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HARABATİ’NİN FAKRNAME’SİNDE ARAPÇA-FARSÇA MORFOLOJİK
UNSURLAR
ARABIC-PERSIAN MORPHOLOGICAL ELEMENTS IN HARABATİ’S FAKRNAME

Recep YÜRÜMEZ
Öz
Fakrın terim anlamı yoksulluktur. Tasavvuftaysa insanın kendisini her zaman yaratıcısına muhtaç bilmesidir.
Fakr teriminden yola çıkılarak yazılmış olan Fakrnameler tasavvuf ehli ve şeyhinin nasıl olması gerektiği konularını
inceleyen hem manzum hem de mensur eserlerdir. 1730 yılında dünyaya gelen lakin ölüm tarihiyle ilgili kesin bir bilgi
bulunamayan Muhammed Bin Abdullah Harâbâtî’nin bilinen iki eserinden birisi Fakrname’dir. Fakrname’nin iki ayrı
nüshası bulunmaktadır. Bunlardan birisi Özbekistan’da Harabatî Türkî adlı eserin içerisinde, diğeri ise Kırgızistan
İlimler Akademisi’nde müstakil bir eserdir. Kırgızistan nüshası üzerine yaptığımız bu çalışmamızda dönemin dil
yapısına uygun olarak toplum tarafından kullanılan Arapça ve Farsça unsurlar belirlenip morfolojik yönden
incelenecektir. Hareket noktamız olan Harâbâtî Fakrname’si incelendiğinde dönemsel olarak Çağatay Türkçesinde tespit
edilen dil özelliklerinin az ya da çok kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların yetersizliğinden dolayı
böyle bir çalışmanın hem Çağatay Türkçesi için hem de o dönemde Arapça ve Farsçadan hangi morfolojik unsurların
dilde var olduğunun ortaya konulacak olmasından dolayı önemini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Harabatî, Farsça-Arapça Morfoloji, Fakrname.
Abstract
The term meaning of Fakr is poverty. As Sufism, the human being always knows himself in need of his creator.
Fakrnames are both verse and prose works that examine the subjects of how a Sufi person and Sheikh should be. One of
the two known works of Muhhamed Bin Abdullah Harabati, who was born in 1730 but whose date of death can not be
determined, is Fakrname. There are two separate copies of the Fakrname. One of them is a work called Harabati Turki in
Uzbekistan and the other is a detached work in the Scientific Academy of Kyrgyzstan. Arabic and Persian elements used
by the society in accordance with the language structure of the period will be determined in this study on Kyrgyzstan
copy and will be examined morphologically. When the Harabati Fakrname, which is our moving point, was examined, it
was determined that the language features identified in the Chagatai Turkish were more or less used periodically. Due to
the lack of studies in this field, we think that this study is important both for the Chagatai Turkish and for the fact that it
will reveal which morphological elements from Arabic and Persian existed in the language at that time.
Keywords: Harabati, Farsi-Arabic Morphology, Fakrname.
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Muhammed Bin Abdullah Harâbâti’nin Hayatı
Doğu Türkistan’da Aksu şehrinin Egerçi Beldesi’nin yaklaşık 6 kilometre güneyinde Çogtal
Köyünde doğan Muhammed b. Abdullah Harâbâti Yarkend Hanlığı’nın son dönemi ile Hocalar
devrinin başlarında hayat sürmüştür. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hörmetcan
Fikret, Harâbâti’nin 1638’de doğduğunu ve mesnevisini yazdıktan 3-4 yıl sonra 92 yaşındayken
öldüğünü belirtmektedir. Harâbâti, Mesnevi adlı eserinin sonundaki bir şiirde Hicri 1146 (Miladi
1733) tarihinde bu eseri tamamladığını ifade ettiğine göre, bu tarihten sonra yani XVIII. asırda vafat
etmiş olmalıdır. Uygur Kessek Edebiyat Tarihi adlı eserde ise Harabati’nin 1638’de doğduğu ancak
ölüm tarihinin bilinmemekle birlikte 1730-1750 yılları arasında olduğu belirtilmektedir (Hörmetcan,
2011, 1-23). Bu bilgilerden yola çıkarak Harâbâtî’nin 1630 ilâ 1730 yılları arasında yaşamış olduğu
söylenebilir. Harabati’nin Özbekistan Taşkent yakınlarında doğduğuna ve kabrinin de orada
olduğuna dair de bilgiler bulunmaktadır (Hasaniy-Razzakova, 2009, 3).
