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ÖZ 

 

14. yüzyıl şairlerinden olan Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî tarafından kaleme alınan 

Hamzanâme, Anadolu sahasında gerek gramer gerek halk edebiyatı açısından içinde 

zenginlikler barındıran nadide eserler arasındadır. Edebiyatımızda sade nesre güzel bir 

örnektir. Üzerinde çok fazla araştırma yapılmamış olan bu eserin günümüzde bilinen yetmiş 

iki cildi vardır. Biz de bu çalışmamızda Hamzanâme’nin 85 varak olan beşinci cildin II. 

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: Hamzanâme, Hamzavî, 14. Yüzyıl, Eski Anadolu Türkçesi 

 

ABSTRACT 

Hamza-name written by Hamzavi, who is the brother of the famous poet Ahmedi in the 14
th

 

century, is one of the rich and unique literary work in terms of both grammar and folk 

literature in Anatolian region. This literary work, which hasn’t so many studies on it, consists 

of 72 volumes known at the present time. In the study, the second part of volume the fifth, 

including eighty-five sheets, has been analyzed. In the first place, the text has been 

transcripted. In the end, a comprehensive dictionary reflecting the entire vocabulary of the 

text has been created.  

Key Words: Hamza-name, Hamzavi, 14
th

 century, Old Anatolian Turkish  
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ÖNSÖZ 

 

14. yüzyıl şairlerinden olan Ahmedî’nin kardeşi Hamzavî tarafından kaleme alınan 

Hamzanâme, Anadolu sahasında gerek gramer gerek halk edebiyatı açısından içinde zenginlikler 

barındıran nadide eserler arasındadır. Edebiyatımızda sade nesre güzel bir örnektir. Üzerinde çok 

fazla araştırma yapılmamış olan Hamzanâme söz varlığı ve taşıdığı gramer özellikleri bakımından 

Eski Anadolu Türkçesinin dil hususiyetlerine bütünüyle hâvî bir eser olması sebebiyle Eski 

Anadolu Türkçesi sahasında yapılacak bir çalışma için eşsiz bir eserdir. Eser, sade ve akıcı bir 

üslupla kaleme alınmıştır. 

 

Hamzanâme’nin beşinci cildinin seksen beş varak olan ikinci kısmı üzerine yapılan bu 

çalışmada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Nadir Eserler Kütüphanesi Nd.2496 

numarada kayıtlı nüshası esas alınmıştır. Metnin harekesiz olması sebebiyle yeni harflere aktarma 

esnasında genellikle Eski Anadolu Türkçesinin dil hususiyetleri göz önünde bulundurulmuştur. 

 

Çalışmamız üç bölümden meydana gelmektedir.  

 

Birinci bölümde eserin müellifi Hamzavî’nin hayatı ve eseri Hamzanâme hakkında genel 

bilgi verildi. Sonra incelediğimiz beşinci cilt tanıtıldı, metnin dil ve anlatım özellikleri örneklerle 

izah edildi. Ardından geniş olarak metnin özeti verildi. Birinci bölümün son kısmında ise metinde 

yer alan kelimelerin dillere göre sayısal değeri ve oranları gösterildi.  

 

İkinci bölümde Hamzanâme’nin beşinci cildinin ikinci kısmı (86a-169a)  Eski Anadolu 

Türkçesinin dil hususiyetlerine uyularak transkripsiyonlu bir şekilde yeni harflere aktarıldı.  

 

Üçüncü bölümde ise söz varlığı açısından oldukça zengin olan metnin sözlüğü yapıldı. Bu 

kısımda metinde geçen tüm kelimelerin anlamları bağlamına göre verilmeye çalışıldı. Ayrıca her 

kelimenin hangi dile ait olduğu belirtildikten sonra metinde geçtiği yerler tek tek gösterildi.  

 

Çalışmamızın sonunda eserimizle ilgili vardığımız nihai sonuçlar ve değerlendirmeler 

belirtilmeye çalışıldı. Kaynakça kısmında faydalandığımız eserlerin künyeleri yer almaktadır. 

Ayrıca araştırmacıların karşılaştırma yapabilmeleri için eserin tıpkıbasımı verildi.  

 

Hamzanâme Eski Anadolu Türkçesi sahasına ait hacimli eserlerin hemen hemen en 

başında gelenlerindendir. Günümüze kadar hak ettiği yere gelememiş olan bu eseri layık olduğu 

yere taşımak, bu alanda çalışanların aslî görevi olduğu düşüncesindeyim. Bu yüzden 72 ciltlik bu 

kıymetli eserin bir cildinin günümüz Türkçesine kazandırılmasını çok önemli bir vazife olarak 

addettik ve bu hedefle yüksek lisans tez çalışmamızı yaptık.  

 

Son olarak çalışmamın her aşamasında bilgi ve tecrübeleri ile yardımcı olan değerli 

danışman hocam Prof. Dr. Muhammet YELTEN’e sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca 

üzerimde emeği olan, bu çalışmam sırasında manevi desteklerini esirgemeyen, çalışmamın her 

aşamasında beni sabır ve anlayışla destekleyen kıymetli aileme ve sevgili eşim Nurgül KAYA’ya 

şükranlarımı sunarım.  

 

Abdullah KAYA 

2018 
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1. HAMZAVÎ 

 

Türk Edebiyatının en nadide ve hacimli eserlerinden birisi olan Hamzanâme’nin yazarı 

olan Hamzavî’nin hayatı ve kimliği hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Nerede 

doğduğu, nerede yaşadığı ve nerede öldüğü bilinmemektedir. 14. yüzyılda yaşayan şair 

Ahmedî’nin kardeşi ve Emir Süleyman’ın musahibi olduğu bilinen Hamzavî’nin, adını da 

yazmış olduğu Hamzanâme adlı eserinden aldığı rivayet edilmektedir.
1
 

 

Hamzavî’nin, Hz. Hamza’nın hayatını ve maceralarını dile getirdiği Hamzanâme’sinin 

dışında, bir de Büyük İskender’in maceralarını anlattığı İskendernâme (Kıssa-i İskender) adlı 

eseri vardır. Yazarın bu ikisi dışında bilinen başka eseri yoktur. 

 

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 tezkiresinde, halk arasında okunmaya mahsus sade bir eser yazdığından dolayı şairler 

zümresinden saymamıştır.
2
 

 

2. HAMZANÂMELER 

 

Eski Anadolu Türkçesi’nin önemli eserlerinden olan Hamzanâme 14. yüzyılın ikinci 

yarısında Hamzavî tarafından kaleme alınmıştır. Hz. Hamza kahramanlıklarının anlatılmaya 

başlanması IX. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmaya başlamış ve XIV. yüzyılda yazıya 

geçirilmiştir.
3

  

 

Hz. Muhammed’in amcası ve sütkardeşi olan, müslümanların otuz dokuzuncusu 

olarak bilinen Hz. Hamza’nın hayatı ve kahramanlıklarının anlatıldığı “Hamzanâme” adlı 

destanî hikâyelerin Arap kaynaklı olduğu bilinmektedir. Daha sonra İranlılar aracılığıyla Türk 

Edebiyatına geçmiştir. Hz. Hamza’nın maceralarının anlatıldığı bu eser 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
 

 

Fuat Köprülü, Meddahlar makalesinde Hamzanâme’nin ilk yazılışıyla ilgili Evliya 

Çelebi’den naklen şu bilgiyi verir: “...Bâdehü Hamza-nâme’yi tanzim ettiler. Hicretin iki yüz 

altmış bir senesinde, 874 Ebu’l-Me’âlî bu te’life âb-ü tâb verip altmış cilt etti. Meddahân-ı 

Rûm, bu altmış cildi fihrist ittihâz ederek üç yüz altmış cild Hamza-nâme yapmışlardır.”
5  

 

Burada verilen bilgiye göre H. 261/M. 874 tarihine denk gelmektedir. Bu da 

Kocatürk’ün Anadolu’da Hamzanâme’nin ilk defa 9. yüzyıldan itibaren söylenip yazıldığı 

ifadesine uygundur. Yalnız buradaki üç yüz altmış cilt ifadesi mübalağalıdır. Hamzanâme ilk 

yazıldığında kaç cilt olarak tertip edildiği bilinmemekle birlikte Muhammet Yelten eserin 

tamamının 72 cilt olduğunu tespit etmiştir. Yelten makalesinde aynı zamanda eserin bütün 

                                                           
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
 Vasfi Mahir Kocatürk, “Büyük Türk Edebiyatı Tarihi”, Edebiyat Kitabevi, Ankara: 1970, s. 191-192. 

