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ÖZ 

 

                Hamzanâme, Hz. Hamza’nın maceralı hayatı ve yapmış olduğu savaşları 

anlatılan destani halk hikāyelerin adıdır. 

 

               Hz. Hamza’nın İslam dini uğruna yapmış olduğu savaşlarla müslümanların 

arasında simgesel bir kahraman haline gelmiştir. Hamzanâmeler, İslam coğrafyasının 

farklı mekānlarında meddahlar tarafında anlatarak günümüze kadar gelmiştir. 

 

               Hz. Hamza’nın menkıbevî hayatı 14. yüzyılda halk hikâyecileri tarafından 

Anadolu’da, Hamzanâme adıyla anlatılmaya başlanmıştır. Hamzavî tarafından yazıya 

geçirildiğini bilinmektedir. Türkler tarafından şekillenen bu eser, millî bir hüviyet 

kazanmış ve Türkler arasında itibar görmüştür. Hz. Hamza’yı merkeze alarak anlatılan 

hadiseler; kahramanlık, cesaret, adalet, hak ve hukuk duygularını amaçlamıştır. 

 

              Hamzanâme adlı eserin toplamda bilinen yetmiş iki cildi vardır. Biz 

çalışmamızda Hamzanâme’nin altıncı cildin birinci kısmını ele aldık. Öncelikle metnin 

transkripsiyonlu çevirisini yaptık. Ardından metnin özetini hazırladık. Daha sonra 

metnin tüm söz varlığını yansıtan kapsamlı bir sözlük oluşturduk. 

 

Anahtar Kelimeler: Hamza-nâme, Hamzavî, 14. Yüzyıl, Eski Anadolu Türkçesi, 

Destansı hikâye. 

 

                                                         ABSTRACT 

 

                  Hamzaname is the name of legendery societystories which tells about 

Prophet Hamza’s adventunous life and his wars. 

 

                  Hz. Hamza, who attended in wars for the soke of Islam, has became a 

symbolic heco amang Muslim societies. Hamzaname’s perpetuated by starytellers in 

differend places in all İslamic religions. 

 

                 The life of Hz. Hamza began to be told by starytellers in Anatolia in 14th 

century. It was know that written by Hamzavi. That work, whicw was farmed by Turks, 

gained a national and reputation among Turks. Events that was told by focusing an 

Propthet Hamza, intend the emotion of heroism, courage, justice, right and low. 

 

                  Hamzaname has seventy two volumes in total. We in our work, handled first 

part of sixty volume of Hamzaname. First we have made transcripted tranlation of the 

text. Then we prepared a summary of the tex. Finally we formed a comprehensive 

vocabulary reflecting all word presence of the text. 

 

Keywords: Hamzaname, Hamzavi, 14th century, Old Anatolian Turkish, Legendary 

Story. 
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                                                                    ÖN SÖZ 

  

                14. yüzyılda Hamzavî tarafından kaleme alınmış olan Hamzanâme, Eski 

Anadolu Türkçe sahasında sade nesirle yazılmış ilk örneklerinden biridir. Bu eser, 

Klasik Türk edebiyatı ve Halk edebiyatı açısında önemli bir yere sahiptir. İçinde 

barındırdığı söz varlığıyla gramer özelikleriyle her iki Türk edebiyatı alanını teşkil 

etmektedir. Eserin hem muhteva hem de biçimsel olarak incelediğimizde Eski Anadolu 

dil özelliklerini rahatlıkla görebiliriz. Özellikle destân, masal ve hikâyede kullanılan 

birçok motifi de barındıran bu türün halk edebiyatı nesrinin içinde taşıdığı önemi ortaya 

koymaktır. 

               Yapmış olduğumuz çalışmada esas alınan nüsha, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakütesi Nadir Eserler Kitaplığında kayıtlı olan Hamzanâme’nin 6. Cildin 

birinci bölümüdür. Bu eser 100 varaktan müteşekkildir. Okuduğumuz metninde hareke 

kullanılmaması münasebetiyle, Latin harflerine aktarırken Eski Anadolu Türkçesinin dil 

hususiyetleri göz önünde bulundurulmuştur. 

               Bu çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Hamzavî ve 

Hamzanâme hakkında bilgiler verilmiş, metnin dil ve anlatım özellikleri belirtilmiştir. 

Ardından metinde yer alan kelimelerin dillere göre sayısal değerleri ve oranları 

gösterilmiştir. Birinci bölümün son kısmında ise metnin özet kısmı sunulmuştur. 

               İkinci bölümde Hamzanâme’nin 6. Cildin birinci bölümü Eski Anadolu 

Türkçesinin dil hususiyetleri ön planda tutularak transkribe edilmiştir.  

               Üçüncü bölümde ise söz varlığı açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan 

metnin sözlüğü hazırlanmıştır. Bu kısımda eserde geçen tüm kelimelerin metindeki 

anlamları verilmeye çalışılmıştır. Her bir sözcük için kökeni, sözlük anlamı, kaç adet 

geçtiği ve hangi varakta, hangi satırda bulunduğu tek tek belirtilmiştir. 

               Sonuç kısmında yaptığımız çalışmayla ilgili olarak vardığımız nihai sonuçlar 

ve değerlendirmeler belirtilmeye çalışılmıştır. Kaynakça kısmında ise faydalanmış 

olduğumuz eserler belirtilmiştir.  

               En son kısımda araştırmacıların karşılaştırma yapabilmeleri için Arap harfli 

orijinal nüshanın tıpkıbasımı bulunmaktadır. 

               Çalışma konumun tespitinde, metnin orijinaline ulaşmamda ve metni 

okumamda yardımlarını esirgemeyen ve tavsiyeleriyle tezimin hazırlanma aşamasında 

destek olan Sayın Hocam Prof. Dr. Muhammet YELTEN’e teşekkür ederim. 

 

 

 

 

                                                                                                           Yaşar YILMAZ 
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GİRİŞ 

 

              Sözlü kültür, sözlü gelenek veya geleneksel kültür kavramlarıyla da karşılanan 

sözlü anlatımlar, kuşaktan kuşağa veya aynı kuşak içinde aktarılan, edebî niteliği olan 

veya olmayan ve bütün halk tarafından davranış, tutum, norm ve inançların dayandığı 

referanslar olarak belirlenen, bu bağlamda göndermeler içeren çeşitli anlatım biçimlerini 

içermektedir. Mitler, efsaneler, destanlar, halk hikâyeleri, masallar gibi anlatılar sözlü 

kültürün ürünleridir. Tarih boyunca insanlar çok farklı kültür ortaya koymuşlar. Bu 

kültürlere genel olarak baktığımızda halkın duygu ve düşüncelerini, yaşama ve dünyaya 

bakışını yansıtır. 

              Her topluluk sadece kendi kültürüne bağlı olarak yaşamamıştır. Karşılaştıkları 

toplulukların kültüründen etkilendiği gibi o toplulukların kültürünü de etkilemişler. 

Zaman zaman kültür alış-verişinden de bulunmuşlar. Türkler, İslamiyet’i 

benimsemesiyle beraber İslam kültüründen etkilenerek yaşam biçimlerini 

değiştirdiklerini görmekteyiz. 

               İslamiyet öncesi genel olarak sözlü bir kültür bulunurken İslamiyet sonrası 

daha çok yazılı bir kültür haline dönüşmüştür. Sözlü halk anlatılarından biri de 

destanlardır. Destanlar sözlü kültürün en önemli ürünlerinden biridir. Destanlar farklı 

işlevlerde bulunurlar. Destanların asıl önemli işlevi ise millî duygularımızı canlı tutması 

ve tarihî, kültürel mirasımıza sahip çıkmamız için gerekli olan ulus olma bilincimizi 

korumasıdır. İslam dini ortaya çıkmasıyla beraber dini içerikli destanlar da ortaya 

çıkmaya başlamıştır. İslam coğrafyasından İslamiyet’i yaymak için çeşitli savaşlar 

yapmışlardır. Bu savaşlarda bazı kişiler önemli görevlerde bulunarak halk tarafından 

kahraman olarak benimsenmiştir. Zaman içinde bu kişilerin yapmış oldukları 

kahramanlıkları destanlaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bu kahramanlardan biri de Hz. 

Hamza’dır. Hz. Hamza’nın hayatı ve savaşları anlatıldığı eser de Hamza-name’dir. 

 

 

 

                                                                                                        Yaşar YILMAZ 

 

                                                                                                                      2018 
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                                                                     BİRİNCİ BÖLÜM  

  

                                                      HAMZAVÎ VE HAMZANÂMELER 

 

1. HAMZAVÎ 

 

               Hamzavî hakkında bibliyografik eserlerde yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Eldeki bilgiler kendi eserinden edinilenden ibarettir. Hamzavî, yazmış olduğu eserinin 

adı ile ün kazanmıştır.  Hamzavî’nin nerede doğduğu, nerede yaşadığı ve ne zaman 

öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. 14. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin 

edilen Emîr Süleyman’ın musahiplerinden şair Ahmedî’nin kardeşi olduğu rivayet 

edilmektedir. 
1
 

                Hamzavî’nin Hamzanâme dışında İskendernâme (Kıssa-i İskender) adlı eseri 

bulunmaktadır. Bu eserde Büyük İskender’in hikâyeleri anlatılmıştır. Bugün için bu iki 

eser dışında bilinen başka bir eseri yoktur. Hamzavî’nin en önemli özelliği eserlerini 

sade bir dille yazmış olmasıdır.   

                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
 

 

2. HAMZANÂMELER 

 

                Eski Anadolu Türkçesi, Türkçenin önemli evrelerinden bir tanesidir. 13 ve 15. 

Yüzyıllar arasında eserlere önem vermişler. EAT, bir geçiş evresidir. Bu evreye 

baktığımızda metin olarak çok zengindir. Kelime sayısı oldukça fazladır. Bu dönemdeki 

eserler yabancı kelimeler ve yerli kelimeler bir arada kullanılmıştır. Eserler sade ve 

anlaşılır bir dille yazmaya önem vermişler. Ancak karışık dilli eserler bu dönemde 

karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu dönemde farklı alanlarda eserler çoğalmıştır. 

Bunlardan bir tanesi de bu dönemde yazıya geçirilmiş olan Hamzanamelerdir. 

                 Hamzanâmeler’in doğuşuyla ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Nurettin 

Albayrak’ın, Takiyyüddün İbn-i Teymiyye’ye (ö. 728/1328) dayandırdığı bir rivayette, 

Halife Harun Reşit zamanında Suriye Türkmenleri’nin arasında yaşayan, kahramanlık ve 

yiğitliği ile meşhur Hamza bin Abdullah el- Harici adına bir bey vardır. Bu beyin 

kahramanlık menkıbelerinin o dönem Türkmen boyları arasında dilden dile dolaşır. Bu 

menkıbelerin Hz. Hamza ile pek ilgisi bulunmamaktadır. 
3
 

                                                           
1
 Abdullah Uçman, “Hamzanâme”, Büyük Türk Klasikleri: Tarih, Antoloji, Ansiklopedi, c. 1, Ötüken yay., 

İstanbul: 1985, s. 375. 
2
   M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları 1, Akçağ yay., Ankara: 2004, s. 190. 

3
 Nurettin Albayrak, “Hamzanâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 15, Diyanet yay., İstanbul: 1997, s. 517. 
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                 Hz. Muhammed’in (SAV) amcası ve süt kardeşi olan Hz. Hamza’nın hayatı 

ve kahramanlıklarının anlatıldığı “Hamzanâme” adlı destanî hikayeler aslen Arap 

kaynaklıdır. Daha sonra Farslar aracılığıyla Türk Edebiyatı’na geçmiştir. Hz. Hamza’nın 

maceralarının anlatıldığı bu eserler Araplar arasında Sîretü Hamza, Esmârü’l-Hamza; 

İranlılar’da Kıssa-i Emîr Hamza, Kitâb-ı Rümûz-ı Hamza, Dâstân-ı Emîr Hamza; 

Türkler’de ise Hamzanâme olarak bilinmektedir. 
4
 

                 Eski Anadolu Türkçesi’nin önemli kaynaklarından olan Hamzanâme; Vasfi 

Mahir Kocatürk, önemli bir iddiada bulunarak, Anadolu’da oluşan ilk İslami 

kahramanlık destanlarının Hamzanâmeler olduğunu ileri sürer. Hz. Hamza hikâyelerinin 

anlatılmaya başlanması IX. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır ve XIV. 

yüzyılda yazıya geçirilmiştir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında Hamzavî tarafından kaleme 

alınmıştır.
5
 

                 Hz. Hamza’nın kahramanlık öyküleri ilk olarak Araplar arasında yaygınlık 

kazanmıştır. Araplar arasında Sîret-ü Hamza, Esmârü’l-Hamza gibi isimlerle yaygınlık 

kazanan anlatılar zamanla İran coğrafyasına geçmiş oradan da Kıssa-i Emîr Hamza, 

Kitâb-ı Rümûz-ı Hamza, Dâstân-ı Emîr Hamza gibi isimlerle anılmıştır. Geçtiği 

coğrafyaların etkisiyle masalsı ve efsanevi özelliklere bürünen hikâyeler, Türkler 

arasında Hamzanâme adıyla meşhur olmuştur. Bu anlatılar halk arasında oldukça rağbet 

görmüş ve halk kahvehanelerinden Yeniçeri ortalarına hatta sınır kalelerine kadar geniş 

bir yelpazede kendisine okunma alanları bulmuştur.
6
  

               Hamza’nın kahramanlıklarıyla farklı toplumlar tarafından takdir görmüş bir 

şahsiyet olarak tarihe geçmiştir. Hamzaname her ne kadar milli bir destan niteliği 

taşımasa da Türkler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu destanda Eski Türklerdeki 

“Alp tipi’’ kahramanlıkla benzerlik taşıdığı için mili bilinci uyandırmaktadır. 

               Hamzanâme ilk yazıldığında kaç cilt olarak tertip edildiği bilinmemektedir. 

Prof.Dr. Muhammet Yelten eserin tamamının 72 cilt olduğunu tespit etmiştir. Yelten 

makalesinde aynı zamanda eserin bütün Türkiye kütüphanelerdeki 70 cildin künyelerini 

kaydetmiş bugün için elde olmayan yalnız 40 ve 42. ciltler kaldığını ifade etmiştir 
7
 

 

2.1. HAMZANAME (6. CİLT 1. KISIM) 

 

Hamzaname’nin  (6. cilt) elimizde altı nüshası bulunmaktadır. 

 

1.İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eski Eserler Bölümü, Nu. TY 01089. (125 

varak) 

2.İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eski Eserler Bölümü, Nu. TY 01115. (42 

varak) 

                                                           
4
 Muhammet Yelten, “Türk Edebiyatında 15. Yüzyıldan Bir Nesir Kesiti Olarak Hamzanâme’nin Hitap Ettiği 

Zümreler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic Volume 8/13Fall, 2013, p. 179-247, ANKARA-TURKEY 
5
 Vasfi Mahir Kocatürk, “Büyük Türk Edebiyatı Tarihi”, Edebiyat Kitabevi, Ankara: 1970, s. 191-192 

6
 Prof. Dr. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1986, s. 369. 

7
 Muhammet Yelten, “Hamzanâme’nin Yeni Ciltleri Ve Okuma Mekânları”, Turkish Studies - International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 
151-165, ANKARA-TURKEY 
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3.İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eski Eserler Bölümü, Nu. TY 01128. (69 

varak) 

4.Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, S. Özege Kitapları, Nu. 18731. 

5.Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Y- 0483. (107 varak) 

6.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Nd. 2496. (238 

varak) 

 

                 Biz bütün nüshaları inceleyip en hacimlisi olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi, Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunun nüshayı esas aldık. Nüsha yüz 

varaktan oluşmaktadır. Her bir sayfası 15 satırdan meydana gelmektedir. Ancak 1b=8, 

2a=17, 38b=16, 56a=16, 56b=16, 100a=11 satırdan oluşmaktadır. Eser, Eski Anadolu 

Türkçenin dil hususiyetlerine uygun bir biçimde yazılmıştır. 

                Nüshaların tamamı harekesiz olarak yazılmıştır. Eserin ilk iki sayfası eksik 

olduğunu tespit ettik. Eksik yerleri diğer nüshalardan yararlanarak tamamladık. Metnin 

tertibinde nüshanın tamamlanmadığını fark edip İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi, Eski Eserler Bölümünde kayıtlı olan nüshadan tamamlayarak hikâyeyi 

eksiksiz hale getirdik. 

 

2.2 HAMZANÂMENİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ  (6. CİLT) 

 

              Hamzanâmeler; XIII. yüzyıldan başlayarak XV. yüzyılın sonuna kadar süren 

Eski Anadolu Türkçesinin etkisi altında kalarak gelişen sade nesrin ilk örneklerindendir. 

Çalışma sahamızı teşkil eden Hamzanâme’nin 6. Cildin birinci kısmı hem fonetik hem 

de morfolojik açıdan bu dönemin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.  

              Bütün halk hikayeleri kalıplaşmış bir formelle başlar. Hamzaname de bir halk 

hikayesi olduğu için böyle bir ifadeyle başlamıştır. 

  

1b/1 Rāviyān-i aẖbār ve nāḳilānı āsār ve muḥaddisān -i rüzigār 1b/2 şöyle naḳl ve 

beyān olunur ki. 

            Eserde dikkat çeken özelliklerden biri yardımcı filleri sıkça kullandığını 

görmekteyiz. Özelikle eyle- it- kıl- ol- gibi yardımcı fiiller metinde çokça geçmesi eserin 

sade bir dille yazıldığının göstergesidir. Birkaç örneği aşağıda verilmektedir, 

. 

laʿīnler fırṣāt bulup 34b/1. 

 

baʿd eşehr-i Ḳayṣer’iye öñüne gelüp ḳonup ḳarār eylediler. 1b/5. 

 

öldür ki Ḥamza’ya żiyafet idüp 2a/1.   

 

bu ḥammām bünyādına meşġūl oldılar. 2a/9. 

 

bu yaḳında bir müferraḥ ḥammām yapdurdum 3b/3. 

 

25b/15 yaġma ḳılup ol gün istirāḥat idüp. 
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              Metnin içerisinde başka dillerden alınmış çok sayıda sözcük bulunmaktadır. 

Arapça ve Farsça ağırlıklı olan alıntı yabancı sözcükler arasında İtalyanca, Yunanca 

hatta Gürcüce sözcüklere bile rastlanmaktadır. Bu sözcükleri ne kadar kullanıldıklarını 

illerde toplam olarak verilmiştir. 

              Metin içinde Arapça ve Farsça tamlamalar kullanarak metni daha sanatlı hale 

getirilmiştir. Birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

 

cühūd-i mevcūd ola (a) 28a/8 

 

ʿadāvet-ı dīniye (a) 27b/15, 28a/5 

 

diyār-ı Mıṣır (f) 29b/1 

 

seyr-i temāşa (f) 29b/2 

 

Metinde şahıs adı çokça geçmektedir. Şahısların adlarına genellikle konumları, 

memleketleri ve davranışları göz önünde bulundurularak yer verilmiştir. 

 

28a/7 yanında Baḥtek gibi bir kör gözlü şeyṭān 28a/8 cühūd-i mevcūd ola işte bunlara 

daẖı 28a/9 mektūb gelmiş imdi 

 

Amma Berḳ-ı pāy-ı 34b/11 Yemeni anda idi. 

 

86b/6 senüñ intiḳāmını alur ḳarındaşuñ Büşra 86b/7 vaḳīfdır. 

 

92b/2 münāsib birer ḳat ālāt-i ḥarb ve tiġ Daḥḥāk-ı Māri 92b/3 ve on binüñ arayına 

ḥabbe ḳodum 

 

31a/2 dört yüz müteʿayyin begler ki evvela Lendühā 31a/3 ve ʿÖmer Maʿdi Setefenos-i 

Yunāni ve İstefonos-i 31a/4 Yunāni ve Muḳbil-i pelenk-pūş ve Muḳbil-i yek 31a/5  

ḍarb-ı zevi-yi el-ẖumār būy-ı el-ẖumār ve Saʿid 31a/6 bin Ebu Vāḳḳaṣ ve Ğaşmişam 

Menzer, Ḳays 31a/7 bin Nuʿmān, Saʿid-i Yemeni, Ṭoḳ-i ʿIraḳī, Merd-i Efkan-i 

031a/08  Yemeni Leys-i Yedevi ve Veys-i Yedevi Esed-i 31a/9 Mār-gīr Tumār-ı Şīr-gīr 

ve Saʿid-i Şīr-gīr 
 

66b/7 ḥālā Semender Şāh oġlum Ḥamza’yı Ferīdūn 66b/8 ābādda ḥabs eylemişdir. 

 

83b/5 eyitdi: “Ben vaḳʿamda Ḫażreti İbrāhim Ḫalilullāh’ı 83b/6 gördüm. 

 

21b/5 var idi. Birine Hārun-ı Mıṣrī 21b/6 birine Ḳaruni Mıṣrį dirler idi. 

 

92a/7 Ol dem Ḫażret-i Ḫıżır ʿAleyhisselām ẓuhūr 92a/8 idüp 

 

87b/3 İbrāhim’den ve nesl-i İsmāʿīl’den Ḥamza-nām 87b/4 bir serveri nāmdār bu 

ḳadar gündür neydi. 

 



 
 

16 
 

65b/9 zemān ki ʿÖmer ibn-Ümmiye-i Żamīr ile Muḳbili Zerrīn Kemer 65b/10  

Medāyin’den ayrıldılar. 

 

22b/6 görmezmisin ki Nūşirevān yoḳdur. 

 

30b/3 ʿÖmer ʿAyyār eyitdi: 

 

30a/15 eyitdiler. “Yā Șāḥibḳırān nolaydı. 

 

68a/10 anıñçün Selim Şāh’uñ muḳārreplerinden ġayrı 68a/11 kimsenüñ maʿlūmı 

degüldir. 

 

32a/15 baʿde Șumāt Şāh’ı gelüp ibrişim ḳoyalar, 

 

85a/3 Süleyman Şāh ideyüm didi atam sözüñ 85a/4 ķabul etmedi. 

 

86a/14 Bu kez Zühre Bānū da Selim Şāh’a neyleyüp anamın 

 

                Olaylara dayalı tarzda sürüp giden ifadeler rivayetlerle daha da 

genişletilmektedir. Yazar olayları ayrıntılı olarak açıklamak istediği zaman “rāvī öyle 

rivāyet ider” vb. sözlerle konuyu uzatma yolunu izler. 

 

 95b/11 rāvi öyle rivāyet ider ki meger 95b/12 İsfendiyār Mellāḥ ol gice Ḥamza’nuñ 

95b/13 ḳapundan görince bunlardan geri ḳalup 95b/14 daẖı ayrılup bir yirde durup 

95b/15 ḳulaḳ misāfiri oldı 

 

                Halk dilinde kullanılan “bre, hey, ya” gibi hitap kavramları metin 

örgülenmesinde sıkça geçmektedi. 

 

 7a/7 eyitdi: “Bre medet tīz var Ḥamza’ya söyle ṭaşra 7a/8 çıḳın.” didi. Mederān-ı 

Ḫilekār ise 7a/9 aġzısı tutmuş. 

 

7b/6 çıḳup ʿÖmer’e bulışup “Bre ne ẖaber gerçek mi yā ʿÖmer” 7b/7 didükde ʿÖmer 

eyitdi: 

 

28b/5 “Ḫoş yā nice idelüm. Hey begler, emīr Allah’ındır 

 

30b/10 eyitdi: “Be hey ʿAyyār nice idelüm bir yire kim 30b/11 daʿvet olana varmam 

dimek olmaz. 

 

Günümüzde varlığını sürdüren bazı deyimler, metinde mânâ derinliğini ve zenginliğini 

sağlamak gayesiyle kullanılmıştır. 

 

54a/6 Lendihan’uñ da ʿaḳlı gitmişdi. 

 

34b/15 işitdükde āh idüp ʿaḳlı gitdi. 
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17a/6 ol yaḳılanuñ ʿaḳlı gelür 

 

50b/5 buldı. Baʿde baş ḳaldırup eyitdi: 

 

Bu 29b/9 kez birḳaç gün Semender Şāh baş göstermeyüp 

 

43b/14 diyüp ẖaber göndere Ḫocan’uñ cān başına 043b/15  ṣıçrayup eyitdi:  

‘ 

40b/10 cān virdi 

 

93b/6 beglere emr eyledi. Cengden el çeküp 

 

Baʿde 11b/15 yol kesüp ḳārbān urmaġa başladılar. 

 

99a/13 ẓulm ḳaṣdı eyleme. 

 

Hikayede geçen olaylarda gemi, deniz, gemicilik ve denizcilikle ilgili kavramlar göze 

çarpmaktadır. 

 

45b/3 gemi ḥāżır idüp 

 

66a/7 gemiler var iskelelerde yaturlar bir bir.  

 

66a/8 Gemiciler ẖalḳa olup oturmuşlar.  

 

İçinde 66a/9 otuz miḳdār gemiciler ʿişret iderler. 

 

Metinde Kur’an-ı Kerim’de yer alan Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Süleyman gizemli 

kişiliğiyle manevi sırlara mazhar olmuş Hz. Hızır gibi zatların isimlerine rastlamak 

mümkündür.   

 

84a/14 görüp sübẖānallah Ṣıddıḳ Yā Ḫalilullah didi: 

 

83b/5 eyitdi: “Ben vaḳʿamda Ḫażreti İbrāhim Ḫalilullāh’ı 83b/6  gördüm. 

 

87b/3 İbrāhim’den ve nesl-i İsmāʿīl’den Ḥamza-nām 

 

92a/7 Ol dem ẖażret-i Ḫıżır ʿAleyhisselām ẓuhūr 

 

Eserde masallara ait unsurlar davardır. Masallarda geçen Kaf Dağı gibi hayali mekânlar: 

 

Ḳāf 58b/2 daġından boşanmış diyü siyāhī 

 

Eserde olaylar geniş bir coğrafyada geçmektedir. Hindistan, Anadolu, Rodos, Mekke, 

Yemen, Mısır, Sudan Hicaz, Şiraz, Şiran gibi diyarlar yer almaktadır. Dönemin diğer 

yazılı kaynaklarında geçtiği şekilde Anadolu’dan bahsedilirken “Rūm” ifadesi 

kullanılmıştır 
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27b/4 Yemen ḳıssasın diyār-ı Hind’e zehir 

 

31a/10 bunın emsāli yetmiş ʿArab dilāveri  

 

31a/11 yüz Ḫicāz, Yemen, Hind dilaverleri 

 

58a/8 ziyādesiyle riʿāyetler idüb yine Mıṣır’a 

 

 58a/11 Hindistān Lendühā bin Suʿdān ol dereden 

 

3a/2 Server-i ‘Ālem daẖı begleri ile Ḳayṣer-i Rūm’ūn sarāyuna 

 

45b/11 ol ḳalʿa Rodos dirler 

 

23b/12 urup eyitdi: “Ḳanı ol Mekke’den ẓuhūr 

 

11b/6 Ḳalʿa-i Şirāz dirler 

 

Vādi-i 11b/11 Şirāne geldiler 

 

Metinde “nazal nun” ile yazılması gereken genitif eki, ikinci tekil ve ikinci çoğul şahıs 

iyelik ekleri bazı yerlerde “nun” ( ) ن ile yazılmıştır. 

 

10a/6 sözün ṭutmazsın eger 

 

Metinde “nun” ( ) ن ile yazılması gereken –n akuzatif ekinin de bazı yerlerde “kef” ( ( )ك 

nazal nun) ile yazıldığı da görülmektedi. 

 

15a/10 gelmeden murāduñ 

 

77a/12 cevāblaruñ 

 

Metnin içerisinde başka dillerden alınmış çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Arapça ve 

Farsça ağırlıklı olan alıntı yabancı sözcükler arasında Rumca, Yunanca ve İtalyaanca 

elimeler de buunmaktadır. 

 

38a/07 geçirüb helāk ideriz (a) 

 

39b/12 Cühūdı görün’’ didi.(a) 

 

41a/6 nā-bekār hāy ben bile helāk olayazdım.(f) 

 

53a/1 geçürürken nā-gāh (f) 

 

ẕerrīn-ger (f) Kuyumcu: 66b/10 
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66a/7 gemiler var iskelelerde (it) 

 

72a/9 ʿAyyār bāzergān kıyāfet gümrügi (rum) 

 

69b/7 ʿÖmer bir ḳameriyeye girüp bir (yun) 

 

Hamzânamelerde fetih politikası yürüttükleri için eserde savaş, savaş aletleri, 

kahramanlık, yiğitlik gibi kavramlar ağırlık kazanmıştır. 

 

16b/6 yaḳın gelince dal tiġ olup Server’i ḳılıçladı. 

 

15b/7 Bu kez Esed daẖı ḳaḳıyup el nīzeye urup. 

 

13b/3 üç biñ adam daẖı atlanup cenge durdılar. 

 

14a/9 muẖkem-i ṣarb olmaḳ ile feth-i müyesser olmadı. 
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2.3. HAMZANÂME’NİN HİKÂYESİ (6. CİLT 1. KISIM) 
 

          Bu bölümde, Hamzanâme’nin 6. Cilt 1. Kısmın kronolojik olay örgüsü ve ayrıntılı 

bir biçimde hikâyesi yer almaktadır. 

 

Hamzanâme’nin Olay Örgüsü 

 

* Sahibkıran, kaleyi alıp sarayına döner. Kayser, burada Hamza’yı öldürmek için plan 

yapar ve hamamı üzerine yıkmak ister ama Ömer’in durumu fark etmesi üzerine başarılı 

olamaz. 

 

*Hamza, Mısır’a gitmek için yola çıkar ve Şiraz kalesini yılanlardan ve aslanlardan 

temizlerler. Hamza, Amudiye ve Şam’a da uğradıktan sonra Mısır’a varır. Semender 

Şah, Hamza’yı misafir eder ve içeceklerine ilaç koydurur. Semender, uyuyan Hamza’yı 

ve adamlarını esir alır; bir gemi ile Rodos Adası’nda olan Feridun Şah’a gönderir. 

 

*Ömer ise yemeğe gitmez, Hamza gelmeyince merak eder ve aramaya başlar. Ömer, 

Mukbil ve İsfendiyar Mellah ile birlikte Cezire üzerinden Kostantiniyye’ye 

gideceklerdir. Cezire’de, Selim Şah’ın misafiri olurlar ve Ömer, Dizdar’ı kandırıp 

Hamza’nın burada hapis olduğunu öğrenir. 

 

* Semender Şah, Lendüha’yı da yakalar, kafese koyup Nuşirrevan’a gönderir. Lendüha, 

kafesten kurtulur ve bir kasabanın beyine misafir olur. Kasaba beyi, dost gibi görünür 

ama Lendüha’yı, Nuşirrevan’a gönderecektir. 

 

* Hamza ve adamları kilitli ve korunaklı bir yerdedir. Selim Şah’ın oğlu da Hamza’ya 

yardım eder. Kuyunun iki anahtarı vardır: Birini Selim Şah’ın adamı olan Süleyman 

getirir, diğerini Zühre Banu getirir. Hamza’yı ve adamlarını kurtarırlar. Hamza, 

şehzadeyi tahta çıkartmak ister ama şehzade, Hamza’nın bağırmasından korkup ölünce 

Feridun Abat tahta çıkar. 

 

* Hamza meydandaki kubbede Hızır ile karşılaşır. Hızır, ona Mısır’a gitmesini söyler. 

Hamza; Mısır’a döner. 

 

                                      Hamzanâme’nin Hikâyesi (6. Cild 1. Kısım) 
 

                    Metin ilk olarak bir kaleyi kuşatmakla başlar. Nuşirevan’nın emriyle 

Sahibkıran-ı Alem Şah, yedi bölümden oluşan kaleyi kuşatır. Kalede bulunan haraçları 

alır. Daha sonra sarayına döner. Kayser, burada Hamza’yı öldürmek için planı yapmaya 

başlar. Hilekār Vezir, fikrini öne sürüp şaha der ki: “Hamza uzak yoldan gelmiş ve 

yorgundur. Önce ona bir eğlenceli ziyafet verelim. Ardından Hamza ve adamlarını 

hamama koyalım ve hamamı onların üzerine yıkalım.’’ Kayser, vezirin bu planını 

beğenip yanındakilere hemen emir vererek Hamza’ya ve beylerine büyük bir ziyafet 

vermeye başlar Ardında adamlarından hamamın hazırlanmasını ister. Hamamın dört 

kolonuna iri yarı filler bağlar. Hamza ve beylerini ziyafetten sonra hamama girmeyi 

davet eder. Hamza bu daveti kabul eder. Bir süre sonra Hamza: “ Ey Şah, artık hamama 
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girme zamanı gelmiş. Hamama girip güzelce bir sabunlanıp keselenip biraz terleyip 

kendime geleyim.’’ diye söylennır. Kayser: “Ey Devlet-i Sahibkıran, çok güzel 

düşünmüşünüz. Çarşıda çok güzel bir hamam yaptırmışım. İsterseniz beraber oraya 

gidelim” der. Hamza kabul edip beyleriyle o hamama gelirler.  Hamza ve beyleri 

hamamı çok beğenirler. Hemen soyunup içeri girmeye başlarlar. Hizmetçiler de onlara 

çok iyi hizmet ederler. Bu arada Kayser ile Merdan-ı Hilekār kendi aralarında bir şeyler 

fısıldamaya başlarlar. Ömer Ayyar ise etrafı gözetirken onları görür. Aklına kötü şeyler 

gelmeye başlar. Hamza’ya dönüp: “ Ey Hamza, bunların bize kötü planları vardır. 

Bunlara gafil olmayalım. Sen yavaş yavaş yıkanmaya başla, ben etrafa bir kez daha 

bakıp geleyim” diyerek Hamza’yı uyarır. Ömer çıkıp gider. Kayser, Hamza’ya bakarak 

seslenir: “Ey Hamza, senin sultanın böyle acele nereye gitti” der. “Hamza çadıra 

gönderdim. Bize don, gömlek, elbise getirecek” diye söylenir.  Kayser: “Ne gerek var. 

Sizin için elbise hazırlanmıştık” der. Hamza’nın önüne bir bohçe dolu elbise koyar. 

Hamza soyunur. Ardında Kayser’e: “ Sen de gel, hamam çok güzel, daha önce böyle bir 

hamam görmedim” der. Kayser, karşı çıkarak: “Siz girin ben daha sonra girerim” 

değince Hamza’nın aklına Ömer’in dedikleri gelir. Kayser’e itiraz eder: “Ben böyle 

yalnız hamama girmem. Seninle hamamda yıkanmak daha güzel olur” diyerek şahı ikna 

eder. Şah da hamama girmek zorunda kalır. Bu arada Hamza’nın aklına, “şahın bize 

niçin öldürme niyeti vardır” diye gelmeye başlar. Ömer ise gezmeye devam eder. Hiç 

beklenmeyen bir durumla karşılaşır. Hamamın kolonlarına bağlanmış filleri görür. 

Oradaki hizmetçilerden fillerin niçin bu kolonlara bağladığını öğrenmeye çalışır. 

Hizmetçiler ise farklı bahaneler bularak Ömer’e gerçeğini söylemezler. Oysa Ömer 

burada kötü bir plan olduğunu fark eder. Hamza’ya hemen haber verir. Hamza da telaşla 

dışarı çıkar. Kayser ise Hamza’ya arkadan seslenir: “Ey Sahibkıran! Neden dışarı 

çıkıyorsun.” der. Hamza da cevap verir: “Dışardan biraz nefes alıp geleceğim” der. 

Hamza koşarak Ömer’in yanına gelir. Bu olanlar gerçek mi diye sorar. Ömer konuşmaya 

başlar: “Ya Hamza, bunlar gerçektir. Seni öldürmek için Kayser bir plan yapmıştır. 

Hemen elbisenizi giyiniz ve dışarı çıkınız. Ben şu hizmetçilerle biraz daha konuşayım. 

Neler olup olmayacağını daha iyi anlarım” der. Ömer kılık değiştirerek Kayser’in 

adamlarına benzeyerek onlarla konuşmaya başlar. Hizmetçilerden biri: “Bakın Beyler, 

Hamza şimdi hamamda, tam öldürme zamanıdır” der. Ömer ise durumu iyice anlar. 

Yavaştan Hamza’nın yanına vararak Hamza’yı dışarı çıkarır. Hamamın içinde kalanlar 

ise Kayser ve adamlarıdır. Bu arada hizmetçiler fillere vurarak filleri korkutup kaçmaya 

başladığında hamamın duvarları onların üzerine yıkılır. Hamamın içinde kalan Kayser 

ve adamları ölür. 

 

                     Ömer, Hilekār Vezir’in yanına gelerek onun yakasında tutar: “Sen de 

Kayser gibi ölüp cehenneme gideceksin” der. Onu baş aşağı iterek kuyuya atar. Hamza, 

beylerini ve Ömer’i yanına çağırarak: “Çok büyük bir tuzağa düştük. Ucuz kurtulduk. 

Bir daha ki seferde daha dikkatli olmalıyız.” der. Daha sonra sağ kalan Kayser’in 

adamaları, Hamza’nın yanı gelerek af isterler: “Bizim suçumuz yoktur. Bu tuzağı 

Mederan-ı Hilekār yaptı. O da cezasını çekti. Biz senin emrindeyiz. Ne istersen emret 

onu yapalım” derler. Hamza bunları affeder. Bunları serbest bırakır. Haraçları toplarlar. 

Kayser’in mallarını dörtte böler. Bir kısmını Kayser’inin oğluna verir. Kalan malları 

hazineye bağışlar. Hamza, Kayser’in oğlunu yanına çağırarak nasihatta bulunur: “Bak 

oğul, babanın akıbetini gördün. Sakın baban gibi hilekār olma. Baban kendi kazdığı 

kuyuya düştü. Kimseye zulm etme. Doğru yoldan ayrılma. Hizmetçilerine iyi davran. 
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Gelen emirlere itaat et” diyerek uyarır. Onu tahta çıkarır. Oradan ayrılıp beylerin yanına 

gelir.  

 

                     Hamza, adamlarını geniş bir alanda toplar. Neler yapacaklarını karar 

vermeye başlar. Topladıkları haraçları merkeze kimin götüreceğini belirler. Haraçları üç 

ata yükleyip Mukbil-i Zerrin Kemer’e teslim eder. Mukbil-i Zerrin Kemer malları alıp 

Şah’a götürmeye başlar. Hamza, beylerini alarak Mısır’a gitmek için yola koyulur. Altı 

gün boyunca yürüyüp yedinci gün bir yerde mola vermeye başlarlar. Mola verdiği yerde 

yıkılmış bir kale olduğunu fark ederler. Bu kaleye “Kale-i Şiraz” derlerdi. Bu kalenin 

etrafında aslanlar ve yılanlar sarmışlar. Hamza’nın adamaları kalenin etrafını aslanlardan 

yılanlardan temizlerler. Yıkılmış yerleri tamir ederler. İçinde oturmaya başladılar. Yolda 

kalan kervanlarını da yanına alırlar, İyice çoğalırlar. Yolda geçen diğer kervanlara da 

saldırmaya başlarlar. Kervanlar bunları Şah’a şikāyet ederler. Şah da onların üzerine 

asker gönderir. Onlar da askerleri öldürüp mallarına el koyarlar. Hamza’nın ordusu 

epeyce çoğalır. Nuşiravan bunlardan iyice rahatsız olur. Bunlar için nasıl bir tedbir 

alabilirim diye düşünmeye başlar. Bu arada Mukbil-i Zerrin Kemer de merkeze 

yaklaşmış. Gözlemciler bunu görünce hemen gelip onu durdururlar. Yüküne bakarlar. 

Yükü saf altın olduğunu görünce Şah’a hemen haber verirler. Altınları hazineye 

götürürler. Mukbil’i de Şah’ın huzuruna çıkarırlar. Mukbil: “Altınları Hamza 

gönderdiğini” söyler.  

 

                    Bir gece yarısı bin tane harami hazineye saldırır. Üç bin tane askeri öldürür. 

Şah başka yerlerde asker getirip haramilerler savaşır. Savaş devam ederken o esnada 

Esed-i Mar-gir beş yüz adamla hazineye girip altınları alıp kalesine götürür. Sabah 

olunca her taraf harap olmuştur. Hazinede hiçbir şey kalmamıştır. Şah, kalan askerlerini 

toplar. Bu olay nasıl gerçekleştiğini öğrenir. Bu durumu Hamza’ya nasıl bildirelim diye 

düşünmeye başlar. Birkaç askeri yanına çağırıp Hamza’ya haber vermek için gönderir. 

Mukbil ise haramilerle savaşmaya gider. Mukbil, kaleye yaklaşınca kalenin zor bir yerde 

olduğunu fark eder. Karanlık olunca kuşatmayı kaldırır. Sabaha kadar sakin bir yerde 

dinlenmeye başlar. Bu arada haber Hamza’ya ulaşır. Hamza da hemen atına binip yanına 

Ömer’i alıp kaleye gelir. Üç günlük bir yolu bir günde ulaşır. Kaleye varınca  

Mukbil’den bilgi alır. Hamza hırslanmaya başlar. Kalenin kapısına dayanır. İçeri girip 

bin tane haraminin kafasını kesip döner. Esed-i Margir atına binip meydana çıkar. 

Hamza’ya seslenir: “Ey Hamza, meydana gel, eğer mal istersen gör ki alemde erlik nice 

olur.” diyerek Hamza da meydana atını sürer. Onunla dövüşmeye başlar. Hamza onu 

tam öldürmek üzereyken yardımına kardeşi ve beyleri gelirler. Hamza’yı aralarına 

alırlar. Bir süre dövüşürler. Esed-i Margir kalesine kaçmak zorunda kalır. Kapıyı kapatır. 

Hamza da dışarda çadır kurup çadıra yerleşir.  O gece dört defa her iki taraf arasında 

savaş yapılır. Bir süre ortalık sakinleşir. Daha sonra haramzadeler yine rahat durmadılar. 

Hamza, kalenin kapısına dayar içeri girer. Düşmanlarını esir alır. Hazineyi kurtarır. 

Kalede yaşayanları kendine tabi olmasını sağlar. Bir süre dinledikten sonra Şehr-i 

Amudiye’ye gitmek için yola koyulur. Bu şehir bugünkü Halep şehridir. Hamza dört bin 

askerle Amudiye kalesinin önüne gelir. Burayı aldıktan sonra malları iki kişiyle Şehr-i 

Dımaşk’a yani Şam’a gönderir. Bu malları Şah’a teslim ederler. 

  

                 Hamza, askerlerini alarak Mısır şehrine gitmek için yola koyulur. Birkaç gün 

sonra Mısır’a varrır. Mısır Sultan’ın iki oğlu vardır. Birinin adı Harun-ı Mısri diğerine 
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de Karun-ı Mısri’dir. Semender Şah’ın hizmetçilerinden biri divana çıkıp şaha seslenir: 

“Ey Şah’ım Acem Şah-ı Nuşirevan’dan asker gelmiş. Size bir mektup göndermiş. 

Mektubundan sultan Mısır şehrini iyi yönetsin. Yoksa oraya gelip sizleri öldürürüz” der. 

Semender Şah sinirlenir: “Onlar gelsinler. Biz onlara hile yaparak öldürürüz.” der. 

Hemen oğulları karşı çıkıp: “Hile yapmak bize yakışmaz. Biz onlarla savaşırız. Bizim 

yedi iklimde namımız vardır.” derler.  Semender Şah, oğullarını dinledikten sonra 

hızlıca emir vererek Harun’a elli bin asker, Karun’a da elli bin asker vererek Hamza’nın 

üzerine gönderir. İki kardeş: “Ben önce Hamza’nın yanına varayım, Hamza’nın kafasını 

ben keseyim, namım çıksın” diye birbirleriyle kavga ederler. İki gün sonra Hamza yirmi 

dört bin askeriyle Mısır üzerine yürür. İki ordu geniş bir alanda karşılaşır. Hamza ile 

Karun meydana çıkıp hünerlerini gösterirler. İkisi savaşmaya başladılar. Ardında Harun 

da savaşa katılır. Yüz bin askerle Hamza’nın üzerine yürüdüler Büyük bir savaş çıktı. 

Hamza’nın ordusu onları bertaraf eder. Kara haber Semender Şah’a ulaşır. Semender 

Şah korkmaya başlar. İyice düşünür. Aklına hile yapmaktan başka bir şey gelmez. 

Oğulları da yaralı olarak eve dönerler. Daha çok sinirlenir. Birkaç gün sonra Hamza da 

Mısır’ a girer. Semender Şah bunları karşılar. Büyük bir ziyafet verir. Hamza bunlara 

seslendi: “Artık bu şehir İslam dinini benimseyecek. Müslüman olacaksınız. Ellinizdeki 

malları bize teslim edeceksiniz. İnsanlara zulm etmeyeceksiniz” diyerek onlara nasihat 

verir. Mısır sultanı çok korkar. Hamza’dan kurtulmak için türlü türlü planlar bulmaya 

çalışır. Hamza’ya Mısır sultanlığını teklif eder. Nil nehrin kıyısında bir saray verir. 

Mısır’ın en güzel armağanları takdim eder. Altın kılıçlar, çadırlar, halılar, atlar vb. 

değerli eşyaları verir. Hamza’yı saraya götürmek için kandırmaya başlar. Hamza’nın 

beyleri karşı çıkıp saraya gitmesine razi olmadılar: “Ya Sahibkıran! Bu ziyafet hayırlı 

değildir. Sen gel yolumuza devam edelim. Seni öldürmek için bu bir plandır” diyerek 

Hamza’yı uyarırlar. Hamza her şeye rağmen saraya gitmeye kararlıdır. Ömer Ayyar 

dışında dört yüz beyleriyle saraya gider. Hizmetçiler büyük bir sofra hazırlarlar. 

Yemekler, içecekler, tatlılar, meyveler şahane görünür. Hamza ve beyleri yemeğe 

başlarlar. Karınlarını duyururlar. Sultan, içeceklerin içine ilaç atar. Hamza ve beyleri 

sarhoş olunca onları alıp gizlice zindana atar. Bu arada Yemeni adında bir kişi hemen 

dışarı çıkıp Ömer’e haber verir. Ömer çabucak hazırlanır. Hamza’yı şehit etmeden 

yetişmek ister. Saraya geldiğinde her taraf dağıtılmış. Her taraftan Hamza’yı aramaya 

başlar. Bir türlü bulamaz. Kime soruyorsa bilmiyordum diyordu. Sultan’ın onu zindana 

attığını anlar Dışarı çıkıp ordunu hazırlar. Bu arada Semender Şah, Nuşirevan’a bir 

mektup yazar. Hamza ve beylerini esir aldığını haber verir. Ömer sarayın üzerine yürür. 

Mısır ordusuyla savaşır. Hamza ve beylerini zindandan kurtarmaya çalışır. Ancak 

başarılı olmaz. Mısır Sultanı, göndermiş olduğu mektup Nuşirevan’a ulaşmış. Mektupta: 

“Hamza’nın hapse atıldığını, Ömer Ayyar da Hamza’yı kurtarmak için sarayımı 

basmasını, onlar için ne yapayım diye acele bir haber gönder” diye yazar. Nuşirevan, 

Gelen elçiye güzel elbiseler hediyeler verir ve elçiye şöyle der: “Semender Şah’a söyle 

Hamza ve beylerini uzak bir zindana koysun, ondan sonra Lendüha’yı bir tenha yolda 

bana göndersin.”  Birkaç gün sonra elçi Mısır’a varıp mektubu Semender Şah’a verir. 

Şah mektubu okuduktan sonra hemen o gece içinde kimseler görmeden adamları ile 

beraber Hamza’yı bir gemiye bindirip Mısır ile Rum arsında Rodos adı verilen bir adaya 

gönderir. Bu adada büyük bir kale vardır. Kaleyi Selim Şah yönetir. Mısır’dan gele gemi 

Feridun Şah tarafından Rodos adasına alınır. Selim Şah’a bir mektup verir. Mektupta 

şöyle yazılır: “Ey Şah, göndermiş olduğum esirleri zindana at, kendine çok dikkat et, 

etrafta çok kötü olaylar oluyor. Gelen gidenleri arama etmeden bırakma. Ömer denen 
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biri var, çok kurnazdır, bin bir türlü şekille girer insanı kandırır. Gözünü iyi aç, o 

herkesin düşmanıdır.”  Selim Şah bunları okuduktan sonra tedbir almaya başlar. Hamza 

ve beyleri de bunu duyunca oturup ağlarlar. Hamza yanındakilere: “Bizim halimiz nice 

oldu?” Beylerden biri: “Ey Sahibkıran, sabret. Allah kerimdir. Bunları söylediklerine 

inanma. Gün gelecek buradaki topraklara ehli İslam yayılacak, bu kāfirlerden 

kurtulacağız” der.  

 

                    Nuşirevan ile Bahtek kendi aralarında konuşurlar. Mukbile haber verip bir 

gece içinde savaş aletlerini ve atlarını hazırlayıp yola koyulurlar. O gece bin tane 

düşman askerlerini kılıçtan geçirdiler. Büyük bir savaş çıkar. Savaşın içinde Küstehem 

ile Mukbil karşı karşıya gelirler. Mukbil savaşta yararlanıp kaçar. Bahtek ise bin tane 

askeri ile üç bin tane İslam askerini dağıtıp Semender Şah’a bildirir. Daha sonra Ömer 

gelip ne olup bittiğini öğrenmeye çalışır. Mukbil’i her taraftan arar, hiçbir yerde 

bulamaz. Ömer’in hocası ona: “İskenderiye yönüne doğru git. Orada onun izini 

bulursun” der. İyice tedirginleşen Ömer, hocasının elini öpüp hayır duasını aldıktan 

sonra işaret ettiği yola koyulur. Anlatılanlara göre: “Mukbil, bir ata binmiş. Uzak bir 

yere gitmiş. Orada at Mukbli’i üzerinden atmış, baygın bir şekilde yerde yatar. Daha 

sonra aklı başına geldiğinde ata binmeye çalışmış başarılı olamayınca bir ağacın dibinde 

oturup beklemeye başlar.” Uzun bir aradan sonra Ömer, Mukbil’i bir ağacın dibinde 

bulur. Ona su, yemek verir. Kendine geldikten sonra başına gelenleri Ömer’e tek tek 

anlatmaya başlar. Daha sonra oradan kalkıp İskenderiye’ye giderler.  

 

                      Semender Şah, Lendüha’yı yakaldıktan sonra ona çok işkence eder. 

Nuşirevan’nın isteği üzere bin tane adamla Lendüha’i bir kafesin içine koyar. Onu bir 

file bağlayıp gönderir. Uzun bir yolculuktan sonra bir gece yarısında dar bir yoldan 

giderken filin ayağı bir taşa takılıp aşağı yuvarlanır. Lendüha da kafesin içinde aşağı 

yuvarlanır. Gece olduğu için kimse Lendüha’yı bulmaz. Sabah erkenden Lendüha’yı 

aramaya başlarlar. Onu dere kenarında yaralı olarak bulurlar. Yeniden bir kafes yapıp 

içine koyarlar. Yolda giderken kafesin kapısı açılır. Lendüha bundan faydalanarak kaçar. 

Askerler kafese bakınca içinde kimsenin olmadığını görürler. Her tarafa bakarlar. Ancak 

onun hiçbir izine rastlamazlar. Kendi aralarında tartışmaya başlarlar. Bir yalan uydurup 

saraya giderler. Onlar gitmeden önce Nuşirevan’a haber gitmiştir. Saraya yaklaşınca 

Nuşirevan onları görüp karşılamaya gelir. Mektubu uzattırlar. Şah mektubu açıp okur: 

“Ey Nuşireavn, senin isteğin üzerine Lendüha’yı bir kafesin içinde gönderdim. Hamza 

ve beylerini de uzak bir yerde hapseyledim”. Nuşirevan mektubu okuduktan sonra 

onlara “Lendüha nerede?” diye sorar. İçlerinden biri: “Ey Şah’ım, yolda gelirken sarp 

bir kayalıktan düşüp paramparça oldu. Cesedini de kurtlar yedi” der. Şah, sinirlenmeye 

başlar: “Bari başını kesip getirseydiniz” der. Adamlar Lendüha’nın öldüğünü Şah’a 

inandırdılar. Daha sonra Şah, Mısır’dan gelenleri çeşitli hediyeler verip gönderir. Aradan 

uzun zaman geçmiştir. Bir kişi Şah’a gelip Lendüha’nın kafesten kaçıp Hindistan 

tarafına gittiğini söyler. 

                             

                   Lendüha Hindistan tarafına kaçarken büyük bir çölün içinde geçer. Kendisi 

toz duman içinde kalır. Kimse onu tanımaz olmuştur. Lendüha bir kasabaya vardığında 

halk ondan korkar. Herkes bir tarafa kaçar. Lendüha ise onlar aldırış etmeden çarşıdan 

pazardan geçip bir lokantanın önünde durur. Çok acıkmış. Onlardan yemek ister. Onlar 

da korkudan önüne yemek koyarlar. Yemeğini yedikten sonra cebindeki iki akçeyi 
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masaya koyar. Lokantacı: “Bu paranın az olduğunu” söyler. Lendüha: “Üzerimde bu 

kadar para var. Yeni hapishaneden çıktım. Bir dahaki sefere size daha çok para veririm” 

der. Başında geçenleri onlara anlattır. Ancak halk buna pek inanmadı. Birden birkaç kişi 

ona saldırmaya başlar. Lendüha da onları dövmeye başlar. Kasabanın beyine haber 

verirler: “Şehre bir yabancı gelmiş. Yanında herhangi bir silahı yok, kimi tutuyorsa yere 

yapıştırıyor.” Bey de bu haber üzerine birkaç adam gönderip Lendüha’yı sarayına davet 

eder. Lendüha gelince bey onu tanır. Tahtına oturmasını teklif eder. Lendüha karşı çıkıp: 

“ben kendi tahtımda oturmadım, senin tahtına hiç oturmam” deyip yanına oturur. Akşam 

olunca çeşitli yemekler içecekler getirip ona ziyafet verdiler. Daha sonra bey başını 

kaldırıp Lendüha’ya seslenir: “Ey Lendüha ne oldu da siz Hamza’dan ayrı düştünüz ve 

bu diyara geldiniz?” der. Lendüha: “Şah, Hamza ve beylerini kandırıp çeşitli kalelere 

gönderiyordu. Biz de haraçları topladıktan sonra Şah’a gönderiyorduk. Sonra kale 

şahları da bize hile yapıp bizi hapse atıyordu. Beni de yakaladılar. Kafesin içine koyup 

Şah’a gönderdiler. Yolda kafesten düşüp kaçtım. Hamza’nın durumunu ne olduğunu 

bilmiyorum” der. Bey ona bakıp güldü. Aklına çok güzel fikirler gelmeye başlar. 

Lendüha’yı tutuklayıp Şah’a gönderirsem Şah da beni başvezir yapar diye düşünmeye 

başlar. Kasaba beyi Şah’a haber gönderir: “Lendüha’yı beş yüz adamla size 

gönderiyorum.” der. Şah da bu habere çok sevindi. Ona çeşitli hediyeler göndermeye 

başlar. 

 

                Bu arada Ömer hālā Hamza’yı arama peşindedir. Hiçbir yerde onun izine 

rastlamaz.  Bu sefer yönünü Mısır’a değil, İskenderiye’ye doğru verir. Deniz kenarına 

gelir. Baktı ki geminin içinde insanlar daire şeklinde oturmuşlardı. Bir şeyler yiyip 

içiyorlardı. Ömer onların yanına gelip selam verir. Geminin sahibi kim olduğunu sorar. 

Oradakiler köşede oturan bir adamı gösterdiler. Ömer onun yanına gider. Baktı ki adam 

şarap içiyor. Her yudumdan sonra bir ah çekiyor. Oradakiler Reise: “Ey Reis, āşık 

mısın?” diye sordular. Reis: “Aşık değilim; fakat dün gece bir rüya gördüm. Biri beni 

hak dine davet ediyordu. Tövbe verip bana Allah’ı anlattı. Daha sonra Semender Şah 

Hamza’yı uzak bir yerde zindana attığını söyledi. Yarın gece iki kişi yanına gelecek,  

onları gemine al ve Cezire’ye götüreceksin. Ömer ne derse sözüne karşı gelmeyeceksin. 

Hamza sizin elinizle büyük bir İslam devleti kuracak. Bu rüyayla uyandım. Eğer rüyam 

gerçek ise bu gece o yiğitler gelecekler” der. Gemidekiler: “Ne güzel rüyaymış, hayırlı 

olur inşallah” derler. Ömer ise bu sözleri işitip hemen gelip Reis’e selam verir. Rüyayı 

gören kişiye İsfendiyar Mellah derlerdi. Ömer’in selamını aldıktan sonra onu tanıyıp 

kucakladı. Mukbil’i sordu. Ömer de hemen Mukbil’in yanına varıp durumunu ona 

anlattı. Onu alıp İsfendiyar’ın yanına getirdi. İsfendiyar onları görünce Allah’a şükür 

ederek rüyasını gerçekleştiğini söyledi. İsfendiyar, gemisine çeşitli yiyecek, içecek ve 

giyecek yükleyip hazırlar. Adamları ile beraber Ömer ve Mukbil’i yanına alarak 

Cezire’ye doğru yol aldılar. Yolda Ömer çeşitli kıyafetler giyip kılıktan kılığa girerdi. 

Cezire’ye yaklaştıklarında Selim Şah’ın adamları onların yolunu kestiler. Kim 

olduklarını sordular. Yükünüz nedir? İsfendiyar hemen cevap verir: “Biz tüccarız. 

Yükümüz yiyecek, içecek ve giyecektir. Biz Yemen ülkesinden geliyoruz. 

Konstantiniye’ye doğru gitmekteyiz” der. Selim Şah’a haber verdiler. Şah da onları 

sarayına davet eder. Onlara büyük bir ziyafet verir. Ömer, Selim Şah’a seslendi: “Ey 

Şah’ım, bizim bir derdimiz var. Nuşirevan bizi kandırdı. Mısır’a gönderdi. Mısır Şah’ı 

bize hile yapıp zindana attı. Hamza’yı arıyorum. Hiçbir yerde onu bulamıyorum. Belki 

buralara göndermişler diye buraya kadar geldim. Şimdi sizden güzel bir haber işitmek 
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istiyorum” der. Selim Şah, Ömer’e: “Hamza’nın kaybolmasını bende duydum ama onu 

hiçbir yerde bulamadım. Bak önümüz kış. Bu kışta benim kalemde kalırsın” dedi. Ömer 

karşı çıkıp: “Biz burada dinlendikten sonra yolumuza devam ederiz” diyerek oradan 

uzaklaşır. Artık gece olmuştu. İsfendiyar Ömer’e: “Buranın hapishanesi nerede?” diye 

sorar. Ömer: “Bu güzel fikir… Yarın hapishaneyi aramaya başlayalım” der. Yatamaya 

başlarlar Sabah olunca Ömer Dizdar’ın yanına gidip ona bir kese altın ve çeşitli 

hediyeler verince onun yüzü gülmeye başladı. Onu kandırmak için şöyle konuştu: 

“Benim bir tane oğlum var. Ona “Numan Şah” derlerdi. Bir Şehriyar’ın güzel bir kızı 

vardı. O kız, şehzadelere bir bilmece sorarmış. Bilmecenin cevabını doğru veren kişinin 

eşi olurum diye bahse girermiş. Birçok şehzade o kıza cevap vermeyince kızın elinde 

helak olurlar. Oğlum da o kız için Mekke şehrine gider. O sırada Hamza oğlumu orda 

öldürür. O günden bu yana gözümden yaş yerine kan akar.  Duydum ki Hamza’yı burada 

zindana atmışlar. Ben de onun ardından geldim. Eğer onu öldürürlerse bir kaşık kanını 

anlıma sürüp o zaman gönlüm rahat olur” der. Ömer, Dizdar’ı daha iyi kandırmak için 

gözüne bir parça soğan sürüp daha çok gözyaşı gelmesini sağlar. Dizdar Ömer’in böyle 

hüzünlü bir şekilde ağladığını görünce o da dayanamayıp ağlamaya başlar. Dizdar: “Ya 

Ömer, acın çok büyük, şimdi sana anlatacağım. Bu kale üç katlıdır. Kalenin içinde taştan 

yapılma büyük bir zindan vardır. Kapısına büyük kilitler vurmuşlar. Önünde beş yüz 

adam nöbet tutarlar. Üzerinde kuş bile uçmaz. Zindanın içinde derin ve büyük bir kuyu 

vardır. O kuyunun içinde Hamza’yı bekletirler.  Karanlık bir yerdedir. İçerde daima bir 

kandil yanar. Onun aydınlığı ile duruyordu” der. Ömer bunları duyunca çok mutlu olur. 

Ancak oraya ulaşmak zor olduğunu anlar. Allah’a dua etmeye başlar. Dizdar: “Ey Ömer, 

bu haber ikimizin arasında kalsın. Kimse duymasın. Şah söylediğimi duysa beni 

öldürür.” der. Ömer ona bakarak: “Sen dert etme Dizdar, ben kötü biri değilim” diyerek 

onun gönlünü rahatlattır. Dizdar’ın eline on tane altın daha koyarak Mukbil ve 

İsfendiyar’ın yanına gider. Onlar Ömer’den bir haber alıp almadığını sordular. Ömer 

onlara: “Ey dostlarım, elhamdullilah Hamza’nın nerede olduğunu öğrendim. Ancak ona 

ulaşmak çok zor olacak. Allah bizim yardımcımız olsun” der. Üçü birden sevindiler. 

Ertesi günü beklediler. Sabah olunca yola koyuldular. Üç katlı kalenin zindanına 

gelirler. Baktılar ki zindanın kapısında Şah’ın adamları vardır. Oraya nasıl geldiklerini 

belirleyip geri dönerler. Akşam olunca elbiselerini giyip kılıçlarını alarak yine zindanın 

kapısına gelirler. Kapının önünde beş yüz tane adam daire şeklinde oturup şarap 

içiyorlar. Ömer bir plan yapıp dostlarına burada beklemesini söyler. Kendisi gidip 

onların şaraplarına ilaç koyar. Ömer, onların meclisinde uzun boylu güzel giyimli bir 

adamı görür. Bu adam Şah’ın oğlu şehzade olduğunu öğrenir. Meğerki Selim Şah her 

gece bir vezirini o kapıda görevlendirir.  O arada şahın oğlu kadehini eline alıp oradaki 

askerlerine seslendi: “Ben Hamza ile tanışmak istiyorum. Namı her tarafa yayılmıştır. 

Bunu rüyamda görmüşüm” der. Askerleri buna karşı çıkıp: “ Ey Şehzade sen sarhoş 

olmuşsun. Şah bunu duyarsa çok kızıp hepimizi öldürecek.  Hamza dediğin kişi yedi 

iklim Şah’ın düşamanıdır” derler. Şehzade bu sözlerin karşısına şöyle der: “Ben 

rüyamda Hz. İbrahim’i gördüm. Bana seslendi. Benim neslimde olan Hamza senin 

babanın zindanındadır. Yarın gece zindanın kapısına git. Oraya üç kişi gelecek bunlar: 

“Ömer, Mukbil ve İsendiyar’dır. Onlar sana yardım edecekler. Kapıyı açıp Hamza’yı 

kurtarırsan kıyamet gününde sana şefaatçı olacağım. Beni hak dine davet etti. Eğer 

rüyam gerçek olursa o üç kişi gelecek Hamza’yı kurtaracağız.” Oradakiler şehzadeye: 

“Ey Şehzade, gel bu sevdadan vazgeç. Bunun sonu çok kötü olacak” dediler. Ömer, 

şehzadenin bu sözlerini duyduktan sonra hemen yanına gelip selam verir. Şehzade 
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Ömer’i görünce: “Ey Ayyarı Cihan, hoş geldin.” diyerek Ömer’in önüne koşup elini 

öper. “Hani yoldaşların nerede?” deyince Ömer onları çağırmaya gider. Onlar dahi 

şehzade ile görüşürler. Şehzade Allah’a şükredip rüyasını gerçek olduğunu söyler. Daha 

sonra şehzade askerlerine seslenerek gelin bu zatı kurtaralım dediğinde askereler ona 

tabi olurlar. İçlerinden biri anahtarın olmadığını söyledi. Karşıda biri ona cevap verir: 

“Yemek zamanında Şah anahtarı Süleyman diye birine verir. Yemekten sonra anahtarı 

geri alır.” Bu arada Süleyman elinde yemek ile kapıya gelir. Burada neler olduğunu 

öğrenmeye çalışır. Durumu anlayınca kendisinde bulunan anahtarı şehzadeye verir. 

İkinci anahtar her zaman şahın odasında bulunur. Şah o anahtarı kimseye vermez. 

 

                Kalede yaşayan güzel bir kadın vardı. O kadının da güzel bir kızı vardı. Ona 

Zühre Banu derler. Şah’ın adamları bir gün gelip Zühre Banu’nun annesini öldürürler. 

Oda annesinin intikamını almak için yemin eder. Bir gece rüyasında Hz. İbrahim’i görür. 

Ona şöyle der: “İntikam almak istiyorsan Selim Şah’ın zindanından Hamza’yı kurtarmak 

için Şah’ın odasındaki anahtarı alıp zindanın kapısına gideceksin. Orada üç kişi ile 

birlikte kapıyı açıp Hamza’yı kurtaracaksınız. Hamza da senin intikamını alacak.”  

Zühre Banu hak dine tabi olup elbiselerini giyerek gizliden Şah’ın odasına giderek 

anahtarı alıp zindanın önüne gelir. Ömer’i ve arkadaşlarını görünce rüyasını gerçek 

olduğunu anlar. Hemen cebinden anahtarı çıkartıp kapıyı açar. İçer girip kuyunun 

başında bekler. Kuyunun üzerinde büyük bir taş kapak vardır. Zühre Banu tek başına 

elini taşın altına sokup kapağı açar. Eline bir meşale alıp kuyunun içine girmeye başlar. 

Hamza ile beraber birkaç kişiyi daha görür. Diğerleri de kuyunun içine girerler. Hamza, 

Ömer’i görünce şöyle dedi: “Ey Ayyar, bu nasıl iştir. Bu zindanda bizi neden bu kadar 

uzun bıraktın? Sen istediğin yerde gezersin. Allah bunu kabul eder mi?” Ömer ise bu 

sözlerin karşısında kırılıp birden Hamza’ya sarılır. Ömer: “Ey Sahibkıran, ben seni 

bulana kadar neler çektiğimi bilir misin?” der. Birbirine sarılıp ağlarlar. Ömer Maʿdi: 

“Eğer birkaç gün daha gelmeseydiniz açlıktan ölecektik. Allah senden razı olsun. Eğer 

ben hazineme kavuşursam büyük bir kısmını sana veririm.” der. Hamza diğerleri ile 

kucaklaşıp dışarı çıkmaya başlarlar. Bir meydana gelirler. Meydanda bir kubbe vardı. 

İçinde bir ışık yanar. Hamza merak edip içine girmeye başlar. Bir de bakar ki karşısına 

Hz. Hızır çıkar. Hamza ile konuşur: “Ya Hamza, gafil olma. Buraya girmenin şartaları 

vardır. Burası tehlikelidir. Sen Mısır’a git. Ehli İslam ızdırap içindedir.” der. Hamza 

mutlu olup Hz. Hızır’la vedalaşır. Daha sonra Hamza cephaneye gider, silahlarını alır, 

dışarı çıkar. Cephanenin önünde birkaç kişi onu bekler. Onlarla birlikte Selim Şah’ın 

tahtının önüne gelirler. Hamza, Şah’a öyle şiddetli seslenir ki sanki yer yerinde oynar. 

Selim Şah ise korkudan başını demire vurur. Hamza: “Ey Kâfir, sen kimsin? Artık 

elimden nasıl kurtulacaksın?” dediğinde Selim Şah kılıcını çeker Hamza’ya saldırmaya 

başlar. Hamza ona öyle bir vurur ki birden yere yığılır. Saraydakiler Şah’ı kurtarmak 

için Hamza’nın üzerine yürürler. Hamza’nın beyleri onları kılıçtan geçirip sarayı kan 

gölüne döndürdüler. Hamza, Selim Şah’ı karşısına alarak: “Ey Şah gel Müslüman ol. Bu 

cefadan kurtul. Yoksa kurtuluşun olmayacak.” der. Selim Şah inat edip Müslüman 

olmadı. Bunun üzerine Hamza onu sarayın kapısında baş aşağı astı. Ömer’e seslenerek: 

“Şehzadeyi getirin. Babasının tahtına otursun.” dediğinde şehzade ortadan 

kaybolmuştur. Şehzade’yi görenlerden biri: “Ya Sahibkıran, siz bağırmaya başlayınca 

Şehzade o vakit korkudan öldü.” der Hamza: “Eyvah! Ne acayip hal olmuş. Bu delikanlı 

daha yeni Müslüman olmuştu. Çok üzüldüm.” der. Kalenin başına İsfendiyar Mellah 

olmasına karar verir. Ancak İsfendiyar o gece karanlıktan faydalanıp kimsenin bilmediği 
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bir yere gitmiş. Bir süre sonra onun izini bir hamamda bulurlar. İsfendiyar gizliden gelip 

hamamın içine girip kendini tanınmaz hale getirir. Hamamı öyle bir yakar ki gelen 

müşteriler hamamda sıcaktan bayılırlar. Müşteriler hamamcıdan şikāyetçi olmaya başlar. 

Bundan dolayı hamamın içinde büyük bir kavga çıkar. Hamza ve Ömer bu kavganın 

çıktığı yere gelirler. Ne olduklarını öğrenmeye çalışırlar. İsfendiyar birden ortaya 

çıkmaya başlar. Kimse onu İsfendiyar olduğunu tanıyamadı. Kendisini İsfendiyar 

olduğunu söyler. Bu hamamda olup bitenleri tek tek anlatmaya başlar. Neden kaçtığını 

da Hamza’ya söyler. Daha sonra İsfendiyar’ı hamama götürüp güzelce yıkarlar. 

Elbisesini giydirip bırakırlar.  

 

                        Hamza, Cezire’ye Selim Şah’ın yerine Feridun Abat’ı kale şahı olarak 

gönderir. Onu göndermeden önce birkaç nasihat verir Hamza: “Ey Şah! Artık orası sana 

emanet. Halkı hoş gör. Kimseye zülm etme. Şehrin halkı senden hoşnut olsun. Sen de 

rahat edersin.” diyerek onunla vedalaşır. Hamza, daha sonra malları gemiye yükletip 

Zühre Banu’yu, küçük şehzadeyi ve beylerini gemiye alarak Mısır’a gitmek için yola 

çıkarlar. 
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2.4. METİNDE YER ALAN KELİMELERİN DİLLERE GÖRE SAYISAL 

DEĞERİ VE ORANLARI (6. CİLT 1. KISIM) 

           100 varaktan oluşan 6. Cildin 1. Kısmı, aşağıda görüldüğü üzere çeşitli dillere ait 1902 

kelimeden oluşmaktadır. Kelime ağırlığı olarak Türkçe, Arapça ve Farsça olanlar teşkil 

etmektedir. 11 tane de Batı dillerden kelime bulunmaktadır. 

 

Oran Değerlendirmesi: Hikāye yoğun olarak Türkçe kelimelerden oluşmaktadır. Bu dönemde 

yazılan eserlerde günlük konuşma diline yakın bir anlatımın tercih edilmesinden kaynaklanır. 

Arapça ve Farça kelimlerin de önemli bir sayı ve oranı teşkil etmesinin sebebi hikāyenin Arap 

kökenli olması ve Farslarla uzun süre aynı coğrafyada yaşamış olmaktan kaynaklanır. 

Harf Arapça Farsça Türkçe  Diğer Diller  Yekün 

A 68 8 63 1 140 

B 25 29 86  140 

C 19 13 7 1 40 

Ç  7 17  21 

D 17 28 72  117 

E 29 6 33 1 69 

F 18 8 11  37 

G, Ğ 10 12 56 1 79 

H 73 40 47  160 

I 3  3  6 

İ 43  55 2 100 

J      

K 44 13 116 3 176 

L 13 5 2  20 

M 95 11 25 1 132 

N 21 21 18  60 

O   20  20 

Ö 3  12  15 

P  25 7  32 

R 16 9 11  36 

S 52 23 79 1 155 

Ş 20 14 13  47 

T 39 15 55  109 

U 1 1 17  19 

Ü 3 1 8  12 

V 16 1 7  24 

Y 2 7 84  93 

Z 19 12 12  43 

YEKÜN       649             309       933                  11           1902 

NİSPET %34,12 %16,24 %49,03 %0.57 %100 



 
 

30 
 

                                                              İKİNCİ BÖLÜM  

                                                                       METİN 

HAMZANÂME (6. CİLT 1. KISIM) 
 

[1b/1] Rāviyān-i aẖbār ve nāḳilān-ı āsār ve muḥāddisān-i rüzigār (2) şöyle naḳl ve beyān 

olunur ki işte Ṣāḥibḳırān-i (3) ʿAlem-şāh, Nūşirevān emriyle yedi pāre ḳalʿadan (4) 

ẖarāc cemʿine çıḳup üç ḳalʿadan ẖarāc alup 1b/5 baʿde Şehr-i Ḳayṣeri’ye öñüne gelüp 

ḳonup ḳarār eylediler. 1b/6 Ḳayṣer’i ḳarşu çıḳup server ile münāfikāne (7) görişti ve 

bunları ḳondurdı. Baʿde kendü tenhāsına (8) gelüp vezīr olan māderān-i ẖilekār eyitdi: 

“Şāh’ım maṣlaḥat [2a/1] ol der ki Ḥamza’ya żiyāfet idüp eġlendirelüm. Birçok (2) 

ḥammām peydā idüp gözedelüm. Ḥamza’dur, ẓāhir yoldan geldi, (3) gövdesi girilmez. 

