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AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE 

OLUMSUZ YAPILAR 
NEGATIVITY ON AHMED YESEVI’S WISDOMS 

Yrd. Doç. Dr. Ali Tan 

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 
Öz 
Günlük hayatta konuşmalarımız esnasında, iletişimde kullandığımız ve/veya 

yazılı metinlerde sık sık rastladığımız olumsuzluk kavramı dil biliminde ve dil bilgisin-

de genel anlamda ortak bir algılanışla tanımlanacak olursa, ‚Bir fiilde, hareketin ve dav-

ranışın gerçekleşmemesi veya olmaması‛ olarak özetlenebilir. 

Olumsuzluk, ek (-ma/-me, -maz/-mez) veya kelimeler (değil, yok, ne..ne de, so-

ru edatı, ... vb.) yoluyla elde edilir. Ek yardımıyla oluşturulan olumsuzlukta vurgu, ken-

dinden önceki hecede olduğundan anlatım farklılaştırılır. Kelime düzeyindeki olumsuz-

luklarda, cümlenin tamamının anlamsal açıdan incelenmesi gerekir. Çünkü yapıca olum-

lu anlamca olumsuz olabilir. Ya da tam tersi yapıca olumsuz anlamca olumlu olabilir. 

Bu çalışmamızda, Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri’ndeki olumsuz yapıların hik-

metlerde nasıl kullanıldığı, ifadelerde nasıl bir etkiyle anlatıma katıldığı gösterilmeye ça-

lışılacaktır. Ayrıca hikmetler incelenip en çok hangi olumsuzluk yapısının tercih edildiği 

istatistiki verilerle ortaya konulacak ve bu sonuca göre de Yesevi’deki olumsuzluk gös-

terilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Olumsuzluk, Türkçede Olumsuzluk, Yesevi’de Olumsuz-

luk, Olumsuzluk Kavramı 

 

Abstract 
If we have to define the negative concept, according the common sense of the 

linguistics and grammar rules " the act or behave is not realize or can not be ", which is 

the we are using frequently in during the daily life or/ and literature. 

Negativity meaning can get with some suffixes (-ma/-me, -maz/-mez) or some 

words (değil, yok, ne....ne de, question words,... etc) the emphasis of the subfixes nega-

tivity,  will be diversity because of the subfixes comes before the last syllable. The sen-

tence must view whole semantic and expression negativity made with words; grammar 

of the sentence can be positive but meaning can be not or opposite. 

With this study will try to show; how use ahmet Yesevi is negativity in his  

Wisdoms and effect of the this negativitys on the wisdoms and words orders. Also, the 
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wisdoms will be examined and will get statistical data about the what kind of negativity 

is used mostly. Eventually,  will be possible to show Yesevi’s negativity. 

Keywords: Negativity, Negativity In Turkish, Negativity In Yesevi, Negative 

Concept 

  

1. Giriş 

Dünya üzerinde var olan her şey kar-

şıtlıklar üzerine kuruludur. Sıcakla soğuğun, 

iyiyle kötünün, beyazla siyahın vs. varlık 

sebepleri de hep birisinin diğerini hatırlatma-

sında yatar. Bu zıtlıklar çevremizi o kadar 

kaplamıştır ki hayatımızın her alanında bunu 

olumlu ya da olumsuz hissederek yaşamı 

algılarız.  

Olumluluk veya olumsuzluk bakış 

açımıza veya kültürlere göre değişebilen kav-

ramlardır. Bir kültürde olumsuz kabul edilen 

bir davranış, başka bir kültürde olumlu karşı-

lanabilir. Ya da tam tersi olumlu algılanan bir 

davranış veya söz başka bir toplumda olum-

suz algılanabilir. Yani içinde bulunduğumuz 

çevre söylemlerimizin anlaşılmasında etkin 

rol oynar. Söylediklerimiz, bir bütünlük içeri-

sinde anlam kazanır. Bu anlam, karşıdakine 

ve/veya dinleyiciye olumlu ya da olumsuz 

algılama olarak yansır. Aynı şekilde bir olayın 

olması veya gerçekleşmesi olumlu algılanır-

ken olmaması veya gerçekleşmemesi; beklen-

tinin olmaması ise olumsuz olarak algılanır. 

Günlük hayatta konuşmalarımız es-

nasında, bildirişimde kullandığımız ve/veya 

yazılı metinlerde sık sık rastladığımız bu 

olumluluk ve olumsuzluk kavramları dil bi-

liminde ve dil bilgisinde genel anlamda ortak 

bir algılanışla tanımlanacak olursa, ‚Bir fiilde, 

hareketin ve davranışın gerçekleşmemesi 

veya olmaması olumsuzluk; gerçekleşmesi ise 

olumluluk olarak özetlenebilir. 

Çalışmamıza konu olan Ahmet Yese-

vi’nin Hikmetleri1, olumsuzluk içerip içer-

memesi bakımından ele alınmış, olumsuzluk 

ifade eden yapılar tespit edilmiştir. Bu yapı-

larda dikkatimizi çeken en önemli özellik 

                                                             
1 Bu çalışmamız, Kemâl Eraslan’ın hazırlamış olduğu 

Divân-ı Hikmet’ten Seçmeler adlı eser esas alınarak hazır-

lanmıştır. Yalnız Türkiye Türkçesindeki anlamı verilirken 

Eraslan’ın çevirisine tam olarak uyulmamış; gerektiğinde 

küçük değişikliklere gidilmiştir.  

anlam açısından veya edat kullanılarak oluş-

turulup kullanılan cümlelere rastlanmaması-

dır. Olumsuz yapı oluşturulurken kullanılan 

ek veya kelimeler (Ek: -mA-, -mas, -mAy, 

mAyIn, +sXz, nâ-, lâ-, bî-; Kelime: yok, aslâ, 

hergiz, hîç, fenâ), sınırlı sayıdadır.  

Bu çalışmada, tespit edilen olumsuz-

luk bildiren yapılar, ek ve kelime düzeyinde 

sınıflandırılıp, geçtiği örnek cümlelerle birlik-

te gösterilecek ve daha çok hangi yapıların 

tercih edildiği bir bütün olarak ortaya konul-

maya çalışılacaktır.  

1.1. Ek Düzeyinde Olumsuzluk: 

İncelediğimiz metinde ek olarak kar-

şımıza sekiz yapının (-mA-, -mas, -mAy, mA-

yIn, +sXz, nâ-, lâ-, bî-) çıktığını gördük. Bun-

lardan üçü yabancı, beşi Türkçe kökenlidir. 

Bu yapılar kullanım sıklığına göre sırasıyla şu 

şekildedir: 

1.1.1. -mA-  

Fiilden fiil yapan ve olumsuzluk bil-

diren bu eke, metnimizde 183 örnekte rastla-

dık. Bu örneklerin kullanıldığı yapıları kendi 

içerisinde sınıflayacak olursak; 

Belirli Geçmiş Zaman: 

Bu zamanla ilgili olarak metnimizde 

18 hikmette 34 örneğe rastlanmıştır. Bu örnek-

ler daha çok birinci tekil kişiyle çekimlenmiş-

tir. İçerik açısından bakıldığında Yesevî’nin 

daha çok nelerden kaçtığı, yanlış yola sap-

mamak için sergilediği tavırlar açıkça görül-

mektedir. Kendisinden bahsettiği dizelerde 

hayatının belirli bir dönemine kadar doğru 

yoldan uzak olmasının verdiği pişmanlık ve 

suçluluk duygusu yer alır. 2. Şahısla ilgili 

kısımlarda yine dolaylı olarak başkasının 

dilinden kendisine seslenir ve Allah’a yeteri 

kadar kul olmadığı dile getirilir. Diğer şahıs-

lardan bahsettiği kısımlarda daha çok insanla-

rın tarikatle ilgili olmamaları sebebiyle eleştiri 

yer alır. 

Kıvanmadım bu sözlerge kaçtım çölge 

(Eraslan, 1991: 64)). ‚İnanmadım bu sözlere 
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kaçtım çöle.‛ 

Tokuzumda tolğanmadım toğrı yolğa 

(Eraslan, 1991: 64). ‚Dokuzumda dolanma-

dım doğru yola.‛ 

Otuz yiti yaşka kirdim uyğanmadım 

(Eraslan, 1991: 78). ‚Otuz yedi yaşa girdim, 

uyanmadım.‛ 

Kan tökmedim közlerimdin bağrım izip 

(Eraslan, 1991: 86). ‚Gözlerimden kan dök-

medim, bağrımı ezip.‛ 

Cân birerde cânânımnı kılmadım yâd 

(Eraslan, 1991: 90). ‚Can verende/verirken 

cananımı kılmadım yâd.‛ 

Bilim bağlap min kılmadım bir yahşı iş 

(Eraslan, 1991: 92). ‚Bel bağlayıp kılmadım 

ben iyi bir iş.‛ 

Közlerimdin kanlar töküp yâd itmedim 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Gözlerimden kanlar 

döküp yâd etmedim.‛ 

Yüz ming türlüg mihnet saldıng dâd it-

medim (Eraslan, 1991: 100). ‚Yüz bin türlü 

mihnet verdi, dâd etmedim.‛ 

Sindin korkup hasta könglüm şâd itme-

dim (Eraslan, 1991: 100). ‚Senden korkup 

hasta gönlümü şâd etmedim.‛ 

Vahşetidin korkmadım manga bakıp 

turdılar (Eraslan, 1991: 122). ‚Hiddetinden 

korkmadım, bana bakıp güldüler.‛ 

Mezesini yutmadım aç ağzıngğa salayın 

(Eraslan, 1991: 122). ‚Lezzetini tatmadım, aç 

ağzına salayım.‛ 

Min aytmadım Allâh özi vacde kıldı 

(Eraslan, 1991: 160). ‚Ben demedim, Allah 

kendi vâde kıldı.‛ 

Eyâ dostlar hîç bilmedim min yolumnı 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Eya dostlar, hiç bilme-

dim ben yolumu.‛ 

Gaybet sözdin hîç yığmadım min tilimni 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Gaybet sözden hiç al-

madım ben dilimi.‛ 

Eyâ dostlar hîç bilmedim mîn yolumnı 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Ey dostlar, hiç bilmedim 

ben yolumu.‛ 

Sacâdetka bağlamadım min bilimni 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Saadete bağlamadım 

ben belimi.‛ 

Mâ-sivâdın hîç yığmadım min tilimni 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Mâsivadan hiç çekme-

dim ben dilimi.‛ 

Yoldın çıkıp azğanımdı bilmedim min 

(Eraslan, 1991: 246). ‚Yoldan çıkıp azışımı 

bilmedim ben.‛ 

Hak sözini kulakımğa almadım min 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Hak sözünü kulağıma 

almadım ben.‛ 

Bu dünyâdın kiterimni bilmedim min 

(Eraslan, 1991: 246). ‚Bu dünyadan gidişimi 

bilmedim ben.‛ 

Ümmetim dip min içmedim toyup aşnı 

(Eraslan, 1991: 264). ‚Ümmetim diyip yeme-

dim ben doyunca aşı.‛ 

Hak’ka kulluk kılmadıng dip yançıp ti-

ping (Eraslan, 1991: 70). ‚Hakk’a kulluk kıl-

madın, diyip döğüp tepin.‛ 

Baba’m aydı ey balam teklîf kılmadıng 

manga (Eraslan, 1991: 124). ‚Babam dedi: Ey 

çocuk, külfet vermedin bana.” 

İş kılmadıng sin Tengrige kögsin tişip 

(Eraslan, 1991: 246). ‚İş kılmadın sen Tanrı’ya 

göğsünü deşip,‛ 

Andağ Resûl Mustafâ dünyâ mâlın söy-

medi (Eraslan, 1991: 322). ‚Öyle Resûl Musta-

fa dünya malın sevmedi.‛ 

Rivâyetler bitildi hâlın anı bilmedi 

(Eraslan, 1991: 324). ‚Rivayetler yazıldı, halini 

onun bilmedi.‛ 

Hîç kilmedi mindin savâb anda ne bir-

gümdür cevâb (Eraslan, 1991: 336). ‚Hiç gel-

medi benden sevap, orada ne veririm cevap.‛ 

Menlik birle tarîkatke kirmediler (Eras-

lan, 1991: 172). ‚Benlik kılıp tarikate girmedi-

ler.‛ 

Cândın kiçmey yolğa kadem koymadılar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Candan geçmeden yola 

ayak koymadılar.‛ 

Nefs öltürmey teslîm fenâ bolmadılar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Nefs öldürmeden teslim 

fena olmadılar.‛ 

Mürşid bolmay hergiz murâd tapmadı-

lar (Eraslan, 1991: 184). ‚Mürşid olmadan aslâ 
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murat bulmadılar.‛ 

Zâr yığlaban kiçe bîdâr bolmadılar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Çok ağlayarak gece 

uyanık olmadılar.‛ 

Köpler kilip piyâde koymadılar şehzâde 

(Eraslan, 1991: 294). ‚Çoklar gelip piyade, 

koymadılar şehzâde,‛ 

Bilmediler mollalar ene’l-haknı macnâsın 

(Eraslan, 1991: 334). ‚Bilmediler mollalar 

Ene’l-hak’ın mânasın.‛ 

Geniş Zaman:  

Metnimizde sadece 2 hikmette bu 

zamanla oluşturulan 9 örneğe rastlanmıştır. 

Bu yapıda daha çok kendisinin ne kadar aciz 

olduğunu, ne kadar ömrünün kaldığını bil-

mediğini ve bu sebeple sürekli ibadet etmesi 

gerektiği üzerinde durulmuştur.  

Kul Hâce Ahmed tâcat kıl cömrüng bil-

mem niçe yıl (Eraslan, 1991: 310). ‚Kul Hâce 

Ahmed ibadet et, ömrün bilmem nece yıl.‛ 

Eyâ dostlarım ölsem min bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). Ey dostla-

rım, ölsem ben, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Gûrge kiriben yatsam min bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Kabre 

girerek yatsam ben, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Soruğ su’âlım sorsalar bilmem ki hâlım 

ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Suallerimi sorsa-

lar, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Kalmaz 

bütün bir üstühan, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Müşkil irür pes kâr u bâr bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Müşkül 

olur o halde kâr, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Ger kılsalar yüz ming azâb bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Eğer kılsa-

lar yüz bin azap, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Kılğan camellering kanı bilmem ki hâlım 

ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Kıldığın ameller 

hani, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Dimegil cömrüngdür uzun bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Deme sen 

ömrümdür uzun, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Gelecek Zaman: 

Bu zamanla oluşturulan yapılardan 

metnimizde 4 hikmette toplam 5 örneğe rast-

lanmıştır. Bu örnekler Türkiye Türkçesine 

çevrilirken kip kaymasına uğrayabilmektedir. 

Cürm ü cisyân girihm pîrge barıp çiçme-

gey (Eraslan, 1991: 122). ‚Cürüm ve isyan 

düğümlerini pîre varıp çözmeyecek,‛ 

Îmân islâmın alıp hâl-i dilin sormagey 

(Eraslan, 1991: 122). ‚İmanını, dinini alıp gö-

nül halini sormayacak,‛ 

Ducâ kılay körmegeyler mihnet zahmet 

(Eraslan, 1991: 130). ‚Dua kılayım, görmesin-

ler mihnet, zahmet.‛ 

Kulakka almağay bu sözni nâdân (Eras-

lan, 1991: 268). ‚Kulağa almazsa bu sözü 

nâdan.‛ 

Mescid sarı kilmegey rızâ bolung dostla-

rım (Eraslan, 1991: 314). ‚Mecide de gelmez-

ler, râzı olun dostlarım.‛ 

Şart: 

Metnimizde 13 hikmette toplam 27 

örneğine rastlanmıştır. Bu çekimde hikmetler 

özelliği gereği daha çok ikinci kişiye hitap 

olarak hazırlanmıştır denilebilir. Böyle yapar-

san iyi, böyle yaparsan kötü olur tarzında 

sıralanmıştır.  