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
   Evliya Çelebi, Seyahatnâme, I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2003, s.255 
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Türkiye kütüphanelerdeki 70 cildin künyelerini kaydetmiş bugün için elde olmayan yalnız 40 

ve 42. ciltler olduğunu ifade etmiştir.
6
 

 

Eserin yazılı bir metin haline gelmeden önce Türkler arasında ilgi görmeye başlaması 

ve başkahramanı olan Hamza’nın millî bir karakter göstermemesine rağmen Anadolu 

insanının İslam’ın sevgi ve hoş görüsüne büyük saygı beslemesi, hikâyelerin özünde yiğitlik, 

mertlik ve cihat anlayışının ön planda olması, Türklerin bu eserde kendi benliğini bulması, 

zamanla yazılı metin hale gelmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.Özellikle yeniçeri 
ocaklarında, sınır boyu kalelerinde, hatta kahvehanelerde ya kitaplardan okunmuş ya da 

meddahlar tarafından anlatılmıştır. Nitekim İstanbul kütüphanelerinde bulunan nüshalardan 

bazılarında eserin hangi tarihte, kim tarafından, hangi kahvehanede okunmuş olduğuna dair 

kayıtlara rastlanmıştır.
7
 

 

Üsküdar’ın eskici ‘Osman aġanuñ úahvesinde elli dokuz bölüğüñ güççük genç Maómud aġa 

kıraÀt itmişdür ma‘lūm ola. 

 

2.1 HAMZANAME (5. CİLT II. KISIM) 

 

 

Hamzanâme’nin (5.cilt) elimizde dokuz nüshası bulunmaktadır. Bunların sekizi 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Eski Eserler Bölümünde bir tanesi ise Yapı Kredi 

Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’ndedir. 

 

Biz elde bulunan bütün nüshaları inceleyip en hacimlisi olan İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi, Eski Eserler Kütüphanesinde bulunun nüshayı esas aldık. Metnimizde 

zamanla tahribata uğramış varaklar yanında, nüshaların tamamı harekesiz olarak yazıldığı için 

okumakta güçlük yaşadığımız bazı kelimeler ve bölümler de bulunmaktadır. Eserin silinmiş 

ve okumakta zorlandığımız yerlerinde diğer nüshalardan yararlandık.  

 

Bu çalışmada Hamzanâme’nin 5. Cildinin II. kısmı toplam 85 varak esas alınmıştır. 

Eser, harekesiz ve Eski Anadolu Türkçesinin dil hususiyetlerine uygun bir biçimde 

yazılmıştır. Sade dille ve anlaşılır bir üslupla yazılan eserin her bir sayfası 19 satırdan 

müteşekkildir. 

 

Hamzanâme (5.cilt II. Kısım) genellikle olağanüstü yerler ve şahıslar içermektedir. 

Hikâye, eserin başkarakteri Hamza’nın başından geçen olaylar çerçevesinde şekillenmiştir. 

Eserin geniş bir coğrafyada işlenmesi, metnin zengin bir içeriğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Yazarın genellikle sade bir dil kullanması ve Anadolu ağızlarına sıkça yer 

vermesi, sadece yüksek zümredeki insanlara hitap etmediği, bütün halk kitlelerinin anlayacağı 

bir dille eserini yazıldığı görülmektedir. Bu da eserin geniş kitlelere yayılmasına vesile 

olmuştur.  

                                                           
6
 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 
7
 Nurettin Albayrak, “Hamzanâme”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 15, Diyanet yay., İstanbul: 1997, s. 517. 
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2.2. HAMZANÂME’NİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ (5. Cilt II. Kısım) 

 

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

Anadolu Türkçesinin tesirinde filizlenmeye başlayan Türk nesrinin ilk örneklerindendir. 

Çalışma konumuz olan Hamzanâme’nin 5. cildi de hem fonetik hem de morfolojik açıdan bu 

dönemin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. 

Arkaik sözcükler bir dilin tarihsel gelişimini görmek açısından oldukça önemli bir 

işleve sahiptir. Hamzanâme’nin 5. cildi de bu sözcükleri ortaya koyma bakımından oldukça 

zengindir. Sade bir dille yazılmış olan eserde, bugün İstanbul Türkçesinde kullanılmayıp, 

Anadolu ağızlarında hâlâ varlığını sürdüren, arkaik olarak adlandırabileceğimiz çok sayıda 

kelime göze çarpmaktadır. Metinde sıkça geçen bu sözcüklerden bazıları şunlardır: 

aġa Halk arasında sayılan ve sözü geçen kimseler verilen unvan:Üsküdar’ın eskici 

‘Osman aġanuñ úahvesinde………168b/08 

ata Baba: sözüm ùut HemÀn bunu al seninle ata oġul olalım 146a/06 

beg Bey, ileri gelen nüfuzlu kimse: Úarÿn beg imdi sende kendü ãuyundan iç 117a/11 

eyit- Söylemek, konuşmak:  ḫāce eyitdi devletlü şāh Ḥamza niye Lendühā’nun 88b/02 

ġışş ol- Uzaklaşmak, gitmek: ‘Ömer ve ‘Ömer Ma‘dī bunu görüp ġışş oldılar 142b/13 

 

göñül Kalp, yürek, gönül: göñlin eglerüz didi eṭrÀfından cümlesi Baḥteki 094a/06 

ıraḳ  Uzak: saña ḳıyar hemān bundan ıraú olmaġa  091a/03 

irte Ertesi, gelecek sabah, yarın: cāme òÀbına gelüp yatdı irtesi destimāli 148b/15 

           úaçan   Ne zaman: Óamza her úaçan bir benüm pehlüvān ele getürdik 130b/15 

masóara Maskara, soytarı: masóaralıú degüldür teziyye olmaz 112a/05 

 

oñ-  Daha iyi duruma gelmek, mutlu olmak : ‘Ömer Ma‘dī mesti oñÀrız buncaú ile 

122a/14 

 

Metindeki cümleler genellikle uzundur. Uzunluğu sağlayan öğeler up- üp gerundium 

(zarf-fiil) ekleridir. Ayrıca cümle başı edatı olan “ammā” cümlelerin uzamasını, 

genişlemesini sağlayan bir fonksiyon üstlenmiştir. Cümleler uzun olmakla birlikte gayet kolay 

anlaşılmaktadır. 

[125b] (16) varmaġı muúadder idüp revāne oldılar. Ertesi úal‘a (17) üzerine gelüp 

gördiler. Otuz biñ ‘asker ile bunlar (18) úalèaya arúa virüp otururlar. Herkes çÀdır öñine (19) 

çıkup Óamza’nuñ  ‘askerini temāşaya ùurdılar. 
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[137a]ben úaçar úurtulurum ammÀ sen nice idersin didi (5) Óamza eyitdi oralar 

ma‘lÿm ammÀ hele onlar gitdi sende (6) bu arada ùurup beni gözet üç kere na‘ra ursam 

gerekdür. 

Metinde dönem eserlerinde yaygın şekilde görülen imladan farklı bir imla takip 

edilmiştir. Metin müstensih tarafından yazıya aktarılırken kelimelerin imlalarında birlik 

olmasına dikkat edilmemiş, bazı kelimeler için ikili imla kullanılmıştır. 

ditre-  147a/19;  titre- 124b/15 

duy-   150a/13;   tuy- 89b/1 

            çoġ    114a/16;    çoḳ 90a/4 

 

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

geçmektedir. 

 

[140b]helāk ittiyse yā bu raòşı nice úurtuldu. YÀ Lendühā (10) nice oldı. Hele ‘Ömer 

‘ayyār  òod çabuú kişidir öyle. (11) Bir teólike yirine varmaz. Yana óāl oldı diyüp óayretde 

(12) úaldılar. 

[160a](14) neyledüñ didi ‘Ömer eyitdi be hey Server ne var anda ‘askerde (15) adam 

getürecek çāk şöyle neler var biraz ufaú tefek (16) buldum ben düşürdüm 

[162a](3) iy ceyl úalú oradan óerif anda ancaú diyüp (4) ãanduġı açup úocayı içinden 

çıúarup ‘Aden 

[162a](15) bre ‘avrat evvel bundadur didin şimdi yoúdur (16) dersin bu naãıl sözdür 

elbetde ben saña anı (17) buldururum diyüp úapudan içerü oldı 

Günümüzde varlığını sürdüren bazı deyimler, metinde mânâ derinliğini ve zenginliğini 

sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

‘aúlı git-;127b/17, amÀn virme-;90a/18, amÀn dile-;154b/12, başdan çıkar- ;90b/14, 

baş úaldur-;133b/02, baş getür-;88b/18, baş göster-;126b/19, cÀnı çık-;124a/18, ele getür-

;126a/7, eleme düş-;90a/10, óaúúından gel-;127b/01, ilerü git-;136b/17, üzerine düş- ;095a/15, 

üzerine var-;133b/18, söz ùut- ;167b/03,  yüz çevir- ;107a/14  

Metinde deyimler kadar sık olmasa da atasözlerine de yer verilmiştir. 