Lābüd ḥammāma girmek dilese gerekdür. O (4) maḥalde biz de ol ḥammāma teklīf 

idelüm. Ḥamza’dur begleriyle (5) ve maġribleriyle girdükde ḥammāmı Ḥamza’nıñ ve 

begleriniñ üzerine (6) yıḳalum, helāk olub giderler” didi. Ḳayṣer’dür vezīrüñ (7) bu 

tedbīrin begendi. Hemān icāzeden tīzmeye emr eyledi. 2a/8 Üstād neccārlar getürüp 

vezīrüñ tedbīri üzere (9) bu ḥammām bünyādına meşġūl oldılar. Ḳayṣer ise Ḥamza’yi 

içerü (10) sarāyına daʿvet idüp ḳırḳ elli dāne maġrib begleriyle (11) żiyāfet-i ʿālide 

meşġūl olup ʿaẓīm żiyafet eyledi. (12) ve nice muḥabbetler gösterüp dürlü dürlü dām u 

tezvīrler (13) ḳurdı. Ve bunlardan maʿādā her gün şehirliden ḥammāllardan (14) ḥarāc 

mālın getürdi. Ṣapdurup dāi’mā kiselere ḳoydurup (15) ḥazīneye baġlanmaḳ tedārikinde 

idi. Bu aṣıl işler ile Ṣāḥibḳırān’a 2a/16 ṭavşan uçusi virdiler. Ama biriden māderān-i 

ẖīlekār (17) daẖı bu böyle muṣanna‘ ḥammām yapdurup ol ḥammām ḥāżır ḳıldı. [2b/1] 

Üzere ẖās sarāyuñ baġı dilinde dört (2) direk üstinde bir ḥammām bünyādına meşġūl (3) 

olup şöyle ki altını ḳuyu şeklinde çuḳur (4) idüp vāfir şişler ve ẖarbeler ķoyup (5) zeyn 

eylediler. Baʿde ol ḥammāmuñ dört (6) direġine dört dāne ḳutlu filler baġlayup (7) daẖı 

adamlar taʿyin idüp ıṣmarladılar ki (8) biz size ne zamān adam gönderüp emr (9) idersek 

siz daẖı ol maḥalde bu fillere ṭāziyāne (10) urup ürkidesiz ki direkler (11) yirlerinden 

ayrılup içinde olanlar aşaġı (12) düşüp ḳubbeler üzerine yıḳılup helāk (13) olalar. El-

ḳıṣṣa işte bu melʿūnlar (14) tedāriklerin tamām idüp raṣt gözetmede (15)  beriden 

Ḳayṣer-i Rūm Server-i ʿĀlemi ḳırk elli [3a/1] nefer muḳarreb begleri ile daʿvet idüp (2) 

Server-i ‘Ālem daẖı begleri ile Ḳayṣer-i Rūm’ūn sarāyına (3) gelüp laʿīn daẖı maḳām-ı 

ḥiẓmetde ʿaẓīm (4) żiyāfet idüp ve nice nice muóābbet ʿarż (5) idüp dürlü dürlü dām u 

tezvīrler (6)  ḳurup ve bundan māʿadā her gün şehirden (7) ẖarāc mālın getürüp kiselere 

ḳoyup (8) ve bu işler ile Șaḥibḳırān’a ṭavşan uyḥusı (9) virür idi. İttifāḳ-ı īmān ḥāli (10) 

degül mi? Ṣāhibḳırān, ḥammāma girmek murād (11) eyledi. Ḳayṣer’e eyitdi: “Ey şāh 

ḥayli zamāndur (12) bir ḥammāma girmek vākiʿ olmadı. İsterem (13) ki bir ḥammāma 

girüp hem kese, ṣābun, ṣu (14) döküp bir miḳdār terleyüp istirāḥat (15) ideyüm.” 

didükde ol maḥālde Ḳayṣer-i Rūm eyitdi: [3b/1] “Devletlü Ṣāḥibḳırān pek aʿlā fikr 

itmişsüñüz. (2) Lākin ne ḥācet çārşū ḥammāmına bendeñüz (3) bu yaḳında bir müferraḥ 

ḥammām yapdurdum. Buyurun (4) berāberce ṣafā idelüm.” didi. Server daẖı (5) 

neylesin, ḥaẓ eylesün rıẓā virdi. (6) Laʿīn daẖı tedārikde olup Ṣāḥibḳırān daẖı (7) on iki 

muḳarreb begler ile süvār olup (8) ol maḳāma geldükde maderān-ı óilekār ile (9) Ḳayṣer 

bunları ḳarşulayup ol müferrāḥ (10) baġına seyr ü temāşa iderek ol cehūd (11) 

ḥammāma geldiler. Daẖı atlarından inüp ḥammāmuñ (12) cāmekānına girdiler. Gördiler 
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ki oturacaķ (13) yirler aʿlā dibā vü zibālar döşenüp (14) bir ṭarafda billūr kāseler ile sekr 

ü şerbetler (15) ḥāżır olmış ṭurur. El-ķıṣsa Server-i [4a/1] ʿArab gördi ḥadd-ı zātında bir 

aʿlā (2) müferraḥ ḥammām ki vāṣfı mümkin degül. Baʿde öñlerine (3) ẖarīrden bī-naẕīr 

peş-gīr getürüp (4) ḳodılar, ẖiẕmetde ise tāze civān taṭarlar, (5) dellāklar pervāne-veş 

ḥizmet idüp (6) dönerler. Bu gün bu maḥalde bunlar ṣoyunmaġa başladılar. (7) Ammā 

Ḳayṣer ile Merdān-ı ẖīlekār (8) durmayup ḳulaḳ ḳulaġa söyleşürler (9) idi. ʿÖmer ise 

böyle işlerde ḥāli (10) olmayup göz gezdürüp eṭrāfı (11) naẓāriyye alur idi. Bir de 

Ḳayṣer ile Merdān-ı (12) Laʿīn’üñ böyle gizlü kelāmların gördikde (13) nāḳş alup 

ẖātırına bir ẖayāl büründi. (14) Hemāndem döñüp ʿArapça Ḫamza’ya (15) eyitdi: “Ey 

ʿArab-i bì-rabbi’l-kaʿbe bunlaruñ size [4b/1] ẖīleleri vardur. Bunlardan ġāfil olmayalum 

(2) ve hem siz yab yab ṣoyına duruñ. (3) Ben hele bir kez ṭaşrasın dolaşayım. Ammā (4) 

ṣaḳın Ḳayṣer içerü girmeyince içerü girmeyesin.” (5) diyüp ʿÖmer çıḳup gitdi. Ḳayṣer, 

Ḥamza’ya (6) eyitdi: “Ey Server, Sulṭān-ı ʿAyyārān böyle (7) ʿacele nereye gitdi?” didi. 

Server eyitdi: (8) “Çādıra gönderdüm pākça don, gömlek, (9) zebūn getürmeye.” 

didükde Ḳayṣer eyitdi: (10) “Dilāver ne lāzım idi? Çāḳ (11) çādıra göndermek biz sizüñ 

içün fāẖir (12) don, gömlek vesā’ir libās hażırlamışduḳ.” (13) diyüp öñine bir boġça 

esbāb ḳodı. (14) Baʿde Ḥamza ṣoyunmaġa başlayup eyitdi: (15) “Ey Şehriyār-ı Dīñ! 

İmdi siz daẖı ṣoyunuñ, [5a/1] böylece ṣafālanalum. Zīrā ʿaceb müferraḥ ḥammām olmış. 

(2) Hiç daẖı böyle ḥammām gördiġüm yoḳ (3) buyuruñ.” didükde Ḳayṣer eyitdi: “Sizler 

girüñ. (4) Server ben bir mehelce ṣoñra gireyim. Zīrā (5) aṣlı vardur.” didi. Ammā 

Ḥamza ʿÖmer’üñ (6) vaṣiyetin ṭutup eyitdi: “Yoḳ olmaz. Ben (7) böyle ḥammāma yalñız 

girmem tā siz girmeyince. (8) Zįrā benüm murādum sizüñle bile girüp berāberce (9) 

zevķ u ṣafā eylemekdür.” didi. Ḳayṣer eyitdi: (10) “Gine hele siz girüñ, işte ben de 

girürem.” diyü (11) çoḳ ʿizzet bahāne ide. Gördi çāre (12) olmadı. Ḥamza ise: “Yoḳ sen 

girmeyince (13) ben girmem. Zīrā maʿāza bunda bir ṣanʿatuñuz (14) olup bir iş olmaya 

benüm başıma. (15) Bu ḥarāc cemʿinde çoḳ ḥāl geldi. Māʿzūr [5b/1] olsun hem 

ẖatıruñuza bir iş gelmesün. (2) Aḥvāl işte böyledür.” didi. Artıḳ (3) Ḳayṣer neylesün 

girmez ise dibelik ḥileleri (4) tuyulur. Gördi olmaz. Aẖir (5) biʿżarūri ṣoyınup Emr-i 

Merdān (6) ile ḥammāma bile girdi. Ammā Ḥamza beglere (7) ıṣmarlayup eyitdi: 

“Șakınuñ, tā ʿÖmer (8) gelmiyince siz içerü girmeñ. Zīrā şöyle (9) bir söz söyledi. 

Lābüd anuñ sözi (10) żuhūra gelür. Çoḳ kere tecrübe itmişümdür.” (11) didi. Begler daẖı 

nola siz aʿlemsiz (12) ammā ʿaceb Ḳayṣer bize tā bu mertebe niçün (13) ḳaṣd ide?” 

didiler. Ḥamza eyitdi: “Ben de bilmem. (14) Ammā ʿÖmer ki bir söz söyleye elinde bir 

ṭarafdan (15) bir uç virür. Zīrā żamīr-şināsdur [6a/1] ve hem ġāyet ince fikirlüdür, ġāyet 

endişe-yi (2) ʿAyyār-ı Cihān’dur. İşte hele git de görelüm (3) ne ḥaber ile gelür.” didi. 

Begleri ġayrı neylesünler (4) ṭaşrada ḳaldılar. Ḥamza, Ḳayṣer içerü (5) girüp tıraş 

olmaġa başladılar. Baʿde kise (6) sürtmeġe meşġūl oldılar. Ammā bu ṭarafdan (7) 

ʿÖmer-i ʿAyyār ṭaşra çıķduķda tīz kendüsin (8) Ḳayṣer’üñ tava yaġı şekline ḳoyup eṭrafı 

(9) dolaşup gezdügin ol maʿhūd yire gelüp (10) ol direkleri filleri mancılıḳ ile (11) 

gördükde ʿaḳlı gidüp ṭura vardı. (12) Bu kez filbānlar ʿÖmer’i görince eyitdiler: “Ne 

ẖaber? (13) Ḥamza ḥammāma girüp vaḳt oldı. Bizler (14) daẖı ẖizmeti edā idelüm 

didükde ʿÖmer eyitdi: (15) “Hele daẖı vaḳt olmadı diyüp baʿde bunlara [6b/1] yanaşup 

eyitdi: “ʿAcep bu direkleri nice yıḳarsuz? (2) ve böyle büyük ḥammām nice yıḳılur?” 

diyüp (3) buñların aġızlarıñ aradı. Onları daẖı ʿÖmer ne (4) bilsünler, şāhın üç oġlan 

ṣanup (5) ḥammāmun vāṣfın naḳl eyleyüp eyitdiler: “İşte (6) bu filleri zor ile çekdükde 

direkleri (7) yirinden ḳopup ḥammām aşaġı çöküp içinde (8) olanlar cümle altında ḳalup 

helāk olsa (9) gerekdür. Zīrā bu ḥammāmı üstādlar sanʿat (10) ile dürmişdür.” didiler. 
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ʿÖmerdür ḥayrān (11) oldı. Baʿde gene eyitdiler: “Yıḳa yigidim. (12) Şimdilik biz 

hemān bir işārete baḳarız seni gördikimizde (13) ḳıyāṣ eyledün. Kim seni Ḳayṣer-i Şāh 

(14) gönderdü, kim filleri ürküdüp ḥammām (15) göçe.” diyü bir bir ḥikāyet eylediler. 

ʿÖmer daẖı [7a/1] bunlara eyitdi: “Yoḳ imdi daẖı vaḳt olmadı. (2) Siz hemān ḥazır olun 

ben size şimdi (3) ẖaber götüreyim.” diyüp ṭaban götürüp ḥammāma (4) geldi, gördi. 

Ḥamza ḥammāma girmiş ammā Ḳayṣer (5) ile bile girmiş. Ammā begler ṣabr idüp 

dururlar. (6) ʿÖmer der ḥammāmıñ vāṣfın ẖaber virüp (7) eyitdi: “Bre medet tīz var 

Ḥamza’ya söyle ṭaşra (8) çıḳın.” didi. Mederān-ı Ḫilekār ise (9) aġzısı tutmuş. ʿAvret 

gibi aşaġı yuḳarı (10 gezüp eydürdigin zamān geçdi. Bir iş (11) olmadı. Ḳorḳarum 

emeġın hebā olup yabaña (12) gitdi.” der idi. Beriden ise Muḳbil-i Ẕerrīn (13) Kemer 

içerü Ḥamza’ya varup eyitdi: “Tīz ṭudmaya (14) Ṣaḥibḳırān ṭaşra çıkıñ zīrā bu 

ẖammamuñ (15) böyle ḳıṣṣası var imiş.” diyü ḥikāyet [7b/1] eyledi. Ḥamza hemān bir 

ẖoş tıraş olmadan yerinden (2) ḳalḳup ṭaşra yüridü. Ḳayṣer-i Rum eyitdi: (3) “Devletlü 

Ṣaḥibķırān ne böyle ʿacele ṭaşra çıḳarsıñuz?” (4) didükde Emīr eyitdi: “Ey şāh bir parça 

bayıldum. Yine (5) gelürem. Mehlice ṣavuḳlanmaġa çıḳayın.” diyüp ṭaşra (6) çıḳup 

ʿÖmer’e bulışup “Bre ne ẖaber gerçek mi yā ʿÖmer” (7) didükde ʿÖmer eyitdi: “Beli’ 

gerçekdür yā Emīr, söz vaķti (8) degül. Hemān tizcek libāsıñuz giyüñ. Ben Ḳayṣer 

aġzından (9) varup filbānlara ẖaber virüp maṣlāẖat (10) göreyüm. Siz daẖı temāşa 

görüñ.” diyüp (11) gitdi. Fil-ḥāl gene kendüni Ḳayṣer’üñ iç aġalaruñ (12) ṣūretinde 

ḳoyup varup filbānlara eyitdi: (13) ‘‘İmdi ṭurmayın. İşte şimdi Ḥamza ḥammāma girüp 

(14) vaḳt oldı.” diyüp çıḳup gitdi. Fil-ḥāl (15) Ḥamza’nuñ yanında bulundı. Bu kez ol 

maḥālde nāgāh birinden [8a/1] fillere ṭaẕiyāne urulduķta anı gördiler, kim bir getürdürür 

(2) ḳopup orta ẖalvet-i ferş ile aşaġı alup (3) bu divü virüp baʿde Ḳayṣer içinde ḥizmet 

iden (4) dellāklarsa cümlesi ḳagıdı zemīne uçup (5) helāk oldılar. Üstad eydür: “Meger 

Mederān-ı Ḥilekār (6) ol orada eyitdi: “Nedür aṣlı?” diyüp git (7) gerek. Hemāndem 

ʿÖmer’dür yaḳasından ṭutup “Nereye (8) bre Laʿīn? Sen de var Ḳayṣer’in yanında 

cehenemde yoldaş (9) ol.” diyüp getürüp ol kendü ḳazdıġı (10) ḳuyuya baş aşaġı atdı. 

Laʿīn daẖı itdigiñ (11) bulup ḳazdaġı ḳuyuya düşüp şişlere (12) rast gelüp helāk oldı. 

Ḥamza cümle (13) beglere bu ḥāli görüp engişet bir dehān (14) idüp ʿÖmer’e hezār-ı 

taẖāyyüz ve āferin ķıldılar. (15) Baʿde ṭaşra gelüp libāslarıñ giyüp ḳuşandılar. [8b/1] 

Baʿde ʿÖmer eyitdi: “Ya ʿArab hele gördiniz mi? Laʿīnlerüñ (2) ḥilelerüñ bu aṣıl işlerüñ 

kimün ʿaḳlına (3) gelür? Hele Ḥāķ Teāʿla bizleri ẖıfẕ eyledi. (4) hele böyle melʿūnlardan 

ġāfil olmak eyü (5) maʿna degül.” didi. Biriden Ḳayṣer’in sayırun (6) yerleri ve begleri 

bu ḥalden āgāḥ olup (7) cümlesi gelüp Șaẖibḳırā’nıñ ayaġına düşüp (8) eyitdiler: “Ey 

Server-i ʿĀlem, bu cümle mekri ḥile (9) Mederān-i ḥilekār eyledi. ʿAḳıbet cezāsın (10) 

bulup şāhımuz bir çāreyi daẖı ol belāya (11) uġratdı. Biz bendeler bu ḥileden āġāhımız 

(12) yoḳdur ve her kez senüñ emrine muḥālefetimiz daẖı (13) yoḳdur ve her ne bir yürir 

iseñüz emriñüze (14) rām ve ḥükmüñüze maḥkūmlarız.” diyüp defʿāteyle (15) ʿiżżetlerin 

dileyüp durdılar. Zīrā kim [9a/1] bu ẖuṣūṣda cümlesi Ḥamza’dan ẕiyāde ẖavf (2) 

eylemişler idi. Zīrā kim şāyed ġażāb-ı Șaḥibḳırāna (3) uġrayalım diyü Șaḥibḳırān daẖı 

(4) ḥalim dilāver bunlaruñ bu ḥālin görüp (5) bildiğim bunlara suç yoḳ, hemāndem 

bunlaruñ (6) cümlesine aman virüp emr eyledi. Ḳayṣer’üñ (7) cümle mālın ḥesāb idüp 

dört (8) bölükde bir bölügün Ḳayṣer’in oġlına baġışladı. (9) Sāyirüñ daẖı Nūşirevān içün 

ḥazine (10) baġladı. Daẖı Ḳayṣer’in oġlun getürüp (11) gene babası taẖtına cülūs itdürdi. 

Baʿde (12) biraz naṣiḥāt idüp eyitdi: “Ṣaḳın (13) hā pederiñ ḥalin gördiñ. Ḳazdıġı (14) 

ḳuyuya nice kendü düşdi. Sen de kalbinde (15) olan buğaz ʿadāveti gider kimseye ḥile 

[9b/1] ḳılma. Doġrı yoldan ayrılma. Elin altında (2) olan reʿāyāya veṣāir kimse żulm u 
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(3) naṣdı itme. Ṣaḳın Şāh-ı Nūşirevān’a (4) muḥālefet emrine itme. Gelen emre iṭāʿat (5) 

ḳıl ʿāṣi olmadan ẖāżır eyle münāfıḳ-ı ẖīle (6) gelürler. Sözüne uyma ṣoñunda böyle 

nedāmet (7) çekmeyesin. Nitekim pederin saña o renk yeter.” (8) diyüp ʿaẓimi tenbiye 

eyledi. Baʿde mālı (9) her ne ise cümlesin olup ṭaşra bargāḥa (10) geldiler. Lendühā 

veṣāire begler bu ẖalden (11) ẖaberdār olduḳda taʿāccup itdiler. Baʿde (12) bir ḳaç gün 

daẖı anda olup Server (13) eyitdi: “Şimdi bu ṭarafından ne ṭarafa ʿazīmet (14) iderüz.” 

diyü müşāvere itdiler. (15) eyitdi: “İmdi bizim bu seferimüz żiyāde [10a/1] uzaḳ 

seferdür. Bu ḳadar māl ẖazineyi kim (2)  ṭaşur? Hemān buradan şāha gönderelüm (3) 

gitsün. Ṣoñra aldıġımuz kendümüz getürelim.” (4) didi. Cümlesi māḳul, didükte bu (5) 

maḥālde ʿÖmer ʿAyyār eyitdi “Vallah ʿArab söyliyesimde (6) sözün ṭutmazsın eger çi 

bu (7) mālı gönder desin hemān yoḳ yere gider. (8) Zīrā anı da biliyorum asla minnete 

gelmez. Zīrā (9) anlaruñ murādları māl ve miṣāl degül. (10) Hemān bizi ancaķ baştan 

ṣavup dām-ı (11) tezvīr ile helāk olsun.’’ didiler. İşte (12) her ḳanġı şehre varsaḳ şāhına 

bizden (13) evvel şāhdan ve ol seçtik didükleri (14) cuhūtdan nāme gelür imiş. Yā nice 

ḥizmetde (15) yüz didi. Ḥamża eyitdi: “Yok ʿAyyār hele [10b/1] māl versün gidelüm. 

Ne ḥāl żuhūr (2) ideriz de āña göre tedārik ve ḥareket (3) iderüz. Eger añlardan bir 

olmaz (4) fiʿl żuhūr iderse sende göresin ki (5) ben de anlara neler iderüm.” didi. Begler 

daẖı (6) budı: “Ey māʿḳul görüp emīr Șaḥibḳırā’nuñ.” (7) didiler. Baʿde Emįr-i Merdān 

bu (8) dört şehrüñ ẖarācını ḥesāb idüp (9) kiselere doldurup aġızların mühürliyüp (10) 

āmāde eyledi. Gerçi ḳalʿe-i İsfendiyār’dan (11) Antaḳya’dan bir aḳçe ḥarāc almadı. 

Ammā (12) Yunan’dan ve Ḳayṣeri’den bī-nihāye māl aldı. (13) Zīrā şāhların Ḳatl 

eyleyüp cümle mālların (14) maḥsebe pelit māl oldı. İmdi böyle (15) olıcaḳ. Bu ikisinüñ 

mālından dört [11a/1]  şehrüñ ẖarācı yetişüp beş yüz yük (2)  māl daẖı ziyāde hedāye 

ṭarīḳle bile ḥāżırlayup (3) Baʿde Muḳbil-i Ẕerrīn-Kemeri ḥazinedār (4) başı ḳasb idüp 

yanına üç binek adam (5) ḳoşup şāha ve ẖȱcaya mektublar (6) yazup muḳābele virüp 

eyitdi: “Var (7) bunları şāha teslīm idüp Baʿde (8)  dest-i ẖattın alup biz de Mıṣır şehrine 

(9) giderüz. Ardımızdan gel yetiş” didi. (10) Muḳbil daẖı “Emīr Șaẖibḳırān’uñ.” Diyüp 

(11) tedārikin görüp Emīr-i Cihān’dan (12) hilʿat giyüp bir gün mālı yükledüp (13) 

Ḳaṭar’ın çeküp yola revāne oldı. (14) Biriden Server daẖı Ḳayṣeriyye’den göç idüp (15) 

kalʿa-i ʿAmudiye diyüp çekilüp gitdi. [11b/1] İzn-i cānib-i rāvi eydür. Çünki Muḳbil (2) 

Ḳayṣeriyye’den Emīr-i Merdāndan ayrılup (3) ʿazm-ı rāẖ idüp altı gün gidüp (4) yidinci 

gün bir yere gelüp ḳondılar. Üstād (5) eydür: “Meger ol yaḳında bir ḳalʿa varıdı. (6) 

Ḳalʿa-i Şirāz derler idi. Bir (7) ẖarābe kaʿla idi eṭrafıñ arslanları (8) iḥāṭa eylemişdi. 

Ṣoñra ol eṭrafda (9) üç ḳarındaşlar peydā olup anda bunda (10) yol kesüp gezerken 

birgün Vādi-i (11) Şirāne gelüp ol ḳalʿa-i ẖarab gördiler. (12) El ķıṣṣa arslanlardan ve 

yılanlardan (13) pāk idüp kalʿenüñ vįrān yirlerin (14) taʿmīr idüp içinde ḳarār eylediler. 

Baʿde (15) yol kesüp ḳārbān urmaġa başladılar. [12a/1] Andan her ḳanda başı tekinlü bir 

ḳul var 12a/2 ise gelüp yanlarına cemʿ oldılar ve yenikden 12a/3 ẕiyāde oldılar ve 

Ḳayṣer-i Şāh’a gelüp (4) şikāyet itdiler. Ol da birḳaç kere üzerlerine (5) ʿasker gönderdi. 

Anlar ʿaskeri (6) bozup ḳaçırup mālların aldı, (7) aldılar. Zīrā kim bunlar hem seçīʿ hem 

(8) behādırlar idi. Ġāyet çapük (9) süvār kimseler idiler. Ḥilebāzlıḳda ẖōd (10) aḳranları 

yoḳ idi. Bu kez ʿAyyārı (11) Ḳayṣer-i Rūm ʿacīz oldı. Nūşįrevān’a daẖı (12) bildürmeye 

ʿar iderdi. “Bu üç ḥarāmį (13) nedür ki sen Rūm Şāh’ı ola. Sende (14) ʿacīz olup 

ḥaḳḳından gelemiyesin diye.” (15) diyü bunlara ġayrı tedārik görelüm diyü [12b/1] 

tedārikde iken Ḥamza ḳıṣṣası żuhūr eyledi. (2) Bunlar geri ḳaldı. Çünki Muḳbil-Ẕerrīn-

Kemer (3) bu ḳadar māl ile ol ḳalʿaya yaḳın yire (4) gelüp ḳondılar. Bu kez ḳalʿa 

beglerinüñ (5) gözcileri gelüp ẖaber virüp eyidtiler: (6) “Felān yire şol ḳaya ḳatda pāk 
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(7) mükemmel biraz ʿasker gelüp ḳondılar. Lākin (8) yükleri sāfį altun şāhı Nūşirevān’a 

(9) götürürler imiş.” didüklerinde bunlardan (10) hemān birbirine baḳup “Nice idelüm?” 

(11) diyü müşāvere itdiler. Bunların birine (12) Esed Mār-gįr yerinin ismine Ṭufān (13) 

Şir-gir yerine Saʿid Mār-gir dirler idi. (14) Bu kez bunlar birbirine eyitdiler: “Her cibād 

ābād (15)  gün bu gündür. Ne olmaḳ iḥtimāli var. [13a/1] Şol māla bir yol ṣarılup aluruz. 

Nūşirevān (2) duyup çoḳluḳ üzerimüze (3) ʿasker gönderir ise biz de mālı alup (4)  bir 

diyāra daẖı çıḳup giderüz.” diyüp (5)  ol gün bin dane cerd atlu ḥarāmiler (6) hażırlayup 

gicenüñ bir yāẖşi geçdükçe (7) ol bin dane yol kesici kan dökici (8)  ḥarāmiler bir yol 

ḳalʿadan çıḳup (9) seyl-i ʿakım leyn sürüp ḥazine yanında (10) olan üç bin ʿaskeri şeb-

hūn idüp (11) baṣdılar. Bu kez bunlardan engizüñ (12) bu nāʿraları işidüp birden yere 

bekleyüp (13) birbirine ẖaber idüp yataḳlarından ḳalḳınca (14) olmadı. Ol biñ serveri 

bozup (15) yüzin döndürdiler Muḳbil, bu ḥāli [13b/1] gördikde cān başına ṣıçrayup (2) 

atlanup ḳarşu vardı. Bu kez ol (3) üç biñ adam daẖı atlanup cenge durdılar. (4) Bunlar 

cengi derken Esed (5) Mār-gir beş yüz adam ile ḥazineyi basup (6) ḳanadlara yükledüp 

ḳalʿaya getürdi (7) Amma birinden Muḳbil ile ol iki (8) ḥaramzāde’’ didiler. Ceng içinde 

Muḳbilüñ atın (9)  urup ṣaġdan ṣoldan şaşurup (10) ehl-i İslām’ı zar zor (11)  yerinden 

ayırup ṭār u mār itdiler. Șabaẖ (12) olduḳda yār u pungāhlaruñ daẖı yāġma (13)  idüp 

ḳalʿaya girüp ḳapuların ḳapayup (14) ḳarar eylediler. Muḳbil bir yere gelüp ʿasker (15) 

başına cemʿ olup “Bize ne ʿacep ḥāl oldı. [14a/1] Ġāfil bulunduķ Şimdi Șaẖibḳırān’a (2) 

ne cevāp virüriz.” didiler. Ol dem (3) Muḳbil hemān birķaç yügrek atlu seçüp (4) 

Ḥamza’ya gönderdi. Baʿde eyitdi: “Ben bu (5) mālı bunlara ķomam.” diyüp ol aradan 

(6) ḳalḳup ḳalʿa-yi Şirān’e gelüp yüriyüş (7) itdiler. Anlar içerüden ṭaşradan (8) vāfir 

ceng oldı. Ḳalʿa ise (9) muẖkem-i ṣarb olmaḳ ile feth-i müyesser olmadı. (10) Çünki 

aẖşam oldı. Bir yire ḳondılar. (11) ol gice yine ẖarāmiler bunları basup (12) çoḳ ṣıklet 

virüp ʿaẓīm ṣaḳatlıḳ (13) virdiler. Bunlar bir cānibe alup (14) yüriyüvirdiler. İşte bunlar 

bunda (15) üstād der biriden ol giden adamlar [14b/1] bir gün Emīr-i Cihān’ın ardından 

yetüşüp (2) olan ʿaḥvāli ẖaber verdiler. Bu kez Ḥamza (3) bu olmaz ẖaberi işidince 

ġażāba gelüp (4) “Bre at getürüñ.” eyledi. Bir de ḥāzır itdiler. (5) Baʿde Server’dür ālet-i 

ẖarbin üzerine (6) arasına idüp atına süvār olup (7) ʿÖmer’i yanına alup ve ol ẖaberi 

getüren (8) herīfleri öñine ḳatup yola revāne oldılar. (9) Bir gün Ḳalʿa-i Şirāne gelüp 

ḳondılar. (10) Muḳbile rehberdār olduḳda gelüp Ḥamza’nuñ (11) ayaġına düşüp 

ẖarāmilerün virdügi (12) rengi ḥikāyet eyledi. Emīr-i Merdān (13) pür gazāb olup hemān 

meydāna gelüp (14) ḳalʿa ḳapusına irişdükde içerüden ol (15) ẖarāmzadeler ol Ṣerverüñ 

ḳatını az görüp [15a/1]  “Bre Ḥamza, şöyle Ḥamza böyle diyüp dillerde (2) destān 

Ḥamza bu imiş.” diyüp hemān ḳapuları 15a/3 açup ṭaşra çıḳup biñ dāne er (4)  ḳafalarına 

alup durdılar. Esed (5) Mār-gįr raẖşın meydāna sürüp nāʿra urup (6) “Yā Ḥamza 

meydana gel. Eger mal istersen gör ki ʿālemde (7) erlik nice olur.” didükde ḥazret-i (8) 

Ḥamza daẖı raẖşın meydāna sürüp Muḳbil (9) oldı. Esed eyitdi: “Yā Ḥamza ne istersün? 

Bunda (10) gelmeden murāduñ nedür?” didi. Ḥamza eyitdi: “Ey (11) nā-bekārlar, niçün 

siz yedi iķlim şāhuñ (12) ḥazinesün ġāyret eylediñüz? Hiç cihānda benüm (13) nāmum 

işitmediñüz mi?” didi. Esed-i Mār-gįr eyitdi: (14) “Şāhuñ bu mala ne iḥtiyacı var? Sen 

bir alay (15)  kimseden darbe almışsun. İmdi eger ḳāder [15b/1]  iseñ bizden de el bize 

daẖı ẕiyāde ider’’ (2) didi. Server Esed’in bu cevābi işitdük de hemān (3) pūr aḳış olup 

nola imdi ẖamle eyle gör (4) alamaz mıyım diyüp ẖışımla Esed’üñ yüzine (5)  bir baḳış 

baḳtığım ol maḥalde Ḥamza’nuñ heybetinden (6) Esed’üñ zehresi çāḳ ol yazdı. (7) Bu 

kez Esed daẖı ḳaḳıyup el nīzeye urup (8) Server’e birinīze öyle ṣundığım ancaḳ olur (9) 

Dilāveri ʿālem siper virdi amma yalmānı (10) nīzesi pere doḳunup āteşler ṣaçılup siper 
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(11) Server’in elindeñ çarẖ urdı yan yana 15b/12 geçdiler, amma Ḥamza Esed’den ḥayli 

ḳuvvet gördi. (13) Server başın ṣalarķen Esed yitüşüp bir (14) nīze daẖı urdı Server-i 

ʿAlem siper göbegiyle (15) çarpup menʿ eyledi. Esed bir nīze daẖı urdı. [16a/1] Ḥamza 

ayende menʿ eyledi. Nevbet kendüye geldük de (2) üç ẖamlede Ḥamza eyledi: “Esed 

gerçi menʿ eyledi (3) lākin kendü bilür ne çekdi. Baʿde el gürz-i girāna (4) urup 

birbirlerine ẖamle eylediler. El-ḳıṣṣa aradan (5) birḳaç ẖamle ẖaṭa geçdük de Server 

Esed’e bir ḳırat (6) ziyādece gürz urduḳda Esed gürz (7) virdükde gürz gürzden ẖaṭa 

idüp (8) başın ilerü virince arķada olan sipere (9) doķunup siperdür çini ṭabaķ gibi 

ṭārumār (10) olup Esed’üñ ʿāḳlı gidüp raẖşı  (11) boynuñ ḳuça düşdi. Server geçince 

ṭomār (12) Şir-gįr nāʿra urup yetişüp Ḥamza’ya (13) bir gürz ḥavale eyledi Server gürz 

virüp (14) menʿ eyledi bir gürz daẖı Ḥamza urdı ol (15) da menʿ eyleyüp bunlar der yek-

ā-yek cenge [16b/1] başladılar aẖir Server yavuzlanup bir gürz daẖı (2) aña urup, ser-

nigūn eyledi ķarındaşı Saʿid (3) girdi anuñ ile de ceng eyleyüp biʿāḳıl (4) ser-nigūn 

eyledi ol maḥaldeñ Esed’üñ ʿāḳlı (5) başına gelüp atlanup sürüp Ḥamza’ya (6) yaķın 

gelince dal tiġ olup Server’i ḳılıçladı (7) Server siper virüp menʿ idüp bir kötek (8) urup 

baḳınca küçük ḳarındaşı ṭomar (9) Şir-gīr süvār olup yetüşüp ẖamle eyledi (10) Server 

menʿ idince o yerleri daẖı davranup (11) bu kez üçü de bir olup Ḥamza’yı 16b/12 ortaya 

alup kimi ṣaġdan kimi ṣoldan durup (13) daẖı ardına öñüne geçüp tīġa nīzeye (14) gürze 

ṭutdılar. Üç ṭarafdan göz açturmayup (15) Ḥamza’ya ẖamle itdiler. Server daẖı bunlarıñ 

kimine [17a/1] tīġüñ ḳarşu ve kimine siperüñ ḳarşu virüp (2) menʿ iderdi. Aẖir Server 

gördi kim bunlaruñ (3) her biri bahadırlar ve ceng-i çabük Serverler (4) bunları 

öldürmege ḳıyamadı amma gürz (5) ile birini yaḳduḳda ol birleri ẖamle iderler (6) ol 

yaḳılanuñ ʿaḳlı gelür süvār olup (7) gene ḳarındaşlarına ḳafādar olup bir ṭaraftan (8) ol 

da ẖamle ider idi. Aẖīr ol (9) bin ẖarami de ol ẖali görüp bir kez (10) den Server’iñ 

üzerine yüridiler (11) emīr daẖı ol ẖali görüp hemāndem (12) siperiñ yüzüne alup 

bunların öñün (13) aldı. Öteden Muḳbil daẖı yüriyüp (14) bunlara ḳılıç ḳoydı çünki bu 

iki ʿāsker birbirine (15) ḳarılup ḳatılup aḥşam olunca ʿāzīm [17b/1] ceng oldı. Aḥşam 

olduḳda ayrıldılar. (2) Anlar ḳalʿa ya girüp ḳapuları ḳapayup ķarar (3) eylediler. Ḥamza 

da gelüp ṭaşrada ḳondı. (4) Gördi kim çādır yoḳ neylesünler zīrā Muḳbil’in (5) daẖı 

çādırın almışlar idiler, hele ḳondılar. (6) Zīrā kim bütün gün cengde idiler, dilediler. (7) 

Kim raḥat olalar amma dün nıṣfı (8) olduḳda gene bunlardur ḳalʿa den çıḳup Ḥamza (9) 

üzerine yüridiler Muḳbil-i Ẕerrīn-Kemer bu (10) maḥalde gafīl degül idi. Zīrā 

muḳaddem bilürdi. (11) Kim bunlar yine tek durmazlar. Bu kez gördi. (12) Kim bunlar 

yine żuhūr itdiler. Hemān (13) Muḳbil bunlara ḳarşu varup cenge (14) başladı. Beriden 

Ḥamza uyḳudan (15) ḳalḳup bre nedir aṣlı diyince olmadı. [18a/1] Ortalıḳ velvele ile 

doldu. Bu kez birḳaç (2) kimseler segirdüşüp Ḥamza’ya aḥvāli (3) didiler. Hemān 

Server-i ʿArab atlanup bir kez (4) naʿra urup yüridü. Gice içinde yine (5) bir ʿaẓīm ceng 

peydā oldu. Kim olmaz daẖı (6) Esed-i Mār-gīr, Saʿid-i Mār-gīr, Ṭomar-ı Şir-gīr (7) 

ceng arasında yine Server’e rast gelüp (8) hemān nāʿra urup elleriñde tīġ ẖun-feşān (9) 

Ḥamza’ya ḥavale eylediler. Dilāver-i (10) ʿAlem eyitdi: “Hey ẖaramzādeler, taāccüp 

(11) ẖarīṣ olursanız daẖı uṣanmazlar diyüp (12) cenge başladı. Amma Server bunlara 

maʿīl (13) olup bunlar ise Server’i (14) ḳatl itmek murād yaẖut bir eyüce zaḥmdār (15) 

ideyüz diyüp ceng ederler. Ḥamza’ya [18b/1] göñlüñden kendüye tabī ḳılmaḳ diler idi. 

(2) El ḳıṣṣa ol gice daẖı dört defā Server’e (3) Muḳbil olup ceng eylediler. Çünki ṣabaḥ 

(4) oldı, gene Muḳbil oldılar. Server yavuzlanup (5) birer gürz urup bunları yaḳdı, (6) 

bunlardur yerinden durup yine Muḳbil (7) oldular. Ḥamza gażaba gelüp tekrar birer gürz 

(8) ile bunları yıḳdı, bunlardur yerlerinden (9) durup ḳalʿaya girüp ḳapuları ḳapadılar. 
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(10) Naʿre-i ‘Arab at sürüp siperin (11) yüzüne çeküp ḳapuya yetüşüp gürz (12) ile 

yıḳup içerü girüp ardınca (13) Muḳbil cümle ʿasker birden girdiler. Bu kez (14) bunlar 

dibelik ölüm eri olup Ḥamza’i (15) ḳarşulayup bir faṣıl daẖı ceng itdiler, [19a/1] ʿākıbet 

Ḥamza bunları birer birer yıḳup (2) bende çekdi. Bin nefer ẖaraminüñ ekserin (3) 

ḳırdılar. Veṣairleri aman dilediler Ḥamza (4) daẖı anlara aman virüp ḳalʿa yı żabṭ (5) 

idüp baʿde bu üç ḳarındaşları öñüne (6) getürdiler. Server gördi, bunlar henüz (7) tāze 

civānlar Server döñüp lüṭufla (8) eyitdi: Ey dilāverler ne var bu ẖaramilikte (9) gelin 

imdi tevbe idüp İslām’ı (10) ḳabūl idüp ḳulluġum iẖtiyār idün (11) sizinle gażalar idüp 

eger muradınuz māl (12) ise ben size ol ḳadar māl vireyüm (13) ki uṣañasız didi ve 

benim ʿaskerim de (14) sizcileyin ne ķadar dilaverler vardur göre (15) didi. Bunlardur 

Server’üñ bu keremüñi [19b/1] böyle ṭatlı dilüñi gördik de ḳalblerinden inṣāf (2) idüp, 

eyitdiler: “Kim eger bu fırṣat bizim (3)elimizde olsa hiç aman vermeyüp (4) bildigümiz 

iderdük imdi bunda olan mürüvvet (5) ne mürüvvetdür.’’ diyüp Server’e muḥabbet (6) 

idüp üçi de cānı göñülden ʿimana gelüp (7) Server’e bend oldular. ʿÖmer de bunların (8) 

ḳulaġına ḥalķa geçürüp baʿde Ḥamza ʿÖmer’i (9) Ḳayṣer’uma gönderüp aḥvāli bildürdi. 

(10) Ḳayṣer daẖı ol ḳalʿaya bir beg (11) diküp kendü cānibiñden adamlar gönderüp (12) 

żabṭ eyledi. Tā kim bir ḥaramżade (13) daẖı gelüp meķān ṭutmaya diyü andan (14) Emīr-

i Muķbil’i gene Şāha gönderüp eyitdi: (15) “Bir ẖoşça gözüñ aç baṣīret üzere [20a/1] ol 

göreyüm seni diyü tenbīh eyledi. Baʿde (2) bu dilāverleri yanına alup ʿasker-i İslām’a 

(3) gelüp irişince cümle begler daẖı Șaẖibḳırān’ı (4) ḳarşulayup görüşdiler ve üç 

Server’leri (5) görince bildiler ki emiri, ʿÖmer’e ḳul olmışlar. (6) ʿaẓīm şād olup 

Ḥamza’ya duʿalar eyitdiler: (7) “Baʿde ḳandasın Şehr-i ʿAmudiye diyüp revān (8) 

oldılar. O üstad eydür: “Bu Şehr-i ʿAmudiye (9) didikleri şehre şimdi Ḥaleb şehri derler 

(10) iki ḳarındaşlar ḥükm iderlerdi. Birine (11) ʿAbdulcebbar-ı Ḥalebi birine 

ʿAbdulġaffar-ı Ḥalebi’dür (12) dirler.’’ idi. Çünki Ḥażreti Ḥamza yirmi (13) dört 

biñʿaskeri ile Ḳalʿa-ı ʿAmudiye (14) öñüne gelüp ḳondılar. Bu kez bu iki birāderler (15) 

müşāvere idüp eyitdiler: “Nice idelüm [20b/1] diyü zīrā şāhdan bunlara daẖı ẖayır (2) 

gelmiş idi ki murādımız ẖarāc degül başdan (3) ṣavmaḳdur. Ne taḳrīb olur ise helāk (4) 

eyleyesinüz bunlar eyitdiler: “Birbirine birāder (5) işte ḳarşu duranların ḥalleri maʿlūm 

(6) hem tāc taḥtından āvare olduḳdan maʿadā (7) cān başdan çıḳdılar. İmdi hemān bize 

(8) düşen öldür ki mālı teslīm idüp (9) başımızı ḳurtarmaķ ardınca ölelüm’’ (10) diyüp 

sözi bunun üzerine (11) ḳoyup baʿde, Ḥamza’ya ķarşu çıķup (12) buluşup görüşdiler. 

Baʿde birḳaç gün (13) żiyāfet idüp cümle ẖarācı teslīm (14) eyleyüp andan bedlerine 

mühürlü temessūk (15 )alup emīre duʿālar idüp Dilāver-i ʿAlem [21a/1] bunlara ẖilʿat 

giyürüp baʿde (2) bir gün bunlara vedāʿ eyleyüp ḳandasın (3) Şehr-i Dımışḳi diyü 

gitdiler. Şehr-i Dımışk 21a/4 didikleri ḥālā Şam-ı şerīfdür. (5) Anın daẖı ḥākīmi iki 

birāderler idi. (6) Birine Hām-ı Dımışḳi, birine Hum-ı Dımışḳi (7) derler idi. Anlar daẖı 

muḥālefet (8) itmeyüp Șāḥibḳırān’ı tāʿẓīm ile (9) ḳarşulayup ʿaẓīm żiyāfet eyleyüp (10) 

mālı bī-temam teslīm idüp yirlerine (11) mühürlü temessūk alup Server daẖı (12) 

bunlara daẖı ẖilʿat giyürüp (13) Şehr-i Dįmışķ’dan şāʿadetle ḳalḳup ʿaẓīm (14) Şehr-i 

Mıṣır diyüp revān oldı. (15) Bunlardı, yiye içe ḳona göçe bir [21b/1] gün Mıṣır’a yaḳın 

geldiler üstād eydür: (2) “Mıṣır sulṭānınuñ adına Semender Şāh-ı Mıṣrī (3) derler idi. 

Amma bu Semender (4) Şāh’uñ iki dāne yarar oġulları (5) var idi. Birine Hārun-ı Mıṣrī 

(6) birine Ḳarun-i Mıṣrī dirler idi. (7) Bir gün bu Semender Şāh taḥtında oturur (8) iken 

ehl-i vilāyetden biraz kimseler (9) gelüp dīvān-ẖaneye girüp (10) Şāh’a duʿā idüp 

eyitdiler: “Kim Ey Şāh-ı Cihān, (11) ʿAcem Şāhı Nūşirevan’dan (12) ʿasker geldi 

Ḥamza-i ʿArab nāmından bir (13) pehlivān serdār idüp üzerinüze (14) göndermiş. Nedāz 
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ve gözüne (15) ise görek didiler. Amma muḳāddem bunlara [22a/1] daẖı Şāh’dan nāme 

gelmiş idi ki işte (2) aḥvāl şöyle olmışdur ola ki (3) Ḥamza’yı, Lendühā’yı vesā’ir 

Ḥamza beglerin (4) helāk idüp aradan getürmişse (5) bir tedārik idesin diyüp ʿaẓīm (6) 

tenbīhe eylemişdi. El-ḳıṣṣa Semender Şāh (7) dir: “ Ol adamlardan bu cevābı işitdükde 

(8) muḳayyed olmayup ḳoñ gelsün (9) añṣun anuñla muḳābil olup ceng itmek (10) 

olmaz hemān ẖīle gerekdür.” didükde (11) oġullar Hārun ile Ḳarūn yirlerinde (12) durup 

eyitdiler: “Ey peder, bizlere ve sizlere (13) ẖīle itmek ʿayıb ve ziyādesiyle (14) ʿardır. 

Zīrā kim şāh-ı Mıṣır yād olur (15) mālıñuz firāvān ve ʿaskeriñüz bī-nihaye [22b/1] bā 

ḥuṣūṣ bizim gibi cihān-gir nām ṣāḥibi (2) iki dilāver evlādıñuz da var (3) didükleriñde 

Semender Şāh eyitdi: “Yā nice (4) idelüm ẖoş güzel amma ḳorḳarım ki 5 cevāba ḳadar 

olmayasuñuz. Zīrā (6) görmez misin ki Nūşirevān yoḳdur. Yedi (7) iḳlīm şāhı yād olur 

iken bunca ʿaskere (8) dilāverlere mālik iken ʿacīz olup (9) böyle dām u teżvīr ile bizlere 

ḥavāle (10) itmez didi.’’ Ol dem oġulları (11) eyitdiler: “Şāh Nūşirevān bunlardan (12) 

ḳorḳmaz nihāyet muḳaddem ẖiẕmeti sebḳat (13) itmek ile bir ẖoşlıḳ ḥālinde ḳızıñı (14) 

iḳrār itmiş ṣoñra da pīşmān  (15) olup ve bir uġurdan virmem dimeye [23a/1] elden ʿār 

idüp bak Nūşirevān (2) ʿādīl geçerken iḳrārından döñüp (3) Ḥamza’ya ẓulm itmiş diyü 

ṭaʿyīn iderler diyü (4) böyle ẖīle ḳullanup bu ṭarīḳle helāk (5) olup ad ġayrınuñ ola diyüp 

(6) vāfir atup ṭutdılar. Bu kez Semender Şāh (7) bunlarıñ sözüyle kerem olup tīz emr (8) 

eyledi. ki oġluna yüz biñ er (9) ḥāżır idüp birḳaç gün içinde şehirden 023a/10 ṭaşra çıḳup 

bādigāhların ḳurup (11) elli biñ ʿasker Ḳarūn’uñ elli biñ (12) ʿasker Hārun’uñ bunlardır. 

Bir gün Mıṣır’dan (13) ḳalḳup ʿazm-i rāh idüp Ḥamza’ya (14) ķarşu gitdiler. Amma bu 

iki ḳarındaş bir (15) birinden ḳıṣḳanup ben evvel varayım [23b/1] nām benüm olsun 

Ḥamza’nın başıñ ben keseyin (2) diyü birbirlereyle ceng itmelü oldı. (3) El ḳıṣṣa 

bunlardır. İki gün gitmeden Ḫażret-i (4) Ḥamza ve Lendühā ve yigirmi dört biñ ʿasker 

(5) ile çıḳageldiler ol maḥalde iki cānibden (6) cāsūslar ẖaber getürüp bir yerin bilüp 

hemān (7) dem Hārun-ı Mıṣrī emīr eyledi: “Yüz biñ (8) ʿasker ṣaf çekdiler. Bu yaḳadan 

Emīr-i Merdān (9) daẖı aḥvāli bilüp buyurdı. Ṣaf baġladılar, (10) hemān Hārun-ı Mıṣrī 

raẖşın meydāna sürüp (11) bir miḳdār silāḥşorluḳ gösterüp naʿra (12) urup eyitdi: “Ḳanı 

ol Mekke’den ẓuhūr iden (13) Ṣāḥibḳırān ʿāṣır meydānına gelsin görsün (14) 

Șāḥibḳırānlıġı didük de hemān Serveri ʿAlem ẖangi (15) istiḥāḳı sürüp meydāna girdi. 

İllā kim ʿaceb [24a/1] merdāne girdi Hārun muḳābil olup selām (2) virüp ol da ʿaleyk 

olup bir cüzi iltifāt (3) eyledi. Zīrā kim hem şehzāde hem tāze ķuvvetiñe (4) maġrūr 

Ḥamza’i gözine ṣālındurmadı Ḥamza (5) eyitdi: “Ey Nūcivān bu diyārda saña kim (6) 

derler. Hem bizim ile niçün ceng idersin. (7) Biz ẖod yedi iḳlīm Şāh’uñ emreyle geldük. 

(8) Bizim sizüñle daʿvāmuz ġavġāmuz yoḳ. Hemān (9) ẖarācı virün biz yine giderüz’’ 

didi. Hārun (10) eyitdi: “Bize sen ne söylersin şāhun senden (11) ġayrı bir pehlivānı daẖı 

yoķ mıdır ki seni bu (12) ẖiẕmete gönderdi. Ol emrin aṣlı yoḳdur. (13) Bize senden ol 

şāhun ʿAyyār’ı şehre (14) cāsūs gelüp bir emīr getürdigi eger Ḥamza ol (15) ṭarafa māl 

istemeġe gelür ṣaḳınup virmeye siz [24b/1] ceng ile mi olur, yoḥsa ẖīle ile mi (2) olur? 

Hemān ṭutup ḳatl idesinüz. Başuñ (3) baña gönderesiz dimiş diyüp baʿde kendü (4) 

kendüsin daẖı kim olduġun bildürdi, (5) emīr eyitdi: “Nola imdi ḥamle eyle görelüm (6) 

yine ḳādirsüñ diyince Hārun-ı Mıṣrī  (7) el nīzeye urup Server’e birbiri (8) ardınca üç 

nīze urdı. Server daẖı menʿ (9) eyleyüp üç nīze de kendü urdı. (10) Hārun daẖı menʿ 

eyledi. Amma birbirin bir ẖoş (11) begendiler. Andan baña yek-cenge başladılar. Geldi 

(12) ḳabā ḳuşluḳ oldı,  Hārun ʿacīz (13) olup dal ḳılıç olup Ḥamza’ya bir ḳılıç (14) 

ḥavāle eyledi. Dilber-i ʿālem ḳılıcına siper berāber (15) virüp menʿ eyleyüp buña bir 

gürz şöyle [25a/1] urdı ki Hārun kendü gürzüñ berāber (2) virince ölmeyüp Ḥamza’nıñ 
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gürzi inüp (3) Hārun’uñ başuñ yarup yüzüñ gözüñ (4) ḳan bürüdi raẖşınuñ gerdanuñ 

ḳuça (5) düşdi. Beriden ḳarındaşı Ḳarūn-ı Mıṣri bu (6) ḥāli gördikde ḳarārı ḳalmayup at 

(7) sürüp Ḥamza’ya muḳābil olup söyleşürek (8) azmışdılar. Temāḳiyet cenge 

başladılar. Aẖir (9) Ḥamza bunı da zaẖmdār idüp öñünden (10) ḳabdılar yüz biñ ʿasker 

bu maḥalde Ḥamza’nuñ (11) üzerine ḳılıçlarıñ ʿuryan idüp seyl-i (12) ʿaḳīm gibi açdılar. 

Server-i ʿArab daẖı (13) tīġ istiẖāḳı ʿuryān idüp siperüñ (14) yüzine çeküp bunların içine 

girdi. (15) Beriden Lendühā ve ʿÖmer Maʿdi vesā’ir Yemen-i Ḥimār [25b/1] ve Hin-

Yunan Serverleri bir aġızdan naʿralar (2) urup Mıṣır ʿaskeriniñ üzerine (3) bir ṭoḳunuş 

ṭoḳundılar. Kim ẖazān yapraġı (4) gibi bunları ṣābir ṣābir döküp (5) yeryüzün ẖun 

insānıyla lāle rengi ḳıldular. (6) Ol maḥalde bu aḥvāli bir pāre muṭālaʿ (7) ḳıldılar, 

gördiler ki bunlar kendülerin (8) didükleri kimesneler degül ve serdārları daẖı (9) 

zaẖmdār hemān ḳaṣḳuña ḳuvvet ḳamçıya bre (10) git ḳandasın Mıṣır şehri biz senden 

(11) ẖoşnuduz diyüp şöyle birbirinüñ  (12) ardına düşüp ḳaçdılar ki güyā cümlesi (13) 

birer ḳuş idi uçdılar. Bu yaḳadan (14) ʿasker-i İslām’dur. Küffāruñ ṣoñın (15) yaġma 

ḳılup ol gün istirāḥat idüp [26a/1] irtesi göç idüp Mıṣır cānibine revāne (2) oldılar. 

Ezincānib rāvi eydür: (3) “Ol ṣatup ḳaçan ʿasker bir baş cān (4) atup Semender Şāh‘a 

yetişüp feryād ü (5) fiġān virler. Ḥamza bize şöyle iş eyledi: (6) “Oġullaruñ başuñı yardı 

diyüp (7) olan aḥvāli cümle begān idüp ẖaber (8) virdiler.’’ Semender Şāh ġam-gīn olup 

vüzerāsıyla (9) müşāvere idüp eyitdi: “İmdi (10)  ʿaceb nice idelüm diyüp ġāyet bī-ẖużūr 

(11) oldılar,  eyitdiler. Buña ẖīleden ġayrı (12) çāre yoḳdur mudārā-yı elden 

ḳomayalum’’ (13) didiler. Bu kez Ḳarūn ile Hārun da gelüp (14) atalarıña buluşup 

ẕaẖmların tımārına (15) meşġūl oldılar. Baʿde Semender Şāh daẖı [26b/1] ʿaskerin 

daġıdup oturdı. Bir gün (2) Șāḥibḳırān-ı ʿālem gelüp Mıṣır’a yetişdi. (3) Semender 

Şāh’dur. Bunları ḳarşuladup (4) ʿizzetle ḳondurdı. Baʿde Semender Şāh; emīr-i (5) 

merdān’a ve Lendühā’ya vesā’ir beglere bī-ḳiyās (6) nüzūl u niʿmet gönderüp daẖı bir 

ḳaç (7) vezīrlereyle Ḥamza’dan ʿözrin dilediler (8) eyitdiler: “Ey Server’i Șāḥibḳırān bu 

(9) ḥuṣūṣda şāhumuzın aṣla ṣuçu (10) yoḳdur ṣuç cümle Nūşirevān’ındur ki sizden (11) 

muḳaddem emīrler gönderdi ki ṣaķınasız (12) Ḥamza’ya mālı virmeyesiz ola ki (13) bir 

ṭāriķle Ḥamzay’ı ve beglerini helāk idesiz (14) diyü şāhumuz gene murād itmedü. 

Amma (15) oġulları daẖı tāze deliḳanlu atalarına yoḳ [27a/1] diyü kendü ẖaline 

ḳomayup biz elbet varup (2) ceng iderüz diyü ʿasker istediler. 27a/3 Şehzādeliklerine 

dayandılar. Amma ʿāḳıbet 27a/4 işte ʿarżları yıḳılup pāy-māl oldı. (5) Bu kez Semender 

Şāh cümle ʿaskerüñ daġıdup (6) sizlerden ʿaẓīm şermendedür’’ didiler. Şöyle (7) kim 

eyitdi: “ki işe nādim peşimāndur” didiler. (8) Bu kez Emīr-i ʿArab eyitdi: “Nola 

kendüleri (9) bilür eger iġlig iderlerse bizdende (10) iyilik bulurlar. Hiç anlara 

Nūşirevān’uñ (11) ḳaġıdı fā’ide itmez. İmdi sizde (12) ṣoñunda Nūşirevān’ı bahāne 

itmeyesiz zīrā (13) şāhın ol emīrden ẖaberi yoḳdur. Nihāyet (14) yanında bir müfsīd 

vezīri vardır. (15) Baḥtek dirler. Bir ḥasūd melʿūndur, dāimā [27b/1] bu aṣıl fitneden 

ḥāli olmaz şād-gāh (2) degnek urup gāh yanından sürüp ḳovar, (3) gāh ḳatl itmek diler 

amma lāʿīn işte yine tek (4) durmayup böyle tezvīrler ider diyüp (5) Yemen ḳıssasın 

diyār-ı Hind’e zehir vāḳʿasın (6) ḥikāyet eyledi. Bu kez Semender Şāh’uñ (7) vezīrleri 

eyitdiler: “Yoḳ Server bizler (8) daẖı bildik ol emr düzme olduġun (9) zīrā Nūşirevān 

gibi şāh bu aṣıl iş (10) ider mi diyüp baʿde ḳalup gitdiler. (11) Daẖı Semender Şāh’uñ 

ẖużūruna gelüp (12) Ḥamza’nın cevāblaruñ naḳl eylediler. Semender (13) Şāh daẖı 

açmaz ḳuvvedi ve ẖīle yayına (14) sālik oldı ġayrı şeyde olmaya. (15) Arada ʿadāvet-i 

dīniyye var, daẖı oġullarına [28a/1] böyle iş olup vāfir ʿaskeri ḳırıldı. (2) Amma bu 

ṭarafdan çünki vezīrler gitdi. ʿÖmer ʿAyyār (3) döñüp eyitdi: “Gördinüz mi siz şāhdan 
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(4) Baḥtekden vefā umārsınız bre bize bunlardan (5) fā’ide yoḳdur. Ne denlü eyülik 

itsek yine ʿadāvet-i dīniyye (6) muḳarrerdür, ḥuṣūṣā kim şāhun (7) yanında Baḥtek gibi 

bir kör gözlü şeyṭān (8) cühūd-i mevcūd ola işte bunlara daẖı (9) mektūb gelmiş imdi her 

ḳanġı diyāra (10) varduḳ ise böyle didiler. İmdi bunlardan (11) ṣaḳın ġāfil olma zīrā bu 

mülk-i Mıṣır (12) firʿūn hemān ocaġıdur. Bunlar ẖīleye (13) daẖı güzel başarırlar yüziñe 

geldüklerine (14) inanma zīrā benüm göñlüm hiç inanmaz ki (15) bize insānlıḳ ile ẖarācı 

teslīm ideler’’ didi. [28b/1] Bu kez begler daẖı ʿÖmer’e muvāffaḳat idüp (2) eyitdiler: 

“Ki yā Șāḥibḳırān bu ḥuṣūṣda ʿÖmer’in sözi (3) yerinde zīrā bunlardan 

iḥtirāzlarınızdan’’ (4) didiler. Amman ne fā’ide Server eyitdi: (5) “Ḫoş yā nice idelüm. 

Hey begler, emīr Allah’ındır. (6) Başa yazılanlar lābüd gelür taḳdīr-i Ḥaḳ (7) dönmez. 

Eger öyle bir ẖīleleri olur (8) ise bende bilürüm ki anlara neler ḳılam’’ didi. (9) Baʿde 

bunlar Nil’i mübārek kenārına bārgāhlar (10) ben ḳurup ḳarār eylediler ol ʿAyyār’ın (11) 

ṣudan içüp ṣāfalar itdiler. Mıṣr’ın (12) ṣaḥrāları bol baġçeleri firāvān ol (13) ṣu 

berekātından her şeyi firāvān ki (14) olmaz. Bunda begler ʿaẓīm ḥaẓẓ eylediler. (15) 

Ertesi Semender Şāh-ı Mıṣır’i cümle [29a/1] aʿyānı ile yerinden ḳalḳup vāfir Mıṣır 

yādigārlardan (2) Ḥamza’ya ve beglerine hedāyā ve peşkeşler (3) alup şehirden ṭaşra 

çıḳup ʿaceb (4) ṭunṭurāḳ ile şöyle kim görenler ẖayrān (5) oldılar. Zīrā Mıṣır Sulṭānı ne 

miḳdār ʿaẓamet (6) getürür ve ne ḳadar pādişāhlıḳdır ehl-i tevāriḥ (7) olanlar bilürler. Bu 

kez bunlardur gelüp (8) Ḥamza’ya buluşup peşkeşlerin çekdi. Ḥamza (9) da ḳabūl idüp 

Semender Şāh’a riʿāyet (10) ḳılup taḥtına geçirdü. Semender (11) Şāh’a eyitdi: “Yā 

Emīr ẖoşgeldün luṭf (12) idüp bizüm küstaḥlıġımıza ḳalma diyü (13) vāfir ʿözr idüp 

iltiyām eyledi.” Baʿde (14) niʿmet gelüp yiyüp şerbet içdiler. (15) Andan Semender Şāh 

eyitdi: “Ey Server [29b/1] bu Diyār-ı Mıṣır’da temāşagāh çoḳdur birḳaç (2) gün seyr-i 

temāşa eylek bizde mālı cemʿ (3) idüp sizlere teslīm idelüm. Baʿde saʿādetle (4) buyuruñ 

ẖoş geldinüz ṣafā geldinüz’’ didi. (5) Ḥamza da nola amma luṭf idin bizlere çoḳ (6) 

eylemek didi. Semender Şāh ẖayır diyüp Server (7) ḳalḳup yine sarāyuna gitdi. Beriden 

Ḥamza begleriyle (8) ṣayd u şikāra bezm-i ṣafāya meşġūl oldu. Bu (9) kez birḳaç gün 

Semender Şāh baş göstermeyüp (10) bir ḳuṣūr mālı mīrden baʿde Ḥamza’ya yādigār (11) 

Mıṣır atları ve ḳılıçları ve muraṣṣaʿ cebeler ve kemer (12) raẖtlar ve bir yādigār otaġ ve 

bir çādır ki (13) şāhlara maẖṣūṣ vesā’ir tuẖfe-i yādigār şeyler (14) bī-nihāye beglere daẖı 

ḥāllü ḥalince virdi. (15) Bu kez cümle Semender Şāh’a taḥsīn āferīn eyitdiler. [30a/1] Bu 

ẖiẕmet edā olunduḳda ṣoñra baʿde Ḥamza’nuñ (2) ẖużūruñda ʿarż-ı muḥabbetler eyleyüp 

yüz urup (3) eyitdi: “Ey Șāḥibḳırān ʿālim işte maṣlaḥatuñuz 4 tamām oldu. Amma bizim 

de sizden bir ricāmız (5) budur ki bugün ķalʿaye gelüp cümle begler ile (6) sarāyumuzı 

ḥāk-i ʿizzitiñüz ile müşerref (7) ḳılasız andan ṣoñra nice dilersinüz emīr sizüñdür, (8) 

didikde Ḥamza nola didi zīrā ne disün (9) yoḳ diyemez. Ben ādem kendülerin ḳonuḳluġa 

daʿvet (10) ider, bir de bu ḳadar hediyyesin gördi, bir de (11) bu ki eger varmaz ise 

ḳorḳusuñdan gelmez (12) dirler. Ḫoş imdi varalum diyüp ikrār (13) eyledi. Semender 

Şāh ḥaẓẓ idüp ḳalḳup (14) żiyāfet tedārikine gitdi. Beriden begler Ḥamza’ya (15) 

eyitdiler. “Yā Șāḥibḳırān nolaydı. Bu żiyāfet [30b/1] olmayaydı. Zīrā kim bu aṣıl 

żiyāfetlerinde be-ġāyet (2) imtilā olmuşuzdur’’ didiler, oldım. (3) ʿÖmer ʿAyyār eyitdi: “ 

Baḳa ʿArab gel kerem eyle (4) gitme bir bahāne idüp yolımıza gidelüm, (5) żiyāfet ise 

tamām oldı ḳayudluya ṣoḥbet (6) ḥarāmdur dimişler.’’ diyüp ʿazar ile (7) yoẖsa bī-

Rabbīl Kaʿbe bunların niyyetleri (8) ẖayır degüldir. Zīrā bir kimse ki çoḳ yaltaḳlanur (9) 

andan ḳorḳmaḳ gerekdür didi. Ḥamza (10) eyitdi: “Be hey ʿAyyār nice idelüm bir yere 

kim 30b/11 daʿvet olana varmam dimek olmaz (12) Mevlā’ya ṣıġındım diyüp cümle 

begler ḥāżır (13) olup ʿÖmer eyitdi: “Siz bilürsüz hele ben (14) gitmem bunda otururum 
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göreyüm, ḥāl (15) nice olur” didi. Birazdan öteden [31a/1] Semender Şāh’uñ vezīrleri 

gelüp, Ḥamza’yi  (2) dört yüz müteʿayyin begler ki evvela Lendühā (3) ve ʿÖmer Maʿdi 

Setefenos-i Yunānī ve İstefonos-i (4) Yunānī ve Muḳbil-i pelenk-pūş ve Muḳbil-i yek 

(5)  ḍarb-ı zevi-yi el-ẖumār būy-ı el-ẖumār ve Saʿid (6) bin Ebu Vāḳḳaṣ ve Ğaşmişam 

Menzer, Ḳays (7) bin Nuʿmān, Saʿid-i Yemenī, Ṭoḳ-i ʿIraḳī, Merd-i Efkan-i (8) Yemenī 

Leys-i Yedevī ve Veys-i Yedevī Esed-i (9) Mār-gīr Tumār-ı Şīr-gīr ve Saʿid-i Şīr-gīr 

(10) bunın emsāli yetmiş ʿArab dilāveri dört (11) yüz Ḫicāz, Yemen, Hind dilāverleri 

(12) bile alup Semender Şāh’uñ sarāyuna geldiler. (13) İşte ʿÖmer ʿAyyār gelmedi. Çoḳ 

iḳrār (14) eylediler, aẖir eyitdi: “Yā Ḥamza ḳo beni kendü (15) ḥālime zīrā benüm 

ḳalbime bir ʿaceb ḥāl [31b/1] bürindi. Vehm bir vehīm düşdi. Hele siz de (2) ġāfil 

olman, ben bārī bunda bulunayum” didi. (3) Ḥamza ise ʿÖmer’in bu ḥāline baḳup eyitdi: 

(4) “Be hey ʿAyyār ne olmaḳ iḥtimāli var size (5) bundan nice yavuz ẖavf eyledük. Bu 

özge (6) ḳorḳaḳlıḳdur.’’ diyüp ol ḳadar soylıyu (7) gördi, olmadı, söz ḳār etdüremedi. 

(8) ʿÖmer ʿinād idüp aṣlā bir kimsenüñ kelāmın (9) diñlemedi. Bunlar ile bile gitmedi. 

Kendü çādırına (10) gelüp birḳaç maḳarrileri ile meclīs ḳurup (11) ʿayş u nūş meşġūl 

oldı. ʿÖmer’in gitmedigi (12) ʿaceb iṣābet oldı. ʿAyyār-ı Cihān, Ṣāḥibḳırān’a (13) nice 

ẖiẕmet eylese gerekdür. Amma bu ṭaraftan (14) Semender Şāh, Ḥamza’yi ve Lendühā’yi 

cümle (15) beglereyle sarāya geldüklerin gördikde ol ḳadar ṣafā [32a/1] eylediğüm 

ṣafāsından şöyle kim derisine ṣıġmaz (2) oldı. Üstād eydür. Çünki Semender-i Şāh-ı 

Mıṣır (3) Ḥamza’yi Lendühā’yi sā’ir begleri taʿẓīm ve tekrīm birle (4) sarāyuna götürüp 

baʿde Server’e taḥtı teklīf (5) eyledi. Ḥamza eyitdi: ʿḪayır şāhum bizler taḥtta (6) 

oturmazuz. Bu ana gelince hīç oturmadık. (7) taḥt u tācuñuz sizlere mübārek olsun. Zīrā 

(8) kim bizden evvel gelenler ve selefde geçen Ṣāhibḳırānlar (9) ve cihāngīr dilāverler 

beride taḥtda oturmayup (10) cümlesi ṣandali-nişīn idiler. Bizler (11) de ol ṭarīḳa sülūk 

itmişizdür’’ diyüp (12) geçüp ṣaġ ḳolda pehlivān-ı pāy-ı taḥt ṣandāliyesinde (13) ḳarār 

eyledi. Andan Semender Şāh (14) ve oġulları ve vezīrleri ile taḥta otur. (15) Baʿde 

Ṣumāt Şāh’ı gelüp ibrişim ḳoyalar. [32b/1] Çāşnī-gīrler gelüp Șumāt’ı döşeyüp (2) altun 

ve gümüş ṣatmalar içinde envāʿi dürlü (3) ṭaʿāmlar her biri kūtā sekri ṭatlu, (4) şeker 

işinden ḥesāba gelmez. Mıṣır’ın ḥurmālı (5) maʿlūmdur. Bu kez Ṣumāt, bölük bölük (6) 

ḳıtır ḳıtır yıḳıldu. Şöyle kim ʿÖmer Maʿdi’nin ṣafāsından (7) aġzıñun ṣuları aḳtı. Baʿde 

birazdan (8) ṭaʿāma ṣalā olıcaḳ, herkes murādı (9) üzere dilediġin yiyüp ḳuş ḳanadı (10) 

konup deveṭabānı ḳalḳup ʿÖmer Maʿdi (11) ẖōd iki ḳollaruñ ṣıġāyup ol ḳadar (12) 

yidiğüm gözleri ṭaşra uġrayup ḳarnı (13) Ṭomālıç Ṭāġı’na döndi. Eṭrāfında (14) olan 

adamlar ʿÖmer Maʿdi’nin böyle iştāh (15) ile yidigine ẖayrān olup baḳmadan [33a/1] 

kendü işlerin ve güçlerin unutup (2) öñlerin de ḥāżır olan ṭaʿāmları bile yimeden (3) 

ḳaldılar. Herkes durup bunun böyle (4) ḳuzuyı iki loḳma, ṭāvukları birer loḳma, (5) 

bıldırcın keklik kebābların dördin beşin (6) birden muḥallebi ʿaşureyi ḳoca mertebāni (7) 

ṭabaġıyla birer ṣoluḳda iki ṭarafına baḳmayup (8) öyle ḳoyuldu kim herkes bunı temāşa 

idüp (9) gülmeden aġızları egildi. Birazdan baḳup (10) gördiler. Kim öñleriñde olan 

ṭaʿāmlardan (11) dāne-i ẖardāl ḳalmadıḳdan ṣoñra güyā ṭabaḳları (12) ṣaḥānları güyā 

yıḳayup silmişler. (13) Bunlar bu işe ḥayrān oldılar. Zīrā Ḥamza’nıñ (14) yanından ʿīrāḳ 

düşmüşdi. ʿÖmer de anda (15) yoḳ. ʿÖmer Maʿdi ol gün ol arada tamām [33b/1] murādı 

üzere bayram eyledi ve hem misāfirdür (2)  diyü kimse de söylemez. Hemān ṣaġdan (3) 

girüp ṣoldan çıḳdı. Ḳolı irişdigi (4) ṣaḥanı tepsiyle baḳlavāyi, börekleri bütün (5) bütün 

ṭor-ṭob idüp boġazını (6) ṭıḳārdı. El-ḳıṣṣa Ṣumāt’dur ḳalḳup (7) sekr-i şerbetler kāse kāse 

gelüp içdiler. (8) ʿÖmer Maʿdi’nüñ murādı üzere ḳarnı doyup (9) birḳaç ṭulum şerbet 

virdiler, içdi. (10) Semender Şāh’a duʿālar idüp eyitdi: (11) “Hele elḥamdülillāh ucuzluḳ 
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vilāyete gelüp (12) ḳarnımız doydı’’ didi. Mıṣriler (13) göñüllerüñde eyitdiler. “Ancaķ 

olur, dilāver (14) ḳaḍı ḳapusında ḳışla eger bu yıl ḥıfz (15) duracaḳ olursan ḳorḳaruz ki 

[34a/1] Mıṣır gibi ucuzluḳ şehri ḳuru dursun’’ (2) didiler. Cümle anda olan Mıṣır ḳavmi 

ʿÖmer (3) Maʿdi gelmeden bayıldılar. Baʿde Ṣumāt’dur, (4) ḳılduḳda baʿde gelüp bezmi 

ālātı ḳurulup (5) envāʿi şükūfeler ve meyveler, meclīsler (6) zeyn olup baʿde gülfām-i 

ẕerrīn sürāẖīlere (7) ḳoyup kenārı meclīse devr (8) itdirmeġe başladılar. Sāzendeler 

güyende (9) yiyüp civānlar oturup avāzların (10) sāza uydurup bir eyü faṣıl eylediler 

(11) ki cümle ehl-i meclis bī-ẖoş oldılar. (12) Geldi, işte aẖşam oldı, ol (13) gice ṣafā el 

virüp anda ḳaldılar. (14) Tamām cümle begler mest olup ẖayrı (15) şerri farḳ itmeden 

ḳıldılar. Ol maḥalde [34b/1] laʿīnler fırṣāt bulup şarāblarıña dāru ḳatup (2) cümlesine 

birer ikişer ḳadeḥ virüp içürdiler. (3) Birazdan dört yüz pehlivān cümlesi (4) dārudan 

geçüp bī-hōş oldılar. Şöyle kim (5) birbirine dayanup ḳaldılar bu kez Semender Şāh (6) 

ziyāde şād olup andan emreyledi. Cümlesine (7) birbiri üzerine aġır bendler urdılar. (8) 

Ḥamza ile Lendühā’ya şöyle bend urdılar. Kim ḳımıldamaġa (9) dermānları ḳalmadı 

baʿde cümlesine (10) ṣoyup zindāna gönderdiler. Amma Berḳ-ı pāy-ı (11) Yemenī anda 

idi. Bu ḥāli görüp hemān (12) sarāydan ṭaşra olup segirdüp gelüp (13) ʿÖmer’e anda 

olan bāki beglere feryād idüp (14) olan aḥvāli naḳl eyledi. Bu kez ʿÖmer ʿAyyār (15) 

işitdükde āh idüp ʿaḳlı gitdi. “Bre merd [35a/1] begler siz ḥāżır baş olup ṭuruñ (2) bu 

gice baṣḳun belki itmesünler. Ben bir yol (3) varup yetişeyin ḳorḳarım ki bu ḳadar 

beglerle (4) Ḥamza’i şehīd iderler’’ diyüp sürüp ḳalʿaya (5) geldi. Baʿde Semender-i 

laʿīn’üñ sarāyuña girüp (6) gördi, meclis daġılmış, herkes yirlü yirine (7) varmış. Bu kez 

o ḳadar cūst u cū eyledi (8) aṣlā bunlardan bir eṣer bulmadı. Añā buña (9) ṣordı Ḥamza’i 

neylediler diyü. Anlar bilmez diyüp (10) bunda ʿişret iderler idi. “Belki yatmaġa (11) 

gitmişlerdür” didiler. Semender Şāh’ı ṣordı, (12) ḥaremine yatmaġa gitdi diyü cevāb 

idüp (13) aṣlā Ḥamza’dan bir söz açmadılar. Üstād (14) eydür ki “Bu Semender Şāh ḳatı 

ḥaramzāde melʿūn (15) idi. Daẖı çoḳ bilürdi, gördi ol [35b/1] meclisde ʿÖmer yoḳdur 

bildi ki ʿÖmer ḳaṣdi gelmedi. (2) ʿÖmer’üñ ise ne ẖīlekār olup çoḳ ṣūrete (3) girdügi 

ẖaber olmışdı. Ol ecelden (4) ʿÖmer’den ziyāde iḥtirāz iderdi. Ḫaṭṭā (5) şol ḳadar kim 

Ḥamza’yı ḥabse ṣalduḳda ol (6) arada ḥāżır olanlara tenbīh eyledi. Kim Ḥamza’nuñ (7) 

bir daẖı ismin añup dile getürmeyesiz (8) zīrā ʿÖmer ʿAyyār bir kez ẖaber ala hemān (9) 

bir muḳarreb vezīrüñ ṣūretine girüp elbetde (10) Ḥamza’i ve begleri yendi. Ḥabisden 

ẖalāṣ (11) ider. Ol zamān ḥāl müşkīl olur (12) diyüp muḥkem tenbīh eyledi ve baʿde 

Ḥamza’yı (13) ve begleri ḥabisḥāne zindānına ḳomayup (14) taḥtuñ altında bir ʿaẓīm 

ḳuyu var idi. (15) Anda ḥabs eyledi. Bu kez ʿÖmer’dür ol ḳadar [36a/1] ṣora gördı, aṣla 

ḳābil olup bir ẖaber (2) alamadı. Sarāyda ve şehirde ne ḳadar zindān (3) var ise 

cümlesine girüp çıḳdı. Ṣabaḥa (4) dek arayup gezdi, çāre olup bulmadı. (5) Kendü 

kendüye eyitdi: “Be cānum bu dört yüz (6) adam bu şehire geldiler nābedīd oldılar’’ 

diyüp (7) aẖir ʿāciz olup çıḳup orduya gelüp (8) anda olan beglere ẖaber virdi. Eyvāh (9) 

diyüp yanı üzerine düşüp yatdı. (10) Bir zamān kendüden gitdi. Baʿde kendüye (11) 

gelüp düşünüp eyitdi: “Bre ben niçün (12) bile gitmedüm. Eyvāh ne ʿacāyib ḥāl oldı. 

