; 37/2; 
37/2; 37/3; 37/3; 37/4; 37/4; 37/5; 
37/5; 37/7; 37/8; 37/9; 37/9; 37/9; 
37/10; 37/10; 37/10; 37/12; 37/13; 
37/14; 37/14; 37/14; 37/14; 37/15; 
37/19; 37/20; 37/21; 37/21; 37/22; 
37/22; 37/22; 37/24; 37/24; 37/25; 
37/25; 37/25; 37/25; 37/26; 37/26; 
37/27; 37/28; 37/28; 37/29; 37/30; 
37/31; 37/32; 37/34; 37/35; 37/35; 
37/35; 38/2; 38/2; 38/3; 38/4; 38/4; 
38/5; 38/7; 38/7; 38/8; 38/8; 38/8; 
38/10; 38/12; 38/12; 38/13; 38/18; 
38/18; 38/18; 38/19; 38/21; 38/22; 
38/22; 38/24; 38/24; 38/24; 38/25; 
38/25; 38/26; 38/27; 38/28; 38/28; 
38/29; 38/30; 39/1; 39/2; 39/3; 39/3; 
39/5; 39/5; 39/5; 39/6; 39/6; 39/9; 
39/10; 39/10; 39/11; 39/11; 39/12; 
39/14; 39/14; 39/14; 39/15; 39/15; 
39/17; 39/18; 39/19; 39/19; 39/20; 
39/20; 39/21; 39/21; 39/21; 39/22; 
39/23; 40/1; 40/2; 40/2; 40/4; 40/4; 
40/5; 40/6; 40/7; 40/8; 40/10; 40/10; 
40/10; 40/11; 40/11; 40/13; 40/14; 
40/15; 40/16; 40/17; 40/17; 40/19; 
40/20; 40/21; 40/21; 40/23; 41/1; 41/2; 
41/2; 41/3; 41/3; 41/4; 41/4; 41/4; 
41/5; 41/5; 41/6; 41/6; 41/7; 41/7; 
41/7; 41/8; 41/8; 41/8; 41/8; 41/10; 
41/11; 41/12; 41/13; 41/13; 41/14; 
41/14; 41/14; 41/15; 41/15; 41/16; 
41/18; 41/18; 41/19; 41/19; 41/20; 
41/21; 41/21; 41/22; 41/22; 41/23; 
41/23; 41/24; 41/26; 41/27; 41/27; 
41/27; 41/27; 41/30; 41/30; 41/30; 
41/31; 41/32; 41/33; 41/34; 41/35; 
41/35; 41/36; 41/37; 41/37; 41/38; 
41/39; 41/39; 41/41; 41/43; 41/43; 
41/45; 41/45; 41/46; 41/47; 41/49; 
41/50; 41/51; 41/51; 41/52; 41/54; 
41/55; 41/56; 41/57; 42/2; 42/2; 42/2; 
42/6; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9; 42/13; 
42/13; 42/16; 42/18; 42/18; 42/20; 
42/20; 42/21; 42/21; 42/22; 42/23; 
42/24; 42/24; 42/25; 42/25; 42/26; 
42/27; 42/28; 42/28; 42/28; 42/30; 
42/31; 42/32; 42/33; 42/33; 42/33; 
42/34; 42/34; 42/34; 42/35; 42/35; 
42/36; 42/37; 42/37; 42/38; 43/2; 43/3; 
43/3; 43/7; 43/8; 43/8; 43/8; 43/9; 
43/11; 43/11; 43/11; 43/11; 43/11; 
43/12; 43/12; 43/13; 43/13; 43/14; 

43/14; 43/14; 43/15; 43/15; 43/15; 
43/15; 43/16; 43/16; 43/18; 43/20; 
43/21; 43/21; 43/21; 43/23; 43/24; 
43/24; 43/25; 43/26; 43/28; 43/29; 
43/29; 43/29; 43/30; 43/30; 43/30; 
43/31; 43/32; 43/32; 43/32; 43/33; 
43/33; 43/33; 43/34; 43/34; 43/34; 
43/34; 44/1; 44/2; 44/2; 44/3; 44/4; 
44/4; 44/5; 44/9; 44/10; 44/12; 44/12; 
44/13; 44/14; 44/14; 44/14; 44/16; 
44/18; 44/21; 44/21; 44/22; 44/24; 