Kilmesem min rüsvâ bolup halklar ara 

(Eraslan, 1991: 182). ‚Gelmeseydim, rüsva 

olup halklar ara.‛ 

Bendem birse min birmesem manga uyat 

(Eraslan, 1991: 264). ‚Bendem verse, ben ver-

mesem, ayıp olur.‛ 

Rûz-ı mahşer rahm itmeseng hâlım tebâh 

(Eraslan, 1991: 80). ‚Mahşer günü rahm etme-

sen, harap halim.‛ 

Kul Hâce Ahmed ir bolmasang ölgen 

yahşı (Eraslan, 1991: 86). ‚Kul Hâce Ahmed, er 

olmasan, ölmen iyi.‛ 

Pîr-i muğân hızmetide hâk bolmasang 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Pîr-i muğân hizmetinde 

toprak olmasan,‛  

Hak yolıga kirip bolmas pâk bolmasang 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Hak yoluna giremezsin, 

pâk olmasan.‛ 

Muhabbetni şevkı birle cân birmese 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Muhabbetin şevki ile can 

vermese,‛ 
cIşk bâğını mihnet tartıp kögertmeseng 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Aşk bağını mihnet ile 
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göğertmesen,‛ 

Hârlık tartıp şom nefsingni öldürmeseng 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Hor görülüp şom nefsini 

öldürmesen,‛ 

Allâh diben içke nûm toldurmasang 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Allah! diyip içine nur 

doldurmasan,‛ 

Hak zikrini mağz-ı cândın çıkarmasang 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Hak zikrini can içinden 

çıkarmasang,‛  

Üç yüz altmış tamurlarıng tibretmeseng 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Üç yüz altmış damarını 

tepretmeseng.‛ 

Tört yüz kırk tört sünğeklering kül kıl-

masang (Eraslan, 1991: 110). ‚Dört yüz kırk 

dört kemiğini kül kılmasan,‛ 

Bu yollarda cân birmesenğ imkânı yok 

(Eraslan, 1991: 114). ‚Bu yollarda can verme-

sen, imkânı yok.‛ 

Şerîcatda tarîkatda pîr tutmasang (Eras-

lan, 1991: 140). ‚Şeriatte, tarikatte pir tutma-

san,‛ 

Hakîkatda cân u tendin pâk ötmeseng 

(Eraslan, 1991: 140). ‚Hakikatte candan, ten-

den tam geçmesen,‛ 

Şu câlemde rüsvâ bolup kan yutmasang 

(Eraslan, 1991: 140). ‚Bu âlemde rüsva olup 

kan yutmasan,‛ 

Dihkân irmes kitmen çapıp nân birmese 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Köylü değil, çapa yapıp 

nan vermese.‛ 

Runda yığlap âhirette cân birmese (Eras-

lan, 1991: 112). ‚Burada ağlayıp âhirette can 

vermese.‛ 

Ey bî-haber cışk ehlidin beyân sorma 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Ey habersiz, aşk ehlin-

den beyan sorma.‛ 

Derd istegil cışk derdige dermân sorma 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Dert iste sen, aşk derdi-

ne derman sorma.‛ 
cÂşık bolsang zâhidlerdin nişân sorma 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Aşık olsan, zâhidlerden 

nişan sorma.‛ 

Derd bolmasa Mevlâm kimge şifâ kılsun 

(Eraslan, 1991: 144). ‚Dert olmasa, Mevlâ’m 

kime şifa kılsın? 
cIşk bolmasa tanıp bolmas Mevlâ’m sini 

(Eraslan, 1991: 154). ‚Aşk olmasa, tanımak 

olmaz Mevlâ’m seni.‛ 

Könglüngizde cışk bolmasa manga 

yıglang (Eraslan, 1991: 136). ‚Gönlünüzde aşk 

olmasa, bana ağla.‛ 

Her kim ümmet min dise Resûl işin 

koymasa (Eraslan, 1991: 288). ‚Her kim ‘üm-

metim’ dese, Resûl işini koymasa,‛ 

Kudret bolsa yörüngiz küç bolmasa tu-

rungız (Eraslan, 1991: 314). ‚Kudret olsa, gidi-

niz, güç olmasa, durunuz.‛ 

Müşkildür câsî bende ümmet dimese an-

da (Eraslan, 1991: 288). ‚Müşküldür âsî bende, 

ümmet demese orda,‛ 

Şefkat bolmasa sindin ne kılğay min 

Hudâyâ (Eraslan, 1991: 300). ‚Şefkat olmasa 

senden, ne yaparım Allah’ım?‛ 

Emir: 

Daha çok ikinci tekil ve çoğul kişi 

emir kipinin kullanıldığı bu yapıda, hikmetle-

rin söylenme/yazılma gereği karşıdakini kötü-

lükten alıkoymak için yapma, itme, bolma vb. 

yapılarla uyarı anlamıyla oluşturulduğu dü-

şünülmektedir. Bunun yanında üçüncü kişi 

örnekleri de bulunmaktadır. Metnimizde 19 

hikmette bununla ilgili 60 örneğe rastlanmış-

tır. 

Sünnet irmiş kâfir bolsa birme âzâr 

(Eraslan, 1991: 56). Sünnet imiş, kâfir de olsa, 

incitme sen.‛ 
cIşk dacvâsın manğa kılma câşık (Eras-

lan, 1991: 110). ‚Aşk davasını bana kılma, 

sahte âşık.‛ 

Pîrğa kadem koyğanda yâd itme ğavsu’l-

ğıyâs (Eraslan, 1991: 116). Pir yoluna girende 

anmayın gavsu’l-gıyas.‛ 

Zâhid bolma câbid bolma câşık bolgıl 

(Eraslan, 1991: 114). ‚Zahid olma, âbid olma, 

âşık ol sen.‛ 

Eyâ ğafil ak zikrini tildin koyma (Eras-

lan, 1991: 170). ‚Eya gâfil, Hak zikrini dilden 

koyma.‛ 

Dünyâlıkdın bir zerreni kolğa alma 
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(Eraslan, 1991: 170). ‚Dünyalıktan bir zerreyi 

ele alma.‛ 

İrenlerni arkasıdın hergiz kalma (Eras-

lan, 1991: 170). ‚Erenlerin arkasından asla 

kalma.‛ 

Kul Hâce Ahmed özdin kiçmey dacvâ 

kılma (Eraslan, 1991: 174). ‚Kul Hâce Ahmed, 

kendinden geçmeden dâva kılma.‛ 
cÂşıklığı uluğ işdür ğâfil bolma (Eras-

lan, 1991: 174). ‚Âşıklığı ulu iştir, gâfil olma.‛ 

Halk içinde câşık min dip tilge alma 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Halk içinde âşığım di-

yip, dile alma.‛ 

Dervîş bolsang tâcat kılğıl kılma riyâ 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Derviş olsan, tâat kıl sen, 

kılma riya.‛ 

Ol nâdânğa ülfet kılma cânım algil 

(Eraslan, 1991: 206). ‚O cahile ahbap kılma, 

canımı al sen.‛ 

Ey nâ-insâf Allâh bile kılma bâzî (Eras-

lan, 1991: 210). ‚Ey insafsız, Allah ile kılma 

bâzî.‛ 

Köz yaşıngnı riyâ kılma Hak’nı tanı 

(Eraslan, 1991: 210). ‚Göz yaşını riya kılma, 

Hakk’ı tanı.‛ 

Hak yâdıdın lahza ğâfil bolup yörme 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Hak yâdından bir an 

gâfil olup yürüme.‛ 

Mâ-sivâğa câkil irseng köngül birme 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Mâsivaya akıllı isen, 

gönül verme.‛ 

Yalğan câşık bolup yörme tangla uyat 

(Eraslan, 1991: 220). ‚Sahte âşık olup yürüme, 

yarın hicap.‛ 
cÂşık bolsang yalğan dacvâ kılma zinhar 

(Eraslan, 1991: 222). ‚Âşık olsan, yalan dâva 

kılma zinhar.‛ 
cÂşık işi âsân imes kılma bâzî (Eraslan, 

1991: 222). ‚Âşık işi kolay değil, kılma bâzî.‛ 

Ey birâder münâfıkka bolma ülfet (Eras-

lan, 1991: 266). ‚Ey birader, münafıka olma 

sen ülfet.‛ 

Sin sin mining penâhım ğazab kılma 

ilâhım (Eraslan, 1991: 308). ‚Sensin benim 

penahım, gazap kılma ilâhım.‛ 

Kıvanma mâl u mülkingge kurutur bu 

ecel âhir (Eraslan, 1991: 312). ‚Güvenme mal 

ve mülküne, kurutur bu ecel  

Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdânlarğa 

aytmagıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Kul Hoca Ah-

med, sözünü cahillere söyleme.‛ 

Sözni aytıp nâdânğa pûçek pulğa satma-

gıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Söz söyleyip cahile, 

değersiz pula satma.‛ 

Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet 

tartmagıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Açlıktan ölsen 

bile, namerde minnet etme.‛ 

Yüz ming belâ başka tüşse ingrenmegil 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Yüz bin belâ başa düşse, 

inleme sen.‛ 

Tâcat kılğıl kiçe kopup hîç yatmagil 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Tâat kıl sen, gece kalkıp 

hiç yatma sen.‛ 
cÂkil bolsang nâdânlarğa sır aytmagil 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Akıllı isen, cahillere sır 

deme sen.‛ 

Kul Hâce Ahmed bende min dip urmagil 

lâf (Eraslan, 1991: 210). ‚Kul Hâce Ahmed, 

bendeyim diyip vurma sen lâf.‛ 

Inanmağıl mâlınga bir kün koldın kitere 

(Eraslan, 1991: 310). ‚İnanma sen malına, bir 

gün elden gider ya.‛ 

Hâce Ahmed macsiyet birle hayâtıng kıl-

mağıl zâyic (Eraslan, 1991: 312). ‚Hâce Ahmed 

mâsiyet ile hayatını kılma zayi.‛ 

Dimegil cömrüngdür uzun bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 316). ‚Deme sen 

ömrümdür uzun, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Aytmağıl ene’l-hak dip kâfir boldung 

Mansûr dip (Eraslan, 1991: 324). ‚Deme ‘Ene’l-

hak’ diye, kâfir oldun  

Mansur diye,‛ 

Dûzeh içre bolmasun dip ğamım yidi 

(Eraslan, 1991: 106). ‚Cehennemde olmasın 

diyip tasalandı.‛ 

Ducâ kılay körsetmesün anga dîdâr 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Dua kılayım, gösterme-

sin ona didar.‛ 

Mindin selâm dostlarğa taleb yâdın 

koymasun (H-62/1). ‚Bizden selam dostlara, 

talep yâdını koymasın.‛ 

Dîdâr taleb kılsalar hergiz ğâfil bolma-

sun (Eraslan, 1991: 322). ‚Didar talep kılsalar, 

aslâ gâfil olmasın.‛ 
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İçi taşı köyüben seherlerde yatmasun 

(Eraslan, 1991: 322). ‚İçi dışı yanarak seher-

lerde yatmasın.‛ 

Her çend hârlık körseler köngül özge 

bolmasun (Eraslan, 1991: 322). ‚Nece hârlık 

görseler, gönül başka olmasın.‛ 

Melâmetsiz mihnetsiz câşık min dip ayt-

masun (Eraslan, 1991: 322). ‚Melâmetsiz, 

mihnetsiz âşıkım söylemesin.‛ 

Terk itmeyin dünyânı Hak’nı söydüm 

dimesün (Eraslan, 1991: 322). ‚Terk etmeden 

dünyayı Hakk’ı sevdim,  

demesin.‛ 

Andağ bolmay câşıklar dîdâr ârzû kılma-

sun (Eraslan, 1991: 322). ‚Öyle olmadan âşık 

didar arzu kılmasun.‛ 

Ümmet bolsa Resûl’ğa dünyâ mâlın 

söymesün (Eraslan, 1991: 322). ‚Ümmet olsa 

Resûl’a, dünya malın sevmesin.‛ 

Bu kaltakdın sormang su’âl yolda kalğan 

(Eraslan, 1991:60). ‚Bu hayasızdan sual sor-

mayın, yolda kalan,‛ 

İsmacîl dik dîdâr ârzû kılmang dostlar 

(Eraslan, 1991: 172). İsmâil gibi didar arzu 

kılmayın dostlar.‛ 
cÂşık min dip yağlan dacvâ kılmang dost-

lar (Eraslan, 1991: 172). ‚Âşığım diyip yalan 

dava kılmayın dostlar.‛  

Macşûkungdın köngül özge kılmang 

dostlar (Eraslan, 1991: 172). ‚Maşukundan 

gönül ayrı kılmayın dostlar.‛ 

Ham tamaclığ birle yolğa kirmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Ham tamahlık ile yola 

girmeyin dostlar.‛ 

Mundak bolmay câşık min dip aytmang 

dostlar (Eraslan, 1991: 172). ‚Böyle olmadan, 

âşığım ben, demeyin dostlar.‛ 

Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Kılavuzsuz işbu yola 

girmeyin dostlar.‛ 

Yalğan sözlep îmânsızın kitmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Yalan diyip imansız 

gitmeyin dostlar.‛ 

Tirig ölmey dîdâr arzû kılmang dostlar 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Diriyken ölmeden didar 

arzu kılmayın dostlar.‛ 

Dîdâr körmey sırdın haber tuymang 

dostlar (Eraslan, 1991: 174). ‚Didar görmeden 

sırdan haber duymayın  

dostlar.‛ 

Cândın kiçmey cândın haber bilmeng 

dostlar (Eraslan, 1991: 174). ‚Candan geçme-

den candan haber bilmeyin  

dostlar.‛ 

Ğafil bolup hak dîdârın körmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Gâfil olup Hak didarını 

görmeyin dostlar.‛ 

Mini hikmetlerim derdsizge aytmang 

(Eraslan, 1991: 276). ‚Benim hikmetimi dertsi-

ze demeyin.‛ 

Bahâsız gevherim nâdânğa satmang 

(Eraslan, 1991: 276). ‚Bahasız cevherimi cahile 

satmayın.‛ 

Emânetdür cazîz cânğa ınanmangız 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Emanettir, aziz cana 

inanmayın.‛ 

Ey mü’minler tâcat kılıp tayanmangız 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Ey mü’minler, tâat kılıp 

dayanmayın.‛ 

Alarnı körmengiz yüzini hergiz (Eras-

lan, 1991: 272). ‚Onların yüzünü aslâ görme-

yin.‛ 

Yetîmni körsengiz ağrıtmangızlar 

(Eraslan, 1991: 282). ‚Yetimi görseniz, incit-

meyin siz.‛ 

Ğarîbni körsengiz dâğ itmengizler 

(Eraslan, 1991: 282). ‚Garibi görseniz, dâğ 

etmeyin siz.‛ 

Harâm harış yığmış mâlğa kıvanmangız 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Haram mekruh yığılmış 

mala güvenmeyin.‛ 

Sıfat-fiil: 

Bu yapıda daha çok Allah’ı düşün-

meyip, onu bilme veya öğrenme çabasında 

olmayanlara uyarı yapılmaktadır. Türkiye 

Türkçesindeki karşılığı -An sıfat-fiili olan bu 

yapıyla oluşturulan cümlelere metnimizde 12 

hikmette 23 örneğe rastlanmıştır. 