İlk eğitimini Aksu’da alan Harâbâti, ardından Buhara’ya gidip üst seviyede tahsile devam
etmiş ve tekrar memleketi Aksu’ya dönmüş, ilmi-tasavvufi faaliyetlerde bulunmuştur. Takipçileri
mezarına bir türbe yapmış ve Hacı Harâbât Makberesi adını vermişlerdir. Hayatı hakkındaki
bilgiler, Hacı Harâbâti Tezkiresi adlı başı ve sonu eksik bir yazma eser ile Hacı Harâbâti
Makberesi’nin şeyhi ve türbedarı Muhammed İmin Şeyh ve Harâbâti’nin neslinden gelen bazı
kişilerin sözlü anlatımlarına dayanmaktadır (Tosun, 2011, 71-72).
Fakr Terimi
Fakr kelimesi Arapça kökenlidir ve yoksulluk, fukaralık1 anlamlarına gelmektedir. İnsanın
zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlardan yoksun olması veya kendisini her zaman Allah’a
muhtaç bilmesi anlamında kullanılan bir tasavvuf terimidir. Kelimenin çoğulu ise “fukur”dur
(Çelik, 2012, 192; Üzüm, 2013, 97).
Fakrname
Fakrnameler, fakr’ı, fakr’ın önemini ve makamlarını belirtmeye çalışan öğretici eserlerdir
(Eraslan, 2016, 13). Necdet Tosun, Fakrname için kısaca, Dervişlik Kitabı terimini uygun
görmektedir (Eraslan, 2016, 6). Edebi bir tür olarak fakrnamelerin ortaya çıkışı Ahmet Yesevî ile
başlamıştır. Ahmet Yesevî’den başka Âşık Paşa, Vîrânî Dede ve Cemâl-i Halvetî’nin de
fakrnamelerinin varlığı bilinmektedir.
HarÀbÀtì Fakrname’si
ÒarÀbÀtì’nin Fakrname’sinden elimizde iki ayrı nüsha bulunmaktadır. İncelediğimiz ve tezin
temeli olan nüsha Kırgızistan İlimler Akademisi El Yazmaları Fondu’nda (Bölümü) müstakil bir
eser olarak bulunan 345 numaralı el yazmadır. Eser 1881 yılında istinsah edilmiştir ve müstensihi
belli değildir. Eserin yazı kısmının ölçüsü 17x8.5 cm’dir. Dış kapağı meşindir. Her sayfada 17 satır
bulunmaktadır ve 47 varaktır. Eserin sonundaki bir varakta Gazel-i Meşreb yer almaktadır. El
yazmasının ilk sayfası yoktur o yüzden adı, yazarı vb. bilgiler metin okunduktan sonra ortaya
çıkarılmıştır. Eserin bazı kısımları manzum, bazı kısımları ise mensurdur. Manzum kısımları hece
vezni ile yazılmıştır ve 370 beyit bulunmaktadır. Bu beyitlerden dokuz tanesi Farsçadır. Ayrıca
ŞirÀzì ve Ali Şir Nevayì’den bir beyit yer almaktadır.
1

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce6869f29e4c8.46683653 (01.04.2019)
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Fakrname’nin ikinci yazması Özbekistan Fundamentalnaya Biblioteka’da 5938 numarayla
kayıtlı “Türkî Harâbâtî” adlı eserin girişinde yer almaktadır. Eserin devamında ÒarÀbÀtì’nin
mesnevisi bulunmaktadır. 1897/98 yılında istinsah edilmiştir ve müstensihi belli değildir. Yazma 63
varaktır. Yazılı kısım 13x6.5 cm ölçülerindedir ve her sayfada 13 satır bulunmaktadır. Makalemizde
ele almış olduğumuz morfolojik unsurlar yazmanın Kırgızistan nüshasına aittir.
Fakrname’de Bulunan Farsça Morfolojik Unsurlar
1. -À-: 46b/92 turupdur mevc-i elvÀn óavø-ı kevåer-dem-À-dem aytışurlar yÀ Muóammed. (her
vakit, sık sık), Zaman zarfıdır (Kanar, 34).
2. -Àn- 6b/4 ay maúãad-ı èÀşıúÀn yek-tÀ menzil ki èÀrifÀn-ı emìn. Farsçada akıllı ve canlılarda
çokluk yapar (Tosun, 19).