Belki (13) anlar ile bile oldım, belki böyle olmayaydı’’ (14) diyüp vāfir ḥayıflandı anda 

olan (15) bekler. Cümle ʿÖmer’ üñ başına üşüp: Yā ʿÖmer şimdi [36b/1] serverler nice 

oldı didiler. ʿÖmer eyitdi: (2) “Ben de bilmem cümlesine bu gice ġāib itmişler. (3) 

Bütün gezüp ṣora gördim aṣlā bir ẖaber (4) alımadum. Ammā inşāllāh ḥabs eylediler. (5) 

Eger şehīd eyleseler elbette uluların cümle (6) ṭaşra bıraġurlardı. Zīrā cümle begler (7) 

ellerinde ne gelür nihāyet bunlar Nūşirevān’dan (8) ʿicāzet olmayınca öldürmezler. (9) 

İmdi anlar şöyle böyle idince ola kim (10) bir ṭarīk ẖaber alup ẖalāṣ ide bilevüz’’ (11) 
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didi. Anlar da tedārüke başladılar. (12) Ammā ḥażerātından Semender melʿūn bunlaruñ 

(13) cümlesin helāk itmek istedi. Vezīrleri (14) ḳomayup eyitdiler: “Ey Şāh bu (15) iş az 

iş degüldür şāyed bu işden [37a/1] Nūşirevān’uñ ẖaberi yoḳ olup bu ẖuṣūṣa (2) incünüp 

niçün baña bildürmedüñüz tenbih (3) oldırduñuz diye imdi devlete lāyık olan (4) bunları 

muḥkem ḥabs idüp şāh bir (5) begün gönderüp iʿlām idersün. (6) Ol nice buyurur ise 

öyle idersün’’ (7) didiler. Semender Şāh daẖı maʿḳūl diyüp (8) öyle idecek oldı. Üstād 

eydür ki (9) bunuñ bir çoban ʿayyārı var idi. (10) Adına Fettāḥ-ı Mıṣrī dirler idi. Hemān 

(11) ol maḥalde tīz bir nāme yazup avradına (12) mührüñ urup Fettāḥ ʿAyyār’a virüp 

(13) eyitdi: “Tīz Nūşirevān’dan baña bir şāfi (14) cevāb getür diyüp nāmeyi virüp (15) 

baʿde yol ẖarclıġı virüp gönderdi.’’ [37b/1] Bu Fettāḥ ʿAyyār daẖı on günlük yolı bir (2) 

günde alur idi. Ṭābān ḳaldurup yola (3) çıḳup gitdi. Üstād eydür: “Beriden (4) çünki 

ṣabāḥ oldı. Hemāndem begler alayı (5) ẖarbe müstaḳraḳ olup at arḳasına (6) gelüp Mıṣır 

ḳalʿasınuñ üzerine yüridiler. (7) Naʿralar urup eyitdiler: “Ey (8) hilekār nā-beḳārlar ḳanı 

Șāḥibḳırān’umuzu (9) ve beglerimüzü neylediğiñ tīz ḳoyu viriñ (10) yoẖsa ḳalʿañuzu 

yaḳup cihānı (11) başuñuza dar ideriz’’ didiler. Bu kez (12) anlar da içerüden ẖayḳırup: 

“Bre buyruñ (13) hey nā-bekārlar anlardan şimdi Tengrü (14) sizlere fā’ide yoḳdur.” 

didiler. Bunlar (15) eyitdiler: “Bre yabaña söylemeñ tîz oluñ [38a/1] Ṣāḥibḳırān’ı ve 

cümle begleri gönderüñ’’ (2) didiler. Semender Şāh ʿaskeri ḳaʿladan (3) eyitdiler: “Bre 

siz ol kimseler degül misin ki (4) Şāh’uñ Ḳarun gibi dilāver ḳuluñ (5) helāk idüp 

ʿaskerin ḳırdıñız biz de (6) siziñ bir beginizi saġ ḳomayup ḳılıcdan (7) geçirüp helāk 

ideriz diyüp anlar (8) içerüden bunlar ṭaşradan cenge başladılar. (9) Ammā ʿÖmer 

dilāverlere ġayret virüp (10) baṣdılar. Oḳı anlar daẖı ḳalʿadan seng, (11) dıraẖtlar atup 

ceng-i cidāl itmekden (12) ḥāli olmadılar üstād eydür ki (13) beriden Ḥamza begler ol 

ḥabisde bir an (14) baḳup  ʿaḳılları gelüp göz (15) açup baḳup kendülerin ol ḥālde 

[38b/1] görüp birbirine eyitdiler: “Bre bu āl ne ḥāldür (2) diyüp baḳup kendülerin 

gördiler. (3) Kim her birleri bend-i belāda zincirler içinde (4) yaturlar. Bir ḳaranlıḳ 

maḳām orta (5) yerde bir ḳandil yanar artıḳ ne gice bellü ne ki (6) gündüz bellü birbirine 

eyitdiler: “Bu ne ḥāldür (7) kim başımıza geldi’’ didiler. Lendiha eyitdi: (8) “Yā 

Ṣāḥibḳırān gördin mi? ‘Ömer’üñ sözleri (9) geldi. Çıḳdı. Bu lāʿīnler bize ne denk (10) 

geçdi, yā böyle itmeden murādı nola’’ (11) didikde Ḥamza ziyāde elem çekdi. Ammā ne 

(12) fā’ide neylersün ḳażāya rıżā diyüp durdılar. (13) Birazdan bunlara bir miḳdār ṭaʿām 

(14) getürdiler. Ammā Semender Şāh bile gelüp (15) Ḥamza’ya baḳup eyitdi: “Ey ‘Arab 

nice (16) görürsin kendüni yedi iḳlim Şāh’unuñ [39a/1] pehlūvānın oldıġuñ ķolay mıdır 

ve oġulllarımı (2) yaralayup ʿaskerime ḳarşı ḳomaḳ (3) nice olur? Gör imdi ḥālini hele 

(4) işte Nūşirevān’a adam gönderdüm. Eger ʿicāzet (5) virir ise ben de seni cümle 

beglerini (6) ḳırarum’’ didi. Ḥamza eyitdi: “Ey Semender (7) Şāh gel böyle itme sen 

benimle Şāh’uñ (8) arasına girme ṣoñra peşīmān olursun’’ (9) didikde Semender Şāh 

eyitdi: “İşte (10) Nūşirevā’nuñ mektubı’’ diyüp Şehmerd (11) ʿAyyār’ın getürdügi 

mektūbı Ḥamza’ya gösterdi. (12) Bu kez Ḥamza gördi, mühür Şāh’uñdur, (13) başın 

ṣalup eyitdi: “İmdi (14) gel sözüm dinle bizi ḳoyuvir ʿahd olsun (15) şāhı öldürüp seni 

[39b/1] anıñ yerine Şāh ideyim. Saña ẕarar ḳaṣd (2) itmezüm’’ didi. Semender Şāh 

eyitdi: “Ḫayır (3) olmaz sen yine ḳadirsin, böyle baġlu (4) dururken olmayacaḳ daʿvālar 

idersin. (5) Nūşirevān’uñ sencileyin ḳapusında pehlivānları (6) vardur murād eylese 

çoḳdan (7) seni helāķ ider idi’’ didi. Ḥamza (8) eyitdi: “Bre gel yabaña söyleme ben 

inşāllah (9) bu benden ẖalāṣ oluram. (10) Ammā ṣoñra fā’ide itmez ne seni ḳovaram (11) 

ve Nūşirevān‘ı ve ne ol Baḥtek gör. (12) Cühūdı görün’’ didi. Bu kez Semender (12) Şāh 

yavuzlanup: “ṣuṣ böyle söyleme (14) Bre ʿArab, şimdi seni helāk iderüm. (15) Gör daẖı 
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ẖaddini bilmeyüp nice büyük [40a/1] söz söyler’’ diyüp üzerine ḥayḳırdıḳda (2) Emīr-i 

Merdān daẖı ġażaba gelüp (3) ġayretinden helāk mertebesine varup (4) eyitdi: “Ey 

melʿūn eger Ḥaḳ Teʿāla ecelden (5) ammān virirse ben de bilürüm ki ol zamān (6) saña 

neler iderüm diyüp gögsi çifte (7) kösler gibi gürlemege başladı, gördi. (8) Bendi 

ḳırılacaḳ bend degül neylesün Semender (9) Laʿīn,  Ḥamza’nuñ kendüye böylesü ve 

gene (10) yavuzlanup bre cellād tīz uruñ şunuñ (11) boynuñ diyince cellādlar da orada 

(11) ẖāżır idi. Hemān el sāṭura urup (13) yüriyüp ileri geldi kim Ḥamza’ yı şehīd (14) 

idecekler ol ḥāli görüp āh idüp (15) birden feryād idüp ey żālim melʿūn [40b/1] 

neylersin evvel gel bizi ḳatl eyle, ṣoñra neylersen (2) eyle gözümüz görmesüñ diyüp (3) 

her biri dizleri üzerine gelüp (4) bendlerin silküp zincirlerin kütür kütür (5) uturdılar. 

Semender Şāh bre urun diyü (6) işāret idince hemān Ḥamza bir yoldır, (7) añsuzdan bir 

naʿra şöyle ḥayḳırdı. Kim (8) cellād ḳılıcın ḳaldırmış iken yine uramayup (9) yüzünüñ 

üzerine ḳapañup (10) cān virdi Semender Şāh (11) daẖı bir cānibe düşüp hemān ḳulları 

(12) ḳapup ṭaşra çıḳardılar, gördüler. Kim (13) Ḥamza bendlerin ḳırar hemān yine bend 

üzerine (14) bend urup ṭaşra çıḳdılar ammā beriden (15) Semender Şāh’uñ ʿaḳlı 

geldükde eyitdi: [41a/1] “Bre Ḥamza nice oldı?’’ didi eyitdiler: “Ḥamza (2) ṣaġ yerinde 

ammā cellād anuñ yerine helāk (3) oldı. Ammā az ḳaldı, bendin ḳırayazdı. (4) Bizler 

başına üşüp bendin tekrār (5) yeñiledik’’ didiler. Semender Şāh hāy (6) nābekār hāy ben 

bile helāk olayazdım. (7) Hele bir ẖoşca güzelik Şāh’dan (8) ẖaber bilürüm anları ne (9) 

ʿazāb ile helāk iderüm’’ didi. (10) Bu kez bunlar bunda ṭaşrada bākī begler (11) cengde 

ʿÖmer ise içerü girüp ṭaşra (12) çıḳar bir ẖaber alınmaz ʿāciz olup (13) aẖir eyitdi: “Ben 

bir yol sarayına varayum (14) göreyin Şāh didikleri maʿṭūḥ muḥālde (15) ve ẖaceye 

buluşup bir ẖaber alayım, [41b/1] diyüp beglere ifāde eyleyüp sarayuñ’a doğrı (2) 

gitmede sen ḳıṣṣay-ı Muḳbil-i Zerrīn Kemer’den (3) dinle üstād eydür ki ol zamān ki 

Ṣāḥibḳıran (4) dört pāre şehrüñ ẖazinesiyle (5) Muḳbil’i, Şāh’a göndermişdi. Muḳbil 

daẖı günlerde (6) bir gün sarāyun’a gelüp Şāh’a ẖaceye (7) buluşup ẖazineyi teslīm idüp 

(8) baʿde Şāh’a ve Baḥtek’e başḳa hedāyalar (9) ve yādigārlar virüp baʿde-i emriñ 

nāmesin (10) virdi. Alup oḳudılar. İşte (11) ol dört pāre ḳalaʿdan nice ẖarāc alduğuñ (12) 

ve başına gelenleri cümle ve Ḳarun-ı (13) ʿAcem ḳıṣṣasın daẖı tafṣīle begān eylemiş. 

(14) Şāh diñleyüp hīç söylemeyüp Muḳbili bir yerde (15) ḳondurdı. Baʿde Şāh Baḥtek 

Küstehem [42a/1] bir yire gelüp nice idelüm’’ didiler. Baḥtek’  (2) eyitdi: “Hele bir ḳaç 

gün miks idelüm, görelüm, (3) nice olup zīrā Mıṣır’da Ḥamza ‘ ya (4) bir āfet irişür ola 

kim bir ẖaber gelüp (5)  bizler daẖı bunda Muḳbili yanındaki ʿaskeri (6) tiġden geçüre 

idiñ Ḥamza, Lendiha gitdikden (7) soñra bunların ikisi bir yirde ḳalmazlar (8) cümlesi 

daġılup giderler. Zīrā bunlar (9) gitdikce çoġalup senüñ vilāyetine (10) el uzadırlar. 

Belki senüñ yüzüne (11) bile tiġ çekerler, hele gördin mi? (12) Ḥamza varduġı 

vilāyetlerde neyledi? (13) Kimin Müslümān idüp ẖarācın (14) almadı ve kimin ḳatl 

eyleyüp yerine (15) ġayrısın Şāh dikdi. Hīç size danışmadı [42b/1] şimden gerü ol 

Müslümān olan (2) ḳalʿalardan artuk ẖarāc alınmaz imdi. (3)Ḥamza kendü ulusuñ iẖtiyār 

ider. Müslümāndan (4) ẖarāc aldırmaz gör ki ẖazīneñe tīz (5) yine ne ḳadar noḳṣān virdi. 

Gör ki kendü (6) elinle ne ḳadar ẓararlar eyledün’’ diyüp ol (7) ḳadar olmaz sözler 

söyledi ki Şāh’ı (8) tekrār iẖlāl eyleyüp ġaẕaya götürdi. (9) Şāh döñüp Baḥtek’e didi ki: 

“Ey (10)  Baḥtek gerçek dirsin imdi bu ẖuṣūṣda (11) yine söz senüñdür ol ʿArabzādeye 

(12)  ben bu ḳadar ruẖṣat virüp olur (13)  olmaz ṣuçına baḳmayup iḳrār (14)  belāsıyla 

sözimden daẖı dönemedim. (15) Şimdi böyle oldı. Ammā lāzım [43a/1] geldi ki bundan 

ṣoñra ḥaḳḳından gelmemiz murād (2) eyledi ki hemān ʿasker cemʿ idüp üzerine (3) 

serdār taʿyīn idüp göndere. Bunlar (4) bu ḥāl üzere iken nā-gāh Fettāḥ-ı Mıṣrī (5) 
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çıḳagelüp Şāh’uñ pāy-i tāẖtuñ pus (6) idüp Semender Şāh’uñ nāmesin (7) ṣundı” 

Nūşirevān eyitdi: “Bre ʿAyyār (8)  ḳande gelürsin didikde Fettāḥ-ı Mıṣrī (9) duʿā idüp 

eyitdi: “Ey Şāh-ı heft (10)  küsūr Mıṣır Sulṭān’ı Semender Şāh’dan (11)  gelirüm. Sizlere 

müjdegāni olsun (12) ki Ḥamza cümle müteʿayyin beglereyle ẖīle idüp (13)  ḥabse ṣaldı 

yani cevāb nāmededür (14)  didi. Şāh Baḥtek ʿaẓīm şād olup (15) baʿde nāmeyi açup 

oḳıdılar dimiş ki: “Ey [43b/1] Şāh heft küsūr işte emriñüz üzre Ḥamza’yı (2)  vesāir 

beglerini ṭutup ḥabs eyledik. Ammā (3) ʿÖmer ʿAyyār’ı ele getüremedüm şimdiki ḥālde 

(4) ʿÖmer’den ziyāde elemim vardur ḳurtarır diyü (5) imdi emriñüz nedür? Cümlesin 

öldürüp (6) başların gönderdi mi yoẖsa dūr mi göndereyim? (7) Bākī ʿArab ʿaskeriyle 

ḥāla cengdeyüz. (8) Hemān baña tīz bir ẖaber gönderesüñüz ben de ḳurtulayum.” (9) Şāh 

Baḥtek’e baḳup eyitdi: (10) “Ne dirsin nice idelüm Laʿīn didikde Baḥtek (11) Laʿīn 

eyitdi: “Meded Şāh’um böyle fırṣat ele (12) girmez hemān fırṣat elde iken öldürsünler’’ 

(13) didi. Nūşirevān diledi ki öldirsünler (14) diyüp ẖaber göndere Ḫocan’üñ cān başına 

(15)  ṣıçrayup eyitdi: “Be hey Şāh’um böyle itme [44a/1] ṣoñra ʿaẓīm peşīmān olursun 

Ḥamza olmaz (2) mademki ʿÖmer ẖayātdadur ve bu ḳadar ʿArab (3) ʿaskeri var tā anları 

ber-ṭaraf olmayınca (4) öldürmek olmaz ṣoñra ʿÖmer sizlere intiḳām (5) ḳaṣd ider. Daẖı 

çoḳ ḳan döker Yezdān (6) pāk ḥaḳḳ içün salṭanat elinden gider. Daḥı (7) sen ʿÖmer’üñ 

ne ʿaẓīm oldıġuñ bilememişsin. (8) Diyār-ı Hind’e yalñuz vardı ve bilirüz. (9) ʿAdden’i 

ḳatl eyledi. İmdi hele  ʿÖmer’i ol (10)  ṭutup ḳatl ile ṣoñra anlar eliñüzde diyince (11) 

bilirsiñüz idesiñüz’’ didi. Şāh eyitdi: “Şimdi (12) ʿÖmer’i biz ḳande bulalum’’ didi. 

Ḫoca eyitdi: (13) “Hele ben Şāh’uñ iḥsānın alırum. İmdi ben (14) Şāh’uma ẖaber ṣanup 

her işin Șavtuñ (15) fikir iderin birḳaç defʿa ẖōd Baḥtek tedbīreyle [44b/1] baʿżı iş 

itdiñüz ammā ṣoñı nice oldı. (2) Hemān ʿarż eksikligi oldı. Bu sefer Ḥamza’ yı (3) pek 

ḳāḳtdıñuz, görürsinüz ṣoñunda neler ola’’ didi. (4) Şāh eyitdi: “Ey Ḫoca şimden gerü 

benüm Ḥamza ile (5) dostluḳ itmek iẖtimālüm yoḳdur, çünki böyledür, (6) doġrı söyle 

nice idelüm.’’ Ḫoca eyitdi: (7) “Ben bilmem nice idecegünü ammā ʿÖmer’i ele getirür, 

(8) señ Ḥamza’ya fırṣat bulınur. Ammā eger ʿÖmer ele 44b/9 girmez ise ʿÖmer, Ḥamza 

içün cümlemize itmeyecegi (10) ḳalmaz’’ didi. Baḥtek eyitdi: “Be hey Şāh’um Ḫoca 

(11) Ḥamza’nuñ öldigün istemez ḳaṣden böyle söyler. (12) Hemān emreyle öldirsünler 

ṣoñra ʿÖmer’e vāfīr (13)  ḥāl virirüz, aldanur gider’’ didi. Ammā Şāh (14) fikr idüp 

gördi ki Ḫoca’nuñ sözi (15) yirindedür. ʿÖmer özge ʿaẓmidür aẖir buyurdı. [45a/1] 

Fettāḥ-ı Mıṣrī’ye ẖilʿat virüp vāfīre iḥsān (2) eyleyüp eyitdi: “Var ʿAyyār Semender 

Şāh’a söyle (3) Ḥamza’yı ve beglerinin bir ẖoşca ḥabseylesün. (4) Biz de görelüm 

ʿÖmer ile nice ideriz bākī ʿaskerini (5) dağıdup Lendiha’yı bir tenhā yoldan yana 

göndersün. (6) Baḳalım ṣoñı nāṣıl olur. Aña göre (7) ben ẖaber irsāl iderüm nice 

iledürsem ide’’ (8) didi. Fettaāḥ-ı Mıṣrī nola Emīr Şāh’uñ diyüp (9) nāmeyi alup 

ḳandesin Mıṣır diyüp çıḳup (10) gitdi. Bir gün Mıṣır’a gelüp Semender Şāh’a (11) 

buluşup nāmeyi öñünde ḳodu. Semender Şāh (12) açup oḳudı. Gördi Lendiha’yı isteyüp 

(13) Ḥamza’yı pek ṣaḳla dimiş. Aẖir müşevāre idüp (14) nice idelüm. Bunlar çoḳ 

durursa ʿÖmer gelüp (15) uġrulması muḳadder imdi bunları bir muḥķem ṣarb [45b/1] 

yire götürmek gerekdir bir kimsenüñ ẖayāli (2) irmeye’’ didi. Hemān ol gice birḳaç 

çekdiri (3) gemi ḥāżır idüp kimes agāh olmadan gice (4) içinde bir nice sırdāşlar ile 

bunları gemiye (5) ḳoyup üstād eydür ki meger Mıṣır ile Rum (6) arasında bir büyük 

cezīre var idi. Şöyle (7) ki eṭrāfın yedi yüz mil çevirir idi. (8) Feridun-i Abād dirler idi. 

Feridun Şāh (9) ol cezīrede bir ṣarb ḳalʿa bünyād itmişdi. (10) Dört canib-i derya idi, 

ḥāla şimdi (11) ol ḳalʿa Rodos dirler. El-ḳıṣṣa serveri (12) beglereyle anda götürüp 

Cezīre Şāh-ı Selim (13) Şāh’a teslīm idüp Semender Şāh’uñ nāmesin (14) virdiler. Açup 
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oḳudı. Dimiş ki nāme (15) Ey Şāh ṣaḳınasın bunlar ẖalāṣ olmaya eger [46a/1] ẖalāṣ 

olacaḳ olurlar ise cihānı ẖarābe (2) virirler. Hem Cezīre’ye yād adam ḳomayup şöyle (3) 

ki geleni gideni teftīş itmeyince bir kimseyi ḳoyuvermeyesin (4) zīrā ʿÖmer dirler. Bir 

ʿayyārı vardır (5) ve gözden sürmeyi aġızdan ṣaḳızı çalup (6) biñ dürlü dil bilüp dürlü 

ṣūrete ḳıyāfete (7) girer, böyle ḳalaş rüzgārdur. Bir ẖoşca (8) gözüñ aç Nūşirevān’uñ 

düşmānlarudur tā ki (9) Şāh’dan bir ẖaber gelince dursunlar görelüm. (10) Aḥvāl nice 

olur dimiş. Selim Şāh daẖı (11) eyitdi: “Ḫayr ola diyüp kendü sarayına (12) yaḳın bir 

yirde bir zindān var idi. Anda (13) ḳoyup ḥabs eyledi. Ḥamza vesāir begler (14) bu ẖâli 

görüp birbirine burası neredir (15) didikde anlar da eyitdiler. “Buña Cezīre-yi Ferīdun-i 

Şāh [46b/1] dirler ve begine Selim Şāh dirler. İşte Şāh, (2) Nūşirevān Semender Şāh 

Mıṣri’ye ẖaber göndermiş. (3) Sizleri bir ẖoşca yerde ḥıfẓ eyle ve (4) sāir ʿasker-i ʿArabi 

ḳırup daġıdalar ve (5) ʿÖmer’i ele getürüp cümlesin birden helāk (6) idelüm’’ dimiş. İşte 

Semender daẖı ʿÖmer’üñ ḳorḳusundan (7) sizi bunda göndermiş, zīrā bu (8) ḳalʿa ziyāde 

metin dört eṭrafın deryā (9) ẖātta ḳılmuşdur. Bir ḳayık gelüp gidemez tā (10) bunlar 

yoḳlamayınca ismī resmin bir ẖoş bilüp (11) teftīş eylemeyince ḳoyuvermezler didi. 

Ḥamza (12) bu ẖaberi işidüp ġayretinden ağladı. (13) Hey Diriġa bizim ʿaskerimizüñ 

ẖali nice (14) olur ve ben Mihr-i Nigār ile ḥasret (15) gidem gibi” didi. Meger seyf 

zevālinden bunlar [47a/1] neler eyledi, eyitdi: “Ey Șāḥibḳırān ṣabr (2) eyle zīrā 

Șāḥibḳırān onlaruñ başlarına (3) bu aṣıl serencām gele gelmişdür. Allāh kerīmdür. (4) 

Elbette bir sebeb ile ẖalāṣ olup (5) düşmānlarından intiḳām alup, mühri alup (6) inşallāh 

bir murād olursun, elem (7) çekme bunun ṣoñı ẖayırdır. Bunda gelmede (8) başḳa 

ḥikmet vardur. Belki bu diyārda (9) fetḥ olup ehl-i İslâm ola diyüp (10) buña benzer 

ḥikmet sözlerin söyledi. (11) Emīr daẖı ẖaẓ idüp birāz tesellī bulup (12) ḥāline şükr 

eyleyüp oturup (13) ḳaldı. İşte bunlara ölmeyecek (14) ḳadar taʿām ṣu virdiler idi. ʿÖmer 

baḳdı (15) ḥod aẓīm felāketde idi. İşte bunlardur [47b/1] bu ḥāl üzere ḳaldılar. Sen 

ḳıṣṣa-yı Nūşirevān (2) ile Baḥtek’den dinle rāvī ider ki (3) Fettāḥ-ı Mıṣrī geldi, gitdi. 

Baḥtek Laʿīn (4) Şāh’a eyitdi: “Şāh’um çünki ḥāl böyledür. (5) Şimden gerü hemān 

fırṣat bıraḳdur. (6) Küstehm’e icāzet vir. Muḳbil’i ṭutup ḳatl (7) eyleyüp üç biñ miḳdārı 

ʿaskerin (8) daẖı ḳırup ḳaçursun yarın bir gün (9) Lendiha da geldükde aña da daẖı 

mecāl virme. (10) Başın kesüp ḳurtul. Mıṣır’da olanı (11) da Semender Şāh ber-ṭaraf 

itdikde artıḳ (12) bu ẖüdā-perestlerüñ şerlerinden (13) ḳurtulursun, ġavġādan daẖı 

ḳulaḳların (14) diñlenüp ḥużūr idersün. Zīrā (15) ʿArab ʿaskerī bunda geleli maḥpusı 

[48a/1] ḳavmi ḥużūrı ṣafādan düşüp ḥor (2) ḥaḳīr oldılar ḳarūn diyü bend neslīnden (3) 

Ḳarūn-ı ʿAcem gibi tekmini helāk idüp (4) ne ḳadar ḳābaḥatler eylediler’’ didi. (5) Şāh 

der, icāzet virdi. Baḥtek’i de (6) Küstehem’e varup eyitdi: “İşte Şāh (7) ʿicāzet virdi. 

Fırṣat zamānıdur, (8) var imdi. Hemān intiḳām al diyüp (9) Muḳbil’e ḥavāle eyledi. Bu 

kez Küstehem Laʿīn (10) hemān ol gice yerinden durup ālāt-ı (11) ḥarbe müstaġraḳ olup 

raẖşte süvār (12) olup revāne oldı ve biñ dane (13) Mekkārı melʿūnlar ile Muḳbili 

ḳonduġu (14) yirde añsız baṣūp tīġ urdılar. Üç (15) Biñ İslām ʿaskerī yirlerinden durup 

[48b/1] bir faṣl eyü ceng eylediler. Aẖīr ceng içinde (2) Küstehem, Muḳbil’e rāst gelüp 

elinde tīġ ḥamle (3) eyledi. Muḳbil de siper virince olmadı. Ḳılıc (4) siper dāmeninden 

işleyüp başına bir eyü (5) ẕaẖm urdı Muḳbil āh idüp eyitdi: “Laʿīn (6) bu intiḳām saña 

ḳalmaya diyüp bir cānibe urup (7) ceng ide ide ʿaskerden çıḳup (8) atdur kendü ve bir 

cānibe getürüp gitdi. (9) Andan Küstehem biñ dane er ile ol üç (10) biñ dilāverin kimin 

ḳırup ve kimin ẕaḥmdār (11) idüp tār-mār eyledi. Baʿde bar ve (12) pengāhların vesāir 

esbābların alup (13) żabṭ idüp Baḥtek gelup aḥvāli naḳl (14) eyledi. Baḥtek Laʿīn eyitdi: 

“Yā ḳanı Muḳbil’üñ (15) başı Küstehem eyitdi. “Bir ḳılıc urdum āh idüp [49a/1] ḳaçdı. 
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Gerçi ẕaẖm urdum ammā nice oldı bilmem (2) ṣaġ mı, ölü mi her ne oldıysa oldı. Șabāḥ 

(3) bilürüz didikde Baḥtek ḥażż idüp köñlünden (4) ẖā şöyle bileydin. Sen de bir kefere 

ne yara diyüp eyitdi: (5) “Aferin ẖā işte şöyle şunlardan bir pāre (6) intiḳām alalım. 

Bunlar bize az iş itmediler’’ diyüp (7) kendü ʿālemīnde oldılar. Ḥikmet ẖüdā irtesi (8) 

ʿÖmer Mudāyen’e gelüp eṭrafa ḳulaḳ virdi. Gördin (9) ne var ne yoḳ ne söylerler, gördi. 

(10) Kimi şöyle ölmüş, kimi böyle ölmüş diyü (11) ve Muḳbil’e ḳıṣṣasın daẖı işidüp cān 

başına (12) ṣıçrāyup sürüp Ḫoca’ya gelüp (13) elin öpüp eyitdi: “Ey dānā-yı rüzigār, 

(14) bu Şāh’a noldı ki böyle ʿahd şekenlik (15) idüp Ḥamza’ya böyle dām tezvīri idüp 

[49b/1] ʿāḳıbet ol dilāveri böyle belāyā uġratdı. (2) Şimdi nice oldıġuñ bilmezüz bu 

ḳadar begler (3) ile Semender Laʿīn bir gicede ġāib eyledi. (4) Ben size bu ḳadar arayup 

tam nişānuñ bulmadım. (5) Eger öldürse idi lāyedir nām (6) nişānuñ bulur idim. Ammā 

kimi eserin bulamadım. (7) İmdi nice bilürsen luṭf eyle bize (8) nice oldıġından bir ẖaber 

vir. Eger ṣaġ ise (9) ve ne yüzden ẖalāṣ olacağın (10) ẖaber vir diyüp niyāz idüp ağladı. 

(11) Bu kez Ḫoca āh idüp eyitdi: “Yâ ʿÖmer (12) ol Baḥtek didikler ẖınzır cehūd kerāṭa 

(13) neyler ise eyleyüp Şāh’ı iẖlāl eyledi. (14) Lākin elem çekme Allāh kerimdür. 

Ḥamza ṣāġdur (15) bir zamān ḥabislik çeker ammā ṣoñra ḳurtulur. [50a/1] Ol zamān 

bunlara işler ide ki cihānda (2) söylene ammā şimdiki ḥālde Bahtek Laʿīn murādı (3) 

üzere söyleye söyleye ʿaḳıbet Şāh’ı (4) Ḥamza ile düşmān eyledi. Ammā hele işte (5) 

Muḳbil bunda gelüp ḥāli aḥvāl şöyle oldı, (6)  diyu cümle ḳıṣṣa-yı tafṣīl üzre naḳl-i 

ʿayyān (7) eyledi. ʿÖmer ʿAyyār yine yüz urup (8) eyitdi: “Ey üstādım, ẖȱca luṭf eyle. 

(9) Birer ḥāl it görelüm. Ol derd-mend-i Muḳbil (10) nice oldı. Ḳorḳarım żāyiʿ olmasun 

(11) ve Ḥamza’yı nice ẖalāṣ iderüm ve nerede (12) bulurum. Baña bir ẖaber vir’’ didi. 

ẖōca (13) eyitdi: “Nola diyüp eline remeli alup (14) ḳum döküp ve usṭralāyin eline alup 

(15) ḳarʿa ṣaldı, ābi-āya ẖāk-i ẖāke urup [50b/1] vāfir yazup çizdi. Daẖı naḳṭa döküp (2) 

kimin ṣayup ve kimin ṭarḥ idüp ẖānelerin (3) yoḳlayup ḥesāyen żabṭ idüp (4) kitabın 

eline alup remel mūcibince arayup (5) buldı. Baʿde baş ḳaldırup eyitdi: (6) “Ey Sulṭān-ı 

ʿAyyār’an oġlum sen buradan (7) filān ṭarāfa git Muḳbil’i anda bulursın. (8) Baʿde 

Mıṣır’a varmayup doġrı İskenderiye (9) cānibine varırsın anda deryā kenārında (10) bir 

kimse saña delīl olur anuñ (11) sebebeyle Ḥamza’yı bulup ẖalāṣ idersin. (12) Ammā 

ṣaḳın Mıṣır’da ḳıyās idüp (13) varmayasın yoḳ yere zaẖmet çekersin. (14) Zīrā Ḥamza 

Mıṣır’da değüldür. Senden (15) ḳorḳularından deryā ile gidüp bir dar [51a/1] yerde ẖaps 

eylediler’’ didi. Bu kez ʿÖmer, ẖȱcaya (2) duʿālar idüp baʿde ẖȱcanuñ elin (3) öpüp 

ẖocā daẖı ẖayır duʿā idüp daẖı (4) vedāʿlaşup işāret eyledigi ṭarafa (5) revān oldı. Sen 

ḳıṣṣa-yı Muḳbilden dinle (6) rāvī eydür. Meger Muḳbil-i Zerrīn Kemer (7) daẖı lā-yaʿḳıl 

alup at anı olup (8) bir cānibe götürdi. Ol ḳadar gitdi ki (9) at adam ṣadāsı gelmez oldı. 

Baʿde (10) atdur, ol maḥalde bir kez silkünüp Muḳbil’i (11) üzerinden düşürdi. Kendü 

de (12) eṭrafında otlamaġa başladı. Ammā ṣabāḥ (13) oldıḳda Muḳbil’in de bir miḳdār 

ʿaḳlı başına (14) gelib yirinden durup zaẖmın (15) ṣārdı. Ḳanın güçle ṭuṭdı. Ammā 

[51b/1] kendüsi bī-mecāl yerinden ḥarekete daẖı (2) atın ṭuṭup binmege liyāḳati olmayup 

hele (3) varup bir aġaç dibinde bī-mecāl olup (4) yatup ḳaldı. Öyle zamānı (5) oldıḳda 

ʿÖmer’dür ol arada Muḳbil’i (6) bulup ḥāl-i ẖāṭırın ṣuāl eyledi. (7) Ol da başına gelen 

serencāmı naḳl eyleyüp (8) Baḥtek’den ve Küstehem’den çoḳ şikāyet eyledi (9) ve 

ʿÖmer’den Șāḥibḳırān’i suāl eyledi. (10) ʿÖmer didi: “Aġlayup cümle aḥvāli naḳl-i 

begān (11) idüp Ḥamza’nuñ az çoḳ ḳande (12) oldıġun bildirdi.’’ Baʿde eyitdi: (13) 

“Hele senüñ şükür zaẖmın żararlu degül diyüp (14) bir miḳdār ṣu ile Muḳbil’iñ zaẖmın 

yüyüp (15) ve ẖōca bir merhem virmiş idi. Anı [52a/1] üzerine urup ẖoş bend eyleyüp 

(2) daẖı atın ṭuṭup getürüp Muḳbil’i (3) bindirüp ḳandesin İskenderiye diyüp (4) revāne 
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oldılar. Ammā bizim ḳıṣṣamız bu ṭarafdan (5) Lendÿha’ya geldi. Çünki ol zamānda (6) 

Semender, Lendüha’yı üstād (7) ahengirler götürüp Lendüha’nun oturdıġı (8) yirde 

boyuna göre bir timūr (9) ḳafes yapdırup baʿde Lendüha’yı eli (10) ayaġı baġlu ol ḳafese 

ḳoyup belinden (11) daẖı ol ḳafese dört cānibininden (12) zincirler ile bağladılar. Çoḳ 

ṭaʿām daẖı (13) virmezler idi, ki ḳuvveti ziyāde olmaya (14) ṭāʿāmına daḥı dār u 

ḳıtmirler idi. ʿAḳlı (15) gelüp şāyed bendin ḳıra diyu iẖtirāz [52b/1] iderler idi. Baʿde 

Şāh Nūşirevān’uñ (2) tenbīhi üzere biñ dāne adamlar ile Lendüha’yı (3) ol timūr ḳafese 

ḳoyup daẖı bir (4) file yüklidüp uġrın ḳapudan çıḳarup (5) Mudāyene Şāh’a gönderdi. 

Bunlardur (6) bir ay miḳdārı yüriyüp (7) gitdiler. Ammā günlerde bir gün bir ṣarb (8) 

yola geldiler. Ammā bunlar gice gidüp (9) gündüz ḳonarlar idi. İttifāḳ ol (10) gice bir 

yüksek dağa çıḳup bir (11) dar yola geldiler, kim bir uçurum dere (12) ki nihāyetine 

gözler. İrişmez şöyle ṣarb (13) yirdür ki bir ḳarıncanuñ ayaġı ṣıyrulup (14) düşse biñ 

pāre olurdı. Üstād (15) eydür ki Lendiha’yı ol ṣarb yirden [53a/1] geçürürken nā-gāh 

ḳafesin bir cābini bir ṭāşa (2) ilişüp fil devr idüp geçince ol (3) ḳafesdür, düşüp ol dereye 

doġrı (4) küldür paṭır alup yüriyüverdi. Filbānlar (5) duyup bre nedir ol diyüp (6) 

ḥayḳırışdılar. Ammā yoḳlamaġa daẖı ḳāil (7) degül. ʿAceb ḳafes midir?’’ didiler. Kimi 

yük (8) dür didi. Ammā ne çāre durmaķ ḳāil (9) ne ardına dönmek aşaġı daẖı inebilmez. 

(10) Alup yüriyiverdiler, eyitdiler, (11) şimden ṣoñra gitdi. Gidecek her ne ise (12) 

ẖūdud oldı. Hele ḳonaḳ yerine (13) varup ḳonalım. Șabāḥ olunca (14) yoḳlayalum diyüp 

geçüp gitdiler. Ḫaddi (15) żātından bir ıraḳ ḳonaḳ idi. [53b/1] Ve ṣarb yer olmaġla 

ṣabāḥa dek gücle (2) geçüp ḳonaḳ yirine geldiler. Baʿde yüklerin (3) yoḳlayup gördiler. 

Düşün ḳafes (4) ile Lendüha’dur bu kez ʿaḳılları gitdi. (5) Şimdi nice olur ḥāl diyu 

başları (6) olana varup ẖaber itdiler ol (7) daẖı şaşup eyitdi: “Bre meded görek (8) şimdi. 

Nūşirevān‘a nice cevāb (9) virelüm elbette yā ölüsi yā dirisi (10) bulunmaḳ gerekdür’’ 

diyüp ol canibi (11) aramaġa adamlar gönderüp kendü (12) ol yere oturaḳ eyledi. Ammā 

(13) rāvī eydür ki ol giceli Lendüha (14) ol yerde timūr ḳafes ile ucup (15) gitdi. Bu kez 

ol timūr ḳafes yuvarlanup [54a/1] ṭaşdan ṭaşa doḳunaraķ gelüp (2) derenüñ dibine itdi. 

Haḳ Teʿāla (3) baġladı. Lendüha’nuň bir yirine ḥaṭṭā gelmeyüp (4) Lendüha’ya 

doḳunacaḳ ḳafese doḳunup (5) ḳafesdür ķaġuşup bir yirin ayrıldı (6) Lendüha’nuñ da 

ʿaḳlı gitmişdi. Silkinüp (7) ṣārṣılmadan ṣābaẖ daẖı olmuşdı. Bu kez (8)  ʿaḳlı başına 

gelüp gördi. Bir dere (9) içine düşmüş, ḳafes ile yaturup (10) ḳafes de dağılmış, 

vücūdunda eyler idi, (11) ṭuṭar idi. Ḳalmamış Şükr-i Yezdān (12) eyledi. Anuñ içün ki 

bir ḳırılmış yiri (13) yoḳ. Meger Lendüha kendüyi ṣāḳındıġından (14) ḳolları bendleri de 

birbirinden ayrılup (15) gevşemiş hemān Lendüha ḳolların [54b/1] boş gördikde şād 

olup çeküp (2) çıḳardı. Andan ṣoñra ḳafesi bozup (3) ṭaşra çıdı. Ayaḳlarından daẖı 

bendlerin (4) giderüp hemān bir cānibe doġrı (5) alup yüriyüverdi. Beriden (6) ol ḥerīfler 

birazdan gezüp dolaşaraḳ (7) ol yire geldiler, gördiler, ḳafes (8) ḳırılmış yatur. Ammā 

Lendiha yoḳ bu kez gelüp (9) başları olan ḥerīfe ẖaber virdiler. (10) Baʿde bunlardur 

yine bu elem ile yirlerinden (11) durup eṭrāfı başdan başa (12) devr idüp arayup gezdiler, 

gördiler. (13) Kim Lendüha’dan nām-ı nişān yoķ aẖir (14) bir yire gelüp eyitdiler. “Nice 

idelüm diyüp (15) müşāvere itdiler. Ammā arada bir ḳail [55a/1] geçen kimse var idi’’ 

eyitdi: “Żāhir Lendüha (2) ölmüşdür. Gövdesini cānavārlar yidi. (3) Hiç öyle yüksek 

yirden düşen adam (4) aġır gövde ile ṣaġ mı ḳalur, yürin hemān (5) gidelüm’’ didi. 

Döndi biri eyitdi: “Bre (6) ḳande gidelüm şimdi. Şāh’a ne cevāb (7) idersin ne ẖizmete 

geldüniz der ise (8) ne dirsinüz’’ didi. Biri eyitdi: “Ne disek 55a/9 gerek, deriz ki 

Semender Şāh’ı Mıṣrī (10) Lendüha’yı bizimle göndermişdi. Şöyle ki (11) gelürken filān 

derbende düşürdük, (12) gāyıb oldı, disek ʿaceb ḳurtulur muyuz?’’ (13) didi. Ol biri 
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eyitdi: “Ḥasta (14) idi, yolda gelürken öldi. Aẖir cenāze (15) ne belā anı getürmek 

buraḳdıḳ diriz’’ [55b/1] didi. Biri eyitdi: “Yoḳ birāder bu da cevāb (2) degüldir. Yā ḳanı 

nişānı dirler başın (3) bāri niçün kesüp getirmedinüz dirler (4) ise biz ol zamān ne cevāb 

idelüm’’ (5) didiler. Biri eyitdi: “Hōş ne cevāb idelüm. (6) İşte ḳafes ile ol maʿhūd 

yirden (7) düşüp pāre pāre olup gövdesini (8) ḳurdlar yimiş deriz. Bir mesāfe ḳalmamış 

(9)  ki nişāna götürelüm deriz’’ didi. Ol biri (10) eyitdi: “Yā Lendüha bir ṭarafdan ṣaġ ise 

żuhūr (11) idecek olursa nice idelüm. (12) Ol zamān cümlemüz yalan çıḳup şāh daẖı 

(13) ol zamān cümlemizi ṣaġ ḳomaz helāķ (14) ider.’’ Biri eyitdi: “Yürin hemān 

gidelüm. (15) Söz sözi açar elbetde anda vardıġımızda [56a/1] anuñ üçün ortasın buluruz 

bir de bu kim bizler şimdi (2) Lendüha’yı bulduḳ anı kim ṭuṭmaġa ḳādir ol (3) ʿArab 

şimdi ġażabdadur, ol ġażab ile (4) cümlemizi helāķ ider. Bre nāfile arayup (5) zaḥmete 

girmeyelüm. Aña nār-ı nūr bile cevāb (6) viremez diyu ol yirden ḳalḳup (7) Mudāyen’e 

geldiler. Ammā bunlar gelmezden evvel ẖaber (8) gelmiş idi ki Şāh’um işte Lendüha 

timūr (9) ḳafes ile getürüyorlar diyu çünki Semender (10) Şāh’uñ adamları geldiler’’ 

didiler. Bu kez (11) Nūşirevān ṭarafından bunları ḳarşuladılar. Baʿde (12) bir yire 

ḳondurdılar. Baʿde irtesi Şāh’a (13) gelüp buluşdılar. El öpüp nāmelerin (14) ṣundılar. 

Şāh alup oḳıdı, gördi. (15) Vāfir iştiyāḳ muḥabbet işte Şāh’um emrinüz (16) üzere 

Lendüha’yı timūr ḳafes ile [56b/1] Ḫużuruñuza gönderdüm ve Ḥamza Begler ile bir (2) 

ʿīrāḳ yirde ḥabs eyledüm ki ʿÖmer degül cihān (3) dolusu ʿÖmer olsa ẖāyaline irmeye 

dimiş. (4) Bu kez Nūşirevān ṭaş getürüp (5) eyitdi. Yaḳını Lendühā didi. Anlar anlar 

eyitdiler: (6) “Ḥabiste idi ve ziyāde ẖasta idi. Yolda (7) gelürken ḳafes içinde öldi. Aẖir 

(8) cenāzesin getürmek ḳā’il degül defn (9) eyledik’’ didiler. Şāh eyitdi: “Bre nāṣıl söz 

(10) bu yā öldi niçün bir nişāne getürmediñiz (11) kāşke başın olsun kesüp getürmek 

(12) gerek yāẖūd bir nişāne içün kesüp (13) bir ṭarafından getürmek gerek itdüñüz 

didikde (14) içlerinde bir ʿāḳil eyitdi: “Şāh-ı güzel (15) yürir lakin nidelüm hīç bir 

aʿżāsın bulmadıḳ ki (16) kesüp getüre idik’’ diyince Baḥtek [57a/1] pelīd bu maḥalde 

denk olup eyitdi: “Bre bu (2) aʿżāsına ne oldı didikde bunlar (3) gördiler, eġüp büküp 

olmaz eyitdiler: (4) “Ey Şāh-ı ʿĀlem imdi sözüñ doġrısı (5) budur ki bizler ḳalan 

derbendi. Gice ile (6) geçerken Lendühā ḳafes ile ol yüksek (7) yirden düşüp dere içine 

yuvarlandı. (8) İrtesi gördik ḳafes pāre pāre olmuş. (9) Yatur. Lendühā yoḳ ġayrısın 

bilmezüz (10) ölüp cānāver mı yidi yoẖsa çıḳup (11) bir cānibe alup yüriyüvir daẖı naṣıl 

(12) oldı? Bir nām nişānın arayup bulamayup (13)  nāçār olup ḥāk-i pāye (14) gelüp siz 

Şāh’a aḥvāli begān eyledik. (15) Baḳamı fermān sen şāhuñdur deyüp [57b/1] Ṭur’a 

vardular. Bunlardır birbirine baḳup (2) eyitdiler: “Eyü ḳıṣṣayı Lendühā nice öldi’’ (3) 

didiler. Baḥtek eyitdi: “Nice olsa (4) gerek ẓāhir helāk oldı. Hīç ol (5) aṣıl yirden düşen 

ṣaġ mı ḳalur? (6) Düşdük de cānāverler üşüp paralayup (7) yimişlerdür didik de ẖōca 

eyitdi: “Ḫayır ṣaġdur. (8) Baḥtek ölmüştür diyüp ʿināda (9) başladılar. Aẖir Şāh ẖōcaya 

yüz ṭuṭup. (10) “Ey dānā çünki böyle dersin (11) bize birer māl eyle görelüm. 

Lendühā’nuñ (12) aḥvāli nicedür vehm ʿāḳıbet ṣoñu (13) nice olur. Bize bir ẖoş ẖaber 

vir’’ (14) didi. Ḫōca bir çeşm diyüp (15) reml idüp baʿde döñüp eyitdi: [58a/1] 

“Lendühā ṣaġdur, ol derbendden ẖalāṣ bolmuş. (2) Amma üç güne dek yine baġlu yönde  

ḥabse gelür’’ didi. Baḥtek şād olup (4) eyitdi: “Hele bu sözüñ eyü ḳā’ilüz’’ (5) didiler. 

Baʿde Semender Şāh’ı Mıṣır’dan gelen (6) adamlara her birine ḥāllü ḥālince itʿām (7) 

iḥsān idüp ẖilʿatler giyirüp (8) ziyādesiyle riʿāyetler idüp yine Mıṣır’a (9) gönderdi. 

Ezincānib Üstād ider (10) ol zamān seyr-i siyāhān Ḥüsrevi (11) Hindistān Lendühā bin 

Suʿdān ol dereden (12) çıḳup bir cānibe doġrı gitdi. (13) Bir ṣaḥrāya irdi. Ol ṣaḥrānuñ 

ortasın (14) kestürüp ikindi zamānı bir (15) ḳaṣabaya geldi ẖalḳ Lendühā’yı ol ḳadd-i 
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[58b/1] ḳāmet ile bu heyyetde gördiklerinden Ḳāf (2) daġından boşanmış diyü siyāhī (3) 

ṣanup ẖavflarından öñünden ḳaçup (4) her biri bir cānibe daġılup gitdiler. Ammā (5) 

Lendühā, bunlara muḳayyed olmayup hemān (6) sürüp ol şehrüñ ḳapusundan içerü girüp 

(7) gezerek çārşū bazāra uġrayup ol (8) şehrüñ taḥt’ül-ḳalʿasına gelüp aşbāz (9) 

dükkānların öñine gelüp baḳup gördi. (10) Vāfir pişmiş ṭaʿāmlar var. Lendühā’nuñ (11) 

ey iştihāsı ġālib hemān başın (12) eġüp bir dükkāna girüp ṭaʿām istedi. (13) Bunlardur, 

ḳorḳularından vāfir ṭaʿām (14) getürüp öñine ḳodular. Lendühā daẖı (15) ol ṭaʿāmlardan 

murādı üzere yidi. [59a/1] Baʿde şerbet virdiler, anı da nūş eyledi. (2) Bu kez Lendühā 

yanını yoḳlayup gördi. Aḳça (3) şöyle dursun yanında iki aḳça ider bir (4) şeyi daẖı 

yoḳtur. Zīrā esīr olan (5) adamda ne bulunur hemān ʿāriflik idüp (6) dükkāndan ṭaşra 

olup bir cānibe yüriyü (7) virdi. Ol dem aşçılardur, Lendühā’ya (8) baḳaraḳ bir miḳdār 

günlerin alışdırmışlar (9) idi. İlerü gelüp kerem eyle özüñ (10) beg büyük baba bize aḳça 

vir zīrā kim bizim (11) olunca sermāyemiz yidik bizler her birimiz (12) ücret ile ẖiẕmet 

ideriz. Aẖşām (13) olunca ustāmuz gelüp bizden ḥesāb (14) ister’’ didiler. Lendühā 

eyitdi: “Ḫoş güzel (15) nola ey kişiler, ammā ben ḥālā ḥabisden [59b/1] ḳurtuldum. 

Yanımda bir ḥabbe yoḳ nihāyet (2) elem üzre olmayın ṣoñra gene gelüp (3) size 

ziyādeseyle virürüm. Benim ʿaskerüm (4) çoḳ ve ḥazīnem vāfir bizi Şāh-ı Nūşirevān (5) 

ḥarāc cemʿine göndermişdü. Mıṣır’a (6) geldük de Semender Şāh bize ẖīle idüp (7) ṭutup 

temūr ḳafese ḳoyup Nūşirevān’a (8) gönderir iken falān derbendin içine (9) düşüp baʿde 

fil üzerinden düşüp (10) aşaġı dere içine yuvarlanmışam. Ṣabāḥ (11) oldıḳda gözüm 

açup gördim ḳafes (12) ḳırılup bendelerim gevşemiş ben daẖı (13) devr idüp bendim 

ḳırup ḳafesden (14) ḳurtulup gördim cümle aʿẓām yirinde (15) ṣıḥḥat üzere şükr idüp 

işte [60a/1] buraya gelüp bu ṭaʿāmları görüp (2) iştihām yerinde idi. Ammā aḳçem 

olmaduġu (3) ẖāṭıruma gelmedi. Murād üzere yiyüp (4) ḳarnum doyırdum. Size daẖı 

aferīn (5) baña cefā itmeyüp ṭaʿām virüp (6) ḳarnımızı doyırdınuz. Lutf eylediğin, imdi 

(7) kerem idin aḳçenizi ḥesāb idin ne (8) ḳadar ṭaʿām yidimse size pahāsından ziyāde (9) 

yüz altun daẖı göndereyüm. Hemān. (10) Himmet eyülik varup ʿaskerüme ḳavuşayum 

(11) didikde bunlar Lendühā’nuñ bu sözlerüñ (12) diñleyüp eyitdiler: “Bre bu naṣıl 

sözdür? (13) Çünki aḳçeñ yoġ idi. Bundan kime (14) ve ʿimāretler var anda varsuñ sañā 

(15) çorba virürler idi. Gavġasız nizāsız [60b/1] ḳarnuñ doyırur idin. Ammā bunda (2) 

aʿlā diledüġüñ nefāisleri yirinde bize (3) mārṭavāl maṣālın söylersin. Bre tīz (4) gele mi 

burāḳ durma aḳçe virin baña (5) söyleme didiler. Lendühā eyitdi: “Bre adamlar (6) 

aḳçem yoḳ didim yoḳ şimdi nice itmelü (7) anlar eyitdiler: “Aḳçem yoḳ demek olmaz. 

(8) Hem bizler maṣāldan ḥaẓẓ itmeyüz. Var (9) ise sen daġda büyümüşsin ancaḳ (10) 

hemān vir bizim ḥaḳḳumuzu yoẖsa sen (11) bilürsün. ʿAskerim ḥazīnem var dimek (12) 

aḳçe itmez, hem senüñ kimi daġ adamısı (13) ḥerīf aḳçe-i ʿaskeri ḳanda bulur (14) ve 

şāhuñ senden ġayrı ḳulu yoḳ mı? (15) Seni göndere eger sen eyü kişi olsañ [61a/1] bu 

ḥāle gelmezdüñ bil ki ḳaçġınsın veya (2) ẖōd yol kesici ḥarāmisin ki seni (3)  ṭutmuşlar. 

Böyle temūr ḳafese ḳoyup (4) şāha iletürler. Yolda kim bilür ne ṭarīḳ (5) ile ḳurtulup 

bunda gelmişsin. (6) Ammā şimdi bu şehrüñ yeñisini (7) ṭutup şāha gönderir. Ol zamān 

(8) sen de göresin ki ḥālini didiler. Bu kez (9) Lendühā’dur. Bunlardan böyle sözleri 

(10) işitdük de şöyle ḳāḳtıdıġa gözleri (11) ḳızarup ḳan deryāsına döñüp (12) ve dişleriñi 

birbirine ḳaḳup eyitdi: (13) “Hāy laʿīnler ben bu sözleri atamdan, (14) efendim 

Șāḥibḳırān’dan bile işitmedüm. (15) İmdi ben sizlere göstereyüm ḥaddiñizden [61b/1] 

ziyāde tecavüzlük itmegü diyüp hemān (2) bir yol çınar dalı gibi iki ḳolların (3) uzadup 

ol söyleyen laʿīnlerin (4) yaḳalarından ḳapup yere şöyle (5) urdi ki endāmları ẖurde-ẖāş 

oldı. (6) Bu kez dört yanında olanlar bu ḥāli (7) görüp eyitdiler: “Bre bu naṣıl ḥerīfdür 
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(8) yire ḳoman iki adam öldürdi’’ (9) diyince ehl-i bāzār birbiriniñ (10) ṣārıḳların ḳapup 

her ṭarafından Lendühā’nıñ (11) üzerine yüridüler. Lendühā eyitdi: (12) “Baḳa adamlar 

ben size neyledüm neylemek gereksiz (13) diyüp her ḳanġısına bir müşt (14) ordısı 

gelesin ẖurd eyledi. Hemān (15) dem birinüñ elinden bir ṣırıḳ alup [62a/1] bunlara 

girişti. Bu kez bunlardır ġavġayı (2) büyüdüp fil-ḥāl bir anda ḳırḳ (3) elli adam dopladı. 

Meger ol ḳaṣabanuñ (4) begine Hāmān-ı ʿAcem dirler idi. Ḫaber (5) oldı şöyle bir 

kimesne gelmiş şehre bilmezüz (6) ḥarāmi midir ve ne ḥāllü ḥerīfdür. (7) Ṭaʿāmdan 

otudı ehl-i bāzār ile (8)  ġavġa eylemiş, ṭutalum dirler iken (9) elliden ziyāde adam helāk 

eylemiş. Aṣlā (10) yanında ālāt-ı cengden bir nesne yoḳ hemān (11) kimin yaḳasundan 

ḳapup yere urup (12) zīr zīr ider. Şöyle ḳodu: “ḳāmeti (13) var bir ḳara ḥerīf güyā kim 

bir āhirümüzdür’’ (14) didiler. Bu kez Hāmān-ı ʿAcem eyitdi: “Bre (15) ṣaḳın Lendühā 

olmasun Nūşirevān anlara [62b/1] incünüp ḥarāc bahāneseyle gönderüp (2) murādı 

anları helāk itdirmekdür imdi. (3) Belki ḳaçırmışlardır diyüp birḳaç müteġabin (4) 

muʿteber adamların gönderüp varuñ (5) murāda ile alup getürüñ görelüm. (6) Nice 

kimsedir’’ didi. Ol kimseler gelüp (7) Lendühā’nıñ üzerinde olan ẖalḳı (8) daġıdup daẖı 

atlarından inüp öñine gelüp (9) Lendühā’ya eyitdiler: “Ḫoşgeldün ey Merdi (10) Güzin, 

ne uyarsın bir alay mı iderek (11) ḥayvānlara anlar ḳadarı mertebe-yi şāhān (12) 

bahārdān nedür bilmezler böyle ḥürmetsizlik (13) iderler. Buyruñ sizi şāhumuz ister. 

(14) Siz Lendühā degülsiz’’ didiler. Lendühā eyitdi: (15) “Belī Ḥaḳ-ı Teʿālā’nuñ ẕaʿīf 

ḳulu ammā bu nā-bekārların [63a/1] biraz ben ṭaʿāmların yidüm yürinmeden getürdiler 

(2) diyüp söyleşirük Hāmān-ı ʿAcem (3) sarāyuna geldiler. Hāmān ḳarşu gelüp (4) 

Lendühā’ya ʿizzet ve ḥürmet eyleyüp (5) ẖoş geldün server diyüp taḥtına teklīf eyledi. 

(6) Lendühā eyitdi: “Yoḳ şāhum ben kendü (7) taḥtıma bile oturmadum. Ḳanda ḳaldı 

ġayred (8) diyüp geçüp ṣaġ ḳol pāy-ı taḥtına (9) otıdı. Baʿde aẖşam yaḳın idi. Tīz niʿmet 

(10) gelsün diyü emr eyledü. Andan vāfir taʿām, (11) şarāb getürüp ṣofrā ṣofrā ḳurup 

(12) yiyüp içmeġe başladılar. Biraz kelleler kerem (13) ḥāṭırlar. Nerm oldıḳda Hāmān-ı 

ʿAcem baş (14) ḳaldurup eyitdi: “Ey sulṭān-ı Hindistān (15) ne oldı ki siz Ḥamza’dan 

ayrılduñuz ve bu diyāra [63b/1] geldünüz’’ didi. Lendühā eyitdi: “Şāh Ḥamza’ya ḳızın 

(2) ifrād idüp ṣoñra pişmān olup dürlü (3) bahāneler idüp ḥarāc cemʿine gönderüp (4) 

her vardıġumuz ḳalʿa şāhları bize ẖīle idüp (5) ʿāfiyet-i Mıṣır’a varup Semender şāh bizi 

(6) ẖīleyle ṭutup bizi ḥabse ṣalup (7) beni ḳafes ile şāha gönderüp işte (8) başuma bu 

ʿaḳabe gelüp buraya geldüm. Ṣāḥibḳırān’uñ (9) aḥvāli nice oldı. Artuḳ maʿlūmum (10) 

degül diyü icmāle cümle ola vāḳʿa-yı naḳl ve (11) begān eyledi. Lendühā ise bir ʿaceb 

ṣulb (12) adam idi. Ḫīle nedür bilmez idi.  ʿÖmründe (13) yalān söylemeġi irtiḳāb itmez 

idi. Bu arada (14) hiç ṣoñunda fikr itmeyüp bunlardan baña fā’ide (15) mi olur yāẖūd 

żarar mı olur yā dost [64a/1] mıdır, yā düşmān mıdır?’’ diyüp oturup (2) babası ẖānesi 

gibi serencāmların cümle (3) naḳl eyledi. Hāmān-ı ʿAcem ise şāh (4)  ḳuluydu. Bu 

ẖaberi işidince şād olup (5) ben bunu şimdi ṭutup şāha ileteyüm. (6) ʿAẓīm-i münteha 

geçüp baña çoḳ iltifāt (7) idüp menṣubum ziyāde eyler diyüp Lendühā’nuñ (8) yüzine 

gülüp tamām yidürüp içürüp (9) baʿde ṭaʿāmına daru ḳatup bir ẖoş (10) eyleyüp fiʿl-ḥāl 

bende çeküp ṣabāḥa (11) ḳomayup Lendühā’yı bir file yüklidüp (12) yanına beş yüz 

adam ḳoşup Medāyin’da (13) şāha gönderdi. Ammā bir yirden Baḥtek ise (14) üçünüzü 

ṣayup bu lāyıka ẖāce yalan (15) çıḳup bir eñseñün ṭutup şāha bu [64b/1] bende redd 

itdire idim. Artıḳ baş vezīr olup (2) Yezdān-perestlerden gereği intiḳām alurdum” (3) 

derdi. Ammā çünki üçüncü güni oldı (4) anı gördiler kim meştūciler gelüp eyitdiler: 

“Kim (5) Ey şāh-ı ʿālem sizlere müjde-gāni olsun. (6) Lendühā ol derbendden ḳurtulup 

Şehri (7) Hāmān varır. Hāmān-ı ʿAcem daẖı bulup ẖīle (8) ile bende çeküp işte kendüsü 
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bile getürüyor’’ (9) didiler. Şāh ḥaẓẓ idüp birazdan (10) Hāmān-ı ʿAcem beş yüz adam 

ile Lendühā’yı (11) getürüp şāh ʿarż eyledi daẖı elin öpdi (12) Nūşirevān Hāmān’a bir 

ḳāẖr ẖilʿat giyirüp (13) bī-ḳıyās iḥsān eyleyüp nice vilāyetler (14) daẖı el-ḥāḳ eyledi. 

Baʿde Lendühā’yı öldürmek (15) murād eyledi. Ḫoca gene ḳomayup eyitdi: [65a/1] 

“ʿömrü göreñ nice oldı. Şāyet Ḥamza’yı ḳurtarmasun (2) ṣoñra Ḥamza’ya elli mihr 

virsün Ḥamza’nuñ (3) gözünde degüldir. Lendühā’nuñ bir ḳılından (4) ötüri biñ adam 

helāk idüp Lendühā’nuñ (5) intiḳāmuñ sizlerden alur’’ didi. (6) Baḥtek eyitdi: “Bre 

öldür şāhum düşmānuñ (7) biri eksik olduġu yekdür diye gördi. (8) Olmadı. Nūşirevān 

eyitdi: “Söz ẖōcanuñdur (9) vāḳʿa görelüm. Mıṣır’da olan ʿasker (10) nice oldı. ʿÖmer’i 

de buldığum ile getürelüm de (11) ol zamān imiş. İnsān diyüp Lendühā’yı (12) ẓindāna 

ḳoyup ḥabis eyledi. Baʿde bir nāme (13) yazup Şāh-merd ʿAyyār’a virüp eyitdi: “Var 

(14) benden Semender şāh selām eyle. Hemān ġayret (15) idüp anda olan ʿArab ʿaskerin 

tiġden [65b/1] geçirsün ve ʿömrü cihād eylesün ola ki bir (2)  ḥāliyle ala getüre idi baʿde 

Ḥamza’ya yanında (3) olan begleriyle ḳātl eyleyüp başların bu cānibe (4) göndersün’’ 

didi Şāhmerd daẖı tedārikin görüp (5) ṭabān ḳaldurup ʿaẓīm Mıṣır eyleyüp yola (6) revān 

oldı Lendühā daẖı gene biri de ḥabisde (7) ḳaldı nice ẖalāṣ olur maḥalinde ẕikr 

olunursun 65b/8 ḳadd-i ġayrı yüzden degül, işte ol (9) zemān ki ʿÖmer ibn-Ümmiye-i 

Żamīr ile Muḳbil’i Zerrīn Kemer (10)  Medāyin’den ayrıldılar. Bir rivāyetde Muḳbil’üñ 

(11) atını da bir yerde er salanlar yiyüp piyāde (12) ḳaldı  ʿÖmer, Muḳbil’i arḳasına alup 

(13) bir gün İskenderiye şehrine geldiler, bunlardur. (14) Tebdīl-i ṣūret idüp bütün şehri 

gezüp (15) andan bundan Ḥamza’į getürdiler mi diyü ṣoñra [66a/1] gördiler. Aṣlā bir 

görmiş istemiş yoḳ. ʿÖmer (2) ẖayrān olup taʿcüp idüp yā Rab (3) ne ḥikmetden ẖōcaya 

zamān beḳā Mıṣır’a varma (4) İskenderiye var didi yā bunda ʿaceb (5) biz kimden ẖaber 

aluruz ola diyü fikr iderken (6) deryā kenārına gelip gördiler. Vāfir (7) gemiler var 

iskelelerde yaturlar bir bir. (8) Gemiciler ẖalḳa olup oturmuşlar. İçinde (9) otuz miḳdār 

gemiciler ʿişret iderler. (10) Baʿżıları çādırlar ḳurmuşlar, şarāb (11) içerler. Ammā 

ṣadırda reīs maḳāmında (12) bir ḳırḳıḳ ṣaḳallu ḥerīf oturmış ḳadeẖi anıñ (13) eline 

virdikleri zamān bir yol āh idüp (14) yanında olanlar bu ahı işidüp (15) nedir aṣlı ey reīs 

yoẖsa ʿāşıḳ mısın?’’ [66b/1] didiler reīs eyitdi: “Yoḳ ʿāşıḳ olmadum. Ammā (2) bir düş 

gördim dün gice beni Ḥaḳ dīne (3) daʿvet idüp lā-temīnāt diyü nār-ı nūra (4)ʿibādet 

itdiġimiz bāṭıl imiş vāḳʿamda bir (5) pīr-i nūr anı baña tövbe virüp Ḥaḳḳı añlatdı (6) ve 

ḳıyāmet günüm eger benim şefāʿatim dilersen (7) ḥālā Semender Şāh oġlum Ḥamza’yı 

Ferīdūn (8) ābādda ḥabs eylemişdür. Yarın gice iki (9) kişi gelse gerekdür. Birine ʿÖmer 

birine Muḳbil (10) Zerrīn Kemerdürler. Boyları şevḳdür yüzleri şu (11) ṣūretdidür diyüp 

begān eyitdi: “İmdi (12) anlar geldükde artuḳ durmayup anları (13) gemiye ḳoyup 

Cezīre-i Ferīdūn Abād’a varasun (14) ʿÖmer ne tedbīr iderse sözine muḥālefet (15) 

itmeyesin. Ḥamza sizüñ eliñüzle ẖalāṣ [67a/1] ola ve sen anuñ sebebile ulu devlete (2) 

vāṣl olursun diyüp gözümden ġā’ib (3) oldı. Ben de bu şevḳle uyāndum ḳalum (4) pür-

ṣafā olmuş, eger düşüm gerçek ise (5) bu gice ol yigitler gelürler didi ol mellāḥlar (6) 

eyitdiler: “Ne güzel düş ẖayır ola’’ didiler. (7) ʿÖmer-i ʿAyyār bunların sözlerüñ işidüp 

(8) bi-iẖtiyār hemān eyler ve gelüp selām (9) virdi. Meger ol düşen gören reīse (10) 

İsfendiyār Mellāḥ dirler idi. ‘Ömer’üñ (11) selāmın alup yüzine baķup ʿÖmer’i bildi (12) 

hemān yirinden ṭurup hāy merḥabā (13) ʿAyyār-ı Cihān ẖoş geldüñ diyüp (14) ʿÖmer’i 

baġrına baṣup gözlerinden (15) öpdü yāḳını yoldaşın Muḳbil-i Ẕerrīn, meger [67b/1] 

didikde ʿÖmer işde bundadur diyüp tīz (2) varup Muḳbil’e aḥvāli ẖaber virdi ve (3) alup 

İsfendiyār’a getürdi Muḳbil’i daẖı (4) görüp sübẖānallāh’a benim düşümde (5) 

gördigüm ʿaynı ile bunlardur diyüp ʿaẓīm (6) riʿāyet ve ḥürmet idüp baʿde oturup (7) 
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ʿişret eyitdiler: “Andan bunlaruñ (8) her şeyleri ḥāżır idi gitmek üzere (9) ayrılır. Bu kez 

reīs eyitdi: “Yā ʿÖmer hemān (10) rūźigār bize muvāffaḳdur’’ didi. ʿÖmer de (11) nola 

diyüp çādırı yaḳup cümlesin (12) gemiye ḳoyup kendüleri de girüp timūr (13) alup 

yelken açup revāne oldılar. (14) Baʿde muvāfıḳ rūzigār ile engini geçüp (15) ḳalʿayi 

Ferīdūn Abād’a yaḳın geldiler. ʿÖmer’e [68a/1] İsfendiyār’e eyitdi: “Biz şimdi ol 

Cezīre’ye (2) nice varırız doġrı yoldan her adamı (3) ḳorlar mı yoẖsa bir ġarı tedārik (4) 

lāzım mıdır?’’ didik de İsfendiyār eyitdi: “Ey ʿAyyār (5) her ādemi degül bil ki ol ḳalʿa 

ḳumandan seni (6) bulup kefillik olmayınca bile ḳomazlar ve gitmek (7) bile öyledür 

ʿaẓīm başaḳları vardur ki (8) olmaz Ḥamza’ya bunda gice götürdiler ki bu (9)  sözden 

kimse ẖaberdār olmasun diyü (10) anıñçün Selim Şāh’uñ muḳārreplerinden ġayrı (11) 

kimsenüñ maʿlūmı degüldür. Anlar daẖı ziyāde (12) tenbīhlidür. Aṣlā Ḥamza-nāmun 

kimse lisānına (13) almaz. Cümle bu tedārikeri senden ḳorḳularından (14) otur’’ didi. 

Gelüp ẖalāṣ idemesin (15) diyü didikde ʿÖmer eyitdi: “Ḫoş imdi [68b/1] ben de anlara 

ṣanʿat-ı ḳılam ki ẖayāline irmeyüp (2) ḳorḳduḳlaruna uġrāsunlar’’ didi. İsfendiyār (3) 

eyitdi: “İmdi göreyüm seni ne ṣanʿat (4) idersin böyle mellāḥ dününde var sende (5) olur 

zīrā anda beni bulur çoḳdur (6) bil ki şāhları bile bilür zīrā Mıṣır’dan (7)  çoḳ onı bunı 

ṭaşıdım bu ṣūret (8) ile varup şehre girdüginden ṣoñra (9) ġayrı bildüġüñ işle’’ didi. 

ʿÖmer eyitdi: (10) “Olur ammā benim anlara ġayrı ẖāṭırum (11) vardur ki göstereyüm 

diyüp hemān enbān-ı (12) belinden çıḳarup öñüne ḳodu (13) baʿde şarṭlarun yerine 

getürüp sildi. (14) Ola ḳırḳ ṣanduḳ çıḳarup andan (15) envāʿi dürlü ḳumaş dibalar, 

ziyālar [69a/1] çıḳarup ol ṣanduḳları doldırup (2) üzerine bir de kilid urdı ve birḳaç (3) 

ṣānduḳ cevāhir ve birḳaç ṣānduḳ misk-iʿanber (4) ʿavd-i mā-verd ol ḳadar tefārruḳ şeyler 

(5) çıḳardı ki enbān-ı keremden geminüñ içi (6) doldı kendü bu kez sa’īr mellāḥlar bu 

(7) ḥāli görüp ẖayrān olup bu kez (8) ʿÖmer’üñ başına üşüp: “Ey ʿAyyār sen bu (9) 

ḳadar eşyāyı ḳanda ṣaḳlarduñ bunı ẖōd (10) elli ḳıtır ḳaṭır çekemez yoẖsa göz (11) yancı 

mısın? didiler. ʿÖmer eyitdi: Yoḳ göz (12) yancı falān deġilim diyüp enbān-ı kerāmetiñ 

(13) ḳaḍısın taḥsīl üzere naḳl eyledi. (14) Baʿde eyitdi: “İşte her ne istesem çıḳar (15) 

āteşden ṣudan māʿada benden ġayrı kimse [69b/1] çıķmaz her ne daġlar ḳardeşi Ḳusem 

içinde (2) ġā’ib olur, dilediġüm zamān çıkarırum.’’ (3) didi. Bunlar ẖayrān oldılar, 

andan ṣoñra (4) ʿÖmer gemicilerden on dāne adamı bāzergān (5) libāsı giydürüp ḥarām 

şekline ḳodu (6) Muḳbil’i kendü yine ketḥüdā aydundı. Andan ṣoñra (7) ʿÖmer bir 

ḳameriyeye girüp bir an eġlenüp kendüyi (8) bir pīri ḳanı ẖōca şekline ḳoyup (9) elinde 

ʿaṣā aḳ ṣaḳal sīnede yeli bu gülmüş (10) el ayaḳ dutar ṭaşra çıḳup (11) bunlara selām 

virdi. Bunlar ʿaleyk (12) alup birbirine baḳuşup ʿaceb bu (13) iẖtiyār ana zemān girdi. 

Gemiye ḳarada (14) ne gezerdi’’ didiler. Muḳbil varup (15) ḳoltuġuna girdi. Zīrā sen de 

diyüp [70a/1] durur. Ṭutmazlarsa düşer bunlar eyitdiler: (2) “Yā Muḳbil bu iẖtiyār 

kimdür?’’ didiler. Muḳbil (3) gülüp eyitdi: “Bu yār ẖanınuñ ṣāḥy-ı ḥevā (4) ʿÖmer’dür 

didikde bunlar taʿacüb idüp (5) ʿinanmadılar. ʿÖmer gülüp eyitdi: “Gördiñüz (6) mi? 