İşitmegen dostlarığa kalsun pendi (Eras-

lan, 1991: 96). ‚İşitmeyen dostlarına kalsın 
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öğüdü.‛ 

Hakdın korkup mâl u pulnı söymegenni 

(Eraslan, 1991: 130). ‚Hak’tan korkup mal ve 

pulu sevmeyenin,‛ 

Haknı aytıp bir dem yatıp uymagenni 

(Eraslan, 1991: 130). ‚Hakk’ı diyip bir an ol-

sun yatmayanın,‛ 

Yatsa kopsa Hak zikrini koymegenni 

(Eraslan, 1991: 130). ‚Yatsa, kalksa, Hak zikri-

ni koymayanın,‛ 

Tevbe kılmay Hak yanmağan ğafillerğa 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Tevbe kılıp Hakk’a 

dönmeyen gâfillere,‛ 

Sırdın macnâ tuymağanlar bîgânedür 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Sırdan mânâ duymayan-

lar bigânedir.‛ 

Aç u tokluk sûd u ziyân hîç bilmegen 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Aç ve tokluk, kazanç, 

ziyan hiç bilmeyen,‛ 

Hak yâdıdın zerre ğâfil bolmağanlar 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Hak yâdından zerre 

gâfil olmayanlar,‛ 

Yatsa kopsa Hak zikrini koymağanlar 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Yatsa, kalksa, Hak zikri-

ni koymayanlar,‛ 

Kul min tiyü Hak emrini kılmağanlar 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Kul benim diyip Hak 

emrini kılmayanlar,‛ 

Îmân islâm ahkâmların bilmegenler 

(Eraslan, 1991: 196). ‚İman, İslâm ahkâmını 

bilmeyenler,‛ 

Kudretini körüp cibret almağanlar 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Kudretini group ibret 

almayanlar,‛ 

İşitmegen barı hasretde kalsun (Eraslan, 

1991: 276). ‚İşitmeyenler hep hasrette kalsın.‛ 

Hakîkat bilmegen âdem imesdür (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Hakikat bilmeyen insan de-

ğildir.‛ 

Inanmağan ümmetin ümmet dimes Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚İnanmayan 

ümmetine ümmet demez  

Muhammed.‛ 

Bir kavlıdın kaytmağan sırrın hergiz 

aytmağan (Eraslan, 1991: 290). ‚Bir sözünden 

dönmeyen, sırrını aslâ demeyen.‛ 

Bir kavlıdın kaytmağan sırrın hergiz 

aytmağan (Eraslan, 1991: 290). ‚Bir sözünden 

dönmeyen, sırrını aslâ demeyen.‛ 

Ğâfil bolup yatmağan Ebâ Bekr-i Sıd-

dîk’dur (Eraslan, 1991: 290). ‚Gâfil olup yat-

mayan Ebâ Bekr-i Sıddîk’dir.‛ 

Çerâğ bolup öçmegen dîn yolıdın yan-

magen (Eraslan, 1991: 292). ‚Çerağ olup sön-

meyen, din yolundan dönmeyen,‛ 

Çerâğ bolup öçmegen dîn yolıdın yan-

magen (Eraslan, 1991: 292). ‚Çerağ olup sön-

meyen, din yolundan dönmeyen,‛ 

Nâ-hak işni itmegen cadâletlığ cÖmer’dür 

(Eraslan, 1991: 292). ‚Haksız bir iş kılmayan 

adaletli Ömer’dir.‛ 

Tınglamağan bu sözni ğaflet içinde kör-

düm (Eraslan, 1991: 316). ‚Dinlemeyen bu 

sözü, gaflet içinde gördüm.‛ 

Kabûl kılmağanın çapıp kiledür (Eras-

lan, 1991: 284). ‚Kabul kılmayanı kırıp gel-

mekte.‛ 

Zarf-fiil:  

Türkiye Türkçesindeki karşılığı -XncA 

zarf-fiili olan bu yapıyla oluşturulan cümlele-

re 2 hikmette sadece 3 örneğe rastlanmıştır. 

Bu örneklerde, kişinin kendisini feda etmesi, 

tarikat ehli olması üzerinde durulmuştur. 

Dîdâr üçün cânnı kurbân kılmağunça 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Didar için canı kurban 

kılmayınca,‛ 

Cândın kiçip tarîkatke kirmegünçe 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Candan geçip tarikate 

girmeyince,‛  
cAzîz cânnı almağunça koymas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Aziz canı almayınca 

koymaz imiş.‛ 

Yeterlik:  

-mA- ile yapılan olumsuz yeterlik, ün-

lü ulaçlardan sadece -A+ al- fiiliyle oluştu-

rulmuştur ve metnimizde 6 hikmette 14 örne-

ğine rastlanmıştır. Bu yapıda kendisinin aciz-

liğinden ve bir tarikate girmeden, orada dua 

almadan işlerin başarılamayacağı üzerinde 

durulmuştur.  

Tokuz sâcat tura’lmadım kökke uçtum 

(Eraslan, 1991: 60). ‚Dokuz saat duramadım, 

göğe uçtum.‛ 
cIşk yolıda bola’lmadım misl-i türâb 
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(Eraslan, 1991: 72). ‚Aşk yolunda toprak gibi 

olamadım.‛ 

Dîdârını köre’lmedim cândın toydım 

(Eraslan, 1991: 88). ‚Didarını göremedim, 

candan doydum.‛  

Yir ü kökde tura’lmadı şeytân kaçıp 

(Eraslan, 1991: 98). ‚Yer ve gökte duramadı 

şeytan kaçıp.‛ 

Köydüm yandım bola’lmadım hergiz 

afak (Eraslan, 1991: 104). ‚Kavrulup yandım, 

olamadım asla ap-ak.‛ 

Yüz ming günâh sâdır boldı bi-

le’lmeding (Eraslan, 1991: 140). ‚Yüz bin gü-

nah işledin sen, bilemedin.‛ 

Tevbe kılıp dergâhığa kile’lmeding 

(Eraslan, 1991: 140). ‚Tevbe kılıp dergâhına 

gelemedin.‛ 

Hıdmet kılıp yahşı ducâ 

ala’lmadıng (Eraslan, 1991: 140). 

‚Himmet kılıp iyi dua alamadın.‛ 

İrenlerni kılğanların kıla’lmasang 

(Eraslan, 1991: 140). ‚Erenlerin kıldığını kıla-

masan,‛ 

Pîrsiz yörüp vird ü evrâd bil’lmeseng 

(Eraslan, 1991: 140). ‚Pirsiz gezip vird ve ev-

rad bilemesen,‛ 

İsticânet tilep ducâ ala’lmasang (Eras-

lan, 1991: 140). ‚Yardım dileyip iyi dua ala-

masan,‛ 
cÂşıklıklı dacvâ kılıp yöre’lmedim (Eras-

lan, 1991: 156). ‚Âşıklığı dâva kılıp yürüye-

medim.‛ 

Nefsdin kiçip min emrini kıla’lmadım 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Nefsten geçip ben emri-

ni kılamadım.‛ 

Nâdânlıkda Hak emrini bile’lmedim 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Cahillikte Hak emrini 

bilemedim.‛ 

1.1.2. -mAs:  

Batı Türkçesinde -mAz olarak görülen 

bu ek, metnimizde -mAs olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bulunduğu yere göre geniş za-

man, sıfat-fiil, zarf-fiil ve yeterlik yapısında 

görev almıştır ve 164 örnekte karşımıza çık-

maktadır.   

Geniş Zaman:  

İncelediğimiz metinde Geniş Zaman 

işleviyle 38 hikmette 149 örneğe rastlanmıştır. 

Bu yapıda genel olarak 3. Kişiye seslenilmiş 

ve kişinin acizliği üzerinde durulmuştur. 

Kur’an okup camel kılmas yalğan câlim 

(Eraslan, 1991: 50). ‚Kur’an okuyup amel 

kılmaz sahte âlim.‛ 

Min bilmes min neçük taksir kıldım mu-

na (Eraslan, 1991: 96). ‚Bilmem ki ben nasıl 

taksir kıldım işte.‛ 
cIşk makâmı türlüg makâm caklıng yit-

mes (Eraslan, 1991: 98). ‚Aşk makamı türlü 

makam, aklın yetmez.‛ 

Başdın ayağ cebr ü cefâ mihnet kitmes 

(Eraslan, 1991: 98). ‚Baştan baş zorluk, cefa, 

mihneti gitmez.‛ 

Tâ tirig sin cışk defteri ada bolmas 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Diri oldukça aşk defteri 

tamamlanmaz.‛ 

Ey yârânlar cışk derdige deva bolmaz 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Ey yâranlar, aşk derdine 

çâre olmaz.‛ 

Tar lahidde üstühânı cüdâ bolmas (Eras-

lan, 1991: 100). ‚Dar lahidde kemikleri ayrı-

lamaz.‛ 

Nâdânlarğa aytsang süzüng kılmas ka-

bul (Eraslan, 1991: 108). ‚Cahillere desen, sö-

zünü kılmaz kabul.‛ 
cIşk gevherin her nâmerdge satıp bolmas 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Aşk cevherini her 

nâmerde satmak olmaz.‛ 

Zâkir min dip zâr urar çıkmas közidin 

yaşı (Eraslan, 1991: 116). ‚Zâkirim diyip ağlar-

lar, akmaz gözünden yaşı.‛ 

Sûretleri sâfî nakş kıyametdin korkmas-

lar (Eraslan, 1991: 118). ‚Suretleri bütün nakş, 

kıyametten korkmazlar.‛ 

Fısk u fücur hâsılı günahlardın hürkmes-

ler (Eraslan, 1991: 118). ‚Fısk ve fücur kılarlar, 

günahlardan ürkmezler.‛ 

Riyâ tesbîh ilginde yığlap yaşın tökmes-

ler (Eraslan, 1991: 118). ‚Riya tesbiti ellerinde, 

ağlayıp yaş dökmezler.‛ 

Âhir zamân ümmetler dünyâ fâni bil-
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mesler (Eraslan, 1991: 120). ‚Âhir zamân üm-

metleri dünya fâni, bilmezler.‛ 

Kitkenlerni körüben andın cibret almas-

lar (Eraslan, 1991: 120). ‚Gidenleri görerek 

ondan ibret almazlar.‛ 

İrenlerni kılğanın körüp közge ilmesler 

(Eraslan, 1991: 120). ‚Erenler kıldığını görüp 

değer vermezler.‛ 

Melâmetler ihânetler kılsa ötmes (Eras-

lan, 1991: 98). ‚Melâmetler, ihanetler kılsa, 

geçmez.‛ 

Yığlap aydım ey Baba yaş kûdek min 

bilmes min (H-12/27). ‚Ağlayarak dedim ki: 

Ey Baba, genç  

çocuğum, (bilemem).‛ 
cIşk yâdını yirge salsam yir kötermes 

(Eraslan, 1991: 128). ‚Aşk yâdını yere salsam, 

yer kaldırmaz.‛ 

Defter kılsam tâ tirig sin bitip bolmas 

(Eraslan, 1991: 128). ‚Defter kılsan ta dirisin, 

bitmek olmaz.‛ 

Haknı bilgen big ü han u halknı bilmes 

(Eraslan, 1991: 128). ‚Hakk’ı bilen beyi, hanı, 

halkı bilmez.‛ 

Mâl u pulnı pervâ kılmas câşık kişi 

(Eraslan, 1991: 128). ‚Mal ve pula rağbet et-

mez âşık kişi.‛ 

Hak’dın hitâb kilse körmes kullar cazâb 

(Eraslan, 1991: 132). ‚Hak’tan hitap gelse, 

kullar görmez azap.‛ 

Ficli zacif özi macyûb birmes himmet 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Fi’li zayıf, ayıplıya ver-

mez himmet.‛ 

Hayfâ âdem öz kadrını özi bilmes (Eras-

lan, 1991: 142). ‚Yazık, insan kendi kadrini 

kendi bilmez.‛ 

Hû sohbetin kurgen yirge kaçıp kilmes 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Hû sohbeti kurulan yere 

kaçıp gelmez.‛ 

Menlik kılıp yahşılarnı közge ilmes 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Benlik kılıp iyilere değer 

vermez.‛ 

Tevbesizler bu dünyâdın kiçmes bilür 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Tevbesizler bu dünya-

dan göçülmez bilir,‛ 

Ölüp barsa gûr cazâbın körmes bilür 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Ölüp varsa, kabir azabı-

nı görmez bilir.‛ 

Kıyâmet kün tang cArasât atmas bilür 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Kıyamet günü Arasat 

tanı atmaz bilir.‛ 

Tevbesizler ol arığdın içmes sunı (Eras-

lan, 1991: 148). ‚Tevbesizler o pınardan içmez 

suyu.‛ 

Nefsing sini bakıp tursang niler dimes 

(Eraslan, 1991: 150). ‚Nefsin sana, bakıp dur-

san, neler demez.‛ 

Zârî kılsang Allah sarı boyun sunmas 

(Eraslan, 1991: 150). ‚Ağlasan da Allah’a doğ-

ru yüz çevirmez,‛ 

Kolğa alsan yaban kuş dik kolğa konmas 

(Eraslan, 1991: 150). ‚Ele alsan, yaban kuş gibi 

ele konmaz.‛ 

Bî-haberler işitmesler dâd u feryâd 

(Eraslan, 1991: 152). ‚Habersizler işitmezler 

dâd ve feryâd,‛ 
cIşk bolmasa tanıp bolmas Mevlâ’m sini 

(Eraslan, 1991: 154). ‚Aşk olmasa, tanımak 

olmaz Mevlâ’m seni.‛ 
cIşk defteri sığmas dostlar dergâhığa 

(Eraslan, 1991: 154). ‚Aşk defteri sığmaz dost-

lar dergâhına.‛ 

Yiti dûzeh tâkat kılmas bir ahığa (Eras-

lan, 1991: 154). ‚Yedi cehennem tâkat kılmaz 

bir âhına.‛ 

Kul Hâce Ahmed cışkdın katığ belâ bol-

mas (Eraslan, 1991: 156). ‚Kul Hâce Ahmed, 

aşktan katı belâ olmaz.‛ 

Merhem sürme cışk derdige devâ bolmas 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Merhem sürme, aşk 

derdine deva olmaz.‛ 

Köz yaşıdın özge hîç kim güvâh bolmas 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Göz yaşından başka 

kimse şahit olmaz.‛ 

Tangla barsa Hak körsetmes anga didâr 

(Eraslan, 1991: 160). ‚Yarın varsa, Hak gös-

termez ona didar.‛ 

Rûze namâz kazâ kılıp misvâk asmas 

(Eraslan, 1991: 164). ‚Oruç, namaz kazâ kılıp 

misvak asmaz.‛ 

Fâsık fâcir hevâ kılıp yirni basmas (Eras-

lan, 1991: 164). ‚Fâsık, fâcir havalanıp yere 

basmaz.‛  

Resûlu’llâh sünnetlerin közge ilmes 



 

 

 Ahmet Yesevi’nin Hikmetlerinde Olumsuz Yapılar                                                                                                   187 
 

 
 

 
 

(Eraslan, 1991: 164). ‚Resûlullah sünnetine 

değer vermez.‛ 

Tigme nâdân bu yollarda kılmas tâkat 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Değme cahil bu yollarda 

kılmaz tâkat.‛ 

Hânumânın terk itmeyin körmes dîdâr 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Ev-barkını terk etmeden 

görmez didar.‛ 

Sübhân İge’m anga kılmas îmân catâ 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Sübhan Rabb’im ona 

kılmaz iman atâ.‛ 

Hızmet kılmay Hak’ka vâsıl bolmazdılar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Hizmet kılmadan 

