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ÖZET 

 

Türk Edebiyatının önemli eserlerinden olan Hamzanâme’nin yazarı 

Hamzavî’nin hayatı hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Edebiyatımızın en 

hacimli mensur eserlerinden olan Hamzanâme’yi Hamzavî’nin 14. yüzyılda 

yazıya geçirdiği bilinmektedir. Türk Dünyası tarafından bu güne kadar pek 

fazla bilinmeyen fakat incelenmesi ve üzerinde titizlikle durulması gerekli olan 

eserlerden birisi de yüksek lisans tezi olarak çalıştığımız 29. cildinin de yer 

aldığı Hamzanâme külliyatıdır. Eski Anadolu Türkçesinin söz varlığı ve 

grameri açısından yararlı bir metin olan Hamzanâme’nin tespit edilmiş 72 cildi 

vardır.  

 

Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler 

Kütüphanesinde kayıtlı 57 varaklık nüshayı esas kabul ettik. Öncelikle metni 

okuyup problemlerini ortaya koymaya çalıştık. Bu aşamada metinde yıpranmış 

kısımlardaki ibareler ile okunamayan kelimeler için Yapı Kredi Sermer Çifter 

Kütüphanesinde bulunan nüshaya başvurduk. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan 

sonra eski harfli metni yaygın transkripsiyon sistemi ile yeni harflere aktardık. 

Bu arada metinde karşılaştığımız imla hatalarını dillere göre ayırarak ayrı 

başlık altında değerlendirdik. 

 

Metni düzenledikten sonra bütün kelime, birleşik fiil, kalıplaşmış 

Türkçe, Arapça ve Farsça sözlerin yer aldığı kapsamlı bir sözlük hazırladık. 

Sözlükten ayrı olarak kişi ve yer adları indeksini tablo halinde gösterdik. 

  

 

 

Anahtar Kelimeler: Hamza, Hamzanâme, masal, efsane, halk hikâyesi. 
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ABSTRACT 

 

We do not have too much knowledge about Hamzavi’s life, the writer 
of Hamzaname, which is one of the most valuable works of Turkish literature. 
It has been known that Hamzavi wrote Hamzaname which was the most bulky 
work of our literature in 14.th century. The one of the workswhich has not been 
interest much; however neccessary to be analyzed and overemhasized on it by 
Turkish world fill today is Hamzaname oeuvrein which 29.th volume we 
stadied as master’s thesis has also placed. Which is quite beneficial text in 
terms of the grammar and vocabulary of old Turkish, has 72 fixed volume.  

 

We accepted 57 leafed copies at the library of “Nadir Eserler” in 
Faculty of litareture, İstanbul University as essential. Firstly, we read the text 
and tried to reveal the problems. On this staye we applied to coppy, in the 
library of Yapı Kredi Sermer Çifter for ınscriptions in the worn parts of the 
text. We transfered the old. Charactered text to the new words with the 
common transcription system after made essential arrangements. Meanwhile, 
we avaluated the spelling errors in the text by dıviding on languages under the 
different tittle.    

 

After arrenged the text, we preparedan exlensive dictionary in which all 
the words, compound verbs, inflexible Turkish Arabian and Persian statements 
placed. Apart from the dictionary, we showed the index of person and place 
names on tableau.   

 

 

 

 

Keywords: Hamza, Hamzaname, folk tale, fairy tale and legend. 
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ÖN SÖZ 

 

Bu eser üzerine çalışma yapmamızın nedeni üzerinde pek az araştırma 

yapılmış olan Hamzanâme’yi öncelikle araştırarak, inceleyip, okumak ve 

sonrasında kelime yapılarını karşılaştırıp, sözlüğünü de yapıp bilim dünyasına 

sunmaktır.  

 

Amacımız; dinî edebiyat ürünü olan, birçok edebi türün motifini içinde 

barındıran bir halk edebiyatı nesrinin söz varlığı yönünden taşıdığı önemi 

ortaya koymaktır.  

 

Bu çalışma ile Hamzanâme’nin 29. cildinin biçim, üslûp ve içerik 

özellikleri ortaya konulmuş, söz konusu Hamzanâme’nin Türk Edebiyatındaki 

yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

Hamzanâme’nin 29. cildinin 57 varak olan kısmı üzerine yapılan bu 

çalışmada, eserin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nâdir Eserler 

Kütüphânesi, Nd. 2496 ve Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphânesi, 

Y-0893 kodlu nüshaları esas alınmış olup, asıl üzerinde çalışılıp transkripsiyon 

ve sözlük çalışması yapılan nüsha İstanbul Üniversitesi nüshasıdır. 

 

Ülkemizde Hamzanâme nüshaları; İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,(Kütüphane tadilatta 

iken yaptığım araştırmada bu kütüphanede Hamzanâme külliyatının 

1,15,16,37,40 ve  42. nüshalarının eksik olduğu tespit edilmiştir.) İstanbul Fatih 

Millet Kütüphanesi, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu 

Kütüphanesi olmak üzere toplam 6 kütüphanede bulunmaktadır.  

 

Lütfi Sezen tarafından tespit edilemeyen ciltler: 18, 20, 23, 24, 27, 28, 

29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 

64, 65, 66, 68. (Sezen, 1991: 27) 

 

Muhammet Yelten‟in tespit ettiği ciltler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 

 

Bu çalışma bir giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Hamzavî, 

Hamzanâme ve Hamzanâme’nin dil özellikleri hakkında bilgi verilen girişin 

ardından yer alan birinci bölümde, metin döneminin(EAT) dil husûsiyetlerine 

uyularak ve aslına uygun olarak transkripsiyonlu şekilde okunmuştur. 
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İkinci bölümde söz varlığı bakımından oldukça zengin ve hacimli bir 

metin olan Hamzanâme’nin, kelime kadrosunu bütünüyle yansıtan bir sözlük 

hazırlanmıştır. Sözlükte madde başı ve alt başlıktaki kelimelerin geçtiği tüm 

sayfa ve satırlar tek tek gösterilmiştir. 

 

Üçüncü bölümde ise metinde yer alan şahıs ve yer adlarından oluşan bir 

indeks hazırlanmış ve şahıs adları ile yer adları ayrı ayrı tablolar halinde 

gösterilmiştir. Ayrıca son bölüme İstanbul Nüshası tıpkıbasım olarak 

eklenmiştir. 

 

Bu eserin, sözlük indeksini yapmamda bana tüm kolaylığı sağlayan 

Halil Açıkgöz Hocam’a, perde arkasındaki en büyük destekçim olan eşim 

Sultan Aydın’a, tez yazımım sırasında beni rahatsız etmeyip kendi başlarına 

oyun oynayan değerli yavrularım Murat ve Esra’ya, İngilizce çeviri konusunda 

yardımcı olan yeğenim Burcu Aydın’a, çalışmamın her aşamasında yardım 

edip destek olan ve rehberlik eden hocam Sayın Prof. Dr. Muhammet Yelten 

Bey’e en kalbî duygularla teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Çalışmamın bundan sonra Hamzanâme üzerine çalışma yapacaklar için 

güzel bir kaynak olması başta gelen dileğimdir. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mustafa AYDIN 

İSTANBUL/2017 
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1. HAMZAVÎ 

 

Arap kaynaklı olan Hamzanâmeler, Hz. Muhammed’in(SAV) amcası 

Hz. Hamza ve onun kahramanlıkları çevresinde oluşturulmuş destansı 

hikâyelerdir. Bu hikâyeler sözden söze nesilden nesile aktarılarak İran 

Edebiyatı’na geçmiş, oradan da Türk Edebiyatı’na girmiştir. Edebiyatımızda 

sözlü olarak yayılan bu hikâyeleri ilk defa XIV. yüzyılda Ahmedî’nin kardeşi 

Hamzavî yazıya geçirmiştir.1 Asıl adı bilinmeyen yazara Hamzavî adı yazmış 

olduğu Hamzanâme adlı eserden dolayı verilmiştir.2 

 

Hamzanâme gibi kıymetli bir hikâyeyi Türk Edebiyatı’na kazandıran 

Hamzavî’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 14. asrın mensur 

yazarlarından olduğu bilinmektedir. Necip Asım Tarih-i Encümen-i Osmanî 

Mecmûası’nın birinci cildinde şâir Ahmedî’nin Hamzavî adında Hamzanâme 

yazarı bir kardeşinin olduğunu, onun da Ahmedî gibi Emir Süleyman’ın 

muhasibliğinde bulunduğunu kaydeder. Nerede doğduğu, nerede yaşadığı ve 

öldüğü bilinmemektedir. Hamzavî’nin bilinen iki eseri mevcuttur. Bunlardan 

biri Büyük İskender’in maceralarını anlattığı İskendernâme’si, diğeri ise Hz. 

Hamza’nın hayatını ve maceralarını anlattığı Hamzanâme’sidir.3 

 

Hamzavî’nin bilinen bir başka özelliği de eserlerinde sade dille yazma 

yolunu tutmasıdır. İlerleyen dönemlerde bu yönüyle eleştirilen Hamzavî’yi, 

Âşık Çelebi kaleme almış olduğu tezkirede, halk arasında okunmaya mahsus 

sade bir eser yazdığından dolayı şairler zümresinden saymamıştır. 

 

2. HAMZANÂME 

 

Hamzanâme büyük bir ihtimalle XIV. yüzyıldan itibâren Türkler 

arasında ilgi görmeye başlamıştır. Hamzanâmeler büyük ihtimalle 1257-1272 

yılları arasında yazılmıştır. Takıyyüddin İbn Teymiyye,(ö. 728/1328) Suriye 

Türkmenleri arasında Hz. Hamza ile pek ilgisi olmayan çeşitli Hamza 

hikāyelerinin anlatıldığını zikretmektedir.(Minhâcü’s-sünne, VII, 43) Hz. 

Hamza ile karıştırıldığı anlaşılan Hamza b. Abdullah’ın maiyetinde çok sayıda 

Türkmen bulunduğundan bu menkıbelerin Türkler arasında yaygın olması 

tabiidir. M. Fuat Köprülü’nün, Bâbür’ün Vekâyi’de bahsettiğini söylediği Mîr 

                                                 

1
 Türk Dünyası El Kitabı „Edebiyat‟, 3. Cilt, 2. Baskı. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 

Ankara: 1992, s.116 
2
 Büyük Türk Klasikleri-Tarih, Antoloji, Ansiklopedi-1.c. Ötüken yay. İstanbul: 1985, s.375 

3
 Necip Asım, Tarihî Encümen-i Osmanî Mecmûası, 1.c. Osmanlı Şirketi Matbaası, İstanbul: 

1326 (1911) 
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Ser Berehne’nin yazdığı kıssa(Bâbür, I, 192, 471) başka bir kişi olan şâir Emir 

Hamza’ya(ö. 625/1228) ait olmalıdır.    

 

Yazılı metin haline gelmeden çok önce Hamzanâmelerin sözlü bir 

gelenek olarak Türkler arasında itibar gördüğü anlaşılmaktadır. Millî bir 

karakter taşımamakla beraber Türk halkı tarafından kısa sürede benimsenerek 

yaygınlaşmasında, İslâm dinine karşı büyük bir sevgi ve saygı beslenmesi 

yanında hemen bütün hikâyelerin özünde kahramanlık ve cihad anlayışının 

bulunması, Hz. Hamza’nın cesareti, dürüstlüğü ve dâima zayıftan yana olması,  

Türk halkının onun şahsında kendi benliğini bulması da önemli bir sebeb teşkil 

eder. 

 

Türkçe Hamzanâmeler ilk defa XIV. yüzyılda, Emir Süleyman’ın 

musâhiblerinden şâir Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî(ö. 815/1412-13) tarafından 

yazıya geçirilmiştir. Aslında anonim karakterde olan halk hikâyeleri arasında 

Hamzanâme’nin yazılı metinler halinde yaygınlık kazanmış olması, Dede 

Korkut Hikâyeleri gibi destandan halk hikâyeciliğine geçiş dönemi kabul 

edilen XIV-XV. yüzyıllarda derlenerek yazıya geçirildiği kanaatini 

güçlendirmektedir.  

 

Hamzavî’nin Hamzanâme’si zamanla daha da yayılmış, özellikle 

Yeniçeri ocaklarında, sınır boyu kalelerinde, hatta kahvehânelerde ya 

kitaplardan okunmuş ya da meddahlar tarafından anlatılmıştır. Nitekim 

İstanbul kütüphânelerinde bulunan nüshalardan bazılarında eserin hangi tarihte, 

kim tarafından, hangi kahvehânede okunmuş olduğuna dâir kayıtlar vardır. 

Süleyman Fâik Efendi, Hamzanâme denilen efsâne-i kâzibenin sahaflardan 

kiralanarak bazı yerlerde okunduğunu, hâfızası kuvvetli olanların bu hikâyeleri 

ezberleyib meddah tarzında anlattıklarını kaydeder.(Köprülü, Edebiyat 

Araştırmaları I, s. 202) Hamzanâme’de birbirini takip eden 200’e yakın 

hikâyede tarihî gerçeklerle ilgisi olmayan çok değişik, bazen Kafdağı gibi 

hayalî ülkelerin, bazen gerçek kişilerle cin, peri gibi unsurların yer aldığı 

olağanüstü vak‘alar anlatılır. Bunlar Hz. Hamza’nın hiç gitmediği Rum, 

Seylan, Orta Asya ve Çin gibi ülkelerde geçer. 

 

Hamzavî’nin nesir hâlinde yazıp yer yer kendi şiirleriyle süslediği 

Hamzanâme’nin 360 cilt olduğunu Evliya Çelebi zikrederse de arada kayıp 

bulunan defterlerle berâber son olarak LXIX. cildi görülmüştür.(Türkçe 

Hamzanâme’nin Türkiye kütüphânelerindeki yazma nüshaları için bk. Sezen, s. 

27-33) Türkiye dışındaki kütüphanalerde de birçok nüshası bulunan (Köprülü, 

Edebiyat Araştırmaları I, s. 370) Hamzanâme’yle ilgili olarak Âşık Çelebi, 

XVI. yüzyıl şâirlerinden İstanbullu Âhûremîrizâde Hâşimî’nin Hamza’nın 

Berkî ve Pûlâddil adındaki oğullarının kıssalarını yazdığını söyler. (Meşâirü’ş-

şuarâ, vr. 74a)  
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Hamzanâmeler Batılı araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Türk-

İslâm Sanatı uzmanlarından Avusturyalı Heinrich Glück, 1550-1575 yılları 

arasında hazırladığı ve aslının 1400 varaktan müteşekkil on dört cilt 

olduğu(TA, XVIII, 459) anlaşılan Viyana Müzesi’ndeki bir Bâbürlü 

Hamzanâmesi’nde bulunan 100 kadar minyatür üzerinde çalışarak İran resim 

sanatının Hint resim sanatına etkisini göstermeye çalışmıştır.(Die indische 

Miniaturen des Hamza-Romanes im Österreichischen Museum in Wien und in 

anderen Sammlungen, Wien 1925)4 

 

Bu çalışmada Hamzanâme’nin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

Nadir Eserler Kütüphânesi, Nd. 2496. nüshası 29. cildinin 57 varak olan kısmı 

esas alınmıştır. Eser, harekesiz ve Eski Anadolu Türkçesi’nin dil 

hususiyetlerine uygun bir biçimde yazılmıştır. Sade dille ve anlaşılır bir üslûpla 

yazılan eserin her bir sayfası genel olarak 19 satırdan meydana gelmiştir. 

Sadece 1b sayfası 16, 43a sayfası 18, 18b sayfası 21 ve 5a, 5b, 17b, 20b, 25b 

sayfaları ise 20 satırdan oluşmuştur.  

 

 İstanbul Üniversitesi nüshası ile Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 

Kütüphânesi, Y-0893. nüshası karşılaştırılmış olup çalışmada farklılıklar da 

üzerinde de durulmuştur. Sermet Çifter nüshasının genellikle sayfa satır 

sayıları 17-18 olup 83 varaktan oluşmaktadır. Ayrıca bu nüshanın yazılarının 

daha açık ve net yazıldığı görülmektedir. Bu nedenle Sermet Çifter nüshasının 

diğer nüshaya göre daha yakın tarihte yazıldığı tahmin edilmektedir. Yine 

Sermet Çifter nüshası İstanbul Üniversitesi nüshası ile karşılaştırıldığında 

sayfalarında derkenar olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki nüshanın da çok az 

farkla konu anlatımı olarak aynı yerden başlayıp aynı yerden bittiği tespit 

edilmiştir. 

 

 

2.1. HAMZANÂME NÜSHALARININ TANITIMI (29. CİLT) 

 

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphânesi, Y-0893.  

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nadir Eserler Kütüphânesi, Nd. 2496.  

 

1. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphânesi, Y-0893.  

Hamzanâme(29. c.) 

 
Nesta‘lik hatla, Türkçe, 190x160 mm. ölçüsünde, 83 varakta, 17-18 

satırlı, ince Avrupa kâğıda yazılmıştır. 20. yüzyılda istinsah edilmiştir. Cilt 
kapağı karton üzerine deri giydirilmiş sarı siyah karışımı bir renktir. Nüsha 
numarası ve yazarın ismi beyaz zemin üzerine yazılmıştır. Eserin sonunda 
değişik çizimler yapılmış. Eserin bu nüshası İstanbul Üniversitesi nüshasına 

                                                 

4
 Nurettin Albayrak, “Hamzanâme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 15, Diyânet yay., İstanbul: 

1997, s. 517. 
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göre daha açık, net ve sade yazılmış olup okunma işi diğer nüshadan daha 
kolay yapılmaktadır. 

 

2. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nâdir Eserler Kütüphânesi, 

Nd.2496. Hamzanâme(29. c.) 

 

Nesta„lik hatla, Türkçe, 235x160 mm. ölçüsünde, yazılar ise sayfa enine 

göre 12 cm. uzunluğuna göre 19 cm. içinde yazılmıştır. Nüsha siyah ve içinde 

karton olan deri cilde sahiptir. Nüsha 57 varaktır. 54. varağın sol alt köşesinde 

derkenar kırmızı kalemle yazılmıştır. Diğer yazılar siyah olarak yazılmıştır. 

Sayfa renkleri bejdir. Cildin sonunda çizimler vardır. Genelde 19, 20 satır 

olarak yazılmıştır. 20. yüzyılda istinsah edilmiştir. Kitap kapağında yazarın 

ismi ve cilt numarası özel bir alan olarak belirlenmiş siyah zemin üzerine 

ayrılmış beyaz bölüme işlenmiştir. 

 

2.2. HAMZANÂME METNİNİN ÖZETİ (29.CİLT) 

  

Hz. Hamza, Sam-ı Sahrâ-nişin’e gelip Sam’a: “Padişahlarda bile 
bulunmayan harp aletlerin ve savaştan çıkmış gibi yaraların var ve iyi olmamış 
bu.” der. Ben böyle birini bulsam da hizmet etsem deyince Sam: “Götürün 
bunu!” deyip dışarı çıkar gelir. Cafer’e buyurun deyip Sam’ı getirirler. Cafer 
Sam’a selam verince Sam da selamı alır ve “Hoş geldin Dilâver.” der. Cafer, 
hoş bulduk deyip altına sandal koyar bu sırada Sam ona şöyle söyler: “Dilâver 
nereden gelip nereye gidersin ve nerelisin?” deyince Cafer de ona: “Magrip 
diyarındanım.” der. Sam ona: “Dilâver magrip diyarından buralara gelince 
senin kadar bilgili birine rastlamadım ama sen neden serseri gibi gezersin?” 
diye merakla sorar. Cafer ise ona: “Ben sana hizmet etmek isterim.” der. Sam 
da ona deve, at, hazine gibi ulufeler teklif eder.  

 

Karatus adlı güçlü ve kuvvetli bir Pehlivan Sam’la konuşur. Sam: 
“Dilâver senden rica ederim ki Nevcivân sen bununla bir güreş.” der. Karatus 
elem çekerek ona: “Ey Server bu bir ardır.” der. Sam Cafer’e bakınca 
Dilâver’le bir kemer tutuşam der. Cafer Dilâver’e meydan senindir, ben sana 
hamle etmem deyince kendi kemerini Karatus’a verir. Cafer’in kemerini kapup 
onu zorlar. Cafer: “Şahım sen elem çekme ben bir garip kişiyim.” der. Sam ise 
tek sığınağı olan Allah’a yalvarmaktadır.  

 

Server: “Benim muradım Cafer üzerine gitmektir.” der. Cafer ve Sam 
meclis kurup safa ederler. Sonra araya Sultan girer. Sultan Alemşah, Rüstem ve 
Hamza ile güç birliği eder. Hamza, Bulgar zemine yol olup bir eser bulamayıp 
kendi kendine konuşmaktadır. Şimdi atam Sahįbkırân yanına gidip olmaz 
neylesem deyip hemen bunu fikir edip buradayken atam Rüstem Alemşah 
buraya gelip giderken yolu bir derbende düşer. Burası sahradır, av yeri olarak 
da havası çok latif bir yerdir.  

 

Ertesi gün Melik Kasım Bey ve ayyarlarıyla ata binip av arzusuyla 
dağılıp o dağda av bulur, Kasım’ın önünden bir ahu belirir. Sonra bir magaraya 
girer. Magarada bir köşede de beyazlar içinde ak sakallı bir pîr-i ruşen sanki o 
karanlık magarayı aydınlatmaktadır. Kasım o pîr-i ruşeni görünce adabıyla 
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selam verir. Pîr selamını alıp: “Hoş geldinüz.” der. Pîre: “Atam dedem 
hakkında bilgi verir misiniz?” deyince pîr: “Allah bilir.” der. Kasım: 
“Yakınlarda atam Rüstem ile kavuşmak nasip olur mu?” deyince evet Hz. 
Hızır: “Buyur eğer burada oturursan bu sahraya gelir.” der. “Yakında onunla 
buluşursunuz.”  der.   

 

Rüstem birgün Kasım’ın olduğu sahraya gelir. Atlarını da o yöne doğru 
çevirir. Başka bir gün yine de bir yüce dağın derbendine dağın eteğine 
konarlar. Ertesi gün Rüstem ve Mihmarşah ata binip bir yere gelirler. Bir yerde 
sancak görürler. Sonra magaranın içinde bir pîr görürler. İçerden tevhit sadası 
gelmektedir. Pîr onların selamını alır ve onları güzel bir şekilde karşılar. 
Rüstem, mutlu olur ve pîrin yanından ayrılırlar. Rüstem Kasım’ı çok 
sevmektedir ve onu kucağına basıp gözlerinden öper. Rüstem, at sürüp: 
“Kimden zulum gördünüz?” der. Pîrān pîr adında bir harami Rüstemleri basıp 
mallarını ellerinden alır. Rüstem: “O haraminin yerini bilirseniz bana 
söyleyin.” der. Sarp bir kalede ama adını bilmediklerini söylerler. Rüstem 
onları bulur ve savaşa başlarlar. Rüstem pîrān pîri esir alıp İslâm’a davet eder. 
Pîrān pįr kardeşini de alt ederse müslüman olacağına dâir şart koşar.  

 

Cezire-i Şiran’da olan Şiran Şir askerlerini toplar harp etmeye 
hazırlanır. Rüstem’le harp ederler. Rüstem Şiran’ı da kemerinden tutup yere 
vurup esir alınca Şiran İslâm’a girer ve müslüman olur. Tövbe edip Rüstem’e 
yalvarır. Şiran Şir müslüman olduktan sonra halkını da İslâma davet eder ve 
onlar da müslüman olurlar. Hazineyi de Rüstem’e verip üç gün ziyafet verirler. 
Rüstem bunu kabul etmez ve tahtın malın sana mübarek olsun deyip hazineyi 
reddeder. Rüstem bizlere müsaade halkım beni bekler deyip oradan ayrılır. 
Rüstem ve Kasım pîrān beğleri, 12 bin askeri ve değişik hediyelerle gemilere 
binip ayrılırlar. Gemilerle yol alırlar. Köyde çok güzel yiyeceklerle iyi bir 
şekilde ağırlanırlar. Hem kendileri güzelce doyar hem de atlarını da yemlerler. 
Köydeki pîr, Rüstem’e: “Nereden gelip nereye gidersin?” der. Pįrānın dört de 
pehlivan oğlu vardır. Gençlerden biri derbendin öte tarafında onları karşıya 
geçirmeyen canavarlar olduğunu söyler. Rüstem bunu duyunca: “Ben onları 
sabah hallederim.” der. Sabah pįrin oğlu da bunlara kılavuz olur ve dedikleri 
yere yola çıkarlar. Rüstem oraya varıp bir nara atınca dere kenarına o 
canavarlar da toplanırlar. Rüstem onları çok heybetli olarak görür. Rüstem atı 
Mâlâberd’iyi canavarlar üzerine sürüp canavarları da yere serince pįrin oğulları 
bu olaya çok sevinirler ve hayran olurlar. Rüstem canavarı öldürünce pįrin oğlu 
Rüstem’e kul olur.  

 

Birgün Rüstem’in önüne türlü nimetler gelir. Tam yiyecekken gökten 
bir peri indiğini görür. Rüstem bunu görüp çok mutlu olur. Periye: “Hoş geldin 
ey Nigar.” der. Rüstem Periye: “Kime hizmet edersin?” deyince, peri de ona: 
“Size hizmet etmeye geldim.” der. Sonra birden uçup gider. Rüstem arkasından 
bakakalır. Rüstem’in o halini gören Melik Kasım Rüstem’in yanına gelir. 
Melik Kasım mutlu olup Hızır’ın elini öper. Hızır Kasım’a dua edip oradan 
ayrılır.  

 

Melik Kasım Türkistan’a gidip atını sürüp bir su kenarına gelir. Bir gün 
şehr-i Turan denen yerdeki bir ormanda geçerken bir avaz duyar. Ormana 
girince bir ağaca sarılı bir şekilde hatun görür. Kasım hatunun yanına gidip 
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hatunu ağaçtan çözer. Kadın Kasım’a: “Şu gördüğün şehir, şehr-i Turan Şahı 
Mihraç Han’dır.” der. Tahun-ı Zengî Banu’yu ağaca sarar. Tahun veziri 
öldürür ve vezirin başını keser. Kasım’ın şehrini bir gün harami basar. Ev 
dükkān yakıp yıkılır. Melik Kasım’ı Mihraç Han önüne getirir ve şikâyet 
ederler. Şu kadar adam öldürdü derler.  

  

Mihraç Han’ın Banu adında kızı vardır. Banu Kasım’ı zindana attırır. 
Mihraç Han emir verip Kasım’ı bend edip fesatsın der. Banu Melik Kasım’a 
bir at gönderir. Banu gidip Mihraç Han’ın elini öper. Melik Kasım atını 
meydana sürünce etrafta olan Türkistan beğleri acaba bu kim deyip şaşırır. 
Melik Kasım, Banu’nun yanından geçerken kemerinden tutup rahşı üzerine 
koyar. Banu şaşırır. Melik Kasım şahın huzuruna gelir: “Buyurun artık damadı 
oldunuz.” diye takdim eder. Mihraç Han: “Nerelisin, kimin oğlusun?” der. 
Melik Kasım, Kaysum Abad Şahı Ercesb Han’ın oğluyum, der. Mihraç Han: 
“Kızımı verdiğim alçak adam değil misin?” der. “Zira Erzeng Şah ulu biridir.” 
der. Düğün için çevre şah ve pehlivanlarına haber verilir.  

 

Türkistan’ın Belh şehrinde Mihraç Han’ın akrabası vardır. Adı Erzeng 
Şah idi. Onu da düğüne çağırırlar. Onun iki de oğlu vardır. Adları Behzâd ve 
Nehzâd. Bunlar Erzeng’in kızı vermesine gönülleri razı olmaz. Bu yüzden 
name yazıp Mihraç Han’a dileğini iletir.  

 

Mihraç Han: “Elalem ne der diye sözümden dönemem.” der. Melik 
Kasım da sarayda ben şahın damadıyım diye konuşmaktadır. Mihraç Han’ın 
fikri değişir ve ejderhayı öldürene kızımı vereceğim, der. Erzeng Han’a bu 
haberi elçi götürür. Erzeng’in oğulları: “Baba bize asker ver, ejderhayı öldürüp 
gelelim.” der. Baba üç bin asker verir ve ejderhaya saldırırlar. Ejderha bunları 
ezip geçer. Çoğu kaçmaya çalışırlar. Ancak yollarını şaşırıp her bir tarafa 
dağılırlar.  

 

Mihraç Han’ın huzuruna gelince Mihraç Han onların ejderhayı 
öldürdüklerini sanır. Sonra onlar da gerçeği anlatırlar. “Biz başımızı zor 
kurtardık.” derler. Melik Kasım’ın öldürmek istediği iki kardeş Melik Kasım’a 
saldırır. Melik Kasım: “Burası cenk yeri mi?” der. İki şehzade üç bin askeriyle 
saray önüne geldi. Kasım bir oku bir yaya batırıp nara vurur. Önlerindeki bu 
boyaya nişan vururlar. “Adam meydana çıksın.” derler. Şehzadeler Kasım’a 
hücum ederler. Kasım siper alınca ona zarar veremezler. Şehzad ve Behzâd 
üçer defa hamle ederler. Hepsini de Kasım savurdu. Mihraç Han bu yiğitliğe 
karşılık kardeşlere: “Şimdi gördünüz mü, bu adam damatlığa layık.” der. 
Kasım Şahım ejderi de öldüreyim.” deyince, Şah: “Hayır oğlum.” der. Banu 
da: “Gitme Şahım.” der. Kasım da dua eder.  

 

Yapılan yalvarmayı dikkate almayan Kasım bu yalvarmayı dinlemez ve 
atına atlayıp gider. Bir yüce dağa erişir. Kılavuzlar bu dağın ötesinde ormanda 
yaşar, derler. “Kılavuzlar, biz daha fazla ileri gidemeyiz.” derler. Kasım: “Ben 
giderim size nara atarak durumumu haber ederim.” der. Kasım magarayı görür 
ve siyah bir duman görür. Sabaha yakın bir zamanda karnı çok acıkır. 
Mağaradan çıkar ve Kasım’ı görür. Kasım da onu görünce şaşırır. Hayran olup 
ve ne diyeceğini bilemez. Kasım bir ok fırlatınca ejderin sağ gözüne girip 
kafasından çıkar ve kör olunca Kasım’a daha da hırsla saldırır. Bu sefer bir ok 
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daha atar. Sol gözünden girip kafasından çıkar. Kılavuzlar gelip ejderi ölü 
bulurlar. Kılavuzlar Kasım’ın atıyla Mihraç Han’a gelince onu öldü sanarlar.  

 

Banu intihar etmek ister. Şehzad ile Behzâd ise bu duruma çok 
sevinirler. İki kardeş bu kızı isteyince Mihraç Han: “Bir kıza sorayım.” der. 
Melik Kasım atıyla bir köye gelir. Orada bir tekke vardır ve pįr vardır. Pįr ona 
bir asker olduğunu ve onlara zarar verdiğini anlatır. Kasım onu öldürmek ister. 
Sonra bir aslanı öldürür. Köylüler ona minnettar olur sonra Kasım Mihraç 
Han’ın huzuruna çıkar, iki kardeş de oradadır ve çok şaşırmışlardır. 

  

Melik Kasım Mihraç Han’a damat olup ejderi öldürüp, sonra aslanı 
öldürür. Birgün Şehzad ile Behzâd Melik Kasım’a saldırır. Melik Kasım da bu 
hamleleri boşa çıkarır. Melik onları alt edince Şehzad ile Behzâd mal ve 
erzakları bırakıp kaçarlar. Server kalan malları halka dağıtır. Melik Kasım 
Mihraç Han’ın yanına doğru yola çıkar. Bu arada şeb-revî Türk’ün adamları da 
Mihraç Han’a gelirler. Hamzaoğlu Rüstem Erzeng Şah’ı öldürüb diyarını da 
fetheder.  

 

Mihraç Han vezir ve adamlarıyla Melik Kasım’ın huzuruna gelirler. 
Mihraç Han emredip kızı Banu’yla Melik Kasım’ın düğününü yapıp nikâh 
olunup beğleriyle vezirleriyle Melik Kasım’ın önüne düşüp gerdekhâne 
sarayına götürdiler.  

 

Şehzad ve Behzâd bu olayı Erzeng Han’a şikâyet ederler. Erzeng de: 
“Benim oğullarımı ölüme terk edip kızı Banu’yu Melik Kasım’a mı verdi?” 
diye sitem eder. Bu haber Tamgaç Han’a da gider. Gerdesb diye bir pehlivan 
vardı. Mihraç Han Erzeng diyarına (Belh) gelip tacını yere fırlatıp feryat eder. 
Gerdesb pehlivan Mihraç Han’ın hakkından gelmek ister. Sonra Turan’a gelir. 

 

Banu, Melik Kasım'la sohbet ederken hadim gelip çağırır. Banu: 
“Buyurun!”  der. “Şah sana bir sözüm var.” deyince Banu heyecanlanır. Mihraç 
Han da Banu’ya: “Kızım ata dede yurdunda mı, yoksa dağ başını mı istersin?” 
der. Banu: “Ata devlet.” der. Banu Melik Kasım’ın yanına gelip oturur. Mihraç 
Han Kasım’ın gayretini görünce hayran olur. Ona dua eder. Otuz tane de fedai 
verir. Mihraç Han ayrıca onlara gemi de verip: “Cezire’ye yürüyün sonra 
kurtulup gelirseniz azad olursunuz.” der. Melik Kasım bu söz üzerine Nigar’a 
sarılıp ağlar. Banu da: “Bu sefere ben sebeb oldum.” diyerek ağlayıp: “Gel 
istersen kaçalım buralardan Hicaz’a Rum’a gidelim kurtulalım.” der. Melik 
Kasım: “Aferin ama bu can tende durdukça düşmandan kaçamam.” der ve 
Türkistan’ı fethedip şahlarını da müslüman ederim, diyerek otuz adamıyla 
gemiye gider. Otuz adamdan biri on adam öldürmüş, Şabur Türk adında biridir. 
Melik Kasım’a: “Nereye gideriz?” deyince Kasım da ona: “Beni orada 
öldürmek isteyen bir canavar var.” der. Şabur Türk: “O Cezire’ye giden bir 
daha dönmez.” der. Melik Kasım’a: “Seni orada bırakıp döneriz.” deyince 
Kasım: “Dönün istersenüz.” der. Bu söz üzerine Şabur Türk, Kasım’a: “Sen 
hangi dine taparsın söyle ben de o dine tapayım, o dini kabul edeyim çünkü 
gerisi batıldır.” der. Şabur Türk imana gelir ve müslüman olur.  

 

Müslüman olan Şabur Türk’le Kasım birlikte yola çıkarlar o Cezire’ye 
varırlar. Bir kayalık arasına gemiyi zorla sokarlar. Melik Kasım: “Sizi Allah’a 
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ısmarladım, Allah yardımcınız olsun.” der. Kasım onlara: “İster geri gidin ister 
burada benimle burada kalın.” deyince, Şabur Türk: “Bir yere gitmem 
seninleyim.” der. Kasım Şabur’la Cezire içine ilerler. Şehirde bir pîr-i nûrânî 
görürler. Kasım ona selam verir. Pîr de bu selamı alır ve bu tehlikeli yerde ne 
aradıklarını sorar. Melik Kasım da: “Neyleyim burada beni halime koymadılar 
yoksa ne işim olur.” der. Pîre: “Sen burada ne ararsın?” deyince, pîr: “Ben sana 
öğüt vereyim.” der. Pîr belli etmemekle beraber aslında Hz. Hızır’dır.  

 

Melik Kasım o Cezire’de bir süre merdiven çıktıktan sonra gökte bir 
bulut görür. Sonra gökten bir ifrit iner. Kasım’ın üzerine yürür, Kasım da ona 
ok atmıştır. İfrit Kasım’ın üzerine yürür ve bir gürz sallar. Lâîn Kasım’ı sağ 
görüp saldırınca Kasım da onu yere savurur. İfrît savrulup gider ve helak olur. 
Şabur ben bunu gemidekilere haber edeyim diye sevinir. Sonra onlara 
Kasım’ın cazuyu helak ettiğini söylerler. Melik Kasım sonra bunlarla ifrîtin 
sarayına gider. Kırktan fazla kız vardır. Kızlar Şabur ve Melik Kasım’ı 
görünce: “Bizler belaya uğradık sizler neden geldinüz?” derler. Kasım da 
onlara: “Ben cazuyu helak eyledim.” der. Kızlar bu haberi duyunca çok mutlu 
olup ve Kasıma dua ederler.  

 

Kızlar Turan, Belh ve Buharalı idiler. Melik Kasım kızlara: “Burada bir 
Neriman Şah varmış nerededir?” diye sorar. Kızlardan biri: “Biz ondan çok 
çektik siz kaçın.” der. Ancak Kasım arkadaşlarını alıp yine de onun olduğu 
yere gider. 

 

Burası kubbeli bir yerdir. Melik Kasım kapıya doğru yaklaşır. Bir yazı 
görür ve okumaya başlar sonra bir kepengi kaldırır merdivenle karşılaşır. Yedi 
basamaklı olup aşağıda da çark vardır, çark döner durur. Onu gürz ile vurup 
bozması gerektiği yazılıdır. Sonra içeri girmesi gerektiğini düşünür. Sonra 
karşısına bir kapı daha çıkar, onu da açıp girer içeri ulu meydanda bir 
divanhâne etrafında da kırk oda vardır. Bunların kimisi açık kimisi kapalıdır. 
Burada bir yerde de Neriman’ı anlatan bir yazı görür. Kasım merak edip yazıyı 
okuyunca dünyanın fânî olduğunu, ayrıca atının da bir karıncadan ürkerek 
öldüğünü öğrenir. Neriman Kasım’a savaş aletleri, on iki bin askere yetecek 
kadar cephane ve çeşitli hazine bırakıp ve bana hayır duâ edin demiştir.  

 

Kasım o mağarayı bulup ok, gürz, hançer gibi savaş aletlerini bulur. 
Sonra orada bulunan savaş elbisesini de giyerek kullanmaya başlar. Daha sonra 
oradan dışarıya çıkarlar. Bu hazineleri adamlar gemiye taşımaya başlarlar. 
Sonra Kasım bazı hazine ve malları adamlarına dağıtır ve adamlar da çok 
mutlu olurlar. Bu arada Erzeng Han bir nâme yazıp kızı vermediği için Mihraç 
Han’ı ölümle tehtit eder. Mihraç Han çok sinirlenir ve elçiye ne cevap vereyim 
diye şaşırır. Sonra kızına gidip: “Halimiz n’ola?” diye sorar. Banu: “Ne var 
bunda elem çekecek Kasım ve Şabur o Cezire’den sağ salim dönerse görürsün 
bizi kurtaracak.” deyince Mihraç Han: “Berhüdar ol kızım iyi dedin.” der. Duâ 
edip dışarı çıkarlar, bir nâme yazıp elçiye verir.  

 

Elçi de nâmeyi alıp veda edip Erzeng ve Tamgaç Han’a gider onlar da 
nâmeyi alıp okurlar Gerdesb şöyle der: “Biri çıkıp geldi, Mihraç da ona kızını 
verdi, neylesin verdi. Sonra o da ejderi ve arslanı öldürdü, bizi perişan etti. Bir 
pehlivan katleyledi. O gözünü hiçbir şeyden esirgemiyor, yani korkmuyor. 
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Şimdi de o cezire de eğer sağ dönerse ben onun hakkından gelirim eğer ölürse 
biz de o beladan kurtuluruz.” der.                    

 

2.3. HAMZANÂME’NİN DİL ÖZELLİKLERİ (29. CİLT) 

 

Hamzanâme’nin diğer ciltlerinde olduğu gibi yirmi dokuzuncu cildi de 

bir kalıp anlatımla başlar. Sonraki bölümlerinde de tekrar yoluyla yapılan 

anlatım kalıplarına rastlanır. Eserin başında şu kalıp ifade vardır: 

 

Hikâye:“Rāviyān-ı aḫbār ve nāḳilān-ı āŝār muḥaddiŝān-ı rūzigār öyle 

(3) rivāyet olunur ki” (1b/1) kalıbıyla başlar.  

 

Eserde bazı eklerin yazımında karışıklık yaşandığı görülmektedir: 

Örneğin kefle (nazal nun) yazılması gereken eklerin bazen nun ile gösterildiği 

olmuştur. Mesela; “ħizmetün” kelimesi (1b/7), “yanın” (3b/16) “öňin” gibi 

(5a/9) veya nun ile yazılması gereken “-n” akuzatif ekinin de kefle (nazal nun) 

yazıldığı görülmektedir. Mesela; kemerüň (2b/14), eŝeriň (3b/15, 5a/1), diyāruň 

(5b/10), gibi kelimeler buna örnek verilebilir.  

 

Eserde yardımcı eylemle yapılan birleşik fiillere çokça yer verilmiştir: 

‘ahd eyle-(20b/6), ‘aşk eyle-(23a/7), āgāh ol-(34a/7), āh et-(36b/19), binā et-

(50b/17), da’vet et-(6a/17), ceng ol-(29a/7), fikir et-(3b/17), žulm it-(20a/3), 

zeyn ol-(22a/11), žāyi‘ ol-(48b/9), vāḳį‘ ol-(2b/2), teselli it-(42a/3), ŧaleb it- 

(26b/5) vs. bu fiillere örnek verilebilir.  

 

Eserde çokça ikilemelere de yer verilir: aheste aheste (9a/9), zinhar ü 

zinhar (11a/8, günümüzde kullanılmayan bir ikileme), dürlü dürlü (7b/6), 

aheste aheste (9a/9), başka başka (51b/15), kütür kütür (37a/12), otlayu otlayu 

(48b/12)gibi ikilemelere de yer verilmiştir.  

 

Eserde birçok dilde görülmeyip Türkçede zengin olarak kullanılan 

fiilimsilere bolca yer verilmiştir: Fiillere bazı ekler getirilerek yapılan fiilimsi 

çeşitlerinden; -arak/-erek, -ken, -dıkça/-dikçe, -madan/-meden, -ıp/-ip, -ınca/-

ince, -a/-e(-u/-ü), -acak/-ecek, -alı/-eli gibi eklerin getirilmesiyle oluşturulan 

zarf-fiil (ulaç) eserde çokça kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

 

Ca‘fer Ĥamza-vāri geçüp karār eyledi. (1b/11) 

 

Andan dönüp ol pįre su‘āl idüp eyitdi (4b/3) 

 

Andan meclis ḳurup, ‘ayş ü nūşe meşġūl olup, cümle cezįre (18) 

ahālisini imāne da‘vet idüp, üç gün Rüstem’e ‘azįm ziyāfetler (19) idüp, 
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ħazinesinüň miftāħların getürüp, Rüstem’e teslįm itdükde Rüstem 

(7a/17,18,19) 

 

Rüstem daħı ilerü varup (4) ol ḳapınuň bir cānibinde bir siyāh mücellā 

meyl ŧurur. (11a/3,4) 

 

Çāre olup Rüstem rıża virdi. Rūĥ-efzāẕiyāde elem çeküp (6) dönüp 

baḳa Server sen bilürsün diyüp, hemān ol dem ḳanad (7) büküp uçup gitdi. 

(13b/5,6,7) 

 

Mihrāc Ħān tįz emir idüp Ḳāsım’ı bend ile getürdüp eyitdi: (20b/12) 

 

Sām’uň ol ḳırḳ biň(11) ‘askerin görüp, sürüp ‘askere gelmekde, ammā 

bizüm ḳıśśamuz Rüstem-i (12) ‘Alemşāh’a geldi. (3b/10,11) 

 

Ḳāsım ħayrān olup melūl oldı, eyitdi: “N’ola pįrim bizler (17) daħı 

bunda iḳāmet idüp bekleyelüm.” diyüp pįrin du‘āsın (18) alup andan vedā‘ 

idüp sorup beglerine gelüp aĥvāli yir yir (19) naḳleyledi. (4b/16,17,18) 

 

Bu siyāḳ üzere Erzeng ve Ŧamġāc Ĥān’a (16) bir nāme yazup ve biraz 

hedāyālar düźüp elçiye ri‘āyet olınup elçi de (17) nāmei’ alup Mihrāc Ĥān’a 

vedā‘ idüp sorup bir gün elçi Erzeng (18) Ĥān ile Ŧamġāc gelüp nāmei’ 

virdükde anlar da nāmei’ alup ḳırāat (19) idüp mefhūmı ma‘lūm oldıḳda 

Gerdesb eyitdi (53b/15,16,17,18,19) 

 

Bu eserimizde bazı kelimelerin yazılışında da farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. Bu kelimelere örnek olarak:  

 

ARAPÇA: Mesela; ‘ār kelimesi (2a/15) bazen ār (43b/10) şeklinde, ārzu 

(4a/5, 9a/19) kelimesi bazen ‘arżu (22b/8) şeklinde, tama‘ (18b/9) kelimesi 

bazen ta‘ma (26a/17, 30b/8, 32a/13) şeklinde, ĥayvan (10b/17, 48b/11) 

kelimesi bazen ħayvan (8b/7,11) şeklinde, ħalas (14a/15,17, 14b/7) kelimesi, 

ĥalas (13a/12) şeklinde, ĥikāye (36b/15, 20a/14) kelimesi ħikāyet (6b/6) 

şeklinde, ħaber (6a/10, 6b/3) kelimesi bazen ĥaber (32a/9, 32b/8) şeklinde, 

su’al (11b/1, 14b/15) kelimesi bazen su’āl (8a/5, 13a/14) şeklinde yazılmıştır. 

 

FARSÇA: Mesela; sersām kelimesi hepsi sersem (37a/13, 51b/8) 

şeklinde, ħoş (1b/10, 47a/7) kelimesi bazen ĥoş (23a/13, 24a/10) şeklinde, ħan 

(14b/17, 18a/18) kelimesi bazen ĥan (22b/1, 23a/4) şeklinde, daħme (13b/7, 

14a/12) kelimesi bazen daĥme (51b/9, 52a/19) şeklinde, žor (2b/12, 3a/19) 

kelimesi bazen zūr (3a/14, 7a/3) şeklinde, ħatun (14b/17, 15a/5) kelimesi bazen 

ħatun (14b/13,14,15) şeklinde, yazılmıştır.  
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TÜRKÇE: Mesela; otur (3a/2, 4a/14) kelimesi bazen oŧur (4b/11, 

14b/12) şeklinde, daħı (1b/6, 4b/17) kelimesi bazen daĥı (22b/1, 34a/2) 

şeklinde, kızıň (24b/13, 25a/6) kelimesi bazen kızın 24b/1 şeklinde, ŧaġ (5a/6, 

30a/12) kelimesi bazen daġ (4a/3, 30a/9) şeklinde, ŧurur (2a/18, 4a/10) kelimesi 

bazen durur (22a/18, 23a/8) şeklinde yazılmıştır. 

 

Eserde deyimlere yer yer rastlanırken atasözlerine pek rastlanmaz: 

Rıza ver- (13b/5), takat getir- (8b/3), yüz çevir- (40a/8), çāre bul- (14b/8), 

göňülden çıkarma- (11b/9), gözin aç- (7a/5), gözi kork- (54a/8), hayrete var- 

(43b/7), el çek- (52a/10), başa çık- (40b/3), ‘aklı git- (3a/13) vs. bu deyimlere 

örnek verilebilir.  

 

Eserde argo ve küfür sözcüklerine de yer verilmiştir: Mesela; alçaḳ 

(24a/1), azdır- (26b/3), azġaş- (6b/11, 23a/8), dürt- (29a/6), ġaża gel- (6a/12), 

ġazla- (49a/16), göt (27b/19), ĥarāmį (6a/2,3,7,9, 18b/18, 21a/5, 39a/1), ḳan id- 

(20b/11), k ̣apuş- (35b/12), ḳıç (10b/15), madara id- (53b/1), na‘ra ur- (8a/8, 

22b/3,18, 29a/1, 30a/14, 31a/10,12), segirt- (5a/17,19, 16a/5, 52b/1), śoy- 

(19a/9), yapış- (37a/1), yüklen- (19b/6) gibi. 
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2.4. HAMZANĀME METNİNDE GEÇEN KELİMELERİN DİLLERE 

GÖRE DAĞILIMI 

 

Elimizdeki metnin tümü mensûr halde olup Hamzanâme’nin ele alıp 

incelediğimiz bu 29. cildinde Türkçe 916, Arapça 815, Farsça 391, Yunanca 1, 

Moğolca 1, İtalyanca 1, kelime tespit edilmiştir. Özel isim olarak ise insan 

ismi: 66; özel yer ismi ise 15 değişik şekilde geçmekte olup sözcüklerin dillere 

göre dağılımı ayrıntılı olarak aşağıda tablo halinde harflere dayalı olarak 

gösterilmiştir. 

 

HARF             ARAPÇA             FARSÇA             TÜRKÇE              D.DİLLER              YEKÜN 

A  61  18  71  -  150 

B  18  31  95  -  144 

C  24  21  3  1  49 

Ç  -  11  30  -  41 

D  26  35  63    124 

E  42  7  27  1  77 

F  20  6  4  -  30 

G  26  18  63    107 

H  101  29  33  -  163 

I  1  -  3  -  4 

İ  50  -  31  -  81 

K  39  23  117  -  179 

L  11  4  1  -  16 

M  134  13  74  -  221 

N  28  31  16  -  75 

O  -  -  36  -  36 

Ö  1  -  18  -  19 

P  -  27  5  1  33 

R  22  14  1  -  37 

S  62  37  72  -  170 

Ş  18  19  14  -  51 

T  54  19  34  -  107 

U  6  -  15  -  21 

Ü  1  2  10  -  13 

V  24  4  4  -  32 

Y  5  7  77  -  89 

Z  27  14  2  -  43

   

Yekün:   815  391  916  3            2135 

Nispet:  %38  %18  % 43  % 1  
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METİN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

[1b] (1) Ĥamza-i bā-śafānuň yigirmi ŧokuzıncı cildidür ki naḳl olınur. (2) 

Rāviyān-ı aħbār ve nāḳilān-ı āŝār muĥaddiŝān-ı rūzigār öyle (3) rivāyet olınur 

ki Sām-ı Śaĥrā-nişįn’e Dilāver, işte şöyle bir tāze yigide (4) gelmiş ġāyet ĥüsnā 

ve üzerinde erlik nişānesi oldıġından başḳa biri (5) ve cevşene ve ālāt-ı ħarbe 

mālikdür ki pādişāhlarda bulınmaz ve cengden (6) çıkmışa beňzer zaħmları 

daħı eyü olmamış ve söyler: “Kim bir baňa ġālib dilāver (7) bulsam da 

ħizmetünde olsam.” dir. “Ne buyurursız?” didiler. Sām eyitdi: “Vah (8) 

götürün!” didi. Andan ŧaşra çıḳup gelüp Ca‘fer’e buyuruň diyüp, Sām (9) 

getürdiler Ca‘ferdür. Sām-ı Śaĥrā-nişįn’e selām virdi. Sām ‘aleyk alup Ca‘fer’e 

(10) nažar idüp bį-ġāyet begendi. “Ħoş geldüň Dilāver.” didi. Ca‘fer: “Ħoş 

bulduḳ (11) Server.” diyü altına śandalı ḳodılar. Ca‘fer Ĥamzavārį geçüp karār 

eyledi. Sām (12) eyitdi: “Dilāver k ̣andan gelüp ḳanda gidersin ve ḳanġı 

diyārdan olursın?” (13) diyince, Ca‘fer: “Maġrib diyārından oluram.” didi. Sām 

eyitdi: “Ey Dilāver (14) maġrib diyārından bu aralara gelince senüň ḳadrini 

bilür bir şāha rāst (15) gelmedüň mi kim böyle serseri gezersin?” didi. Ca‘fer 

eyitdi: “Çoḳ şāhlara (16) ve bahādırlara rāst geldüm ammā ĥamlesine ġālib 

geldüm baňa ġalebe idüp [2a] (1) bulınmamaġla bu aralara k ̣adar geldüm. 

Benüm ancaḳ murādum bir şāh veyāhūd bir cihāngįre (2) ĥiźmet bildüm ki 

hem baňa ġālib ola ve hem istedügüm ḳadar baňa ri‘āyet ide. (3) Ben aňa cān-ı 

göňülden hiźmet idem.” didükde Sām, Ca‘fer’den bu cevābı (4) işitdükde Sām 

eyitdi: “Ri‘āyet nedür istedügün?” didükde evvelen bir büyük bārgāh (5) 

isterem ve aňa göre ĥuddām, ḳatār ve düve, at, ħazįne ve bu ḳadar ulūfe (6) 

ta‘yīn olına didükde Sām-ı Śahrā-nişįn eyitdi: “Server sen hemān bu ri‘āyeti 

istersen (7) varup Nūşirevān’a cihān pehlüvānı olmalısın ki bu seniň istedügin 

(8) ri‘āyeti ancaḳ ol virebilür.” diyüp Sām gördi. Ca‘fer-i Hicāzį gerçi (9) daħı 

ŧıfl-ı nevcivāndur ammā sözleri merdānedür, Sām pehlüvānlarından bir gürbüz 

(10) pehlüvān var idi, ḳırḳ sekiz arış ḳadd çekerdi, Ḳaraŧus dirlerdi. (11) Sām 

Ḳaraŧus’a eyitdi: “Pehlüvān ne dirsin bu civānuň da‘vāsına?” didi. (12) Ḳaraŧus 

eyitdi: “Ne diyelüm bu da‘vālar çokça da‘vādur. Eger ötesi çıḳarsa.”didi. (13) 

Sām eyitdi: “Dilāver sendeň ricā iderem ki bu nevcivān bu ḳadar (14) lāf ider 

bir kere bunda bunuň ile kemer ŧuŧuşasın.” didi. Ḳaraŧus (15) elem çeküp 

eyitdi: “Ey Server bu baňa ‘ardur bir nām-ı bįgāne oġlan (16) ile kemer 

ŧuŧuşam.” didükde Sām: “Kerem eyle elbetde murādumdur bir kere (17) 

baḳalum benüm ĥaŧırum içün.” diyü ricā eyledükde Ḳaraŧus hemān ħışmıyla 

(18) yirinden ŧurup meydānda ŧurduḳda Sām Ca‘fer’e baḳup eyitdi: (19) 

“Server küsŧāħlıḳ olmasın şol Dilāver ile bir kemer ŧutmaḳ [2b] (1) olsa bir 

görsek.” didükde, Ca‘fer n’ola şāhum diyüp eyitdi: “Ey şāh (2) gerçe ŧutalum 

ammā ben bir yalňız kişiyem śoňra bir ġalebe itmek vāḳį‘ olur ki (3) śoňra bir 

ġavġa olmayup ‘arbede olınmaya.” didi. Sām: “Ħayır Server elem çekme (4) 

bunda ġavġa olmaz hemān görelüm seni.” didi. Ammā Ḳaraŧus Ca‘fer’üň (5) ol 

sözlerine baḳup daħı ziyāde ġażaba gelüp: “Baḳa nā-bekārı (6) oġlanuň 

sözlerine.” diyüp hemān ileri gelüp kemerin Ca‘fer’e (7) teslįm eyledi. Ca‘fer-i 

Ĥicāzį eyitdi: “Dilāver ĥamle senüňdür (8) meydān erenlerüň daħı ben bir 
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kimseye ol ĥamle itmem.” diyüp kendü (9) kemerüň Ḳaraŧus’a teslįm 

eyledükde K ̣araŧus daħı ziyāde elem çeküp, (10) Ca‘fer’üň kemerinden ḳapup  

“Baḳalum saňa nevbet deger mi?” diyüp (11) bir zor eyledi, alamadı. Bir zor 

daħı eyledi, alamaduḳda ġayret (12) idüp hemān şöyle bir zuor eyledi ki ol žoru 

bir yirlü ḳayaya (13) ide idi, yirinden k ̣opara idi, olmadı. Ca‘fer’i yirinden (14) 

hareket idiviremeyüp kemerüň śalıvirüp bir zamān ħārħār (15) solumaġa 

başladı. Andan diňlenüp Ca‘fer ileri gelüp Ḳaraŧus’uň (16) kemer zincirine dest 

urup eyitdi: “Pehlüvān ġafil olma saňa (17) ĥamlem birdür, aldum, ne güzel 

alamadum k ̣uśur ĥamleler saňa caba.” diyüp (18) yā Allah diyüp şöyle bir zōr 

eyledi ki K ̣araŧus lenger vire (19) gördi, olmadı. Ca‘fer bir ĥamlede Ḳaraŧus’ı 

ḳolı üzere [3a] (1) alup yine yire bıraḳduḳda Ḳaraŧus hezār ĥicāb ile gelüp 

yirinde (2) oturdu. Sām vesā‘ir ehl-i divān ol ĥāl görüp Ca‘fer’e (3) taĥsįn 

eylediler. Andan Ca‘fer dönüp Sām’a eyitdi: “Şāhum (4) ol ri‘āyetlere ne 

dirsin, lāyık degil miyem?” didükde Sām “N’ola benüm de (5) bir murādum 

vardur.” didükde, Ca‘fer “N’ola şāhum buyuruň murāduňuz (6) nedür?” 

didükde Sām eyitdi: “Dilāver murādum seniňle bir yol görişem, (7) eger baňa 

daħı ġalebe idersen artuḳ saňa bir vech ile sözüm (8) yoḳdur.” didi. Ca‘fer 

eyitdi: “Şāhum bence ŧutalum.” didükde aralarına (9) śandalı ḳodılar, 

birbirlerine ḳol śunup pençelerin muĥkem ŧutdılar, (10) ammā Ca‘fer’üň 

parmaḳları Sām’uň parmaḳları arasında ĥilāl gibi (11) ḳaldı. Sām eyitdi: 

“Server žāhir ol ĥamle benümdür.” didükde Ca‘fer (12) “Belį şāhum” didükde 

Sām bir žor eyledi, gördi, almadı ammā (13) ĥicābından ‘aḳlı gitdi, bir daħı 

ziyāde zor eyledi, baḳdı (14) alamadı. Üçinci zūrı şöyle eyledi ki üst damaġı 

yarılup (15) aġzı ḳan ile ŧoldı, ĥicābından tüküremeyüp yuŧdı. (16) Bu dem 

nevbet Ca‘fer’e geldükde Ca‘fer eyitdi: “Baḳa şāhum (17) elem çekme zįrā ben 

bir ġarib kişiyem senüň adamıň çoḳdur śoňra (18) bir ‘arbede olmaya.” 

didükde, Sām eyitdi: “Ḳorḳma ŧutardı.” (19) Ol dem Ca‘fer göňülden Haḳḳa 

münācāt idüp bir žor şöyle [3b] (1) eyledi kim Sām’uň pençesin hāhnāh bürüp 

ḳafāsına getürdi, (2) lākin ortalarında olan śandalı ħurd oldı. Sām Ca‘fer’e 

āferįn (3) idüp ‘ažįm ri‘āyet idüp cihān pehlüvān eyleyüp ‘ažįm muĥabbet (4) 

eyleyüp andan eyitdi: “Server benüm murādum bundan Ĥamzaoġlu Ca‘fer (5) 

üzerine gitmekdür. Şükür ki bir senüň gibi cihān pehlüvānına mālik (6) oldıḳ.” 

didi. Hemān gidelüm ola kim nā-bekārı ala götüreydüň didükde (7) Ca‘fer 

“N’ola Şāhum buyur hemān gidelüm ol bir Süheyl işidür umaram ki (8) asān 

ala getüreydüň.” didi. Sām śafā idüp buyurdı, meclis (9) ḳurup śafāya meşgūl 

oldılar ammā bu ŧarafdan Sulŧān-ı ‘Ayyārān (10) Ca‘fer’i arayurak ol araya 

geldi. Sām’uň ol ḳırḳ biň (11) ‘askerin görüp, sürüp ‘askere gelmekde, ammā 

bizüm ḳıśśamuz Rüstem-i (12) ‘Alemşāh’a geldi. Ol zamān kim Rüstem-i belā-

keş şehir ḳapundan Ĥamza ile (13) güç idüp ve Ĥamza ile güç olup ve Ĥamza 

ayrılup Bulġar (14) zemįne rāhi olup ammā bu ŧarafdan Melik Ḳāsım babası 

Rüstem-i (15) ‘Alemşāh’ı ol kadar aradı, bir eŝerüň bulamayup kendü kendüye 

(16) eyitdi: “Şimdi atam siz dedem Śāĥib-ḳırān yanına varmaḳda (17) olmaz 

neylesem?” diyüp hemān bunı fikridüp şāyed ben bunda (18) iken atam 
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Rüstem-i ‘Alemşāh ḫaver zemįne gelmiş ola diyüp, (19) hemān ol aradan bu 

fikir ile ḫaver zemįne çekilüp giderken [4a] (1) nā-gāh yolı bir ulu derbende 

irişdi, ol dem emreyledi ‘asker ḳonup (2) ve bir dil-güşā śahrādur, şikārı çoḳ ab 

ü ĥavāsı laŧįf śaĥrādur, (3) bālāsı kebįr bir daġ, ol gice anda ḳalup irte śabāĥ 

oldı. (4) Melik Ḳāsım begleriyle Seyyāre ve Ġazele‘ Ayyārlar ile şikāre binüp, 

(5) her biri cānibe şikār aržusıyla ŧaġılup ol ŧaġda vāfir (6) şikār bulup dönüp 

gelecek zamān Ḳāsım’uň öňinden bir āhū (7) perdāb idüp bir cānibe alup 

yürüdi. Ḳāsım ardına düşüp, (8) birkaç poşta aşup ‘askerden bir ĥayli ayrıldı. 

Ol āhū (9) bir maġaraya girüp Server ol maġaraya girüp yaḳın geldükde (10) 

gördi ol maġara ḳapusı öňinde bir sancaḳ dikilmiş ŧurur. Ne ‘aceb (11) idüp: 

“Ăyā bunda bir ĥāl ola.” diyüp ilerü geldi, ḳulaġına bir (12) tevĥįd śadāsı 

geldüm. Ol dem hemān raħşından nįzesin bulara (13) seçüp, raħşı bend idüp 

maġaraya girdi. Gördi bir köşede (14) bir kimesne oturur, beyāź cāmeler 

giymiş, aḳ śaḳal sįnede (15) bir pįr-i rūşen žamįr yüzünüň ve tevĥįdinüň nūrı ol 

maġaraya (16) şu‘le virmiş, śankim maġaranuň içine güneş ŧoġmış ve ol pįrüň 

(17) başdan bir śu çaġlar aḳar, pįr durmaz tevĥįd ider çünkim K ̣āsım ol (18) 

pįr-i rūşeni gördükde ādāb ile ilerü gelüp, el sįnede ta‘zįm ile (19) selām 

virdükde pįr Ḳāsım‘a ta‘žįm idüp lüŧufla selāmuň alup: [4b] (1) “Ħoş geldüň 

ey ‘emmiźāde-i Muśŧafā ve nebįre-i Ĥażret-i Ĥamza-i bāśafā Ḳāsım i’bn-i (2)  

Rüstem.” didükde Melik Ḳāsım pįrüň bu aśıl cevāblarını işidüp ĥayrān (3) oldı. 

Andan dönüp ol pįre su‘āl idüp eyitdi: “Pįrüm ne ‘aceb yirleri (4) evvelden 

görmeyüp ve bilmeyüp bizüm adumuz ve ata ve dedemüz isimleriyle ħaber (5) 

virürsiz.” didükde ol pįr eyitdi: “Oġlum ġaybı Ĥaḳ Te‘ālā bilür, lākin (6) ba‘żı 

ḳulına daħı meger bildürmiş ola. İmdi senüň bunda gelecek (7) Ĥażret-i Ca‘fer 

-‘aleyhi’s-selām- gelüp ħaber virdi, hemān şimdi gitdi.” didi. (8) Ḳāsım eyitdi: 

“Pįr, sizler ricāl-i ehlü’l-lahdan bir‘azįzsiz ma‘lūm oldı, (9) ‘aceb bu yaḳınlarda 

atam Rüstem ve dedem ile ḳavuşmak ̣ naśįb olur mı?” (10) didükde pįr belį 

Ĥażret-i Ĥıżır -‘aleyhi’s-selām- buyurdı: “Eger bu arada (11) oŧurup beklersen 

ol da bu śaĥrāya gelecekdür, ammā Server şimdi (12) şöyle görsün bilemezsin 

iħtiyār olmışdur ve çoḳ serencāmlar (13) çekmişdür, yaḳında bulışursız lākin 

yine az vak ̣it içinde birbirüňüzden (14) cüdā olup bir zamāndan śoňra yine 

mülākat olursın.” diyüp (15) Ḳāsım‘a biraz naśįĥat idüp: “Benüm aduma pįr-i 

ħurden dirler.” didi. (16) Ḳāsım ħayrān olup melūl oldı, eyitdi: “N’ola pįrim 

bizler (17) daħı bunda iḳāmet idüp bekleyelüm.” diyüp pįrin du‘āsın (18) alup 

andan vedā‘ idüp sorup beglerine gelüp aĥvāli yir yir (19) naḳleyledi. Begler 

şād olup ve süvār olup pįri ziyāret [5a] (1) içün ol aralarda çoḳ aradılar. Eserüň 

bulamayup āħir nāçār olup (2) dönüp geldiler. Ol śaĥrāda ḳarār idüp 

Rüstem’üň gelmesine muntažır oldılar, (3) ammā bu ŧarafdan rāvį eydür: 

Rüstem-ı belā-keş sorup günlerden bir gün Ḳāsım’uň (4) oldıġı śaĥrāya gelüp 

gördi kim: “Ḳāsım bu ḳadar fikr idüp var ise (5) Melik Ḳāsım ħāver zemįn 

ŧarafına gitmişdür.” diyü atlar da ħāver zemįn (6) ŧarafına revāne oldılar. Bir 

gün ol der-bend üzerindeki ŧaġun (7) etegine ḳondılar. İrtesi śabāĥ oldık ̣da 

Rüstem ve MihmārŞāh (8) şikāre binüp her biri şikār ḳoġup giderken Rüstem 
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ol maĥale geldi, (9) gördi. Bir ġaruň öňinde bir sancaḳ dikmişler. Rüstem 

yanına gelüp ġara (10) kulaġı urduk ̣da içinden tevĥįd śadāsı gelür. Rüstem 

ġaruň içine (11) girüp gördi, bir pįr-i nūrānį oturmış tevĥįd ider. Rüstem 

ādābıyla (12) ħurden pįre selām virdi. Pįri ‘aleyk alup: “Ħoş geldüň yā 

Rüstem-i (13) belā-keşüm, oġlum śafā geldüň.” diyüp, andan Rüstem gāh 

ġurbetini söyledi. (14) Rüstem melūl oldı, Melik Ḳāsım’uň gelüp kendüye 

bulışup ve bunda (15) oldıġuň söyledi. Rüstem şād oldı andan pįre vedā‘ idüp 

(16) raħşına süvār olup ‘askerį cānibe giderken seyyāre ve ‘azįmle (17) ‘ayyāre 

rast geldükde ‘ayyārlar Rüstem’i bilüp hemān segirdüp (18) Rüstem’üň 

rikābına śarılup Rüstem de bunları görişdiler. Bunlar (19) Rüstem’üň ol ĥālüň 

görüp vāfir aġlaşdılar. Andan seyyāre segirdüp (20) Melik K ̣āsım’a gelüp 

müjde eyledi. Ḳāsım daħı begler ile Rüstem-i [5b] (1) ‘Alemşāh’ı ḳarşulayup 

birbirlerinden gördükde aġlaşup Rüstem Ḳāsım’ı baġrına (2) baśup gözlerinden 

öpdi andan begleriyle görişüp begleri Rüstem’i ol (3) ĥālde görüp feryād ü 

fiġān idüp aġladılar. Melik Ḳāsım aġlayup: (4) “Keşki bu yolda olaydum da 

devletüm atasını ol ĥālde görmeye idüm.” didi. (5) Rüstem cįger-kūşem şükür 

ħudāya, ben belā-keşüm benüm gördügüm serencāmı saġdan (6) gelenlerüň biri 

görmedi ve ikisinüň daħı pįr-i ħurdenüň sözleri (7) ħaŧırlarına gelüp Rüstem 

eyitdi: “Geçen geçdi gün bu gündür.” diyüp (8) andan cümle begleriyle görişüp 

ĥāl ve ħāŧır śoruşdılar andan (9) Mehyār Şāh’ı ve cümle ‘askerį birlige irüp 

görişdiler ve Rüstem (10) Melik Ḳāsım’a Ḳapumiye diyāruň vāfir medħ idüp: 

“Gerçe gözüm (11) nūrı ol diyārda bu ḳadar belālara uġradum ammā bir miŝāli 

bulınmaz (12) diyārdur.” diyü bu Melik Ḳāsım’ı tamām ol diyāra gitmeye meyl 

eyledi, (13) ol eyitdi: “Gözüm nūrı murādum seni serā-perde-i Süleymāniye’ye 

getürüp (14) kendü elem ile cümle evlādlarum ve evlād-ı Ħamza’nuň bela 

niyetini itmekdür.” (15) diyü bu va‘d ile cānib-i ḳapumdan yaňa çekilüp 

gitdiler. Bir gün (16) yolları bir ulu ŧaġa irişdi, şikārı çoḳ üç gün anda (17) 

oturaḳ idüp vāfir şikār üzere (18) iken Rüstem gördi bir vāfir ‘asker ḳaçup 

gider, çoġı zaħmdār. (19) Rüstem’dür, at sürüp bunlaruň o gün alup eyitdi: 

“Baḳa (20) adamlar, kimden kaçarsın ve kimden žulm gördünüz?” Bunlar 

eyitdi: [6a] (1) “Üç biň miḳdārı bezirgānlar ḳāfile idük, pįrān pįr-süvār 

nāmında (2) bir ĥarāmį bizleri baśup kimimüz helāk ve çoġumuz zaĥmdār idüp 

(3) māl ve eşyāmuz żabṭ eyledi.” didüklerinde Rüstem eyitdi: “Ol ħarāminüň 

(4) yirini bilürseňüz beni anda götürün sizüň de aduňuz andan alayum.” 

didükde (5) bunlar eyitdiler: “Bu araya yaḳın bir śarp ḳal‘ası vardur dirler, 

ammā bizler (6) bilmeyüz.” didiler. Rüstem bunlardan bu cevābı işitdükde 

Melik Ḳāsım’a eyitdi: (7) “Oġlum sen ‘askere var, ben bu ĥarāmįleri bir 

göreyüm.” diyince Melik (8) Ḳāsım: “Ħayır devletüm ata ben senden bundan 

śoňra bir sā‘at ayrılmam. Sen ḳanda (9) gidersen ben de berāber giderem.” 

diyüp, andan sorup ol ħarāmįlerüň (10) arḳalarından irişdiler. Pįrān pįr-süvāre 

ħaber virdüklerinden hemān (11) śaf çeküp ŧurdılar. Rüstem meydāna girdükde 

pįrān pįr-süvār hemān (12) at sürüp Rüstem’e berāber olup cenge başladılar. 

Āħir Rüstem ġaża (13) gelüp bir gürz öyle urdı kim pįrān pįr-süvār at 
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gerdanına düşüp (14) Rüstem hemān kemerinden ḳapup ḳolına alup yire urup 

Ġazele (15) ‘ayyārında çekdükde ‘askeri Rüstem üzerine hücūm idince (16) 

Rüstem bunlar tįġ ḳapup nücūm sa‘atde tatar eyledi. Andan (17) pįrānı bir 

süvāri-bend ile ħużurına getürüp imāne da‘vet (18) idince pįrān eyitdi: “N’ola 

Server ammā benüm bir büyük ḳarındaşum vardur, (19) adına Şįrān Şįr-süvār 

dirler bir cezįrede bir ħarb ḳal‘ası vardur. [6b] (1) Cezįre-i Şįrān’da eger aňa 

daħı ġālib olursaňuź cān-ı dilden saňa ḳul olam (2) źirā andan ħavf iderem.” 

didükde Rüstem n’ola diyüp seyyāre ‘ayyārı (3) ‘askere ħaber virmege 

gönderüp kendüsi Melik Ḳāsım ve Ġazele (4) ‘ayyārı ile pįrān pįr-süvārı alup, 

bir gemiye girüp, Cezįre-i Şįrān’a (5) gelüp deryā kenārına çıḳdık ̣larında Şįrān 

Şįr-süvār’e ħaber virüp, (6) aħvāli ħikāyet eyledüklerinde Şįrān ġażaya gelüp: 

“Baḳa nā-bekāra varup, (7) bir bį-nāme bende olup ve andan alup, benüm 

üzerüme getüresin de anlaruň (8) ħaḳlarından geleyüm.” diyüp hemān yirinden 

ŧurup ālāt-ı ħarbe dest urup, (9) deryā kenārına gelüp, ħayḳırup: “Ķani ol 

ḳarındaşum olacaḳ nā-ħalef (10) ve anı baśup bunda getürüň nā-bekār ikisini 

daħı tįġ k ̣ahrumla yoḳ (11) idem.” didükde Rüstem Şirān’ı ḳarşulayup 

söyleşürek azġaşup (12) cenge başladılar. Rüstem gördi, bu Şįrān şįr-süvār bir 

ħayli bahādır pehlüvān (13) çü buňa ruħśat virüp Şįrān gördi. Rüstem’e cevāb 

virmek (14) müşgil göňülden hay nā-bekār bunda cürā‘et idüp geldügi (15) 

ḳadar var imiş ancaḳ diyüp ammā gitdükçe Şįrān zebūn olup āħir (16) Rüstem 

bir gürz urup, elveda idüp, ayaḳları rikābdan boşanup (17) yıḳıldıḳda Rüstem 

meydān başından dönünce Şįrān ‘ak ̣len (18) cem‘ idüp, yirinden śıçrayup, 

hemān dal-tįġ olup, Rüstem’üň (19) üzerine sürince Rüstem daħı zemįne inüp,  

baḳa baḳıyye muşt-ı [7a] (1) muşŧa olup, bir faśıl muĥārebeden śoňra Rüstem 

kemerin teslįm idüp, (2) Şįrān üç kere zor idüp, Rüstem’i yirinden 

depredemeyüp śalıvirince (3) Rüstem’dür Şįrān şįr-süvāruň kemerinden ŧutup, 

zor evvelde ḳapup, ḳolına (4) alup ḳaldurup yire urup, hemān dal ħançer olup, 

sįnesine çık ̣ınca (5) Şįrān göz açup: “Amān Server ḳıyma, ölince ḳulun olam.” 

diyüp, (6) Rüstem Şįrān’uň elinden ŧutup ḳaldurduḳda Şįrān Rüstem’üň öňinde 

(7) baş ḳoyup cānıyla islāma geldi. Ḳulluġın ḳabūl idince ḳarındaşı (8) pįrān 

Melik daħı gelüp, Şįrān ile görişüp, Rüstem Şįrān’uň elinden (9) öpüp, 

Rüstem-i ‘Ālemşāh’a niyāz idüp: “Server buyuruň ben de ħanemüzde (10) 

muĥabbet idelim.” diyüp, Rüstem de n’ola diyüp, bunları alup sarāyına geldi, 

(11) taħtını Rüstem’e teklīf eyledi. Rüstem: “Hayır Dilāver bizler taĥt-nişįn 

(12) degilüz, śandalį-nişįniz.” diyüp geçüp pāy-ı taĥtında ḳarār eyledi. Altında 

(13) Melik oturup ve pįrān pįr-süvār oturdı. Şįrān dāmen der-miyān (14) idüp 

ħiźmet eylemek murād eyledükde Rüstem: “Yoḳ senüň ħiźmetün gerekmez, 

(15) ħiźmetkār çoḳ.” diyüp taĥtına ḳarār itdürdi. Andan Şįrān Şįr-süvār (16) 

emir eyledi, cümle begleri gelüp Rüstem öňinde müslimān oldılar. (17) Andan 

meclis ḳurup, ‘ayş ü nūşe meşġūl olup, cümle cezįre (18) ahālįsini imāna 

da‘vet idüp, üç gün Rüstem’e ‘ažįm ziyāfetler (19) idüp, ħazinesinüň 

miftāħların getürüp, Rüstem’e teslįm itdükde Rüstem [7b] (1) alup, ḳabūl 

eyledükden śoňra yine Şįrān’a virüp: “Mālun taĥtuň saňa mübārek ola (2) 
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bizlere lāzım degildür.” didükde Şįrān ziyāde ĥaž idüp andan Rüstem eyitdi: 

(3) “Dilāver bizlere destūr vir zirā ‘askerimüz bizlere muntažırdur.” didükde 

Şįrān du‘ā (4) idüp: “Server bundan böyle ben ḳuluň olınca ħiźmetüňüzden ve 

rikābınuźdan (5) ayrılmam.” diyüp, hemān oġlı ḳaplan süvāri eliyle taĥta 

geçürüp ‘askeründen (6) on iki biň ‘asker intiĥāb idüp, Rüstem’e ve Melik 

Ḳāsım’a dürlü dürlü (7) tuĥfe hediyeler virüp, hemān gemiler tedārük idüp, 

Rüstem ve Ḳāsım (8) ve pįrān begleriyle on iki biň ‘askerin alup, gemilere 

girüp revāne (9) oldılar. Rūzgār muĥālif olup, bunlar bir gün bir gice furtuna 

ile gidüp, (10) rūzgār sākin olup, Rüstem şükr-i firāvān idüp emir eyledi. 

Gemileri (11) ḳaraya sürdükde mellāĥlar feryād idüp: “Server bu ara 

muħālifdür.” didiler (12) ammā diňlenemeyüp ‘askeriyle süvār olup, Şįrān Şįr-

süvār ile giderken (13) Rüstem eyitdi: “Şāhum bu aralara ne dirler?” diyü şol 

eyledükde Şįrān eyitdi: (14) “Server bu araya ḳamerü’l- ḳısım yak ̣ındur, şāhına 

śalśāl-ı āhen-beden (15) dirler, ziyāde gürbüz pehlüvāndur ve bahādırlıġındur 

ve vücūdına bir (16) ālāt-ı ħarb esir itmez.” didükde Rüstem śalśāl üzerine 

gitmek diledi (17) śoňra atası Śāĥib-k ̣ırānuň śalśāl ile cenk idüp, ħarāca (18) 

kesüp, yaşın alduġı ħāŧırına gelüp ferāġat eyledi. Źįrā atam (19) Śāħįb-ḳırān bil 

kim elem çekme diyü ḳari‘ olup şikār iderek Ḳāsım [8a] (1) ve Ġazele ve 

Rüstem’e sorup aħşamda ḳarīb olmaġla bir köye geldiler. Ol köyde (2) bir ḳaçı 

bunları gördükde ḳarşulayup: “Ħoş geldüňüz oġullarum.” diyüp bunları (3) 

evine getürüp, kendülere ‘ažįm ŧa‘āmlar var, raħşlarına yem virüp, (4) ri‘āyet 

idüp, Rüstem’e: “Oġlum ḳandan gelüp ḳanda gidersiz?” diyüp (5) su‘al eyledi. 

Rüstem de aĥvālin diyüp pįr daġılup ĥayrān oldı. (6) Rüstem de pįre: “Ķoca 

baba evlādda ve enśābda kimüň vardur?” didi. Pįr eyitdi: (7) “Oġlum –el-

ĥamdüli’l-lah- dört cilasun oġullarum vardur.” dirken nā-gāh k ̣apu iki at (8) 

Süheyl na‘ra urmaġa başladı. Rüstem eyitdi: “Pįrüm ġāliba yine misāfirüň 

geldi, (9) ola zir ḳapu öňinde at Süheyl urur.” didükde pįr eyitdi: “Oġullarum 

gelmek gerekdür (10) yoħsa köyümüz yoldan śapadur, misāfir çoḳluḳ uġramaz 

meger sizüň gibi (11) aħşama kalaya yol süre.” diyüp, yirinden ŧurup gördi 

oġullarıdur. (12) Ol dem ey cįger-kūşelerüm işte şol şekil misāfir geldi, bir oġlı 

ve bir ‘ayyārı (13) var ammā kendü ve gerek oġlınuň üzerinde ziyāde merdlik 

nişānesi (14) oldıḳdan śoňra ‘ayyārı daħı ‘ömrį şānidür. Hemān yanına 

varduḳda (15) bir ħoşça adāb ve irkāb ile ta‘žįm ve ri‘āyet idesiz zįrā cümle 

(16) ‘ömrümde böyle dilāverler görmedüm, didükde ol dem büyük oġlı n‘ola 

diyüp, (17) Ḳoca Ökçeoġulları ardınca gelüp, bunlar adāb ile Rüstem’e (18) 

selām virüp: “Server ħoş geldüňüz.” diyüp, bir ħayl dilbāźlık idüp (19) ri‘āyet 

eylediler. Andan ortaya meclis gelüp, źevḳ ü śafāya meşgūl [8b] (1) olup 

es̱nay-ı kelāmda pįrüň büyük oġlı: “Ey Server işte bizler dört (2) ḳarındaşlaruz 

ve dördümüz daħı ħālimüzce ata binüp ḳılıç ḳuşanup (3) merd ü meydān 

geçünürüz. Bu aralarda bizlerün ħarb-i ħariminde ŧaḳat getürür (4) er yoḳdur ve 

cümle eŧrāf ahālįlerin daħı ‘itiḳātları bunun üzerinedür (5) kim bir yirden bir 

düşman žuhūr eylese bizler andan intiḳām aluruz (6) ammā şimdiki ħālde bu 

der-bendüň öte ŧarafında iki yir ħūn-rįz peydā (7) oldı. Ădemden ve ħayvāndan 
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kimesne geçürmez oldılar, ahālį bir yire gelüp, (8) bu ḳadar adamlar bunlaruň 

helākine ḳaśd idüp üzerine varıldı (9) ammā ḳābūl olup bir vecihle anları 

helākine degil yanlarına bile yaḳın (10) olamadılar, bį-ġāyet heybetlü 

cānavarlar olup, çıḳarup hücūm (11) eyitdükde yüz biň ħayvān ve adam 

ŧurmaġa ḳarār olmayup tār-mār olurlardı. (12) Bu kere bunlar gördiler 

ellerinden bir ‘ayş gelmez bize mesnet eylediler, (13) bizler dört ḳarındaş ol 

mevzi‘leri helāki ḳaśd idüp üzerine (14) vardıḳ, ana ḳābūl olup ol mevzi‘lere 

yaḳın olamadıḳ heybetlerine (15) yürüň teĥammül itmez anlar öyle heybetlü 

vecd mevzi‘lerdür ki meger yā (16) Śāĥib-ḳırān Ħamza ola veya Rüstem-i 

‘Alemşāh ola ki ol mevzi‘leri (17) helāk ide de ahālįnüň üzerinden şerrlerüň 

def‘i yoħsa (18) ġayretüň kārı degildür.” didi. Rüstem buňı işidüp eyitdi: 

“Dilāver (19) ol cānavarlar bu araya yaḳın mudur?” didi. Yigit eyitdi: “Belį 

[9a] (1) Server yoluňuz üzerinde bir đarb-ı der-bend vardur içinde bir ‘ažįm 

mişelikde (2) isḳan itmişlerdür. Öteden berü veyāħūd beriden öte (3) yüz biň 

adam olsa geçmege cürā‘et itmege ḳarār olmayalar ħālā (4) yolı kesmişlerdür.” 

diyince, Rüstem: “Yemin idüp śabāĥ oldıḳda -inşā‘allah- (5) varup ol 

mevzi‘lerün ĥaḳlarından gelme.” didi. Bunlar şād olup (6) çünki śabāĥ oldı. 