Ḥaḳ Teʿālā baña ne ẖaṣılāt virmiştür. (7) Her ḳaçan ṣūretdeydiler, eylemek murād 

eylesem (8) ḳırḳ sene benimle bile olan kimse (9) beni bilemezler.’’ didi. Bundan ẖayrān 

olup (10) ʿÖmer’e taʿẓīm eylediler. Baʿde kimi sorup 70a/11 Cezīre-i Ferīdūn Abād’a 

geldiler. (12) Bu Cezīre’nüñ begine Selim Şāh’a didiler. (13) Eydi: “Bu kez bir ḳaç 

adamlar gelüp bunlara (14) ḳarşu eyitdiler: “Bre ḳanı reīsüñüz’’ (15) didiler. İsfendiyār 

eyler ve gelüp buyuruñ [70b/1] nedir ẖiẕmet didiler. Bunlar eyitdiler: “Nereden (2) 

gelürsiñüz ve yükiñüz nedir?” didiler. İsfendiyār’e. (3) ʿÖmer taʿlim itdiġi üzre eyitdi: 

“Yemen’den (4) gelirüz bir fāni ẖāce var gemimüzde (5) ol ẖōca gemiyi başḳa ṭutup 

cümle mālı (6) ile bu gemiye girdi murādı buradan (7) Ḳonsṭantiniye cānibine 
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gitmekdür’’ didi. (8) Bunlar ḥaẓẓ idüp vāfir gümrük alıruz (9) diyüp baʿde ʿÖmer’e 

gelüp bulışdular. (10) Ḳoca baba ẖōş geldün ṣafā geldün gümriġü (11) müteʿallaḳ 

mesnüñ var mıdır’’ didiler. (12) ʿÖmer eyitdi: “Hem oġullar nola imdi, her (13) nem var 

ise cümle sizüñdür. Hey cānum bekir (14) olanlarum anṣun yā begūn oldım, baba (15) 

dīn bir pīr kişiyim oġlum ḳızım yoḳdur [71a/1] diyüp bunların her birine birer ḳumaşdan 

(2) dolabından ʿaṭā idüp ellerine birer (3) defter ṣūretüm virdi işte benim mālım (4) şu 

ḳadar vardır verüñ şāhuñuza (5) söyleyiñ ol her ne emr ider ise (6) ben aña ḳā’ilüm 

diyüp gümrük emīrine (7) başḳa ketẖüdāsına başḳa kātibe ve (8) ẖüddāme başḳa başḳa 

tefārruḳ ḳanımdan (9) altundan aḳçeden ol ḳadar oluşdurdığa (10) mutlu taḥsīn eylediler. 

Bu kez (11) gümrük emīni adamlar gönderüp (12) tīz bu ẖȱcaya ẖānda bir aʿlā oda (13) 

görek diyüp gönderdi. Andan ṣoñra (14) odayı döşeyüp daẖı ʿÖmer’üñ ḳoltuġuna (15) 

girüp gemiden ṭaşra çıḳarup [71b/1] taʿẓīm ve tekrīm ile ʿÖmer’i gönderdüler. (2) 

Anıñçün derler ki iḥsan āʿdāyı ve yegāne’i (3) dost āşinā ider. BaʿdeʿÖmer Selim Şāh’a 

(4) bir ṣanduḳ bahār ve tefārruḳ ḳısmından peşkeş (5) çeküp vezīrüne başḳa armaġanlar 

virüp (6) Muḳbil ile Selim Şāh’uñ adamlarıyla gönderdi. (7) Selim Şāh da oturdıġı 

yerden (8) gümrük emīni Muḳbil ile gelüp ʿÖmer ʿAyyār’ın (9) her abālaruñ virdiler ve 

kim olup (10) ḳızın geldügiñ ve ḳıza gidecegin ẖaber (11) virdiler ve hem defteri daẖı 

ṣundular. Selim (12) Şāh ḥaẓẓ idüp Muḳbil’e ẖilʿat virdi. (13) Luṭfla Muḳbil eyitdi: “Var 

bizden ol (14) pīr-i mübāreke selām idin, ẖoş geldi, (15) ṣafā geldi, diyārımızı fedā mı 

mübārek ile [72a/1] diyārımızı müşerref ḳıldu’’ didi. Muķbil de (2) çıḳup gümrük emīni 

anda ḳaldı (3) Şāh eyitdi: “Ey şāh-ı ʿālem bu ḳocada (4)ʿaceb māl var, diyārında ẖōd 

ẖesābun (5) bilmez imiş. Ammā ġāyet pīr-i nā-tüvān (6) olmuş bu līk bunda ola idi 

hemān (7) bir ḥoşça riʿāyet iyilik, bu diyārda mı? (8) Çoḳça otursun’’ didi. Andan ṣoñra 

ʿÖmer (9) ʿAyyār bāzergān kıyāfet gümrügi tamām (10) idüp mālı gemiden ṭaşra ẖāna 

ṭāşındı (11) her kim ki bir kez gelüp kendü ile görişürdi. (12) Seẖā elin açup bī-ḥadd 

iḥsān (13) iderdi. Şöyle ki herkes ẖaberinde ḳalup (14) dirler idi ki ne ʿaceb bu ẖaber de 

māl var. (15) Ammā ne dersin cömerdliġine bunda olan [72b/1] seẖā olur olmaz 

şāhlarda bulunmaz (2) diyü söylerler idi. Ammā kim ẖȱca ʿÖmer her ne (3) ḳadar şey 

ẖarç iderse nefīr-i ḳıṭmir (4) yazup defter idüp ṣoñra birine binek (5) ḳat alurum diyü 

ḥesābı boşlamazdı. (6) Muḳbili Zerrīn Kemer,ʿÖmer’ün bu ḥālin görüp (7) gizlüce 

eyitdi: “Sulṭānum nedir bu şimdi? (8) Sizde olan seẖā ve kerem bu ẖilʿat (9) ʿādet 

bundan mükerrem bir ḳīl ṣıçratmayup (10) dāim ʿādetüñiz elden almaḳdı daẖı cemʿ (11) 

atmağa mā’īl idiñüz daẖı öylece bir ẖace (12) ʿazīz idiñüz baña bu ḥālli pek ʿaceb geldi 

(13) zīrā bu sefer de çoḳ māl döküp durur siz (14) nedir aṣlı bu seẖā sizüñ şānıñuzdan 

(15) degül’’ didi ʿÖmer gülüp ey nā-bekār benim seẖāmdan [73a/1] degül cānımdan 

kesüp vireyürem hemān (2) maslaḥat yitüreyüm diyü ṣoñra birinüñ birine (3) yemiş 

alurum diyüp defteri gösterdi. (4) Muḳbil baḳup aḥvāli bilüp başın ṣalup (5) böyle 

ḳaldıġuna taʿaccüb eyledi. Üstād ider (6) bir gün Selim Şāh ẓiyāfet idüp ʿÖmer’i (7) 

daʿvet eyledi. ʿÖmer daẖı bir ḳanı ṣūret 73a/8 ḳalḳup varup Selim Şāh ile görişdi. (9) 

Baʿde āşināyı muṣāḥibinde ʿÖmer söz açup (10) eyitdi: “Ey şāh-ı ʿālem öyle işidiriz ki 

(11) Nūşirevān bir ʿaẓīm pādişāhıdır ammā Ḥamza-nāme (12) bir ʿArab oġlından ʿacīz 

olup (13) aẖir ẖayāle irtiḳāb idüp ḥarāc nāmıyla (14) Mıṣır’a göndermiş. Baʿde  

Semender Şāh (15) Mıṣır’ı daẖı ẖayāli idüp ṭonār ḥabs ider. [73b/1] Bilmem ṣoñra nice 

oldı’’ didi. Ammā bir ʿArab (2) oġlı nedir ki andan yedi iḳlīm şāhı (3) ʿacīz ola didi 

Selim Şāh eyitdi: (4) “Ey pīr ol Ḥamza gerçi oğlandur. Ammā (5) selefde beş yüz 

yaşayan Ṣāḥibḳıran’uñ (6) itdüġi işleri itmedü diyüp bula (7) gelince Ṣāḥibḳırān’uñ 

eylediġi ḥaṭırlaruñ (8) bildügi ḳadar vāṣıf eyledi.’’ ʿÖmer daẖı (9) diñleyüp eyitdi: “Yā 
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şimdi ol Ḥamza (10) ʿaceb nice oldı. Şāh öldürdi mi (11) yoẖsa daẖı ḥabisde midir?’’ 

didi. Selim (12) Şāh eyitdi: “Bilmezüm nice oldı işitdük. (13) Mıṣır’a gelmiş’’ didiler. 

Artuḳ noldıġuñ (14) ẖaber alamaduḳ, ḥabis oldıġını daẖı (15) şimdi sizden işitdük diyüp 

aṣlā [74a/1] ol cānibden ġayrı söz açmadı, zīrā (2) tenbīhe vardur, ʿömrüne bir ġayrı 

yoldan daẖı (3) gelüp eyitdi. Belki öldürmüşlerdür. Eger ḥabs (4) olsa bunda gönderirler 

idi. Zīrā aḳdimden (5) bir yönde gelüp gideriz bir kimseyi ḥabs (6) itseler tā bunda 

gönderirler. Zīrā bu ḳalʿa (7) maḥkūm ḳalmadur diyüp çoḳ ağzın aradı, (8) çāre imkān 

olup bir söz açmadı, aẖir (9) bir ġayrı muṣāḥīne başladılar. Baʿde Selim Şāh (10) eyitdi: 

“Yā pīr ḥālā sizler ne cānibden gelüp (11) ne cānibe sefer idersiz bu ḳışı bunda (12) olup 

ḳışlasuñız olmaz mı?’’ didi. ʿÖmer eyitdi: (13) “Hele naṣīb görelüm nice olur benim 

muradım. (14) Buradan Ḳonsṭanṭiniye’ye varup anda (15) ḳalmaḳdur. Zīrā oğlum, ḳızım 

yoḳ her ne diyārda [74b/1] ölürsem māl ol diyār şāhuñ olur. (2) Benim aṣıl böyle 

gezmemden murādım bir ḳaç (3) günlük ʿömrüm ḳaldı ammā vilāyetimüzüñ (4) şāhı 

gördi ki benim yoḳdur māl emlāḳım (5) var ki ḥesāye gelmez bu kez murād itmiş ki (6) 

beni açmazdan bir gice ṭutup ġā’ib ider (7) de cümle māl emlāḳım kendüye ḳalup ḳayd 

(8) ide. Ammā inkār itmege Nūşirevān’dan (9) elim çeker bir dost baña bu aḥvāli ẖaber 

(10) virdi. Ne işleyüm cān ʿazīzdür. Diyüpde (11) bir gice getürebildigüm ḳadar 

mālımdan alup (12) baʿde bir ḳaç ḳulum ile ḳaçup gitdüm. (13) Sā’ir mālım anda ḳaldı 

Ammā istedüm ki (14) mālıma el urmamış mādemki ben (15) ẖayātda olam yapışmaz 

ẓulm itdü diyü [75a/1] adım çikle diyü ḳorḳar’’ didi. Selim Şāh (2) bu kez bu cevabı 

işidüp ʿaḳlı gitdi. (3) Baʿde ṭamaʿya düşüp döñüp eyitdi: “Ey (4) pīr-i rūşen żamīr ne 

diyardansın? Sen (5) bunda sākin ol biz aḥvāli Nūşirevān’a (6) ʿarż idüp daẖı emr alup 

baʿde senüñ (7) yanına bir miḳdār adam ḳoşup göndersin. (8) Varup cümle mālını alup 

yine seni bunda (9) götürseler olmaz mı? Sen bunda geldüñ (10) bize bu ḳadar peşkeş 

virüp göñlimüze (11) yer eyledün. Yādı biz de ṣaña bir eyüce (12) ẖiẕmet itmiş oluruz’’ 

didi. ʿÖmer eyitdi: (13) “Benim vilāyetüm Yemen yanında Ḳalʿa-i ʿAden dirler, (14) yir 

ḳalʿa vardur. İşde odur, ammā (15) eger öyle bir iş olsa ġāyet laṭīfdür. [75b/1] Belki 

cümle mālımun nıṣfını saña virirdüm’’ (2) didi. Selim Şāh eyitdi: Nola imdi (3) ẖayr ola 

sen hemān bunda sākin ol (4)  oṭur. Bu ḳış egleñ ben biraz adamlar (5) gönderin. 

Nūşirevān’a baʿde emr alup (6) cümle mālın bunda getürdelüm. Hemān sen (7) ẖayr 

duʿāden utanma’’ didi. ʿÖmer eyitdi: (8)“Nola imdi göreyüm sizi diyüp meclis (9) 

olunca ṣoḥbbet itdüler. Baʿde nıṣf (10) elli oldıḳ da ʿömrü taʿẓīm terkīm ile (11) öñine 

düşüp mekānına götürdiler. Andan (12) anlar gitdi. Biriden ʿÖmer ve Muḳbil ve 

İsfendiyār (13) berāber gelüp müşāvere idüp nice (14) olur. Ḥāl işde ḳaç gün oldı (15) 

şunda geleli Ḥamza’dan bir ẖaber alamadıḳ [76a/1] taʿaccüb ittifāḳlı ḳavim olurlar. Hīç 

görmedüm. (2) Böyle sırr ṣaḳlar adamlar diyüp ʿÖmer ʿaceb elem (3) ve ıżṭırāba düşdi. 

İsfendiyār Mellāḥ (4) eyitdi: “Ey ʿAyyār-ı Cihān bunların (5) ḥabisẖāneleri ḳandadur ve 

ḥabisẖāne naṣıl (6) kimsenüñ żabṭundadur. Bir ẖaber alsaḳ belki (7) fetiḥ yap oldı’’ didi. 

ʿÖmer bu cevābi (8) işidüp beğendi, eyitdi. Eyü didiñ bu (9) gice görelüm. Bir fikr 

ideyin yarın bu (10) aḥvāli görelüm diyüp rāḥata vardılar. (11) Çünki ṣabāḥ oldı, bunlar 

yerinden (12) durup ʿÖmer teznīye biraz hedāyā armaġan (13) dizüp Muḳbil’e eyitdi. 

Var bunı (14) kalʿanuñ diz-dārına virüp yeniden (15) selām ile anlar ile bir nān, nemek 

yiyüp [76b/1] āşinā olmaḳ dilerüz. Ḳendüleri bunda mı (2) gelürler, yoẖsa biz anlaruñ 

saʿādetẖanelerine (3) varup müşerref olalum mıydı?’’ (4) didi. Muḳbil daẖı armaġanı 

alup (5) diz-dārun meḳānına gelüp daẖı kendü ile bulışup (6) hediyyeyi öñine ḳodu ve 

ʿÖmer’üñ (7) selāmuñ tebliġ idüp itdüġim sulṭānum (8) ẖōca rūz-ı ʿādeni size selām 

duʿālar (9) idüp sizüñ eyü namıñuz işitüp ḳulaḳdan (10) ʿāşıķ olmış daẖı size muḥabbet 
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eyledi mi? (11) Bu kez sizüñle bir müşerref olmaķ ister.” (12) diyüp cümle cevāblaruñ 

didikte diz-dār (13) hediyeyi görüp ḥaẓẓ idüp “Yoḳ ol’’ (14) pīr-i mübārek bunda 

gelmek ne zaẖmetdür. (15) Ben anda ḥāk-i pāye varup duʿāsıñ almaḳ [77a/1] cānıma 

minnetdür şunda ol zāt gelelden berü (2) eyü nāmı dünyāyı ṭutdı. Şāh ẖużūrunda (3) 

varup ʿizzet buldı niʿmet iḥsānı (4)ile cümle eḳābir ʿāyan-ı şermende idüp (5) kendüye 

muḥabbet itdürdü. Bu kez biz ne geda (6) yüzüñe bize yoḳtur tuẖfeler gönderüp (7) daẖı 

birbirimizi görmeden imdi var biz (7) den selām duʿālar eyle aẖşam varup (9) duʿāsıñ 

alıruz” didi. Muḳbil “Nola imdi (10) ben varup ẖaber ideyin” diyüp çıķup (11) gitdi daẖı 

ʿÖmer’e gelüp ḳalʿa Diz-dār’uñ cümle (12) cevāblaruñ naḳl idüp geleceġin ẖaber virdi. 

(13) ʿÖmer’de “ẖoş nola gelsün ”diyüp, baʿde (14) vāfir ṭaʿām ve şarāb ḥāẓır muheyyā 

idüp (15) aẖşama muntaẕār oldı. Ammā beriden birazdan [77b/1] aẖşam oldı. Ḳalʿa Diz-

dārı meḳānuñdan (2) ḳalḳup gelüp ʿÖmer ile buluşdı görüşdü. (3) Baʿde ṭaʿām gelüp 

yendi, andan (4) meclis ḳurup ʿişrete başladılar, andan (5) muṣāẖābet idüp ʿÖmer pīrāna 

ḥikāyeler (6) idüp tevāriẖinde gördiğü üzere falan (7) zemān şöyle oldı, falān yirde 

böyle (8) oldı, falān yirde falān var diyüp başladı (9) söylemeye. Diz-dārda gelüp ẖayrān 

olurdu. (10) Bunlardır ṭaʿām yiyüp içüp sermest (11) olup yükün ṭutdular. ʿÖmer der 

işāret (12) idüp cümle yanında ola ẖaddām şeklinde mellāḥlar (13) ve Muḳbil İsfendiyār 

birer birer daġılup (14) ṭaşra oldılar. Ammā Diz-dār’uñ tevābi'nde (15) olanlar bir ġayrı 

odada yiyüp içerler idi. [78a/1] Bu kez beride ortalıḳ tenhā ḳalup ʿÖmer der hemān (2) 

yastuḳ ardından birikip altun çıḳarup (3) Diz-dār’un öñüñe ḳoyup daẖı elüñ elüñe (4) 

alup eyitdi. “Ey Dilāver dünyā ve aẖiret  (5) oġlum al bu altunları ẖarç eyle ve beni ẖayr 

(6) duʿādan unutma ben işte baygūn oldum (7) ya yarın öldüm ömrüm  oldı. Ammā luṭf 

(8) ile senden bir su’ālim var doġrı cevāb (9) vir ” didi. Diz-dār eyitdi. “Söyleyin 

göreyüm (10) eger bilürsem cān baş üzere niçin (11) söylemem” diyüp serdi, yeniye 

başladı. Zīrā ḥerīf (12) altuñu gördikde aḳlı gitdi. ʿÖmer eyitdi. (13) “Baḳa oġlum ey 

dārı dünyāda yetişmiş bir (14) oġlum var idi. Ammā Yemende de Nūʿmān Şāh (15) 

dirler. Bir şehriyārıñ bir cemile ṣāḥib-ı şecaʿāt [78b/1] ḳızı var idi sende bir nūruz idüp 

meydān (2) ider idi. Beni her kim muṣirr ise ben ana (3) cāriye olurum diye daʿvā iderdi. 

Eṭrāfdan (4) nice şehzādeler gelüp ḳıza cevāb viremeyüp (5) ol ḳızuñ elüñde helāk 

olurlar idi, āh  

(6) işte benim daẖı oġlum olacaḳ var anda (7) temāşaya varmış seyrederken meger 

Mekke (8) şehrüñden ẓuhūr itmiş. Ḥamza-nām bir Ṣāḥibḳırān (9) gelüp bir şehzādeye ol 

ḳızı alıyoruz. (10) Bu kez Nuʿmān Şāh’uñ ʿaskeri yüriyüp (11) ḳarşuma ceng olur yine 

de oġlum duramayup (12) cenge girer ceng arasında ol Ḥamza (13) didikleri Ṣāḥibḳıran 

oġluma rāst gelüp (14) tıġ urup helāk ider. (15) Nār-ı nūr çeşmüñe uġrasun, beni öyle bir 

bahādır. [79a/1] Celāsin oġuldan ayırdı. İşte ol zamāndan (2) beri gözlerimden yaş 

yerine ḳan aḳar (3) bir daẖı yoḳ ki anın ile göñlüm eyleyüm idim. (4) Şimdi işitdüm ki ol 

nā-bekārı bunda ḥabs (5) eylemişler. Ben daẖı ardınca bunda geldükle (6) eger 

öldürürler ise gözümüñ nūru ile (7) görüp bir ḳaşıḳ ḳanuñı yüzinüñ altuna (8) alam daẖı 

cümle ġamım defʿ olup ve yüreġim (9) bir parça ṣoġurdı.” diyüp bir soġan (10) ṣuyu ile 

perverde olmış dest-mālı (11) var idi. Gözlerüñe sürüp sürdükçe (12) yaş gelüp 

aġlamaya başladı. Diz-dār der: (13) Ḫoca ṣūret ʿÖmer’üñ böyle ẖüzuñ ile (14) aġladıġın 

görüp ol daẖı başladı ağlamaya. (15) Özü göyündü daẖı aġlayaraḳ eyitdi: “Ey [79b/1] 

pīr-i rūşen żamīr-i kerem idin aġlamaġa bıraḳ. (2) Benim daẖı ciġerim şerḥlendi. Gerçi 

Ḥamza’yi yoẖsa (3) da ḥabs eyle diler. Ammā bunda öldürecekler (4) ben bilmem 

Semender Şāh’dan ẖabere baḳanlar ol (5) daẖı Nūşirevān’dan ẖabere baḳar. Aña adam 

göndermiş. (6) Başın mı ister yoẖsa diri mi ister (7) imdi? Ṣabr eyle eger bunda 
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öldürürler ise (8) ben saña Ḥamza’nuñ ḳanuñdan getüreyin ẖaṭıruñ (9) ẖōş ṭut, hem 

cānım efendim bu söz burada (10) ḳalsun. Zīrā pek yasaḳdur her kim Ḥamza-nāmuñ 

(11) ansa ol sāʿāt dilini keserler, lākin (12) sizden cānımı dirīġ itmem. Hem siz gibi 

zātdan (13) ser çıkmaz, hep bu tedārikler Ḥamza’nuñ bir ʿayyārı (14) varmış. ʿÖmer 

nāmuñda bir günde yetmiş dürlü (15) ṣūrete girüp yetmiş iki dili söylermiş. [80a/1] Atı 

ile götürememişler. anun ḳorḳısundan böyle (2) ḳaldu. Yoẖsa elbetde bir şeye 

benzedirlerdi ” (3)didi. ʿÖmer eyitdi. “Meded cānım oġul estaġfirullah (4) hiç ben saña 

oġul didim senüñ sırruñ fāş itmek (5) olur mu hem ben başım kemālüñ buldı ancaḳ (6) 

muradım saña ifāde eyledüm ḥālimi cānım oġul (7) on senedür ben ṣabr ideyin tek 

hemān intiḳām (8) alayım. Ammā ya şimdi ʿācep Ḥamza nerede ḥabisdir. (9) Bilem ben 

de göñlüm emānet, āh ol Ḥamza benim (10) öyle ciġer pārem evlādımı öldürdi. anı da 

(11) öyle meydānda görür müyüm?” diyüp hāy hāy (12) aġladı. Diz-dār eyitdi: “ 

Sulṭānum bu ḳalʿa (13) üç ḳatdur, tā iç ḳalʿanın içinde bir ṣāfīṭā (14) ṭaşdan yapılma 

zindān vardur. Ḳapusu muẖkem (15) kilitler ile ḳapalı ṭurur. Öñünde beş yüz adam 

[80b/1] gice gündüz nöbet ile beklerler. Üzerinden ḳuş (2) uçurmazlar ve yine zindān 

içinde bir ḳuyu (3) vardur. ʿAẓīm derin ve büyükdür. Ḥamza’ı beklerler, ol (4) ḳuyuda 

ḥabisdur. Gice gündüzü bilmezler. Daim (5) hemān bir ḳandīl yanar anıñ aydınlıġında 

dururlar” idi. (6) ʿÖmer ʿAyyār bu ẖaberi işitüp şād (7) oldı.“ ammā öyle ṣarb oldıġuna 

teessüf (8) idüp ẖalāṣ itmek ġāyet müşkīl işidür. (9) Ola ki Ḥaḳ Teʿālā asan eyleye” didi. 

Daẖı (10) furṣāt vire” diyü gönlüñden niyāza başladı. (11) Andan Diz-dār eyitdi: “Aman 

Ey ẖōca! Ṣaḳın (12) bu şer bunda ḳalsun zīrā bu aẖvāl pek (13) çoḳdur. Bu aḥvāli kimse 

bilmez, şāhın sırdāşları (14) bilür. Anlara da ʿaẓīm-i tenbīhe vardur. Hep bu (15) 

ḳorḳular ʿÖmer’den ötüridür ”didi. ʿÖmer eyitdi: [81a/1] “Yoḳ sen elem çekme ben çāḳ 

şöyle nādan degülim. (2) Aḥvāli bilirüm diyüp bir miḳdār daẖı ṣoḥbet (3) eyledüler. 

Baʿde diz-dār ʿÖmer’den icāzet alup (4) o yöne gitdi. Elüñe on bin altun girdi. (5) 

Ṣafāsuñdan ayaḳları yire degmezdi. Bu ṭaraftan (6) Muḳbil, İsfendiyār Mellāḥ içerü 

girdi. Eyitdiler. (7) “Ey Sulṭān ʿAyyāran nice oldı. Bir ẖaber (8) alabildiniz mi?” didiler. 

ʿÖmer eyitdi .“Ey benim yārlarum! (9) Elḥamdülillāh ḳanda oldıġun ẖaber aldum. 

Ammā ġāyet (10) ṣarb yirde ḳurtarmaḳ pek güç meger (11) Allah’ü Teʿālā āsan eyleye 

”didi. Bunlarda (12) şād oldılar. Baʿde yine rāḥata varup (13) yaḳdılar. Ertesi yirlerden 

durup ʿÖmer ʿAyyār (14) bend yıl ṣūret olacaġına revāne oldı. (15) Bir reʿāyal üç ḳat 

ḳalʿa ḳapularından geçüp [81b/1] zindān olan yire geldiler. Gördiġüm bu ḳadar (2) adam 

yüz silāḥ bekleyüp durur. Neylesun (3) hele yollarıñ nişānlayup geri tersine (4) döndi. 

Yine oldıġı meḳāna gelüp aẖşam (5) olunca ḥāżır olup baʿde ʿAyyār giyinüp (6) 

ḳuşandı. Ṣaġ ṣol ḥançerlerüñ ṭaḳındı. (7) Libās üzerine bir siyah pūşide giyindi. Muḳbil 

(8) daẖı kezālik ceblerüñ giyüp ḳılıç ḳuşandı. (9) İsfendiyār ile üç kişi gicenin bir baḥsi 

(10) geçdükden ṣoñra sā’ir ẖirāmi yirlerinde ḳoyup (11) üç tevekkūl vacib-ül vücūd idüp 

Ḥamza (12) uġruna cānlaruñ dişlerüñe alup başlaruñ 81b/13 fedā eyleyüp ʿÖmer 

öñlerince böyle dīvāne (14) oldılar. Ol kim ḳalʿaya gelüp kemend ile ḥiṣāruñ (15) 

burcuña evvel ʿÖmer çıḳup baʿde bunları [82a/1] birer birer çıḳardı. andan iç cānibe 

ṣarḳıdup (2) indürdi. Andan kendüde inüp işte bu (3) uslub üzere üç ḥiṣārı da geçüp (4) 

zindān ḳapusuna geldiler, gördiler. Kim beş yüz (5) adam oturmuşlar yirmi beş otuz 

meclis (6) ḳurup ẖalḳa ẖalḳa olup şarāb (7) içerler. ʿÖmer eyitdi: “Siz şurada durun (8) 

ben varup bir ṭarīḳle şarāblarıña daru (9) ḳatup ola ki bunları bir ẖoş ayda idem (10) 

baʿde göreyin ḳapu nice açılur” diyüp ʿÖmer (11) bunları divār dibinde ḳoyup kendüsi 

(12) kendü varup huddām arasında ḳarışup (13) durdı. Bir andan ʿÖmer gördi. Ol (14) 

meclīslerin birinde bir tāze Nūcivān şāhane (15) libāslar giymiş, meger ol Nūcivān 
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Selim Şāh’uñ [82b/1] oġlu adı adına Sālim Şehzāde derler idi. (2) Üstād eydür. Selim 

Şāh her gice bir vezīrün (3) ondan beklemeye ṭaʿīn itmişdi. Meger ol gice (4) şehzāde bir 

vāķʿa görmüşdi atasuñdan (5) ricā idüp ol gice zindānı beklemeye ve hem (6) ol bahāne 

ile yiġit yeğeyle ʿişret eyleye (7) Şehzāde Selim Şāh’dan icaẕet aldı. (8) ʿÖmer’dür 

bunları temāşa iderken, ol şehzāde’nin (9) eliñe ḳadeḥ ṣundular. Şehzāde ḳadeḥi elüñe 

(10) alup bir kere tācuñ geçürü ḳalup eyitdi: (11) “Ey begler ben bu ḳadeḥi ol merd-i 

ʿālemīn (12) ʿāşkına nūş iderüm ki ismine ẖażreti (13) Ḥamza dirler serveri şehīd ve aẖir 

zamān (14) peyġamber ʿāleyhüsselāmüñ ʿammesi ola didikde (15) ʿAyyār-ı Cihān bu 

kelāmı işitüp nedür aṣlı [83a/1] bu yiġit kimdür ola Ḥamza’ya bu ḳadar ʿārz-ı muḥabbet 

(2) eyleye bu ḳadar düşmān arasında bu bir ṣāḥib, (3) saʿādet kimse beñzer hele göreyin 

daẖı nice (4) olur. Bunda bir ḥikmet vardır. İnşā’allāh (5) işimiz rāstdur” diyüp durdı. 

Ammā şehzāde (6) bu cevābi söyledükde eṭrāfında olan begler (7) eyitdiler: “Ey 

Şehzāde! Kimdür? Bu senüñ medḥ (8) eylediğin er ḥālā ḳandadur ve sen anı ne zamān 

(9) gördin? Kim böyle medḥ idersin?” didiler. Şehzāde (10) eyitdi: “Görmedüm amma 

düşümde ol zāt-ı şerīf (11) ḳādrüñi bildürdiler. Ḥālā bu zindānda maḥpusdur” (12) didi. 

Begler eyitdiler: “Ey şehzāde! Kerem eyleye böyle (13) sözi söyleme sarẖoş olmuşsın 

atan (14)  işitecek olursa ne seni ḳor ne beni. (15) Cümlemizi ḳatl eyler zīrā bilürsün ne 

mertebede [83b/1] yaḳarır Ḥamza-nām’uñ anānuñ dilin keserler senüñ (2) Ḥamza 

didiġin kimse yedi iḳlīm şāhuñun (3) düşmānı imiş. Anı böyle ele götürünce çoḳ (4) 

zaḥmet çekdiler ” didiler. Döndi şehzāde (5) eyitdi: “Ben vaḳʿamda Ḫażreti İbrāhim 

Ḫalil- (6) ullāh gördim. Baña buyurdular. Kim benim neslimden (7) Ḥamza senüñ atañın 

ḥabsindedür. Yarın gice (8) zindānı sen yeġle andan oṭurur iken (9) ol Ḥamza’nuñ 

yārlarundan saña üç kimse (10) gelecekdür. Birine ʿÖmer ʿAyyār dirler. Birine 

Muḳbil’üñ (11) Ẕerrīn dirler. Birine İsfendiyār Mellāḥ dirler. (12) Anlar saña yardım 

idecekdür. Ḳapuyu açup (13) Ḥamza’yı ẖalāṣ idesin. Ḳıyāmet gününde bende (14) saña 

şefāʿat idem. Beni de dīn-i İslām’a getürdü. (15) İmdi benüm düşüm eger gerçek ise 

şimdi [84a/1] ol kimseler gelir, bende başım Ḥamza yoluna fedā (2) eyleyüp ve ẖaliṣāne 

sāʿī iderüm” didi. Anlar (3) eyitdiler: “Ey Şehzāde! Gel bu sevdādan feraġāt (4) eyle. 

Böyle düşün ẖaṭṭa yoġa ṣoñı yaramaz (5) olur.” didiler. Ammā ʿÖmer Şehzāde’nün bu 

cevābları (6) işidüp artuḳ ḳarārı ḳalmayup hemāndan (7) Şehzāde’nin ḳarşusuna gelüp 

Şehzāde’ye (8) selām virdi. Şehzāde ʿÖmer’i görünce bilüp (9) “Hāy! ʿAyyār-ı Cihān 

ẖoşgeldün.” diyüp (10) yirinden ṣıçrayup ʿÖmer’i ḳoşup ve eliñ (11) öpdü. Ḳanı 

yoldaşların didikde ʿÖmer daẖı (12) varup Muḳbil ile İsfendiyār götürdi. (13) Anlar daẖı 

şehzāde ile görüşdüler. Şehzāde bunları (14) görüp sübẖān-allah Ṣıddıḳ Yā Ḫalilullāh 

didi: (15) “Tamām düşümde görüp işāret oldıġu [84b/01] gibiʿaynı ile bunlar idi” didi. 

Baʿde bunları (2) yanına alup biraz yidirüp içürdi. Andan (3) beglerin yüzine baḳup: 

“Diyek imdi baña (4) uyar mısınız? Bu üç kimse bu ḥabiste yatan (5) serverüñ 

yārlarıdur. İşte bu ʿAyyār’dan (6) ötüri Semender Şāh anları bunda (7) göndermiş ki 

Ḥamza’yı bu ʿAyyār ḳadar tāramaya aẖir (8) ẖaber alup işte gelmiş. Bunların bize 

minneti (9) yoḳtur. Ḫalāṣ ider eger bizi bu gice murād (10) itse cümlemizi ẖançerden 

geçirüp ḳarār (11) idi. Gelin hemān buña muvafāḳat idüp (12) Ḥamza’yı ḳurtaralum. 

Bunların Ḥamza’nın yanında (13) münteza bulunup ʿizzet bulalum yoẖsa (14) senden 

ṣoñra bu ḳalʿe gitdi. Bunlardan ġayrı (15) ḳurtulmaz, atam bile ḳalmaz ve ben daẖı 

ḳalmazın [85a/1] cümlemizi ḳırarlar. Zīrā Ḥamza ẖaber gönderdi. (2) Beni ḳoyursın 

Semender Şāh. Mıṣrı’nın birine (3) Süleyman Şāh ideyüm didi atam sözüñ (4) ķabul 

itmedi. Ḥamza da ʿāhd itmiş ki eger bende bu (5) benden ẖalāṣ olursam ne Selim Şāh 

ḳoyam, (6) ne Semender Şāh’ı ḳoyam didi. Bu işlere (7) sebeb olan Nūşirevān da elime 
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girerse (8) anı da ḳatl idem diyü. ʿAhd eylemiş öyle (9) olsa imdidir, ḳomaz öldürür. Ola 

(10) ki bin baş ḳurtulabile idin, bunların (11) ekșeri Şehzāde’ye tābʿi idi.” “Nola Ey (12) 

Şehzāde sen bilürsün biz saña tābʿivüz ẖilāfede (13) olursa yine sen atana cevāb 

virürsin’’ (14) didiler. “Ammā miftāḥ yoḳ ne ile açarsın?” (15) didiler. Zīrā ḳapunuñ 

miftāḥı Süleyman Şāh [85b/1] kimseye inanmayup kendü de ṣaḳlardı. Ṭaʿāmın (2) 

zamānında bir muʿtemed adamıyla miftāḥı gönderür idi. (3) Ḳapuyı açup esīrlere ṭaʿām 

ve ṣu (4) virüp yine ḳapuyu ḳaparlar. Miftāḥı Süleyman Şāh (5) getürirler idi. Bu kez 

Şehzāde eyitdi: “Geleydi (6) ḳırup ḳapuyu açarum” diyüp, cümle begler ile (7) ḳalḳup 

ḳapu öñüne geldiler ki geleydi ḳırup (8) ḳapuyı açarlar. Ol maḥālde Süleyman Şāh’uñ 

sarāy (9) ṭarafında bir meşʿale peydā oldı. Bunlar ne ola (10) diyü gene gelüp yirlerine 

oturdılar. Üstād (11) eyüdür. Meger Ḥamza, Selim Şāh’a ṭaʿām götürenler (12) ile ẖaber 

gönderdüġüni “beni ḳoyuversin. aña çoḳ (13) iyiliġüm doḳınur. Hem anı Mıṣır’a şāh 

iderüm.” (14) didikde Şāh yavuzlanup bunlara vāfir (15) olmaz cevābları söyledi. Bu 

kez ẖātunı eyitdi: “Ey [86a/1] Şāh! Niçün böyle idersin? Ol yiġit saña (2) kem dimez gel 

ḳoyuver belki sözüñ ʿahdesinden (3) gelür göre Semender Şāh erlik ile cevāb (4) 

viremeyüp ẖāyli irtiḳāb itmiş” didi. (5) Bu kez ol bī-idrāk pelīd ẖayr u şerr’īn fehm (6) 

itmeyüp: “Hāy laʿīne senüñ ol ʿArab ile (7) ne ʿalaḳañ vardır ki ana yardım idersin” (8) 

diyüp bir rivāyetde ḳatl ider. Bir rivāyetde (9) vāfir döndi. Ammā bu ẖātundan bir 

cemile ḳızı (10) var idi. İsmine Zühre Bānū derler idi. (11) Bu kez vālidesiñe böyle imiş 

oldıġuna (12) göçinüp atasına āẖir intiḳām ḳaṣd idüp (13) zīrā oġlan ataya ḳız anaya 

mā’īl olur. (14) Bu kez Zühre Bānū da Selim Şāh’a neyleyüp anamın (15) intiḳāmuñ 

alsam diyü gice gündüz aġlayup [86b/1] fikr iderdi. Bānū daẖı ol gice düşünde (2) 

İbrahim Peyġamber’idür, görüp eyitdi: “Ey Bānū (3) eger intiḳām almaḳ murād idersen, 

ḳalḳ Selim (4) Şāh’uñ başı ucunda ḳaftanı cebinde miftāḥı (5) alup zindāna var. 

Ḥamza’yı ķurtar. Ol (6) senüñ intiḳāmunı alur ḳarındaşuñ Büşra (7) vaḳīfdur. Anda 

vardur da saña yardım ider. (8) Daẖı Ḥamza’nun üç yāri zindān ḳapusunda (9) bulursun, 

anlara yardım idersin ve ḥabis (10) ḳapusınun ḳapaġı ol üç kişinün biri (11) ḳaldurur. 

Eyi sen aña naṣīb olursun.” (12) didi. Zühre Bānū uyanup bu aḥvāli (13) biraz düşünüp 

aẖir yirinden durup (14)  “Bu baña ḥaḳ cānından işāretdür. Ancaḳ Ḥamza’nun (15) dīni 

ḥaḳdur muẖāḳḳaḳdur. Ġayrı şüphem ḳalmadı. [87a/1] Eger ḳarındaşum ile ol üç kişi 

anda (2) bulırsam ”diyüp hemān giyindi ḳuşandı. Selim (3) Şāh’uñ yatdıġı yire gelüp 

gördi. Selim (4) Şāh taḥt üzerinde mest-i medhūş yatur (5) uyur. Hemān cebinden 

miftāḥı bulup aldı. (6) Ve ṭaşra gelüp kendü tevābʿeyle bir ḳaç ḥaddimi (7) öñüne ḳatup 

bir meşʿale yaḳdırup ʿazm-ı (8) zindān eyledi. Ama kimse ḳanda gidersin dimedi. (9) 

Zīrā bu da pādişāhzādedür. Dilediġi yirde (10) gezer ve su’āl ide ne bir düş gördüm, (11) 

zindāna giderüm ṣadaḳa içün der idi. (12) İşte ol idi ki ḳarşudan meşʿale ile (13) gelen 

bu kez bunlar yirlerine oturdılar. (14) ʿÖmer yāranıyla ṣaḳlandılar. Zühre yatur gelüp 

(15) gördi. Ḳarındaşı meclis kenārında oturup [87b/1] ʿişret ider. Bu kez selām virüp 

eyitdi: (2) “Servercān, yir ayıram ne oturursun? Al (3) İbrāhim’den ve nesl-i İsmāʿīl’den 

Ḥamza-nām (4) bir serveri nāmdār bu ḳadar gündür neydi. (5) Zincīr ile zindān çeker 

böyle eliñe furṣāt (6) girdi. Yā ne tevāḳḳuf idersin? Ḥuṣuṣa (7) saña da işāret olmuş.” 

didi. Hemān dem (8) şehzāde yiriñden atılup “Ey Hemşīre! Sen de (9) o ẖiẕmette misin? 

aña mı geldün? Saña kim işāret (10) eyledi ve benim bu ẖiẕmete bel baġladıġım (11) 

saña kim didi?” didik de Zühre Bānū eyitdi: “ Bu (12) gice düşümde ẖaber virdiler diyü 

naḳl eyledü.” (13) ʿÖmer de Bānū’nun sözlerüñ ʿīrāḳdan diñlerdi. (14) Hemān uçup da 

birden gelüp Bānū’nun (15) öñünde baş ḳoyup duʿā eylediler. Orada olan [88a/1] 

kimseler bu aḥvāli görüp ẖayrān oldılar. (2) Ne ʿācep ḳıṣṣayı bu Ḥamza ne ṣaẖīp saʿādet 
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kimse (3) imiş ki bu şehzādeleri böyle muẖābbet itdirüp (4) tekrīm ise ʿinayet eyleye 

dirler idi. Andan (5) çünki aḥvāl bilindi. Zühre Bānū miftāḥı çıḳarup (6) ḳapuyı açdılar. 

Cümlesi içerü (7) girdiler. Daẖı ol ḳuyu aġzına geldiler. Zühre (8) Bānū baḳdı gördi. 

İsfendiyār Mellāḥ (9) ḳoca ʿÖmer ise ḳuruca ḳaraca göze ẖōrca (10) ammā Muḳbili 

Zerrīn Kemer tāze Nūcivān on (11) altı yaşında idi. Ḳaḍı ḥüzün çeşm (12) ayru ẖūb 

cemāl bu kez ḳız ana meyl (13) eyledi. Döñüp eyitdi: “Ey yiġit! Benim ʿāhdım (14) 

vardır. Her kim bu ṭaşı ḳuyunuñ aġzından (15) yalñuz ḳaldurursa ben anuñ miḥri olam” 

[88b/1] didi. Muḳbil “Nola ey Bānū-i cānım imdi (2) himmet eyle” diyüp eteklerüñ 

belüñe (3) ṣoḳup yüriyince ʿÖmer eyitdi. “Hāy meded. (4) Ey Nigār! Niçün baña işāret 

itmedün? (5) Ol ne ḳādirdür” diyü ṭaşı ḳaldurmaġa (6) didikde Bānū tebessūm idüp 

eyitdi .“Ey (7) yiġit! Ben bilürüm sizüñ ḳanġuñız ḳuvvetlüdür. (8) Nihāyet anuñ boyu 

endāmı yerinde sen (9) ẖōd altı yaşında o oğlān ne ḳādirsin. (10) Ol ṭaşı ḳaldurmaġa ol 

ẖōd yigit” (11) didi. ʿÖmer eyitdi. “Be hey Nigār! Ḳuvvet bu ya (12) göre olmaz Ḥamza 

ile on bir kişi (13) bir günde dünyāya geldük. Biri de budur. (14) Buña Muḳbili Zerrīn 

Kemer derler. Bu Ḥamza’nuñ (15) ḳuludur. Buña ʿÖmer ʿAyyār derler. Benim böyle 

[89a/1] ḳırḳ kimseye gücüm yeter ne baḳarsın benim (2) küçüḳliġüme ammā baṭınumda 

aġırım.” didi. (3) Şehzāde gülüşüp Bānū eyitdi: “Ḫoş (4) imdi hele görelüm bu nice ider, 

eger (5) ḳalduramaz ise ṣoñra sen ḳaldırasın.” (6) didi. Muḳbil gönlüñden ḥaḳḳa niyāz 

idüp (7) Bānū  şevḳle bir zor şöyle eyledi ki (9) bir elma gibi ol ṭaşı yerinden ḳaldurup 

(9) bir cānibe ḳodu anda olanlar (10) Muḳbil’e taḥsīn eylediler. ʿÖmer eyitdi: “Neyleyim 

(11) naṣīb bunun imiş. Hele şimdi anlar (129 zamānı degül. Ḥamza’i görelüm” diyüp 

(13) elüñe bir bal mumu alup ḳuyunuñ içine (14) sürülüp gitdi. Ammā içerüde (15) ise 

Ḥamza sāir bekler. Beş atlı eydür ki [89b/1] biz içinde ḳalup ʿāciz oldılar. “Ey (2) 

Diriġā! Bizler ölünce böyle ḳalur gider (3) miyüz? Şol ʿÖmer’e noldı ki hiç bizleri (4) 

yoḳlamadı, ʿāceb ol daẖı bir belāya mı (5) uğradı?” dirlerdi. Bu kez ol gice (6) nigāh 

gördiler. Bir getürdi, oldı. Baʿde (7) bir kimesne elüñe bir mum almış, ṣarḳıtup (8) ışıġa 

iner, yaḳın geldükde görelüm bu gelen (9) sulṭānı ʿAyyār’an ʿÖmer’dür. Birden 

çaġırışdılar. (10) “Hāy merḥāba ẖoş geldin hā şöyle (11) sen de bizi ana.” diyüp şāh 

oldılar. (12) Ḥamza eyitdi. “Be hey ʿAyyār bu naṣıl işdür? (13) Bizi böyle mi yoḳlarsın 

bu ḳadar mı (14) sürsün ki bu ḳadar zamāndır zindān (15) içinde ḥabis çekeriz. Sen 

istediġiñ [90a/1] yirde gezersin inṣāf mıdır?” diyüp ʿÖmer’e (2) āşinā ḳılar, ʿārz eyledi. 

ʿÖmer’dür tezyīn yeter eyle (3) çalup Ḥamza’nuñ bendelerüñ ḳırdı. Andan (4) ṣarılup 

“Yā Emīr! Hiç olur mu ki ben (5) seni unudam yāẖūd ferāmuş idem. (6) Yā ihmāl idem, 

bunda gelüp ẖaber alup (7) sizi bulunca ben ne derdler çekdüm. Hele (8) yab yab 

işidesin.” didi. Ḥamza daẖı (9) ʿÖmer’e ṣarılup ṣunduḳlarından aġladılar. (10) ʿÖmer 

Maʿdi ise her gün açlıḳdan ise (11) zebūn iken tāze cān buldı, eyitdi: (12) “Yā ʿÖmer 

ḥālimüz ġāyet ẖarāb hele elḥamdülillāh (13) geldiñ yetişdin yoẖsa benim ḥālüm (14) 

ṭaʿām oldı idi. Birḳaç gün daẖı (15) gelmeseñ taḥkīḳ ben helāk olurdum.” [90b/1] didi. 

ḥaddi zātından Sulṭān ʿAdyā’nuñ ķarnı (2) inüp az ḳalmış şekmi yire düşünüp (3) yatur 

eñsesiñün ķıtmirleri gitmiş. (4) ʿaẓīm felāketi var. ʿÖmer buña acıyup hele (5) bendin 

aldı. Andan Yunan dilāverlerin, (6) Yemen dilāverlerin, Hicāz ve Hind serverlerin (7) 

fil-cümle bendlerin aldı. Baʿde ʿÖmer Maʿdi’nüñ (8) öñüne vāfir nefāis ṭaʿāmlardan 

yendi. (9) ʿÖmer Maʿdi eyitdi: “Yā ʿÖmer! Allāh senden rāżı (10) olsun, eger benim 

ḥazīnem elime girse (11) saña ol zamān çoḳ iḥsān (12) iderüm.” didi ʿÖmer eyitdi: 

“Öyle olsun (13) zīrā benim oġlan yaşından beri ḳazandıġım (14) hep bu yolda ẖarç 

eyledim, daẖı fikir (15) oldım.” didi. Ḥamza bu cevabi işidüp [91a/1] eyitdi: “Ey 

Yāriġāram! ʿÖmer māluñı ne (2) ḥuṣūṣ içün ẖarç eyledin’’ didikde (3) ʿÖmer eyitdi: “Ey 
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Server, ben bu ḥazīneye (4) māl döküp bāzergān nāmıyla geldüm. (5) Ne ḳadar mālım 

var ise gitdi, küdersin (6) defter eyledüm’’ didi. Ḥamza eyitdi: “Yirine (7) on el hele 

ṭaşra çıḳalum bu diyārı (8) fetḥ idüp baʿde Mıṣır’a varup (9) ẖarāb idüp yirine arpa eküp 

itmeye (10) yidirem andan Medāyin’e varup Nūşirevān (11) didikleri ol ḳaltabān aḥmaķ 

gitdi. (12) Daẖı ḳarşu durursa anuñ daẖı ḥaḳḳından (13) gelüp ķızı olan mihri ṣaçuñdan 

(14) sürüyüp sāir esīrler gibi çıḳarmazsam (15) cihānda erlik baña ḥarām olsun” [91b/1] 

didi. Andan ṣoñra cümle ol ķuyudan ṭaşra (2) çıḳtılar. Baʿde Selim Şehzāde ve Zühre 

Bānū (3) ve İsfendiyār gelüp Ḥamza’nuñ eliñ öpüp (4) sāir serverleri ile daẖı görişdiler. 

(5) Ḥamza bunları bilüp şād oldı. Baʿde (6) Ḥamza eyitdi: “ʿEy şehzāde! Düş öñüme. (7) 

Ol atan didikleri ẓālimin ḥaḳḳından (8) geleyüm.” diyüp yüridiler. Ammā ol dört (9) yüz 

adamuñ yirinde silāḥ yoḳ ammā İsfendiyār (10) Mellāḥ Ḥamza’nuñ ḳadının az görüp 

eyitdi: (11) “Bu ḳadar ḳaḍıyla bu neye ḳādir olur ki Selim (12) Şāh’uñ ḥaḳḳından gele 

bu dem bunları gene (13) ṭutarlar deyüp girü ḳaldı ammā Ḥamza (14) begleriyle 

giderken bir meydāna geldi gördi (15) bir ḳubbe-i ʿāli içinde ḳandīl yanar gibi aydınlıḳ 

[92a/1] gelür Server su’āl idüp bu nedür’’ didikde eyitdiler: (2) Server: “Bu ḳapuyu 

Ferīdūn Şāh yana itmiş ḥālā (3) ṭılsımdur. İçinde ne oldıġuñ kimse bilmez, (4) gice 

gündüz aydınlıḳ görinüyor.” didi. Ḥamza eyitdi: (5) “ʿAceb nice olsa bu ṭılsımı fetḥ 

ideydüm’’ diyüp (6) sürüp ol ḳapunıñ öñüne geldi. (7) Ol dem Ḫażret-i Ḫıżır 

ʿAleyhisselām ẓuhūr (8) idüp “Yā Ḥamza ġāfil olma bu ṭılsım aḥvālidür, (9) şarṭları 

vardur, naṣībüñ vardur. (10) El bunda çoḳ eglenmeye Mıṣır’a gide ve ṣoñra (11) ehl-i 

İslām ġāyet ıżṭırāpdadur faḳat” (12) diyüp ṭılsımı kesād idüp vedāʿ eyleyüp (13) gitdi. 

Ḥamza şād olup ol ṭılsıma (14) girdiler. Gördi aydınlıḳ viren bir gevher (15) şebçerāḳ 

ḳarşusunda bir levḥ vardur anı alup [92b/1] oḳudu, gördi. Kendü nāmıña itmiş ki ḳadına 

(2) münāsib birer ḳat ālāt-i ḥarb ve tiġ Daḥḥāk-ı Māri (3) ve on binüñ arayına ḥabbe 

ḳodum (4) ve on dāne ẖüsrevāni küp altun ḳodum (5) dimiş. Ḥamza şād olup begler ceb-

ẖāneye girüp (6) pür silāḥ aldılar. Ḥamza kendüye maẖṣūṣ ev (7) olan Ferīdūn 

yādigārlaruña benzenüp (8) baʿde ṭılsımından ṭaşra geldiler. Bu kez bu bevvāblar (9) 

ḳapuyı açdılar. Bunları görünce şaşdılar (10) Şehzāde Molla da eyitdi: “Ḳorḳmañ bunlar 

Nūşirevān’dan (11) geldiler. Şāha buluşup esīrleri (12) alup gitseler gerekdür” diyüp 

yüriyüp (13) Selim Şāhı’nuñ tahtı öñüne vardular. (14) Server-i ʿAlem işāret idüp bir 

kez öyle (15) bir naʿra urdu ki zemīn zamān ṣarṣıldı. [93a/1] Bu kez Selim Şāh 

yalañlayup cān ḥavleyle cām (2) cānibinden kendüyi pertāv idüp başıñ (3) taḥtuñ 

kenārına urup şaḳḳ oldı. Ḥamza (4) eyitdi: “Ey melʿūn! Nicesin? Şimdi almadan (5) nice 

ḳurtulursın?” didikde Laʿīn kendüsin (6) diyürüp başı üzere bir ḳılıç durur idi. (7) 

Hemān anı ḳapup Server’üñ üzerine (8) yüridükde Server ṣarılup tiġ elüñden (9) alup 

çehresüñe bir sille öyle urdu ki (10) yüzi üzere yıḳıldu. ʿÖmer bende çekdi ammā (11) 

Ḥamza’nuñ naʿrasından sarāyuñ içinde ne ḳadar (12) ve ṭaşrasından ne ḳadar adam var 

ise Şāh’uñ (13) yanına segirdişüp gördiler. Ḥāl ayrıḳsı (14) olmış hemān ellerine ālāt-ı 

ḥarb alup (15) şāhlarun ḳurtarmaġa yüridüler. Bu kez begler [93b/1] bunlara bir tiġ 

ḳodular. Şöyle ki küffār ḳanıyla (2) sarāyun ḳarşu lāle-zāra döndi. Ḥamza (3) begleri 

sarāyuñdan ṭaşra olup gelenlere (4) urdılar. Tıġı çünki ṣabāḥ oldı. Ehl-i (5) ḳalʿa bu ḥāli 

görüp aman didiler. Ḥamza (6) beglere emr eyledi. Cengden el çeküp ferāġat (7) eyleyüp 

döndiler. Daẖı Selim Şāh’uñ (8) sarāyuñı gelüp cemʿ oldılar. ʿÖmer Selim Şāh’uñ (9) 

ḳarşusuna geçüp eyitdi: “ Ey Şāh! ẖōca-i ʿAden’inüñ (10) mālın ʿAden’den getürür 

mısın? (11) Göre ṭamaʿ seni ne ḥāle getürdi” didi. (12) Selim Şāh ʿÖmer’e baḳup eyitdi: 

“ Bre sen kimsin?” (13) didikde ʿÖmer eyitdi: “Bre ne tez unutduñ (14) ẖōcamdan ne 

diyārumdan mālım getürecek (15) idin. Ṣaḳın bu diyārdan gitme diyüp baña 94a/1 ne 
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ḳadar ikrām eyledüñ. İşte bilmiş ol baña ʿÖmer (2) ʿAyyār dirler benim böyle hezār ẖōca 

ölüm (3) var. İşte bil ve añla ol ki Ḥamza’nuñ (4) yādigārı ʿÖmer ʿAyyār dirler. Benim 

ismime (5) didik de Selim Şāh eyitdi: “Bre biz senüñ (6) ḳorķundan Ḥamza’yı böyle ḥis 

eyleyüp (7) aduñ bile añmaz idik. Ananuñ daẖı (8) dilin keserdin. Sen ẖaber alup gelüp 

(9) ḳurtarmayasuñ ya yine nice gelüp bu fesādı (10) ḳaynatduñ ” didi. ʿÖmer eyitdi: “işte 

ol (11) zamān ẖōca ʿAdeni pīr ṣūretinde baña (12) żiyāfet eyledükde ol zamān ben senüñ 

(13) çoḳ aġzuñ aradum ẖaber virmedüñ. (14) Hele ġayrı yirden ẖaber aldum daẖı ẖalāṣ 

(15) eyledüm” didikde Selim Şāh’uñ ölümünden [94b/1] ʿaḳlı gidüp hāy ẖīlekār sen 

ümmisin (2) hāy meded taʿaccüb, ġaflet eyledüm: (3) “Bre sen ne yavuz ġarīm imişsin. 

Nār-ı (4) nūr senden dād alsun” didi. Ḥamza (5) eyitdi: “Yā Selim Şāh! Çünki evvelden 

(6) sözimüz ṭutmadın. İmdi şimden geri (7) gel müslimān ol elimden necāt bulup (8) 

ḳurtul yoẖsa ġayrı elimden (9) bir dürlü ḳurtulamazsun ve illā seni (10) berdār idersem 

günāhuñ boyuna” didi. (11) Selim Şāh iyi bir muānnid bilir idi. ʿİnād (12) idip dīn-i 

İslām’ı ḳabūl itmedi. (13) Baʿde Server emreyledi. Götürüp sarāy (14) ḳapusınuñ 

öñünde boġazından aṣa (15) ḳodular. Andan Ḥamza, ʿÖmer’e baḳup eyitdi: [95a/1] 

“Ḳandadur şehzāde gelsün atası taḥtına (2) culūs eylesün” didi. Şehzāde’nüñ (3) ḥālini 

görenler eyitdiler: “Yā Ṣāḥibḳırān! (4) Siz ṣaġ oluñ. Ḳaçan ki siz naʿra (5) o didiñüz 

şehzāde ol sāʿat yüreġi (6) ḳopup helāk oldı” didiler. Ḥamza (7) eyitdi: “Eyvāh! Ne 

ʿacayib ḥāl olmuş. (8) Şöyle civān daẖı henüz deliḳanlu (9) yiġit idi ve hem yeñi 

müslimān olmuş (10) idi” diyüp ẖayf idüp ġāyet (11) elem çekdi. Cümlesi acıdılar ama 

ne (12) çāre oldı. Olacaḳ  Server (13) eyitdi: “Yā ʿÖmer ḥāḳanı İsfendiyār Mellāḥ (14) 

oldıġu daẖı bize seferde ẖāyli iylig (15) itmiş idi. Bārī anı bul götür. [95b/1] Bu diyāra 

şāh idelüm” didi. ʿÖmer daẖı (2) nola bulayum diyüp ol ortalıġı (3) aradı olmadı. 

Bulamadı düşünüp (4) eyitdi: “ʿAceb oldıġımuz ẖānda mı (5) gitdi, yoẖsa gemiye mi 

gitdi?” diyüp (6) ẖāna ve gemiye varup gelüp aramadıḳ (7) yir ḳomadı. Aṣlā nām nişān 

yolumdu (8) kendü kendüne eyitdi. Yire bu ḥerīf nere (9) gitdi diyü var ḳuvveti pāzuya 

götürüp (10) aramaġa başladı. Ammā az nihāyet (11) rāvi öyle rivāyet ider ki meger (12) 

İsfendiyār Mellāḥ ol gice Ḥamza’nuñ (13) ḳapundan görince bunlardan geri ḳalup (14) 

daẖı ayrılup bir yirde durup (15) ḳulaḳ misāfiri oldı. Baḳayum [96a/1] Selim Şāh ile 

bunların ḥāli neye varır (2) derken nā-gāh Ḥamza’nuñ naʿrasın işitdü. (3) Gördi ġavġā 

da büyüdi hemān yire (4) meded hāy duyularaḳ Şimdi Ḥamza’yı (5) ṭuṭarlar veya 

öldürür ise beni de (6) görüp sen götürdüñ başımıza bu (7) felāketi diyüp ṭuṭarlar eyüsi 

ḳaç (8) miḳdār diyüp ḳaçdı. Ḳaçacaḳ bir ṭaraf (9) daẖı tez altından yollamayup bir 

ḥammām (10) yanına geldi, gördi. Külẖānbegi (11) erkenden ḳalḳmış durrmayup 

külẖāna (12) odun atup āteş yaḳar hemā. (13) İsfendiyār Mellaḥ tamāmdur külẖāncınuñ 

(14) yanına gelüp āmūd gibi (15) olup añsuzun derd-mend [96b/1] külẖāncı añsuzun 

ḥerīfi nāṣıl ḳapadı (2) ise yirde külẖānuñ içine (3) indiği yer oldı. Ḥer miḳdārına o (4) 

uġradığuñ bilmeyüp çāyır çāyır (5) külẖānuñ içinde yānup gitdi. Baʿde (6) İsfendiyār 

Mellāḥ yüzine kül kömür (7) sürüp yüzinü ḳapḳara idüp (8) daẖı Külẖāncı’nuñ bitli 

giyesün giyüp (9) pāḳ bir külẖāncı oldı. Baʿde (10) külẖāncıluķ ne bilsün hemān urdı. 

(11) Külẖāna odunı şöyle ki tākey (12) ṣabāḥ olunca bu kez ḥammāmdır. Öyle ḳoyduğa 

(13) ḥammām āteş geldi çünki ṣabāḥ (14) dur oldı. Ḥammāmdur açılup başladı. (15) 

Müşteri gelüp ṣoyunmaġa ṣoyunup yerde [97a/1] içerü girdiler. Bayılup ḳaldılar, (2 

)giren yayıldı, giren bayılup ḳaldı. Baʿde (3) tellāk gelür. Bu ḥālden ẖaberdār olup (4) 

ḥammāmcıya gelüp eyitdiler: “Aġa bilmeden ḥammāma (5) bugün noldı pek ḳatmış yir 

degül. Cümle (6) müşteriler bile şikāyet idiyorlar’’ didiler. (7) Ḥammāmcıdır andında 

olup eyitdi: “Çağruñ (8) baña külẖāncı ne demek olsun bu’’ (9) didi. Üstād ider yirinden 
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ʿÖmer ʿAyyār’dur. (10) Dünyā’yı aradı. İsfendiyār’ı (11) yollamayup daẖı yolu ol 

ḥammām yanına (12) o Ḥamza’ydı gördi. Ḥammām içinde bir (13) ġavġa bir şamata var 

pek pek söyler. (14) ʿÖmer bu ḥāli görüp ne ola aṣlı (15) bu hengāme diyüp içerü girdi, 

[97b/1] gördi. Durmayup birḳaç ḥerīf ider. (2) Yire görüñ niçün böyle eyledi. Bu ḥerīf 

(3) diyüp dururlar. Nāṭırlar sekr diyüp gidince (4) ʿÖmer bundan renk alup erdiler. Nice 

bile (5) külẖāna vardı, gördiler. Külẖāncı (6) durmayup daẖı hāy hāy daẖı külẖāna odun 

(7) atar. Bunlar istediler yire. Ḥerīf deli mi (8) oldın? Ḥammām öyle ḳızmış ki içinde 

durmadan (9) ḳaldı. Heb bayılup bu niceler ṭaşra ḳaçdı. (10) Sen daẖı durmayup odun 

atarsın (11) didiler. Bu kez İsfendiyār ġayrı ne diyeceğin (12) bilmeyüp sükûn duruvirdi. 

ʿÖmer’dür, (13) diḳḳāt idüp gördi. İsfendiyār kendüsi (14) hemān eyler ve gelüp eyitdi: 

“Bre adam saña  (15) noldı ki böyle idersin” didikde İsfendiyār eyitdi: [98a/1] “Ey 

ʿĀyyār cihān aṣlı var ammā nice eyitdiñüz. (2) Daẖı Ḥamza ile Selim Şāh’a neyledi’’ 

didi. ʿÖmer (3) eyitdi: “Ḥamza Selim Şāh’ı sarāy ḳapusunda berdār (4) eyledi 

Ḥamza’nuñ naʿrasundan şāhuñ oġlu (5) da helāk oldı. Ṣabāḥdan bir beridür, seni (6) 

ararum, bre saña noldı ki böyle eyledün’’ didi. (7) İsfendiyār eyitdi: “ʿAyyār Server’üñ 

(8) öñünde söylerüm diyüp ʿÖmer’üñ yanına düşüp (9) gitdi. Ḫalḳ ardından baḳışa 

ḳaldılar. Bu kez (10) Ḥamza begler ile oturur iken ʿÖmer seyr içün (11) Ḥamza’ya 

getürdi, Ḥamza eyitdi: “Bre ʿAyyār bu (12) külẖāncı miḳdār ve neye getürdüñ’’ didikde 

ʿÖmer (13) gelüp bu ṣāḥib saʿādet İsfendiyār Mellāḥ’ (14) dür. Nihāyet ısı yerde 

olmaġla böyle görülmüş’’ (15) didi. Emīr-i Merdān gelüp yire doġrı [98b/1] söyle 

didikde ʿÖmer de olan ḥikāyeni naḳl eyledi. (2) Ḥamza tekrār gülüp eyitdi: “Ḫoş imdi 

sen (3) niẖāna lāyıķ degülsin ammā küçük şehzāde (4) büyüyüp isteyüp murād idince  

żabṭ eyle (5) diyüp’’ emreyledi. İsfendiyār’ı ḥammāma (6) getürüp pāḳ yıḳayup baʿde 

başuna (7) tāc arḳasına libāce urup Selim (8) Şāh’uñ yerine Feridūn Ābād, Cezīre’sine 

(9) şāh eyledi. Daẖı Selim Şāh’uñ ẖızına (10) meydāna getürüp ʿÖmer’e defterin vir (11) 

diyüp ʿÖmer daẖı ol Maʿhūd defteri Ḥamza’nuñ (12) yirine Selim eyleyüp Server daẖı 

(13) defteri alup daẖı günden geçirüp (14) ol ḳādir māl virdiği ʿÖmer’üñ yüzi (15) gülüp 

enbān-ı kirāmeye birleşdirdi. [99a/1] Baʿde ol şehrüñ aña yiri āʿyān-ı ṣafā biri (2) gelüp 

İsfendiyār’uñ elin açup (3) daẖı biʿat idüp serfüru idüp kendülere (4) şāh bildiler. 