Hakk’a vâsıl olmadılar.‛ 

Zâr yığlamay hak dîdârın körmes dostlar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Çok ağlamadan Hak 

didarını görmez dostlar.‛ 

İrenlerni hak yâdıdın ğâfil bolmas (Eras-

lan, 1991: 186). ‚Erenleri Hak yâdından gâfil 

olmaz.‛ 

Mâldın kiçmey men menlikni koysa bol-

mas (Eraslan, 1991: 190). ‚Maldan geçmeden 

benlik fikrini koymak  

olmaz.‛ 

Sivâ bolmay yalğuz özin söyse bolmas 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Maksat olmadan yalnız 

kendini sevmek olmaz.‛ 

Bî-macnâğa hergiz kulak salmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Mânasıza aslâ kulak 

salmaz olur.‛ 

Hak yâdıdın zerre ğâfil bolmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Hak yâdından zerre 

gâfil olmaz olur.‛ 

Gûr içinde ol kul hergiz ölmes bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Kabir içinde o kul aslâ 

ölmez olur.‛ 

Gavvâs yanglığ ol deryâdın çıkmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Dalgıç gibi o denizden 

çıkmaz olur.‛ 

Âhiretni esbâbını salmas bolur (Eraslan, 

1991: 194). ‚Âhiretin hazırlığını bırakmaz 

olur.‛ 

Ğâfil bolmas Hak yâdıdın tünler tamâm 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Gâfil olmaz Hak yâdın-

dan geceler tamam.‛ 

Lokma helâl taleb kılur yimes haram 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Helal lokma talep eder, 

yemez haram.‛ 

Kul boluban kulluğıdın tanmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Kul olarak kulluğundan 

kaçmaz olur.‛ 

Tenin cânın ayamas ol Mevlâsığa (Eras-

lan, 1991: 196). ‚Tenini de canını da esirgemez 

Mevlâ’sına.‛ 

Cefâ çikmey câşık bolmas tıngla ğâfil 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Cefa çekmeden âşık 

olunmaz, dinle gâfil.‛ 

Câhil âdem bir biridin yanmas bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Cahil insan birbirinden 

ayrılmaz olur.‛ 

Uluğ künde kızıl yüzlüg bolmas bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Ulu günde kızıl yüzlü 

olmaz olur.‛ 

Mundağ kullar gûr cazâbın bilmes bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Böyle kullar kabir aza-

bını bilmez olur.‛ 

Tâcat kılsa dillerini kılmas safâ (Eraslan, 

1991: 176). ‚Tâat kılsa, gönülleri kılmaz safâ.‛ 

İren yolın tutkan hergiz yolda kalmas 

(Eraslan, 1991: 186). ‚Eren yolunu tutan aslâ 

yolda kalmaz.‛ 

Cândın kiçmey cışk sırrını bilse bolmas 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Candan geçmeden aşk 

sırrını bilmek olmaz.‛ 

Cefâsıdın çın câşıklar kaytmas bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Cefasından gerçek âşık 

dönmez olur.‛ 

Hâce kulın hergiz zâyic koymas bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Hâce kulunu aslâ zâyi 

kılmaz.‛ 

Bîdâr bolup derdsizlerge bolmas tabîb 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Bîdâr olup derdsizlere 

olmaz tabip,‛ 

Ten sözlemes cân sözlemes îmân sözler 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Ten söylemez, can söy-

lemez, iman söyler.‛ 

Ten sözlemes cân sözlemes îmân sözler 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Ten söylemez, can söy-

lemez, iman söyler.‛ 

Ağzı aytmas tili aytmas dili aytar (Eras-
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lan, 1991: 210). ‚Ağzı demez, dili demez, gön-

lü söyler.‛ 

Ağzı aytmas tili aytmas dili aytar (Eras-

lan, 1991: 210). ‚Ağzı demez, dili demez, gön-

lü söyler.‛ 

Andağ kulnı Sübhân İge’m zâyic koymas 

(Eraslan, 1991: 218). ‚Öyle kulu Sübhan 

Rabb’im zâyi koymaz.‛ 

Muhabbetdin haber bilgen özni bilmes 

(Eraslan, 1991: 222). ‚Muhabbetten haber bi-

len kendini bilmez.‛ 

Başı kitse tâ yârı yok cânnı bilmes (Eras-

lan, 1991: 222). ‚Başı gitse, tâ yârı yok, canı 

bilmez.‛ 
cIşk kelâmı zevk tacâmı nânnı bilmes 

(Eraslan, 1991: 222). ‚Aşk kelamı, zevk taamı, 

ekmeği bilmez.‛ 
cAzîz cânnı almağunça koymas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Aziz canı almayınca 

koymaz imiş.‛ 

İmdi bildim min aytken dik bolmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Şimdi bildim, dediğim 

gibi olmaz imiş.‛ 

Ölüm kilse biri vefâ kılmas irmiş (Eras-

lan, 1991: 226). ‚Ölüm gelse, biri vefâ kılmaz 

imiş.‛ 

Mundağ yirde ğâfil yörse bolmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Böyle yerde gâfil yürü-

mek olmaz imiş.‛ 

Melekü’l-mevt kilse fursat koymas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Melekü’l-mevt gelse, 

fırsat koymaz imiş.‛ 

İmdi bildim tiriglik (hem) bolmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Şimdi bildim, dirilik 

hem olmaz imiş.‛ 

Cümle âdem içmey andın kalmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Hep insanlar içmeden 

ondan kalmaz imiş.‛ 

Ecel kilse asığ kılmas sakal yolup (Eras-

lan, 1991: 228). ‚Ecel gelse, fayda kılmaz, sa-

kal yolup,‛ 

Rüşvet birseng Melekü’l-mevt almas ir-

miş (Eraslan, 1991: 228). ‚Rüşvet versen, Me-

lekü’l-mevt almaz imiş.‛ 

Yükin yüklep yolğa kirgen kalmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Yükünü yükleyip yola 

giren kalmaz imiş.‛ 

Yolnı körmey kârvân kadem koymas ir-

miş (Eraslan, 1991: 228). ‚Yol görmeden ker-

van ayak koymaz imiş.‛ 

Ecel kilse asığ kılmas sakal yolsang 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Ecel gelse, fayda kılmaz, 

sakal yolsan,‛ 

Melekü’l-mevt kilse fursat koymas irmiş 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Melekü’l-mevt gelse 

fırsat koymaz imiş.‛ 

Ecel kilse biri vefâ kılmas irmiş (Eras-

lan, 1991: 230). ‚Ecel gelse, biri vefa kılmaz 

imiş.‛ 

Gâfil âdem körüp cibret almas irmiş 

(Eraslan, 1991: 230). ‚Gâfil insan görül ibret 

almaz imiş.‛ 

Ecel kilse big ü hannı koymas irmiş 

(Eraslan, 1991: 230). ‚Ecel gelse, bey ve hanı 

koymaz imiş.‛ 

Ecel kilse dârûsını bilmes irmiş (Eras-

lan, 1991: 230). ‚Ecel gelse, dermanını bilmez 

imiş.‛ 

Âhiretka sefer kılğan kilmes irmiş (Eras-

lan, 1991: 230). ‚Âhirete sefer kılan gelmez 

imiş.‛ 

Îmân birlen barğan kullar ölmes irmiş 

(Eraslan, 1991: 230). ‚İman ile varan kullar 

ölmez imiş.‛ 

Otka salsa otdın yanmas câşık kişi (Eras-

lan, 1991: 234). ‚Ateşe salsa, ateşten yanmaz 

âşık kişi.‛ 

Sulh eylese câşıkları kabul kılmas (Eras-

lan, 1991: 236). ‚Sulh eylese, âşıkları kabul 

kılmaz.‛ 

Halk içinde rüsvâ yörür özin bilmes 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Halk içinde rüsva yürür, 

kendini bilmez.‛ 

Nâdânlarnı sohbetidin kaçıp kilmes 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Cahillerin sohbetinden 

kaçıp gelmez.‛ 

Ol sebebdin irenlerni bûyı kilmes (Eras-

lan, 1991: 240). ‚O sebepten erenlerin kokusu 

gelmez.‛ 

Nacra tartsa zerre hergiz kalmas yanar 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Nâra çekse, zerre aslâ 

kalmaz, yanar.‛ 
cÂşık kullar kiçe kündüz hergiz tınmas 

(Eraslan, 1991: 218). ‚Âşık kullar gece gündüz 
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aslâ dinmez.‛ 

Bir sâcati Hak yâdıdın ğâfil bolmas 

(Eraslan, 1991: 218). ‚Bir saat bile Hak yâdın-

dan ğâfil olmaz.‛ 

Yirde kökde cânlığ mahlûk kalmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Yerde gökte canlı mah-

luk kalmaz imiş.‛ 

Dûzeh içre kirse câşık pervâ kılmas 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Cehenneme girse âşık, 

perva kılmaz.‛ 

Körüp bilip mâl u mülkni kolğa almas 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Görüp, bilip mel ve 

mülkü ele almaz.‛ 

Hûr u kusûr ğılmânlarnı közge ilmes 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Huri, köşkler, gılmanla-

ra değer vermez.‛ 

Pîrdin meded bolmas bolsa imdi manga 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Pîrden yardım olmaz, 

olsa şimdi bana,‛ 
cIşk sırrını her nâ-merdge aytıp bolmas 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Aşk sırrını her namerde 

demek olmaz.‛ 

Niçe yaksang bâdlık yirde çerâğ yanmas 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Nice yaksan, rüzgârlı 

yerde çerağ yanmaz.‛ 

Yolın tapkan merdânlarnı bilse bolmas 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Yolunu bulan merdanla-

rı bilmek olmaz.‛ 

Münâfıkka yakmas bu söz kilgey melâl 

(Eraslan, 1991: 260). ‚Münafıka uymaz bu söz, 

gelir melâl.‛ 

Ol bendemge min birmes min aslâ zah-

met (Eraslan, 1991: 264). ‚O bendeme vermem 

ben hem aslâ zahmet.‛ 

Ey birâder mucrik sözi yalğan aytmas 

(Eraslan, 1991: 266). ‚Ey birader, asil sözü 

yalan demez.‛ 

Dîni süstrak münâfıklar niler dimes 

(Eraslan, 1991: 266). ‚Dini gevşek münafıklar 

neler demez.‛ 

Ol ezelden tîre-bahtdur özge kilmes 

(Eraslan, 1991: 266). ‚O ezelden kara bahtlıdır, 

kendine gelmez.‛ 

Eger yir astığa kirse çürimes (Eraslan, 

1991: 268). ‚Eğer yer altına girse, çürümez.‛ 

Garîb Ahmed sözi hergiz karımas (Eras-

lan, 1991: 268). ‚Garip Ahmed sözü aslâ es-

kimez.‛ 

Bilingiz hîç nimege ohşamasdur (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Biliniz hiçbir şeye benzemez-

dir.‛ 

Okuğan bendeler bîmâr bolmas (Eras-

lan, 1991: 268). ‚Okuyan bendeler bimar ol-

maz.‛ 

Mini hikmetlerim nâdân işitmes (Eras-

lan, 1991: 270). ‚Benim hikmetlerimi cahil 

işitmez.‛ 

Velî köngli kara pendimni almas (Eras-

lan, 1991: 270). ‚Gönlü kara olan öğüdüm 

almaz.‛ 

Hudâ kılmas kabul okusa Kur’ân (Eras-

lan, 1991: 272). ‚Hüda kılmaz kabul, okusa 

Kur’an.‛ 

Tirig bolsa cihânda hâr bolmas (Eraslan, 

1991: 274). ‚Diri oldukça cihanda hâr olmaz.‛ 

Okuğan bendeler bîmâr bolmas (Eras-

lan, 1991: 274). ‚Okuyan bendeler hem bîmar 

olmaz.‛ 

Eger yir astığa kirse çürimes (Eraslan, 

1991: 274). ‚Eğer yer altına girse, çürümez.‛ 

Eger yüz yıl cömür tapsa karımas (Eras-

lan, 1991: 274). ‚Eğer yüz yıl ömür bulsa, yıp-

ranmaz.‛ 

Anı şeytân-lacîn tutmas yolını (Eraslan, 

1991: 276). ‚Mel’un şeytan tutmaz onun yolu-

nu.‛ 

Tünler yatıp uyumas tilâvetlığ Muham-

med (Eraslan, 1991: 286). ‚Gece yatıp uyumaz, 

tilâvetli Muhammed.‛ 

Yalğançılar kavmını ümmet dimes Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚Yalancılar kav-

mine ümmet demez Muhammed.‛ 

Şefâcat küni bolsa mahrûm koymas Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚Şefaat günü olsa 

mahrum koymaz Muhammed.‛ 

Inanmağan ümmetin ümmet dimes Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚İnanmayan 

ümmetine ümmet demez Muhammed.‛ 

Neçük ümîd tutar sin anda sormas Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚Nasıl ümit tu-
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tarsın, orda sormaz Muhammed.‛ 

Rüsvâ bolur mahşerde ümmet dimes 

Muhammed (Eraslan, 1991: 288). ‚Rüsva olur 

mahşerde, ümmet demez Muhammed.‛ 

Tangla bolsa kıyâmet mahrûm koymas 

Muhammed (Eraslan, 1991: 288). ‚Yarın olsa 

kıyamet, mahrum koymaz Muhammed.‛ 

Tevbe kıldım tilimde dilim korkmas 

Hudâ’dın (Eraslan, 1991: 308). ‚Tevbe kıldım 

dilimde, gönlüm korkmaz Hüda’dan.‛ 

Baştın ayağ günâhım iki cihânga sığmas 

(Eraslan, 1991: 308). ‚Baştan ayağa günahım 

iki cihana sığmaz.‛ 

Min câsî min pür-günâh hamd u senâ 

aytmas min (Eraslan, 1991: 308). ‚Ben âsiyim, 

günahkâr hamd ve sena demem ben.‛ 

Kul Hâce Ahmed Hakdın kork kim 

korkmas îmânı yok (Eraslan, 1991: 308). ‚Kul 

Hâce Ahmed Hak’tan kork, kim korkmaz 

imanı yok.‛ 

Seni koymas ecel hergiz niçe hükming 

revân bolsa (Eraslan, 1991: 312). ‚Seni koymaz 

ecel aslâ, nece hükmün revan olsa.‛ 

Kaçıp andın kutulmas sin neçe andın 

hazer kılsang (Eraslan, 1991: 312). ‚Kaçıp on-

dan kurtulamazsın, nece ondan hazer kılsan.‛ 

Ğâfil tapmas Hak yolın anda tapmaslar 

orun (Eraslan, 1991: 322). ‚Gafil bulmaz Hak 

yolun, orada bulmazlar orun.‛ 

Közde yaşın kurutmas yaşı akğan derviş-

ler (Eraslan, 1991: 332). ‚Gözde yaşın kurut-

maz yaşı akan dervişler.‛ 

Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki 

hâlım ne bolur (Eraslan, 1991: 336). ‚Kalmaz 

bütün bir üstühan, bilmem ki halim ne olur.‛ 

Yazukum köp yolatmas esbâb dârûsın 

tapmas (Eraslan, 1991: 332). ‚Günahım çok 

yola sokmaz, esbab dârûsun bulmaz.‛ 

Yazukum köp yolatmas esbâb dârûsın 

tapmas (Eraslan, 1991: 332). ‚Günahım çok 

yola sokmaz, esbab dârûsun bulmaz.‛ 

Ğâfil tapmas Hak yolın anda tapmaslar 

orun (Eraslan, 1991: 322). ‚Gafil bulmaz Hak 

yolun, orada bulmazlar orun.‛ 

Ol deryanıng mevcidin tigme ğavvâs dür 

almas (Eraslan, 1991: 318). ‚O deryanın mev-

cinde değme dalğıç dür almaz.‛ 

Sıfat-fiil Göreviyle Kullanımı:  

Metnimizde 2 hikmette sadece 2 ör-

nekte karşımıza çıkmaktadır. 