Kesilen baş bitmez ölen bir dahi gelmez didiler 88a/06 

Avradların aklı kısa saçı uzun olur deyūp 108b/17 

Az nesnenin çok kimseye nef‘i olmaz 114b/08 

Er ölür adı kalur, at ölür meydanı kalur diyüp 139b/11-12 
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Metinde başka dillerden alınmış çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Arapça ve Farsça 

ağırlıklı olan alıntı, yabancı sözcükler arasında Rumca ve Mogolca sözcüklere de 

rastlanmaktadır. Fakat eserde bazı yabancı kökenli sözcüklerin yazımlarında hatalar yapıldığı 

tespit edilmiştir. Bu sözcüklerde bazı satırlarda doğru yazılıp bazı satırlarda imla bozulması 

görülmektedir. İmlasındaki bozulmalara örnekler şu şekildedir: 

òayÀl (a) bÀrí úabūl olsa varup birünüz yüzin görsem óayāli ile 146b/14 

òān (a) bir kez òışmıyla òanuñ İsóāúı sürüp bir óerifi 152b/12 

õerre (a)  geldüm hemān her neye ḳÀdir iseñ eyle benüm zerre ḳadar 87a/14 

òarÀc (a) ve òāc alacaàımuz şehirlerden úanġısı yaúındur’’ didi.125b/07 

Metinde şahıs adı çokça geçmektedir. Şahısların adlarına genellikle konumları, 

memleketleri ve davranışları göz önünde bulundurularak yer verilmiştir. 

Óamza ibn-i ‘Abdülmuùùalibem siz ki evlād-ı İsfendiyÀr’dan 126a/19 

sehlden Keùùān-ı ‘Ādiyān’uñ ‘aúlı gidüp bir cānibe yıkıldı. 122b/13 

Leng Aómer usta ḳadıncaḳ saña ḳatlanur didiler  Ömer 96b/07 

ne ola aãlı didi ‘Ömer eyitdi baş úıããası ùuyulmuşdur 102b/19 

cÀsus bu ḫaberi Baḥtek’e götürdi la  ín şād óandÀn 93b/02 

oldı. Server men‘ idüp bu kere Melik-i Behrām gürzi 127B/14 

Çibûr ŞÀh virmişdi ey nigār bu daòı bizden  109b/18 

didi ‘ömrü eyitdi Mihr-i nigārın úuùucusudır ki adına Dilnuvāz 110b/02 

idi ve bu şehri Eflātūn–ı Óakím binā itmişdi. 131b/17 

ṣaġ oluñ Emrullah’ın vesā‘ír evlādlarınız saġ olsunlar 101a/01 

úal‘a-yı İsfendiyār’a getürüp Estafanos YunÀnī’ye teslīm 122a/19 

bu şehri Anùāúiyye pÀdişāhuna Firdevs ŞÀh dirler 131b/16 

Firuz şāh bil-cümle binüp ejderhā seyrine varup 143b/01 

ŞÀh’uñ ise eksiği degül didi Gûstehim eyitdi 109a/09 

Ḥamza ‘Ömer’e buyurdı var baġla getür diyü  ‘Ömer gelmedi 086a/02 

Òüsrev-i Hindistān ùur yerinden ne yata  çoú zamāndur küffār 154a/01 
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ceddi Óaøret-i İbrahim ‘AleyhisselÀm geldi eyitdi 126a/13 

idi İlyÀs nām anı taóta cülūs itdürdi ammā 160b/18 

 úal‘aların evvela úal‘ayı İsfendiyār-ı saniyā úal‘a-yı Anùaúiyye 122a/11 

at ki òanuñ İsóāú ‘Aleyhisselām idi bí-emrullah 151b/12 

 Server emr eyledi. İstefanos YunÀn-ı tevÀbi‘ ile 167b/19 

işte Güstehim gitsün yÀòud Úarÿn ‘acem didi   112b/15 

(5) ‘inād iderse ur úılıçı miúdÀrıñ bilsün didiler LendühÀ (6) eyitdi yā äÀḥipḳırān baña 

icāzed ver şu müntehÀ gördüm  111b/05,06 

Metinde savaş sahnelerinin önemli yer tutması nedeniyle savaş aletleri ve savaş 

terimleri yoğun olarak kullanılmış. 

ôātında ikindi zemānı olunca on biñden ziyāde kÀfir tıġdan 166a/08 

(10) baña ne  ġalabe eyledüñ ki bu teklīfi idersün (11) diyüp var úuvvetüñ bāzuya 

getürüp servere bir gürz (12) urdı. Emir-i Merdān siper berÀber virdi 127b 

(16) tirin birine kemÀne úoyup alnına bir oú urdı oú (17) kÀr etmiyüp girü ãıçradı 

Óamza bir ÀvÀz işitdi ki(18) gözinden urdu bu server bu kez óaøretüñ bir oúuñ 138b 

 (2)  Testefanos eline nîzesin alup servere üç nîze óamlesün (3) eyledi. Server men‘ 

idüp üç níze de kendü  urdı.  (4) Stefnos merdāne men‘ eyledi. Andan ellerine gürzlerin (5) 

alup üçer  óamlede gürz ile eylediler.127b 

gelüp el óançere urup diledigi kendü kendüni helāk 94b/08 

ãavmak için gönderdüm. İmdi emrüm budur ki ceng 123a/09 

bir başıyla yalñız Yemen’i fetó eyledi. On dört yaşında 123a/19 

Eserde savaşlardan önce ya da sonra çalınan müzik aletleri de  askeri coşturmak ya da 

düşmana korku vermek için kullanılmıştır. 

Anlar da kösleri çalarlar evvel ki milde olanlar işidüp (9) anlar daòı kösleri urdılar. 

Vilāyet òalúı da işidüp 134a/08,09 

emr eyledi. Kös óarbiler urup yarın cengdir diyü 126b/16 

Eserde masallara ait unsurlar da görülmektedir. Masallarda geçen Kaf Dağı gibi hayali 

mekânlar, hayali kişi ve karakterler de yer almaktadır. 
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daòı bu òaberi işidüp tedārige başladı.  Çünki ãabÀó (19) oldı. Güneş úālle-i úÀfdan 

baş gösterüp ‘ālem nÿr 127b 

ise server ‘Àlem atın der-miyÀn idüp simurà var 137b/09 

mübÀrek sende mi bize büyü falaú idersün işte hele 137a/17 

birbirinden ıraú her birine adamlar úoyup bekçiler ùa‘yin (5) eyledük. Gözedirler her 

úaçan öteden ejderhÀ óareket 134a/04,05 

Metnin renkli anlatım yönlerinden biri de mahalli anlatım öğelerinin kullanılmasıdır: 

ôuhÿr etmedi ‘aceb aãlı ne ola diyüp ilerü (4) varup gördi bir nesne ãaóranın ortasında 

diye 139b/03 

Üsküdar’ın eskici ‘Osman aġanuñ úahvesinde elli dokuz bölüğüñ güççük  genç 

Maómud aġa kıraÀt itmişdir ma‘lūm ola 168 

Hamzavî’nin yazıldığı dönemde Hamzanâmeler önemli bir rivayet geleneğine 

dayanmaktadır. Bu sebeple eserde çok defa rāvilerden alıntı yapıldığı belirtilmiştir. 

Bunlar gāmgin oldular. RÀvi eydür. Çünki  Óamza (19) ejder cengine gitmek muúarrer 

oldı. Ol gice haôır olup ãabÀó 134b/18 

ammā rÀvi eydür meger Firdevs şāhuñ bir Cemīle bir 145a/18 

Metinde çok sayıda hayvan adı kullanılmıştır. Bunların bazıları gerçekten o hayvanı 

kastetmek maksadıyla, bazıları ise benzetme, lakap, isim ya da yer adı olarak kullanılmıştır. 

dirlerki hemān Testefanos YunÀnī atın meydÀna sürüp 127a/04 

Óamza şimdi baña incünür diyüp bre tīz baña filüm  óāôırlan 155b/04 

diyüp  Hing-i İsóāúı sürüp şir-i garraleyin úal‘adan (6) çıúup ‘asker olduġu yire geldi 

gördi Lendühā 156a/05 

ardınca meyl-i mināre gibi eli baġlu ḳaġan arslan 86b/05 

úoyun birúaç ùavuú getürivirdiler. ‘Ömer Ma‘dī eyitdi: 129b/09 

at ve úaùır ve deve ve bārgah ta‘yīn idüp ve cümle levāzımuñ 113a/01 

ãol úol pehlüvānı olsak gerek her yirde köpek  úadar 153a/12 

üzerine úonup òançerin  ‘uryān  idüp òímÀr úuyruàu (19) gibi ãaúalın úoluna dola kim 

ol maóalde  Úārun’uñ ‘aúlı 158b/18 
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Eserde gizemli kişiliğiyle manevi sırlara mazhar olmuş Hz. Hızır’a da rastlamak 

mümkündür. 

Óıżır ‘aleyhisselÀm gelüp bu ãuyu virdi hele117a/03 

anı gördi üstÀdı óaøret Óıøır ôÀhir olup 138b/11 

Eserde olaylar geniş bir coğrafyada geçmektedir. Şam, Hindistan, Anadolu, Yemen, 

Mısır,Yunan gibi diyarlar yer almaktadır. Anadolu’dan bahsedilirken “Rūm” ifadesi 

kullanılmıştır 

ŞÀm’a Mıãır ùarafına giderüm.” didi. ‘Ömer ‘Ayyār pesr 162b/07 

úal‘aların evvela úal‘ayı İsfendiyār,  saniyā úal‘a-yı Anùaúiyye (12)üçünci úal‘a 

Yunān dördünci Úayãerriye beşinci Dimişk (13) altıncı ‘Umudiyye yedinci Mıãır’dır bu yedi 

pāre úal‘anuñ 112a 

bir başıyla yalñız Yemen’i fetó eyledi. On dört yaşında [123b]  (1) Hind’e varup 

LenduhÀ gibi adam ejderhÀsın döge döge 

sarÀyına gelüp Mederān-ı óílekār Úayãer-i Rūm’a eyitdi 168b/01 

Yunān şehrine geldi Yunān’dan murÀdına şimdi (14) Úonya didikleri şehirdür Şāhına 

‘Aden Şāh 149a/13 

 

Cildin bitişi de diğer cildlerdeki gibi kalıp ifadelerle sonlanmaktadır. 