Ṣāḥibḳırān ʿālim daẖı (5) Feridūn Şāh daẖmesine varup baʿde (6) temāşa eyleyüp andan 

andan kendü içün (7) Feridūn Şāh’uñ gördiği mālı ṭaşra (8) çıḳardılar. Baʿde üç gün daẖı 

anda (9) o terāḳ  idüp daẖı gemileri tedārik (10) idüp bir gün İsfendiyār Şāh’a ve (11) 

daẖı eyleyüp eyitdi: “Göreyüm seni reʿāya-yı (12) bir ẖoş gör gözet daẖı kimseye (13) 

ẓulm ḳaṣdı  eyleme. Güzel ḥareket ile şehrüñ (14) ḥalḳı senden ẖoşnut olup rāḥat (15) 

itsünler ki sen daẖı ıstırāḥat idesin [99b/1] diyüp ʿaẓīm naṣiḥat idüp Baʿde Zühre (2) 

Bānū’yı küçük şehzāde bile gemiye alup (3) baʿde cümle begler daẖı gemilere girüp 

muvāffaḳ (4) rūzgār ile ḳandasın āḳlım Mıṣır ve (5) ķaṣdı Semender Şāh diyüp gitmede 

işte (6) benim cānım aḥbāb-ı ṣafā bu altıncı cildi (7) Ḥamza-nāme daẖı burada tamām 

oldı. (8) Bundan ṣoñra altıncı cildin tutmasında Emīr-i (9) Merdān, Mıṣır’ı ẖarāb idüp 

yirin (10) arpa eküp atlaruna yidirüp Semender (11) Şāh’u helāk idüp andan Medāyin’e 

(12) varup anı daẖı Mıṣır gibi idüp Lendühā (13) ẖalāṣ ayru Mihr-i Nigār’ı cümle cihādı 

(14) ile alup Mekke’ye getürüp duyun bī-din (15) ḳarındaşlarıyla Nūşirevān’e gelüp pāy-

taẖt-ı [100a/1] pehlivānı olup ʿÖmer ʿAyyār ile öziñe (2) ser-güzeştesi vardır. Altıncı (3) 

cildin tutmasında ẕikr (4) olunur. İnşā’ Allāh u (5) Teʿālā ġaflet (6) olunca (7) bunı 

yazdum yādigār olmaḳ içün (8) oḳuyanlar ser-duʿā  ḳılmaḳ içün (9) Ḫażret’ül Hakīr 

Selim Ağā (10) 4321’na (11) anda… 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SÖZLÜK 

HAMZANÂME (6. CİLT 1. KISIM) 
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abā (a) Yünden yapılmış kaba kumaş, aba: 71b/9 

 

ābād (a) Māmur şen. Ebedler sonsuz gelecek zamanlar: 98b/8,66b/13, 67b/15, 70a/11, 

66b/8 

 

ʿAbdulcebbār-ı Ḥalebī Özel isim: 20a/11 

 

ʿAbdulġaffār-ı Ḥalebī Özel isim: 20a/11 

 

ʿacāyib (a) Şaşılacak, yadırganacak, tuhaf: 95a/7 

 

ʿaceb (a) Taaccüb, şaşma, gariplik, hayret edilen şey: 5a/1, 23b/15, 26a/10, 29a/3, 

31a/15, 31b/12, 63b/11, 66a/4, 69b/12, 72a/14, 72b/12, 73b/10, 76a/2, 80a/8, 

088a/020,89b/04, 092a/05, 95b/4 

 

ʿacele (a) Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, çabuk, çabukluk: 4b/7, 
7b/3 

 

ʿAcem (a) Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar. İran ülkesi: 21b/11, 62a/4, 62a/14, 

63a/2, 63a/13, 64a/3, 64b/7, 64b/10 

 

acı- Merhamet etmek: 95a/11, 90b/4 

 

ʿāciz (a) Gücü yetmeyen, güçsüz: 22b/8, 24b/12, 73a/12, 73b/3 

 

            ʿā. ol- Güçsüz bırakmak: 22b/8, 24b/12, 12a/11, 12a/14, 22b/8, 24b/13, 36a/7, 

41a/12, 73a/12, 89b/1, 95b/4 

 

aç, ac- Kapalı olan bir şeyi açık duruma getirmek: 85b/8, 85a/14, 85b/6, 25a/12, 88a/6, 

92b/9, 96b/14, 82a/10, 74a/8, 74a/1, 35a/13, 27b/13, 74b/6, 59b/11, 67b/13, 72a/12, 

73a/9, 99a/2, 83b/12, 85b/3 

 

açlıḳ Aç olma durumu: 90a/10  

 

ad İsim, ad: 21b/2, 23a/5, 75a/1, 82b/1  
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adam, adem (a) Kişi, şahıs, insanoğlu: 2b/8, 30a/9, 61b/8, 62a/3, 62a/9, 63b/12, 64a/12, 

64b/10, 68a/5, 65a/4, 75a/7, 79b/5, 80a/15, 81b/2, 82a/5, 93a/12, 97b/14, 59a/5 68a/2, 

69b/4, 091b/09, 60b/12, 85b/2, 2b/7, 32b/14, 60b/5, 61b/12, 70a/13, 71a/11, 75b/4, 

76a/2, 58a/6, 22a/7, 62b/4, 71b/6 

 

ʿadāvet (a) Düşmanlık: 27b/15, 28a/5 

 

            ʿadāvet-ı dīniye (a) Din düşmanlığı: 27b/15, 28a/5 

 

āʿdā (a) Düşmanlar, yağılar: 71b/2 

 

ʿade (a) Sayı, tane:  93b/9 

 

ʿAden Arabistan Yarımadasının güneybatısında Aden Körfezi’nde, Kızıldeniz’in güney 

girişindedir. Yemen’de bir kentin adıdır: 93b/10, 75a/13, 76b/8, 94a/11 

 

ʿādet (a) Davranış, huy, alışkanlık: 72b/9, 72b/10 

 

ʿadīl (a) Adaletle iş gören, adaletin hükmünü yerine getiren: 23a/2 

 

ʿAdyā Özel isim: 90b/1 

 

āferīn (f) Beğenme, takdir etme: 29b/15, 60a/4 

 

ʿāfiyet (f) Sağlık, selâmet, sıhhatli olmak: 63b/5 

 

aġa Çevresinde sevilen ve sözü geçen erkeklere verilen unvan: 97a/4, 100a/9 

 

aġır Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: 34b/7, 89a/2 

 

aġız Üslup, ifade biçimi: 25b/1, 74a/7, 94a/13 

 

aġız Çıkış yeri: 88a/7, 88a/14 

 

aġız Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye 

yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ: 33a/9, 32b/7 

 

aġla- Gözyaşı dökmek, ağlamak: 80a/12, 79a/14, 90a/9, 79b/1, 79a/12, 79a/14, 79a/15, 

86a/15,  

 

āh İnleyip sızlama, feryat: 34b/15, 66a/13, 66a/14, 78b/5, 80a/9 

 

aẖbāb (a) Dost, bildik, tanıdık: 99b/6 

 

aẖbār (a) Haberler: 1b/1 

 

ʿahd (a) Yemin, and: 85a/8, 85a/4, 86a/2, 88a/13 
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āẖir (a) Son, en son, sonra: 25a/8, 31a/14, 56b/7, 57b/9, 73a/13, 74a/8, 82b/13, 84b/7, 

86a/12, 86b/13, 63b/7, 78a/7, 95a/12, 24b/12, 26a/11, 57a/2, 65b/12, 75b/9, 57a/13, 

62a/13 

 

āẖiret (a)  Kıyamet koptuktan sonra insanların dirileceği alem:78a/4 

 

aḥmaḳ (a) Budala, aptal: 91a/11 

 

aẖşam (a) Akşam, akşam vakti: 63a/9, 34a/12, 77a/8, 77b/1, 81b/4, 59a/12, 77a/15 

 

aḥvāl (a) Haller, durumlar: 22a/2, 88a/5, 80b/12, 23b/9, 25b/6, 26a/7, 34b/14, 57a/14, 

57b/12, 63b/9, 67b/2, 86b/12, 88a/1, 73a/4, 74b/9, 75a/5, 76a/10, 80b/13, 81a/2, 92a/8 

 

aḳ- Sıvı maddelerin aşağıya doğru ilerlemek: 32b/7, 69b/9, 79a/2,  

 

ʿaḳabe  (a) Zorlu geçit, tehlikeli an: 63b/8 

 

aḳça, (aḳçe) Para: 59a/2, 59a/3, 59a/10, 60b/4, 60b/12, 60b/13, 71a/9, 60a/2, 60b/6, 

60a/13, 60a/7, 60b/7 

 

aḳd (a) Sözleşme kararlaştırma, bağlama: 74a/4 

 

ʿāḳıbet (a) Son: 27a/3, 57b/12 

 

ʿāḳil (a) Akıllı: 56b/14 

 

‘aḳl (a) Akıl, us: 34b/15, 75a/2, 78a/12, 94b/1, 99b/4,  

 

               aḳlı git- Korkmak, kendini kaybetmek: 34b/15, 75a/2, 78a/12, 94b/1 

 

ʿaḳīm (a) Neticesiz, sonu yok:25a/12 

 

al- 1. Bir şeyi birinden veya bir yerden almak, elde etmek: 1b/4, 2a/11, 78a/5, 87b/2, 

35b/8, 65b/2, 81a/8, 86a/7, 79a/8, 73b/14, 75b/15, 80a/8, 82b/7, 87a/5, 90b/5, 90b/7, 

92b/6, 81a/9, 94a/14, 78b/9, 93a/4, 72b/10, 68a/13, 089b/7, 76a/6, 86a/15, 94b/4, 

76b/15, 86b/3, 1b/4, 20b/15, 21a/11, 29a/3, 31a/12, 61b/15, 62b/5, 65b/12, 67a/11, 

67b/3, 67b/13, 69b/12, 74b/11, 75a/6, 75a/8, 75b/5, 93a/14, 97b/4, 98b/13, 99b/2, 

99b/14, 4a/13, 57a/11, 76b/4, 78a/4, 81a/3, 81b/12, 82b/10, 84b/2, 84b/8, 86b/5, 89a/13, 

90a/6, 92a/15, 92b/12, 93a/9, 94a/8, 4a/11, 86b/6, 65a/5, 64b/2, 72b/5, 73a/3, 66a/5, 

70b/8, 75a/12, 77a/9, 2. Bilgiye ulaşmak, duymak, bilgi sahibi olmak: 4a/11, 15a/4 3. 
Almak, kabul etmek: 4a/13, 13a/3, 13a/3, 17a/12, 17a/13 4. İndirmek: 8a/2, 14a/13, 
16b/12 5. Sahip olmak: 10b/11, 10b/12, 31a/12, 50b/4 6. Bulunmak: 14b/7, 

 

               dārbe al- Kötü bir duruma düşmek: 15a/15   

 

aʿlā (a) Daha yüksek, en yüksek: 10b/1, 3b/13, 4a/1, 60b/2, 71a/12 
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ālāt (a) Vasıtalar, araçlar: 34a/4, 62a/10, 93a/14, 92b/2 

 

alay Cemaat, topluluk, askeri birlik: 62b/10 

 

 ʿālem (a) Cihan, dünya: 3a/2, 1b/3, 20b/15, 92b/14, 23b/14, 24b/14, 26b/2, 57a/4, 

64b/5, 72a/3, 73a/10, 2b/15, 82b/11 

 

ʿāleyhüsselam (a)  Selam onun üzerine olsun: 92a/7, 82b/14 

 

ʿaleyk (a) Selam verildiğinde karşılık olarak söylenen söz: 24a/2, 69b/11 

 

alışdır- Alışmasına yol açmak: 59a/8 

 

ʿālī (a) Yüce, yüksek: 91b/15 

 

ʿālim (a) Bilgin: 99a/4,  30a/3 

 

Allāh (a) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık: 83b/6, 90b/9, 

100a/4, 67b/4, 28b/5, 81a/11 

 

alt Aşağı taraf, alt: 2b/3, 96a/9 

 

altı Altı sayı: 88a/11, 88b/9 

 

altıncı Altıncı sayı: 99b/6, 99b/8, 100a/2 

 

altun Altın: 32b/2, 60a/9, 78a/2, 81a/4, 92b/4, 79a/7, 71a/9, 78a/5, 78a/12 

 

amma (a) Fakat, lakin ama gibi baplaçlar: 2a/16, 4a/7, 4b/3, 21b/3, 21b/15, 22b/4, 

23a/14, 24b/10, 26b/14, 27a/3, 27b/3, 28a/2, 29b/5, 30a/4, 31b/13, 34b/10, 58b/4, 

59a/15, 60a/2, 60b/1, 61a/6, 62b/15, 85a/14, 64a/13, 64b/3, 66a/11, 66b/1, 68b/10, 

72a/5, 72a/15, 72b/2, 73a/11, 73b/1, 73b/4, 74b/3, 74b/8, 74b/13, 75a/14, 77a/15, 

77b/14, 78a/7, 78a/14, 79b/3, 80a/8, 80b/7, 81a/9, 58a/2, 83a/10, 87a/8, 83a/5, 84a/5, 

86a/9, 88a/10, 89a/2, 89a/14, 91b/8, 91b/9, 91b/13, 93a/10, 95b/10, 95a/11, 98a/1, 

98b/3,  

 

amān (a) Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz: 28b/4, 80b/11, 93b/5 

 

ʿamm (a) Amca, babanın erkek kardeşi: 82b/14 

 

āmūd (f) Dizilmiş, dizi, dik: 96a/14 

 

ʿAmūddiye Bir kale adı: 20a/13 

 

añ Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düşünmek, zikretmek, 

hatırlamak: 22a/9, 35b/7, 69b/7, 70b/14, 79b/11, 94a/7, 96a/15, 96b/1 
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aña Ona (“Ol” işâret zamirinin datif hâli): 32a/6, 69b/13, 71a/6, 78b/2, 79b/5, 86a/7, 

88a/12, 99a/1, 89b/11 

 

ana Anne: 83b/1, 86a/13, 86a/14 

 

an-be-ān (f) Zaman zaman: 98b/15 

 

ancaḳ Yalnız, sadece: 33b/13, 60b/9, 80a/5, 86b/14 

 

anda Onda orada: 33a/14, 34a/2, 34a/13, 34b/11, 34b/13, 60a/14, 62a/2, 65a/15, 68b/5, 

72a/2, 74a/14, 74b/13, 76b/15, 78b/6, 86b/7, 87a/1, 89a/09, 99a/8, 100a/11 

 

andan Ondan oradan: 20b/14, 24b/11, 29a/15, 30a/7, 30b/9, 32a/13, 34b/6, 67b/7, 

63a/10, 65b/15, 68b/14, 69b/3, 69b/6, 71a/13, 72a/8, 73b/2, 75b/11, 77b/3, 77b/4, 

80b/11, 82a/2, 82a/13, 83b/8, 84b/2, 88a/4, 90a/3, 90b/5, 91a/10, 91b/1, 94b/15, 99a/6, 

99b/11 

 

andında 97a/7 

 

añı Onu (“Ol” zamirinin akkuzatif hâli): 59a/1, 64b/3, 66b/5, 83a/8, 83b/3, 92a/15, 

95a/15, 99b/12, 79a/3, 66a/12, 67a/1, 85b/12, 86b/11, 87b/9, 35a/8, 82a/1, 82b/3, 68b/7, 

80a/10, 83b/12, 84a/13, 62a/15, 86b/9, 62b/2, 85a/8, 85b/13, 93a/7, 80a/1, 80b/5, 

88a/15, 88b/8, 91a/12 

 

anıñçün Onun için: 68a/10, 71b/2 

 

anıñla Onun ile: 22a/9 

 

anla- Anlamak, öğrenmek 94a/3 

 

anlar Onlar: 21a/7, 35a/9, 56b/5, 60b/7, 62b/11, 66b/12, 68a/11, 75b/12, 76a/15, 84a/2, 

89a/11, 27a/10, 28b/8, 68b/1, 68b/10, 76b/2, 80b/14, 66b/12, 084b/06 

 

añlat- Bilgi vermek, izah etmek: 66b/5 

 

ʿār (a) Utanmak: 22a/14, 23a/1 

 

ʿArab (a) Arap: 4a/1, 4a/15,  21b/12, 25a/12, 27a/8, 30b/3, 31a/10, 65a/15, 73a/12, 

73b/1, 86a/6 

 

ara Orta, ara: 22a/4, 27b/15, 33a/15, 35b/6, 57a/12, 63b/13, 78b/12, 82a/12, 83a/2, 

92b/3  

 

ara- Bulmaya çalışmak: 74a/7, 94a/13, 95b/3, 95b/6, 95b/10, 97a/10, 98a/6 

 

ʿArapça Arab halkın kullandıkları dil: 4a/14 
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ard Arka, art: 25b/12, 78a/2, 98a/9 

 

ardınca Arkasından, peşinden, peşi sıra: 20b/9, 24b/8, 79a/5 

 

ʿāriflik (a) Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim.Bir işten iyi anlayan: 59a/5 

 

arḳa Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: 65b/12, 98b/7 

 

armağan Hediye: 76a/12, 76b/4, 71b/5 

 

arpa Buğdaygillerden bir bitki: 91a/9, 99b/10 

 

artuḳ Artık: 63b/9, 64b/1, 66b/12, 73b/13, 84a/6 

 

ʿarż (a) Sunma, Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir işi büyüğüne hürmetle 

anlatmak. İzâh etmek. Takdim etmek. Bir kimseye bir şeyi izhar etmek: 3a/4, 27a/4, 

64b/11, 75a/6 

 

ʿarż-ı muhabbet (a) Muhabbetli istekler: 30a/2, 83a/1 

 

             ʿārz eyle- Sunmak: 90a/2 

 

aṣ  Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak. 94b/14, 80b/9, 

81a/11 

āsan  

 

ʿaṣā (a) Değnekler, sopalar, bastonlar: 69b/9 

 

āsār (a) Eserler: 1b/1 

 

aṣıl (a) Esas, temel: 2a/15, 27b/1, 27b/9, 30b/1, 57b/5, 74b/2 

 

ʿāṣır (a) Zaman, çağ: 23b/13 

 

ʿasker (a) Er, ordu: 21b/12, 22a/15, 22b/7, 23a/11, 23a/12, 23b/4, 23b/8, 25a/10, 25b/2, 

26a/3, 27a/5, 27a/2, 28a/1, 26b/1, 59b/3, 60b/11, 60a/10, 65a/9, 65a/15, 60b/13, 78b/10  

 

aṣlā Hiçbir zaman, hiçbir şekilde: 26b/9, 35a/8, 35a/13, 68a/12, 95b/7, 31b/8, 62a/9, 

66a/1, 73b/15 

 

aṣlı (a)  Asıl: 24a/12, 66a/15, 72b/14, 82b/15, 97a/14, 98a/1 

 

aşaġı Bir şeyin alt bölümü, yukarı karşıtı: 2b/11, 59b/10 

 

aşbāz (az) Aşçı: 58b/8  
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aşçı Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse: 59a/7 

 

ʿāşıḳ (a) Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun 

kimse: 66a/15, 66b/1, 76b/10 

 

āşinā (f) Tanıdık, bildik: 71b/3, 73a/9, 76b/1, 90a/2 

     

            ā. ol- Tanımak, bilmek: 76b/1 

 

ʿāşk (a) Aşk, sevgi, muhabbet: 82b/12 

 

ʿaşūre (a) Arab aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli 

hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı: 33a/6 

 

at Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan: 3b/11, 

25a/6, 29b/11, 48b/8,  51a/9, 51a/10,  51b/2, 52a/2, 62b/8, 65b/11, 80a/1, 99b/10 

 

at- Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak: 1. 8a/10, 23a/6, 26a/4, 38a/11, 51a/7, 72b/11, 

96a/12, 97b/7, 97b/10, 2. Bir yere ulaşmak, hedeflemek: 13b/3, 13b/3 

 

ʿaṭā (a) Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan: 71a/2 

 

ata Baba: 26b/15, 26a/14, 84b/15, 85a/3, 61a/13, 83a/13, 91b/7, 85a/13, 83b/7, 86a/13, 

82b/4, 86a/12, 95a/1 

 

āteş (f) Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: 69a/15, 96a/12, 96b/13 

 

atıl-  Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak: 87b/8 

 

atlı Ata binmiş kimse, süvari: 89a/15 

 

āvare (f) Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz: 20b/6 

 

            ā. ol İşinden geri kalmak, tembellik etmek: 20b/6 

 

āvāz (f) Ses, seda: 34a/9 

 

ʿavd (a) Dönme, geri gelme. Aleyhine veya lehine dönme: 69a/4 

 

ayaḳ Bacakların bilekten aşağıda bulunan bölümü: 69b/10, 81a/5 

 

aʿyān (a) Bir yerin ileri gelenleri: 29a/1, 77a/4, 99a/1 

 

aydın  Işık alan, ışıklı, aydınlı: 69b/6 

 

aydınlıḳ Bir yeri aydınlatan güç, ışık: 80b/5, 91b/15, 92a/4, 92a/14 
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ʿayb (a) Ayıp, hata, kusur: 22a/13 

 

ayır- Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak: 79a/1, 87b/2 

 

ʿaynı (a) Benzer: 67b/5, 84b/1 

 

ayrıḳ Ayrılmış: . 93a/13 

 

ayrıl- Uzak kalmak, ayrılmak, uzaklaşmak: 65b/10, 63a/15, 67b/9, 2b/11, 95b/14 

 

ayrış-  Birbirinden ayrılmak, birliği bozulmak: 32a/15 

 

ayru Başka, başka türlü: 88a/12, 99b/13 

 

ʿayş (a) Yiyip içme: 31b/11 

 

ʿAyyār (a) Kurnaz, dolandırıcı, hilekâr: 24a/13, 28a/2, 28b/10, 30b/10, 30b/3, 31a/13, 

31b/4, 31b/12, 34b/14, 35b/8, 65a/13, 67a/7, 67a/13, 68a/4, 69a/8, 71b/08, 72a/9, 76a/4, 

79b/13, 82b/15, 84a/9, 80b/6, 81a/13, 83b/10, 84b/7, 84b/5,  88b/15, 89b/12, 94a/2, 

94a/4, 81b/5, 97a/9, 98a/1, 98a/7, 98a/11, 100a/1 

 

ʿayyāran (a) Dolandırıcılar, hilekârlar: 4b/6, 81a/7, 89b/9 

 

az Güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı: 90b/2, 91b/10, 95b/10 

 

aʿẓām (a) Büyük, çok büyük: 59b/14 

 

ʿaẓamet (a) Büyüklük: 29a/5 

 

ʿazar (f) İncitme. Tâzib. Kırılma. Tekdir. Zulüm. Ukubet, Mart ayı: 30b/6 

 

aʿżā (f) Bedenin her bir uzvu. Bir cemiyete mensup kimse: 56b/15, 57a/2 

 

ʿaẓīm (a) Ulu, yüce, çok fazla: 2a/11, 3a/3, 21a/9, 21a/13, 22a/5, 27a/6, 28b/14, 65b/5, 

64a/6, 73a/11, 99b/1, 67b/5, 68a/7, 80b/3, 80b/14, 90b/4,  

 

ʿazīz (a) İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu, değerli: 72b/12, 74b/10 

 

ʿazm (a) Kast, niyet: 23a/13, 25a/8, 87a/7 

 

 

 

 

                                                           -B- 

 

 

bā (f) İle, birlikte: 22b/1 
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baba Çocuğu olan erkek: 59a/10,64a/2, 70b/10, 70b/14 

 

baʿde (a) Sonra: 2b/5, 34a/4, 1b/5, 1b/7, 20b/12, 24b/3, 26a/15, 26b/4, 27b/10, 28b/9, 

29a/13, 29b/3, 29b/10, 30a/1, 32a/4, 32a/15, 32b/7, 34a/3, 34b/9, 35a/5, 57b/15, 58a/5, 

59a/1, 59b/9, 63a/9, 64a/9, 64b/14, 65a/12, 65b/2, 67b/6, 67b/14, 68b/13, 69a/14, 

70a/10, 70b/9, 71b/3, 73a/9, 73a/14, 74a/9, 74b/12, 75a/3, 75a/6, 75b/5, 75b/9, 77a/13, 

77b/3, 81a/3, 81a/12, 81b/5, 81b/15, 82a/10, 84b/1, 89b/6, 90b/7, 91a/8, 91b/2, 91b/5, 

92b/8, 94b/13, 34a/6, 4a/2, 4b/14, 96b/5, 96b/9, 97a/2, 98b/6, 99a/1, 99a/5, 99a/8, 99b/1, 

99b/3, 20b/11, 21a/1 

 

baġ Ağaç dikili yer, bahçe: 2b/1, 3b/10 

 

baġçe Küçük bağ, bahçe: 28b/12 

 

bağla- Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak: 2a/15, 87b/10, 23b/9, 2b/6, 58a/2 

 

bağır  Göğüs: 67a/14 

 

            b. bas- Bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak: 67a/14 

 

bahādır (f) Kahraman. Cesur. Yiğit. Dilâver: 78b/15 

 

bahāne (f) Vesile. Sebeb, Yalandan özür Kusur. Noksan: 27a/12, 30b/4, 62b/1, 63b/3,  

82b/6 

 

bahār (f) Kış ile yaz arasındaki mevsim. İlkbahar: 62b/12, 71b/4 

 

baḥis (a) Anlatan. Bahseden: 81b/9 

 

Baḥtek Özel İsim: 28a/7, 28a/4, 64a/13, 65a/6,  27a/15, 56b/16, 57b/3, 57b/8, 58a/3 

 

baḳ- 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek: 6b/12, 12b/10, 23a/1, 31b/3, 32b/15, 33a/9, 

33a/7, 38a/14, 38a/14, 38b/2, 38b/15, 43b/9, 47a/14, 57b/1, 58b/9, 61b/12, 67a/11, 

73a/4, 79b/5, 59a/8, 79b/4, 89a/1, 78a/13, 88a/8, 84b/3, 93b/12, 94b/15,  2. Görmek: 

15b/5, 16b/8, 32b/15, 88a/8 3. Seyretmek: 31b/3, 45a/6, 59a/8, 69b/12, 73a/4 

 

baḳış Bakma işi: 69b/12, 98a/9 

 

bāki (a) Ebedî, dâimî: 34b/13 

 

baḳlava Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem vb. konulup 

pişirilen ve üzerine şeker şerbeti dökülen bir tür tatlı: 33b/4 

 

bal mumu: Arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmentlerde) bulunan 

balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak sarı veya daha koyu madde: 89a/13 
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baña Ben zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi: 24b/3, 24b/11, 60a/5, 60b/4, 

70a/6, 83b/6, 84b/3, 86b/14, 88b/4, 63b/14, 64a/6, 66b/5, 72b/12, 74b/9, 91a/15, 93b/15, 

94a/1, 94a/11, 97a/8 

 

Bānū Bayan, büyük hanım: 86a/10, 86a/14, 86b/1, 86b/2, 86b/12, 87b/11, 88a/5, 88a/8, 

88b/6, 89a/3, 89a/7, 91b/2, 88b/1, 87b/13, 87b/14, 99b/2 

 

bargâh (f) Yüksek huzur, padişah huzuru, otağ: 23a/10 028b/09 

 

bārī (f) Hiç olmazsa, hiç degülse, o hâlde, öyleyse: 31b/2, 95a/15 

 

bas- Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin 

üzerine koymak, baskın yapmak: 67a/14 

 

baṣḳın Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. 35a/2 

 

baş 1. İnsan ve hayvan bedenlerinin en yukarı kısmı olup, vücûdun beyin, göz, kulak, 

ağız, burun gibi organlarının toplandığı en mühim kısmı: 10a/10, 11a/4, 13b/1, 13b/15, 
15b/13, 16a/8, 16b/5,  20b/9, 25a/3, 26a/3, 26a/6, 29b/9, 23b/1, 24b/2, 25a/3, 93a/2, 

56b/11, 58b/11, 63b/8, 65b/3, 69a/8, 73a/4, 79b/6, 63a/13, 64b/1, 78a/10, 80a/5, 81b/12, 

84a/1, 85a/10, 87b/15, 96a/6, 98b/6 2. Başlangıç: 12a/1,  20b/2, 20b/7, 28b/6, 86b/4, 

93a/6 

 

            b. göster- Belirmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, vuku bulmak: 29b/9 

 

başaḳ Demir parçası, mızrak ucu: 68a/7 

 

başar- Bir işi istenilen biçimde bitirmek, muvaffak olmak: 28a/13 

.  

başḳa Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: 70b/5, 71a/7, 71a/8, 71b/5 

 

başla-  Bir işe girişmek, harekete geçmek: 77b/8, 78a/11, 79a/12, 79a/14, 80b/10, 

95b/10, 96b/14, 4a/6, 24b/11, 25a/8, 34a/8, 57b/9, 63a/12, 74a/9, 77b/4, 4b/14 

 

bāṭıl (a) Boş, beyhude, yalan, çürük 66b/4 

 

baṭn (a) Karın, insanın içi. Mide: 89a/2 

       

baygun Bayılmış, kendinden geçmiş: 78a/6 

 

         b. ol-  kendisinden geçmek: 78a/7 

 

bayıl- Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek:  

34a/3, 97a/1, 97a/2, 97b/9 

 

bayram Özel olarak kutlanan gün 33b/1 
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            b. eyledi Çok sevinmek: 33b/1 

 

bāzār (f) Alış-veriş, Alış-veriş yeri: 58b/7, 61b/9, 62a/7 

 

bāzergān (f) Tüccar, alış veriş eden esnaf, Bezirgān: 69b/4, 72a/9, 91a/4 

 

baʿżı (a) Bazı 66a/10 

 

be Ey, hey, yahu anlamlarında bir seslenme sözü: 30b/10, 31b/04, 88b/11, 89b/12 

 

bed (f) Fenâ. Kötü. Çirkin. Yaramaz. Şer: 20b/14 

 

beg Bey, ileri gelen nüfuzlu kimse: 2a/4, 2a/5, 2a/10, 3a/1, 3a/2, 3b/7, 22a/3, 26b/5, 

26b/13, 28b/1, 28b/5, 28b/14, 29b/14, 29b/7, 29a/2, 31b/15, 32a/3, 35b/10, 35a/3, 65b/3, 

34b/13, 30a/5, 30a/14, 30b/12, 31a/2, 34a/14, 35a/1, 56b/1, 59a/10, 62a/4, 70a/12, 

82b/11, 83a/6, 83a/12, 84b/3, 85b/6, 91b/14, 92b/5, 93a/15, 93b/3, 93b/6, 98a/10, 99b/3 

 

begen-  Beğenmek, hōşuna gitmek: 2a/7, 24b/11, 76a/8 

 

begūn (f) Osmanlıca'da yazılışı: be-gün: 70b/14  

 

beḳā (a) Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma: 66a/3 

 

bekle- Bir yerde kalmak, durmak: 80b/1, 80b/3, 81b/2, 82b/3, 82b/5, 89a/15 

 

bel Sırtın altına rastlayan bölge: 68b/12, 87b/10, 88b/2 

 

      b. bağlamak Birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek: 87b/10 

 

belā (a) Felaket, musibet: 89b/4 

 

belī (a) Evet: 62b/15 

 

belki (f) İhtimal, olabilir, belki: 35a/2, 35a/10, 62b/3, 75b/1, 76a/6, 86a/2 

 

ben Teklik birinci kişiyi gösteren söz: 4b/3, 23a/15, 23b/1, 28b/10, 28b/8, 64a/10, 64b/1, 

64b/8, 83b/13, 84a/1, 85a/4, 93a/10, 30a/9, 30b/13, 01a/14, 31b/2, 35a/2, 59a/15, 

59b/12, 61a/13, 61a/15, 61b/12, 63a/1, 63a/6, 64a/5, 63b/7, 66b/2, 68b/5, 67a/3, 68b/1, 
65a/14, 69a/15, 85a/5, 71a/6, 74b/14, 75a/13, 75b/4, 76b/15, 77a/10, 78a/6, 78b/2, 79a/5, 

79b/4, 79b/8, 70a/9, 74b/6, 83b/5, 85b/12, 78a/5, 78b/2, 78b/15, 83a/14, 85a/2, 80a/4, 

80a/5, 80a/7, 80a/9, 81a/1, 82a/8, 82b/11, 84b/15, 88a/15, 88b/7, 90a/4, 90a/7, 90a/15, 

91a/3, 94a/12, 96a/5 

 

bend (f) Bağ, yular, düğüm: 34b/8, 34b/7, 59b/12, 59b/13,081a/14, 83b/14, 90a/3, 90b/7, 

90b/5  
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bendeñüz Alçak göñüllülük göstererek ben yerine ve köleniz anlamında kullanılan bir 

söz: 3b/2 

 

benim benüm Sâhiplik ve âitlik ifâde eder: 28a/14, 31a/15, 59b/3, 66b/6, 67b/4, 68b/10, 
70a/8, 71a/3, 72b/15, 74a/13, 74b/2, 74b/4, 78b/6, 79b/2, 80a/9, 81a/8, 83b/6, 83b/15, 

87b/10, 88a/13, 88b/15, 89a/1, 90a/13, 90b/10, 90b/13, 94a/2, 94a/4, 99b/6 

 

 

benze- beñze- İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler 

bulunmak, andırmak: 80a/2, 83a/3, 92b/7 

 

berāber (f) Birlikte, eşit: 3b/4, 24b/14, 25a/1, 75b/13 

 

ber-dār (f) 1. Tutucu. İtaat edici, 94b/10, 98a/3 

 

berekāt (a) (Bereket. C.) Bereketler, Bolluklar: 28b/13 

 

beri, berü Daha yakın tarafta olan: 2b/15, 25a/5, 25a/15, 29b/7, 30a/14, 32a/9,  77a/1, 

77a/15, 78a/1, 79a/2, 90b/13, 98a/5 

 

Berḳ-i Pāy-i Yemenì (a) Özel İsim: 34b/10 

 

beş Dörtten sonra gelen sayının adı: 33a/5, 64b/10, 73b/5, 80a/15, 82a/4, 82a/5, 89a/15 

  

beş yüz Dört yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayı: 64a/12 

 

bevvāb (a) Kapıcı: 92b/8 

 

beyān (a) Açıklama: 1b/2, 26a/7, 57a/14, 63b/11, 66b/11 

 

          b. it- Bildirmek, açıklamak: 26a/7, 57a/14 

 

          b. ol- Bildirilmek, açıklanmak: 1b/2 

 

bezm (f) Eğlenceli meclis: 29b/8, 34/4 

 

bıldırcın Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için 

avlanan, etinden ve yumurtasından yararlanılan göçebe kuş: 33a/5 

 

bıraḳ- Terk etmek, bırakmak: 79b/1 

 

bī (a) İle: 4a/15, 30b/7 

 

        bī babb Rabbimle: 4a/15 

 

bī (f) Başına eklendiği kelimenin manasını olumsuz yapan Farsça ön ek.  
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bī-dīn (f-a) Dinsiz: 99b/14 

 

bī-ġayret (f-a)  Gayretsiz, çabasız: 30b/1 

 

bi-ḥadd (f-a) Sınırsız: 72a/12 

 

bī-hōş (f-a) Akılsız, deli, şaşkın, sersem: 34b/4, 34a/11, 

 

bī-ẖużūr (f-a) Huzursuz, rahatsız, tedirgin: 26a/10 

 

bī-idrāk (f-a) İdrâk edilmemek: 86a/5 

 

bī-ḳıyās (f-a) Eşsiz, benzersiz: 26b/5, 64b/13, 67a/8 

   

bī-naẓīr (f-a) Eşsiz eşi bulunmayan: 4a/3,  

 

bī-nihāye (f-a) Nihayetsiz: 22a/15, 29b/14 

 

bī-temām (f-a) Hepsi tamamıyla: 21a/10 

   

bīʿat (a) Bir kimsenin egemenliğini tanıma: 99a/3 

 

bil- Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak: 3b/14, 23b/6, 23b/9, 24b/4, 27b/8, 

027a/09, 28b/8, 29a/7, 30b/13, 35b/1, 35a/9, 35a/15, 57a/9, 60b/11,  61a/4, 62a/5, 
62b/12,  63b/12, 67a/11, 68a/5, 68b/6, 68b/9, 61a/1,  68b/6, 70a/9,  72a/5, 73b/8, 73b/1, 

73a/4, 74a/3, 73b/12, 78a/10, 79b/4, 80a/9, 80b/4, 80b/13, 80b/14, 81a/2, 83a/11, 
83a/15, 85a/12, 84a/8, 88a/5, 88b/7, 91b/5, 92a/3, 94a/3, 94b/11, 94a/1, 96b/4, 96b/10, 

97b/12, 97a/4, 99a/4 

 

bile Da, de, dahi: 31a/12, 31b/9, 33a/2, 61a/14, 63a/7, 64b/8, 68a/6, 68a/7, 68b/6, 70a/8, 

84b/15, 94a/7adıñ, 97a/6, 97b/4, 99b/2 

.  

   

bin (a) Oğul: 31a/7, 58a/11, 81a/4, 85a/10 

 

biñ Bin sayı: 20a/13, 23a/8, 23a/11, 23b/4, 23b/7, 25a/10, 65a/4, 72b/4, 92b/3 

 

bir Sayıların ilki: 2b/2, 3a/12, 3a/13, 3a/14, 3b/3, 3b/14, 4a/1, 4a/11, 4a/13, 4b/3, 4b/13, 

21a/2, 21a/15, 21b/7, 21b/12, 22a/5, 22b/13, 22b/15, 23a/12, 23a/14, 23b/6, 23b/11, 

24a/2, 24a/11, 24a/14, 24b/10, 24b/13, 24b/15, 25b/1, 25b/3, 25b/6, 26a/3, 26a/5, 26b/1, 

26b/6, 26b/13, 27a/14, 27a/15, 28a/7, 28b/7, 29b/10, 29b/12, 30a/4, 30a/10, 30b/4, 

30b/8, 30b/10, 31a/15, 31b/1, 31b/8, 32a/3, 34a/10, 35a/2, 35a/8, 35a/13, 35b/7, 35b/8, 

35b/9, 56b/1, 56b/10, 56b/12, 56b/13, 56b/14, 56b/15, 57a/11, 57a/12, 57b/13, 58a/12, 

58a/13, 58a/14, 58b/4, 58b/12, 59a/3, 59a/6, 59a/8, 59b/1, 61b/2, 61b/13, 61b/15, 62a/2, 

62a/5, 62a/10, 62a/13, 62b/10, 63b/11, 64a/9, 64a/11, 64a/13, 64a/15, 64b/12, 65a/3, 

65a/12, 65b/1, 65b/10, 65b/11, 65b/13, 66a/1, 66a/7, 66a/12, 66a/13, 66b/2, 

66b/4ʿibādet, 68a/3, 69a/2, 69b/7, 69b/8, 57b/14, 99a/12, 70a/13, 70b/4, 70b/15, 71a/12, 
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71b/4, 72a/7, 72a/11, 72b/9, 72b/11, 73a/6, 73a/7, 73a/11, 73a/12, 73b/1, 74a/2, 74a/5, 

74a/8, 74a/9, 74b/2, 74b/6, 74b/9, 74b/11, 74b/12, 75a/7, 75a/11, 75a/15, 75b/15, 76a/6, 

76a/9, 76a/15, 76b/11, 77b/15, 78a/8, 78a/13, 78a/15, 78b/1, 78b/8, 78b/9, 78b/15, 

79a/3, 79a/7, 79a/9, 79b/13, 79b/14, 80a/2, 80a/13, 80b/2, 80b/5, 81a/2, 81a/7, 81a/15, 

81b/7, 81b/9, 82a/8, 82a/9, 82a/13, 82a/14, 82b/2, 82b/4, 82b/10, 83a/2, 83a/4, 85b/2, 

85b/9, 86a/8, 86a/9, 87a/6, 87a/7, 87a/10, 87b/4, 88b/12, 88b/13, 89a/7, 89a/8, 89a/9, 

89a/13, 89b/4, 89b/6, 89b/7, 91b/14, 91b/15, 92a/14, 92a/15, 92b/14, 92b/15, 93a/6, 

93a/9, 93b/1, 94b/9, 94b/11, 95b/14, 96a/8, 96a/9, 96b/9, 97a/12, 97a/13, 98a/5, 99a/10 

 

birāder (f) Erkek kardeş: 20a/14, 20b/4, 21a/5 

 

biraz Az miktarda, bir parça, çok veyâ yeterince değil: 21b/8, 63a/1, 63a/12, 75b/4, 

76a/12, 84b/2, 86b/13 

 

birazdan Az sonra: 30b/15, 32b/7, 33a/9, 34b/3, 64b/9, 77a/15 

 

birbiri  Bir diğeri, diğeri de biri: 20b/4, 23b/2, 24b/7, 24b/10, 25b/11, 34b/7, 34b/5, 

57b/1, 61a/12, 61b/9,  69b/12, 77a/7,  

 

birçok Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli 2a/1 

 

birden  Aniden: 2a/16, 33a/6, 75b/12, 77a/8  87b/14, 89b/9 

 

birer Teker, bir sayısının üleştirme almış hali: 25b/13, 33a/4, 33a/7, 34b/2, 57b/11, 

71a/1, 71a/2, 77b/13, 82a/1, 92b/2 

 

biri Bir tanesi, bilinmeyen bir kimse: 21a/6, 21b/5, 21b/6, 23a/15, 32b/3, 58a/6, 58b/4, 

59a/11, 61b/15, 65a/7, 65b/6, 66b/9, 71a/1, 72b/4, 73a/2, 73a/2, 83b/10, 083b/11, 85a/2, 

82a/14, 86b/10, 88b/13, 99a/1 

 

birik-  Üst üste ya da yan yana toplanıp, bir araya gelip bir yerde yığılmak: 78a/2 

 

birḳaç Çok olmayan, az sayıda, az: 20b/12, 23a/9, 29b/1, 29b/9, 31b/10, 33b/9, 62b/3, 

69a/2, 69a/3, 90a/14, 97b/1 

 

birleş- Ayrı ayrı iken bir araya gelip tek bir bütün oluşturmak: 98b/15 

 

bit Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak 

olarak yaşayan böcek: 96b/8 

 

biz Çokluk birinci şahıs zamiridir: 2a/4, 2b/8, 4b/11, 20b/7, 22a/12, 22b/9, 22b/1, 24a/6, 

24a/7, 24a/8, 24a/10, 29b/5, 24a/9, 24a/13, 25b/10, 26a/5, 27a/1, 27a/9, 27b/7,  28a/4, 

28a/15, 29b/2, 29a/12, 30a/04, 32a/8, 32a/5, 32a/10, 57a/5,  57b/11, 57b/13, 59a/10, 

59b/6, 59a/13, 59a/11, 59a/10, 59b/4, 60b/10, 60b/8, 60b/2, 63b/4, 63b/5, 63b/6,  66a/5, 

67b/10, 68a/1, 71b/13, 75a/5, 75a/11, 75a/10, 76b/2, 77a/5, 77a/7, 77a/6, 84b/8, 84b/9, 

85a/12, 89b/3, 89b/1, 89b/11, 89b/13, 89b/2, 94a/5, 95a/14 
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boġaz Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar: 33b/5, 94b/14 

 

boġça İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş: 4b/13 

 

bol Çok, geniş : 28b/12 

 

boşan- Serbest bırakılmak, çözülmek: 58b/2 

 

boşla-  Önem vermemek, ilgi göstermemek, ilgisini kesmek, ilgilenmemek: 72b/5 

 

boy Uzunluk: 66b/10, 88b/8, 94b/10 

 

bölük Parça, kısım: 32b/5 

 

börek  İnce açılmış hamurun ya da hazır yufkanın arasına peynir, ıspanak, kıyma gibi 

şeyler konulup türlü biçimler verildikten sonra yağda ya da fırında pişirilen hamur işi: 

33b/4 

 

böyle Bunun gibi, buña benzer: 2a/17,4a/9,4a/12, 4b/6, 5a/2, 22b/9, 23a/4, 27b/4, 28a/1, 

28a/10, 32b/14, 33a/3, 57b/10, 61a/3, 61a/9, 62b/12, 68b/4, 73a/5, 74b/2, 76a/2, 77b/7, 

79a/13, 80a/1, 81b/13, 83a/9, 83a/12, 83b/3, 84a/4, 86a/1, 86a/11, 87b/5, 88a/3, 88b/15, 

89b/2, 89b/13, 94a/2, 94a/6, 97b/2, 97b/15, 98a/6, 98a/14 

 

böylece Bu şekilde, aynen böyle, tam böyle: 5a/1 

 

bre (f) Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü: 25b/9, 28a/4, 56b/9, 57a/1, 

60a/12, 60b/5, 60b/3, 61b/7, 62a/14, 65a/6, 70a/14, 34b/15, 93b/13, 94b/3, 94a/5, 

93b/12, 97b/14, 98a/6, 98a/11 

 

bu Bu, işaret zamiri ve sıfatı: 2a/9, 2a/15, 2a/17, 2b/9, 2b/13, 3a/8, 3b/3, 4a/6, 20a/14, 

21b/3, 21b/7, 22a/7, 23a/4, 23a/6, 23a/14, 23b/8, 24a/5, 24a/11, 25a/5, 25a/10, 25b/6, 

25b/13, 26a/13, 26b/8, 27a/5, 27a/8, 27b/1, 27b/6, 27b/9, 28a/2, 28a/11, 28b/1, 28b/2, 

29a/7, 29b/1, 29b/8, 29b/15, 30a/1, 30a/10, 30a/11, 30a/15, 30b/1, 31b/3, 31b/5, 31b/13, 

32a/6, 32b/5, 33a/13, 33b/14, 34b/5, 34b/11, 34b/14, 35a/2, 35a/3, 35a/7, 35a/14, 56b/4, 

56b/10, 57a/1, 57a/5, 58a/4, 58b/1, 59a/2, 60a/1, 60a/11, 60a/12, 61a/1, 61a/6, 61a/8, 

61a/13, 61b/6, 61b/7, 62a/1, 62a/14, 62b/15, 63a/15, 63b/8, 63b/13, 64a/4, 64a/14, 

64a/15, 65b/3, 66a/14, 67a/3, 67a/5, 67b/9, 68a/8, 68a/13, 68b/7, 69a/6, 69a/7, 69a/8, 

69b/9, 69b/12, 70a/2, 70a/12, 70a/13, 70b/6, 71a/10, 71a/12, 72a/3, 72a/6, 72a/7, 72a/14, 

72b/6, 72b/7, 72b/8, 72b/12, 72b/13, 72b/14, 74a/6, 74a/11, 74b/5, 74b/9, 75a/2, 75a/10, 

75b/4, 76a/7, 76a/8, 76a/9, 76b/11, 77a/5, 78a/1, 78a/5, 78b/10, 70a/3, 91b/11, 79b/9, 

79b/13, 80a/12, 80b/6, 80b/12, 80b/13, 80b/14, 81a/5, 81b/1, 82a/2, 82b/11, 82b/15, 

83a/1, 83a/2, 83a/6, 83a/7, 83a/11, 84a/3, 84a/5, 84b/4, 84b/5, 84b/7, 84b/9, 84b/14, 

85a/4, 85a/6, 85b/5, 85b/15, 86a/5, 86a/9, 86a/11, 86a/14, 86b/12, 87a/9, 87a/13, 87b/1, 

87b/4, 87b/10, 87b/11, 88a/1, 88a/2, 88a/3, 88a/12, 88a/14, 88b/13,88b/11, 88b/14, 

89a/4, 89b/5, 89b/8, 86b/14, 92a/2, 89b/12, 89b/13, 89b/14, 90b/14, 90b/15, 91a/3, 

91a/7, 91b/11, 91b/12, 92a/1, 92a/5, 92a/8, 92b/8, 93a/1, 93a/15, 93b/5, 93b/15, 94a/9, 
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95b/1, 95b/8, 96a/6, 96b/12, 97a/3, 97a/8, 97a/14, 97a/15, 97b/02, 97b/9, 97b/11, 98a/9, 

98a/11, 98a/13, 99b/6 

 

bugün İçinde bulunulan gün: 30a/5, 97a/5 

 

bul Kaybolmuş bir şeyi arayarak tekrar ele geçirmek: 27a/10, 34b/1, 35a/8, 56b/15, 

57a/12, 58a/1, 60b/13, 65a/10, 64b/7, 68a/6, 68b/5, 73b/6, 77a/3, 80a/5,  84b/13, 86b/9, 

87a/5, 87a/2, 90a/11, 95a/15, 95b/2,  95b/3, 94b/7 

 

bulun- Her yanı bir şeyle kaplanmak: 31b/2, 59a/5, 72b/1, 84b/13, 90a/7 

 

buluş-  Karşılaşmak, rastlaşmak, buluşmak: 20b/12, 26a/14, 29a/8, 7b/9, 76b/5, 77b/2, 

092b/11 

 

buña Buraya, bunu: 24b/15, 26a/11, 35a/8, 84b/11, 88b/14, 90b/4 

 

bunca Bu kadar, bu denli, epe: 22b/7 

 

bunda Buraya, burada: 28b/14, 30b/14, 31b/2, 35a/10, 60b/1, 61a/5, 66a/4, 68a/8, 

67b/1, 72a/6, 72a/15, 74a/4, 74a/6, 74a/11, 75a/5, 75a/8, 75a/9, 75b/3, 75b/6, 76b/1, 

76b/14, 79a/4, 79a/5, 79b/3, 79b/7, 80b/12, 83a/4, 84b/6, 90a/6, 92a/10 

 

bundan Bu nedenle, buradan: 3a/6, 31b/5, 60a/13, 65b/15, 70a/9, 72b/9, 97b/4, 99b/8 

 

bunı Bunu: 20b/10, 25a/9, 31a/10, 33a/3, 33a/8, 64a/5, 68b/7, 69a/9, 76a/13, 89a/11, , 

100a/7 

 

bunlar  Bu zamirinin çokluk biçimi: 1b/7, 2a/13, 3b/9, 4b/1, 4a/6, 4a/15, 20b/4, 20b/1, 

21a/1, 21a/2, 21a/12, 21a/15, 21b/15,  22b/11, 23a/7, 23a/12, 23b/3, 25a/14, 25b/7, 

25b/4, 26b/3, 28a/12, 28b/9, 28a/8, 28a/4, 28a/10, 28b/3,  29a/7,31b/9, 33a/13, 35a/8, 

57a/2, 57b/1, 58b/5,  58b/13, 60a/11, 62a/1, 61a/9, 62a/1,  63b/14, 65b/13, 67b/5, 67a/7, 

67b/7, 69b/11, 70a/13,  69b/3, 69b/11, 70a/1, 70a/4, 70b/1, 70b/8, 71a/1, 76a/4, 76a/11, 

77b/10, 81a/11, 81b/15, 82a/9, 82a/11, 82b/8, 84a/13, 84b/1, 84b/1, 84b/14, 84b/8, 

84b/12, 85a/10, 85b/9, 85b/14, 87a/13, 91b/5, 91b/12, 92b/9, 92b/10, 93b/1, 95b/13, 
96a/1, 97b/7 

 

burada Bu yerde: 79b/9, 99b/7 

 

buradan Bu yerden: 70b/6, 74a/14 

 

burāḳ (a) Binek. 60b/4 

 

bura Bu yer: 60a/1, 63b/8 

 

burç (a) Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale 

çıkıntısı: 81b/15 
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būy (f) Koku, râyiha: 31a/5 

 

buyur- Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, 

emretmek:3b/3, 5a/3, 23b/9, 29b/4, 62b/13, 70a/15, 83b/6 

 

bük- Eğmek: 57a/3 

 

bünyād (f) Temel, esas: 2a/9,2b/2 

 

bürin- Sarınmak, örtünmek: 4a/13, 31b/1 

 

Büşra (a) Özel isim, müjde, sevinçli haber: 86b/6 

 

bütün Eksiksiz, tam: 33b/4, 33b/5, 65b/14 

 

büyü- Eskisinden büyük duruma gelmek: 60b/9, 62a/2, 96a/3, 98b/4 

 

büyük Küçük karşıtı: 59a/10, 80b/3  

 

 

                                       -C- 

  

cām (f) Şişe, bardak, sırça: 93a/1 

 

camekân (f) Elbise soyunulacak yer: 3b/12 

 

cān (f) Yaşam, hayat: 20b7, 26a/3, 70b/13, 73a/1, 74b/10, 77a/1, 78a/10, 79b/9, 79b/12, 

80a/3, 80a/6, 81b/12, 86b/14, 88b/1, 90a/11, 93a/1, 99b/6 

 

            c. bulmak Dirilmek, canlanmak: 90a/11 

 

            c. atmak Şiddetle arzu etmek, çok istemek: 26a/3, 

 

cānāver (f) Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan: 57a/10, 57b/6 

 

cānib (a) Taraf: 23b/5, 26a/1, 57a/11, 58a/12, 58b/4, 59a/6, 65b/3, 70b/7, 74a/11, 74a/1, 

74a/10, 82a/1, 89a/9, 93a/2 

 

cariye (a) Kadın hizmetçi, köle: 78b/3 

 

casus (a) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse: 24a/14, 23b/6 

 

cāşnī-gir (f) Yemeklerin tadına bakan kimse, ahşçıbaşı: 32b/1 

 

ceb (a) Giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış parça: 81b/8, 

86b/4, 87a/5,  
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cefā (a) Üzme, eziyet eme: 60a/5 

 

             c. it- Üzmek, eziyet etmek: 60a/5 

 

cehūd (a) Yahudi: 3b/10 

 

celā (a) Memleketten ayrılma, gurbete düşme: 79a/1 

 

cemʿ (a) Toplama: 1b/4, 29b/2, 59b/5, 63b/3, 72b/10, 93b/8 

 

          c. ol- Toplanmak: 93b/8 

 

          cemʿ it-  Toplamak 29b/2 

 

cemāl  (a) Yüz güzelliği: 88a/12 

 

cemile (a) 1. Hoşa gitmek için yaranma, 78a/15, 86a/9 

 

cenāze (a) İnsan ölüsü: 56b/8 

 

ceng (f) Savaş: 25a/8, 62a/10, 78b/12, 93b/6 

 

            c. eyle- Savaşmak:16b/3, 48b/1, 18b/3 

  

            c. it Savaşmak, dövüşmek:  22a/9, 23b/2, 24a/6, 24b/1, 27a/2, 78b/11, 78b/12  

 

cebe (h.i.) Zincirden veya halkadan örme zırh: 29b/11 

 

ceb-ẖāne (a) Silah vb. malzemelerin depolandığı yer: 92b/5 

 

cevāb (a) Karşılık, cevap: 22a/7, 22b/5, 27b/12, 35a/12, 75a/2, 76a/7, 76b/12, 77a/12, 

78a/8, 78b/4, 83a/6, 85a/13, 84a/5, 85b/15, 86a/3, 90b/15 

 

cevāhir (a) Mücevherler: 69a/3 

 

cezīre  (a) Ada: 66b/13, 70a/11, 70a/12, 98b/8, 68a/1 

 

ciġer (f) Ciğer: 80a/10, 79b/2 

 

cihād (a) (Cehd. den) Düşman ile muharebe. İlim ve imanla, sözle, fiile, mal ve canla 

bütün kuvvetini sarf etmek. Allah (C.C.) yolunda muharebe. 65b/1, 99b/13 

 

            c. eyle- Din için mücadele etmek: 65b/1 

 

cihān (f) Dünya, âlem: 22b/1, 31b/12, 32a/9, 56b/2, 67a/13, 76a/4, 82b/15, 84a/9, 

91a/15, 98a/1 
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cild (a) Kitap, cilt: 99b/6, 99b/8, 100a/3 

 

civān (f) Yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın: 4a/4, 34a/9, 95a/8 

 

cömerd (f) Eli açık: 72a/15 

 

cū (f) Arama, araştırma: 35a/7 

 

cühūd (f) Bilerek inkâr eden: 28a/8 

 

cülūs (a) 1. Oturma: 95a/2 

 

cūst (f) Arama, araştırma: 35a/7 

 

           cüst ü cū (f) Araştırıp sormak: 35a/7 

 

cümle (a) Bütün, hep: 20b/13, 25b/12,  26a/7, 26b/10, 27a/5, 28b/15, 29b/15, 30a/5, 

30b/12, 31b/14, 32a/10, 34b/3,  34a/2, 34a/11, 34a/14, 34b/2, 34b/6, 34b/09, 59b/14, 

63b/10, 64a/2, 67b/11, 68a/13, 70b/5, 70b/13, 74b/7, 75a/8, 75b/1, 75b/6, 76b/12, 77a/4, 

77a/11, 77b/12, 79a/8, 83a/15, 84b/10, 85a/1, 85b/6, 88a/6,  91b/1, 95a/11, 97a/5, 99b/3, 

99b/13 

 

cüzī (a) Çok az: 24a/2 

 

                                                            -Ç- 

 

 

 

çādır (f) Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden 

yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak: 4b/8, 4b/11, 29b/12, 31b/9, 66a/10, 

67b/11,  
 

çağır- Dâvet etmek: 89b/9, 97a/7 

 

çāḳ (f) Yırtmak, paralamak: 4b/10, 81a/1 

 

çal- Vurarak, sürterek veya üfleyerek ses çıkartmak, çalmak: 90a/3 

 

çāre (f) tedbir, ilaç, derman: 26a/12, 74a/8, 95a/12 

 

             ç. ol- Çözüm yolu olmak: 95a/12 

 

çārşū (f) Çarşı, pazar: 3b/2, 58b/7 

 

çayır Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer: 96b/4 

 

çehre (f) Yüz: 93a/9 
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çek- 1. Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek: 23b/8, 25a/14, 

29a/8, 64a/10, 64b/8, 69a/10, 71b/5, 74b/9, 83b/4, 87b/5, 93a/10, 93b/6, 95a/11 

2. Güç bir duruma katlanmak, sabretmek, acı çekmek: 81a/1, 89b/15, 90a/7 

 

çeşm (f) Göz: 78b/15, 88a/11 

 

çıḳ- Ortaya çıkmak, görünmek: 1b/4, 1b/6, 4b/5, 20b/7, 20b/11, 23a/10, 29a/3, 33b/3, 

57a/10, 58a/12, 64a/15, 69a/14, 69a/5, 69b/1, 69b/10, 72a/2, 79b/13, 81b/15, 82a/1, 

91a/7, 99a/8,  

 

çıḳar- Dışarıya çıkarmak: 68b/12, 68b/14, 69a/1, 69b/2, 71a/15, 77a/10, 78a/2, 88a/5, 

91a/14, 91b/2,   

 

çıḳagel- Beklenmedik bir zamanda gelmek: 23b/5 

 

çınar 30 metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç: 

61b/2 

 

çik Gitmiş, yok olmuş, kayıp, bozulmuş, bozuk, mahvolmuş, ölmüş, geçkin, geçmiş, 

ilerlemiş, heyecanlı, kendinden geçmiş: 75a/1 

  

çoḳ  Az karşıtı: 29b/1, 29b/5, 30b/8, 31a/13, 35a/15, 35b/2, 59b/4, 64a/6, 68b/5, 68b/7, 

72b/13, 74a/7, 80b/13, 83b/3, 085b/12, 90b/11, 92a/10, 94a/13 

 

çoḳça Oldukça fazla, aşırı miktarda, fazlaca: 72a/8 

 

çorba Sebze, tahıl, et vb. ile hazırlanan sıcak, sulu içecek: 60a/15 

 

çuḳur Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer: 2b/3 

 

çünki (f) Çünkü: 5a/3, 28a/2, 32a/2, 57b/10, 60a/13, 64b/3, 76a/11, 88a/5, 93b/4, 94b/5, 

96b/13 

 

 

                                                           -D- 

 

 

da Kelime ce cümleleri birbirine bağlayan bağlaç: 22b/2, 22b/14, 24a/2, 25a/9, 26a/13, 

29a/9, 29b/5, 59a/1, 65b/11, 71b/7, 75b/10, 79b/3, 80a/10, 80b/14, 82a/3, 85a/4, 85a/7, 

85a/8, 86a/14, 86b/7, 87a/9, 87b/7, 87b/14, 92b/10, 96a/3, 98a/5 

 

dād (f) Adalet: 94b/4 

 

daġ Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça 

geniş bir alana yayılan bölümü: 58b/2, 60b/9, 60b/12, 69b/1 
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daġıt- Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, uzaklaştırmak veya ayırmak: 26b/1, 

27a/5, 62b/8 

 

dağıl-  Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak: 35a/6, 58b/4, 77b/13 

 

Daḥḥāk-ı Māri (f) Cemşid'in yerini almış olan İran'ın zalim ve gaddar bir hükümdarı: 

92b/2 

 

daẖı da/de bağlacı, bile: 2a/17, 2b/7, 2b/9, 3a/3, 3a/2, 3b/4, 3b/6, 3b/11, 4b/15, 5a/2, 

20b/1, 21a/5, 21a/7, 21a/11, 21a/12, 22a/1, 23b/9, 24a/11, 24b/4, 24b/8, 24b/10, 25a/12, 

25b/8, 26a/15, 26b/6, 26b/15, 27b/8, 27b/11, 27b/13, 27b/15, 28a/8, 28a/13, 28b/1, 

29b/14, 35a/15, 35b/7, 57a/11, 58b/14, 59a/4, 59b/12, 60a/4, 60a/9, 62b/8, 64b/7, 

64b/11, 64b/14, 65b/6, 65b/4, 67b/3, 68a/11, 71a/14, 71b/11, 72b/10, 72b/11, 73a/7, 

73a/15, 73b/8, 73b/11, 73b/14, 74a/2, 75a/6, 76b/4, 76b/5, 76b/10, 77a/7, 77a/11, 78a/3, 

78b/6, 79a/3, 79a/5, 79a/8, 79a/14, 79a/15, 79b/2, 79b/5, 80b/4, 80b/9, 81a/2, 81b/8, 

83a/3, 84a/11, 84a/13, 84b/15, 86b/1, 86b/8, 88a/7, 89b/4, 90a/8, 90a/14, 90b/14, 

91a/12, 91b/4, 93b/7, 94a/7, 94a/14, 95a/8, 95a/14, 95b/1, 95b/14, 96a/9, 96b/8, 97a/11, 

97b/6, 97b/10, 98a/2, 98b/9, 98b/11, 98b/12, 98b/13, 99a/3, 99a/4, 99a/8, 99a/9, 99a/11, 

99a/12, 99a/15, 99b/3, 99b/7, 99b/12 

 

daẖme (f) Mezar, kabir: 99a/5 

 

dāīm (a) Devamlı sürekli: 72b/10 

 

dāīmā (a) Devamlı sürekli olarak: 2a/14, 27a/15  

 

   

dal Kınsız kılıç: 24b/13 

 

            d. ḳılıç ol-  Kılıcı eline almak, kılıcı kullanmak: 24b/13 

 

dal Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri: 61b/2 

 

dām (f) Tuzak, kapan: 2a/12, 3a/5, 22b/9 

 

dām-ġāh (f) Tuzak kurulan yer: 34b/9 

 

dānā (f) Bilgili, iyi bilen: 57b/10 

 

dāne (f) Tane: 2a/10, 2b/6, 21b/4, 33a/11, 69b/4, 92b/4 

 

dār  (f) Yer, mekân, konak: 78a/13 

 

dārū (f) Zehirli ilaç 

 

darb (a) Vuruş, dövme: 31a/5 
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dārū (f) İlaç: 34b/1 

 

dārū (f) Yem, yiyecek, deva : 34b/4, 64a/9, 82a/8 

 

daʿvā (a) Dava, mesele, sorun: 24a/8, 78b/3 

 

           d. it- İddiada bulunmak: 78b/3 

 

daʿvet (a) Çağrı: 2a/10, 3a/1, 30b/11, 66b/3, 73a/7 

 

           d. eyle-  Çağırmak, davet etmek: 73a/7 

     

            d. it- Çağırmak, davet etmek: 2a/10,  3a/1, 30a/9, 66b/3 

 

dayan 1. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek: 27a/3, 2. Tutunmak, 

karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek: 34b/5 

 

de ( bağlaç ) de: 2a/4, 4a/11, 22a/10, 23b/14, 24b/9, 25a/6, 30a/4, 30a/8, 30a/10, 31b/1, 

32a/11, 33a/2, 33b/2, 56b/13, 57a/2, 57b/6, 57b/7, 57b/14,  

 

 

defʿ (a) Uzaklaştırmak, gidermek: 79a/8 

 

         d. ol- Uzaklaştırmak, gidermek: 79a/8 

 

defn (a) Mezara koyma, gömme: 56b/8 

 

defter (a) Yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları: 71a/3, 71b/11, 72b/4, 

73a/3, 91a/6, 98b/10, 98b/11, 98b/13 

 

degme Her, her bir, herhangi bir: 081a/05 

 

degül Olumsuzluk anlamı taşıyan sözcük, değil: 3a/10, 4a/2, 20b/2, 25b/8, 30b/8, 

69a/12, 56b/2, 56b/8, 62b/14, 63b/10, 65a/3, 65b/8, 68a/5, 68a/11, 72b/15, 73a/1, 81a/1, 

89a/12, 97a/5, 98b/3 

  

degnek Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: 27b/2 

 

deg, dek Kadar, değin: 58a/2 

 

dellāk, tellāk (a) (Delk. den) Hamamlarda müşterileri keseleyip yıkayan kimse, tellâk. 

4a/5, 97a/3 

 

deli Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun: 97b/7 
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delüḳanlı Çocukluk çağından çıkmış genç erkek, sözünün eri, dürüst, namuslu kimse: 

26b/15, 95a/8 

 

dem An, vakit: 4a/14, 22b/10, 23b/7, 59a/7, 61b/15, 87b/7, 91b/12, 92a/7 

 

denk Uygun, nitelik yöñünden eşit: 57a/1 

 

denlü Bir türlü, bir çeşit: 28a/5 

 

der-bend (f) Dağda ve tepede zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, boğaz. Hudut. Kale: 

57a/5, 58a/1, 59b/8, 64b/6 

 

derd dert (f) Üzüntü: 64b/3, 90a/7 

 

derd-mend (f) Dert sahibi, tasalı, kaygılı 96a/15 

 

dere Küçük akarsu: 57a/7, 58a/11, 59b/10 

 

derin Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: 80b/3 

 

deri (f) Kapı demek: 32a/1 

 

dermān (f) İlaç, çâre: 34b/9 

 

deryā (f) Deniz: 61a/11, 66a/6 

 

destmāl (f) Mendil: 79a/10 

 

devetabanı Bir bitki ismi: 32b/10 

 

devlet (a) Mutluluk, büyüklük, mevki: 67a/1 

 

devletlü Vezîrlere ve müşirlere verilen unvandır: 3b/1 

 

devr (a) Devir, dönme: 34a/7, 59b/13 

 

           d. it- Dönmek: 34a/7, 59b/13 

 

 

Dımaşḳ Şam 21a/3, 21a/6, 21a/6, 21a/13 

 

dibā (f) Renkli dokuma motiflerle süslü lüks bir çeşit kumaş: 3b/13, 68b/15 

 

dib Bir şeyin en derin ve aşağı yeri, ağaç ve duvar gibi şeylerin aşağısı ve çevres: 82a/11 

 

di- , de- Demek, söylemek: 3b/4, 4b/7, 24a/9, 28a/15, 28b/8, 29b/4, 29b/6, 30a/8, 

30b/15, 30a/8, 31b/2, 33b/12, 58a/3, 62b/6, 63b/1, 67a/5, 68b/9, 70b/7, 75a/12, 76b/4, 
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77a/9, 78a/9, 80a/3, 80b/6, 80b/9, 83a/12, 84a/2, 85a/3, 85a/6, 86a/4, 86b/12, 87b/7, 

88b/1, 88b/11, 89a/2, 89a/6, 90a/8, 90b/1, 90b/12, 90b/15, 91a/6, 91b/1, 92a/4, 93b/11, 

94a/10, 94b/4, 94b/10, 95a/2, 95b/1, 97a/10, 22b/10, 84a/14, 87b/11, 83b/2, 22a/10, 

87b/11, 84a/11, 88b/6, 91a/2, 92a/1, 93a/5, 93b/13, 94a/15, 21a/4, 78b/13, 91a/11, 

91b/7, 76b/12, 21b/15, 26a/13, 27a/6, 27a/7, 28a/10, 28b/4, 34a/2, 35a/11, 57b/3, 

59a/14, 60b/5, 61a/8, 62a/14, 62b/14, 81a/8, 83a/9, 83b/4, 84a/5, 85a/14, 85a/15, 93b/5, 

95a/6, 60b/6, 80a/4, 95a/5, 23b/14, 3a/15, 4b/9, 5a/3, 82b/14, 85b/14, 25b/8, 22b/3, 

24b/3, 22b/15, 30b/6, 30b/11, 60b/11, 56b/3, 86a/2, 87a/8, 92b/5, 33b/2, 35a/12, 63a/10, 

63b/10, 85b/10, 88b/5, 20b/10, 30b/12, 31b/6, 35a/4, 35a/9, 57a/15, 57b/8, 62b/3, 63a/5, 

63a/8, 64a/1, 67b/1, 67b/5, 69b/15, 71a/1, 71a/6, 73a/3, 92a/12, 77b/8, 79a/9, 82a/10, 

83a/5, 84a/9, 88b/2, 89a/12, 89b/11, 90a/1, 91b/8, 91b/13, 93b/15, 95a/10, 85b/6, 59b/6, 

60a/11, 61a/8, 61a/10, 65a/10, 65b/6, 67a/3, 67b/1, 67b/10, 67b/12, 68a/4, 68a/15, 

68b/1, 69a/2, 70a/4, 72a/1, 72a/14, 72b/13, 74b/7, 74b/9, 75a/11, 78a/14, 80a/9, 85b/1, 

87b/8, 87b/11, 87b/13, 88b/13, 94a/5, 96a/5, 97b/15, 98a/12, 98b/1, 2a/6, 24a/7, 30b/9, 

56b/5, 57b/14, 65a/5, 65b/4, 66a/4, 67b/10, 68a/14, 68b/2, 69b/3, 70a/9, 72a/1, 72a/8, 

72b/15, 73b/1, 73b/3, 73b/11, 74a/12, 75a/1, 75b/2, 75b/7, 76a/7, 97a/9, 98a/2, 98a/6, 

98a/15, 30a/8, 56b/13, 57a/2, 57b/7, 60a/11, 67b/1, 68a/4, 68a/15, 70a/4, 94a/5, 97b/15, 

98a/12, 98b/1, 56b/9, 58a/5, 64b/9, 66b/1, 67a/6, 69a/11, 69b/14, 70a/2, 70a/12, 70a/15, 

70b/1, 70b/2, 70b/11, 73b/13, 97a/6, 97b/11, 30b/2, 60b/7, 97a/8, 2a/2, 22a/7, 57a/5, 

77b/11, 78a/1, 87a/11, 98a/14, 76a/8, 96a/2, 21a/7, 21b/3, 24a/6, 67a/10, 71b/2, 72a/14, 

82b/1, 86a/10, 88b/14, 88b/15, 57b/10, 72a/15, 21b/6, 27a/15, 30a/12, 62a/4, 62a/8, 

66b/10, 78a/15, 82b/13, 83b/10, 83b/11, 88a/4, 94a/2, 94a/4, 5a/3, 89b/5, 65a/7, 78b/3, 

97b/11, 30a/9, 24b/6, 56b/16, 61b/9, 68a/9, 85a/8, 86a/15, 98b/11, 20b/1, 21a/3, 23a/3, 

23b/2, 26b/14, 27a/1, 27a/2, 29a/12, 35a/9, 58b/2, 65b/15, 66a/5, 66b/3, 68a/15, 72b/2, 

72b/5, 73a/2, 74b/15, 75a/1, 87b/12, 95b/9, 21a/14, 22a/5, 23a/5, 24b/3, 25b/11, 26a/6, 

26a/10, 27b/4, 27b/10, 29b/6, 30a/12, 30b/6, 32a/11, 57b/14, 61b/1, 61b/13, 63a/2, 

64a/7, 74b/10, 65a/11, 66b/11, 67a/2, 67a/13, 67b/11, 68b/11, 69a/12, 70b/9, 71a/13, 

73b/6, 73b/15, 74a/7, 75b/8, 76a/2, 76a/10, 92a/5, 97a/15, 97b/3, 98a/8, 99b/1, 99b/5, 

98b/5, 4b/5, 4b/13, 76b/12, 77a/10, 78a/11, 80a/11, 81a/2, 84b/3, 86a/8, 92b/12, 93a/6, 

95b/2, 95b/5, 96a/7, 96a/8, 80b/10, 77a/13, 87a/2, 80b/15, 81a/11, 84b/1 

 

diḳḳāt (a) Düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: 97b/13 

 

            d, it- Dikkatle bakmak: 97b/13 

 

dil 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, 

hareketli organ, tat alma organı: 2b/1, 79b/11, 83b/1, 94a/8 2. Lisan: 79b/15 

 

dilāver (f) Yürekli, yiğit: 4b/10, 22b/2, 33b/13, 78a/4, 20b/15, 31a/10, 32a/9, 22b/8, 

31a/11, 90b/5, 90b/6 

 

dilber (f) Göñül alan, kalbi çeken: 24b/14 

 

            dile getir- Belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek: 35b/7 

 

dile- Bir şeyin yapılmasını ya da olmasını istemek: 2a/3, 26b/7, 27b/3,  32b/9, 30a/7, 

66b/6, 76b/1, 79b/3 60b/2, 69b/2, 87a/9 
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dīn (a) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı 

sistemleştiren toplumsal bir kurum: 4b/15, 27b/15, 28a/5, 66b/2, 83b/14, 86b/15, 94b/12, 

70b/15 

 

diñle- İşitmek için kulak vermek: 31b/9, 60a/12, 73b/9, 87b/13 

 

direk Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: 2b/2, 2b/6, 2b/10 

 

diri Yaşayan, canlı, ölü karşıtı: 79b/6 

 

dirīğ (f) Esirgeme: 79b/12 

 

            d. it- Men'etmek, korumak: 79b/12 

 

diriġā (f) Yazık, eyvahlar olsun: 89b/2 

 

diş Diş: 61a/12, 81b/12 

 

ditre- Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak: 69b/10 

 

dīvān (a) Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis: 21b/9 

 

dīvān-ẖane (a, f) Odalar arasındaki büyük salon. Büyük ev. Divan kurulacak büyük oda. 

Saraylarda odalar hâricinde olan büyük salon: 21b/9 

 

divāne (f) Deli, kaçık, budala: 81b/13 

 

divār (f) Duvar: 82a/11 

 

diyār (a) Ülke, topraklar, memleket: 29b/1 

27b/5, 91a/7, 74b/1, 28a/9, 63a/15, 95b/1, 24a/5, 72a/7, 74a/10, 93b/15, 93b/14, 71b/15, 

72a/1, 72a/4 

 

diz-dār (f) Kale muhafızı, kale ağası: 78a/9, 76b/12, 80a/12, 80b/11, 81a/3, 79a/12, 

77b/14, 78a/3, 77a/11, 77b/9, 77b/1, 76b/5, 76a/14 

 

doġrı Yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Gerçek, yalan olmayan: 57a/4, 68a/2, 

58a/12, 78a/8, 98a/15 

 

doḳın- İyilik etmek, yararlı olmak, yardımcı olmak: 85b/13 

 

dol- Bir şeyin içerisinin bütünüyle kaplanmak: 69a/6 
 

dolaş- Gezmek, gezinmek: 4b/3 
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dolap Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı 

mobilya: 71a/2 

 

doldur- Doldurmak: 69a/1 

 

dolu İçi boş olmayan, dolmuş: 56b/3 

 

don Giysi, vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç giysisi: 4b/8, 4b/12 

 

dopla- Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek: 62a/3 

 

dost (f) Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, düşman karşıtı: 63b/15, 71b/3, 74b/9 

 

doy- İsteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kalmamak: 33b/8, 33b/12 

 

doyır- Açlığını gidermek: 60a/4, 60a/6, 60b/1 

 

dök- Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan: 3a/14, 25b/4, 72b/13, 91a/4 

 

dön- Kendü ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek: 4a/6, 4a/14, 

28b/7, 23a/2, 28a/3, 32b/13, 57b/15, 61a/11, 75a/3, 81b/4, 83b/4, 88a/13, 93b/2, 93b/7, 

86a/9 

 

dördin  Dörtüncü: 33a/5 

 

dörd Dört: 2b/1, 2b/5, 2b/6, 20a/13, 23b/4, 31a/2, 31a/10, 34b/3, 61b/6, 91b/8 

 

döşe- Bir ev veya dairenin oturulabilir duruma gelmesi için gerekli eşyayı oraya 

yerleştirmek:32b/1, 71a/14 

 

döşen- Döşeme işi yapılmak: 3b/13 

 

duʿā (a) Allah’a yalvarma: 20b/15, 21b/10, 87b/15, 78a/6, 75b/7, 33b/10, 76b/8, 77a/8, 

76b/15, 77a/9 

 

           d. eyle- Dua etmek, Allah’a yalvarmak: 77a/8, 

 

           d. it- Dua etmek, Allah’a yalvarmak: 20b/15, 33b/10, 75b/7, 76b/15, 

 

dur- Beklemek, dikilmek: 33b/15, 34a/1, 78b/11, 20b/5, 82a/13, 83a/5, 60b/4, 97b/8, 

27b/4, 66b/12, 97b/1, 97b/6, 97b/10, 4a/8, 96a/11, 59a/3, 22a/12, 33a/3, 72b/13, 76a/12, 

82a/7, 4b/2, 81a/13, 86b/13, 95b/14, 70a/1, 81b/2, 93a/6, 97b/3, 80b/5, 91a/12 

 

duruvir- Ansızın durmak: 97b/12 

 

duyul- Duyma işine konu olmak: 96a/4 
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dükkân (a) Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer: 

58b/9, 58b/12, 59a/6 

 

dün Bir önceki gün, dün: 66b/2, 68b/4 

 

dünyā (a) Dünya: 77a/2, 78a/4, 78a/13, 88b/13, 97a/10 

 

dürlü Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif, türlü: 2a/12, 3a/5, 32b/2, 63b/2, 

68b/15, 79b/14, 94b/9 

 

düş Rüya: 66b/2, 67a/6, 87a/10, 67b/4, 67a/4, 83b/15, 83a/10, 84a/15, 84a/4, 86b/1, 

87b/12, 91b/6 

 

düş- Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek: 2b/12, 25b/12, 33a/14, 

57a/7, 59b/9, 75a/3, 75b/11, 98a/8, 25a/5, 31b/1, 76a/3, 57b/6, 20b/8, 57b/5, 67a/9, 

70a/1 

 

düşün- Aklından geçirmek, göz öñüne getirmek: 86b/13, 90b/2, 95b/3 

 

düşmān (f) Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: 

65a/6, 64a/1, 83a/2, 83b/3 

 

düz- Düzenlemek, hazırlamak: 76a/13 

 

düzme Uydurma: 27b/8 

 

 

 

 

 

                                                            -E- 

 

 

Ebu Vāḳḳaṣ Özel isim: 31a/6 

 

ecel (a) Hayatın sonu, ölüm zamanı: 35b/3 

 

edā (a) Yerine getirme: 30a/1 

 

efendi  (r) Özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: 61a/14, 79b/9 

 

Efkan-ı Ymenī Özel isim: 31a/7 

 

eger (f) Şart edatıdır, şart kipinde olan fiillerle kurulmuş cümlelerin başına gelir: 24a/14, 

27a/9, 28b/7, 30a/11, 33b/14, 78a/10, 79a/6, 79b/7, 83b/15, 60b/15, 66b/6, 67a/4, 74a/3, 

75a/15, 90b/10, 84b/9, 85a/4, 86b/3, 87a/1, 89a/4 
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eġ- Düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek: 57a/3, 58b/12 

 

eġil- Bir yana doğru eğik duruma gelmek: 33a/9 

 

egle- Beklemek, zaman geçirmek: 2a/1, 69b/7, 75b/4, 92a/10 

 

eglik İyilik: 27a/9 

 

ehl  (a) Bir yere veya bir görüşe mensup: 21b/8, 29a/6, 34a/11, 61b/9, 62a/7, 92a/11, 

93b/4 

 

ek- Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek: 99b/10, 91a/9 

 

eḳābir (a) Büyükler, ileri gelenler: 77a/4 

 

ekșeri (a) Çoğunlukla: 85a/11 

 

eksik Noksan, tam olmayan: 65a/7 

 

el 1. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan 

bölümü: 24b/7, 69b/10, 74b/9, 94b/7, 94b/8, 85a/7, 90b/10, 64b/11, 72a/12, 99a/2, 78a/3, 

084a/10, 91b/3, 69b/9, 78b/5, 61b/15, 93a/8, 78a/3, 81a/4, 82b/9, 87b/5, 89a/13, 89b/7, 

66b/15, 71a/2, 91a/7, 93a/14 2. Bir kimse yüzünden zorluk çekmek: 083b/03 3. Yabancı: 

92a/10 4. Fırsat bulmak, uygun zamanı yakalamak: 23a/1, 26a/12, 72b/10 

 

 

                el çek- Vazgeçmek: 93b/6 

 

                el öp- Saygı belirtisi olarak el öpmek: 56a/13 

 

                el vir- Yardım etmek: 34a/13, 66a/13 

 

                el ur- Bir şeyi yapmaya başlamak, bir işi yapmak: 74b/14, 

 

el-ḥāḳ (a) Hakkın ta kendisi. Tam doğrusu. Tam gerçek: 64b/14 

 

el-ẖumār (a) Sarhoşluk veren ve haram olan içkiden sonra gelen baş ağrısı, sersemlik: 

31a/5 

 

el-ḳıṣṣa (a) Sözün özü, sözün kısası: 2b/13, 3b/15, 22a/6, 23b/3, 33b/6 

 

elbit (a) Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz, elbet: 27a/1, 35b/9, 80a/2 

 

elem (a) Acı, üzüntü: 38b/11, 49b/14, 59b/2, 76a/2, 81a/1, 95a/11 

 

           e. çek- Acı çekmek: 38b/11, 49b/14, 81a/1, 95a/11 
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elḥamdülillāh (a) Allah'a şükür anlamında kullanılan bir söz: 33b/11, 81a/9, 90a/12 

 

elli Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı: 2a/10, 2b/15, 23a/11, 62a/3, 62a/9, 65a/2, 

69a/10, 75b/10 

 

elma Bu ağacın kabuğu parlak, sert, kırmızı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi 

veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi: 89a/8 

 

emānit (a) Emanit: 80a/9 

 

emīn (a) Kendine inanılan. İtimat edilen, güvenli: 71a/11, 71b/8, 72a/2 

 

emīr (a) Bey, emirlik başkanı, emir: 23b/7, 24a/14, 24b/5, 28b/5, 29a/11, 30a/7, 34b/6, 

27a/13, 20b/15, 71a/6, 90a/4 

 

Emir-ı Merdān Lakap, Yiğitlerin emiri: 23b/8, 26b/4, 27a/8, 98a/15, 99b/8 

 

emlāḳ (a) Mülkler: 74b/4, 74b/7 

 

emr (a) Buyruk, emir: 1b/3, 2a/7, 2b/8, 23a/7, 27b/8, 63a/10, 71a/5, 75a/6, 75b/5, 93b/6, 

94b/13, 98b/5, 24a/12, 24a/7 

 

                 e. eyle- Buyurmak: 2a/7, 23a/7, 

 

                 e. it- Buyurmak, emritmek: 2b/8, 

 

emsāl (a) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar: 31a/10 

 

enbān (f) Heybe: 68b/11, 69a/5, 69a/12 

 

endām (f) Boy: 61b/5, 88b/8 

 

eñse Boynun arkası: 64a/15, 90b/3 

 

envāʿ (f) Çeşitler, türler: 32b/2, 34a/5, 68b/15 

 

er Asker, nefer, erkek: 23a/8, 65b/11, 83a/8 

 

er- Varmak, ulaşmak: 56b/3, 97b/4 

 

erken Sabahın ilk saatlerinde: 96a/11 

 

erlik Erkeklik, yiğitlik: 86a/3, 91a/15 

 

ertesi Sonrası: 28b/15, 81a/13 

 

esbāb (a) Esvap kelimesinin halk ağzındaki şekli, elbise: 4b/13 
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Esed-ı Mārgīr Özel isim: 31a/8 

 

eṣer (a) Bir şeyin varlığını gösteren nitelik, iz, belirti: 35a/8 

 

esīr (a) Tutsak: 59a/4, 85b/3, 91a/14, 92b/11 

 

            e. ol- Esir etmek, tutsak etmek, tutsak olmak: 59a/4 

 

estaġfirullah (a) Cenâb-ı Hak'tan kusurumun örtülmesini dilerim. Allah (C.C.) 

kusurumu efvetsin (mealinde, kusurunu anlayan bir müslümanın duâsı. Hürmet veya 

ikramlara karşı tevâzu maksadı ile de söylenmektedir.) 80a/3 

 

                   (Bkz: İstiğfar)  

 

eşyā (a) Mevcut olan şeyler, nesneler: 69a/9 

 

etek Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, 

eteklik: 67b/14, 88b/2 

   

eṭrāf (a) Yöre, çevre: 4a/10, 32b/13, 78b/3, 83a/6 

 

ev Ev: 92b/6 

 

evlād (a) çocuklar, soy: 22b/2, 80a/10 

 

evvel (a) İlk, önce: 23a/15, 32a/08, 81b/15, 94b/5  

 

evvelā (a) İlkin, ilk önce: 31a/2 

 

ey Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adının 

başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü: 21b/10, 58b/11, 59a/15, 62b/9, 64b/5, 

66a/15, 72b/15, 76a/4, 78a/13, 80b/11, 85a/11, 88b/1, 88b/4, 93b/9, 22a/12, 24a/5, 

26b/8, 29a/15, 30a/3, 57a/4, 57b/10, 63a/14, 68a/4, 69a/8, 72a/3, 73a/10, 73b/4, 75a/3, 

81a/7, 89b/1, 91a/1, 98a/1, 3a/11, 4a/15, 4b/6, 4b/15, 78a/4, 79a/15, 82b/11, 83a/7, 

83a/12, 84a/3, 85b/15, 86b/2, 87b/8, 88a/13, 91a/3, 93a/4, 91b/6 

 

eydür Söyler, anlatır: 21b/1, 26a/2, 32a/2, 35a/14, 82b/2, 89a/15 

 

eyit- Söylemek, konuşmak: 27a/7, 74a/3, 76a/8, 76a/13, 78a/4, 78a/9, 78a/12, 80a/3, 

81a/8, 88b/3, 88b/6, 88b/11, 89b/12, 95b/8, 97b/14 001b/8, 3a/11, 3a/15, 4a/15, 4b/6, 

4b/7, 4b/9, 4b/14, 5a/3, 22b/3, 23b/12, 24a/5, 24a/10, 24b/5, 26a/9, 27a/8, 28a/3, 28b/4, 

29a/11, 29a/15, 30a/3, 30b/3, 30b/10, 30b/13, 31a/14, 31b/3, 32a/5, 33b/10, 57b/15, 

57b/2, 60a/12, 60b/7, 61b/7, 62b/9, 64b/3, 67b/7, 70a/1, 70a/14, 70a/13, 63b/1, 67b/9, 

71b/13, 72b/7, 73a/10, 73b/9, 73b/12, 74a/10, 74a/12, 75a/3, 75a/12, 75b/2, 75b/7, 

079a/15, 80a/12, 80b/11, 80b/15, 82a/7, 82b/10, 83a/10, 83b/5, 85b/5, 85b/15, 86b/2, 

87b/1, 87b/11, 88a/13, 89a/3, 89a/10, 90a/11, 90b/9, 90b/12, 91a/1, 91a/3, 91a/6, 91b/6, 
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91b/10, 92a/4, 92b/10, 93a/4, 93b/9, 93b/12, 93b/13, 94a/5, 94a/10, 94b/5, 94b/15, 

95a/7, 95b/4, 97a/7, 97b/15, 98a/3, 98a/7, 98a/11, 98b/2, 99a/11, 76a/4, 26a/11, 29b/15, 

30a/15, 33b/13, 81a/6, 20a/15, 20b/04, 21b/10, 22a/12, 22b/11, 26b/08, 27b/7, 28b/2, 

67a/6, 83a/7, 83a/12, 84a/3, 92a/1, 95a/3, 97a/4, 98a/1, 56b/5, 56b/9, 56b/14, 57a/1, 

57b/3, 58a/4, 66b/1, 56b/5, 57a/3, 70b/1, 70b/3, 70b/12, 72a/3, 73b/3, 57b/7, 59a/14, 

60b/5, 61a/12, 61b/11, 62a/14, 62b/14, 63a/6, 63a/14, 64b/15, 65a/6, 65a/8, 65a/13, 

66b/11, 68a/1, 68a/4, 68a/15, 68b/3, 68b/9, 69a/11, 69a/14, 70a/3, 70a/5 

 

eyle Etmek, yapmak: 1b/5, 2b/5, 2a/7, 2a/11, 3a/11, 23a/8, 24a/3, 24b/10, 24b/14, 27b/6, 

30a/13, 32a/5, 32a/13, 33b/1, 34b/6, 34b/14, 35a/7, 35b/6, 59a/1, 61b/14, 63a/5, 63b/11, 

64a/3, 64b/11, 64b/14, 64b/15, 65a/12, 69a/13, 73a/5, 73a/7, 76b/10, 87a/8, 87b/10, 

88a/13, 89a/7, 97b/2, 98a/4, 98b/1, 98b/5, 98b/9, 24b/5, 57b/11, 59a/9, 65a/14, 77a/8, 

78a/5, 79b/3, 79b/7, 84a/4, 98b/4, 88b/2, 29a/13, 73b/8, 60a/6, 83a/8, 57a/14, 56b/9, 

73b/7, 20b/4, 23b/7, 26a/5, 27b/12, 28b/10, 28b/14, 32a/1, 34a/10, 70a/10, 71a/10, 

89a/10, 31a/14, 56b/2, 94b/2, 75a/11, 98a/6, 63a/10, 87b/12, 31b/5, 29b/2, 99a/13, 29b/6, 

70a/7, 62a/9, 62a/8, 22a/6, 66b/8, 79a/5, 64a/7, 67a/8, 70a/15, 83a/15, 97b/14, 31b/13, 

70a/7, 3b/5, 65b/1, 95a/2, 81a/11, 82b/6, 83a/2, 83a/12, 80b/9, 79a/3, 20b/14, 21a/2, 

21a/9, 24b/9, 24b/15, 30a/2, 63a/4, 64a/10, 64b/13, 65b/3, 65b/5, 98b/12, 99a/6, 99a/11, 

81b/13, 84a/2, 92a/12, 94a/6, 30b/3, 90a/2, 90a/2, 93b/6, 94b/13, 94a/12, 87b/15, 80a/6, 

90b/14, 91a/6, 94a/15, 94a/1, 91a/2, 81a/3, 85a/8, 88a/4, 93b/7 

 

 

ʿārz eyle- 90a/2 

 

 bayrām eyle- 33b/1 

 

ceng eyle- 16b/3, 48b/1, 18b/3 

 

cūst u cū eyle- 35a/7 

 

 culūs eyle- 95a/2 

 

daʿvet eyle- 73a/5 

 

defn eyle- 56b/9 

 

ʿemr eyle- 2a/7, 44b/12, 63a/10, 93b/6, 94b/13, 9a/6, , 023a/08, 24a/7 

 

ġāib eyle- 49b/3 

 

ġavġa eyle- 62a/8   

 

ġāyret eyle- 15a/12 

 

ḥabs eyle- 35b/15, 36b/4, 43b/2,  45a/3, 46a/13, 51a/1, 56b/2, 65a/12, 66b/8, 

79a/5, 79b/3 
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ẖalāṣ eyle- 94a/15 

 

ẖamle eyle- 15b/3, 48b/3, 16b/9 

 

ẖarç eyle- 90b/14, 91a/2 

 

ḥavāle eyle- 48a/9 

 

ẖavf eyle- 9a/2 

 

ḥaẓẓ eyle- 28b/14, 3b/5 

 

ẖāżır eyle- 9b/5 

 

helāk eyle- 20b/4, 62a/8, 62a/9 

 

ẖıfẕ eyle- 8b/3, 46b/3 

 

ḥikāyet eyle- 6b/15, 7b/1, 14b/12, 27b/5 

 

ẖiẕmet eyle- 31b/13 

 

iḥāṭa eyle- 11b/8 

 

iẖlāl eyle- 42b/8, 49b/13 

 

iḥsān eyle- 45a/2, 64b/13 

 

iḳrām eyle 94a/1 

 

ikrār eyle- 30a/13 

 

ʿinayet eyle- 88a/4 

 

ʿişret eyle- 82b/6 

 

ḳarār eyle- 1b/5, 11b/14, 013b/14, 17b/3 

 

ḳatl eyle- 10b/13, 40b/1, 42a/14, 44a/9, 47b/7, 65b/3, 83a/15 

 

kerem eyle- 30b/4, 59a/9, 83a/12 

 

ḳıyāṣ eyle- 6b/13 

 

luṭf eyle- 49b/8, 50a/8, 60a/6 

 

medḥ eyle- 83a/8 
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menʿ eyle- 15b/15, 16a/1, 15b/15, 16a/2, 16a/15, 24b/9, 24b/15 

 

meyl eyle- 88a/13 

 

muḥabbet eyle- 76b/10, 83a/2 

 

murād eyle- 3a/11, 39b/6, 43a/1, 70a/7 

 

naḳl eyle- 6b/5, 48b/14, 51b/7, 64a/3, 69a/13, 87b/12, 98b/3, 27b/12 

ṣabr eyle 47a/2, 79b/7 

 

ṣafā eyle- 32a/1 

 

ser-nigūn eyle- 16b/4, 16b/2 

 

ṣoḥbet eyle- 81a/3 

 

şehīd eyle- 36b/5 

 

şikāyet eyle- 51b/9 

 

şükr eyle- 47a/12 

 

taʿcib eyle- 73a/5 

 

taʿẓīm eyle- 70a/10 

 

teftīş eyle- 46b/11 

 

teklīf eyle- 32a/5, 63a/5 

 

tenbīh eyle- 20a/1, 35b/6, 35b/12, 22a/6 

 

teslīm eyle- 20b/14 

 

vedāʿ eyle- 21a/2, 92a/12 

 

żabṭ eyle- 19b/12, 98b/4 

 

zevķ u ṣafā eyle- 5a/9 

 

zeyn eyle- 2b/5 

 

zindān eyle- 87a/8 

 

żiyafet eyle- 2a/13, 94a/12 
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żuhūr eyle- 12b/1 

 

eyü İyi: 34a/10, 57b/2, 58a/4, 60b/15, 76a/8, 76b/9, 77a/2, 85b/11, 96a/7 

 

eyüce Biraz veya oldukça iyi: 75a/11 

 

eyülik İyilik: 28a/5, 60a/10 

 

eyvāh Seslenme ünlemi: 95a/7.  