Bunlar yirlerinden ŧurup raħşlarına süvār (7) olup ol pįrüň oġulları bunlaruň 

yanlarına düşüp revāne (8) oldılar. Rüstem ve Ġazele ‘ayyāre eyitdi: “Varsun 

Şįrān ile pįrān pįr(9) söyle kim ‘askeri ḳaldurup, ardumca aheste aheste 

geledursunlar (10) sen yine gelüp, bize irişesin.” diyüp, Ġazele ‘askere 

gönderüp, (11) kendüsi mālik ve ol yigitler ile ‘ažįm-i derbend idüp gitdiler. 

Çünki (12) gelüp irişdiler. Ol pįrüň oġulları eyitdiler: “İşte Server-i derbend 

(13) didigimüz derbend budur ve ol mevzi‘leri ġayra ḳıyās itme źinhār ġafil 

(14) olma.” diyüp bunlar Rüstem’üň ḳafāsına dolışdılar. Server: “Bizler ilerü 

(15) varmaźuz eger sen ġayret idüp, gidersen var Allah mu‘inüň ola.” (16) 

diyüp, girüye çıkıldılar. Rüstem: “Elem çekmen ħüdā kerįmdür.” diyüp elinde 

(17) olan Üştür Mâlâberd’i sürüp, öteden ol pįrler aħşāmdan (18) şikārların 

alup, yiyüp çün ḳarınları acıġup, yirlerinden ŧurup, (19) şikār arzūsıyla 

birbirinüň ardınca devreden ŧaşra olup beriden [9b] (1) Rüstem-i ‘Alemşāh çün 

dere aġzına gelüp irişdi. Birileri görince hemān (2) Ħamzavārį śaġ elin śol gürz 

gāhına ve śol elin śaġ gürz gāhına (3) ḳoyup, bir na‘re-i cān-sitān urdı kim 

Rüstem’üň na‘rasından ol derbend (4) dürlü śadālar virüp bir zamān gömüldi. 

Çün ol cānavarlar (5) bu mehįb śadāyı işidüp, bir kez bekleyüp ber-dār idüp, 

birbiri (6) ardınca kendülerün derbend aġzına ŧaşra oldılar. Rüstem bunları (7) 

gördü ki  ħayrān oldı, rāvi eydür: Rüstem ol zamāne gelince (8) çoḳ mevzi‘ler 

helāk itmişdi ammā daħı buncaleyin heybetlü cānavarlara (9) rast gelmemişdi 

ammā Rüstem’üň altında Üştür Mālāberd (10) yirleri birden görince bir kez 

‘ikāb gibi kendüyi bir cānibe fırlatdı. (11) Rüstem ġażaba gelüp Üşter’e birḳaç 

kār-bāna urup raħşı (12) cānavarlar üzerine sürdükde pįrler Rüstem ile Melik 

Ḳāsım’ı gördükde (13) elimüze şikār diyüp hemān ḳuyruḳların yire urup ve 

pençelerin görüp (14) biri Rüstem ve biri Melik Ḳāsım üzerine yürüdiler ammā 

Rüstem gördi, (15) bir kendüye gelür hemān dal-tįġ olup, Üşter’e mahmūz idüp 
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yire (16) ŧutup bir tįġ āteş-tāb şöyle urdı kim ŧob gibi güllesin (17) zemįnine 

bıraḳdı. Birden ol pįr daħı Melik Ḳāsım üzerine (18) altında olan raħşına 

mahmūz ide (19) gördi, raħş-ı Süleymānį olmamaġla pįrüň üzerine gitmege 

cürā‘et [10a] (1) idemeyüp ŧayandı. Rüstem ol ĥāli gördükde Üşter’i sürüp ol 

(2) pįre daħı bir tįġ öyle urdı kim iki pāre eyledi. Ol dem pįrüň oġulları (3) ol 

cānavarlaruň Rüstem elinde helāk oldıḳların görüp, Rüstem’üň (4) 

cįgerdārlıġına taĥsįn ve āferįn idüp, andan pįr veya babanlaruň posların (5) 

üzüp, ol altı ḳarındaşlar şād olup, Rüstem-i ‘Alemşāh’uň ayaġına (6) düşüp, 

cān ile bendeligin ḳabūl idüp andan Ġazele ‘ayyār (7) pįrlerüň poslarını alup 

‘asker-i İslām daħı gelüp, derbende mezbūrda (8) birleşüp, pįrlerüň lāşelerini 

görenler Rüstem’e taĥsįn idüp ĥayrān (9) olurlar idi. Andan irtesi gün ol aradan 

ḳalḳup yollarına (10) revān oldılar. Bir gün bir ‘ažįm śaĥrāya geldiler. Ābā 

revānį ziyāde (11) ve cennet-asā çemenzār śaĥrādur. Rüstem-i ‘Alemşāh üç 

gün oturak ̣ (12) idüp, śayd-ı şikāre binüp her bir begleri bir ŧarafda şikār 

arżusuna (13) sen de görüp ammā Rüstem-i ‘Alemşāh-ı Rūmį daħı Ġazele ve 

seyyāre Melik (14) Ḳāsım’ı ve ba‘żı begler ile bir ŧarafa şikāre çıḳup, her biri 

bir (15) cānibe şikār ārżūsıyla gidüp, Rüstem-i ‘Alemşāh şunda bunda, (16) 

çerinde yirinde şikār idüp giderken bir menfūş ahū Rüstem’üň öňinden (17) 

ber-dār idüp kendünce Rüstem tįz el tįr-i kemāne urup oḳ atdı, (18) oḳdur 

gelüp ahūya urup kār itmeyüp yire düşdi. Rüstem (19) ol ĥāli gördükde 

te‘accüb idüp: “N‘ola kim benüm ok ̣um buňa kār itmeye.” [10b] (1) diyüp 

elem çeküp: “İmdi elbetde ben bu ahūyı ḳomam.” diyüp ammā yıldırım (2) 

misāl ḳaçup Rüstem’e irişem diyüp, Üşter’i birḳaç yirinden (3) ḳarnuň yırtup 

iḳrām nāmıyla ahūnuň ardına düşdi. El-ḳıśśa (4) āhū kaçdı. Rüstem ḳoġup 

ardlarından Ḳāsım da ġayret idüp (5) ve Ġazele seyyāre ile Rüstem’üň ardına 

düşdiler. Ammā Üşter Mālāberd (6) ve bu gerek Süleymānį raħşıdur. 

Bunlardan ĥayli ayrılup āhū (7) ḳaçup Rüstem ḳoġup āhū bir kebįr deryā ḳadar 

śu kenārına gelüp, (8) hemān perdāb idüp āhūdur kendüyi ol ŝarayuň ḳarşusına 

itdi. (9) Rüstem görüp ħayrān oldı ammā ol āhū śuyuň öte (10) yüzine 

çıḳduḳda ol arada büyük ‘ažįm ḳapu var idi, açıḳ (11) ŧururdı. Āhū hemān ol 

ḳapudan içeri girüp ġayıb oldı. (12) Rüstem ġażab ile nehrüň kenārına 

irişdükde hemān tāziyāne ile (13) Üşter’e urup Üşter Mālāberd daħı hemān 

kendüyi ber-dār idüp (14) öte yüze itdi ammā Üşter’ün öň ayaḳları kenāra 

dönüp, (15) ḳıç ayaḳları śuda ḳalup davranup çıḳamaduḳda Rüstem kendüsini 

(16) kenāra atup yüzi üzere düşdi. Rüstem ḳaraya çıḳduḳda (17) Üşter’i 

śuvarup ĥayvān girüp dönüp biri kenāra çıḳdı. (18) Ol maĥalde Ḳāsım ve 

Ġazele gelüp girdiler. Üşter üzüp (19) śunun beri ŧarafına çıḳdıġuň görüp 

ŧurdılar. Ḳāsım Rüstem’i [11a] (1) öte yüzde görüp “Devletüm ata ne yavuz iş 

eyledükde Rüstem nesne yoḳ (2) oġlum elem çekme.” didi. Andan Rüstem 

gördi kim bir yalın ḳaya şeklinde bir (3) mücellā ḳapu iki ḳanadlu bir ḳapu 

küşāde ŧurur. Rüstem daħı ilerü varup (4) ol ḳapınuň bir cānibinde bir siyāh 

mücellā meyl ŧurur. Rüstem ol meyilden (5) baňa varup gördi birḳaç saŧır yazu 

var girü ġubāruň silüp (6) oḳuyup dimiş ki: “Çün zamānla bunda gelen şeh-
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süvār çün getüre (7) bunda seni rūzgār bunda gelüp ve ḳapuyı böyle meftūħ 

küşāde (8) gördükde zinhār ü zinhār śaḳınup içerü girmeye seni geldügin (9) 

yola gidesin eger bu sözi ŧutmayup naśįĥat ḳabūl itmeyüp elbetde (10) girecek 

olursan başdan çıḳarsın veyāħūd yāħūd olmaz (11) isen de nice yıllar bu 

ŧılsımında ĥapis olup ḳalursın.” dimiş. Çünki (12) Rüstem-i belā-keş bu sözleri 

oḳudı ol dem ħaŧırına ol pįrüň sözleri (13) geldi, ol Ĥıżır ‘aleyhisselāmdan 

istedügi üzere bildürmişdi. (14) Biraz ŧurup bu ħāle ħayrān oldı ammā beriden 

çünki Melik Ḳāsım (15) Üşteri ŧutdı, licāmuň alup diledi kim ol śuyı üzüp 

ötesine (16) raħşı irişdüre Rüstem eyitdi: “Oġlum śabreyle Üşter seniň başında 

(17) ŧursun, zįrā bu görk eyvānsarāy meger ŧılsım imiş.” diyüp aħvāli (18) 

bildürdi ve eyitdi: “Oġlum çünki bunda bu ḳadar geldüm, gördüm (19) içerü 

girmeyüp gitmek ‘acebdür, zįrā atam Śāĥib-ḳırān yanına [11b] (1) varduḳda 

serā-perde erenlerine benüm serencāmum su’āl eyledüklerinde bir bir ĥikāyet 

(2) itmek lāźım geldi de niçün girmedüm?” disem Śāĥib-ḳırān ve Serverler 

dimezler (3) mi ki: “Hey meded yā Rüstem eger biz olsayduḳ girerdük, žāhir 

elbetde baş yazusın (4) görür ne olmaḳ iĥtimāli var didüklerinde anların ne 

cevāb vireyüm (5) imdi anları öyle söyletmeden ise bu ŧılsımda düşüp ölmek 

(6) veyāħūd ħapis olmaḳ yegdür. İmdi cįger-kūşem ben ŧılsımı görmeyince girü 

(7) dönmem.” diyüp: “İmdi Üşter saňa yādigār olsun, benden ve beni ħayır (8) 

du‘ādan unutma ve hem atam Śāĥib-k ̣ırān’a ve cümle serā-perde erenlerine (9) 

daħı selāmum irişdüresin cümlesi bizi göňülden çıḳarmayup (10) ħayır du‘ādan 

unutmaya.” didi. Çün Melik Ḳāsım ve Ġazele ‘ayyār Rüstem’den bu (11) 

sözleri işidüp aġlayup ħurdeň pįrüň sözleri Melik (12) Ḳāsım’uň ħaŧırına gelüp 

aġlayup: “Devletüm ata niçün böyle (13) söylersin ferāgat ile böyle muħātaralu 

bu niçün girüp (14) kendüňüzi tehlikeye śalarsız.” diyüp gördi. Çāre mümkin 

olmayup (15) Rüstem-i belā-keşe söz geçüremedi, źįrā olacaḳ var Rüstem ħayır 

(16) olmaz oġlum hemān du‘ādan unutma, diyüp ḳapudan (17) içerü girüp bir 

ḳadem üç ḳademde nā-gāh ber-ŧarāfa (18) çınladı, ḳapu ḳapanup sedd oldı. 

Rüstem gördi, ḳapu ḳapandı. (19) Hemān ilerüsün arzū idüp gitdi, nā-gāh 

ḳarşudan [12a] (1) bir ḳapu daħı žāhir oldı. Rüstem-i belā-keş bismillah, diyüp 

andan daħı içeri (2) girdi, ḳırḳ adım yir gitdi, bir ḳapuya daħı geldi. O bir ḳapu 

daħı sedd oldı, (3) kapandı. Bir ḳapuya daħı gelüp içeri girdükde nā-gāh 

ḳarşusından (4) yüz yigirmi beş arış k ̣addiyle bir arslan nice bu bir dįv žāhir 

oldı. (5) Omuzında bir gürz biňer, yıldırım miŝāl şaḳıyup irişüp bir kez na‘ra 

(6) urup: “Ey nā-bekār ĥākisi bunda ne ararsın ve seni bunda kim getüri (7) 

taĥḳįḳ seni bunda ācilen getürmişdür.” diyüp ol kūh-peyker ‘amūdın (8) başı 

üzerindendür indürüp Rüstem’e bir ‘amūd şöyle urdı kim (9) Rüstem başın 

ilerü virüp arḳaya alduḳda arḳada olan siperden (10) ateşleri śaçılup ol sarāyuň 

içi śadā virdi diyü: “Yat bre (11) nā-bekār-i ħākį aślına irdüň.” diyüp girü 

dönince Rüstem gerçi (12) men‘eyledi. Ammā ĥayli zor çekdi. Andan ḳaddin 

rast ḳılup ardınca (13) ĥayḳırup: “Ey la‘įn nereye ḳaçarsın?” didi, diyüvir girü 

baḳup Rüstem’i (14) śaġ gördükde ħayrān olup: “Hay bre nā-bekār-i ħākįne 

yavuz (15) pāk cānuň var imiş, daħı sen ölmedüň mi?” diyüp, irişüp bir gürz 
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(16) daħı urmaḳ istedükde hemān Rüstem hayḳırup, nice alup (17) śıçrayup, ol 

divüň -yā Allah diyüp- belinden ḳavrayup, şol bir (18) zor eyledi kim ḳaldurup 

yire urup hemān sįnesine çeḳüp (19) ĥançerüň ‘uryān idüp başın kesmek murād 

eyledükde dįvü ol [12b] (1) ħāli gördükde pil-i ser şįr-pençe ħayrān olup: 

“Amān Server baňa ḳıyma (2) ölince saňa ḳul olup ħiźmet ideyüm ve benüm 

gibi bu ŧılsımda (3) o ŧoḳuz yoldaşum dįvler vardur ki her birini ben aḳrān.” 

didükde (4) Rüstem amān virüp sįnesinden ḳalḳup ħançerin ġılāfına ḳoduḳda 

(5) pįl-i ser-nirre yirinden ŧurup Rüstem’üň elin öpüp cān-ı dilden (6) 

müslimān olup Rüstem’üň ḳulluġın k ̣abūl eyledi. Rüstem ol oŧuz (7) ŧoḳuz 

ifriyetleri işitdükde şād olup: “İmdi bu ŧılsımdan (8) çıḳmaḳ ḳābūldür.” diyüp 

sā‘ir ŧılsımlar gibi ḳıyās eyledi andan (9) ol dįv Rüstem’üň öňine düşüp bir 

ḳapuya daħı geldiler. Rüstem (10) içeri girüp gördi, bir vāsi‘ meydāndur ol 

dem ol oŧuz (11) ŧoḳuz ifriyetleri bilā-ḳader Rüstem’i görince Rüstem’e hücūm 

eylediler. (12) Rüstem ol ĥāl gördükde kendüsin bunlara urup āħir bunları da 

(13) baśup kendüye ḳul eyledi ol pil-i ser Rüstem’üň öňine düşüp (14) bir baġ-ı 

dil-küşāya getürüp Rüstem seyrederken bir diraħt-ı müntehā sāyesine (15) 

gelüp gördi mi cā-be-cā yir bir ħāvaślar ve eŧrāfında şādırvānlar (16) ve 

ŧośbalar ve ḳumrılar dāfi‘ ḳuşlar naġmesazlıḳlar iderler. Rüstem’e ol (17) 

maḳām ġāyet ħoş gelüp anda oturup ḳarār eyledi. Andan (18) pil-i ser varup 

envā‘ meyvelerden devşirüp Rüstem’üň öňine (19) getürdi. Rüstem ol 

meyvelerden murād üzere yiyüp ŧururken nā-gāh [13a] (1) havādan bir nesne 

gürleyüp Rüstem’üň öňine indi ve baş ḳoyup du‘ā eyledi. (2) Rüstem: “ ‘Aceb 

bu kim ola?” diyüp gördi. Cāzū elinden ħalāś eyledügi Rūĥ-efzā (3) perįdür. 

Rüstem görüp şād oldı. “Ħoş geldüň ey Nigār bunda (4) gelmekden ne ħiźmet 

var.” didükde ol dem Rūħ-efzā Perį eyitdi: “Ey Server (5) ħiźmet ancaḳ hem 

sizi ve ziyāret ve hem siz bendeňize eyledügüňüz (6) eyülik muḳābili geldüm 

ki sizi bu ŧılsımdan çıḳarup ħalāś (7) idem.” didi. Rüstem biraz fikir idüp andan 

eyitdi: “Ey pil-i ser bu maḳām (8) ne maḳāmdur ve kim bünyād eyledi?” didi. 

Pil-i ser ey Server buňa daħme-i (9) Cemşįd-Şāh dirler tafśįlen beyān eyledi. 

Rüstem çünki bu daħmeyi (10) bildi, dönüp Rūh-efzā’ya: “Ey Bānū imdi 

lüŧfuňuz dā’im olsun (11) hele sizler śafā geldüňüz, ziyāde ħaž eyledüm ammā 

siz bizi bu daħme-i (12) Cemşįd’den ĥalāś eyledükden śoňra ben bir daħı atam 

Śāĥib-ḳırān (13) ħużūrına varup serā-perde erenlerine ḳavuşup baňa ser-

güzeştümden (14) su’āl eyledüklerinde daħme-i Cemşįd’e düşüp ḳırḳ ifrįdi 

kendüye (15) ḳul idüp ve śoňra çıḳmaḳ murād eyledükde çıḳamayup Rūh-efzā 

(16) nām bir peri ḳızı ĥalāś eylemiş, perį-cāzū elinden maḳdem ħalāś (17) 

itmiş. Pįri de aňa muḳābele bu eyüligi eyledi.” didükde ki dimezler mi ki (18) 

eyüsini ol ķız ķurtarmış yoħsa ol daħme-i Cemşįd de ölür giderdük. (19) Var ol 

ḳıza çoḳ du‘ā eyle zįrā anuň aźatlamasısındır. [13b] (1) İmdi ey Nigār bu 

cevābı erenler içinde kendime söyletmeden ise bu daħme-i Cemşįd de ölümüm 

yegdür. (2) Ümīddür ki -inşā‘allahu- vaḳti geldükde ħalāś olavuz.” didi. (3) 

Rūh baḳa Server: “Gel öyle dime bu ŧılsım-ı Cemşįd Şāh’ı ġayra (4) eyleme 

çoḳ perįşān olursın, bu sözde ġurūr aňlanur.” didi. (5) Çāre olup Rüstem rıża 



25 
 

virdi. Rūĥ-efzā ziyāde elem çeküp (6) dönüp: “Baḳa Server sen bilürsün.” 

diyüp, hemān ol dem ḳanad (7) büküp uçup gitdi. Rüstem ardınca baḳa ḳaldı ve 

ol daħme (8) içinde çoḳ gezüp bir vech ile yol bulamadı. Rüstem-i belā-keş (9) 

bu daħme-i Cemşįd Şāh’a ḳaldı, kāh şād ve kāh melāl olup (10) ol bāġda ve 

kāh atası ve Melik Ḳāsım’uň vālidesinüň bed-du‘āsın (11) ve kāh pįr-i 

ħurdenüň cevābuň aňup aġlardı ve kāh yine pįr-i ħurde (12) lākin śoňra ĥalāś 

olursın didigün fikir idüp şād olurdı. (13) İşte Rüstem-i belā-keş daħme-i 

Cemşįd’den ħalāś oluram ümīdiyle (14) anda ḳaldı ezin-cānib ammā bu 

ŧarafdan Melik Ḳāsım Ġazele (15) ile Rüstem’üň ol ħālin ve daħme-i Cemşįd’e 

girüp ḳalduġın (16) görüp ziyāde melāl olup Melik Ḳāsım murād eyledi ki ol 

(17) śuyı öte geçe ol ŧılsımdan Rüstem’i ħalāś ide bu sevdā (18) ile sürüp 

raħşını sürüp ol śu kenārına geldi fikir idüp (19) ‘aceb kendümi śuya mı ursam 

yoḳsa atla mı geçem dirken nā-gāh [14a] (1) ḳarşusından bir pįr-i rūşen żamįr 

žāhir olup ve el urup Melik Ḳāsım’uň (2) kemerinden ḳapup yire urdı. Melik 

Ḳāsım buňa ħayrān olup gördi (3) bir ziyāde bir pįr-i nā-tuvāndur. Bu 

ziyādesiyle Melik Ḳāsım’uň gücine gelüp (4) ve eleminden aġlayup: “Ey pįr 

lüŧuf ile hemān başum kes, bundan śoňra (5) cihānda baňa śaġlıḳ gerekmez, 

senüň gibi bir pįr benüm oḳum yire getüre artuḳ ben (6) bu cihān sarāyında 

śāĥib-i žuhūr olup ‘asker-kūşā olam.” diyüp minnet (7) eyledükde pįr gülüp 

eyitdi: “Yā Ḳāsım İbn-i Rüstem Rüstem’sin ne elem çekersin (8) ben senüň 

arḳanı degil de deden Śāĥib-ḳırān’uň bile arḳasını yire getürdüm (9) imdi ben 

Ĥažret-i Ĥıžır nebįyem gücüne gelmesin.” diyüp kendüyi Melik (10) Ḳāsım’a 

bildürdi. Melik Ḳāsım şād olup yirinden śıçrayup Ĥıžır ‘aleyhis- (11) selāmuň 

ayaġına düşüp ve elini öpüp niyāź idüp eyitdi: (12) “Sulŧānum atam 

Rüstem’den baňa bir ħayır vir zįrā bu daħme-i Cemşįd’e girdi (13) ve ardınca 

bir ‘ažįm ŧarafa çatıldı ve ḳapu üzerine ḳapanup kendü (14) içerüde ḳaldı, 

‘acaba śıĥĥatte midür, yoħsa helāk mı oldı. Eger (15) śaġ olduguň bilsem atam 

ħalaśa çāre arardum.” didükde Ħıżır (16) ‘aleyhisselām gülüp eyitdi: “Oġlum 

melūl olma ataň Rüstem-i belā-keş (17) śaġdur ve ölmeden mülāḳat olursın 

ammā gerekdür ve anuň ħalāśı (18) senüň elinde degildür yok ̣ yire źaħmet 

çekme.” didi. Andan Ḳāsım’a du‘ā (19) idüp vedā‘ idüp gözünden nihān oldı. 

Melik Ḳāsım ol elem [14b] (1) ile Ġazele ‘ayyāre daħı baḳmayup bir ŧarafa 

‘askere gideyüm sevdāsıyla gitdi (2) ammā Rüstem firāḳıyla müteħayyir yol 

yaňılup bir cānibi ŧutup kendü meger bunuň (3) gitdigi yol serhad-ı Türkistān 

idi. Melik Ḳāsım serhad-ı Türkistān‘a düşüp (4) ol ŧarafdan Ġazele ‘ayyāre 

Üşter’i alup aġlayurak beglere ‘askere gelüp (5) bu aĥvāli anlar da bildükde 

figān idüp andan begler cümle sürüp (6) ol śu kenārına ħendek oldıġı maĥale 

gelüp çoḳ kimesne kendüsi (7) ol śuya urup Rüstem’i ħalāś istediler ammā 

ħayli kimesne śuya (8) ġarḳ oldı, bir çāre bulamadılar ve Ḳāsım’ı daħı çoḳ 

aradılar, (9) bulamadılar. Aħir dönüp ferāġat idüp gitdiler. Melik Ḳāsım (10) 

bir ħayli zamān gitdi, bir kimesne ve şenlik görmeyüp aħir bir gün (11) bir 

Şehr-i Ŧurān dirlerdi ve ŧaġ eteginde (12) oturup ol vādįleri seyridüp giderken 

bir orman içinde (13) bir ħazįn āvāz işitdi. Ormana girüp gördi bir ħatunı bir 
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(14) aġaca śara ḳomışlar. Ḳāsım ħatunı çözüp ħalāś eyledi (15) andan 

aĥvālinden su’āl eyledükde hātūn eyitdi: “Ey nevcivān bu görünen (16) şehre 

Şehr-i Tūrān dirler, şāhına Mihrāç Ħān dirler, ben çarın (17) Mihrāç Ħān’uň 

vezįrinüň ħātūnıyam vezįrüň Ŧahūn-ı nām bir zengį (18) ḳulı vardur benüm 

ĥüsn-ü cemālüm görüp ‘āşıḳ olur ve gözedüp (19) fırśat bulup beni baġumdan 

şikār idüp bunda getürdi. Benden [15a] (1) murād ŧaleb eyledükde ‘azarlayup 

mādemki erüm śaġdur, ben saňa rām olam (2) zįrā beni śaġ ḳomaz imdi sen 

bundan varup aňa bir çāre bulup öldürürsin.” (3) didüm. Ol da: “Gördi olmaz 

imdi sen bunda dur.” diyüp beni baġladı. (4) Kendü gitdi bilmem anuň da ĥāli 

nice oldı dirken gördiler. Şehirden berü (5) bir atlu belürdi ĥātun gördükde 

bilüb eyitdi: “Ey nevcivān nice olur (6) ĥāl işte ol mel‘ūn geldi benzer ki  ol 

derd-mend er mi bį-günāh (7) ḳatletmiş eň śoň baňa oldı olacaḳ sen de benüm 

belāma uġrama (8) ḳāşki beni aġaçdan çözmeye aniden benden ötüri ol mel‘ūn 

(9) seni daħı ḳatleder.” didi. Melik Ḳāsım: “Ey Nigār ġam degil öyle rūy-ı (10) 

siyāh nūrdur ki beni ḳatlede ḳo gelsün görelüm, bir tecāvüz iderse sen de gör 

(11) beni aňa neler idem hemān seyirci ol.” didi. Bānū: “N’ola sen bilürsin.”  

diyüp (12) ol dem Ŧahūn-ı  Zengį elli dört arış ḳaddiyle gelüp irişdi. Bir elinde 

(13) bir kelle ve bir yalın-ḳılıç elinde megerki Bānū’ya cübbe śatmaḳ idi 

murād-ı (14) la‘įn hemān Bānū’yı aġaca śarup ŧoġrı şehre varup vezįrüň (15) 

yanına gidüp hemān amān virmeyüp başın kesince adamları hücūm (16) idüp 

bir vāfir adamları daħı ḳatl idüp ḳal‘adan ŧaşra olınca (17) yigirmi ḳadar 

adamları daħı bad-ı yaraḳ düzüp Ŧahūn’uň arḳasına (18) düşüp, ammā çünki 

kelle götürüp Bānū’nuň öňine atup: “Baḳa (19) işte ḳocanun kellesi bu ḳadar 

da adamları öldürdüm.” diyüp çün [15b] (1) ol yigirmi k ̣adar vezįrüň 

tevābi‘ātına: “Ey Nigārlar sizler kimsiz kim benüm ardıma (2) düşüp efendiňüz 

intiḳāmını benden almaḳ isteyesüz.” diyüp bunlara ĥamle idüp (3) der-‘aḳab 

bunları ḳatleyledi. Bānū feryād idüp: “Hay-dirįġ gördüň mi vezįri de (4) bį-

günāh ben belāya uġratdum bu ḳulları vardur bu mel‘ūnuň ĥaḳdan gelüp ḳatl 

(5) iderler didüm, olmadı varup bį-günāh vezįrüň başın kesüp getürdi.” diyüp 

(6) başı eline alup yüzine gözine sürüp źārįlıḳ idüp aġlamaġa başladı. (7) 

Ammā Ŧahūn’uň bį-dįn vezįrüň adamların ḳırup dönüp geldi, gördi. (8) 

Bānū’yı benden ĥalāś itmişler ve yanında bir nevcivān ŧurur üzerinde maḳbūl 

(9) silāĥları var ġażaba gelüp: “Ey nā-bekār oġlan ḳandan gelüp benüm 

ma‘şūk ̣um (10) ĥalāś idesin. Sen benüm nāmum istemedüň mi bu küstāhlıġı 

idesin (11) yarısını daħı ḳatledeyüm.” diyüp hemān elindeki ḳılıcı Melik 

Ḳāsım’a (12) ĥavāle eyledi. Dilāver-i ‘Ălem’e rūy-ı siyāh sen ne gelüpsin ki  

ben senden (13) ḳorḳam ve bu işüň nedür kim śonuňı fikir itmeyüp kendü 

efendini ḳatlidüp (14) tuz etmek baśup ve bu ḳadar adam helāk ̣ idüp ‘ıyālına 

ihānet sevdāsında (15) olasın. Bu senüň yolına gelmeye mi k ̣ıyās idersin.” 

diyince la’įn (16) vire Ḳāsım’a ḳılıcuň ĥavāle idince Server tįz destlik idüp 

ḳoltuġı (17) elinden bir tįġ tiz ateş-engiz öyle urdı kim ḳılıç ŧutan eline başı 

(18) havaya yarān olup ħatun ol ĥāli görince Melik Ḳāsım’un ayaġına (19) 

düşdi. Server ḳomayup ħatunı Ŧahūn’uň raħşına bend urup ve kendü [16a] (1) 
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daħı kendü raħşına binüp eyitdi: “Ey Bānū ħaydi seni maĥalline bıraġup andan 

(2) ben kendü yoluma gidem.” diyü vezįrüň başını Melik Ḳāsım eline alup (3) 

başı bedenine ulaşdurup berāber defin olına (4) diyü ħatun ile şehir ŧarafına 

rāhį oldılar. Rāvį eydür: Çünki Ŧahūn-ı (5) Zengį bu ḳıyaśı itdükde birḳaç 

adamlar segirdüp aĥvāli Mihrāç (6) Ħan’a ħaber virdükde Mihrāç ġażaba gelüp 

hemān bir ser-‘asker var idi. (7) Adına Ġażanfer Türk dirlerdi ziyāde Bahādır 

idi, aňa emir eyledi: (8) “Ey Dilāver var ol tuz etmek ħāyini, mel‘ūnı ola kim 

ele girüp (9) diri ŧutup getüre idün ki ‘ažįm siyāset idüp helāk idem ki (10) 

ġayrilere ‘ibret ola imdi göreyüm seni er gibi ol istedügin (11) ḳadar ‘asker ala 

şāyet ḳaçırmayasın yā ölüsün veya dirisin getüresin, (12) eger bulamayup boş 

gelecek olursan hemān bunda gelmeyesin artuḳ (13) dįvānumda saňa yir 

yoḳdur.” diyü ziyāde iḳdām ile kondurdı. Ġażanferi de (14) altı-yidi biň ‘asker 

alup: “Ħayrola şāhum diyüp, ‘ale’l-‘acele (15) ‘askeriyle şehirden ŧaşra olup 

giderken ḳarşudan Melik Ḳāsım (16) veźįrüň ħātūnı ile gelür gördiler. Veźįrüň 

başı elinde hemān (17) śormaḳ ve su’āl itmeden: “Hay baḳa nā-bekār bu oġlan 

da Ŧāhūn’uň (18) yoldaşı imiş, ḳorḳmadan vezįrüň başını ve ħatunı (19) alup 

‘aceb ḳanda gider ola.” diyüp hemān o gün alup: “Bre oġlan [16b] (1) getür şol 

başı ḳanı Ŧāhūn-ı Zengį.” didi. Ḳāsım eyitdi: “Ŧāhūn cehenneme (2) gitdi ve 

başı saňa niçün vireyüm ben getüremez miyem?” diyüp: “Birebire bu oġlan (3) 

ŧutun Ŧāhūn’ı biz buňa bulduralum.” diyüp Ḳāsım’uň üźerine hücüm eylediler. 

(4) Ħatun: “Bre ŧuruň bunuň śuçı yok ̣dur.” diyü feryād ide gördi, olmadı. (5) 

Ħaber aňlatamayup Melik Ḳāsım: “Bre adamlar Ŧāhūn’uň ölüsi filān (6) yirde, 

vezįri öldürmiş, ben de aňı öldürdüm işte ħatunı alup (7) mekānına getürürem, 

yürüň şuradan beni baňa ḳoň śoňra benden (8) źiyān görürsiz diye göri. Olmaz 

günahuňuz bu boynuňuza.” diyüp, bir yol (9) dal-tįġ olup: “Ey nā-bekārlar 

çünki beni ĥālüme ḳomaduňuz ben size (10) kendü mi bildüreyim.” diyüp 

bunlaruň içine girüp urdı tįġin bunlara (11) gördi olmaz çoḳ kimesne helāk 

eyledi. Aħir raħşın helāk (12) eylediler Ķāsım’a ve çoḳ yirinden zaħm-dār idüp 

bunlar baķtılar ki olmaz kemendler ile üşürüp Ḳāsım (13) zaħmlarından olup 

gine yoḳdur kemendleri çalup yine ķılıç ile aħir bir ħendekde (14) ayaġı sürçüp 

üzerine üşündi eylediler. Ammā Melik Ḳāsım da (15) zaħmlarından ḳan 

aḳmaġla ħarekete mecāli ḳalmayup ziyāde za‘įf (16) gelmişdi. İki biň miḳdarı 

adam helāk itmişdi. (17) Ḳāsım’uň hemān ‘aḳlı gidüp bį-ĥūş oldı. Ḳāsım’ı 

bende (18) çeküp andan alup Mihrāç Ħān’uň ħuźurına getürdiler. (19) Ammā 

Mihrāç Ħān bu ḳadar ġavġadan ħaberdār olup: “Birebir adam bu ḳadar [17a] 

(1) ‘asker ile ġavġa ide.” diyüp nažar idüp Melik Ḳāsım’ı görüp: “Bre bu 

Ŧāhūn (2) degül bu bir çocuḳ ŧıfıl oġlandur, bundan ne isterdüňüz.” didükde 

Ġażanfer (3) Türk eyitdi: “Şāhum size yaňlış anlatmışlar, bu ‘avrat bu oġlan ile 

(4) baş ḳoşmış derd-mend vezįri ḳatlidermiş.” didi. Mihrāç Ħān eyitdi: “Neden 

(5) bildüňüz.” didi. Ġażanfer eyitdi: “Ŧāhir bizler giderken gördük vezįrüň başı 

bu oġlanuň (6) elinde ve ‘avrat yanında, artuḳ ne śoram pesbellü.” didiler. 

Mihrāç Ħān (7) “Eyü ḳıśśa.” diyüp Melik Ḳāsım’a nažar gördi, ŧıfl-ı 

nevcivāndur lā-ya‘ḳil (8) yatur kendün de degül ḳatı çoḳ yirinde zaħmı var, ḳan 
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çoḳ aḳmaġla ‘aḳlı (9) gidüp kendüyi bilmez. Mihrāç Ħān eyitdi: “Bu oġlan bu 

ħāle (10) gelince ne ḳadar adam öldürdi?” didükde bunlar eyitdiler: “Biňden 

ziyāde ammā (11) şāhum yüz biň ‘asker olsa ele girmek mümkün degül idi. 

(12) Hele raħşını öldürdük ve tįr ü bārān itdükde böyle çoḳ (13) zaħm götürüp 

zebūn olup ve bu ḳadar da kemendler atup güc ile (14) ele getürebildük. Hadd-i 

źātında daħı küçük oġlandur, lākin (15) bir pāre ateşdür. Bu diyārlarda böyle 

adam ve böyle bir kimesne görmedük.” (16) didiler. Mihrāç Ħān parmaḳ ıśırup 

ħayrān oldı ve fikir idüp: (17) “Bu bir Śāĥib-ḳırān-źāde veya bir bellü başlu 

kimesneye mute‘allıḳ (18) olmaḳ gerekdür. Hele şimdilik getürüň zaħmlarına 

tįmār idin (19) ‘aḳlı başına gelsün bir su’āl idelüm eger ḳabaĥat bunda ise 

andan ḳatl [17b] (1) olsun.” didi. Melik Ḳāsım’ı getürüp bir hücrede bi’t-

tamām meşġūl oldılar. Mihrāç Ħān (2) ħātūn’a eyitdi: “Senüň ehlüň benüm 

vezįrüm iken sen varup bir zengįye uyup ve śoňra (3) bu oġlanı ḳanda buldun 

ki benüm vezįrüm senüň ehlįni anlara ḳatlitdüresin.” didükde, (4) ħātūn eyitdi: 

“Ey Şehriyār aślı budur ki ehlüm vezįrüň ḳullarından Ŧāhūn (5) Zengį siz de 

bilürsiz bir bahādır mel‘ūn idi. Bilmem beni nice görüp baňa (6) ‘āşıḳ olur, 

ħaberüm yoḳ. Bir gün baġumda cāriyelerümle otururken fırśat (7) bulup 

seĥerde gelüp aňśuzın beni ḳapup ŧaġa götürdi. Benden murād ŧaleb (8) eyledi. 

Ben de didüm mādemki erüm şāhuň vezįridür, śaġdur ben saňa (9) rām olmam, 

śoňra ŧuyılduḳda seni de ve beni de ḳatl iderler.” didüm ki murādum (10) bu idi 

ki mel‘ūn anda varduḳda ŧutup ĥaḳk ̣ından geleler mel‘ūnuň (11) bu ķadar 

cįgerdārlıġını bilmezdüm. Mel‘ūn aşikāra vezįrüň ḳonaġuň (12) baśup ve bu 

ḳadar adamların helāk idüp vezįrüň başın (13) kesüp alup baňa getürür ol 

gelmezden evvel bölüginden bir cānįbden (14) çıḳageldi. Beni aġaçda baġlu 

görüp beni ħalāś idüp aĥvālüm (15) śorup śoňra Ŧāhūn vezįrüň başı ile gelüp 

bu civānı (16) ve benüm ħalāśumı görüp ġażaba gelüp bunı ḳatl itmek istedi. 

(17) Bu da aňa ġālib gelüp anı ḳatl idüp baňa: “Gel seni yirine götüreyüm (18) 

ve vezįrüň başında daħı berāber defin olsun.” diyü alup gelürken (19) sizüň 

gönderdinüz ser-‘asker gelüp başı bu yigidüň elinde gördükleri (20) gibi: “Hay 

vezįri bu öldürmiş!” diyü üzerine hücūm itdiler. Ben: [18a] (1) “Bunuň 

ḳabāĥati yoḳdur aślı şöyledür.” diye gördüm. Baňa daħı: “Seni gidi (2) śaçı 

biçik mekkāre bu oġlana mā’il olup bir vezįrüň ḳatline sebeb (3) oldıň.” diyü, 

“Her ŧarafdan baňa daħı şetm ü hücūm itdiler, meger bu nevcivān (4) bir 

bahādır imiş zāhir göze göre ölmek istemez. İşte elinden (5) geleni dirįġ 

itmeyüp bu ḳadar adam helāk eyledi. Aħir kendü de esir (6) oldı.” didi. Mihrāc 

Ħān başın śalup biraz ta‘accüp eyledi: “Hele (7) görelüm śaĥiĥ midür?” diyüp 

Ḳāsım’un da bir miḳdār zaħmları eyüce olup (8) Mihrāc Ħān getürdüp andan 

başın ḳaldurup: “Ey nevcivān (9) ne diyārlusın ve buraya ne sebeb ile geldün 

ve benüm ‘askerüm niçün ḳırduň (10) ŧoġrı söyle seni azād ideyüm. Zįrā bir 

eyü dilāver imişsin.” didükde Melik (11) Ḳāsım: “Fikir idüp atam Rüstem ve 

dedem Śāĥib-ḳırān disem olmaz ve ben (12) yeźdan-perest oldıġum bildiler, 

olanlaruň da‘vācıları şāyet helāküme (13) sa‘y ideler.” diyüp eyitdi: “Ben bir 

ĥocaźādeyem yolda giderken şikār (14) aržūsıyla ḳāfileden ayrıldum. Orman 
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içinde bir ħazįn śadā işitdüm (15) ormana girüp bu ħātūnı bir raħta baġlamışlar, 

aĥvālin śorup (16) ĥalāś eyledüm, śoňra bir zengį geldi, baňa ḳaśd eyledi ve bir 

kelle var (17) elinde śoňra ‘asker gelüp yine ḳaśd eylediler.” diyü aĥvāli naḳil 

eyledükde (18) Mihrāc Ħān muḳaddem ħātūn’dan işitdügi vech üzere andan 

adam (19) gönderüp Ŧahūn’uň ol maĥalden başını getürdiler. Melik Ḳāsım’un 

[18b] (1) bį-günāh oldıġı aşikār oldıḳda Mihrāc Ħān, Melik K ̣āsım’a ħıl‘at 

giydürüp ve eyitdi: (2) “Yigidüm var, ḳanda gidersen git dilersen atandan bir 

ħaber alınca bunda oŧur (3) diyüp, vāfir iĥsānlar idüp Melik K ̣āsım da du‘ā 

idüp çıḳup gitdi. (4) Şunda bunda çarşuyı gezüp ḫāver zemįne bir ḳılavuz 

bulsam.” diyü maĥalde (5) tedārük idemeyüp aĥşām oldıḳda bir yatacaḳ yir 

yoḳ bir vįrānede (6) gidüp ḳalmaḳ murād eyledi. Rāvį meger bu Mihrāc 

Ħān’uň iki ‘ayyārı (7) var idi. Mihrāc Ħān, Melik Ḳāsım’a bu ḳadar māl iħsān 

itdürdügin (8) görüp birbirine: “Bu yigit elbetde bir maĥalde k ̣alur, şol mālı 

şundan (9) nice alalum.” diyüp tama‘ idüp: “Ardınca ḳollayup Ḳāsım’uň çünki 

(10) ol vįrāneye girdügin görüp elbetde uyur. Mālı çalıruz.” diyüp ata (11) 

Melik Ḳāsım ḳuru topraḳ üzere bir taş yaśdıḳ, idüp yatdı ammā (12) nāz-ı 

na‘įm ile perveriş olmış, raĥat idemeyüp gözüne uyḳu girmedi. (13) Ammā ol 

ĥarāmzādelerüň biri Ḳāsım’uň yanına gelüp biri gözci (14) olup tamām 

Ḳāsım’ı uyur ḳıyās idüp elini uzatdı kim şāhuň (15) itdügi iĥsānı ala. Ḳāsım ise 

eli tįġ ḳabžasında uyumazdı. (16) ‘Ayyāruň ḳoynına el uzatduġın görüp bir tįġ 

öyle urdı kim (17) iki pāre eyledi. Ol bir ‘ayyār anı görüp feryād idüp: “Ķovma 

(18) adam helāk eyledi. Şehri ĥarāmi baśdı.” diyüp feryād idüp (19) eŧrafda 

olan evlerden, dükkānlardan her ŧarafdan çıḳan çıḳana (20) olup kimi śopa ve 

kimi geminüň śırıġı ile gice içre bir hay ü huy (21) ķapup: “Ķomaň ḳātil nā-

bekārı.” diyüp ŧaş aġaç atup Melik Ḳāsım gördi. [19a] (1) İş işden geçdi. 

Hemān bunları ḳırmaġa başladı ammā gitdükçe bu āvāz (2) şehre yayılup 

śoḳaḳlar ŧolup Melik Ḳāsım’uň her ŧarafdan ardın ve öňün (3) bağladılar ve 

gice içre meş‘aleler yaḳup Melik Ḳāsım yine ‘ažįm ma‘reke (4) idüp çoḳ adam 

helāk eyledi. Ammā çoḳlıḳ erligi bozar dimişler. (5) Biri ġafil arḳasından 

başına bir gürz urup men‘ ideyüm diyince (6) ayaġı bir aŧlama ŧaşına dolaşup 

yıḳılınca hemān üzerine çöküp (7) biň belā ile Ḳāsım’ı ŧutup ŧoġrı Mihrāc 

Ħātuň öňine getürüp eyitdiler: (8) “Şāhum bu ne dün bunca iḥsān eyledüňüz, 

ḳanā‘at itmeyüp bu gice sizüň ‘ayyāruňuz (9) filān yirden geçerken vįrānede 

gizlenüp śoymak murād idüp birini k ̣atl (10) eder. Soňra o biri feryād idüp 

şāyi‘ oldık ̣da bu ḳadar adam öldürdi (11) güciyle ele getürebildüň yüzden 

ziyāde adam helāk edildi.” didiler. (12) Mihrāc Ħān: “Bre bu bed-ħūy oġlan 

imiş bunı bir gergedana yükledüp (13) şehrüň içinde dellāllar teşhįr idüp 

olması ħayırludur. Śoňra varuň (14) filān yirdeki dara ber-dār idün.” diyüp 

andan Melik Ḳāsım’ı arḳası (15) üzere gergedana śarup ve öňünce dellāllar 

fedā’ idüp pādişāhuň (16) bu ḳadar iĥsānuň görüp iyilik bilmeyüp yine 

ĥarāmilik idüp: (17) “Ħıyānet idenüň ĥāli budur.” diyüp gezdürmege 

başladılar. Şehir (18) ġulġula oldı. Melik Ḳāsım bu işlere ħayrān olup: 

“Sübhāna’l-lah (19) daħı bu yaşumda başımuza ne ĥāller geldi. Āħir ḳażāya 



30 
 

rıżā virüp [19b] (1) ŧurdı.” Rāvį eydür: Meger bu Mihrāc Ħān’uň bir ḳızı var 

idi, Mükerreme Bānū (2) dirler idi. Meger vezįrüň ħātūnı Ŧahūn-ı Zengį’nüň 

aĥvālinde Melik Ḳāsım (3) erligin ve hüsn ü cemālüň söylemişdi. Bānū’nuň 

ma‘lūmı olup ol gün (4) ḳaśrında oturup ‘işret iderken dellālların nidāsını 

işidüp çün (5) yaḳına gelüp, ḳaśruň öňinde nidā iderken Bānū gördi kim bir 

nevcivān’ı bir gergedana (6) yüklenmişler, elleri ve ayaḳları baġlu tįz adam 

gönderüp śordı: “Geçende Ŧahūn-ı (7) Zengį’yi öldürüp bu ḳara ‘askeri ḳırān 

Ħāceźādedür.” didiler. Bānū (8) bir miḳdār meyl itmişdi. Bu kez göziyle 

cemālin görüp āfitāba beňzer (9) derūnına āteş düşüp bį-ḳarār olup hemān 

vālidesinüň yanına gelüp (10) aġlamaġa başladı. Vālidesi gördi reng ü rūyı 

müteġayyir olmış. “Ḳızum nedür?” (11) didükde Bānū: “Devletüm vālide şol 

yigidi bu ĥālde görüp ġāyet acıdum. (12) Ḳābil olup atamdan ricā idüp aźād 

ideydi.” didükde vālidesi (13) ḳıśśayı ’ŧuydı. Evvelde görüp Melik Ḳāsım’a 

ĥürmet idüp tįz (14) yirinden ŧurup Mihrāc Ħān’uň ĥalvet hānesüňe varup 

eyitdi: “Ey (15) şehriyār niçün böyle tįz Mirāc olup hemān il ne dirse sözlerine 

(16) uyup saňa düşmeyecek iş idersin. Evvel gördüň cümlesinüň (17) sözleri 

ħilāf çıḳdı. Bu kez yine bir iki adamuň söziyle daħı anası (18) südü aġzında 

ḳoḳar, bir taze nevcivān bu ḳadar teşhįr-i ‘ālem ile (19) siyāset itmek, 

ħayırsızlıḳ itmiş adam olaydı varur ŧaġlarda [20a] (1) ider idi, şehir içinde 

neyler. Ħod ma‘lūm’uň benüň adıma yalňız bir başıyla (2) cevāb virmege ‘āciz 

degüldür, gördüňüz varur kārbānı urur bu iftirā olmaķ (3) gerekdür.” didi. “Sen 

aňa žulm itmişsin evveleň bir kere su’āl eylemek lāzım degil mi (4) idi?” didi. 

Mihrāc Ħān: “Eyü didiň.” diyüp emir eyledi. “Varuň döndürüň (5) ĥapis 

eyleyin geregi gibi ‘aḳlı başına gelsün bu aĥvāli su’āl idelüm baḳalum günāh 

(6) kimindür.” diyince Melik Ḳāsım’ı çevirüp ĥapis eylediler. Yine Server’üň 

çoḳ yirinde (7) zaħmı var idi. Mükerreme Bānū Ḳāsım’uň üzerinde olanlara 

ıśmarlayup: “Eyü (8) baḳalar ve ħoşħāl olduḳda baňa ħaber virüň murādum 

vardur.” didi. Andan timāra meşġūl (9) oldılar. Ba‘de eyü olduḳda Bānū ĥaber 

virüp vālidesine danışup (10) Ḳāsım’ı sarāyına getürdüp öňine ŧa‘ām ḳoyup ĥāl 

ve ħātıruň su’āl (11) idüp cemāline nażar idüp dibelik ‘āşıḳ oldı. Ḳāsım da 

Bānū da (12) ġāyet ĥüsn ü cemāl görüp ve Bānū kendüsin bildürüp: “Server 

ma‘lūmuňuz (13) olsun ki  bu def‘a ħayatuňuza ben sebeb oldım.” diyüp olan 

aĥvāli birebir (14) ĥikāye eyledi. Ba‘de: “Ey nevcivān lüŧfeyle ŧoġrı söylesin 

kimüň (15) nesisin ĥocāźādeye beňzemezsin zįrā sende şecā‘et var bir aśilźāde 

(16) olmak ̣ gereksin.” didi. Ḳāsım gördi bu bir Nigār’dır ki  miŝalį ‘ālemde 

nādir (17) bulunur kendüye meyletmiş miĥrām-ı esrār olmaġa lāyıḳ öteberi 

baḳınca (18) Bānū aňlayup ħādimlere: “Biraz uzaḳ ŧurun.” didi. Ḳāsım 

Bānū’nuň (19) azġanına taĥsįn idüp çünki tenha ḳaldılar. Śāĥib-ḳırān nebįresi 

[20b] (1) Rüstem-i ‘Alemşah oġlu olup ne ŧarīḳ ile bu diyāra düşüp bu ĥallere 

girifdār (2) oldıġın cümle ĥikāyet idüp Bānū ħayrān olup şād oldı. Şükür göňül 

(3) virdigüm Server şöyle bir aśilźāde imiş diyüp eyitdi: “Server ben seni (4) 

bu bend ü belādan ħalāś iderem elem çekme ve bu sırrı yine śaḳla 

Ħocāźādeyem (5) diyiver. Ħamza: “Nebįresi oldıġıň bilecek olınur ise şāyed 
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bir (6) ĥaŧa ola ammā sen de ‘ahdeyle beni Bānū’yı şebistānlıġa ḳabūl eyle.” 

didi. (7) Ḳāsım: “N‘ola benüm de cānuma minnetdār sen de ḳabūl eyle.” diyüp 

‘ahd eylediler. Andan (8) Mükerreme Bānū yine tįz Ḳāsım’ı źindāna gönderüp: 

“Server sen hele yirinde dur.” (9) diyüp andan dönüp ĥuśuśi vālidesine 

naḳlidüp ve ikisi ittifāk ̣ (10) idüp andan sorup Mihrāc Ħān’uň yanına gelüp: 

“Ey şehriyār ben (11) saňa dimedüň mi az ḳalup, nā-ĥaḳ yire ḳan idüp?” diyüp 

aĥvāli bildürdiler. (12) Mihrāc Ħān tįz emir idüp Ḳāsım’ı bend ile getürdüp 

eyitdi: (13) “Bre nā-bekār oġlan nedür bu senüň fesāduň evvel saňa bu ḳadar 

(14) ihsān eyledüm bu ḳadar öldürdügin adamlara baḳmayup, seni ḳatl (15) 

itmeyüp, bir yarar genç dilāverdür.” diyü aźad eyledüm varup şehir içinde (16) 

yine böyle bir fesād idesin didükde Melik Ḳāsım eyitdi: “Şāhum benüm (17) 

bu ĥuśūśda śuçum yoķdur baňa bu ḳadar iħsān eyledüğü nurını (18) iki 

‘ayyārlaruňuz görüp elümden almaġa ŧama‘ idüp ittifāḳ (19) eyle benim 

arduma düşerler, ben de diyār-ı ġarbında bį-kes çarşu (20) pazar gezerken 

aħşām śoḳaḳda ḳaldum bir yir bilmem ki varup [21a] (1) yatam bir vįrāne içine 

girüb yatdum anda yaturken ol ‘ayyārlar gelüp (2) senüň iĥsānını ḳoymadan 

almaḳ bende ĥayırsızdır. İki kişi canuma da (3) ḳaśdederler ola.” diyü ŧutmaḳ 

murād eyledigümde tįġ ĥavāle idince ben de (4) tįġ ile urup helāk oldıḳda ol bir 

refįḳi feryād idüp: “Ḳumaň (5) şehri ĥarāmi baśdı.” diyüp eŧrāfdan başuma 

üşdiler. “Beni helāk (6) ideler ben de ‘āciz olup cān ĥalāśı içün birḳaç adam 

ḳatleyledüm (7) ben de nihāyet yıḳup baġlayup ħużūrına getürdiler. Benüm bu 

ĥuśūśda (8) günāhum bu ḳadar emr-i şehriyāruň.” didükde, Mihrāc Ħān yine 

merĥamet idüp: (9) “Ey nevcivān yüri seni aźād eyledim lākin iki keredür 

böyle idersin bir daħı (10) idecek olursan saňa ḳıyarum nihāyet zindānda bir iki 

gün otur (11) gicelik ile seni ḳoyu virsinler. Kimesne tuymasın zįrā 

da‘vācılaruň (12) çoḳdur başımuz aġrudurlar.” didi. Melik Ḳāsım du‘ā idüp 

yine zindāna (13) ķodılar. Bānū işidüp şād oldı andan babasınuň yanına gelüp 

(14) eyitdi: “Nice oldı ol esir devletüm ata?” didi. Mihrāc Ħān eyitdi: “Yine 

āzād eyledüm (15) nihāyet ħalḳ görmeden gice içre ḳaçdı, diyelüm.” didükde 

Bānū eyitdi: “Devletüm (16) ata bu ħiźmeti ben cāriyene ĥavāle ile nār-ı nūr 

(17) ‘aşḳına ben berāt virüp ve başumdan çevirüp aźād ideyüm, icāzetüňüz (18) 

ile.” didi. Mihrāc Ħān eyitdi: “N’ola ammā bir kimse ŧuymasın.” didi. Nigār 

(19) eyitdi: “Devletüm ata hįç olur mı?” diyüp, elin öpüp ŧaşra çıḳup ol śafā 

[21b] (1) ile evvelince Melik Ḳāsım’uň yanına gelüp aĥvāli söyleyüp: “Ey (2) 

Server işte şimdi seni ĥalāś idüp şehir ḳapusından çıḳarayum bir ħoşça (3) 

gözüň aç geçendeki gibi bir yirde ķalmayup gidesin, işitdüň ki atam (4) ne?” 

didi. İki oldı üçüncide saňa ḳıyar yolda bir kimesneye rast (5) gelürsin de iĥsān 

idüp ḳulaġuz ŧutasın filān köyde olur (6) benüm bir lalam vardur, saňa bir 

teźkire yazup vireyüm aňa getürüp ben teźkirede (7) saňa ḳulumdur direm. 

“Elem çekme anda birḳaç gün aňasın hem benüm çoḳ şehzādelerden (8) 

ŧalebelerüm vardur. Ben meydāna girüp baňa her kim ġalebe olursa ben (9) 

ancaḳ aňa ‘avret olurum direm. Bu ḳadar zamāndur bana daħı ġalebe ider (10) 

bulınmadı, nevrūzumda yaḳındur. Ol zamān sen de bir yirde ŧurup (11) ben 
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ġayrilerin baśduḳda sende baňa ŧālib olup meydāna gel ve benümle (12) ceng 

eyle ben saňa rām olurum.” didi. Melik Ḳāsım: “Eger bu şehirden (13) 

gidersem yine bir ŧarīḳ ile gelüp seni alurum, hele varup ‘askeri (14) bulayum.” 

diyü ‘ahd ü amān idüp, Bānū bunları ‘aḳilāne görüp (15) begendi. “N’ola ey 

Bānū-yı cihānum baş üzere her ne dirsen sözünden (16) dönemem zįrā 

ĥayātuma sebeb oldın.” diyüp Ḳāsım’a bir a‘lā at (17) virüp ve ziyādesiyle 

ħarçlıḳ virüp şehir ḳapusından çıḳarup: (18) “Şol ŧarafda git bu yola.” diyüp ve 

elvedā‘ eyledi. Server sorarak (19) ol köye gelüp Bānū’nuň lalasın bulup gördi. 

Bir pįr kimesne [22a] (1) teźkere virdi. Nigār’uň selāmuň diyüp, pįr öpüp 

başına ḳoyup, (2) aĥvāle vāḳıf oldıḳda Serveri alup getürüp ‘ažįm ri‘āyet (3) 

eyledi. Dürlü ni‘metler ile śafāya meşġūl olup nev-rūza muntažır (4) oldılar. 

Burada bir çupuḳ içmişler bu ŧarafda irte bir śadā çıḳdı ki (5) bu gice zindāndan 

ol ḳanlu ḳaçmış didüklerinde Mihrāc Ħān da‘vācıları (6) cem‘ olup: “Şāhum 

bu nā-bekārı ḳatletmeyüp inśāf mıdur, bu ḳadar adam ḳātl (7) ide de öyle bir 

yaramaza ihmāl itdüňüz?” didüklerinde şāh: “Neyleyeyüm hemān (8) ŧutun 

getürün ḳatledelüm. Belkim günāhı olmaya belkim nār-ı nūr ħalāś itmiş, (9) 

ola.” diyüp bunları śavdı. Ammā bu ŧarafdan birḳaç günden śoňra nev-rūz vaḳti 

(10) olup eŧrafdan Bānū’nuň ŧālibleri şāhlar ve şehzādeler ‘askerleriyle (11) 

gelmege başladılar. Tūrān śahrāsı bārgāhlar ile gūnāgūn zeyn olup (12) Bānū 

ħicāzdan Melik Ḳāsım’a bir eyü raħş ve bārgāh ve esbāb gönderüp (13) filān 

gün gelsün diyüp ħaber virdiler. Ba‘de bu ŧarafdan münādįler eyitdiler ki: 

“Yārin Beneşdir Nigār’a ŧālib olanlar ĥāžır olsun.” diyü herkes de (14) ĥāžır 

olup, bir ŧarafdan Mihrāc Ħān’uň ‘askeri daħı śaf çeküp (15) ŧurdılar. Nigār da 

alāt-ı ĥarb esbāb-ı žarıň giyüp ‘alem dibinde (16) nįzesine ŧayanup temāşāya 

ŧurup ve Melik Ḳāsım daħı pįr ile (17) bir ŧarafda ŧurup seyre meşġūl oldılar. 

Tamām meydān açılup Bānū’nuň (18) ŧāliblerinüň ‘askerleri śaf baġlayup 

durdılar. Ol dem Mükerreme Bānū (19) ‘alem dibinden ĥareket idüp atası 

Mihrāc Ĥān’uň öňine gelüp eliň [22b] (1) öpüp icāźet ŧaleb eyledükde Mihrāc 

Ĥān daħı du‘ā idüp icāźet (2) virince hemān Mükerreme Bānū raħşını meydāna 

sürüp cevelān idüp (3) ‘arż-ı hüner gösterüp andan na‘ra urup beyit:  

 

“Bugün meydān-ı (4) ‘uşşāḳa fedā’-yı cān olan gelsün  

ve śālim baġına biň cān (5) ile k ̣urbān olan gelsün.” 

 

didükde ol dem ŧālibi olan şehzādelerden (6) biri raħşın sürüp Bānū’nuň öňin 

alup lüŧufla selām (7) virüp: “Ey Bānū-yı cihānum nedür senüň bu ĥūnrįzligin 

ben seni (8) ‘arżū idüp bu ḳadar şedd-i raĥl itdüm, geldüm.” diyüp eźilüp 

büźülmege (9) ve nāza niyāza başladı. Bānū eyitdi: “Ey nā-bekār bu niyāz yiri 

(10) degüldür, erenler meydānıdur hemān elinden erlik gelüp baňa ġalebe ide 

(11) bulursan murādın ĥāśıl olur.” diyüp ters śūrat gösterince (12) azġışup 

cenge başladılar. Birḳaç ĥamle ħaŧādan śoňra Bānū ziyāde (13) acı ḳuvvete 

mālik idi ol şehzādeye vücūd virmeyüp aḳŧardı. (14) Gine merĥamet idüp 

ḳatletmeyince tevābi‘i gelüp meydāndan (15) çıḳardılar. Ammā Bānū’nuň ‘aḳlı 
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ve fikri Melik Ḳāsım’da idi andan (16) meydāna kim girdiyse vücūd virmeyüp 

ser-nigūn idüp artuḳ (17) bir kimesne girmeyüp Bānū Melik K ̣āsım ŧarafına 

baḳup tekrār (18) cevelān idüp na‘ra urup eyitdi: “Var mıdur, ŧālibim a‘lādan 

ednādan (19) olsun māni‘ degil hemān baňa er olacaḳ baňa ġālib olmaḳ 

gerekdür.” didükde [23a] (1) Melik Ḳāsım’uň ḳarārı ḳalmayup altında olan 

raħşını meydāna sürince (2) eŧrāfda olan Türkistān begleri: “ ‘Aceb bu kim 

ola?” diyüp gördiler. (3) Bir ecnebi kimesnenüň ma‘lūmı degil şāhāne libāslar 

giymiş Mihrāc (4) Ĥān eyitdi: “ ‘Aceb bu kim ola?” didükde begleri vezįrleri 

eyitdiler: “Ŧālibi olan (5) şehzādeler tamām maġlūb oldılar. Bu bir firūmāye 

olaydı yoḳdur. Bānū’nuň (6) cihāngįrligüň görüp, cürā‘et idüp meydāna gire 

bir nāmdār olmaḳ (7) gerekdür.” didiler. Ammā Melik Ḳāsım çün Bānū’ya 

muḳābil olup ‘aşḳ eyledükde (8) Bānū da merĥabadan śoňra bunlar gūyā 

aźġışup cenge durınca Bānū, Ḳāsım’a (9) ĥamle eyleyince Melik Ḳāsım: “Ey 

nāzenįn ĥamle senüňdür.” didi. Bānū da (10) el nįzeye urup Ḳāsım’a bir ĥafįf 

nįze urınca Melik Ḳāsım eyitdi: (11) “Yoḳ ey Nigār her ne ḳadar muḳadderüň 

var ise her alātda śarf eyle (12) benüm ‘aczüm bu ḳadar men‘ itmede eger saňa 

ġālib olamazsam gene lāzım (13) degüldür.” diyince Bānū da: “Ĥoş sen 

bilürsin imdi ben de dünyāda (14) öyle bir er isterem.” diyüp ammā Bānū 

göňlinden dökmede źįrā on (15) yıldur ben böyle nev-rūz iderem ḳati çoḳ 

nāmdārlaruň kemençesini (16) koltuġı altına virmişti. Bānū, Melīk Ḳāsım’a 

vücūt virmezdi diyüp: “Bānū Ḳasım’ı hįç gözine śallandurmadı.” (17) Rāvį 

eydür: Bānū ol đarb-ı çevgān ile urup ol ḳadar sa‘y ü (18) iḳdām ide gördi. 

Güçle ol k ̣aṣra çıḳardı. Ammā Melīk Ḳāsım (19) ŧopu çarpduḳda ol yüce 

ḳaṣruň üźerinden aşup öte ŧarafa [23b] (1) gidince görenler cümle ĥayrān 

oldılar. Bānū’da ĥaž idüp andan nįze (2) ve gürz ve tįġ ile ceng idüp Melik 

Ḳāsım cümlesinde Bānū’ya (3) ġālib oldı. Bānū daħı tįz dostlıķ idüp Ḳāsım’a 

bir ĥayli elem (4) virdi ammā gine bir iş başaramadı. Āħir Melik Ḳāsım yan 

yana (5) geçerken tįz dostlıķ idüp Bānū’nuň kemerinden ḳapup ḳolı üzerine (6) 

alup gine uśūl ile raħşı üzerine ḳoduḳda Bānū’nuň ‘aḳlı gidüp (7) ziyāde elem 

çekdi zįrā insān maġlūb olmaḳ istemez ammā ġalebe iden (8) ma‘şūḳıdur, gine 

ĥāžır idüp aħşāmda yak ̣ın idi dönüp k ̣ondılar. (9) Nigār gelüp pederinüň elin 

öpdi: “Devletüm ata işte ben bu kere erüm (10) buldum. Bundan ġayri kimesne 

istemem imdi size de lāyıḳ olan (11) budur ki muĥalefet itmeyesin beni aňa 

virüp sen de bu ġavġadan (12) ḳurtul ben de ḳurtulayum.” didi. Mihrāc Ħān: 

“Bir ĥālįm śadıḳ kimesne (13) idi, ġayri şāhidler gibi mu‘ānid degil idi n’ola?” 

diyüp: “Tįz bir (14) nice mu‘teber adamlar gönderüp Melik Ḳāsım’ı buyurun 

Server (15) şāhumuz seni ister dāmād oldıňuz.” diyüp öňine düşüp (16) sarāya 

getürdiler. Mihrāc Ħān buňa bir fāħire ħıl‘at-ı ĥāś giydürüp (17) ‘ažįm ri‘āyet 

eyledi: “Ey nevcivān sen ne diyārdan olursun (18) ve kimüň oġlısın?” didi. 

Melik Ḳāsım eyitdi: “Şāhum Ḳaysūm Ābād (19) Şāhı Ercesb Ħān’uň oġluyam 

aduma Sehrāb-ı baĥt [24a] (1) dirler.” didükde Mihrāc Ĥān şād olup: “Hele 

ḳızum virdigüm bir alçaḳ adam (2) degil imiş.” didi. Zįrā Ercesb Şāh ulu şāh 

idi ammā ‘avrat-ı (3) mekriyle Rüstem elinde helāk oldı. Mihrāc Ĥān Melik 
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Ḳāsım’dan (4) bu cevābı işitdükde taĥtına teklīf idüp: “Buyur ey şehzāde 

berāber (5) oturalum.” didi. Ḳāsım du‘ā idüp: “ ‘Ömrüňüz mezįd olsun şāhum 

(6) bizi cihāngįrlik yolına sülūk eyledüň taĥtuňuz size mübārek (7) olsun.” 

didi. Mihrāc Ĥān pāy-i taĥtı olan Şeb-revį Türk’e (8) baḳup: “Dilāversin ḳalḳ 

śol ḳolda otur. Bu nevcivān śaġ ḳolda (9) otursun.” didi. Şeb-revį Türk 

muħālefet itmeyüp ḳalḳdı, (10) śolda oturdı ammā ziyāde elem çekdi. 

“Neylesün ĥoş imdi (11) zamānıyla ben de aňa bir iş idem ki ol da begene.” 

didi. Sulŧān Ħāver (12) geçüp, śaġ ḳolda emįrāne ḳarār eyledi. ‘Ažįm żiyāfetler 

olup (13) dügün içün eŧrāfda olan mįr-i mįrān ve şāhlara ve pehlüvānlara (14) 

nāmeler gönderüp da‘vet eylediler. İşte anlar da gelmekde Melik (15) Ḳāsım 

Mihrāc Ĥān’ıyla ‘ayş u nūşda ezįn-cānib rāvį (16) eydür: Türkistān Belh 

şehrinde bir şāh var idi. Mihrāc Ħān‘ıyla (17) ħıśım aḳraba idi, adına Erzeng 

Şāh dirlerdi. Bunı daħı dügüne (18) da‘vet eylediler, meger bunuň iki oġlu var 

idi, birine Behzād şāhzāde (19) ve birine Nehzād dirler idi. “Çün da‘vetnāme 

götürün [24b] (1) adamlara su’āl idüp Mihrāc Ĥān ḳızın kime virecekdür.” 

didi. (2) Gelen adamlar eyitdiler ki: “Bu yıl Bānū nev-rūz eyledi, dört 

şehzādeler gelmişler (3) idi. Maġlūb oldılar nā-gāh bir bį-nām bir nev-civān 

oġlan meydāna (4) girüp Bānū’ya ġalebe eyledi. Ḳız da pederine gelüp ĥükm-i 

ġālibüňdür (5) kim olursa olsun beni aňa vir.” didi. Mihrāc Ĥān da: “N’ola?” 

(6) diyüp virecek oldı. “Kimsin?” diyüp su’āl itdükde: “Ḳaysūm (7) Ābād 

Şāh’ı Ercesb Ĥān’uň oġluyam pederümi Rüstem helāk (8) eyledi. Ben de ḳaçup 

bunda geldüm.” didi. Mihrāc Ĥān da ĥaž idüp: (9) “Ol da bir ulu şāh idi.” diyü 

inandı. Ḳızı virecek oldı. (10) Bilmeyüź aślı var mıdur, yok mıdur? didiler. Ol 

iki şehzādeler (11) elem çeküp eyü ḳıśśa dünyāda bir bellü başlu bildikleri 

şehzāde (12) bulınmadı da öyle bir oġlan ben filānum dimekle inanup (13) 

ḳızuň vire çünki ḳızuň ere virecek idi. Bizüm birimüze virse (14) olmaz mı 

şāyet ol oġlan İranįlerden ola aramuza ḳılıç (15) gire Siyāvuş Afrasyāb’uň 

ḳızın aldı. Keyħüsrev dünyāya (16) gelüp ne ḳadar fesād oldı, öyle olsa bu 

ḳadar zamāndur biz Ercesb (17) Şāh’uň oġlu varduġın bilmeyüz ve kimseden 

daħı işitmedük. (18) Rüstem anuň yirine bir ġayrı bį-er mi şāh eylemiş, eger 

anuň oġlu (19) olaydı, yirine şāh dikerdi, ħülaśa-i kelām bizler rāżı degilüz 

[25a] (1) aramuza ‘adāvet düşer, diyü cevābnāme yazup elçiye ri‘āyet idüp (2) 

gönderdiler. Bunlar gūnāgūn iderken Āzreng Ĥān’uň (3) nāmesin getürüp 

virdiler, ol da dāne eline virüp oḳudı. (4) Dimiş ki: “Ey Mihrāc Şāh ve feridūn 

evlādınuň (5) güzįdesi ve iftiĥārı olasın da bir bį-gāne oġlan gelüp ḳızına (6) 

ġalebe idüp ben filānum dimekle inanup aňa ḳızuň viresin. (7) Ercesb Ħān 

Rüstem-i ‘Alemşāh elinde helāk oldı, diyārın (8) fethidüp żabŧ eyledi. Elbetde 

ol oġlanı k ̣ayd u bend idüp (9) gönderesin ĥaḳḳından geleyüm, eger ḳabūl 

itmezsen bu cevābum śoňı (10) eyü olmaz ‘adāvete tebdįl olur.” dimiş. Mihrāc 

Ħān elem çeküp (11) eyitdi: “Behey adam naśıl sözdür, ḳızum ise bu baňa 

ġalebe eyledi diyü, (12) “Ġayrı seni istemez bir de budur ki ben de iḳrār 

eyledüm hele sözümden (13) dönmek güçdür ‘ālem bize güler ve ‘ayıplar, imdi 

varıň ol (14) yigidi çaġıruň görelüm ol da ne dir.” didi. Melik Ḳāsım daħı: (15) 
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“Şāhun dāmādı oldım.” diyü ba‘żı yārānlar ile Nigār’uň sarāyında (16) oturup 

‘işret iderlerdi. Ammā Nigār’un bir śadıḳ ĥādimi (17) var idi. Bu ħaberi işidüp 

gelüp Bānū’ya ħaber virdi. (18) Erzeng Ħān’dan elçi geldi, aĥvāl şöyle oldı: 

“Baban da ol (19) yigide adam gönderdi, ḳorḳarum baġlayup göndermeye 

anları da k ̣atlede.” didüm. [ (15) Bānū’nuň ‘aķlı gidüp, (16) sorup Ķāsım’ıň 

yanına geldi: “Ey Dilāver śaķın! (17) Pederim seni işitmiş varma ben varup 

pederim göreyim, (1) ķorķarım saňa bir ħata olmaya.” didi. Melik Ķāsım 

tebessüm (2) idüp: “Ey Bānū bize bunu ideydin. Belāsı atadan (3) ve dededen 

mįraŝdır. Görelim bize cevābı nedür başa (4) yaźılan gelür.” dirken gönderdigi 

ħādimler gelüp: (5) “Ey nevcivān buyurun sizi şah ister.” didiler. Ķāsım (6) 

daħı ķalķup şah dįvānına gelüp, Mihrāc Ĥān’a baş (7) ķoyup selām virüp du‘ā 

eyledi. Mihrāc Ĥān: “Ĥoş (8) geldin śafā geldin oġlum.” diyüp rūy-ı dil 

gösterdi. (9) Ol da geçüp pāy-i taĥta ķarār eyledi. Elçidir, (10) Ķāsım’ı gördi ki 

cevāhirlere ġarķ olmış bunda bir (11) ĥüsn ü cemāl var ki ĥayrān oldı. Mihrāc 

Ĥān nāmei’ (12) Ķāsım’a virdi. “Oġlum Erzeng Ĥān dirler bir ulu (13) şahdan 

geldi. Sen de gör.” didükde Ķāsım oķuyup (14) mefhūmıň bildikde dönüp 

eyitdi: “Şahum bilürüm (15) Rüstem anda gelüp atamı ķatl eyledikde lalalarım 

beni (16) ķaçurdılar yā ben bu diyāra ķolayına mı geldim (17) yalňuz ġurbete 

düştüm. Eger ķaçmasam beni de ķatl itmek (1) muķarrer idi. Bunda geldim. 

Nigār’ın nevrūźı üzerine (2) rast geldim siz de bu ķadar lutf eylediňüz ben de 

sizin (3) sāye ü ĥimāyeňize śıġındum merķatıňıza ne düşerse öyle (4) idin, ister 

bend eyle gönderin ister başım kes gönder.” (5) didi. Mihrāc Ĥān Ķāsım’dan 

bu tevāźu’-ı merdāneyi (6) işidüp derūnuna kār eyledi ve ġayrete gelüp elçiye 

(7) cevāb eyledi ki baķın adamlar bir ķuş gelüp çalıya (8) śıġındı anı her 

vecihle ħalāś ider. Çünki bu da (9) bir ġarįb yigit geldi. Ķızıma ġalebe eyledi. 

“Baķa nedür (10) beni bend ile gönder yāĥūd başum kes gönder.” dir. “Benim 

de (11) şānıma düşmez ki böyle dilāver nevcivānı göź göre (12) baġlayup 

göndereyüm ve bir de budur ki herkes kendi ehil (13) evlādına ĥükmi geçer yā 

anlar benden ne isterler otursunlar (14) yirlerinde bana ķarışmasunlar. Ben 

anların işine ķarışur  mıyum?” (15) didi. Ammā bunıň pāy-i taĥt pehlüvānı olan 

(16) Şeb-revį Türk’i yirinden ķaldırup, Ķāsım’a virmüş (17) idi. Ķāsım’a 

źiyāde ‘adāveti var idi ve hem Nigār’a (1) ‘aşıķ idi. Hemen ayaġa ŧurup du‘ā 

iyledi: “Şahum (2) bu ne olmaz işdür ki idersin bir bį-gāne oġlan (3) içün 

Erzeng Ĥān gibi bir ulu şāha ‘adāvet (4) itmek ‘aķıl işi degildir. Bilürsin ki 

Erzeng (5) Ĥān’ıň Ŧamġaç Ĥān gibi ķarındaşı ola nıśf-ı (6) Türkistān ve Belh-i 

bįħār anuň ĥükmündedir ikisi bir olup (7) ‘asker çeküp geldikde vįlāyetini 

pāyimāl iderler.” didi (8) ve bir ķaç sitāre-i ĥūdlar daħı ana mu‘āvenet idüp: (9) 

“Belį şahum pehlüvānıň cevābı yerindedir anlar ile ceng (10) idüp söyleşmek 

meşgaledir.” diyüp hücūm itdiler. (11) Mihrāc Ĥān da bunların ‘aķla mülāyim 

sözlerin işidüp, (12) nice olur ĥāl dime ki başladı. Ķāsım hemān eyitdi: “Ey 

(13) Şehriyār bu ķadar mı oldı ki ben ġaribi siz dāmād]5 [25b](1) idüp hem 

                                                 

5
 25a ve 25b varakları arasındaki mavi renkli bölüm İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

Nâdir Eserler Kütüphânesi, Nd. 2496  nüshasında olmayıp sadece Yapı Kredi Sermet Çifter 
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iltifāt itdügin bu kere ĥased itdiler. İmdi siz (2) elem çekmen eger anlar ĥareket 

idüp üzerimüze gelürler ise ben (3) yalňız başumla varup anlara cevāb virem.” 