 [168b/1] sarÀyına gelüp Mederān-ı óílekār Úayãer-i Rūm’a eyitdi (2) “Şāhım gel bir 

óammām yaptıralum dört direk (3) üzere mancılıú ile andan Óamza’yı (4) óammāma da‘vet 

idüp çāha (5) düşürelim” didi. Beşinci (6) cildi bunda temām oldı. (7) altıncı cildinde beyÀn 

oluna 

 

2.3. METİNDE YER ALAN KELİMELERİN DİLLERE GÖRE SAYISAL DEĞERİ VE 

ORANLARI (5. CİLT II. KISIM)  

 

85 varaktan oluşan 5. Cilt II.kısımda aşağıda görüldüğü üzere altı farklı dilin söz varlığını 

yansıtan kelimeler yer almaktadır. Sözlüğün kelime ağırlığını Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeler 

oluştururken 4 Rumca, 1 Moğolca,1 de İtalyanca menşeli kelime bulunmaktadır.  

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARF  ARAPÇA FARSÇA TÜRKÇE DİĞER DİL.  YEKÜN 

 A  67 21 72 -  159 

 B  31 28  82 1(r)  142 

 C  28 17 - 1(m)  46 

 Ç  - 11 25 -  36 

 D  19 28 68  -  115 

 E  3 5 34 1(r)  43 

 F  29 2 - 1(r)  32 

 G  24 19 61 -  104 

 H  96 30 16 -  142 

 I  1 - 5 -  6 

 İ  54 - 42 -  96 

 J  - 1 - -  1 

 K  77 21 212 -  310 

 L  16 4 - -  20 

 M  136 15 6 -  157 

 N  28 20 14 -  62 

 O  - - 22 -  22 

 Ö  2 - 17 -  19 

 P  3 24 7 -  34 

 R  17 12 - -  29 

 S  47 22 85 1(r)-1(i)  155 

 Ş  21 18 12 -  51 

 T  59 16 44 -  119 

 U  4 1 23 -  28 

 Ü  3 3 8 -  14 

 V  32 - 6  -  38 

 Y  5 10 90 -  105 

 Z  33 1 14 -  48 

 YEKÜN  835  329  965  6  2133 

NİSPET %39,15 %15,38 %45,24 %0,23 %100 
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2.4. HAMZANÂME METNİNİN (5. CİLT II. KISIM) HİKÂYESİ 

Eserimizin incelemesine ve özetine 86a sayfasından başlanmıştır. Bu bölüm 

Nuşirrevan’ın Hamza’ya Hindistan Şah’ını kendisine esir edip getirmesi halinde kızı Mihri 

Nigar’ı vereceğini söylemesi ile başlar. Hamza da kendisine söyleneni yapar ve Lendüha’yı 

elleri bağlı vaziyette saraya getirir. Saraya elleri bağlı şekilde giren Lendüha Şah’a ve 

vezirlerine hiç selam vermeyip sadece kendisini Nuşirrevan’a teslim eden Hamza’ya selam 

verir. Bunun sebebi ise Hamza’nın mert,  yiğit bir insan olması ve onu esir alırken kendisine 

Nuşirrevan ile konuşacağını ve onun gibi bir yiğit kolay yetişmediğinden kendisini 

öldürmemesi için Şah’ı ikna edeceğini beyan etmesidir.    

Lendüha’nın heybeti sarayda bulunan herkesi etkilemiştir. Hamza o sırada söz alır ve  

“Ey Şah İşte sana Lendüha’yı gövdesiyle beraber getirdim.” der. Nuşirrevan’ da ona “Aferīn 

oğul berhudar ol, yiğitliğin isbat ettin.” der. 

Daha sonra Nuşirrevan Lendüha’ya dönüp niçin amcasına asi olup kılıç çektiğini 

sorar. Lendüha da tahtın kendisinin hakkı olduğunu asıl asi olanın amcası olduğunu bu 

sebeple amcası ile savaştığını beyan eder ve kendisinin de bu yüzden neden kendi yanında 

olmadığını sorar. Nuşirrevan bu sözlere kızar. Lendüha’nın boynunun vurulması için 

cellatlara emir verir. Bu arada Hamza araya girip Lendüha ve amcasını barıştırdığını 

kendisinin de Lendüha’yı bağışlamasını çünkü böyle bir pehlivanın kolay yetişmediğini 

söyler. Diğer taraftan da Bahtek Nuşirrevan’ın aklını karıştırıp bu sözlere uymaması 

gerektiğini söylese de Nuşirrevan Lendüha’yı bağışlar ve kendi işine karışan Bahtek’in 

boynunun vurulması için cellatlara emir verir. Bahtek’in seveni yoktur ve öldürülmemesi için 

kimse gayret göstermez. Bahtek hemen bir çare düşünür ve Hamza’nın kendisine sahip 

çıkacağını bilip ona yalvarır. Hamza bu defa da Bahtek için Nuşirrevan’a rica da bulunur ve 

onu da affettirir. Bahtek de bir köpek gibi Nuşirrevan’ın ve Hamza’nın ayaklarına kapanıp 

ayaklarını öper.  

Nuşirrevan, beyleri hürmet ve kerem ile bargâhlarına yollar. Hamza sözünü tutmuş 

sıra kendisindedir. İstemeye istemeye kızı Mihri Nigar’ı Hamza’ya vermek zorunda kalır. 

Saray da düğün hazırlıklarına başlarlar. Bu sırada Bahtek gelir, Nuşirrevan’ın aklını karıştırır 

ve  bir oyun edip Mihri Nigar’ı Hamza’ya vermekten kurtulabileceğini söyler. Bahtek’in 

hilesi ise şöyledir: “Mihr hastalanacak ve kısa zaman sonra öldü diye etrafa haber yayacaklar. 

Hamza da üzüntüden kahr u perişan olup buralardan gidecek.” Planları budur ama bu plan 

tutmayacaktır. Ömer Ayyar bu oyunlarını tez zamanda ortaya çıkarır. Bir yolunu bulup saraya 

Karun’un kadınları kılığında girer. Mihr diye yatakta yatan meyyitin Bahtek’in kendi elleriyle 

öldürdüğü kızı olduğunu görür ve Hamza’ya bunu ispat için kızın başını kesip sabah sarayın 

kapıları açılınca kızın başını çantasına koyup Hamza’ya götürür. Bu arada Mihri Nigar’ı 

sarayda bir yerde saklayıp kimseye göstermezler. Hamza, Ömer Ayyar’ın bu haberine çok 

sevinir ve ona çeşitli hediyeler verir. 

Hamza ve arkadaşları Mihr’in sözde gömüleceği gün beyaz elbiseler giyip Şah’ın 

sarayına giderler. Şah bunların beyazlar giyinmesinden kuşkulanır, acaba hilemizi anladılar 

mı diye telaşa kapılır. Hamza, Şah için başını torbaya koyup Hind diyarına giderken Şah 

Bahtek ile bir olup kendisine bu hileyi etmiştir. Hamza meyyit gömülmeden önce Mihr’in 
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yüzünü görmek ister ama onlar ölüyü göstermemek için ellerinden geleni yaparlar. En sonun 

da Hamza onlara üstün gelir, tabutu açtırıp içindekinin Mihr olmadığını herkese gösterir. Tam 

bu sırada da Ömer torbasından dün gece kestiği Bahtek’in kızının başını herkese gösterir. 

Şah kendisini bu duruma düşüren Bahtek’i falakadan geçirir ve sarayından kovar. Şah 

Hamza’dan özürler diler ve kızı kendisine vereceğini söyler, Mihr’i yer altından çıkarıp düğün 

hazırlıklarına kaldığı yerden devam ederler. Bahtek ise düğün hazırlıklarının tekrardan 

başladığını duyunca duramayıp işi bozmak için Güstehim’le iş birliği yapmaya karar verir. 

Güstehim, Bahtek’i Nuşirrevan ile bir yolunu bulup barıştırır. Bahtek Şah’ın elini ayağını 

öpüp sitayişler eyler. Güstehim ile ikisi bir olur Şah’ı sözünden döndürmek için yine bir 

hileye girişirler. Haracını göndermeyen yedi kalenin haracını almaya Hamza’yı memur 

ederler. Hamza yola çıktıktan sonra da yedi kaleye mektup gönderip Hamza’yı başlarından 

savmak için gönderdiklerini, haraç maraç vermemelerini bir yolunu bulup Hamza ve 

adamlarını öldürmelerini söylerler. Bu sefere çıkmasını da Mihr’i kandırıp ona söyletirler. 