 

ezincānib (f) Biraz sonra, daha sonra: 26a/2, 58a/9 

 

 

 

                                    -F- 

 

 

fāẖir (a) Kıymetli, değerli: 4b/11 

 

fā’ide (a) Yarar, fayda: 27a/11, 28a/5, 28b/4, 63b/14 

faḳat (f) Hemen, yalnız, ancak, yeter, bes, gerçi, her ne kadar, lâkin, ammâ: 92a/11 

 

falān (a) Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek "ve benzerleri" 

anlamında kullanılan bir söz: 59b/8, 69a/12, 77b/6, 77b/7, 77b/8 

 

fâni (a) Ölümlü, yok olucu, geçici: 70b/4 

 

farḳ (a) Ayrıcılık, ayrılık: 34a/15 

 

faṣıl (a) Bölüm, kısım, devre: 34a/10 

 

fāş (f) Duyulma, açığa vurma: 80a/4  

 

 f. it. Açığa vurmak 80a/4 

feda (a) Bir kimsenin uğruna verilen veya harcanılan şey, kurban: 71b/15, 81b/13, 84a/1 

 

           f. eyle- Kurban eylemek: 81b/13, 84a/1 

 

fehm (a) Anlayış, idrak ve zekâ: 86a/5 

 

            f. it- Anlamak: 86a/5 

 

felāket  (a) büyük bela, musibet: 90b/4, 96a/7 

 

feraġāt (a) Bırakma, terketme: 84a/3, 93b/6 
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               f. eyle- Bırakmak, terk etmek: 84a/3,  93b/6 

 

ferāmuş (f) Unutma: 90a/5 

 

                 f. it- Unutmak:  90a/5 

 

Ferīdūn (f) Pişdadilerin altıncı padişahı olup Cemşid sülalesinde demirci: 66b/7, 

66b/13, 67b/15, 70a/11, 92a/2, 92b/7, 98b/8, 99a/5, 99a/7 

 

fermān (f) Buyruk: 57a/15 

 

feryād (f) Haykırış, çığlık: 26a/4, 34b/13 

   

                  feryād ü fiġān it- Ağlayıp bağırmak: 26a/4 

 

                 f.it- Haykırmak, bağırmak: 34b/13 

 

fesād (a) Bozukluk, kötülük: 94a/9 

 

fetḥ (a) Fetih, tamamen ele geçirme, açma, açılma: 76a/7, 91a/8, 92a/5 

 

   f. it- Açmak, fethetmek: 91a/8, 92a/5 

 

fil (a) Fil 2b/6, 2b/9, 59b/9, 64a/11 

 

fi-l-cümle (a) (Fi-l-cümle) Ezcümle, minelcümle. Bir hayli. Emsalinden beri: 90b/7 

 

fi-l-ḥāl (a) Bu anda, hemen, şimdi: 62a/2, 64a/10 

 

fiġān (f) Feryat etme, ah çekme: 26a/5 

 

             fiġān it- Feryat etmek, ah çekmek: 26a/5 

 

fikr (a) Görüş, bir insanın kendi düşüncesine göre kararlaştırıp uygun gördüğü yol: 3b/1, 

63b/14, 66a/5, 76a/9, 86b/1, 90b/14 

 

           f. it- Düşünce üretmek: 3b/1, 63b/14, 66a/5, 76a/9, 86b/1 

 

firāvān (f) Çok bol, fazla aşırı: 22a/15, 28b/12, 28b/13 

  

fitne (a) İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey: 

27b/1 

 

furṣāt (a) Uygun zaman, elden kaçırılmayacak vakit: 34b/1, 80b/10, 87b/5 

   

            f. bul- Uygun zamanı elde etmek:80b/10 
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 f. ver- Bir işi yapmak için uygun, elverişli şartı sağlamak:34b/1 

 

 

 

                                               -Ġ- 

 

 

ġā’ib (a) Bulunmayan, ortada görünmeyen, kayıp: 67a/2, 69b/2, 74b/6 

 

           ġ. ol- Kayıp olmak: 67a/2, 69b/2 

 

           ġ. İt- kaybetmek: 74b/6 

 

ġāfil (a) Çevresinden ve gerçeklerden habersiz olan, gaflet içinde bulunan, dalgın 

dikkatsiz ve düşüncesiz: 4b/1, 28a/11, 31b/2, 92a/8 

 

            ġ. ol- Dikkatsiz davranmak, boş bulunmak: 4b/1, 28a/11, 31b/2, 92a/8 

 

ġaflet (a) Habersizlik, dikkatsizlik, dalgınlık: 94b/2, 100a/5 

 

             ġ. eyle- Habersiz, dikkatsiz olmak: 94b/2 

 

            ġ. ol- Dalgın olmak: 4b/1, 8b/4, 28a/11, 31b/2, 92a/8, 100a/05 

 

gāh (f) Bazen, kimi vakit, bazı bazı, kah: 27b/2, 27b/3 

 

ġālib (a) Üstün gelen, başarı kazanan: 58b/11 

 

ġam (a) Keder, tasa, kaygı: 65a/7, 79a/8 

 

ġam-gīn (f) Gamlı, kederli: 26a/8 

 

          ġ. ol- Gamlı, kederli olmak: 26a/8 

 

ġarīm (a) Alacaklı, alacağı olan: 94b/3 

 

ġavġa (f) Kavga: 24a/8, 60a/15,62a/1, 62a/8, 97a/13, 96a/3 

 

ġāyet (a) Son, çok, son derece: 26a/10, 72a/5, 92a/11, 75a/15, 80b/8, 81a/9, 90a/12, 

95a/10 

 

ġayret (a) Çaba: 63a/7, 65a/14 

 

             ġayret it- Çalışmak, çaba göstermek: 65a/14 
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ġayrı (a) Başka, diğer: 23a/5, 26a/11, 27b/14, 65b/8, 24a/11, 57a/9, 60b/14, 68a/10, 
68a/3, 68b/9, 68b/10, 69a/15, 74a/1, 74a/2, 74a/9, 77b/15, 84b/14, 86b/15, 94a/14, 

94b/8, 97b/11 

 

geç- Gitmek, geçmek: 23a/2, 29a/10, 32a/12, 34b/4, 63a/8, 64a/6, 67b/14, 57a/6, 32a/8, 
65b/1, 81b/10, 82b/10, 84b/10, 81a/15, 82a/3, 93b/9, 98b/13 

 

gedā (f) Dilenci, yoksul: 77a/5 

 

gel- Varmak, ulaşmak, gelmek: 1b/5, 1b/8, 29b/4, 29b/4, 87b/9, 30b/3, 84a/3, 86a/2, 

94b/7, 2a/2, 21b/12, 24b/11, 34a/12, 35a/5, 58a/15, 72b/12, 91b/14, 92a/6, 96b/13, 

71b/14, 71b/15, 3b/11, 21b/1, 31a/12, 63a/3, 65b/13, 67b/15, 70a/11, 81b/1, 85b/7, 

88a/7, 92b/8, 92b/11, 96a/10, 66b/12, 89b/8, 79a/5,31b/15, 82a/4, 88b/13, 63a/5, 67a/13, 

75a/9, 70b/10, 89b/10, 90a/13, 91a/4, 71b/10, 24a/7, 59b/6, 3b/8, 28a/13, 63b/8, 63b/1, 

60b/4, 75b/15, 58a/5, 87a/13, 89b/8, 32a/8, 93b/3, 61b/14, 85b/7, 91b/8, 66a/6, 84b/11, 

32a/6, 73b/7, 97a/3, 84a/1, 31a/13, 35b/1, 60a/3, 76b/14, 90a/15, 30a/11, 32b/4, 74b/5, 

61a/1, 20b/2, 22a/1, 28a/9, 62a/5, 84b/8, 73b/13, 61a/5, 66b/9, 23b/13, 22a/8, 63a/10, 

77a/13, 95a/1, 20a/14, 21b/9, 24a/14, 26a/13, 026b/2, 27b/11, 29a/7, 29a/14, 30a/5, 

31b/10, 32a/15, 32b/01, 33b/7, 33b/11, 34a/4, 34b/12, 58b/8, 58b/9, 59a/9, 59a/13, 

59b/2, 60a/1, 62b/6, 62b/8, 63a/3, 63b/8, 64b/3, 67a/8, 68a/14, 70a/13, 70a/15, 70b/9, 

71b/8, 72a/11, 74a/3, 74a/5, 74a/10, 75b/13, 96b/15, 97a/4, 97b/14, 98a/13, 98a/15, 

99a/2, 99b/15, 31a/1, 3a/3, 57a/14, , 24a/15, 28b/6, 86a/3, 92a/1, 58a/3, 56b/7, 67a/5, 

76b/2, 70b/2, 70b/4, 76b/5, 77a/12, 83b/10, 77a/11, 77b/2, 77b/3,77b/9, 78b/4, 78b/9, 

78b/13, 79a/12, 81b/4, 81b/1 4084a07, 85b/10, 87a/3, 87a/6, 87a/14, 87b/14, 90a/6, 

91a/13, 91b/3, 93b/8, 94a/8, 94a/9, 95b/6, 96a/14, 91b/12, 85b/5, 

 

gelelden Geldiğinden beri: 77a/1 

 

gemi Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt: 71a/15, 72a/10, 

66a/7, 70b/4, 69a/5, 66b/13, 67b/12, 69b/13, 70b/6, 95b/5, 95b/6, 99b/2, 70b/5, 99b/3, 

99a/9 

 

gemici Gemide çalışan veya gemi işleten kimse: 66a/8, 66a/9, 69b/4 

 

gene Yine, tekrar: 26b/14, 59b/2, 64b/15, 65b/6, 85b/10, 91b/12 

 

gerçek Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat: 67a/4, 83b/15 

 

gerçi (f) Her ne kadar ise de, vakıa: 73b/4, 79b/2 

 

gerdān (f) Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü: 25a/4 

 

gerek Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım: 56b/12, 56b/13, 57b/4, 64b/2, 

66b/9, 92b/12, 2a/3, 22a/10, 30b/9, 31b/13, 61b/12 

 

geri Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: 95b/13, 94b/6 
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getür-  Gelmesini sağlamak, getirmek: 2a/14, 67b/3, 89b/6, 98a/11, 24a/14, 63a/1, 

65b/15, 83b/14, 98a/12, 56b/16, 65b/2, 74b/11, 93b/14, 65a/10,  85b/5, 56b/10, 056b/08, 

056b/11, 56b/13, 4b/9, 035b/7, 22a/1, 2a/8, 23b/6, 58b/14, 63a/11, 64b/11, 68b/13, 

75b/6, 98b/6, 98b/10, 99b/14, 62b/5, 3a/7, 4a/3, 56b/4, 29a/6, 93b/10, 64b/8 

 

gevşe- Sertlik ve gerginliği bozulmak: 59b/12 

 

gez- Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek: 58b/7, 
87a/10, 69b/14, 74b/2, 65b/14, 90a/1 

 

gezdir- Bir şeyi her tarafa gösterip baktırmak: 4a/10 

 

gibi -e benzer: 22b/1, 25a/12, 25b/4, 27b/9, 28a/7, 34a/1, 61b/2, 64a/2, 79b/12, 84b/1, 

89a/8, 91a/14, 91b/15, 96a/14, 99b/12 

 

gice Gün kararmasından gün ağarmasına dek geçen zaman aralığı: 35a/2, 34a/13, 57a/5, 

66b/2, 66b/8, 67a/5, 68a/8, 74b/6, 74b/11, 76a/9, 80b/1, 80b/4, 82b/2, 82b/3, 82b/5, 

83b/7, 84b/9, 86a/15, 86b/1, 87b/12, 89b/5, 92a/4, 95b/12, 81b/9,  

 

gir- Dışarıdan içeriye geçmek: 2a/3, 3a/10, 3a/12, 4b/4, 4b/4,23b/15, 24a/1, 25a/14, 

69b/13, 69b/15, 70b/6, 81a/4, 81a/6, 87b/6, 97a/15, 3b/12, 88a/7, 92a/14, 97a/1, 35b/3, 

68b/8, 2a/5, 97a/2, 78b/12, 85a/7, 91b/13, 21b/9, 33b/3, 35a/5, 35b/9, 58b/6, 58b/12, 

67b/12, 69b/7, 71a/15, 99b/3, 5a/3, 3a/13, 79b/15, 62a/1, 81b/3, 90b/10, 92b/5 

 

git- Bir yere doğru yönelmek, bir yerden ayrılmak, çıkmak, ulaşmak: 2a/6, 30b/4, 

92a/10, 71b/10, 89b/2, 87a/11, 74a/5, 91b/14, 87a/8, 24a/9, 97b/3, 94b/7, 25b/10, 4b/5, 

29b/7, 30a/14, 35a/12, 77a/11, 78a/12, 81a/4, 84b/14, 89a/14, 91a/11, 95b/5, 95b/9, 

96b/5, 98a/9, 58a/12, 72a/2, 75a/2, 75b/12, 95b/5, 4b/7, 21a/3, 23a/14, 27b/10, 74b/12, 

30b/4, 93b/15, 99b/5, 23b/3, 31b/9, 31b/11, 67b/8, 68a/6, 70b/7, 30b/14, 90b/3, 35a/11, 

92b/12, 28a/2, 34b/15, 92a/13, 91a/5, 58b/4 

 

giy- Örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek: 21a/1, 21a/12, 69b/5,96b/8, 

81b/7, 87a/2, 81b/5, 58a/7, 64b/12, 82a/15, 81b/8, 96b/8 

 

gizli Görünmez, belli olmaz bir durumda olan: 4a/12, 72b/7 

 

göç Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 

başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret: 21a/15, 26a/1, 86a/12 

 

            g. it- 26a/1 

 

gömlek Vücudun üst kısmına giyilen kollu veya yarım kollu, yakalı giysi: 4b/12, 4b/8 

 

gönder- Bir yere doğru yola çıkarmak, yollamak, ulaşmasını, gitmesini sağlamak: 

26b/11, 58a/9, 64a/13, 71a/13, 71b/6, 85a/1, 85b/12, 34b/10, 71b/1, 56b/1, 24a/12, 4b/8, 

60b/15, 24b/3, 60a/9, 75b/5, 59b/8, 61a/7, 74a/4, 74a/6, 4b/11, 21b/14, 73a/14, 79b/5, 

84b/7, 59b/5, 75a/7, 65b/4, 26b/6, 62b/1, 62b/4, 63b/3, 63b/7, 71a/11, 2b/8, 77a/6, 85b/2 
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göñül Kalp, yürek, göñül: 028a/14, 033b/13, 080a/09, 079a/03, 075a/10, 080b/10, 

089a/06 

 

gör- Görme duyusunu kullanarak bir şeyin dış görünüşünü hissetmek: 4a/1, 35a/15, 

58b/9, 59a/2, 65a/7, 74b/4, 82a/13, 87a/3, 87a/15, 88a/8, 91b/14, 92a/14, 92b/1, 96a/3, 

97a/12, 97b/1, 97b/13, 31b/7, 35a/6, 25a/6, 3b/12, 25b/7, 33a/10, 064b/3, 66a/1, 66a/6, 

89b/6, 93a/13, 97b/5, 57a/3, 30a/10, 96a/10, 5a/2, 67b/5, 81b/1, 77b/6, 57a/8, 4a/12, 

31b/15, 78a/12, 58b/1, 82a/4, 59b/11, 59b/14, 66b/2, 83b/6, 87a/10, 83a/9, 70a/5, 99a/7, 
99a/12 

 

göre Bakılırsa, kalırsa, sayılırsa, hesâba alınırsa, göz öñünde tutulunca, gereğince: 

086a/03, 88b/12, 93b/11 

 

gör- Görme duyusunu kullanarak bir şeyin dış görünüşünü hissetmek: 21b/15, 71a/13, 

24b/5, 57b/11, 65a/9, 74a/13, 76a/9, 76a/10, 89a/4, 89b/8, 89a/12, 62b/5, 67a/9, 65a/1, 

29a/4, 95a/3, 61a/8, 30b/14, 68b/3, 75b/8, 78a/9, 76b/13, 79a/7, 79a/14, 84a/14, 84a/15, 

86b/2, 88a/1, 93b/5, 96a/6, 80a/11 97b/2, 77a/7, 76a/1, 22b/6, 66a/1, 82b/4, 023b/13, 

34b/11, 60a/1, 61b/7, 65b/4, 67b/4, 69a/7, 72b/6, 82a/10, 83a/3, 28a/3, 99a/11, 91b/10, 

97a/14, 83a/10 

 

görül- Daha evvel bir durumla karşılaşmak: 98a/14 

 

görün-  84a/8, 92b/9, 92a/4, 95b/13 

 

göriş- Buluşup konuşmak, konuşup sohbet etmek: 1b/7, 73a/8, 91b/4, 20b/12, 77b/2, 

84a/13, 72a/11 

 

göster- Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek, göstermek: 2a/12, 23b/11, 73a/3, 61a/15, 

68b/11,29b/9 

 

götür- Taşımak, ulaştırmak veya koymak: 75b/11, 95a/15, 93b/11, 68a/8, 84a/12, 96a/6, 

80a/1, 85b/11, 75a/9, 32a/4, 83b/3, 94b/13, 95b/9 

 

gövde Bir şeyin asıl bölümü: 2a/3 

 

göyün- yanmak tutuşmak: 79a/15 

 

göz Görme organı, göz: 4a/10, 16b/14 69a/10, 69a/11, 88a/9, 24a/4, 32b/12, 61a/10, 

79a/2, 67a/14, 79a/11, 59b/11, 67a/2, 79a/6, 25a/3, 65a/3, 21b/14 

 

                g. aç- Dikkat etmek: 16b/14 

 

                g. gezdir- Bakıp çıkmak: 4a/10 

 

gözet- Gözetlemek, beklemek, bakmak, ummak: 2a/2, 2b/14, 99a/12 
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gözlü Gözü olan: 28a/7 

 

guyende (f) Söyleyici. Söyleyen. Kail olan: 34a/8 

 

güç Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor, kolay karşıtı: 33a/1, 81a/10, 

89a/1 

 

gevher  (f) Elmas, cevher, mücevher. İnci: 92a/14 

 

gül- İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir 

biçimde duygusunu açığa vurmak: 33a/9, 34a/3, 69b/9, 64a/8, 70a/3, 70a/5, 72b/15, 

98b/2, 98b/15 

 

gülfām (f) Rengi gül gibi kırmızı olan, gül renkli: 34a/6 

 

gülüş- Karşılıklı veya birlikte gülmek: 89a/3 

 

gümrük (rum) Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan 

vergi: 72a/9, 70b/8, 71a/6, 71a/11, 71b/8, 72a/2, 70b/10 

 

gümüş Parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element: 32b/2 

 

gün Yirmi dört saatlik günün aydınlık olan kısmı: 2a/13, 3a/6, 4a/6, 20b/12, 21a/2, 

21b/1, 21b/7, 23a/9, 23a/12, 23b/3, 25b/15, 26b/1, 29b/2, 29b/9, 33a/15, 65b/13, 66b/6, 

73a/6, 75b/14, 58a/2, 64b/3, 59a/8, 79b/14, 87b/4, 83b/13, 88b/13, 98b/13, 90a/10, 

90a/14, 99a/8, 99a/10 

 

günāh (f) Suç, kabahat: 94b/10 

 

gündüz Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü: 80b/1, 80b/4, 86a/15, 

92a/4 

 

günlük Güne âit ve lâyık olan: 74b/3 

 

gürz (f) Ağır topuz: 24b/15, 25a/2, 25a/1 

 

güt- Bir düşünceyi veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak. "Amaç gütmek.": 91a/5 

 

güyā Sanki, diyelim ki: 25b/12, 33a/12, 33a/11, 62a/13 

 

güzel Göze iyi görünen, şekli ve görünüşü beğenilen, sevilen: 22b/4, 28a/13, 56b/14, 

59a/14, 67a/6, 99a/13 

 

güzīn (f) Seçilmiş: 62b/10 

 

Ğaşmişam Özel isim: 31a/6 
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                                                      -H- 

 

hā Uyarma, hatırlatma ve dikkati çekme anlatır: 89b/10 

 

ḥābbe (a) Tane: 59b/1, 92b/3 

 

ẖaber (a) Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi: 23b/6, 26a/7, 35b/3, 35b/8, 57b/13, 

62a/4, 66a/5, 67b/2, 71b/10, 72a/14, 73b/14, 74b/9, 75b/15, 76a/6, 77a/10, 77a/12, 
79b/4, 79b/5, 27a/13, 64a/4, 80b/6, 72a/13, 81a/7, 81a/9, 84b/8, 85a/1, 85b/12, 87b/12, 

90a/6, 94a/8, 94a/13, 94a/14 

 

               ẖ. al- Bir şeyle ilgili bilgi almak: 35b/8, 66a/5, 73b/14, 75b/15, 76a/6, 81a/8, 
81a/9, 84b/8, 90a/6, 94a/8 

 

               ẖ. gönder- Her hangi bir vasıta ile bildirmek: 85a/1, 85b/12 

 

               ẖ. it- Haber vermek, bildirmek: 77a/10 

 

               ẖ. ol- Bildirilmek, haber verilmek:35b/3 

 

               ẖ. vir- Bildirmek, anlatmak, söylemek: 26a/7, 57b/13, 67b/2, 71b/11, 74b/10, 

77a/12, 87b/12, 94a/13, 94a/14 

 

ẖaberdār (f) Haberli, vâkıf, bir mes'eleden haberi olan: 68a/9, 97a/3,  

 

               ẖ. ol  Haberi olmak: 9b/11, 68a/9, 97a/3 

 

ḥabisẖāne (f) Cezaevi: 76a/5, 84b/4, 

 

ḥabs (a) Hapis, bir yere kapatıp salıvermeme: 65a/12, 73b/14, 86b/9, 89b/15, 65b/6, 

73b/11, 35b/10, 59a/15, 80a/8, 56b/2, 66b/8, 74a/3, 74a/5, 79a/4, 79b/3, 73a/15, 35b/5, 
56b/6, 58a/3, 63b/6, 76a/5, 83b/7, 80b/4 

 

               ḥ. eyle- Bir yerde kapalı tutmak, hapsetmek: 35b/15, 36b/4, 43b/2,  46a/13, 

56b/2, 66b/8, 79a/5, 79b/3 

 

               ḥ. it- Bir yerde kapalı tutmak, hapsetmek: 37a/4, 74a/6 

 

               ḥ. ol- Bir yerde kapalı tutmak: 74a/4 

 

ẖāce (ẖoca) (f)  Hoca, efendi: 64a/14, 70b/4, 57b/7, 57b/14, 70b/5, 94a/2, 94a/11, 93b/9, 

64b/15, 79a/13, 69b/8, 72b/2, 76b/8, 80b/11, 93b/14, 65a/8, 57b/9, 71a/12, 66a/3, 72b/11 

 

ḥācet (a) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık: 3b/2 

 

ḥadd (a) Sınır: 4a/1, 61a/15, 87a/6, 90b/1 
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              ḥadd-i zātında Zaten: 4a/1, 90b/1 

 

ẖaddām (a) Hademe, hizmetçi: 77b/12 

 

Ḥaḳ (a) Allah’ın bir ismi, doğru, adalet, pay: 28b/6, 60b/10, 62b/15, 66b/5, 70a/6, 66b/2, 
80b/9, 86b/14, 86b/15, 89a/6, 91a/12, 91b07, 91b/12 

 

          ḥaḳḳından gel- Üstesinden gelmek, baş etmek: 91a/12, 91b/7, 91b/12 

 

ḥāḳan (a)  Eski Türklerde hükümdar mânasınadır: 95a/13 

 

ḥākī (f) Toprağa ait: 21a/5, 30a/6, 57a/13, 76b/15 

  

Ḥakīr Özel isim100a/9 

 

ḥāl (a) Hal, durum: 4a/9, 25a/6, 27b/1, 34b/11, 58a/6, 22b/13, 29b/14, 65b/2, 3a/9, 

61a/1, 61b/6, 69a/7, 90a/13, 31a/15, 80a/6, 90a/12, 72b/6, 27a/1, 31b/3, 61a/8, 96a/1, 

93b/5, 97a/14, 93b/11, 95a/3, 97a/3, 30b/14, 31a/15, 35b/11,75b/14, 93a/13, 95a/7 

 

 

ḥālā (a) Şimdi: 21a/4, 59a/15, 66b/7, 74a/10, 83a/8, 83a/11, 92a/2 

 

 

ẖalāṣ (a) Kurtuluş, kurtulma: 35b/10, 36b/10, 39b/9, 45b/15, 46a/1, 47a/4, 49b/9, 

50a/11, 50b/11,  58a/1, 20b/5, 29b/14, 58a/6, 62a/6, 72b/12, 65b/7, 66b/15, 68a/14, 

80b/8, 83b/13, 84b/9, 85a/5, 94a/14, 99b/13 

 

             ẖ. eyle- Kurtarmak: 94a/15 

  

             ẖ. it- Kurtarmak: 35b/10, 36b/10, 50a/11, 50b/11, 68a/14, 80b/8, 83b/13 

 

             ẖ. ol- Kurtulmak: 39b/9, 45b/15, 46a/1, 47a/4, 49b/9, 66b/15, 85a/5 

 

Ḫalil (Hz. İbrahim), Samimi dost. Sâdık dost. 83b/5 

 

Ḫalilullah Allah'ın dostu, Hz. İbrahim (A.S.): 84a/14, 

  

ḥāliṣāne (f) Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile: 84a/2 

 

ẖalḳ (a) İnsanlar: 58a/15, 62b/7, 98a/9, 99a/14 

 

ẖalḳa (a) Halka, Ortası boş dâire, ipten, telden veya mâdenden ufak kangal veya dâire: 

066a/08, 082a/06 

 

Hām-ı Dımaşki Şam şehri için söylenen bir söz: 21a/6 
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ḥammāl (a) (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam: 

2a/13 

 

ḥammām (a) Banyo, hamam: 002a/17, 96a/9, 96b/13, 97a/12, 97b/8, 2b/2, 3b/3, 4a/2, 

5a/1, 5a/2, 3a/12, 98b/5, 3a/10, 3a/13, 3b/11, 3b/2, 2b/5, 3b/11, 97a/11, 2a/2, 2a/9, 2a/3, 

2a/4, 97a/4, 96b/12, 96b/14, 2a/5 

 

ḥammāmcı Hamam işleten kimse: 97a/4, 97a/7 

 

Hāmān Peygamber Hz. Musa (A.S.) zamanındaki Mısır Fir'avununun vezirinin ismi 

(metinde benzetme amacıyla söylenmiş) : 62a/4, 62a/14, 63a/2, 63a/13, 64a/3, 64b/7, 

64b/10, 63a/3, 64b/7, 64b/12 

 

ḥamle (a) Atılma, saldırma, hücum etme: 24b/5 

 

             ḥ.eyle- Atak yapmak, saldırmak: 24b/5 

 

Ḥamza Özel isim: 2a/2, 4b/14, 5a/3, 2a/9, 21b/12, 56b/1, 98a/2, 98a/11, 85b/11, 94b/15, 

2a/1, 26b/7, 35a/13, 63a/15, 75b/15, 2a/4, 24a/4, 31a/1, 31b/14, 32a/3, 35a/4, 35a/9, 

35b/10, 91b/10, 23b/1, 27b/12, 79b/8, 79b/13, 83b/9, 84b/12, 86b/8, 86b/14, 25a/2, 

25a/10, 30a/1, 33a/13, 97a/12, 22a/3, 35b/5, 65a/1, 66b/7, 80b/3, 83b/13, 84b/7, 84b/12, 

86b/5, 94a/6, 96a/4, 79b/2, 65b/15, 26b/13, 65a/2, 88b/14, 90a/3, 91b/3, 93a/11, 94a/3, 

95b/12, 96a/2, 98b/11, 98a/4, 2a/5, 35b/6, 4b/5, 20b/11, 23a/3, 23a/13, 25a/7, 26b/12, 

29a/2, 29a/8, 29b/10, 30a/14, 63b/1, 65a/2, 65b/2, 68a/8, 83a/1, 98a/11, 4a/14, 22a/3, 

23b/4, 24a/4, 24a/14, 24b/13, 25a/9, 26a/5, 29a/8, 29b/5, 29b/7, 30a/8, 30b/9, 31a/14, 

31b/3, 32a/5, 34b/8, 66b/15, 73b/4, 73b/9, 78b/12, 80a/8, 80a/9, 81b/11, 82b/13, 83b/2, 

83b/7, 84a/1, 85a/1, 85a/4, 88a/2, 88b/12, 89a/12, 89a/15, 89b/12, 90a/8, 90b/15, 91a/6, 

91b/5, 91b/6, 91b/13, 92a/4, 92a/8, 92a/13, 92b/5, 92b/6, 93a/3, 93b/2, 93b/5, 94b/4, 

95a/6, 98a/3, 98a/10, 98b/2 

 

Ḥamza-nāme (a. f. b. i.) : İslâm kahramanlarından Hz. Hamza'nın yaptığı adı edilen 

işlere dâir yazılan destânî kitabın adı: 68a/12, 73a/11, 79b/10, 78b/8, 83b/1, 87b/3, 99b/7 

 

ẖān (f)  Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı: 

70a/03, 72a/10, 71a/12, 95b/4, 95b/6 

 

ḥançer (a) Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak: 81b/6, 
84b/10 

 

ẖāne (f) Ev: 64a/2 

 

ẖangi İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan 

soru sıfatı: 23b/14 

 

ẖarāb (a)Yıkma, bozma, virân etme, vîranlık, bayındırlığını bozma: 90a/12, 91a/9, 

99b/9 
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            ẖarāb it- Yıkmak: 91a/9, 99b/9 

 

ẖarāc (a) Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para, Müslüman olmayanların 

devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi: 1b/4, 1b/4, 2a/14, 3a/7, 20b/2, 20b/13, 24a/9, 
28a/15, 59b/5, 62b/1, 63b/3, 73a/13 

 

            ẖ. vir- Zorla para vermek: 24a/9 

 

ḥarām  (a) Dinen yasaklanmış olan, haram: 30b/6, 61a/2, 62a6, 69b/5, 91a/15 

 

ḥarām-zāde (f) Nikâhsız meydana gelen çocuk anlamında hakaret olarak kullanılan bir 

söz, piç: 35a/14 

 

ḥarb (a) Savaş: 92b/2, 93a/14 

 

ẖarbe (a) Kısa mızrak, süngü: 2b/4 

 

ẖarc (a) Harcanan para, masraf, vergi: 72b/3, 78a/5, 90b/14, 91a/2 

 

ẖardāl  (a) Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek 

macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılan madde: 33a/11 

 

ḥareket (a) Bir cismi veya vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma: 99a/13 

 

ḥarem (a) Herkesin giremeyeceği yer: 35a/12 

 

ẖarīr (a) İpek. İpekten yapılmış: 4a/3 

 

Hārun-ı Mıṣrī Özel isim: 21b/5, 23b/7, 23b/10, 24b/6 

 

Hārun Musa Peygamber'in (A.S.) yardımcısı ve büyük kardeşi: 22a/11, 24a/1, 24a/9, 

24b/10, 24b/12, 25a/1, 26a/13, 23a/12, 25a/3 

 

ẖās (a) Özgü, has, saf, özel: 2b/1 

 

ẖaṣilat (a) Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kâr. Mahsul. Îrad: 70a/6 

 

ẖasta (f) Sıhhati yerinde olmayan, bir rahatsızlığa uğrayan: 56b/6 

 

ḥasūd (a)  Çok hased eden: 27a/15 

 

ẖāş (f) Süprüntü, kırıntı, döküntü: 61b/5 

 

ẖaṭır (a) 1. Birine karşı duyulan saygı, sevgi: 63a/13, 68b/10, 73b/7, 79b/8, 2. Akıl, 
zihin, hafıza kuvveti: 4a/13, 60a/3 

 

ẖaṭtı (a) Bile, o derece, bir derecedeki: 35b/4, 84a/4 
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ẖātunı (a) Kadın: 85b/15, 86a/9 

 

ḥavā (a) Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu: 70a/3 

 

ḥavāle (a) Yollama: 22b/9, 24b/14 

 

               ḥ. eyle- Yollamak: 24b/14 

 

               ḥ. it- Yollamak: 22b/9 

 

ḥavli (a) Ölüm korkusundan kaynaklanan güçlü bir tepkiyle (bir eylem yapmak): 93a/1 

 

hāy İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir söz: 61a/13, 67a/12, 

80a/11, 86a/6, 84a/9, 88b/3, 89b/10, 94b/1, 94b/2, 96a/4, 97b/6 

 

ẖayāl (a) Hayal: 4a/13, 73a/13, 73a/15, 68b/1, 56b/3 

 

ẖayat (a) Yaşayış, ömür, hayat: 74b/15 

 

ẖayf (a) Yazık, vah vah: 95a/10 

 

ẖayır (a)Yok, öyle değil, olmaz anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz: 20b/1, 

29b/6, 30b/8, 32a/5, 57b/7, 67a/6  
 

ẖāyli (f) Çok fazla: 3a/11, 95a/14, 86a/4 

 

ẖayr (a) İyi, güzel neticelensin anlamında kullanılan bir söz: 34a/14, 75b/3, 75b/7, 

78a/5, 86a/5 

 

ẖayrān  (a) Tutkun, şaşkın: 29a/4, 32b/15, 33a/13, 77b/9, 66a/2, 69a/7, 69b/3, 70a/9, 

88a/1 

 

             ẖ ol-  Tutkun olmak, şaşkın olmak: 6b/11, 33a/13, 69a/7, 77b/9 

 

ḥayvān (a) Hayvan: 062b/11 

 

ẖazān (f) Sonbahar, güz: 25b/3 

 

ḥāżır (a) Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan: 2a/17, 3b/15, 023a/09, 
35a/1, 30b/12, 33a/2, 35a/1, 35b/6,  67b/8, 77a/14, 81b/5 

 

            ḥāżırbaş ol- Hazır halde beklemek, el altında bulunmak: 35a/1 

 

            ḥ. ol- Hazır hale gekmek: 3b/15, 30b/12, 33a/2, 35b/6, 81b/5 

 

            ḥ. it- Hazırlamak: 23a/9, 67b/8 
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hazırla- Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek: 4b/12 

 

ḥazīne (a) Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet: 2a/15, 59b/4, 

60b/11, 90b/10, 91a/3 

 

ẖażret (a) Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme: 23b/3, 

82b/12, 83b/5, 92a7, 100a/9 

 

ḥaẓẓ (a) Sevinç duyma. Hoşlanma. Zevklenme: 3b/5, 28b/14, 30a/13, 71b/12, 60b/8, 

64b/9, 70b/8, 76b/13 

 

             ḥ. eyle- Sevinç duymak: 28b/14 

 

             ḥ.it- Hoşlanmak. Zevklenmek: 30a/13, 71b/12, 60b/8, 64b/9, 70b/8, 76b/13 

 

heb Bütün, hiçbiri dışarı kalmamak üzere: 97b/9 

 

hedāyā (a) Armağanlar: 29a/2, 76a/12 

 

hedīyye (a) Armağan: 30a/10, 76b/6, 76b/13 

 

helāk (a) Yok olma, ortadan kalkma: 2a/6, 2b/12, 6b/8, 8a/05, 8a/12, 10a/11, 20b/3, 

22a/4, 23a/4, 26b/13, 36b/13, 38a/5, 38a/7, 39b/7, 39b/14, 40a/3, 41a/2, 41a/6, 41a/9, 

46b/5, 48a/3, 57b/4, 62a/9, 62b/2, 65a/4, 78b/5, 78b/14, 90a/15, 95a/6, 98a/5, 99b/11 

 

            h. eyle- Yok etmek, helâk etmek: 20b/3, 62a/9 

 

            h. it- Öldürmek, helâk etmek: 22a/4, 26b/13, 36b/13, 38a/5, 38a/7, 39b/7, 39b/14, 
41a/9, 46b/5, 48a/3, 62b/2, 65a/4, 78b/14, 99b/11 

 

             h. ol- Yok olmak, ölmek: 2b/12, 6b/8, 8a/5, 8a/12, 10a/11, 23a/4, 41a/2, 41a/6, 

78b/5, 90a/15, 95a/6, 98a/5, 

 

hele Sonunda anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz: 4b/3, 

5a/10, 6a/2, 6a/15, 8b/1, 8b/3, 8b/4, 10a/15, 17b/5, 30b/13, 31b/1, 33b/11, 33b/11, 58a/4, 

74a/13, 39a/3, 41a/7, 42a/2, 42a/11, 44a/9, 44a/13, 50a/4, 51b/2, 51b/13, 53a/12, 58a/4, 
74a/13, 81b/3, 81b/3, 83a/3, 89a/4, 89a/11, 90a/7, 90a/12, 90b/4, 91a/7, 94a/14 

 

hem (f) Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için 

özellikle, zaten, bir de, şurası da var ki anlamlarında kullanılan bir söz: 3a/13, 4b/2, 

20b/6, 24a/3, 24a/6, 33b/1, 60b/8, 60b/12, 70b/12, 71b/11, 79b/9, 79b/12, 80a/5, 82b/5, 

85b/13, 95a/9 

 

hemān (f) Çabucak, hemen: 2a/7, 4a/14, 20b/7 22a/10, 23b/14, 24b/2, 25b/9, 28a/12, 

78a/1, 80a/7, 80b/5, 23b/6, 23b/10, 24a/8, 33b/2, 34b/11, 35b/8, 58b/5, 58b/11, 59a/5, 

60a/9, 60b/10, 61b/1, 61b/14, 62a/10, 65a/14, 67a/8, 67a/12, 67b/9, 68b/11, 72a/6, 
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73a/1, 75b/3, 75b/6, 84b/11, 87a/2, 87a/5, 87b/7, 87b/14, 93a/7, 93a/14, 96a/3, 96a/12, 

96b/10, 97b/14, 84a/6 

 

hemşire (f) Kız kardeş: 87b/8 

 

hengâme (f) Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata: 

97a/15 

 

henüz (f) Az önce, daha şimdi, yeni: 95a/8 

 

hep (f) Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak: 79b/13, 

80b/14, 90b/14 

 

her (f) Öñüne geldiği ismin benzerlerini teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer 

tamamı anlamıyla: 2a/13, 3a/6, 28a/9, 28b/13, 32b/3, 58a/6, 58b/4, 59a/11, 61b/10,  

61b/13, 63b/4, 67b/8, 68a/2, 68a/5, 69a/14, 69b/1, 70a/7, 70b/12, 71a/1,  

71a/5, 71b/9, 72a/11, 72b/2, 74a/15, 78b/2, 79b/10, 82b/2, 88a/14, 90a/10, 96b/3 

 

ḥerīf (a) Adam: 60b/13, 61b/7, 62a/6, 62a/13, 66a/12, 78a/11, 95b/8, 96b/1, 97b/1, 

97b/2, 97b/7 

 

herkes (f) İnsanların bütünü: 32b/8, 33a/3, 33a/8, 35a/6, 72a/13 

 

ḥesāb (a) Hesap tutma: 32b/4, 59a/13, 60a/7, 72a/4, 72b/5, 74b/5 

 

hey Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz: 28b/5, 30b/10, 31b/4, 

70b/13, 88b/11, 89b/12 

 

hey’et (a) Hal, durum: 58b/1 

 

hezār (f) Bin: 94a/2 

 

ḥıfz (a) Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza: 33b/14 

 

ẖız Sür'at, çabukluk: 98b/9 

 

Ḫıżır (a) Hızır aleyhisselâm, Hz. Mûsâ döneminde yaşayan, kendisine ilâhî bilgi ve 

hikmet öğretilen kişidir: 92a/7 

 

Ḫicāz (a) Arabistan’da Mekke ve Medine’nin yer aldığı kutsal bölge: 31a/11, 90b/6 

 

hiç (f) Asla, hiç: 5a/2, 27a/10, 28a/14, 63b/14, 80a/4, 89b/3, 90a/4, 32a/6, 56b/15, 57b/4, 

76a/1 

 

ḥikāye, ḥikāyet (a) Anlatma, nakletme: 27b/6, 77b/5, 98b/1 

 

             ḥ. eyle- Anlatmak, nakletmek: 27b/6 
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             ḥ. it- Anlatmak, nakletmek: 77b/5 

 

ḥikmet (a) Bilgelik, sebep: 66a/3, 83a/4 

 

ẖilāfet (a) Aykırı, zıt: 85a/12 

 

ẖilʿat (a) Kaftan: 21a/1, 21a/12, 58a/7, 64b/12, 71b/12, 72b/8 

 

ẖīle (a) Düzen, oyun: 4b/1, 22a/10, 22a/13, 23a/4, 24b/1, 27b/13, 28b/7, 28a/12, 63b/6, 

59b/6, 63b/12, 63b/4, 64b/7 

 

          ẖ. it- Aldatmak: 22a/13, 63b/4, 64b/7 

 

ẖīlekār (f) Düzenbaz, hileci: 1b/8, 2a/16, 3b/8, 4a/7, 35b/2, 94b/1 

 

Ḥimār Özel isim: 25a/15 

 

                  (Bkz)Yemen-i Ḥ. 25a/15 

 

himmet (a) Yardım: 60a/10, 88b/2 

 

              h. eyle- Yardım etmek: 88b/2 

 

Hin Hindistan: 25b/1 

 

Hind Hindistan: 31a/11, 27b/5, 90b/6 

 

Hindistān Hindistan: 58a/11, 63a/14 

 

ẖirām (f) Salınarak eda ve naz ile yürüme: 81b/10 

 

  

ḥiṣār Kale. Etrafı istihkâmlı yer: 81b/14, 82a/3 

 

ḥiss (a) Duymak. Farkına varmak. Duygu: 94a/6 

 

          ḥ. eyle- Bir şeyi idrak edip şuur hâsıl eylemek: 94a/6 

 

ẖiẕmet (a) Görev, vazife: 3a/3, 4a/4, 4a/5, 75a/12, 30a/1, 31b/13, 59a/12, 75a/12, 70b/1, 

24a/12, 87b/10, 22b/12, 87b/9 

 

            ẖ. it- Görev yapmak, vazife yapmak: 75a/12, 

  

ẖōd (f) Kendi: 24a/7, 32b/11, 69a/9, 72a/4, 61a/2, 88b/9, 88b/10 

 

ẖōr (f) Değersiz, önemi olmayan, aşağı: 88a/9 
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ẖoş (f) Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren: 22b/4, 24b/10, 29b/4, 30a/12, 34a/11, 

59a/14, 68a/15, 63a/5, 62b/9, 64a/9, 67a/13, 70b/10, 71b/14, 77a/13, 79b/9, 57b/13, 
28b/5, 98b/2, 82a/9, 89a/4, 89b/10 

 

ẖoşça (f-t) İyice, güzel şekilde: 72a/7 

 

            ẖoş gel  Geleni iyi karşılamak, güzel söz söylemek: 29a/11, 62b/9, 84a/9 

 

ẖoşluḳ Hoş olma durumu, hoş görünüş, güzellik, iyilik: 22b/13 

 

ẖoşnut Hiçbir yakınması bulunmayan, bir kimseden, bir davranış ya da durumdan 

memnun bulunan: 25b/11, 99a/14 

 

ẖūb (f) Hoş, güzel, iyi: 88a/12 

 

ẖavf (a) Korku, korkutmak: 31b/5, 58b/3 

 

           ẖavf eyle- korkutmak: 31b/5 

 

ẖuddām (a) Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler: 71a/8, 82a/12 

 

Hum-ı Dımaşḳi Özel isim 21a/6 

 

ẖūn (f) Kan, öldürme, öç: 25b/5 

 

ẖurd (f) Kırık, küçük: 61b/14 

 

           ẖ. eyle- küçük parçalara ayırmak: 61b/14 

 

ẖurde-ẖāş (f) Param parça, kırık dökük: 61b/5 

  

ḥurmā (f) Bir sıcak iklim meyvesi: 32b/4 

 

ḥuṣūṣ (a) Konu: 22b/1, 26b/9, 28a/6, 28b/2, 87b/6, 91a/2 

 

ẖużūr (a) Dirlik, baş dinçliği, göñül rahatlığı, rahatlık, erinç: 27b/11, 77a/2, 30a/2, 

56b/1 

 

ḥürmet (a) Saygı: 62b/12, 63a/4, 67b/6 

 

               ḥ. it- Saygı göstermek: 67b/6 

 

               ḥ. eyle- Saygı göstermek: 63a/4 

 

ẖürmetsizlik Saygısızlık: 62b/12 
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ẖüsrev (f) Hükümdar, şah: 58a/10 

 

ẖüsrevāni (f) Hükümdara layık: 92b/4 

 

ḥüzün (a) Gam, keder, sıkıntı: 79a/13, 88a/11 

 

 

 

                                                               -I- 

 

 

ʿırāḳ (a) Uzak: 33a/14, 56b/2, 87b/13 

   

ʿIraḳī (a) Iraklı: 31a/7 

 

ısı Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının 

artmasına yol açan fiziksel enerji: 98a/14 

 

ıṣmarla- Ismarlamak işi, sipariş etmek: 2b/7 

 

ışıḳ Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, 

şavk: 89b/8 

 

ıẕṭırāb (a) Acı: 76a/3, 92a/11 

 

 

                                                                   -İ- 

 

ibn  (a)  Oğul: 65b/9 

 

İbrāhim (a) Hazret-i İbrahim (as) Özel isim: 83b/5, 86b/2, 87b/3 

 

İcāzet (a)  İzin: 2a/7, 82b/7, 81a/3 

 

              icazet al- İzin almak: 82b/7, 81a/3 

 

icmāl (a) Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek: 
63b/10 

 

iç Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış 

karşıtı: 2b/11, 23a/9, 32b/2, 56b/14, 56b/7, 66a/8, 69b/1, 80a/13, 80b/2, 89b/1, 89b/15, 

91b/15, 92a/3, 93a/11, 96b/5, 97a/12, 97b/8, 25a/14, 57a/7, 59b/8, 59b/10, 89a/13, 

96b/2, 69a/5, 80a/13, 82a/1 

 

iç- Bir sıvıyı ağza alıp yutmak: 21a/15, 33b/9, 29a/14, 33b/7, 66a/11, 77b/15, 82a/7, 
63a/12, 28b/11, 77b/10, 
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içerü İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı: 2a/9, 4b/4, 58b/6, 81a/6, 89a/14, 88a/6, 97a/1, 

97a/15 

 

içün Amacıyla, maksadıyla: 4b/11, 87a/11, 56b/12, 91a/2, 98a/10, 99a/6, 100a/7, 

100a/8,  

 

içür- İçmesine yol açmak, içmesini sağlamak: 34b/2, 64a/8, 84b/2 

 

 

 

idi Bilinen geçmiş zaman ek fiili: 2a/15, 3a/9, 4a/9, 4a/11, 4b/10, 5a/3, 20b/2, 21a/5, 

21a/7, 21b/3, 21b/5, 21b/6, 22a/1, 22b/10, 25b/13, 34b/11, 35a/10, 35a/15, 56b/6, 
56b/16, 32a/10, 59a/9, 60a/2, 60a/13, 60a/15, 62a/4, 63a/9, 63b/12, 63b/13, 65b/2, 

67a/10, 67b/8, 72a/6, 72a/14, 72b/2, 74a/4, 77b/15, 78a/14, 78b/1, 78b/2, 78b/5, 79a/11, 

82b/1, 84b/1, 84b/11, 85a/11, 85b/2, 85b/5, 86a/10, 87a/11, 87a/12, 88a/4, 88a/11, 

90a/14, 93a/6, 64b/1, 79a/3, 60a/7, 60b/1, 71b/14, 72b/12, 72b/11, 79b/1, 93b/15, 

94b/11, 95a/9, 95a/15, 95a/10, 94a/7,  

 

ifāde (a) Anlatmak. Söylemek: 80a/6 

 

             ifade eyle- Söylemek: 80a/6 

ifrād (a) Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek: 63b/2 

 

            ifrāt et- Haddinden geçmek: 63b/2 

 

ihmāl (a) Ehemmiyet vermemek. Yapılması lâzım bir işi sonraya bırakma. Dikkatsizlik. 

Başlayıp bırakmak. Terk etmek: 90a/6 

 

             ihmāl et- Önem vermemek: 90a/6 

 

iḥsān (a) Bağışlama, yardım etme, lütuf: 58a/7, 71b/2, 64b/13, 72a/12, 77a/3, 90b/11 

 

 

           iḥsān et- Bağışlamak, yardım etmek: 58a/7  

 

iḥsān eyle- Bağışlamak, yardım etmek: 64b/13, 72a/12, 90b/11 

 

iḥtimāl (a) Olasılık: 31b/4 

 

iḥtirāz (a) Çekinme, sakınma: 28b/3, 35b/4 

 

iẖtiyār (a) Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı, seçme: 67a/8, 69b/13, 70a/2 

 

iken Zarf-fiil eki: 21b/8, 22b/7, 22b/8, 59b/8, 62a/8, 83b/8, 90a/11, 98a/10 
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iki Birden sonra gelen sayının adı: 3b/7, 20a/14, 21a/5, 21b/4, 22b/2, 23a/14, 23b/3, 

23b/5, 32b/11, 33a/4, 33a/7, 59a/3, 61b/2, 61b/8, 66b/8, 79b/15 

 

ikindi İkindi: 58a/14. 

 

ikişer İkişer: 34b/2. 

 

iḳlīm (a) Ülke, diyar: 22b/7, 24a/7, 73b/2, 83b/2 

 

ikrām (a) Saygı ve hürmet: 94a/1 

 

                 ikrām eyle- Saygı ve sevgi göstermek: 94a/1 

 

iḳrār (a) Benimseme, onama, kabul, tasdik, karar vermek: 22b/14, 23a/2, 30a/12, 

31a/13 

 

            iḳrār it-  Karar vermek: 22b/14, 31a/13 

 

ile Birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan iki ögeyi birbirine bağlamaya 

yarayan bir söz: 1b/6, 2a/15, 3a/1, 3a/2, 3a/8, 3b/7, 3b/8, 3b/14, 4a/7,  

4a/11, 20a/13, 21a/8, 22a/11, 22b/9, 22b/13, 23b/5, 24a/6, 24b/1, 26a/13,  

28a/15, 29a/1, 29a/4, 30a/5, 30a/6, 30b/6, 31b/9, 31b/10, 32a/14, 32b/15,  

34b/8, 35b/11, 56b/1, 57a/5, 57a/6, 58b/1, 59a/12, 61a/5, 62a/7, 62b/5,  

63b/7, 64b/8, 64b/10, 65a/10, 65b/9, 67a/1, 67b/5, 67b/14, 68b/8, 70b/6,  

71b/1, 71b/6, 71b/8, 71b/15, 72a/11, 73a/8, 74b/12, 75b/10, 76a/15, 76b/5,  

77a/4, 77b/2, 78a/8, 79a/3, 79a/6, 79a/10, 79a/13, 80a/1, 80a/15, 80b/1,  

81b/9, 81b/14, 82b/6, 84a/12, 84a/13, 84b/1, 85a/14, 85b/6, 85b/12, 86a/3,  

86a/6, 87a/1, 87a/12, 87b/5, 88b/12, 91b/4, 96a/1, 98a/2, 98a/10, 99a/13,  

99b/4, 99b/14, 100a/1 

 

ilerü Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, ileri: 59a/9 

 

ilet- Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek: 61a/4, 64a/5 

 

illā (a) Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde: 23b/15, 94b/9 

 

iltifāt (a) İlgi gösterme, rağbet etme: 24a/2, 64a/6 

 

             iltifāt et- İlgi göstermek: 24a/2, 64a/6 

 

iltiyām (a) Yaranın kapanıp iyi olması: 29a/13 

 

iltiyām eyle- Yara kapanmak: 29a/13 

 

īmān (a) Din, inanç: 3a/9 

 

ʿimāret (a) Mâmur etmek, şenlendirmek, bayındırılık: 60a/14 
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imdi Bu hâlde, böyle olduğu hâlde, buna göre, özetlemeye ve toparlamaya işâret eder: 

4b/15, 20b/7, 24b/5, 27a/11, 28a/9, 28a/10, 30a/12, 57a/4, 60a/6, 61a/15, 26a/9, 66b/11, 

68b/3, 62b/2, 68a/15, 75b/2, 75b/8, 77a/7, 77a/9, 83b/15, 84b/3, 88b/1, 89a/4, 94b/6, 

98b/2, 70b/12, 79b/7, 85a/9 

 

imiş Öğrenilen geçmiş zaman ek fiili: 65a/11, 66b/4 72a/5, 83b/3, 86a/11, 88a/03, 

89a/11, 94b/3 

 

imkān (a) Mümkün olmak. Olacak hâlde bulunmak: 74a/8 

 

imtilā’ (a) Dolma. Dolgunluk: 30b/2 

 

               imtilā’ ol- Dolgun olmak: 30b/2 

 

İn (a) Mağara: 69a/15 

 

in- Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek: 3b/11, 25a/2, 62b/8, 82a/2, 89b/8, 

90b/2, 96b/3 

 

ʿinād (a) Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim: 31b/8 57b/8, 94b/11 

 

              ʿinād it- İnat etmek: 31b/8, 94b/11 

ʿ.  

inan- Bir şeyi doğru olarak benimsemek: 28a/14, 70a/5, 85b/1, 28a/14 

 

ʿināyet  (a) İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf: 88a/4 

 

              ʿināyet it- İyilik yapmak: 88a/4 

: 

incin- Çarpma, sıkışma, burkulma vb. etkenlerle vücudun bir yeri ağrı verir duruma 

gelmek: 62b/1 

 

indir- İndirmek: 82a/2 

 

inkār (a) Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma: 74b/8 

 

            inkâr it- Yalanmak: 74b/8 

 

inṣāf (a) Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: 90a/1 

 

insān (a) İnsan: 65a/11, 25b/5 

 

insānlıḳ İnsan olma durumu, insaniyet: 28a/15 

 

İnşā’allāh (a) Allah’ın izniyle: 83a/4, 100a/4 
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intiḳām (a) Öç: 64b/2, 80a/7, 86a/12, 86b/3, 65a/5, 86a/15, 86b/6 

 

                 intiḳām al- Öç almak: 64b/2, 80a/7, 86a/12, 86b/3, 65a/5, 86a/15, 86b/6 

 

ir- Ermek, ulaşmak: 58a/13, 33b/3, 68b/1 

 

irtesi Ertesi gün, sabahleyin: 26a/1, 57a/8 

 

irtiḳāb(a) Hile yapma: 63b/13,073a/13, 86a/4 

 

               irtikāb it- Hile yapmak: 63b/13, 73a/13, 86a/4 

 

iṣābet (a) Doğru düşünmek, matluba uygun iş işlemek: 31b/12 

 

ise Olunca, olursa, olsa da, -ince, -diği için, -diği vakit: 2a/9, 4a/4, 4a/9, 20b/3, 21b/15, 

28a/10, 28b/8, 30a/11, 30b/5, 31b/3, 35b/2, 60b/9, 63b/11, 64a/3, 64a/13, 67a/4, 70b/13, 

71a/5, 78b/2, 79a/6, 79b/7, 83b/15, 86b/11, 88a/4, 88a/9, 89a/5, 89a/15, 90a/10, 91a/5, 

93a/12, 96a/5, 96b/2 

 

İsfendiyār Özel isim: 67a/10, 68a/4, 68b/2, 70a/15, 75b/12, 76a/3, 77b/13, 81a/6, 81b/9, 

83b/11, 84a/12, 88a/8, 91b/9, 95a/13 95b/12, 96a/13, 96b/6, 97b/11, 97b/13, 97b/15, 

98a/7, 98a/13, 99a/10, 67b/3, 70b/2, 97a/10, 98b/5, 99a/2, 68a/1, 91b/3 

 

İsim (a) İsim, ad: 35b/7, 82b/12, 86a/10, 94a/4 

 

iskele (it) Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru 
uzanan yer: 66a/7 

 

İskenderiye Mısır'da bir şehir: 65b/13, 66a/4 

 

İslām (a) Hz. Muhammed (sav)’in insanlığa tebliğ ettiği, Allah tarafından gönderilen 

son din, Müslümanlık: 92a/11, 83b/14, 25b/14, 94b/12 

 

İsmāʿīl (a) Hazreti İsmail (as) Özel isim: 87b/03 

 

iste- İstek duymak, arzulamak: 58b/12, 89b/15, 27a/2, 97b/7, 74b/13, 24a/15, 66a/1, 

62b/13, 79b/6, 59a/14, 76b/11, 3a/12, 69a/14, 98b/4 

 

İstefonos (y) Özel isim: 31a/3 

 

İstiḥāḳ Özel isim: 25a/13, 23b/15 

 

istirāḥat (a) Dinlenme, rahatlanma: 3a/14, 25b/15, 99a/15 

 

iş Çalışma, uğraşma: 2a/15, 3a/8, 4a/9, 85a/6, 33a/1, 68b/9, 73b/6, 26a/5, 27b/9, 27a/7, 

33a/13, 28a/1, 75a/15, 32b/4, 83a/5, 89b/12 
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               iş eyle- Çalışmak: 26a/5, 27b/9, 28a/1, 75a/15 

 

işāret (a) Bir nesneyi, bir durumu belirten şey, belirti: 77b/11, 84a/15, 86b/14, 87b/07, 

87b/9, 88b/4, 92b/14 

 

               işāret eyle-  İşaret etmek: 87b/9 

 

               işāret it- Göstermek, işaret etmek: 88b/4, 92b/14 

 

 

işit- Duymak: 64a/4, 73a/10, 90a/8, 66a/14, 67a/7, 75a/2, 76a/8, 80b/8, 84a/6, 90b/15, 

96a/2, 73b/12, 73b/15, 22a/7, 79a/4, 34b/15, 83a/14, 61a/14, 61a/10, 76b/9, 80b/06, 

82b/15 

 

işle- Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek, iyi çalışmak: 74b/10 

 

ʿişret (a) İçki içme: 35a/10, 66a/9, 67b/7, 77b/4, 82b/6, 87b/1 

 

            ʿişret it- Eğlenmek, yiyip içmek: 35a/10, 66a/9, 87b/1 

   

            ʿişret eyle- Eğlenmek, yiyip içmek: 67b/7, 82b/6 

 

iştāh (a) Yemek yeme isteği: 32b/14 

 

işte Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık: 

1b/2, 2b/13, 20b/5, 22a/1, 27a/4, 27b/3, 28a/8, 30a/3, 31a/13, 34a/12, 59b/15, 63b/7, 

64b/8, 65b/8, 69a/14, 71a/3, 78a/6, 78b/6, 79a/1, 82a/2, 84b/5, 84b/8, 87a/12, 94a/1, 

94a/3, 94a/10, 99b/5, 67b/1, 75a/14, 75b/14  

 

iştihā (a) Açlıktan gelen yemeğe karşı fazla isteklilik: 60a/2, 58b/11 

 

it- Etmek, eylemek, yapmak: 2a/4, 3b/4, 2a/1, 2a/2, 20a/15, 20b/8, 20b/13, 20b/15, 

21a/10, 21b/10, 21b/13, 22a/4, 23a/1, 23a/9, 23a/13, 25a/9, 25a/11, 25a/13, 25b/15, 

26a/1, 26a/7, 26a/9, 28b/1, 29a/9, 29a/12, 29a/13, 30a/13, 31b/8, 33b/5, 33b/10, 34b/13, 

34b/15, 35a/12, 58a/8, 59b/6, 59b/13, 59b/15, 63b/2, 63b/4, 65a/4, 65a/15, 65b/14, 

66a/2, 66a/13, 66b/3, 67b/6, 70a/4, 70b/8, 71b/12, 72a/10, 72b/4, 73a/6, 73a/13, 75a/6, 

2a/10, 27a/2, 29b/5, 29b/3, 30b/4, 33a/8,  59a/3, 62b/10 78b/2, 57b/15, 58a/7, 59a/5, 

64a/7, 96b/7, 97b/13, 99a/3, 99a/9, 99a/10, 99b/1, 99b/9, 99b/11, 99b/12, 2b/4, 2b/7, 

2b/14, 3a/1, 3a/4, 3a/5, 4a/5, 63b/3, 76b/7, 76b/9, 76b/13, 77a/4, 77a/12, 77a/14, 77b/5, 

77b/6, 77b/12, 78b/1, 80b/8, 81b/11, 82b/5, 84b/11, 86a/12, 88b/6, 89a/6, 91a/8, 91a/9, 

92a/1, 92a/8, 92a/12, 92b/14, 93a/2, 95a/10, 20a/15, 22b/4, 26a/10, 28b/5, 29b/3, 

30b/10, 3b/1, 28b/11, 31b/7, 21a/8, 22a/9, 22a/13, 27b/3, 23a/3, 27a/12, 28a/5, 34a/8, 

62b/2, 74a/6, 84b/10, 78b/8, 85a/4, 32a/11, 86a/6, 64b/9, 73a/15, 75b/13, 74b/8, 85a/4, 

94b/12,  91a/9, 95b/1, 74b/8, 87a/10, 83b/12, 28a/15, 82a/9, 83b/14, 82a/9, 85a/8, 90a/5, 

90a/6, 68a/14, 23b/12, 85a/10, 27b/4, 27b/10, 35b/11, 58a/9, 62a/12, 71a/5, 71b/3, 

73a/5, 73a/15, 74b/6, 78b/14, 84b/9, 86a/8, 86b/7, 87b/1, 95b/11, 97a/9, 97b/1, 30a/10, 

89a/4, 35b/4, 72a/13, 78b/3, 86b/1, 3b/10, 86a/5, 82b/12, 84a/2, 85b/13, 90b/12, 86a/7, 
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59a/12, 66a/5, 82b/8, 23a/3, 35a/10, 62b/13, 66a/9, 35a/4, 27a/9, 66b/14, 72b/3, 2b/9, 

94b/10, 86b/3, 24a/6, 68b/4, 86b/9, 97b/15, 86a/1, 87b/6, 83a/9, 74a/11, 22a/5, 83b/13, 

99a/15, 24b/2, 26b/13, 92a/5, 76a/9, 80a/7, 77a/10, 3a/15, 85a/3, 94b/12, 97a/6, 98b/4 

 

ʿār it- 23a/1  

 

ʿarż it- 3a/5, 75a/6 

 

ʿazm-ı rāẖ it- 11b/3, 23a/13 

 

bahāne it- 30b/4 

 

berdār it- 94b/10 

 

cemʿ it- 29b/3, 43a/2 

 

ceng it- 27a/2, 48b/7 

 

cevāb it- 35a/12, 55a/7, 55b/4 

 

dāʿvā it- 78b/3 

 

daʿvet it- 2a/2, 3a/1, 30a/10 

 

devr it- 53a/2, 54b/12, 59b/13 

 

duʿā it- 21b/10, 33b/10, 51a/2, 51a/2 

 

edā it- 6a/14 

 

emr it- 2b/9, 71a/05 

 

ferāmuş it- 90a/6 

 

feryād it- 34b/13, 40a/15 

 

fetḥ it- 91a/8, 92a/5 

 

fikr it- 44b/14, 66a/5, 76a/9, 86b/1 

 

ġā’ib it- 74b/6 

 

ġayret it- 65a/15 

 

ẖaber it- 13a/13, 77a/10  

 

ḥabs it- 37a/4, 73a/15 
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ẖalāṣ it- 35b/10, 36b/10, 50a/11, 50b/11, 68a/14, 83b/14 84b/10 

 

ẖamle it- 17a/5, 17a/8 

 

ẖarāb it- 91a/9, 99b/9 

 

ḥareket it- 10b/3 

 

ẖaṭa it- 16a/7 

 

ḥaẓẓ it- 30a/13, 47a/11, 49a/3, 64b/9, 70b/8, 71b/12, 76b/13 

 

ḥāżır it- 23a/9 

 

helāk it- 22a/04, 26b/13, 38a/5, 38a/7, 39b/7, 39b/14, 41a/9, 46b/6, 48a/3, 

55b/13, 56a/4, 65a/4,  

78b/5, 78b/14, 99b/11 

 

ḥesāb it- 9a/7, 10b/8, 60a/7 

 

ḥikāye it- 77b/6 

 

ẖīle itüp- 43a/12, 59b/6, 63b/4 

 

ḥizmet it- 4a/5, 8a/3, 59a/12 

 

ḥużūr it- 47b/14 

 

ḥükm it- 20a/10 

 

ḥürmet it- 62b/12, 67b/6 

 

ifrād it- 63b/2 

 

ihmāl it- 90a/6  

 

iḥtirāz it- 35b/4 

 

iḥsān it- 58a/7, 90b/12 

 

iʿlām it- 37a/5 

 

iltifāt it- 64a/7 

 

ʿinād it- 31b/8  
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inṣāf it- 19b/2 

 

irsāl it- 45a/7 

 

irtiḳāb it- 73a/13 

 

 istirāḥat it- 3a/15, 25b/15   

 

işāret it- 40b/6, 77b/11, 92b/14 

 

ʿişret it- 35a/10, 66a/7, 87b/1 

 

ḳabūl it- 19a/10, 29a/9 

 

ḳasb it- 11a/4  

 

ḳasd it- 44a/5, 86a/12 

 

ḳatl it- 24b/2, 85a/8, 86a/8 

 