44/25; 44/27; 44/28; 44/28; 44/29; 
44/29; 44/30; 44/31; 44/32; 44/33; 
44/34; 45/1; 45/1; 45/2; 45/2; 45/3; 
45/3; 45/4; 45/5; 45/5; 45/6; 45/7; 
45/7; 45/8; 45/8; 45/9; 45/10; 45/10; 
45/10; 45/10; 45/10; 45/11; 45/11; 
45/11; 45/12; 45/12; 45/13; 45/16; 
45/16; 45/17; 45/17; 45/18; 45/18; 
45/18; 45/19; 45/19; 45/19; 45/20; 
45/21; 45/21; 45/21; 45/22; 45/22; 
45/23; 45/23; 45/23; 45/24; 45/24; 
45/25; 45/26; 45/26; 45/27; 45/27; 
45/28; 45/28; 46/1; 46/1; 46/2; 46/3; 
46/4; 46/5; 46/5; 46/5; 46/6; 46/6; 
46/6; 46/7; 46/7; 46/8; 46/8; 46/9; 
46/9; 46/9; 46/9; 46/10; 46/10; 46/10; 
46/10; 46/10; 46/10; 46/11; 46/11; 
46/11; 46/12; 46/12; 46/12; 46/12; 
46/12; 46/12; 46/13; 46/13; 46/13; 
46/14; 46/14; 46/14; 46/15; 46/15; 
46/15; 46/16; 46/16; 46/16; 46/16; 
46/16; 46/16; 46/16; 46/17; 46/17; 
46/17; 46/17; 46/17; 46/17; 46/19; 
46/20; 46/20; 46/21; 46/21; 46/21; 
46/2; 46/21; 46/21; 46/21; 46/21; 
46/21; 46/21; 46/23; 46/24; 46/24; 
46/24; 46/27; 46/28; 46/28; 46/29; 
46/31; 46/31; 46/32; 46/32; 46/32; 
46/32; 46/33; 46/34; 47/1; 47/1; 47/1; 
47/1; 47/1; 47/2; 47/3; 47/5; 47/6; 
47/6; 47/7; 47/9; 47/10; 47/11; 47/12; 
47/12; 47/12; 47/13; 47/13; 47/13; 
47/14; 47/15; 47/15; 47/16; 47/17; 
47/17; 47/18; 47/18; 47/18; 47/19; 
47/19; 47/19; 47/19; 47/20; 47/21; 
47/22; 47/23; 47/24; 47/24; 47/24; 
47/25; 47/26; 47/27; 47/27; 47/27; 
47/28; 47/28; 47/29; 47/30; 47/31; 
48/1; 48/2; 48/3; 48/4; 48/5; 48/5; 
48/6; 48/7; 48/7; 48/8; 48/9; 48/10; 
48/10; 48/10; 48/11; 48/12; 48/12; 
48/13; 48/13; 48/13; 48/13; 48/13; 
48/14; 48/14; 48/15; 48/15; 48/16; 
48/16; 48/16; 48/17; 48/17; 48/18; 
48/20; 48/21; 48/21; 48/22; 49/1; 49/3; 
49/3; 49/4; 49/5; 49/6; 49/7; 49/11; 
49/11; 49/12; 49/13; 49/13; 49/15; 
49/15; 49/17; 49/20; 49/23; 49/23; 
49/24; 49/25; 49/25; 49/26; 49/28; 
49/29; 49/31; 49/31; 49/32; 49/32; 
49/33; 50/2; 50/3; 50/4; 50/7; 50/7; 
50/8; 50/8; 50/8; 50/8; 50/9; 50/9; 

50/9; 50/10; 50/10; 50/11; 50/12; 
50/13; 50/14; 50/14; 50/15; 50/17; 
50/17; 50/21; 50/22; 50/22; 50/23; 
50/24; 50/24; 50/24; 50/24; 50/25; 
50/26; 50/26 
vefāt: (Ar.) Ölüm, ölme 
v. ėt-: Ölmek 
v.-di 49/33 
v. eyle-: Ölmek 
v.-di 48/7; 50/26 
vėr-: Vermek 38/17; 38/18; 42/37; 
47/15; 47/19 
v.-di 37/16; 38/17; 39/5; 40/21; 41/45; 
43/24; 43/24; 44/17; 45/21; 45/22; 
45/22; 47/11 
v.-diler 42/13; 43/7; 47/3 
v.-dügi 46/18; 46/25; 47/22; 48/9 
v.-dügümden 48/22 