Hak’ka yanmas ğafil kullar narı barsun 

(Eraslan, 1991: 148). ‚Hakk’a dönmeyen gafil 

kullar öteye varsın.‛ 

Birür bolsa tükenmes nicmeti bar (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Verir olsa tükenmez nimeti 

var.‛ 

Zarf-fiil Göreviyle Kullanımı:  

Türkiye Türkçesinde -mAdAn zarf-fiil 

ekinin işleviyle kullanılan bu yapının, 4 hik-

mette 4 örneğine rastlanmıştır. Bu yapıda 

dünya nimetlerinden vazgeçmek gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Ölmes burun cân birmekni derdin tart-

tım (Eraslan, 1991: 92). ‚Ölmeden önce can 

vermenin derdini çektim.‛ 

Ölmes burun cân açığın zehrin tattı 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Ölmeden önce can acı-

sını, zehrini tattı.‛ 

Ölmes burun vücûdıngnı eyle fânî 

(Eraslan, 1991: 198). ‚Ölmeden önce vücudu-

nu eyle fâni.‛ 
cÂşıkları ölmes burun öler irmiş (Eras-

lan, 1991: 224). ‚Âşıkları ölmeden önce ölür 

imiş.‛ 

Yeterlik Yapısında Kullanımı:  

Yeterlik ifadesi +A, +y al- yapısıyla 

oluşturulmuştur. Bir örnekte ise bil- fiiliyle 

oluşturulduğu görülmektedir. Ünlü ulaçla 

oluşturulan yeterlilikte al- fiilinin düştüğü 

görülmektedir (ura’lmas < ur-a al-mas). Met-

nimizde bununla ilgili 5 hikmette 7 örneğe 

rastlanmıştır. Bu örneklerde genel olarak in-

sanın acizliği üzerinde durulmuştur. 
cIşk pâdışah câşık fakîr dem ura’lmas 

(Eraslan, 1991: 102). ‚Aşk padişah, âşık fakir, 

nefes alamaz.‛ 

Gûrungıznı kavlar min kötrip sala al-

mas min (Eraslan, 1991: 124). ‚Kabrinizi kaza-

rak götürüp defn edemem.‛ 

Hak Mustafâ sünnetin kûdek min bi-

le’lmes min (Eraslan, 1991: 124). ‚Hak Musta-

fa sünnetini, çocuğum  

bilemem.‛ 

Barur yirim bile’lmes min kayan imdi 
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(Eraslan, 1991: 252). ‚Varır yerim bilemem 

ben ne yan şimdi.‛ 

Hak’dın ruhsat bolmağunça sözley al-

mas (Eraslan, 1991: 102). ‚Hak’tan izin olma-

yınca konuşamaz.‛ 

Hak pendini alğan dünyâ izley almas 

(Eraslan, 1991: 102). ‚Hak öğüdünü alan dün-

ya peşinde koşamaz.‛ 

Yüz kişi (hem) kilse tuta bilmes idi 

(Eraslan, 1991: 180). ‚Yüz kişi gelse, tutabil-

mez idi.‛ 

1.1.3. -mAy:  

Tek başına daha çok zarf-fiil eki ola-

rak kullanılan bu yapı, kalıplaşarak kip eki 

gibi kullanılabilmektedir. İncelediğimiz me-

tinde toplam olarak 94 örneğe rastlanmıştır. 

Şimdiki Zaman Göreviyle Kullanı-

mı: 

Bununla ilgili metinde 1 hikmette 3 

örneğe rastlanmıştır. 

Mü’min irmes hikmet iştip yığlamaydur 

(Eraslan, 1991: 68). ‚Mü’min değil, hikmet 

işitip ağlamıyor.‛ 

Âyet hadîs mazmûnını anglamaydur 

(Eraslan, 1991: 68). ‚Ayet, hadis mânâsını 

anlamıyor.‛ 

İrenlerni aytkan sözin tınglamaydur 

(Eraslan, 1991: 68). ‚Erenlerin dediği sözü 

dinlemiyor.‛ 

Geniş Zaman Göreviyle Kullanımı: 

Bununla ilgili metinde 3 hikmette 4 

örneğe rastlanmıştır. 

Îmân islâmın alıp ölmey min dip külüş-

ken (Eraslan, 1991: 122). ‚İmanını yitirip öl-

mem diye gülüşen,‛ 

Köngül birmey dünyâğa şürû kılmay 

harâmğa (Eraslan, 1991: 334). ‚Gönül vermez 

dünyaya, el uzatmaz harama.‛ 

Köngül birmey dünyâğa şürû kılmay 

harâmğa (Eraslan, 1991: 334). ‚Gönül vermez 

dünyaya, el uzatmaz harama.‛ 

Ehl ü ciyâl karındaş hîç kim bolmaydur 

yoldaş (Eraslan, 1991: 310). ‚Ehl ü iyal, kardeş-

ler, kimseler olmaz yoldaş.‛ 

Emir Kipi Göreviyle Kullanımı 

Bununla ilgili metinde 3 hikmette 3 

örneğe rastlanmıştır. 

Yığlamay mu ey dostlarım hatâ kıldım 

(Eraslan, 1991: 126). ‚Ağlamayayım mı, ey 

dostlarım, hata kıldım.‛ 

Yığlamay mu ötti cömrüm eyâ şâhım 

(Eraslan, 1991: 212). ‚Ağlamayayım mı, geçti 

ömrüm, eyâ şahım.‛ 

Yigirme bişke yitmey anı sâlı (Eraslan, 

1991: 272). ‚Yirmi beşe onun yaşı varmamış.‛ 

Zarf-Fiil Göreviyle Kullanımı:  

Türkiye Türkçesine genellikle -

mAdAn olarak çevirdiğimiz bu yapıyla ku-

rulmuş 34 hikmette 85 örneğe rastladık. 

Hak’dın korkup otka tüşmey biştim mu-

na (Eraslan, 1991: 50). ‚Hak’tan korkup ateşe 

girmeden piştim işte.‛ 

Hak emrini muhkem tutmay özüm câhil 

(Eraslan, 1991: 50). ‚Hak emrini muhkem 

tutmadım, kendim cahil.‛ 

Vâ-dirîğa muhabbetni câmın içmey 

(Eraslan, 1991: 52). ‚Vah ne yazık, sevgi kade-

hinden içmeden,‛ 

Ehl ü ciyâl hânumândın tükel kiçmey 

(Eraslan, 1991: 52). ‚Çoluk çocuk, ev barktan 

tam geçmeden,‛ 

Cürm ü cisyân girihlerin munda çiçmey 

(Eraslan, 1991: 52). ‚Suç ve isyan düğümünü 

burada çözmeden,‛ 

Hızmet kılıp közüm yummay hâzır tur-

dum (Eraslan, 1991: 52). ‚Hizmet kılıp göz 

yummadan hazır durdum.‛ 

Zikr ayturmay şeytan şeytân birle yâr 

eyledi (Eraslan, 1991: 56). ‚Zikr söyletmeyip 

şeytan ile yâr eyledi.‛ 

Bu neçük rûh tenge kirmey taptı kemâl 

(Eraslan, 1991: 58). ‚Bu nasıl ruh, tene girme-

den buldu kemâl?‛ 

Altı yaşda turmay kaçtım halâyıkdın 

(Eraslan, 1991: 62). ‚Altı yaşta durmadan 

kaçtım insanlardan.‛  

Hâcelikke binâ koyup kılmay tâcat (Eras-

lan, 1991: 64). ‚Hâceliğe bina koydun, kılma-

dan tâat.‛ 

Hây u heves mâ vü menlik turmay köçti 
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(Eraslan, 1991: 66). ‚Geçici heves, ben sen fikri 

durmayıp göçtü.‛ 

Kiçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldum 

(Eraslan, 1991: 72). ‚Gece yatmayıp, mihnet 

çekip sâdık oldum.‛ 

Bu câlemde hîç uhlamay hâzır boldum 

(Eraslan, 1991: 76). ‚Bu âlemde uyumayıp 

hazır oldum.‛ 

Bilmey kaldım cömrüm âhir boldı dostlar 

(Eraslan, 1991: 78). ‚Bilmeden kaldım, öm-

rüm sona erdi dostlar.‛ 

Kızıl yüzüm tâcat kılmay soldı dostlar 

(Eraslan, 1991: 80). ‚Kızıl yüzüm tâat kılma-

dan soldu dostlar.‛ 

Hak’dın özge hîç sözlemey bîgâneğa 

(Eraslan, 1991: 54). ‚Hak’tan başka bir şey 

demedim bigâneye.‛ 
cAmel kılmay kârvân bolup köçtim muna 

(Eraslan, 1991: 56). ‚İyi amel kılmadan kervan 

olup göçtüm işte.‛ 

İrenlerdin behre almay içim taşım (Eras-

lan, 1991: 90). ‚Erenlerden pay almadan içim 

dışım,‛ 

Nefsim mini köp yügürtti Hak’ka bak-

may (Eraslan, 1991: 104). ‚Nefsim beni çok 

koşturdu, Hakk’a bakmadan.‛ 

Kiçe kündüz bî-ğam yördüm yaşım ak-

may (Eraslan, 1991: 104). ‚Gece gündüz gam-

sız yürüdüm, yaşım akmadan.‛ 

Hây u heves mâ vü menlik otka yakmay 

(Eraslan, 1991: 104). ‚Hevesleri, benlik dâva-

sını ateşe yakmadan,‛ 

Vâ-dirîğâ Hak’nı tapmay könglüm sınuk 

(Eraslan, 1991: 106). ‚Yazık, Hakk’ı bulma-

maktan kırık gönlüm.‛ 

Tün kiçeler uhlamay yaş ornığa kanıng 

tök (Eraslan, 1991: 116). ‚Geceleri yatmayıp 

yaş yerine kanın dök.‛ 

Yolğa kirgen irenlerdin yolnı sormay 

(Eraslan, 1991: 126). ‚Yola gire erenlerden yol 

sormadan,‛ 

Hak zikrini kiçe kündüz vird eylemey 

(Eraslan, 1991: 126). ‚Hak zikrini gece gündüz 

vird etmeden,‛ 

Seherlerde cânıng kaynap tınmay işle 

(Eraslan, 1991: 128). ‚Seherlerde can kaynatıp 

çalış dinmeden.‛ 

Tevbe kılmay Hak yanmağan ğafillerğa 

(Eraslan, 1991: 146). ‚Tevbe kılmayıp Hakk’a 

dönmeyen gâfillere,‛ 

Bu dünyâğa köngül birmey yığlap ötti 

(Eraslan, 1991: 150). ‚Bu dünyaya gönül ver-

meyip ağlayıp göçtü.‛  

Kulak tutmay ol ikisi öldi murdâr (Eras-

lan, 1991: 152). ‚Kulak tutmadan o ikisi öldü 

murdar.‛ 

Yiti âsmân tâkat kılmay köçer dostlar 

(Eraslan, 1991: 158). ‚Yedi sema tâkat kılma-

dan göçer dostlar.‛ 

Tâkat kılmay başın alıp kiter dostlar 

(Eraslan, 1991: 162). ‚Tâkat kılmaz, başını alıp 

gider dostlar.‛ 

Bu neçük ot köymey yanmay biryân bol-

dum (Eraslan, 1991: 162). ‚Bu nasıl ateş, kav-

rulmadan yanmadan biryan oldum.‛ 

Bu neçük ot köymey yanmay biryân bol-

dum (Eraslan, 1991: 162). ‚Bu nasıl ateş, kav-

rulmadan yanmadan biryan oldum.‛ 

Bâyezîd dik tün kün tınmay Kacbe bar-

sam (Eraslan, 1991: 136). ‚Bâyezid gibi gece 

gündüz durmadan Kâbe’ye varsam,‛ 

Kiçe kündüz bî-ğam yördüm zikrin ayt-

may (Eraslan, 1991: 168). ‚Gece gündüz gam-

sız yürüdüm, zikr etmeden.‛ 

Cehd eyleben tüni küni fikrin itmey 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Cehd kılarak gece gün-

düz fikr etmeden,‛ 

Muhabbetni bâzârıda özni satmay (Eras-

lan, 1991: 168). ‚Muhabbetin pazarında ken-

dimi satmadan,‛ 

Yimey içmey tâcat birle bolğıl bidâr 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Yemeyip içmeyip tâat ile 

ol sen bidar.‛ 

Yimey içmey tâcat birle bolğıl bidâr 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Yemeyip içmeyip tâat ile 

ol sen bidar.‛ 

Cândın kiçmey yolğa kadem koymadılar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Candan geçmeden yola 

ayak koymadılar.‛ 

Mundak bolmay câşık min dip aytmang 

dostlar (Eraslan, 1991: 172). ‚Böyle olmadan, 

âşığım ben, demeyin  

Nefs öltürmey teslîm fenâ bolmadılar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Nefs öldürmeden teslim 
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fena olmadılar.‛ 

dostlar.‛ 

Tirig ölmey dîdâr arzû kılmang dostlar 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Diriyken ölmeden didar 

arzu kılmayın dostlar.‛ 

Dîdâr körmey sırdın haber tuymang 

dostlar (Eraslan, 1991: 174). ‚Didar görmeden 

sırdan haber duymayın dostlar.‛ 

Cândın kiçmey cândın haber bilmeng 

dostlar (Eraslan, 1991: 174). ‚Candan geçme-

den candan haber bilmeyin dostlar.‛ 

Kul Hâce Ahmed özdin kiçmey dacvâ 

kılma (Eraslan, 1991: 174). ‚Kul Hâce Ahmed, 

kendinden geçmeden dâva kılma.‛ 

Dünyâ tifmey raks u semâc urgen câhil 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Dünya tepmeden raks 

ve sema kılan cahil,‛ 

Özdin kitmey raks eylese Allâh bîzâr 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Kendinden geçmeden 

raks eylese, Allah bîzar.‛ 

Mürşid bolmay hergiz murâd tapmadılar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Mürşid olmadan aslâ 

murat bulmadılar.‛ 

Hızmet kılmay Hak’ka vâsıl bolmazdılar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Hizmet kılmadan 