Onun gibi bir Şah kızının düğün tedarikinin bu kadar kısa zamanda olmayacağını ve harçlarını 

göndermeyen diyarların haraçlarına ihtiyaç olduğuna ikna ederler. Mihr de Hamza’yı saraya 

çağırıp kendisinin bir şah kızı olduğunu şanına yakışır bir düğün olması için dünyanın dörtte 

birinin Banu’su olması gerektiğini, bunun içinde haracını vermeyen yedi kaleden haraçları 

alıp gelmesini ancak öyle evlenebileceklerini Hamza’ya bildirir. Daha sonra Mihr Hamza’ya 

göğsünden bir mendil çıkarıp verir ve “Ne zaman beni özlersen bunu kokla.” diye de 

tembihler ve Hamza’yı Rum diyarına doğru yolcu eder. 

Hamza bu haberi Ayyar’a bildirince Ayyar gitmek istemez. Hamza’ya “Sen Mihri’n 

aşkıyla yollara revan olursun ben kimin aşkıyla yollara düşeyim.” der. Mihr’in hizmetçisi 

Dilavuz Banu’yu  kendisine istemesini ve onun aşkıyla yollara düşmeyi, onun aşkıyla geri 

dönmeyi arzulayım, der. Hamza bu teklifi kabul eder  oradan ayrılıp arkadaşlarının yanına 

gelir ve kendilerine yine sefer göründüğünü söyler. Lendüha buna itiraz eder. Onların 

niyetlerinin Mihri Hamza’ya vermek olmadığını Hamza’yı öldürmek olduğunu söyleseler de 

Hamza, Lendüha’yı sakinleştirir ve söz verdiğini bu sözü yerine getirmesi gerektiği 

oradakilere anlatır. Lendüha,  Hamza’yı kırmaz ve diğer beylerle birlikte hazırlıklara başlayıp 

yola revan olurlar. Şah, Hamza ve arkadaşlarının yanına Karun’u da katar. Hamza Karun’u 

istemese de Şah’ın hatırını kıramaz, mecbur onu da yanlarına alırlar. 

Diğer taraftan Bahtek Karun’un Hamza ile yola çıkacağını öğrenince Karun’a 

Hamza’yı yolda zehirlemesi için içi zehir dolu bir matara verir. Diğer taraftan da Hamza’nın 

uğrayacağı yedi kale şahına haraç almaya gelecek olanların kendileriyle bir ilgisi olmadığını 

bir yolunu bulup öldürebiliyorlarsa daha makbule geçeceğini beyan eder. 

Öte taraftan Hamza bunların hepsinden habersiz arkadaşlarıyla yola koyulmuştur. 

Önde Karun gruba kılavuzluk yapmakta ve özellikle suyun olmadığı ıssız çöllerden 

götürmektedir. Askerlerin ve hayvanların çoğu susuzluktan telef olmuştur. Herkes etrafta su 

ararken Karun bir boşluğunu bulur ve zehir dolu matarayı Hamza’ya verir. Hamza matara’nın 

kapağını açtığında mataranın içinden gelen koku onu şüphelendirir. Karun Hamza’nın 

şüphesini gidermek için bin takla atar. Hamza tam ikna olup suyu içeceği sırada kulağına bir 

ses ilişir. Hamza sağına soluna bakar ancak kimseyi göremez. Tekrar suyu yudumlayacağı 
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sırada tekrardan aynı sesi duyar. Öte taraftan su aramaya giden Ömer Ayyar’ın karşısına bir 

anda bir veli çıkar, Karun’un Hamza’ya zehirli su içirmek istediğini söyler ve Ömer’e içi su 

dolu kırbayı verip koşarak gitmesini, giderken de suyu içmemesi gerektiğini bağırarak söyler. 

Ömer çölün ortasında ne tarafa gideceğini bilemez ve tekrardan bu veliden yardım ister. 

Velinin tarif ettiği yöne gitmeden önce onun kim olduğunu sormak aklına gelmiştir. 

Kendisinin Hz. Hızır olduğunu söylemesiyle ortalıktan kaybolması bir olur. Ömer Ayyar 

başka isteklerini söyleyemeden Hızır’ın ortalıktan kaybolmasına üzülse de suyu Hamza’ya 

yetiştirmek için var gücüyle Hızır’ın tarif ettiği yöne doğru koşar, bir taraftan da yabana suyu 

içmemesi gerektiğini bağırır. Sesini Hamza’ya duyurur ve Hamza’nın yanına gelip az önce 

başından geçen hikâyeyi ona bildirir ve Hızır’ın kendisine verdiği suyu Hamza’ya verir. 

Hamza hemen suyu içip bir nebze de olsa kendine gelir. Su ab-ı hayat suyu gibi iç iç 

tükenmemektedir. Bütün asker ve hayvan içtiyse de sudan bir gram dahi eksilmemiştir. 

Hamza Karun’a da az önce kendisine verdiği mataradan su içmesini söyler ancak Karun bu 

söyleneni yapmamak için her şeyi yapar. En sonun kendisine zehirli suyu Bahtek’in verdiğini 

söyler ve Hamza’dan kendisini affetmesi için yalvarıp yakarmaya başlar.  Ömer Ayyar 

Hamza’nın bu hilebaza inanmaması gerektiğini söylese de Hamza onu affeder. 

Sonunda çölden kurtulup çayırlık bir alana gelirler, herkes çadırını kurup dinlenmeye 

çekilmiştir. Akşam olunca Hamza Meclisi toplar ancak Ömer Madi henüz etrafta 

gözükmemektedir. Herkes onu arayadursun o yakınlardaki bir köye gitmiştir. Köy halkı Ömer 

Madi’den çekinip, korkmuştur. Çünkü Ömer Madi tabiri caizse minare gibi uzun boylu 

birisidir. Ona izzet ikramı eksik etmemişler, ne derse yapmışlar. Ömer Madi için kurulun 

sofraların biri kalkmadan diğeri gelmesine rağmen bir türlü doymak nedir bilmez. Köylüler 

onun bu durumundan dolayı ne yapacaklarını bilemez hale gelmişler. Ömer Madi’nin istekleri 

bitecek gibi değildir. İyice yoldan çıkıp kendisine geceyi geçirmek için bir kız isteyince 

köylüler daha fazla dayanamayıp “ Sen Sahipkıran’ın eriyim dersin nasıl böyle bir istekte 

bulunursun” dedilerse de Ömer Madi onları hiç dinlemeyip hatta ölümle tehdit eder. Bu adamı 

başlarından def etmek için çareler arayan köylülere köy kethüdasının oğlu bir yol gösterir ve 

ona zehirli şarabı içirip yakınlardaki İsfendiyar Kale’sinde bulunan Estefanos Yunani’ye 

Ömer Madi’yi teslim eder. Meğersem Şah’ın, haracını alın diye gönderdiği kalelerden birisi 

de burasıdır. 

Bu kaleyi İstefanos ve Stefnos adında iki kardeş idare edermiş. Bahtek bunlara da 

mektup yazıp Hamza’nın öldürülmesini, Şah’ın muradının haraç almak olmadığını beyan 

etmiştir. İsfendiyar oğullarının yaşlı bir hocaları var imiş. Bu hoca onlara Hamza hakkında 

bazı bilgiler verir ve onun ne kadar civanmert biri olduğunu yedi yaşında Yemen’i aldığından 

on dört yaşında Hind’e varıp Lendüha’yı kendisine kul ettiğinden bahseder, Hamza ve 

adamlarına bulaşılmaması gerektiğini defaatle söyler ama İsfendiyar oğulları kendilerine çok 

güvenir bir şekilde Hamza’nın üstesinden geleceklerini düşünürler. 

Öte taraftan Hamza ve adamları her tarafta Ömer Madi’yi aramaktadır. Askerler köy 

köy gezip Ömer Madi’yi sorarlar. En sonunda bir köyde onun izine rastlarlar ancak köy 

kethüdası böyle birini görmediklerini dile getirir. O sırada Ayyar evden çıkan kethüdanın 

oğlunu takip eder. Oğlan meyhaneye girip iyice sarhoş olur ve yarenine başlarından geçen 

olayları anlatınca içeride onları dinleyen Ayyar her şeyi öğrenir, kethüdanın oğlunu yaka paça 
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Hamza’nın yanına getirir. Ayyar Kethüdanın oğlunu meyhanede konuştuklarını bir de 

Hamza’ya anlatmasını söyler. O da Ömer Madi’nin köye gelince neler yaptığını, ne gibi 

isteklerde bulunduğunu ve en sonunda isteklerine dayanamayıp Ömer Madi’den kurtulmak 

için onu İsfendiyar kalesine götürdüklerini anlatır. Hamza Ömer Madi’nin yapmış olduğu bu 

terbiyesizliğe sinirlenir ve adlarını kötüye çıkaracağından endişelenir. Daha sonra kethüdanın 

oğlunu  bir suçu olmadığı için salıverirler. 