Bānū der ki: “Ġālib (4) olup miḳdārların bildürem yā anlar beni k ̣atlederler siz 

de (5) sitemleründen ḳurtulup śulĥ olursıňız śuçı benüm üzerüme (6) atın.” 

didükde Mihrāc Ħān da ġayrete gelüp nice olursa olsun (7) böyle cevābnāme 

yazın filān dirken bir ġalebe oldı, nedür (8) aślı diyince birḳaç serhengler içeri 

girüp şāhum kūh-ı eyvān (9) dāmeninde peydā olan ejderhā kim ‘Anḳa Türk 

nāmında bir şāh (10) anuň cenginde helāk olmışdı. Gine ol ejderhā žuhūr itmiş 

(11) ve bu ḳadar köy ve ḳaśabalar ĥarāb itmiş, ser‘āya daġılup gitdiler. (12) 

“Bu diyār-ı ser-ĥaddi bizim köylerimüzdür, bizüm köylerimüze yürüdi (13) 

emrüňüz nedür.” didiler. Mihrāc Ĥān dil-teng oldı ne cevāb (14) virecegin 

bilemedi. K ̣āsım bunuň elemin görüp: “Şāhum ne elem (15) çekersin bundan 

eyü imtiĥān yiri olmaź çünki ol (16) şehzādeler ḳızına ŧāliblerdür, varup ol 

ejderüň ĥak ̣ḳından (17) gelüp, żararın def‘ itsünler ḳızını anlara virün ben (18) 

ferāġat iderem, eger anlar def‘ idemezlerse ben varup def‘ (19) ideyüm ben de 

idemezsem baňa da virme; dünyāda er çoḳ def‘ (20) ider bulınur.” didi. Mihrāc 

Ĥān bu sözden ĥaž eyledi. [26a] (1) “Eyü didiň ‘aķilāne ve pįrāne söz budur.” 

diyüp buyurdı. (2) “Cevābnāme yazılsun şol ejderüň şartıyla ki ol benüm (3) 

serĥaddümde olan ejderhāyı oġulların gönderüp her ḳanḳısını (4) ḳatlederse 

ḳızum aňa virem.” didi. Bu siyāḳ üzere cevābnāme (5) yaźılup elçiye ri‘āyet 

olınup gönderdiler. Elçi Erzeng Ĥān’a (6) geldi, nāmei’ oḳuyup elime düşdi 

oġullarına eyitdi: “Görüň (7) imdi ne olmaz teklįf eylemiş ol ejderhā ile adam 

nice ceng (8) idebilür.” didi. Oġulları Şehzād ile Behzād: “Ey peder elbetde 

bize ‘asker (9) vir varup ol ejderhāyı ḳatlidüp cihānda bir eyü nām (10) 

ḳoyavüz.” diyü iḳdām eylediler. Babaları men‘ idemedi, āħir ikisine (11) on 

biň ‘asker virüp icāzet virdi. Bunlar ḳulaġuz (12) alup revāne oldılar ammā bu 

ŧarafdan Ḳāsım da ḳalḳup mekānına (13) geldi. Mükerreme Bānū, Server’üň 

geldigine şād olup ḳurbānlar (14) kesdi. Nice oldıġın su’āl idüp Ḳāsım da 

aĥvāli (15) beyān eyledi. Bu ŧarafdan çünki Erzeng Ĥān’uň oġulları (16) 

‘askeriyle bir gün ejderhānuň üzerine geldiler. Ejderhā da (17) ta‘ma ŧalebine 

mekānından çıḳup ḳarşusında on biň (18) ‘askeri görince bunları ĥora 

geçürmek murādıyla üźerlerine (19) yürüdükde bunlar birbirine baśaraḳ 

zehreleri çāk olaraḳ [26b] (1) ḳaçup cān ḳurŧarmaḳ ardınca oldılar. Üç biň 

adamdan ziyāde (2) helāk olup śaġ ḳalan ‘asker ile şehzādeler bir cānibe ḳaçup 

(3) ḳorḳularından yol azdurup ħilāf semte düşdiler. Birḳaç (4) günden śoňra 

gördiler ki ŧurān ŧarafına gelmişler. Birbirine eyitdiler: “Eyü (5) olmış varup 

ġafilen ḳızı ŧaleb idelüm ve hem ol oġlan (6) görelüm ne ĥāllü ĥerifdür lāzım 

gelürse anuňda işin bir ŧaraf (7) idelüm ve hem ejderhā aĥvālini bildürelüm.” 

diyüp gitdiler. Mihrāc (8) Ĥān’a ħaber geldi. Mihrāc Ĥān ejderi ḳatletdiler 

śanup (9) bunları ḳarşuladup götürüp şehrüň öňinde ḳondurdılar. Mihrāc (10) 

                                                                                                                                 

Araştırma Kütüphânesi, Y- 0893 kodlu nüshasında olduğundan ve anlamı tamamladığından 
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Ĥān divān idüp ehil divān-ı cem‘ oldılar. Şehzādeler daħı gelüp (11) Mihrāc 

Ĥān’a başk ̣oyup elin öpdiler. Mihrāc Ħān bunlara: “Ħoş (12) geldüňüz.” diyüp 

yir gösterdi. Oturup: “Ķanı ejderhāyı (13) öldürdüňüz mi?” didükde bunlar da 

olan aħvāli ĥaber virdiler. (14) Mihrāc Ĥān elem çeküp: “Nice olur ĥāl işte 

ejderhā ‘alemi (15) ĥarābe virdi.” didi. Bunlar, eyitdiler ki: “Ey şehriyār biz 

nice idelüm ol ḳadar (16) varduḳ muḳābil olamadıķ ejder bizleri gördükde 

şöyle (17) bir dem çekdi ki nice adamı birden atıyla ĥora geçürdi, biz de (18) 

gördük insān aňa baḳmaġa teĥammül idemez ḳanda ḳaldı ki (19) ceng ide 

ḳaçup başımuz ḳurtarduḳ.” didiler. Mihrāc Ĥān [27a] (1) eyitdi: “Ķız almaḳ 

ḳolay degil işte evvel Sehrāb ejderi öldürmege (2) gitmek istedi ben ḳomadum 

benden aślā ne ‘asker ve ne filān (3) istemedi. Hemān bir ḳulaġuz ḳoşun ben 

anuň ĥaḳḳından gelürem.” (4) didi. Bunlar eyitdi: “Bellü şāhum bizler de ol 

da‘vāyı eyledük (5) idi ammā śonı çık ̣madı, buyurun ol yigit ḳandadur gelsün 

(6) görelüm.” didiler. Mihrāc Ĥān adam gönderüp da‘vet eyledi. (7) Sulŧān 

Ĥāver Melik Ḳāsım Dilāver geldi. Mihrāc Ĥān baş (8) ḳoyup geçüp pāy-i 

taħtında ḳarār eyledi, bunlar gördiler bir nevcivāndur. (9) Ħüsn-i cemāl śaĥibi 

ḳaddi az bunlar ise yetişmiş tüvānā (10) dilāverler idi. Ḳāsım’ı aślā gözlerine 

śallandurmayup gine (11) Mihrāc Ħān’a baḳup: “Ey şehriyār niçün bunı 

baġlayup bize göndermedüň.” (12) didiler. Mihrāc Ĥān eyitdi: “Yā ben anı 

baġlamaġa nice ḳādir (13) olabilürem ve hem ben andan ne kimlik gördüm, bį-

günāh adamı (14) göz göre bend idem eger siz ḳādir olabilürseňüz baġlan.” 

(15) didükde bunlar hemān yirlerinden atılup Ḳāsım’uň üzerine hücūm (16) 

itmek istediler. Melik Ḳāsım eyitdi: “Durun şehzādeler sizin ile (17) nice 

isterseňüz söyleşürem ve sizden aślā yā kim bu ḳadar (18) işte meydāndayum 

gelüň baġlayın.” didi. Bunlar bak ̣a şu nā-bekār (19) oġlanuň sözüni 

didüklerinde Ḳāsım eyitdi: “Behey yigitler siz beni niçün [27b] (1) baġlarsuňuz 

evvelā benüm śuçum nedür ve sizlere neylerem śuçumı bildürüň.” didi. (2) 

Şehzādeler eyitdiler: “Neden lāzım geldi ki  sen bir bį-gāne oġlan ola sen de (3) 

ġayri diyārdan gelüp bizüm aḳrabāmuz olan Şehri-yār’un ḳızın almaḳ (4) 

dileyesin saňa bu śuç yetmez mi?” didiler. Ḳāsım eyitdi: “Yā bu śuç mudur? 

(5) Ḳaysūm Ābād’dan pederümi Rüstem öldürüp vilāyetin fetĥeyledi. (6) Ben 

de ḳaçup diyārbediyār gezüp bu vilāyete geldüm, gördüm nev-rūz var (7) su’āl 

eyledüm. Aĥvāli bildüm meydānda Bānū’ya ġalebe itdüm, beni ḳabūl eyledi. 

(8) Bu şāh da iĥsān eyledi bu śuç mıdur?” didi. “Bunlar eyitdi: “Güzel ammā 

biz (9) dururken sen āhar diyārdan gelüp ḳızı almaḳ ne lāzımdur ikimüz daħı 

(10) bu işe rāżı degilüz.” didiler. Ḳāsım eyitdi: “Yā şimdi siz ‘aḳluňuzca (11) 

nasıl olsun dirsüňüz şimdi ol gitdi anḳa lokması oldı. (12) İmdi anı benüm 

elümden Süleymān divleri bile gelse almaġa ḳādir (13) olmaya k ̣anda kaldı ki 

insān.” didükde bunlar ġażaba gelüp: “Elbetde (14) biz seni baġlaruz ve ḳızı da 

zar žor elinden aluruz.” didiler. Ḳāsım (15) eyitdi: “Çünki ‘inād iderseňüz 

göreyüm niye baġlarsuňuz?” didükde hemān (16) şehzāde sorup: “Ḳāsım’uň 

üzerine çevir elini yire nā-bekār (17) seni baġlayam.” diyince Ḳāsım: “El 

baġla.” diyüp bunuň gögsüne bir muşt (18) pehlüvānı öyle urdı kim dem nefesi 
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sįnesinde bend olup (19) gözleri ḳararup göti üzerine otura düşdi. Behzād ol 

ĥāli [28a] (1) görince: “Hay nā-bekār oġlan göre ḳarındaşuma el ḳaldurdın.” 

diyüp, (2) ġażab ile muştıň döküp irişdi. Ḳāsım’uň başına bir muşt (3) ĥavāle 

eyledi. Sulŧān Ĥāver śol eliyle bile kendün muĥkem ḳavrayup (4) śaġ eliyle 

bunuň śuratına bir sille’-i ‘arabį şöyle urdı kim aġzından (5) ve burnından ḳan 

töķenüň gibi atılup gözleri ḳararup olda (6) bir cānibe yıḳıldı. Mihrāc Ĥān ol 

ĥāli gördükde: “Maĥallį müsteĥak oldı bre (7) nā-bekārlar edebüňüz ile ŧurup 

oturmış olayduňuz işte (8) ‘arżuňuz nice yıḳıldı.” dirken bunlaruň ‘aḳılları 

başlarına (9) gelüp hemān yirlerinden ŧurup ‘arlanduḳlarından ikisi birden (10) 

dal-ı ĥançer olup Melik Ḳāsım’uň üzerine yürüyince Mihrāc Ĥān (11) çıḳarup: 

“Bre tek durun baḳa şunlara gücüňüz yetişmedi de (12) ġavġaya başladuňuz, 

burası ceng yiri mi?” didükde bunlar dura (13) varup Ḳāsım ise eyitdi: “Behey 

şāhum ḳo incitme şunları gelsinler (14) bir ĥoşça miḳdārların bildüreyim.” didi. 

Bunlar cāĥil olup varup (15) yirlerinde oturdılar. Ḳāsım eyitdi: “Ey şehzādeler 

niçün yolsuzlıḳ idersüňüz (16) eger murāduňuz erlik bilinmek ise yarın cümle 

‘askerin ile (17) silāĥlanup meydāna gelin birden ĥamle idün ben hemān bir 

nįze (18) alayım ve bu yayla sizlere nişān urdıġum meydāndan çık ̣sun (19) eger 

sizler beni öldürürseňüz ḳanum ḳātilüm ĥelāl olsun benüm bunda ne atam 

[28b] (1) ve ne aḳrabam var bir kimsem yoḳdur ki  da‘vā idecek.” didükde 

şehzādeler eyitdi: (2) “N‘ola sen de sözünden dönme.” didiler. K ̣āsım: “Ħayır 

dönmem.” diyüp (3) aĥşām oldı. Ḳāsım yirinden ŧurup Nigār’uň ḳaśrına geldi. 

(4) Nigār’a ħaber oldı ki aĥvāl şöyle oldı didiler. Nigār da ziyāde (5) ġamgįn 

oldı. Ḳāsım’uň ḳatına geldi eyitdi: “Ey benüm efendüm hele dįvānda (6) ol nā-

bekārlara miḳdārların bildürmişsin ammā yarın meydāna (7) girüp yalňız bir 

başuňla neylemek dilersen eger atları (8) öldürecek olursan dünyā saňa ħaśm 

olur ve eger Allah (9) göstermeye size bir ĥāl vāḳi‘ olursa ben kendümi helāk 

(10) iderem.” didi. Melik Ḳāsım eyitdi: “Ey Bānū-yı cihānum sen ġam yime 

ben anlara (11) bir iş idem ki dillerde destān olup (12) söylene.” didi. İşte ol 

gice geçüp śabāh oldı, ol şehzādeler (13) yirlerinden ŧurup alāt-ı ĥarblerin 

giyüp, raħşlarına süvār (14) olup, yirinden Melik Ḳāsım daħı yirinden ŧurup 

alāt-ı harbüň (15) giyüp ve süvār olup sarāydan ŧaşra çıḳdı. Nigār aġlayup (16) 

ḳaldı. Ḳāsım buyurdı: “Bir ḳaçınuň içinde vāfir ‘aşı boyası (17) ezdiler 

nįzesinüň dāmenüň çıḳarup bir sünger baġladı. (18) Sarāyıň öňünde olan 

meydānda iki şehzādeler üç biň (19) ‘askeriyle süvār oldılar. Ḳāsım da 

meydāna girüp nįzeyi evvel [29a] (1) ‘āşı boyaya baŧırup na‘ra urup eyitdi: 

“İmdi bu boya ile (2) nişān urulan adam meydāndan çıḳsun.” didi. Ol dem 

şehzādeler (3) ‘askeriyle Ḳāsım’a ĥamle itdiler. Sulŧān Ĥaver bunları (4) 

ḳarşulayup śaġ elinde nįze-i’ cānistān ve śol elinde siper (5) puladı bunlar 

ĥamle eyledükde Ḳāsım siperin ḳarşu virüp men‘ (6) iderdi ve nįze ile dürtüp 

nişān iderek bu üslūb (7) üzere ‘ažįm ceng olup Ḳāsım’uň siperi üzerine 

ḳılıçlar (8) temürci örsi üzere çekiçler neresine inerse öyle inüp (9) śaġı śola, 

śolı śaġa ḳatup az adım ḳaldı ki nişān (10) örsiyle Ḳāsım’a bir zaħm daħı veya 

bir nişān daħı uramadılar. (11) Āħir Şehzāde ile Behzāde berāber olup, üçer 
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ĥamle itdiler. Ḳāsım (12) bunlaruň üçer ĥamlelerin men‘ idüp birer gürz ile 

yaḳdı. (13) Çün aħşām oldı, dönüp ḳondılar. Mihrāc Ĥān Melik Ḳāsım’ı (14) 

ḳarşulayup ve alnından öpüp ħıl‘at-i ĥāś giydürüp yirlerinde (15) ḳarār 

eylediler. Andan Mihrāc Ĥān ol şehzādelere eyitdi: “İmdi (16) gördüňüz mi bu 

Server baňa dāmādlıġa lāyık mıdur ne dirsiňüz?” (17) didükde bunlar başların 

aşaġı śalup ḳaldılar. Andan Mihrāc Ĥān (18) gine dügün tedārüküne emir 

eyledi ki Melik Ḳāsım eyitdi: “Śabır ile şāhum (19) hemān baňa himmet ile ola 

kim varup ol ejderi de helāk idüp [29b] (1) ehil vilāyet şerrinden ħalāś ola 

cümleye dügün bayram olsun.” didükde (2) Mihrāc Ĥān eyitdi: “Ħayır oġlum 

ol teklįfi biz saňa idemeyüz, otur (3) yirinde aňa elbetde bir çāre bulurız.” didi. 

Melik Ḳāsım eyitdi: “Ħayır şāhum (4) anı kimesne çāre idemez yā bu dir ki ol 

ejderi helāk (5) idüp cihānda bir nām ḳoyup faḳır ‘Abadullah ḳurtula yā bu 

yolda (6) cān-baş gide.” didi. Mihrāc Ĥān çoḳ men‘ ide gördi, olmadı. (7) 

“Āħirsen bilürsün.” diyüp nāçār śabreyledi ammā bu ŧarafdan (8) Bānū 

Server’üň ol erliklerin işidüp ve görüp ‘ažįm (9) śafā eyledi. Şimden girü ber-

murād oluruz, dirken ejderhā (10) üzerine gitmek muḳarrer oldıġın işitdi ki 

ziyāde ġamgįn (11) olup feryāda başladı. Çünki Server maḳamına geldükde 

(12) Bānū melūl ve maĥzūn Server’üň ḳatına gelüp eyitdi: “Behey Server (13) 

niçün kendüni böyle bir tehlikeye śalarsın?” didi. Melik (14) Ḳāsım eyitdi:       

“Ħayır ey nāzenįn olmaz varup ol mevzi‘nüň (15) ĥaḳḳından gelüp ber-ŧaraf 

itmeyince olmaz, atan ḳatında (16) ve bu ḳadar erenler arasında da‘vā eyledim, 

gitmesem k ̣orḳdı (17) dirler. İmdi bizi ħayır du‘ādan unutma eger Ħudā-yı 

Müte‘āl (18) fırśat virüp ejderi helāk idersem gelüp ber-murād (19) olurız ve 

eger helāk olursam lüŧf idüp benüm aĥvālüm [30a] (1) dedem Śāĥib-ḳırāna 

bildüresin ve bunda senden ġayri bir kimesne benüm kim (2) oldıġım 

söylemeyesin.” diyü Nigār’a ıśmarladı. Bānū çoḳ yalvardı, (3) ferāġat 

itdüremedi. Āħir Sulŧān Ħāver Bānū’ya vedā‘ idüp, ŧaşra çıķup (4) Mihrāc Ĥān 

dįvānına gelüp: “Şāhum icāzetüňüz ile ḳılavuz kerem idiň (5) varup ol 

ejderhānuň ĥaḳḳından gelüp -inşā‘allah- bunda gelüp (6) śafāyı ĥaŧır ile dügün 

idevüz.” didükde Mihrāc Ĥān baḳdı: (7) “Olmaz Server’üň yanına yol bilür 

ḳılaġuzlar k ̣oşup, ĥayır du‘ā (8) idüp Melik Ḳāsım daħı vedā‘ idüp sorup bir 

gün (9) bir yüce daġa irişdiler. Ḳulaġuzlar eyitdiler: “Server işte (10) ejderhā 

bu daġ ötesinde bir orman vardur, anda mekān (11) ŧutmışdur, bizler bundan 

ilerü varmaġa ḳādir degülüz.” didiler. “Nihāyet (12) ŧaġun depesinde orman 

arasında ŧuralum seni gözliyelim (13) eger ejderi helāk idebilürsen bizleri anda 

bul.” didiler. (14) Melik Ḳāsım eyitdi: “Ħoş imdi eger ben na‘ra ururam bilün 

ki (15) ejderi buldum iki na‘ramda ceng iderem üçinci na‘ramda ejderi (16) 

ḳatletmiş midür? Eger üçinci na‘ramı işitmezseňüz bilün ki (17) ejder beni 

helāk itmişdür. Bizden şāha ve dostlara selāmımuz (18) įśāl idesiňüz.” diyüp, 

bunları anda ḳoyup sorup tenhāya (19) gidüp çün ejdere yaḳın geldi gördi. 

Ormanuň öte ŧarafında [30b] (1) śaĥrā dalıp deryāda bir maġara içinden bir 

siyāh duħān çıḳup havaya münḳalib (2) olur bildigüm ejderhā nefesidür ve 

śaĥrā simsiyāh ejderüň zehrindeň (3) ḳararmış ot daħı bitmeyüp yanġın yiri 
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gibidür. Çün Ḳāsım’uň raħşı (4) ejderüň rāyiĥasını alduḳda ĥorlayup ilerüye 

gitmedi. Ḳāsım raħşından (5) zemįne inüp ol maġara gibi ḳayaya doġrı gitdi. 

Çün maġaraya (6) yaḳın geldi ki ḳuşluḳ zamānı idi. Ejderüň de gün ḳızup ḳarnı 

(7) acıḳup bir yol söz bilüp maġaradan ŧaşra çıḳup Ḳāsım’ı (8) gördükde: “Hey 

ŧa‘ma ayaġıma gelmiş.” diyüp soyınup üzerine yüriyüp (9) dem çekdi. 

Ḳāsım’uň daħı ejderhā gördigi yoḳ! Gerçe işitmiş (10) idi böyle heybet ile 

gördükde şaşup ĥayrān olup nice (11) idecegin bilemedi. Hemān ħāŧırına 

babasınuň tįr ü kemān ile ejderhā (12) öldürdigi gelüp, tįz el kemāna urınca 

ejderhā bir dem çeküp (13) az ḳaldı ki Ḳāsım yüzi üzere ḳapana ejder bir dem 

daħı çekdi. (14) Server hemān ayaġın bir ḳayaya dayanup güciyle ŧurdı. (15) 

Ejder bir dem daħı çekdi, üçünci demde Ḳāsım’ı alamayup aġzına (16) gelen 

seniň Ĥarrānį Ḳāsım’uň üzerine püskürince her bir ŧaş (17) kelle gibi Server’üň 

üzerine gelince siperiň yüzine ŧutup men‘ (18) eyledi. Ejder gördi dem çekmek 

ile alamadı. Hemān üzerine (19) yürüyince Server bir oḳ gizleyüp bunuň śaġ 

gözine [31a] (1) küşād idince ejderüň śaġ gözine urup ḳafāsından çıḳdı. (2) Ol 

dem ejderüň gözi kör olınca Ḳāsım’uň üzerine öyle bir (3) yürüyüş yürüdi kim 

Ḳāsım’dan ġayri bir kimesne olaydı zehresi (4) çāk olur idi. Ammā Sulŧān 

Ḫāver hemān bir tįr daħı gözleyüp (5) śol gözine küşād virince oḳ ejderüň śol 

gözine dok ̣ınup (6) ḳafāsından çıḳdı. Çün ejder kör oldı. Dünyāyı görmeyüp 

(7) žulmetde ḳalduġı gibi kendüni ŧoplayup Ḳāsım’uň üzerine atınca (8) Ḳāsım 

kendüyi bir ŧarafa atup, ejder Server’üň oldıġı yire (9) düşüp yiri ĥendek 

ĥendek idüp çarpınmaġa başladı. (10) Andan Ḳāsım bir na‘ra urdı bir na‘ra 

daħı urdı hemān dal-tįġ (11) olup, sorup ejderüň gerdanına bir tįġ-i ateştāb öyle 

(12) urdı kim ŧob gibi zemįne bıraḳdık ̣da gine bir na‘ra urdı ammā ejderüň (13) 

ḳanınuň bahārı geregi gibi ŧutdı. Ammā bu ŧarafdan Ḳāsım’uň (14) raħşı ejderi 

görince hemān baġlu oldıġı yirden licāmuň ḳırup (15) ol ḳılaġuz olanlaruň 

ŧurduḳları yire geldükde bunlar atı ŧutup (16) eyitdiler: “Sehrābı işte ejder yuŧdı 

helāk eyledi kim at (17) ḳaçup geldi. İmdi atı görüp ve bizim rāyiĥamuzı alup 

bunda (18) gelmesi emr-i muḳarrerdür, bizler gidelüm.” diyince içlerinden biri 

eyitdi: (19) “Śabır ilen hele zįrā at ejder rāyiĥasını alduḳda ilerü gitmez geldügi 

[31b] (1) anuňçündür.” didi. Bunlar eyitdiler: “Biz cānumuzı yabānda 

bulmaduḳ var sen (2) beklersen bekle.” diyüp Mihrāc cānibine çekilüp gitdiler. 

Server’iň atı (3) daħı alup gitdiler ammā Ḳāsım’uň ziyāde zehir ḳoḳusı itmiş 

idi. (4) Bir ḳaya ḳoltuġına gelüp anda düşüp bį-hūş oldı. Bu ŧarafdan ser-heng 

ġayret (5) idüp Server ŧarafına ceşim-gūş urup bir de Ḳāsım’uň üçünci (6) 

na‘rasın işitdükde bildi kim taĥķįḳ ejderi helāk eyledi. Ol dem (7) ġayret ile 

ilerüye sürüp gördi. Ejder bir ḳara ŧaġ gibi yatur (8) ser-heng ħavf idüp baḳdı. 

Ḳāsım yok ̣ ammā ejderhāda da (9) ĥareket yoḳ birde gördi ḳafāsı bir künbet 

gibi başḳa durur (10) andan bildi helāk olmış hemān ġayret idüp ilerü gelüp 

(11) gördi. Ḳāsım bir ḳaya ḳoltuġında bį-hūş olmış yatur hemān (12) 

maŧarasından śu çıḳarup Server’üň yüzine serpüp, Server (13) göz açup ser-

hengi gördükde eyitdi ki: “Ăferįn eyü yoldaşlıḳ eyledük!” (14) didi. Ser-heng 

eyitdi: “Server seni ziyāde sevdigümden bıraḳmayup ol (15) bir arḳadaşlar 
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ķorķularından atı alup firār eylediler. Ben śabır idüp hele (16) el-ĥamdüli’l-lah 

seni śaġ buldum.” didi. Ķāsım matarayı elin ve yüźin alup ve ķılıcın pāk idüp 

andan ejderüň ḳırḳ ḳulaç (17) kemendin çıḳarup ve ser-hengüň raħşına süvār 

olup ser-heng (18) piyāde öňine düşüp ‘ažįm Mihrāc Ħān idüp gitdiler ammā 

(19) beriden Mihrāc Ĥān ve Mükerreme Bānū, işte bugün on üç gün [32a] (1) 

oldı, filān dirken ol ķaçan ḳılaġuzlar Ḳāsım’uň atıyla (2) gelüp eyitdiler: “Ey 

şehriyār siz śaġ olun ejderhā sahrāyı (3) raħşından ḳapup yutdı, at girü ḳaçup 

bizde ŧutup (4) alup bunda getürdük.” didüklerinde Mihrāc Ĥān bu cevābı 

işidüp (5) ziyāde aġlayup: “Hey meded ĥayf oldı, şol nevcivāna.” diyüp (6) 

aġlamaġa başladı. Bu ŧarafdan Bānū bu ħaberi işitdükde nāle ü feryād (7) idüp 

‘aḳlı başından gitdi, ĥançere düşeyazdı dayeler ḳomayup: (8) “Ey Bānū niçün 

böyle idersin şāyed bu söz yalan ola ve belkim (9) düşman sözi ol hele bir iki 

gün śabır ile bir śaĥįĥ ĥaberin (10) alalum.” diyüp teselli virüp ĥançeri elinden 

alup śaḳladılar. (11) Ammā bu ŧarafdan Şehzād ve Behzād bu ħaberi işidüp şād 

oldılar (12) ol dem Mihrāc Ĥān’a eyitdiler: “Ey şehriyār imdi şimden girü 

Nigār’ı (13) hemān birümüze vir ol nā-bekār-ı bį-gāne ŧa‘ma-i ejderhā (14) 

olup gitdi. Siz de ve bizler de ḳurtuldıḳ.” diyüp Nigār’ı bu yüzden (15) ŧaleb 

eylediler. Mihrāc Ĥān elüme düşüp biraz fikir eyledi (16) āħir eyitdi: “Güzel 

ammā bilürsiz kim ḳızuň da bir da‘vāsı (17) vardur erlikde aňa ġālib olmaḳ 

gerekdür.” didi. Bunlar ġayrete (18) gelüp: “N’ola žāhir bizler de er degil 

miyüz?” didiler. Mihrāc Ĥān: “Hele (19) ḳıza ħaber göndereyüm baḳalum ne 

dir, rızā virür mi?” didi ve bir teźkere [32b] (1) yazup Bānū’ya bir ĥādim ile 

gönderdi. Bānū teźkireyi açup oḳudı (2) dimiş ki: “Baḳa ḳızım Sehrāb gitdi, 

şimden śoňra andan fā’ide yoḳ (3) olmış, ardınca ölmüş, yoḳ evvel ŧa‘ma-i 

ejderhā öldi. Ben aňa (4) gitme diyü çoḳ men‘ eyledüm ammā eceli gelmiş ne 

çāre bu dem bu şehzādelerden (5) birin ḳabūl idesin. Ol naśįbin değil.” dimiş. 

(6) Bānū teźkireden bu cevābları ok ̣uduḳda ziyāde elem çeküp hemān (7) 

yirinden ŧurup atasınuň ĥalvetine girüp: “Ey peder ‘azįzüm (8) öylece 

ma‘lūmuň olsun ki ol ĥaberlerün cümlesi yalandur, (9) ol Server śaġdur zįrā 

gelen adamları getirdüp söylendüm (10) aślā birinüň ħaberi yoḳ ve ol server on 

beş va‘de (11) aldı. İmdi on beş gün olmasına daħı iki gün ister, (12) śabır 

eylesünler belki śoňra ĥicāb düşerler.” didi. Mihrāc (13) Ĥān: “Kim dimezsin 

ḳızum imdi birkaç gün śabır idelüm.” diyüp (14) andan Şehzād’e ve Behzād’e 

bildürdi. Anlar da “N’ola öyle olsun.” (15) diyüp ĥabere mütenāžır oldılar. 

Ammā bu ŧarafdan Melik Ḳāsım da ol (16) ser-hengin atına binüp ser-heng 

piyāde olmaġla āheste (17) yürüyüp eylendiler. Bir gün bir büyük köye gelüp -

meger ol (18) köyde bir tekye var idi- ŧoġrı anda ḳondılar. Bu tekyenüň (19) 

şeyĥi pįr kişi idi ve misāfiri ziyāde sever idi. Bunları [33a] (1) görüp ĥaž idüp 

‘izzet ü ikrām idüp muśāĥabet iderken (2) köy içinde bir ‘ažįm feryād figān 

ḳopdı. “Nedür aślı?” diyince ŧaşradan (3) birḳaç adamlar gelüp şeyĥe: “Nice 

olur ĥāl işte ol mūzį gine geldi.” (4) didiler. Pįr eyitdi: “Behey adamlar ben 

neye ḳādirem Allah Te‘ālā def‘ eyleye.” (5) didi. Melik Ḳāsım anları görüp 

şeyĥe eyitdi: “Nedür pįrüm bunuň aślı ol (6) mūzį naśıl mūzįdür.” didi. Pįr 
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eyitdi: “Server bu diyārda bir arslan (7) peydā oldı. Bir camus ḳadar vardur, 

evden ŧaşra ĥayvānāt (8) çıḳmadan k ̣almışdur.” didi. Ol dem Melik Ḳāsım 

yirinden ŧurup eyitdi: (9) “Pįrüm çünki sizüňle bu ḳadar nān ü nemek yidük 

‘arż-ı muĥabbet olundı himmetüňüz ile (10) ol mevzū‘yı def‘ idüp bu dertden 

fukarāyı ħalāś ideyüm.” (11) diyüp hemān ŧaşra olup gördi kim ĥalḳ yir yir 

ateşler yaḳup (12) ŧa‘amlarınuň üzerine çıḳmışlar, ŧurmayup bak ̣ışurlar, arslan 

(13) ise ĥayvānāt olan ŧa‘amların ḳok ̣usın alup, etrāfıň (14) ŧolaşup bögürüp 

cevelān ider. Server ol ĥāli (15) görüp arslana ḳarşu varup cān-ı göňülden bir 

na‘ra urduk ̣da (16) arslan beliňleyüp Melik Ḳāsım’ı gördi ki hemān üzerine 

atıldı. (17) Server ol ĥāli gördükde tįz çabuḳlıḳ idüp kendüyi bir (18) cānibe 

atup ve depre ŧutup bir tįġ öyle urdı ki ḳafāsından (19) omuzlarına varınca iki 

pāre eyledi. Arslan baḳup cān [33b] (1) virdi. Andan Server nişānuň alup 

döndükde köylü ol ĥāli gördükde (2) gelüp Server’üň ayaġına düşdiler ve vāfir 

māl cem‘ idüp götürüp (3) Melik Ḳāsım’uň öňinde ḳodılar. “Ey Server ma‘zūr 

ŧutuň bizler saňa ‘avażın (4) itmege ḳādir degülüz, Allah Ŧeāla ecrin ide.” 

didiler. Server bir miḳdārın (5) ol ser-henge virdi ve bir miḳdārın tekye şeyine 

virdi. Bāḳisini (6) yine köylüye virüp eyitdi: “Ben māl istemem ammā (7) 

uyluġuma göre bir eyü at olaydı.” didükde bunlar birbirine (8) baḳışup n’ola 

Server didiler. Rāvį eydür: Meger Mihrāc Ĥān’uň (9) ol köyde yidi yüz atı var 

idi maĥśūś sebebleri var (10) idi. Başlarına Ġamħar Çobān dirlerdi ol dem 

köylü bir yire (11) gelüp muşāvere idüp bir söz aňlar adamı Ġamħar Çobān’a 

(12) gönderüp: “İmdi taḳdir māl istersen saňa virelüm tek (13) bize şu atlardan 

bir at vir eyü olsun.” didiler. Ammā (14) bu ŧarafdan Melik Ḳāsım fikir idüp 

eyitdi: “İşte on altı gün (15) oldı va‘demüz bir gün geçdi, ziyāde diyüp āħir ol 

(16) ser-henge yine atın virüp ejderüň ve arslanuň nişānelerüň virüp (17) 

varsun müjde ile şimdi anlar beni öldi ķıyās iderler ben de ata binüp (18) 

ḳılaġuz alup ardınca varurum.” didi. Ser-heng: “N’ola!” diyüp at bu yanuna 

(19) düşüp gelüp Mihrāc Ĥān’uň dįvānına dāħil olup baş ḳoyup du‘ā [34a] (1) 

idüp: “Şāhum saňa müźde olsun saňa Sehrāb ejderi ḳatleyledükden śoňra (2) 

filān köyde daħı bir kebįr mūzį arslan daħı ḳatleyledi. Beni ileri (3) gönderdi.” 

diyüp ejderüň kemendin ve arslanuň pençelerin çıḳarup (4) meydāna ḳodı. 

Şehzād ve Behzād dem-bestem ḳaldılar ammā Mihrāc Ĥān çünki (5) ejderüň 

pazu mühresin ve kemendüň ve arslanuň pençesin görüp ol dem (6) emir 

eyledi. Ḳaç ĥāne üzerinde ŧabl-ı şād-mānį çaldurup dost düşmān (7) işidüp 

āgāh oldılar ve Serheng de at içün ol köyde oldıġın (8) ĥaber virdi. Şehzād ve 

Behzād bunı işidüp i‘timād itmeyüp: “Yalandur (9) bizler bu ḳadar ‘asker ile 

varduḳ, heybetine taĥammül idemedük hemān bir ulu (10) yalan bulup olurmış 

da yoħsa ne mümkin.” diyüp inanmadılar. Serheng (11) eyitdi: “Ben kendü 

gözümle gördüm oḳ ile urup helāk eyledi. Sizler (12) yoḳ yire ‘inād idersiz.” 

didi. Bu kez Mihrāc Ĥān eyitdi: “Ey şehzādeler bu ne olmaz (13) muārażadur 

birḳaç gün śabır idüň bellü olur bir dilāver (14) iki mūzįyi ḳatleyledi. Bizleri 

anlaruň şerrinden ḳurtardı, ben aňa ḳızum (15) degül nısf-ı taĥtum virsem 

‘avażı degildür, inśāf idüň.” didi. Anlar da (16) ġayri cevāba ḳādir olamayup 



43 
 

gelmesine mütenāžır oldılar. Bu ĥaber Bānū’ya irişdi (17) śafāsından aġlayup 

tįz ol Serheng’i çaġırup Melik Ḳāsım’uň aĥvālüň (18) bir bir naḳil eyledi. Bānū 

śafāsından Serheng’e çoḳ iĥsān eyledi. Rāvį (19) eydür ki: Ol gice Şehzād ve 

Behzād ve Mihrāc Ĥān’uň pāy-i taĥtı Şeb-revį Türk [34b] (1) bir yire gelüp 

müşāvere idüp: “ ‘Aceb biz nā-bekār Sehrāb’a neylesek kim Bānū (2) bize 

ḳalsa bize de olmazsa bāri aňa da olmasa.” diyüp ol dem Şeb-revį (3) Türk 

eyitdi: “Ey şehzādeler imdi ġam degül berāber nesne fikir eyledüm. Benüm 

ĥālā (4) otuz dāne bahādır āhen kemerlü pehlüvānum vardur ve sizüň de ĥāžır 

bu ḳadar (5) ‘askerüňüz var. Hemān bu gice varup ol köyde ılġar ile irişüp (6) 

kendüni bulup rāvį dil gösterüp size muĥabbetümden ḳarşu şükrāna geldük, (7) 

ġazāňuz mübārek olsun.” diyü muĥabbet gösterüp ol da gerçek śanup (8) 

bizden ġāfil iken ḳılıç üşürüp helāk idelüm yāħūd ziyāfet (9) idüp, dārū virüp 

başın keselüm Mihrāc Ĥān’uň öňinde ġaltān (10) idiň yāħūd bir ġayri çāre 

görelüm ol oldıkdan śoňra şāh size (11) ne dise gerekdür: “Elem çeksem de aňa 

cevāb virmek ḳābūldür.” didükde (12) şehzādeler şād olup bu cevābı ma‘ḳūl 

görüp andan ol gice (13) yirlerinden ŧurup üç biň ‘asker ile otuz dilāver ve üç 

ĥaramzādeler (14) süvār olup, ‘ažįm Melik Ḳāsım av idüp gitdiler ammā 

beriden ol gice (15) geçüp śabāh oldı. Mihrāc Ĥān yirinden ŧurup taĥtına 

oturup cümle (16) ehl-i dįvān cem‘ olup Mihrāc Ĥān dįvānı gözden geçirüp 

gördi ki Şeb-revį (17) ve şehzādeler bu ḳadar ta‘accüp idüp su’āl eyledi. Aĥvāli 

şāha ĥaber virdiler. (18) Mihrāc Ĥān işidüp melūl oldı: “Hay ĥaramzādeler 

göre ol servere ‘adāvetlerini (19) icra içün kim bilür ne ĥįle itmege gitdiler, 

ḳaśdları başlarına uġrasun.” [35a] (1) diyüp vezįre ‘aḳıl eyitdi: “Ey şāh elem 

çekme eger āşikār cenk iderlerse anlara (2) evvel cevāb virür, zįrā ĥaḳ 

yirindedür. Eger ĥįle iderlerse śonı çık ̣maz.” didi. (3) Ammā Bānū da ħaberdār 

oldıḳda ziyāde ġamgįn olup, Mihrāc Ĥān ĥareme (4) girdükde Bānū ḳarşulayup 

eyitdi: “Devletüm ata bu ne olmaz işdür, siz bu ħuśuśda (5) hįç ŧanımayup 

acımaź mı ḳorsaňuz.” didi. Şāh vezįrüň sözlerini söyleyüp: (6) “Elem çekme 

ĥaḳ anuňladur hemān sen du‘āda ol.” didi. Ammā bu ŧarafdan köylüler (7) 

Ġamħar Çobān’a varup Melik Ḳāsım Mihrāc Ħān’uň dāmādı oldıġın (8) ve 

varup ejderi ḳatlidüp, köye gelüp ol arslanı ḳatlidüp, (9) ħalḳ şerrinden ħalāś 

oldıḳların naḳil idüp ba‘de kendüye münāsib bir at (10) istedügin 

söyledüklerinde Ġamħār Çobān hemān yirinden ŧurup anlaruň cümlesini (11) 

Melik Ḳāsım’uň öňünden geçirüp şehzādem ḳanġısını begenürsin al mübārek 

(12) olsun.” didi. Server āferįn idüp gergedan ḳadar bir raħş begendi. Ġamhar 

Çobān eyitdi: “Server bu at şahıň źiyāde ve Mihrāc (13) Ĥān’uň ol raħş 

maḳbūli idi. Server süvār olup gördi. İstedügi (14) gibi atdur ziyāde śafā idüp 

Çobān’a iĥsān eyledi andan bunlardan ḳulaġuz (15) alup bunlara vedā‘ idüp 

revāne oldı. Biraz gidüp bir de anı gördi kim (16) ḳarşusından bir ‘ažįm toz 

belürdi  ‘acaba ne ola.” diyüp ol toza ḳarşu (17) gitdi. Meger bunlar Şehzād’e 

ve Behzād’e ile Şeb-revį ĥaramzādeler bunlarda gördiler. (18) Bir piyāde ile bir 

süvāri gelür diḳḳat idüp gördiler ki Melik Ḳāsım’dur śaġ (19) āsān 

gördüklerinde birbirine eyitdiler: “Göre bu bed nā-bekār oġlan śaġmış.” diyüp 
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[35b] (1) ve Melik Ḳāsım da bilüp: “Bu nā-bekārlar taĥḳįḳ baňa düşmandur 

tedārük üźere ĥareket idüp bunlar ħayra gelmediler.” diyü (2) ĥaźerden ĥāli 

olmadı. Ammā ne fā’ide olacaḳ, var bunlar yaḳın geldiler. Hemān (3) üçi daħı 

birden raħşlarından inüp, piyāde Server’e ḳarşu gelüp: “Hey merĥabā Dilāver 

(4) eger erlik ise ancaḳ olur bu senüň itdügün hünerleri ne Ĥamza ve ne oġlu 

(5) Rüstem eylemişdür imdi şāh bizleri sulŧānuma istiḳbāl içün gönderdi.” 

didüklerinde (6) Melik Ḳāsım bunlaruň sözlerine aldanup zįrā başına daħı 

böyle vaḳ‘a gelmemişdi. (7) Gerçek śanup göňlünden: “Bunlaruň ‘adāvetleri 

dostlıġa taĥvįl olmışdur (8) ancaḳ.” diyüp hemān kendüyi raħşından zemįne 

atup bunlar ile ḳoca ḳoca görişdi. (9) Ba‘de raħşlarına süvār olup at başı 

berāber muśāĥabet iderek revāne oldılar. (10) Hemān çoḳ gitmeden bir 

çemenźāde gelüp bir śu kenārında k ̣ondılar ammā bunlaruň (11) murādları 

Server’i ol arada helāk itmek idi, lākin çoḳ cehd eylediler ammā (12) ḳapuşup 

aşkāra Server’e el ḳalduramadılar zįrā Melik Ḳāsım ġāfil degil idi (13) hele ol 

arada ḳonup Server’i żiyāfet idüp ŧa‘āma dārū ḳoyup Melik (14) Ḳāsım yiyüp 

çoḳ geçmedi, dārū yetişüp Server’üň ‘aḳlı gidüp bį-hoş oldı mı, (15) bunlar 

görüp şād ü ĥāndan olup Server’i muĥkem bende çeküp bir de ‘aḳlın (16) 

başına getirüp Server göz içün kendüyi bend içinde gördükde dönüp: (17) “Ey 

nā-merdler beni kim baġladı ve ben size neyledim ki siz beni böyle bend idüp 

(18) ĥile-i irtikāb idüp, baňa böyle iş idesiz veya böyle itmekden murāduňuz 

(19) nedür?” didi. Bunlar eyitdiler: “Ey nā-bekār bį-gāne hemān cihānda sen 

mi ḳaldın ki Türkistān’a [36a] (1) gelüp bir yılan ve bir arslan öldürmekle nām 

çıḳarup Sulŧān-ı Türkistān-ı (2) Mihrāc Ĥān gibi bir ulu şehriyāra dāmād 

olacaḳsın imdi biz seni (3) śaġ mı ḳoruz ki gice gündüz gözümüze ḳarşu bizüm 

ma‘şūk ̣amuz ile źevḳ (4) idesin artuḳ anlar saňa ĥarām oldı.” didüklerinde 

Melik Ḳāsım bį-çāre bu sözleri (5) işidüp ve baḳup gördi üçünüň daħı ellerinde 

tįr kemanları ĥāżır durmışlar, temām söyledüp ba‘de tįr ü bārān (6) ḳatlederler. 

Server bunlaruň nöbetlerini bilüp ĥayātından nā-ümįd olup eyitdi: (7) “Ey nā-

merdler bildügüzden ḳalman daħı siz benüm kim oldıġum bilmezseňüz ben (8) 

Ercesb Şāh oġlu Sehrāb’umdur ḳıyās idersen ben ol dehrüň k ̣ahramānı (9) 

Ĥażret-i Ĥamza-i Śāĥib-ḳırān oġlu Rüstem-i ‘Alemşāh-ı Rūmį oġluyam ki 

aduma Melik Ḳāsım (10) dirler. Siz baňa ḳıyarsaňuz ammā dedem Śaĥib-ḳırān 

ve atam Rüstem-i ‘Alemşāh ki benüm (11) helāk oldıġum işidecek olurlarsa 

sizi öldürmege degil bu diyārun (12) erkegin ve dişisin ḳatletdükden śoňra 

cümle Türkistān’uň ŧaşını ŧopraġını (13) deryāya dökmek muḳarrerdür.” didi. 

Bunlar eyitdiler: “Bre gördüň mi biz seni bir öldürmek (14) degil ḳat ḳat 

öldürmek lāzım imiş.” diyüp, Server’üň ol dem helākine ḳaśd (15) eylediler 

ammā bu ŧarafdan Ġazele ‘ayyārı ol zamānki raħş ile ‘askere gönderüp, (16) ol 

dem ‘askerde āhvāli bilüp ol arada üç gün oturaḳ idüp andan (17) bu ḳadar sa’y 

ide gördiler. Kimesne helāk oldı çāre olup Rüstem’i (18) ḳurtarmaġa mümkin 

olmadı. Andan Melik Ḳāsım’ı arayup bulamadılar. Begler dönüp (19) Ġazele 

‘ayyāre eyitdiler: “Ey nā-bekār sen Rüstem’i böyle bir olmaz yirde śanāyi‘ 

eyledüň ħalāśına [36b] (1) çāre bulınmadı, bāri Melik Ḳāsım nice oldı.” didiler 
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ve “Ne ŧurursın böyle bir nevcivānı (2) yalňuz ḳoyup bize geldüň tįz ol Melik 

Ḳāsım’ı bize bul yāħūd sen de gözümüz (3) ḳarşusında turma var git.” didiler. 

Ġazele bu cįgergāh sözleri işitdükde (4) ziyāde gücine gelüp hemān ol elem ile 

sorup bir cānibi tevekkül ħudā idüp (5) gitdi. Beglere gücendigünden olsun: 

“Bre nā-bekārlar ben de cihānda ömr-i evlādı (6) olmayam hele varup Melik 

Ḳāsım’ı bulam andan ben de kendümi bir ĥoşça size (7) bildüreyüm.” diyüp 

gitdi. Ammā çoḳ aradı bulamadı. Bir gün giderken yolu Tūrān (8) zemįne 

irişdi: “Gördügüm bir ‘aceb şenliḳ var ‘aceb bunuň aślı n’ola?” diyüp (9) 

gezerek birinüň yanına gelüp su’āl eyledükde ol erüm işte bu diyāra Ḳaysūm 

(10) Şāh’ı Ercesb Şāh’ın oġlu Sehrāb nāmında bir nevcivān geldi, şol (11) 

boyda ve şol simāda şöyle cebe ve cevşen-gįr gelüp şāhumuzuň ḳızın (12) 

meydānda baśup helāllige ḳabūl idüp şāhumuz da virdi ki iki şehzāde gelüp 

(13) ol dilāver ile ceng idüp anlara ġālib oldı. “Ba‘de ejderhāya (14) gidüp 

helāk ider gelürken yolda bir arslan daħı helāk itmiş işte bu (15) şādlıġuň aślı 

budur.” diyüp hikāye eyledi: “Hemān Ġazele işidüp taĥḳįḳ (16) serverümdür.” 

diyüp ve “Ol üç mel‘ūnları daħı ħaber aldı ki varup helākine (17) gitmişler 

hemān cān atup bir ħata olsun.” diyüp gitdi ve gelüp bunlara (18) ḳarışdı ve 

şehzādelerüň bārgāhına girdi. Ḳāsım’ı ol ĥālde gördükde derūnį (19) āh idüp 

hemān tįz yine bir cellād śūretine girüp ileri gelüp Şehzād’e ile Behzād’e [37a] 

(1) ve şeb-revįye du‘ā idüp andan Melik Ḳāsım’a yapışup bir iki kez śarśup (2) 

salıňdı andan eyitdi: “Ey Serverler nār-ı nūr ‘aşḳına olsun bu nā-bekār oġlanı 

(3) baňa virüň ben buňa bir ‘aźāb ideyüm kibir bį-gāne gelüp bir diyāra daħı 

sizcileyin (4) ulu şehzādeler ŧururken böyle ĥareket idüp şāhlar ḳızına ŧāleb 

olmayalar (5) ben bir ‘aźāb ile öldüreyüm ki sizler tahsįn idesiz.” didükde 

bunlar eyitdiler: “Vāḳı‘a (6) bu adam kim dimedi bu cellād ķaŧil herife benddür 

n’ola görelüm nice ‘aźāb idersin.” didiler. Ġazele şād olup hemān (7) pür ġażab 

ileri gelüp ol lisān Ḫāver ile Melik Ḳāsım’a kendüyi bildürdi (8) ve eyitdi: “Ey 

Server ne ŧurursın senüň dedeň ve atan böyle vaḳitlerde hezār (9) bendelerün 

ķıragelmişlerdür yā sen ne baḳup durursın ḳanı Śāĥib-ḳırān evlādlıġı (10) ve 

ḳanı ġayret didükde ol dem Sulŧān Ḫāver Melik Ḳāsım iki dizi üzere gelüp (11) 

ra‘d-ı felek gibi derūnį dilden öyle bir na‘re-i sā‘iḳa baħş eyledin ki bunlar 

şaşup (12) ve zor idüp kütür kütür bendelerin ḳırup śıçrayup ayaġ üzere gelüp 

bunlar (13) na‘renüň sersemliginde iken Ķāsım eyitdi: “Ey muĥanneŝ nā-

bekārlar size ben göstereyüm (14) ĥile ile adam baġlayup helākine ḳaśd itmek 

nice olur.” didükde şehzādeden (15) evvel Şeb-revį Türk hemān yirinden ŧurup 

dal-tįġ olup debre ŧutup Server’e (16) bir tįġ ħavāle eyledi. Sulŧān Ḫāver pür 

ġażab śıçrayup la‘įnüň bilegünden ḳapup (17) ve zor idüp çeküp k ̣ılıcın elinden 

alup: “Ey me‘lūn kendü baġın (18) maħśūlüdür.” diyüp, öyle bir tįġ urdı kim 

iki pāre eyledi. Şehzād ile Behzād ol (19) ĥāli görüp Server’üň üzerine hücūm 

idüp Melik Ḳāsım bunlaruň ĥamlelerin [37b] (1) men‘ idüp ve bunlara daħı 

ölüme berāber bir źaĥm-ı şedįd urup andan bārgāhdan (2) ŧaşra olınca Ġazele 

‘ayyār Ḳāsım’uň ol günde aldıġı raħş eşheb tāzįyi (3) bulup getürdi. Ḳāsım 

elinde tįġ şāhin miŝāli śıçrayup raħşa süvār (4) olup kendüyi ol üçüň ‘askere 
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urup filĥal tār-mār idüp hemān (5) Şehzād ile Behzād zaĥmdār ḳapup māl ve 

erzāḳların bıraġup ḳaçdılar. “Ḳandasın (6) Belh.” diyüp gitdiler. Server ol 

ḳalan mālı cümle Ġazele ‘ayyāra it‘ām eyledi. (7) Ġazele şād olup: “Hemān ol 

tekye gelüp deve ve bārgirlere yükledüp (8) tekye pįre aĥvāli aňladup emānet 

ḳodı görelüm nice olur.” diyüp (9) pįre vedā‘ idüp Melik Ḳāsım’uň yanına 

geldi andan eyitdi: “Server bundan ‘askere mi (10) gidersin yoħsa Mihrāc Ĥān 

ŧarafına mı gidersin.” didükde Melik Ḳāsım eyitdi: “ ‘Ayyār (11) aĥvāl şöyle 

oldı. Mihrāc Ĥān ŧarafına giderem ammā sen evvel anda var gör (12) bu 

aĥvālden Mihrāc Ĥān’uň ĥaberi var mıdur, zįrā hem pehlüvānuň ḳatlidüp (13) 

ve öyle bir ulu şehriyārun oġullarıň zaħmdār eyledüň ve bu k ̣adar ‘askerin 

ḳırdıḳ (14) ve mālın alduḳ bu işlere elemi var mıdur, yoḳ mıdur ve bu 

aĥvāllerden ĥaberi yoḳ mıdur? (15) Gine tez baňa bunda gel.” didi. “Ġazele 

n’ola.” diyüp ŧaban ḳaldurup gitdi ammā (16) rāvį eydür: Bu ŧarafdan Şeb-revį 

Türkün adamları ḳaçup Mihrāc Ĥān’a geldiler. (17) Feryād fiġan idüp şāhum 

gördigi ol bį-gāneye bu ḳadar in‘ām ve iĥsānlar (18) idüp: “Yüz virdüňüz āħir 

işte Şeb-revį gibi bir nāmdār pehlüvānı bir tįġ (19) urup iki pāre eyledi.” 

didükleründe Mihrāc Ĥān begenleyüp: “Bre nedür aślı [38a] (1) niçün böyle 

oldı?” didükde anlar da cümle aĥvāli naḳil eylediler ve eyitdiler: “Şāhım bizim 

(2) dādımuzı ol nā-bekār oġlandan alıvir.” diyüp aġlaşdılar. Mihrāc Ĥān işidüp 

(3) bį-iĥtiyār gülüp ĥaž eyledi eyitdi: “Eli var olsun ḳolına ḳuvvet āh n’olaydı 

(4) sizleri de öldürmiş olaydı. Bre mel‘ūnlar siz bir kere baňa ŧaḳışmayup ol (5) 

ĥaramzādelere uyup niçün gitdüňüz, imdi ol mel‘ūnı iki pāre itmek degil (6) 

biň pāre itmek gerekdi ol Şehzād ve Behzād didikleri nā-ħalef oġlanlara daħı 

müsteĥaķ olmuş.” diyüp bunları ġażab idüp ḳoġdı. Ġazele ‘ayyār (7) daħı bād-ı 

śabā gibi gelüp irişdi. Kendüyi ziynet virüp śaġ ve śol (8) ĥançerlerin ve tįrüň 

ber-dūş ḳalup ‘Ömervārį sorup Mihrāc Ĥān dįvānına (9) girüp şāha baş ḳoyup 

du‘ā eyledükde Mihrāc Ĥān: “Ħoş geldün ‘ayyār nereden (10) gelüp ḳanda 

gidersin?” didükde Ġazele ‘ayyār du‘ā idüp: “Ḳayśum Ābād’dan gelürem (11) 

anda Ercesb Şāhuň ‘ayyārı idüm. Ĥamza’nuň oġlu Rüstem ‘Alemşāh.” didi. 

(12) “Ol diyāra gelüp Ercesb Şāh’ı ḳatlidüp ol diyārı fetĥ eyledi. Herkes (13) 

anuň ḳorḳusından başın hırkaya çeküp görünmedi ammā ben ħaber eyledüm ki 

şehzādemüz (14) Sehrāb bu diyāra gelüp işitdüm. Ejder cengine gidüp 

öldürmiş gelürken bir köyde (15) bir arslan daħı öldürmiş bu ħaberi alup sorup 

ol köye gider ki gördim (16) bir śahrāda ‘asker ḳonmış ol ‘askere vardum, 

yirinden ĥaber aldum. Meger Erzeng (17) Ĥān’uň oġulları ve sizüň pāy-i taħt 

pehlüvānuňız Şeb-revį Türk imiş. (18) Bu ĥaberi alup bārgāhlarına girdüm 

gördim bizüm şehzādemüze ĥile ile dārū (19) virüp bende çeküp andan ‘aḳluň 

getirüp meydān-ı siyāsete çıkarmışlar.” [38b] (1) diyüp, şāha taḳrįr eyledi 

andan eyitdi: “Şāhum şimdi Sehrāb beni (2) Ħanya’ya anuňçün gönderdi kim 

var gör eger şāh benüm bu işlerüme elem çeküp (3) baňa bį-ĥużūr oldıysa anda 

varmayup bir ġayri diyāra gidelüm.” didi. “Emrüňüz (4) nedür? Bu ĥuśūśda 

şehzādeniň aślā śuçı yoķdur siz bilirsiňüz.” didi. Mihrāc Ĥān śafāsından eyitdi: 

“Eyü ḳıssa niçün ben aňa geçinürem eyü (5) eylemiş var söyle tįz gelsün.” 
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diyüp ve vāfir ihsān idüp ħıl‘at (6) giyürdü. Ġazele Melik K ̣āsım’a ĥabire 

dįvāne oldı ammā beriden Mihrāc Ĥān (7) cümle begleri ve vezįrleri ile Melik 

Ḳāsım’aḳarşu çıḳdılar. Beriden Ġazele varup (8) Melik Ḳāsım’a ĥaber virüp 

Ġazele birle şehre yaḳın geldiler. Melik Ḳāsım gördi kim (9) Mihrāc Ĥān 

erkān-ı devleti ile kendüne, istiḳbāle ķarşu gelüyor. Server hemān raħşından 

(10) inüp piyāde Mihrāc Ĥān’a ḳarşu vardı. Mihrāc Ĥān Melik Ḳāsım’uň 

kendüye (11) tevażżu‘uň görüp ziyāde muĥabbet idüp şāh daħı piyāde olup 

cümle begler (12) vezįrler daħı piyāde olup Mihrāc Ĥān ḳol açup Melik Ḳāsım 

ile (13) ḳuça ḳuça görişdiler. Vüzerā‘ begler daħı görişüp her biri Ḳāsım’a 

du‘ālar (14) idüp: “Ġazān mübārek olsun Server eyü hünerler gösterdün.” 

diyüp (15) taĥsįn ve āferīn eylediler andan raħşlarına binüp sarāya götürüp 

fāħire (16) ħıl‘at giydürüp ba‘de pāy-i taĥta geçüp ḳarār eyledi. Andan 

żiyāfetler olup (17) Melik Ḳāsım da sergüźeştin naḳil idüp cümle ehl-i dįvān 

gine āferįn eylediler. (18) Andan Mihrāc Ĥān emir eyledi, dügün olup 

Mükerreme Bānū’yı Melik Ḳāsım’a nikāh (19) olınup ve cümle begler vezįrler 

Melik Ḳāsım’uň öňine düşüp gerdekĥāne [39a] (1) sarāyına götürdiler. 

Ḥādimler k ̣arşulayup du‘ā ve senā olınup içerü girdükde cāriyeler (2) öňüne 

düşüp Mükerreme Bānū’nuň oldıġu oŧaya götürüp Mükerreme Bānū ile (3) 

mülāḳat olup iki ‘āşıḳ birbiriyle sįne-i śāf olup ‘ažįm śafāya (4) meşġūl olup 

murād virüp murād aldılar. İşte bunlar śafāda ammā bu ŧarafdan (5) rāvį eydür: 

Ol zamānki Şehzād ile Behzād zaĥmdār ol śınıfuň ‘askeriyle (6) ḳaçup birgün 

gelüp Belħ şehrine irişdiler. Erzeng Ĥān’a bu olan aĥvāli (7) naḳil idüp Mihrāc 

Ĥān’dan ve Melik Ḳāsım’dan şikāyetler eylediler. Erzeng Ĥān (8) ziyāde 

ġażaba gelüp eyitdi: “Göre şol nā-bekār Mihrāc ḳızuň bir bį-gāneye virüp (9) 

ve benüm cįger-kūşelerümi böyle ölüme berāber zaĥmdār idüp gele ol ise evvel 

(10) oġlanı baġlayup baňa göndermek lāzım iken açmaz kodı. “Yā ben bunı 

aňa (11) ḳormuyam.” diyüp, nār-ı nūra and içüp ‘ažįm büyük yeminler eyledi. 

Andan vezįrlerine (12) ve beglerine tįz emir eyledi. Eŧrāf-ı ‘āleme ve hüküm 

eyledügi ḳal’a  ve şehirlere nāmeler (13) gönderüp ‘asker cem‘ine meşġūl olup 

birḳaç gün içinde iki yüz biň (14) ‘asker ve iki yüz āhen kemerlü tüvānā 

pehlüvānlar cem‘ idüp andan bir nāme yazup (15) ḳarındaşı oġlu Ŧamġāc ħāna 

daħı elçi gönderüp: “Mihrāc (16) Ĥān ḳızüň bį-gāneye virüp ve oġullarum 

zaħmdār eylemiş.” diyüp tafśįl ile (17) yazup: “Sen daħı ‘asker cem‘ idüp 

‘acele bunda gelesin el birlik idelüm (18) varalum ĥaḳlarından gelelüm.” diyüp 

elçi bu ħaberi Ŧamġāc Ĥān'a irişdürdükde (19) ol daħı eŧrāf-ı eknāfdan yüz biň 

‘asker ile yüz āhen kemerlü pehlüvānlar cem‘ [39b] (1) idüp ve ol ŧarafda 

Küştāsb evlādlarından bir bahādır pehlüvān var idi. Adına (2) Gerdesb dirler 

idi. Ziyāde bahādır idi, ḳırḳ sekiz erbaş ḳadd çekerdi. Aňa (3) daħı nāme ve 

elçi ile ħıl‘at gönderüp atı da alup sürüp Erzeng Ĥān’a (4) gelüp üç yüz āhen 

kemerlü pehlüvānlar ve üç yüz biň ‘askeriyle Ŧamġāc Ĥān (5) ile Erzeng Ĥān’a 

müşāvere idüp Ŧamġāc Ĥān eyitdi: “Śabır idiň Mihrāc (6) Ĥān bir nāme yazup 

bir elçi irsāl idelüm görelüm nedür mülküm ol oġlandan (7) ĥavfi vardur. Bir 

taḳrib ŧutup bend idüp bize gönderür eger göndermez ise (8) işte bu ḳadar 
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pehlüvānlar anda varup vilāyetüň at ayaġı (9) altında pāyimāl ol Sehrāb 

didükleri nā-bekār oġlanı pende çeküp bize irsāl (10) idesiz.” diyüp nāme-i’ 

ħatem idüp elçi ile irsāl eylediler. Elçi bir gün Tūrān’a (11) gelüp irişdi. Melik 

Ḳāsım ol gün şikārda idi. Elçi Mihrāc Ĥān’a baş ḳoyup (12) nāmei’ śundı. 

Mihrāc Ĥān nāmei’ alup gözden geçirüp ol cevābları (13) gūş idince ħavfından 

mebhūd olup ne diyecegin bilemedi zįrā aślından (14) daħı bunlardan ĥavf 

üzere idi ammā Ḳāsım’uň arkasına ŧayanurdı. Meger Ġazele (15) ‘ayyār bir 

maślaĥat içün şehre gelmişdi, ĥaber alup dįvāne gelüp Mihrāc Ĥān (16) elçiye 

cevāb viremeyüp: “Hele ŧurun bir müşāvere idelüm.” didi. Hemān Ġazele (17) 

ŧaban ḳaldurup Ḳāsım’a gelüp aĥvāli ĥaber virdi. Ḳāsım sorup dįvāne (18) 

gelüp geçüp yirinde ḳarār eyledi. Elçi Melik Ḳāsım’a nažar idüp gördi, bir delü 

(19) ḳanlu serverdür eyitdi: “Şāhum bunlar kimlerdir, misāfiriňiz olmaḳ 

gerek?” didi. Mihrāc Ĥān: [40a] (1) “Belį Server misāfirümüzdür.” Didükde 

Melik Ḳāsım bunlara gülerek: “Ey kişiler ĥoş (2) geldiňiz.” didi. Anlarda: 

“Ĥoş bulduķ yigidüm.” didiler. Ammā Sulŧān Ĥaver Mihrāc (3) Ĥān’uň elünde 

nāmeyi görüp: “Şāhum nedür ol nāme kimden geldi ammā her bir (4) 

dostuňuzdan gelmek gerek.” didi. Mihrāc Ĥān: “Belį oġlum.” diyüp nāmeyi 

eline (5) śundı. Melik Ḳāsım nāmeyi oḳuyup aĥvāle vāḳıf oldık ̣da: “Ey şāh-ı 

(6) cihān beni sizden istemişler. İmdi benüm anlardan źerre ḳadar elem yoḳdur 

(7) ve aňlaruň üç yüz āhen ḳuşaḳlu pehlüvānlarından ve üç yüz ‘askeründen 

aślā (8) yā kim bu ḳadar ve yüz çevirmem ammā şāhum ben senüň bu ḳadar 

in‘ām ve iĥsānuň (9) gördim ve emrine mutį‘um benüm içün elem çekme beni 

bende çek gönder ecelüm (10) geldiyse taḳdir Allah’da var ise beni öldürürler. 

Eger ecelüm gelmediyse (11) bir taḳdir ile ħalāś olurum.” didükde şāhuň 

derūnına ġayret düşüp (12) göňlünden eyitdi: “Bu nevcivān ne cįger-dār olur. 

Benüm öcümden cān ve başıň ḳoyup (13) da‘vā-ı murād ide umaram ki  bunuň 

elünden iş gele.” diyüp Melik Ḳāsım eyitdi: “Ey (14) cįger-kūşem öyle bilesin 

ki sen benüm bilmeden gelmiş evlādum gibisin (15) ne ḳābūl kim ben seni göz 

göre bende çeküp bir ālāy-ı bį-inśāf adamlara virem (16) senüň baňa itdügüň 

iyiligüň ‘avażı bu mıdur ve senüň bir ḳulına öyle nice (17) şāhlaruň dostlıġına 

degişmem öyle bilesin cümle māl ve ‘askerüm (18) doḳınınca ve cānum 

yirinden çık ̣ınca çalışurum herçe bād-ā-bād yā taĥt yā baĥt ola.” didi. Çün (19) 

elçi Mihrāc Ĥān’dan bu sözleri işitdükde ziyāde elem çeküp eyitdi: “Yā Mihrāc 

[40b] (1) sen bir ‘aḳl-ı pādişāh diyü meşhūrsın ammā bu ħuśūśda ziyāde 

aĥmaḳlıḳ (2) eyledüň böyle bir oġlanuň sözi ile tā bu mertebe-i kerem olup 

öyle ulu (3) şāhlara ḳarşu ḳoyup nice başa çıḳasın.” didükde Melik Ḳāsım bu 

sözleri (4) işitdükde ziyāde elem çeküp elçiye çıḳarup: “Ey nā-bekār sen bir 

elçi kişisin (5) saňa ne söz düşer Mihrāc Ĥān gibi şāh ḳarşusına böyle herze 

söylersin. (6) İşte benüm ħaśmuňuz siziň şehzādeleriňizi zaĥmdār idüp ŧaleb 

oldıḳları (7) ḳızı daħı ben ol dem imdi ben meydāndayım. Eger ḳādir isek gel 

baġla hįç şāha (8) danışma.” didi. Elçi eyitdi: “Baḳa nā-bekār oġlanuň oŧaġına 

yā meger seni (9) yıḳup baġlamaġa elem mi çekerüm ve ḳādir degil miyem 

nihāyet elçi olanlara bu iş (10) düşmez.” diyince Melik Ḳāsım ateş olup: “Bre 
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mel‘ūn senüň ne ĥaddindür ki (11) böyle söz söyleyesin.” diyüp hemān peleng 

miŝāl yirinden atılup, (12) elçinüň śuratına bir ŧapınca öyle urdı kim aġzından 

ve burnından tüfenk gibi ḳan (13) atılup yüzi üzere yıḳıldı. Ammā Server 

ġażabuň yinemeyüp (14) hemān la‘įnüň bir eliyle śaḳalından ŧutup ĥançerüň 

‘uryān idüp (15) diledi ki başın kese Mihrāc Ĥān vesā‘ir vüzerālar ayaġa ŧurup 

(16) var Server lüŧuf ile: “Şevkātüme elçiye zevāl yoḳdur. Ser-ħoş olmaḳ (17) 

gerekdür.” diyüp ricā eylediler ammā Melik Ḳāsım öfkesinden bunuň (18) 

śakalın tā dibinden ve bir miḳdār alt çenesinüň derisiyle (19) kesüp ortaya atdı 

ve ne ĥāl ise elçi elinden eylediler ammā elçi [41a] (1) özge śūrete girüp her 

gören gülüp Server geçüp yirinde ḳarār eyledi ve ġażabında (2) gögsi çifte 

kösler gibi görülmege başlayup elçüm de neye uġraduġıň bilmeyüp (3) şāhuň 

elinden ḳurtulmış ḳarġa miŝāli yirinden ŧurup ŧaşra olup ‘ažįm-i (4) Belħ idüp 

gitdi ammā bunlar gitdükden śoňra Mihrāc Ĥān Melik Ḳāsım’a eyitdi: “Baḳa 

(5) gözüm nūrı ben de senüň ħaŧırın içün böyle ķutlu ulu şāhlara (6) ḳarşu 

durup ħaśım oldum ammā hep cümle saňa ŧayanup eyitdüm: “Ammā anlar (7) 

bu ḳadar bį-hesab ‘asker ile üzerümüze geldi ki sen de bir ŧarafa yan virüp (8) 

gidecek olursan ben anlara cevāb viremem ĥālüm ĥarāb olur.” didi. Melik (9) 

Ḳāsım eyitdi: “Behey şāhum niçün böyle buyurursuňuz bu cihānda bu olur iş 

midür ki (10) ben ḳaçam da kendüme ḳaçdı, didürem Ħüdā ĥak ̣ḳıçün her bir 

pārem ḳulaġum ḳadar (11) ideceklerüm bilsem yüzümi çevirmem.” diyüp, 

yemin idüp: “Nihāyet eger (12) baňa bir ĥāl olup bu cengde ölürsem śoňra 

anlara sen diyeceksin ki benüm (13) śuçum yoḳ idi. Ol bį-gāne ne kadar cümle 

suç diyüp anlar ile yarışup (14) śuçu benüm üzerüme idesin.” didi. Mihrāc Ĥān 

bu sözi işidüp (15) şād oldı, diyü ‘aķlına ve cįgerdārlıġına taĥsįn idüp emir 

eyledi. Cümle (16) eli altında olan ḳal’ave şehirlere nāmeler yazup ‘asker ve 

pehlüvānlar cem‘ (17) itmege başladı. Ammā elçi Belħ diyārına gelüp Erzeng 

Ĥān ḳatına (18) girüp tācın yire urup feryād figān eyledi. Bunlar elçiyi ol ĥālde 

görüp: (19) “Bre nedür aślı saňa n’oldı.” didiler. Elçi eyitdi: “Şāhum ne olsa 

gerek işte ol nār-ı nūruň [41b] (1) Ħaşimį nā-bekār oġlan şöyle hakāret eyledi.” 

diyüp bir bir naḳil eyledi. Bunlar (2) işidüp ĥayrān olup bir zamān birbirine 

baḳışdılar. Ol dem pehlüvān Gerdasb (3) eyitdi: “Ey şāhlar şimdi bizler anda 

varacaġumuz taĥḳįḳ oldıḳda bizüm (4) ḳorḳumuzdan bu oġlan bir cānibe ḳaçar 

imdi hemān ŧurmayup varup (5) ol oġlanuň ĥaḳḳından Mihrāc Ĥān’uň 

ĥaḳḳından gelüp diyāruň żabŧ idelüm.” (6) didi. İşte bunlar üç yüz biň ‘asker 

ile güç idüp ‘ažm-i diyār-ı (7) Türkistān idüp, bir gün Serĥad-ı Tūrān’a gelüp 

irişdiler. Ahālįsi (8) gelüp Mihrāc Ĥān’a ĥaber virdiler: “Ey Şāh ne ŧurursın 

işte Erzeng (9) Ĥān ve Ŧamġāc Ĥān bu ḳadar bį-ĥesāb ‘asker ile geldiler ne 

cevāb vireceksin.” (10) didüklerinde Mihrāc Ĥān işidüp ziyāde ħavfa düşüp: “ 

‘Aceb (11) bu müşkil ise neylesem keşke bir ĥįle ile muḳaddem Sehrāb’ı ŧutup 

(12) vire idüm, bu ġavġalardan ḳurtulurum ‘aceb bir ĥįle ile ŧutup bend ile (13) 

Sehrāb’ı ellerine teslim eylesem ḳorḳaram ki yine cengden ferāġat (14) 

itmeyüp yā evvelden niçün virmeyüp bize bu ḳadar yollar çekdürüp (15) ve 

meśārifler çekdürüp bu oġlanı bize virmekle elümüzden ḳurtulmaḳ (16) ister 
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cenge böyle ola ceng bildüň niçün bir bį-gāne oġlana ḳızuň (17) virdüň ve 

benüm evlādlarumı zaĥmdār itdürdüň.” diyü düşmānlıklarından (18) vāz 

gelmeyüp benden intiḳām ŧaleb itmeleri muḳarrerdür ammā Sehrāb da baňa 

(19) ḳol ḳanad ola diyüp, ġuśśaya düşdi. Ăħir vezįrlerini ḳatına da‘vet [42a] (1) 

idüp Mihrāc Ĥān eyitdi: “İmdi maślaĥat nedür, bu işüň nihāyeti nice olur bir 

(2) işdür andaň bu ḳadar olmamaḳ gerek idi oldı. Ne çāre bir tedārük (3) olsa 

da bunlaruň ellerinden ĥalāś ola bilseň.” didükde vezįrleri teselli (4) idüp: 

“Şāhum elem çekme bu ħuśūśda bu yigidüň gönli ‘ālįdür. -İnşā’allah- (5) 

Sehrāb bunlara cevāb virür zįrā üç biň ‘askeri tār-mār eylemişdür (6) ve ol 

zamān bir laḳırdı söylemiş beni ḳatlederseňüz ammā ben Rüstem ‘Ālemşāh (7) 

oġluyam śoňra dedem Śāĥib-ḳırān sizi ḳatleyledükden śoňra bu diyāruň (8) 

ŧaşın ve topraġın deryāya döker.” diyü söz ḳaçurmış öyle olıcaḳ (9) bunlara 

cevāb vire didiler. Mihrāc Ĥān eyitdi: “Öyle olursa da müşkil (10) śoňra bize 

gel yezdānperest ol diyüp nār-ı nūrdan yüz çevirüň müslümān (11) olun diyü 

başumuza bir belā da ol olmaya.” didi. Vezįrler eyitdi: “Behey şāhum ol (12) 

senüň didigüň degildür ol senüň dāmāduňdur ve iĥsānuň ile şermindedir. (13) 

Baḳa Ĥamza hįç Nūşirevān ile ġavġa eylediler elbetde müslümān ol diyü (14) 

ibrām itmedi ve şimdi ĥālā barış göriş oldılar anuň da çoġu Baħtek iġvāsı (15) 

idi.” didiler. Mihrāc Ĥān ol vezįrlerden bu sözleri işitdi ammā Mihrāc’uň (16) 

bir ĥilekār fitne-engįz vezįri var idi, Baħtek’e yaz başı gelür idi. (17) Ol lā‘įn 

bu cevābları işidüp ĥile yapana sülūk idüp zįrā Melik (18) Ḳāsım’a ziyāde kin 

ŧutmışdı ve dā’im fırśatın gözler idi kim Mihrāc Ĥān (19) eliyle Melik 

Ḳāsım‘dan intiḳām ala çoḳ lā‘įnüň eline ol ḳadar fırśat düşdi. [42b] (1) Hemān 

bu maĥalde ižhār idüp eyitdi: “Şāhum bunlaruň hep cevābları size ĥoş-

āmedįdür. (2) Hemān yanuňuzda günümüz ħoş geçüp ve ĥoş kişi olalum diyü 

(3) zįrā bunlar bilürler sulŧānumuň Sehrāb-ı nevcivāna ziyāde muĥabbet üzere 

(4) oldıġuňuzu şāhum imdi size diyeyüm. İsterseňüz ḳabūl idüň, (5) istemez 

iseňüz itmeň bu ḳadar eyyāmdur ki  nan u nemek ve in‘āmuň (6) gördim size 

lāyıḳ olan saňa doġrı söyleyüp encāmuň ĥaber (7) virmekdür.” didükde sā’ir 

vüzerālar ol cevābı işidüp ziyāde elem (8) çeküp: “Bre gör şol mel‘ūnı bizüm 

cümlemüzi ħilāf çıḳarup gitdi. (9) Ĥoş kişi olacaḳŧur baḳalum ‘aceb ne söyler 

ola?” didiler. Ol (10) bed-baħt eyitdi: “Şāhum benüm bildügüm budur ki 

Sehrāb gibi senüň (11) ḳapında yüz degil biň Sehrāb olsa sizler ol şāhlar ile 

(12) başa çıḳamazsız zįrā çoḳlıḳ erligi boźar. Anlar çoḳlıḳdur (13) ve günden 

güne ardı gelüp artmaḳdadur ŧutalum bu def‘a daħı (14) cevāb virse yā birgün 

bir ŧarafa giderse ol zamān ĥāli (15) nice olur anlar elbetde intiḳām ḳaśd 

iderler.” didi. Mihrāc eyitdi: (16) “Ħoş imdi söyle nice idelüm?” didükde ol 

fitne-engįz (17) eyitdi: “Ĥayırlusı budur ki Sehrāb’ı baġlayup bend ile teslim 

(18) idersin yāħūd başını kesüp ḳarşu gönderürsin ġavġa (19) baśılup āteş-i 

‘adāvet söner gider zįrā arada ba‘iŝ ḳonmadan [43a] (1) mādemki böyle 

itmeyesin başın ġavġadan ḳurtulmaz.” didi. Mihrāc (2) Ĥān gine elüme düşüp 

eyitdi: “Yā ben ‘ahd eyledüm ki bir ḳılını yüz şāhlara (3) degişmem şimdi 

‘ahdüm bozayum mı?” didi. Ol vezįr eyitdi: “Şāhum (4) oralar ḳābūldür žaruret 
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de kefāret cā’izdür. Ammā çünki sözüm ḳabūl itmezseňiz siz bilürsiňiz soňra 

benim sözlerime gelürsiňiz.” diyüp çoḳ dürlü (5) deliller getürdi. Mihrāc Ĥān 

ol vezįrüň bu gūnā (6) sözlerin işidüp sā’ir vezįrlerüň yüzlerine baḳmayup: “Ey 

(7) vezįrler bu ĥuśūśda sizler ne dersiňüz?” didükde vezįrler: “Ey (8) şāhum 

bizler ne diyelüm žāhir bizler ħilāf söylermişiz (9) siz bizüm sözümüze 

inanmazsuňuz biz ḳarışmayuz zįrā (10) günāhkār oluruz.” didiler. El-ḳıśśa ol 

vezįr ne eylediyse eyledi, (11) şāhı kendüne uydurdı. Şāh eyitdi: “Ey vezįr yā 

şimdi (12) lāzım geldükde Sehrāb’ı nice ide ele getürevüz dimege başladı.” Ol 

(13) ĥaramzāde eyitdi: “Bu iş Mükerreme Bānū eliyle olur andan işkil (14) 

olmaz hemān varup, Bānū’ya ḳorḳu virüp ilzām ile ola kim (15) bu işe 

ta‘ahhüd ide.” didi. Mihrāc Ĥān da bunuň söziyle (16) yirinden ŧurup ĥareme 

girüp ĥādim gönderüp Bānū’yı (17) çaġırtdı. Bānū ise Ḳāsım ile oturup śohbet 

(18) iderdi. Ĥādim gelüp çaġırduḳda Bānū yirinden ŧurup gelüp atası [43b] (1) 

şāha baş ḳoyup du‘ā idüp: “Buyurun emrüňüz nedür?” didi. Şāh (2) eyitdi: 

“Ḳızum saňa bir sözüm vardur ammā ḳabūl itmek gereksin zįrā (3) senüň ve 

benüm ĥayātuma sebebdür.” didi. Ol dem Bānū’nuň yüregi (4) oynayup cānı 

aġzına geldi: “Nedür aślı devletüm ata buyurun.” (5) didi. Mihrāc Ĥān eyitdi: 

“Yoḳ ata ve dede yurdında oturup śafā (6) itmek mi istersin, yoħsa ŧaġlar 

başında bį-gāne sergerdān (7) olmaḳ mı istersin?” didükde Bānū ziyāde ĥayrete 

varup eyitdi: (8) “Devletüm atandur bu söz ne asıl sözdir söylersin?” didükde 

Mihrāc Ĥān eyitdi: “Ol Sehrāb (9) senüň ehlindür ammā ol bį-gāne ḳandan 

geldi. Bizi derdi belālara (10) uġratdı bu ḳadar zamāndan beri sen de er ḳabūl 

itmeyüp bu ḳadar (11) şehzādeler ve begleri ḳabūl itmedüň āħir (12) andan 

ötürü iki şāhlar bize düşman olup, üzerümüze ‘asker (13) çeküp işte geliyorlar, 

imdi memleket elden gitdi. Belki başum (14) bile gitmek muķarrerdir, imdi ĥāl 

nice olur, bende bilmem.” didi. Bānū eyitdi: (15) “Devletim ata şimdi 

neylemek gerekdür, bir işdür oldı olmamaķ gerek idi.” (16) didükde Mihrāc 

Ĥān eyitdi: “Ḳızum biz anuň çāresin bulduḳ (17) zįrā bugün cümle vezįrlerüm 

ile müşāvere eyledüm.” Anlar da eyitdiler: “Sen (18) şāhum anlar ile yoḳ yire 

düşman olma, kendüni tehlikeye śalma, (19) Sehrāb’a ŧayanup bu ḳadar ‘asker 

ile üç yüz bahādır āhen kemerlü [44a] (1) pehlüvānlar ile aňa ḳarşu ŧuramazsın. 

İmdi hemān eyüsi budur ki Sehrāb’a dārū (2) virüp bend ile teslįm idüp ḳarşu 

gönderürsin anlarun da ‘adāvetlerüň (3) gidüp evvelki gibi dost olursın, ‘inād 

idersen öyle (4) iki şāhlara ḳarşu ḳomaḳ ‘aḳıl kārı degildür.” didiler. “İmdi 

baḳa ḳızum (5) bu sözlere śaḳınup muħālefet itme var gine otur şarabına dārū 

(6) ḳatup ‘aḳlın al ve muĥkem bende çek baňa ħaber eyle, Ŧamġāc Ĥān ŧarafına 

(7) gönderelüm, üzerümüzden def‘ ideyüm, śoňra saňa bundan eyü er buluram, 

(8) hemān cihānda sen śaġ ol bulınmaz Sehrāb olsun.” didükde Bānū feryād (9) 

idüp, yüzin yırtup eyitdi: “Bu faśıl işidür. Meger ben cihānda dįvāne mi (10) 

oldım? Bu işi kim irtikāb ider? Devletüm ata beni kendü elinle ḳatl (11) ile 

śoňra Sehrāb’ında nice bilürsin öyle eyle böyle olmaz söz (12) söyle.” didi. 