ḳayd it- 74b/8  

 

kerem it- 60a/7 

 

kesād it- 92a/12 

 

ḳıyās itüp- 50b/12 

 

luṭf it- 29a/12 

 

menʿ it- 16b/7, 16b/10, 17a/2, 

 

medḥ it- 83a/9 

 

muḥabbet it- 19b/6, 77b/5 

 

muvāffaḳat it- 28b/1, 84b/11 

 

müşāvere it- 20a/15, 26a/9, 45a/13, 75b/13 

 

naḳl it- 077a/12 

 

naṣīb it- 86b/11 

 

naṣiḥāt it- 9a/12,  

 

niyāz it- 49b/10, 89a/7 
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ʿözr it- 29a/13  

 

pāk it- 11b/13 

 

peydā it- 2a/2 

 

rāvī it- 47b/2 

 

reml it- 57b/15 

 

riʿāyet it- 58a/8 

 

ṣabr it- 7a/5, 80a/7 

 

ṣafā it- 3b/4 

 

sefer it- 74a/11 

 

serdār it- 21b/13 

 

şeb-hūn it- 13a/11 

 

şefāʿat it- 83b/14 

 

şehīd it- 35a/4, 40a/14 

 

şikāyet it- 97a/6 

 

su’āl it- 87a/10, 92a/1 

 

şükr it- 59b/15 

 

taʿcüp it- 66a/2, 70a/4 

 

taʿmīr it- 11b/14 

 

ṭarḥ it- 50b/2  

 

 taʿyin it- 2b/7, 23a/4, 43a/3 

 

tebessūm it- 88b/6 

 

tedārik it- 22a/5  

 

tedbīr it- 66b/14  
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teessüf it- 80b/8 

 

teklīf it- 2a/5 

 

temāşa it- 3b/10, 33a/8, 82b/8 

 

teslīm it- 11a/7, 20b/8, 21a/10, 28a/15, 29b/3, 41b/7, 45b/13 

 

tevāḳḳuf it- 87b/6 

 

tevbe it- 19a/9 

 

ʿuryan it- 25a/11, 25a/13 

 

vacib-ül vücūd it- 81b/11 

 

yāġma it- 13b/13   

 

żiyāfet it- 2a/1, 3a/4, 20b/13, 73a/6 

 

żabṭ it- 19a/5, 48b/13, 50b/3 

 

zaḥmdār it- 18a/15, 25a/9, 48b/10 

 

żuhūr it- 10b/2, 10b/4, 23b/12, 55b/11, 92a/8 

 

itʿām (a) Yemek yedirmek. Doyurmak. Taam vermek: 58a/6 

 

ittifāḳ (a) Anlaşma, uyuşma, bağlaşma: 3a/9, 76a/1 

 

iyi Beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan: 94b/11 

 

iyilig Karşılık beklenilmeden yapılan yardım: 27a/9, 27a/10, 85b/13, 72a/7, 95a/14 

 

ʿizzet (a) Büyüklük, yücelik, ululuk: 77a/3, 84b/13, 63a/4, 26b/4, 30a/6 

 

 

 

                                                         -K- 

 

ḳabā (a) Üste giyilen elbise, cübbe, kaftan: 24b/12 

 

Kaʿbe (a) Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti 

yapılırken tavaf edilen kutsal yer: 30b/7 

 

ḳabūl (a) Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma: 29a/9, 094b/12, 85a/4 
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             ḳ it- Kabul etmek: 29a/9, 94b/12, 85a/4 

 

ḳaç Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı: 26b/6, 70a/13, 

74b/2, 74b/12, 75b/14, 87a/6, 96a/7,  

 

ḳaç- Kurtulmak, yakayı sıyırmak, firar etmek: 25b/12, 26a/3, 70a/7, 58b/3, 74b/12, 

95a/4, 96a/8, 96a/8, 97b/9 

 

ḳaçġın Bir işten ya da bir yerden kaçmış (kimse): 61a/1 

 

ḳaçır- Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak: 62b/3 

 

ḳad, ḳadd (a) Boy: 58a/15, 65b/8 

 

ḳadar (a) Ölçüsünde, derecesinde: 22b/5, 29a/6, 30a/10, 31b/6, 31b/15, 32b/11, 35a/3, 

35a/7, 35b/5, 60a/8, 69a/4, 69a/9, 71a/4, 71a/9, 72b/3, 73b/8, 74b/11, 75a/10, 81b/1, 

83a/1, 83a/2, 84b/7, 87b/4, 89b/13, 89b/14, 91a/5, 91b/11, 93a/11, 93a/12, 94a/1, 62b/11 

 

ḳadeḥ (a) İçki içmeye yarayan ayaklı bardak: 34b/2, 66a/12, 82b/9, 82b/9, 82b/11,  

 

ḳaḍı (a) Kadı: 33b/14, 69a/13, 88a/11, 91b/11 

 

ḳadın Hatun, hatun kişi, kadın:092b/1, 91b/10 

 

ḳādir (a) Güçlü, gücü yeter: 83a/11, 88b/5, 91b/11, 98b/14, 88b/9, 24b/6 

 

Ḳāf (a) Masallarda adı geçen, arzın etrafını kuşatan dağın adı: 58b/1 

 

ḳafes (a) Aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme: 35b/11, 

56b/7, 57a/6, 57a/8, 59b/11, 63b/7, 59b/13, 59b/7, 61a/3 

 

ḳaftanı Daha çok göñül almak ve mükâfatlandırmak için giydirilen üstlük, süslü elbise: 

86b/4 

 

ḳaġıd (f) Kâğıt: 27a/11 

 

ḳāẖr (a) Derin üzüntü veya acı, sıkıntı: 64b/12 

 

ḳā’il (a) Söyleyen. Anlatan. Nakleden. Söz sahibi. İnanmış: 56b/8, 71a/6, 58a/4 

 

ḳāḳ- İtmek, vurmak: 61a/10, 61a/12 

 

ḳal- Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek: 29a/12, 34b/9, 86b/15, 33a/11, 74a/7, 

74a/15, 57a/5, 25a/6, 84a/6, 84b/15, 84b/15, 90b/2, 80b/12, 79b/10, 63a/7, 80a/2, 73a/5, 

90a/2, 65b/7, 65b/12, 72a/2, 74b/3, 74b/13, 91b/13, 97a/2, 97b/9, 33a/3, 34a/13, 34b/5, 
27b/10, 72a/13, 74b/7, 95b/13, 78a/1, 82b/10, 89b/1, 89b/2, 57b/5, 98a/9, 97a/1 
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ḳalʿa (a) Kale: 1b/3, 1b/4, 63b/4, 68a/5, 74a/6, 77a/11, 77b/1, 80a/12, 81a/15, 93b/5, 

75a/13, 75a/14, 76a/14, 35a/4, 81b/14, 30a/5, 20a/13, 67b/15, 84b/14,  

 

ḳalb (a) Göñül, kalp: 31a/15 

 

ḳaldur- Yukarıya doğru hareket ettirmek, yukarıya doğru götürmek, yükseltmek: 89a/5, 

89a/5, 86b/11, 88a/15, 88b/5, 88b/10, 63a/14, 89a/8, 65b/5 

 

ḳalım Yok olmayıp var olarak kalma durumu, var olma, yaşamını sürdürme: 67a/3 

 

ḳalḳ Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak: 86b/3, 96a/11, 21a/13, 

23a/13, 29a/1, 29b/7, 30a/13, 32b/10, 33b/6, 73a/8, 77b/2, 85b/7 

 

ḳaltabān (f)  Pezevenk, namussuz: 91a/11 

 

ḳamçı Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı: 25b/9 

 

ḳameriyye (yun.) Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı 

sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk: 69b/7 

 

ḳāmet (a) Boy, endam: 58b/1, 62a/12 

 

ḳaml(e) (a) Bit, kehle: 34b/8 

 

ḳan Damarlarda dolaşan hayat sıvısı: 25a/4, 61a/11, 79a/2, 69a/9, 71a/8, 79b/8, 93b/1, 

99b/4 

 

ḳanadı Hayâli bir kahramanın uçmasını sağlayan uzun tüylü ve açılır kapanır bir çift 

organ: 32b/9 

 

ḳanda Nerede, nereye: 12a/1, 20a/7, 21a/2, 25b/10, 60b/13, 63a/7, 69a/9, 76a/5, 81a/9, 

83a/8, 87a/8, 95a/1, 95a/1, 99b/4 

 

ḳandīl İçinde zeytinyağı, gazyağı gibi sıvı bir yakıt ve fitil bulunan kaptan oluşan 

aydınlatma aracı: 80b/5, 91b/15 

 

ḳanġı Hangi: 28a/9, 61b/13, 88b/7 

 

ḳanı Hani: 23b/12, 69b/8, 70a/14, 73a/7, 79a/7, 84a/11 

 

ḳap- Birdenbire yakalayarak, çekerek almak: 25a/10, 61b/4, 61b/10, 62a/11, 93a/7 

 

ḳapa-Bir açıklığı örtmek için bir şeyi, açık yerin üzerine getirmek: 85b/4, 96b/1 

 

ḳapak Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne: 86b/10 

 

ḳapalı Açık olmayan, kapanmış durumda olan, açılmamış: 80a/15 
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ḳapḳara Çok kara, her yanı kara, simsiyah: 96b/7 

 

               k. it- Simsiyah etmek: 96b/7 

 

ḳapu Kapı: 95b/13, 80a/14, 98a/3, 82a/10, 85b/7, 85b/6, 92a/2, 81a/15, 33b/14, 86b/10, 

94b/14, 82a/4, 86b/8, 85a/15, 92a/6, 58b/6, 85b/3, 85b/8, 88a/6, 92b/9, 83b/12, 85b/4 

 

ḳār (f) Fayda, kazanç: 31b/7 

 

ḳara İyi nitelikte olmayan, uğursuz, sıkıntı verici, kötü: 62a/13 

 

ḳara (a)Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: 69b/13 

 

ḳaraca  Rengi karaya, yakın olan, esmer: 88a/9 

  
ḳarār (a) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: 1b/5, 28b/10, 

32a/13, 25a/6, 84a/6, 84b/10 

 

     ḳ. eyle- 1b/5, 28b/10, 32a/13, 84b/10 

 

ḳarın Mide, karın: 32b/12, 33b/8, 60a/4, 33b/12, 60a/6, 60b/1, 90b/1 

 

ḳardeş Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların 

birbirine göre adı: 69b/1 

 

ḳarındaş Kardeş: 23a/14, 25a/5, 87a/15, 87a/1, 86b/6, 99b/15 

 

ḳarış- Birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek: 82a/12 

 

ḳarşu Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi, karşı: 1b/6, 20b/5, 

78b/11, 70a/14, 87a/12, 91a/12, 63a/3, 93b/2, 84a/7, 92a/15, 93b/9, 20b/11, 23a/14 

 

              ḳ. gel- Boyun eğmemek, baş kaldırmak: 63a/3, 93b/2,  

 

ḳarşula- Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak: 3b/9, 21a/9, 26b/3 

 

Ḳarūn  Özel isim: 21b/6, 22a/11, 23a/11, 25a/5, 26a/13 

 

ḳaṣaba (a) Kasaba: 62a/3, 58a/15 

 

ḳaṣd (a) Kasıt: 35b/1, 86a/12, 99b/5, 99a/13 

 

             ḳ. it- Zarar vermek: 86a/12, 

 

kāse  (f) Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk: 3b/14, 33b/7 
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ḳaṣḳ (Fr) Çarpmalardan başı korumak için giyilen başlık: 25b/9 

 

ḳaşıḳ Yiyecekleri ağza götürmeye yarayan saplı sofra aracı: 79a/7 

 

kāşke (f) Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek: “Ne olurdu, olsa idi.” gibi hasret 

ve pişmanlık belirtir: 56b/11 

 

ḳat Katman, makam, mevki: 72b/5, 80a/13, 81a/15, 92b/2 

 

ḳat- Eklemek, karıştırmak: 34b/1, 64a/9, 82a/9, 87a/7, 97a/5 

 

ḳatı Sert: 35a/14 

 

ḳaṭır Erkek eşekle kısrağın çiftleşmesinden doğan ve kendisi doğurmayan bir yük 

hayvanı: 69a/10 

 

kâtib (a) Bir büyük kimsenin yanında veya bir resmî dâirede yazı yazmakla vazifeli olan 

memur, yazıcı, bitikçi: 71a/7 

 

ḳatl (a) Öldürme: 10b/13, 18a/14 24b/2, 27b/3, 40b/1, 42a/14, 44a/9, 44a/10, 65b/3, 

47b/6, 83a/15, 85a/8, 86a/8 

 

             ḳ. eyle- Öldürmek: 10b/13, 18a/14, 40b/1, 42a/14, 44a/9 47b/6, 65b/3, 83a/15 

 

             ḳ. it- Öldürmek: 24b/2, 27b/3, 85a/8, 86a/8 

 

ḳavim (a) Kavim, ulus: 34a/2, 76a/1 

   

ḳavuş- Bir araya gelmek, birleşmek: 60a/10 

 

ḳayd (a) Endişe, gaile, telaş: 30b/5, 74b/7 

 

ḳaynat- Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak, fokurdamak, ısınmak: 94a/10 

 

Ḳays bin Nuʿmān (a) Özel isim: 31a/6 

 

Ḳayṣer Özel isim: 1b/5, 2a/6, 3a/11, 4b/5, 1b/6, 2a/9, 3b/9, 4a/7, 4a/11, 4b/4, 4b/9, 5a/3, 

2b/15, 3a/2, 3a/15, 5a/9, 5b/3, 6a/4, 6a/8, 7a/4, 7b/2, 7b/8, 7b/11, 8a/3, 8b/5, 9a/6, 9a/8, 
9a/10, 10b/12, 11a/14, 11b/2, 12a/3, 12a/11, 19b/9, 19b/10 

 

ḳazan- Kazanç sağlamak: 90b/13 

 

kebāb (a) Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et: 33a/5 

 

kefil (a) (Kefâlet. den) Birisinin bir borcu ifâsı lâzım gelirken, ifâ etmediği takdirde, o 
borcu ifâyı kendi üzerine alan kimse. Kefâlet eden kimse: 68a/6 
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keklik Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve 

gagası kırmızı renkte bir kuş: 33a/5 

 

kelām (a) Söz: 4a/12, 31b/8, 82b/15 

 

kelle Koyun, kuzu ve keçinin pişirilmiş başı: 63a/12 

 

kem (f) Noksan, eksik: 86a/2 

 

kemāl (a) Olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik: 80a/5 

 

kemend (f) Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan 
ucu ilmekli uzunca ip: 81b/14 

 

kemer (f) Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel 

bağı: 29b/11, 65b/9, 88a/10, 88b/14, 72b/6 

 

kenar (f) Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: 34a/7, 28b/9, 66a/6, 

93a/3, 87a/15 

 

kendü İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan döñüşlülük zamiri, 

zat: 1b/7, 69a/6, 81b/14, 82a/12, 85b/1, 82a/2, 24b/3, 24b/9, 25a/1, 27a/1, 31a/14, 31b/9, 

33a/1, 63a/6, 69b/6, 72a/11, 76b/5, 87a/6, 92b/1, 95b/8, 99a/6, 99a/3, 27a/8, 67b/12, 

76b/1, 25b/7, 30a/9, 95b/8, 82a/11, 97b/13, 24b/4, 93a/5, 64b/8, 74b/7, 77a/5, 92b/6, 

69b/7, 93a/2 

 

kerāmet (a) Cömertlik, kerem, velîlerin gösterdikleri olağandışı hal: 69a/12 

 

kere (a) Defa: 82b/10 

 

kerem (a) Cömertlik: 23a/7, 30b/3, 59a/9, 60a/7, 63a/12, 72b/8, 79b/1, 83a/12, 69a/5 

 

kes- Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak: 23b/1, 

79b/11, 83b/1, 56b/11, 56b/12, 56b/16, 73a/1, 94a/8 

 

kesād (a) Alış veriş durgunluğu. Kıtlık. Eksiklik. Verimsizlik: 92a/12 

 

kese Yıkanırken kir çıkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, 

cep biçiminde bez: 3a/13 

  

kesici Kesme işinde kullanılan araç: 61a/2 

 

kestür- Kesmek eylemini yaptırmak, kesmesini ya da kesilmesini sağlamak: 58a/14 

 

ketḥüdā (f) Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların 

birtakım işlerini gören kimse, kâhya: 69b/6, 71a/7 
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kez Defa, kere, sefer: 4b/3, 20a/14, 23a/6, 26a/13, 27a/5, 27a/8, 27b/6, 28b/1, 29a/7, 

29b/9, 29b/15, 32b/5, 34b/5, 34b/14, 35a/7, 35b/8, 56b/4, 59a/2, 61a/8, 61b/6, 62a/1, 

62a/14, 67b/9, 69a/6, 69a/7, 70a/13, 71a/10, 72a/11, 74b/5, 75a/2, 76b/11, 77a/5, 78a/1, 

78b/10, 085b/5, 85b/15, 86a/5, 86a/11, 86a/14, 87a/13, 87b/1, 88a/12, 89b/5, 92b/8, 

92b/14, 93a/1, 93a/15, 96b/12, 97b/11, 98a/9 

 

kezālik (a) Aynı şekilde: 81b/8 

 

ḳıl İplik biçiminde herhangi bir deri uzantısı, tüy: 65a/3 

 

ḳıl- Yapmak, etmek: 28b/8, 30a/7, 2a/17, 72a/1, 25b/5, 34a/15, 25b/7, 34a/4, 25b/15, 

100a/8, 29a/10, 68b/1 

 

āşinā ḳıl 90a/2 

 

ẖātta ḳıl 46b/9 

 

ḥāżır ḳıl 2a/17 

 

ḥile ḳıl 9b/1 

 

iṭāʿat ḳıl 9b/5 

 

muṭālaʿ ḳıl 25b/7 

 

müşerref ḳıl 30a/7, 72a/1 

 

riʿāyet ḳıl 29a/10 

 

ser-duʿā  ḳıl 100a/8 

 

tabī ḳıl 18b/1 

 

yaġma ḳıl 25b/15   

 

ḳılıç Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, 

çelikten silah: 24b/14, 24b/13, 25a/11, 29b/11, 81b/8, 93a/6 

 

ḳır- Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak: 85a/1, 90a/3, 28a/1, 59b/12, 59b/13, 

85b/6, 85b/7, 98b/15 

 

ḳırk Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı: 2b/15, 2a/10, 62a/2, 68b/14, 70a/8, 89a/1 

 

ḳırḳıḳ Az kesilmiş sakal veya saç: 66a/12 

 

ḳısım (a) Cin, tür, soy: 71b/4 
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ḳıṣḳan- Yerinde olmayı çok istemek, imrenmek: 23a/15 

 

ḳıṣṣa (a) Ders alınması gereken kısa hikâye: 23b/3, 27b/5, 57b/2, 88a/2 

 

ḳış Sonbaharla ilkbahar arasındaki soğuk mevsim: 74a/11, 75b/4 

 

ḳışla Kışı bir yerde geçirmek: 33b/14, 74a/12 

 

ḳıtır Doğru olmayan, düzmece, uydurma, yalan söz, haber vb: 32b/6, 69a/10 

 

ḳıṭmir Hakir ve küçük olan şeylerde mesel olmuştur: 72b/3, 90b/3 

 

kıyāfet  (a) Giysi: 72a/9 

 

ḳıyāmet (a) Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı: 66b/6, 83b/13 

 

ḳıyās (a) Karşılaştırma, oranlama, mukayese: 26b/5 

 

ḳız Dişi çocuk: 22b/13, 78b/5, 70b/15, 74a/15, 91a/13, 71b/10, 78b/4, 86a/13, 88a/12 

 

ḳız- Öfkelenmek, sinirlenmek: 63b/1, 71b/10, 97b/8, 78b/1, 78b/9, 86a/9 

 

ḳızar- Kızıl, kırmızı renk almak: 61a/11 

 

ki (f) Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz: 1b/2, 

2a/1, 2b/3, 2b/7, 2b/10, 3a/13, 3b/12, 4a/2, 20b/2, 20b/8, 22a/1, 22a/2, 22b/4, 22b/6, 

23a/8, 24a/11, 25a/1, 25b/7, 28b/2, 25b/12, 26b/10, 26b/11, 26b/12, 27a/7, 28a/14, 

28b/8, 28b/13, 29b/12, 30a/5, 30a/11, 30b/8, 31a/2, 33b/15, 34a/11, 35a/3, 35a/14, 

35b/1, 56b/2, 56b/15, 57a/5, 61a/2, 61a/8, 61b/5, 63a/15, 65b/1, 65b/9, 68a/5, 68a/7, 

68a/8, 68b/6, 68b/11, 68b/1, 69a/5, 70b/11, 71b/2, 72a/11, 72a/13, 72a/14, 73a/10, 

73b/2, 74b/4, 74b/5, 74b/13, 74b/14, 79a/3, 79a/4, 80b/9, 82a/9, 82b/12, 84b/7, 85a/4, 

85a/10, 85b/7, 86a/7, 87a/12, 88a/3, 89a/7, 89a/15, 89b/3, 89b/14, 90a/4, 91b/11, 92b/1, 

92b/15, 93a/9, 93b/1, 94a/3, 95a/4, 95b/11, 96b/11, 97b/8, 97b/15, 98a/6, 99a/15 

 

ḳīl (a) söz: 72b/9 

 

kilid Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma 

aleti: 69a/2 

 

kilidle- (Kapı) kilitlemek: 80a/15 

 

kim “Hangi kişi? Anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde 

kullanılan bir söz: 22a/14, 23b/15, 24a/3, 24a/5, 24b/4, 25b/3, 27a/7, 21b/10, 64b/3, 

28a/6, 29a/4, 30b/1, 30b/10, 32a/1, 32a/8, 32b/6, 33a/8, 33a/10, 34b/4, 34b/8, 35b/5, 

35b/6, 59a/10, 66a/5, 83a/1, 83a/7, 70a/2, 60a/13, 61a/4, 62a/13, 64b/3, 60b/12, 70a/10, 

62a/11, 71b/9, 72a/11, 72b/2, 78b/2, 79b/10, 81b/14, 82a/4, 83a/9, 83b/6, 87b/9, 87b/11, 

88a/14, 93b/12 
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kimesne Kimse: 62a/5, 89b/7, 25b/8 

 

kimse Kim olduğu bilinmeyen şahıs ve insan: 30b/8, 33b/2, 68a/9, 68a/12, 69a/15, 

70a/8, 80b/13, 83a/3, 83b/2, 83b/9, 84b/4, 87a/8, 88a/2, 92a/3, 62b/6, 21b/8, 62b/6, 

84a/1, 88a/1, 31b/8, 68a/11, 76a/6, 85b/1, 89a/1, 99a/12, 74a/5 

 

kise (f) Cepte taşınan, akçe koymaya yarayan küçük torba: 2a/14, 3a/7 

 

kişi Şahıs, zat, nefer: 60b/15, 66b/9, 81b/9, 87a/1, 88b/12, 59a/15, 86b/10, 70b/15 

 

ḳo- Koymak, bırakmak: 31a/14, 4b/13, 68b/12, 69b/5, 62a/12, 4a/4, 76b/6, 89a/9, 

58b/14, 95b/7, 61b/8, 68a/6, 26a/12, 27a/1, 64a/11, 64b/15, 85a/9, 93b/1, 94b/15, 92b/3, 

92b/4 

 

ḳoca Yaşlı, ihtiyar, pir, yüksek, büyük, ulu: 33a/6, 70b/10, 72a/3, 88a/9 

 

ḳol İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm: 32b/11, 

33b/3, 61b/2, 63a/8, 32a/12 

 

ḳoltuġ  Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer: 69b/15, 71a/14 

 

ḳon- Bir yerde kalmak, konuk olmak: 22a/8, 21a/15, 20a/14, 32b/10, 1b/5, 26b/4, 32a/15 

 

ḳondur- Yerleştirmek: 1b/7 

 

ḳonuḳ Misafir: 30a/9 

 

Ḳonsṭanṭin (os) İstanbul’un isimlerinden bir tanesi: 70b/7, 74a/14 

 

ḳor- Bırakmak, kormak: 2a/13, 68a/3, 83a/14 

 

ḳorḳ- Korkmak, endişe etmek: 75a/1,22b/4, 35a/3, 33b/15, 68b/2, 30b/9, 22b/12, 92b/10 

 

ḳorḳaḳlıḳ Korkak olma durumu: 31b/6 

 

ḳorḳu Bir tehlikenin varlığı ve yaklaşmakta bulunduğu düşüncesinden kaynaklanan 

duygu: 80b/15, 58b/13, 68a/13, 94a/6, 80a/1, 30a/11 

 

ḳoş- Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek: 64a/12, 75a/7, 84a/10 

 

ḳov- Bulunduğu yerden ayırıp çıkarmak, uzaklaştırmak, sürmek: 27b/2 

 

ḳoy- Yerleştirmek, bir yere bırakmak: 2b/4, 3a/7, 78a/3, 81b/10, 87b/15, 95a/6 20b/11, 

34a/7, 59b/7, 61a/3, 65a/12, 66b/13, 67b/12, 69b/8, 82a/11, 85a/2, 85a/5, 85a/6, 96b/12 

 

ḳoydur- Birinin bir şeyi bir yere koymasını sağlamak: 2a/14 
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ḳoyul- Koyma işine konu olmak: 33a/8 

 

ḳoyuvir- Koy- fiilinin tezlik hâli: 86a/2, 85b/12 

 

kömür Siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt: 

96b/6 

 

kör Görme engelli: 28a/7 

 

ḳubbe (a) Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet: 2b/12, 91b/15 

 

ḳuça Kucak: 25a/4 

 

               ḳ. düş- Kucağına düşmek:25a/4 

 

ḳul Hizmetçi, köle: 64a/4, 60b/14, 62b/15, 74b/12, 88b/15 

 

ḳulaḳ İşitme organı, kulak: 4a/8, 4a/8, 76b/9, 95b/15 

 

ḳullan- İş gördürmek, hizmette bulundurmak, çalıştırmak: 23a/4 

 

ḳumandan Askerlik, komutan: 68a/5 

 

ḳumaş Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: 68b/15, 71a/1 

 

ḳur- Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek: 

3a/6, 77b/4, 82a/6, 66a/10, 23a/10, 28b/10, 31b/10, 63a/11 

 

ḳurtar- Felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak: 20b/9, 81a/10, 65a/1, 

86b/5, 93a/15, 94a/9 

   

ḳurtul- Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak: 94b/8, 85a/10, 94b/9, 59b/1,84b/15, 

59b/14, 61a/5, 64b/6, 93a/5 

 

ḳuru Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: 34a/1 

 

ḳuruca Biraz kuru: 88a/9 

 

ḳurul- Toplanmak, bir araya gelmek: 34a/4 

 

Ḳusem Özel isim: 69b/1 

 

ḳuṣūr (a) Eksiklik, noksan, hata: 29b/10 

 

ḳuş Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, 

iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı: 25b/13, 32b/9, 80b/1 
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ḳuşan- Beline kuşak, kılıç, kemer vb. şeyler bağlamak: 81b/6, 81b/8, 87a/2 

 

ḳuşluḳ  Günün sabahla öğle arasındaki bölümü, kuşluk vakti: 24b/12 

 

kūtā (a) Bir hurma cinsi:  32b/3 

 

ḳutlu Uğurlu: 2b/6 

 

ḳuvvet  (a) Güç: 25b/9, 27b/13, 88b/11, 95b/9, 24a/3, 88b/7 

 

ķuyu Kazılmış delik, çukur: 2b/3, 80b/2, 88a/7, 80b/4, 91b/1, 88a/14, 89a/13 

 

ḳuzu Koyun yavrusu: 33a/4 

 

küçük Yaşı az, genç: 98b/3, 99b/2, 89a/2 

 

küffār (a) Müslüman olmayanlar, kâfirler: 93b/1, 25b/14 

 

kül Yanan şeylerden artakalan toz madde: 96b/6 

 

külẖān (f) Hamam ocağı. Hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer: 96a/11, 96b/11, 

96b/2, 96b/5, 97b/5, 97b/6 

 

Külẖānbeyi Hamam ocağının sahibi: 96a/10 

 

külẖāncı Hamam ocağını yakan kimse: 96b/1, 96b/9, 97a/8, 97b/5, 98a/12, 96b/8, 

96b/10, 96a/13 

 

küp Topraktan yapılmış, ağzı dar büyük kap, testi ve kavanozun büyüğü: 92b/4 

 

küstaḥ Arsızlık, edepsizlik, terbiyesizlik, edepsizce atak gösterme: 29a/12 

 

 

                                                       -L- 

 

 

lā (a) Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda 

kullanılır: 66b/3 

 

laʿin (a) Lanetlenmiş, melun: 4a/12, 35a/5, 27b/3, 34b/1, 86a/6, 61a/13, 61b/3 

 

lābüd  (a) Savsaklanması, geri bırakılması mümkün olmayan, gerekli, kaçınılmaz, 

zarûrî: 2a/3, 3a/3, 3b/6, 28b/6, 93a/5  
 

lakin (a) Ama, fakat: 3b/2, 12b/7, 16a/3,  49b/14, 56b/15, 79b/11 
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lāle (f) Lâle denen meşhur çiçek: 25b/5 

 

lāle-zār (f) Lale bahçesi: 93b/2 

 

laṭīf (a) Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden: 75a/15 

 

lāyıḳ (a) Uygun, değer, yakışır: 98b/3, 64a/14,  

 

lāzım (a) Gerek, gerekli: 4b/10, 42b/15, 68a/4 

 

Lendühā Özel isim: 59a/14, 57a/9, 58b/14, 59a/2, 60b/5, 58b/5, 65a/4, 58b/10, 60a/11, 

62b/7, 59a/7, 64b/10, 99b/12, 56b/5, 57a/6, 57b/2, 58a/11, 61b/11, 62a/15, 62b/14, 

63a/6, 63b/1, 63b/11, 64b/6, 65b/6, 61a/9, 64a/7, 57b/11, 61b/10, 65a/3, 62b/9, 63a/4, 

58a/15, 64a/11, 64b/14, 65a/11, 22a/3, 23b/4, 25a/15, 31a/2, 31b/14, 32a/3, 26b/5, 

34b/8, 58a/1 

 

levḥ (a) Üzerine yazı, resim vb. yazılıp çizilebilen düz satıh, “levha”: 92a/15 

 

Leys Özel isim (Yemeni L.-i Yedevi): 31a/8 

 

libāçe (f) Elbise, libâs: 98b/7 

 

libās (a) Giysi: 4b/12, 81b/7, 69b/5, 82a/15 

 

līk (f) Lâkin, amma, ancak, fakat: 72a/6 

 

lisān (a) Konuşulan dil: 68a/12 

 

loḳma (a) Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum: 33a/4 

 

luṭf (a) İyilik, yardım, ihsan, inayet: 29b/5, 29a/11, 60a/6, 78a/7, 71b/13 

 

             l.eyle- İyilik yapmak: 60a/6 

 

             l. it- Yardım etmek: 29b/5, 29a/11 

 

 

                                                          -M- 

 

 

maʿadā (a) Başka, kalan, geçen, gayrı, fazla: 2a/13, 3a/6, 20b/6, 69a/15 

 

Maʿdi Özel isim(ʿÖmer M.): 31a/3, 34a/3, 25a/15, 32b/10, 33a/15, 90a/10, 90b/9, 

32b/14, 90b/7, 32b/6, 33b/8  

 

mā’īl (a) Hevesli, istekli: 72b/11, 86a/13 
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            m. ol- İstekli olmak: 86a/13 

 

            m. it- İstekli hale olmak: 72b/11 

   

mādem (a) Müddetçe, ….dıkça, madem: 74b/14 

 

maderān (f) Annece. Anaya yakışır surette: 1b/8, 2a/16, 3b/8 

 

mağrib (a) Batı, batılılar: 2a/10,  2a/5 

 

maġrūr (a) Gururlu: 24a/4 

 

maḥal (a)Yer: 3a/15, 23b/5, 34a/15, 2b/9, 4a/6, 25a/10, 25b/6, 57a/1, 85b/8, 65b/7 

 

maḥkūm (a) Aleyhinde hüküm verilmiş olan. Dâvayı kaybedip cezalanan: 74a/7 

 

maḥpus, maḥbūs (a) Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse): 83a/11 

 

maḥsebe (a) Şüphe etme, şüphelenme, sanma: 10b/14 

 

maẖṣūṣ (a) Özgü: 29b/13, 92b/6 

 

maʿhūd (a) Vaad edilen. Söz verilen. Belli olan: 98b/11 

 

maḳām (a) Kat, huzur: 3a/3, 3b/8, 66a/11 

 

māl (a) Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz 

varlıkların bütünü : 24a/15, 57b/11, 57b/15, 72a/4 72a/14, 72b/13, 74b/1, 74b/4, 

74b/7, 91a/4, 98b/14, 20b/8, 21a/10, 26b/12, 29b/2, 29b/10, 71a/3, 74b/13, 91a/5, 

93b/14, 74b/14, 74b/11, 75b/1, 2a/14, 3a/7, 75b/6, 93b/10, 75a/8, 91a/1, 22a/15, 70b/5, 

72a/10, 99a/7 

 

mālik (a) Sahip: 22b/8 

 

maʿlūm (a)  Belli olan, bilinen: 20b/5, 32b/5, 68a/11, 63b/9 

 

mār (f) Yılan: 92b/2 

 

mār-gīr (f) Yılan tutan, yılan tutucu: 12b/12, 12b/13, 13b/5, 15a/5, 15a/13, 18a/6, 31a/9 

 

maḳarr (a) Karardan gelir, kara yeri, merkezi yer, meclis: 31b/10 

  

mārṭavāl (argo) Uydurma söz ya da haber, yalan, palavra: 60b/3 

 

maṣāl (a) Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, 
çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen 

olağanüstü olayları anlatan söz: 60b/8, 60b/3 
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maslāḥat (a) İş, mesele, husus: 1b/8, 30a/3, 73a/2 

 

mā-verd (a) Gülsuyu: 69a/4 

 

meclīs (a) Toplanılacak, oturulacak yer: 34a/11, 35a/6, 75b/8, 77b/4, 82a/5, 87a/15, 

31b/10, 35b/1, 34a/7, 34a/5, 82a/14 

 

Medāyin (a) Sasanî devletinin başşehri, Slesifon. Yedi şehirden oluştuğu için “şehirler” 

anlamına gelir: 99b/11, 64a/12, 65b/10, 91a/10 

 

meded (a) Yardım: 80a/3, 88b/3, 94b/2, 96a/4 

 

medḥ (a) Övgü: 83a/7, 83a/9 

 

            m. eyle- Övmek: 83a/7 

 

            m. it- Övmek: 83a/9 

 

meger (f) Oysa: 62a/3, 67a/9, 67a/15, 81a/10, 78b/7, 82a/15, 82b/3, 85b/11, 95b/11 

 

mekān (a) Yer: 75b/11, 76b/5, 77b/1, 81b/4 

 

Mekke  (a) Mekke ya da Mekke-i Mükerreme, Arap Yarımadası’nın Hicaz Bölgesi’nde 

yer alan, Kabe-i Muazzama ve Harremi Şerif’i bünyesinde barındıran kutsal şehir: 

78b/7, 23b/12, 99b/14 

 

mektūb (a) Yazılı, yazılmış kâğıt, mektup: 28a/9 

 

mellāḥ (a) Gemici, denizci: 67a/10, 83b/11, 88a/8, 95a/13, 95b/12, 68b/4, 76a/3, 81a/6, 

91b/10, 77b/12, 69a/6, 67a/5, 96a/13, 96b/6, 98a/13 

 

melʿūn (a) Lanetlenmiş: 2b/13, 27a/15, 35a/14, 93a/4 

 

menʿ (a) Engel olma, alıkoyma: 15b/15, 16a/1, 16a/2, 16a/14, 16a/15, 16b/7, 24b/8, 

24b/10, 24b/15 

 

 m. eyle- Engellemek: 15b/15, 16a/1, 16a/2, 16a/14, 16a/15, 16b/10, 17a/2, 24b/8, 

24b/10,  24b/15 

, 

            m. it- Engellemek: 16b/7, 16b/10, 17a/2 

 

menṣūb (a) Nispet edilen, ait, bağlı: 64a/7 

 

Menzer Özel isim (Gaşmişam Menzer): 31a/6 

 

merd (f) Yiğit, cesur: 34b/15, 31a/7, 62b/9, 82b/11 
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merdān (f) Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler: 4a/7, 4a/11, 26b/5, 23b/8, 98a/15, 99b/9 

 

merdāne (f) Erkeğe yakışan: 24a/1 

 

merḥabā (a) Bir selamlaşma sözü: 67a/12, 89b/10 

 

mertebānı (a) Çanak çömlek: 33a/06 

 

mertebe (a) Derece, miktar: 62b/11, 83a/15 

 

mest (f) Sarhoş, kendinden geçme: 34a/14, 87a/4 

 

           m. ol- Sarhoş olmak: 34a/14 

 

meşʿale (a) Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan 

değnek: 85b/9, 87a/7, 87a/12 

 

meşgūl (a) Bir işle uğraşan, iş görmekte olan: 2a/9, 2a/11, 2b/2, 26a/15, 29b/8, 31b/11 

   

              m. ol- Bir işle uğraşmak: 2a/9, 2a/11, 2b/2, 26a/15, 29b/8, 31b/11 

 

Meştū Özel isim: 64b/4 

 

mevcūd (a) Var olan, bulunan her şey: 28a/8 

 

Mevlā (a) Yüce yaratan, Allah: 30b/12 

 

meydān (a) Alan: 23b/15, 91b/14, 98b/10, 80a/11, 23b/13, 23b/10, 78b/1 

 

meyl (a) Eğilim: 88a/12 

 

           m. eyle- Yönelmek: 88a/12 

 

meyve (f) Yemiş: 34a/5 

 

mı, mi Soru edatı: 57a/10, 57b/5, 62b/10, 63b/15, 68a/3, 71b/15, 76b/1, 79b/6, 87b/9, 

89b/4, 89b/13, 60b/14, 70a/6, 72a/7, 75a/9, 74a/12, 76b/3, 24a/11, 64a/1, 64a/1, 68a/4, 

90a/1, 70b/11, 24b/1, 27b/10, 28a/3, 60b/4, 63b/15, 65b/15, 73b/10, 79b/6, 89b/13, 

95b/4, 95b/5, 97b/7, 3a/10, 76b/10, 81a/8, 73b/11, 62a/6, 69a/11, 93b/10, 66a/15, 84b/4 

 

Mıṣır Mısır: 73a/15, 21a/14, 22a/14, 25b/2, 21b/2, 25b/10, 26a/1, 28a/11, 29a/1, 29a/5, 

29b/11, 32a/2, 34a/1, 34a/2, 65b/5, 99b/4, 99b/12, 21b/1, 26b/2, 58a/8, 59b/5, 63b/5, 

66a/3, 73a/14, 73b/13, 85b/13, 91a/8, 92a/10, 29b/1, 65a/9, 23a/12, 58a/5, 68b/6, 32b/4, 

28b/15, 99b/9, 28b/11, 80a/5, 90a/4, 85a/2, 87b/9, 89b/3 

 

Mıṣri Mısır halkı: 21b/2, 24b/6, 25a/5, 21b/5, 21b/6, 23b/7, 23b/10, 33b/12 
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miftāḥ (a) Anahtar: 85a/14, 85a/15, 85b/2, 85b/4, 86b/4, 87a/5, 88a/5 

 

mihr (a) Aşk, şefkat, muhabbet: 65a/2, 91a/13, 99b/13, 88a/15 

 

miḳdār (a) Parça, kısım, değer, derece: 3a/14, 66a/9, 98a/12, 96b/3, 81a/2, 23b/11, 

29a/5,59a/8, 75a/7, 96a/8 

 

minnet (a) İyiliğe karşı duyulan şükür hissi: 77a/1, 84b/8 

 

mīr (f) Amir. Bey. Baş. Kumandan. Vâli: 29b/10 

 

misāfīr (a) Konuk: 33b/1, 95b/15 

 

misk (a) Bir cins güzel koku: 69a/3 

 

Molla (a) Efendi, hoca, Medrese talebesi: 92b/10 

 

Muānnid (a) İnadcı. Muânid: 094b/11 

 

muḥabbet (a) Sevgi, sevme, sohbet: 3a/4, 76b/10, 77a/5, 83a/1, 88a/3, 2a/12, 30a/2 

 

muḥaddisān (a) Haberleri nakledenler, hadis bilginleri: 1b/1 

 

muẖāḳḳaḳ (a) Tahkik olunmuş, hakikati, gerçekliği, doğruluğu belli olmuş; doğru: 

86b/15 

 

muḥal (a) İmkansız: 2a/4 

 

muḥālefet (a) Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık: 21a/7, 

66b/14 

 

                 m. it- Karşı davranışta bulunmak, karşı çıkmak: 21a/7, 66b/14 

 

muḥallebi Süt, şeker ve pirinç ununun kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı: 33a/6 

 

muhayya (a) Yüz, vech: 77a/14 

 

                   m. it- Yüz vermek: 77a/14 

 

muẖkem (a) Sağlam, sağlamlaştırılmış: 80a/14 

 

muḳābil (a) Bedel, karşılık: 22a/9, 24a/1, 25a/7 

 

     m. ol- Karşı, karşıda bulunmak: 25a/7, 22a/9, 24a/1 

 

muḳaddem (a) Önceden: 21b/15, 22b/12, 26b/11 
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muḳarreb (a) Büyük zât veya padişah gibi kimselere hizmette yaklaşmış olan: 3a/1, 

3b/7, 35b/9, 68a/10 

 

muḳarrer (a) Kararlaştırılmış, kesin: 28a/6 

 

muḳayyed (a) Kayıtlı, bağlı: 22a/8, 58b/5 

 

               m. ol- Kayıtlı olmak: 22a/8, 58b/5 

 

Muḳbil (a) Mübarek, kutlu: 72a/1, 31a/4, 65b/9, 67a/15, 72b/6, 88a/10, 88b/14, 66b/9, 

69b/14, 70a/2, 71b/6, 71b/8, 71b/13, 73a/4, 75b/12, 76b/4, 77a/9, 77b/13, 81b/7, 84a/12, 

88b/1, 89a/6, 81a/6, 71b/12, 76a/13, 89a/10, 65b/12, 67b/3, 69b/6, 83b/10, 65b/10, 67b/2 

 

mum (f) Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek 

genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı: 89b/7, 89a/13 

 

muntaẕar (a) Ümid ile gözlenen. Beklenen. Gözetilen: 77a/15 

 

                  m. ol- Ümitle gözleneni beklemek: 77a/15 

 

murād (a) İstek, arzu: 3a/10, 5a/8, 10a/9, 15a/10, 18a/14, 20b/2,  26b/14, 32b/8,  33b/1, 

33b/8, 38b/10,  39b/6, 43a/1, 47a/6, 50a/2, 58b/15,  60a/3, 62b/2, 62b/5 64b/15, 70b/6, 

70a/7, 74b/2, 74b/5, 74a/13, 80a/6, 84b/9, 86b/3, 98b/4 

 

             m. eyle- İstemek, arzu etmek: 3a/10, 5a/8, 39b/6, 43a/1 

 

             m. it- İstemek, arzu etmek: 26b/14, 74b/5, 84b/9, 98b/4 

 

muraṣṣaʿ (a) Değerli taşlarla süslenmiş: 29b/11 

 

muṣāẖābet (a) Konuşma, sohbet etme: 77b/5 

 

muṣāḥib (a) Pâdişâhların husûsi hizmetinde bulunanların her biri: 73a/9 

 

muṣannaʿ (a) Sonradan yapılmış. Sanatla ve düzgün yapılmış olan. Sanatkârane 

yapılmış olan. Usta elinden çıkmış olan 2a/17 

 

muṣīrr (a) İsrar eden israrci: 78b/2 

                                                                                 

muṭṭālaʿ (a) Gelecek yer: 25b/6 

 

muʿteber (a) İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen: 62b/4 

 

muʿtemed (a) Kendine güvenilen. İtimad edilen kimse. Kendinden emin olunan. 

Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan: 85b/2 
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mutlu sevinçli: 71a/10 

 

muvafāḳat (a) Uygun görme, onama, kabul etme: 84b/11, 28b/1 

 

 m. it- Uygun görmek: 84b/11 

 

muvāffaḳ (a) Başarılı: 67b/10, 99b/3  

  

muvāfıḳ (a) Uygun: 67b/14 

 

mübārek (a) Mübarek: 71b/14, 71b/15, 28b/9, 32a/7, 76b/14 

 

müdārā (a) Dost gibi görünme. Yüze gülme: 26a/12 

 

müdhiş (a) Dehşet veren, korkutan: 87a/4 

 

müferraḥ (f) Rahatlanmış. Sıkıntıdan, üzüntüden kurtulmuş: 3b/3, 3b/9, 4a/2, 5a/1 

 

müfsīd (a) Bozan, bozguncu: 27a/14 

 

mühürlü Mühür basılmış: 20b/14, 21a/11 

 

müjde-gāni (f) Müjdeye karşılık verilen bahşiş veya hediye: 43a/11, 64b/5 

 

                 m. ol- :Müjde karşılığında bahşiş vermek: 43a/11,  64b/5 

 

mükerrem (a) Hürmet ve tazim edilen. İkram olunmuş: 72b/9 

 

mülk (a) Bir devlet ve hükümdârın emir ve idâresi altında bulunan memleket, bir devlet 

ve hükümdârın ülkesi: 28a/11 

 

mümkin (a) İmkânı olan, imkân dâhilinde bulunan, olabilen, olağan, imkânsız olmayan: 

4a/2 

 

münāfikāne (a-f) Münafıklıklar: 1b/6 

 

münāsib (a) Yerinde olan, uygun, münâsebetli: 92b/2 

 

münteha (a) Nihayet bulmuş, bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece: 64a/6 

 

münteza (a) Çekilmiş, kabından çıkarılmış: 84b/13 

 

muṣāḥī (a) Bir şeyin hâlisi. Seçilip ayrılmışı: 74a/9 

 

müsennen 70b/11 

 

müslimān (a) İslam dininden olan kimse: 94b/7, 95a/9 
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        m. ol- İslam dinine girmek: 94b/7, 95a/9 

 

müşāvere (a) Danışma: 20a/15, 26a/9, 75b/13 

 

                  m. it-  Danışmak: 20a/15, 26a/9, 75b/13 

 

müşerref (a) Şereflenmiş, şerefli, şeref ve izzete ulaşmış: 30a/6, 72a/1, 76b/3, 76b/11 

 

                 m. kıl- Şeref vermek: 30a/06, , 72a/1 

 

                 m. ol- Şeref duymak: 76b/3, 76b/11 

             

müşkīl  (a) Güç, zor: 35b/11, 80b/8, 

 

                m. ol- Zor olmak: 35b/11 

 

müşt (f) Avuç, yumruk:  61b/13 

 

müşteri (a) Satın alan, alıcı: 96b/15, 97a/6 

 

müteʿallaḳ (a) Alâkalı. Bir yere bağlı, bir şeye mensub: 70b/11 

 

müteʿayyin (a) İleri gelen kimse. Eşraftan olan kişi: 31a/2 

 

müteġabin (a) Birbirini aldatan kişiler: 62b/3 

 

                                            

                                                  -N- 

 

 

nā (f) Olumsuzluk eki: 72b/15, 62b/15, 72a/5 

 

nā-bekār (f) Hayırsız, yaramaz, müfsit, kötü hareket sahibi: 62b/15, 72b/15, 79a/4 

 

nādān (f) Cahil: 81a/1 

 

nādim (f)  Nedamet etmiş, pişman: 27a/7 

 

nāgāh (f) Ansızın: 96a/2 

 

nāḳilān (a) Nakledenler: 1b/1 

 

naķl (a) Bir şeyi ağızdan ağıza ve kitap vasıtası ile ulaştırma: 1b/2, 27b/12, 1b/2, 34b/14, 

63b/10, 64a/3, 69a/13, 77a/12, 87b/12, 98b/1 

 

   n. eyle- ulaştırmak: 27b/12, 34b/14, 63b/10, 64a/3, 69a/13, 87b/12, 98b/1 
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              n. it- Anlatmak, hikâye etmek: 77a/12: 

 

              n. olın- Anlatmak, hikâye etmek: 1b/2  

 

   

nāḳş (a) Nakış, desen: 4a/13 

 

nām (f) Ad, adında, adlı, ün, şöhret: 22b/1, 23b/1, 57a/12, 92b/1, 79b/14, 21b/12, 76b/9, 

73a/13, 91a/4, 77a/2, 95b/7 

 

nāmdār (f) Ünlü, şöhretli, meşhur: 87b/4 

 

nāme (f) Mektup, kitap: 22a/1, 65a/12 

 

nān (f) Ekmek: 76a/15 

 

nār (a) Ateş: 66b/3, 78b/15, 94b/3 

 

naʿra (a) Haykırma, bağırma: 23b/11, 92b/15, 95a/4, 25b/1, 96a/2, 93a/11, 98a/4 

.  

nāṣıl Nasıl, ne şekilde: 56b/9, 57a/11, 60a/12, 61b/7, 89b/12, 76a/5, 96b/1 

 

naṣīb (a) Pay, hisse: 74a/13, 86b/11, 89a/11, 92a/9 

 

           n. ol- Nasip olmak: 86b/11 

  

naṣiḥat (a) Öğüt, nasihat: 99b/1 

 

 n. it-  Öğüt vermek, nasihat vermek: 99b/1 

 

nāṭır (a) Bekçi. Hamam bekçisi: 97b/3 

 

nażār (a) Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan 

bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek: 4a/11 

 

ne Ne, hangi, hangi şey: 2b/8, 3b/2, 4b/10, 20b/3, 24a/10, 28b/8, 28a/5, 28b/4, 67a/6, 

29a/5, 29a/6, 30a/8, 31b/4, 35b/2, 57a/2, 59a/5, 60a/7, 61a/4, 62a/6, 62b/10, 63a/15, 

66a/3, 66b/14, 68b/3, 69a/14, 69b/1, 69b/14, 72b/14, 66a/15, 70b/1, 72b/7, 73b/2, 

82b/15, 70b/2,92a/1, 87b/4, 91b/11, 96a/1, 98a/12, 98a/2, 35a/9, 61b/12, 61b/12, 56b/15, 

3b/5, 81b/2, 86a/14, 62b/12, 63b/12, 4b/7 70b/1, 80a/8, 89a/10, 95b/8, 70a/6, 71a/5, 

72a/14, 72a/15, 72b/2, 74a/10, 74a/11, 74a/15, 74b/10, 75a/4, 76b/14, 77a/5, 83a/8, 

83a/14, 83a/15, 85a/5, 85a/6, 85a/14, 85b/9, 86a/7, 87a/10, 87b/2, 87b/6, 88a/2, 88b/5, 

88b/9, 89a/1, 90a/7, 91a/1, 91a/5, 92a/3, 93a/11, 93a/12, 93b/11, 93b/13, 93b/14, 94a/1, 

94b/3, 95a/7, 95a/11, 96b/10, 97a/8, 97a/14, 97b/11 

 

necāt (a) Kurtuluş: 94b/7 
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 n. bul- Kurtulula ermek: 94b/7 

 

neccār (a) Doğramacı. Marangoz: 2a/8 

 

Nedāz 21b/14 

 

nefāis (a) Değerli, güzel ve beğenilir şeyler: 60b/2, 90b/8 

 

nefer (a) Kişi: 3a/1 

 

nefīr (a) Harp için seferber olan cemaat: 72b/3 

 

nem (f) Rutubet, az yaşlık. Hafif ıslaklık: 70b/13 

 

nemek (f) Tuz: 76a/15 

 

nerm (f) Yumuşak: 63a/13 

 

nesl (a) Zürriyet, nesil: 87b/3, 83b/6 

 

nesne Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: 62a/10 

 

nıṣf (a) Yarım, yarı: 75b/9, 75b/1 

 

nice Nasıl, kaç, ne kadar, hangi, birçok: 2a/12, 3a/4, 22b/3, 26a/10, 28b/5, 30a/7, 

30b/10, 30b/15, 31b/5, 31b/13, 20a/15, 57b/3, 57b/2, 57b/13, 60b/6, 62b/6, 63b/9, 

64b/13, 65a/1, 65a/10, 65b/7, 68a/2, 73b/1, 73b/10, 73b/12, 74a/13, 75b/13, 78b/4, 

81a/7, 82a/10, 83a/3, 89a/4, 92a/5, 93a/5, 94a/9, 97b/4, 98a/1, 57b/12, 93a/4, 97b/9 

 

niçün Niçin, neden: 24a/6, 56b/10, 78a/10 86a/1, 88b/4,97b/2 

 

nigāh (f) Bakmak, nazar etmek, bakış: 89b/6 

 

nigār (f) Resim gibi güzel, sevgili: 88b/4, 88b/11, 99b/13 

 

niẖan (f) Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan: 98b/3 

 

nihāyet (a) En sonunda: 22b/12, 27a/13, 59b/1, 88b/8, 95b/10, 98a/14 

 

Nil Mısır’da bulunan uzun nehrin adı: 28b/9 

 

niʿmet (a) İyilik, yiyecek, içecek: 26b/6, 29a/14, 63a/9, 77a/3 

 

nişān (f) İz, belirti: 56b/10, 56b/12, 57a/12, 95b/7 

 

nişānla- Nişanlı duruma gelmek, adaklanmak: 81b/3 
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nişīn (f) "Oturan, oturmuş" gibi mânâya gelir: 32a/10 

 

niyāz (f) Yalvarma, dua: 89a/6, 80b/10 

 

niyyet (a) Niyet, maksat: 30b/7 

 

nizāsız  (a,t) Çekişmesiz, kavgasız: 60a/15 

 

nīze (f) Kargı, mızrak, süngü, harbe: 24b/8, 24b/9, 24b/7 

 

nola Ne olur, ne çıkar, şaşılır mı, nedir, ne olabilir: 29b/5, 30a/8, 30a/15, 59a/15, 67b/11, 

24b/5, 27a/8, 75b/8, 77a/9, 70b/12, 75b/2, 77a/13, 95b/2, 85a/11, 88b/1 

 

noldu Ne oldu: 89b/3, 97a/5, 97b/15, 98a/6, 73b/13 

 

nöbet (a) Sıra ile yapılan görev, iş: 80b/1 

 

Nūcivān Özel ism: 24a/5, 82a/14, 82a/15, 88a/10 

 

Nuʿmān Özel isim: 31a/7, 78a/14, 78b/10 

 

nūr (a) Işık: 66b/5, 66b/3, 78b/15, 94b/4, 79a/6, 78b/1 

 

nūş (f) [Birleşik sıfatlar yapmada kullanılır.] İçen, içici: 31b/11, 59a/01, 82b/12 

 

         n. eyle- İçmek: 59a/1 

 

         n. it- İçmek: 82b/12 

 

Nūşirevān Özel isim: 1b/3, 22b/6, 22b/11, 23a/1, 27b/9, 56b/4, 59b/4, 62a/15, 64b/12, 

65a/8, 73a/11, 85a/7, 91a/10, 59b/7, 75b/5, 21b/11, 74b/8, 79b/5, 92b/10, 75a/5, 27a/12, 

27a/10, 26b/10, 99b/15 

 

nüzūl (a) İnme: 26b/6 

 

 

                                                                      -O- 

 

 

o 1. İşaret sıfatı: 35a/7, 81a/4, 87b/9, 88b/9, 95a/5, 96b/3, 97a/12, 99a/9; 2. İşaret zamiri: 

75a/14 

 

ocak Ev, aile, soy: 28a/12 
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oda Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, 

salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz: 71a/12, 

77b/15, 71a/14 

 

odun Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç, odun: 96a/12, 97b/6, 97b/10, 96b/11 

 

oġlan Erkek çocuk, uşak: 73b/4, 86a/13, 88b/9, 90b/13 

 

oġul Erkek evlat: 22a/11,  23a/8, 21b/4, 22b/10, 26a/6, 26b/15, 32a/14, 27b/15, 73b/2, 
73a/12, 66b/7, 70b/15, 70b/12, 74a/15, 79a/1, 78a/5, 78a/13, 78a/14, 78b/6, 78b/11, 

78b/13, 82b/1, 80a/3, 80a/4, 80a/6, 98a/4 

 

oḳu- Okumak, kıraat etmek: 92b/1 

 

oḳuyan Okumayı seven: 100a/8 

 

ol O gösterme sıfatı: 2a/3, 2a/4, 2a/17, 2b/5, 2b/9, 3a/15, 3b/8, 3b/9, 3b/10, 22a/7, 

22b/10, 23b/5, 23b/12, 24a/2, 24a/12, 24a/13, 24a/14, 25b/6, 25b/15, 27a/13, 26a/3, 

27b/8, 28b/10, 28b/12, 31b/6, 31b/15, 32a/11, 32b/11, 33a/15, 34a/12, 34a/15, 35a/15, 

35b/3, 35b/5, 35b/11, 57a/6, 57b/4, 58a/1, 58a/10, 58a/11, 58a/13, 58a/15, 58b/6, 58b/7, 

58b/15, 59a/7, 61a/7, 61b/3, 62a/3, 62b/6, 64b/6, 65a/11, 65b/8, 67a/5, 67a/9, 68a/1, 

68a/5, 69a/1, 69a/4, 70b/5, 71a/5, 71a/9, 71b/13, 73b/4, 73b/9, 74a/1, 74b/1, 75a/5, 

75b/3, 77a/1, 78b/5, 78b/9, 76b/13, 79a/1, 79a/4, 79a/14, 79b/4, 80a/9, 80b/3, 81b/14, 

82a/13, 82a/15, 82b/3, 82b/5, 82b/6, 82b/8, 82b/11, 83a/10, 83b/9, 84a/1, 85b/8, 86a/1, 

86a/5, 86a/6, 86b/1, 86b/5, 86b/10, 87a/1, 87a/12, 88a/7, 88b/5, 88b/10, 89a/8, 89b/4, 

89b/5, 90b/11, 91a/11, 91b/1, 91b/7, 91b/8, 92a/6, 92a/7, 92a/13, 94a/1, 94a/3, 94a/10, 

94a/12, 94b/7, 95a/5, 95b/2, 95b/12, 97a/11, 98b/11, 98b/14, 99a/1 

 

ol- Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak, olmak: 2b/3, 3b/6, 3b/7, 63b/2, 

77b/11, 79a/8, 81b/5, 82a/6, 92a/13, 92b/5, 93b/3, 96a/15, 20b/3, 22a/14, 22b/7, 28b/7, 

30b/15, 33b/13, 35b/11, 57b/13, 63b/15, 65b/7, 68b/5, 72b/1, 74a/13, 74b/1, 75b/14, 

78b/11, 80a/5, 83a/04, 86a/13, 90a/4, 91b/11, 84a/5, 24b/1, 69b/2, 24b/2, 77b/9, 90a/15, 

76a/1, 78b/5, 83a/14, 85a/13, 85a/5, 33b/15, 67a/2, 86b/11, 78b/3, 81a/14, 89b/1, 69b/3, 

30b/2, 70b/14, 78a/6, 90b/15, 97b/8, 32b/8, 76a/7, 28a/11, 92a/8, 3a/12, 65a/8, 95b/3, 

31b/7, 60a/2, 66b/1, 98a/14, 100a/7,76b/11, 31b/4, 76b/1, 31b/2, 62a/15, 68a/9, 27b/14, 

4b/1, 22b/5, 30b/1, 59b/2, 68a/6, 22a/8, 58b/5, 4a/10, 22a/10, 27b/1, 28b/14, 30b/11, 

57a/3, 60b/7, 68a/8, 72b/1, 74a/12, 75a/9, 85b/15, 88b/12, 68b/10,  3b/15, 5a/1, 76b/10, 

79a/10, 93a/14, 35b/3, 57a/8, 67a/4, 72a/6, 95a/7, 95a/9, 87b/7, 22a/2, 83a/13, 30b/2, 

56b/3, 57b/3, 74a/4, 75a/15, 79b/11, 85a/9, 92a/5, 23b/1, 32a/7, 56b/11, 64b/5, 90b/12, 

97a/8, 90b/10, 91a/15, 2a/6, 2a/11, 22a/9, 22b/8, 22b/15, 23a/5, 23a/7, 24a/1, 24a/2, 

24b/13, 25a/7, 26a/8, 28a/1, 30b/13, 32b/15, 34a/6, 34a/14, 34b/6, 34b/12, 35a/1, 35b/2, 

57a/1, 57a/13, 58a/3, 59a/6, 64a/4, 64b/1, 66a/2, 66a/8,69a/7, 70a/9, 71b/9, 73a/12, 

74a/8, 74a/12, 97a/3, 97a/7, 99a/14, 100a/1, 95a/4, 59a/11, 59a/13, 75b/9, 81b/5, 96b/12, 

100a/6, 30a/1, 1b/2, 100a/4, 65b/7, 78b/6, 95a/12, 76b/3, 88a/15, 1b/8, 26a/7, 32b/14, 

33a/2, 33a/10, 34a/2, 34b/13, 34b/14, 59a/4, 62b/7, 65a/9, 65a/15, 65b/3, 81b/1, 83a/6, 

85a/7, 87b/15, 91a/13, 92b/7, 98b/1, 70a/8, 72a/15, 72b/8, 30b/11, 2b/11, 29a/7, 61b/6, 

66a/14, 77b/15, 89a/9, 35b/6, 70b/14, 21a/14, 23b/2, 27a/4, 27b/14, 31b/11, 31b/12, 
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32a/2, 57a/12, 57b/4, 61b/5, 62a/5, 63a/15, 63b/9, 64b/3, 65a/1, 65a/10, 65b/6, 67a/3, 

73b/10, 73b/12, 75b/14, 77a/15, 77b/1, 78a/7, 81a/7, 81a/14, 85b/9, 89b/6, 90a/14, 

91b/5, 93a/3, 93b/4, 95a/12, 95b/15, 96b/3, 96b/14, 98a/5, 99b/7, 24b/12, 34a/12, 

76a/11, 77b/7, 77b/8, 73b/1, 95a/6, 2a/9, 26a/2, 26a/15, 29a/5, 33a/13, 34a/11, 34b/4, 

67b/13, 77b/14, 81a/12, 81b/14, 88a/1, 89b/11, 93b/8, 26a/11, 29b/8, 30a/4, 30b/5, 

57a/2, 65a/7, 96b/9, 80b/7, 81b/4, 73b/14 84a/15, 95a/14, 95b/4, 24b/4, 27b/8, 81a/9, 

92a/3, 80b/7, 86a/11, 75b/10, 59b/11, 63a/13, 20b/6 

 

ʿacīz ol- 12a/11, 12a/14, 22b/8, 24b/13, 36a/7, 41a/12, 73a/12, 89b/1, 95b/4 

 

āşinā ol- 76b/1 

 

āvare ol- 20b/6 

 

baygūn ol- 78a/7 

 

bend ol- 19b/7 

 

beyān ol- 1b/2 

 

cemʿ ol- 12a/2, 93b/8 

 

ceng ol- 17b/1, 78b/11 

 

çāre ol- 36a/3 

 

defʿ ol- 79a/9 

 

delīl ol- 50b/10 

 

esīr ol- 59a/4 

 

fetḥ ol- 47a/9 

 

ġāfil ol- 4b/1, 8b/4, 28a/11, 31b/2, 92a/8 

 

ġaflet ol- 100a/6 

 

ġam-gīn ol- 26a/8 

 

gāyıb ol- 55a/12, 69b/2 

 

gazāb ol- 14b/13  

 

ẖaberdār ol- 9b/11, 68a/9, 97a/3 

 

ḥaḳīr ol- 48a/2 
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ḥabs ol- 74a/4 

 

ḥāl ol- 13b/15, 36a/12, 95a/7 

 

ẖalāṣ ol- 39b/9, 45b/15, 46a/1, 47a/4, 49b/9, 67a/1, 85a/7 

 

ḥayrān ol- 6b/11, 33a/13, 69a/7, 77b/9 

 

ḥāżır ol- 3b/15, 7a/2, 30b/13, 33a/2, 35b/6, 81b/5 

 

hebā ol- 7a/11 

 

helāk ol- 2a/6, 2b/13, 6b/8, 8a/12, 10a/11, 23a/4, 41a/3, 41a/7, 57b/4, 90a/15, 

98a/5 

 

ẖīlekār ol- 35b/2 

 

ẖurde-ẖāş ol- 61b/5 

 

işāret ol- 84a/15, 87b/7 

 

ḳādir ol- 91b/11 

 

ḳul ol- 20a/6 

 

lāyık ol- 37a/3 

 

maṣlaḥat ol- 2a/1  

 

mest ol- 34a/14 

 

meşġūl ol- 2a/9, 2a/11, 2b/2, 6a/6, 26a/15, 29b/8, 31b/11 

 

muḳayyed ol- 22a/8, 58b/5 

 

muntaẕar ol- 77a/15  

 

müjdekāni ol- 43a/11,  64b/5 

 

müstaḳraḳ ol- 37b/5, 48a/11 

 

müşkīl ol- 35b/11 

 

müyesser ol- 14a/9 

 

nāsib ol- 86b/11 
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pāy-māl ol- 27a/4 

 

perverde ol- 79a/10 

 

peydā ol- 11b/9, 18a/5 

 

pīşmān ol- 22b/14, 39a/8, 44a/1, 63b/2 

 

pür-ṣafā ol- 67a/4 

 

revāne ol- 11a/14, 14b/8,  21a/14, 26a/2, 48a/12, 51a/5, 52a/4, 65b/5, 67b/13 

 

sarẖoş ol- 83a/13 

 

süvār ol- 3b/7, 14b/6, 016b/08, 48a/12 

 

şād ol- 34b/6, 43a/14,  54b/1, 58a/3, 64a/5, 80b/7, 81a/12, 91b/5, 92a/13, 92b/5 

 

taḳrīb ol- 20b/3 

 

ṭārumār ol- 16a/10 

 

vākiʿ ol- 3a/12 

 

vaḳt ol- 6a/13, 7a/1, 7b/14 

 

yād ol- 22a/1, 22b/7 

 

yādigār ol- 100a/7 

 

żāyiʿ ol- 50a/10 

 

ẕikr ol- 65b/7, 100a/4 

 

ẕiyāde ol- 12a/3, 52a/13 

 

            żiyāfet ol- 30a/15 

 

 

ola Acaba, belki, -mi acaba, ihtimal: 2b/13, 22a/2, 23a/5, 26b/12, 28a/8, 63b/10, 65b/1, 

66a/5, 67a/1, 67a/6, 68b/14, 72a/6, 73b/3, 75b/3, 77b/12, 80b/9, 82a/9, 82b/14, 83a/1, 

85a/9, 85b/9, 97a/14 

 

oluşdur- Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek: 
71a/9 
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on On: 3b/7, 69b/4, 80a/7, 81a/4, 88a/10, 88b/12, 91a/7, 92b/3, 92b/4 

 

orada Sözü edilen yerde, bulunduğu yerde: 87b/15 

 

ordu Askerî birlik: 61b/14 

 

orta  Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: 

58a/13 

 

ortalıḳ  Çevre: 78a/1, 95b/2 

 

otaġ Büyük ve süslü çadır: 29b/12 

 

otur- Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde ağırlığı kaba etlere vererek bir yere 

yerleşmek, oturmak: 32a/14, 75b/4, 68a/14, 3b/12, 26b/1, 71b/7, 87a/13, 85b/10, 32a/6, 

63a/7, 32a/9, 32a/6, 66a/12, 66a/8, 82a/5, 72a/8, 34a/9, 64a/1, 67b/6, 87a/15, 21b/7, 

98a/10, 83b/8, 87b/2, 30b/14, 62a/7, 63a/9 

 

otuz Otuz: 66a/9, 82a/5 

 

 

                                                                      -Ö- 

 

 

öl- Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek: 56b/7, 56b/10, 57b/2, 78a/7, 20b/9, 

25a/2, 57b/8, 60b/15, 89b/2, 57a/10, 74b/1 

 

öldür- Bir canlının hayatına son vermek: 20b/8, 2a/1, 65a/6, 80a/10, 61b/8, 73b/10, 

79b/3, 64b/14, 74a/3, 85a/9, 96a/5, 79a/6, 79b/7 

 

ölüm Ölüm: 94a/2, 94a/15 

 

ʿÖmer ʿ Ayyār Özel isim: 4a/9, 4b/5, 25a/15, 30b/3, 30b/13, 31a/3, 31a/13, 31b/8, 32b/6, 

32b/10, 32b/14, 33a/15, 33b/8, 34a/2, 34b/14, 35b/1, 35b/8, 56b/2, 56b/3, 65b/9, 66a/1, 

66b/9, 66b/14, 67b/1, 67b/9, 67b/10, 68a/15, 68b/9, 69a/11, 69b/4, 69b/7, 70a/5, 70b/3, 

70b/12, 71b/3, 71b/8, 72a/8, 72b/2, 72b/15, 73a/7, 73a/9, 73b/8, 74a/12, 75a/12, 75b/7, 

75b/12, 76a/2, 76a/7, 76a/12, 77b/2, 77b/5, 77b/11, 78a/1, 78a/12, 79b/14, 80a/3, 80b/6, 

80b/15, 81a/8, 81a/13, 81b/13, 81b/15, 82a/7, 82a/10, 82a/13, 83b/10, 84a/5, 84a/11, 

87a/14, 87b/13, 88a/9, 88b/3, 88b/11, 88b/15, 89a/10, 90a/10, 90a/12, 90b/4, 90b/7, 

90b/9, 90b/12, 91a/1, 91a/3, 93a/10, 93b/8, 93b/13, 94a/1, 94a/4, 94a/10, 95a/13, 95b/1, 

97a/9, 97a/14, 97b/4, 98a/2, 98a/10, 98a/12, 98b/1, 98b/11, 100a/1, 28a/2, 67a/7, 67a/11, 

67a/14, 84a/8, 84a/10, 90b/9, 65b/12, 33a/14, 77a/13, 35b/4, 81a/3, 89b/9, 90a/2, 

97b/12, 82b/8, 28b/1, 34b/13, 67b/15, 70a/10, 70b/9, 77a/11, 89b/3, 90a/1, 90a/9, 

93b/12, 98b/10, 71b/1, 73a/6, 67a/10, 28b/2, 31b/3, 31b/11, 69a/8, 72b/6, 71a/14, 

79a/13, 98a/8, 98b/14, 35b/2, 76b/6, 80b/15, 70a/4, 94b/15 
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ʿömür (a) Hayat, yaşama, ömür: 65a/10, 65b/1, 75b/10, 74a/2, 78a/7, 74b/3, 63b/12, 

65a/1, 

 

öñ Bir kimsenin ilerisi: 4b/13, 58b/9, 58b/14, 62b/8, 75b/11, 76b/6, 33a/2, 81b/13, 

33a/10, 4a/2, 91b/6, 80a/15, 87b/15, 94b/14, 98a/8, 25a/9, 58b/3, 20a/14, 85b/7, 87a/7, 

78a/3, 1b/5, 68b/12, 90b/8, 92a/6, 92b/13 

 

öp- Sevgi, saygı, bağlılık, teşekkür belirtmek amacıya dudaklarını bir şeye veya birine 

değdirmek: 64b/11, 67a/15, 84a/11, 91b/3 

 

öte Bulunulan yere göre karşı yanda olan: 30b/15 

 

ötürü Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı: 65a/4, 84b/6, 80b/15 

 

öyle Onun gibi olan, ona benzer: 28b/7, 33a/8, 68a/7, 72b/11, 73a/10, 75a/15, 78b/15, 

80a/10, 80a/11, 80b/7, 85a/8, 90b/12, 92b/14, 93a/9, 95b/11, 96b/12, 97b/8 

 

öz Kendi, zat: 59a/9, 79a/15, 100a/1 

 

özge Bambaşka, bilinen gibi değil: 31b/5 

 

ʿözr (a) Sebep, vesile: 26b/7, 29a/13 

 

             ʿö. dile- Özür dilemek: 26b/7 

  

  ʿö. it-  Özür dilemek: 29a/13 

 

 

                                             -P- 

 

 

pādişāh (f) Hükümdar, melik: 29a/6, 73a/11, 87a/9 

 

pahā (f) Kıymet. Değer. Bedel. Pahā: 60a/8 

 

pāḳ (f) Temiz: 4b/8, 96b/9, 98b/6 

 

parala- Parça parça olmak: 57b/6 

 

parça Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: 79a/9 

 

pāre (f) Parça, kısım: 1b/3, 25b/6, 57a/8, 80a/10 

 

pāy (f) Ayak: 57a/13, 76b/15 

 

pāy-ı taḥt (f) Başşehir, başkent: 32a/12, 34b/10, 63a/8, 99b/15 
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pāy-māl (f) Ayak altında kalmış, çiğnenmiş: 27a/4 

   

pāzu (f) Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm: 95b/9 

 

peder (f) Baba, ata: 22a/12 

 

pehlivān (f) Boylu boslu ve güçlü kimse: 21b/13, 34b/3, 24a/11, 32a/12, 100a/1 

 

pek Gereken, beklenen veya alışılmış olandan çok, sağlam, dayanıklı: 3b/1, 72b/12, 

79b/10, 80b/12, 81a/10, 97a/5, 97a/13 

 

pelenk (f) Leopar, kaplan: 31a/4 

 

pelīd (f) Kirli: 57a/1, 86a/5 

 

pertāv (f) Atılma, sıçrama: 93a/2 

 

 p. it- Sıçramak: 93a/2 

 

pervāne-veş (f) Işığın etrâfında dönmeyi seven gece kelebeği gibi: 4a/5 

 

perverde (f) Beslenmiş, yetştirilmiş, büyütülmüş: 79a/10  

  

 p. ol- Beslenmek: 79a/10 

 

peş-gīr  (f) Havlu, peşkir: 4a/3 

 

peşimān (f) Pişman: 22b/14, 27a/7, 63b/2, 39a/8, 44a/1, 

 

              p. ol- Pişman olmak: 22b/14, 63b/2, 39a/8, 44a/1, 

 

peşkeş (f) Özellikle hükümdarların birbirlerine yolladıkları ya da hükümdarlara sunulan 

armağan: 71b/4, 75a/10, 29a/2, 29a/8 

 

peydā (f) Ortada, açıkta: 2a/2, 85b/9 

 

 p. it- Ortaya çıkmak: 2a/2, 85b/9 

 

peygamber (f) İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine 

çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi: 82b/14, 86b/2 

 

pīr (f) Yaşlı: 66b/5, 69b/8, 71b/14, 72a/5, 75a/4, 76b/14, 79b/1, 94a/11, 70b/15, 73b/4, 

74a/10 

 

pirān (f) İhtiyarlar, yaşlılar: 77b/5 
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piş- Ateşte, fırında veya kaynayan suyun içinde tutulup, hamlığı gitmek, yenecek hâle 

gelmek: 58b/10 

 

piyāde (f) Yaya, yürüyen: 65b/11 

 

pūşi (f) Örten, giyen: 81b/7 

   

pür (f) dolu, çok: 67a/4, 92b/6 

 

 

 

                                                                      -R- 

 

 

Rab(b) (a) Varlık âlemini yaratan, besleyip büyüten ve maddî ve manevî olgunluğa 

doğru götüren (Tanrı Teâlâ): 4a/15, 30b/7, 66a/2 

 

rāh (f) Yol: 23a/13 

 

 r. it- Yol bulmak: 23a/13 

 

rāḥat (a) İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur: 76a/10, 99a/14, 