Hakk’a vâsıl olmadılar.‛ 

Zâr yığlamay hak dîdârın körmes dostlar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Çok ağlamadan Hak 

didarını görmez dostlar.‛ 

Cândın kiçmey cışk sırrını bilse bolmas 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Candan geçmeden aşk 

sırrını bilmek olmaz.‛ 

Mâldın kiçmey men menlikni koysa bol-

mas (Eraslan, 1991: 190). ‚Maldan geçmeden 

benlik fikrini koymak olmaz.‛ 

Vâ-dirîgâ cışk yolıda cânın birmey (Eras-

lan, 1991: 190). ‚Vah ne yazık, aşk yolunda 

can vermeden,‛ 

Gavvâs bolup deryâ içre güher tirmey 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Dalgıç olup denizde inci 

dermeden,‛ 

Hak’dın özge maksûdlarnı yırak salmay 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Hak’tan başka maksatla-

rı uzak salmadan,‛ 

Kiçe kündüz tınmay bir dem yâdın ayttı 

(H-28/4). ‚Gece gündüz durmadan yâdını 

etti.‛ 

Cefâ çikmey câşık bolmas tıngla ğâfil 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Cefa çekmeden âşık 

olunmaz, dinle gâfil.‛ 

Sivâ bolmay yalğuz özin söyse bolmas 

(Eraslan, 1991: 190). ‚Maksat olmadan yalnız 

kendini sevmek olmaz.‛ 

Yakang tutup tang atkunça tınmay yığla 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Yakanı tutup sabaha 

kadar durmadan ağla.‛ 

Bî-hod bolup özin bilmey efğân kılur 

(Eraslan, 1991: 198). ‚Kendinden geçip, şaşkın 

olup efgan kılar.‛ 

Hîç bilding mü âdem ölmey kalğanını 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Hiç bildin mi kişi ölme-

yip kalanını,‛ 

Kiçe kündüz tınmay yığlap gedâ bolğıl 

(Eraslan, 1991: 214). ‚Gece gündüz durmadan 

ağlayıp gedâ ol sen.‛ 

Dûzeh içre tınmay dâyim köyer irmiş 

(Eraslan, 1991: 220). ‚Cehennemde devamlı 

olarak yanar imiş.‛ 
cÂşık bolsang kiçe kündüz tınmay yığla 

(Eraslan, 1991: 220). ‚Âşık olsan, gece gündüz 

durmadan ağla.‛ 

Yalğan dacvâ kılğan kiçmey kalar irmiş 

(Eraslan, 1991: 220). ‚Yalan dâva kılan geçe-

meyip kalır imiş.‛ 

Cümle âdem içmey andın kalmas irmiş 

(Eraslan, 1991: 220). ‚Hep insanlar içmeden 

ondan kalmaz imiş.‛ 

Yolnı körmey kârvân kadem koymas ir-

miş (Eraslan, 1991: 220). ‚Yol görmeden ker-

van ayak koymaz imiş.‛ 

Kiçe kündüz Allâh tiyü tınmay yörer 

(Eraslan, 1991: 234). ‚Gece gündüz Allah diye 

durmadan yürür.‛ 

Mecâzîler köymey turur cândın toygey 

(Eraslan, 1991: 234). ‚Mecaziler yanmadan 

durur, candan doyar.‛ 

Anıng üçün tınmay yığlap kılur zârî 

(Eraslan, 1991: 236). ‚Onun için daima ağlayıp 

kılar zârî.‛ 

Özdin kitmey raks u semâc urmak hatâ 
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(Eraslan, 1991: 176). ‚Kendinden geçmeden 

raks ve sema kılmak hata.‛ 

Kiçe kündüz yığla dâyim bir dem tınmay 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Gece günüdüz ağla 

daim hiç durmadan,‛ 

Tildin Allâh yâdın aytıp harıp kalmay 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Dilden Allah yâdını 

diyip yorulmadan,‛ 

Közde yaşı akmas hergiz bağrı köymey 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Gözde yaşı akmaz aslâ 

bağrı yanmadan.‛ 

Ötkenlerdin cibret alıp yolğa kirmey 

(Eraslan, 1991: 246). ‚Göçenlerden ibret alıp 

yola girmeyip,‛ 

Nevhâ feryâd aytıp anda örtep yanmay 

(Eraslan, 1991: 246). ‚Nevha, feryad kılarak 

tutuşup yanmayıp,‛ 

İşitmey her kim ölse kılğay armân (Eras-

lan, 1991: 268). ‚İşitmeden kim ölse, kılar 

arman.‛ 

Pîr-i kâmilni körmey Şeyh-i Sancân 

(Eraslan, 1991: 272). ‚Kâmil bir pir görmeden 

Şeyh-i San’an,‛ 

Tınmay tesbîh aytğuçı riyâzetlığ Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 286). ‚Daim tesbih 

diyici, riyazetli Muhammet.‛ 

Andağ bolmay câşıklar dîdâr ârzû kılma-

sun (Eraslan, 1991: 322). ‚Öyle olmadan âşık 

didar arzu kılmasun.‛ 

Behişt aytur ne dir sin sözni bilmey ay-

tur sin (Eraslan, 1991: 328). ‚Cennet der ki: Ne 

dersin, sözü bilmez söylersin.‛ 

Tınmay câşık Hû dirler Hudâyığa yalva-

rıp (Eraslan, 1991: 324). ‚Dinmeden âşık Hû 

der Huda’sına yalvarıp.‛ 

Tapmay macşûk çerâğın sersân bolğan 
câşıklar (Eraslan, 1991: 326). ‚Bulmayıp mâşuk 

çerağın sersan olan âşıklar.‛ 

İltip lahidge koysalar arkağa bakmay 

yansalar (Eraslan, 1991: 336). ‚Götürüp lahde 

koysalar, arkaya bakmadan dönseler,‛ 

1.1.4. -mAyIn:  

Türkiye Türkçesinde -mAdAn zarf-fiil 

ekinin karşılığı olan bu eke incelediğimiz 

metinde 8 hikmette 8 örneğine rastlanmıştır.  

Köngül közin yarutmayın tâcat kılsa 

(Eraslan, 1991: 98). ‚Gönül gözünü parlatma-

dan tâat kılınsa,‛ 

Tınmayın min hazretingde Allâh disem 

(Eraslan, 1991: 136). ‚Durmadan huzurunda 

Allah desem,‛ 

Hânumânın terk itmeyin körmes dîdâr 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Ev-barkını terk etmeden 

görmez didar.‛ 

Makâmıdın öte’lmeyin Cibrîl kaldı 

(Eraslan, 1991: 258). ‚Makamından geçeme-

yip Cibril kaldı.‛ 

Özi fehm itmeyin yahşı yamannı (Eras-

lan, 1991: 272). ‚Anlamadan iyi ve kötü nece,‛ 

Anadın toğmayın ölgen ikendür (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Anadan doğmadan ölmüş 

idi.‛ 

Cemâcatke barmayın terk-i namâz kıl-

ğanlar (Eraslan, 1991: 316). ‚Cemaate varma-

dan namazı terk kılanlar,‛ 

Terk itmeyin dünyânı Hak’nı söydüm 

dimesün (Eraslan, 1991: 322). ‚Terk etmeden 

dünyayı Hakk’ı sevdim,  

demesin.‛ 

1.1.5. +sIz:  

+lX ekinin olumsuz karşılığı olarak 

kullanılan bu eke 18 hikmette 27 örnekte rast-

ladık. Bu yapının kullanıldığı örneklerde aşk 

olmadan ve bir pire bağlanmadan isteğe ulaşı-

lamayağı üzerinde durulmaktadır. 
cIşksızlarnı kördüm irse yolda kaldı 

(Eraslan, 1991: 66). ‚Aşksızları gördüm ise, 

yolda kaldı.‛ 

Pîrsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım 

(Eraslan, 1991: 72). ‚Pîrsiz dolaşıp dert ve 

hâlet peyda kıldım.‛  

Sanga cayân camelsiz min köptür günâh 

(Eraslan, 1991: 80). ‚Sana mâlum, amelsizim, 

çoktur günahım.‛ 

Eyâ dostlar camelsiz min başım kattı 

(Eraslan, 1991: 90). ‚Eyâ dostlar, amelsizim, 

başım karıştı.‛ 
cIşksız âdem hayvân cinsi munı tınglang 

(Eraslan, 1991: 126). ‚Aşksız insan hayvan 

cinsi, bunu dinle.‛ 
cIşksızlarğa dûzeh bâbın açar dostlar 

(Eraslan, 1991: 160). ‚Aşksızlara cehennem 

kapısını açar dostlar.‛ 
cIşksızlarnı hem cânı yok hem imânı 
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(Eraslan, 1991: 162). ‚Aşksızların hem canı 

yok, hem imanı.‛ 
cIşk gevheri tübsiz deryâ içre pinhân 

(Eraslan, 1991: 162). ‚Aşk cevheri dipsiz deniz 

içinde pinhan.‛ 

Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Kılavuzsuz işbu yola 

girmeyin dostlar.‛ 

Yalğan sözlep îmânsızın kitmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Yalan diyip imansız 

gitmeyin dostlar.‛ 

Yolsız idim lutf eyleben yolğa saldı 

(Eraslan, 1991: 160). ‚Yolsuz idim, lutf ederek 

yola saldı.‛ 

Kul Hâce Ahmed cışksızlarnı işi düşvâr 

(Eraslan, 1991: 160). ‚Kul Hâce Ahmed, aşk-

sızların işi düşvar.‛ 

Kılavuzsız yolğa kirse yoldın azar 

(Eraslan, 1991: 198). ‚Kılavuzsuz yola girse, 

yoldan azar.‛ 

Muhabbetsiz halâyıkdın her kim kaçsa 

(Eraslan, 1991: 202). ‚Muhabbetsiz kişilerden 

her kim kaçsa,‛ 

Bîdâr bolup derdsizlerge bolmas tabîb 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Bîdâr olup derdsizlere 

olmaz tabip,‛ 
cIşksızlarnı îmânı yok ey yârânlar (Eras-

lan, 1991: 220). ‚Aşksızların imanı yok ey 

yâranlar,‛ 

Azuksızın yolğa kirgen yolda kalur 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Azıksızın yola giren 

yolda kalır.‛ 

Kulavuzsız yolğa kirgen hayrân bolur 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Kılavuzsuz yola giren 

hayran olur.‛ 

Tarîkatke şerîcatsız kirgenlerni (Eraslan, 

1991: 216). ‚Tarikate şeriatsiz girenlerin,‛ 

Uşbu yolğa ey birâder pîrsiz kirme 

(Eraslan, 1991: 216). ‚İşbu yola ey birader 

pîrsiz girme.‛ 
cÂlem mâlın sansız yığıp alğanlarğa 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Âlem malını sayısız 

yığıp alanlara.‛ 

Edebsiz bî-edeb dünyâda bî-pir (Eraslan, 

1991: 272). ‚Edepsiz, hayasız, dünyada pir-

siz.‛ 

Melâmetsiz mihnetsiz câşık min dip 

aytmasun (Eraslan, 1991: 322). ‚Melâmetsiz, 

mihnetsiz âşıkım söylemesin.‛ 

Mini hikmetlerim derdsizge aytman 

(Eraslan, 1991: 276). ‚Benim hikmetimi dertsi-

ze demeyin.‛ 

Bahâsız gevherim nâdânğa satman 

(Eraslan, 1991: 276). ‚Bahasız cevherimi cahile 

satmayın.‛ 

Melâmetsiz mihnetsiz câşık min dip 

aytmasun (Eraslan, 1991: 322). ‚Melâmetsiz, 

mihnetsiz âşıkım söylemesin.‛ 

Yolsız yolğa yügürdüm ğafletde cömrüm 

ötti (Eraslan, 1991: 308). ‚Yolsuz yola koşuş-

tum, gaflette ömrüm geçti.‛ 

1.1.6. nâ-:  

Köken olarak Farsça olan bu ekle ilgili 

metnimizde 22 hikmette 34 örneğe rastlanmış-

tır. Bu yapıyla kullanılan örneklerde genellik-

le cahilden, cehaletten şikâyet edilmektedir.  

Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavla 

(Eraslan, 1991: 50). ‚Dünyaya tapan soysuz-

lardan yüz çevir.‛ 

Eyâ nâdân macnâ bol dip aydı bildim 

(Eraslan, 1991: 54). ‚Eya cahil/bilgisiz, mânâ 

ol! diye söyledi, bildim.‛ 
cIşk gevherin her nâmerdge satıp bolmas 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Aşk cevherini her 

nâmerde satmak olmaz.‛ 

Tâlib min dip ayturlar va’llâh bi’llâh nâ-

insâf (Eraslan, 1991: 116). ‚Talibim ben derler, 

vallah, billah nâ-insâf.‛ 

Nâ-mahremge bakarlar közleride yok 

insâf (Eraslan, 1991: 116). ‚Nâmahreme bakar-

lar, gözlerinde yok insaf.‛ 

Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başı 

(Eraslan, 1991: 116). ‚Gönüllerinde gamı yok, 

her an ağrıya başı.‛ 

Yatkan yiri nâ-hemyâr bir kâze-i hârzâr 

(Eraslan, 1991: 118). ‚Yattığı yer perişan, bir 

diken kulübesi.‛ 

Çârşenbe kün işitip nâgeh hazret bardılar 

(Eraslan, 1991: 120). ‚Çarşamba günü işidip 

ansızın Hazret vardılar.‛ 
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Yatkan yiri nâ-hemvâr körüp hayrân 

kaldılar (Eraslan, 1991: 120). ‚Yattığı yeri peri-

şan görüp hayran kaldılar 

Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdânlarğa 

aytmagıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Kul Hoca Ah-

med, sözünü cahillere söyleme.‛ 

Sözni aytıp nâdânğa pûçek pulğa satma-

gıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Söz söyleyip cahile, 

değersiz pula satma.‛ 

Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet 

tartmagıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Açlıktan ölsen 

bile, namerde minnet  

etme.‛ 

Rızkı nâkıs özi nâ-cins körmes devlet 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Rızkı noksan, soysuz 

olan görmez devlet.‛ 

Nâdânlıkda Hak emrini bile’lmedim 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Cahillikte Hak emrini 

bilemedim.‛ 

Nâdânlığım mini rüsvâ kılar dostlar 

(Eraslan, 1991: 168). ‚Cahilliğim beni rüsva 

kılar dostlar.‛ 

Bağlap urung biş yüz kamçı ol nâdânğa 

(Eraslan, 1991: 180). ‚Bağlayıp vurun beş yüz 

kamçı o nâdâna.‛ 

Nâdânlarğa aytsang süzüng kılmas 

kabûl (Eraslan, 1991: 108). ‚Cahillere desen, 

sözünü kılmaz kabul.‛ 

Rızkı nâkıs özi nâ-cins körmes devlet 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Rızkı noksan, soysuz 

olan görmez devlet.‛ 

Tigme nâdân bu yollarda kılmas tâkat 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Değme cahil bu yollarda 

kılmaz tâkat.‛ 
cÂkil bolsang nâdânlarğa sır aytmagil 

(Eraslan, 1991: 206). ‚Akıllı isen, cahillere sır 

deme sen.‛ 

Ol nâdânğa ülfet kılma cânım algil 

(Eraslan, 1991: 206). ‚O cahile ahbap kılma, 

canımı al sen.‛ 

Ey nâ-insâf Allâh bile kılma bâzî (Eras-

lan, 1991: 210). ‚Ey insafsız, Allah ile kılma 

bâzî.‛ 

Nâdânlığım mini rüsvâ kılur irmiş 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Cahilliğim beni rüsva 

kılar imiş.‛ 

Nâdânlarnı sohbetidin kaçıp kilmes 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Cahillerin sohbetinden 

kaçıp gelmez.‛ 
cIşk sırrını her nâ-merdge aytıp bolmas 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Aşk sırrını her namerde 

demek olmaz.‛ 

Sin tüvânâ min nâ-tüvân kildim sanga 

(Eraslan, 1991: 262). ‚Sen kudretli, bense güç-

süz, geldim sana.‛ 

Mini hikmetlerim nâdân işitmes (Eras-

lan, 1991: 270). ‚Benim hikmetlerimi cahil 

işitmez.‛ 

Nâ-hak işni itmegen cadâletlığ cÖ-

mer’dür (Eraslan, 1991: 292). ‚Haksız bir iş 

kılmayan adaletli Ömer’dir.‛ 

Müftî bolğan câlimler nâ-hak fetvâ bir-

genler (Eraslan, 1991: 316). ‚Müftü olan âlim-

ler, haksız fetva verenlr.‛ 

Kâdî imâm bolğanlar nâ-hak dacvâ kıl-

ğanlar (Eraslan, 1991: 334). ‚Kadı, imam olan-

lar, haksız dava kılanlar.‛ 

Bu hâletde ol cAzrâ’îl kilse nâgâh (Eras-

lan, 1991: 252). ‚Bu hâlette o Azrail ansızın 

gelir.‛ 

Kulakka almağay bu sözni nâdân (Eras-

lan, 1991: 276). ‚Kulağa almazsa bu sözü 

nâdan.‛ 

Bahâsız gevherim nâdânğa satman 

(Eraslan, 1991: 276). ‚Bahasız cevherimi cahile 

satmayın.‛ 

Mollâlar aytur nâ-hak könglige yaman 

alıp (Eraslan, 1991: 324). ‚Mollalar derler nâ-

hak gönlüne yaman alıp,‛ 

1.1.7. bî-: 

Farsça bir olumsuzluk ekidir ve met-

nimizde 29 hikmette 56 örneğine rastlanmış-

tır. Bu örneklerde genel olarak gerçeklerden 

haberdar olmama, acizlik ve kayıtsızlık ön 

plandadır. 