Mihrāc Ĥān ḳızından bu sözleri işitdükde ziyāde ġażaba (13) gelüp ḳızınuň 

üzerine ĥayķırup: “Ey śaçı biçiḳ mekkāre nār-ı nūr (14) ĥaḳḳıçün sen bu işi 
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itmezsin ben de evvel senüň başın (15) keserüm andan śoňra anı da 

ḳatlederüm. Ya‘nį sen öyle mi ḳıyas idersin (16) saňa merĥamet idüp acıyam 

benüm başumda otlar yanar, sen ise (17) ‘ayş ü nūşda olasın, senüň aślā 

ĥaberüň yoḳ. İmdi var didügüm gibi (18) eyle yoḳsa sen bilürsin.” didi. Bānū 

gördi olmaz neylesün (19) atası ŧurmayup iḳdām ider çāre yoḳ ve Ḳāsım’ı da 

ziyādesiyle sever. [44b] (1) Cānį gibi göz göre yatduġı yirde nice ḳatleylesün 

ol dem Bānū eyitdi: “Devletüm (2) ata hele vaḳti iki eyle ben de baḳayum bir 

ḳolayın bulayım.” didi. Bir fikir ideyüm (3) dirken ħāŧırına bir nesne geldi 

dönüp atasına eyitdi: “Ey devletüm (4) ata ben cariyen bir nesne fikir eyledüm. 

Şāhum murāduňuz Sehrāb’uň helāki (5) degil mi hezār Sehrāb senüň yolına 

fedā’ olsun.” didi. Şāh söyle didi. (6) Bānū eyitdi: “Çünki Sehrāb’uň öldügin 

istersin buňa tedbīr budur kim (7) şol cezįreden kāh be kāh bir buluŧ gelüp 

ḳanda bir güzel ḳız bulup (8) ḳapup götürür gider idi. Ol yā cāzū veya cānį 

veyāħūd dįvdür. Bir kimesne ne olduġın bilmez idi. Sehrāb’ı ol (9) cezįreyi 

ta‘rīf idelüm, elbetde ol muĥālefet itmez gitmege ĥarįś (10) olur gider, eger 

anda helāk olursa şāhlara dirsiz ki göz göre (11) cürā‘et idemeyüp şöyle bir 

muħāŧarayı gönderdüm. Helāk olup (12) gitdi dirsin. Eger anda varup ol cāzū 

veyā dįv her ne ise (13) ĥaḳḳından gelür ise artuḳ dünyā ŧolusı ‘asker olsa 

hergiz (14) buňa ḳarşu ŧuramaz, bu cümlesine ġālib olur, zįrā dįvlere ve cānįye 

(15) cāzūlara ġālib olup ceng itmek Śāĥib-ḳırānlara maĥśūśdur.” (16) didi. 

Ĥaddi źātında ol diyāra yaḳın bir cezįre var idi. Ol (17) cānįbden bir buluŧ 

gelüp güzel ḳızları ḳapup getürdi. Bir kimesne (18) ne olduġın bilmez idi. 

Mihrāc Ĥān ḳızından bu cevābı işidüp (19) şād olup bu tedbīri ġāyet begenüp 

eyitdi: “Varayum vezįrlerüm ile müşāvere [45a] (1) ideyüm.” didi. Andan 

Bānū yirinden ŧurup Melik Ḳāsım’uň yanına gelüp (2) melālet ile geçüp oturdı. 

Server Bānū’nuň böyle melāletüň (3) görüp eyitdi: “Ey cānumuň cānı n’oldın 

pederine bį-ĥużūr mı (4) oldın?” didi. Bānū eyitdi: “Hįç neylersin hele śabır ile 

yab yab (5) ŧuyarsın.” didi. Ammā bu ŧarafdan Mihrāc Ĥān gelüp vüzerāsına 

(6) Bānū’nuň bu tedbīrin didükde cümlesi begenüp Nigār’a āferįn eylediler. (7) 

Bizüm bu k ̣ıśśa ħāŧırumuza gelmedi idi. İmdi ol cezįreye (8) nā-bedįd dirler idi. 

Bir kimesne anda varup śaġ gelmemişdi ve ol (9) cezįrede ne vardı bir kimesne 

bilmezdi. Rāvį eydür: Çün śabāĥ oldı. (10) Mihrāc Ĥān Ḳāsım’ı yanına da‘vet 

idüp eyitdi: “Gözüm nūrı (11) gerçi ol şāhlar gürleyüp üzerümüze geliyorlar 

ammā senüň (12) śaġlıġunda aślā anlardan ħavfum yoḳdur. Şimdiki ĥālde 

başumuzda (13) şöyle bir ĥāl vardur, dā’imā bizlere elem virür ‘aceb saňa biraz 

‘asker (14) virsem varup göresin ki ol cezįrede ne vardur bizi ol (15) belādan 

daħı ħalāś eyleseň, zįrā yā dįvdür veyā cāzūdur dirler. (16) İşte cümlemüz 

şerrinden ‘āciz oldıḳ eger varup bu derdümüze dermān (17) idüp ḳurtarırsan 

cümle diyār ĥalkınuň ħayır du‘āsın alursın.” (18) didükde Melik Ḳāsım du‘ā 

idüp: “Şāhum çün öyledür. Baňa ‘asker (19) lāzım degildür hemān bir gemi 

tedārük idüň ve ḳulaġuz virüň anlar beni [45b] (1) ol cezįreye götürsünler ve 

kendüleri ol gemide ŧurup baňa mütenāžır (2) olsunlar. Ben yalňuz varup 

göreyüm ol mevzį nedür. İnşā’allah (3) Te‘ālā her ne ise def‘ idüp ba‘de 
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geleyüm.” didi ve andan ol şāhlara (4) daħı cevāb virüp: “ ‘Askerlerin tār-mār 

idüp ve geldüklerine pişmān (5) olsunlar.” didi. Mihrāc Ĥān Ḳāsım’uň bu 

iḳdām ve ġayretini görüp (6) ĥayrān olup derūnį du‘ā eyledi ve gördi kim aślā 

emriň redd itmez. (7) Ol dem emir eyledi: “Otuz dāne fedāyi yigitler bile 

gitsünler.” didükde (8) bir kimesne ol cezįre-i nā-bedįde gitmege cürā‘et 

itmeyüp ħavf (9) eylediler. Zįrā bilürler idi kim ol cezįreden bir daħı śaġ 

gelinmez (10) evvel ecelden bunlar ḳorḳdılar, āħir varup źindāndan ölüme (11) 

müsteĥak otuz adam çıḳarup Ḳāsım ŧuymadan, Mihrāc Ĥān (12) bunlara vāfir 

iĥsān idüp ve: “Varun Sehrāb ile Sehrāb’ı ol (13) cezįreye bıraġup sizler alup 

yürüyüvirüň bunda gelin. (14) Eger ḳurtulursaňuz devlet sizüň, artuḳ azād 

olursuňuz.” (15) diyüp bunlara bir gemi virüp ol dem Melik K ̣āsım yirinden 

ŧurup, (16) Nigār’a gelüp birbirlerine śarılup Nigār aġlamaġa başladı. Server 

(17) eyitdi: “Niçün aġlarsın -inşā’allah- tįz śaġ ve sālim gine gelürüm (18) 

žāhir bilürsin bu iş şāhuň tedbīri degüldür ammā öyle (19) umarum ki beni bu 

sefere sevk ̣ idenler bir gün cāhil olalar.” didi. [46a] (1) Bānū eyitdi: “Server 

ŧoġrısı bu muħālif sefere sizi sevḳ itmek (2) benden oldı, bu ana ḳadar 

dimedüm bāri diyeyim imdi pederümi vezįrleri (3) ḳorḳutmışlar. Ben ol gelen 

şāhlara cevāb viremeyesin diyü (4) el-ḳıśśa babasıyla olan müzākereyi bir bir 

naḳil idüp evvel beni (5) ḳatlederem diyü yemin eyledi. Bir ġayri çāre 

bulamadum, bunı fikir eyledüm (6) senüň atan dedeň böyle müşkil işleri fetĥ 

iderler, ümitdür ki (7) sen de bunı fetĥ idüp cihānda bir nām ḳoyup düşmenler 

ĥacįl ola, (8) eger müyesser olmazsa ĥançere düşüp kendümi helāk iderdüm 

ammā (9) bu sefer ziyādesiyle tehlikedür. Gel ferāġat eyle atam babam 

duymadan (10) senüňle bundan gidelüm cümle dārātı terk iderem.” didi. Ḳanda 

gidersin (11) ḫāver zemįne, Ĥicāz’a, Rum’a gidersin rāžįyam didükde Melik 

Ḳāsım (12) göňlinden āferįn idüp bildi kim Bānū’nuň kendüye nice muĥabbeti 

(13) ve śadāḳati vardur. Ķāsım eyitdi: “Ey Bānū bu nice ḳābūldür benüm 

cānum tende (14) iken düşmandan yüz çevirmem ve ḳaçmış nāmuň ḳabūl 

itmem -inşā‘allah- (15) cümle Türkistān’ı fetĥ idüp ve şāhlarını müslimān 

iderem, hemān (16) bizi göňülden ferāmūş itme.” diyüp vedā‘ idüp ol dem otuz 

(17) dāne adamlar ile gemiye girüp gitdiler. Rāvį eydür: Bu gemiye zindāndan 

(18) çıḳarup ḳoduḳları otuz adamuň biri ziyāde bahādır kimesne idi. (19) Bir 

gün serĥoşluḳ eylemiş on adam ḳatlidüp güciyle ele getürüp [46b] (1) Mihrāc 

Ĥān öldürmege ḳıyamayup zindāna aŧmışdı. Adına Şābūr (2) Türk dirlerdi. 

Bunı zindāndan çıḳarup ol otuz nefere baş (3) eylemişdi. Bu kez Şābūr Türk 

Melik Ḳāsım’uň evzā‘ ve cįgerdārlıġuň (4) görüp Melik Ḳāsım’uň yanına 

gelüp eyitdi: “Ey Server hįç bilür misin (5) ḳanda giderüz?” Melik Ḳāsım 

eyitdi: “Ne bileyim işte bu dem beni (6) öldürmek istemişler. Bir düşman 

bunda öldürme şöyle bir (7) muħāŧarālı cezįre vardur anda gönderün. Yā bu dir 

ki anda ölür yāħūd (8) ol şehri üzerümüzden def‘ ider śoňra gene bir çāre 

idevüz.” dimişler (9) ammā siziň ĥāliňüz nedür?” didi. Şābūr Türk gülüp 

eyitdi: “Server (10) biz de sencileyün maġżūbuź ammā hele bizler senüň 

sebebine ḳurtulduḳ. (11) Bizler seni hemān ol cezįreye bıraġup, ol sā‘at girü 
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dönüp gelevüz (12) zįrā ol cezįreye nā-bedįd dirler ve bir adına daħı cezįre-i bį-

ḳarār dirler. İmdi (13) ol cezįreye her kim düşerse bir daħı girü gelmek 

mümkün degildür ve cezįrede (14) ne vardur bir kimesne bilmez imdi bizler 

zindānda maĥbūs idük her birümüz (15) ölüme müsteĥaḳ idüp ‘aceb ne zamān 

öldürürler diyü müteraḳḳıb olup (16) gördük, gelüp bizi ḳurtardılar. Seni ol 

cezįreye bıraġup (17) ḳaçup gelevüz beni bunlaruň üzerlerine serdār eylediler.” 

didi. Melik (18) Ḳāsım gülüp eyitdi: “Hiç elem çekmen ḳurtulursaňuz ben 

sizüň ħalāśuňuza (19) sebeb ol dem hiç melāmet çekmen hemān beni anda 

bıraġup sizler ḳanda [47a] (1) giderseňüz gidüň.” didükde Şābūr Türk 

Ḳāsım’dan bu cevābı işitdükde (2) göňlünden taĥsįn idüp ve ḳalbinden bir 

muĥabbet k ̣opdı, dönüp Ḳāsım’a (3) eyitdi: “Server sen ne dįne ŧaparsın ben de 

ol dįne girüp (4) ḳulluġun ḳabūl idem.” didi. Melik Ḳāsım eyitdi: “Ben dįn-i 

İslāmdanum şer‘įāt-ı (5) Ĥažret-i İbrāhįm-i Ĥalįlullāh dįnidür, ġayrisi hep 

bāŧıldur.” didi. (6) Şābūr Türk işidüp hemān cān-ı göňülden imāne geldi ve 

eyitdi: (7) “Server bu dem ħāŧırın ħoş ŧut işin rāstdur -inşā’allah- (8) menśūr-ı 

mužaffer olup śaġ ve selāmet çıḳup ve şimden girü ben (9) senden ayrılmam 

ben seni anda eylenüp deryā kenārına tā sen öteden (10) gelince ŧuralum.” didi. 

Melik Ḳāsım begenüp Şābūr’a göňlinden muĥabbet (11) eyledi. İşte Ĥak 

Te‘ālā bunlara muvaffāḳ hevā kerem idüp, bir gün gelüp (12) cezįreye irdiler. 

Bir yüce k ̣ayadur yaya girüp gitmemiş (13) ve bir yol var bir ‘araba ancaḳ 

sefer-i gemiyi ol aralıġa śoḳdular. (14) Melik Ḳāsım ŧaşra çıḳup bunlara eyitdi: 

“İmdi sizi Ħudāya ıśmarladum. (15) Bunlar da Ħudā mu‘įnüň olsun Server.” 

didiler. Ḳāsım eyitdi: “İsterseňüz (16) varuň gidüň, isterseňüz bunda ŧuruň.” 

didi. Şābūr Türk eyitdi: (17) “Server kerem ile ben de senüňle böyle gideyüm, 

senüň iştiyāḳına taĥammül idemem.” (18) didi ve hemān ŧaşra çıḳup 

yoldaşlarına eyitdi: “Buradan bir yire gitmen (19) hemān bunda ŧurup bizi 

bekleyüň.” didi. “İnşā’allah bizler gelürüz.”[47b] (1) didi. Anlar da: “Uġruňuz 

ħayır olsun.” diyüp arḳalarınca du‘āya meşgūl (2) oldılar. Melik Ḳāsım Şābūr 

Türk ile cezįrenüň içine girüp (3) gitdiler. Āħir gelüp bir vįrān şehrüň içine 

irişdiler, gördiler bir (4) diraht sāyesinde bir pįr-i nūrānį oŧurur. Ḳāsım pįri 

gördükde (5) el sinede selām virdi. Pįr de Ḳāsım’uň selāmını alup: “Ey ġāfil 

(6) yigit sen böyle tehlikelü yirde ne ararsın bu bį-emānda bu cān (7) pazarında 

ħūd bunda benį adam yoḳdur sen ne ararsın” didi. Melik (8) Ḳāsım eyitdi: 

“Pįrim neyleyüm bizi de hālimüze ḳomadılar yoḳsa ben (9) bunda neylerüm 

ammā siz kimsiz ki  böyle tenhā yirde ne ararsız?” didi. (10) Pįr eyitdi: 

“Gözüm nūrı ben bunda Allah emriyle saňa geldüm, naśįĥat (11) idem imdi 

oġlum ol bulut ki bulut gibi hevādan žuhūr ider gelüp (12) bir maĥbūbe ḳızı 

ḳapup bunda getürün bir cāzūdur ve gine bunda seni (13) gördükde saňa daħı 

buluŧ şeklinde gelse gerekdür, zinhār ġāfil (14) olmayup ve ħavf itmeyüp ol 

buluŧ oḳ atup cāzūyı urasın (15) eger ħavf idüp uramazsan başdan çıḳarsın.” 

diyüp ġā‘ib (16) oldı. Rāvį eydür: Meger ol pįr mübārek Ĥażret-i Ĥızır 

‘Aleyhisselām (17) idi. Melik Ḳāsım çünki pįrden bu cevābları işidüp ve gā’ib 

(18) oldıġın görüp ziyāde taaccüp idüp: “ ‘Aceb bu pįr kim idi. (19) Bize 
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ḳılavuz olup, cāzūnuň cengini ta‘lįm eyledi.” diyüp andan [48a] (1) biraz daħı 

gidüp Melik Ḳāsım eŧrāfına nažar idüp baḳar ki gördi kim bir cānibde (2) bir 

siyāh ŧaşdı bir sütūn degilmiş yanına gelüp sütūnuň altına ŧaşlar (3) komışlar. 

Nerdübān gibi Melik Ḳāsım nerdübāne baśup ol nerdübāndan yuḳaru (4) çıḳdı 

gördi öyle mücellādur ki adam āyine gibi içinde görinür baḳup gördi kim (5) 

ḳıble ŧarafında tārįħ ḳazımışlar oḳuyup: “Ey zamāne ile bunda gelen şeh-süvār 

(6) çün götüre bunda seni rūzgār ben de zamānında bir pād-şāh idüm, yüz elli 

sene (7) ‘ömür sürüp bu aralara hüküm iderdüm. Bir köye bir kimesne gelüp 

mihmānumuz oldı. (8) Meger anuň bir dįv ve hem cāzū ħaśmı var imiş.” Baňa 

eyitdi: “Şāhum bir cāzū (9) elünde zebūn olup ḳaçdum, bu dem ħak-i pāyine 

geldüm, imdi lütf idüp beni (10) śaḳla śoňra size ḳat ḳat müḳāfāt olur.” didi. 

Ben de buňa merĥamet (11) idüp sarāy ve ĥiźmetkārlar virdüm, nā-gāh bir gün 

taĥtumda oturdı ki ekserden (12) bir ‘ažįm getürdi ḳoydı: “Bre nedür?” diyince 

anı gördim ŧoḳsan arış ḳadd çeker (13) bir ifrįt başı ḳurŧ başına beňzer ve arslan 

pençelü ejderhā ḳuyruḳlu (14) lā‘įn çık ̣a gelüp gördim ki ol benüm mihmānum 

olan kimesnenüň başı elinde ol (15) lā‘įn gözüm öňinde şehrüm ĥarāb ve cümle 

ḳapumı ḳırup helāk eyledi ve beni ŧutup (16) esir eyledi. Ben bį-çāre lüŧufla 

eyitdüm: “Ey Sehrāb baňa böyle itmekden murādın nedür (17) ve beni niçün 

esir eyledüň ve beni neylemek dilersin ve ben bir pįr kişiyem.” didüm. (18) 

Mel‘ūn eyitdi: “Ey nā-bekār ħākį ol benüm ħaśmum idi. Sen anı yanına alup 

(19) ri‘āyet eyledüň hįç benüm adum işitmedün mi ve benden k ̣orḳmadun mı 

kim benüm ħaśmuma [48b] (1) ri‘āyet idesin? İşte bu işleri ben saňa anuňçün 

işlerüm ve hem bu cezįrede (2) Nerimān Şāh daħmesi vardur, murādum ol 

daħmeyi mekān ŧutmaḳdur ve cezįrenüň (3) ħalkuň cümlesüni ol sebebden 

ḳıram.” didi. Çünki ol lā‘įnden bu sözleri (4) işitdüm, eyitdüm: “Yā Sehrāb 

anları helāk eyledin, bārį beni bu adamlarum ile bir (5) adamıźād olan yire 

bıraḳda anda ma‘āş idelüm.” diyü niyāz eyledüm eŝer itmedi. (6) baňa eyitdi: 

“Śoňra ĥālini şikāyet idüp üzerüme bir ħasım getürüp intiḳām (7) ḳaśd idesin ol 

olmaz hemān bunda olınca ŧur adamlarına daħı emān (8) vireyüm.” diyü bir 

vezįrüm ve birḳaç ĥiźmetkārum bırak ̣dı. Śoňra ricā eyledüm: “Bārį (9) aźād 

itmedüň dünyāda nāmum žāyi‘ olmasun bārį bir sütūn diküp serencāmum (10) 

yazup bizlerden śoňra gelenler oḳurlar ise ħayır du‘ā ile rūĥumı yād ideler.” 

(11) diyü, icāzet alup bu sütūnı diküp serencāmum tahrįr eyledüm ve ben de 

ĥayvānlar (12) gibi otlayu otlayu helāk ol dem śaḳınup zinhār ġāfil olmayasın 

(13) bunı oḳuyup ŧuymadan girü gide bilürsen ħalāś olursın. Eger senüň (14) 

bunda geldügin ŧuyarsa benüň cānuň olsa biri ħalāś olmaz bu lā‘įne (15) ancaḳ 

görk ser-pįrler ziyāde sāħirdür.” dimiş. Çünki Melik Ḳāsım (16) ol tārįħde bu 

cevābları görüp oḳuduḳda bu mel‘ūnun böyle siħirbāz (17) oldıġından elem 

çeküp ħavfa düşdi, zįrā daħı kendü ibŧāl-i sihre mālik (18) olmamış idi. Śoňra 

Ĥażret-i Ĥıżır ‘Aleyhisselām da ism-i a‘žam ögrenüp (19) ve tāziyāneye mālik 

ola andan eyitdi: “Yā budur ki  bu yolda cān-baş virem veyāħūd [49a] (1) ol 

pįrüň ta‘lįmi üzere oḳıyla urup helāk iderem.” diyüp śıdḳıyla (2) ĥaḳḳa śıġınup 

tevekkül-i ħüdā ḳılup ileri yüridi. Meger görüň ser-ejderhā (3) dem-nerre daħı 
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ol cezįre pādişāhından k ̣alma bir yüksek köşk var (4) idi. Ol köşkden cümle ol 

cezįrenüň içi ve ŧaşrası görinür idi. (5) Gürg-i ser-nerre daħı ḳızlar ile oŧurup 

‘işret iderdi. Nā-gāh (6) anı gördi iki atluyı pāk ve bį-pervā muśāĥabet iderek 

kendü (7) köşkini arz idüp gelürler, bu kez fikir idüp: “Bunlar benüm ḳaśdıma 

(8) gelürler. İmdi bu ĥerįfler ħayırlu kimesnelere beňzemez, ĥızır gerekdür ve 

bunlara (9) aşkāra ḳarşu varmaḳ olmaz.” diyüp lā‘įn hemān yirinden ŧurup bir 

kere (10) peyker ‘amūdı var idi. Mermerden hemān anı ḳapup andan bir siĥir 

idüp (11) bir buluŧ resmünde Melik Ḳāsım’uň ḳaśdına yüridi. Ḳāsım daħı 

Şābūr (12) Türk ile muśāĥabet idüp: “ ‘Aceb şu mel‘ūn ḳanda ola?” diyüp (13) 

giderken ol ḳaśırdan bir gürüldi ve bir gütürdi peydā olup dünyā (14) zelzeleye 

gelür gibi Melik Ḳāsım ‘aceb ne ola dirken nā-gāh mel‘ūn (15) buluŧ renginde 

hevāya çıḳup, yuḳarudan aşaġı bunları ḳapma (16) ḳaśdıyla ġazlayup inerken 

Ḳāsım’uň ‘aḳlına pįrüň naśįĥatı (17) gelüp hemān tįz destlik idüp el tįr-kemāne 

urup tevekkül (18) ol buluŧa bir oḳ atdı. Ol maĥalde hemān bir ŧarafa şöyle 

çınladı ki (19) ol cezįre śadā ile tolup bunları yalanlayup baḳışa düşdiler.[49b] 

(1) Nā-gāh bir de anı gördiler kim gürg-i ser-ejderhā-dem ŧoḳsan arış kadlü (2) 

bir ‘ifrįt yuḳarudan aşaġı düşüp zįr ü zeber oldı. Meger Ḳāsım (3) oḳ ile 

uyluġından urmışdı ḳan aḳmaġla lā‘įnüň siĥri ibŧāl (4) olup gitdi aşaġı düşdi. 

‘İfrįt it cānlu pāresine baḳmayup (5) hemān umuduň ḳapup Ḳāsım’uň üzerine 

yürüdükde zįrā ḳan aḳmaġla (6) siĥir itmege muḳayyed olmadı. Yıldırım gibi 

yürüdükde Şābūr Türk (7) baḳdı. Melik Ḳāsım ŧurur hemān at sürüp ‘ifrįyyetüň 

öňin (8) alınca cāzū ol elinde olan ‘amūdı Şābūr’a ĥavāle eyledükde (9) Şābūr 

gürz berāber virince gürz elinden fırlayup baş ḳaçurup (10) arḳaya alduḳda 

siperi hurd olup ve altındaki atun beli ḳırılup (11) zįr ü zeber olınca Melik 

Ḳāsım bre lā‘įn neyledüň diyince: “Ey nā-bekār (12) ĥākį seni de aślına 

ḳavuşduram.” diyüp, Melik Ḳāsım’uň (13) üzerine yürüyüp bir gürźin ĥavāle 

eyledi. Server gürz berāber virüp (14) gerçe men‘ eyledi ammā elem çekdi. 

Lā‘įn Ḳāsım’ı śaġ görince yir (15) ġażab debre bir ‘amūd daħı ĥavāle idince 

Server: “Bre lā‘įn ben (16) senüň hamālun mıyum?” diyüp dal-tįġ-ı āteş-tāb 

olup gürz (17) gürleyüp yuḳarudan inerken muĥarrif öyle bir tįġ urdı kim (18) 

bir ḳoluyla başı hevāya perrān olup gitdi. Bir ḳara daġ miŝāl (19) yıḳılup Şābūr 

Türk’ünde ‘aḳlı başına gelüp bunların seyrin [50a] (1) iderdi. ‘İfrįyyetün helāk 

oldıġını görince Ḳāsım’a taĥsįn idüp: “Server (2) ġazān mübārek olsun.” diyüp 

Melik Ḳāsım’uň ayaġına düşdi (3) ve eyitdi: “Ben ḳuluň emriyle varup gemide 

olanlara müjde ideyüm ve bunda (4) getüreyüm.” didi. Sür‘atle gelüp 

yoldaşlarına Melik Ḳāsım’uň cāzūyı (5) helāk eyledügin müjdeleyüp anlar da 

şād olup tįz yirlerinden ŧurup (6) iki adam gemide ḳalup bāḳįsi gelüp 

‘ifrįyyetüň  görüp (7) ĥayrān olup: “Ġażaňuz mübārek olsun Server.” diyüp 

du‘ālar eylediler. Andan (8) Melik Ḳāsım bunları alup lā‘įnüň sarāyına gelüp 

gördi. Sarāyda ḳırḳdan (9) ziyāde k ̣ızlar var. Ḳızlar Ḳāsım’ı ve Şābūr’u 

gördüklerinde ḳızlar bunlara (10) acıyup: “Bre adamlar bizler belāya uġraduḳ, 

sizler bunda yine geldüňüz.” (11) diyüp aĥvāli didüklerinde Melik Ḳāsım da ol 

ḳızlara: “Cāzūyı ben helāk (12) eyledüm.” diyü bunlara ĥaber virdükde bunlar 
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işidüp şād ü ĥāndān olup (13) ĥaḳḳa şükür ve Server’e du‘ālar idüp gelüp 

ayaġına düşdiler. Bu ḳızlaruň (14) ekŝeri şehr-i Tūrān’dan idi ve kimi şehr-i 

Belħ’den ve Buħara’dan idi. Andan (15) Melik Ḳāsım ve Şābūr veŝā’irleri ile 

sarāyı ve ḳaśrı temāşa (16) idüp çoḳ ‘acāyib ve ġarābānlar görüp ve çoḳ māl ve 

ĥazįne ve yādigārlar (17) la‘l ve cevahir-i bį-nihāye bulup ve yanında olanlara 

ol ḳadar māl iĥsān (18) eyledi kim cümlesi ġanį olup her biri sāź u ĥandan 

oldılar ve Server’üň (19) saħāvetine āferįn eylediler. Andan Melik Ḳāsım ol 

ḳızları öňine getürüp [50b] (1) her birine ol ḳızlardan begendügin virdi bunlar 

dibelik şād oldılar. Andan (2) ḳızlar ortaya ni‘metler getürüp oturup źevk ̣ ü 

śafāya meşġūl oldılar (3) ve her biri k ̣ızlaruň śefāsını sürüp anda Melik Ḳāsım 

eyitdi: “Bunda (4) Nerimān Şāh daĥmesi var imiş ‘aceb ḳanda ola bir varup 

görsüň (5) zįrā dedem ve atam bu ḳadar ŧılsımlar fetĥ idüp ve bunca 

yādigārlara mālik (6) olmışlar. Bu daĥme daħı baňa müyesser olup ola kim 

benüm nāmuma ola dedem (7) Śāĥib-ḳırān ĥużūrına varup sā’ir serāperde 

erenlerine bulışup (8) ser-güzeştüm ĥikāyet olınduḳda ejderhā helāḳ idüp ve 

Nerimān gibi (9) bir dilāverüň daĥmesine fetĥ itdügüm ħaber virdigümde 

erenler arasında (10) ejderhākeş ve ŧılsım-küşād diyü anladuḳda erenler 

arasında raġbet ve (11) i‘tibārumuz ziyāde olur.” didi. Andan ol ḳızlara:           

“ ‘Aceb bunda bir Nerimān Şāh (12) ŧılsımı varmış ‘aceb ḳanda ola bilür 

misüňüz?” didükde ḳızuň (13) biri Ḳāsım’uň öňinde du‘ā idüp: “Ey Server bu 

mel‘ūndan çoḳ cefālar (14) çekdük ḳaçuň bizlere ħışm eylese ol ŧılsıma getürüp 

ĥabis iderdi (15) ve nicesi anda helāk olup gitmişdür.” diyüp ĥaber virdi. Melik 

(16) Ḳāsım işidüp şād oldı. Hemān Ḳāsım refįḳlerini alup ol (17) ŧılsımuň 

yanına gelüp gördiler bir ħiśār renginde bir ḳubbe binā itmişler (18) eŧrāfı 

muĥkem dįvār ḳubbe orŧa yirde üstād buňa bir żiyā urmış ki  (19) aňa insānuň 

çehresi görinür. Ḳāsım biraz temāşā idüp dolaşdı: [51a] (1) “ ‘Aceb bunuň 

fetĥi ne yüzden ola?” diyü gezerken k ̣apunuň üst eşiginde birḳaç (2) saŧır yazı 

görüp oḳuduḳda zamānıyla bunda gelen şehriyār çün getüre (3) bunda seni 

rūzgār ben de zamānumda Nerimān ide ḳahramān ḳatledem. Bu ŧılsımı (4) fetĥ-

i murād iden kimesne eger el İbrāhįm ve nesl-i İsmā‘įl’den Ĥamza oġlu (5) 

Rüstem ‘Alemşāh cįger-kūşesi Melik Ḳāsım iseň bu ḳapudan ḳarşu on (6) yidi 

adım śayup varduḳda: “Ol yiri ḳazasın bir bir mermer ŧaş çıḳar (7) ḳaldırup 

ŧaşra bıraġmasını anuňda altından bir demür ḳapunuň žāhir (8) olur ħalḳasına el 

urup bir žorda ḳoparasın. Eger iki veyā (9) üç žor idersen zaĥmet çekersin 

kepengi ḳaldurup bir cānibe (10) bıraḳduḳda bir dehlįz nümāyān olur. Yidi 

ayaḳ nerdübān ile inesin (11) aşaġıda çarħ vardur durmaz döner. Ol çarħı gürz 

ile urup (12) bozasın ol dem ḳapu açılur ħavf itmeyüp içerü giresin ḳarşuna 

(13) bir ḳapu daħı gelür, anuň da tārįħi üzerinde beyān olınmışdur. Aňa göre 

‘amel (14) idesin.” dimiş. Server girü dönüp yanında olanlara eyitdi: 

“Gördüňüz mi (15) bu ŧılsım benüm nāmuma baġlanmış.” diyüp bunlar da şād 

olup andan (16) Sulŧān Ḫāver on yidi adım śayup ol yire nişān idüp (17) ol 

dilāverlere buyurdı. Orayı ḳazup Ḳāsım ŧaşı gördükde bir (18) eliyle ŧutup öyle 

bir ‘ažįm mermeri ḳavrayup ḳoparup bir cānibe (19) bıraḳdı. Bunlar Melik 
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Ḳāsım’uň k ̣uvvetine taĥsįn eylediler. Server gördi [51b] (1) ŧaşın altında bir 

temur kepenk žāhir oldı. Server ħalk ̣asından (2) ŧutup zor idüp kütür kütür 

yirinden ḳoparduḳda bir ‘ažįm siyāh (3) tütün žāhir oldı. Server girü çekilüp 

duĥān tamām çıḳup kesildi (4) gördi kim bir nerdübān žāhir oldı. Server girüp 

gördi bir çarħ var (5) öyle döner ki göz irmez, Ḳāsım bir gürz urup ol çarħı tār-

mār (6) eyledi. Nā-gāh bir ŧarāfa öyle çatladı ki ol ŧaşrada olan (7) dilāverlerüň 

‘aḳılları gidüp yüzleri üzere düşdiler. Server (8) daħı sersem oldı kendüyi cem‘ 

idüp yuḳaruya çıḳdı. Ol adamlaruň (9) daħı ‘aḳılları başlarına gelüp gördiler ki 

daĥme ḳapusı küşād olmış (10) bunlar ĥayrān olup:“Ḳāsım ol k ̣apudan içerü 

girüp gitdi. Anlar da (11) bir ḳapuya daħı gelüp üzerinde birk ̣aç saŧır yazu 

görüp śaġ (12) ŧarafda olan ħalḳayı yidi kere śol ŧarafına çeviresin ḳapu küşād 

(13) olur.” dimiş. Ḳāsım da öyle idüp k ̣apu açıldı. İçerü girüp (14) gördi bir ulu 

meydāna ve bir ‘ālį dįvānhāne kim eŧrāfında ḳırḳ oŧalar (15) var, başḳa başḳa 

her birinüň ḳapusı kimi açıḳ ve kimi k ̣apaludur (16) ve miftāĥları üzerinde ve 

beyāz mermerden seksen arış ḳaddiyle (17) Nerimān’uň taśvįrin düzmişler, 

śanki ĥayātda gibidür ḳıyās (18) olınur. Melik Ḳāsım görüp ĥayrān oldı ve 

tasvįrüň gögsünde (19) birḳaç saŧır yazu var. Ḳāsım oḳuyup dimiş ki: “Ben ki 

zamānumda [52a] (1) Nerimān ibn-i ḳahramān ḳatledem rub‘-i meskūne 

śıġamayup kūh-ı Ķāf’da (2) daħı ne çoḳ erlikler ve hünerler eyledüm. Dünyāyı 

seyr ü şikār ider ki bir gün (3) yolum bu cezįreye uġrayup gördim. Eskiden 

bunda bir şehir varmış (4) ve bu cezįrenüň āb-ı hevāsını begenüp ol şehri 

ma‘mūr eyleyüp bir nice (5) yıllar śafā ile ‘ömür sürdüm ammā āħir bir gün 

şikāra binüp ġurūr ile (6) giderken bir ḳarıncadan atum ürküp bir yire urduḳda 

helāk oldım. (7) İmdi bu fānį dünyādan nā-murād gitdüm. İmdi ey Dilāver 

benden (8) ġayret alup śaḳınup ḳuvvetine maġrūr olmayasın. Saňa dāi’mā 

ḳuvveti (9) viren ħüdāya şükür idesin bu dünyā bir kimesneye bāḳį ḳalmaz. Bu 

ḳadar (10) ‘ömür sürdüm āħir dünyādan el çekdüm. Server senüň içün filān 

(11) hücrede bir ḳat ālāt-ı ĥarb ḳodum ve on iki biň ‘askere yetecek (12) 

cepĥāne ve yüz ḳırḳ ḳubbe üzerine ḳurılur bir bār-gāh ve bu ḳadar (13) 

yādigārlar k ̣omışam. Alup ġazā eyledükçe benüm rūĥum ħayır du‘ā ile yād (14) 

idesin.” dimiş. Server-i ‘alemşād olup el ḳaldurup Nerimān (15) Şāh’uň rūĥına 

du‘ālar eyledi. Andan ol ĥücreye gelüp ol śanduġı (16) bulup içinden bir 

muraśśa‘ tįġ ve cebe ve kemer ve ĥançer ve ŧolga ve sir-ü gürz (17) ve nįze ve 

tįr-i kemān otuz altı pāre ālāt-ı ĥarb ve esbāb-ı ħarbi bulup (18) giyinüp 

ḳuşandı ve sā’ir ĥücrelerde nice ve nice ‘acāyib bād-kār temāşā (19) idüp ol 

daĥmeden ŧaşra çıḳdı. Anda olanlar Serveri gördiler kim bir [52b] (1) heybet 

ve śalābet baġlamış kim gūyā Nerimān zamān kendüsidür. Cümle segirdüp (2) 

gelüp mübārek olsun Server didiler. Taĥḳįḳ bildiler kim śāĥib-i sa‘ādet (3) 

olacaḳdur ziyādebiň cānıyla ĥiźmetinde oldılar. Server bunları (4) yanına alup 

ŧılsımdan içerü girüp ol bārgāhı ve sā’ir yādigārları (5) cümle ŧaşra ŧaşıdılar 

andan gemiye getirüp ḳodılar. Ol ḳadar māl (6) çıḳardılar ki bį-ĥesāb ve Melik 

Ḳāsım ol kimselere ol ḳadar māl virdi kim (7) şerminde oldılar ve andan 

‘ifrįtüň kellesini alup gemiye girüp (8) muvaffāḳ eyyām ile: “Ķandasın Turan-ı 
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zemįn?” diyüp gelmekde ammā bu ŧarafdan (9) ol zamānki Erzeng Ĥān ve 

Ŧamġāc Ĥān gelüp Turan’a üç menzil ḳalduḳda (10) tekrār Mihrāc Ĥān’a nāme 

yazup elçi düzüp gönderdiler. Çün elçi gelüp (11) Mihrāc Ĥān bulışup nāmesin 

virdi. Mihrāc Ĥān alup nāmede (12) dimiş ki: “Ey pįr-i nā-ĥalef çünki ol bį-

gāne nā-bekār oġlana ḳızuň (13) virüp ve nāmemüz ile başın kesüp, yā-bend ile 

bize göndermeyüp, (14) bizleri adam yirine śaymayup, sözümüz dinlemeyüp 

böyle ažhār-ı ‘adāvet (15) eyledüň. İmdi vefātına ĥāžır ol işte bu ḳadar ‘asker 

ile üzerine (16) varduḳ ve hem öyle ki bizlere ḳarşu ŧurasın bā-ħuśūś (17) bį-

gāne-i ‘ālem-i Śāĥib-ḳırān Türkistān Gerdesb ile Sehrāb muḳābil (18) olmaġa 

ḳadar olur mı ḳıyās idersin. Biz saňa bu ḳadar ĥimāye iderüz. (19) Sen dā’imā 

ŧaraf-ı ħilāf da olup bizlere bu‘ż idüp ve ḳızuň bize[53a] (1) virmedüň. İmdi 

görelüm ‘āḳıbetüň nice olur.” dimiş. Çünki Mihrāc Ĥān (2) nāmeden bu 

cevābları işidüp ziyāde nādim oldı ki dārū virüp (3) MelikḲāsım’ı 

göndermedügine cān başına śıçrayup nice idecegin (4) bilemeyüp elçiye cevāb 

virecegin bilmedi. Āħir yirinden ŧurup ḳızınuň (5) ḳatına gelüp aĥvāl şöyle 

oldı:“Ḳızum nice olur ĥālümüz?” didi. Mükerreme (6) Bānū eyitdi: “Devletüm 

ata ne var bunda elem çekecek hemān ŧoġrı söyle (7) ben ol dilāveri ŧutup 

baġlamaġa ḳādir ola bilür miyem evvelā bizler (8) üç şāhlar bu ḳadar 

‘āskerümüz ile bir ejderüň def‘ine çāre idemeyüp (9) ol yālňuz bir başıyla 

varup helāk ide ve ol şir-i kebįr bilürsiz ki  (10) ne belāyı āsumān idi. Anı daħı 

bir tįġ ile iki pāre eyledi. Eger ĥile (11) dirseňüz oġullarıňuz ĥod bir kere ĥįle 

idüp dārū virüp bende (12) çekdiler ve üç biň ‘askerleri de var idi. Ol yālňuz 

bir başıyla (13) neler işledi ve ben ne idem ki baġlayup size gönderem çünki 

oġullaruňuz (14) bende çekdiler idi. Niçün ḳatledemediler yāħūd niçün alup 

götüremediler (15) yā anlara da ben mi mānį‘ oldım gine ol Sehrāb bu ḳadar 

ħalḳuň içinde (16) bendelerin ḳırup benüm Şeb-revį gibi bir pāy-i taĥt 

pehlüvānum iki pāre idüp (17) ve sizüň oġullarıňuz da ölüme berāber zaĥm 

urup ve üç biň ‘askeri (18) nücūm sā‘atde bir başıyla tār-mār idüp bu nice māl 

ve eşyālarını bıraġup (19) güciyle başlarını ḳurtarabildiler. Ben oldıġum içün 

nideyüm bir belādur [53b] (1) başuma geldi ben de başum ḳorḳusından aňa 

madara idüp öyle geçindüm. Belkim (2) beni daħı öldürüp taĥt ü tācum 

elümden ala direm ammā sizüň de ħāŧırıňuz (3) fedā’ idemeyüp bu kere gine 

ĥile idüp sizüň ħāŧırıňuz içün bir (4) taḳrįb cezįre-i nā-bedįde gönderdüm ki 

anda helāk olup gide ammā (5) ŧali‘uňuza helāk olursa sizler de ve biz de anuň 

şerrinden ħalāś (6) olup ḳurtulurız. Eger gine ölmeyüp śaġ gelürse nihāyet ol 

zamānda (7) üçümüz bir olup üşendi idelüm ola kim öldürebileydük.” diyüp: 

(8) “Yüzlerine gülüp böyle cevāb viresin anlar da senüň bu sözünden (9) ĥaž 

idüp ‘adāveti ḳaldırup barışurlar ammā devletüm ata benüm bildigüm (10) 

budur ki Sehrāb śaġ ve sālim gelecek olursa anlara degil anlar gibi (11) çoḳ 

şāhlara cevāb virüp cānlarından bį-zār ider ve vilāyetlerin (12) elleründen alur. 

Ben ol dilāveriň gögsüni ziyāde ‘ālį gördim eger ol (13) cezįreden daħı yüz 

aḳlıġı ile gelürse ve gelür görürsin.” didi. (14) Mihrāc Ĥān: “Berħüdār ol 

ḳızum eyü didiň.” diyüp, du‘ā iderek ŧaşra (15) çıḳup vezįrlerine emir eyledi. 
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Bu siyāḳ üzere Erzeng ve Ŧamġāc Ĥān’a (16) bir nāme yazup ve biraz 

hedāyālar düźüp elçiye ri‘āyet olınup elçi de (17) nāmei’ alup Mihrāc Ĥān’a 

vedā‘ idüp sorup bir gün elçi Erzeng (18) Ĥān ile Ŧamġāc gelüp nāmei’ 

virdükde anlar da nāmei’ alup ḳırāat (19) idüp mefhūmı ma‘lūm oldıḳda 

Gerdesb eyitdi: “Vāḳı‘a Mihrāc Ĥān’uň[54a] (1) bu sözleri gerçekdür ve hem 

ma‘ḳūldur. Mihrāc oldıġuçün (2) neylesin bir bį-gāne bir yirden gelüp žuhūr 

eyledi ve k ̣ızına (3) ġalebe idüp iḳrārı üzere ol da virdi andan varup (4) her ne 

ĥāl ise ejderi ve arslānı helāk idüp ve bizüm (5) şehzādeleri daħı zaĥmdār 

eyledi ve üçinüň ‘askeri (6) perişān idüp kendünüň Şeb-revį gibi ḳalb-i ḳuvvet 

(7) eyledigi bir pāy-i taĥt pehlüvānuň ḳatleyledi. Anuň (8) artuḳ bu ħuśūśda 

gözi ḳorḳup ġayri (9) çāresi yoḳ. Şimdi gör imdi bir takrib (10) cezįre-i nā-

bedįde śalup helāk olsun (11) içün göndermiş. Elbetde anda helāk (12) olur 

gider fitne ü fesād def‘ (13) olup ḳurtuluruz. Eger ölmeyüp (14) śaġ gelürse biň 

Sehrāb (15) daħı olursa ben ĥaḳḳından (16) gelürüm.” didi. Bu cild (17) daħı 

bunda tamām (18) oldı, tamām (19) oldı. 

 

Derkenar: Ol bir cildinde baḳalum Ḳāsım cezįreden gelüp ne getürdiler olsa 

gerekdür. Bārān ĥaž idüp śafā-yāb olalar... 
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-A- 
 

āb (F.) Su.         

āb-ı revān Akar su: 10a/10. 

āb ü havā Hava ve su: 4a/2, 52a/4.                    

acı Kırıcı, üzücü, incitici: 22b/13.    

‘Abadullah(A.) Özel isim: 29b/5.  

‘acaba (A.) Şüphe, tereddüt ve merak çağrıştırır: 14a/14, 35a/16.   

‘acāyib (A.) Garip ve şaşılacak şeyler: 50a/16, 52a/18.  

‘aceb(A.) 1. Acaba: 4a/10, 4b/3,9, 13a/2, 13b/19, 16a/19, 23a/2,4, 34b/1, 

36b/8, 41b/10,12, 42b/9, 45a/13, 46b/15, 47b/18, 49a/12,14, 50b/4,11,12, 

51a/1, 2. Garip, tuhaf: 11a/19, 36b/8.  

‘acele (A.) Acele, çabuk davranma zorunluluğu: 39a/17.    

acı-1.Vücudun bir yeri ağrılı olmak, ağrımak, sızlamak: 35a/5, 2. Başkasının 

durumundan üzüntü duymak hâline kederlenmek: 19b/11, 44a/16, 50a/10.   

acık- Açlık duymak, yemek yeme ihtiyacı duymak: 9a/18, 30b/7.   

ācilen (A.) Tezelden, gecikmeden:12a/7.     

‘āciz (A.) Zayıf, güçsüz: 20a/2, 23a/12. 

‘āciz ol-Güç yetirememek, güçsüz kalmak: 21a/6, 45a/16. 

aç Yemek yeme ihtiyacında olan, tok olmayan: 21b/3. 

aç-Bir şeyi kapalı durumdan açıkduruma getirmek: 7a/5, 10b/10, 22a/17, 

31b/13, 32b/1, 38b/12, 51a/12, 51b/13,15.  

açmaz İçinden zor çıkılır durum: 39a/10.  

ad İsim, nam, şöhret: 4b/4,15, 16a/7, 20a/1, 23b/19, 24a/17, 36a/9, 39b/1, 

46b/1,12, 48a/4, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

adını al-Kendisine ad verilmek: 6a/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ādāb (A.) 1. Terbiyeler, utanmalar: 4a/18,17, 5a/12, 8a/15. 

adam (A.) İnsan, birinin yanında ve işinde bulunan kimse: 3a/17, 5b/20, 

8b/7,8, 11, 9a/3, 15a/15,16,17,19, 15b/7,14, 16a/5, 16b/5,16,19, 17a/10,15, 

17b/12, 18a/5,18, 18b/18, 19a/4,10,11, 19b/6,17,19, 20b/14, 21a/6,14, 22a/6, 

23b/14, 24a/1, 24b/1,2,18, 25a/11,19, 26a/7, 26b/1,17, 27a/6,13, 29a/2, 32b/9, 

33a/3,4, 33b/11, 37a/6,14, 37b/16, 40a/15, 45b/11, 46a/17,19, 47b/7, 48a/4, 

48b/4,7, 50a/6,10, 51b/8, 52b/14.   

ādam-ı ẕād İnsanoğlu, insan: 48b/5. 

‘adāvet (A.) Düşmanlık, yağılık: 25a/1,10, 34b/18, 35b/7, 42b/19, 44a/2, 

52b/14, 53b/9.  

ādem bk. adam. 

adım Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri: 12a/2, 29a/9, 51a/6,16.  

āferīn (F.) Takdir etme, beğenme: 31b/13.  

āferīn eyle-Takdir etmek, beğenmek: 35a/12, 38b/15,17, 45a/6, 50a/19. 
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āferīn it-Takdir etmek, beğenmek: 3b/2, 10a/4, 46a/12. 

āfitāb (F.) Güneş: 19b/8.   

Afrasyāb Özel isim: 24b/15.   

āgāh (F.) Bilgili, haberdar. 

āgāh ol-Haberdar olmak: 34a/7. 

aġaç Ağaç: 14b/14, 15a/8,14, 17b/14, 18b/21. 

aġız 1. Ağız: 3a/15, 19b/18, 28a/4, 30b/15, 40b/12, 43b/4, 2. Girilip çıkılacak 

yerlerin giriş çıkış yeri: 9b/1,6.  

aġla-Gözyaşı dökmek, ağlamak: 5b/1,3, 11b/11,12, 13b/11, 14a/4, 14b/4, 

15b/6, 19b/10, 28b/15, 32a/5,6, 34a/17, 38a/2, 45b/16,17. 

aġlaş-Birlikte karşılıklı ağlamak: 5a/19.  

aġrı Vücûdun herhangi bir yerinde derinden ve yaygın bir şekilde hissedilen 

sürekli acı ve ıztırab, sızı: 21a/12.   

āh(F.) İnleyip sızlama, feryat, pişmanlık: 33b/4, 38a/3.  

āh it- İnleyip sızlamak, feryat etmek: 36b/19. 

ahālī (A.) Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik 

düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı, bir yerde 

toplanan kalabalık, halk: 7a/18, 8b/4,7,17, 41b/7.   

āhar (A.) Başka, diğer: 27b/9. 

aḫbār(A.) Haberler: 1b/2.   

‘ahd (A.) Söz, and, yemin: 21b/14, 43a/3.   

 ‘ahd eyle- Söz vermek: 20b/6,7, 43a/2. 

āhen (F.) Demir, zincir: 7b/14, 39b/4, 39a/14,19, 34b/4, 40a/7, 43b/19.    

aheste (F.) Yavaş, ağır: 32b/16.    

aheste aheste Yavaş yavaş: 9a/9.   

āḫir, āḫire (A.) Nihayet, son olarak: 5a/1, 12b/12, 16b/13, 29a/11, 32a/16, 

47b/3, 53a/4.   

aḥmaḳlıḳ Budalalık, akılsızlık: 40b/1.    

aḫşām (F.) Akşam: 8a/1,11, 9a/17, 18b/5, 20b/20, 23b/8, 28b/3, 29a/13.    

āhū (F.) Ceylan: 4a/6,8, 10b/4,6,7,9,11, 10a/16,18, 10b/1,8.  

aḥvāl (A.) Haller, durumlar, olaylar: 4b/18, 6b/6, 8a/5, 11a/17, 14b/5,15, 

16a/5, 17b/14, 18a/17, 19b/2, 20a/5,13, 20b/11, 21b/1, 22a/2, 25a/18, 26a/14, 

26b/7,13, 27b/7, 28b/4, 29b/19, 34a/17, 34b/17, 36a/16, 37b/8,11,12,14, 38a/1, 

39a/6, 39b/17, 40a/5, 50a/11, 53a/5.     

aḳ Beyaz, kara ve siyah karşıtı: 4a/14, 53b/13.     

aḳ-Akmak, sıvı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek: 4a/17, 

16b/15, 17a/8, 49b/3,5. 

‘āk ̣ıbet (A.) Nihayet, son: 53a/1.   

‘ak ̣ıl bk. ‘ak ̣l. 

‘ak ̣ilāne (A.) Akıllıcasına: 21b/14, 26a/1.      
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‘ak ̣l, ‘ak ̣ıl (A.) Akıl, us: 28a/8, 35a/1, 38a/19, 41a/15, 44a/6, 49a/16, 49b/19, 

51b/7,9. 

‘ak ̣lı başına gel-Kendine gelmek, aklını toparlamak: 17a/19, 20a/5, 

35b/14. 

‘ak ̣lı başından git-Çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını 

şaşırmak: 17a/8, 32a/7, 51b/9. 

 ‘ak ̣lı gel-Aklı başına gelmek: 17a/19. 

‘ak ̣lı git-Korkmak: 3a/13, 16b/17, 23b/6, 51b/7. 

‘ak ̣ıl al- Bir mesele hakkında bir kimsenin fikrini almak: 44a/6. 

‘ak ̣ıl kārı değil Akıllı bir kişinin yapacağı iş olmamak: 44a/4. 

‘ak ̣l-ı pādişāh Padişah aklı: 40b/1.    

‘ak ̣len (A.) Akıl ile, akıldan: 6b/17, 35b/15.   

‘ak ̣luňuzca Aklınıza göre: 27b/10.  

Ak ̣raba (A.) Aralannda soy yakınlığı olanlar, hısım: 24a/17, 27b/3, 28b/1.  

ak ̣rān (A.) Yaşıtlar, aynı yaşta olanlar: 12b/3.    

ak ̣ṭar-Bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek, dökmek, 

taşımak: 22b/13.   

al Kızıl, kırmızı: 4a/18.   

al-1. Bir şeyi birinden veya bir yerden almak, bulunduğu yerden ayırmak, elde 

etmek: 2b/11, 3a/14  3b/6,8, 4a/7, 4b/4, 6a/14, 7b/1,8, 9a/18, 12a/16, 15b/6, 

16a/2,11,19, 16b/6,18, 17b/13,18, 18b/9, 21a/2, 21b/13, 22a/2, 23b/6, 28a/18, 

30b/4,15,18, 31a/19, 31b/3,15,16, 32a/4,10, 37a/17, 39b/3, 45b/13, 47b/5, 

48a/19, 50a/8, 52a/13, 52b/11, 53a/14, 53b/2,12, 2. Bir şeyi veya kimseyi 

bulunduğu yerden ayırmak, yanında bulundurmak: 2b/17, 3a/1,12, 4a/7, 

5b/19,6b/4,7, 7a/4,10, 10a/7, 12a/9, 14b/4, 16a/14,19, 31a/13, 37b/2,14, 

48a/18, 49b/10, 50b/16, 52b/4, 3. Erkek, kadın ile evlenmek: 24b/15, 27a/1, 

27b/3,14,9, 4. Kazanmak, elde etmek: 18b/15, 27b/12, 32b/1, 5. Gitmek, 

(mesafe) katetmek: 49b/8. 

alıvir-Alıvermek: 38a/2.  

a‘lā (A.) Daha iyi, en yüce: 21b/16, 22b/18. 

ālāt (A.) Aletler, araçlar, vasıtalar: 23a/11. 

ālat-ı çeňe Çene aleti: 40b/18.        

ālāt-ı ḫarb Harp aletleri: 1b/5, 6b/8, 7b/16, 22a/15, 28b/13,14, 

52a/11,17.  

ālāy (F.) İki veya daha fazla taburun birleşmesiyle meydana gelen asker 

topluluğu. 

ālāy-ı bī-inṣāf İnsafsız asker topluluğu: 40a/15. 

alçak ̣ Aşağılık, soysuz, namert: 24a/1.    

aldan-Kanmak, görünüşe kapılarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak: 

35b/6.    

‘ale’l-‘acele (A) Acele ile, çarçabuk: 16a/14. 
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‘ālem (A.) 1. Dünya, kāinat: 15b/12, 20a/16, 25a/13, 26b/14, 39a/12, 52a/14, 2. 

Bayrak, nişan, işaret: 22a/15,19, 52b/17. 

‘aleyk (A.) Senin üzerine, sana. 

 ‘aleyk al-Selam almak: 1b/9, 5a/12. 

alın Alın: 29a/14.    

‘ālī (A.) Yüce, ulu: 42a/4, 51b/14, 53b/12.  

Allah (A.) Tanrı: 2b/18, 9a/15, 12a/17, 28b/8, 40a/10, 47b/10.   

AllahTe‘ālā Allah’ın adlarından biri: 33a/4, 33b/4, 

alt Alt taraf: 1b/11, 7a/12, 9b/9,18, 23a/1,16, 39b/9, 40b/18, 41a/16, 48a/2, 

49b/10, 51a/7, 51b/1.  

altı Altı rakamı: 10a/5, 16a/14, 33b/14, 52a/17.    

amān (A.) Yardım isteme, imdat dileme: 7a/5, 12b/1, 15a/15, 21b/14. 

amān virme-Rahat bırakmamak, göz açtırmamak: 12b/4.  

‘amel (A.) Bir işi yapma. 

‘amel it-İş yapmak, yerine getirmek: 51a/13.   

ammā (A.) Ama, fakat, lakin: 3b/14, 10b/9, 13b/14, 14b/2, 18b/13, 21a/18, 

22b/15, 29b/7, 32a/11, 35a/3, 35b/2, 38b/6, 41a/6, 43a/4, 46b/9, 52a/5.  

‘amūd (A.) Direk, sütün: 12a/7,8, 49a/10, 49b/8,15.    

an (A.) Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası: 15b/18. 

an-Hatırlamak, akla getirmek: 13b/11, 21b/7.   

aňa Ona “o” zamirinin datif hali: 2a/3,5, 6b/1, 15a/2, 16a/7, 17b/17, 24a/10, 

25a/6, 26a/4, 29b/3, 34b/2, 39a/10, 39b/2, 44a/1, 50b/19, 51a/13.    

ana Anne: 19b/17. 

ancak ̣ Yalnız, sadece: 2a/1,8, 6b/15, 13a/5, 21b/9, 35b/8,4, 47a/13, 48b/15. 

and Yemin, kasem. 

and iç-Yemin etmek: 39a/11.    

anda Orada, o yerde: 5b/16, 13b/14, 17b/10, 31b/4, 32b/18, 38a/11, 45a/8, 

46b/7, 47a/9, 50b/3, 52a/19, 53b/4.      

andan 1. Ondan “ol” zamirinin ablatif hali: 6a/4,9, 6b/2,7, 8b/5, 20b/9,10, 

27a/13, 52b/7, 2. Sonra, ondan sonra: 4b/18, 5b/8, 6a/16, 7a/17, 7b/2, 12a/12, 

12b/8, 14b/15, 16a/1, 16b/18, 18a/18, 20a/8, 20b/7, 22b/15, 31a/10, 33b/1, 

36a/16, 37a/1, 37b/1, 38b/18, 47b/19, 50a/7,14 50b/1, 3. İşaret zamiri o: 

43b/12.  

anı Onu, o zamirinin akkuzatif (i) hali: 6b/10, 16b/6, 17b/17, 18b/17, 27a/12, 

27b/12, 29b/4, 35a/15, 44a/15, 48a/12,18, 49a/6,10, 49b/1, 53a/10.   

aniden Ansızın, birdenbire: 15a/8.    

‘Ank ̣a (A.) İsmi olup, cismi olmayan bir kuş, zümrüdüanka kuşu: 25b/9, 

27b/11.  

aňla-Anlamak: 13b/4, 20a/18, 33b/11.   
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anlar/anlardan/anları/anlarıň/onlardan/onları/onların Onlar: 6b/7, 8b/9,15, 

11b/4,5, 14b/5, 17b/3, 24a/14, 25a/19, 25b/2,3,4,17,18, 28b/10, 32b/14, 33a/5, 

34a/14,15, 35a/1,10, 36a/4, 36b/13, 38a/1, 40a/2,6,7, 41a/6,12,13, 42b/12,15, 

43b/18, 44a/3, 45a/12,19, 47b/1, 48b/4, 50a/5, 51b/10, 53a/15, 53b/8,10,18.   

aňlat-Anlatmak: 16b/5, 17a/3, 37b/8, 50b/10.  

aňṣuzın Aniden, birdenbire: 17b/7.   

anuň Onun: 13a/19, 14a/17, 15a/4, 24b/18, 25b/10, 26b/6, 27a/3, 35a/6, 

38a/13, 42a/14, 43b/16, 48a/8, 51a/7,13, 53b/5, 54a/7.   

anuň-çün Onun için, ondan dolayı, o sebepten: 31b/1, 38b/2, 48b/1.  

ār (A.) Utanma, utanç duyma: 2a/15, 43b/10.   

ara-Bir şeyi bulmaya çalışmak, aramak: 3b/10,15, 5a/1, 12a/6, 14a/15, 14b/8, 

36a/18, 36b/7, 47b/6,7,9.                 

ara 1. Bura, burası: 1b/14, 2a/1, 6a/5, 7b/13,14, 8b/19, 8b/3, 48a/7, 2. İki 

olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla: 3a/10, 7b/11, 29b/16, 30a/12, 

50b/9,10.      

‘araba At, eşek, öküz gibi hayvanlar tarafından çekilen, yük ve insan taşıyan 

tekerlekli kara taşıtı: 47a/13. 

‘Arabī (A.) Araplar ile ilgili: 28a/4.  

arada İki şey arasındaki mesafe: 3a/8, 3b/19, 4b/10, 5a/1, 10a/9, 10b/10, 

24b/14, 25a/1, 35b/11,13, 36a/16, 42b/19, 47a/13.  

arat-Aramak işini bir başkasına yaptırmak: 42b/13.   

‘arbede (A.) Kavga, patırdı: 2b/3, 3a/18.    

ard Arka, geri: 4a/8, 10b/3,4,5, 15b/1, 19a/2, 20b/19, 42b/13.   

ardımca Arkamdan: 9a/9.    

ardınca Hemen arkasından, hemen ardından: 8a/17, 9a/19, 9b/6, 12a/12, 

13b/7, 14a/13, 18b/9, 26b/1, 32b/2, 33b/18.     

arış Bir ölçü birimi,arşın:12a/4, 15a/12, 49b/1, 51b/16. 

arış k ̣add çek-Bir arşın uzunluğunda olmak: 2a/10, 48a/12. 

ark ̣a Ön karşıtı, art: 6a/10, 12a/9, 14a/8, 15a/17, 19a/5,14, 14a/8, 39b/14, 

47b/1, 49b/10.            

ark ̣adaş Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri: 

31b/15.    

‘arlan-(A.) Utanmak: 28a/9.   

arslan Aslan: 12a/4, 33a/6,12,15,16,19, 33b/16, 34a/2,3,5, 35a/8, 36a/1, 

36b/14, 38a/15, 48a/13, 54a/4.  

art-Sayıca ve miktarca çoğalmak:42b/13. 

artuk ̣ Bundan böyle, sonra, daha, yeter: 3a/7, 14a/5, 16a/12, 17a/6, 22b/16, 

36a/4, 44b/13, 45b/14, 54a/8.    

‘arż (A.) Bildirme, sunma, ortaya koyma: 28a/8.     

‘arż-ı hüner Marifet gösterme: 22b/3 

‘arż it-Sunmak: 49a/7. 
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‘arż-ı muḥabbet olun-Muhabbet etmek: 33a/9. 

arzū (A.)İstek, dilek: 4a/5, 9a/19, 10a/12,15, 11b/19, 18a/14, 22b/8.      

āsan (F.) Kolay: 3b/8, 35a/19.    

ās̱ār (A.) Eserler: 1b/2.    

aṣıl, asl (A.) Asıl, gerçek, maksat: 4b/2, 12a/11, 17b/4, 18a/1, 24b/10, 25b/8, 

33a/2,5, 36b/8,15, 37b/19, 39b/13, 41a/19, 43b/4, 49b/12.  

aṣīlẕāde (A.) Adam evlâdı, temiz ve görgülü bir aileye mensup olan: 20a/15, 

20b/3. 

‘asker (A.) Er: 3b/11, 4a/1,8, 5a/16, 5b/9,18, 6a/15, 6b/3, 7b/3,5,8,12, 9a/9, 

14b/1,4,16a/11,15, 17a/1, 18a/9,17, 19b/7, 21b/13, 22a/10,14, 26a/8,16,18,  

26b/2, 27a/2, 28a/16, 28b/19, 29a/3, 34a/9, 34b/5,13, 36a/15,16, 37b/3,13, 

38a/16, 39a/5,13,14,17,19, 39b/4,40a/7,17, 41a/7,16, 41b/6,9, 42a/5, 

43b/12,17, 44b/13, 45a/13,18,  45b/4, 52a/11, 52b/15, 53a/8,12,17, 54a/5.  

‘asker-i islām İslām ‘askeri: 10a/7. 

‘askerī (A.) Askere mahsus, askere askerliğe mensup: 5b/9. 

aṣl (A.) bkz. asıl. 

aṣlā (A.) Asla, hiçbir zaman: 27a/2,10,17, 32b/10, 38b/4, 40a/7, 44a/17, 45a/12, 45b/6.   

āsumān (F.) Gök, gökyüzü: 53a/10.    

aş-Yüksek bir yerin üzerinden geçip arka tarafına inmek: 4a/8, 23a/19.    

aşaġı Aşağı, alt taraf: 29a/17, 49a/15, 49b/2,4, 51a/11.     

‘aşı Kırmızı toprak. 

‘aşı boyası Koyuca kırmızı, kiremit rengi: 28b/16, 29a/1.     

‘āşık ̣ (A.) Aşık, seven, tutkun: 39a/3.   

‘āşık ̣ ol-Sevmek, tutulmak: 14b/18, 17b/6, 20a/11. 

āşikār (F.) Belli, açık: 18b/1, 35a/1.   

‘aşk ̣ (A.) Aşk, sevgi: 21a/17, 37a/2.  

 ‘aşk ̣ eyle- Aşık etmek: 23a/7. 

Āşkār (F.)Hz. Hamza’nın atının ismi: 17b/11, 35b/12, 49a/9.    

at At, binek hayvanı: 2a/5, 5a/5, 5b/19, 6a/12,13, 8a/7,9, 8b/1, 13b/19, 21b/16, 

26b/17, 28b/7, 31a/15,16,17, 31b/2, 15, 32a/1,3, 32b/16, 33b/7,9,13,17,18, 

34a/7, 35a/9,14,12, 39b/3,8, 49b/7,10, 52a/6. 

at başı Eşit durumda olma: 35b/9.  

at-Fırlatmak, atmak: 10a/17, 10b/16, 15a/18, 17a/13, 18b/21, 25b/6, 31a/7,8, 

33a/18, 35b/8, 36b/17, 40b/19, 46b/1, 47b/14, 49a/18.       

ata Cet, dede: 4b/9, 6a/8, 11a/1, 11b/12, 14a/12, 18b/10, 21a/14,16, 23b/9, 

28a/19, 35a/4, 43b/4,5,15, 44a/10, 44b/4, 50b/5, 53a/6, 53b/9.  

Āteş (F.) Ateş: 12a/10, 17a/15, 19b/9, 33a/11, 40b/10.  

āteş-i ‘adāvet Düşmanlık ateşi: 42b/19.   

āteş-engīz Ateşveren: 15b/17.  

āteş-tāb Ateş pırıltısı: 9b/16, 49b/16.  
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atıl-Bir şeye doğru birden gitmek, birden davranışta bulunmak, hamle yapmak: 

27a/15, 28a/5, 33a/16, 40b/11,13.  

aṭla-Atlamak: 19a/6.    

atlu Ata binmiş kimse, süvari: 15a/5, 49a/6.       

av Karada ve havada yabanî hayvanları, denizde balıkları tutma veya vurma 

işi, şikâr: 34b/14.  

avāz (F.) Ses, seda, nara: 14b/13, 19a/1, 34a/15, 40a/16.      

‘avaz (A.) Yerini tutma, yerine geçme: 33b/3. 

‘avrat (A.) Kadınlar: 17a/3, 6, 21b/9, 24a/2.    

āyā (F.) Şüphe ve tereddüt bildiren edat, acaba: 4a/11.    

ayaġ, bkz. ayaḳ. 

ayak ̣, ayaġ Ayak: 6b/16, 10a/5, 10b/14,15, 14a/11, 15b/18, 16b/14, 19a/6, 

19b/6, 30b/8,14, 33b/2,37a/12, 39b/8, 40b/15, 50a/2,13, 51a/10. 

‘ayb (A.) Utanılacak şey, kusur, ayıp, leke: 25a/13.   

āyine (F.) Ayna: 48a/4.   

ayrıl-Ayrılmak, uzaklaşmak: 3b/13, 4a/8, 7b/5, 10b/8, 18a/14, 47a/9.  

‘ayş (A.) Yaşama, yiyip içme, eğlenme, keyiflenme: 8b/12.  

‘ayş ü nūş Yiyip içme:7a/17, 24a/15, 44a/17.    

‘ayyār (A.) Hilekār, hileci düzenbaz: 4a/4, 5a/17, 6a/15, 6b/2,4, 8a/12,14,  

9a/8, 11b/10, 14b/1,4, 18b/6,16,17, 19a/8, 20b/18, 21a/1, 36a/15,19, 37b/6,10, 

38a/9,11. 

‘ayyārān (A.) İşsiz, güçsüz halk tabakası, ayyarlar: 3b/9.   

az Çok olmayan, az: 4b/13, 20b/11, 22b/12, 27a/9, 29a/9, 30b/13.  

‘aẕāb (A.) İşkence, keder: 37a/3,5,6.   

āzād (F.) Özgür, serbest. 

āzād it-Serbest bırakmak: 18a/10, 19b/12, 21a/9,17, 48b/9. 

āzād ol-Serbest kalmak: 45b/14. 

āzād eyle-Serbest bırakmak: 20b/15, 21a/14. 

aẕatlama Azat etmek: 13a/19. 

a‘zạm (A.) Daha büyük, çok büyük: 48b/18.  

azdır-Azmasına sebep olmak, azgın duruma getirmek: 26b/3.   

azġan (A.) Kinler, garezler: 20a/19.    

azġış-Azgınlaşmak, kızışmak: 6b/11, 23a/8.    

aẓhār, ezhar (A.) Belli, besbelli. 

aẓhār-ı ‘adāvet eyle-Nefretini belli etmek: 52b/14. 

‘az ̣īm (A.) Büyük, ulu: 3b/3, 7a/18, 8a/3, 9a/1,11, 10a/10, 10b/10, 14a/13, 

16a/9, 19a/3, 22a/2, 23b/17, 24a/12, 29a/7, 29b/8, 31b/18, 33a/2, 34b/14, 

35a/16, 39a/3,11, 48a/12, 51a/18, 51b/2. 

‘az ̣m-i Belḫ Belh‟in yücesi: 41a/3. 

‘ažm-i diyār-ı Türkistān Türkistân diyarının yücesi: 41b/6. 
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‘azīmle Bütün gücüyle, kuvvetiyle: 5a/16.    

‘azīz (A.) Muhterem, sayın: 4b/8, 32b/7. 

 

-B- 

 

baba Baba: 3b/14, 8a/6, 10a/4, 25a/18, 21a/13, 26a/10, 30b/11, 46a/4,9. 

bad Hemen, derhal. 

bād-ı yarak Alet teçhizat hazırlamak: 15a/17. 

bād (F.) Rüzgar, yel. 

bād-ı  ṣabā Seher yeli, bahar rüzgarı: 38a/7.  

ba‘de (A.) Sonra, ondan sonra: 20a/9,14, 22a/13, 35a/9, 35b/9,15, 36a/5, 

36b/13, 38b/16, 45b/3.   

baġ 1. İlgi, alaka, münasebet: 12b/14, 13b/10, 27a/14,18, 51a/15, 52b/1, 2. 

Meyve bahçesi: 14b/19, 17b/6, 22b/4, 37a/17. 

baġır Sine, göğüs. 

baġrına bas-Kucaklamak, kolları ile sararak göğsüne yaslamak: 5b/1. 

baġla-Bağlamak, raptetmek: 15a/3, 18a/15, 19a/3, 21a/7, 22a/18, 25a/19, 

27a/11,12, 27b/1,14,15,17, 28b/17, 35b/17, 37a/14, 39a/10, 40b/7,9, 42b/17, 

53a/7,13. 

baġlu Bağlı, bağlanmış olan: 17b/14, 19b/6, 31a/14. 

bahādır (F.) Cesur, yiğit: 1b/16, 6b/12, 16a/7, 17b/5, 18a/4, 34b/4, 39b/1,2, 

43b/19, 46a/18.  

bahādırlıkYiğitlik:7b/15.  

bahār (F.) Kışla yaz arasındaki mevsim:31a/13.  

baḫş (F.) Bağış, ihsan: 37a/11.  

baḥt (F.) Talih, kader, kısmet: 23b/19, 40a/18. 

Baḫtek Özel isim: 42a/14,16. 

bā-ḫus̱ūs̱ (F.) Husûsiyle, hele: 52b/16.  

ba‘is̱(A.) Sebeb olan. 

ba‘is̱ ḳon-Sebeb olmaya yol açmak: 42b/19. 

baḳ-Bakmak, bakışı bir şey üzerine çevirmek: 2a/18, 2b/5, 3a/13, 12a/13, 

14b/1, 16b/12, 20a/8,18, 20b/14, 22b/17, 24a/8, 26b/18, 27a/11, 30a/6, 31b/8, 

33a/19, 36a/5, 37a/9, 43a/6, 44b/2, 48a/1,4, 49b/4,7.  

baḳa k ̣al-Duyduğu hayretten dolayı hiçbir hareket yapmayıp şaşkın 

şaşkın bakmak: 13b/7.  

baḳa Ey: 2b/5, 3a/16, 5b/19, 6b/6,19, 13b/3,6, 15a/18, 16a/17, 27a/18, 28a/11, 

32b/2, 40b/8, 41a/4, 42a/13, 44a/4.   

baḳalum İçinde yer aldığı cümlenin güvensizlik, kuşku, merak, uyarma gibi 

anlamlarını pekiştirir, çekinme, sakınma: 2a/17, 2b/10, 20a/5, 32a/19, 42b/9, 

54a/derkenar. 
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baḳış Bakmak işi veya biçimi: 33a/12, 33b/8, 41b/2, 49a/19.  

baḳıyye (A.) Artan, geri kalan, artık: 6b/19.  

bāḳī (A.) Kalıcı, daimi: 33b/5, 50a/6, 52a/9. 

bālā (F. ) Yüksek, yukarı, yüce: 4a/3.  

baňa Bana, (“ben” zamirinin datif hali):1b/6, 2a/21, 2b/13, 5b/11,14, 8a/16, 

14a/12, 16b/7, 17b/17, 35b/18, 41b/18. 

Bānū (F.)Hanım, kadın Özel isim: 16a/1, 20a/2, 21a/15, 23a/16,17, 24b/2, 

29b/8, 32b/6, 35a/3, 44a/8, 44b/1,6. 

bārān(F.) Yağmur: 54a/derkenar. 

bārgāh(F.) Çadır, otağ: 2a/4, 22a/11,12, 36b/18, 37b/1, 38a/18, 52a/12, 52b/4.    

bārgir (F.) Beygir, at: 37b/7.           

barış-Barışmak: 42a/14, 53b/9.                  

bāri (F.) Hiç olmazsa, bari: 34b/2, 36b/2, 46a/2, 48b/4, 48b/8,9.          

baṣ-Yenmek, bastırmak, gücü yetmek: 6a/2, 6b/10, 12b/13, 17b/12, 18b/18, 

21a/5, 21b/11, 26a/19, 36b/12, 42b/19, 48a/3.    

bāṣāfā (F.) Sefa sahibi, gönlü rahat olan: 1b/1, 4b/1.   

baş 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları 

kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: 11a/16, 

12a/9,19, 15a/15, 15b/5,6,17, 16a/1,2,3,16,18, 16b/2, 17a/5, 17b/12,15,18,19, 

18a/19, 19a/5,19, 20a/1, 21a/17, 25b/3, 28a/2, 28b/7, 34b/9, 35b/6, 40b/15, 

42a/16, 42b/18, 43b/6,13,15, 44a/14,16, 45a/12, 48a/13,14, 49b/18, 

52b/13,53a/9,12, 53b/1, 2. Birinci, evvel başlıca, en mühim: 4a/17, 6b/17, 

12a/8, 13a/1, 20a/1, 28a/8, 29a/17, 33b/10, 34b/19, 38a/13, 51b/9, 53a/18.   

başa çıḳ-Gücü yetmek: 40b/3, 42b/12.                       

başdan çık ̣ar-Kötü yola sürüklemek: 11a/10, 47b/15.     

baş eyle-Gücü yetmek: 46b/2.  

başı ġavġadan ḳurtulma-Her kavganın içinde olmak: 43a/1, 53a/19.             

başıma üş-Başına toplanmak: 21a/5.  

başımız ḳurtar-Canını kurtarmak: 26b/19.  

başınaṣıçra-Öfkelenmek, hiddete kapılmak:  53a/3.            

başımıza belā ol-Sıkıntı vermek, musallat olmak: 42a/11. 

baş ḳaçır-Göze görünmeyecek şekilde durmak:49b/9.  

baş kaldır-Asi olmak, karşı gelmek: 18a/8. 

baş kes-Selâm için başeğmek: 14a/4.  

baş ḳoş-Bir işi başarmak için çalışmak:17a/4. 

baş k ̣oy-Baş eğmek: 7a/7, 22a/1, 26b/11, 27a/7, 33b/19, 38a/9, 39b/11, 

40a/12, 43b/1.  

baş sal-Karşısındakinin her sözünü uygun bulur görünmek: 18a/6.  

baş üzere Bir dileğin yerine getirileceğini içtenlikle belirtmek için 

"peki" anlamında kullanılan söz: 21b/15.  
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baş yazısı En önemli yazı: 11b/3.    

başar-Bir işi istenilen biçimde bitirmek, başarmak: 23b/4. 

başḳa Diğer, başka, farklı:1b/4, 31b/9.  

başḳa başḳa Farklı farklı: 51b/15.     

başla-Bir işe girişmek, kalkışmak: 2b/15, 6a/12, 6b/12, 8a/8, 15b/6, 19a/1,17, 

19b/10,22a/11, 22b/9, 12, 28a/12, 29b/11, 31a/9, 32a/6, 41a/2,17, 43a/12, 

45b/16.                              

bāṭıl (A.) Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı 

derecede bağlı boş inanç, hurafe: 47a/5. 

baṭır-Bir sıvının içine daldırmak: 29a/1.          

bayram Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler: 

29b/1.         

ba‘żı (A.) Birazı, bir kısmı: 4b/6, 10a/14, 25a/15.   

be Ey, hey, yahu: 13a/10, 25a/11, 33a/4, 44b/7.  

bed (F.) Kötü, çirkin: 35a/19.          

bed-baḫt (F.) Bahtsız, bahtı kara, kara bahtlı, talihsiz: 42b/10.          

bed-du‘ā (F.) Bir kimsenin kötülüğü için duâ, kötü duâ: 13b/10.    

bed-ḫûy Kötü huylu, huysuz: 19a/12.          

bed-kār Kötü iş yapan: 52a/18.         

beden (A.) Gövde, vücut: 7b/14, 16a/3. 

beg Bey, reis: 4a/4, 4b/18,19, 5a/20,  5b/2,8, 7a/16, 7b/8,  

10a/11,14, 14b/4,5,  23a/2,4, 36a/18, 36b/5, 38b/7,11,13,19, 39a/12, 43b/12.  

begen-İyi veya güzel bulmak, takdir etmek: 1b/10, 21b/15, 24a/11, 35a/11,12,  

37b/19, 44b/19, 45a/6, 47a/10, 50b/1, 52a/4.          

behey Be, ey, hey ünlemlerinin genellikle hiddet, öfke, azarlama ifâde eden 

veya teklifsiz konuşmada kullanılan değişik bir şekli: 25a/11, 27a/19, 28a/13, 

29b/12, 33a/4, 41a/9, 42a/11.        

Behzād Özel isim: 24a/18, 26a/8, 27b/19, 29a/11, 32a/11, 32b/14, 34a/4,8,19, 

35a/17, 36b/19, 37a/18, 37b/5, 38a/6, 39a/5.                

bekle-Beklemek: 4b/11,17, 9b/5,31b/2, 47a/19.  

bel Bel, insan bedeninde sırtla kalça arasındaki bölüm: 49b/10.         

belā (A.) Dert, sıkıntı, musibet: 5b/11, 15a/7, 15b/4, 19a/7, 20b/4, 42a/11, 

43b/9, 45a/15, 50a/10, 53a/10,19.                    

belā-keş Belâ çeken, eziyet ve sıkıntı çeken: 3b/12, 5a/3,13, 5b/5, 

11a/12, 11b/15, 12a/1, 13b/8,13, 14a/16.          

belā-niyet Niyeti kötü, kötü niyetli: 5b/14.  

Belḫ Afganistan’ın en eski şehri: 24a/16, 37b/6, 39a/6, 41a/17, 50a/14.               

belī (F.) Evet: 3a/12, 4b/10, 8b/19, 27a/4, 40a/1,4.    

beliġ Belâgati olan, etkili yerinde güzel söylenmiş söz: 37b/6, 41a/4.          

beliňle-Korkmak: 33a/16. 
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belki, belkim (F.) Olabilir, ihtimal: 22a/8, 32a/8, 32b/12, 43b/13, 53b/1.                   

bellü Gizli olmayan, ortada olan. 

bellü başlu Belirli, önemli: 17a/17, 24b/11.  

bellü ol-Anlaşılmak, açıklanmak: 34a/13.              

belür-Meydana çıkmak, görünmek: 15a/5, 35a/16.          

ben Ben, Teklik I. şahıs zamiri: 5b/5, 12b/3, 14b/16, 15b/4,12, 16b/9, 20a/1, 

21a/16, 23b/9, 24a/11, 25a/6, 27b/6, 28a/19, 30a/14,17, 34a/14, 35b/17, 37a/3, 

39a/11, 41a/5, 43a/4, 44a/9, 46a/3, 47a/8, 47b/10, 48a/17, 48b/14, 49b/15, 

53a/15.                

bence Bana göre, düşündüğüm gibi: 3a/8.          

bend (F.) Bağlama, bağ, düğüm: 4a/13, 16b/17, 20b/4,12, 21a/7, 35b/16, 

37a/6,9,12, 38a/19, 40a/9,15, 41b/12, 42b/17, 43b/14, 44a/2,6, 52b/13, 

53a/11,14,16.    

 bend ü belā Belaya bağlanma: 20b/4. 

bende çek-Bağlamak: 35b/15. 

 bend it-Bağlamak: 4a/13, 25a/8, 27a/13, 35b/17, 39b/7. 

bend ol-Bağlanmak: 27b/18.  

bend ur-Bağlamak: 15b/19,  27b/18.   

bendelik Kulluk, kölelik: 10a/6.          

benden Ben zamirinin ablatif hali: 11b/7, 14b/19, 15a/8, 15b/2,8, 16b/7, 17b/7, 

27a/2, 41b/18, 46a/2, 48a/19, 52a/7.     