v.-e 46/28; 49/25 
v.-e cevāb 41/16 
v.-ecegim 42/34; 47/16 
v.-ecekdür 49/20 
v.-eceksin 40/13 
v.-eler 42/25 
v.-em 45/7 
v.-emediler 45/3 
v.-esiz 47/24 
v.-eyim 38/18; 45/18; 48/22; 48/4; 
50/24 
v.-ir 49/21 
v.-irdüm 40/11 
v.-irsin 38/16 
v.-medügüm 38/26 
v.-mege 37/35 
v.-megi 47/26 
v.-mek 42/27 
v.-üŋ 47/16 
v.-üp 38/18; 40/18; 42/22; 45/26; 
46/31; 47/1; 47/17; 50/5; 50/25 
v.-üp (cevāb) 41/16 
v.-üp (filis) 40/10 
v.-üp (tesellį) 50/21 
vėril-: Verilmek 
v.-di 42/28 
v.-en 40/5; 41/11 
v.-medi 38/14 
v.-üp 48/2 
veya: (Ar.+Far.) Veya, bağlama edatı 
37/8 
vezn:(Ar.) Tartma, tartılma 
v.-ile 43/21 
vilāyet: (Ar.) İl 41/34; 41/36; 42/30 
v.-de 41/31; 41/36; 43/1; 47/4; 47/13 
v.-i 41/30; 47/6; 47/13 
v.-inde41/52; 42/5; 42/13; 45/10; 
46/12; 46/31; 46/34; 46/6; 47/4; 47/6; 
47/11; 47/14; 47/27; 48/3; 48/7;  
49/30; 50/5; 50/8 
v.-indedür 42/32; 47/1 
v.-inden 40/15; 42/7; 44/8 ; 47/1 
v.-ine 42/29; 45/17; 45/25; 46/28; 
47/26; 48/21; 50/13 
v.-lerde 41/54; 41/57 
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v.-ünüŋ 42/12; 47/15 
v.-üŋ 42/6; 42/9; 42/30; 42/33; 47/6; 
49/15; 50/11 
virān: (Ar.) Viran, yıkık, yaralı gönül 
v. ol-: Yıkılmak 
v.-maya 47/19 
yā: (Ar.) Hey, ya 37/30; 39/9; 41/44; 
44/19; 44/8; 44/8; 49/9 
yaġ: Yağ 
y.-ıyla 50/2 
yaġla-: Yağlamak, yağ sürmek 
y.-dılar 50/26 
y.-yalar 50/2 
yaġlı: Yağlı 
y. (etmek) 49/20 
yaħın: Şemun'un çocuğu 
46/10 
yaĥleyel: Zābulun'un oğlu 
46/14 ; 46/24 
yahūda: (Ar.) Hz. Yakup'un oğlu 
37/26; 38/1; 38/2; 38/6; 38/8; 38/11; 
38/12; 38/15; 38/17; 38/18; 38/20; 
38/23; 38/24; 38/26; 43/3; 43/8; 44/14; 
44/16; 44/18; 49/8; 49/9 
y.-da 49/10 
y.-nuŋ 38/7; 38/12; 46/12 
y.-ya 38/22; 38/24 
y.-yı 46/28 
yaķıl-: Yakılmak 
y.-sun 38/24 
yaķın: Uzak olmayan, yakın 
37/18; 45/10 
yaķınlıķ: Yakınlık 
y. ėt-: Yaklaşmak 
y.-medi 38/26 
yaķlaşdur-: Yaklaştırmak 48/9 
y.-dı 48/10; 48/13 
yaķlaş-: Yaklaşmak  
y.-dükde 47/29 
yalıŋız:Yalnız 
42/38; 44/20; 47/26 
yalvar-: Yalvarmak 
y.-duġı 42/21  
yāmin: Şemun'un oğlu 
46/10 
yamuyel: Şemun'un oğlu 
46/10 
yanaş-: Yaklaşmak 
y.-duķlarunda 45/4  
y.-uŋ 45/4 
y.-up 43/19; 44/18; 50/18 
yan-: Kavrulmak; içi boşalmak 
y.-mış 41/6; 41/23; 41/27 
yan:Yan, etraf, kenar 
y.-ında 38/1; 39/16; 41/1; 45/1; 49/22 
y.-uma 45/9 
y.-umda 39/15; 39/18; 48/7 
y.-umdan 44/29; 45/1 
y.-unda 41/3 
yaŋıl-: Yanılmak, hata etmek  
y.-mış 37/15 