Öte taraftan Hamza kılavuzluklarını yapan Karun’a, bu diyarın hangi vilayet 

olduğunu, Rum diyarına gelip gelmediklerini sorar. Karun, Kale-i İsfendiyar’a geldiklerini, 

Hamza ve askerlerinin gözünü korkutmak için bu diyarın pehlivanlarını öve öve bitiremez. 

Hamza, ben onları yola getiririm, der ve ertesi gün yola revane olmak için yatarlar. Hamza 

sabah olunca bir mektup yazıp Ayyar’ın eline iliştirir. Mektupta kendisinin Abdülmuttalib’in 

oğlu Hamza olduğunu Nuşirrevan’ın her yıl topladığı haracı almak için bu sene kendisinin 

geldiğini yazar. Ayyar saraya varır ve mektubu İstefonas Yunani’ye okur. İstefanos “ Ey 

Ayyar git Hamza’ya söyle o gelmeden önce onun haberi geldi ve Şah Hamza’ya haraç 

vermememizi gerekirse bir yolunu bulup Hamza’yı katl etmemizi söyledi.” der. Ayyar bu 

cevabı Hamza’ya iletir ancak Hamza buna inanmaz, haraç vermemek için bahane ileri 

sürdüklerini düşünür. 

Ertesi gün savaş hazırlıkları başlar. Bahadırlar ön safa geçer, meydana Hamza ve 

Testefanos çıkar. Hamza Testefanos’a yine sorar haracı verip vermeyeceğini. Testefanos’ta 

Ayyar ile gönderdiği cevabın aynısını Hamza’nın yüzüne de söyler. İkisi de bu cevap 

karşısında ikna olmaz ve savaş meydanında cenge tutuşurlar. İkisi de birbirinden merdane 

çıkar ve ceng bir hayli sürer ikisi de artık yorulmuştur ancak Hamza son bir hamle ile 

Testefanos’a üstün gelir ve onu İslam’a davet eder. Testefanos, Hamza’nın dini hak 

olmasaydı on dört on beş yaşlarında bu kadar kuvvetli olamaz, der ve askerleriyle birlikte 

Müslüman olurlar. Daha sonra saraya dönüp Ömer Madi’yi serbest bırakır ve hep beraber 

Hamza’nın bargâhına giderler. Hamza meclis kurup bunlara ziyafetler çeker. Öte taraftan 

Karun bunların Müslüman olmasından ötürü çok elem çeker. Hamza Müslüman olan bu iki 

kardeşe Hızır (as)’ın kendisine bağlı olanların kulaklarına takması için verdiği bin yedi yüz 

altın halkandan iki tanesini kulaklarına takar. Kendisinde küpe olmayan Lendüha Hamza’ya 

darılır ve kendisine neden daha önce küpe takmadığını sorar. Hamza’da kendisini kardeş 

olarak gördüğünü o sebeple küpe takmadığını söylese de Lendüha buna çok ikna olmaz ve 

Hamza’ya küpeyi taktırır. 

Hamza Karun’u yanına çağırır ve burada işlerinin bittiğini diğer haraç alınacak 

diyarlara doğru yola çıkmalarını söyler. Yiye içe, kona göçe Antakiyye şehrine varırlar. 

Meğersem bu şehir Eflatun’un bina ettiği bir şehirmiş. Buranın hükümdarına Firdevs Şah 

derler. Firdevs Şah daha önceden Hamza’nın şanını duyar ve memleketlerine gelmesinden 

ötürü sevinçlidir. Firdevs Şah oğlu Firuz Şah’ı Hamza’yı karşılamaya gönderir. Hamza ve 

adamları şehrin önünden akan büyük ırmağın yanından geçip giderken hükümdarın büyük 

büyük gözetleme kulesi yaptırdığını görür. Bunların niçin yaptırıldığını Firuz Şah’a sorsalar 

da şehzade bu soruları geçiştirir, cevap vermez ve atam size gerekli açıklamayı yapar, der. 

Şehre girerler, Firdevs Şah’ın yanına gelirler. Şah onlara hürmetler edip, şeref verdiniz, der. 

Sohbetler edilip, yemekler yenilir. Daha sonra Firdevs Şah Hamza’nın niçin bu diyara 
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geldiğini sorar. Hamza da Şah’ın kendisini haraç toplamaya memur ettiğini o yüzden buralara 

geldiğini ancak Antakiyye halkının Müslüman olduğunu gördüğü için kendilerinden haraç 

almayacağını söyler. Nuşirrevan haraç istiyorsa veririz, dediyse de Firdevs Şah, Hamza bunu 

kabul etmez ve Müslüman beldeden haraç almayacağını tekrar eder. Firdevs Şah da bundan 

memnun olur ve mecliste sohbeti koyulaştırırlar. Bu sırada Hamza yolda gelirken gördüğü 

gözetleme kulelerinin ne amaçla yapıldığını Firdevs Şah’a sorar. Firdevs Şah niçin yapıldığını 

söylemek istemese de Hamza’nın ısrarına dayanamaz ve söylemek zorunda kalır. Karşı taraf 

mağaralarının birinde bir ejderhanın olduğunu ve bu ejderhanın halkın neyi var neyi yoksa 

hepsini yediğini ve artık halkı canından bezdirdiğini anlatır. Üç tane gözetleme kulesi 

olduğunu ve her birinin diğerine haber verdiğini şehre en yakın olanın uyarısıyla dışarıda ne 

varsa şehirdekilerin içeriye aldığını kendilerinin ejderhaya karşı böyle bir tedbir aldıklarından 

bahseder. Hamza ise daha önceden bunu neden kendilerine bildirmediklerinden dem vursa da 

Firdevs Şah ejder ile ceng etmenin çok tehlikeli olduğunu ona bir şey olursa herkesin 

kendisini suçlayacağından söz eder. Hamza Firdevs Şah’a elem çekmemesini ve dua etmesini 

tembihler ve kendisine bir kılavuz verilmesini emreder. Hamza ejder ile ceng için atını 

hazırlatır. Ayyar, Ömer Madi ve Lendüha onu yalnız bırakmaz ve dördü yola koyulurlar. Bu 

arada Karun’da Hamza’nın ölmesini bekleyedurur.  

Hamza ve arkadaşları kulelerde bulunan gözcülerin uyarsını rağmen yola devam 

ederler her gözetleme kulesinde arkadaşlarından biri onu yalnız bırakır hatta son gözetleme 

kulesinde atı dahi ilerlemez ve mağaraya Hamza tek başına girer. Hamza, yanından en son 

ayrılan Ömer Ayyar’a üç naramı duyarsan askeri de al arkamdan  gel, diye tembihler. Hamza 

en sonunda ejderhanın mağarasına gelir ve onun dehşetiyle Allah-u Ekber diye haykırır. Ömer 

Ayyar bu sesi duyar ve Hamza’nın ejder ile karşılaştığını anlar. Ejder de bu narayı işitip 

gözlerini açar. Ejderhanın nefes alıp vermesiyle etrafta bulunan çer çöp ve ağaçlar ejderin 

ağzına burnuna girmeye başlar. Hamza da sendeleyip yüz üstü düşer. Hamza ejderin heybeti 

karşısında şaşıp kalır, hemen kılıç ve yayına sarılır. Tam o esna da gözüne Hz. Hızır ilişir ve 

Hamza’nın eline üç ok ve bir yay verir. Hızır’ın verdiği oklardan biriyle ejderin alnına vursa 

da kar etmez. Diğer oku ejderin gözüne atar, ok ejderin gözünden girip başının arka tarafından 

çıkar. Okun etkisiyle ejder içini kusar ve zehri dışarıya akar. Zehir nereye değse her tarafı 

yakıp kül eder. Bir miktar zehir de Hamza’ya bulaşır. Hamza da hemen bir su kenarına gidip 

elini yüzünü yıkarken zehrin tesiriyle bayılıp düşer. Hamza gelmeyince Ayyar bir müddet 

sonra onu merak edip mağaraya doğru gider. Görür ki ejder yerde boylu boyunca yatar. Son 

bir hamle de o da yapar ejderin kafasına baltayla vurur, etrafa bakınıp Hamza’yı su kenarında 

bulur. Ona bir panzehir verir ve kendisine gelmesini sağlar. 