3. –Àn: 10b/6 hemìşe bì-ser ü sÀmÀn u óayrÀn u ser-gerdÀndur ve dünyÀ-yı dūn. Ser-gerdan:
başı dönen, başı dönmüş. Bazen de şaşırmış. (Tosun, 14).
4. be-: 12b/13 ve be-maúãad nÀ-rÀste * bì-cehd ü bì-gÿş (hedefe doğru, hedefe kadar), 16a/1516 her biridin bölek bölek suéÀl úıldı ki men kimbarça be-ùarìú-i èacz (yola, yola kadar).
28b/9 alarnıÆ emride bolàıl yaènì dost bì-kÀr-ı dil be-yÀr rÿz-ı şeb bìdÀr sevgiliye, yâre.
Farsçada yönelme durumu ekidir (Kanar, 27).
5. be-: 14a/6 e ger yaòte-i aàyÀr be-dil-i taãdìú be-zebÀn-ı iúrÀr çeşm-i òufte dil-i bìdÀr bÀr-ı
belÀ (dille), 33b/6-7 meni körmey iúrÀr-ı be-zebÀn ve taãdìú-ı be-úalb úılsa aÆa ecr-i èaôìm
ü kerÀmet úılàay-men (kalple) Farsçada ile edatı veya vasıta durumudur (Kanar, 35).
6. -be: 3b/15, 11b/17, 18b/8, 32b/10-11 her kişi ki ùÀèatnı sÀèat be-sÀèat ziyÀde úılmay ikki
kün berÀber úılsa (saatten saate). 34b/16-17 ùabìb-i óÀõıú yaènì pìr-i kÀmilni der-be-der
şehr-be-şehr yürüp ùaleb úıl (şehirden şehre), 16b/6 dem-be-dem (vakitten vakte, daima)
Zarf görevindedir (Kanar, 30-33).
7. ber-: 31b/12-13 baèøıları şerìèatde ber-úarÀr ùarìúat ve óaúìúatdin (karar vermek üzere
olan), 10b/5 bu işge ber-pÀdur èÀlem-i bì-pÀyÀn ü baór-i bì-gerÀn u bu deşt ü beyÀbÀnda
(ayağı üzerinde duran) 44b/13-14 ber-miåÀl-i revÀú-ı eyvÀndur- heme menzil ü hem mekÀnı cÀndur (misal veren), 23b/6 úoyalmas anıÆ üçün kim óaøreti peyàamber ãalla’llÀhü
èaleyhi ve-sellem (haber getiren). Sıfat fiil yapan Farsça bir ektir (Bangi, 1971, 28).
8. bî-: 4a/12 úılıp kim özlerini uş bu èÀlem- ki bì-nÀm u nişÀn u maóv u òÀmÿş, 5a/1 kişi kim
bì-òabar vaódÀniyyetdin- imesdür zinde-dil ol mürde-dildür, 10a/15 özini pÀk tutmasa ikki
cihÀnda ÒudÀ ve Resūl-i ÒudÀ andın bì-zÀr turur. Farsça olumsuzluk eki (Tosun, 11).
9. -dÀr: 16a/14 heme mevcūdÀt anıóaúìúatve mÀhiyetidin òaberdÀr (haberli) örneğinde
görüldüğü gibi Farsça kökenlidir. Bu yabancı ek ile “yokluk” anlamı elde edilir (Zülfikar,
2018, 9).
10. der-: 12a/13 cigerleri kebÀb ôÀhirleri der-úabÀb (kebapta), 7b/3 naôarnı der-úadem tutúıl
hemìşe- sefer úıl der-vaùan hÿşuÆnı der-dem (adımda)-(vatanda), 13b/16 hemìşe úadem-i
der-sefer maúãÿd-ı der-naôar cidd ü cehdde muúarrer (bakışta). Farsçada bulunma durumu
ekidir (Kanar, 27).
11. –der: 1b/7 ehl-i óicÀbnıÆ perde-deri ve külli mevcÿdÀtnıÆ cevheri. Perde yırtıcı, edepsiz.
–der: yırtan, delen, yırtıcı (Develliğolu, 1999, 174).