Beneşdir Nigār Özel isim: 22a/13. 

benī ādem (A.) Ademoğlu, insan: 47b/7. 

beňze-Bir şeye benzer ve onu andırır olmak, benzemek: 1b/6, 15a/6, 19b/8, 

20a/15, 48a/13, 49a/8.              

ber (F.) Üzere. 

ber-murād Dileğini yerine getirmek, muradına erdirmek: 29b/9,18.  

ber-ṭaraf Bir yana bırakma, bırakılma: 11b/17. 

ber-ṭaraf et- Ortadan kaldırmak, gidermek: 29b/15. 

berāber (F.) Eşit, aynı düzeyde, birlikte bulunan: 6a/9,12, 16a/3,17b/18, 24a/4, 

29a/11, 34b/3, 35b/9, 37b/1, 39a/9, 49b/9,13, 53a/17.               

berāt (A.) Rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman: 21a/17.   

ber-dūş (F.) Omuz üzerinde, omuzda: 38a/8.          

berḫüdār (F.) Selâmette, nasibli. 

berḫüdār ol-"İyi günler göresin." anlamında dilek olarak kullanılır: 

53b/14.        

beri, berü 1. Çıkma durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir işin 

başlangıcını gösterir: 9a/2, 10a/4, 15a/4, 43b/10, 2. İki uzaklıkta daha yakın 

olanı: 9a/2,19, 10b/19, 11a/14, 31b/19, 34b/14, 38b/6,7.               

berü bkz. beri. 
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besbellü Açık, apaçık, çok belli: 17a/6.    

beş Beş: 12a/4, 32b/10,11.          

beyān(A.) İzah, açıklama: 13a/9, 50a/16, 51a/13.          

beyān eyle-İzah etmek: 26a/15. 

beyāz (A.) Aklık, beyazlık: 4a/14, 51b/16.          

beyt (A.) Geceyi bir işle geçirmek: 22b/3.          

bezirgān (F.) Tacir, tüccar, alışveriş eden esnaf: 6a/1.          

bırak-1. Koymak: 3a/1, 9b/17, 51a/7, 2. Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak: 

31a/12,48b/5, 53a/18, 3. Yanına almamak, yanında götürmemek: 31b/14, 

45b/13, 46b/11,16,19, 48b/8, 51a/19, 4. Ayrılmak; terk etmek: 16a/1,37b/5, 

51a/10. 

bī(F.) Farsça olumsuz yapan ön ek. 

bī-çāre Çaresiz, zavallı: 36a/4, 48a/16.          

bī-din Merhametsiz, acımasız: 15b/7.          

bī-emān Amansızlık, güvensizlik: 47b/6. 

bī-er Mert olmayan: 24b/18.       

bī-gāne Umursamaz, kayıtsız: 2a/15, 25a/5, 27b/2, 32a/13, 35b/19, 

37a/3, 37b/17, 39a/8,16, 41a/13, 41b/16, 43b/6,9, 52b/12,17, 54a/2.                                       

bī-ġāyet Gayetsiz, sonsuz: 1b/10, 8b/10.          

bī-günāh Suçsuz, günahsız: 18b/1, 15a/6, 15b/4,5, 27a/13.          

bī-hesab Hesapsız, sayısız, çok: 41a/7, 41b/9, 52b/6.          

bī-hūş Akılsız, deli, sersem: 16b/17, 31b/4,11, 35b/14.        

bī-ḥużūr Rahatsız, huzursuz, tedirgin: 38b/3, 45a/3.          

bī-iḥtiyār Elinde olmadan, gayri ihtiyari: 38a/3.         

bī-inṣāf İnsafsız, acımasız: 40a/15.         

bī-ḳarār Kararsız, tereddütlü: 19b/9, 46b/12.          

bī-kes Kimsesiz: 20b/19.  

bī-nām Sevgi, dostlık bildirir: 24b/3.         

bī-nāme Mektupla: 6b/7.         

bī-nihāye Sonsuz, nihayetsiz, ebedi: 50a/17.          

bī-pervā Korkusuz, pervasız: 49a/6.   

bī-zār Bıkmış, usanmış: 53b/11.         

biçik Kesik, kesilmiş: 18a/2, 44a/13.          

bil-1. Anlamak, bilmek: 7b/19, 43a/4, 2. Bir şey hakkında bilgisi, mālūmātı 

olmak, o şeyi öğrenmiş bulunmak: 1b/14, 4b/4,5,12, 5a/17, 6a/6, 13b/6, 14a/15, 

15a/5,11, 17a/9, 17b/5,11, 19a/16, 20b/5, 23a/13, 24b/10,17, 25b/14, 29b/7, 

30a/7,14,16, 30b/7,11,32a/16, 34b/19, 35b/1, 36a/6,7,16, 38b/4, 39b/13, 

40a/14,17, 41a/2,11, 42a/3, 42b/3, 44a/11, 44b/18, 45a/9, 45b/9,18, 46b/4,5,14, 

48b/13, 50b/12, 53a/4,7,9, 3. Anlamak, haberli olmak, bilmek: 2a/2, 13a/10, 
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14b/5, 17a/5,14, 18a/12, 24b/11,27b/7, 30b/2, 31b/6,10, 36a/7, 41b/16, 42b/10, 

46a/12, 52b/2, 53b/9.                          

bilāk ̣ader (A.) Bahtsız: 12b/11. 

bildir-, bildür-Anlatmak, öğretmek, haber vermek: 4b/6, 11a/13,18, 14a/10, 

16b/10, 20a/12, 20b/11, 25b/4, 26b/7, 27b/1, 28a/14, 28b/6, 30a/1, 32b/14, 

36b/7, 37a/7.  

bildür-, bkz. bildir-. 

bile Dahi, hatta: 8b/9, 14a/8, 27b/12, 28a/3, 43b/14, 45b/7.   

bilek Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm: 37a/16.  

bilin-Hakkında bilgi sahibi olunmak, öğrenilmiş bulunmak: 28a/16, 30a/14,16.         

bilmem Bir işi yapmakta veya bir şeyin olması hususunda gösterilen tereddüdü 

ifade etmek için kullanılır: 15a/4, 17b/5, 20b/20, 43b/14.          

biň-Üzerine çıkmak, oturmak: 4a/4, 5a/8, 8b/2, 10a/12, 12a/5, 16a/1, 33b/17, 

38b/15, 52a/5.           

biň Bin, sayı: 3b/10, 6a/1, 7b/6, 8b/11, 9a/3, 16a/14, 16b/16, 17a/10,11, 

22b/4,26a/11,17, 26b/1, 28b/18, 34b/13, 39a/13,19, 39b/4, 41b/6, 42a/5, 

42b/11, 52a/11, 52b/3, 53a/12,17, 54a/14.  

bin belā Büyük bir güçlükle, güç halle: 19a/7.  

 biň pāre it-Bin parçaya ayırmak, parça parça etmek: 38a/6, 

binā (A.)Barınmak veya belli bir maksat için kullanılmak üzere yapılmış her 

türlü mįmārį eser, yapı. 

binā et-Yapmak kurmak, inşā etmek: 50b/17.          

bir 1. Belgisiz zamir olan bir: 1b/2, 4b/8, 5a/3, 8b/6,7,12, 14b/2, 16b/8, 27b/2, 

29b/3, 30a/10, 30b/14, 31a/2, 31b/4, 33a/17, 37a/3, 37b/13, 41b/7,11 

45b/15,19, 46b/8, 47a/11, 51b/5, 2. Sayı sıfatı olan bir: 2a/14, 4a/1,6, 5a/9, 

6a/8, 9a/1, 12b/15, 14b/13,17, 15b/8,18, 18a/16, 18b/16, 19a/12, 19b/5, 21b/16, 

28a/17, 30b/16,1, 35a/9, 36a/1, 37a/16, 38a/15, 40b/14, 43b/15, 44b/7, 46b/12, 

3. Aynı, bir, tek: 1b/6, 2b/1, 15a/10, 20a/1, 24b/11, 28b/7, 32a/9, 42a/11, 43a/2, 

52a/4, 53a/12,18, 4. Diğer: 2b/17, 8a/12, 19b/1, 22a/17, 31a/8, 51b/6.  

bir bir Birer birer, teker teker: 11b/1, 34a/18, 41b/1, 46a/4, 51a/6. 

bir iki Birkaç, az miktarda, az sayıda: 19b/17, 21a/10, 32a/9, 37a/1. 

bir kaçı Birkaç tanesi, az bir kısmı: 8a/2. 

bir kere, bir kez Bir kez, bir defa: 9b/5,10,15, 11a/5, 12a/5, 20a/3, 38a/4, 

49a/9, 53a/11.        

bir kez,bkz. bir kere. 

bir ol-Birleşmek, birlik olmak: 36a/19, 53b/7.  

bir pāre Bir parça: 17a/15, 41a/10. 

biraz 1. Az miktarda, çok değil: 11a/14, 13a/7, 18a/6, 20a/18, 32a/15, 35a/15, 

45a/13, 48a/1, 53b/16, 2. Kısa bir süre için: 4b/15, 50b/19.  

birbiri Karşılıklı olarak, ardısıra: 3a/9, 4b/13, 5b/1, 9a/19, 9b/5, 18b/8, 26a/19, 

26b/4, 33b/7, 35a/19, 39a/3, 41b/2, 45b/16.  
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birden 1. Ansızın, aniden: 9b/10,17, 26b/17, 28a/17, 35b/3, 2. Birlikte, 

beraberce: 28a/9.          

birebir İstenildiği gibi, uygun: 16b/2,19, 20a/13.          

birer Başlı başına, bir: 29a/12.          

birgün Herhangi bir gün: 39a/6, 42b/14, 46a/19.                  

biri Biri, herhangi bir kimse: 1b/4, 4a/5, 5b/6, 5a/8, 9b/14, 10a/14, 10b/17, 

12b/3, 18b/13, 19a/5,10, 22b/6, 31a/18, 38b/13, 46a/18, 48b/14, 50a/18, 

50b/3,13.                        

birileri Bazı kimseler: 9b/1.         

birḳaç Çok olmayan, az sayıda, az: 4a/8, 9b/11, 10b/2, 11a/5, 16a/5, 21a/6, 

21b/7, 22a/9, 22b/12, 25b/8, 26b/3, 32b/13, 33a/3, 34a/13, 39a/13, 48b/8, 

51a/1, 51b/11,19.                 

birle İle: 38b/8.         

birleş-Buluşmak, bir araya gelmek: 10a/8.         

birlik1. Birlik, askerlikte bölük: 5b/9, 2. Bir işyapmak için birleşme: 39a/17.   

bismillah (A.) Allah namına, Allah için, Allah'ın adı ve izni ile: 12a/1.         

bitme-Bitki, tüy, saç gibi şeyler için, çıkıp yetişmek: 30b/3.         

bi’t-tamām (A.) Tamamen: 17b/1.         

biz Biz, çokluk I. şahıs zamiri: 4b/16, 6a/2,5, 7a/11, 7b/2,3, 8b/1,3,5,13, 9a/14, 

11b/3, 16b/3, 17a/5, 24a/6, 24b/16,19, 26b/15,16,17, 27a/4, 27b/8,14, 29b/2, 

30a/11,13, 31a/18, 31b/1, 32a/3,14,18, 34a/9,14, 34b/2, 35b/5, 36a/2,13, 41b/3, 

43a/8,9, 43b/16, 45a/13,46b/10,11,14, 47a/19, 47b/8, 48b/10, 50a/10, 50b/14, 

52b/14,16,18,19, 53a/7, 53b/5.      

bizden Biz zamirinin ablatif hali: 30a/17, 34b/8.         

bize Biz zamirinin datif hali: 8b/12, 9a/10, 25a/13, 26a/8, 27a/11, 

33b/13, 34b/2, 36b/2, 39b/7,9, 41b/14,15, 42a/10, 43b/12, 47b/19, 

52b/13,19.     

bizi Biz zamirinin akuzatif hali: 11b/9, 13a/11, 29b/17, 43b/9, 45a/14, 

46a/16, 46b/16, 47a/19.                        

bizüm Biz zamirinin genitif  hali: 3b/11, 24b/13, 25b/12, 27b/3, 31a/17, 

36a/3, 38a/1,18,  41b/3, 42b/8, 43a/9, 45a/7, 54a/4.   

boş Dolu olmayan, boş: 16a/12.   

boşan-Çözülmek, kurtulmak: 6b/16.          

boya Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya 

içine katılan renkli madde: 28b/16, 29a/1.                  

boyda Uzunluk: 36b/11, 47b/6.                 

boyun Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi, boyun: 16b/8. 

boz- 1. Bir kimseyi beklemediği bir davranışkarşısında bırakarak veya sözünü 

yalana çıkararak küçük düşürmek: 19a/4, 42b/12, 2. Çalışmaz hale getirmek: 

43a/3, 51a/12. 

bögür-Anlaşılmaz bir biçimde yüksek sesle bağırmak: 33a/14.         
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bölük ̣ Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım: 17b/13.         

böyle Bu şekilde, bunun gibi: 7b/4, 17a/12,15, 23a/15, 29b/13, 35b/17,18, 

37a/4, 38a/1, 40b/2, 41a/5, 43a/1, 46a/6, 47b/9, 48a/16.          

bre 1. Ey, hey: 20b/13, 42b/8, 48a/12, 2. “be” yerine kullanılır: 12a/10, 16a/19, 

16b/4,5, 17a/1, 19a/12, 28a/6,11, 36a/13, 36b/5, 37b/19, 38a/4, 40b/10, 41a/19, 

49b/11,15, 50a/10.         

bu 1. Bu, işaret sıfatı: 5b/7, 8b/6,8, 13b/3,4, 20a/2, 22a/13, 24b/2, 27b/4,6, 

29b/4,7, 32b/6,18, 33b/18, 35a/12,19, 38b/4, 41a/17, 43a/5, 45a/7, 46a/2, 

47a/7, 48b/16, 50b/5, 2. Bu işaret zamiri: 2a/7, 13a/2, 14b/15, 19a/8, 20b/13, 

25b/12, 27b/4, 35a/4, 46b/7, 47b/6, 48b/19. 

buňa Buna, “bu” zamirinin datif hali: 6b/13, 10a/18, 13a/8, 14a/2, 

16b/3, 23b/16, 37a/3, 44b/6,14, 48a/10, 50b/19.                

bunda 1.Bu zamirinin lokatif durumu, burada: 2a/14, 2b/4, 3b/17, 

4a/11, 4b/17, 5a/14, 10a/15, 11a/7, 12a/6, 15a/3, 18b/2,4, 28a/19, 30a/1, 

46b/6, 47a/16,19, 47b/7,9,12, 48a/6, 48b/7, 50b/3,11, 51a/3, 52a/3, 

53a/6, 54a/17, 2. Buraya: 4b/6, 6b/10,14, 11a/6,7,18, 12a/6,7, 13a/3, 

14b/19, 16a/12, 17a/19, 24b/8, 30a/5, 31a/17, 32a/4, 37b/15, 39a/17, 

45b/13, 47b/10,12, 48a/5, 48b/14, 50a/3,10, 51a/2.         

bundan Bu zamirinin ablatif hali Bundan sonra: 3b/4, 6a/8, 7b/4, 14a/4, 

15a/2, 17a/2, 23b/10, 25b/15, 30a/11, 37b/9, 44a/7, 46a/10.                

bunı  Bu zamirinin akuzatif hali Bunu: 3b/17, 8b/18, 17b/16, 19a/12, 

24a/17, 27a/11, 34a/8, 39a/10, 43a/5, 46a/5,7, 46b/2, 48b/13.          

bunuň Bu zamirinin genitif durumu Bunun: 14b/2, 16b/4, 18a/1, 

24a/18, 25b/14, 27b/17, 28a/4, 30b/19, 33a/5, 36b/8, 40a/13, 40b/17, 

43a/15, 51a/1.                  

bunlar Bu zamirinin çokluk eki almış şekli, bunlar: 5a/18, 5b/20, 6a/5, 

7b/9, 8b/12, 16b/12, 23a/8, 27a/9,18, 28a/14, 29a/17, 33b/7, 35a/17, 

35b/2,8,15,19, 37a/5, 41a/4,18, 41b/1, 42b/3, 47a/15, 49a/7, 50b/1, 

51b/10.        

burada Bu yerde: 22a/4.         

buradan Buradan: 47a/18. 

burası Bu yer, bura: 28a/12.         

buraya Bura: 18a/9.         

bu ara Bura, burası: 1b/14, 2a/1, 4b/10, 6a/5, 7b/11,13,14, 8b/3,19, 48a/7. 

bugün İçinde bulunulan gün: 22b/3, 31b/19, 43b/17.                 

Buḫara Özel isim, Özbekistan’da bir şehir: 50a/14.          

bul-Ele geçirmek, elde etmek, bulmak: 1b/7,10, 3b/15, 4a/6, 5a/1, 13b/8, 

14b/9,19, 15a/2, 16a/12, 17b/3,7, 18b/4, 21b/14,19, 22b/11, 23b/10, 29b/3, 

30a/13,15, 31b/1,16, 34a/10, 34b/6, 36a/18, 36b/2,6,7, 37b/3, 40a/2, 43b/16, 

44a/7, 44b/2,7, 46a/5, 50a/17, 52a/16.                                         

buldur-Bulmak işini yaptırmak: 16b/3.          

Bulġar Özel isim, Bulgaristan: 3b/13.          
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bulun-Bulma işine konu olmak: 1b/5, 2a/1, 5b/11, 20a/17, 21b/10, 24b/12, 

25b/20, 36b/1, 44a/8. 

bulış-Bir araya gelmek, karşılaşmak: 4b/13, 5a/14, 50b/7, 52b/11.          

buluş-, bkz. bulış. 

buluṭ Gökyüzünün yüksekçe katlarındaki görülebilir duruma gelmiş su buharı 

kütlesi: 44b/7,11,17, 47b/13,14, 49a/11,15,18.                   

bunca Bu kadar, epey, çok: 19a/8, 50b/5.                  

buncılayın Bunun gibi, böyle: 9b/8.         

burun Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve 

solunum organı: 28a/5, 40b/12.  

būstaň (F.) Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe: 15b/15.   

buyur-1. Buyurun anlamında bir hitap sözü: 1b/7,8, 3a/5, 3b/7, 23b/14, 24a/4, 

27a/5, 7a/9, 41a/9, 43b/1,4, 2. Söylemek, demek, düşüncesini bildirmek: 3b/8, 

4b/10, 26a/1, 28b/16, 51a/17.         

bu‘ż (A.) Kin, husûmet. 

bu‘ż et-Düşmanlık etmek, kin beslemek: 52b/19.           

bük-Hareket etmek: 13b/7.          

bünyād (F.) Temel, esas: 13a/8.          

bür-Katlamak, devşirmek: 3b/1.          

büyük Ölçüleri bakımından aynı cinsteki benzerlerinden daha yüksek, daha 

geniş, daha uzun veya iri olan: 2a/4, 6a/18, 8a/16, 8b/1, 10b/10, 32b/17, 

39a/11.         

büẕül-Bir kenarda çekingen bir tavırla oturmak: 22b/8.    

 

-C- 

 

caba Fazla olarak, üstelik: 2b/17.       

cābe-cā (F.) Yer yer: 12b/15.       

Ca‘fer (A.) Özel isim, Hz. Ali'nin kardeşi olup, Muta muharebesinde bayrak 

tutarken iki elinide kaybederek öldürülmüştür: 1b/10,11,13,15, 2b/1,15,19, 

3a/3,5,8,11,16,19, 3b/4,7, 4b/7.   

Ca‘fer-i Hicāzī Hicazlı Ca’fer: 2a/8, 2b/7.         

cāhil (A.) Bilimsiz, bilgisiz: 28a/14, 45b/19. 

cā’iz (A.) İşlenilmesinde cevaz olan; olabilir, uygun: 43a/4.      

cāme (F.) Elbise, çamaşır: 4a/14.       

cāmūs (A.) Manda, su sığırı: 33a/7.     

cān (F.) Can, ruh, hayat, yaşam: 7a/7, 10a/6, 20b/7, 21a/6, 22b/4, 26b/1, 29b/6, 

40a/12,18, 46a/13, 52b/3, 53b/11.      

cān at-Bir şeyi çok istemek, şiddetli arzu etmek: 36b/17. 

cān-baş vir-Ölmek: 33a/19, 48b/19. 
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cān başına sıçra-Çok korkmak: 53a/3. 

 cānı aġzına gel- Korku ve heyecanla ölecekmiş gibi olmak: 43b/4.  

 cānumuň cānıŞefkat veya sevgi seslenişi: 45a/3.   

 cān-ı göňülden İçtenlikle, çok isteyerek: 2a/3, 33a/15.  

 cān-ı dilden Gönlünden gelerek: 6b/1,12b/5, 47a/6.  

 cān pazarı Ölümle karşı karşıya bulunulan tehlikeli durum: 47b/6. 

 cān-sitānCan alan, can alıcı: 9b/4, 29a/3.        

cānavar (F.)Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan, can alan: 8b/10,19, 

9b/4,8,12, 10a/3.                            

cānī (A.) Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı: 44b/1,8,14.          

cānlu (F.)Canı olan, diri, yaşayan: 49b/4.       

cānib (A.) Taraf, yakın, yan: 4a/5, 7, 5a/16, 5b/15, 9b/10, 10a/15, 11a/4, 14b/2, 

17b/13, 24a/15, 26b/2, 28a/6, 31b/2, 33a/18, 36b/4, 41b/4, 44b/17, 48a/1, 

51a/9,18.          

cāriye (A.) Para ile satın alınan halayık, hizmetçi kız: 17b/6, 21a/16, 39a/1, 

44b/4.  

cāzū (F.) Olağanüstü ve tehlikeli yaratık, cadı: 13a/2,16, 44b/8,12,15, 45a/15, 

47b/12,14,19, 48a/8, 49b/8, 50a/4,11.   

cebe (A.) Zincirden veya halkadan örme zırh, koruma: 36b/11, 52a/16.           

cefā (A.) Eziyet, incitme: 50b/13.        

cehd (A.) Çalışma, çabalama. 

cehd eyle- Çalışıp çabalamak: 35b/11.      

cehennem (A.) Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza 

görecekleri yer: 16b/1.       

cellād (A.) Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse: 

36b/19, 37a/6, 54a/16. 

cem‘ (A.) Toplama, yığma: 39a/13.  

cem‘ it-Toplamak: 6b/18, 33b/2, 39a/14,17,19, 41a/16, 51b/8.  

 cem‘ ol-Toplanmak: 22a/6, 26b/10, 34b/16.                                               

cemāl (A.) Yüz güzelliği: 14b/18, 19b/3,8, 20a/11,12, 27a/9.     

Cemşīd /Cemşīd-şāh(F.) Cemâsb'ın babası (Özel isim): 13a/9,12,14,18, 13b/3. 

ceng, cenk (F.) Savaş, dövüş: 1b/5, 6a/12, 6b/12, 22b/12, 25b/10,      

28a/12, 29a /7, 38a/14, 41a/12, 41b/13,16, 47b/19.           

ceng eyle-Savaşmak, dövüşmek: 21b/12.  

ceng it-Savaşmak, dövüşmek. 7b/17, 23b/2,  26a/7, 26b/19, 30a/15, 

35a/1, 36b/13, 44b/15. 

 ceng ol-Savaş olması: 29a/7. 

cenge dur-Savaşmak, dövüşmek: 23a/8. 

cenk (F.) bkz. ceng. 

cennet-asā (A.) Cennet gibi: 10a/11.      
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cepḥāne (F.) Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde: 

52a/12.       

cevāb (A.) Yanıt, karşılık: 2a/3, 4b/2, 6a/6, 13b/1,11, 24a/4, 25a/9, 32a/4, 

32b/6, 34a/16, 34b/12, 39b/12, 42a/9,17, 42b/1,7, 44b/18, 47a/1, 47b/17, 

48b/16, 53a/2, 53b/8. 

cevāb vir-Yanıt vermek, karşılık vermek: 6b/13, 11b/4, 20a/2, 

25b/3,13, 34b/11, 35a/2, 39b/16, 41a/8,9, 42a/5, 42b/14, 45b/4, 46a/3, 

53a/4, 53b/11. 

cevābnāme (A.) Cevap olarak yazılan yazı: 25a/1, 25b/7, 26a/2,4.                

cevāhir (A.) Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar: 50a/17.       

cevelān (A.) Dolaşma, gezinme: 22b/2,18, 33a/14.    

cevşen (F.) Örme zırh, vaktiyle giyilen savaş elbisesi: 1b/5. 

cevşen-gīr Zırh giyen: 36b/11. 

cezīre (A.) Ada, denizde: 6a/19, 7a/17, 44b/7,9,16, 45a/9,14, 45b/1,9,13, 

46b/7,11,13,16, 47a/12, 47b/2, 48b/1,2, 49a/3,4,19, 52a/3,4, 53b/4,13, 

54a/derkenar.             

cezīre-i bī-ḳarār Kararsız yer: 46b/12. 

 cezīre-i nā-bedīd Kayıp ada: 45a/7, 45b/8, 54a/10.  

 Cezīre-i Şīrān Aslan adası: 6b/1,4. 

ciger (F.)Ciğer organı.  

cīger-dār (F.)Yürekli, cesaretli: 40a/12.       

cīgerdārlıkYüreklilik: 10a/4, 17b/11, 41a/15, 46b/3.            

cīgergāh (F.) Ciğerin bulunduğu yer: 36b/3.      

cīger-kūşe (F.) Evlât, sevgili: 5b/5, 8a/12, 11b/6, 39a/9, 40a/14, 51a/5.  

cihān (F.) Dünya, âlem: 2a/7, 3b/3,5, 14a/5,6, 21b/15, 22b/7, 26a/9, 28b/10, 

29b/5, 35b/19, 36b/5, 40a/6, 41a/9, 44a/8,9, 46a/7.   

cihāngīr (F.) Cihanı, dünyâyı zapteden: 2a/1.      

cihāngīrlik Dünyayı zaptetme, hükmü altına alma durumu: 23a/6, 

24a/6.            

cilasun, celasun (Moğ.) Kahraman, bahadır, cesur kimse: 8a/7.       

celasun, bkz. cilasun. 

cild (A.) Bir eserin, birbirinin devamı olarak birkaç kitap halinde basılan 

kısımlarından her biri, kitap: 1b/1, Derkenar.       

civān (F.) Genç, delikanlı: 2a/11, 17b/15.        

cübbe (A.) Sarıklı din adamlarıyla bâzı yaşlı kimselerin giydikleri uzun üstlük: 15a/13.            

cüdā(F.) Ayrı düşmüş, uzak kalmış. 

cüdā ol-Ayrılmak, ayrı kalmak: 4b/14.      

cümle (A.) Bütün, hep: 5b/8,9,14, 7a/16,17, 8a/15, 8b/4, 11b/8,9, 14b/5, 

19b/16, 20b/2, 23b/1,2, 28a/16, 29b/1, 32b/8, 34b/15, 35a/10, 36a/12, 38a/1, 

38b/6,7,11,17,19, 40a/17, 41a/6,13,15, 42b/8, 43b/17, 44b/14, 45a/6,16,17, 

46a/10,15, 48a/15, 48b/3, 49a/4, 50a/18, 52b/1,5.                         
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cür‘et (A.) Cesaret, atılganlık, yiğitlik. 

cür‘et et-Ataklık etmek, yüreklilikle davranmak: 6b/14, 9a/3, 9b/19, 

23a/6, 44b/11, 45b/8.    

 

-Ç- 

 

çabuk (F.) Çabuk, seri. 

 çabuklık it-Çabuk olmak: 33a/17. 

çaġır-Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek: 25a/14, 

34a/17, 43a/18.           

çaġırt-Çağırmak işini yaptırmak: 43a/17.    

çaġla-Coşkun bir şekilde ses çıkararak akmak: 4a/17.    

çāk (F.) Yarık, yırtık: 26a/19, 31a/4.   

çal-Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak: 16b/13, 18b/10.    

çaldır-Atmak: 34a/6.    

çalış-Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak, çalışmak: 

40a/18.    

çar Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan: 14b/16.    

çāre (F.) Çare, çözüm yolu: 11b/14, 14a/15, 32b/4, 34b/10, 42a/2, 43b/16, 

44a/19, 54a/9.      

çāre bul-Çözüm yolu bulmak: 14b/8, 15a/2, 29b/3, 36b/1, 46a/5. 

 çāre et-Çözüm olmak: 29b/4, 46b/8, 53a/8.  

 çāre ol-Çözüm olmak: 13b/5, 36a/17.   

çarḫ (F.) Çark, felek: 51a/11, 51b/4,5.  

çarp-Hızla değmek, vurmak: 23a/19.    

çarpın-Çırpınmak: 31a/9.    

çarşu Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri: 18b/4, 20b/19.     

çatıl-Çatmak işine konu olmak: 14a/13.    

çatla-Parçaları ayrılıp dağılmayacak biçimde yarılmak: 51b/6.   

çehre (F.) Yüz, sima: 50b/19.      

çek-1. Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak: 43b/13, 2. Bir 

duyguyu içine yaşatmak: 6a/15, 3. Bir şeyi bir yerden başka bir yere almak: 

38a/13. 

çekiç Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla 

dövecek bir maden bölümden yapılmış: 29a/8.    

çekil-Bir yere geçmek, bir yerden uzaklaşmak: 3b/19, 5b/15, 31b/2, 51b/3.    

çemenẕār (F.) Çimenlik: 10a/11, 35b/10.    

çeňe (F.) Çene: 40b/18.   

çeri Asker: 10a/16.    

çeşm ü gūş (F.) Göz ve kulak: 31b/5.      
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çevgān (F.) Cirit değneği: 23a/17.   

çevir-Çevirmek, döndürmek: 20a/6, 21a/17, 27b/16, 40a/8, 41a/11, 42a/10, 

46a/14, 51b/12.  

çık ̣-1. Dışarı çıkmak: 1b/8, 10b/15, 12a/13, 21a/19, 28b/15, 30a/3, 30b/7, 

33a/8, 45b/11, 46a/18, 46b/2, 47a/14,18, 52a/19, 53b/15, 2. Yukarı çıkmak, 

üste çıkmak, yükselmek: 13a/15, 30b/1, 33a/12, 48a/4, 49a/15, 51b/8,3. Ortaya 

çıkmak, belirmek: 2a/12, 8b/10, 10b/19, 23a/18, 31a/1,6,31b/12,17, 34a/3, 

51a/6, 52b/6, 4. Gitmek: 10a/14, 21b/2,17, 5. Ayrılmak: 18b/3, 22b/15,26a/17, 

28a/18, 29a/2, 52a/19, 6. Ayak basmak: 6b/5, 10b/10,16,17, 7. Kurtulmak: 

11b/9, 28b/17, 8. Başka türlü davranmak: 12b/8, 19b/17, 38b/7,  9. Sesini 

yükseltmek: 22a/4, 10. Sonuca ulaşmak: 35a/2, 51b/3.  

çık ̣agel-Beklenmedik bir anda gelmek: 17b/14, 48a/14.           

çınla-Yankı vermek: 11b/18,  49a/18.  

Çift Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan: 41a/2.   

çocuk ̣ Küçük yaştaki oğlan veya kız: 17a/2.    

çok ̣ Pek, fazla, çok: 3a/17, 4b/12, 5a/1, 13a/19, 13b/4, 14b/8, 16b/11,12, 

17a/12, 21a/12, 35b/10, 36b/7, 50a/16, 50b/13, 52a/2, 53b/11.   

çoġı 1.Çoğu zaman, çok defa: 5b/18, 42a/14, 2. Çok kimse: 6a/2.    

çok geç Kısa bir süre sonra: 35b/14. 

çokça Çok olarak: 2a/12.    

çok ̣lıḳ Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet: 8a/10, 

19a/4, 42b/12.   

çök-Üzerinde bulunduğu yere yıkılmak, oturmak: 19a/6.    

çözme-Çözmek işi: 14b/14, 15a/8. 

çubuk ̣ Sütleğengillerden, içi delik olan dalları çubuk gibi kullanılan bir 

ağaçcık: 22a/4. 

çün (F.) Çünkü: 6b/13, 9a/18, 9b/4,1, 11a/6, 11b/10, 15a/19, 19b/4, 23a/7, 

24a/19, 29a/13, 30a/19, 30b/3,5, 31a/6, 40a/18, 45a/9,18, 48a/6, 52b/10.   

çünki (F.) Nitekim, çünkü: 4a/17, 9a/6,11, 11a/11,14,18, 13a/9, 15a/18, 16a/4, 

16b/9, 18b/9, 20a/19, 24b/13, 25b/15, 26a/15, 27b/15, 29b/11, 33a/9, 34a/4, 

43a/4, 44b/6, 47b/17, 48b/3,15, 52b/12, 53a/1,13.  

 

-D- 

 

da/de  Da, de ( bağlaç ) dahi: 1b/7, 4b/11, 5a/5, 6a/4,9, 6b/7, 8a/1,6, 8b/17, 

12b/12, 15a/4, 17a/13, 17b/17, 18a/5, 20b/7, 22a/13, 23b/1, 24a/11,14, 25a/5, 

26b/6, 27b/2,6,8, 32a/3,16,18, 34b/2,7, 35a/3, 40a/2, 41a/2,7, 44a/15, 46a/7, 

47a/15, 48b/5, 49b/1, 51a/3, 52b/19, 53a/15.  

dād İntikam: 38a/2. 

dāfi‘ (A.) Defeden, uzaklaştıran: 12b/16. 
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daġ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve 

oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad, dağ: 4a/3, 5a/6, 5b/16, 

17b/7, 19b/19, 30a/9,12, 31b/7, 43b/6, 49b/18. 

 ṭaġ etegi Dağ yamacının alt bölümü: 14b/11. 

daġıl-Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak: 8a/5, 25b/11. 

daḫı da, de; dahi; daha, hâlâ: 1b/6, 4b/17, 6b/1,10, 8b/2, 12a/1, 16a/1, 17b/18, 

22b/1, 30a/8, 34a/2, 35b/3, 37b/1, 38a/6, 48a/1, 49b/15, 52a/2.  

dāḫil (A.) İçeri giren, iç, içeri: 33b/19. 

daḫme (F.) Mezar, kabir, türbe: 13a/9, 13b/7, 48b/2, 50b/6, 51b/9, 52a/19. 

daḫme-i Cemşīd Cemşid’in mezarı: 13a/8,11,14,18, 13b/1,9,13,15, 

14a/12. 

dā‘im (A.) Devamlı, sürekli: 13a/10, 42a/18.  

dā’ima (A.) Devamlı, sürekli olarak: 45a/13, 52a/8, 52b/19.  

dal Kılıcını çekmiş olarak, yalın. 

dal ḫançer ol-Hançeri çekerek:7a/4, 28a/10.  

dal-tīġ (F.) Kılıcını çekmiş olarak, yalın kılıç. 

dal tīġ ol-Kılıcını çekmek, yalın kılıç olmak: 6b/18, 9b/15, 16b/9, 

31a/10, 37a/15, 49b/16. 

dal-Kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek: 30b/1. 

dāmād (F.)Güvey: 25a/15, 23b/15, 35a/7, 36a/2, 42a/12. 

dāmādlık Güveylik: 29a/16. 

damak Ağız boşluğunun tavanı: 3a/14. 

dāmen(F.) Etek, kenar: 7a/13, 25b/9,28b/17. 

dāne (F.) Tane, adet: 25a/3, 34b/4, 45b/7, 46a/17. 

danış-Bir iş için bilgi veya yol sormak, istişare etmek: 20a/9, 40b/8.  

dārāt (F.) Debdebe, tantana, şan, gösteriş: 46a/10.  

ḍarb (A.) 1. Vurma, dövme, 2. Kapı. 

ḍarb-ı çevgān Değnek vurmak: 23a/17. 

 ḍarb-ı derbend Kale kapısı: 9a/1. 

dāre (F.) Vazife, görev: 44b/19. 

dārū (F.) İlaç, deva: 35b/13,14, 44a/5.  

dārū vir-İlaç vermek: 34b/9, 38a/18, 44a/1, 53a/2,11. 

da‘vā (A.) Bir şeyi iddia etme, hak arama, dava: 2a/11,12, 28b/1, 32a/16. 

da‘vā eyle-Hukuki korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı 

organlarına başvurmak: 27a/4, 29b/16.  

da‘vā-ı murād Gayeyi dava edinmek: 40a/13.   

da‘vācı (A.) Dâva açan kimse: 18a/12, 21a/11, 22a/5. 

da‘vet (A.) Çağrı, davet. 

 da‘vet eyle-Çağırmak, davet etmek: 24a/14,18, 27a/6.  

da‘vet it-Çağırmak, davet etmek: 6a/17, 7a/18, 41b/19, 45a/10.  
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da‘vetnāme (A.) Yasal bir iş için gönderilen çağrılık: 24a/19.  

davran-Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: 10b/15. 

dayan-Bir yere yaslanmak, kendini dayamak: 30b/14.  

daye (F.) Sütnine, çocuğa bakan dadı: 32a/7.  

de, bkz. da. 

dede Büyük babadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri, ata: 3b/16, 

4b/4,9, 14a/8, 18a/11, 30a/1, 36a/10, 37a/8, 42a/7, 43b/5, 46a/6, 50b/5,6. 

def‘ (A.) Kovma, savma: 8b/17, 53a/8. 

def‘ eyle-Kovmak, savmak: 33a/4.  

 def‘ it-Kovmak, savmak: 25b/17,18,19, 33a/10, 44a/7, 45b/3, 46b/8. 

 def‘ ol-Savuşmak, çekilip gitmek: 54a/12. 

def‘a (A.) Kere, kez: 20a/13, 42b/13. 

defin (A.) Gömülmüş, gömülü: 16a/3, 17b/18. 

deger Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği 

karşılık, kıymet: 2b/10. 

degül Değil: 3a/4, 8b/9, 17a/2, 22b/19, 23a/3, 24a/2, 27a/1, 32a/18, 34a/15, 

34b/3, 53b/10. 

degiş-Çok değer vermek: 40a/17, 43a/3. 

dehlīz (A.) Hol, koridor: 51a/10. 

dehr (A.) Dünya, zaman: 36a/9. 

delüḳanlu Çocukluk çağından çıkmış genç erkek: 39b/18.  

delil (A.) Kanıt: 43a/5.  

dellāl (A.) Bir şeyi duyurmak için bağıran kimse, tellal: 19a/13,15, 19b/4.  

dem (F.) 1. An, zaman, vakit: 3a/16,19, 4a/1,12, 8a/12,16, 10a/2, 11a/12, 

12b/10, 13a/4,13b/6, 15a/12, 22a/18, 22b/5, 29a/2, 30b/15, 31a/2, 31b/6, 

32a/12, 32b/4, 33a/8, 33b/10, 34a/4, 34b/2, 36a/14,16, 37a/10, 40b/7, 41b/2, 

43b/3, 44b/1, 45b/7,15, 46a/16, 46b/5,19, 47a/7, 48a/9, 48b/12, 49b/1, 51a/12, 

2. Soluk, nefes: 27b/18, 30b/13,15. 

 dem çek-Kanını emmek: 26b/17, 30b/9,12,18. 

dem-nerre Erkek kanı: 49a/3. 

dem-beste Nefesi bağlanmış, susmuş, soluğu kesilmiş: 34a/4. 

demür Demir: 51a/7, 51b/1. 

depe Tepe: 30a/12.  

depre-Hareket ettirme, kımıldatma: 7a/2, 49b/15. 

depre ṭut-Hareket ettirmek: 33a/18, 37a/15.  

der-aḳab (F.) Hemen arkasından: 15b/3.  

derbend (F.) Dar, dar geçit, dar boğaz: 4a/1, 5a/6, 8b/6, 9a/1,11,12,13, 9b/3,6, 

10a/7. 

derd, dert (F.) Dert, sıkıntı, keder: 33a/10, 43b/9, 45a/16.  

derd-mend (F.) Dertli: 15a/6, 17a/4. 
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dere Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı: 9b/1.  

deri Cilt, ten: 40b/18. 

dermān (F.) İlaç, çare, deva: 45a/16.  

der-miyān (F.) Ortada olan şey, arada: 7a/13. 

dert bkz. derd. 

derūn (F.) İç, içeri: 19b/9, 37a/11, 40a/11. 

derūnī (F.) Gönülden, içten: 36b/18, 45b/6. 

deryā (F.) Deniz: 6b/5,9, 10b/7, 30b/1, 36a/13, 42a/8, 47a/9.  

dest (F.) El: 15b/16, 49a/17. 

dest ur-El vurmak: 2b/16, 6b/8. 

destān (F.) Hikāye, kıssa. 

destān ol-Dillerde dolaşmak: 28b/11. 

destūr (F.) İzin, müsaade: 7b/3. 

deve Deve, çöle uygun hayvan: 37b/7.  

devlet (A.) Saltanat, hüküm sürme: 5b/4, 6a/8, 11a/1, 11b/12, 19b/11, 

21a/14,15,19, 23b/9, 35a/4, 38b/9, 43b/4,8,15, 44a/10, 44b/1,3, 45b/14, 53a/6, 

53b/9.  

devr(A.) Dönme, dolaşma. 

devr et-Dönmek, dolaşmak: 9a/19. 

devr eyle-Dönmek, dolaşmak: 12a/18. 

devşir-Toplamak, dermek: 12b/18.  

di-Demek, söylemek: 2a/11,12,14, 2b/3, 6a/19, 8a/6, 8b/18, 9a/5, 11a/2, 

13b/2,7, 16b/1, 17b/1, 19b/15, 21a/18, 21b/7, 22a/13, 23a/16, 24a/2, 25b/3,7,  

26a/4, 27b/1, 29a/2, 29b/3, 32a/19, 35b/19, 37a/6, 38a/6, 41a/12, 43a/7,12, 

44a/1, 44b/3,10, 45b/19, 46b/7,9, 48b/19. 

dib Dip, en alt: 22a/15,19, 37a/15, 40b/18. 

dibelik Bütün, varolanın tümü: 20a/11, 50b/1. 

didigin Adı verilen, sayılan, kabul edilen: 13b/12, 42a/12. 

didikde Denildiği, söylenildiği zaman: 2a/3,4,6, 2b/1, 3a/18, 4b/2,10, 6a/4, 

6b/2,11, 7b/2,3, 12b/3, 19b/12, 21a/15, 22b/5, 29b/1, 37a/14, 38a/1, 40a/1, 

44a/8, 45a/18, 45b/7, 47a/1. 

dik-Dikmek, dik olarak durdurmak: 4a/10, 5a/9, 24b/19, 48b/9,11. 

dik ̣k ̣at (A.) Dakiklik, ehemmiyet verme, ince eleme, ince arama: 35a/18.  

dil Lisan, dil: 28b/11, 34b/6. 

dil-güşā Gönül açan, iç açan, kalbe ferahlık veren: 4a/2, 12b/14. 

 dil-teng ol-Yüreği sıkışmak, gönlü daralmak: 25b/13. 

Dilāver/dilāver (F.) 1. Yiğit, cesur: 1b/6, 8a/16, 18a/10, 20b/15, 24a/8, 

27a/7,10, 34a/13, 34b/13, 36b/13, 50b/9, 51a/17, 51b/7, 53a/7, 53b/12. 2. Özel 

isim: 1b/3,10,12,13, 2a/13,19, 2b/7, 3a/6, 7a/11, 7b/3, 8b/18, 15b/12, 16a/8, 

35b/3, 52a/7. 



85 
 

dilbaẕlıḳ (F.) Güzel söz söyleyen, konuşkan. 

 dilbaẕlıḳ id-Konuşmasıyla kandırmak: 8a/18. 

dile-İstemek, dilemek: 7b/16, 11a/15, 18b/2, 27b/4, 28b/7, 40b/15, 48a/17. 

dīn (A.) Din, Allah’a inanma ve ibadet etme sistemi: 47a/3,5. 

dīn-i İslām İslam dini: 47a/4. 

dinle-Dinlemek, kulak vermek: 52b/14. 

diňlen-Dinlenmek, istirahat etmek: 2b/15, 7b/12. 

diraḫt (F.) Ağaç: 12b/14, 47b/4. 

diri Canlı: 16a/9,11. 

dirīġ (F.) Eyvah, vah vah: 18a/5. 

dirkenTam o sırada, diye düşünürken: 8a/7, 13b/19, 15a/1, 28a/8, 29b/9, 

32a/1, 49a/14.  

dişi Kadın, erkeğin karşı cinsi: 36a/12. 

dīv (F.) Dev: 12a/4,19, 27b/12, 44b/8,12,14, 45a/15,44b/8,12, 48a/8.  

dīvān (A.) Meclis, toplantı: 28b/5, 30a/4, 33b/19, 34b/16, 38b/17, 39b/15,17.  

 dīvān id-İdari işleri konuşmak üzere toplantı yapmak: 26b/10. 

dīvān-ı cem‘ ol-Divanda toplanmak: 26b/10. 

dīvāne (F.) Aklını kaybetmiş, deli: 16a/13, 26b/10, 34b/16, 38a/8. 

 d īvāne ol-Aklını kaybetmek, delirmek: 38b/6, 44a/9. 

dīvānhāne (F.) Geniş sofa, büyük salon: 51b/14. 

dīvār (F.) Duvar: 50b/18. 

diyār (A.) Memleket, ülke: 1b/12,13,14, 5b/10,12, 17a/15, 18a/9, 20b/1, 

23b/17, 25a/7, 27b/3,9, 36a/11, 36b/9, 37a/3, 38a/12,14, 38b/3, 41a/17, 41b/5, 

42a/7, 44b/16, 45a/17.  

 diyār-ı ġarb Batı memleketi: 20b/19.   

 diyār-ı ser-ḥadd Sınır memleketi: 25b/12. 

diyārbediyār (A.) Diyar diyar: 27b/6.  

diye Herhangi bir yargıya vararak: 2a/12, 9b/15, 16b/8, 18a/1, 21a/15, 37a/6, 

39b/13, 41a/12, 42b/4, 43a/8, 46a/2. 

diyince Söylendiği zaman: 1b/13, 6a/7, 9a/4, 15b/15, 19a/5, 20a/6, 23a/9,13, 

25b/8, 27a/4, 27b/17, 31a/18, 33a/2, 40b/10, 48a/12, 49b/11. 

diyiver Hemen söyle: 20b/5.  

diyü Diye, diyerek: 1b/11, 2a/17, 5a/5, 5b/7,12,15, 7b/13,19, 12a/4,7,10,11,13, 

12b/9, 13a/2, 13b/6, 16a/2,4,13, 16b/4,8, 17b/18,20, 18a/3,17, 18b/4, 20b/15, 

21a/3, 21b/14, 22a/13, 24b/9, 25a/1,11,15, 26a/10, 30a/2,4, 32b/4, 33b/19, 

34b/7, 35b/1, 40b/1, 41a/15, 41b/17, 42a/8,11,13, 42b/2, 46a/3,5, 46b/15, 

48b/5,8,11, 50a/12, 50b/10, 51a/1. 

diz Diz, kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer: 37a/10. 

doġrı Karşı yönünce, doğruca: 30b/5, 42b/6. 

doḳun-Temas etmek, değmek, dokunmak: 31a/5, 40a/18. 
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dolaş-Gezmek, gezinmek: 19a/6, 50b/19.  

dolış-Bir yerde toplanmak, bir araya gelmek: 9a/14. 

dost (F.) Yakın arkadaş: 30a/17, 34a/6.  

dost ol-Yakın arkadaş olmak, ahbap olmak: 44a/3.  

dostlık ̣ (F.)Dost olma durumu, dostça davranış: 15b/16, 35b/7, 40a/4,17. 

dostlık ̣ it-Yakınlık kurmak, dost gibi candan davranmak: 23b/3,5, 49a/17. 

dök-Akıtmak, dökmek: 23a/14, 28a/2,5, 36a/13, 42a/8. 

dön- 1. Yüzünü çevirmek, yönelmek: 3a/3, 4a/6, 4b/3, 6b/17, 10b/14, 13a/10, 

13b/6, 20b/9, 44b/3, 47a/2, 2. Geri gelmek: 5a/2, 6b/17, 10b/17, 11b/7, 14b/9, 

15b/7, 20a/4, 28b/2, 23b/8, 29a/13, 33b/1, 35b/16, 36a/18, 46b/11, 51a/14, 3. 

Caymak, vazgeçmek: 21b/16, 25a/13, 28b/2, 4. Kendi mihveri veya başka bir 

şey etrâfında hareket etmek: 51a/11, 51b/5. 

döndür-Döndürmek, çevirmek: 20a/4. 

dört-Dört: 8a/7, 8b/1,2,13, 15a/12, 24b/2.  

du‘ā (A.) Allah’a yalvarma, yakarma, yakarış: 13a/19, 39a/1, 52a/13. 

du‘ā al-İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak: 4b/17,18, 

45a/17. 

 du‘ā eyle-Dua etmek, Allah’a yalvarmak: 13a/1, 38a/9, 45b/6. 

du‘ā id-Dua etmek, Allah’a yalvarmak: 7b/3, 14a/18, 18b/3, 21a/12, 

22b/1, 24a/5, 30a/7, 33b/19, 37a/1, 38a/10, 43b/1, 45a/18, 50b/13,14. 

duḫān (A.) Duman: 30b/1, 51b/3.  

dur-Durmak, bir yerde olmak: 4a/17, 15a/3, 20b/8, 22a/18, 23a/8, 27a/16, 

27b/9, 28a/11, 31b/9, 36a/5, 37a/9, 41a/6, 51a/11. 

duravarub İnat etmek, direnmek: 28a/12. 

duy-İşitmek, duymak: 46a/9. 

dügün Düğün: 24a/13,17, 29a/18, 29b/1. 

dügün id-Düğün yapmak: 30a/6.  

 dügün ol-Düğün yapmak: 38b/18. 

dükkān (A.) İçinde öteberi satılan oda, yer: 18b/19. 

dün Bugünden bir önceki gün, dün: 19a/8.  

dünyā (A.) Âlem, dünya: 23a/13, 24b/11,15, 25b/19, 28b/8, 31a/6, 44b/13, 

48b/9, 49a/13, 52a/2,7,9.  

dünyāya gel-Doğmak: 52a/10. 

dürlü Türlü, çeşitli: 9b/4, 22a/3, 43a/4.  

dürlü dürlü Türlü türlü, çeşit çeşit: 7b/6. 

dürt-Ucu sivri bir şeyle hafifçe itmek: 29a/6. 

düş- 1. Düşmek: 6a/13, 10a/6,18, 10b/16, 11b/5, 12a/11, 13a/14, 27b/19, 31a/9, 

31b/4, 33b/19, 46a/8, 49b/2,4, 51b/7, 2. Koyulmak, yürümek, birlikte gelmek 

ya da gitmek: 4a/7, 9a/7, 10b/3,5, 12b/9,13, 15a/18, 15b/2, 20b/19, 23b/15, 

31b/18, 38b/19, 39a/2, 41b/19, 3. Başka yara geçmek, kaymak: 26a/6, 4. 



87 
 

Tutulmak: 49a/19, 50a/2, 5. Uğramak, kapılmak:15b/19, 41b/10, 48b/17, 6. 

Olumsuz bir duruma girmek: 14a/11, 19b/9, 25a/1, 32a/15, 33b/2,43a/2, 

50a/13, 7. Fırsat çıkmak: 14b/3, 42a/19, 8. Bulunmak: 20b/1, 26b/3, 40a/11, 

46b/13, 9. Yakışık almak: 32b/12, 40b/5, 10. Yakışmak, uygun gelmek: 

19b/16, 40b/10. 

düşe yaz- Düşecek gibi olmak: 32a/7. 

düşmān, düşmen (F.) Hasım, düşman: 8b/5, 32a/9, 34a/6, 35b/1, 46a/7,14, 

46b/6.  

düşmān ol-Hasım olmak: 43b/12,18. 

düşmānlık (F.) Düşmanca duygu veya davranış: 41b/17. 

düşmen, bkz. düşmān. 

düve Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır: 2a/5. 

düz-Dizmek, sıraya koymak: 15a/17, 51b/17, 52b/10, 53/b16. 

 

-E- 

 

ecel (A.) Yaşamın son anları, ölüm vakti: 32b/4, 40a/9,10, 45b/10. 

ecnebī (A.) Yabancı kimse, misafir: 23a/3.  

ecr (A.) Bir iş, hizmet karşılığında verilen şey: 33b/4. 

edeb (A.) İyi terbiye, naziklik: 28a/7. 

ednā (A.) Pek aşağı, en bayağı, çok alçak: 22b/18.   

efendi (Yun.) Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: 15b/2,13, 28b/5. 

eger (F.) Eğer, şayet: 2a/12, 3a/7, 4b/10, 6b/1, 9a/15, 11a/9, 11b/3, 14a/14, 

16a/12, 17a/19, 21b/12, 23a/12, 24b/18, 25a/9, 25b/2,18, 27a/14, 28a/16,19, 

28b/7,8, 29b/17,19, 30a/13,14,16, 35a/1,2, 35b/4, 38b/2, 39b/7, 40a/10, 40b/7, 

41a/11, 44b/10,12, 45a/16, 45b/14, 46a/8, 47b/15, 48b/13, 51a/4,8, 53a/10, 

53b/6,12, 54a/13. 

ehil, ehl (A.) Zümre, grup halk: 17b/2,3,4, 29b/1, 43b/9.  

ehl-i dīvān Meclis halkı, divanda bulunanlar: 3a/2, 26b/10, 34b/16, 

38b/17.  

ehl, bkz. ehil. 

ejder (F.) Büyük yılan: 26b/16, 30a/19, 30b/13,15,18, 31a/6,8,16,19, 31b/7, 

38a/14. 

ejderhā (F.) Büyük yılan: 25b/9,10, 26a/3,7,9,16, 26b/7,12,14, 29b/9, 

30a/5,10, 30b/9,2,11,12, 31b/8, 32a/2,13, 32b/3, 36b/13, 48a/13, 50b/8. 

ejderhākeş (F.) Yılan çeken: 50b/10. 

ekser (A.) En çok, daha ziyâde: 48a/11.   

eks̱eri (A.) Eksere mensup, çok defa, çoğu: 50a/14. 

-el (A.) Arabçadaki bu takının Türkçede karşılığı yoktur. İngilizcedeki “the” 

takısı ile birebir örtüşür. 

el-İbrāhīm Özel isim: 51a/4.  
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el-k ̣ıṣṣa Hikaye, rivayet: 10b/3, 43a/10, 46a/4.  

el-mübārek Hayırlı, bereketli: 35a/11. 

el El, kolun bilek kısmından itibaren avuç veya parmakları içine alan ve iş 

görmeye, tutmaya yarayan kısmı: 10a/17, 23a/10, 25a/3, 30b/12, 31b/16, 47b5, 

49a/17. 

el baġla-Saygı için ellerini göbeğinin üstüne kavuşturup durmak: 

27b/17. 

 el birlik it-Birlikte davranmak, dayanışmak: 39a/17. 

 el çek-Vazgeçmek: 52a/10. 

 el k ̣aldır-Birine vurmaya kalkışmak: 28a/1, 35b/12, 52a/14. 

 el öp-Saygı belirtisi olarak el öpmek: 21a/19, 22a/19, 23b/9, 26b/11. 

 el ur-Bir işi yapmaya yanaşmak ve başlamak: 14a/1, 51a/8. 

el uzat-Birinden bir hakkı almaya kalkışmak: 18b/16. 

 elden git-Bir şeyi yitirmek, o şeyden yoksun kalmak: 43b/13. 

eli altında ol-Buyruğunda olmak, istediği anda o şeyden 

yararlanabilme: 41a/16. 

 ele getür-Ele geçirmek: 17a/14, 19a/11, 43a/12, 46a/19.  

ele gir-Ele geçmek, yakalamak: 16a/8, 17a/11. 

 eline al-Bir işi kendi yapmaya başlamak: 15b/6.  

eline düş-Egemenliği, buyruğu altına girme: 26a/6, 32a/15, 43a/2. 

 eline ṣun-Elini uzatmak: 40a/4. 

 elinde ol-İsteyince o işi yapabilmek: 48a/14, 49b/8.   

elinden al-Birinin sahip olduğu bir şeyi yitirmesine sebeb olmak: 

20b/18, 27b/14,32a/10, 37a/17, 53b/2. 

elinden eyle-Eliyle yapmak: 40b/19. 

elinden fırla-Kaçıp kurtulmak: 49b/9. 

elinden iş gel-Becerikli, hünerli olmak: 40a/13.  

elinden k ̣urtul-Yirinden kaçmayı başarmak: 41a/3, 41b/15. 

elinden ṭut-Yardım etmek; kayırmak: 7a/6. 

elbetde, elbette (A.) Şüphesiz, mutlaka: 2a/16, 10b/1, 11a/9, 11b/3, 18b/8,10, 

25a/8, 26a/8, 27b/13, 29b/3, 42a/13, 42b/15, 44b/9, 54a/11. 

elçi Temsilci, aracı: 25a/1,18, 26a/5, 39a/15,18, 39b/3,6,10,11,16,18, 40a/19,  

40b/4,8,9,12,16,19, 41a/2,17,18,19, 52b/10, 53a/4, 53b/16,17. 

elem (A.) Acı, ıstırap: 2a/15, 2b/3,9, 3a/17, 5b/14, 7b/19, 9a/16, 10b/1, 11a/2, 

13b/5, 14a/4,7,19, 36b/4, 37b/14. 

elem çek-Acı çekmek, ıstırap çekmek: 20b/4, 21b/7, 23b/7, 24a/10, 

24b/11, 25a/10, 25b/2,14, 26b/14, 32b/6, 34b/11, 35a/1,6, 38b/2, 

40a/9,19, 40b/4,9, 42a/4, 42b/7, 46b/18, 48b/17, 49b/14, 53a/6. 

elem vir-Acı vermek: 23b/3, 45a/13. 

el-ḥamdüli’l-lah (A.) Allah'a hamdolsun, Allah'a şükür: 8a/7, 31b/16. 
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elli Elli rakamı, 50 sayısı: 15a/12, 48a/6. 

elveda (A.) Allah'a ısmarladık, Allah'a emânet olun, esen kalın: 6b/16, 21b/18. 

emān (A.)Yardım isteme, aman dileme: 47b/6, 48b/7. 

emānet (A.) Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse: 37b/8. 

emir (A.) Emir: 25b/13, 38b/3, 40a/9, 43b/1, 45b/6, 47b/10, 50a/3. 

emir eyle-Buyurmak, emretmek: 4a/1, 7a/16, 7b/10, 16a/7, 20a/4, 

29a/18, 34a/6, 38b/18, 39a/12, 41a/15, 45b/7, 53b/15. 

 emir id-Buyurmak, emretmek: 20b/12. 

emr-i muk ̣arrer Kararlaştırılmış emir: 31a/18. 

 emr-i şehriyār Hükümdar: 21a/8. 

emīrāne (A.) Emîrcesine, emîr olana yakışacak surette: 24a/12.  

‘emmiẕāde (F.) Amcaoğlu: 4b/1   

eň Üstünlük derecesi bildiren kelime, daha, pek: 15a/7. 

encām (A.) Nihayet, son: 42b/6. 

enik‘ Çok memeli hayvan yavrusu: 13a/16.  

enṣāb (A.) Soylar, baba tarafından hısımlar: 8a/6. 

envā‘(A.) Neviler, türler, çeşitler: 12b/18. 

er Erkek kişi, asker: 8b/4, 15a/1,6, 16a/10, 17b/8, 22b/19, 23a/14, 23b/9, 

24b/13, 25b/19, 32a/18, 36b/9, 44a/7.  

erbaş İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker: 39b/2. 

ereň Erkek, yiğit kimse: 2b/8, 11b/1,8, 13a/13, 13b/1, 22b/10, 29b/16, 

50b/7,9,10. 

erkān (A.) Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler. 

erkān-ı devlet Devletin ileri gelenleri: 38b/9. 

erkek Yetişkin adam, kadın karşıtı: 36a/12.  

erlik Erkeklik, yiğitlik: 1b/4, 19a/4, 19b/3, 22b/10, 28a/16, 29b/8, 32a/17, 

35b/4, 42b/12, 52a/2. 

erzāk ̣ (A.) Yiyecek, içecek, yenilecek, içilecek şeyler, azıklar: 37b/5  

Erzeng Özel isim: 24a/17, 25a/2,18, 26a/5,15, 38a/16, 39a/6,7, 39b/3,5, 

41a/17, 41b/8, 52b/9, 53b/15,17. 

esbāb (A.) Sebebler, bir şeye vasıta olanlar: 22a/12. 

esbāb-ı ẓar Örtü vasıtasıyla: 22a/15. 

 esbāb-ı ḫarb Harb sebebi: 52a/17. 

es̱er (A.) İz, alâmet: 3b/15, 5a/1. 

esir(A.) Köle, esir, tutsak: 21a/14. 

 esir eyle-Esir etmek, tutsak etmek: 48a/16,17.                        

 esir it-Esir etmek, tutsak etmek: 7b/16, 48b/5. 

 esir ol-Esir edilmek, tutsak olmak: 18a/5.  

eski Yeni olmayan, eski: 52a/3.  
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es̱na (A.) Sıra, ara. 

esna-ı kelam Söz sırasında: 8b/1. 

esrār (A.) Gizlenilen ve bilinmeyen şeyler, aklın eremeyeceği işler: 20a/17. 

eşheb (A.) Beyaz, kırat. 

eşheb-tāzī Arap atı: 37b/2. 

eşik Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak: 51a/1.  

eşkāl (A.) Biçimler, sûretler: 43a/13. 

eşyā (A.) Nesneler, türlü amaçlarla kullanılan, taşınabilir, cansız varlıklar: 

6a/3, 53a/18.   

et-Bir işi yapmak: 18a/4, 19a/11, 22b/8, 30a/16. 

etek Dağ, tepe, yığın gibi yamaçlı şeylerin alt bölümü: 5a/7, 14b/11. 

etmek Ekmek: 15b/14, 16a/8.  

etrāf (A.) Taraflar, yanlar: 8b/4,12b/15, 18b/19, 21a/5, 22a/10, 23a/2, 24a/13, 

33a/13, 39a/12,19, 48a/1, 50b/18, 51b/14. 

eṭrāf-ı ‘alem Her taraf: 39a/12. 

eṭrāf-ı eknāf Çevre: 39a/19. 

ev Ev, hane: 8a/3, 18b/19, 33a/7.  

evlād (A.) Çocuk, çocuklar: 8a/6, 25a/4, 36b/5, 37a/9, 39b/1, 40a/14, 41b/17.  

evlād-ı Ḥamza Hamza’nın çocuğu: 5b/14. 

evvel (A.) Önce, ilk: 7a/3, 12a/17, 17b/13, 19b/13,16, 20b/13, 21b/1, 27a/1, 

28b/19, 32b/3, 35a/2, 37a/15, 37b/11, 39a/9, 44a/14, 45b/10, 46a/4.  

evvelā (A.) Birinci olarak, her şeyden önce, ilkönce: 27b/1, 53a/7.   

evvelden (A.) Önceden: 4b/4, 41b/14. 

evvelen(A.) Birinci, ilk olarak: 2a/4, 20a/3. 

evvelki (A.) Birinci, ilk: 44a/3.  

evzā‘ (A.) Haller, vaziyetler: 46b/3.  

ey Nida için ve nidaya cevap için kulanılır; "hey, yahu, bana bak!" gibi 

mânâlara gelir: 22b/7, 2b/1, 4b/1, 8b/1, 12a/6,13, 14b/15, 15b/1,9, 16a/1,8, 

16b/9, 20b/10, 23a/9,11, 25a/4, 32a/2,12, 32b/7, 33b/3, 34a/19, 34b/3, 35a/1, 

35b/17, 37a/2, 40a/1, 48a/5,18, 50b/13. 

ey/eydür Söylemek , demek: 5a/3, 9b/7, 16a/4, 19b/1, 23a/17, 24a/16, 33b/8, 

34a/19, 37b/16, 39a/5, 45a/9, 46a/17, 47b/16. 

eyit-Demek, söylemek: 2a/11,12,13, 3a/16,18, 4b/8,16, 5b/7,13, 11a/16, 

14b/15, 17a/4,5,10, 19a/7, 19b/14, 20b/12, 21a/14,15,18,19, 22a/13, 26b/4,15, 

27a/1,4, 32a/16, 35a/12, 37a/13, 44b/6, 45a/10, 47a/6,14, 47b/10, 48a/18, 

50b/3. 

eyle-Yapmak, etmek, eylemek, kılmak: 7b/13, 23a/9, 44a/11,18, 44b/2.  

eylen-Beklemek, durmak: 32b/17, 47a/9.  

eyü İyi, güzel, hoş: 1b/6, 17a/7, 18a/10, 20a/4,7,9, 22a/12, 24b/11, 25a/10, 

25b/15, 26a/1,9, 26b/4, 31b/13, 33b/7,13, 38b/4,14, 44a/7, 53b/14. 
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eyülik Yardım, lütuf:13a/17. 

eyüce İyiye yakın: 18a/7. 

eyüsi En doğru olanı: 13a/18. 

eyvān (F.) Büyük sofa, divanhâne, salon: 25b/8.  

eyvānsarāy (F.) Saray sofası: 11a/17.  

eyyām (A. yevm-coğ.) Devirler, günler: 42b/5, 52b/8. 

ez-Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassıltmak, biçimini 

değiştirmek: 22b/8, 28b/17.  

ez-cümle (A.) Başlıca, belli başlıolarak, esas olarak: 16a/14. 

ezīn-canib (F.) Buradan: 13b/14, 24a/15.  

 

-F- 

 

fāḫir (A.) Değerli, kıymetli: 23b/16, 38b/15.    

fāi’de (A.) Yarar, fayda: 32b/2, 35b/2. 

fak ̣īr (A.) Fakirlik, yoksulluk: 29b/5. 

fānī (A.) Ölümlü, geçici: 52a/7.    

faṣıl (A.) Fasleden, ayıran, bölen: 7a/1, 44a/9.    

fedā’ (A.) Gözden çıkarma, uğruna verme. 

 fedā’ it-Kıymak, gözden çıkarmak: 19a/15, 53b/3.    

fedā’ol-Varsın gitsin, uğrunda yok olsun: 44b/5. 

fedā’-yı cān ol-Canını feda etmek: 22b/4. 

fedāī (A.) Fedai, koruyucu, serdengeçti: 45b/7.    

ferāġat (A.) Vazgeçme, bırakma: 11b/13. 

ferāġat it-Hakkından vazgeçmek, el çekmek: 14b/9, 25b/18, 30a/3, 

41b/13. 

 ferāġat eyle-Hakkından vazgeçmek, el çekmek: 7b/18, 46a/9.     

ferāmūş (F.) Unutma, hatırdan çıkma. 

 ferāmūş it-Unutmak, hatırdan çıkmak: 46a/16.   

Feridūn (F.) Pişdâdîlerin altıncı pâdişâhı olup Cemşîd sülâlesinden demirci 

Gâve'nin yardımıyle Dahhâk-i Mârî'yi öldürmüştür. Lâkabı Ferruh'dur: 25a/4.    

feryād (F.) Bağırma, haykırma, feryat. 

feryād it-Bağırmak, feryat etmek: 5b/3, 7b/11, 15b/3, 16b/4, 18b/17,18, 

19a/10, 21a/4, 32a/6, 37b/17, 44a/8.    

 feryād figān eyle-Haykırmak, bağırmak: 41a/18. 

 feryād figān it-Haykırmak, bağırmak: 33a/2, 37b/17. 

 feryāda başla-Bağırmaya, haykırmaya başlamak: 29b/11. 

fesād (A.) Fitne, kötülük, bozukluk: 20b/13, 54a/12.  

 fesād it-Fitne çıkarmak: 20b/16.  
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 fesād ol-Fesat çıkarmak: 24b/16. 

fetḥ (A.) Açma, fethetme: 51a/1.  

 fetḥ eyle-Açmak, fethetmek: 27b/5, 38a/12. 

fetḥ it-Açmak, fethetmek: 25a/8, 46a/6,7,15, 50b/5,9. 

fetḥ-i murād it-İsteklerini söylemek: 51a/4.  

fırla-Hızla, birdenbire bulunduğu yerden çıkmak, ayrılmak: 49b/9.  

fırlat-Hızla atmak, fırlatmak: 9b/9.  

fırṣat (A.) Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, fırsat. 

fırṣat bul-Uygun zaman, durum veya şart elde etmek: 14b/19, 17b/6. 

 fırṣat düş-Bir imkâna kavuşmak: 42a/19. 

 fırṣatın gözle-En uygun şartı kollamak: 42a/18. 

fırṣat vir-Bir işi yapmak için uygun, elverişli şartı sağlamak: 29b/18. 

filḥāl (A.) O anda, hemen şimdi: 37b/4.   

fiġān (F.) Iztırap ile bağırıp çağırma, inleme. 

 figān eyle-Acı ile bağırmak, inlemek: 41a/18.   

fiġān it-Acı ile bağırmak, inlemek: 5b/3, 14b/5. 

figān ḳop-Acı ile bağırmak, inlemek: 33a/2. 

fikr (A.) Düşünce, fikir: 22b/15.  

 fikir eyle-Düşünmek: 32a/15, 34b/3, 44b/4, 46a/5, 

 fikir it-Düşünmek: 3b/17, 5a/4, 13a/7, 13b/12,18, 15b/13, 17a/16, 

18a/11, 33b/14, 44b/2, 49a/7.    

filān (A.) İstenmeyen durum veya söylenmesi sakıncalı özel adların yerine 

kullanılır, falan: 16b/5, 19a/9,14, 21b/5, 22a/13, 24b/12, 25a/6, 32a/1, 34a/2, 

25b/7, 27a/2, 52a/10.   

firāk ̣ (A.) Ayrılık, ayrılma: 14b/2.    

firār (A.)Kaçma, savuşma. 

firār eyle-İzinsiz veya nizamsız olarak ortadan kaybolmak: 31b/15. 

firāvān (F.) Bol, çok: 7b/10.   

firūmāye (F.) Sütü bozuk, alçak: 23a/5.  

fitne (A.) Nifak, ara bozma: 54a/12.    

fitne-engīz (A.) Fesat koparan, fesat çıkaran: 42a/16, 42b/16.   

fuk ̣arā (A.) Fakirler, yoksullar: 33a/10.     

fur-Vurmak: 35a/5.     

furtuna Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr: 7b/9.     

 

-G- 

 

ġāfil (A.) Çevresinden ve gerçeklerden habersiz bulunma: 19a/5, 34b/8, 

35b/12, 47b/13, 47b/5, 48b/12.  
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 ġāfil ol-Habersiz olmak: 2b/16, 9a/13. 

ġāfilen (A.) Gafil olarak, habersizce: 26b/5. 

gāh (F.) Kah, zaman zaman, kimi zaman: 5a/13. 

ġā’ib(A.) Yok olan, kayıp. 

 gā’ib ol-Kaybolmak: 47b/15,17. 

ġalebe (A.) Yenme, üstünlük. 

 ġalebe eyle-Yenmek: 24b/4. 

ġalebe it-Yenmek: 1b/16, 2b/2, 3a/7, 21b/9, 22b/10, 23b/7, 25a/6, 

27b/7, 54a/3. 

ġalebe ol-Kalabalık olmak, kargaşa çıkmak: 21b/8, 25a/11, 25b/7. 

ġālib (A.) Üstün gelen, yenen: 1b/6, 8a/8, 15b/12, 24b/4, 25b/3, 32a/17. 

 ġālib gel-Yenmek, üstün gelmek: 1b/16, 17b/17. 

ġālib ol-Üstün gelmek, yenmek: 2a/2, 6b/1, 22b/19, 23a/12, 23b/3, 

36b/13, 44b/14,15.  

ġāliba (A.) Zannediyorum ki: 8a/8. 

ġaltān (F.) Yuvarlama, yuvarlanan, tekerlenen. 

 ġaltan it-Yuvarlanmak: 34b/9. 

ġam (A.) Üzüntü, keder: 15a/9, 34b/3.  

 ġam yeme-Tasa etmemek, üzülmemek: 28b/10. 

Ġamḫar Çoban (A.) Kederli çoban: 33b/10,11, 35a/7,10,12,14.  

ġamgīn (F.) Üzgün, gamlı. 

 ġamgīn ol-Üzülmek, gamlanmak: 28b/5, 29b/10, 35a/3. 

ġanī (A.) Zengin, varlıklı, bol, doygun. 

 ġanī ol-Zengin olmak: 50a/18. 

ġar (A.) Mağara, in: 5a/9,10. 

ġarb (A.) Güneşin battığı taraf, batı: 20b/19.  

ġarāyibān (A.) Şaşılacak tuhaf şeyler: 50a/16. 

ġarib(A.) Kimsesiz, zavallı: 3a/17. 

ġark ̣ (A.) Suya batma, boğulma. 

 ġark ̣ ol-Boğulmak, batmak: 14b/8. 

ġarra (A.) Ak, parlak, güzel, gösterişli, nümayişli, şatafatlı: 50a/16.  

ġavġa (F.) Kavga: 2b/3,4, 16b/19, 17a/1, 23b/11, 28a/12, 41b/12, 42a/13, 

42b/18, 43a/1. 

ġaybi (A.) Göze görünmeyen şeylere ait, görünmezlik dünyâsına mensup: 

4b/5, 10b/11. 

ġāyet (A.) Son derece: 1b/4, 12b/17, 19b/11, 20a/12, 44b/19. 

ġayr, ġayrı (A.) Başka, ayrı, artık: 9a/13, 13b/3, 16a/10, 21b/11, 23b/10,13, 

24b/18, 25a/12, 27b/3, 30a/1, 31a/3, 34a/16, 34b/10, 38b/3, 46a/5, 47a/5, 

54a/8. 

ġayrı, bkz.ġayr. 
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ġayret (A.) Çalışma, çaba: 8b/18, 31b/7, 37a/10, 45b/6. 

 ġayret al-Yüreklenmek, cesaret almak: 52a/8.                           

 ġayrete düş-Çaba göstermek: 40a/11.  

ġayrete gel-Bir işi yapmaya veya bitirmeye özenmek: 25b/6, 32a/17. 

ġayret it-Çalışmak, çaba göstermek: 2b/11, 9a/15, 10b/4, 31b/4,10. 

ġazā (A.) Din, Allah uğrunda savaş: 6b/6, 34b/7, 38b/14, 50a/2,7. 

 ġazā eyle-Savaşmak: 52a/13. 

ġaż Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi kalan, içinde bulunduğu kabın her 

yanına yayılmak ve bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapmak 

özelliğinde olan akışkan madde. 

 ġaża gel-Öfkelenmek, kızmak: 6a/12.   

ġażab (A.) Öfke, kızgınlık: 10b/12, 28a/2, 37a/7,16, 40b/13, 41a/1, 49b/15.  

ġażaba gel-Öfkelenmek, kızmak: 2b/5, 9b/11, 15b/9, 16a/6, 17b/16, 

27b/13, 39a/8, 44a/12. 

 ġażab it-Öfkelenmek, kızmak: 38a/6. 

Ġażanfer (A.) İri arslan, (Özel isim): 16a/7,13, 17a/2,5. 

Ġazele Özel isim: 4a/4, 6a/14, 6b/3, 8a/1, 9a/8,10, 10a/13, 10b/5,18, 11b/10, 

13b/14, 14b/1,4, 36a/15,19, 36b/3,15, 37a/6, 37b/6,7,15, 38b/6,7,8, 39b/14,16. 

Ġazele ‘Ayyār Özel isim: 10a/6,37b/2, 38a/6,10, 39b/15. 

ġazla-Kaçmak: 49a/16. 

geç-1. Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak: 5b/7, 19a/1, 33b/15, 

2. Bir yerden başka bir yere gitmek: 8b/7, 9a/3, 13b/17,19, 19a/9, 23b/5, 

24a/12, 26a/18, 26b/17, 34b/15, 35a/11, 35b/14, 42b/1, 45a/2, 3. Aşmak, geride 

bırakmak, harcamak: 19b/6, 21b/3, 4. Yaşamak, oturmak, kalmak: 1b/11, 

7a/12, 7b/5, 27a/8, 28b/12, 38b/16, 39b/18, 5. Uğraşmak: 39b/12, 34b/16, 6. 

Bir ihtiyacı eldeki imkânla karşılamak: 8b/3, 7. Etmek, yapmak: 11b/15. 

geçin-Yaşamak için gerekeni sağlamak: 38b/4, 53b/1. 

gel-Gelmek, bir yere varmak: 3b/10,12, 4a/11, 5a/8, 7a/7,10, 9b/1, 8a/8,12, 

11a/8,13, 11b/2, 12a/2, 13a/6, 13b/3,18, 15a/6, 15b/7, 17b/7,17, 18a/16, 

19a/19, 21b/11, 22a/13,  25a/18, 26a/6,13, 26b/8, 27a/7, 27b/2, 28b/3,5, 

30a/19,  30b/6, 31a/17, 33a/3, 34a/16, 34b/6, 36b/10, 37b/915, 40a/3, 40b/7, 

42a/10, 43b/4,9, 44b/3, 46a/9, 47a/6, 53b/1.  

geledursun Gelmeye devam etmek: 9a/9.  

gelevüz Gelelim: 46b/11,17.  

gemi Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt: 6b/4, 

7b/7,8,10, 18b/20, 45a/19, 45b/1,15, 46a/17, 47a/13, 50a/3,6, 52b/5,7. 

genç Yaşlı olmayan: 20b/15. 

gene Yeniden, tekrar: 16b/13, 22b/14, 23a/12, 23b/4,6,8, 25b/10, 27a/10, 

29a/18, 31a/12, 33a/3, 33b/6, 37b/15, 38b/17, 43a/2, 44a/5, 45b/17, 46b/8, 

47b/12, 53a/15, 53b/3,6. 
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gerçi (F.) Her ne kadar, ise de: 2a/8, 2b/2, 5b/10, 12a/11, 30b/9, 45a/11, 

49b/14.  

gerçek Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: 34b/7, 35b/7, 54a/1.  

gerdan (F.) Boyun, gerdan: 6a/13, 31a/11. 

Gerdesb Özel isim: 39b/2, 41b/2, 52b/17, 53b/19.  

gerdekḥāne Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda, zifaf odası: 

38b/19. 

gerek-1. Lazım, gerek: 7a/14, 8a/9,13, 10b/6, 14a/5,17, 17a/18, 34b/11, 38a/6, 

40a/4, 42a/2, 49a/8, 2. Çekimli fiillerden sonra gelerek gereklilik eki (-malı,-

meli) görevini görür: 20a/3,16, 22b/19, 23a/7, 32a/17, 39b/19, 40b/17, 41a/19, 

43b/2,15, 47b/13, 54a/derkenar. 

geregi gibi Nasıl olması gerekli ise öyle: 20a/5, 31a/13. 

gergedan (F.)Gergedangillerden, sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde 

bir veya iki boynuzu bulunan, kalın derili, saldırıcı bir hayvan (Rhinoceros 

inducus): 19a/12,15, 19b/5, 35a/12. 

gerü, bkz. girü. 

getirt-Getirtmek: 18a/8, 20a/10, 20b/12, 32b/9. 

getür-1. Getirmek, ulaştırmak: 1b/9, 3b/1,8, 5b/13, 6a/17, 6b/7,10, 7a/19, 8a/3, 

12a/6,7, 12b/14,19, 14a/8, 14b/19, 15b/5, 16a/11, 16b/1,2,7,18, 17a/14,18, 

17b/1,13, 18a/19, 19a/7, 21a/7, 21b/6, 22a/2,8, 23b/16, 25a/3, 32a/4, 37b/3, 

43a/5, 44b/17, 46a/19, 47b/12, 48a/12, 50a/4,19, 50b/2,14, 52b/5, derkenar, 2. 

Toparlamak: 35b/16.  

getürebil-Getirebilmek, ulaştırabilmek: 19a/11. 

getürevüz Getürelim: 43a/12. 

gez-Bir yerde dolaşmak, yürümek: 1b/15, 13b/8, 18b/4, 20b/20, 27b/6, 36b/9, 

51a/1. 

gezdür-Tanıtmak amacıyla dolaştırmak : 19a/17. 