81a/12 

 

raẖş (f) Gösterişli güzel at: 23b/10, 25a/4 

 

raẖt (a) Ev eşyası: 29b/12 

 

raṣad (a) Gözetlemek, beklemek, pusuda olmak: 2b/14 

 

rāst (f) Doğru, düz, sağ: 78b/13, 83a/5  

 

 r. gel- Rast gelmek: 78b/13 

 

rāvi (a) Rivayet eden, anlatan, hikaye eden: 26a/2, 95b/11 

 

rāviyān-ı ahbar  (a) Rivayet edenlerin söylediklerine göre: 1b/1 

 

rāżı (a) Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden: 90b/9 

 

 r.ol- Kabul etmek: 90b/9 

 

reʿāya (a) Halk: 99a/11, 81a/15 

 

redd (a) Geri çevirme, inkâr etme: 64b/1  

 

 r. it-Geri çevirmek inkâr etmek: 64b/1 
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reīs (a) Baş, başkan: 66a/11, 66a/15, 66b/1, 67b/9, 67a/9, 70a/14 

 

reml (a) Kum, remil, falcılık: 57b/15  

 

renk (f) Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum: 25b/5, 97b/4 

 

revān (f) Giden, akıcı: 21a/14, 65b/6 

 

            r. ol- Yola çıkmak: 21a/14, 65b/6 

 

revāne (f) Yola çıkma: 26a/1, 67b/13, 81a/14, 11a/14, 14b/8,  21a/14, 26a/2, 48a/12, 

51a/5, 52a/4, 65b/5, 67b/13 

 

             r. ol- Yola çıkmak: 26a/1, 67b/13, 081a/14, 11a/14, 14b/8,  21a/14, 26a/2, 

48a/12, 51a/5, 52a/4, 65b/5, 67b/13 

 

rıżā (a) Razılık, memnunluk, istek: 3b/5 

 

 r. vir- Rıza vermek: 3b/5 

riʿāyet (a) Uyma, boyun eğme: 29a/9, 58a/8, 67b/6, 72a/7 

 

              r. it- Uymak: 58a/8, 67b/6, 

 

              r. kıl- Uymak: 29a/9 

 

ricā (a) Dileyiş, dileme, dilek: 30a/4, 82b/5 

 

 r. it- Dilemek: 82b/5 

 

rivāyet (a) Nakletme, hikāye etme, söylenti: 65b/10, 86a/8, 95b/11 

  

               r. it- Nakletmek, anlatmak: 95b/11 

 

Rūm (a) Anadolu: 2b/15, 3a/15, 3a/2 

 

rūşen (f) Aydınlık, açık: 75a/4, 79b/1 

 

rūz (f) gün: 76b/8 

 

rūzgār , rūźigār: (f) Zaman, yel: 1b/1, 67b/10, 67b/14, 99b/4 

 

 

                                                        -S- 
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saʿādet (a) Mutluluk, bahtiyarlık, kutluluk, mübâreklik: 21a/13, 29b/3, 83a/3, 88a/2, 

98a/13  

 

saʿādet-ẖāne (f) Büyük bir kimsenin evi: 76b/2 

 

sāʿat (a) Gündüzle geceden oluşan bir günün yani yerküresinin kendi ekseni üzerinde 

bir kere dönmesi zamânının bölündüğü dilimden her biri: 79b/11, 95a/5 

 

ṣabāḥ (a) Sabah vakti, sabah: 59b/10, 64a/10, 76a/11, 93b/4, 96b/12, 96b/13, 98a/5,   

 

ṣābdur- Sapma işini yaptırmak: 2a/14 

 

ṣābir (a) Altın ismi: 25b/4 

 

ṣabr (a) Sabır: 7a/5, 47a/1, 79b/7, 80a/7 

 

            ṣ. eyle- Beklemek, sabretmek: 47a/1, 79b/7 

 

            ṣ. it- Dayanmak, katlanmak, sabretmek: 80a/7 

 

ṣabun Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler 

birleştirilerek yapılan madde: 3a/13 

 

ṣaç İnsan başındaki kılların hepsi, baş tüyleri: 91a/13 

 

ṣadaḳa (a) Allah rızâsı için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu 

her hangi bir şey: 87a/11 

 

ṣadır (a) Sudur eden, çıkan, meydana gelen: 66a/11 

 

ṣaf Dizi, sıra: 23b/8, 23b/9 

 

            ṣ. bağla- Sıraya geçek: 23b/9 

 

            ṣ. çek- Sıraya dizmek: 23b/8 

 

ṣafā (a) Gönlün şen olması: 3b/4, 5a/1, 28b/11, 29b/4, 29b/8, 32a/1, 32b/6, 31b/15, 

34a/13, 81a/5, 99a/1, 99b/6 

 

            ṣafā eyle- Safa etmek: 31b/15, 

 

            ṣafā gel-  Hoşgelmek, iyilikler, mutluluklar getirmek: 29b/4, 

 

            ṣafā it- Safa etmek: 3b/4, 28b/11 

 

ṣāfīṭā (a) Temiz, saf, duru, beyaz: 80a/13 
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ṣaġ Diri, canlı, hayatta olan: 57b/5, 57b/7, 58a/1, 95a/4 

 

            ṣaġ ol- Hayatta olmak: 95a/4 

  

ṣaġ Sağ taraf, sağ yan: 32a/12, 33b/2, 63a/8, 81b/6, 95a/4 

 

ṣaḥan (a) Derinliği az olan kap: 33b/4, 33a/12 

 

ṣāḥib (a) Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde 

dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik: 22b/01, 83a/2, 78a/15, 88a/2, 98a/13 

 

Ṣāḥibḳırān (a-f) Muzaffer hükümdar: 1b/2, 2a/15, 3a/8, 3a/10, 3b/6, 3b/1, 23b/13, 

31b/12, 78b/8, 99a/4, 21a/8, 26b/2, 26b/8, 28b/2, 95a/3, 73b/5, 63b/8, 32a/8, 23b/14, 

61a/14, 78b/13, 30a/03, 30a/15, 73b/7 

 

ṣaḥrā (a) Çöl, kır, düz yer: 28b/12, 58a/13 

 

ṣāḥy (a) Nemli olmak, rutubetli: 70a/03 

 

sāʿī (a) Hızlı haraket eden, çalışan: 84a/2 

 

Saʿid bin Ebu Vāḳḳaṣ Özel isim: 31a/5 

 

Saʿid-i Yemenī Özel isim: 31a/7 

, 

Saʿid-i Şīr-gīr Özel isim: 31a/9 

 

sā’īr (a) Diğer, başka, gayrı: 32a/3, 69a/6, 74b/13, 81b/10, 89a/15, 91a/14, 91b/4 

 

ṣaḳal Sakal: 66a/12, 69b/9 

 

ṣaḳın İhtiyatlı, temkinli ol, kendini koru anlamında kullanılan bir ad. Asla: 4b/4, 28a/11, 

62a/15, 80b/11, 93b/15 

 

ṣaḳın- Herhangi bir korku veya düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak durmak, içtinap 

etmek: 26b/11, 24a/15 

 

sākin (a) Sakin: 75a/5, 75b/3 

 

 s. ol- Dinmek, sükûnet bulmak: 75a/5, 75b/3 

 

ṣaḳla- Gizli tutmak, muhafaza etmek: 69a/9, 76a/2, 85b/1 

 

ṣaḳlan- Korunmak, muhafaza edilmek: 87a/14 

 

ṣal- Serbest kılmak, bırakmak, koyuvermek: 35b/5, 65b/11, 63b/6, 73a/4 
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ṣalā (a) Çağırmak, davet etmek: 32b/8 

 

ṣālındur- Dikkate almak: 24a/4 

 

sālik (a) Bir yolda giden. Belli bir yol tutup giden: 27b/14 

 

Sālim Özel isim: 82b/1 

 

ṣan- Zannetmek: 58b/3 

 

saña Sen zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi: 24a/5, 79b/8, 83b/9, 83b/12, 

83b/14, 85a/12, 86a/1, 86b/7, 87b/7, 87b/9, 87b/11, 75a/11, 75b/1, 60a/14, 80a/4, 80a/6, 

90b/11,97b/14, 98a/6 

 

ṣanʿat  (a) Bir şey yapmada gösterilen ustalık: 68b/1, 68b/3 

 

ṣandāliye (a) Makam, koltuk, mevki, iskemle: 32a/12 

 

ṣandel-nişīn (f) Oturan, oturmuş yer: 32a/10 

 

ṣanduḳ (a) İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası: 68b/14, 

69a/3, 71b/4, 69a/3, 69a/1 

 

sarāy (f) Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı: 2a/10, 2b/1, 

3a/2, 29b/7, 30a/6, 31a/12, 31b/15, 32a/4, 63a/3, 85b/8, 94b/13, 98a/3, 34b/12, 93a/11, 

93b/2, 35a/5, 93b/3, 93b/8 

 

ṣarb Dik, çıkması ve geçilmesi güç yer: 80b/7, 81a/10 

 

sarẖoş (f) Hoşa giden bir şey nedeniyle kendinden geçmiş olan: 83a/13 

 

             s. ol- Kendinden geçmiş olmak: 83a/13 

 

ṣārıḳ Sarılarak meydana getirilen başlık: 61b/10 

 

ṣarıl- Kollarını dolamak, kucaklamak: 90a/4, 90a/9, 93a/8 

 

ṣarḳıt- Bir şeyin sarkmasını sağlamak: 82a/1, 89b/7 

 

ṣarṣıl- Sarsma işine konu olmak: 92b/15 

 

ṣat- Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek: 32b/2, 26a/3 

 

ṣav- İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak: 20b/3 

 

ṣay Sayıları sıralamak: 64a/14 
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ṣayd (a) Avlanmak, sayda gitmek, ava gitmek: 29b/8 

 

sāz (f) Her çeşit çalgı: 34a/10 

 

sāzende (f) Çalgıcı: 34a/8 

 

sebeb (a) Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: 85a/7, 67a/1 

 

            s. ol- Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açmak: 85a/7, 

 

sebḳat (a) Geçmek, ilerlemek: 22b/12 

 

ṣafā (a) Gönül şenliği, eğlence: 70b/10, 71b/15 

  

   ṣafā gel- Temiz saf olmak: 70b/10, 071b/15 

 

sefer (a) 1. Yolculuk: 95a/14 2. Kez defa: 72b/13, 74a/11 

 

seğirt- Koşmak, seğirtmek: 34b/12, 93a/13 

 

sehā (a) Cömertlik, eli açık olan: 72a/12, 72b/1, 72b/8, 72b/14, 72b/15 

 

sekr (a) sarhoşluk: 3b/14, 97b/3, 32b/3, 33b/7 

 

selām (a) Selâm: 65a/14, 76b/8, 77a/8, 87b/1, 24a/1, 67a/8, 69b/11, 71b/14, 76a/15, 

84a/8, 67a/11, 76b/7 

 

             s. eyle-  Selâm yollamak: 65a/14   

 

             s. it- Selam göndermek: 71b/14 

 

             s. vir- Selâmlamak: 24a/1, 67a/8, 69b/11, 84a/8, 87b/1 

 

selef (a) Bir yerde, bir işte,  bir vazifede başka birinden önce bulunmuş kimse: 32a/8, 

73b/5 

 

Selim Özel isim: 68a/10, 70a/12, 71b/3, 71b/6, 71b/7, 71b/11, 73a/6, 73a/8, 73b/3, 

73b/11, 74a/9, 75a/1, 75b/2, 82a/15, 82b/2, 82b/7, 85a/5, 85b/11, 86a/14, 86b/3, 87a/2, 

87a/3, 91b/2, 91b/11, 92b/13, 93a/1, 93b/7, 93b/8, 93b/12, 94a/5, 94a/15, 94b/5, 94b/11, 

96a/1, 98a/2, 98a/3, 98b/7, 98b/9, 98b/12, 100a/ 

 

Semender Şāh Özel isim: 21b/2, 21b/3, 21b/7, 22a/6, 22b/3, 23a/6, 26a/4, 26a/8, 

26a/15, 26b/3, 26b/4, 27a/5, 27b/6, 27b/11, 27b/12, 28b/15, 29a/9, 29a/10, 29a/15, 

29b/6, 29b/9, 29b/15, 30a/13, 31a/1, 31a/12, 31b/14, 32a/13, 33b/10, 34b/5, 35a/11, 

35a/14, 58a/5, 59b/6, 63b/5, 65a/14, 66b/7, 73a/14, 79b/4, 84b/6, 85a/2, 85a/6, 86a/3, 

99b/10, 32a/2, 35a/5, 99b/5 

 



 
 

157 
 

sen Sen ( teklik II. şahıs zamiri ): 24a/10, 57a/15, 60b/9, 60b/10, 60b/15, 61a/8, 67a/1, 

69a/8, 75a/4, 75a/9, 75b/3, 75b/6, 81a/1, 83a/8, 83b/8, 85a/12, 85a/13, 86b/11, 87b/8, 

88b/8, 89a/5, 89b/15, 93b/12, 94a/8, 94b/1, 94b/3, 96a/6, 97b/10, 98b/2, 99a/15, 68b/4, 

69b/15, 78b/1, 89b/11, 24a/10, 24a/13, 25b/10, 60b/14, 68a/13, 78a/8, 84b/14, 90b/9, 

94b/4, 99a/14, 24a/11, 60b/15, 61a/2, 68a/5, 68b/3, 75a/8, 83a/14, 90a/5, 93b/11, 94b/9, 

98a/5, 99a/11 

 

sene (a) Yıl: 70a/8, 99a/5, 80a/7 

 

senüñ Senin ( “sen” zamirinin genitif hali ): 80a/4, 83a/7, 83b/1, 83b/7, 86a/6, 86b/6, 

94a/5, 60b/12, 75a/6, 94a/12 

 

ser (f) Baş, uç : 79b/13   

 

ser- Yaymak, açmak: 78a/11 

 

serdār (f) Önder, komutan: 21b/13, 25b/8 

 

ser- duʿā (f-a) Dua yapmaya başlama: 100a/8 

 

              ser- duʿā kıl- Duaya başlamak: 100a/8 

 

serencām (f) Başa gelen, baştan geçen ibretli, hadise: 64a/2 

 

serfüru (f) Baş eğme. Söz dinleme. İtaat: 99a/3 

 

ser-güzeşt (f) Macera, serüven: 100a/2 

 

ser-ḥōş (f) Sarhoş, mest olmak: 83a/13 

 

sermāye (f) Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para: 59a/11 

 

ser-mest (f) Başı dönmüş, kendinden geçmiş: 77b/10 

 

server (f) Önder, lider, baş: 1b/6, 3b/4, 4b/7, 21a/11, 24b/8, 27b/7, 28b/4, 29a/15, 29b/6, 

63a/5, 91a/3, 92a/1, 93a/8, 94b/13, 95a/12, 98b/12, 2b/15, 3a/2, 3b/15, 25a/12, 82b/13, 

87b/4, 87b/2,  92b/14, 4b/6, 92a/2, 24b/7, 32a/4, 23b/14, 26b/8, 98a/7, 84b/5, 93a/7, 

25b/1, 91b/4, 90b/6 

 

Setefenos-i Yunāni (yun) Özel isim: 31a/3 

 

sevdā (a) Aşırı ve güçlü tutku, istek: 84a/3 

 

seyl (a) Şiddetle gelen şey: 25a/11 

 

seyr (a) Seyir, yürüme, gezi, izleme: 3b/10, 78b/7, 98a/10, 29b/2, 58a/10 
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               seyr it- İzlemek: 78b/7 

 

ṣıçra Havaya kalkıp öteye fırlamak, zıplamak, oynamak: 84a/10 

   

ṣıçrat-Sıçrama işini yaptırmak: 72b/9 

  

ṣıddıḳ (a) Doğruluk, kalp temizliği: 84a/14 

 

ṣıġ- bir yere bütünüyle girebilmek veya içinden geçebilmek: 32a/1 

 

ṣıġa-Sıvamak. Okşamak. Meshetmek: 32b/11 

 

ṣıġın- Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek: 30b/12 

 

ṣıḥḥat (a) Sağlık: 59b/15 

 

sırr (a) Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan 

şey: 76a/2, 80a/4 

 

 s. ṣaḳ- Sır saklamak: 76a/2 

 

sırdāş (a) Sır saklayan: 80b/13 

 

ṣırıḳ Değnekten uzun ve kalınca ağaç: 61b/15 

 

silāḥ (a) Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç: 81b/2,  91b/9, 92b/6 

 

silāḥşorluḳ Silahşor olma durumu: 23b/11 

 

sildi Ortadan kaldırmak, temizlemek: 33a/12, 68b/13 

 

sille (f) Elin iç yüzüyle vurulan tokat: 93a/9 

 

             s. ur- Tokat atmak, tokat vurmak: 93a/9 

 

sīne (a) Göğüs: 69b/9 

 

siper (f) Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer veya eşya: 

24b/14, 25a/13 

 

siyāh (f) Kara renkte olan, beyaz karşıtı: 81b/7 

 

siyāh-ān (f) Kara renkten olanlar: 58a/10 

 

siyāhī (f) Kara olanlar: 58b/2 
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siz Çokluk ikinci şahıs zamiri: 2b/9, 4b/2, 4b/15, 24a/15, 28a/3, 31b/1, 35a/1, 57a/14, 

62b/14, 63a/15, 72b/13, 79b/12, 95a/4, 27a/11, 72b/8, 26b/10, 30a/4, 73b/15, 79b/12, 

2b/8, 4a/15, 30b/13, 31b/4, 59b/3, 60a/4, 60a/8, 61b/12, 76b/8, 76b/10, 74a/10, 27a/6, 

65a/5, 22a/12, 29b/3, 32a/7, 61a/15, 64b/5, 62b/13, 75b/8, 90a/7, 5a/3 82a/7 

 

sizüñ Sizin (“siz” çokluk ikinci şahıs zamirinin genetif hâli ): 4b/11, 88b/7, 66b/15, 

72b/14, 76b/9, 30a/7, 70b/13, 24a/8, 76b/11 

 

ṣofrā (a) Başlıca yolculukta kullanılan meşin vb.den dâire biçiminde bir yaygı olup 

kenarlarında bulunan halka veya deliklere geçirilmiş bir gaytanla toplanıp yere 

açıldığında üstüne ekmek ve yemek konur: 63a/11 

 

              ṣ. kur- yemek, yemek için hazırlamak: 63a/11 

 

soġan Çiğdem, lale, zambak, sarımsak vb. bitkilerin toprak altındaki yumru kök: 79a/9 

 

soġu- Isısını hızla veya yavaş yavaş yitirerek soğuk duruma gelmek: 79a/9 

 

ṣoḥbet (a) Görüşüp, konuşma: 30b/5, 75b/9, 81a/2 

 

              ṣ. eyle- Konuşmak: 81a/2 

 

              ṣ. it- Görüşmek, konuşmak: 75b/9, 

 

ṣoḳ- Bir yere girmesini sağlamak: 88b/3 

 

ṣol Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı: 81b/6, 33b/3 

 

ṣoluḳ Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes: 33a/7 

 

ṣon En gerideki uç, bitim, nihâyet, netîce: 25b/14, 27a/12, 57b/12, 63b/14, 84a/4 

 

ṣoñra Zamanca gerilik ve sonralık bildirir, son olarak, sonradan: 22b/14, 30a/1, 30a/7, 

33a/11, 59b/2, 63b/2, 65a/2, 65b/15, 68b/8, 69b/3, 69b/6, 71a/13, 72a/8, 72b/4, 73a/2, 

73b/1, 81b/10, 84b/14, 89a/5, 92a/10, 91b/1, 99b/8 

 

ṣor- Suâl etmek: 35a/9, 35a/11, 70a/10 

 

ṣoy- Bir şeyin üzerindekini çıkarmak: 34b/10 

 

ṣoyun- Elbise ve eşyâsını ve üstünde ne var ise çıkartmak: 4b/2, 4b/15, 4a/6, 4b/14, 
96b/15, 96b/15 

 

soylu İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: 31b/6 
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söyle- Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: 61b/3, 71a/5, 98b/1, 85b/15, 83a/6, 

60b/5, 83a/13, 63b/13, 78a/11, 77b/9, 33b/2, 97a/13, 98a/8, 72b/2, 79b/15, 24a/10, 

60b/3, 78a/9 

söyleş- Karşılıklı konuşmak, hasbihâl etmek, sohbet etmek: 4a/8, 63a/2, 25a/7 

 

söz Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf: 31b/7, 35a/13, 

56b/9, 73a/9, 74a/1, 74a/8, 79b/9, 68a/9, 60a/12, 20b/10, 28b/2, 83a/13, 66b/14, 61a/9, 

61a/13, 67a/7, 65a/8, 87b/13, 60a/11, 94b/6, 57a/4, 58a/4, 85a/3, 86a/2, 23a/7 

 

ṣu Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız 

madde, âb: 3a/13, 28b/13, 28b/11, 69a/15, 32b/7, 79a/10, 85b/3 

 

su’āl (a) Soru: 78a/8, 87a/10, 92a/1 

 

            su’āl it- Soru sormak: 87a/10 

 

ṣuç Yasalara aykırı davranış, cürüm: 26b/10, 26b/9 

 

Suʿdān Özel isim: 58a/11 

 

ṣulb (a) Sert: 63b/11 

 

Sulṭān  (a) Buyruğu ile milletlere ve memleketlere hükmeden, padişah: 4b/6, 21b/2, 

29a/5, 63a/14, 81a/7, 89b/9, 72b/7, 90b01, 76b/7, 80a/12 

 

Șumāt  Özel isim: 32a/15, 32b/5, 33b/6, 34a/3, 32b/1 

 

ṣun Bir büyüğe veya nezâket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek, 

yollamak, göndermek, takdim etmek: 90a/9, 71b/11, 82b/9 

 

ṣūret (a) Görünüş, biçim, çehre: 35b/9, 65b/14, 68b/7, 73a/7, 79a/13, 81a/14, 66b/11, 

70a/7, 35b/2, 71a/3, 94a/11 

 

sübẖānallah (a) Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve 

taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün 

kusurlardan münezzehiyetini ifade eder: 67b/4, 84a/14 

 

sükûn (a) Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik: 97b/12 

 

Süleyman Şāh Özel isim: 085a/03, 085a/15, 085b/04, 085b/08 

 

sülūk (a) Bir yolu takip etme: 32a/11 

 

 s. et- Bir yolu takip etmek: 32a/11 

 

sürāẖi İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.nden yapılan kap: 34a/6 
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sür- Bir yerin üzerine doğru gitmek, götürmek, sürüklemek: 79a/11, 89b/14, 23b/10, 

23b/15, 25a/,7 27b/2, 35a/4, 58b/6, 92a/6, 96b/7, 89a/14, 79a/11, 91a/14 

 

süvār (f) Binmiş, binen: 3b/7, 12a/9, 14b/6, 16b/9, 17a/6, 48a/11 

 

            s. ol- Binmek: 3b/7, 14b/6, 16b/9, 17a/6, 48a/11 

 

 

                                                                         -Ş- 

 

 

şād (f) Mutlu olma: 27b/1, 34b/6, 58a/3, 64a/4, 80b/6, 81a/12, 91b/5, 92a/13, 92b/5 

 

           ş. ol- Mutlu olmak: 34b/6, 43a/14,  54b/1, 58a/3, 64a/5, 80b/7, 81a/12, 91b/5, 

92a/13, 92b/5 

 

şāh (f) Padişah: 1b/3, 3a/11, 21b/7, 22a/6, 22b/3, 23a/6, 26a/8, 26a/15, 26b/4, 57b/9, 

85a/2, 27a/5, 27b/9, 27b/13, 29a/15, 29b/6, 29b/9, 30a/13, 31b/14, 32a/13, 34b/5, 

35a/14, 56b/9, 59b/6, 63b/5, 64a/3, 64b/9, 64b/11, 65a/14, 66b/7, 71b/7, 71b/12, 72a/3, 

73a/6, 73a/8, 73a/14, 73b/3, 73b/10, 73b/12, 74a/9, 75a/1, 75b/2, 77a/2, 78a/14, 82b/2, 

84b/6, 85a/3, 85a/5, 85a/15, 85b/4, 85b/13, 85b/14, 86a/3, 87a/4, 89b/11, 92a/2, 93a/1, 

93b/12, 94a/5, 94b/11, 95b/1, 96a/1, 98b/9, 99a/4, 99a/5, 99b/5, 21b/2, 21b/10, 21b/11, 

22a/14, 22b/7, 28b/15, 32a/2, 57a/4, 59b/4, 64b/5, 72a/3, 73a/10, 73b/2, 74b/4, 65a/13, 

65b/4, 86a/1, 93b/9, 94b/5, 21b/10, 22a/1, 79b/4, 29a/9, 29a/11, 29b/15, 33b/10, 70a/12, 

85b/11, 86a/14, 98a/2, 99a/10, 82b/7, 26b/3, 32a/15, 35a/11, 58a/5, 85a/6, 98a/3, 99b/11, 

21b/4, 24a/7, 27b/6, 27b/11, 31a/1, 31a/12, 22b/11, 56b/14, 63b/1, 1b/8, 71b/6, 85b/8, 

86b/4, 87a/3, 93a/12, 68a/10, 78b/10, 82a/15, 91b/12, 93b/7, 93b/8, 94a/15, 98b/8, 

98b/9, 99a/7, 57a/14, 61a/4, 61a/7, 63b/7, 64a/5, 64a/13, 64a/15, 71b/3, 92b/11, 26a/4, 
20b/1, 28a/3, 92b/13, 32a/5, 63a/6, 65a/6, 26b/14, 62b/13, 26b/9, 24a/10, 24a/13, 

27a/13, 28a/6, 60b/14, 74b/1, 98a/4, 57a/15, 80b/13, 83b/2, 71a/4, 29b/13, 72b/1, 63b/4, 

68b/6, 93a/15 

 

şāhān (f) Şahlar, pâdişahlar: 62b/11 

 

şāhane (f) Şah gibi, şaha yakışır bir surette: 82a/14,  

 

şaḳḳ (a) Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses. Yarma. Yarılma: 93a/3 

 

 ş. ol- yarmak. Yarılmak: 93a/3 

 

Şam  (a) Suriye’de bir şehir: 21a/4 

 

şamata Gürültü patırtı: 97a/13 

 

şān (a) Şöhret, şan, durum, gösteriş: 72b/14 
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şarāb (a) Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde 

edilen alkollü içki, mey: 34b/1, 66a/10, 63a/11, 77a/14, 82a/6, 82a/8 

 

 

şarṭ (a) Koşul: 92a/9, 68b/13 

 

şaş- Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın 

duruma gelmek, hayret etmek: 92b/9 

 

şāyet (f) Eğer, olabilir ki, belki: 65a/1 

 

şebçerāḳ (f) Gece parlayan yakut: 92a/15 

 

şecaʿāt  (a) Yiğitlik, yüreklilik: 78a/15 

 

şefāʿat (a) Af için aracılık etme: 66b/6, 83b/14 

 

              şefā‘at it- Af için aracılık etmek: 83b/14 

 

şehīd (a) Şehit olma: 35a/4, 82b/13 

 

 ş. it- Şehit etmek: 35a/4 

 

şehir (f) Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, 

genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site: 3a/6, 23a/9, 29a/3, 

2a/13, 1b/5, 21a/3, 21a/13, 21a/14, 25b/10, 34a/1, 64b/6, 65b/14, 24a/13, 62a/5, 68b/8, 

58b/6, 58b/8, 61a/6, 99a/1, 99a/13, 78b/8, 65b/13 

 

şehriyār (f) Padişah, hükümdar: 4b/15, 78a/15 

 

şehzāde (f) Padişah çocuğu: 24a/3, 82b/1, 82b/4, 82b/7, 82b/9, 83a/5, 83a/9, 83b/4, 

84a/8, 84a/13, 85a/12, 85b/5, 87b/8, 89a/3, 91b/2, 92b/10, 95a/1, 95a/5, 98b/3, 83a/7, 

83a/12, 84a/3, 91b/6, 82b/8, 84a/5, 84a/7, 95a/2, 84a/7, 85a/11, 78b/4, 88a/3, 27a/3, 

78b/9, 99b/2 

 

şeker (f) Şeker: 32b/4 

 

şekl (a) Biçim: 2b/3, 77b/12, 69b/5, 69b/8 

 

şekm (a) Sertlik: 90b/2 

 

şer (a) Kötülük: 80b/12 

 

şerbet (a) şerbet: 29a/14, 33b/9, 59a/1, 3b/14, 33b/7 

 

şerḥ+len- (a)  Açma, parçalama, dilim dilim kesmek: 79b/2 
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şerīf (a) Şerefli: 83a/10, 21a/4 

 

şermende (f) Utanmış, mahcub. Utanılacak bir iş yapan: 77a/4, 27a/6 

 

 ş. it- Utanmak: 77a/4 

 

şerr’ (a) Kötülük, fenalık: 34a/15, 86a/5 

 

şevḳ (a) İstek, heves: 66b/10, 67a/3, 89a/7 

 

şey (a) Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir 

söz: 72b/3, 27b/14, 80a/2, 28b/13, 59a/4, 29b/13, 69a/4, 67b/8 

 

şeyṭān (a) Pek zekî ve kurnaz kimse: 28a/7 

 

şikār (f) Av, avlanma: 29b/8 

 

şikāyet (a) Sızlanma: 97a/6 

  

 ş. it-  Şikāyet etmek: 97a/6 

 

şimden Şu andan: 94b/6 

 

şimdi Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: 60b/6, 61a/6, 64a/5, 68a/1, 73b/9, 

73b/15, 72b/7,  79a/4, 80a/8, 83b/15, 89a/11, 93a/4, 96a/4 

 

şīr-gīr (f) Aslan tutan: 31a/9 

 

şiş Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk: 

2b/4 

 

şol Şu, o: 35b/5, 89b/3 

 

şöyle Şunun gibi, şuna benzer biçimde: 1b/2, 2b/3, 22a/2, 24b/15, 25b/11, 26a/5, 27a/6, 

29a/4, 32a/1, 32b/6, 34b/4, 34b/8, 59a/3, 61a/10, 61b/4, 62a/5, 62a/12, 72a/13, 77b/7, 

81a/1, 89a/7, 89b/10, 93b/1, 95a/8, 96b/11 

 

şu Şu işaret sıfat ve zamiri: 66b/10, 71a/4, 75b/15, 77a/1, 82a/7 

 

şükr (a) Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu 

bildirme: 59b/15 

 ş. it- Şükretmek: 59b/15 

 

şükūfe (f) Çiçek: 34a/5 

 

şüphe (a) Kuşku, şüphe: 86b/15 
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                                                                -T- 

 

 

tā (f) Kadar, Uzaklık: 74a/6, 80a/13 

 

taʿām (a) Yemek: 77b/10, 58b/12, 58b/13, 60a/05, 60a/8, 77a/14, 77b/3, 85b/3, 85b/11, 

90a/14, 63a/10, 62a/7, 85b/1, 64a/9, 32b/3, 58b/10, 90b/8, 33a/10, 58b/15, 33a/2, 60a/1, 

63a/1, 32b/8 

 

ṭabaḳ Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: 33a/7, 33a/11 

 

ṭabān Ayağın alt yüzü, aya: 65b/5, 32b/10 

 

 ṭ. ḳaldur- Taban kaldırmak: 65b/5 

 

tabʿ(a) Tabiat, karakter: 85a/11, 85a/12 

 

tāc (f) Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık: 

20b/6, 32a/7, 82b/10, 98b/7 

 

taʿcib (a) Hayrete düşürme, şaşırtma: 70a/4, 76a/1, 66a/2, 73a/5, 94b/2 

 

            t. eyle- Hayrete düşürmek,  şaşırmak: 73a/5 

 

            t. it- Şaşırmak: 66a/2 

 

ṭāġ Dağ: 32b/13 

 

taḥkīḳ (a) Hakikat, gerçek: 90a/15 

 

taḥsīl (a) Parayı alma, toplama: 69a/13 

 

taḥsīn (a) Beğenme, güzel bulup taktir etme: 29b/15, 71a/10, 89a/10 

 

             t. eyle- Beğenmek, taktir etmek: 71a/10, 89a/10 

 

taḥt (f) Saltanat koltuğu, saltanat makamı: 32a/7, 32a/12, 32a/14, 87a/4, 58b/8, 32a/5, 

32a/9, 32a/14, 32a/4, 92b/13, 63a/7, 93a/3, 63a/5, 63a/8, 29a/10, 95a/1, 21b/7, 20b/6 

 

ṭāʿin (a)Ayırma, gösterme, belirtm: 2b/7, 23a/3, 82b/3 

 

           ṭ. it- Ayırmak: 2b/7, 23a/3, 82b/3 

 

taḳdīr  (a) Değerlendirme, beğenme, Allah’ın buyruğu: 28b/6 

 

tākey (f) Ne vakte kadar? :96b/11 
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ṭaḳın- bir nesneyi kendine takmak: 81b/6 

 

taḳrīb (a) Yaklaştırma: 20b/3 

 

taʿlīm (a) Öğretim, alıştırma: 70b/3 

 

 t. it- Alıştırmak: 70b/3 

 

ṭamaʿ (a) Aç gözlülük: 75a/3, 93b/11 

 

tamām (a) Bütün, tüm: 2b/14, 30a/4, 33a/15, 64a/8, 84a/15, 96a/13, 30b/5, 34a/14, 

72a/9, 99b/7 

 

ṭaraf (a) Yan: 96a/8, 24a/15, 3b/14, 28a/2, 33a/7, 85b/9, 56b/13, 61b/10, 31b/13, 81a/5 

 

tara- Dikkatle bakmak, süzmek: 84b/7 

 

ṭarīḳ (a) Yol: 26b/13, 23a/4, 32a/11, 61a/4, 82a/8 

  

ṭaş Taş: 56b/4, 80a/14, 88a/14, 88b/5, 88b/10, 89a/8 

 

ṭaşı- Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme: 68b/7 

 

ṭaşın- Taşıma işi yapılmak: 72a/10 

 

ṭaşra Dışarı, dışarıya, dışarıda: 23a/10, 29a/3, 32b/12, 34b/12, 59a/6, 69b/10, 71a/15, 

72a/10, 77b/14, 87a/6, 91a/7, 91b/1, 92b/8, 93b/3, 97b/9, 99a/7, 4b/3, 93a/12 

 

Taṭar Özel isim: 4a/4 

 

ṭatlu Hoşa giden, lezzetli: 32b/3 

 

ṭavşan Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, kemirgen, postundan yararlanılan bir tür 

memeli: Hilekār 2a/16, 3a/8 

 

ṭāvuk Tavuk: 33a/4 

 

tāze (f) Bozulmamış, bayatlamamış olan: 4a/4, 88a/10, 24a/3, 26b/15, 82a/14, 90a/11 

 

taʿẓīm (a) Saygı gösterme, ululama: 75b/10, 32a/3, 21a/8, 71b/1, 70a/10 

 

             t. eyle- Saygı göstermek, ululamak: 70a/10 

 

ṭāziyāne (a) Taze gibi: 2b/9 

 

Teʿāla (a) Yüksek: 62b/15, 80b/9, 81a/11, /6, 100a/5 
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tebdīl  (a) Değiştirme: 65b/14 

 

tebessüm (a) Gülümseme: 88b/6 

 

                  tebessüm it- Gülümsemek: 88b6 

 

tebliġ (a) Ulaştırma: 76b/7 

 

 t. it- Bildirmek, Ulaştırmak:76b/7 

 

tecāvüz (a) Saldırı: 61b/1 

 

 t. it- Saldırı yapmak: 61b/1 

 

tedārik (a) Hazırlık: 2b/14, 2a/15, 3b/6, 22a/5, 68a/3, 68a/13, 65b/4, 30a/14, 79b/13, 

99a/9 

 

               t. it- Hazırlamak: 22a/5, 68a/3, 99a/9 

 

               t. ol- Hazırlamak: 3b/6 

 

tedbīr (a) Çare, önlem: 2a/8, 2a/7, 66b/14 

 

 t. it- Önlem almak: 66b/14 

 

te’essüf  (a) Beğenmemek ve râzı olmadığını ifade etmek: 80b/7 

 

 t. it- Beğenmemek: 80b/7 

 

tefārruḳ (a) Ayrılma, dağılma: 69a/4, 71a/8, 71b/4 

 

tek Yalnızca: 27b/3, 80a/7 

 

teklīf (a) Öneri: 2a/4, 32a/4, 63a/5,32a/4, 63a/5 

 

            t.eyle- Önermek: 32a/4, 63a/5 

 

 t. it- Önermek: 2a/4 

 

teḳrār (a) Yine: 98b2 

 

tekrīm (a) Hürmet ve tazim göstermek ve görmek. Saygı göstermek: 32a/3, 71b/1, 88a/4 

 

Temāḳiyet 25a/8 

 

temāşa (f) Seyretme: 3b/10, 29b/2, 33a/8, 99a/6, 78b/7, 82b/8 
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 t. it- Seyretmek: 3b/10, 29b/2, 33a/8, 99a/6, 82b/8 

 

temāşagāh (f) Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer: 29b/1 

 

temessūk (a) Sımsıkı tutmak, sarılmak: 20b/14, 21a/11 

 

temur Demir: 59b/7, 61a/3 

 

tenbīh (a) Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek 

hatırlatma, uyarı, uyarma: 35b/6, 68a/12, 74a/2, 22a/6, 80b/14 

 

 t. eyle- Uyarmak: 22a/6, 35b/6, 68a/12 

 

tenhā (f) Tek başına, yalnız, boş yer, ıssız yer: 1b/7, 78a/1 

 

tepsi Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya yarayan, derinliği olmayan, türlü 

büyüklükte düz kap: 33b/4 

 

terāḳ (f) Gürültü, çatırdı: 99a/9 

 

            t. it- Gürültü yapmak: 99a/9 

 

terkīm (a) Nişan eylemek: 75b/10 

 

terle-Ter çıkarmak, ter dökmek: 3a/14 

 

ters Gerekli olan duruma karşıt, zıt: 81b/3 

 

teslīm (a) Bırakma, devretme, terk etme: 20b/13, 21a/10, 20b/8, 28a/15, 29b/3 

 

 t. it-Teslim etmek: 20b/13, 21a/10, 20b/8, 28a/15, 29b/3 

 

tevābi' (a) Maiyyet. Bir kimseye tâbi olanlar: 77b/14, 87a/6 

 

tevāḳḳuf (a) Durma. Eğlenip kalma. Duraklama: 87b/6 

 

 t. it- Duraklamak:87b/6 

 

tevāriẖ (a) Tarihler: 29a/6, 77b/6 

 

tevekkül (a) İşlerini Allah’a havâle edip kaderin hükmüne râzı olma: 81b/11 

 

tez Çabuk olan, süratli: 93b/13, 96a/9 

 

teznīye (a) Zinaya mensup etmek: 76a/12 

 

tezvīr (a) Yalan dolan, dedikodu: 22b/9, 2a/12, 3a/5, 27b/4 
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tezyīn (a) Süslemek, bezenmek, donatmak: 90a/2 

 

tıġ (f) Kılıç: 25a/13, 65a/15, 92b/2, 93a/8, 93b/1, 78b/14, 93b/4 

 

ṭıḳa-Bir şeyin ağzını, deliğini, içine konulan veya dışarıdan uygulanan bir nesneyle 

kapamak: 33b/6 

 

ṭılsım (a) Herkesin bilip çözemediği gizli şey: 92a/8, 92a/13, 92a/3, 92a/5, 92a/12, 92b/8 

 

tımār (f) Bir hastaya veya yarasına veyâhut hayvana yapılan hizmet, bunlara bakma, 

tedâvi: 

26a/14 

 

timūr Demir: 67b/12, 35b/11, 52a/8, 52b/3, 53b/14, 53b/15, 56a/8, 56a/16, 67b/12 

 

tīz (f) Tez, çabuk: 23a/7, 60b/3, 63a/9, 67b/1, 71a/12 

 

tiz- Yan yana veya üst üste sıralamak: 2a/7 

 

Ṭoḳ-i ʿIraḳī Özel isim: 31a/7 

 

ṭoķun- Değmek, el sürmek, temas etmek: 25b/3, 25b/3 

 

Ṭomālıç Dağ ismi: 32b/13 

 

ṭon- Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak: 73a/15 

 

tövbe Yaptığı fenalığa pişman olmak. Allah'dan afv dilemek: 66b/5 

 

 t. vir- Pişman olmak: 66b/5 

 

ṭor-ṭob paramparça etmek: 33b/5 

 

 ṭ. it- parça parça etmek: 33b/5 

 

tuẖfe (f) Hediye, armağan: 29b/13, 77a/6 

 

ṭulum Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan 

bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi: 33b/9 

 

Tumār-ı Şīr-gīr Özel isim: 31a/9 

 

Ṭunṭurāḳ Özel isim: 29a/4 

 

Ṭur Dağ ismi: 57b/1 
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ṭur- Hareketsiz durumda olmak: 3b/15, 80a/15, 67a/12, 35a/1 

 

ṭut Elde bulundurmak, ele almak: 79b/9, 62a/8, 91b/13, 96a/5, 96a/7, 77a/2, 23a/6, 

77b/11, 94b/6, 99b/8, 100a/3, 70a/1, 61a/3, 24b/2, 59b/7, 61a07, 64a/5, 64a/15, 70b/5, 

74b/6, 57b/9, 63b/6 

 

 

                                                                   -U- 

 

u “ve’’ bağlacı görevindedir: 1b/2, 3a/5, 26b/6, 29b/8, 31b/11, 32a/7, 34b/1, 35a/7, 

01b/5, 86a/5 

 

uc Uç, kısım, bir şeyin kenarı uçu: 2a/16, 86b/4 

 

ucuzlıḳ Ucuz olma durumu: 33b/11, 34a/1 

 

uç- Uçmak: 25b/13, 87b/14, 80b/2 

 

uġra- Gitmek, uğramak: 78b/15, 68b/2, 32b/12, 58b/7, 89b/5, 96b/4 

 

uġur İyi nitelik, meymenet, kadem, talih, şans, yol: 22b/15, 81b/12 

 

ulu Erdemleri bakımından çok büyük, yüce: 67a/1 

 

um- Umut etmek, bellemek, ummak: 28a/4 

 

unut- Unutmak, aklında kalmamak, hatırlamamak: 33a/1, 78a/1, 90a/5, 93b/13 

 

ur- Vurmak: 24b/8, 24b/9, 25a/1,069a/2, 96b/10, 34b/7, 34b/8, 93b/4, 61b/5, 92b/15, 

93a/9, 74b/14, 23b/12, 24b/7, 25b/2, 27b/2, 30a/2, 98b/7, 2b/10, 62a/11, 78b/14, 93a/3 

 

ʿuryān  (a) Çıplak: 25a/11, 25a/13 

  

              ʿu. it- Soymak: 25a/11, 25a/13 

 

 

ustā (f) Çok bilir, mahâret ve tecrübesi fazla olan: 59a/13 

 

utan- Utanmak, sıkılmak, haya etmek: 75b/7 

 

uy- Peşinden gitmek, bağlanmak, uymak: 84b/4, 62b/10 

 

uyan- Uyanmak: 67a/3, 86b/12 

 

uydur-Hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek, yakıştırmak: 34a/10 

 

uyẖu Uyku: 3a/8   
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uyu- Uyku durumunda olmak: 87a/5 

 

uzat- Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak: 61b/3 

 

 

                                                                    -Ü- 

 

ü “ve’’ bağlacı konumundadır: 3b/10, 3b/14, 82b/10 

 

ücret (a) Yapılan bir iş karşılığında verilen para: 59a/12 

 

üç İkiden sonra gelen rakam: 1b/4, 24b/8, 24b/9, 58a/2, 80a/13, 81a/15, 81b/9, 81b/11, 

82a/3, 83b/9, 84b/4, 86b/8, 86b/10, 87a/1, 99a/8 

 

üçünci Üçüncü: 64b/3, 64a/14 

 

ümmi (a) Mekteb ve medresede okumamış kimse: 94b/1 

 

ürk- Bir şeyden korkup sıçramak, tevahhuş etmek: 2b/10 

 

üslūb (a) Tarz, yol. Biçim. İfade tarzı. Dizmek: 82a/3 

 

üstād (f) Usta, hoca, üstat: 2a/8, 32a/2, 35a/13, 58a/9, 73a/5, 21b/1, 82b/2, 85b/10, 97a/9 

 

üst Üst, üzeri: 2b/2 

 

üş- Üşüşmek: 57b/6, 69a/8 

 

üzere Üzerine, üzerinde, müddetçe, süresince, kadar, amacıyla: 2a/8, 2b/1, 32b/9, 33b/1, 

33b/8, 35b/11, 59b/2, 59b/15, 60a/3, 70b/3, 77b/6, 58b/15, 67b/8, 69a/13, 78a/10, 82a/3, 

93a/6, 93a/10 

 

üzeri Üst, üzeri: 62b/7, 87a/4,59b/9, 80b/1, 2a/5, 2b/12, 20b/10, 25a/11, 25b/2, 34b/7, 

61b/11, 69a/2, 81b/7, 93a/7, 21b/13 

 

 

                                                                      -V- 

 

vācib-ül vücud (a) Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb-ı Hak. 

(Vâcib-ül vücuddur, yâni; O'nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni'dir: 

81b/11 

 

vāfir (a) Çok, bol: 2b/4, 23a/6, 28a/1, 29a/1, 29a/13, 58b/10, 58b/13, 59b/4, 63a/10, 

66a/6, 70b/8, 77a/14, 85b/14, 86a/9, 90b/8 

 

vāḳʿa (a) 1. Hadise, olay: 63b/10, 65a/92. 2. Rüya, düş: 66b/4, 27b/5, 83b/5, 82b/4 
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vāḳiʿ(a) Olan olmuş: 3a/12, 

 

         v. ol- Olmuş olmak: 3a/12 

 

vaḳīf (a) Bir işi bilen, bilgisi olan: 86b/7 

 

vaḳt (a) Zaman: 6a/13, 7a/1, 7b/14 

 

              v.ol- Zaman bulmak: 6a/13, 7a/1, 7b/14 

 

valide (a) Ana, anne: 86a/11 

 

var Bulunan, var olan, mevcut olan: 21b/5, 22b/2, 31b/4, 58b/10, 60a/14, 60b/8, 60b/11, 

62a/13, 66a/4, 66a/7, 68b/4, 70b/4, 70b/11, 70b/13, 72a/4, 72a/14, 74b/5, 76a/13, 77a/7, 

77b/8, 78a/8, 78a/14, 78b/1, 78b/6, 79a/11, 86a/10, 86b/5, 90b/4, 91a/5, 93a/12, 94a/3, 

95b/9, 97a/13, 98a/1, 27b/15, 27a/14, 35a/7, 65a/13, 71b/13, 78b/7, 79b/14, 4b/1, 68b/11, 

74a/2, 92a/15, 68a/7, 71a/4, 75a/14, 80a/14, 80b/3, 80b/14, 83a/4, 86a/7, 86b/7, 88a/14, 

92a/9, 100a/2, 92a/9 

 

var- Gitmek, yetişmek: 30a/12, 66b/13, 23a/15, 97b/5, 63b/4, 57b/1, 76a/10, 92b/13, 

28a/10, 62b/4, 71a/4, 64b/7, 96a/1, 68a/2, 66a/3, 30b/11, 30a/11, 60a/14, 27a/1, 35a/3, 

60a/10, 63b/5, 67b/2, 69b/14, 73a/8, 74a/14, 99a/5, 99b/12, 68b/8, 76b/3, 76b/15, 77a/3, 

77a/8, 77a/10, 81a/12, 82a/8, 82a/12, 84a/12, 91a/8, 91a/10, 95b/6, 75a/8 

 

vāṣıf (a) Nitelik, özellik, övgü: 4a/2, 67a/2, 73b/8 

 

 v. eyle- Vasf etmek: 73b/8 

  

 v. ol- Vasf etmek: 67a/2 

 

ve (a) İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz: 

1b/1, 1b/7, 2a/13, 2a/5, 2a/12, 2b/4, 3a/4, 3a/6, 3a/8, 3b/13, 4b/2, 21b/14, 22a/12, 

22a/13, 22a/15, 22b/15, 23b/4, 25a/15, 25b/1, 25b/8, 26b/5, 26b/13, 27b/13, 29a/2, 

29a/6, 29b/11, 29b/12, 31a/3, 31a/4, 1a/5, 31a/6, 31a/8, 31a/9, 31b/14, 32a/3, 32a/8, 

32a/9, 32a/14, 32b/2, 33a/1, 33b/1, 34a/5, 35b/10, 56b/1, 56b/6, 59b/4, 60a/14, 60b/14, 

61a/12, 62a/6, 63a/4, 63a/15, 65b/1, 66b/6, 67a/1, 67a/8, 67b/2, 67b/6, 68a/6, 69a/2, 

69a/3, 70a/15, 70b/2, 71a/7, 71b/1, 71b/2, 71b/4, 71b/9, 71b/10, 71b/11, 72b/8, 75b/12, 

76a/3, 76a/5, 76b/6, 77a/14, 77b/13, 78a/4, 78a/5, 79a/8, 80b/2, 80b/3, 82b/5, 82b/13, 

83a/8, 84a/2, 84a/10, 84b/15, 85b/3, 86b/9, 87a/6, 87a/10, 87b/3, 87b/10, 90b/6, 91b/2, 

91b/3, 92a/10, 92b/2, 92b/3, 92b/4, 93a/12, 94a/3, 94b/9, 95a/9, 95b/6, 97b/14, 98a/12, 

99a/10, 99b/4 

 

vedāʿ (a) Ayrılma, ayrılış: 21a/2, 92a/12 

 

              v. eyle-Veda etmek: 21a/2, 92a/12 
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vefā (a) Sözde durma, sözü veya borcu yerine getirme ve ödeme: 28a/4 

 

vehm (a) Kuruntu, korku: 31b/1, 31b/1, 57b/12 

 

vesā’ir (a) Diğer: 4b/12, 22a/3, 25a/15, 26b/5, 29b/13 

 

veyā (f) Yahut: 61a/1, 96a/5 

 

Veys-i Yedevi  Özel isim: 31a/8 

 

vezīr (a) Devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını 

taşıyan kimse: 1b/8, 64b/1, 27a/14, 82b/2, 2a/6, 2a/8, 71b/5, 28a/2, 27b/7, 31a/1, 32a/14, 

26b/7, 35b/9 

 

vilāyet (a) Memleket, ülke, diyâr: 21b/8, 33b/11, 75a/13, 74b/3, 64b/13 

 

vir Vermek, iletmek: 2a/16, 33b/9, 71b/9, 71b/11, 87b/12, 59a/10, 78a/9, 98b/10, 

57b/13, 3b/5, 29b/14, 59a/7, 67a/9, 67b/2, 71b/12, 74b/10, 77a/12, 84a/8, 98b/14, 

66a/13, 26a/8, 59a/1, 86a/4, 92a/14, 73a/1, 24a/9, 60b/4, 25a/2, 75b/1, 85a/13, 94a/13, 

22b/15, 26b/12, 70a/6, 24a/2, 24b/15, 34a/13, 34b/2, 60a/5, 65a/13, 66b/5, 71b/5, 

75a/10, 76a/14, 87b/1, 3a/9, 60a/15, 60b/10, 69b/11, 71a/3, 80b/10, 78b/4, 59b/3, 

24a/15, 65a/2, 80a/12, 87b/11, 93b/9, 93b/12, 94a/10, 85b/4, 78a/9, 80a/2, 83b/4, 85a/11, 

94a/10, 95b,7 

 

vücūd (a) Beden: 81b/11 

 

vüzerā (a) Vezirler: 26a/8 

 

 

                                                       -Y- 

 

yā Ey, hey, Ya, ya... ya: 22b/3, 29a/11, 30a/15, 31a/14, 67b/9, 70a/2, 73b/9, 74a/10, 

28b/2, 56b/10, 63b/15, 64a/1, 66a/2, 66a/4, 70b/14, 84a/14, 90a/6, 28b/5, 78a/7, 80a/8, 
87b/6, 88b/11, 94a/9, 90a/4, 90a/12, 90b/9, 92a/8, 94b/5, 95a/3, 95a/13 

 

yab yab Yavaş yavaş, usul usul: 4b/2, 90a/8 

 

yād (f) Hatırlama: 22a/14, 22b/7, 75a/11 

 

            y. ol- Hatırda tutmak: 22a/1, 22b/7 

 

yādigār (f) Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç: 29b/10, 29b/12, 

29b/13, 100a/7, 94a/4, 29a/1, 92b/7 

 

              y. ol- Bir kimseyi hatırlamak: 100a/7 

 

yaġma Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan: 25b/15 
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 y. ḳıl- Talan etmek: 25b/15 

 

yāẖūd (f) Veya, ya da: 56b/12, 63b/15, 90a/5 

 

yaḳ- Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak: 2a/6, 67b/11, 

81a/13, 87a/7, 95b/15, 96a/12 

 

yaḳa Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü: 57a/15, 61b/4, 62a/11, 30b/3 

 

yaka Taraf, kısım, bölüm: 23b/8, 25b/13 

 

yaḳar- Israrlı bir biçimde istemek, yalvarmak: 83b/1 

 

yaḳın Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı: 3b/3, 21b/1, 56b/5, 

63a/9, 67b/15, 67a/15, 89b/8 

  

 y. gel- Yaklaşmak: 21b/1, 67b/15, 89b/8 

 

yalan Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: 63b/13, 64a/14, 93a/1 

  

 y. söyle- Doğru söylememek: 63b/13 

 

yalñız Yanında başkaları bulunmayan: 88a/15 

 

yaltaḳlan- Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek: 30b/8 

 

yan Taraf: 59b/1, 64a/12, 75a/7, 84b/2, 93a/13, 96a/10, 96a/14, 97a/11, 98a/8, 27a/14, 

28a/7, 59a/3, 61b/6, 62a/10, 65b/2, 66a/14, 75a/13, 77b/12, 84b/12, 27b/2, 33a/14, 

59a/2, 92a/2 

 

yan- Ateş durumuna geçmek, tutuşmak: 80b/5, 91b/15, 96b/5 

 

yancı Oyunları seyreden ve bedavadan yiyip içen kimse: 69a/11, 69a/12 

  

yapdur- Bir işi, bir kimsenin yapmasını sağlamak: 2a/17, 3b/3, 76a/7 

 

yapıl- Yapma işine konu olmak: 80a/14 

 

yapış- Bir nesneyi tutmak, kavramak: 74b/15 

 

yapraḳ Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu 

klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: 25b/3 

 

 

yār (f) dost: 70a/3, 87a/14, 84b/5, 81a/8, 83b/9, 86b/8 
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yar- Derin yara açmak, ortadan ikiye ayrılmak: 26a/6, 25a/3 

 

yaramaz Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan: 84a/4 

 

yarar Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda: 21b/4 

 

yardım Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma: 83b/12, 86a/7, 

86b/7, 86b/9  

 

  y. it- Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak: 83b/12, 

86a/7, 86b/7, 86b/9 

 

yarın Bugünden sonra gelecek ilk gün: 66b/8, 78a/7, 83b/7, 76a/9 

 

yāriġāram (f) Sevgili dost: 91a/1 

 

yasaḳ Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet: 79b/10 

 

yastuḳ Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş 

tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder: 78a/2 

 

yaş Gözyaşı: 79a/2, 79a/12 

 

yaş Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sene: 88b/9, 90b/13 

 

yaşa- Canlılığını, hayatını sürdürmek: 73b/5  

 

yat- Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak: 84b/4, 35a/10, 35a/12, 

87a/3 

 

yatur Yatar duruma getirmek: 57a/9, 66a/7, 87a/4, 87a/14, 90b/3 

 

yavuz Kötü, fena 94b/3, 31b/5 

 

yavuzlan- Sertleşmek, çetinleşmek, kabadayılaşmak: 85b/14 

 

yay Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk: 
27b/13 

 

yayıl- Bir şeyin herkes tarafından duyulması: 97a/2 

 

yaz- Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak: 65a/13, 72b/4, 100a/7 

 

yazıl- Yazma işinin yapılması: 28b/6 

 

 

yedi Altıdan sonra gelen rakamın adı: 1b/3, 15a/11, 22b/6, 38b/16, 45b/7, 73b/2, 83b/2 
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yeg Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah: 83b/8, 

82b/6 

 

yegāne (a) Bir, tek: 71b/2 

 

yek (f) Tek, bir: 24b/11, 31a/4, 65a/7 

 

yel Harekette bulunan hava, rüzgâr: 69b/9 

 

yelken Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana 

dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya 

şeritlerin tümü: 67b/13 

 

Yemen (a)Arap yarımadasının güneyinde yer alan bir kent: 25a/15, 31a/7, 31a/8, 

34b/11, 27b/5, 75a/13, 90b/6, 31a/11, 78a/14, 70b/3 

 

yemiş Meyve: 73a/3 

 

yen- Yenmek, galip olmak: 35b/10, 90b/8, 77b/3 

 

yeñi Eski karşıtı: 61a/6, 78a/11, 95a/9 

 

yeniden Gene, yine, bir daha, tekrar: 76a/14 

 

yer Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân: 

75a/11, 75a/14, 96b/3, 97a/5, 56b/2, 65b/11, 96b/2, 96b/15, 57a/7, 57b/5, 64a/13, 71b/7, 

98a/14, 30b/10, 61b/4, 61b/8, 62a/11, 90b/2, 97b/2, 97b/7, 99a/1, 23b/6, 99b/9, 28b/3, 

59b/14, 60a/2, 60b/2, 88b/8, 29a/1, 67a/12, 76a/11, 84a/10, 89a/8, 97a/9, 35a/6, 68b/13, 

79a/2, 98b/8, 98b/12, 81a/13, 91a/6 

 

yerli Bir yerin ilk sakini olan: 35a/6 

 

yeryüzü Dünya: 25b/5 

 

yeter İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi: 89a/1, 90a/2 

 

yetiş- Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak: 26b/2, 90a/13, 35a/3, 78a/13, 26a/4 

 

yetmiş Altmış dokuzdan sonra gelen sayının adı: 31a/10, 79b/14, 79b/15 

 

Yezdān (f) Yaratıcı, Allah: 64b/2 

 

 

yıḳa- Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi temizlemek: 33a/12, 98b/06 

 

yıḳıl- Yıkma işi yapılmak veya yıkma işine konu olmak: 2b/12, 32b/6, 93a/10, 27a/4 
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yıl Sene, yıl: 33b/14, 81a/14 

 

yi- Yemek yemek: 3b/13, 29a/14, 59a/11, 57a/10, 58b/15, 32b/12, 32b/15, 55a/2, 57b/7, 
60a/8, 63a/1, 33a/2, 21a/15, 34a/9, 32b/9, 60a/3, 63a/12, 65b/11, 76a/15, 77b/10, 77b/15 

 

yidür- Yeme işini yaptırmak: 64a/8, 84b/2, 91a/10, 99b/10 

 

yigirmi yirmi Yirmi: 23b/4, 5a/3, 82a/5 

 

yiġit Delikanlı, genç erkek: 83a/1, 86a/1, 95a/9, 88b/7, 88b/10, 67a/5, 82b/6, 88a/13 

 

yine Yeniden, bir daha, tekrar, gene: 24a/9, 24b/06, 27b/3, 28a/5, 29b/7, 58a/2, 58a/8, 

69b/6, 75a/8, 78b/11, 80b/2, 81a/12, 81b/4, 85a/13, 85b/4, 94a/9 

 

yir Yer, mekân, mahal: 87b/2, 95b/7, 77b/7, 77b/8, 81a/10, 87a/9, 90a/1, 95b/14, 94a/14, 

81a/5, 81b/1, 87a/3, 95b/8, 96a/3, 98a/15, 91b/9, 86b/13, 87b/8, 91a/9, 22a/11, 81b/10, 

2b/11, 21a/10, 85b/10, 87a/13 

 

yitür- Kaybetmek: 73a/2 

 

yoġ Yok, hayır: 60a/13, 84a/4 

 

yoẖsa Yoksa, aksi takdirde: 30b/7, 57a/10, 60b/10, 24b/1, 66a/15, 68a/3, 69a/10, 

73b/11, 76b/2, 79b/2, 79b/6, 80a/2, 84b/13, 90a/13, 94b/8, 95b/5 

 

yoḳ Olmayan, bulunmayan şey, hayır: 5a/2, 24a/8, 24a/11, 26b/15, 30a/9, 33a/15, 57a/9, 

59b/1, 60b/6, 60b/7, 60b/14, 62a/10, 66a/1, 69a/11, 74a/15, 79a/3, 85a/14, 91b/9, 22b/6, 

24a/12, 26a/12, 26b/10, 27a/13, 28a/5, 35b/1, 70b/15, 74b/4, 59a/4, 77a/6, 27b/7, 63a/6, 

66b/1, 81a/1, 84b/9, 76b/13 

 

yoḳla- Kontrol etmek: 89b/4, 89b/13, 59a/2 

 

yol Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, 

yürümeye uygun yer, tutumi davranış, yöntem: 35a/2, 61a/2, 61b/2, 66a/13, 65b/5, 
56b/6, 61a/4, 90b/14, 2a/2, 68a/2, 74a/2, 81b/3, 95b/7, 30b/4, 84a/1, 97a/11 

 

yolla- Göndermek: 97a/11, 96a/9 

 

yoldaş Yol arkadaşı, arkadaş, refik: 67a/15, 84a/11 

 

yön Belli bir noktaya göre olan yer, taraf: 58a/2, 74a/5, 81a/4 

 

Yunān  Yunanlı: 31a/3, 31a/4, 90b/5 

 

yuvarlan- Yuvarlanmak: 57a/7, 59b/10 
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yük Hayvanın taşıdığı nesne veya taşıdığı miktar: 77b/11, 70b/2 

 

yüklet- Yükletmek: 64a/11 

 

yüksek Yüksek, âlî: 57a/6 

 

yürek Kalp, yürek: 79a/8, 95a/5 

 

yüri- Adım atarak ilerlemek, gitmek: 8b/13, 14a/14, 17a/10, 17a/13, 18a/4, 40a/13, 
52b/6, 55a/4, 55b/14, 56b/15, 61b/11, 63a/1, 91b/8, 93a/8, 78b/10, 88b/3, 92b/12, 

93a/15, 59a/6 25a/4 

 

yüriyüş Yürüme işi: 14a/6 

 

yüriyüvir Çabuk yürümek: 57a/11, 56b/15, 53a/10, 54b/5 

 

yüz Yüz, çehre: 23a/8, 25a/10, 30a/2, 31a/2, 31a/11, 34b/3, 57b/9, 60a/9, 64b/10, 73b/5, 

77a/6, 80a/15, 81b/2, 82a/4, 91b/9, 65b/8, 93a/10, 98b/14, 67a/11, 66b/10, 25a/3, 

25a/14, 64a/8, 84b/3, 96b/6, 28a/13, 96b/7, 79a/7 

 

yüz Sayı olan yüz: 23b/7, 

 

 

 

 

 

                                                                -Z- 

 

 

żabṭ (a) Tutma, koruma: 76a/6, 98b/4 

 

             ż. eyle- Tutmak, hâkim olmak: 98b/4 

 

ẓāhir (a) Açık, belli, görünüş, kuşkusuz, elbette, şüphesiz: 2a/2, 57b/4 

 

zaẖm (f) Yara: 26a/14 

 

zaḥmdār (f) Yaralı, mecruh: 25a/9, 25b/9 

 

                zaẖmdār it- yaralı olmak: 25a/9 

 

zaḥmet (a) Sıkıntı, eziyet, çile, rahatsızlık: 83b/4  

 

 z. çek-Sıkıntı çekmek: 83b/4, 76b/14 

 

ẓālim (a) Zulmeden, zalim: 91b/7 
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zamān (a) Vakit: 2b/8, 35b/11, 61a/7, 65a/11, 66a/3, 66a/13, 69b/2, 77b/7, 79a/1, 

89b/14, 3a/11, 65b/9, 69b/13, 58a/14, 89a/12, 85b/2, 58a/10, 82b/13, 83a/8, 90b/11, 

92b/15, 94a/11, 94a/12 

 

żamīr (a) İç, hatır, gönül: 5b/15, 65b/9, 75a/4, 79b/1 

 

żamīr-şinās (f) Gönülden anlayan, gönül bilen: 5b/15 

 

żarar (a) Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, ziyan: 

63b/15 

 

zāt (a) Kişi: 77a/1, 83a/10, 79b/12, 4a/1, 90b/1 

 

ẕaʿīf (a) Güçsüz, zayif: 62b/15 

 

żāyiʿ(a) (Ziya'. dan) Elden çıkan. Kaybolan: 50a/10 

   

         ż. ol Elden çıkmak, kaybolmak: 50a/10 

 

zebūn (f) Güçsüz, alçak: 90a/11 

 

zehir (f) Zehir: 27b/5 

 

zemīn (f) Yer: 92b/15 

 

ẕerrīn-ger (f) Kuyumcu: 66b/10 

 

ẕerrīn (f) Altından: 34a/6, 65b/9, 67a/15, 72b/6, 83b/11, 88a/10, 88b/14 

 

zevī (a) Sahipler: 31a/5 

 

zeyn (a) Süslenme: 2b/5, 34a/6 

 

 z. eyle- Süslenmek: 2b/5, 34a/6 

 

zibā (f) Güzel, süslü, yakışıklı: 3b/13 

 

zebūn (f) Zayıf, güçsüz, âciz: 4b/9 

 

zikr (a) Anmak: 65b/7, 100a/3 

 

 ż. olun- Anmak: 65b/7, 100a/3 

 

zincīr (f) Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ: 87b/5 

 

zindān (f) Hapishane, zından: 80a/14, 80b/2, 81b/1, 86b/8, 87a/8, 87b/5, 89b/14, 34b/10, 

86b/5, 87a/11, 65a/12, 83a/11, 82b/5, 83b/8 



 
 

179 
 

 

zīr (a) Sazın en ince teli: 62a/12 

 

  z. it- sazden ses çıkartmak: 62a/12 

 

zīrā (f) Çünkü: 5a/1, 20b/1, 22a/14, 22b/5, 24a/3, 27a/12, 27b/9, 28a/11, 28a/14, 28b/3, 

29a/5, 30a/8, 30b/1, 30b/8, 31a/15, 32a/7, 33a/13, 35b/8, 59a/4, 59a/10, 68b/5, 68b/6, 

69b/15, 72b/13, 74a/1, 74a/4, 74a/6, 74a/15, 83a/15, 85a/1, 87a/9, 90b/13, 78a/11, 

79b/10, 80b/12, 85a/15, 86a/13 

 

ziyāde (a) Fazla, çok: 34b/6, 35b/4, 60a/8, 61b/1, 62a/9, 68a/11, 64a/7, 56b/6, 59b/3,  

22a/13, 2a/11, 58a/8 

 

            ẕ. ol fazla bulmak: 12a/3, 52a/13 

 

żiyāfet (a) Şölen, özel yemek: 2a/1, 2a/11, 3a/4, 20b/13, 21a/9, 30a/14, 30a/15, 30b/1, 

30b/5, 73a/6, 94a/12 

 

           ż. eyle- Ziyafet etmek: 2a/11 

 

 ż. it-Ziyafet etmek: 2a/1, 2a/11, 20b/13, 21a/9, 30a/14, 30a/15, 73a/6, 94a/12 

 

           ż. ol Ziyafet etmek: 30a/15 

 

ziyā (a) Işık, aydınlık, nur. Ruşenlik: 68b/15 

 

zor Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı:89a/7 

 

żuhūr (a) Ortaya çıkma: 23b/12, 92a/7, 78b/8 

 

 ẓ. it- Ortaya çıkmak: 23b/12, 92a/7, 78b/8 

 

ẓulm (a) Haksızlık, eziyet, zulüm: 23a/3, 74b/15, 99a/13 

 

             ẓ. eyle- Eziyet etmek: 99a/13 

 

   ẓ. it- Eziyet etmek: 23a/3, 74b/15 

  

Zühre Bānū Özel isim: 86a/14, 86a/10, 86b/12, 87a/14, 87b/11, 88a/5, 88a/7, 91b/2, 

99b/1 
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SONUÇ 

 

                   Hamzanâme’nin 6. Cildinin baştan yüz varaklık (1-100) kısmı çalışmamızın 

metnini teşkil etmiştir. Bu çalışmada öncelikle metnin nüshaları tespit edildi, peşinden 

nüshalar tam oluş durumlarına ve harekeli olup olmamalarına bakılarak değerlendirildi. 

Sonunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler Bölümünde bulunan 

nüsha öne çıktı. Böylece bu nüshadan hareket ederek varak ve satır numaraları verildi. 

Burada hemen söylemeliyim ki beni böyle bir çalışma sürecine sevkeden hocam Prof. 

Dr. Muhammet Yelten’in Hamzaname nüshaları üzerindeki yazıları ve bilimsel 

tecrübeleri hızlı karar vermeme büyük katkı yapmıştır. Esas aldığımız nüshaya her 

bakımdan bağlı kalarak Arap harfli metni Latin alfabesi ile kaydettik. Metne, yaygın 

olan transkripsiyon alfabesini tatbik ettik. Metinde hüküm sürdüğünü keşfettiğimiz Eski 

Anadolu Türkçesi hususiyetleri mümkün olduğu kadar korunmaya gayret edildi. Türkçe 

kelimelerin yazılışlarında görülen ikili durumlar aynen muhafaza edildi. Dolayısıyla 

metin dikkatli okununca bazı aynı eki almış kelimelerin iki farklı yazılış durumu ile 

karşılaşılacaktır. Bu husus bizim tamamen metnin özelliklerine sadık kalmamızın bir 

göstergesidir. Aynı durum alıntı kelimeler için geçerli kılınmamıştır. Arapça ve Farsça 

kelimelerin ikili yazılışları ile karşılaşılınca kelimelerin anlamlarının değişmesi veya 

bozulması durumunu göz önünde tutarak doğru bildiğimiz şekillerini metnimize dahil 

etmeye gayret ettik. Sağlam bir metin kurmak için uyulması gereken bütün geçerli 

kriterleri yerine getirmeye gayret ettiğimiz için metnimize eksiksiz biçimde noktalama 

işaretlerini de koyduk. Böylece çoklukla uzun cümlelerle örgülenmiş olan metnimizi 

okuyacakların kolayca takip etmeleri sağlandı.  

 Metinde yer alan bütün kelimeler indeks programı vasıtasıyla alfabetik sıraya 

kondu. Bu iş yapılırken bilgisayarın azizliğine maruz kalmadık diyemiyorum. Sıralama 

yapılan tüm kelimeler tam arzulanan ölçüde alfabetik sırada yer alamadı. Dolayısıyla 

tekrar tekrar sıralama kontrol edilmek durumunda kalındı. Sırasını belirlediğimiz her 

kelimenin metindeki anlamını sözlüğe yansıtmaya çalıştık. Maddebaşı olan unsurların 

değişik manaları taşımaları durumunda numara vermek suretiyle anlamları ayrı ayrı 

gösterdik. İç madde durumunda olanlar ana maddenin altında yer aldı. Alt maddeler 

Türkçe birleşik fiiller, Farsça ve Arapça tamlamalar olmak üzere teşkil ettirildi. Alt 

madde olarak alınan bütün birleşik ve tamlamalı yapıların anlamları verildi. Sözlükte 

yapılan bütün bu ayrıntıların altında yatan gerçek; metinde kullanılan kelime sayılarının 

rasyonel olarak tespit edilmesine yöneliktir. Türkçe birleşik fiillere ilk kelimenin geçtiği 

alfabetik sırasında anlam verildi. Yardımcı fiilin altında ise birleşik fiilin oluşturduğu 

yapılar alfabetik olarak sıralandı. Böylece alıntı kelimelerle yapılmış birleşik fiillerin 

metnimizdeki durumu tespit edilmiş oldu. Sözlüğümüzde geçen bütün kelimeler ait 

oldukları dillere göre sınıflandırıldı ve her harfte her dile ait kaç kelime varsa karşılarına 

yazıldı, ayrıca her harfte kaç kelimenin yer aldığı belirlendi. En sonunda diller arası bir 
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oranlama yapılarak sonuçlar rakamlarla kaydedildi. Metnimizin kelime manzarasını 

böyle bir yolla gösterirken aynı zamanda döneminde ve sonraki asırlarda çok okunan 

Hamzaname vasıtasıyla dönemin okuyucu kitlesinin söz varlığını ve okuma düzeyini 

anlama imkanını bulmuş olduk.  

          Metinde yaşanan veya tahayyül edilen çok çeşitli olay yer almaktadır. Dolayıyla 

oldukça geniş bir coğrafya zemini söz konusudur. Dil çalışmalarının önemli bir cephesi 

olan onomastik bilim dalı ülkemizde arzu edilen seviyede olmaması sebebiyle 

metnimizdeki yer adlarını tam ve doğru şekilleriyle yansıtamadık. Ama yine de elde 

bulunan imkanlar ölçüsünde çeşitli kaynaklar yardımıyla doğruya yakın söylenişlerini 

bulmaya gayret ettik. Metindeki olayların taşıyıcılığını yapan şahıs kadrosu da oldukça 

zengin görünümlüdür. Bu şahıslar tarihî ve dinî nitelikli olmalarının yanında masal ve 

destanî kişilikleri de temsil etmektedir. Yer adlarında olduğu gibi kişi adlarında da aynı 

müşkil durum ile karşılaştık. Burada bize rehberlik eden önemli veriler Hamzaname’nin 

farklı ciltleri olmuştur. Hamzaname ciltlerinde geçen olayların şahıs kadrosu çoğu 

zaman bir süreklilik arz etmesi sebebiyle bir ciltte okunması zor olan kişi adı diğer cilt 

veya ciltlerde daha güzel yazılmış olabilmektedir. Bu husus bizim çalışmamız için bir 

kurtarıcı nokta olarak yaşanmış bir gerçektir. Yine de yer ve kişi adlarında hatırı sayılır 

seviyede sıkıntıların olduğunu söylemeliyim. Metnimizin canlı ve güzel bir tarafı olaylar 

anlatılırken mekanlarla bağlantılı bilgilerin sunulmasıdır. Bu durum olayı, hikayeyi canlı 

ve ilgi çekici bir atmosfere dönüştürmüştür. Metnimizin renklerinden biri de Türk halk 

hikayelerinin de önemli öğelerinden olan rüya motifine sıkça yer verilmiş olmasıdır. 

Metnimizde Hamza esir düşünce önemli kişiler onu, gördükleri rüyalar vasıtasıyla 

kurtarmaya çalışmışlardır. Burada önemli bir gerçeği zikrederek çalışmamızın sonuç 

kısmını bağlamak durumundayım: Hamzanâmeler hem yazıldığı dönemde hem de 19. 

Yüz yıla kadar bilhassa İstanbul kahvehanelerinde, resmi kurumlarda, evlerde, 

hastanelerde, dükkânlarda çok kişi tarafından sevilerek okunmuştur. Biz de böyle 

nitelikli ve nicelikli bir eserin altıncı cildinin dilimize, edebiyatımıza dahası kültürümüze 

kazandırılmasına katkı yapmaya çalıştık.  Sonuç olarak böyle bir çalışmayı 

gerçekleştirmekten çok mutluyum. 
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