12. –gÀh: 19b/11 óicÀb-ı cÀnÀn ve redd-i dergÀh ve sebeb-i merdÿdì-i pÀdişÀhdur, 33b/ 11-12
ÓaútaèÀlÀ ÀgÀhdur anıÆ üçün kim müéminler dilini özige naôar-gÀh úılıpdur. Farsçada
mekân bildirir (Tosun, 26).

Makalede geçmekte olan sayfa ve satır numaraları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkoloji
Anabilim Dalı Doktora Programında devam eden ‘Çağatay Şairi Harabati’nin Fakrnamesi (İnceleme, Çeviriyazı, Dizin, Ek Dizin,
Tıpkıbasım)’ adlı tezden alınmıştır.
2
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13. –gÿy: 2b/6 zühd ile taúvÀ güvÀhıÆdur bu yol- úılma daèvì bì-güvÀh ay herze-gÿy (saçma
sözler söyleyen). Söyleyen, diyen anlamına gelir ve birleşik kelimeler oluşturur
(https://www.luggat.com/index.php#ceviri).
14. –I0: 6a/1 kişi yüz öyürmey bÀùıldın Óaúúa-úalur maórūm èinÀyÀt-ı ÒudÀdın, 6a/16 cÀm-ı
maóabbetiÆdin sìr-Àb ve kÿçe-i èÀşıúÀnlarıÆ segleriàa aóbÀb úılàıl. Farsçada tamlayan
ekidir (Kanar, 28).
15. -istÀn: 22a/10 bolsa ney úanca neyistÀn içide òÀlì Ψrür-sen gümÀn úılma ki her ney ara
şekker bolmas, 31a/10 cism-i laùìflerini vücÿd şehristÀnıàa kΨtürdi, 39b/11 òÀristÀnıdın
peydÀ úıldı olar. Farsçada mekân bildirir (Oktay, 34).
16. –kÀr: 16a/8 benì Àdem içinde yoútur mendik-güneh-kÀr u tebe-kÀr u siyeh-kÀr (günah
işleyen- tövbe eden), 22a/10-11 saòt-ter düşmen-i úadìm ve ziyÀn-kÀr-ı elìm yoútur (zarar
eden, zarar veren) Farsçada eklendiği kelimeleri ortaç yapan bir ektir (Bangi, 1971, 28).
17. keş: 8b/4-5 şarÀb-ı dil-keş ve mey-i bì-àışşlarıàa müşerref bolur, 34b/6-7 mey-i bì-àışş ve
cÀm-ı dil-keş óÀãıl bolur. (Dert çeken) (Oktay, 2018: 33), (Nişanyan, 2018).
18. mÀh-rÿy: 9b/16 bolsa heme sìm-ten mÀh-rÿy-fÀnì Ψrür Àòiri cÀnÀn imes (ay yüzlü (Duman,
2000, 43). Farsça aslı iki ayrı isimdir ancak ikisi bir araya geldiğinde isimden sıfat yapma
görevini de üstlenirler.
19. mend: 2a/12-13 anı terk Ψylemaú saèÀdet nişÀnesidür bu saèÀdet-mend beşÀretidür
(saadetli). Farsçada sıfat yapan ektir (Bangi, 1971: 28).
20. nâ- : 42b/7-8 vesvese Ψyler köÆülni úılsa óïş- èÀúıbet bì-bÀk nÀ-pÀk olàa-sen, 45a/9-10
andın nÀ-çÀr bu dünyÀàa tüştiler (çaresiz, zavallı). Farsça olumsuzluk eki (Kanar, 47).
21. –nâk: 6b/14 ötüp èömrüm ne aldım èışúdın bÿy- yürek dÀà u ciger sÿz elem-nÀk (elemli),
7a/1 ÒarÀbÀtÀ vücÿduÆ nefy úılàıl- közüÆni nemlig Ψylep dilni àam-nÀk (gamlı).
Farsçada sıfat yapan ektir (Bangi, 1971, 28).
22. –nümÀ: 27a/8-9 ol kişi (9) òod sened òod-nümÀdur òod-nümÀlıà derd bì-devÀdur (gösterişe
meraklı olan), 34a/13 sen Ψyleme tìre rÿy-ı dilni-ol Àyìne-i ÒudÀ-nümÀnı (Allah’ın varlığını
ispatlayan), 2b/4 ol Àyìne-i ÒudÀ-nümÀnı- Àyìne-i Óaú-nümÀ rÿşen-ter (doğruyu gösteren).
Gösteren, bildiren anlamında birleşik kelimeler yapar (Ferit, 1999, 848).