yaǾkub: 37/1; 37/34; 42/1; 42/4; 42/6; 
42/36; 42/38; 46/5; 46/6; 46/8; 47/10; 

46/26; 46/26; 46/28; 47/28; 47/7; 47/9; 
48/3; 48/9; 49/1; 49/2; 49/33 
y.-a 42/29; 45/25; 46/15; 46/18; 46/22; 
46/25; 47/8; 48/2; 50/24 
y.-da 49/7 
y.-ı 46/5; 47/7 
y.-uŋ 37/2; 45/27; 46/19 ; 46/8; 47/28; 
49/24 
yaǾni: (Ar.) Yani 
37/23; 40/2; 47/2; 48/7 
yap-: Yapmak, meydana getirmek 
y.-dı 37/3 
yārabb: (Ar.) Ey Allah'ım 49/18 
yaramaz: Aklı başında olmayan; 
Arsız 37/33 
y. (cānvar) 37/20; 37/33 
y. (idi) 38/7 
yardum: Yardım 
y. ėt-: Yardımcı olmak 
y.-üp 49/25 
yas: Yas, üzüntü 37/35; 50/4 
y. eyle-: Üzülmek 
y.-di 50/10 
y. ŧut-: Üzülmek 
y.-dı 37/34 
y.-dur 50/11 
y.-ı 50/11 
yassaķ: Yasak 39/9 
yaşa-: Yaşamak 
y.-dı 50/22 
y.-yuŋ 42/18 
y.-yup 47/19 
yaş: Yaş, geçirilen yıl 
y.-ına 43/33 
y.-ında 37/2; 41/46; 49/26 
y.-ındasın 47/8 
y.-ları 47/28 
y.-larınuŋ 47/9 
yaşmaķ: Örtü 38/14 
y.-ını 38/19 
yat-: Bereber olmak 
y. (dėdi) 39/12; 39/7 
y.-maķ (içün) 39/14 
y.-maķ 39/10 
yat-: Yatmak; defn edilmek 
y.-an 49/25 
y.-ayım 47/30 
y.-duġı 49/9 
y.-ur 49/14 
yavru: Yavru 
y.-sıdur 49/9 
yavuz: Kötü 
y. (idi) 49/7 
yayķa-: Çalkalamak 
y.-maķ 43/24 
y.-yup 43/31  
yay: Yay 
y.-um 48/22 
ye-: Yemek 
y.-dügi 39/6 
y.-dükden 43/2 
y.-mege 37/25 
y.-mek 43/16; 43/32; 47/24 

y.-rler 47/22 
y.-rlerdi 40/17 
y.-seler 43/25 
y.-seler (gerek) 43/16  
y.-yecegi 47/24 
y.-yeceklerdür 40/19 
y.-yen 43/32 
y.-yesiz 45/18 
y.-yüp 49/27 
yedi: 37/20; 37/33; 41/18; 41/19; 41/2; 
41/20; 41/22; 41/23; 41/24; 41/26; 
41/26; 41/26; 41/26; 41/27; 41/27; 
41/27; 41/27; 41/29; 41/3; 41/30; 
41/34; 41/36; 41/4; 41/47; 41/48; 41/5; 
41/53; 41/54; 41/6; 41/7; 50/10 
y. (cān) 46/25 
yel: Yel, rüzgar 
y.-inden 41/23; 41/27; 41/6 
yem:Hayvan yiyeceği 
42/27; 43/24; 47/17 
yemįn: (Ar.) Ant 
43/3; 47/31; 50/24 
y. eyle-: Yemin etmek 47/31 
y. vėr-: Yemin söylemek 
y.-di 50/6 
y.-üp 50/5; 50/25 
yemiş: Meyve, ürün 
y.-lerinden 43/11 
yeŋi: Yeni, taze 45/27 
yer: Zemin; toprak 41/47; 48/7  
y.-de 37/1; 40/3; 45/7 
y.-den 50/24 
y.-e 37/10; 38/9; 39/20; 42/6; 43/26; 
44/11; 47/23; 48/12; 50/24 
y.-e (sürüp) 42/6 
y.-i 48/4 
y.-inde (miyim) 50/19 
y.-ine 42/30; 44/33; 44/4 
y.-lerüŋ 41/57 
y.-üŋ 38/21; 38/22; 43/11; 45/18; 45/6; 
48/16 
yeryüzü: Yeryüzü, dünya  
y.-nde 41/56 
yesar: Neftāli’nin oğlu 46/24 
yet-: Yetişmek, erişmek; yakalamak 
y.-er 45/28 
yetiş-: Erişmek, yaklamak 