Daha sonra şehre doğru yola çıkarlar. Hamza’nın atı ejderle karşılaşmadan önce onu 

sırtından atmış şehre doğru kaçmıştır. Atın geldiğini gören Karun Hamza’yı ejderin 

öldürdüğünü düşünür ve askerlerine haber edip Hamza’nın askerleri saldırtır. Hamza’nın 

askerlerinden çoğu yaralanır veyahut şehit olur. Ömer Ayyar olayı öğrenir ve hemen 

Hamza’ya bildirir. Emir Merdan süratle savaş alanına gelir. Hamza Karun’a kendisine halen 

nasıl düşmanlık yaptığını, kaç kere canını bağışladığını, kendisine kılavuzluk yapması için 

Şah tarafından görevlendirildiği halde ne işlerle uğraştığını bir bir söyler. Onu yakalayıp öyle 

bir vurur ki ağzı gözü kan içinde yere yapışır. Ayyar’da hemen Karun’u esir alır. 
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Bu arada Firdevs Şah Hamza’ya ejder ile olan mücadelesini sorar. Hamza ejderi 

öldürdüğünü söyleyince Firdevs şah sevince boğulur. Daha sonra Hamza Karun’un yanına 

varır ve ona kendisinden ne kötülük gördüğünü, niçin kendisine bunları yaptığını sorar. Karun 

bunları Şah ve Bahtek’in emriyle yaptığını, inanmaz ise Şah’ın fermanını göstereceğini söyler 

ve göğsünden fermanı çıkarıp Hamza’ya verir. Orada bulunanlar Şah’a ateş püskürür ve 

Şah’ın niyetinin Mihri Nigar’ı Hamza’ya vermek olmadığını söylerler. Şah’ın asıl niyetinin 

Hamza’yı yaban ellerde öldürmek olduğunu belirtirler. Ancak Hamza bu söylenenleri Şah’a 

konduramaz. Bu oyunu kendisine Bahtek’in yaptığına inanır. Karun yalvarıp yakarır ve 

Hamza onu bir kez daha affeder ancak bir daha kendisine kötülük yaparsa bu sefer canını 

alacağını, asla affetmeyeceğini söyler. 

Öte taraftan Firdevs Şah, oğlu ve bilcümle ejderhanın akıbetini görmek için mağaraya 

doğru yola koyulurlar.  Gelip görürler ki ejder gerçekten ölmüş ve düştüğü yerde çırpına 

çırpına hendek oluşmuştur. Allah’a şükürler, Hamza’ya ihsanlar edip mağaranın içine girince 

orada Kaytas-i Yunani’nin definesini görürler. Definenin bir kısmını askere dağıtıp bir 

kısmını da öküzlere yükleyip şehre götürürler. Karun her defasında Hamza’nın bahadırlığına 

hasedinden çatır çatır çatlar. Bu durumu Şah’a ve Bahtek’e mektup yazarak bidirir. Şah’a 

Hamza’yı öldürmek için iki defa niyetlense de bunu yapamadığını, her seferinde 

kurtulduğunu üçüncü defa yine fırsat gözleyeceğini bildirir. Hamza oradaki işlerini 

tamamlayıp yoluna revan olmak için Firdevs Şah’dan izin isteyince Şah izin vermez ve o gece 

orada kalırlar. Meclis kurup sohbetler eder, yemekler yerler. Firdevs Şah gece olunca 

misafirlerine güzel güzel yataklar hazırlatır. Hamza diğerlerinden ayrı olarak has bahçede 

yatar. Sabah olunca yemekler yenir, sazendeler sazların çalar. O sırada Firdevs Şah’ın aklına 

kızı Meryem Banu’yu Hamza ile evlendirmek gelir. Ondan daha iyisini bulamayacağını 

vezirleriyle müşavere eder.  

Bu kızı da o kadar pehlivan istemişse de kızcağızına kimseyi uygun görmemiştir. 

Firdevs Şah Hamza’yı yanına çağırır ve bu düşüncesini onunla paylaşır. Hamza bunları 

duyunca bir anda rengi atar, bir hoş olur.  Bu teklifi kabul etmez çünkü bu kadar eziyeti, 

cefayı Mihri Nigar için çektiğini, ondan başkasıyla evlenmeyeceğini Firdevs Şah’a bildirir. 

Hamza’nın bu cevabına Firdevs Şah çok üzülür.  

O gece bir rivayete göre Hz. Hızır, bir rivayete göre ceddi Hz. İbrahim gelir. 

Hamza’ya Firdevs Şah’ı incittiğini ve gönlünü hoş tutmasını, kızı nikâhına almasını söyler. 

Hamza uyanınca Firdevs Şah’ın yanına varır ve rüyasını anlatır. Firdevs Şah buna çok sevinir 

ve hemen Hamza ile Meryem Banu’yu nikâhlayacaktır. Ancak Hamza bir şart koşar ve önce 

Mihri Nigar’ı alacak ondan sonra Meryem Banu ile nikâhlanacaktır. Meryem Banu 

evliliklerinin ertelenmesine çok üzülür. Hamza’yı görmek için, onun yüzüne dokunmak için 

Hamza’nın yattığı has bahçeye gider. Ay dolunaydır ve bahçede kimsecikler yoktur. Meryem 

Banu tahtın üzerine çıkıp bakar. Emir Merdan yatağında boylu boyunca yatar. Meryem Banu 

Hamza’nın güzelliğini görüp bir hoş olup kendinden geçer. Dayanamayıp yatağına varır, 

yanaklarından ve dudağından öper. Hamza bu hali hisseder ama titreyerek tekrardan uykuya 

dalar. Meğersem Hamza rüyasında Mihri Nigar’ı görüp onunla naz u işve eder, onunla 

kucaklaşıp onu öptüğünü sanır. 
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Bu sırada Hamza on altı yaşındadır ve buluğ olup ihtilam olmuştur. Meryem Banu’da 

Hamza uyanmadan oradan ayrılayım, der ve vuslat ne zaman olursa o zamana kadar 

bekleyeyim düşüncesindedir. Meryem Banu Hamza’nın kucağından inince Hamza uyanıverir. 

Meryem Banu hemen tahtın altına saklanıverir. Hamza kendine geldiğinde ihtilam olduğunu 

anlar ve döşeğe bulaşmasın diye Mihri Nigar’ın verdiği mendili göğsünden çıkarıp yatağı siler 

ve bezi yatağın kenarına iliştirir. Sonra Mukbil’i çağırır ve rüyasında Mihri Nigar’la 

kucaklaşırken ihtilam olduğunu ve gusül abdesti lazım geldiğini söyler. Mukbil yakında 

havuzların olduğunu, orada gusül abdesti alacağını kendisinin de bu arada elbiseleri orada 

yıkayabileceğini söyler. Bu arada Meryem Banu tahtın altından tahtın üzerine çıkıp 

Hamza’nın hasretinden onun yatağına yüzünü sürüp kokular. Yatağın içindeki Hamza’nın 

mendilini bir hatıra olsun diye koynuna koyar. Hamza’nın hasretiyle o gelmeden hızlıca 

saraya döner ve uykuya dalar. Uykusunda Hamza ile kucaklaştığını görür ve o da ihtilam olur. 

Uyanınca Hamza’nın yatağından aldığı mendili çıkarır ve o mendil ile silinir. Hamza’nın 

menisi Meryem Banu’nun mahal-i mahuduna değdiği gibi Meryem Banu hamile kalır. 

Bu sırada Hamza gusül alıp yatağına geldiğinde yatağın üzerine bıraktığı mendilini 

bulamaz. Artık orada vakit dolmuştur ve Karun’u önlerine katıp Yunan şehrine doğru 

ilerlerler. İleride Meryem Banu’nun Hamza’dan bir oğlu olur adını Ömer bin Hamza koyarlar. 

Hamza Yunan şehrine varır. Yunan şehri dedikleri yer Konya’dır. Şahına Aden Şah 

derler Aden Şah’a da Hamza gelmeden evvel Nuşirrevan tarafından mektup gönderilmiş ve 

diğerlerinden istediği gibi onun da Hamza’yı öldürmesini ister. Aden Şah Hamza’ya bir hile 

düşünür. Onu riyakâr bir şekilde karşılar, hürmetler eder. Asıl niyeti Karun ile bir olup 

Hamza’yı oyuna getirip öldürmektir. Hamza oraya hangi niyet ile geldiğini Şah’a bildirir ve 

haracı ister. Aden Şah ondan biraz süre ister, haracı vereceğini ancak şehirde biraz 

kalmalarını, eğlenmelerini söyler. O sırada Karun ile bir olup hilelerini hazırlamaya başlarlar. 

Sarayın girişine çukur kazdırıp, içine mızraklar dikerler, üzerini ise çer çöp ile kapatırlar.  

Hamza saraya girince buraya düşecek Karun da İslam askerlerinin üzerine gidip onları yok 

edecek, planları bu şekildedir. 

Aden Şah haracın hazır olduğunu bir elçi ile Hamza’ya bildirir ve saraya davet eder. 

Hamza’da davete icabet eder ve saraya doğru yola çıkar. Sarayın kapısından içeri girip 

çukurun önüne gelince Hamza’nın atı bir adım daha atmaz ve olduğu yere mıh gibi saplanır. 

Hamza ne yapıp etse de at yerinden oynamaz hatta Hamza’yı üzerinden atar.  O kargaşa 

esnasında çukurun kenarında ki taşlar çukurun içine düşüp çukur meydana çıkar ve hileleri 

ortaya çıkar. Hamza’nın kuyuya düştüğünü sanarlar ve dumanla Karun’a haber verirler. 

Karun’da ordusu ile âlem-i İslam’ın üzerine baskın yapar. Diğer tarafta ise Hamza ve 

arkadaşları sarayın içinde Aden Şah’ın askerleri ile çarpışır. Karun da bu kargaşa olmadan 

önce Lendüha’nın yanına gelmiş ve içeceğine zehir katmıştır. Lendüha zehrin etkisiyle ceng 

boyunca kendine gelemez. 