23. –òÀne: 31a/7 èadem òalvet-òÀnesidin, 45a/2-3 teni Kaèbe’de ve köÆli büt-òÀnede.
Farsçada mekân bildirir (Tosun, 26).
24. –perest: 3b/9 perestiş úılma tenàa ay birÀder-be-taóúìú ten-perest Óaú eşegidür (vücuduna
çok iyi bakan, vücut düşkünü) Bağımlı, düşkün anlamında sıfatlar yapar (Duman, 2000,
39).
25. –tÀ-: 11a/16 bÀd-ı hevÀ birle şemè-i ãafÀnı öçürüp-men ser-tÀ-pÀ mest-i bì-hÿş (baştan
ayağa), 11a/11-12 nefsiÆ otıdur miåÀl-i bÀd-ı ãarãar- àarú-Àb-ı òaùÀ baóride sen ser-tÀ-ser
(baştan başa) (Kanar, 36).
26. –ter: 6a/11 men kim digeli óamd ü åenÀ şÀyeste- hem ast u bülend-ter veyÀ Àheste (daha
yüksek), 2b/4 her çend zühdü taúvÀdür hüsn-ter- Àyìne-i Óaú-nümÀ rÿşen-ter (daha güzel)
Farsçada mutlak mukayese olduğu zaman sıfatın sonuna getirilerek yapılır (Bangi, 1971,
31).
27. –terìn: 15a/12 òïş òulú bolmaú bÀlÀ-terìn maúÀm ve ÀèlÀ-terìn kÀmdur (en yüksek).
Farsçada karşılaştırma sıfatıdır (Kanar, 28).
28. tevÀnisten-: 12b/3 her velìy-rÀ velìy tevÀned-dìd-MuãùafÀ-rÀ èAlì tevÀned-dìd. Farsça
görülen geçmiş zaman yeterlik eki (Kanar, 17).
29. -vÀr: 28b/11 intiôÀr ve beşÀretdin ümìd-vÀr ve işÀretdin òaberdÀr bolmaú (ümitli), 12b/6-7
ol ùÀyıfalar bÀùınıda ÀşinÀlıú ôÀhiri bì-gÀne-vÀr (ilgisiz gibi, yabancı gibi), 14a/7-8 Manãÿr-ı
ber-dÀr Mecnūn eùvÀr dìvÀne-vÀr miónetke sezÀvÀr (deli gibi) (Baran, 2019, 9).
Fakrname’de Bulunan Arapça Morfolojik Unsurlar
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30. 2a/15 ögürse yüz nefs ü hevÀdın kişi-maúbÿl bolur TeÆrige úılàan işi (kabul edilen), 5b/4
ãanem oldur ki bolsa her ne mevcÿd-itip dil-bend ãÿret úılsa óadni (bulunan, var olan),
9b/11 yetmegey ol Àdemì maúãūdàa-ôÀhiri vü bÀùını yek-sÀn imes (istenilen şey,
amaçlanan), 9b/13 tutma ümìd èÀşıú ΨrseÆ èaúldın-merdÿd uşal èaúlge óayrÀn [imes]
(kovulmuş). 3b/5 kişi ten úuvvetiàa bolsa maàrÿr, (gururlu). Arapçada mefèûl kalıbıyla
fiilden isimler türeyip işten etkilenen veya nesneye delalet eden isimler türetilir
(Maksudoğlu, 1969, 53).
31. 4a/14 anı her kim körüp bì-gÀne dirler-úılur aàyÀrlardın özni rÿ-pÿş úılur aàyÀrlardın özni
rÿ-pÿş (başkalar, yabancılar), 5a/7 eùèıme ve eşribeniÆ úuvvetini (yemekler) Düzensiz
çoğul kalıbında olan kelimeler daha çok “ef‘âl” kalıbında görülmektedir (Ermiş, 2013,
630).
32. 10a/13 úılmas özini birevge iôhÀr- ìmÀn-ı melÀéik ü kütübàa (kitaplar). (Maksudoğlu, 1969,
62). Arapçada çoğulu bildirir.
33. 4b/17 ve ger èallÀme bolsun maèrifetsiz-bolur Àòir ÒudÀ dergÀhıdın dūr (bilgin). Arapçada
“feèèâle kalıbından mübalağalı ism-i fâèil vezinlindendir (Ermiş, 2013, 629).