y.-dügüŋ 44/4 
y.-mediler 47/9 
y.-üp 44/6 
yetişdür-:Eriştirmek 
y.-di 40/10 
yetmiş: Yetmiş sayısı 50/3 
y. (idi) 46/27 
yıġın yıġın: Çok çok 41/47 
yıġ-: Toplamak, bir araya getirmek 
y.-up 41/35 
yıķ-: Yıkmak, devirmek 
y.-dılar 49/6 
yıķa-: Yıkamak 
y.-yacaķdur 49/11 
yılan: Yılan 49/17 
yıldız: Yıldız 37/9 
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yıl: Sene, yıl 40/4; 41/1; 45/11; 45/6; 
47/17; 47/18; 47/28; 47/28 
y.-da 47/18 
y.-dur 41/26; 41/26; 41/27 
y.-ı 41/53; 41/54; 45/6 
y.-ında 41/47 
y.-ları 41/50 
y.-laruŋ 41/35 
y.-uŋ 41/48 
yıllıķ: Senelik, yıllık 41/27; 41/29; 
41/30; 41/34; 41/36 
yırt-: Yırtmak, parçalamak 
y.-dı 37/29; 37/34 
y.-up 44/13 
yırtıcı: Parçalayıcı 
y. (ķurd) 49/27 
yırtıķ: Parçalanmış 38/29 
y. ėt-: Parçalamak 
y.-düŋ 38/29 
yigirmi: Yirmi sayısı 37/28 
yimna: Aşir'in oğlu 46/17 
yine: Yine, gene, tekrar  
40/13; 44/1; 49/24 
y.-de 39/10 
yişüvi: Aşir'in oğlu 46/17 
yişvā: Aşir'in oğlu 46/17 
yoķ: Yok 40/8; 42/10; 44/31 
y. (idi) 37/24 
y. (iken) 37/29; 39/11 
y.-dur 37/30; 38/21; 38/22; 39/9; 41/8; 
41/15; 41/24; 41/39; 42/36; 42/36; 
47/4; 47/13 
yoķalan-: Asarak öldürmek, yukarı 
kaldırarak öldürmek 
d.-up 40/20 
yoķla-: Yoklamak, kontrol etmek 
y.-sa 50/24 
y.-yacaķdur 50/25 
yol: Yol 45/23; 49/17 
y.-da 38/16; 42/38; 45/24; 48/7 
y.-ında 38/14; 48/7 
y.-uŋ 38/14; 38/21 
y.-ı yaŋıl-: Yolunu şaşırmak 
y.-mış 37/15 
yol azıġı:Yol yiyeceği 
y.-nı 42/25; 45/21 
yub: İsāharon'un oğlu 
46/13 
yuķaru: Yukarı, yukarıda 
y.-dan 49/25 
yūsuf: (Ar.) Hazret-i Yûsuf 37/2; 37/5; 
37/17; 37/23; 37/29; 37/33; 39/1; 39/2; 
39/4; 39/5; 39/6; 39/21; 40/3; 40/6; 
40/8; 40/12; 40/18; 40/22; 41/16; 
41/25; 41/45; 41/46; 41/46; 41/48; 
41/49; 41/51; 41/54; 41/56; 42/6; 42/7; 
42/842/9; 42/14; 42/18; 42/23; 42/24; 
42/25; 42/36; 43/16; 43/17; 43/26; 

43/29; 43/30; 44/15; 44/4; 45/1; 45/1; 
45/3; 45/4; 45/21; 45/26; 45/28; 46/4; 
46/19; 46/29; 46/31; 47/1; 47/11; 
47/12; 47/14; 47/16; 47/17; 47/20; 
47/21; 47/23; 47/26; 47/30; 47/7; 48/2; 
48/12; 48/13; 48/17; 48/18; 49/22; 
50/1; 50/2; 50/4; 50/7; 50/8; 50/10; 
50/14; 50/15; 50/17; 50/19; 50/22; 
50/22; 50/23; 50/24; 50/25; 50/26 
y.-a 37/13; 39/7; 39/10; 40/4; 40/9; 
41/15; 41/17; 41/39; 41/41; 41/44; 
41/50; 41/55; 43/25; 45/17; 46/20; 
46/28; 46/30; 47/15; 47/17; 47/5; 48/1; 
48/3; 48/11; 48/15; 48/21; 50/16; 
50/17 
y.-dan 41/57 