Şeytân-lâcin mindin kaçıp kitti bî-bâk 

(Eraslan, 1991: 52). Lanetli şeytan benden 

kaçıp korkusuz gitti.‛ 

Ey bî-haber sin bir sebeb özi asrar (Eras-

lan, 1991: 52). ‚Ey habersiz, sen ver sebep, 

kendisi korur,‛ 

Pertev saldı bî-hod bolup dîdâr kördüm 

(Eraslan, 1991: 54). ‚Işık saldı, kendimden 

geçip didar gördüm.‛ 
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Hak’dın özge hîç sözlemey bîgâneğa 

(Eraslan, 1991: 54). ‚Hak’tan başka bir şey 

demedim bigâneye.‛ 
cAklıng alıp bî-hûş kılıp hayrân kılur 

(Eraslan, 1991: 98). ‚Aklını alıp, şaşkın kılıp 

hayran kılar.‛ 

Bî-ğam bolup yir astığa kirdim muna 

(Eraslan, 1991: 104). ‚Gamsız olup yer altına 

girdim işte.‛ 

Kiçe kündüz bî-ğam yördüm yaşım ak-

may (Eraslan, 1991: 104). ‚Gece gündüz gam-

sız yürüdüm, yaşım akmadan.‛ 

Bî-dem bolup yir astığa kirdim muna 

(Eraslan, 1991: 106). ‚Huzursuz olup yer altı-

na girdim işte.‛ 
cIşk derdini bî-derdlerge aytıp bolmas 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Aşk derdini dertsizlere 

demek olmaz.‛ 

Bî-haberler cışk kadrını bilgeni yok 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Habersizlerden aşk 

kadrini bilen yok.‛ 

Ey bî-haber cışk ehlidin beyân sorma 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Ey habersiz, aşk ehlin-

den beyan sorma.‛ 

Ey bî-edeb kûdek dip casâ alıp sürdiler 

(Eraslan, 1991: 122). ‚Ey edepsiz çocuk! diyip 

sopa alıp sürdüler.‛ 

Bî-niyâzım aça birsün yolım mening 

(Eraslan, 1991: 132). ‚Niyazsızım, açıversin 

yolumu benim.‛ 

Bî-namâz u bî-tâcatke birmes kuvvet 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Namazsıza, tâatsize 

vermez kuvvet.‛ 

Bî-namâz u bî-tâcatke birmes kuvvet 

(Eraslan, 1991: 142). ‚Namazsıza, tâatsize 

vermez kuvvet.‛ 

Bî-haberler işitmesler dâd u feryâd 

(Eraslan, 1991: 152). ‚Habersizler işitmezler 

dâd ve feryâd,‛ 

Bîgâneler taşlar atıp anga küler (Eras-

lan, 1991: 162). ‚Bigâneler taşlar atıp ona gü-

ler.‛ 

Bî-haberge aytsam köngli katar dostlar 

(Eraslan, 1991: 162). ‚Habersize desem, gönlü 

karışır dostlar.‛ 

Ol bî-vefâ cahdge ne dip vefâ kılsun 

(Eraslan, 1991: 142). ‚O vefasız ahde ne diye 

vefa kılsın?‛ 

Kiçe kündüz bî-ğam yördüm zikrin ayt-

may (Eraslan, 1991: 168). ‚Gece gündüz gam-

sız yürüdüm, zikr etmeden.‛ 

Sırdın macnâ tuymağanlar bîgânedür 

(Eraslan, 1991: 174). ‚Sırdan mânâ duymayan-

lar bigânedir.‛ 

Bî-tâkat min semâc ursam hem min 

melûl (Eraslan, 1991: 178). ‚Tâkatsizim, sema 

kılsa, cehennemde yanar.‛ 

Bir kamçını urdı irse boldı bî-hâl (Eras-

lan, 1991: 182). ‚Bir kamçıyı vurdu ise, oldu 

bî-hâl.‛ 

Taşdın katığ taşnı sorğan bî-haberler 

(Eraslan, 1991: 192). ‚Taştan katı taşı soran 

habersizler,‛ 

Bî-macnâğa hergiz kulak salmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Mânasıza aslâ kulak 

salmaz olur.‛ 

Bî-hod bolup özin bilmey efğân kılur 

(Eraslan, 1991: 198). ‚Kendinden geçip, şaş-

kın olup efgan kılar.‛ 

Vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı (Eras-

lan, 1991: 230). ‚Vefası yok, vefasızdır dünya, 

tanı.‛ 

Kahhâr İge’m cânlığlarnı bî-cân kılur 

(Eraslan, 1991: 210). ‚Kahhar Rabb’im canlıla-

rı bî-cân kılar.‛ 

Zâkirlerni hudâ bî-şek söyer irmiş (Eras-

lan, 1991: 220). ‚Zâkirleri Hüda şüphesiz se-

ver imiş.‛ 

Kiçe kündüz yalğan aytıp bî-hod yatıp 

(Eraslan, 1991: 226). ‚Gece gündüz yalan di-

yip şuursuz yatıp,‛ 

Bî-hod bolup köyüp yörse mest ü hayrân 

(Eraslan, 1991: 242). ‚Kendinden geçip, yanıp 

yürüse mest ve hayran,‛ 

Bu derd bizni dostlar bî-had harâb itti 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Bu dert bizi dostlar had-

siz harap etti.‛ 

Andağ kullar hâlın bî-had harâb itti 

(Eraslan, 1991: 250). ‚Öyle kullar halini hadsiz 

harap etti.‛ 
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Bî-kes yetîm yığlap kildim sanga yığlap 

(Eraslan, 1991: 262). ‚Kimsesiz, yetim, ağlayıp 

geldim sana bakıp,‛ 

Ümmetingni ğamı kitsün bolğıl bî-ğam 

(Eraslan, 1991: 264). ‚Ümmetinin gamı gitsin, 

üzülme sen.‛ 

Okuğan bendeler bîmâr bolmas (Eraslan, 

1991: 268). ‚Okuyan bendeler bimar olmaz.‛ 

Hatâdın bî-haber Allah’ğa münkir 

(Eraslan, 1991: 272). ‚Allah’a münkir, hatadan 

habersiz,‛ 

Edebsiz bî-edeb dünyâda bî-pir (Eraslan, 

1991: 272). ‚Edepsiz, hayasız, dünyada pir-

siz.‛ 

Inansun dip munı bir niçe bî-cakl (Eras-

lan, 1991: 272). ‚İnansın diye birçok akılsız,‛ 

Koyup dâmın güzergâhlarğa bî-pîr 

(Eraslan, 1991: 272). ‚Koyup geçitlere ağını bî-

pîr,‛ 

İşitkenler bolur bî-hûş u sermest (Eras-

lan, 1991: 274). ‚İşidenler şaşkın ve sersem 

olur.‛ 

Okuğan bendeler bîmâr bolmas (Eraslan, 

1991: 274). ‚Okuyan bendeler hem bîmar 

olmaz.‛ 

Hudâ kılğay anı elbette bî-ğam (Eraslan, 

1991: 276). ‚Hüda kılar onu elbette bîgam,‛ 

Heme sözler içinde bî-bedeldür (Eras-

lan, 1991: 276). ‚Bütün sözler için de bî-

bedeldir.‛ 

Biling bî-çün irür hem bî-çigûne (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Bilin bî-çün olur hem bî-

çigûne,‛ 

Ve bî-şibih irür hem bî-nümûne (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Ve bî-şibih olur hem bî-

nümune.‛ 

Ve bî-şibih irür hem bî-nümûne (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Ve bî-şibih olur hem bî-

nümune.‛ 

Bî-şek biling bu dünyâ barça ildin ötere 

(Eraslan, 1991: 310). ‚Şeksiz bilin, bu dünya 

bütün halktan geçer ya.‛ 

Ğarîb min ü bî-kes min bî-çâre min hen 

fakîr (Eraslan, 1991: 308). ‚Garibim, kimsesi-

zim, biçareyim hem fakir.‛ 

Dûzeh aytur min artuk bî-namâzlar 

minde bar (Eraslan, 1991: 328). ‚Cehennem der: 

Ben üstün, namazsızlar bende var.‛ 

Bî-namâzlar boynıda yılan bilen çıyan 

bar (Eraslan, 1991: 328). ‚Namazsızlar boy-

nunda yılan ile çıyan var.‛ 

Edebsiz bî-edeb dünyâda bî-pir (Eraslan, 

1991: 272). ‚Edepsiz, hayasız, dünyada pir-

siz.‛ 

Biling bî-çün irür hem bî-çigûne (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Bilin bî-çün olur hem bî-

çigûne,‛ 

Ğarîb min ü bî-kes min bî-çâre min hen 

fakîr (Eraslan, 1991: 308). ‚Garibim, kimsesi-

zim, biçareyim hem fakir.‛ 

Bigâne dip mollâlar Şeyh Mansûr’nı öl-

türdi (Eraslan, 1991: 324). ‚Bigâne diye molla-

lar Şeyh Mansur’u öldürdü.‛ 

1.1.8. lâ-: 

Metnimizde bu ekle ilgili 5 hikmette 

16 örneğe rastlanmıştır. Bu örneklerden 12’si 

(Lâ-mekânda Hak’dın sebak aldım muna) hik-

mette tekrar dizesi olarak kullanılmıştır. Buna 

karşın gösterim kolaylığı açısından söz konu-

su tekrar eden dize bir kez yazılmış, geçtiği 

farklı sayfalar belirtilmiştir. Daha çok 

mekândan münezzeh olan Allah’a yakınlaş-

ma, onu anlamaya çalışma ön plandadır.  

Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım muna 

(Eraslan, 1991: 54). ‚Nefsim ölüp lâ-mekâna 

yükseldim işte.‛  

Lâ-mekânda Hak’dın sebak aldım muna 

(Eraslan, 1991: 98, 100, 102). ‚Lâ-mekânda 

Hak’tan dersler aldım işte.‛ 

Cümle anıng mekânı ol lâ-mekân içinde 

(Eraslan, 1991: 304). ‚Hepsi onun mekânı, o 

lâ-mekân içinde.‛ 

El-kezzâbu lâ ümmetî didi biling Mu-

hammed (Eraslan, 1991: 288). ‚ ‘yalan söyle-

yenler benim ümmetimden değildir, bilin’, 

dedi Muhammed.‛ 

Ricâlun lâ tulhîhim dir hâliku’n-nâs 

(Eraslan, 1991: 186). ‚Tarikat ehli, Allah’ı zik-

retmekten başka bir şey yapmayan insanlar.‛ 

1.2. Kelime Düzeyinde Olumsuzluk 

İncelediğimiz metinde kelime olarak 

karşımıza altı yapının (hiç, aslâ, hergiz, yok, 

imes/irmes, fena) çıktığını gördük. Bunlardan 

dördü (aslâ, hiç, hergiz, fena) yabancı kaynak-
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lı, ikisi (yok, imes/irmes) ise Türkçe kaynaklı-

dır. Bu yapılar kullanım sıklığına göre sırasıy-

la şu şekildedir: 

1.2.1. hiç:  

Metnimizde ‘hiç’le oluşturulan olum-

suz yapılar -mA-, -mAy ve imes’le birlikte 7 

hikmette 8 örnekte karşımıza çıkmaktadır. 

Zaten hiç kelimesi kullanılarak oluşturulan 

olumsuzlukta söylenmek istenenin iyice vur-

gulanması söz konusudur. Bu örneklerde de 

yine insanoğlunun acizliğine vurgu yapılmak-

tadır.  

Hîç bilding mü âdem ölmey kalğanını 

(Eraslan, 1991: 204). ‚Hiç bildin mi kişi ölme-

yip kalanını,‛ 

Aç u tokluk sûd u ziyân hîç bilmegen 

(Eraslan, 1991: 176). ‚Aç ve tokluk, kazanç, 

ziyan hiç bilmeyen,‛ 

Eyâ dostlar hîç bilmedim mîn yolumnı 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Eyâ dostlar, hiç bilme-

dim ben yolumu.‛ 

Mâ-sivâdın hîç yığmadım min tilimni 

(Eraslan, 1991: 216). ‚Mâsivadan hiç çekme-

dim ben dilimi.‛ 

Hîç kilmedi mindin savâb anda ne bir-

gümdür cevâb (Eraslan, 1991: 336). ‚Hiç gel-

medi benden sevap, orada ne veririm cevap.‛ 

Bilingiz hîç nimege ohşamasdur (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Biliniz hiçbir şeye benzemez-

dir.‛ 

Muhammed’ge kayn-ata kılğan imes hîç 

hatâ (Eraslan, 1991: 290). ‚Muhammed’e kay-

nata, kıldığı yok hiç hata.‛ 

Ehl ü ciyâl karındaş hîç kim bolmaydur 

yoldaş (Eraslan, 1991: 310). ‚Ehl ü iyal, kardeş-

ler, hiç kimseler olmaz yoldaş.‛ 

1.2.2. Asla: 

Metnimizde bu kelimeyle ilgili sadece 

1 örneğe rastladık. 

Ol bendemge min birmes min aslâ zah-

met (Eraslan, 1991: 264). ‚O bendeme vermem 

ben hem aslâ zahmet.‛ 

1.2.3. Hergiz: 17 

Metnimizde bu kelimeyle ilgili 12 

hikmette 17 örneğe rastladık. Bu kelimenin 

kullanıldığı örneklerde zaten anlamsal olarak 

olumsuzluğun kullanılacağı açıktır.  

Köydüm yandım bola’lmadım hergiz afak 

(Eraslan, 1991: 106). ‚Kavrulup yandım, ola-

madım asla ap-ak.‛ 
cIşk derdini sorsang hergiz dermânı 

yok (Eraslan, 1991: 112). ‚Aşk derdini sorsan, 

aslâ dermanı yok.‛ 

Hızmet kılğan hergiz yolda kalğanı yok 

(Eraslan, 1991: 112) ‚Hizmet kılanlardan asla 

yolda kalanı yok.‛ 

Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet 

tartmagıl (Eraslan, 1991: 124). ‚Açlıktan ölsen 

bile, asla namerde minnet etme.‛ 

İrenlerni arkasıdın hergiz kalma (Eras-

lan, 1991: 170). ‚Erenlerin arkasından asla 

kalma.‛ 

Mürşid bolmay hergiz murâd tapmadılar 

(Eraslan, 1991: 184). ‚Mürşid olmadan aslâ 

murat bulmadılar.‛ 

İren yolın tutkan hergiz yolda kalmas 

(Eraslan, 1991: 186). ‚Eren yolunu tutan aslâ 

yolda kalmaz.‛ 

Bî-macnâğa hergiz kulak salmas bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Mânasıza aslâ kulak 

salmaz olur.‛ 

Gûr içinde ol kul hergiz ölmes bolur 

(Eraslan, 1991: 194). ‚Kabir içinde o kul aslâ 

ölmez olur.‛ 

Hâce kulın hergiz zâyic koymas bolur 

(Eraslan, 1991: 196). ‚Hâce kulunu aslâ zâyi 

kılmaz.‛ 

Nacra tartsa zerre hergiz kalmas yanar 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Nâra çekse, zerre aslâ 

kalmaz, yanar.‛ 
cÂşık kullar kiçe kündüz hergiz tınmas 

(Eraslan, 1991: 218). ‚Âşık kullar gece gündüz 

aslâ dinmez.‛ 

Bir kavlıdın kaytmağan sırrın hergiz 

aytmağan (Eraslan, 1991: 290). ‚Bir sözünden 

dönmeyen, sırrını aslâ demeyen.‛ 

Garîb Ahmed sözi hergiz karımas (Eras-

lan, 1991: 268). ‚Garip Ahmed sözü aslâ es-

kimez.‛ 

Alarnı körmengiz yüzini hergiz (Eras-
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lan, 1991: 272). ‚Onların yüzünü aslâ görme-

yin.‛ 

Seni koymas ecel hergiz niçe hükming 

revân bolsa (Eraslan, 1991: 312). ‚Seni koymaz 

ecel aslâ, nece hükmün revan olsa.‛ 

Dîdâr taleb kılsalar hergiz ğâfil bolmasun 

(Eraslan, 1991: 322). ‚Didar talep kılsalar, aslâ 

gâfil olmasın.‛ 

1.2.4. yok: 

İsim cümlelerinde olumsuzluk yapan 

yapılardan biri olan bu kelimeye metnimizde 

17 hikmette 46 yerde rastladık. Anlamsal ola-

rak çok değişik konulara değinilmiştir. Kulla-

nılan her dize farklı konularla karşımıza çık-

maktadır.  