ġılāf (A.) Kılıf, kın: 12b/4.  

gibi Gibi, -e benzer: 3a/10, 9b/10,16, 12b/2, 17b/20, 23b/13, 30b/17, 

31a/7,12,13, 36a/2, 37b/18, 38a/7, 40b/13, 41a/2, 44a/3, 44b/1, 48a/3, 50b/8, 

53a/16, 53b/10, 54a/6. 

gice Gece: 4a/3, 7b/9, 18b/20, 19a/3,8, 21a/15, 22a/5, 28b/12, 34a/19, 

34b/5,12,14. 

gice gündüz Aralıksız, geceli, gündüzlü: 36a/3. 

gicelik Yatakta giyilen giysi, gömlek: 21a/11.  

gidi Şaka yollu söylenen azarlama sözü: 18a/1. 

gine, bkz. gene. 

gir-Dışarıdan içeriye girmek: 4a/9,13, 5a/11, 6a/11, 6b/4, 7b/8, 10b/11,17,18, 

11a/8,10,19, 11b/2,3,17, 12a/2,3, 12b/10, 13a/17, 13b/15, 14a/12, 14b/13, 

16b/10, 17a/11, 18a/8, 18b/10,12, 21a/1, 21b/8, 22b/16,17, 23a/6, 24b/4,15, 
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28b/7,19, 35a/4, 36b/18, 38a/9,18, 39a/1, 43a/16, 46a/17, 47a/12, 47b/2, 

51a/12, 51b/4,10,13, 52b/4,7. 

giriftār (F.) Yakalanmış, tutulmuş. 

 giriftār ol-Yakalanmak, tutulmak: 20b/1. 

girü Geri, sonra: 9a/16, 11a/5, 11b/6, 12a/11,13, 29b/9, 32a/3,12, 46b/11,13, 

47a/8, 48b/13, 51a/14, 51b/3. 

git-1. Uzaklaşmak, gitmek, bir yere doğru yönelmek: 3b/7,19, 4b/7, 5a/5,8, 

5b/12,15,18, 6a/9, 6b/15, 7b/12, 9a/11, 11a/19, 11b/19, 12a/2, 13a/18, 13b/7, 

14b/1,3,9,10,12, 15a/4, 16a/2,15,19, 16b/2, 17a/5, 18b/2,3, 19a/1, 21b/18, 

26b/7, 27a/2, 27b/11, 29b/6,16, 30b/4,5, 31a/18,19, 31b/3,18, 32a/14, 32b/2,4, 

34b/14,19, 35a/17, 35b/10, 36b/3,5,7,17, 37b/6,15, 38a/5,15, 38b/3, 41a/4,8, 

42b/8,19, 43b/14, 44b/8,9,10, 45b/7,8, 46a/10,17, 46b/5, 47a/12,18,47b/3, 

48b/13, 49a/13, 49b/4,18, 51b/10, 52a/6, 53b/4, 54a/12, 2. Bir yerden veya bir 

işten ayrılmak: 25b/11, 31b/2, 3. Ölmek: 44b/12, 50b/15,52a/7. 

giy-Giymek, giyinmek: 4a/14, 22a/15, 23a/3, 28b/15, 38b/6. 

giydir-Giyme işini yaptırmak, giydirmek: 18b/1, 23b/16, 29a/14, 38b/16. 

giyin-Kendi üzerine giymek: 52a/18. 

giz Sır. 

gize eyle-Gizlemek: 13a/5. 

gizle-Gizlemek işi: 30b/19. 

gizlen-Kendi kendini gizlemek, görünmeyecek şekilde saklanmak: 19a/9. 

ġoş-, koş-Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek: 22b/12. 

gögüs Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi 

organları içine alan bölümü: 27b/17, 41a/2, 51b/18, 53b/12. 

gömül-Gömülmek, içine girmek: 9b/4.  

gönder-Yollamak, sevk etmek, göndermek: 6b/3, 9a/10, 17b/19, 18a/19, 19b/6, 

20b/8, 22a/12, 23b/14, 24a/14, 25a/2,9,19, 26a/3,5, 27a/6,11, 32a/19, 32b/1, 

33b/12, 34a/3, 35b/5, 36a/15, 38b/2, 39a/13,10,15, 39b/3,7, 40a/9, 42b/18, 

43a/16, 44a/2,7, 44b/11, 46b/7, 52b/10,13, 53a/3,13, 53b/4, 54a/11. 

göňül Kalp, yürek, gönül: 2a/3, 3a/19, 6b/14, 20b/2, 23a/14, 33a/15, 35b/7, 

40a/12, 42a/4, 46a/12,16, 47a/2,6,10.  

göňülden çıḳarma-Sevmez veya anmaz olmak: 11b/9. 

gör- Görmek: 2a/8, 2b/19, 4a/10, 5a/4,9,11,18,  9b/14,19, 11b/14, 12b/12,15, 

13a/2, 14a/2, 14b/13, 15a/10, 15b/7, 16b/4,11, 19b/5, 20a/16, 23a/18, 29b/6, 

30a/19, 30b/18, 31b/9,11, 35a/15, 37b/11, 38b/2,8, 39b/18, 42b/8, 44a/18, 

45b/6, 49a/2,13, 50a/9, 51b/4,14, 54a/9. 

göre Uygun, elverişli, için: 2a/5, 18a/4, 33b/7, 34b/18, 35a/19, 39a/8, 51a/13. 

göriň-, görüň-Görünmek: 48a/4, 49a/4, 49b/1, 50b/19. 

göriş-Görüşmek: 3a/6, 5a/18, 5b/2,8,9, 7a/8, 35b/8, 38b/13, 42a/14. 

görk Güzellik, gösteriş: 11a/7, 48b/15. 

görüş-, bkz. göriş-. 
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göster-1.Göstermek, belirtmek: 22b/3, 26b/12, 28b/9, 34b/7, 37a/13, 38b/14, 2. 

Belirtmek, anlatmak: 34b/6, 3. Sert bir biçimde karşılık vermek: 22b/11. 

göt Kaba et, kıç, popo: 27b/19. 

götür-1. Taşımak, ulaştırmak veya koymak: 1b/8, 3b/6, 6a/4, 15a/18, 17a/13, 

17b/7,17, 24a/19, 26b/9, 33b/2, 38b/15, 39a/1,2, 45b/1, 48a/6, 53a/14, 

2.Tümüyle sahip olmak: 44b/8. 

göz Göz: 5b/10,13, 7a/5, 14a/19, 15b/6, 18a/4, 19b/8, 23a/16, 27a/10, 30b/19, 

31a/1,2,5, 34a/11, 35b/16, 36a/3, 36b/2, 40a/15, 44b/1,10, 51b/5.  

gözden geçir-Durumu anlamak için incelemek, kontrol etmek: 34b/16, 

39b/12. 

 gözi k ̣ork ̣-Korkmak, gözü korkmak: 54a/8. 

gözleri ḳarar-Her şeyi göze almak: 27b/19, 28a/5.  

gözlerinden öp-Çok sevme, canım ciğerim anlamında: 5b/2. 

göziň aç-Uyanık davranmak: 7a/5, 21b/3, 31b/13.  

gözüm nūrı Sevgi anlatan bir seslenme: 41a/5, 45a/10, 47b/10. 

 gözüm öňü Görmekte olduğu yerde: 48a/15. 

 gözüne uyḳu girme-Hiç uyuyamamak, uykusuz kalmak: 18b/12. 

göz göre Göz göre göre: 27a/14, 40a/15, 44b/1,10.  

gözci Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse: 18b/13. 

gözet-Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek: 14b/18. 

gözle-Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek: 30a/12, 31a/4, 

42a/18. 

ġulġula (A.) Gürültü, şamata. 

ġulġula ol-Gürültülü olmak: 19a/18. 

ġubār (A.) Toz: 11a/5. 

ġūnā (F.) Tür, nevi, çeşit: 43a/5. 

ġurbet (A.) Gariplik, yabancılık: 5a/13. 

ġurur (A.) Boş şeylere güvenerek aldanma, kibir: 13b/4, 52a/5. 

ġuṣṣa (A.) Keder, kaygı, tasa: 41b/19.  

gūş (F.) Dinleme. 

gūş id-Dinlemek: 39b/13. 

güc Darılmak, incinmek, alınmak: 14a/9. 

gücen-Birinin beklenilmeyen bir davranışı veya sözü karşısında kırgınlık  

duymak, üzülmek: 36b/5. 

güç Güç, kuvvet, takat: 14a/3, 17a/13, 19a/11, 23a/18, 25a/13, 28a/11, 30b/14, 

46a/19, 53a/19. 

güç it-Kuvvet göstermek: 3b/13, 41b/6. 

güç ol-Güç göstermek: 3b/13. 

gücine gel-Gönlü kırılmak, onuruna dokunmak: 36b/4. 
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gül-Gülmek, neşelenmek: 14a/7,16, 25a/13, 38a/3, 40a/1, 41a/1, 46b/9,18, 

53b/8. 

gülle Eskiden som taşveya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, 

günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top 

mermisi: 9b/16. 

gün Yirmi dört saatlik zaman birimi, gün: 5a/3,6, 5b/7,15,16,19, 7a/18, 7b/9, 

10a/9,10,11, 14b/10, 16a/19, 17b/6, 19b/3, 21a/10, 21b/7, 22a/9,13, 26a/16, 

26b/4, 30a/8, 30b/6, 31b/19, 32a/9, 32b/11,13,17, 33b/14,15, 34a/13, 36a/16, 

36b/7, 37b/2, 39a/13, 39b/10,11, 41b/7, 42b/2, 43a/5, 45b/19, 47a/11, 48a/11, 

52a/5, 53b/17. 

günden güne Gün geçtikçe, gittikçe: 42b/13. 

gūnāgūn(F.) Türlü, çeşitli nevilerde olan, çeşit çeşit: 22a/11, 25a/2.  

günāh (F.) Hata, suç, kabahat: 20a/5, 21a/8.  

günāhı olma-Günahkār olmayan, günahsız: 22a/8. 

günahıňız boynuňuza Ben karışmam, sorumluluk sana veya ona düşer: 

16b/8. 

günāhkār (F.) Günahlı, günah işleyen: 43a/10. 

gündüz Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı: 

36a/3. 

güneş Güneş: 4a/16. 

gürültü Kulağa hoş gelmeyen kuvvetli ses, patırtı: 49a/13. 

gürbüz  (F.) Sihhatli, güçlü ve iyi gelişmiş, sağlıklı: 2a/9. 

gürg (F.) Kurt, canavar: 49b/1. 

gürg-i sernerre Erkek kurt: 49a/5.  

gürle-Kalın ve gür ses çıkarmak, gürültü: 13a/1, 45a/11, 49b/17.  

gürz (F.) Topuz: 6a/13, 6b/16, 12a/5,15, 19a/5, 23b/2, 29a/12, 49b/9,13,16, 

51a/11, 51b/5, 52a/16. 

gürzgāh (F.) Topuz yeri, topuzun konulduğu yer: 9b/2. 

gūyā (F.) Sözde, sanki: 23a/8, 52b/1. 

güzel Hoşa giden, hayranlık uyandıran: 2b/17, 27b/8, 32a/16, 44b/7,17. 

güzide (F.) Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş: 25a/5.  

 

-H- 

 

ḫaber (A.) Bir konu, olay, durum ya da kişi ile ilgili bilgi, haber: 6a/10, 6b/3, 

16b/5, 18b/2, 26b/8, 32a/6,9,11, 32b/8,10,15, 35a/3, 36b/16, 37b/12,14, 39a/18, 

44a/17.  

ḫaber al-Bilgi edinmek: 18b/2, 32a/10, 36b/16, 38a/15,16,18, 39b/15. 

ḫaber eyle-Haber yapmak: 38a/13, 44a/6. 

 ḫaber gönder-Bir şeyle ilgili bilgi göndermek: 32a/19. 
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 ḫaber ol-Bildirilmek, haber verilmek: 28b/4.  

ḫaber vir-Haber vermek, bilgi vermek: 4b/4,7, 6a/10. 6b/5, 16a/6, 

20a/9, 22a/13, 25a/17, 26b/13,34a/8, 34b/17, 38b/8, 39b/17, 41b/8, 

42b/6, 50a/12, 50b/9, 15.                                       

ḫaberdar (A.) haberli. 

ḫaberdar ol-Bilgi edinmek, haber almak: 16b/19. 

ḥabire Aralıksız, durmadan: 38b/6. 

ḥabs, hapis (A.) Hapsetme, kapatma, tutma. 

 ḥapis eyle-Hapsetmek, tutmak: 20a/5,6. 

ḥaps it-Hapsetmek, tutmak: 50b/14.   

ḥapis ol-Hapsedilmek, tutulmak: 11a/11, 11b/6. 

ḫāceẕāde/ḥocāẕāde (F.) Hocaefendinin oğlu: 19b/7, 18a/13, 20a/15, 20b/4. 

ḥacīl (A.) Utanmış, utanan. 

ḥacīl ol-Utanmış olmak: 46a/7.           

ḥadd (A.) Yetki ve değer: 40b/10. 

ḥadd-i ẕātında (A.) Aslında: 17a/14, 44b/16. 

ḥādim (A.)Hizmet eden, hizmet edici: 20a/18, 25a/16, 32b/1, 39a/1, 43a/16,18. 

ḥafif (A.) Etkisi az olan: 23a/10. 

hāhnāhāh (F.) İster istemez: 3b/1. 

ḥaḳ (A.) Gerçek, doğru: 6b/8, 35a/2. 

ḥaḳk ̣ından gel-Üstesinden gelmek, baş etmek: 9a/5, 15b/4, 17b/10, 

25a/9, 25b/16, 27a/3, 29b/15, 30a/5, 39a/18, 41b/5, 44b/13, 54a/15. 

ḫāk (F.) Toprak. 

ḫak-i pāy Ayağının toprağı: 48a/9.           

hakāret (A.) Hakirlik, hor görme, incitme, küçük düşürme: 41b/1. 

ḥākī (A.) Anlatan, hikâye eden: 12a/6,11, 48a/18, 49b/12. 

Ḥaḳk (A.) Allah, Tanrı: 3a/19, 35a/6, 47a/11, 49a/2, 50a/13. 

Ḥaḳk ̣ Te‘ālā Yüce Allah: 4b/5.  

ḥaḳk ̣ıçün Kutsal şeyleri anlatan kelimelerden sonra getirilerek ant içmek için 

söylenir: 41a/10, 44a/14. 

ḥāl (A.) Durum, vaziyet: 3a/2, 5a/19, 5b/3,8,4, 8b/2,6, 10a/1,19, 11a/14, 

12a/12,14, 12b/1,12, 13b/15, 15a/4,6, 15b/18, 16b/9, 17a/9, 19a/17,19, 19b/11, 

20a/10, 20b/1, 26b/6,14, 27b/19, 28a/6, 28b/9, 33a/3,14,17, 33b/1, 35b/2, 

36b/18, 37a/19, 40b/19, 41a/8,18, 42b/14, 43b/14, 45a/12,13, 46b/9, 47b/8, 

48b/6, 53a/5, 54a/4.          

ḥāl ol-Kötü duruma düşmek, ölmek: 4a/11, 41a/12. 

ḫālā (A.) Şimdi, henüz: 9a/3, 34b/3, 42a/14.  

ḫalāṣ (A.) Kurtulma, kurtuluş: 13b/2,12,13, 14a/15,17, 14b/7, 15b/8,10, 

17b/16, 18a/16, 21a/6,  21b/2, 36a/19, 42a/3, 46b/18. 

ḫalāṣ eyle-Kurtarmak: 14b/14, 45a/15. 
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ḫalāṣ it-Kurtarmak: 13a/6,16, 13b/17, 17b/14, 20b/4, 22a/8, 33a/10. 

 ḫalāṣ ol-Kurtulmak: 13a/2,12, 29b/1, 35a/9, 40a/11, 48b/13,14, 53b/5. 

Ḥalīlullāh (A.) Erkek adı: 47a/5.   

ḥālim (A.) Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu: 23b/12. 

ḫalk ̣ (A.) Halk, insan topluluğu: 21a/15, 33a/11, 35a/9, 45a/17, 48b/3, 53a/15. 

ḫalk ̣a (A.) Çember, halka: 51a/8, 51b/1,12. 

ḥalvet (A.) Yalnız ve tenha kalma, tenhaya çekilme: 32b/7.  

ḥalvet-hāne (A.) Dinlenme yeri, yalnız başına oturulup ibâdetle vakit geçirilen 

yer: 19b/14. 

hamāl (A.) Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü: 49b/16. 

ḥamle (A.) Atak, atılım, saldırı, hamle: 1b/16, 2b/7,17,19, 3a/11, 22b/12, 

23a/9, 29a/5,11,12, 37a/12. 

 ḥamle al-Atak yapmak, saldırmak: 2b/17. 

ḥamle eyle-Atak yapmak, saldırmak: 29a/5. 

 ḥamle it-Atak yapmak, saldırmak: 2b/8, 15b/2, 28a/17, 29a/3,11. 

Ḥamza (A.) Erkek ismi, Abdülmuttalib'in oğlu ve Hz. Muhammed'in 

amcasıdır. Önce Hâşimîlerin, doğmakta olan islâm dînine karşı gösterdikleri 

düşmanlığa iştirak etmiş, fakat sonra Ebû Cehl'in, muhâsamada ileriye gitmiş 

olmasına hiddetle ilk vahiy gelişinin ikinci, yahut altıncı senesi 

Peygamberimize îmân ve iltihak etmiştir, Uhud Gazâsı'nda şehit olmıştur:1b/1, 

3b/4,12,13, 4b/2, 8b/16, 20b/5, 35b/4, 36a/9, 38a/11, 42a/13, 51a/4. 

Ḥamzavārī (A.) Hamza gibi: 1b/11, 9b/2. 

ḥān (F.) Hükümdar, hakan: 14b/17, 18a/18, 18b/1, 19a/12, 20b/12, 22b/1, 

23a/4, 24a/1, 24b/1, 25a/7, 26b/14, 29b/2, 30a/4, 31b/19, 34b/18, 35a/3, 36a/2,  

37b/19, 38b/6,18, 42a/1,18, 45a/10, 45b/11, 46b/1,  53b/14.  

ḫançer (F.) Ucu sivri, keskin, eğri bir tür bıçak, hançer: 7a/4, 12a/19, 12b/4, 

28a/10, 32a/7,10, 38a/8, 40b/14, 46a/8, 52a/16.  

ḥandan (F.) Gülen, sevinçli: 35b/15, 50a/12,18. 

ḫāne (F.) Ev: 7a/9, 34a/6.  

hani Karşıdakinin daha önceden bildiği bir şey kendisine hatırlatılmak 

istenildiğinde kullanılır: 12a/14.  

Ḥanya Özel isim,Girit adasında bir şehrin adı, "haddini bilmek" anlamında 

Hanya'yı Konya'yı bilmek veya anlamak bilmemek veya anlamamak 

deyiminde geçer: 38b/2. 

ḥapis, bkz.ḥabs. 

ḥarāb (A.) Yıkık, harap: 48a/15.  

 ḥarāb it-Yıkmak, harap etmek: 25b/11. 

ḥarāb ol-Yıkılmak: 41a/8. 

ḥarābe (A.) Eski binaların yıkıntısı: 26b/15. 

ḫarāc (A.) Bir yerden veya bir kimseden zorla, kaba kuvvetle para alma, haraç. 

ḫarāca kes-Zorla para almak, haraca bağlamak: 7b/17. 
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ḥarām (A.) Şerîatçe, dince yasak edilmiş şey. 

ḥarām ol-Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak: 36a/4. 

ḥarāmī (A.) Eşkıya, yol kesen: 6a/2,3,7,9, 18b/18, 21a/5. 

ḥarāmilik Eşkıyalık. 

ḥarāmilik it-Eşkıyalık yapmak: 19a/16. 

ḥaramzāde (F.) Hilekâr, düzenbaz: 18b/13, 34b/13,18, 35a/17, 38a/5, 43a/13. 

ḫarb (A.) Savaş, harp: 1b/5, 6a/19, 6b/8, 7b/16, 22a/15, 28b/14, 52a/11,17. 

ḫarçlık ̣ Ufak tefek ihtiyaçlar için ayrılmış para. 

ḫarçlık ̣ vir-Belli bir iş için para vermek: 21b/17. 

ḥareket (A.) Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim: 2b/14, 

16b/15, 31b/9. 

ḥareket it-Kıpırdamak, hareket etmek: 22a/19, 25b/2, 35b/1, 37a/4. 

ḥarem (A.) Herkesin girmesine müsâade edilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer, 

Müslüman saray ve konaklarında sadece kadınların girdiği bölüm: 35a/3, 

43a/16.  

ḫārḫār (F.) Gönül üzüntüsü, yürek sıkıntısı: 2b/14.  

ḥarīṣ(A.)İstekli, hırslı. 

ḥarīṣ ol-İstekli olmak: 44b/9.  

Ḥarrānī K ̣asım (A.) Özel isim: 30b/16. 

ḥased (A.) Kıskançlık, çekememezlik. 

ḥased it-Kıskanmak, çekememek: 25b/1.        

ḥāṣıl (A.) Elde edilen, kazanç. 

ḥāṣıl ol-Elde edilmek, meydana gelmek: 22b/11. 

ḫaṣım (A.) Düşman: 40b/6, 48a/8,18,19. 

 ḫaṣım getür-Düşman getirmek: 48b/6. 

ḫaṣım ol-Düşmanlık: 28b/8, 41a/6. 

Ḫaşimī (A.) Hz. Muhammed'in mensub olduğu kabîle: 41b/1. 

ḫatem (A.) Mühür, üstü mühürlü yüzük: 39b/10. 

ḫātūn (F.) Yüksek makamdaki kadınlara ve hakan eşlerine verilen unvan, 

kadın: 14b/13,14,15,17, 15a/5, 15b/18,19, 16a/4,16,18, 16b/4,6, 17b/2,4, 

18a/15,18, 19a/7, 19b/2. 

ḥaṭa (A.) Yanlış, kusur: 22b/12. 

 ḥaṭa ol-Yanlışlık olmak: 20b/6, 36b/17. 

ḫātır (A.) Hal, durum: 2a/17, 5b/7,8, 11a/12, 11b/12, 20a/10, 30a/6, 30b/11, 

41a/5, 44b/3, 45a/7, 47a/7, 53b/2,3. 

 ḫāṭırına gel-Hatırlamak, aklına gelmek. 7b/18. 

hava (A.) Hava: 4a/2, 13a/1, 15b/18, 30b/1. 

ḥavāle (A.) Havale etme, gönderme: 15b/16, 21a/3,16, 37a/16.  

ḥavāle it-Yollamak, göndermek: 49b/15. 

ḥavāle eyle-Havale etmek, göndermek: 15b/12, 28a/3, 49b/8,13.                                  
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ḫāvuṣ (A.) Havuz: 12b/15.  

ḫāver (F.) Şark, doğu yönü: 3b/18,19, 5a/5, 24a/11, 27a/7, 28a/3, 29a/3, 30a/3, 

31a/4, 37a/7, 10,16, 40a/2, 51a/16. 

ḫāver zemīne Şark yeri:18b/4, 46a/11. 

ḫavf (A.) Korku, korkma: 39b/7,13,14, 45a/12, 48b/17. 

ḫavfa düş-Korkuya kapılmak: 41b/10. 

ḫavf eyle-Korkmak: 45b/8. 

 ḫavf it-Korkmak: 6b/2, 31b/8, 47b/14,15, 51a/12. 

hāy (F.) İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılır: 6b/14, 

16a/17, 17b/20, 18b/20, 28a/1, 34b/18. 

ḥayāt (A.) Yaşam, hayat: 20a/13, 21b/16, 36a/6, 43b/3, 51b/17. 

ḫaydi Ünlem, bir işte hızlanmayı sağlamak, işe isteklendirmek için kullanılır: 

16a/1. 

hay-dirīġ (F.) Eyvah eyvah: 15b/3. 

ḥayf (A.) Yazık, çok yazık, eyvahlar olsun. 

ḥayf ol-Çok yazık, eyvahlar olsun demek, üzülmek: 32a/5. 

ḫayır (A.) 1. Hayır, yok, olmaz: 6a/8, 2b/3, 7a/11, 11b/15, 28b/2, 29b/2,14,3, 

2. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı: 11b/7,10, 14a/12, 17b/6, 29b/17, 30a/7, 35b/1, 

47b/1. 

ḫayır du‘ā Faydalı du‘ā: 45a/17, 48b/10, 52a/13. 

ḫayırlı Yararı, hayrı olan: 19a/13, 42b/17, 49a/8. 

ḫayırsız Kendine ve başkalarına faydası olmayan, iyiliği, hayrı dokunmayan: 

19b/19, 21a/2.  

ḫāyin (A.) Hıyanet eden, hayin: 16a/8. 

ḫayḳır-Haykırmak, bağırmak, çağırmak: 6b/9, 12a/16, 44a/13. 

ḫayl, ḫayli (F.) Çok, oldukça, epeyce: 4a/8, 6b/12, 8a/18, 10b/6, 14b/7,10, 

23b/3. 

ḫayli, bkz. ḫayl. 

ḫayrān (A.) Çok beğenen, hayranlık duyan: 8a/5, 10a/8, 23b/1, 30b/10, 41b/2, 

45b/6, 50a/7, 51b/10,18. 

ḫayrān ol-Bir şey veya kimsenin iyi, güzel veya olağanüstü durum ve 

davranışları karşısında zevk ve saygı duymak: 4b/2,16, 9b/7, 10b/9, 

11a/14, 12a/14, 12b/1, 14a/2, 17a/16, 19a/18, 20b/2. 

ḥayret (A.) Şaşma, şaşırma, şaşakalma, ne yapacağını bilmeme.                           

 ḥayrete var-Şaşırmak: 43b/7. 

ḫayrola Ne var ne oluyor: 16a/14.  

ḫayvān (A.) Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı 

yaratık, hayvan: 8b/7,11, 10b/17, 48b/11. 

ḥayvānāt (A.) Hayvanlar: 33a/7,13. 

ḥaẓ (A.) Zevk, tat: 13a/11. 
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 ḥaẓ eyle-Zevk almak, zevk duymak: 25b/20, 38a/3. 

ḥaẓ it-Zevk almak, zevk duymak: 7b/2, 23b/1,8, 24b/8, 33a/1, 53b/9, 

54a/derkenar. 

ḫaẕer (A.) Sakınma, çekinme: 35b/2.  

ḥāẓır (A.) Mevcut olan, hazır: 34b/4, 36a/5, 52b/15. 

 ḥāẓır it-Hazır etmek, hazırlamak: 23b/8. 

 ḥāẓır ol-Hazır durumda olmak: 22a/13,14. 

ḫazin (A.) Hüzünlü, gamlı: 14b/13, 18a/14. 

ḫazīne (A.) Hazine: 2a/5, 7a/19, 50a/16. 

Ḥażret (A.) Yüce, ulu, sayın, saygılı, Kutsal sayılan kimselerin adlarının 

başına getirilen unvan. 

Ḥażret-i Ca‘fer ‘Aleyh-is-selām Özel isim: 4b/7. 

Ḥażret-i Ḥamza-i Ṣāḥib-k ̣ırān oġlu Rüstem-i ‘Alemşāh-ı Rūmī Özel 

isim: 4b/1, 36a/9. 

Ḥażret-i Ḥıżır ‘Aleyh-is-selām Özel isim: 4b/7,10, 11a/13, 

14a/9,10,16, 47b/16, 48b/18. 

Ḥażret-i İbrāhīm-i Ḥalīlullāh Özel isim: 47a/5. 

hedāyā (A.) Armağanlar, hediyeler: 53b/16. 

hediye (A.) Hediye, armağan: 7b/7.  

helāk (A.) Ölme, öldürme, yok etme, yok olma: 6a/2, 8b/8,9,17, 15b/14, 

16b/16, 18a/12, 36a/14, 44b/4, 54a/10,11.   

helāk eyle-Öldürmek, yok etmek: 16b/11, 18a/5, 18b/18, 19a/4, 24b/7, 

31a/16, 31b/6, 48a/15, 48b/4, 50a/5,11. 

helāk it-Öldürmek, yok etmek: 8b/17, 9b/8, 16a/9,  17b/12, 19a/11, 

21a/5, 24a/3, 28b/9, 29a/19, 29b/4,18, 30a/13,17, 34b/8, 35b/11, 

36b/14,16, 46a/8, 49a/1, 50b/8, 53a/9, 54a/4. 

helāk-i ḳaṣd it-Öldürmeye teşebbüs etmek: 8b/13, 29b/19, 37a/14.  

helāk ol-Ölmek, yok olmak: 10a/3, 14a/14, 21a/4, 25a/7, 25b/10, 26b/2, 

31b/10, 36a/11,17, 44b/10,11, 48b/12, 50a/1, 50b/15, 52a/6, 53b/4,5, 

54a/10,11. 

ḥelāl (A.) Dinin kurallarına aykırıolmayan, dince yasaklanmamışolan, haram 

karşıtı: 28a/19. 

helāllik (A.) Helâl olan şey. 

 helālliğe ḳabūl it-Helâlliğe almak, biriyle evlenmek: 36b/12. 

hele Hiç olmazsa, sonunda, bu durumda, her şeyden önce: 13a/11, 17a/12,18, 

18a/6, 20b/8, 21b/13, 24a/1, 25a/12, 28b/5, 31a/19, 31b/15, 32a/9,18, 35b/13, 

36b/6, 39b/16, 44b/2, 45a/4, 46b/10. 

hem (F.) Üstelik, aynı zamanda, ayrıca: 11b/8, 21b/7, 25b/1, 26b/5,7, 27a/13, 

37b/12, 48a/8, 48b/1, 52b/16, 54a/1.  
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 hem...hem Hem ... hem ... biçiminde tekrarlanarak görevdeş sözleri, 

cümleleri eşitlik, pekiştirme, birlikte olma veya karşıtlık anlamlarıyla bağlar: 

2a/2, 13a/5. 

hemān (F.) 1. Hemen, derhal, o anda: 9b/13, 10b/11,12,13, 13b/6, 15b/11, 

16b/17, 19a/6, 30b/14, 32a/13, 32b/6, 35b/2,8,10, 37a/15, 37b/7, 44a/8, 46b/11, 

47a/6, 2. Yalnız, ancak, sadece: 16a/6.   

ḥendek/handek (A.) Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış 

derin çukur: 14b/6, 16b/13. 

ḥendek ḥendek it-Çukur çukur etmek: 31a/9. 

hep 1. Bütün, hepsi: 42b/1, 47a/5, 2. Sürekli olarak, her zaman, dâima: 41a/6. 

her (F.) Birer birer olarak hepsi, her bir: 10a/12,14, 21b/15, 18a/3, 18b/19, 

19a/2, 21b/8, 26a/3, 30b/16, 40a/3, 41a/1,10, 46b/13,14.  

her biri Ayrı ayrı hepsi: 4a/5, 5a/8, 10a/14, 12b/3, 38b/13, 50a/18, 50b/1,3, 

51b/15. 

her ne hal ise Uzatmayalım, geçelim: 54a/4. 

her ne ise Ne olursa olsun: 44b/12, 45b/3. 

her ne kadar Başına getirildiği şartlı cümledeki yargının doğru veya doğal 

görüldüğunü, fakat bunun yeterli olmadığını anlatır: 23a/11. 

herçi bād-ā-bād Ne olursa olsun: 40a/18. 

ḥerif Adam: 26b/6, 37a/6, 49a/8. 

herkes (F.) Her bir kimse, herkes: 22a/13, 38a/12, 44b/13. 

herze (F.) Boş lâkırdı, saçma: 40b/5. 

hevā (A.) Hava: 47b/11, 49a/15, 49b/18, 52a/4. 

hevā-kerem Bağış arzusu. 

hevā kerem it-Bağışlamak: 47a/11.   

hey 1. Hey, ey ( hitap edatı ): 25a/11, 30b/8, 33a/4, 35b/3, 2. Sitem, yakınma, 

azar, beğenme gibi çeşitli duygular anlatan cümlelerde de kullanılır: 11b/3, 

32a/5. 

heybet (A.) Ululuk, büyüklük, gösteriş: 8b/14, 30b/10, 34a/9, 52b/1. 

heybetli Korku ve saygı uyandıran görünüş: 8b/10,15, 9b/8. 

heyc (A.) Heyecan, telâş. 

heyc-i Nūşirevān Nūşirevān’ın heyecanı: 42a/13. 

hezār (A.) Çok, pek çok: 3a/1, 37a/8, 44b/5.  

ḫıl‘at (A.) Eskiden, pâdişâh veya vezir tarafından takdîr edilen, beğenilen 

kimseye giydirilen süslü elbise,kaftan: 18b/1, 23b/16, 29a/14, 38b/5, 39b/3.  

ḥıl‘at-i ḥāṣ giydir-Özel kaftan giydirmek: 38b/16. 

ḥırḳa (A.) Kalın kumaştan yapılmış veya içi pamukla beslenmiş ceket 

uzunluğunda bir giyecek. 

ḥırḳaya çık-Giysisinden çıkıp görünmek: 38a/13.  
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ḫıṣım (A.) Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, 

akraba. 

ḫıṣım akraba Yakın ve uzak bütün akrabalar: 24a/17. 

ḫışım (F.) Öfke, kızgınlık, hışım: 2a/17. 

ḫışım eyle-Öfkelenmek: 50b/14. 

ḫıyānet (A.) Hainlik: 19a/17. 

Ḥıżır (A.) İçenlere ölmezlik veren âb-ı hayâtı içmiş bulunan ve kul sıkıldığı 

zaman imdadına yetişmekle meşhur olan peygamber: 4b/10, 11a/13, 

14a/9,10,15, 47b/16, 48b/18, 49a/8. 

ḥicāb (A.) Utanma, sıkılma: 3a/1,13,15, 32b/12. 

Ḥicāz (A.) Arap yarımadasında, Mekke ve Medine'nin bulunduğu ülke: 

22a/12, 46a/11. 

Ḥicāzī (A.) Hicaz’a mensup, Hicazlı Arap: 2a/8, 2b/7. 

hīç (F.) Yok denecek kadar az olan, yok olan: 21a/19, 23a/16, 35a/5, 40b/7, 

45a/4, 46b/4,18,19, 48a/19.  

ḥikāye, ḥikāyet (A.) Anlatma, nakletme. 

 ḥikāye eyle-Anlatmak, nakletmek: 36b/15, 20a/14. 

 ḥikāyet eyle-Anlatmak, nakletmek: 6b/6. 

ḥikāyet it-Anlatmak, nakletmek: 11b/1, 20b/2. 

 ḥikāyet ol-Anlatılmak, nakledilmek: 50b/8. 

ḥikāyet, bkz. ḥikāye. 

ḫilāf (A.) 1. Karşı zıd: 26b/3, 2. Yalan: 19b/17, 43a/8. 

 ḫilāf çıḳar-Yalancı çıkarmak: 42b/8.   

 ḫilāf ol-Karşı olmak: 52b/19. 

ḥilāl (A.) Yeni Ay: 3a/10.  

ḥīle (A.) Oyun, aldatma: 37a/14, 38a/18, 41b/11,12, 42a/17, 53a/10,11. 

 ḥīle it-Aldatmak, oyuna getirmek: 34b/19, 35a/2, 53b/3. 

 ḥīle-i irtikāb it-Hile yapmak: 35b/18. 

ḥilekār (F.) Hileci, düzenbaz: 42a/16.  

ḥimāye (A.) Koruma, korunma: 52b/18. 

himmet (A.) İyilik, lütuf, yardım: 29a/19, 33a/9. 

ḫiṣār(A.) Kale, etrafı istihkâmlı kale: 50b/17. 

ḫiẕmet (A.) Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma, görev: 7b/4, 

12b/2, 13a/4,5, 21a/16, 52b/3. 

 ḫiẕmet bil-Görev bilmek: 2a/2. 

 ḫiẕmet eyle-Birinin işini görmek, hizmet etmek: 7a/14. 

ḫiẕmet it-Birinin işini görmek, hizmet etmek: 2a/3. 

 ḫiẕmetinde ol-Birinin yanında çalışmak, işlerini yapmak: 1b/7. 

ḫiẕmetkār (A.) Hizmet eden kimse, hizmetçi: 7a/15, 48a/11, 48b/8. 

ḥod (F.) Kendi: 20a/1, 47b/7, 53a/11. 
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ḥora Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir 

halk oyunu. 

 ḥora geçür-Beğenilmek, makbule geçmek: 26a/18, 26b/17. 

ḥorla-Birinin gönlünü incitircesine davranmak: 30b/4. 

ḫoş (F.) İyi, güzel: 23a/13, 24a/10, 30a/14, 42b/2,9,16,  

ḫoş bul-"Hoşgeldiniz" sözüne verilen karşılık: 1b/10, 40a/2. 

ḫoş gel-Gelene söylenen esenleme sözü: 1b/10, 4b/1, 5a/12, 8a/2,18, 

12b/17, 13a/3, 26b/11, 38a/9, 40a/1. 

ḫoş ṭut-Birine iyi ve sevecenlikle davranmak: 47a/7. 

ḫoş āmedī (F.)"Hoşgeldin"e gitme, "hoş geldin" deme: 42b/1. 

ḫoşça Hoş bir biçimde olan: 8a/15, 21b/2, 28a/14, 36b/6. 

ḫoşḫāl (F.) Hâli vakti yerinde, geçimi yolunda olan: 20a/8.  

Ḫudā (F.) Cenab-ı Allah: 5b/5, 9a/16, 36b/4, 41a/10, 47a/14,15, 49a/2, 52a/9. 

Ḫudā-yı Müte‘āl Yüce Allah: 29b/17. 

ḥuddām (A.) Hizmetçiler: 2a/5. 

ḫūn-rīz (F.) Kan dökücü, kan döken: 8b/6, 22b/7. 

ḫurd (F.)Kırılmış, ufalanmış, ufak: 3b/2, 4b/15, 5a/12, 5b/6, 11b/11, 13b/11.  

ḫurd ol-Parçalanmak: 49b/10. 

ḫuṣūṣ (A.) Konu, madde: 20b/17, 21a/7, 35a/4, 38b/4, 40b/1, 42a/4, 43a/7, 

54a/8. 

ḥuṣūṣī (A.) Birisine, bir şeye mahsûs: 20b/9. 

huy (F.) İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat: 18b/20. 

ḫużur (A.) Ön, makam. 

 ḫużurına getür-Makamına getirilmek: 6a/17, 16b/18, 21a/7. 

ḫużūruna var-Makamına gitmek: 13a/13, 50b/7. 

hücre (A.) Küçük oda, odacık: 17b/1, 52a/11,15,18. 

hücūm (A.) Saldırma, hamle ileri atılmak: 16b/3, 18a/3. 

 hücūm eyle-Saldırmak: 12b/11. 

 hücūm it-Saldırmak: 6a/15, 8b/10, 15a/15, 17b/20, 27a/15, 37a/19. 

hüküm (A.) Egemenlik, hâkimiyet, hakim olma. 

 hüküm eyle-Hakim olmak, hükmetmek: 39a/12. 

hüküm it-Hakim olmak, hükmetmek: 48a/7.  

ĥükm-i ġālib Galip gelmek: 24b/4. 

ḫülaṣa (A.) Bir şeyin, bir sözün özü, özet. 

 ḫülaṣa-i’ kelām Sözün özü: 24b/19. 

hüner (F.) Marifet, bilme, beceri: 35b/4. 

 hüner eyle-Marifet göstermek: 52a/2. 

 hüner göster-Marifet göstermek: 22b/3, 38b/14. 

ḥürmet (A.) Saygı. 
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 ḥürmet it-Saymak, saygı göstermek: 19b/13. 

ḥüsnā (A.) En (daha, pek, çok) güzel: 1b/4.   

ḫüsn (A.) Güzellik. 

 ḫüsn ü cemāl Yüz güzelliği: 14b/18, 19b/3, 20a/12, 27a/9. 

 

-I- 

 

ılġar Düşman toprağına yapılan süvari akını, hücum: 34b/5.  

ıṣır-Isırmak, dişlemek:17a/16.  

ıṣmarla-Buyurmak, emretmek: 20a/7, 30a/2, 47a/14.  

‘ıyāl (A.) Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kimseler, ailesi, eş: 15b/14. 

 

-İ- 

 

ibn(A.) Oğul. 

ibn-i Rüstem Rüstem’in oğlu: 4b/2, 14a/7. 

ibn-ik ̣ahramān Kahramanın oğlu: 52a/1. 

ibrām (A.) Can sıkacak derecede ısrar etme, üstüne düşme; zorlama: 42a/14.  

‘ibret (A.) Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi 

olgulardan alınması gereken sonuç, ders. 

 ‘ibret ol-Ders olmak: 16a/10. 

ibṭāl (A.) Kullanıştan kaldırmak, bozmak. 

ibṭāl ol-Lağvetme, feshetme: 49b/3. 

ibṭāl-i sihre Sihir bozmak: 48b/17. 

icāẕet (A.)İzin, onay, onaylama: 21a/17, 30a/4.  

icāẕetal-İzin almak: 48b/11.  

 icāẕet vir-İzin vermek: 22b/1, 26a/11. 

icra (A.) Yapma, yerine getirme: 34b/18.  

içeri, içerü İç taraf, dahil, içeri: 10b/11, 11a/8,19, 11b/17, 12a/1,3, 12b/10, 

14a/14, 25b/8, 39a/1, 51a/12, 51b/10,13, 52b/4. 

iç Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, 

dahil, dış karşıtı: 4a/16, 4b/13, 5a/10, 8a/1, 12a/10, 13b/8, 14b/12, 16b/10, 

18a/14, 18b/20, 19a/3,13, 20a/1, 20b/15, 21a/1,15, 28b/16, 30b/1, 31a/18, 

33a/2, 35b/16, 39a/13, 47b/2,3, 48a/4, 49a/4, 52a/16, 53a/15. 

iç-1. Yutmak, içmek: 22a/4, 2. İnsan veya nesnelerin meydana getirdiği 

topluluklarda ara: 13b/1. 

içün1. Amacıyla, maksadıyla: 34b/19, 35b/5, 2. Sebep ve sonuç belirtir: 2a/17, 

5a/1, 21a/6, 24a/13, 34a/7, 35b/16, 37b/4, 39b/15, 40a/8, 41a/5, 52a/10, 53a/19, 

53b/3, 54a/11.  
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-idi Ekfiil: 10b/10, 14b/3, 16a/7, 20a/1, 24a/16, 24b/3, 27a/10, 31a/4, 35b/11, 

39b/1,2, 42a/18, 43b/15, 44b/8, 45a/7, 48a/18. 

idivir-Etmek fiilinin tezlik şekli : 2b/14.  

‘ifrīt (A.) Zararlı ve korkunç mitolojik mahlûk, cin: 13a/14, 48a/13, 49b/2,4,7, 

50a/1,6, 52b/7.  

‘ifrīyyet (A.) Cin taifesinden olan: 12b/7,11, 49b/7, 50a/1.  

iftiĥār (A.) Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç: 25a/5. 

iftirā (A.) Bir kimseye aslı olmayan bir suç yükleme, bir kabahat yakıştırma. 

 iftirāol-Yalan olan şeyler: 20a/2. 

iġvā (A.) Ayartmak, baştan çıkarmak: 42a/14.    

ihānet (A.) Hıyanet, hainlik: 15b/14.  

ihmāl (A.) Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama. 

ihmāl it-Savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek: 22a/7. 

iḥsān (A.) Bağışlama, yardım etme, lütuf: 18b/7,15,  20b/14,17, 21a/2, 38b/5, 

42a/12. 

iḥsān eyle-Bağışlamak, yardım etmek:19a/8, 27b/8, 34a/18, 35a/14, 

50a/17. 

 iḥsān it-Bağışlamak, yardım etmek: 18b/3, 21b/5, 37b/17, 45b/12. 

 iḥsānıň gör-Bağışlanma, yardım görme: 19a/16, 40a/7. 

iḥtimāl (A.) Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık: 11b/4.  

iḫtiyār (A.) Yaşlı, kocamış olan kimse. 

iḫtiyār ol-Yaşlanmak: 4b/12. 

‘ikāb (A.) Eza, cefâ, eziyet, şiddetli azap: 9b/10.   

iḳāmet (A.) Bir yerde oturma eğleşme. 

 iḳāmet it-Bir yerde oturmak, eğleşmek: 4b/17. 

iḳdām (A.) Gayretle çalışma, sürekli uğraşma: 16a/13, 45b/5. 

 iḳdām eyle-Girişmek: 26a/10.   

iḳdām it-Girişmek: 23a/18, 44a/19. 

iken Esnasında, ...-dığı/ -diği hâlde, ...-dığı/ -diği zaman: 3b/18, 5b/18, 17b/2, 

34b/8, 37a/13, 39a/10, 46a/14. 

iki Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II: 5b/6, 

6b/10, 7b/6,8, 8a/7, 8b/6, 11a/3, 16b/16, 18b/6, 19b/17, 20b/9,18, 21a/2,9,10, 

21b/4, 24a/18, 24b/10, 26a/10, 27b/9, 28a/9, 28b/18, 30a/15,19, 32a/8, 32b/11, 

34a/14, 36b/12, 37a/1,10, 39a/3,13,14, 43b/12, 44a/4, 44b/2, 49a/6, 50a/6, 

51a/7, 52a/11. 

iki pāre eyle-İki parçaya bölmek: 18b/17, 33a/19, 37a/18, 37b/19, 53a/10. 

 iki pāre it-İki parçaya bölmek: 10a/2, 38a/5, 53a/16. 

iḳrām (A.) Hürmet, saygı gösterme: 10b/3, 33a/1. 

iḳrār (A.) Saklamayıp söyleme, açıkca söyleme: 54a/3. 

 iḳrār eyle-Açıkça söylemek, kabul etmek: 25a/12. 
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il Yabancı, yakınların dışında kalan kimse: 19b/15.  

ile İle, birlikte, beraber: 2a/14, 3a/1, 4a/4, 4b/8, 5b/14,15, 6b/4, 7b/9,17, 8b/12, 

10b/12, 13a/19, 13b/15,18, 14b/1, 16a/4, 16b/12,13, 17a/1, 18b/12, 19a/7, 

20b/1,12, 21a/16,18, 21b/1, 23a/8,17, 23b/6, 27a/16, 28a/2, 29a/1,11, 30a/4,6, 

32b/1, 33b/17, 35a/18, 35b/8, 36a/15, 37a/14, 37b/5, 38b/7, 39b/3,5, 40b/16, 

41a/7, 41b/12, 42a/13, 43b/17,18,19, 44a/1,11,18, 45b/12, 50a/15, 52a/5,13. 

ilen İle: 31a/19. 

ileri, ilerü Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, ön, önce, geri karşıtı: 

11b/19, 12a/8, 31b/7, 49a/2. 

 ileri gel-Öne doğru çıkmak: 2b/6,15, 4a/11,18, 31b/10, 36b/19, 37a/7,  

ileri git-Öne geçmek: 30b/4, 31a/19.  

ileri var-Öne geçmek: 8a/14, 11a/3, 30a/11.    

iltifāt (A.) İlgi gösterme, dikkate alma. 

iltifāt it-İlgilenmek, saygıgöstermek: 25b/1. 

ilzām (A.) Cevap veremez hâle getirme, susturma: 43a/14.  

imāne (A.) Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç: 

6a/17, 7a/18.                           

 imāne gel-En sonunda doğruyu söylemek: 47a/6.  

imdi Şimdi, bu halde, "buna göre", "şu hâlde", "artık", "şimdi" sözleri gibi, 

başına getirildiği cümleyi önceki cümlenin bir sonucu durumuna sokar: 4b/6, 

10b/1, 11b/5,6,7, 12b/7, 13a/10, 13b/1, 14a/8, 15a/2,3, 16a/10, 23a/13, 23b/10, 

24a/10, 25a/13, 25b/1, 26a/7, 27b/12, 29a/1,15, 29b/17, 30a/14, 31a/17, 32a/12, 

32b/11, 33b/12,13, 34b/3, 35b/5, 36a/2, 38a/5, 40a/6, 40b/7, 41b/4, 42a/1, 

42b/4,16, 43b/13, 44a/1,4,17, 45a/7, 46a/2, 46b/12, 47a/14, 47b/11, 48a/9, 

49a/7, 52a/7, 52b/15, 53a/1, 54a/9.  

imtiḥān (A.) Sınama, sınav: 25b/15. 

in-Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek, inmek: 6b/19, 12a/8, 

29a/7, 30b/5, 35b/3, 38b/10, 49a/16, 49b/17, 51a/10. 

‘inād (A.) Israr etme, ayak direme. 

‘inād it-İnat etmek, ayak diremek: 27b/15, 34a/12, 44a/3.     

in‘ām (A.) Nîmet verme, iyilik etme: 37b/17, 40a/7, 42b/5. 

inan-Bir şeyi doğru olarak benimsemek, güvenmek: 24b/8,12, 25a/6, 34a/10, 

43a/8. 

incit-Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek: 28a/13.  

inṣāf (A.) Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet: 22a/6, 34a/15. 

insān (A.) Huy ve ahlâk yönünden üstün nitelikli kimse, beşer: 23b/7, 26b/18, 

27b/13, 50b/19.   

inşā‘allah (A.) Allah isterse, Allah nasîbetti ise: 8a/4, 13b/2, 30a/5, 42a/4, 

45b/2,17, 46a/14, 47a/7,19. 

intiḥāb (A.) Seçim, seçme. 

 intiḥāb it-Seçmek: 7b/6. 
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intik ̣ām (A.) Öç alma: 15b/2, 41b/18, 42a/19, 42b/15, 48b/6. 

intik ̣ām al-Öç almak: 8b/5, 15b/2, 42a/19. 

İranī (A.)İranlı, İrana ait: 24b/14.  

ir-/er-Ermek, erişmek, ulaşmak, yetişmek: 5b/8, 12a/11, 33b/4, 47a/12, 51b/5. 

iriş- Erişmek, ulaşmak, yetişmek: 4a/1, 5b/16, 6a/10, 8a/10,12, 8b/1, 10b/2,12, 

11a/16, 11b/8, 12a/5,15, 15a/12, 28a/2, 30a/8, 34a/16, 34b/5, 36b/8, 38a/7, 

39a/6,18, 39b/11, 41b/7, 47b/3. 

irkāb (A.) Bindirme, bindirilme: 8a/15. 

irsāl (A.) Gönderme, yollama. 

 irsāl eyle-Göndermek: 39b/10.    

irsāl it-Göndermek: 39b/6,9. 

irte Bir günün veya olayın arkasından gelen zaman: 4a/3, 22a/4. 

irtesi Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, 

ayı, mevsimi veya yılı gösterir: 5a/7, 10a/9. 

irtikāb(A.)Kötü bir iş işleme: 35b/18. 

 irtikāb it-Kötülük etmek: 44a/10. 

īṣāl (A.) Ulaştırma. 

īṣāl it-Ulaştırmak: 30a/18. 

ise Koşul şart vs. anlam ilgileri kuran edat, ise: 5a/4, 11b/5, 13b/1, 17a/19, 

18b/15, 20b/5, 23a/11, 25a/11, 25b/2, 27a/9, 28a/13,16, 33a/13, 39a/9, 39b/7, 

40a/10, 40b/19, 43a/17, 44a/16, 44b/12,13, 45b/3, 48b/10, 54a/4. 

isim (A.) İsim, ad: 4b/4. 

ism-i a‘žam Allah’ın (C.C.) Kur’an ve Hadis-i Şeriflerde zikredilen yüz 

isminin manaca en cāmi olanıdır: 48b/18. 

isḳan (A.) Yurtlandırma, yerleştirme. 

 isḳan it-Ev, yurt kazandırmak, boş bir yere insan yerleştirmek: 8a/2. 

İslām (A.) Hz. Muhammed'in Allah tarafından tebliğine me'mur olduğu din, 

İslāmiyyet: 7a/7, 10a/7, 47a/4. 

İsmā‘īl (A.) Özel isim, Hz. İbrahim’in oğludur: 51a/4. 

iste-Dilemek, arzu etmek, talep etmek, istemek: 2a/2,4,5,6,7, 11a/13, 12a/16, 

14b/7, 15b/2,10, 16a/10, 17a/2, 17b/16, 18a/4, 21a/2, 23a/14, 23b/7,10,15, 

25a/12, 27a/2,3,16,17, 32b/11, 33b/6,12, 35a/10,13, 40a/6, 41b/16, 42b/4,5, 

43b/6,7, 46b/6, 47a/15,16. 

istiḳbāl (A.) Gelecek zaman, ati: 35b/5, 38b/8.  

iş Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak 

yapılan etkinlik, çalışma: 3b/7, 15b/13, 19a/18, 26b/6, 27b/10, 35a/4, 37b/14, 

38b/2,  40a/13, 41a/9, 41b/11, 42a/1,2, 43a/13,15, 43b/15, 44a/9,10,14, 45b/18, 

46a/6, 47a/7, 48b/1.   

iş başar-Yapılması kolay olmayan, beklenmeyen veya makbul 

sayılmayan bir şey yapmak: 23b/4. 

 iş düş-Birinin iş yapması gerekmek: 40b/9. 
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 iş eyle-İş yapmak: 11a/1. 

iş it-Aldatmak, birine beklemediği bir davranışta bulunarak onu zarara 

sokmak: 19b/16, 24a/11, 28b/11, 35b/18.  

iş işden geç-Bir işi gerçekleştirme imkânı kalmamış olmak: 19a/1. 

işit-1. Kulak yoluyla duymak: 2a/4, 4b/2, 6a/6, 8b/18, 9b/5, 12b/7, 14b/13, 

18a/14,18, 19b/4, 24a/11, 29b/10, 30a/16, 30b/9, 32a/6,11, 34b/18, 48a/19, 

50b/16, 2. Haber almak, öğrenmek: 11b/11, 21a/13, 21b/3, 24b/17, 25a/17, 

29b/8,10, 30b/9, 34a/7, 36a/5,11, 36b/3,15, 38a/2,14, 40a/19, 41a/14, 41b/2,10, 

47a/1,6, 47b/17, 48b/4, 50a/12, 53a/2, 3. Dinlemek: 24a/4, 31b/6, 32a/4,6,11, 

34a/8, 40b/4, 42a/15,17, 42b/7, 43a/6, 44a/12, 44b/18. 

işkil (A.) Güçlük, zorluk: 43a/13. 

işle-Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek: 53a/13. 

‘işret (A.) Eğlence, yiyip içme. 

 ‘işret it-Eğlenmek, yiyip içmek: 19b/4, 25a/16, 49a/5.   

işte Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir, aha, işte: 1b/3, 8a/12, 

8b/1, 13b/13, 15a/6,19, 16b/6, 18a/4, 21b/2, 23b/9, 24a/14, 26b/14, 27a/1,18, 

28a/7, 28b/12, 30a/9, 31a/16, 31b/19, 33a/3,33b/14, 36b/9,14, 37b/18, 39a/4, 

39b/8, 40b/6, 41a/19, 41b/6,7, 43b/13, 45a/16, 46b/5, 47a/11, 48b/1, 52b/15.  

iştiyāḳ (A.) Şevklenme, göreceği gelme: 47a/17. 

it-Yapmak, etmek: 2a/2, 2b/13, 4b/15, 8b/17,18, 13b/17, 16a/5, 16b/4, 17a/1, 

18b/14, 22a/7, 22b/10, 23a/18, 26b/19, 28b/1, 29b/6, 30a/13, 31b/16, 32a/1, 

33b/4, 36a/17, 40a/13, 43a/15, 50b/9, 53a/3,9. 

it‘ām (A.) Yemek yedirme. 

 it‘ām eyle-Yemek yedirmek: 37b/6. 

itdir-Başkasının yapmasını sağlamak: 7a/15, 18b/7, 30a/3, 34a/18.  

i‘tibār (A.) Saygı görme, saygınlık prestij: 50b/11. 

‘itik ̣āt (A.) İnanma, inanç: 8b/4.  

i‘timād(A.) Emniyet, güven. 

 i‘timād it-Güvenmek: 34a/7. 

ittifāk ̣ (A.) Uzlaşma: 20b/18.  

 ittifāk ̣ it-Uzlaşmak: 20b/9. 

iyilik Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, iyilik: 13a/6, 19a/16, 40a/16.  

iẓhār (A.) Görünme, meydana çıkma. 

iẓhār id-Görünme, meydana çıkmak: 42b/1. 

‘izzet (A.) Değer, yücelik, saygı gösterme: 33a/1.   

 

-K- 

 

k ̣abahat (A.) Çirkin davranış, suç: 17a/19, 18a/1. 

k ̣ābil (A.) Kabul eden, alan. 
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k ̣ābil ol-Mümkün olmak: 19b/12. 

k ̣abūl (A.) Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma, kabul etme, alma: 

12b/8, 34b/11, 40a/15, 43a/4, 46a/13. 

k ̣abūl eyle-Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak: 7b/1, 12b/6, 

20b/6,7, 27b/7. 

k ̣abūl it-Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak: 7a/7, 10a/6, 

11a/9, 25a/9, 32b/5, 36b/12, 42b/4, 43a/4, 43b/2,10,11, 46a/14, 47a/4. 

k ̣ābūl ol- Razı olmak: 8b/9,14. 

k ̣abẓa (A.) Sap, elle kavranacak kısım: 18b/15. 

k ̣aç Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı: 34a/6. 

k ̣aç-Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, kaçmak: 5b/18, 

10b/2,4,7, 12a/13, 21a/15, 22a/5, 24b/8, 26b/1,2,19, 27b/6, 31a/17, 32a/1,3, 

37b/5,16, 39a/6, 41a/10, 41b/4, 46a/14, 46b/17, 48a/9, 50b/14. 

k ̣açı Ne kadarı, kaç kişi: 8a/2, 28b/16. 

k ̣açır- 1. Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak: 16a/11, 49b/9, 

2. Ölçüyü, sınırı aşmak, fazlasına gitmek: 42a/8.  

k ̣adar (A.) Ölçüsünde, derecesinde, ... dek, ... değin, denli, gibi: 2a/1,2,5,13, 

5a/4, 8b/8, 10b/7, 11a/18, 15b/1, 17a/13, 17b/11, 19a/10, 20b/13, 22b/8, 

23a/17, 36a/17, 37b/17, 40a/8, 41a/7, 43b/19, 50b/5, 53a/15. 

k ̣add (A.) Boy: 12a/4, 15a/12, 39b/2, 49b/1, 51b/16.  

 k ̣ad çek-Boy atmak: 2a/10, 48a/12. 

k ̣adem (A.) Ayak: 11b/17. 

k ̣adın Erişkin duruma gelmiş dişi insan, erkek karşıtı: 12a/12.   

k ̣ādir (A.) Gücü yeten, muktedir: 27a/12, 30a/11, 33a/4, 33b/4, 40b/7,9.  

k ̣ādir ol-Gücü yetmek, muktedir olmak: 27a/12,14, 27b/12, 34a/16. 

K ̣āf (A.) Masallarda adı geçen, arzın etrafını kuşatan dağın adı: 52a/1.  

k ̣afā (A.) Kafa, baş: 3b/1, 9a/14, 31a/1,6, 31b/9, 33a/18. 

k ̣āfile (A.) Birlikte yolculuk eden topluluk: 6a/1, 18a/14.  

kāh (F.) Bazen, kimi vakit: 13b/9,10,11,  

 kāh be kāh Bazı vakitler: 44b/7. 

k ̣ahramān (F.) Kahramanlık, yiğitlik, cesurluk: 36a/8, 51a/3, 52a/1. 

kal-1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek: 3a/11, 8a/11, 

13b/7,9,14,15, 14a/14, 18b/6, 20a/19, 20b/20, 21b/3, 26b/18, 27b/13, 28b/16, 

29a/9,17, 30b/13, 31a/7, 34a/4, 35b/19, 37b/6, 50a/6, 52b/9, 2. Hayatını 

sürdürmek,  yaşamak: 4a/3, 10b/15, 11a/11, 18b/8, 20b/11, 26b/2, 33a/8, 36a/7, 

38a/8, 52a/9, 3. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: 34b/2, 

49a/3, 4. İşlemez, yürümez duruma gelmek: 16b/15, 23a/1. 

k ̣al‘a (A.) Kale, hisar: 6a/5,19, 15a/16, 39a/12, 41a/16. 

k ̣alb Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı 

akciğerlere ve oradan gelen temiz kanıda vücuda dağıtan organ, yürek: 47a/2. 
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 k ̣alb-i k ̣uvvet Cesaretli, güçlü olan: 54a/6. 

k ̣aldır-Yükseltmek, kaldırmak: 7a/4,6, 9a/9, 12a/18, 18a/8, 28a/1, 35b/12, 

37b/15, 39b/17, 51a/7,9, 52a/14, 53b/9. 

k ̣alk ̣ 1. Oturuş durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak: 12b/4, 24a/8,9, 2. 

Gitmek üzere yerinden ayrılmak: 26a/12, 3. Yok olmak, artık bulunmamak: 

10a/9.  

k ̣amer (A.) Ay. 

 k ̣amerü’l kısım Ay parçası: 7b/14. 

k ̣an1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, 

yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli 

sıvı, kan: 3a/15, 16b/15, 17a/8, 28a/5,19, 31a/13, 40b/12, 49b/3,5, 2. İsteyerek 

kan dökmüş olan (kimse), katil: 22a/5. 

k ̣an id-Başkasının kanını dökmek: 20b/11. 

k ̣anā‘at (A.) Kısmete razı olma, bir şeyi yeter görüp fazlasını istememe. 

 k ̣anā‘at itme-Yetinmemek: 19a/8. 

k ̣anad Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ: 11a/3, 13b/6, 41b/19. 

k ̣anda Nerede: 1b/12, 6a/8, 8a/4, 16a/19, 17b/3, 18b/2, 26b/18, 27a/5,27b/13, 

37b/5, 38a/10, 44b/7, 46a/10, 46b/5,19, 49a/12, 50b/4,12, 52b/8. 

k ̣andan Nereden: 1b/12, 8a/4, 15b/9, 43b/9. 

k ̣anġı Hangi, hangisi: 1b/12, 26a/3, 35a/11.  

k ̣anı Hani, nerede: 6b/9, 16b/1, 26b/12, 37a/9,10. 

k ̣ap-1. Birdenbire yakalayarak, yakalamak: 2b/10, 6a/14,16, 7a/3, 14a/2, 17b/7, 

23b/5, 32a/3, 37a/16, 37b/5, 44b/8,17, 47b/12, 49a/10, 49b/5. 2. Hemen 

bellemek, öğrenmek: 18b/21. 

k ̣apalı Kapanmış olan, açılmamış: 51b/15.  

k ̣apan-Kapalı duruma gelmek: 14a/13, 11b/18, 12a/3, 30b/13. 

k ̣aplan Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya'da 

yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan: 7b/5. 

k ̣apma Kapmak işi: 49a/15. 

k ̣apu Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya 

bölme açıklığı, kapı: 3b/12, 4a/10, 5b/15, 8a/7,9, 10b/11, 11a/3,4,7, 11b/16,18, 

12a/1,2,3, 12b/9, 14a/10, 21b/2,17, 42b/11, 48a/15, 51a/1,5,12,13, 

51b/9,10,11,12,13,15.  

K ̣apumiye Özel isim, yer ismi:  5b/10. 

k ̣apuş-Kavgaya tutuşmak: 35b/12. 

kār (F.) Yarar, fayda: 8b/18, 44a/4. 

 kār itme-Yararı olmamak, etki yapmamak: 10a/19. 

k ̣ara Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: 7b/11.                             

k ̣araya çık ̣-Deniz, göl vb. den karaya çıkmak: 10b/16.  

k ̣ara En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı: 19b/7, 31b/7, 49b/18. 
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k ̣arār 1. Durma: 5a/2, 7a/12,15, 23a/1, 27a/8, 29a/15, 38b/16, 39b/18, 2. Bir 

işveya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: 1b/11, 8b/11, 12b/17, 

21b/3, 24a/12, 41a/1. 

k ̣arār eyle-Durmak: 7a/12, 12b/17, 24a/12, 27a/8, 29a/15, 38b/16, 

39b/18, 41a/1. 

 k ̣arār it-Durmak: 7a/15. 

k ̣arār itme-Durmamak:5a/2. 

 k ̣arār olma-Durmamak: 8b/11, 9a/3. 

k ̣arar-Rengi karaya dönmek, siyahlaşmak: 27b/19, 28a/5, 30b/3. 

K ̣araṭus Özel isim: 2a/10,11,12,14,17, 2b/4,9,15,18,19, 3a/1. 

kār-bān (F.) Kervan: 9b/11, 20a/2. 

k ̣arġa Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere 

çok zarar veren kuş (Corvus): 41a/3. 

k ̣arınca Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica): 

52a/6.  

k ̣arındaş Kardeş: 6a/18, 6b/9, 7a/7, 8b/2,13, 10a/5, 28a/1, 39a/15. 

k ̣arın İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar 

olan ön bölgesi, karın: 9a/18, 10b/3, 30b/6. 

k ̣arış-İlgilenmek, müdahale etmek: 36b/18, 43a/9. 

k ̣ari‘(A.) Kıraat eden, okuyan, okuyucu. 

 k ̣ari‘ ol-Kıraat etmek:  7b/19. 

k ̣arīb (A.) Yakın, yakın olan, uzak olmayan: 8a/1. 

k ̣arşula-Gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, karşılamak: 5b/1, 6b/11, 

8a/2, 29a/4,14, 35a/4, 39a/1. 

k ̣arşu 1. Karşıt, zıt, muhalif: 29a/5, 33a/15, 35b/3, 38b/7,9,10, 40b/3, 41a/6, 

42b/18, 44a/2, 49a/9, 52b/16, 2. Yol, deniz, ırmak vb. nin öbür kıyısı veya 

yanı: 10b/8, 11b/19, 12a/3, 14a/1, 16a/15, 26a/17, 35a/16, 36b/3, 40b/5, 

51a/5,12, 3. İçin, hakkında anlamında edat: 34b/6,  

36a/3, 44b/14. 

k ̣arşu çıḳ-Bir düşünceye katılmamak, cephe almak: 38b/7. 

k ̣arşudur-Karşı gelmek, muhalefet etmek: 41a/6, 44a/1, 44b/14, 

52b/14.  

k ̣arşugel-Baş kaldırmak, itâatsizlik etmek:35b/3. 

k ̣arşu ḳoy-Karşı çıkmak, muhalefet etmek, itiraz etmek: 40b/3, 44a/4. 

k ̣arşu vir-Karşısına çıkmak: 29a/5. 

k ̣arşulat-Dışardan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek: 

26b/9. 

k ̣aṣaba Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş 

olan yerleşim merkezi: 25b/11. 

k ̣aṣd (A.) Niyet, kasıt: 34b/19, 49a/7,11,16. 
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 k ̣aṣd eyle-Niyet etmek, kasdetmek: 18a/16,17, 36a/14.  

k ̣aṣd id-Niyet etmek, kasdetmek: 8b/8,13, 21a/3, 37a/14, 42b/15, 48b/7. 

K ̣asım Özel isim: 4b/8, 20b/7, 31a/10, 31b/16, 37a/13, 46a/13, 50b/3, 51b/5. 

k ̣aṣır, ḳasr Köşk: 19b/4,5, 23a/18,19, 28b/3, 49a/13, 50a/15. 

k ̣āşki (F.) “Keşke, ne olurdu” gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder: 15a/8.  

k ̣at Nicelikçe kez, defa, misil: 52a/11. 

 k ̣at k ̣at Çok, pek çok: 36a/14, 48a/10. 

k ̣at-Karıştırmak, koymak: 29a/9, 44a/6. 

k ̣at Huzur, makam: 29b/15, 41a/17, 41b/19.  

 k ̣atına gel-Huzuruna varmak: 28b/5, 29b/12, 53a/5. 

k ̣atār (A.) Birbiri ardınca sıralanmış hayvan sürüsü, dizisi: 2a/5. 

k ̣ati Kesin: 17a/8, 23a/15. 

k ̣ātil (A.) Katleden, öldüren: 18b/21, 22a/6, 28a/19, 37a/6. 

k ̣atl (A.) Öldürme: 15a/7,9,10,16, 15b/3,4,11,13, 17a/4,19, 17b/3,9,16,17, 

18a/2, 19a/9, 20b/14, 21a/6, 22a/6,8, 22b/14, 25a/19, 25b/4, 26a/4,9, 26b/8, 

44a/10,15. 

 k ̣atl eyle-Öldürmek: 34a/1,2,14, 44b/1, 54a/7. 

k ̣atl et-Öldürmek: 30a/16, 35a/8, 36a/6,12, 37b/12, 38a/12, 42a/6,7, 

44a/15, 46a/5,19, 51a/3, 52a/1, 53a/14. 

k ̣avra-Elle sıkıca tutmak: 12a/17, 28a/3, 51a/18. 

k ̣avuş-Ayrı kalınan, sevilen bir kimseyle bir araya gelmek, onu yeniden 

görmek: 4b/9, 13a/13.  

k ̣avuşdur-Birbirine yaklaştırmak, bağlamak, kavuşturmak: 49b/12. 

k ̣aya Büyük ve sert taş kütlesi: 2b/12, 30b/5,14, 31b/4,11, 47a/12. 

k ̣ayd (A.) Bağlamak. 

 k ̣ayd-ı bend id-Bağlamak: 25a/8. 

k ̣ayır-Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, himmet etmek: 15b/7. 

K ̣aysūm Ābād Şāh’ı Ercesb Ḫān/Ercesb: 23b/18, 24b/6,7,25a/7, 27b/5, 

36a/8, 36b/9,10, 38a/10,11,12. 

k ̣az-Herhangi bir araçla toprağı açmak, kazmak: 51a/6,17. 

k ̣ażā (A.) İlahî takdir: 19a/19. 

k ̣azı-Nakşetmek, oyarak yazmak: 48a/5. 

kebīr (A.) Büyük, ulu: 4a/3, 10b/7, 34a/2, 53a/9. 

keffaret (A.) Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya 

tutulan oruç: 43a/4.  

kelām (A.) Söz, lâkırdı: 8b/1, 24b/19.  

kelle (F.) Baş, kafa: 15a/13,18,19, 18a/16, 30b/17, 52b/7.  

 kellesini al- Kafasını keserek koparmak, öldürmek: 52b/7.  

kemān (F.) Yay: 30b/11,12, 36a/5, 52a/17. 

kemāne (F.) Keman veya kemence yayı, yay: 10a/17, 49a/17. 
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kemençe (F.) Üç telli, küçük kemana benzer diz üstünde yayla çalınan bir 

çalgı: 23a/15. 

kemend (F.) Ucu ilmekli uzun ip: 16b/12,13, 31b/17, 34a/3,5. 

 kemendler at-İp atmak: 17a/13. 

kemer (F.) Bele takılan kayış, kemer: 2b/6,9,10,14,16, 6a/14, 7a/1,3, 14a/2, 

23b/5, 52a/16. 

 kemer ṭuṭuş-Kavga etmek veya güreşmek: 2a/14,16,19. 

kemerlü Üzerinde kemeri olan veya kemer takılmış olan: 34b/4, 39a/14,19, 

39b/4, 43b/19. 

kenār (F.) Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı: 6b/5,9, 

10b/7,12,14,16,17, 13b/18, 14b/6, 35b/10, 47a/9. 

kendi, kendü Kendi, kendisi: 8a/13, 13b/1, 14b/2, 15a/4, 15b/13, 18a/5, 

34a/11, 37a/17, 44a/10, 48b/17, 49a/6. 

kepenk Genellikle dükkânları kapamak için kullanılan, saç levha veya türlü 

biçimlerde demir veya tahta kanat: 51a/7,9, 51b/1. 

kereKez, defa: 2a/14,16, 7a/2, 8b/12, 20a/3, 21a/9, 23b/9, 25b/1, 38a/4, 49a/9, 

51b/12, 53a/11, 53b/3. 

kerem (A.) Cömertlik, iyilik, lütuf: 40b/2, 47a/17. 

kerem eyle-Cömert davranmak, iyilik yapmak, lütufta bulunmak: 

2a/16. 

 kerem it-Cömert davranmak, iyilik yapmak, lütufta bulunmak: 30a/4. 

kerīm (A.) Eli açık, cömert: 9a/16. 

kes-1. Başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak: 12a/19, 14a/4, 15a/15, 15b/5, 

17b/13, 26a/14, 34b/9, 40b/15,19, 42b/18, 44a/15, 52b/13, 2. Ara veya son 

vermek: 51b/3, 3. Geçişi önlemek: 9a/4, 4. Haraca bağlamak: 7b/18. 

keşki Keşke: 5b/4, 41b/11. 

Keyḫüsrev (F.) Keykâvus'un torunu, Siyâvuş'un oğlu olan meşhur hükümdar: 

24b/15. 

kez Defa, kere, kez: 9b/5,10, 12a/5, 19b/8,17, 34a/12, 37a/1, 46b/3, 49a/7. 

K ̣ıble Kābe-i Muazzama’nın bulunduğu Mekke-i Mükerrreme ciheti. Kıble 

tarafı: 48a/5. 

k ̣ıç Kuyruk sokumu bölgesi: 10b/15.  

k ̣ıl-"Etmek", "yapmak" anlamında yardımcı fiil olarak kullanılır: 12a/12, 49a/2. 

k ̣ılıç Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde 

bele takılan, çelikten silâh, kılıç: 15b/11,16,17, 16b/13, 24b/14, 29a/7, 31b/16, 

37a/17. 

k ̣ılıç ḳuşan-Kılıcı olmak ve onu taşıyacak güce ve yetkiye hak 

kazanmak: 8b/2. 

 k ̣ılıç üşür-Hep birden kılıç vurmak:  34b/8. 

k ̣ırāat (A.) Okuma. 

k ̣ırāat it-Okumak: 53b/18. 
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k ̣ırān (A.) Yakınlık: 19b/7. 

k ̣ır-1. Öldürmek, yok olmasına sebep olmak: 18a/9, 37b/13, 48b/3, 2. Gücünü, 

etkisini azaltmak: 49b/10, 3. Vurarak veya ezerek parçalamak: 19a/1, 31a/14, 

37a/9, 48a/15, 3. Dileğini kabul etmeyerek veya beklenmeyen bir davranış 

karşısında bırakarak gücendirmek, incitmek: 11b/13, 37a/12, 53a/16. 

k ̣ırḳ Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, kırk, 40, XL: 2a/10, 3b/10, 12a/2, 

13a/14, 31b/16, 39b/2, 50a/8, 51b/14, 52a/12. 

kısım (A.) Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim: 7b/14. 

k ̣ıṣṣa (A.) Fıkra, hikâye, rivayet: 3b/11, 17a/7, 19b/13, 24b/11, 38b/4, 45a/7. 

k ̣ıy-Acımamak, kötülük etmek, öldürmek: 12b/1, 21a/10, 21b/4, 36a/10, 46b/1. 

k ̣ıyās (A.) Karşılaştırma, mukayese etme: 16a/5, 18b/14.  

 k ̣ıyās eyle-Karşılaştırmak, mukayese etmek: 12b/8.  

k ̣ıyās it-Karşılaştırmak, mukayese etmek: 9a/13, 15b/15, 33b/17, 36a/8, 

44a/15, 52b/18. 

k ̣ıyās olın-Karşılaştırılmak: 51b/17. 

k ̣ız Kız: 13a/16,18,19, 19b/1,10, 24b/1,4, 25a/5,6,11, 25b/16,17, 26a/4, 26b/5, 

27b/14, 32a/16,19, 32b/2,13, 34a/14, 36b/11, 37a/4, 39a/8,16, 40b/7, 43b/2,16, 

44a/4,12,13, 44b/7,17,18, 49a/5, 50a/9,11,13,19, 50b/1,2,3,11,12, 52b/19, 

53a/4,5, 53b/14, 54a/2.  

k ̣ız al-Bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak: 24b/15, 

27a/1, 27b/3,9. 

k ̣ızı k ̣ap-Bir kızı kendinin veya ailesinin rızası olmadan alıp götürmek: 

47b/12. 

k ̣ızıň vir-Bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek: 24a/1,24b/9,13, 

25a/6, 41b/16, 52b/12. 

k ̣ız-Kızmak, öfkelenmek: 30b/6. 

ki (F.) Ki ( bağlama edatı ): 1b/3,5, 2a/13, 8b/15,16, 10a/19, 12b/12, 13a/17, 

13b/2,16,16a/9, 16b/12, 20b/20, 25a/4, 26a/2, 27b/2, 28b/4, 30a/14, 32b/2,8, 

33a/18, 35a/18, 35b/17, 37a/3, 40a/14,15, 41a/12, 46a/6, 48b/19, 50b/18, 

51b/5. 

kim Ki edatı gibi kullanılır: 1b/6, 3b/1,12, 5a/4, 8b/5, 10a/19, 11a/15, 12a/6,8, 

15b/1, 16a/8, 18b/14,16, 31a/3, 32a/16, 34b/1, 42a/18, 44b/6, 48a/1, 49b/1,17, 

50a/18, 51b/4, 52a/19, 52b/1. 

kim Hangi kimse: 5b/20, 6a/2, 8a/6, 13a/2,8, 20a/6,14, 21b/8, 22b/16, 23a/2,4, 

23b/18, 24b/1,5, 27a/17, 30a/1, 34b/19, 35b/17, 36a/7, 37a/6, 38b/2, 39b/19, 

40a/3,814, 43b/14, 44a/10, 46b/13, 47b/18. 

kimesne Kimse, kişi: 4a/14, 8b/7, 14b/6,7,10, 16b/11, 17a/15,17, 21a/11, 

21b/4,19, 22b/17, 23a/3, 23b/10,12, 29b/4, 30a/1, 31a/3, 36a/17, 44b/17, 

45a/8,9, 45b/8, 46a/18, 46b/14, 48a/7,14, 49a/8, 51a/4, 52a/9. 

kimi Bazısı, birtakımı, kimisi: 50a/14, 51b/15. 

kimlik Herhangi bir kimseyi o kimse yapan özelliklerin bütünü: 27a/13. 
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kimse Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: 2b/8, 21a/18, 24b/17, 

28b/1, 52b/6.  

kin (F.) Gizli düşmanlık, garaz: 42a/18. 

kişi İnsan, kimse, şahıs: 2b/2, 3a/17, 21a/2, 32b/19, 40a/1, 40b/4, 42b/2,9, 

48a/17. 

k ̣o-Koymak, bırakmak: 1b/11, 3a/9, 10b/1, 12b/4, 15a/2,10, 15b/19, 16b/9, 

18b/21, 21a/13, 23b/6, 27a/2,3, 28a/13, 32a/7, 33b/3, 34a/4, 36a/3, 37b/8, 

39a/11, 44a/4, 46a/18, 47b/8, 48a/3, 52a/11,13, 52b/5. 

k ̣oca 1. Yaşlı, ihtiyar: 8a/6,17, 2. Bir kadının eşi, zevç: 15a/19.  

K ̣oca Ökçeoğulları Özel isim: 8a/17.  

k ̣oca k ̣oca Büyük büyük: 35b/8. 

k ̣oġ-1. Kovmak, uzaklaştırmak, defetmek: 38a/6, 2. Bir yerden sürüp çıkarmak, 

kovalamak: 5a/8, 10b/4,7. 

k ̣oḳ-1. Çürüyüp bozularak kötü bir koku çıkarmak, kokuşmak: 19b/18. 

k ̣oḳu Güzel kokmak için sürülen esans: 31b/3, 33a/13. 

 k ̣oḳusun al-Bir nesnenin kokusunu algılamak: 33a/13. 

k ̣ol İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm: 

2b/19, 6a/14, 7a/3, 23b/5, 24a/8,12, 38b/12, 49b/18. 

 k ̣ol k ̣anad ol-Yardım etmek, korumak, himaye etmek: 41b/19. 

k ̣olına k ̣uvvet İşyapan bir kimseye, isteklendirmek, coşturmak için 

söylenir: 38a/3. 

 k ̣ol ṣun-Kol uzatmak: 3a/9. 

k ̣onak ̣ Büyük ve gösterişli ev: 17b/11. 

kondur-Konmak işini yaptırmak: 16a/13, 26b/9. 

k ̣opar-Koparmak, yerinden ayırmak: 2b/13, 51a/8,18, 51b/2. 

k ̣op-Birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak: 33a/2, 47a/2. 

k ̣ork ̣-1. Kaygı duymak, endişe etmek: 25a/19, 2. Korku duymak, ürkmek, 

korkmak: 3a/18, 16a/18, 29b/16, 41b/4, 45b/10, 48a/19, 54a/8. 

k ̣ork ̣u Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu, 

korku: 15b/13, 26b/3, 31b/15, 38a/13, 41b/13, 46a/3, 53b/1.  

 k ̣ork ̣u vir-Korkutmak: 43a/14. 

k ̣oş-Birlikte iş görmesi için bir şeyi başka birinin yanına katmak, arkadaş 

olarak vermek: 30a/7. 

k ̣ov-Kovmak, uzaklaştırmak, defetmek: 18b/17. 

k ̣oyavüz, koy- Koymak, bırakmak: 9b/3, 20a/10, 30a/18, 35b/13, 39a/10, 

48a/12.   

 k ̣oyuvir-Koyuvermek, bırakıvermek: 21a/11. 

k ̣oyun Göğüsle giysi arası: 18b/16.  

kör Görme duygusu olmayan, görmez. 

 kör ol-Görmez duruma gelmek: 31a/2,6. 
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kös (F.) Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret 

vermek için kullanılan büyük davul: 41a/2.  

köşe Kuytu, tenha veya ücra yer: 4a/13. 

köşk Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır: 49a/3,4,7. 

köy Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus 

yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak 

gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan 

yerleşme birimi: 8a/1,10, 21b/5,19, 25b/11,12, 32b/17,18, 33a/2, 33b/9, 

34a/2,7, 34b/5, 35a/8, 38a/14,15, 48a/7.  

köylü Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan: 33b/1,6,10, 35a/6. 

k ̣ubbe (A.) Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam: 50b/17,18, 52a/12. 

ķuça ķuça Kucak kucağa: 38b/13. 

kūh (F.) Dağ. 

 kūh-ı k ̣af Kaf Dağı: 52a/1. 

kūh-ı eyvānBüyük dağ:25b/8. 

kūh-peyker (F.) Dağ gibi heybetli, iriyarı: 12a/7. 

k ̣ul Bende, köle, hizmetçi: 4b/6, 14b/18, 15b/4, 17b/4, 21b/7, 38b/12, 50a/3. 

k ̣ul eyle-Kul etmek, köle etmek: 12b/13. 

 k ̣ul it-Kul etmek, köle etmek: 13a/15.  

k ̣ul ol-Kul olmak, köle olmak: 6b/1, 7a/5, 7b/4, 12b/2. 

k ̣ulluk Hizmette bulunma, hizmetçilik: 7a/7, 12b/6, 47a/4. 

k ̣ulaç Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık: 31b/16.  

kulak İşitme organı, kulak: 4a/11, 41a/10. 

kulaġı ur-Kulak vermek, dinlemek: 5a/10. 

k ̣ulaġuz Genel olarak yol gösteren kimse, rehber, kılavuz: 18b/4, 27a/3, 

30a/4,7,9, 31a/15, 32a/1, 33b/18, 45a/19, 47b/19. 

k ̣ulaġuz al-Rehber alıp beraber gezmek: 26a/11, 35a/14. 

k ̣ulaġuz ŧut-Rehber ayarlamak: 21b/5. 

k ̣ulaġuz al-Rehber edinmek: 26a/11,33b/18,35a/14. 