y.-ı 37/3; 37/28; 37/28; 39/4; 39/20; 
40/23; 41/14; 47/29 
y.-uŋ 37/31; 39/6; 39/22; 40/16; 41/42; 
41/45; 42/3; 42/4; 42/6; 43/15; 43/17; 
43/18; 43/19; 43/24; 44/2; 44/14; 
45/16; 45/27; 45/27; 46/27; 48/8; 
49/26; 50/15; 50/23 
yut-:Yutmak 
y.-dılar 41/24 
yükle-: Yüklemek 
y.-düp 45/17 
y.-yüp 42/26 
yüklen-: Yüklenmek 
y.-miş (eşek) 45/23  
y.-üp 44/12 
yüklet-: Yükletmek 
y.-di 44/13 
yüklü: Yüklü 37/25; 45/23 
yürek: Kalp 
y.-i (bayıldı) 
y. bayıl-: Yüreği acımak 
y.- 45/26  
yüz: Yüz, çehre 
y.-i 48/12 
y.-imi 43/3; 43/544/23 
y.-ine 44/26; 50/1 
y.-ini 42/24; 43/31 
y.-lerini 42/6  
y.-üni 38/15 
y.-üŋi 46/30; 48/11 
yüz ķırķ yedi: Yüz kırk yedi 
y. (yıl) 47/28 
yüz on: Yüz on sayısı 
y. (yıl) 50/22 
y. (yaşında) 
yüz otuz: Yüz otuz sayısı 
y. (yıldur) 47/9 
yüzden: Sebep 50/21 
zābulun: Liya'nın (Lea) oğlu 49/13 
z.-uŋ 46/14 
źāħire: (Ar.) Hububat; buğday 47/14 
ź.-si 41/35 

zamān: (Ar.) Vakit, zaman, devir 
37/31; 37/20; 37/34; 38/1; 38/5; 38/25; 
38/28; 40/13; 40/14; 41/41/9; 41/46; 
42/21; 42/28; 42/37; 44/18; 44/23; 
44/29; 44/30; 44/31; 44/4; 45/26; 49/9; 
50/10 
z.-da 38/27; 43/21; 48/15 
zan: (Ar.) Şüphe 
z. eyle-: Şüphelenmek 
z.-di 38/15 
zaǾf: (Ar.) Eksiklik, zayıflık 
z-ını 42/12; 42/9 
zāraĥ: Yahūda’nın oğlu 
46/12 
z.- ķo-: Zarah diye ad vermek 
z.-dılar 38/30 
zebūn: (Ar.) Zayıf, güçsüz 
41/19 
źikr: (Ar.) Anma, hatıra getirme 
ź. ėt-: Söylemek, hatırlatmak 
ź.-üp 40/14 
zilfa: (Ar.) Hz. yaǾkubun çoçukların-
dan biri 37/2 
z.-nuŋ 46/18 
zinā: (Ar.) Zina 38/24 
z.-lardan 38/24 
z.- eyle-: Zina yapmak 
z.-di 38/24 
zindān: (Ar.) Zindan 39/21 
z.-a 39/20 
z.-da 39/20; 39/22; 40/4; 40/5 
z.-ında 40/3; 40/7 
z.-uŋ 39/22; 39/23 
zįrā: (Ar.) Çünkü 37/3; 37/6; 37/17; 
37/27; 38/11; 38/15; 38/16; 39/23; 
39/9; 40/15; 41/21; 41/31; 41/51; 
41/52; 41/56; 42/21; 42/23; 42/38; 
42/4; 42/5; 43/16; 43/30; 43/32; 43/5; 
44/14; 44/18; 44/22; 44/26; 44/34; 
45/11; 45/20; 45/5; 45/6; 46/3; 45/26; 
46/34; 47/13; 47/20; 47/22; 47/4; 
48/18; 49/4; 49/6; 49/7; 49/7; 50/19 
ziyāde: (Ar.) Fazla, çok miktarda 37/3; 
37/4; 37/5; 37/8; 48/19; 48/22 
z.-siyle 39/19; 47/27; 48/16 
żiyāfet: (Ar.) Misafir kabul etme 
ż. eyle-: Toy eylemek 
ż.-di 40/20 
zorlu: (Far.+T.) Zor olan 
z. (idi) 49/7 
žulm: (Ar.) Zulüm, işkence 49/5 
źürriyet: (Ar.) kuşak, soy, döl 
ź.-i 46/6 
ź.-ini 46/7 
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