Ğarîb cânım sarf eyleyin yoktur mâlım 

(Eraslan, 1991: 50). ‚Garip canımı harcayayım, 

yoktur malım.‛ 

Yaşım yitti altmış üçke bir künçe yok 

(Eraslan, 1991: 106). ‚Bir gün değil altmış üçe 

erdi yaşım,‛ 
cÂşık bolsang bağrıng içre köz kanı yok 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Âşık olsan, bağrın içinde 

göz kanı yok.‛  

Zâyic kiçer cömri anı yalğanı yok (Eras-

lan, 1991: 110). ‚Boşa geçer ömrü onun, yalanı 

yok.‛ 

Va’llâh bi’llâh sinde cışknı nişânı yok 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Vallah, billah sende 

aşkın nişanı yok.‛ 

Yalğançıdur Hak’ka câşık bolğanı yok 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Yalancıdır, Hakk’a âşık 

olanı yok.‛ 

Çın câşıkdur hergiz anı yalğanı yok 

(Eraslan, 1991: 110). ‚Gerçek âşıktır, aslâ onun 

yalanı yok.‛ 

Bî-haberler cışk kadrını bilgeni yok (Eras-

lan, 1991: 112). ‚Habersizlerden aşk kadrini 

bilen yok.‛ 
cIşk derdini sorsang hergiz dermânı 

yok (Eraslan, 1991: 112). ‚Aşk derdini sorsan, 

aslâ dermanı yok.‛ 

Hızmet kılğan hergiz yolda kalğanı yok 

(Eraslan, 1991: 112) ‚Hizmet kılanlardan asla 

yolda kalanı yok.‛ 

Yolda kalğan bûy-ı Hudâ alğanı yok 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Yolda kalır, Hüda lütfu-

nu alanı yok.‛ 

Bu yollarda câşık ölse tâvânı yok (Eras-

lan, 1991: 112). ‚Bu yollarda âşık ölse, günahı 

yok.‛  
cIşksızlarnı hem cânı yok îmânı yok 

(Eraslan, 1991: 114). ‚Aşksızların hem canı 

yok, imanı yok.‛ 

Allah hakkı bu sözlerni yalğanı yok 

(Eraslan, 1991: 114). ‚Allah şahit, bu sözlerin 

yalanı yok.‛ 

Nâ-mahremge bakarlar közleride yok 

insâf (Eraslan, 1991: 116). ‚Nâmahreme bakar-

lar, gözlerinde yok insaf.‛ 

Közleride nemi yok halka içre kirerler 

(Eraslan, 1991: 116). ‚Gözlerinde nemi yok, 

halka içine girerler.‛ 

Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başı 

(Eraslan, 1991: 116). ‚Gönüllerinde gamı yok, 

her an ağrıya başı.‛ 

Tâlib min dip ayturlar könglide yok zerre 

şûr (Eraslan, 1991: 118). ‚Tâlibim diye söyler-

ler, gönlünde yok zerre şûr.‛ 
cIşk derdini taleb kıldım dermânı yok 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Aşk derdini talep kıl-

dım, dermanı yok.‛ 
cIşk yolıda cân birgenni armânı yok 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Aşk yolunda can vere-

nin hüsranı yok.‛ 

Bu yollarda cân birmese imkânı yok 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Bu yollarda can verme-

se, imkânı yok.‛ 

Kaydın tapay cışkıng tüşti karârım yok 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Nereden bulayım, aşkın 

düştü, kararım yok.‛ 
cIşk senâsın tüni küni koyarım yok (Eras-

lan, 1991: 156). ‚Aşk senâsını gece gündüz 

bıraktığım yok.‛ 

Dergâhıngdın özge yirge bararım yok 

(Eraslan, 1991: 156). ‚Dergâhından başka yere 

vardığım yok.‛ 

Tâkatım yok câşıklarnı bir âhığa (Eras-

lan, 1991: 158). ‚Tâkatim yok âşıkların bir 

âhına.‛ 

Devâsı yok derdni birip zâr ingreter 

(Eraslan, 1991: 202). ‚Devası yok derdi verip 

zâr inletir,‛ 

Sindin özge yok penâhım tekye-gâhım 
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(Eraslan, 1991: 212). ‚Senden başka yok pena-

hım, tekyegâhım.‛ 
cIşksızlarnı îmânı yok ey yârânlar (Eras-

lan, 1991: 220). ‚Aşksızların imanı yok ey 

yâranlar,‛ 

Pervâsı yok nâmûsı yok yörer cüryân 

(Eraslan, 1991: 222). ‚Pervâsı yok, mamusu 

yok, yürür üryan.‛ 

Pervâsı yok nâmûsı yok yörer cüryân 

(Eraslan, 1991: 222). ‚Pervâsı yok, mamusu 

yok, yürür üryan.‛ 

Vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı (Eras-

lan, 1991: 230). ‚Vefası yok, vefasızdır dünya, 

tanı.‛ 

Ehl-i dünyâ âhiretdin pervâsı yok (Eras-

lan, 1991: 234). ‚Dünya ehlinin âhiretten kor-

kusu yok.‛ 

Rûhı tenhâ îmân islâm hemrâhı yok 

(Eraslan, 1991: 234). ‚Ruhu tenha, iman islâm 

hemrahı yok.‛ 

Tarîkat yol adaşkan hîç pervâsı yok 

(Eraslan, 1991: 234). ‚Tarikatte yol şaşırmak-

tan korkusu yok.‛ 

Sindin özge yok ğam-hâr ne kılğay min 

Hudâyâ (Eraslan, 1991: 300). ‚Senden başka 

yok gamhâr, ne yaparım Allah’ım?‛ 

Tağdın ağır günâhım cözr aytkeli tilim 

yok (Eraslan, 1991: 308). ‚Dağdan ağır güna-

hım, özür demeğe dilim yok.‛ 

Kul Hâce Ahmed Hakdın kork kim kork-

mas îmânı yok (Eraslan, 1991: 308). ‚Kul Hâce 

Ahmed Hak’tan kork, kim korkmaz imanı 

yok.‛ 

Tilim sorsam karâr yok ğarîb ölse sorar 

yok (Eraslan, 1991: 314). ‚Dilim sorsam, karar 

yok, garip ölse sorar yok.‛ 

Tilim sorsam karâr yok ğarîb ölse sorar 

yok (Eraslan, 1991: 314). ‚Dilim sorsam, karar 

yok, garip ölse sorar yok.‛ 

Yimişlerde helâl yok rızâ bolung dostla-

rım (Eraslan, 1991: 314). ‚Yenilende helâl yok, 

râzı olun dostlarım.‛ 

Kul Hâce Ahmed sâcatî bir zerre yok 

tâkatı (Eraslan, 1991: 298). ‚Kul Hâce Ahmed 

saati, bir zerre yok tâkati.‛ 

Her kün köyer bu cânım kullukka yok 

dermânım (Eraslan, 1991: 298). ‚Her gün yanar 

bu canım, kullukta yok dermanım.‛ 
cIşksızlarnı hem cânı yok hem imânı 

(Eraslan, 1991: 162). ‚Aşksızların hem canı 

yok, hem imanı.‛ 

Yoktur şekk ü gümânı cOsmân-ı bâ-

hayâdur (Eraslan, 1991: 294). ‚Yoktur şekki, 

gümanı, haya sahibi Osman’dır.‛  

Yok irse (hem) nitküm anda min rû-

siyâh (Eraslan, 1991: 212). ‚Yoksa orda ne 

yaparım, ben yüzü siyah.‛ 

Yok irse min kılğanlarım yalğan irür 

(Eraslan, 1991: 212). ‚Değilse, kıldıklarım hep 

yalan olur.‛ 

1.2.5. imes/irmes:19 

Ek fiilin olumsuzluğu için Batı Türk-

çesinde değil kelimesi kullanılırken, metni-

mizde imes ve irmes olarak iki şekil kullanıl-

mıştır ve 14 hikmette 19 örneğe rastlanmıştır. 

Daha çok karşılaştırma yapılırken kullanıl-

mıştır. 

Mü’min irmes hikmet iştip yığlamaydur 

(Eraslan, 1991: 68). ‚Mü’min değil, hikmet 

işitip ağlamıyor.‛ 
cÂşık irmes cânânığa cân birmese 

(Eraslan, 1991: 112). ‚Âşık değil, sevdiğine 

can vermese,‛ 

Derdsiz âdem âdem irmes munı anglang 

(Eraslan, 1991: 126). ‚Dertsiz insan değil, bu-

nu anla.‛ 

Zâhir sûfî bâtın içre irmes sâdık (Eras-

lan, 1991: 206). ‚Dışta sûfi, içte ise değil 

sâdık,‛ 

Hâcet irmes câşıklarğa bağ u çemen 

(Eraslan, 1991: 240). ‚Hacet değil âşıklara bağ 

ve çemen.‛ 

Tirig irmes ğarîb misl-i ölügdür (Eras-

lan, 1991: 282). ‚Diri değil, garip tıpkı ölü-

dür.‛ 

Allah derdi satkun irmes satıp alsang 

(Eraslan, 1991: 100). ‚Allah derdi satılmaz ki 

satın alsan,‛ 

Dergâhığa makbul imes bildim muna 

(Eraslan, 1991: 98). ‚Dergâhında makbul ol-
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maz, bildim işte.‛ 

Kişi mâlın yiyürler çün dilleri imes sâf 

(Eraslan, 1991: 116). ‚Kişi malını yerler, gönül-

leri değil saf.‛ 

Rıdvân imes maksûdları irür dîdâr 

(Eraslan, 1991: 202). ‚Rıdvan değil, maksatları 

olur didar.‛ 

Yığlamağlığ âsân imes bağır kanı (Eras-

lan, 1991: 210). ‚Ağlamaklık kolay değil, bağır 

kanı.‛ 

Çın câşıklar dâyim tirig ölgen imes (Eras-

lan, 1991: 232). ‚Gerçek âşıklar daim diri, ölü-

cü değil.‛ 

Ervâhları yir astığa kirgen imes (Eras-

lan, 1991: 232). ‚Ruhları da yer altına girici 

değil.‛ 

Zâhid câbid bu macnânı bilgen imes 

(Eraslan, 1991: 232). ‚Zâhid, âbid bu  mânâyı 

bilici değil.‛ 
cÂşık işi âsân imes kılma bâzî (Eraslan, 

1991: 222). ‚Âşık işi kolay değil, kılma bâzî.‛ 

Muhammed’ge kayn-ata kılğan imes hîç 

hatâ (Eraslan, 1991: 290). ‚Muhammed’e kay-

nata, kıldığı yok hiç hata.‛ 

Hakîkat bilmegen âdem imesdür (Eras-

lan, 1991: 278). ‚Hakikat bilmeyen insan de-

ğildir.‛ 

1.2.6. fena: 3 

Arapça ‘yok olmak’ anlamında kulla-

nılan bu kelimeye, metnimizde 2 hikmette 3 

örneğe rastladık. Bu kelime tarikat ehli için 

Allah’ta yok olmak, onunla bir olmak anla-

mıyla kullanılmıştır. 

Hâlis bolup muhlis bolup fenâ boldum 

(Eraslan, 1991: 56). ‚Halis olup, muhlis olup 

yok oldum.‛ 

Fenâ fi’llâh makâmığa aştım muna 

(Eraslan, 1991: 56). ‚Fenâ fi’llah (Allah’ta yok 

olmak) makamına yükseldim işte.‛  

Köydüm yandım kül dik takı fenâ boldum (Eras-

lan, 1991: 90). ‚Kavruldum, yandım, kül gibi 

yokluğa erdim.‛  

 

2. SONUÇ 

Yukarıdaki verilerden hareketle Ye-

sevî’nin, Hikmetlerinde kullandığı olumsuz-

luk yapılarında çok fazla söz oyununa girme-

den sadece gerektiği yerlerde bu yapıları ter-

cih ettiği söylenebilir. Bazen aynı anlama ge-

len Türkçe, Farsça ve Arapça kelimeleri bir 

arada kullanmış, Hikmetlerin akıcılığını sağ-

lamasının yanında söylemek istediğini iyice 

vurgulamıştır. Örneğin  

Vefâsı yok bî-vefâdur dünyâ tanı (H-

35/7). ‚Vefası yok, vefasızdır dünya, tanı.‛ 

Edebsiz bî-edeb dünyâda bî-pir (M-

42/24). ‚Edepsiz, hayasız, dünyada pirsiz.‛ 

Eserin bütününe bakıldığında (70 

hikmet) olumsuzluk ifadesi sağlayan yapıla-

rın genel olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Aşktan bahsederken daha az; cennet cehen-

nemden bahsederken daha fazla olumsuzlu-

ğun kullanıldığı içerikle bağlantılı olarak gö-

rülmektedir. Olumsuzluğun hiç kullanılma-

dığı hikmetler de vardır; ancak bunlar (H-49, 

52, 54, 61, 66, 70) sınırlı sayıdadır.  

Hikmetler, oluşturulma amacına uy-

gun olarak özellikle emir kipiyle çekimlendi-

ğinde ikinci kişiyle çekimlenmiştir. Yesevî, 

karşılaştığı olumsuz durumlarla ilgili olarak 

da daha çok belirli geçmiş zamanda birinci 

teklik kişiyi tercih etmiştir.  

Olumsuz yapıların bulunduğu dizeler 

genel itibariyle tarikat bağlantılı olup, Allah 

aşkı olmadan, bir tarikate, pîre bağlanmadan 

insanın isteklerine ulaşamayacağı üzerinde 

durulmaktadır. 

Pîrsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım 

(Eraslan, 1991: 72). ‚Pirsiz dolaşıp dert ve 

hâlet peyda kıldım.‛  

Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlar 

(Eraslan, 1991: 172). ‚Kılavuzsuz bu yola gir-

meyin dostlar.‛ 

Kılavuzsız yolğa kirse yoldın azar 

(Eraslan, 1991: 198). ‚Kılavuzsuz yola girse, 

yoldan azar.‛ 

Kulavuzsız yolğa kirgen hayrân bolur 

(Eraslan, 1991: 228). ‚Kılavuzsuz yola giren 

hayran olur.‛ 

Metindeki olumsuz yapılar kullanım 

sıklığına göre şu şekildedir:  

1. Ek düzeyinde: -mA-: 183, -mAs: 

164, -mAy: 94, bî-: 57, +sXz: 27, lâ-:16, -

mAyIn: 8,; 
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2. Kelime düzeyinde: yok: 46, 

imes/irmes: 18, hergiz: 17, hiç: 8, fenâ: 3, aslâ: 

1. 

Bu çalışmamızda Ahmet Yesevî’nin 

Hikmetleri’ndeki olumsuz yapı oluşturan ek 

ve kelimeler daha sonraki çalışmalara kolaylık 

sağlamak amacıyla örnek cümleleriyle bir 

bütün olarak verilmeye çalışılmıştır.  
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