34. 6a/2 perestiş úılsa bu èÀlem-i hevÀnı- ki çıúmas ol kişi taóte’å-åerÀdın (toprağın altı).
Arapçada izafet, isim tamlamaları bu şekilde yapılır (Çiftçi, 2013, 313).
35. 26b/17 ayÀ bilgil ÒarÀbÀtì pìriÆdin-tecerrüd devletin bΨrme ilgiÆdin (soyunma, çıplak
olma) Arapçada Tefaèèul babından türemiş (mezîd) mastardır (Ermiş, 2013, 626-627).
36. 30a/13 ve riyÀøetde ve úanÀèatde bolsa ve èöõrü taúãìrni (kısaltma). Arapçada Tefèîl
babından türemiş mastardır (Ermiş, 2013, 626).
37. 32a/1415 hevÀ ve şeyùÀniyyetge ve nifÀú-ı òabìåiyyetge ve eùèıme-i cismÀniyyet). İsim veya
sıfatların sonuna önce kesre sonra ise şeddeli bir “ye” harfine eklenerek isimlerden başka
isim yapma durumudur (masdar-ı mec‘ûle) (Çöğenli, 2012, 359).
Fakrname’de Bulunan hem Farsça hem de Arapça Ortak Morfolojik Unsurlar
38. -Àt: 19a/16 ve mebdeé-i òılúatda heme-i maòlūúÀtdın bì-kibÀr suéÀl úıldı, 20b/13 bölek
mevcūdÀtàa mürekkeb úıldılar, 26a/14 cezbeyi keyfiyÀt bì-òūd-ı maóviyyÀt-ı müyesser
bolur, 27b/5 èizzet-i leõõeti óarÀmdur ehl-i Àòiretàa ve Àòiret behişt leõõÀtı ve vildÀnı (6)
óÿr-ı àılmanları óarÀmdur, 8a/14-15 küllü ôÀhir ve bÀùın şuàlleriniÆ esbÀb-ı ÀlÀtlarını terk
itmeklik (aletler)3. Yüz yıl geriye gittiğimizde çokluk kavramının başka eklerle
karşılandığını görürüz. Bunlardan biri Arapça kökenli -at eki olup günümüzde bununla
kullanılan kelimelerimizin sayısı azımsanmayacak ölçüdedir (Zülfikar, 2019, 56-57).
Farsçada da bu ek kullanılmaktadır.
39. –ì: 4a/5 kim óavÀss-ı ôÀhirì ve óavÀss-ı bÀùınì dirler, 33b/3 ay ÒarÀbÀtì͜ olmaàıl àÀfil demirÿz u şeb úıl nÀle vü feryÀd u Àh, 8b/8 bolsa her kim vaãl aÆa fÀnì bolur-ol melek dik cismi rÿóÀnì bolur (ruhla ilgili). Farsça ve Arapçada ilişkili ve bağlı olma anlamı veren Edevât-ı
nisbiyye ekidir (Timurtaş, 2011, 272-278). Arapça nispet i’sinin Türkçedeki en önemli
karşılığı –lI0 ekidir (Banguoğlu, 1986, 165).
Sonuç
Bu çalışmamızda 18. yüzyılda Orta Asya’da yaşamış olduğu bilinen Muhammed Bin
Abdullah Harâbâtî’nin Fakrname’sindeki Farsça, Arapça morfolojik unsurlardan yola çıkarak o
dönem Çağataycasında kullanılan Arapça, Farsça morfolojik unsurlara ışık tutmaya çalıştık.
Çalışmamız neticesinde el yazması eserde 29 Farsça morfoloiik unsur, 8 tane Arapça kalıp ve hem
Farsça da hem de Arapçada kullanılan iki morfolojik unsur tespit edilmiştir. Farsça unsurlar ön ek
Arapça-Farsça morfolojik yapının yanı sıra aynı görevde bir de Türkçe eke rastlanmıştır 8a/15 ÀlÀtlarını (aletlerini). ÀlÀt ismi zaten
çokluk almışken bir de Türkçe çokluk eki olan -lar’ı da almıştır.
3
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ve son ek şeklinde iken Arapça bükümlü bir dil olduğu için kelimeler kalıplardan (bablardan) yola
çıkılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir isimde ise Arapça-Farsça morfolojik yapının yanı sıra
aynı görevde bir de Türkçe eke rastlanmıştır.
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