K ̣umaň Kıpçak: 21a/4. 

k ̣umrı (A.) Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş 

(Streptopelia): 12b/16. 

k ̣ur-1. Hazırlamak: 39a/11, 2. Bir araya getirmek, toplamak: 3b/9, 7a/17. 

k ̣urbān (A.) Allah yoluna kesilen hayvan: 26a/13.  

k ̣urbān ol-Yoluna canını feda etmek: 22b/5. 

k ̣urıl-Kurmak işine konu olmak veya kurmak işi yapılmak: 52a/12. 

k ̣urtar-Kurtarmak, kurtulmasını sağlamak: 13a/18, 26b/1,19, 34a/14, 36a/18, 

45a/17, 46b/16. 

k ̣urtarabil-Kurtarmaya gücü yetmek: 53a/19. 
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k ̣urtul-Kurtulmak, emin olmak, selamete çıkmak: 23b/12, 25b/5, 29b/5, 

32a/14, 41a/3, 41b/12,15, 43a/1, 45b/14, 46b/10,18, 53b/6, 54a/13. 

k ̣urṭ Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, gri sarı 

renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus): 48a/13.  

k ̣uru Kurumak, kuru duruma gelmek: 18b/11. 

k ̣uṣur (A.) Eksiklik: 2b/17.  

k ̣uş Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, 

gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı, kuş: 12b/16. 

k ̣uşak ̣lu Kuşağı olan: 40a/7. 

k ̣uşan-Beline kuşak, kılıç, kemer vb. şeyler bağlamak: 8b/2, 52a/18. 

k ̣uşluḳ Kuşluk vakti, kuşluk. 

k ̣uşluḳ zamānı Günün ilk ışıkları ile güneşin bir mızrak boyu 

yükselmesi arasında kalan süresi: 30b/6. 

k ̣utlu Uğurlu, mübârek: 41a/5. 

k ̣uvvet (A.) Güç, kudret, kuvvet: 22b/13, 38a/3, 51a/19, 52a/8, 54a/6. 

k ̣uyruk ̣ Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti: 9b/13. 

k ̣uyruk ̣lu Kuyruğu olan: 48a/13.  

küçük Küçük, ufak: 17a/14. 

künbet (F.) Kubbe: 31b/9. 

küstāhlık (F.) Küstah olma durumu veya küstahça davranış: 2a/19, 15b/10. 

küşād (F.) Açma, açılış, açış: 51b/9,12. 

 küşād id-Açmak: 31a/1. 

 küşād vir-Açıp vermek: 31a/5. 

küşāde (F.)Açık, açılmış: 11a/3,7.   

kūşā, gūşa (F.) Sonuna geldiği kelimelere “açan, açıcı” anlamı katarak Farsça 

birleşik sıfat yapar: 14a/6. 

Küştāsb Özel isim: 39b/1. 

kütür Kütür kütür, kütür sesi çıkararak. 

kütür kütür Elma, ayva, karpuz gibi gevrek meyveler kesilir veya 

ısırılırken çıkan sesi anlatır, kütürtü: 37a/12, 51b/2. 

kütürdi Kütürtü, “kütür kütür” diye çıkan ses: 49a/13. 

 

-L- 

 

lāf(F.) Lâkırdı, söz: 12b/16. 

 lāf id- Söz etmek, konuşmak: 2a/14.  

lā‘īn (A.) Kovulmuş, nefret kazanmış, lânetlenmiş: 12a/13, 15a/14, 15b/15, 

37a/16, 40b/14, 42a/17,19, 48a/14,15, 48b/3,14, 49a/9, 49b/3,11,14,15, 50a/8. 

laḳırdı Boş söz, dedikodu, lâf. 

 laḳırdı söyle-Dedikodu konusu etmek: 42a/6.   
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lākin(A.) Ama, fakat, ne var ki: 3b/2, 4b/5,13, 13b/12, 17a/14, 21a/9, 35b/11. 

la‘l (A.) Parlak kırmızı renkte, billûrlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan 

değerli bir taş: 21b/6, 50a/17.  

lala (F.) Eskiden büyük ailelerde bir çocuğun bakımı, eğitim ve terbiyesiyle 

meşgul olan erkek terbiyeci: 21b/6,19. 

lāşe (F.) Leş. 

 laşesin gör-Leşini görmek: 10a/8, 50a/6. 

laṭīf (A.) Yumuşak, hoş, güzel, nâzik: 4a/2.   

lā-ya‘k ̣il (A.) Dalgın, bį-hoş: 17a/7. 

lāyık (A.) Yakışan, yaraşır: 3a/4, 20a/17, 29a/16.  

 lāyıḳ ol-Uygun olmak: 23b/10, 42b/6. 

lāzım (A.)Gerek, gerekli: 7b/2, 11b/2, 20a/3, 23a/12, 27b/9, 36a/14, 39a/10, 

43a/12, 45a/19. 

 lāzım gel-Gerekmek: 26b/6, 27b/2, 43a/12. 

lenger (F.)Gemi demiri. 

 lenger vire gör-Gemi demirini vermek: 2b/18.   

libās (A.) Elbise: 23a/3.   

licām (A.) Hayvanın ağzına vurulan gem: 11a/15.   

 licāmıň al-Gem almak: 11a/15. 

 licāmıň ḳır-Gemi kırmak: 31a/15. 

lisān(A.) Dil, zebān: 37a/7.   

lūṭuf (A.) Hoşluk, güzellik, iyilik: 4a/19, 13a/10, 14a/4, 22b/6, 40b/16, 

48a/9,16.             

 lūṭf et-İyilikte bulunmak, bağışlamak: 29b/19, 48a/9. 

 lūṭf eyle-İyilikte bulunmak, bağışlamak: 20a/14. 

lokma Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum: 27b/11.    

 

-M- 

 

ma‘āş (A.) Yaşayış, dirlik. 

 ma‘āş id-Dirlik etmek: 48b/5.  

madara Kötü, sevimsiz, âdi. 

madara id-Kötü duruma düşürmek, yalanını, yanlışını çıkarmak: 53b/1.  

mādemki (A.) Mademki, değil mi ki: 15a/1, 17b/8, 43a/1.  

maġara Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak 

kullanılabilen yer kovuğu, in: 4a/9,10,13,15,16, 30b/1,5,9. 

maġlūb (A.) Yenik, yenilmiş: 24b/3. 

 maġlūb ol-Yenilmek: 23a/5, 23b/7, 24b/3. 

maġrib (A.) Garb, batı tarafında olan memleketler, Afrika'nın, Mısır dışındaki 

kuzey ülkeleri: 1b/13,14. 
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maġrūr (A.) Gururlu,kibirli. 

 maġrūr ol-Gururlanmak: 52a/8. 

maġżūb(A.) Gazep olunmuş, kendisine kızılmış olan: 46b/10. 

maḥal (A.) Yer, mekan: 5a/8, 10b/18, 14b/6, 18a/19, 18b/4,8, 42b/1, 49a/18.  

maḥalle (A.) Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü 

parçalardan her biri: 16a/1. 

maḥbūb (A.) Sevilen, sevgi: 47b/12. 

maḥbūs (A.) Hapsolunmuş, bir yere kapatılmış: 46b/14. 

mahmūz (A.) Çizmenin veya potinin arkasına takılan ve binek hayvanlarını 

dürtüp hızlandırmaya yarayan demir veya çelik parça. 

 mahmūz id-Mahmuzla dürtmek: 9b/15,18.  

maḫṣūl (A.) Hâsıl olan, elde edilen şeyler: 37a/18.  

maḥṣūṣ (A.) Husûsîleşmiş, başkasında bulunmayan, yalnız bir kimseye ait 

olan: 33b/9, 44b/15. 

maḥzūn (A.) Hüzünlü, tasalı, kaygılı: 29b/12.  

mā'il(A.) Hevesli, istekli. 

 mā’il ol-Sevmek, gönlünü kaptırmak: 18a/2. 

mak ̣am (A.) Yer, mevki: 12b/17, 13a/7,8, 29b/11. 

mak ̣būl (A.) Alınmış, alınan: 15b/8, 35a/13. 

mak ̣dem (A.) Gelme, dönüp gelme: 13a/16. 

ma‘ḳūl (A.) Akla uygun, akıllıca: 54a/1.  

 ma‘ḳūl gör-Akla uygun olmak: 34b/12. 

māl (A.) Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır 

veya taşınmaz varlıkların bütünü: 6a/3, 7b/1, 18b/7,8,10, 33b/2,6,12, 

37b/5,6,14, 40a/17, 50a/16,17, 52b/5,6, 53a/18. 

Mālāberdi Özel isim: 9a/17, 9b/9, 10b/5,13. 

mālik (A.) Sahip, bir şeye sahip, bir şeyi olan: 1b/5, 9a/11, 22b/13. 

 mālik ol-Sahip olmak: 3b/5, 48b/17,19, 50b/5. 

ma‘lūm (A.) Bilinen, belli: 20a/1,12, 23a/3.                               

 ma‘lūm ol-İçine doğmak: 4b/8, 19b/3, 32b/8, 53b/19. 

ma‘mūr (A.) Bayındır, şenlikli. 

 ma‘mūr eyle-Bayındır kılmak: 52a/4. 

mānī‘ (A.) Engel, özür: 22b/19.  

 mānī‘ ol-Engellemek: 53a/15.  

ma‘reke (A.) Savaş. 

 ma‘reke id-Savaşmak: 19/3.                  

maṣārif (A.) Harcanan paralar, harcamalar, giderler: 41b/15. 

maṣlaḥat (A.) İş, önemli iş, mesele: 39b/15, 42a/1. 

ma‘şūk ̣ (A.) Sevilen, âşık olunan erkek: 15b/9, 23b/8. 
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ma‘şūk ̣a (A.) Sevilen, ( kız, kadın ) kız sevgili: 36a/3. 

maṭara (A.) Yolculukta boyuna veya bele asılı olarak taşınan, ekseriya üzeri 

aba kaplı su kabı: 31b/12,16. 

ma‘zūr (A.) Mazereti olan, mazeretli. 

 ma‘zūr ṭut-Mazeretli görmek:33b/3. 

mebhūt (A.) Hayrette kalmış, şaşmış. 

 mebhud ol-Şaşırmak: 39b/13. 

mecāl (A.) Güç, kuvvet, takat. 

 mecāli ḳalma-Güç kalmamak, güçsüzleşmek: 16b/15. 

meclis (A.) Toplanma, sohbet ve eğlence toplantısı: 8a/19. 

meclis ḳur-Toplanmak: 3b/8, 7a/17. 

meded (A.) Yardım, imdat: 11b/3, 32a/5. 

medḫ (A.) Övgü, övme. 

 medḫ it-Övmek: 5b/10 

mefhūm (A.) Anlaşılan şey, anlaşılmış: 53b/19. 

meftūḫ (A.) Açılmış, açık: 11a/7.  

meger (F.) Ancak, yalnız, meğer, oysa ki: 4b/6, 8a/10, 8b/15, 11a/17, 14b/2, 

18a/3, 18b/6, 19b/1,2, 24a/18, 32b/17, 33b/8, 35a/17, 38a/16, 39b/14, 40b/8, 

44a/9, 47b/16, 48a/8, 49a/2, 49b/2. 

megerki (F.) İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek 

durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlar: 15a/13. 

meḥallī (A.) Mümkün olmayan, olamaz, olmaz: 28a/6. 

mehīb (A.) Azametli, korkunç: 9b/5. 

Mehyār Şāh Özel isim: 5b/9. 

mekān (A.) Yer, mahal: 16b/7, 26a/12,17, 48b/2. 

mekān ṭut-Bir yere yerleşmek, yurt edinmek: 30a/10. 

mekkāre (A.) Aşıklarına oyun oynayan sevgili: 18a/2, 44a/13. 

mekr (A.) Hîle, düzen, dubara: 24a/3. 

melālet (A.) Usanç, usanma, bıkma: 45a/2. 

melāmet (A.) Azarlama, çıkışma. 

 melāmet çek-Ayıplamak: 46b/19. 

Melik/Melik K ̣asım (A.) Özel isim: 4a/4, 7a/8,13, 9b/12,14, 11a/14, 

13b/14,16, 15b/11, 16b/5, 23a/16, 27a/7, 30a/14, 35a/18, 35b/14, 38b/18,19, 

42a/17,19, 45a/18, 45b/15, 47a/14, 50b/3, 51b/5. 

mellāḥ (A.) Gemici, kaptan, denizci: 7b/11. 

melūl (A.) Üzgün, kederli, usanmış, bıkmış: 29b/12. 

melūl ol-Üzülmek, kederlenmek: 4b/16, 5a/14, 13b/9,16, 14a/16, 

34b/18. 

mel‘ūn (A.) Lanetlenmiş: 15a/6,8, 15b/4, 17b/5,10,11, 36b/16, 37a/17, 38a/4,5, 

40b/10, 42b/8, 48a/18, 49a/12,14, 50b/13. 
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 mel‘ūnı ol-Lanetlisi olmak: 16a/8. 

memleket (A.) Ülke, devlet toprağı: 43b/13. 

men‘ (A.) Engelleme, önleme:  

men‘ eyle-Engellemek, önlemek: 30b/17, 32b/4, 49b/14. 

men‘ id-Engellemek, önlemek: 12a/12, 19a/5, 23a/12, 26a/10, 

29a/5,12, 29b/6, 37b/1. 

menfūş (A.) Atılmış, didilmiş, dağılmış: 10a/16. 

menṣūr (A.) Saçılmış, dağılmış. 

menṣūr-ımuẓaffer ol-Zafer dağıtmış olmak: 47a/8. 

menzil (A.) İki konak arasındaki uzaklık, bir günlük yol, konak: 52b/9.  

merd (F.) Yiğit, mert, adam. 

 merd ü meydān Yiğit meydanı: 8b/3. 

merdāne (F.) Yiğitçe, mertçe: 2a/9. 

merdlik (F.) Yiğitlik, mertlik, erlik: 8a/13.  

merḥabā (A.)"Genişlenin", "rahat oturun!" mânâsına bir selamlaşma sözü, 

merhaba: 23a/8, 35b/3. 

merḥamet(A.) Şefkat gösterme, acıma, birini esirgeme. 

merḥamet it-Acımak, şefkat göstermek: 21a/8, 22b/14, 44a/16, 48a/10. 

mermer (A.) Birleşiminde %75 'ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle 

beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı: 49a/10, 

51a/6,18, 51b/16. 

mertebe (A.) Derece, basamak, mevki: 40b/2. 

meskūn (A.) İçinde insan oturan yer: 52a/1.  

mesned (A.) İsnâd edilen, dayanılan şey. 

 mesned eyle-Dayanak olmak: 8b/12. 

meş‘ale (A.) Ucunda, alev çıkararak yanan bir madde bulunan değnek, sopa: 

19a/3. 

meşġul (A.) Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. 

 meşġūl ol-Vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak: 3b/9, 7a/17, 8a/19,  

17b/1, 20a/8, 22a/3,17, 39a/4,13, 47b/1, 50b/2. 

meşhūr (A.) Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın: 40b/1. 

mevzi‘ (A.)Yer, mahal: 8b/13,14,15,16, 9a/5,13, 9b/8, 29b/14, 45b/2.. 

mevzū‘ (A.) Konu: 33a/10. 

meydān (A.) Geniş, açık, düz yer, alan: 2a/18, 2b/8, 6a/11, 6b/17, 8b/3, 

12b/10, 21b/8,11,22a/17, 22b/10,14,16, 23a/6, 24b/3, 27a/18, 27b/7, 28a/17,18, 

28b/6,18,19, 29a/2, 34a/4, 36b/12, 40b/7, 51b/14. 

 meydāna sür-Ortaya çıkarmak: 22b/2, 23a/1. 

 meydān-ı siyāsete çık-Ölüm cezalarının uygulandığı yer: 38a/19. 

 meydān-ı ‘uşşāḳ Âşıklar meydanı: 22b/3. 

meyl (A.) İstek, gönül akması, sevme, eğilme. 
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 meyl eyle-Yönelmek, eğilmek: 5b/12. 

 meyl it-Yönelmek, eğilmek: 19b/8, 20a/17. 

 meyl ṭur-İstekli olmak: 11a/4. 

meyve (F.) Meyva, yemiş: 12b/18,19. 

mezbūrde (A.) Adı geçen, yukarıda söylenmiş olan: 10a/7. 

mezīd (A.) Artma, arttırma, çoğalma: 24a/5. 

mı/mi/mu/mü Sonuna getirildiği cümleye veya kelimeye, söyleyiş biçimine ve 

tonlamaya göresoru, şaşma veya inkâr anlamı verir, soru edatı: 4b/9, 11b/3, 

12a/15, 12b/15, 13b/19, 14a/14, 15b/10, 24b/14, 27b/4, 35b/14, 36a/13, 37b/10, 

40b/9, 44a/9,15, 52b/18, 53a/15. 

miftāḥ (A.) Anahtar: 7a/19, 51b/16. 

mihmān (F.) Misafir, konuk: 48a/7,14. 

Mihmārşāh Özel isim: 5a/7. 

Mihrāc Özel isim: 19a/7,12, 20b/12, 25a/4, 26b/14, 32a/12, 34b/18, 35a/3, 

38b/18, 42a/18, 45a/10, 53b/14. 

mik ̣dār (A.) Parça, kısım, derece: 6a/1, 16b/16, 18a/7, 19b/8, 28a/14, 28b/6, 

33b/4,5, 40b/18. 

minnet(A.) Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.  

 minnet eyle-Boyun eğip, yalvarmak: 14a/6. 

minnetdār (A.) Birinden gördüğü iyiliğe karşı mahcup ve müteşekkir kalan: 

20b/7.  

mīr (F.)Āmir, baş, kumandan. 

 mīr-i mīrān Amir beyler: 24a/13. 

Mirāc (A.) Merdiven: 19b/15. 

mīrān (F.) Beyler: 24a/13. 

misāfir (A.) Konuk, misafir: 8a/8,10, 32b/19, 39b/19, 40a/1. 

mis̱āl (A.) Benzer, gibi: 5b/11, 10b/2, 12a/5, 20a/16, 37b/3, 40b/11, 41a/3, 

49b/18. 

mişelik Meşe korusu veya meşe ormanı: 9a/1. 

mu‘ānid (A.) İnatçı, kimseye uymayan, dediği dedik: 23b/13. 

muāraża (A.) Birbirine karşı gelmek, söz mücadelesi: 34a/13. 

muḥabbet (A.) Sevgi, sevme: 34b/6, 42b/3, 46a/12.  

 muḥabbet göster-Sevgi göstermek: 34b/7.  

 muḥabbet eyle-Karşılıklı, dostça konuşmak: 3b/3, 47a/10.  

muḥabbet it-Karşılıklı, dostça konuşmak: 7a/10, 38b/11.  

muḥabbet k ̣op-Sevgi göstermek: 47a/2. 

muḥaddis̱ān (A.) Haberciler, olayları anlatanlar. 

 muḥaddis̱ān-ı rūzigār Zamanın habercileri: 1b/2. 

muḥalefet (A.) Aykırılık, zıtlık, karşı gelme, uymama. 
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muḥalefet it-Karşı davranışta bulunmak, karşı çıkmak: 23b/11, 24a/9, 

44a/5, 44b/9. 

muḥālif (A.) Muhalefet eden, aykırılık gösteren: 7b/9,11, 46a/1. 

muḥkem (A.) Sağlam kılınmış, sağlam, berk: 3a/1. 

muḥkem ṭut-Sağlam tutmak. 

muḥannes̱ (A.) Kalleş, korkak, alçak: 37a/13. 

muḥārebe (A.) Harbetme, savaşma: 7a/1. 

muḥarref (A.) Saptırılmış: 49b/17. 

muḫāṭarā (A.)Korku verici durum, tehlike: 44b/11, 46b/7.  

muḫāṭaralı (A.) Korkulu, tehlikeli: 11b/13.  

mu‘īn (A.) İane eden, yardımcı: 9a/15, 47a/15. 

muḥkem (A.) Sağlam, dayanıklı, kuvvetli: 28a/3, 35b/15, 44a/6, 50b/18. 

muk ̣ābele (A.) Karşılık verme, karşılama: 13a/17. 

muk ̣ābil (A.) Karşı, karşıda bulunan: 13a/6,  

muk ̣ābil ol-Karşısına çıkmak, karşı karşıya gelmek: 23a/7, 26b/16, 

52b/17. 

muk ̣addem (A.) Takdim edilen, sunulan: 18a/18, 41b/11. 

muk ̣adder (A.) Takdîr olunmuş, beğenilmiş: 23a/11. 

muk ̣arrer (A.) Kararlaştırılmış, kesin: 31a/18, 36a/13, 41b/18, 43b/14. 

 muk ̣arrer ol-Kesinleşmek, karara bağlanmak: 29b/10. 

muk ̣ayyed (A.)Bağlı, sınırlı, bağlanmış. 

 muk ̣ayyed ol-Sınırlanmak, bağlanmak: 49b/6. 

munḳalib (A.) Dönmüş, değişen. 

 munḳalib ol-Dönmek: 30b/1. 

muntaẓır (A.) Bekleyen, gözleyen: 7b/3.  

 muntaẓır ol-Beklemek: 5a/2, 22a/3. 

murād (A.) İstek, arzu: 2a/1,16, 3a/5,6, 3b/4, 5b/13, 12b/19, 17b/9, 20a/8, 

22b/11, 26a/18, 28a/16, 29b/9, 35b/11,18, 40a/13, 44b/4, 48a/16, 48b/2, 51a/4. 

 murād eyle-Dilemek, istemek: 7a/14, 12a/19, 13a/15, 13b/16, 21a/3. 

 murād it-Dilemek, istemek: 19a/9.   

 murād ṭaleb eyle-Dilemek, istemek: 15a/1, 17b/7, 18b/6. 

 murād vir-İstekli olmak: 39a/4. 

murād al-Dileğine kavuşmak: 39a/4. 

 murād-ı la’īn Lanet istemek: 15a/13. 

muraṣṣa‘ (A.) Kıymetli taşlarla bezenmiş: 52a/16.  

muṣāḥabet (A.) Sohbet etme, konuşma. 

 muṣāḥabet it-Konuşmak, sohbet etmek: 33a/1, 35b/9, 49a/6,12. 

Muṣṭafa (A.) İstifa edilmiş, seçilmiş, özel isim: 4b/1. 

muşt (F.) Yumruk, tokat: 6b/19, 27b/17, 28a/2. 
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muşṭa(A.) Muşta, parmağın biri bükülüp sivrilterek vurulan yumruk. 

 muşṭa ol-Yumruklamak: 7a/1. 

mu‘teber (A.) İtibarlı, saygın, hatırı sayılır: 23b/14.  

mutī‘ (A.) İtaatli, terbiyeli, isyan etmeyen: 40a/9.  

muvaffāḳ (A.) Başarmış, başaran, başarılı: 47a/11, 52b/8. 

mužaffer (A.) Zafer, üstünlük kazanmış, üstün. 

 mužaffer ol-Zafer kazanmak: 47a/8. 

mübārek (A.) Bereketli, feyizli, kutlu: 47b/16. 

mübārek ol-Kutlu olmak, uğurlu olmak: 7b/1, 24a/6, 34b/7, 38b/14, 

50a/2,7, 52b/2. 

mücellā (A.) Cilâlı, parlatılmış, parlak: 11a/3,4, 48a/4.  

mühre (F.) Omurga kemiği: 34a/5.  

müjde (F.) Muştu, sevinç haberi: 33b/17, 34a/1. 

 müjde eyle-Müjdelemek: 5a/20.   

müjde it-Müjdelemek: 50a/3. 

müjdele-Muştulamak: 50a/5. 

mük ̣āfāt (A.)Bir hizmet ve iyiliğe karşı edilen iyilik, ödül: 48a/10. 

mükerrem (A.) Muhterem: 22a/18. 

mükerreme (A.) Saygı gösterilen, yüce aziz. 

Mükerreme Bānū Saygı değer Bānū: 19b/1, 20a/7, 20b/8, 22b/2, 

26a/13, 31b/19, 38b/18, 39a/2, 43a/13, 53a/5. 

mülāḳat (A.) Görüşme. 

 mülāḳat ol-Görüşmek: 4b/14, 14a/17, 39a/3. 

mülk (A.) Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal: 39b/6. 

mümkin (A.) Mümkün, olabilir, olabilen: 11b/14, 17a/11, 34a/10, 36a/18, 

46b/13. 

münācāt (A.) Allah'a dua etme, yalvarma. 

 münācāt it-Allah’a yalvarmak: 3a/19. 

münādī (A.) Nida eden, tellâl: 22a/13. 

münāsib (A.)Uygun, yerinde: 35a/9. 

müntehā (A.) Nihayet bulmuş, son: 12b/14. 

müslimān (A.) İslâm dîninde olan, müslüman. 

 müslimān it-İslam dinini kabul ettirmek: 46a/15. 

 müslimān ol-İslam dinini kabul etmek: 7a/16, 12b/6, 42a/10,13.                                  

müsteḥak (A.) Hak etmiş, hak kazanmış, lâyık: 28a/6, 38a/6, 45b/11. 

müsteḥak ol-Hak etmiş olan:46b/15. 

müşāvere (A.) Danışma, bir iş üzerinde konuşma. 

müşāvere eyle-Danışmak: 43b/17. 

 müşāvere it-Danışmak: 33b/11, 34b/1, 39b/5,16, 44b/19. 
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müşkil (A.) Güç, zor, çetin: 6b/14, 41b/11, 42a/9, 46a/6. 

müteaccib (A.) Taaccübeden, şaşakalan, şaşan. 

 müteaccib it-Şaşmak: 10a/19. 

müte‘āl (A.) Yüksek, yüce: 29b/17. 

müte‘allık ̣ (A.) Alakalı, bir yere bağlı, bir şeye mensup: 17a/17. 

müteġayyir (A.) Zıt olan, değişik: 19b/10. 

müteḫayyir (A.) Hayrette kalan, şaşmış, şaşırmış: 14b/2. 

mütenāẓır (A.) Birbirinin karşısında bulunan, birbirine bakan. 

 mütenāẓır ol-Bakışmak: 32b/15, 34a/16, 45b/1. 

müterak ̣ḳıb (A.) Bekleyen, gözleyen, uman. 

 müterak ̣ḳıb ol-Beklemek, gözlemek: 46b/15. 

müyesser (A.)Nasip, kısmet olma. 

 müyesser ol-Nasip olmak: 46a/8, 50b/6. 

müzākere (A.) Bir iş hakkında konuşma, danışma: 46a/4. 

mū’zī (A.) Ezā veren, eziyet eden: 33a/3,6, 34a/2,14. 

 

-N- 

 

nā-biňa (F.) A'mâ, gözü görmez, anadan doğma kör: 12a/11. 

nā-bedīd (F.) Görünmez, bellisiz, kayıp: 45a/8, 45b/8, 46b/12, 53b/4, 54a/10. 

nā-bekār (F.) Hayırsız, yaramaz: 2b/5, 3b/6, 6b/6,10,14, 12a/6,14, 15b/9, 

16a/17, 16b/9, 18b/21, 20b/13, 22a/6, 22b/9, 27a/18, 27b/16, 28a/1,7, 28b/6, 

32a/13, 34b/1, 35a/19, 35b/1,19, 36a/19, 36b/5, 37a/2,13, 38a/2, 39a/8, 39b/9, 

40b/4,8, 41b/1, 48a/18, 49b/11, 52b/12. 

nāçār (F.) Çaresiz, ister istemez: 29b/7. 

 nāçār ol-Çaresiz kalmak: 5a/1. 

nādim (A.)Pişman olma, pişmanlık. 

 nādim ol-Pişman olmak: 53a/2. 

nādir (A.) Seyrek, az, ender bulunur: 20a/16. 

nā-gāh (F.) Ansızın, birdenbire: 4a/1, 8a/7, 11b/17,19, 12a/3, 12b/19, 13b/19, 

24b/3, 48a/11, 49a/5,14, 49b/1, 51b/6.  

naġmesaz (A.) Şarkı söyleyen: 12b/16. 

nā-ḥaḳk ̣ (F.) Haksız: 20b/11. 

nā-ḫalef (F.) Soyuna çekmeyen, hayırsız evlâd: 6b/9, 38a/6, 52b/12.   

na‘im (A.) Bollukta yaşayış: 18b/12. 

naḳil (A.) 1. Aktarma, geçirme: 1b/1, 2. Anlatma: 20b/9, 34a/18. 

naḳil eyle-Anlatmak: 4b/19, 18a/17, 34a/18, 38a/1, 41b/1.                                                           

naḳil it-Anlatmak: 35a/9, 38b/17, 39a/7, 46a/4.   

nāḳilān (A.) Nakledilenler. 
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 nāḳilān-ıās̱ār Eserleri nakledenler: 1b/2. 

nāle (F.) İnleme, inilti: 32a/6. 

nām (F.) Ad, ün, san: 6a/1, 10b/3, 13a/16, 14b/17, 15b/10, 25b/9, 36b/10, 

42b/5, 46a/14, 48b/9, 50b/6, 51a/15. 

nām çık ̣ar-Ünlü olmaya çalışmak: 36a/1. 

nām k ̣oy-Ün salmak: 26a/9, 28b/11, 29b/5, 46a/7. 

nāmdār Namlı, ünlü: 23a/15, 37b/18. 

 nāmdār ol-Ünlü olmak: 23a/6. 

nāme (F.) Mektup: 24a/14, 26a/6, 39a/12, 39b/3,10,12, 40a/3,4,5, 52b/11,13, 

53a/2, 53b/18.                 

 nāme-i al-Mektup almak: 39b/12, 53b/17. 

 nāme-i ħatem it-Mektubu mühürlemek: 39b/10.              

nāme yaz-Mektup yazmak: 25a/3, 39a/14, 39b/6, 41a/16, 52b/10, 

53b/16. 

nā-merd (F.) Merd olmayan: 35b/17, 36a/7. 

nā-murād (F.) Muradına erişememiş: 52a/7. 

nān ü nemek (F.) Ekmek ve tuz: 33a/9, 42b/5.  

nār (A.) Ateş, od: 21a/16, 22a/8, 37a/2, 39a/11, 41a/19, 42a/10, 44a/13. 

na‘ra, na‘re (A.) Nâra, yüksek sesle bağırma: 12a/5, 30a/15,16, 31b/6, 33a/15, 

37a/13. 

na‘ra ur-Nara atmak, haykırmak: 8a/8, 22b/3,18, 29a/1, 30a/14, 

31a/10,12. 

na‘re-i cān-sitān Can alıcı nara: 9b/3.  

na‘re-i sā‘iḳa Çok şiddetli haykırmak: 37a/11.   

na‘re, bkz. na‘ra. 

nasıl Nasıl, ne gibi, ne şekilde: 25a/11, 27b/11, 33a/6, 43b/8. 

naṣīb (A.) Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey: 32b/5. 

 naṣīb ol-Kısmet olmak: 4b/9. 

naṣīḥat (A.) Öğüt: 11a/9, 49a/16. 

 naṣīḥat it-Öğüt vermek: 4b/15, 47b/10. 

nā-tüvān (F.) Zayıf, kuvvetsiz: 14a/3. 

nā-ümīd (F.) Ümitsiz, ümidi kırılmış: 36a/6. 

nāz (F.) İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış:  22b/9.  

 nāz-i na‘īm Refah ve bolluk içinde olma: 18b/12. 

naẓar (A.) Bakma, göz atma. 

 naẓar gör-Göz değmek: 17a/7.  

naẓar it-Bakmak, gözden geçirmek: 1b/10, 17a/1, 20a/11, 39b/18, 

48a/1. 

nāzenin (F.) Nazlı, zarif, narin: 23a/9, 29b/14. 

ne 1. Ne, hangi şey: 1b/7, 2a/11,12, 2b/17, 3a/4, 11a/1, 12a/6, 19a/8, 20b/1,  
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28a/19, 28b/1, 33a/4, 35a/4,16, 35b/2,4, 40b/19, 42b/9, 43a/7, 44b/12, 45b/3, 

47b/9, 51a/1, 52a/2, 53a/13, 2. Soru yoluyla itiraz anlatır: 35b/2, 40b/10, 3. 

Şaşma veya çokluk bildirir: 4a/10, 15a/11, 40a/12, 41a/2, 53a/13, 4. 

Birdenfazla özne, tümleç veya fiili birlikte inkâr etmek için, bunlardan önce 

yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, hem...hem karşıtı: 

27a/2.  

nebī (A.) Peygamber: 14a/9. 

nebīre (A.) Torun: 20a/19, 20b/5. 

 nebīre-i Ḥażret-i Ḥamza Hz. Hamza’nın torunu: 4b/1. 

neden Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılır, niçin: 17a/4, 

27b/2. 

nedür Ne oluyor, ne var ki: 2a/4, 3a/6, 15b/13, 19b/10, 20b/13, 22b/7, 

25b/7,13, 27b/1, 33a/2, 35b/19, 37b/19, 38b/4, 39b/6, 40a/3, 41a/19, 42a/1, 

43b/1,4, 45b/2, 46b/9, 48a/12,16. 

nefer (A.) Asker, er: 46b/2. 

nefes (A.) Soluk, nefes: 27b/18, 30b/2. 

nehir (A.) Akarsu, çay, ırmak: 10b/12. 

Nehzād Özel isim: 24a/19. 

nerdübān (F.) Merdiven: 48a/3, 51a/10, 51b/4. 

nere Hangi yer: 29a/8. 

nereden "Hangi yerden?" anlamına yer zarfı: 38a/9. 

nereye "Hangi yere?" anlamına yer zarfı: 12a/13. 

Nerimān, Nerimān Şāh (F.) Rüstem'in dedesi olan Şam'ın babası, kahraman, 

yiğit, özel isim: 48b/2, 50b/4,8,11, 51a/3, 51b/17, 52a/1,14, 52b/1. 

nesi Bazen insanlar için zamir olarak kullanılır: 20a/15.  

nesl (A.) Nesil, kuşak. 

 nesl-i İsmā‘īl Hz. İsmā‘įl’in nesli: 51a/4. 

nesne Şey, nesne, eşya: 11a/1, 13a/1, 34b/3, 44b/3,4. 

nevbet (A.) Sıra ile yapılan görev, nöbet: 2b/10, 3a/16, 36a/6. 

nevcivān (F.) Delikanlı, genç: 2a/9,13, 14b/15, 15a/5, 15b/8, 17a/7, 18a/3,8, 

19b/5,18, 20a/14, 21a/9, 23b/17, 24a/8, 24b/3, 27a/8, 32a/5, 36b/1,10, 40a/12, 

42b/3. 

nev-rūz (F.) Bayram, düğün: 21b/10, 22a/3,9, 27b/6. 

 nev-rūz eyle-Bayram etmek: 24b/2. 

 nev-rūz it-Bayram etmek: 23a/15. 

neyle-Ne eylemek, ne yapmak: 3b/17, 20a/1, 22a/7, 24a/10, 27b/1, 28b/7, 

34b/1, 35b/17, 41b/11, 43b/15, 44a/18, 45a/4, 47b/8,9, 48a/17, 49b/11, 54a/2. 

nıṣf (A.) Yarım, yarı. 

 nıṣf-ı taḥt Tahtın yarısı: 34a/15.  
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nice 1. Oldukça çok: 11a/11, 23b/14, 26b/17, 40a/16, 46a/12, 50b/15, 52a/4,18, 

53a/18, 2. Nasıl:12a/4,16, 17b/5, 18b/9, 19b/15, 26a/7, 27a/12,17, 27b/15, 

28a/8, 30b/10, 37a/6, 40b/3, 43a/12, 44a/11, 44b/1, 46a/13, 52a/4. 

 nice it-Nasıl etmek, nasıl yapmak: 26b/15, 42b/16, 53a/3. 

 nice ol-Nasıl olmak: 15a/4,5, 21a/14, 25b/6, 26a/14, 26b/14, 33a/3, 

36b/1, 37a/14, 37b/8, 42a/1, 42b/15, 43b/14, 53a/1,5. 

niçün Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır, niçin, neden: 

11b/2,12,13, 16b/2, 18a/9, 27a/11,19, 28a/15, 29b/13, 32a/8, 38a/1,5, 38b/4, 

41a/9, 41b/14,16, 45b/17, 48a/17, 53a/14. 

nidā (A.) Çağırma, seslenme: 19b/4. 

 nidā it-Çağırmak, seslenmek: 19b/5.  

nideyim Ne edeyim: 53a/19.  

Nigār (F.) Güzel, sevgili, Özel isim (kadın): 13a/3, 13b/1, 15a/9, 15b/1, 

20a/16, 21a/18, 22a/1,15, 23a/11, 23b/9, 25a/15,16, 28b/3,4,15, 30a/2, 

32a/12,14, 45a/6, 45b/16. 

nihān (A.) Saklı, gizli. 

 nihān ol-Saklanmak: 14a/19. 

nihāyet (A.) Son, sonunda: 21a/7,10,15, 30a/11, 40b/9, 41a/11, 42a/1, 53b/6. 

nikāh(A.) Nikâh, kanunî evlenme töreni. 

 nikāh olun-Evlenmek: 38b/18.  

ni‘met (A.) Azık, yiyeceğe, içeceğe dâir şeyler, ekmek: 22a/3, 50b/2.  

nire Nere: 12b/5. 

nişān (F.) İşaret, iz, belirti: 29a/9,10. 

 nişanın al-İşaret almak: 29a/6, 33b/1. 

 nişān it-Belirtmek: 51a/16.  

nişān urul-İşaretlemek: 28a/18, 29a/2. 

nişāne (F.) İz, alâmet, belirti: 1b/4, 8a/13, 33b/16. 

niyāz (A.)1. Yalvarma, yakarma: 22b/9, 2. Saygı ile eğilerek dua etme: 7a/9, 

14a/11. 

niyāz eyle-Yalvarmak, yakarmak: 48b/5. 

niyāz it-Saygı ile eğilerek dua etmek: 7a/9. 

nīze (F.) Süngü, mızrak, kargı: 4a/12, 22a/16, 23b/1, 28a/17, 28b/17,19, 29a/6, 

52a/17. 

 nīze ur-Mızrak vurmak: 23a/10. 

 nīze-i’ cānistān Can alıcı nize: 29a/4. 

n‘ol-Ne olmak: 2b/1, 3a/4,5, 3b/7, 6a/18, 6b/2, 7a/10, 15a/11, 21a/18, 21b/15, 

23b/13, 24b/5. 

n‘ola Ne olur, ne çıkar, keşke: 4b/16, 8a/16, 10a/19, 20b/7, 28b/2. 32a/18, 

32b/14, 33b/8,18, 36b/8, 37a/6, 37b/15, 38a/3, 41a/19, 45a/3. 
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nūr (A.) Aydınlık, paklaklık, ışık: 4a/15, 5b/11,13, 15a/10, 20b/17, 21a/16, 

22a/8, 37a/2, 39a/11, 41a/5,19, 42a/10, 44a/13, 45a/10, 47b/10. 

nūrānī (A.) Nurlu, ışıklı: 5a/11, 47b/4. 

nūş (F.) İçme: 7a/17, 24a/15, 44a/17. 

Nūşirevān (F.) İran'da 531-579 yılları arasında hükümdarlık etmiş ve 

doğruluğuyla şöhret bulmuş olan Sâsânî şahı ki "âdil" lakabıyla anılır, özel 

isim: 42a/13. 

nücūm (A.) Yıldızlar: 6a/16, 53a/18. 

nümāyān (F.) Görünen, meydanda. 

 nümāyān ol-Görünür olmak: 51a/10. 

 

-O- 

 

O 1. Birinci teklik üçüncü kişiyi gösterir: 6a/19, 16a/19, 19a/10, 2. İşaret sıfatı: 

5b/19, 12a/2. 

oġlan Oğlan, genç, delikanlı: 2a/15, 2b/6, 15b/9, 16a/19, 16b/2, 17a/2,3,5,9,14, 

17b/3, 18a/2, 19a/12, 20b/13, 24b/3,12,14, 25a/5,8, 26b/5, 27a/19, 27b/2, 

28a/1, 35a/19, 37a/2, 38a/2,6, 39a/10, 39b/6,9, 40b/2,8, 41b/1,4,5,15,16, 

52b/12. 

oġul Erkek evlat, oğul: 4b/5, 5a/13, 6a/7, 7b/5, 8a/2,4,7,9,11,12,13,16,17, 8b/1, 

9a/7,12, 10a/2, 11a/2,16,18, 11b/16, 14a/16, 20b/1, 23b/18,19, 24a/18, 

24b/7,17,18, 26a/3,6,8,15, 29b/2, 35b/4, 36a/8,9, 36b/10, 37b/13, 38a/11,17, 

39a/15,16, 40a/4, 42a/7, 47b/11, 51a/4, 53a/11,13,17. 

ok ̣ Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk: 

10a/18,19, 14a/5, 30b/19, 31a/5, 49b/3. 

ok ̣ at-Miras kalan malları paylaştırmak için ad çekmek: 10a/17, 47b/14, 

49a/18.  

ok ̣ ur-Ok atmak, okla vurmak: 34a/11, 49a/1. 

ok ̣u-Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak 

veya aynı zamanda seslere çevirmek, söylemek: 11a/6,12, 25a/3, 26a/6, 

32b/1,6, 40a/5, 48a/5, 48b/13,16, 51a/2, 51b/19. 

ol 1. “O” işaret sıfatı: 4a/5,9, 8b/13,14, 10b/9,10,11, 12a/7,10, 13b/6, 14b/4, 

16a/8, 27b/19, 29b/8, 31a/2, 32a/12, 32b/8,9,10, 35b/11, 37b/7, 38a/6, 45b/7,8, 

46b/11,12, 51b/5,10, 53a/15, 2. “O” işaret zamiri: 4b/11, 24a/11, 26a/2, 28a/5, 

34b/7, 44a/8. 

ol-Olmak,meydana gelmek, bulunmak: 2a/2, 3b/6,18, 4a/11, 4b/6, 7b/1, 8a/9, 

8b/16, 13a/2, 16a/8,10,19, 16b/12,13, 20b/6, 21a/3, 22a/9, 22b/19, 23a/2,4, 

24b/14, 29a/19, 29b/1, 32a/8, 35a/16, 35b/1, 38a/6, 41a/6, 41b/16,19, 42a/3, 

42b/9, 43a/14, 43b/15, 44a/17, 46a/7, 48b/19, 49a/12,14, 50b/4,6,12, 51a/1, 

53a/7, 53b/7. 

olara Ora, o yer: 3b/10,19, 5a/1, 10a/9, 10b/10, 35b/11,13, 36a/16.  

olbir Öbür, öteki: 3b/7. 
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ola Acaba, sahi, bulunabilir: 5b/4, 6b/1, 7a/5, 8b/10,14, 9a/15, 13b/2, 14a/6, 

15a/1, 15b/15, 19b/19, 23a/5,12, 24b/19, 25a/5, 26a/19, 26b/16, 28a/7, 31a/3, 

33b/7, 34a/16, 36b/9, 38a/4, 42b/2, 45b/19.  

olabil-Gerçekleşme imkânı bulunan, mümkün: 27a/13,14. 

olacak ̣ Olması, yapılması uygun olan: 6b/9, 11b/15, 15a/7, 22b/19, 35b/2, 

36a/2, 42b/9, 52b/3. 

olan Olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili: 3b/2, 9a/17, 9b/18, 12a/9, 18a/12, 

18b/19, 20a/7, 22a/13, 22b/4, 23a/1,2, 23b/10, 24a/7,13, 25b/9, 26a/3, 26b/13, 

27b/2,3, 28b/18, 31a/15, 33a/13, 39a/6, 40b/9, 41a/16, 42b/6, 46a/4, 48a/14, 

48b/5, 49b/8, 50a/3,17, 51a/14, 51b/6,12, 52a/19. 

oldıġıçün Olduğu için: 54a/1. 

olmaz Yapılamayacak iş, tutum veya davranış, imkansız: 2b/4, 3b/17, 11a/10, 

11b/16, 15a/3, 16b/8,11, 18a/11, 24b/14, 25a/10, 25b/15, 26a/7, 29b/14,15, 

30a/7, 34a/12, 34b/2, 35a/4, 36a/19, 43a/14, 44a/11,18, 46a/8, 48b/7,14, 49a/9. 

omuz Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm, omuz: 12a/5, 

33a/19. 

on Dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam: 10, X: 7b/6, 

23a/14,18, 46a/19. 

on beş Sayı, 15: 32b/10,11. 

on iki bin Sayı, 12.000: 7b/8, 52a/11. 

on altı Sayı, 16: 33b/14. 

on üç Sayı, 13: 31b/19. 

on bin Sayı, 10.000: 26a/11,17. 

on yedi Sayı, 17: 51a/5,16. 

ora O yer, orası: 43a/4, 51a/17. 

orman Ağaçlarla örtülü geniş alan, bu ağaçların bütünü: 14b/12,13, 18a/14,15, 

30a/10,12,19. 

orta İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum, ara: 3b/2, 8a/19, 40b/19, 

50b/2,18. 

orṭaġuz Birlikte işyapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her 

biri, ortaklar: 12b/3.  

ot Bitki, ot: 30b/3, 44a/16.  

oṭa Evin veya herhangi bir yapının oturmak, çalışmak, yatmak gibi işlere 

yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan 

bölmesi, oda: 39a/2, 51b/14.  

oṭaġ Büyük ve süslü çadır: 40b/8. 

otla-Dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, meşgul olmak, 

bulunmak. 

otlayu otlayu Çimen, otları yiyerek: 48b/12.   

otur-Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde ağırlığı kaba etlere vererek 

bir yere yerleşmek, oturmak: 3a/2, 4a/14, 4b/11, 5a/11, 7a/13, 12b/17, 14b/12, 
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16b/12, 17b/6, 18b/2, 19b/4, 21a/10, 24a/5,8,9,10, 25a/16, 26b/12, 28a/7,15, 

29b/2, 34b/15, 43a/17, 43b/5, 44a/5, 45a/2, 47b/4, 48a/11, 49a/5, 50b/2. 

 otura düş-Oturup kalmak: 27b/19. 

oturak ̣ Oturma, ikamet etme. 

 oturak ̣ it-Yerleşmek: 5b/17, 10a/11, 36a/16. 

otuz Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret: 30, 

XXX: 12b/6,10, 34b/4,13, 45b/7,11, 46a/16,18, 46b/2.  

otuz altı Sayı: 52a/17. 

oyna-Kımıldamak, oynamak: 43b/4. 

 

-Ö- 

 

öc Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme 

isteği ve işi, intikam: 40a/12.  

öfke Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık 

tepkisi, kızgınlık: 40b/17.  

ögren-Bilgi edinmek, bellemek: 48b/18.  

öl-Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek: 7a/5, 11b/5, 13a/18, 18a/4, 

32b/3, 33b/17, 41a/12, 44b/6, 46b/7, 53b/6, 54a/13.   

öldür-Bir canlının hayatına son vermek: 15a/19, 16b/6, 17a/10,12, 17b/20, 

19a/10, 19b/7, 20b/14, 26b/13, 27a/1, 27b/5, 28a/19, 28b/8, 30b/12, 

36a/1,11,13,14, 37a/5, 38a/4,14,15, 40a/10, 46b/1,6,15, 53b/2,7. 

ölme Ölmek işi: 14a/17.  

ölü Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan: 16a/11.   

ölüm Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona 

ermesi, vefat: 37b/1, 39a/9, 45b/10, 46b/15, 53a/17. 

ölümlük Bazı kimselerin, öldüklerinde cenazelerinin kaldırılmasına harcanmak 

için biriktirdikleri para: 13b/1.   

‘Ömervārī (Özel isim ve -vāri farsça ek) Ömer gibi: 38a/8.   

ömr (A.) Ömür, hayat: 8a/16, 24a/5.  

‘ömr-i evlād Çocuğun hayatı: 36b/5.  

‘ömr-is̱āni Yapanın hayatı: 8a/14. 

‘ömür sür-İyi ve rahat yaşamak, yaşamı belli şartlar içinde sürüp 

gitmek: 48a/7, 52a/5,10. 

öň 1. Ön, ön taraf: 4a/6,10, 5a/9, 7a/6,16, 8a/9, 10a/16, 10b/14, 12b/9,13, 

13a/1, 19a/2, 19b/5, 20a/10, 22b/6, 23b/15, 26b/9, 28b/18, 31b/18, 35a/11, 

38b/19, 39a/2, 49b/7, 2. Huzur, yan, nezd: 12b/18, 15a/18, 19a/7, 22a/19, 

33b/3, 34b/9, 48a/15, 50a/19, 50b/13. 

öňin al-Önlemek: 22b/6,33a/13. 

öňince-den biraz önce: 19a/15.  
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öp-Sevgi, saygı, bağlılık, teşekkür belirtmek amacıya dudaklarını bir şeye 

değdirmek, öpmek: 5b/2, 7a/9, 12b/5, 14a/11, 21a/19, 22a/1, 22b/1, 23b/9, 

26b/11, 29a/14. 

örs Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik 

yüzeyli, demir araç: 29a/8,10. 

öte 1. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey: 

2a/12, 8b/6, 9a/2,17, 10b/9,14, 11a/1,15, 13b/17, 23a/19, 30a/10,19, 2. 

Bulunulan yere göre karşı yanda olan: 9a/2, 47a/9. 

ötüri Dolayı, sebebiyle, yüzünden: 15a/8, 43b/12. 

öyle Öyle, o şekilde: 1b/2, 6a/13, 8b/15, 10a/2, 11b/5, 13b/3, 15a/9, 15b/17, 

18b/16, 22a/7, 23a/14, 24b/12,16, 27b/18, 29a/8, 31a/2,11, 32b/14, 33a/18, 

37a/11,18, 37b/13, 40a/14,16,17, 40b/2,12, 42a/8,9, 44a/3,11,15, 45a/18, 

45b/18, 49b/17, 51a/18, 51b/5,6,13, 52b/16, 53b/1. 

öylece O biçimde, tam öyle: 32b/8.    

özge Başka: 41a/1.   

 

-P- 

 

pādişāh (F.) Hükümdar, melik: 1b/5, 19a/15, 48a/6, 49a/3. 

pāk (F.) Temiz, pak: 31b/16, 49a/6.  

pāre (F.) Parça: 10a/2, 17a/15, 18b/17, 33a/19, 37a/18, 37b/19, 38a/5,6, 

41a/10, 49b/4, 52a/17, 53a/10,16.   

parmak ̣ İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü 

oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri, parmak: 3a/10. 

 parmak ̣ ıṣır-Büyük şaşkınlık duymak: 17a/16. 

pāy(F.) Ayak. kadem: 7a/12, 27a/8, 38a/17, 48a/9.  

pāy-ı taḥt (F.) Başşehir, başkent: 24a/7, 34a/19, 38b/16, 53a/16, 54a/7. 

pāy-māl (F.) Ayak altında kalmış, çiğnenmiş: 39b/9. 

pazar Belli bir şeyin satıldığı yer: 20b/20, 47b/7.   

pazu (F.) Kol: 34a/5. 

peder (F.) Baba: 23b/9, 24b/4,7, 26a/8, 27b/5, 32b/7, 45a/3, 46a/2. 

pehlüvān (F.) Pehlivan, güreşçi, yiğit: 2a/7,9,10,11, 2b/16, 3b/3,5, 6b/12, 

7b/15, 24a/13, 27b/18, 34b/4, 37b/12,18, 38a/17, 39a/14,19, 39b/1,4,8, 40a/7, 

41a/16, 41b/2, 44a/1, 53a/16, 54a/7.       

peleng (F.) Pars, panter, kaplan: 40b/11.   

pençe (F.) Pençe, yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları: 

3a/9, 3b/1, 9b/13, 34a/3,5.     

pençelü Pençesi olan: 48a/13.   

pend (F.) Nasîhat, öğüt. 

 pende çek-Öğüt vermek: 39b/9. 
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perī (F.) Cinlerin çok güzel ve alımlı olarak farzedilen dişilerine verilen bir ad: 

13a/2,4,16. 

perīşān (F.) Dağınık, karışık. 

 perīşān it-Dağıtmak, düzenini bozmak: 54a/6.   

 perīşān ol-Dağılmak, düzeni bozulmak: 13b/4. 

perrān (F.) Uçan, uçucu. 

 perrān ol-Uçup gitmek: 49b/18. 

perveriş (F.) Besleme beslenme: 18b/12.    

peydā (F.) Meydanda, açıkta. 

 peydā ol-Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak: 8b/6, 25b/9, 33a/7, 49a/13. 

peyker (F.) Yüz, surat: 49a/10.  

pīl (F.) Fil. 

 pīl-i ser Baş fil: 12b/1,5,13,18, 13a/7,8. 

pīr (F.) Yaşlı, ihtiyar: 4a/17,19, 4b/5,8,10, 6a/1,10,11,13, 8a/5,6,9, 9a/8, 9b/17, 

10a/7, 14a/4,5,7, 21b/19, 22a/1,16, 32b/19, 33a/4,6, 47b/5,10,16,18, 48a/17.  

pīr-i ḫurde Küçük yaşlı adam: 13b/11. 

pīr-i nā-ḥalef Oğlu olmayan ihtiyar: 52b/12.  

pīr-i nā-tuvān Çaresiz, zayıf ihtiyar adam: 14a/3. 

 pīr-i nūrānī Nurlu ihtiyar: 47b/4.   

pīr-i rūşen Aydın ihtiyar: 14a/1. 

pīrān (F.) İhtiyarlar, yaşlılar: 6a/18, 7a/8,13, 7b/8, 9a/8.  

 pīrān pīr-süvār Ata binen yaşlı kişi: 6a/1,10,11,13,17, 6b/4, 7a/13. 

pīrāne (F.) Yaşlılara yakışır surette: 26a/1.   

pişmān (F.) Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek 

üzülen: 45b/4.  

piyāde (F.) Yaya, yaya olarak: 31b/18, 32b/16, 38b/10,11,12, 35a/18, 35b/3. 

pos Deri, cilt: 10a/4,7. 

poşta (İtal.) Posta : 4a/8. 

pulad (F.) Polat, çelik: 29a/5. 

pür (F.) Dolu. 

 pür ġażab Kızgın, hırslı: 37a/7,16. 

püskür-Ağzında bulunan bir sıvı veya toz durumundaki bir şeyi hızla 

savurtarak dışarı çıkarmak: 30b/16.  

 

-R- 

 

ra‘d (A.) Gök gürültüsü. 

ra‘d-ı felek Gök gürültüsü: 37a/11.  

raġbet (A.) İstek, arzu: 50b/10. 
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raḫat (A.) Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde bulunma: 12b/14. 

raḫat ideme-Gönlü rahat olmamak, sıkıntılı olmak: 18b/12. 

rāhī (F.) Yola ait, yolla ilgili. 

 rāhī ol-Rahat yürüyüşlü olmak: 3b/14, 16a/4. 

raḥl (A.) Semer, palan: 22b/8.  

raḫş (F.) Güzel ve gelişmiş at: 4a/12,13, 5a/16, 8a/3, 9a/6, 9b/11,18, 10b/6, 

11a/16, 13b/18, 15b/19, 16a/1, 16b/11, 17a/12, 22a/12, 22b/2,6, 23a/1, 23b/6, 

28b/13, 30b/3,4, 31a/14, 31b/17, 35a/12,13, 35b/3,8,9, 36a/15, 37b/3, 38b/9,15. 

 raḫş-ı eşheb Kır at: 37b/2. 

 raḫş-ı Süleymānī Süleyman’ın atı: 9b/19. 

raḫt (F.) At takımı, eyer: 18a/15. 

rām (F.) İtaat eden, boyun eğen, kendini başkasının emirlerine bırakan. 

rām ol-Boyun eğmek, itaat etmek: 15a/1, 17b/9, 21b/12. 

rast (F.) Doğru, tesadüf: 47a/7. 

 rāst gel-Tesadüf etmek, rastlamak: 1b/14,16, 5a/17, 9b/9, 21b/4. 

 rast ḳıl-İsabet ettirmek: 12a/12. 

rāvī (A.) Rivayet eden, anlatan: 9a/7, 18b/6,34b/6.                                 

rāvī eydür Rivayet etmek: 5a/3, 9b/7, 16a/4, 19b/1, 23a/17, 24a/15, 

33b/8, 34a/18, 37b/16, 39a/5, 45a/9, 46a/17, 47b/16.  

rāviyān (A.) Rivayet edenler, söyleyenler, hikâye anlatanlar. 

 rāviyān-ı aḫbār Haber verenler: 1b/2. 

rāyiḥa (A.) Koku. 

 rāyiḥasını al- Kokusunu almak: 30b/4, 31a/17,19. 

rāżī (A.) Rıza gösteren, kabul eden: 24b/19, 27b/10, 46a/11. 

redd (A.) Reddetme, geri verme. 

 redd it-Geri vermek: 45b/6. 

refīḳ (A.) Arkadaş, yoldaş: 21a/4, 50b/16. 

renk (F.) Renk: 49a/15, 50b/17. 

 reng ü rūy Yüzünün rengi: 19b/10. 

resm (A.) Yazma, çizme, desen: 49a/11. 

revān (F.) Akan, yürüyen. 

 revān ol-Yürümek: 10a/10. 

revāne (F.) Yola koyulan, yollanan, giden. 

 revāne ol-Yola koyulmak, gitmek: 5a/6, 7b/8, 26a/12, 35a/15, 35b/9. 

revānī (F.) Revaçlı, rağbetli, değerli: 10a/10. 

rıżā (A.) Hoşnutluk, memnunluk, isteme. 

 rıża vir-Razı olmak: 13b/5, 19a/19, 32a/19. 

ri‘āyet (A.) Saygı gösterme, sayma, değer verme: 2a/4,6,8, 3a/4.  

 ri‘āyet eyle-Saymak, değer vermek: 8a/19, 22a/2, 23b/17, 48a/19.  
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ri‘āyet it-Saymak, değer vermek: 2a/2, 3b/3, 8a/4,15, 25a/1, 48b/1. 

 ri‘āyet olun-Sayılmak, sevilmek: 26a/5, 53b/16. 

ricā (A.) Dileme, ümit etme. 

 ricā eyle-Dilemek, ümit etmek: 2a/17, 40b/17, 48b/8. 

 ricā it-Dilemek, ümit etmek: 2a/13, 19b/12. 

ricāl (A.) Erkekler, er kişiler. 

ricāl-i ehlü’l-lah Allah’ın adamı, velį, evliyā: 4b/8. 

rikāb (A.)1. Büyük bir kimsenin katı, önü: 7b/4, 2. Üzengi: 5a/18, 6b/16. 

rivāyet (A.) Anlatma, nakletme, aktarma. 

rivāyet olun-Anlatılmak, aktarılmak: 1b/3. 

rub‘ (A.) Dörtte bir, çeyrek, bir şeyin dört kısımdan bir kısmı. 

 rub‘-i meskūn Evin dörtte biri: 52a/1. 

rūḥ (A.) Can, nefes, öz: 13b/3, 48b/10, 52a/13,15.  

Rūh-efzā (F.) Özel isim: 13a/2,4,15, 13b/5. 

ruḫṣat (A.) İzin. 

 ruḫṣat vir-İzin vermek: 6b/13. 

Rūm Özel isim: 46a/11. 

rūşen (F.) Aydınlık, parlak: 4a/15,18, 14a/1. 

rūy/rū (F.)Yüz, çehre. 

 rūy-ı siyāh Siyah yüzlü: 15a/9, 15b/12.  

rūzgār (F.) Zaman, devir, yel: 1b/2, 7b/9,10, 11a/7, 48a/6, 51a/3. 

Rüstem/Rüstem-i ‘Alemşāh-ı Rūmī (F.) Özel isim, erkek adı: 3b/11,12,14,18, 

4b/9, 5a/3, 5b/5,7, 7a/9, 8a/6, 8b/16, 9b/1,11,12,14, 10a/5,11,13,15, 10b/9,12, 

11a/12, 12a/1,9,11, 12b/12,14, 13a/2, 13b/5,8,13, 14a/16, 14b/2, 20b/1, 25a/7, 

36a/9,10, 38a/11, 42a/6, 51a/5. 

 

-S- 

 

sa‘ādet (A.) Mutluluk: 52b/2. 

sā‘āt (A.) Saat, vakit: 6a/8,16, 46b/11, 53a/18. 

ṣabā (A.) Saba rüzgarı, gün doğusundan esen meltem: 38a/7. 

ṣabāḥ (A.) Sabah vakti, sabah: 4a/3, 5a/7, 9a/4,6, 28b/12, 34b/15, 45a/9. 

ṣabır (A.) Olacak veya gelecek bir şeyi telâş göstermeden bekleme: 29a/18, 

31a/19, 32a/9, 45a/4. 

 ṣabır eyle-Sabretmek, katlanmak: 29b/7, 32b/12. 

ṣabır it-Sabretmek, sabırlı davranmak: 11a/16, 31b/15, 32b/13, 34a/13, 

39b/5. 

ṣaç Baş derisini kaplayan kıllar, saç: 18a/2, 44a/13. 

ṣaçıl-Dağılmak, yayılmak: 12a/10. 

ṣadā (A.) Ses, yankı: 4a/12, 5a/10, 9b/5, 18a/14, 49a/19. 



139 
 

 ṣadā çıḳ-Ses vermek, ses yankılanmak: 22a/4. 

ṣadā vir-Ses vermek, ses yankılanmak: 9b/4, 12a/10. 

ṣadāḳat (A.) İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk: 46a/13.   

ṣadık ̣ (A.) Doğru, hakikatli, sadakatlı, dürüst: 23b/12, 25a/16. 

ṣāff (A.) Sıra, dizi, sıraya dizilmiş asker: 39a/3.  

 ṣaf baġla-Sıra olmak, sıraya girmek: 22a/18. 

 ṣaf çek-Sıra olmak, sıraya girmek: 6a/11, 22a/14. 

ṣafā (A.) Rahatlık, gönül şenliği, zevk, eğlence: 3b/9, 5a/13, 8a/19, 21a/19, 

22a/3, 30a/6, 34a/18, 35a/14, 38b/4, 39a/3,4, 50b/2, 52a/5. 

ṣafā gel-Hoş geldin (hoş geldiniz) anlamında kullanılan ağırlama, 

karşılama sözü: 13a/11.  

 ṣafā eyle-Gönlünü eğlemek, eğlenmek: 29b/9.  

ṣafā it-Gönlünü eğlemek, eğlenmek: 3b/8, 43b/5. 

ṣafāsını sür-Bir durumun getirdiği, sağladığı olanaklardan 

yararlanmak: 50b/3. 

ṣafā-yāb (A.) Safâlanmış, safa bulmuş: Derkenar. 

ṣaġ 1. Sağ taraf, sağ: 5b/5, 9b/2, 24a/8,12, 28a/4, 29a/4,9, 30b/19, 31a/1, 38a/7, 

51b/11, 2. Diri, canlı, sağ: 12a/14, 14a/15,17, 15a/1,2, 17b/8, 26b/2, 31b/16, 

32a/2, 32b/9, 35a/18,19, 36a/3, 44a/8, 45a/8, 45b/9, 49b/14, 53b/6, 54a/14. 

ṣaġ ü sālim Hiçbir zarar görmeden: 45b/9,17, 53b/6,10. 

ṣaġ ü selāmet çık ̣-Sağ salim çıkmak, hiçbir zarar görmeden kurtulmak: 

47a/8. 

ṣaġlık Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat: 14a/5, 

45a/12. 

saḫāvet (A.) Cömertlik, el açıklığı: 50a/19. 

ṣaḥib (A.) Sahip, haiz: 27a/9.  

 ṣāḥib-i sa‘ādet Saadet sahibi: 52b/2. 

ṣāḥib-i ẓuhūr Ayaklanan, baş kaldıran, başa geçen: 14a/6. 

Ṣāḥib-k ̣ırān (F.) Güçlü ve üstün hükümdar: 3b/16, 7b/17,19, 8b/16, 11a/19, 

11b/8, 13a/12, 14a/8, 17a/17, 18a/11, 20a/19, 30a/1, 36a/9,10, 37a/9, 42a/7, 

44b/15, 50b/7, 52b/17. 

ṣaḥįḥ (A.) Gerçek, doğru: 18a/7, 32a/9. 

sāḫir (A.) Büyücü: 48b/15. 

ṣaḥrā (A.) Kır, ova, çöl: 4a/2, 4b/11, 5a/2,4, 10a/10,11, 22a/11, 30b/1,2, 32a/2, 

38a/16.  

ṣahrā-nişīn(A.) Kırda, çölde oturan: 1b/3,9, 2a/6.  

sā‘ik ̣a (A.) Yıldırım: 37a/11. 

sa’ir (A.) Diğer, başka: 12b/8, 42b/7, 43a/6, 50b/7, 52a/18, 52b/4. 

ṣak ̣al Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü: 4a/14, 

40b/14,18. 
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ṣak ̣ın-Korumak, esirgemek, gözetmek: 11a/8, 44a/5, 48b/12. 

sākin (A.) Hareketsiz olan, oynamayan. 

 sākin ol-Sakin duruma gelmek: 7b/10. 

ṣak ̣la-Gizlemek, gizli tutmak: 20b/4, 32a/10, 48a/10. 

ṣal-Göndermek, yollamak: 11b/14, 18a/6, 29a/17, 29b/13, 43b/18, 54a/10. 

ṣalābet (A.) Sağlamlık, dayanıklılık, güçlülük: 52b/1. 

salıň-Koyulmak, bırakılmak, atılmak: 37a/2.    

ṣalıvir-Bırakmak, koyuvermek, serbest bırakmak: 2b/14, 7a/2.  

ṣālim (A.) Sağlam: 22b/4, 45b/17, 53b/10. 

ṣallandır-Sallandırma işini yaptırmak, sarkıtmak: 23a/16, 27a/10. 

ṣalṣāl (A.) Kumla karışık ince çamur, kuru balçık: 7b/14,16,17. 

Sām (F.) Hz. Nuh'un oğlunun ismi, özel isim: 1b/3,7,8,9,11,13, 

2a/3,4,8,9,11,13,16,18, 2b/3, 3a/2,3,4,6,10,11,12,18, 3b/2,8,10. 

 Sām-ı Ṣahrā-nişīn Çölde oturan Sām: 2a/6. 

ṣan-Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, 

olabileceğine daha çok inanmak, zannetmek: 26b/8, 34b/7, 35b/7. 

saňa Sana (“sen” zamirinin datif hali): 6b/1, 7b/1, 12b/2, 15a/1, 20b/11,13, 

27b/4, 29b/2, 34a/1, 41a/6, 47b/10. 

ṣanāyi‘ (A.) San'atlar, zanaatlar. 

 ṣanāyi‘ eyle-Zanaat öğrenmek: 36a/19.  

sancak ̣ Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve 

gönderli bayrak: 4a/10, 5a/9. 

ṣandal Sandal ağıcından yapılmış sandalye, iskemle: 1b/11, 3a/9, 3b/2. 

ṣandalī-nişīn (F.) Sandalyede oturan: 7a/12. 

ṣanduḳ (A.) İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan, dört köşe, kapaklı ev eşyası, 

sandık: 52a/15. 

s̱āni (A.) İkinci: 8a/14. 

ṣanki (F.) Güya, sözüm ona, sözde: 51b/17. 

ṣankim (F.) Farsça halk ağzında sanki: 4a/16. 

ṣapa Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan: 8a/10. 

ṣar-Bezle kaplamak, örtmek, sarmak: 15a/14,19a/15. 

 ṣara k ̣o-İyice sarmak, bağlamak: 14b/14.  

sarāy (F.) Saray: 7a/10, 10b/8, 12a/10, 14a/6, 20a/10, 23b/16, 25a/15, 

28b/15,18, 38b/15, 39a/1, 48a/11, 50a/8,15. 

ṣarf (A.) Harcama, masraf etme, gider.  

 ṣarf eyle-Harcamak, masraf etmek: 23a/11. 

ṣarıl-Kollarını dolamak, kucaklamak: 5a/18, 45b/16. 

ṣarp Dik, çıkması ve geçilmesi güç: 6a/5. 

ṣarṣ-Birdenbire ve güçle kımıldatmak, sallamak, oynatmak, titretmek: 37a/1. 

ṣat-Ücret karşılığında vermek: 15a/13. 
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saṭır (A.) Bir sayfa üzerine enine yazılan veya dizilen kelimelerin meydana 

getirdiği yazı sıralarından her biri, yazı sırası: 11a/5, 51a/2, 51b/11,19. 

ṣav-İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak: 22a/9.  

ṣay-1. Önem vermek, önemsemek, çabalamak: 52b/14, 2. Sayıları arka arkaya 

söylemek: 51a/6,16. 

sa‘y (A.) Çalışma, çalışıp çabalama, gayret sarfetme: 23a/17. 

 sa‘y it-Çalışmak: 18a/13, 36a/17.  

ṣayd (A.) Av, avlanma. 

 ṣayd-ı şikāre Avlanmak, ava gitmek: 10a/12. 

saye (F.)  Koruma,yardım, gölge: 12b/14. 

sāyesinde (F.) Himayesinde: 47b/4. 

sāẕ (A.) Her çeşit musiki aletine verilen isim, çalgı.  

 sāẕ uḥandan ol-Neşeli, mutlu olmak: 50a/18. 

sebeb (A.) Sebeb, neden: 18a/9, 33b/9, 43b/3, 46b/10,19, 48b/3. 

 sebeb ol-Sebep olmak, yol açmak: 18a/2, 20a/13, 21b/16. 

seç-Benzerleri arasında hoşa gideni almak veya yararlanmak için ayırmak: 

4a/13. 

sedd(A.) Engel, set. 

 sedd ol-Engel olmak: 11b/18, 12a/2. 

sefer (A.) Sefer, yolculuk: 45b/19, 46a/1,9,  

 sefer-i gemi Gemi yolculuğu: 47a/13. 

segirt-Çabuk adımlarla veya sıçrayarak yakın bir yere doğru yürümek, 

koşmak: 5a/17,19, 16a/5, 52b/1. 

seḥer (A.) Tan yerinin ağarmasından biraz önceki zaman veya şafağın sökmek 

üzere olduğu vakit: 17b/7. 

Sehrāb Özel isim: 23b/19, 27a/1, 31a/16, 32b/2, 34a/1, 34b/1, 36a/8, 36b/10, 

38a/14, 38b/1, 39b/9, 41b/11,13,18, 42a/5, 42b/3,10,11,17, 43a/12, 43b/8,19, 

44a/1,8,11, 44b/4,5,6,8, 45b/12, 48a/16, 48b/4, 52b/17, 53a/15, 53b/10, 54a/14. 

Sehrāb-ı nevcivān Delikanlı Sehrâb: 42b/3. 

sekiz Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8: 2a/10, 

39b/2. 

seksen Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 

80: 51b/16. 

selām (A.) Barış, rahatlık, selam: 11b/9, 22a/1, 30a/17.  

selāmıň al-Birinin selâmlamasına karşılık vermek: 4a/19, 47b/5. 

selām vir-Selam vermek, selamlamak: 1b/9, 4a/19, 5a/12, 8a/18, 22b/6, 

47b/5. 

selāmet (A.) Esenlik, emin olma, kurtulma: 47a/8. 

semt (A.) Taraf, cihet, yön: 26b/3. 
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sen Sen, teklik II. şahıs zamiri: 2a/6, 6a/7,8, 12a/15, 13b/6, 15a/2,7,11, 

15b/10,12, 16a/1, 20b/8, 23a/13, 27b/2, 28b/10, 29b/7, 31b/1, 36a/2,19, 36b/2, 

40a/14, 40b/1, 41a/7, 43b/17, 44a/8,16, 46a/7, 47a/9, 52b/19. 

senā (A.) Övme, övüş. 

 senā olun-Övülmek: 39a/1. 

sencileyin Senin gibi: 46b/10. 

sene Yıl: 48a/6. 

seniň, senüň Senin, “sen” zamirinin genitif hali: 1b/14, 2a/7, 2b/7, 3a/6,17, 

3b/5, 4b/6, 7a/14, 11a/16, 14a/5,8,18, 17b/2,3, 20b/13, 21a/2, 22b/7, 23a/9, 

30b/16, 35b/4, 37a/8, 40a/8,16, 40b/10, 41a/5, 42a/12, 42b/10, 43b/3,9, 

44a/14,17, 44b/5, 45a/11, 46a/6,10, 46b/10, 47a/17, 48b/13, 49b/16, 52a/10, 

53b/8. 

senüň bkz. seniň. 

ser (F.) Baş, kafa: 12b/1,13,18, 13a/7,8, 48b/15. 

ser-‘asker (F.) Asker ve ordu kumandanı: 16a/6, 17b/19. 

serā-perde (F.) Otağ, pâdişâh çadırı: 5b/13, 11b/1,8, 13a/13, 50b/7. 

serā-perde-i Süleymāniye Süleymāniye’nin çadırı: 5b/13. 

ser‘āy (F.) Saray: 25b/11. 

serdār (F.) Asker başı, kumandan, komutan: 34b/18. 

 serdār eyle-Komutan etmek: 46b/17. 

ser-ejderhā (F.) Baş yılan, büyük yılan: 49a/2, 49b/1. 

serencām (F.) Bir işin, bir olayın sonu, macera, akıbet: 5b/5, 11b/1, 48b/11, 2. 

Vak’a: 4b/12. 

sergerdān (F.) Başı dönen, sersem, şaşkın: 43b/6. 

ser-güzeşt (F.) Serüven, birinin başından gelip geçen şey: 13a/13, 38b/17, 

50b/8. 

ser-ḥadd (F.) Serhat, hudut, sınır: 25b/12, 26a/3.  

 serḥad-ı TūrānTuran (Türk) sınırı: 41b/7.  

serḥad-ı Türkistān Türkistan sınırı: 14b/3. 

ser-heng (F.) Çavuş, kavas, yasakçı: 25b/8, 31b/4,8,13,14,17, 32b/16, 

33b/5,10,16, 34a/7,17,18. 

ser-ḫoş (F.) Sarhoş: 40b/16, 46a/19. 

ser-nigūn (F.) Başaşağı olmuş, ters dönmüş: 22b/16. 

serp-Bir şeyi dağılacak biçimde dökmek, saçmak: 31b/12. 

sersām (F.) Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan, kafası 

karışık, aptal: 37a/13, 51b/8. 

serseri (F.) Serseri, ötede beride başı boş gezen: 1b/15.  

Server (F.) Özel isim, reis, baş: 2a/6, 7a/5, 7b/4, 8b/1, 9a/1, 12b/1, 13b/3,6, 

30b/14, 31b/2, 32b/9, 33a/17, 33b/3, 35a/12, 35b/16, 40b/16, 47a/7,15, 51b/3. 

server-i ‘ālem Alemin reisi: 52a/14.  
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server-i derbend Hudut reisi: 9a/12. 

sev-Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek: 31b/14, 32b/19, 44a/19. 

sevdā (F.) Aşk, sevgi: 13b/17, 14b/1, 15b/14. 

sevk ̣ (A.) Yollama, gönderme. 

 sevk ̣ it-Yollamak: 45b/19, 46a/1. 

seyirci Bir olayı gören, izleyen kimse, izleyici. 

 seyirci ol-Bir olayı izlemek: 15a/11. 

seyr (A.) Eğlenmek için bakma, hoşlanarak bakma, izleme: 22a/17, 30b/17.  

 seyir et-İzlemek: 12b/14, 14b/12, 49b/19. 

 seyr ü şikār Avını izlemek: 52a/2. 

seyyāre (A.) Kervan, kafile, gezen: 4a/4, 5a/16,19, 6b/2, 10a/13, 10b/5. 

ṣıçra-Hızla yukarıya veya ileriye atılmak, sıçramak: 6b/18, 12a/17, 14a/10, 

37a/12,16, 37b/3, 53a/3. 

ṣıdk ̣ (A.) Doğruluk, gerçeklik: 49a/1.  

ṣıġ-Bir kaba, bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek: 52a/1.  

ṣıġın-Güvenmek, yardım istemek veya ummak: 49a/2. 

ṣıḥḥat (A.) Sağlamlık, sağlık: 14a/14.  

ṣınıf (A.) Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: 39a/5. 

ṣırık Sırık, değnek: 18b/20.  

sırr (A.) Gizli tutulan, kimseye söylenmeyen şey: 20b/4. 

siḥir (A.) Büyü; gözbağcılık, büyücülük: 49b/3. 

 siḥir it-Büyü yapmak: 49a/10, 49b/6. 

siḫirbāz (A.) Büyü yapan, büyücü: 48b/16. 

silāḥ (A.) Silah: 15b/9. 

silāḥlan-Silâhlı duruma gelmek: 28a/17. 

sil-Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak: 

11a/5. 

sille (F.) Açık elin iç yüzüyle vurulan tokat. 

 sille’-i ‘Arabī Arap tokadı: 28a/4. 

simā (F.) Yüz, çehre, beniz: 36b/11. 

simsiyāh (F.) Çok kara, her yanıkara, kapkara: 30b/2. 

sīne (F.) Göğüs, yürek: 4a/14,18, 7a/4, 12b/4, 27b/18, 47b/5.  

sīnesine çeḳ-Kötü bir davranış, söz veya olaya ister istemez katlanmak: 

12a/18. 

 sīne-i ṣāf ol-Temiz kalpli olmak, kalbi temiz olmak: 39a/3. 

siper (F.) Arkasına geçilerek korunulacak engel: 12a/9, 29a/4,5,7, 30b/17, 

49b/10. 

sir (F.) Tok, kanmış, doymuş: 52a/16. 

sitem (F.) Zulüm, haksızlık, kızma: 25b/5. 
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siyāh (F.) Kara: 11a/4, 15a/10, 15b/12, 30b/1, 48a/2, 51b/2. 

siyāḳ (A.) Sözün gelişi, ifâde şekli: 26a/4, 53b/15.  

siyāset (A.) İdam cezası: 19b/19, 38a/19. 

 siyāset it-İdam etmek: 16a/9. 

Siyāvuş Özel isim: 24b/15. 

siz Siz, çokluk II. şahıs zamiri: 3b/16, 13a/11, 17b/5, 25b/1,4, 27a/14,16,19, 

27b/10, 28a/19, 32a/2,14, 33a/9, 35a/4, 35b/17, 36a/7,10, 38a/4, 38b/4, 42b/12, 

43a/4,9, 46b/9, 47b/9.  

sizcileyin Sizin gibi: 37a/3. 

ṣohbet (A.) Görüşüp konuşma, söyleşi: 43a/17. 

ṣok ̣-Sokmak, içine girdirmek: 47a/13. 

ṣok ̣aḳ (A.) İlçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye 

oranla daha dar veya kısa olabilen yol: 19a/2, 20b/20. 

ṣol Sağ karşıtı, sol taraf: 9b/2,3, 24a/8,10, 28a/3, 29a/4,9, 31a/5, 38a/7, 51b/12. 

solu-Nefes alıp vermek: 2b/15. 

ṣoň Ahir, nihayet, netice: 15a/7, 15b/13, 25a/9, 27a/5, 35a/2. 

ṣoňra Daha ileri bir zamanda, müteakiben: 2b/2,3, 3a/17, 6a/8, 7a/1, 7b/1,17, 

16b/7, 17b/9,15, 18a/16,17, 19a/10, 22a/9, 23a/8, 34a/1, 41a/4, 43a/4, 44a/15, 

46b/8. 

ṣopa Kalın değnek: 18b/20. 

sor-Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek, sual 

etmek: 4b/18, 5a/3, 6a/9, 8a/1, 13b/18, 16a/17, 17a/6, 17b/15, 18a/15, 19b/6, 

20b/10, 21b/18, 27b/16, 30a/8,18, 31a/11, 36b/4, 38a/8,15, 39b/17, 53b/17. 

ṣoruş-Karşılıklı olarak birbirine sormak: 5b/8. 

ṣoy-Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp 

götürmek: 19a/9. 

soyun-Elbisesini üzerinden çıkarmak: 30b/8. 

sön-Dinmek, yatışmak, etkisini yitirmek: 42b/19. 

söyle-Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak, demek: 1b/6, 5a/13,15, 

9a/9, 11b/13, 13b/1, 18a/10, 19b/3, 20a/14, 21b/1, 30a/2, 35a/5,10, 36a/5, 

38b/5, 40b/5,11, 42a/6, 42b/6,9,16, 43a/8, 43b/8, 44a/12, 44b/5, 53a/6. 

söylen-Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek, sızlanmak: 28b/12, 32b/9. 

söyleş-Karşılıklı konuşmak, söyleşmek: 6b/11, 27a/17. 

söylet-Söylemek zorunda bırakmak, itiraf ettirmek: 11b/5. 

söz Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm: 2a/9, 

2b/5, 3a/7, 5b/6, 11a/9,12, 11b/11, 19b/15,17, 21b/15, 25a/11,12, 25b/20, 

26a/1, 27a/19, 28b/2, 30b/7, 32a/8,9, 33a/6, 33b/11, 35a/5, 35b/6, 36a/4, 36b/3, 

40a/19, 40b/2,3,11, 41a/14, 42a/8,15, 43a/6,9,15, 43b/2,8, 44a/5,11,12, 48b/3, 

52b/14, 53b/8, 54a/1.   

söz düşme-Başkalarının konuşmasından kendisine sıra gelmemek: 

40b/5. 
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söz geçüreme-Söylediğini, istediğini, yaptıramamak: 11b/15. 

sözüne gel-En sonunda karşı çıktığı kimsenin fikrini kabul etmek: 

43a/4. 

sözde Sözüm ona, sanki, güya: 13b/4. 

ṣu Su: 4a/17, 10b/7,9,15,19, 11a/15, 13b/17,18,19, 14b/6,7, 31b/12, 35b/10. 

su’āl (A.) Sorma, soru. 

su’āl eyle-Soru sormak: 8a/5, 11b/1, 13a/14, 14b/15, 20a/3, 27b/7, 

34b/17, 36b/9. 

su’āl it-Soru sormak: 4b/3, 16a/17, 17a/19, 20a/5,10, 24b/1,6, 26a/14. 

ṣuç Kusur, kabahat: 16b/4, 20b/17, 25b/5, 27b/1,4,8, 38b/4, 41a/13,14. 

ṣulḥ (A.) Barış, barışma, barışıklık: 25b/5. 

sulṭān (A.) Hükümdar, padişah, sultan: 14a/12, 24a/11, 27a/7, 28a/3, 29a/3, 

30a/3, 31a/4, 35b/5, 37a/10,16, 40a/2, 42b/3, 51a/16. 

 sulṭān-ı ‘ayyārān İşsiz güçsüz halkın sultanı:3b/9. 

sulṭān-ı Türkistān-ı Mihrāc Ḥān Özel isim: 36a/1. 

ṣun-Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, yollamak, 

göndermek, takdim etmek: 3a/9, 39b/12, 40a/5. 

ṣurat Yüz, çehre: 22b/11, 28a/4, 40b/12. 

ṣūret (A.) Şekil, kılık: 36b/19, 41a/1.   

ṣuvar-Hayvana su vermek, su içirmek: 10b/17. 

sübhāna’l-lah (A.) "Allah'ı her türlü arazlardan, kusur, ayıp ve eksikliklerden 

tenzih ederim" manasındadır: 19a/18. 

Süheyl (A.) Semânın güney yarım küresinde bulunan Sefîne-i Nuh burcundaki 

parlak ve büyük bir yıldızın adı, fr. canopus: 3b/7, 8a/8,9. 

Süleymān (A.) Özel isim: 27b/12. 

Süleymānī (A.) Süleyman'a ait, süleymanla ilgili: 9b/19, 10b/6. 

Süleymāniye Özel isim, yer ismi: 5b/13. 

sülūk (A.) Yola girme, yol tutma. 

sülūk et-Bir yola girmek: 42a/17. 

sülūk eyle-Bir yola girmek: 24a/6. 

sünger Suni olarak elde edilen ve döşemelik, eczacılık gibi pek çok iş dalında 

kullanılan süngersi madde: 28b/17. 

sür-1. Yürütmek, sürmek: 5b/19, 6a/12, 6b/19, 7b/11, 9a/17, 9b/12, 10a/1, 

13b/18, 22b/2,6, 23a/1, 39b/3, 49b/7, 50b/3, 2. Zaman almak: 8a/11, 14b/5, 3. 

Dokundurmak, değdirmek: 15b/6, 4. Yürümek, doğruca gitmek: 31b/7, 5. 

Yaşamı belli şartlar içinde sürüp gitmek: 48a/7, 52a/5,10, 6. Yönetip yürütmek, 

sevk etmek: 3b/11. 

sür‘atle (A.) Çabucak, çabuk, hızla: 50a/4. 

sürç-Yürürken yanlış adım atıp dengesini bozmak: 16b/14. 
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süt Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için 

memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı. 

 sütü aġzında k ̣oḳ-Çok genç ve toy olmak: 19b/18. 

sütūn (F.) Direk, kolon: 48a/2, 48b/9,11. 

süvār (F.) Ata binen, binici: 6a/1,10,11,13,19, 6b/5,12, 7a/3,13,16, 9a/6,9.  

süvār ol-Binmek: 4b/19, 5a/16, 7b/12, 28b/13,15,19, 31b/17, 34b/14, 

35a/13, 35b/9, 37b/3. 

süvāri (F.) Atlı, atlı asker: 6b/4, 7b/5, 35a/18. 

süvāri-bend (F.) Ata bağlı: 6a/17. 

 

-Ş- 

 

Şābūr/Şabūr Türk Özel unvan ismi: 46b/1,3,9, 47a/1,6,10,16, 47b/2, 49a/11, 

49b/6,8,9,19, 50a/9,15. 

şād (F.) Sevinçli, neşeli: 13b/9. 

şād ü ḥandan ol-Neşelenmek, sevinmek: 35b/15, 50a/12. 

şād ol-Neşelenmek, sevinmek: 4b/19, 5a/15, 9a/5, 10a/5, 12b/7, 13a/3, 

13b/12, 14a/10, 20b/2, 21a/13, 24a/1, 26a/13, 32a/11, 34b/12, 37a/6, 37b/7, 

41a/15, 44b/19, 50a/5, 50b/1,16, 51a/15, 52a/14. 

şādlık Sevinçli olma durumu, sevinçlilik: 36b/15. 

ṭabl-ı şād-mānī (F.) Sevinçli davul: 34a/6. 

şādurvān (F.) Şadırvan, en çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu 

duvarla çevrili su haznesi:12b/15. 

şāh (F.) Hükümdar, padişah, sultan: 2a/1, 2b/1, 22a/7, 24a/16,17, 24b/9,18,19, 

25a/4, 27b/8, 35a/1,12, 35b/5, 41b/8, 48b/2, 50b/4. 

şāh-ı cihān Cihan hükümdarı (Hz. Muhammed): 40a/5. 

şāhāne (F.) Hükümdara yakışacak şekilde olan, çok mükemmel: 23a/3. 

şāhid (A.) Bir şeyin olduğu yerde hazır bulunup olanları gören kimse: 23b/13. 

şāhin (F.) Şahin, doğan: 37b/3. 

şāhzāde, bkz. şehzade. 

şak ̣ı-Ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek: 12a/5. 

şarāb (A.) İçki, şarab: 44a/5. 

şart (A.) Şart, koşul: 26a/2. 

şaş-Şaşmak, şaşırmak: 30b/10, 37a/11. 

şāyed (F.) Eğer, belki, ola ki: 3b/17, 16a/11, 18a/12, 20b/5, 24b/14, 32a/8. 

şāyi‘ (A.) Duyulmuş, herkesçe bilinmiş: 19a/10. 

şebistānlık Yatak odası: 20b/6. 

şeb-revī (F.) Gece giden: 24a/7,9, 34a/19, 34b/2,16, 35a/17, 37a/1,15, 

37b/16,18, 38a/17, 53a/16, 54a/6. 

şecā‘at (A.) Yiğitlik, yüreklilik: 20a/15. 
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şedd (A.) Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma. 

 şedd-i raḥl et-Semeri bağlamak: 22b/8. 

şedīd (A.) Şiddetli, sert, sıkı. 

 şedīd ur-Şiddet göstermek: 37b/1. 

şehir, şehr (F.) Kent, şehir: 3b/12, 15a/4,14, 16a/4,15, 18b/18, 19a/2,13,17, 

20a/1, 20b/15, 21a/5, 21b/2,12,17, 24a/16, 26b/9, 38b/8, 39a/12, 39b/15, 

41a/16, 46b/8, 47b/3, 48a/15, 52a/3,4. 

şehr-i Belḫ Belh kenti: 50a/14. 

 şehr-i Tūrān Turan kenti: 14b/11,16. 

şehr bkz.şehir. 

şehriyār (F.) Pâdişâh, hükümdar: 17b/4, 20b/10, 21a/8, 26b/15, 27a/11, 27b/3, 

32a/2,12, 36a/2, 37b/13, 51a/2. 

şehriyāri (F.) Hükümdara, pâdişâha mahsus, pâdişâhla ilgili: 19b/15. 

şeh-süvār (F.) Ata iyi binen: 11a/6, 48a/5. 

Şehzād Özel isim: 26a/8, 29a/11, 32a/11, 32b/14, 34a/4,8,19, 35a/17, 36b/19, 

37a/18, 37b/5, 38a/6, 39a/5. 

şehzāde (F.) Hükümdar oğlu, prens: 21b/7, 22a/10, 22b/5,13, 23a/5, 24a/4,18, 

24b/2,10,11, 25b/16, 26b/2,10, 27a/16, 27b/2,16, 28b/1,12,15,18, 29a/2,15, 

32b/4, 34a/12, 34b/3,12,17, 35a/11, 36b/12,18, 37a/4,14, 38a/13,18, 38b/4, 

40b/6, 43b/11, 54a/5. 

şekl (A.) Şekil, biçim, kılık: 8a/12, 11a/2, 47b/13. 

şenlik ̣ Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, 

bayram: 36b/8, 14b/10. 

şerr (A.) Kötülük, fenalık: 8b/17, 29b/1, 34a/14, 35a/9, 45a/16, 53b/5. 

şer‘īāt (A.) Doğru yol, İslam hukuku. 

şer‘īāt-ı Ḥaẓret-i İbrāhīm-i Ḥalīlullāh Hz. Halil İbrahim’in şeriatı: 

47a/4. 

şermin(F.) Mahçub, utangaç: 42a/12, 52b/7. 

şetm (A.) Sövme, sövüp sayma. 

 şetm-ü hücūm Saldırıp sövme: 18a/3. 

şefkāt (A.) Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme: 40b/16. 

şey (A.) Nesne, şey: 33b/5, 37b/7,8. 

şeyḥ (A.) Bir tekke veya zaviyede reislik eden ve müritleri bulunan kimse: 

32b/19, 33a/3,5. 

şikār (F.) Av avlanma: 4a/2,4,5,6, 5a/8, 5b/16,17, 9a/18,19, 9b/13, 

10a/12,14,15,16, 18a/13, 39b/11, 52a/2,5. 

 şikār it-Av yapmak: 7b/19, 10a/16, 14b/19. 

şikāyet (A.) Hoşnut olmadığını bildirme, sızlanma, yakınma. 

 şikāyet eyle-Yakınmak, şikayet etmek: 39a/7.  

şikāyet it-Yakınmak, şikayet etmek: 48b/6. 
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şimdi Şu anda, şimdi: 3b/16, 4b/7,11, 21b/2, 27b/10,11, 33b/17, 38b/1, 41b/3, 

42a/14, 43a/3,11, 43b/15, 54a/9. 

şimdiki İçinde bulunulan anda olan veya yapılan, bu andaki, bu zamandaki: 

8b/6, 45a/12. 

şimdilik Şimdiki halde, şimdiki durum gereği olarak: 17a/18.  

şimden girü Şimdiden sonra, şu andan itibaren: 29b/9, 32a/12, 47a/8. 

şimden soňra Şimdiden sonra, şu andan itibaren: 32b/2. 

şīr (F.) Aslan: 6a/19, 6b/5,12, 7a/3,15, 7b/12.  

şīr-i kebīr Büyük aslan: 53a/9. 

şīr-pençe (F.) Aslan pençesi: 12b/1. 

Şīrān (F.) Aslanlar, Özel isim: 6a/19, 6b/1,4,5,6,11,12,13,15,17, 

7a/2,3,5,6,8,13,15, 7b/1,2,3,12,13, 9a/8. 

şol Şu, işaret sıfatı : 2a/19, 7b/13, 8a/12, 12a/17, 16b/1, 18b/8, 19b/11, 21b/18, 

26a/2, 32a/5, 36b/11, 39a/8, 42b/8, 44b/7. 

şöyle Şöyle, şu şekilde: 1b/3, 2b/12,18, 4b/12, 9b/16, 12a/8, 18a/1, 20b/3, 

25a/18, 26b/16, 28a/4, 28b/4, 36b/11, 37b/11, 41b/1, 44b/11, 45a/13, 46b/6, 

49a/18, 53a/5.  

şöyle eyle-Öyle yapmak, o şekilde yapmak: 3a/14,19. 

şu 1. Şu, işaret zamiri: 16b/7, 27a/18, 2. Şu, işaret sıfatı: 33b/13, 49a/12. 

şunda Şu zamirinin kalma durumu: 10a/15, 18b/4. 

şundan Şu zamirinin çıkma durumu: 18b/8.  

şunlar Şu zamirinin çoğulu: 28a/11,13. 

şu‘le (A.) Alev, ışık. 

şu‘le vir-Işık vermek, parlaklık vermek: 4a/16. 

şükrān (A.) Teşekkür etme, iyilik bilme: 34b/6. 

şükür (A.) Görülen iyiliğe karşı gösterilen memnunluk, minnettarlık: 3b/5, 

5b/5, 20b/2, 50a/13. 

 şükr-ü firāvān it-Çokça şükür etmek: 7b/10. 

şükür it-İyilik dolayısıyla hoşnutluğu bildirmek: 52a/9. 

 

-T- 

 

tā (F.) Dek, kadar: 40b/2,18, 47a/9. 

ṭa‘ām (A.) Yemek, aş: 8a/3, 20a/10, 33a/12,13, 35b/13. 

ta‘accüb (A.) Şaşırma, hayret etme. 

 ta‘accüb eyle-Şaşırmak, hayret etmek: 18a/6. 

ta‘accüb it-Şaşırmak, hayret etmek: 34b/17, 47b/18. 

ta‘ahhüd (A.) Bir işin yapılması için resmi olarak söz verme. 

 ta‘ahhüd it-Sözleşmek: 43a/15. 

ṭaban Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. 
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 ṭaban ḳaldır-Koşarak kaçmak, koşmaya başlamak: 37b/15, 39b/17. 

tāc (A.) Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, 

değerli taşlarla süslü başlık: 41a/18, 53b/2. 

tafṣīl (A.) Etrafıyla, etraflı olarak bildirme, uzun uzadıya anlatma, açıklama: 

13a/9, 39a/16. 

ṭaġ bkz. daġ. 

ṭaġıl-Toplu durumda iken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak: 4a/5. 

taḥammül (A.) Dayanma, katlanma. 

 taḥammül it-Katlanmak: 8b/15, 26b/18, 34a/9, 47a/17. 

ṭahir (A.) Temiz, erkek adı: 17a/5. 

taḥk ̣īḳ (A.) Hakikat, gerçek, soruşturma: 12a/7, 31b/6, 35b/1, 36b/15, 52b/2. 

 taḥk ̣īḳ ol-Şoruşturulmak: 41b/3. 

tahrīr (A.) Yazmak, yazılmak, kaydetmek. 

 tahrīr eyle-Yazmak: 48b/11. 

taḥsīn (A.) Beğenme, alkışlama: 3a/3, 10a/4, 20a/19, 38b/15. 

 taḥsīn eyle-Beğenmek: 51a/19.  

taḥsīn it-Beğenmek: 10a/8, 41a/15, 47a/2, 50a/1. 

taḥt (F.) Hükümdarlık makamı, taht: 7a/11,12,15, 7b/1, 24a/4,6,7, 27a/8, 

34a/15,19, 38a/17, 38b/16, 40a/18, 53a/16, 53b/2, 54a/7. 

 taḥta geçür-Hükümdar yapmak: 7b/5. 

 taḥta otur-Hükümdarlık makamına geçmek: 34b/15, 48a/11. 

taḥt-nişīn (F.) Tahta oturan kimse, hükümdar: 7a/11. 

Ṭahūn (A.) Özel isim: 14b/16, 15a/17, 15b/19, 16a/4,17, 16b/1,5, 17a/1, 

18a/19. 

 Ṭahūn-ı Zengī Zenci tahun: 15a/12, 16a/1. 17b/4, 19b/2,6. 

taḥvīl (A.) Değiştirme, değiştirilme, çevirme, döndürme. 

 taḥvīl ol-Döndürmek: 35b/7. 

ṭak ̣-Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tutturmak, iliştirmek, geçirmek: 

48a/12. 

ṭak ̣at (A.) Güç, kuvvet. 

 ṭak ̣at getür-Dayanmak, katlanmak: 8b/3.   

tak ̣dir(A.) Beğenme, değer biçme, değer verme; verilme: 33b/12, 40a/10. 

ṭak ̣ış-Anlaşmazlığa düşmek, kavgaya tutuşmak, ağız kavgasıyapmak: 38a/4. 

tak ̣rīb (A.) Yaklaştırma, yaklaştırılma: 39b/7, 40a/11, 53b/4, 54a/9. 

tak ̣rīr (A.)Anlatma, dile getirme, bildirme. 

 tak ̣rīr eyle-Anlatmak: 38b/1. 

ṭaleb (A.) İsteme: 37a/4.  

ṭaleb eyle-İstemek: 15a/1, 17b/7, 22b/1, 32a/15. 

 ṭaleb it-İstemek: 26b/5, 41b/18. 
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ṭalebe (A.) Öğrenci, şakirt: 21b/8. 

ṭalib (A.) İstekli, isteyen: 22a/10,18, 22b/5,18, 23a/4, 25b/16.  

 ṭalib ol-İstemek: 21b/11, 22a/13, 40b/6. 

ta‘līm (A.) Öğrenme, öğretme: 49a/1. 

 ta‘līm eyle-Öğretmek: 47b/19. 

ṭali (A.) Şans, talih: 53b/5.  

ṭa‘ma (A.) Açgözlülük, doymazlık, hırs, tamah: 26a/17, 30b/8, 32a/13, 32b/3.  

 ṭama‘ it-Tamah etmek, açgözlülük yapmak: 18b/9, 20b/18.  

tamām (A.)Tam, tamamlanmış: 5b/12, 18b/14, 22a/17, 23a/5, 36a/5, 51b/3, 

54a/18. 

Ṭamġāc Özel isim: 39a/15,18, 39b/4,5, 41b/9, 44a/6, 52b/9, 53b/15,18. 

ṭanı-Daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunmak, bilmek: 35a/5. 

ṭap-Tutku ile sevmek, bağlanmak: 40b/12, 47a/3. 

ṭaraf (A.) Yön, taraf: 3b/9,14, 5a/3,5,6, 8b/6, 10a/12,14, 10b/19, 13b/14, 

14a/13, 14b/1,4, 16a/4, 18a/3, 18b/19, 19a/2, 21b/18, 22a/4,9,13,14,17, 22b/17, 

23a/19, 26a/12,15, 26b/4,6, 29b/7, 30a/19, 31a/8,13, 31b/4,5, 32a/6,11, 32b/15, 

33b/14, 35a/6, 36a/15, 37b/10,11,16, 39a/4, 39b/1, 41a/7, 42b/14, 44a/6, 45a/5, 

48a/5, 49a/18, 51b/6,12, 52b/8,19. 

ta‘rīf (A.) Etrafıyla anlatma, anlatılma; etrafıyla bildirme, bildirilme. 

ta‘rīf it-Tanımlamak: 44b/9. 

tārīḫ (A.) Bir olayın gününü, ayınıve yılını bildiren söz veya gün, tarih: 

48b/16, 51a/13. 

 tārīḫ k ̣azı-Bir şeyin üzerine tarih yazmak: 48a/5. 

ṭarīḳ (A.) Yol, yöntem, usul: 20b/1, 21b/13. 

tār-mār (F.) Karmakarışık,dağınık, perişan: 45b/4.                                                                                                     

tār-mār eyle-Perişan etmek: 42a/5, 51b/5.  

tār-mār it-Perişan etmek: 37b/4, 45b/4, 53a/18. 

 tār-mār ol-Perişan olmak: 8b/11. 

taṣvīr (A.) Resim, figür, portre: 51b/17,18. 

ṭaş Taş: 18b/11,21, 19a/6, 30b/16, 36a/12, 42a/8, 48a/2, 51a/6,17, 51b/1. 

ṭaşı-Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek: 52b/5. 

ṭaşra Dışarı, dışarıya: 1b/8, 9a/19, 9b/6, 15a/16, 16a/15, 21a/19, 28b/15, 30a/3, 

30b/7, 33a/2,7,11, 37b/2, 41a/3, 47a/14,18, 49a/4, 51a/7, 51b/6, 52a/19, 52b/5, 

53b/14. 

tatar (F.) Tatar, postacı. 

 tatar eyle-Postacı kılmak: 6a/16. 

ṭavuṣī (A.) Tavuskuşu, ona ait: 12b/16. 

ṭayan-Bir yere yaslanmak, kendini dayamak, dayanmak: 10a/1, 22a/16, 

39b/14, 41a/6, 43b/19. 

ta‘yīn (A.) Bir yere görevlendirme, atama.  
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ta‘yı̄n olun-Atanmak, görevlendirilmek: 2a/6. 

tāze (F.) Genç: 1b/3, 19b/18. 

tāziyāne (F.) Kırbaç, kamçı: 10b/12. 

tāzī (F.) Arab kavmine mensup, Arab atı: 37b/2. 

ta‘ẓīm (A.) Saygı ile eğilme, saygı gösterme: 8a/15.  

 ta‘ẓīm it-Saygı göstermek: 4a/19. 

Te‘ālā (A.) ‘Namı büyük’ meālinde olup, Cenab-ı Hakk’ın (CC) kudsiyet ve 

büyüklüğü için hürmeten söylenir: 45b/3. 

tebdīl (A.) Değiştirme, değiştirilme, başka bir hâle getirme: 25a/10. 

tecāvüz (A.) Ötesine geçme, sınırı aşma. 

 tecāvüz it-Sınırı aşmak: 15a/10. 

tedārük (A.) Hazırlama, hazırlık: 29a/18, 42a/2.  

 tedārük it-Hazırlamak: 7b/7, 35b/1, 45a/19. 

 tedārük ideme-Hazırlık yapamamak: 18b/5. 

tedbīr (A.) Önlem, çare: 44b/6,19, 45a/6, 45b/18. 

tehlike (A.) Bir şeyin veya bir kimsenin varlığını, güvenliğini tehdit eden 

durum: 11b/14, 29b/13, 43b/18, 46a/9, 47b/6. 

tek 1. Uslu, rahat, sakin: 28a/11, 2. Yalnız, sadece, ancak:33b/12. 

teklīf (A.) Öneri, önerme, birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme: 29b/2.  

teklīf eyle-Önermek: 7a/11, 26a/7. 

teklīf it-Önermek: 24a/4.  

tekrār (A.) Bir şeyi iki veya daha çok defa yapma: 22b/17, 52b/10.  

tekye (A.) Tekke, dergâh: 32b/18, 33b/5, 37b/7,8. 

temāşā (F.) İzleme, bakıp seyretme. 

 temāşā it-İzlemek, seyretmek: 50a/15, 50b/19, 52a/18. 

 temāşāya ṭur-İzlemek, seyretmek: 22a/16. 

temur, bkz. demür. 

ten (F.) Gövde, vücut, beden: 46a/13. 

tenhā (F.) Yalnız kalınacak yer, ıssız: 20a/19, 30a/18, 47b/9. 

terk (A.) Vazgeçme, vazgeçilme. 

 terk it-Bırakmak: 46a/10. 

ters (F.) Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert: 22b/11. 

teselli (A.) Avutma, avundurma. 

teselli it-Avutmak, avundurmak: 42a/3. 

teselli vir-Avutmak, avundurmak: 32a/10. 

teslīm (A.) Bir emâneti yerine verme. 

 teslīm eyle-Bir şeyi sahibine vermek: 2b/7,9, 41b/13. 

teslīm it-Bir şeyi sahibine vermek: 7a/1,19, 42b/17, 44a/2. 

teşhīr (A.) Gösterme. 
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 teşhīr it-Göstermek: 19a/13. 

teşhīr-i ‘ālem (A.) Dünyaya gösterme: 19b/18. 

tevābiāt, tevābii (A.) Bir kimsenin hizmetinde bulunanlar, birinin adamları, 

uşaklar: 15b/1, 22b/14. 

tevābii bkz.tevābiāt. 

tevażu‘(A.) Alçakgönüllülük: 38b/11. 

tevekkül (A.) İşi Allah'a bırakıp kadere razı olma: 49a/17. 

 tevekkül Ḫüdā it-İşi Allah’a bırakmak: 36b/4. 

tevekkül Ḫüdā ḳıl-İşi Allah’a bırakmak: 49a/2. 

tevḥīd (A.) Bir kılma, bir etme, birleştirme, birleştirilme: 4a/12,15, 5a/10. 

 tevḥīd it-Birleştirmek, bir araya getirmek: 4a/17, 5a/11. 

tez Çabuk olan, süratli: 37b/15. 

teẕkere (A.) Tezkere, pusula: 21b/6, 32a/19, 32b/1,6.  

 teẕkere vir-Pusula vermek: 22a/1. 

ṭıfıl (A.) Küçük çocuk: 17a/2. 

 ṭıfl-ı nev-civānDelikanlı çocuk: 2a/9, 17a/7. 

ṭılsım (A.) Esrarlı bir kuvvet taşıdığına inanılan şey, kimse: 11a/11,17, 11b/5,6, 

12b/2,8, 13a/6, 13b/3,17, 50b/5,10,12,14,17, 51a/3,15, 52b/4.  

 ṭılsım-küşād Tılsımlı açılış: 50b/10.  

tīġ (F.) Kılıç: 6a/16, 6b/10, 9b/15,16, 10a/2, 15b/17, 18b/15,16, 21a/3,4, 23b/2, 

31a/11, 33a/18, 37a/16,18, 37b/3,18, 52a/16, 53a/10. 

 tīġ ur-Kılıç vurmak: 16b/10, 37a/18, 49b/17. 

tīġ-iāteş-tāb Ateş renginde kılıç: 31a/11. 

tīmār (F.)Yara bakımı. 

 tīmār eyle-Yaralara bakmak, iyileştirmek: 20a/8. 

tīmār it-Yaralara bakmak, iyileştirmek: 17a/18.   

temürci Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse: 29a/8, 51b/1. 

tīr (F.) Ok: 31a/4, 36a/5, 38a/8. 

 tīr ü bārān Ok yağdıran: 17a/12, 36a/5. 

 tīr ü kemān Ok ile yay: 10a/17, 30b/11, 49a/17, 52a/17. 

tīz (F.) Tez, çabuk: 10a/17, 15b/16,17, 19b/6,15, 20b/8,12, 23b/3,5,13, 30b/12, 

33a/17, 34a/17, 36b/2,19, 38b/5, 39a/12, 45b/17, 49a/17, 50a/5. 

ṭob Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silâh: 9b/16, 23a/19, 31a/12. 

ṭoġ-Güneş, Ay, yıldızın ufuktan yükselerek görünmesi, doğmak: 4a/16. 

ṭoġrı Doğru, gerçek: 15a/14, 18a/10, 19a/7, 20a/14, 32b/18, 46a/1, 53a/6. 

ṭok ̣ Açlığını gidermiş, doymuş: 49b/1.  

ṭok ̣uz, dokuz Sekizden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 9, 

IX: 1b/1, 12b/7,11. 

ṭoķsan Seksen dokuzdan sonra, doksan birden önce gelen sayının adı: 48a/12. 
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ṭol-1. Bir yerde pek çok kimse toplanmak: 19a/2, 44b/13, 2. Bir yere iyice 

yayılmak, kaplamak: 3a/15, 49a/19. 

ṭolaş-Gezmek, gezinmek: 33a/14. 

ṭolga Başlık, miğfer nevilerinden birinin adı: 52a/16. 

ṭopla-Dağınıklıktan kurtarmak: 31a/7. 

toprak Toprak: 18b/11, 36a/12, 42a/8. 

ṭoṣba Kaplumbağa: 12b/16. 

toz Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak: 35a/16. 

tuḥfe (A.) Hediye, armağan: 7b/7.  

Ṭur (A.) Dağ: 48b/7. 

ṭur-Durmak, beklemek: 2a/18, 4a/10, 6b/8, 8a/11, 8b/11, 9a/6,18, 10b/11,19, 

11a/3,4,14,17, 12b/5,19, 15b/8, 16b/4, 19b/1,14, 20a/18, 21b/10, 22a/16,15,17, 

28a/7,9, 28b/3,13, 30a/12, 30b/14, 31a/15, 32b/7, 33a/8,12, 34b/13,15, 35a/10, 

36b/1,3, 37a/4,8,15, 39b/16, 40b/15,41a/3, 41b/4,8, 42b/9, 43a/16,18, 44a/1,19, 

44b/14, 45a/1, 45b/1,15, 47a/10,16,19, 49a/9, 49b/7, 50a/5, 52b/16, 53a/4.  

Tūrān/Tūrān’ı zemīn (F.) Eski İranlılar tarafından Türk diyarına verilen ad, 

özel isim: 14b/16, 22a/11, 36b/7, 39b/10, 41b/7, 50a/14, 52b/9. 

ṭut-1. Tutmak:  9b/16, 11a/9,15, 15b/17, 16a/9, 22a/8, 30b/17, 31a/13,15, 

32a/3, 39b/7, 40b/14, 48b/2, 51a/18, 51b/2, 53a/7, 2. Kaplamak, yayılmak: 

42a/18, 3. Yerine getirmek, uymak, dinlemek: 2b/2, 3a/8,18, 11a/9, 33b/3, 

37a/15, 41b/11,12, 4. Yönelmek: 14b/2, 5. Uygun bulmak, benimsemek: 

17b/10, 19a/7, 21a/3, 33a/18, 42b/13, 47a/7, 6. Kapatmak: 30a/11, 48a/15, 7. 

Alıkoymak: 3a/8, 8. Hizmetine almak veya kiralamak: 16b/3, 21b/5, 9. 

Asılmak, kuvvetlice sarılmak: 2a/19, 7a/3,6. 

ṭuṭuş-Birbirini tutmak, kavgaya tutuşmak: 2a/14,16. 

ṭuy-Duymak: 19b/13, 21a/11,18, 45a/5, 45b/11, 48b/13, 14.  

ṭuyul-Duymak durumuna konu olmak: 17b/9. 

tuz Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan 

billûrsu madde (NaCl). 

 tuz etmek Tuz ekmek:16a/8.  

tuz etmek baṣ- Derdini, acısını arttırıcı eylemde bulunmak: 15b/14. 

tüfek/tüfenk (F.) Uzun namlulu, taşınabilir ateşli silah: 40a/13. 

tükür-Tükürmek: 3a/15. 

Türk Türk, Bu kelimeAraplara ve Parslara Türk şeklinde geçmiş, Araplar, 

kelimeyi "etrâk", Farslar ise "Türkân" olarak söylemişlerdir: 16a/7, 17a/3, 

24a/7,9, 25b/9, 34a/19, 34b/3, 37a/15, 37b/16, 38a/17, 46b/2, 47a/1,6,16, 

49a/12. 

Türkistān (t.f.b.i) Türklerin anayurdu olan ve Taşkent, Hîve, Fergana, 

Semerkand, Buhara, Kırgız şehirlerini içine alan büyük bölge: 14b/3, 23a/2, 

24a/16, 35b/19, 36a/1,12, 41b/7, 46a/15, 52b/17.  
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tütün Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen 

yaprağı: 51b/3.  

tüvānā (F.) Güçlü, kuvvetli: 27a/9, 39a/14. 

 

-U- 

 

uç- Çok hızlı gitmek: 13b/7.   

uġra-1. Tesadüf etmek, rastlamak, denk gelmek: 8a/10, 34b/19, 41a/2, 52a/3, 

2. Karşılaşmak, maruz kalmak: 5b/11, 15a/7, 15b/4, 43b/10, 50a/10. 

uġur Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya 

bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı: 47b/1.  

ulaşdır-Ulaşmasını sağlamak: 16a/3.  

ulu (A.) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce: 4a/1, 5b/16, 16b/5, 24a/2, 

24b/9, 34a/9, 36a/2, 37a/4, 37b/13, 40b/2, 41a/5, 51b/14. 

ulūfe (A.)Sipahilere, yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş: 2a/5. 

um-Bir şeyin olmasını istemek, beklemek: 3b/7, 40a/13, 45b/19. 

umud (A.) Ummaktan doğan güven duygusu, ümit: 49b/5. 

unut-Aklında kalmamak, hatırlamamak: 11b/8,10,16, 29b/17. 

ur-Vurmak, çarpmak: 2b/16, 5a/10, 6a/13, 6b/8,16, 7a/4, 8a/8,9, 9b/3,11,13,16, 

10a/2,17,18, 10b/13, 12a/6,8,16,18, 12b/12, 13b/19, 14a/1,2, 14b/7, 15b/17,19, 

16b/10, 18b/16, 19a/5, 20a/2, 21a/4, 22b/3,18, 23a/10,17, 27b/18, 28a/4,18, 

29a/1,10, 30a/14, 30b/12, 31a/1,10,12, 31b/5, 33a/15,18, 34a/11, 37a/18, 

37b/1,4,19, 40b/12, 41a/18, 47b/14,15, 49a/1,17, 49b/3,17, 50b/18,51a/8,11, 

51b/5, 52a/6, 53a/17. 

urul- Vurulmak, çarpılmak: 29a/1. 

‘uryān (A.) Çıplak: 40b/14.   

‘uryān it-Kılıç vb. savaş aletini kınından çıkarmak: 12a/19. 

uṣūl (A.) Yavaş, alçak olarak: 23b/6. 

‘uşşāḳ (A.) Âşıklar: 22b/4.    

uy-Zevke, anlayışa uygun düşmek: 17b/2, 19b/16, 38a/5. 

uydur-Uymasını sağlamak: 43a/11. 

uyḳu Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki 

gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme 

durumu, uyku: 18b/12. 

uyluk Kalçadan dize kadar olan kısım: 33b/7, 49b/3. 

uyu-Uyku durumunda olmak: 18b/10,14,15. 

uzak ̣ Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: 20a/18. 

uzat-Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek, ileriye hamle yapmak: 

18b/14,16. 
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-Ü- 

 

ü Ve, ile :7a/17, 8a/19, 8b/3, 11a/8, 17a/12, 18b/20, 20a/10, 30b/11, 32a/6, 

33a/1, 35b/15, 45b/17, 47a/8, 49b/2,11, 50a/12,16, 50b/2, 51b/3, 52a/16,17, 

53b/2, 54a/12. 

üç İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III: 5b/16, 

6a/1, 7a/2,18, 10a/11, 11b/17, 26b/1, 28b/18, 31b/19, 34b/13, 35b/3, 36a/16, 

36b/16, 39b/4, 40a/7, 41b/6, 42a/5, 43b/19, 51a/9, 52b/9, 53a/8,12,17, 53b/7, 

54a/5. 

üçer Üç sayısının üleştirme biçimi, her birine üç veya her defasında üçü bir 

arada olan: 29a/11,12.  

üçinci, üçünci Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen: 3a/14, 

21b/4, 30a/15,16, 30b/15, 31b/5, 36a/5.  

ümīd (F.) Umma, umut, ümit: 13b/2,13, 46a/6. 

ürk-Korkmak, paniğe kapılmak: 52a/6. 

‘üryān bkz. ‘uryān. 

üslūb (A.) Tarz, usul: 29a/6. 

üst Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri: 3a/14, 51a/1. 

üstād (F.) Usta, sanatkâr: 50b/18. 

üş-Toplanmak, üşüşmek: 21a/5. 

üşün-Kendinde bir gevşeklik duyarak bir işi yapmaya isteği olmamak, 

erinmek. 

üşündi eyle-Üşüşmek, hep birden saldırmak: 16b/14, 53b/7.  

Üşter Özel isim: 9b/11,15, 10a/1, 10b/2,14,17,18, 11a/15,16, 11b/7, 14b/4.  

Üşter Mālāberdi Özel isim: 9a/17, 9b/9, 10b/5,13. 

üşür-Saldırtmak, musallat etmek: 34b/8.  

üz-1. Yüzmek: 10b/18, 11a/15, 2. Ayırmak: 10a/5. 

üzere Gibi, üzerine, üzerinde, üstünde: 1b/4, 2b/19, 5a/6, 5b/17, 6a/15, 

6b/7,19, 8a/13, 8b/4,13,17, 9a/1, 9b/12,17, 10b/16, 11a/13, 12a/8, 12b/19, 

14a/13, 15b/8, 16b/3,14, 17b/20, 18a/18, 18b/11, 19a/15, 20a/7, 21b/15, 

23a/19, 23b/6, 25b/2,5, 26a/4,18, 27a/15, 27b/16,19, 29a/7,8, 30b/13,16,18, 

31a/2,7, 33a/12, 34a/6, 37a/10,19, 39b/14, 40b/13, 41a/7,14, 42b/3, 43b/12, 

44a/7,13, 45a/11, 46b/8,17, 48b/6, 49a/1, 51a/13, 51b/7,11,16, 52a/12, 52b/15, 

53b/15, 54a/3. 

üzerine al-Bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin 

olmak, alınmak: 23b/5. 

 üzerine atıl-Sevgi ve hasretle sarılmak: 33a/16. 

 üzerine çök-Duygu veya durumunu bastırmak, kaplamak: 19a/6.  

 üzerine gel-Bir şey yapmasını baskı yaparak istemek: 26a/16, 30b/17. 

üzerine git-Çekinmeden sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle 

uğraşmak: 3b/5, 7b/16, 9b/19, 29b/10. 
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 üzerine var-Bir şey yapmasını baskı yaparak istemek: 8b/8, 52b/5. 

 üzerine yürü-Saldırmak: 9b/14, 28a/10,30b/8,18, 49b/5,13. 

 

 

 

-V- 

 

va‘d (A.) Bir işi yerine getirmek için verilen söz: 5b/15. 

va‘de (A.) Bir iş için önden belirtilen zaman: 32b/10, 33b/15.  

 va‘de al-Bir iş için zaman istemek: 32b//10. 

vādī (A.)İki dağ arasındaki geçit, nehir yatağı: 14b/12. 

vāfir (A.) Çok bol: 4a/5, 5a/19, 5b/10,17,18, 15a/16, 18b/3, 28b/16, 33b/2, 

38b/5, 45b/12. 

vāfir eyle-Çok olmak: 38b/15. 

vāh(A.) Vah, yazık, ay: 1b/7. 

vak ̣‘a (A.) Olup geçen şey, hâdise, olay: 35b/6. 

vāk ̣ı‘a (A.) Olay: 37a/5, 53b/19. 

vāk ̣ıf (A.)Durma, duruş:  

vāk ̣ıf ol-Bilmek, anlamak, kavramak: 22a/2, 40a/5. 

vāk ̣ī‘ (A.)Vuku bulan, olan, meydana gelen. 

 vāk ̣ī‘ ol-Vuku bulmak, olmak, meydana gelmek: 2b/2, 28b/9. 

vak ̣it (A.) Vakit, zaman: 4b/13, 37a/8, 44b/2. 

 vak ̣ti gel-Ölmek üzere olmak, ölümü yaklaşmak: 13b/2. 

vak ̣ti ol-Aceleye, telâşa gerek olmamak: 22a/9. 

vālide (A.) Ana: 13b/10, 19b/9,10,11,12, 20a/9, 20b/9. 

var Elde bulunan her şey, mevcut, bütün: 5a/4, 6a/7, 10b/10, 12a/15, 13a/19, 

15b/9, 16a/8, 18a/16, 18b/2, 22b/18, 24a/16, 25a/17, 27b/6, 28b/1, 35b/2, 

38b/10, 39b/1, 40a/10, 50b/4. 

var-Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak: 8a/14, 8b/14, 

11b/1, 17b/10, 19a/13, 20a/2, 24b/17, 25a/13, 26b/16, 30a/11, 33a/19, 

33b/17,18, 34a/9, 38a/16, 39a/18, 40b/16, 41b/3, 44a/5, 47a/16, 51a/6. 

varıl- Herhangi bir yere ulaşılmak: 8b/8.  

-vārī (F.) Benzer, gibi: 38a/8. 

vasī‘ (A.)Geniş, bol: 12b/10.  

vāz (F.) Bırakma, terk. 

 vāz gel-Vazgeçmek, feragat etmek: 41b/18. 

ve (A.) Ve, ile: 1b/2,4,5,6, 4a/4, 4b/9, 5b/6,8, 8a/6, 8b/7,11, 12a/6, 15b/8, 

25a/4,5, 29b/8, 31b/16, 32b/10, 35b/4, 37b/7, 38a/6, 38b/15, 47a/6,8, 50a/17, 

50b/3,5, 53a/17,18. 

vecd (A.) Kendinden geçecek derecede dalgınlık: 8b/15. 
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vecḥ (A.) Sebep, vesîle, münâsebet: 3a/7, 8b/9, 13b/8, 18a/18. 

vedā‘ (A.) Ayrılma, ayrılış. 

vedā‘ it-Ayrılmak, vedalaşmak: 4b/18, 5a/15, 14a/19, 30a/3,8, 35a/15, 

37b/9, 46a/16, 53b/17. 

vefāt (A.) Ölüm, ölme: 52b/15. 

vesā‘ir (A.) Ve başkaları, ve bunun gibiler, ve benzerleri: 3a/2, 40b/15, 50a/15.  

veya (A.) Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır: 

4b/15, 8b/16, 16a/11, 17a/17, 29a/10, 35b/18, 44b/8,12, 45a/15, 51a/8. 

veyāhūd (A.) Veya, isterseniz: 2a/1, 9a/2, 11a/10, 11b/6, 44b/8, 48b/19. 

vezīr(A.) Valilik, vekillik gibi yüksek rütbelerde bulunan "paşa" unvanını taşıyan 

kimse: 14b/17, 15a/14, 15b/1,3,5,7, 16a/2,16,18, 16b/6, 17a/4,5, 

17b/2,3,4,8,11,12,15,18,20, 18a/2, 19b/2, 23a/4, 35a/1,5, 38b/7,12,19, 39a/11, 

41b/19, 42a/3,11,15,16, 43a/3,5,6,7,10,11, 43b/17, 44b/19, 46a/2, 48b/8, 

53b/15. 

vilāyet (A.) Bölge, il: 27b/5,6, 29b/1, 39b/8, 53b/11. 

vīrān (F.) Yıkık, yıkılmış: 47b/3.  

vīrāne (F.) Yıkılmış veya pek harâb olmuş yer, yapı: 18b/5,10, 19a/9, 21a/1. 

vir-1. Herhangi bir şeyi vermek: 16a/6, 20b/3, 23a/16, 24b/5, 26a/9,11, 32a/13, 

33b/13, 40a/15, 41b/8,17, 50b/1, 52b/6, 54a/3, 2. Bildirmek, haber vermek, 

iletmek: 1b/9, 4a/19, 4b/7, 5a/12, 22a/1, 23b/4, 24a/1, 25a/3,17, 33b/5, 34a/8, 

34b/17, 36b/12, 39b/17, 47b/5, 50a/12, 50b/9,15, 52b/11. 

vücūd (A.) Gövde, vücut, beden, ten: 7b/15, 22b/13,16, 23a/16. 

vüzerā (A.) Vezirler: 38b/13, 40b/15, 42b/7, 45a/5. 

 

-Y- 

 

yā (F.) O halde, öyle ise: 25b/4, 27a/12,17, 27b/4,10, 29b/4,5, 39a/10, 40a/18, 

40b/8, 41b/14, 42b/14, 43a/2,11, 46b/7, 48b/19, 52b/13, 53a/15. 

yā (A.) Ey, hey: 2b/18, 5a/12, 8b/15, 11b/3, 12a/17, 14a/7, 16a/11, 37a/9, 

40a/8,19, 44b/8, 45a/15, 48b/4. 

yab yab  Tesmih, yansıma sözcükten oluşan ikileme: 45a/4. 

yaban (F.) 1. İnsan yaşamayan ıssız yer: 31b/1,2. Issız yerde yaşayan veya 

yetişen kimse: 10a/4. 

yād (F.) Hatırlama, anma. 

 yād it-Hatırlamak: 48b/10, 52a/13. 

yādigār (F.) Bir kimseyi veya nesneyi hatırlatacak şey, hatıra: 11b/7, 50a/16, 

50b/5, 52a/13, 52b/4. 

yāḫūd (A.) Veya, ya da: 11a/10, 34b/8,10, 36b/2, 42b/18, 46b/7, 53a/14. 

yak ̣-Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak: 19a/3, 29a/12, 33a/11. 

yak ̣ın1. Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı: 4b/9,  6a/5, 7b/14, 8b/9,14,19, 

19b/5, 21b/10, 2. Uzak olmayarak: 4b/13, 23b/8,44b/16.  
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yak ̣ın gel-Yaklaşmak: 4a/9, 30a/19, 30b/6, 35b/2, 38b/8. 

yalan Gerçek olmayan, asılsız, uydurma: 12a/17, 32a/8, 32b/8, 34a/8,10. 

yalanla-Gerçek olmadığını bildirmek, yalan olduğunu açıklamak: 49a/19. 

yalňuz Yanında başkaları bulunmayan, tek başına: 2b/2, 20a/1, 25b/3, 28b/7, 

36b/2, 45b/2, 53a/9,12. 

yalın-ḳaya Sade kaya, kaya olarak: 11a/2. 

yalın-ḳılıç Elinde kılıç olduğu hâlde, kılıçlı olarak: 15a/13. 

yalvar-Birinden ısrarla, kendine acındıracak sözlerle, saygılı bir biçimde bir 

şey istemek, yalvarmak: 30a/2. 

yaň Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: 5a/9, 5b/15, 8b/9, 9a/7, 11a/19, 15a/15, 

15b/8, 17a/6, 18b/13, 19b/9, 20b/10, 21a/13, 21b/1, 30a/7, 33b/18, 36b/9, 

37b/9, 42b/2, 45a/1,10, 46b/4, 48a/2,18, 50a/17, 50b/17, 51a/14, 52b/4.  

yan vir-Yan çizmek, arka çevirmek: 41a/7. 

yanına var-Yanına gitmek: 3b/16, 8a/14. 

yan-Ateş durumuna geçmek, tutuşmak: 44a/16. 

yan yana Yan yana, birbirinin yanında: 23b/4. 

yanġın Bir şeyin yanmasından ileri gelen ve etrafa yayılıp zarara yol açan 

büyük ateş.  

yanġın yeri Yangın geçirip arsa hâline gelmiş, üzerinde bir şey 

kalmamış yer: 30b/3. 

ya‘nī (A.) Sözün kısası, doğrusu, seninanlayacağın: 44a/15.  

yaňul-Yanılmak, hata etmek: 14b/2. 

yaňlış Yanlış bir biçimde, yanlış olarak: 17a/3. 

yap-Etmek, olmasına yol açmak: 42a/17. 

yapış-İyice yaklaşmak, sokulup değmek: 37a/1. 

yār (A.) Dost, arkadaş, yoldaş: 22a/13. 

yaramaz Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak 

direyen: 22a/7.  

yarān (F.) Dostlar: 25a/15. 

yarar Muktedir, faydalı: 20b/15. 

yarı Yarısı kadar olan, yarım olan: 15b/11. 

yarıl-Üzerinde yarık açılmak: 3a/14. 

yarın Bugünden sonraki gün: 28a/16, 28b/6. 

yarış-Başkalarından üstün olmaya çalışmak, rekabet etmek: 41a/13. 

yaṣdık ̣ Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, 

kuştüyü gibi şeylerle doldurulmuş küçük minder: 18b/11. 

yaş Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, insanın yaşı: 7b/18, 

19a/19.                

 yaş al-Yaşı ilerlemiş olmak: 7b/18.  
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yat-Uyumak veya dinlenmek için yatağa girmek: 12a/10, 18b/5,11, 21a/1, 

44b/1. 

yatur-Boylu boyunca uzanmak: 17a/8, 31b/7,11. 

yavuz Kötü, fena, yaramaz: 11a/1, 12a/14. 

yaya Yürüyerek, yayan: 47a/12. 

yayıl-Genişlemek, büyümek: 19a/2. 

yay Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal 

çubuk: 28a/18.  

yaz başı Yılın en sıcak mevsiminin başlangıcı: 42a/16,  

yaz-Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek: 21b/6, 25a/1, 25b/7, 32a/7, 32b/1, 

39a/14,17, 39b/6, 41a/16, 48b/10, 52b/10. 

yazu Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi, yazı: 11a/5, 

11b/3, 51a/2, 51b/11,19. 

yazul-Yazmak işi yapılmak: 26a/2,5. 

yeg İyi, daha iyi, daha üstün: 11b/6, 13b/1. 

yek (F.) Bir, tek: 12a/15.  

yem Hayvan yiyeceği: 8a/3. 

yemin (A.) Yemin, and.  

 yemin eyle-Ant içmek: 39a/11, 46a/5. 

yemin it-Ant içmek: 9a/4, 41a/11. 

yeni Kullanılmamış olan: 33b/17.  

yet-Bir ihtiyacı karşılayacak, giderecek nicelikte olmak: 27b/4, 52a/11. 

yetiş-Ulaşmak, ermek, vasıl olmak: 27a/9, 28a/11, 35b/14. 

yezdān-perest (F.) Allaha tapan, tapınan, tapınırcasına seven: 18a/12, 42a/10. 

yıḳ-Yıkmak, devirmek, bozmak: 21a/7, 40b/9. 

yıḳıl-Devrilmek, yığılmak: 6b/17, 19a/6, 28a/6,8, 40b/13, 49b/19. 

yıl Başlangıç tarihi belli olmayan on iki aylık süre, sene: 11a/11, 23a/15, 24b/2, 

52a/5. 

yılan Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı: 36a/1. 

yıldırım Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik 

boşalması. 

yıldırım miŝāl (gibi) Çok hızlı bir şekilde, hızla: 10b/1, 12a/5, 49b/6. 

yırt-Yırtmak, parçalamak: 10b/3, 44a/9. 

yi-Ağızda çiğneyerek yutmak, yemek: 9a/18, 12b/19, 33a/9, 35b/14. 

yidi Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam 7, VII: 

16a/14, 33b/9, 51a/6,10,16, 51b/12. 

yigit Güçlü ve yürekli, delikanlı: 1b/3, 8b/19, 9a/11, 17b/19, 18b/2,8, 19b/11, 

25a/14,19, 27a/5,19, 42a/2,4, 45b/7, 47b/6. 

yigirmi On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, 

XX: 1b/1, 12a/4, 15a/17, 15b/1. 
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yine Tekrar, yeniden, bir daha: 3a/1, 4b/13,14, 6a/19, 7b/1, 8a/8, 9a/10, 13b/11, 

16b/13, 18a/17, 19a/3,16, 19b/17, 20a/6, 20b/4,8,16, 21a/8,12,14, 21b/13, 

33b/16, 36b/19, 41b/13, 50a/10. 

yin-Yenmek, yenilmek: 40b/13. 

yir Yüzey, zemin, toprak: 3a/1, 9a/18, 10a/16, 12b/5, 16b/6, 17a/8, 18b/5, 

19a/14, 20a/6, 20b/20, 22b/9, 25b/15, 27a/15, 29b/3, 30b/3, 31a/9, 41a/1. 

yire ur-Yenmek, yere vurmak: 14a/2, 41a/18. 

yirinden atıl-, yirinden ṣıçra-Oturulan yerden hızla kalkmak: 6b/18, 

14a/10, 40b/11. 

yir yir Bir çok yerde: 4b/18, 33a/11. 

yirlü Taşınamayan, başka yere götürülemeyen: 2b/12. 

yoḫsa, yok ̣sa Bir düşüncenin, bir davranışın, bir tutumun ters olma ihtimalini 

anlatmak için kullanılır: 8a/10, 8b/17, 13a/18, 13b/19, 14a/14, 34a/10, 37b/10, 

43b/6, 44a/18, 47b/8. 

yok ̣ Mevcut değil, yok, hayır: 3a/8, 7a/14, 8b/4, 11a/1, 16a/13, 16b/4,13, 

17b/6, 18a/1, 18b/5, 20b/17, 23a/5,11, 24b/10, 28b/1, 30b/9, 31b/9, 32b/2,3,10, 

37b/14, 38b/4, 40a/7, 40b/16, 41a/13, 43b/5, 44a/17,19, 45a/12, 47b/7, 54a/9. 

yok ̣ it-Varlığına son vermek, ortadan kaldırmak: 6b/10.  

yok ̣ yire Hiçbir gereği ve yararı olmadan: 14a/18, 34a/12, 43b/18. 

yok ̣sa, bkz. yoḫsa. 

yol Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine 

oluşmuş, yürümeye uygun yer, yol: 3a/6, 4a/1, 5b/16, 8a/10,11, 9a/1, 10a/9, 

13b/8, 14b/2,3, 15b/15, 16a/2, 16b/8, 18a/13, 21b/4,18, 24a/6, 26b/3, 29b/5, 

30b/7, 36b/7,14, 41b/14, 47a/13, 48b/19, 52a/3.  

yol bil-Gideceği yolu ve yeri bilmek: 30a/7.  

yola git-Yolculuğa çıkmak: 11a/9.  

yolda ol-Yolculuğa çıkıp devam etmek: 5b/4.  

yolı kes-Engel olmak, engelemek: 9a/4.  

yoluna fedā ol-Birinin uğruna ölmek: 44b/5.  

yoldaş Yol arkadaşı, arkadaş: 12b/3, 16a/18, 47a/18, 50a/4. 

yoldaşlık ̣ yol arkadaşlığı. 

 yoldaşlık ̣ eyle-Bir yolcuya katılmak, birlikte gitmek: 31b/13. 

yolla-Göndermek: 29a/5. 

yolsuzlık ̣ Bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma, suistimal, kanunsuzluk:  

 yolsuzlık ̣ it-Kanunsuz iş yapmak: 28a/15. 

yuḳarı, yuk ̣aru Üst, üst taraf, yukarı: 48a/3, 49a/15, 49b/2,17, 51b/8. 

yurd İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, memleket: 43b/5. 

yut-Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek: 3a/15, 31a/16, 32a/3. 

yüce Yüksek, büyük, ulu: 23a/19, 30a/9, 47a/12. 
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yükle-Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak. 

19a/12. 

yüklet-Yüklemek işini yaptırmak: 37b/7.  

yüklen-Bir yükü taşımayı üstüne almak: 19b/6. 

yüksek Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, yüksek: 49a/3. 

yürek Kalp, yürek, gönül. 

 yüregi oyna-Ansızın heyecanlanmak veya korkmak: 43b/3. 

yüri-Adım atarak ilerlemek, gitmek, yürümek: 4a/7, 8b/15, 9b/14, 16b/7, 

21a/9, 25b/12, 26a/19, 28a/10, 30b/8,19, 31a/3, 32b/17, 49a/2,11, 49b/5,6,13. 

yüriyüş Yürümek işi veya biçimi: 31a/3. 

yüriyüvir-Hızlıca yürümek, yürümeye devam etmek: 45b/13. 

yüz Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, 

C: 8b/11, 9a/3, 12a/4, 17a/10, 19a/11, 33b/9, 39a/13,14,19, 39b/4, 40a/7, 41b/6, 

42b/11, 43a/2, 43b/19, 48a/6, 52a/12. 

yüz 1. Sima, çehre, surat: 4a/15, 13a/5, 30b/17, 31b/12,16, 43a/6, 44a/9, 2. 

Yan, taraf: 10b/10,14, 11a/1. 

 yüz ak ̣lıġı İftihar edilecek, onurlanacak durum, şeref: 53b/13.  

yüz çevir-Gösterdiği ilgiyi kesmek: 40a/8, 41a/11, 42a/10, 46a/14.  

yüz vir-Şımartmak, itibar etmek: 37b/18.  

yüzi üzere k ̣apan-Yere düşmek: 30b/13.  

yüzi üzere yıḳıl-Yere düşmek: 40b/13.  

yüzine gözine sür-Hasret gidermek: 15b/6.  

yüzleri üzere düş-Yere düşmek: 10b/16, 51b/7. 

yüzlerine gül-Dostmuş gibi görünmek: 53b/8. 

yüzden Bu nedenle, bu sebeble: 32a/14, 51a/1. 

 

-Z- 

 

żabṭ (A.) Sıkı tutma, ele geçirme. 

 żabṭ eyle-Tutmak, ele geçirmek: 6a/3, 25a/8. 

 żabṭ it-Tutmak, ele geçirmek: 41b/5. 

ẕāt (A.) Kendi: 17a/14, 44b/16, 48b/5.   

ẓāhir Ortaya çıkan, görünen, belli: 3a/11, 11b/3, 18a/4, 32a/18, 43a/8, 45b/18.   

 ẓāhir ol-Ortaya çıkmak, görünmek: 12a/1,4, 14a/1, 51a/7, 51b/1,3,4.    

zaḥm (F.) Yara: 1b/6, 16b/15, 17a/8,13,18, 18a/7, 20a/7, 29a/10, 37b/1.  

 zaḥm ur-Yara açmak: 53a/17.      

zaḥmdār Yaralı: 5b/18, 39a/5.                                 

zaḥmdār eyle-Yaralamak: 37b/13, 39a/16, 54a/5.     

zaḥmdār it-Yaralamak: 6a/2, 16b/12, 37b/5, 39a/9, 40b/6, 41b/17.      

zaḫmet (A.) Sıkıntı, eziyet, rahatsızlık. 
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 ẕaḫmet çek-Sıkıntı çekmek, eziyet çekmek: 14a/18, 51a/9.   

za‘īf (A.) Güçsüz, kuvvetsiz, takatsiz: 16b/15.   

zamān (A.) Zaman, vakit: 2b/14, 3b/12, 4a/6, 4b/14, 9b/4, 14b/10, 21b/9,10, 

24a/11, 24b/16, 30b/6, 36a/15, 39a/5, 41b/2, 42a/6, 42b/14, 43b/10, 46b/15, 

48a/6, 51a/2,3, 51b/19, 52b/1,9, 53b/6.                

zamānla Aradan süre geçtikçe, giderek: 11a/6.      

zamāne (A.) Şimdiki zaman: 9b/7, 48a/5.    

żamīr (A.) İç, içyüz: 4a/15, 14a/1.    

zar (F.) Ağlayan, inleyen. 

zar ẓor Güçlükle, zorla: 27b/14.  

ẓar (A.)Kadınların örtündüğü çarşaf, çar: 22a/15. 

żarar (A.) Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü 

sonuç: 25b/17.     

ẕārīlık ̣ Ağlama. 

 ẕārīlık ̣ it- Ağlamak, sızlamak: 15b/6. 

ẓarūret (A.) Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk: 43a/4.     

żāyi‘ (A.) Elden çıkan, kaybolan, yitik. 

 żāyi‘ ol-Yitmek, kaybolmak: 48b/9.    

zeber (F.) Üst: 49b/2,11.      

zebūn (F.) Zayıf, güçsüz, âciz. 

 zebūn ol-Güçsüz duruma düşmek: 6b/15, 17a/13, 48a/9.   

zehre (F.)Yiğitlik, cesaret, öd: 26a/19, 31a/3, 31b/3.    

zehir (F.) Zehir, ağu: 30b/2.     

zelzele (A.) Yer sarsıntısı, deprem: 49a/14.     

zemīn (F.) Yer, yeryüzü: 3b/14,18,19, 5a/5, 6b/19, 9b/17, 18b/4, 30b/5, 

31a/12, 35b/8, 36b/8, 46a/11, 52b/8.      

zengī (F.) Zenci, siyah adam: 14b/17, 15a/12, 16a/5, 16b/1, 17b/2,5, 18a/17, 

19b/2,7.      

ẕerre (A.) Çok küçük parçacık. 

 ẕerre k ̣adar En küçük biçimde, hiç: 40a/6.   

zevāl (A.) Zail olma, sona erme, yok olma: 40b/16.    

ẕevḳ (A.) Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, 

düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz. 

 ẕevḳ it-Eğlenmek: 36a/3.          

ẕevḳü ṣafā (A.) Eğlenme, keyif etme: 8a/19, 50b/2.     

zeyn (A.) Ziynet, süs, bezek. 

 zeyn ol-Süslemek: 22a/11.  

zincir (F.) Birbirine geçmişbir sıra metal halkadan oluşan bağ: 2b/16.    

zindān (F.) Karanlık, yeraltı hapishanesi: 20b/8, 21a/10,12, 22a/5, 45b/10, 

46a/17, 46b/1,2,14. 
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zinhār (F.) Sakın, asla, olmasın: 9a/13, 47b/13, 48b/12.    

 zinhār ü zinhār Asla ama asla: 11a/8.   

zīr (F.) Alt, aşağı: 8a/9.   

 zīr ü zeber ol-Alt üst olmak: 49b/2,11.    

zīrā (F.) Çünkü, şundan dolayı ki, şu sebeble: 3a/17, 6b/2, 7b/3,18, 8a/15, 

11a/17,19, 11b/15, 13a/19, 14a/12, 15a/2, 18a/10, 20a/15, 21a/11, 21b/16, 

23a/14, 23b/7, 24a/2, 31a/19, 32b/9, 35a/2, 35b/6,12, 37b/12, 39b/13, 42a/5,17, 

42b/3,12,19, 43a/9, 43b/3,17, 44b/14, 45a/15, 45b/9, 46b/12, 48b/17, 49b/5, 

50b/5.    

żiyā (A.) Işık, aydınlık: 50b/18.     

ziyāde (A.) Çok, daha çok, daha fazla: 2b/5,9, 3a/13, 7b/2,15, 8a/13, 10a/10, 

13a/11,13b/5,16, 14a/3, 16a/7,13, 16b/15, 17a/10, 19a/11, 22b/12, 23b/7, 

24a/10, 26b/1, 28b/4, 29b/10, 31b/3,14, 32a/5, 32b/6,19, 33b/15, 35a/3,12,14, 

36b/4, 38b/11, 39a/8, 39b/2, 40a/19, 40b/1,4, 41b/10, 42a/18, 42b/3,7, 43b/7, 

44a/12, 46a/18, 47b/18, 48b/15, 50a/9, 50b/11, 52b/3, 53a/2, 53b/12.        

ziyādesiyle (A.) Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla: 14a/3, 

21b/17, 44a/19, 46a/9.      

żiyāfet (A.) Ziyafet, şölen. 

żiyāfet it-Ziyafet vermek, şölen  yapmak: 7a/18, 34b/8, 35b/13.    

 żiyāfet ol-Ziyafet vermek, şölen  yapmak: 24a/12, 38b/16.    

ẕiyān (F.) Zarar, kayıp. 

ẕiyān gör-Zarar görmek: 16b/8. 

ziyāret (A.) Görmeye gitme, görüşmeye gitme: 4b/19, 13a/5.      

ziynet (A.) Süs, bezek. 

 ziynet vir-Süslemek: 38a/7.     

zor (F.) Güç, kuvvet: 2b/12, 3a/14,19, 7a/3, 12a/12, 27b/14, 51a/8.     

 zor eyle- Zorlamak, var gücüyle zorlamak: 2b/11,12,18, 3a/12,13.   

zor it- Zorlamak, var gücüyle zorlamak: 7a/2, 37a/12,17, 51a/9, 51b/2.          

ẓuhūr (A.) Ortaya çıkma, belirme, meydana gelme:  

 ẓuhūr eyle-Ortaya çıkmak, belirmek: 8b/5, 54a/2.    

 ẓuhūr it-Ortaya çıkmak, belirmek: 25b/10, 47b/11.  

ẓuhūr ol-Ortaya çıkmak, belirmek: 14a/6.     

ẓulm (A.) Zulüm, haksızlık, eziyet. 

 ẓulm it-Eziyet etmek: 20a/3.    
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ŞAHIS ADLARI İNDEKSİ 

 

 

İSİMLER METİNDE 

YER ALIŞ 

SAYISI 

METİNDE GEÇTİĞİ YERLER 

‘Abadullah 1 29b/5. 

Afrasyāb 1 24b/15.   

Allah/Allah Te‘ālā 8 2b/18, 9a/15,12a/17, 28b/8, 33a/4, 33b/4, 
40a/10, 47b/10.    

‘Anḳa 2 25b/9, 27b/11.  

‘Arabį 2 28a/4. 

Āşkār 3 17b/11, 35b/12, 49a/9.    

Baḫtek 2 42a/14,16. 

Bānū/ Mükerreme Bānū 12 16a/1, 19b/1, 20a/2,7, 20b/8, 21a/15, 22b/2,  
23a/16,17, 24b/2, 26a/13, 29b/8, 32b/6, 35a/3, 
38b/18, 39a/2, 43a/13, 44a/8, 44b/1,6, 53a/5.  
31b/19. 

Behzād 11 24a/18, 26a/8, 27b/19, 29a/11, 32a/11, 32b/14, 
34a/4,8,19,35a/17, 36b/19, 37a/18, 37b/5, 
38a/6, 39a/5.                

Ca‘fer/Ca‘fer-i Hicāzį 18 1b/10,11,13,15, 2a/8, 2b/1,7,15,19, 
3a/3,5,8,11,16,19, 3b/4,7, 4b/7.   

Cemşįd / Cemşįd-Şāh 4 13a/9,12,14, 13b/3.           

Dilāver 15 1b/3,10,12,13, 2a/13,19, 2b/7, 3a/6, 7a/11, 7b/3, 
8b/18, 15b/12, 16a/8, 35b/3, 52a/7. 

El-İbrāhįm 1 51a/4. 

Erzeng 15 24a/17, 25a/2,18, 26a/5,15, 38a/16, 39a/6,7, 
39b/3,5, 41a/17, 41b/8, 52b/9,  

53b/15,17. 

Feridūn 1 25a/4.    

Ġamḫar Çoban  6 33b/10,11, 35a/7,10,12,14. 

Ġażanfer 4 16a/7,13, 17a/2,5. 

Ġazele/Ġazele ‘Ayyār 31 4a/4, 6a/14, 6b/3, 8a/1, 9a/8,10, 10a/6,13, 
10b/5,18, 11b/10, 13b/14, 14b/1,4,36a/15,19, 
36b/3,15, 37a/6, 37b/2,6,7,15, 
38a/6,10,38b/6,7,8, 39b/14,15,16. 

Gerdesb 4 39b/2, 41b/2, 52b/17, 53b/19. 

Ĥak ̣k /Ĥaḳk ̣ Te‘ālā 6 3a/19, 4b/5, 35a/6, 47a/11, 49a/2, 50a/13. 

Ĥalįlullāh 1 47a/5.   

Ħamza/Ħamzavāri 14 1b/1,11 3b/4,12,13, 4b/2, 8b/16, 9b/2, 20b/5, 
35b/4, 36a/9, 38a/11, 42a/13, 51a/4. 

Ĥarrānį K ̣asım 1 30b/16. 

Ħaşimį 1 41b/1. 

Ĥażret-i Ca‘fer ‘aleyh-is-
selām 

1 4b/7. 

Ĥażret-i Ĥamza-i’ Śāĥib-

k ̣ırān oġlu Rüstem 
‘Alemşāh 

2 4b/1, 36a/9. 

Ĥażret-i Ĥıżır ‘aleyh-is-
selām 

4 4b/10, 14a/9, 47b/16, 48b/18. 

Ĥażret-i İbrāhįm-i 
Ĥalįlullāh 

1 47a/5. 
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Ĥıżır 8 4b/10, 11a/13, 14a/9,10,15, 47b/16, 48b/18, 
49a/8. 

Ĥicāzį 2 2a/8, 2b/7. 

Ħudā / Ħudāyı Müte‘āl 9 5b/5, 9a/16, 29b/17, 36b/4, 41a/10, 47a/14,15, 
49a/2, 52a/9. 

İsmā‘įl 1 51a/4. 

K ̣araŧus 11 2a/10,11,12,14,17, 2b/4,9,15,18,19, 3a/1. 

K ̣asım  8 4b/8, 20b/7, 31a/10, 31b/16, 37a/13, 46a/13, 
50b/3, 51b/5. 

K ̣aysūm Ābād Şāh’ı 

Ercesb Ḫān/Ercesb 

11 23b/18, 24b/6,7, 25a/7, 27b/5, 36a/8, 36b/9,10, 
38a/10,11,12.  

Keyħüsrev 1 24b/15. 

K ̣oca Ökçeoğulları 1 8a/17. 

Küştāsb 1 39b/1. 

Mālāberdi 4 9a/17, 9b/9, 10b/5,13. 

Mehyār Şāh 1 5b/9. 

Melik/Melik Ķāsım 24 4a/4, 7a/8,13, 9b/12,14, 11a/14, 13b/14,16, 
15b/11, 16b/5, 23a/16, 27a/7, 30a/14, 35a/18, 
35b/14, 38b/18,19, 42a/17,19, 45a/18, 45b/15, 
47a/14, 50b/3, 51b/5. 

Mihmārşāh 1 5a/7. 

Mihrāc 143 14b/16,17, 16a/5, 16b/18,19, 17a/4,6,9,16, 
17b/1, 18a/6,8,18, 18b/1,6,7, 19a/7,12, 
19b/1,14, 20a/4,5, 20b/10,12, 21a/8,14,18, 
22a/5,14,19, 22b/1, 23a/3, 23b/12,16, 
24a/1,3,7,15,16, 24b/1,5,8, 25a/4,10, 
25b/6,13,20, 26b/7,8,9,11,14,19, 27a/6,7,11,12, 
28a/6,10, 29a/13,15,17, 29b/2,6, 30a/4,6, 
31b/2,18,19, 32a/4,12,15,18, 32b/12, 33b/8,19, 
34a/4,12,19, 34b/9,15,16,18, 35a/3,7,12, 36a/2, 
37b/10,11,12,16,19, 38a/2,8,9, 
38b/4,6,9,10,12,18, 39a/7,8,15, 
39b/5,11,12,15,19, 40a/2,4,19, 40b/5,15, 
41a/4,14, 41b/5,8,10, 42a/1,9,15,18, 42b/15, 
43a/1,5,15, 43b/5,8,16, 44a/12, 44b/18, 
45a/5,10, 45b/5,11, 46b/1, 52b/10,11, 53a/1, 
53b/14,17,19, 54a/1, 

Muśŧafa 1 4b/1. 

Nehzād 1 24a/19. 

Nerimān/ Nerimān Şāh 9 48b/2, 50b/4,8,11, 51a/3, 51b/17, 52a/1,14, 
52b/1. 

Nigār/Beneşdir Nigār 20 13a/3, 13b/1, 15a/9, 15b/1, 20a/16, 21a/18, 
22a/1,15, 23a/11, 23b/9, 25a/15,16, 28b/3,4,15, 
30a/2, 32a/12,14, 45a/6, 45b/16. 

Nūşirevān 1 42a/13. 

‘Ömer-vāri 1 38a/8.   

Rūh-efzā 4 13a/2,4,15, 13b/5. 

Rüstem/Rüstem-i 
‘Alemşāh/Rüstem-i 
‘Alemşāh-ı Rūmį 

 3b/11,12,14,18,4b/9, 5a/3, 5b/5,7, 7a/9, 8a/6, 
8b/16, 9b/1,11,12,14, 10a/5,11,13,15, 10b/9,12, 
11a/12, 12a/1,9,11, 12b/12,14, 13a/2, 
13b/5,8,13,14a/16, 14b/2,20b/1, 25a/7, 
36a/9,10, 38a/11, 42a/6, 51a/5. 

Śāĥib-ḳırān 18 3b/16, 7b/17,19, 8b/16, 11a/19, 11b/8, 13a/12,  

14a/8, 17a/17, 18a/11, 20a/19, 30a/1, 36a/10, 
37a/9, 42a/7, 44b/15, 50b/7, 52b/17. 

Sām/Sām-ı Ṣahrā-nişīn 26 1b/3,7,8,9,11,13, 2a/3,4,6,8,9,11,13,16,18, 2b/3, 
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3a/2,3,4,6,10,11,12,18, 3b/2,8,10, 

Sehrāb/Sehrāb-ı nevcivān 35 23b/19, 27a/1, 31a/16, 32b/2, 34a/1, 34b/1, 
36a/8, 36b/10, 38a/14, 38b/1, 39b/9, 
41b/11,13,18, 42a/5, 42b/3,10,11,17, 43a/12, 
43b/8,19, 44a/1,8,11, 44b/4,5,6,8, 45b/12, 
48a/16, 48b/4, 52b/17, 53a/15, 53b/10, 54a/14. 

Server 109 1b/11, 2a/6,15,19, 2b/3, 3a/11, 3b/4, 4a/9, 
4b/11, 6a/18, 7a/5,9, 7b/4,11,14, 8a/18, 8b/1, 
9a/1,12,14, 11b/2, 12b/1, 13a/4,8, 13b/3,6, 
15b/16,19, 20a/6,12, 20b/3,8, 21b/2,18, 22a/2, 
23b/14, 26a/13, 29a/16, 29b/8,11,12, 30a/7,9, 
30b/14,17,19, 31a/8,13, 31b/5,12,14, 32b/9, 
33a/6,14,17,33b/1,2,4,8, 35a/12,13, 
35b/3,11,12,13,14,15,16, 36a/6,14, 36b/16, 
37a/2,8,15,19, 37b/6,9, 38b/9,14, 39b/19, 40a/1, 
40b/13, 41a/1, 45a/2, 45b/16, 46a/1, 46b/4,9, 
47a/3,7,15,17, 49b/13,15, 50a/1,7,13,18, 
50b/13, 51a/14,19, 51b/1,4,7, 52a/10,14,19, 

52b/2,3. 

Siyāvuş 1 24b/15. 

Süheyl 3 3b/7, 8a/8,9. 

Süleymān/Süleymānį 1 9b/19, 10b/6, 27b/12. 

Şābūr/Şabūr Türk 15 46b/1,3,9, 47a/1,6,10,16, 47b/2, 49a/11, 
49b/6,8,9,19, 50a/9,15. 

Şehzād 8 26a/8, 29a/11, 32a/11, 32b/14, 34a/4,8,19, 
35a/17, 36b/19, 37a/18, 37b/5, 38a/6, 39a/5. 

Şįrān 23 6a/19,6b/1,4,5,6,11,12,13,15,17, 
7a/2,3,5,6,8,13,15, 7b/1,2,3,12,13, 9a/8. 

Ŧahūn / Ŧahūn-ı Zengį 14 14b/16, 15a/12,17, 15b/19, 16a/1,4,17, 16b/1,5, 
17a/1, 17b/4, 18a/19, 19b/2,6. 

Ŧamġāc 9 39a/15,18, 39b/4,5, 41b/9, 44a/6, 52b/9, 
53b/15,18. 

Te‘ālā 5 45b/3. 

Türk 15 16a/7, 17a/3, 24a/7,9, 25b/9, 34a/19, 34b/3, 
37a/15, 37b/16, 38a/17, 46b/2,47a/1,6,16, 
49a/12. 

Üşter / Üşter Mālāberdi 11 9a/17, 9b/9,11,15, 10a/1, 10b/2,5,13,14,17,18, 
11a/15,16, 11b/7, 14b/4.  
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YER ADLARI İNDEKSİ 

 

 

AD METİNDE YER ALIŞ 

SAYISI 

METİNDE  GEÇTİĞİ 

YERLER 

Baḫtek 2 42a/14,16. 

Belħ 4 24a/16, 37b/6, 39a/6, 
41a/3,17, 50a/14.               

Buħara 1 50a/14.          

Bulġar 1 3b/13.          

Cezįre-i Şįrān 1 6b/1,4. 

Ħānyā 1 38b/2. 

Ĥicāz 2 22a/12, 46a/11. 

K ̣af / Kūh-ı K ̣af 1 52a/1. 

K ̣apumiye 1 5b/10. 

K ̣umaň 1 21a/4. 

Rūm 1 46a/11. 

Süleymāniye 1 5b/13. 

Ṭur 1 48b/7. 

Tūrān/Tūrān-ı zemįn 7 14b/16, 22a/11, 36b/7, 
39b/10, 41b/7, 50a/14, 52b/9. 

Türkistān 

 

 

9 

 

 

14b/3, 23a/2, 24a/16, 35b/19, 
36a/1,12, 41b/7, 46a/15, 
52b/17. 
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SONUÇ 

 

Çalışmamızda Hamzanāme yazmasının çeviri yazısı yapıldıktan sonra 

şekil, dil üslûp özellikleri, kişi, zaman mekān ve motif yapısının incelenmesi ve 

Hamzanāmelerin Türk Edebiyatı içindeki yerinin ortaya konulması bizi şu 

sonuçlara götürmektedir: 13. yüzyılda Peygamberin hayatından bahseden, dini-

destânî içerikli, halkın anlayabileceği şekilde sade dille yazılmış birkaç hikâye 

ve Hz. Ali’nin cenklerini anlatan destânî hikâyelerin hemen ardından 14. 

yüzyılda Hz. Muhammed’in amcası olan Hz. Hamza’nın macera dolu hayatı ve 

cenkleri çevresinde “Hamzanâme” adlı büyük destânî hikâyeler yazılmıştır. 

Hamzanâmeler zengin ve karmaşık bir olay yapısına sahip olduğu için her dilde 

farklı Hamzanâmeler oluşmuştur. 

 

Türkçe Hamzanâmeler ilk kez 16. yüzyılda Hamzavî tarafından yazıya 

geçirilmiştir. Hamzavî’nin eseri zamanla daha da yayılmış, özellikle Yeniçeri 

Ocaklarında, sınır boyu kalelerinde, kahvehanelerde el yazması kitaplardan 

okunmuş veya meddahlar tarafından anlatılmıştır. Kur’an-ı Kerim, hadisler, 

İslam tarihi, Arap ve Fars kültürü Hamzanāmelere kaynaklık etmektedir. 

 
Hamzanāme’nin bu cildi 57 varaklık mensur bir eserdir. 

Hamzanāme’nin yazım tarihi ve yazarı belli değildir. Eser, Hz. Hamza ve 
Nuşirevān gibi tarihi kişilikleri anlattığı halde olay örgüsü, mekân ve zaman 
yönünden bir masal zeminine oturtulmuştur. Özünde İslâmiyeti yayma gayreti 
olan Hamzanâmelerde, büyük oranda gayri Müslimlerle yapılan savaşlar vs. 
anlatılır. Eserimiz dikkatli bir şekilde incelendiğinde Kur’an-ı Kerim, hadisler, 
İslam tarihi, Arap ve Fars kültürünün Hamzanāmelere kaynaklık ettiği 
görülmektedir. 

 

Hamzanāme’de, Nuşirevân’ın peygamberin yaşadığı bir dönemde İran 

hükümdarı olduğu ve VII. yüzyılda konunun geçtiği gösterilebilir. Ancak anlatı, 

masal, destan, efsane zemininde olduğu için destanın zamanı konusunda kesin 

bir yargıya varılamaz. Süngü, kılıç, ok ve yay kahramanın en büyük 

yardımcısıdır. Bunlar kahramanın kuvvetine göre sıradan ve olağanüstü 

özelliklere sahiptirler. İran mitolojisinin kahramanlarının kılıçlarını bulan 

kahramanların güçlerine güç eklenmiştir. Destan motiflerinin vazgeçilmez 

motifi olan at motifi eserde yer alır. Aşkar adlı doğaüstü güce sahip at, Hz. 

Hamza’nın gücüne güç katan yeri geldiğinde ona arkadaşlık eden önemli bir 

varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Sonuç olarak Hamzanâme, İslam ve Türk kültüründen de beslendiği 

hâlde Fars kültürü etkisini çok daha yoğun taşımaktadır. Bu da eserin Fars 

edebiyatından çeviri olması fikrini pekiştiren bir özelliktir. 

 

 

 



170 
 

DEĞERLENDİRME 

 

İnceleme konumuz olan Hamzanâme’nin bu 29. cildi hakkında şunları 

söyleyebiliriz: Eserin net olarak yazım tarihi ve yazarı bilinmediği için ait 

olduğu dönem hakkında bir sonuca varmak güçleşmiş ve dili hakkında bir 

tespitte bulunmamuz zorlaşmıştır. Bu nedenle metnin çeviri yazısı yapılırken 

yazıldığı dönem hakkında kesin bir kanımız olmadığı için metnin imlasına 

bağlı kalınmıştır. Eserde bazı harfler silik veya kötü yazıldığından dolayı 

okumakta güçlük çekildi. Bazı yerlerde de aynı kelime farklı olarak yazıldığı 

için okumak zorlaşmıştır. Bu nedenle eserin İstanbul nüshası ile Sermet Çifter  

nüshasının karşılaştırmalı bir çalışması yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi 

nüshası esas alınmış olup İstanbul Üniversitesi nüshası ile Yapı Kredi nüshası 

karşılaştırılarak eksik bölümler giderilmiştir. İki nüshanın transkripsiyonlu 

olarak okunup değerlendirmesi yapıldığında dilinin Eski Anadolu Türkçesinin 

dil hususiyetlerini taşıdığı görülmektedir. İki nüshanın da bütün varakları nesir 

cümlelerinden oluşmaktadır. Eserde cin, peri, dev, Kaf Dağı vb. destan ve 

efsane motiflerinin de kullanıldığı göze çarpar. Destanın kalıp bir ifadeyle 

başladığını gerek savaş sahnelerinde gerekse mekân ve olay geçişlerinde kalıp 

cümlelerin kullanıldığını, deyimlerin çok sık kullanıldığını ve eserin o günkü 

dil yapısı ile karşılaştırıldığında toplum için sanat kaygısı gözetilerek de 

yazıldığı için sade bir dille oluşturulduğunu belirtebiliriz.  

 

Metnin uzun süren sözlük çalışması sonucunda hem dilimize yerleşen 

Arapça ve Farsça kelimeleri hem de bugün Anadolu ağızlarında yaşayan birçok 

kelimeyi barındıran bir eser olduğu görülmüştür.  

 

Metindeki şahıs ve yer adlarının yer aldığı indeks ile Hamzanâme’nin 

hem çok sayıda kahramanın hem de değişik coğrafyalarda geçen olayların yer 

aldığı da tespit edilmiştir. İstanbul Üniversitesi ve Yapı Kredi nüshalarının 

karşılaştırılması sonucu yapılan bu kapsamlı “metin-sözlük-indeks” çalışması 

ile Hamzanâme’nin Eski Anadolu Türkçesinin en değerli mensur eserlerinden 

birisi olduğu ortaya konulmaya ve Eski Anadolu Türkçesine ait önemli bir eser 

daha günümüz Türkçesine kazandırılmaya çalışılmıştır.       
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