Hamza sarayda Aden Şah’ın askerleri ile savaşıp onları mağlup eder. Daha sonra 

askerlerinin yanına gelen Hamza onların Karun’un askerleri ile ceng ettiğini görür ve hemen 

atını düşmanlarının üzerine sürer. O sırada zehrin etkisinden yavaş yavaş kurtulup kendine 

gelen Lendüha filini hazırlatıp düşmanlarının içine filiyle girer ve onlara büyük korku salar. 
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Karun yine karşısında Hamza’yı görünce hilelerinden nasıl kurtulduğunu anlayamaz. 

Hamza’yı görür görmez kaçmaya başlar. Çünkü Hamza onu bir kere dahi hile yaparken 

yakalarsa daha önceden söylediği gibi başına gelecekleri çok iyi biliyordur ve elinden asla 

kurtulamayacaktır.  

Karun’un kaçtığını gören askerleri savaş alanını terk edip Karun’un arkasından 

kaçmaya başlarlar. Hamza Karun’un kaçtığı yöne gittiyse de onu göremez. Yol üstünde yaşlı 

bir hoca hüzünlüce yol kenarında oturur vaziyette bulur. Hoca Hamza’yı da Karun’un 

askerlerinden biri sanır ve ona da sayıp sövmeye başlar. Hamza onların hısmı olduğunu 

söyleyince adam yumuşar ve az önce oradan geçen Karun ve adamlarının bir öküzünü 

çaldığını ve şu yöne gittiklerini bildirir. Hamza yaşlı hocanın heybesini alıp içini altın ile 

doldurup getireceğini söylese de hoca buna inanmayıp heybesini vermek istemez. Hamza 

heybeyi zorla alıp tekrardan Karun’un ardına düşer ve hocanın gösterdiği yöne doğru atını 

sürer. Bir tepebaşına çıkar ve uzakta Karun ve askerlerinin hocanın danası kızartıp yediklerini 

görür. Hamza hemen atını onların üzerine süvar eder. Hamza ordusuyla Karun’un askeri 

arasına dalar. Karun karşısında Hamza’yı görünce kaçmak için dağlara doğru tırmansa da 

Hamza’nın narası ile dağ sarsılır ve dağdan aşağı Hamza’nın ayakları dibine doğru yuvarlanır. 

Hamza onu yakalar, onu İslam’a davet eder, kabul etmeyince ona gürz ile öyle bir vurur ki 

Karun yerle bir olur sonra da kafasını gövdesinden ayırır. Karun’un heybesinde ne kadar altın 

var ise onu hocanın heybesine doldurur. Heybeyi götürüp hocaya verir. Hoca sevinçle 

başından geçenleri karısına anlatır, karısı Hamza’ya dualar eyler. Artık hoca çift sürmeyecek 

tüccar olacaktır.  

Diğer taraftan Lendüha, Ayyar’a Hamza’yı sorar o da Karun’un arkasından gittiğini 

söyler. Lendüha, Ayyar’ı Hamza’yı bulması için gönderir.  Ayyar, Hamza’nın heybesinde 

Karun’un başını görünce sevinir. Daha sonra savaş meydanında kalan Karun’un hazinelerinin 

hepsini atlara yükleyip alır gelir. Sonra bunları askerler arasında dağıtır. Hamza’yı gören 

Lendüha ve Ömer Madi onu tebrik eder. O gece çadırlarda kalıp ertesi gün Aden Şah’ın 

sarayına gelirler. Buraya yolda karşılaştıkları yaşlı hocayı hükümdar etmek niyetindeler. 

Hocanın adının İlyas olduğu rivayet edilmiştir. Hamza Ömer Ayyar’a hocanın köyünü tarif 

eder ve hocayı bulup getirmesini, onu buraya şah edeceğini söyler. Ayyar adamın evini bulur, 

karısı ve hoca gelenlerin bu sözlerine inanmazlar. Ayyar onları zorla Hamza’nın huzuruna 

getirirler. Aden Şah’ın tacını ve libaslarını hocaya giydirirler. Hamza, İlyas piri Aden Şah’ın 

tahtına oturtur ve Aden Şah’ın vezir ve beyleri gelip hocaya biat ederler. 

Daha sonra Hamza Nuşirrevan’a bir mektup yazıp yolda başından geçen olayları, ne 

kadar haraç topladığını tek tek anlatır. Mektubu Ayyar ile Nuşirrevan’a yollar.  Hamza 

Ömer’i yolladıktan sonra birkaç gün daha Şehri Yunani’de kalır ve İlyas pire nasihatlerde 

bulunur. Sonra Kayserri’ye üzerine revan olurlar. Ayyar Medayin’e varıp Nuşirrevan’a 

mektubu teslim eder. Bahtek bu mektup üzerine helak olup gider. Nuşirrevan da Hamza’nın 

mektubuna karşılık verir. Ayyar ile mektubu gönderir. Nuşirrevan mektubuyla Hamza’nın iyi 

bir iş yaptığını, muhalefet edenleri öldürmesini ve kendisini muntazır beklediklerini söyler. 

Hamza ve adamları Şehr-i Kayser-i Rum’a gelirler. Buraya da Bahtek tarafından 

mektup gönderilmiştir.  Kayser vezirleriyle müşavere edip Hamza ile başa çıkamayacaklarını 
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söyler.  Ama içlerinde Şemmas-ı Rumi denen zat Hamza ve adamlarıyla baş edebileceğini 

söyler. Üç gün içinde elli bin asker toparlayıp Hamza’nın üzerine saldırdılar. Lendüha 

Hamza’dan izin isteyip bu cenge kendisi ve adamlarının katılmasını talep eder.  Hamza izin 

verir ve savaş boyunca sadece seyreder. Lendüha ve Şemmas savaş meydanına at sürerler. 

Meydan da Lendüha, Şemmas’ı mağlup eder. Lendüha’nın askerleri de Şemmas’ın ordusunu 

mağlup eder. Kaçan düşman askerleri Kayser-i Rum’a gelip Şah’a durumun vaziyetini 

bildirirler. Kayser bu işi kimin yaptığını sorar. Gelenler de Şemmas’ı öldürenin Lendüha 

olduğunu Hamza’nın savaşı sadece seyrettiğini söylerler. Lendüha’nın elindeki kocaman gürz 

ile koca orduyu tar u mar ettiğini anlatırlar.  Kayser bu sözlere inanamaz ama kaçıp gelenlerin 

hepsi aynı şeyleri anlatır. Bu duruma bir çare düşünürler yoksa Hamza gelip hepsinin başını 

gövdesinden ayıracaktır. İçlerinden birisi bir oyun ile Hamza’dan kurtulabileceklerini söyler 

ve bir hile düşünürler. Kayser bu fikri beğenir. 

Daha sonra Hamza Kayser’in yanına gelir. Kayser, Şemmas’ın kendi rızaları dışında 

hareket ettiğini, kendilerinin bir kusuru olmadığını Hamza’ya defalarca anlatır. Hamza da 

kendilerine kim kötülük ederse cezasını er ya da geç bulacağını söyler. Öte yandan Kayser’in 

adamlarından Mederan, Hamza ve adamlarını nasıl yeneriz diye düşünürken Ömer Ayyar, 

Hamza’ya bunlara da çok güvenilmemesi gerektiğini hile yapabileceklerini söyler. Hamza da 

Ömer’e gözünü iyi açmasını, hile ederlerse anında karşılık verilmesini tembihler. Hamza’nın 

emriyle bir gece baskını, bir hile olmasın diye geceyi karakolda geçirirler. 

Sabah olunca Hamza Şah’ın kendisine sefere çıkarken verdiği mektubu Kayser’e 

gösterir ve vermesi gereken haracı talep eder. Kayser’de, Nuşirrevan gibi bir ulu şahın 

emrinden başka bir şey yapmayız, der. Mederan ise bu sıralarda bir hinlik düşünür. Haracı 

vermeden evvel bunların üstesinden gelmeliyiz, der. Dört direk üstüne bir hamam yaptırıp, 

içine çukur kazdırır. Hamza’yı bu çukurun içine atma planları yaparken beşinci cildimiz 

burada sonlanır.   
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[86a/1] Nūşírevān “Elbetde getürüñ ben de Mihri saña vireyüm.” didi. (2) Ḥamza ‘Ömer’e 

buyurdı “Var baġla getür.” diyü  ‘Ömer gelmedi (3) Àḫir baña buyurdı.  Ben muḫālefet 

idemeyüp geldüm ammā (4) ne zehrüm vardur ki size el uzadam. Eger giderseñüz (5) şöyle 

gidelüm: “Vehm ḫÀùırına bir nesne getürme, (6) Ḥamza senüñ bir ḳılını dünyÀya virmez ve 

ḫaṭÀ getürmez. (7) Nihāyet sözleri yirine gelsün dir gine seni ḳurtarur.” (8) didi.  Lendühā  

“Bre baġla bre ol vÀdide degülem ölmek (9) benüm yanumda şey degüldür, hemÀn  

äÀḥipḳırānuñ emri yirine (10) varsun murādına irsün.” diyüp elin eli üzre (11) ḳoyup teslím 

oldı. İşte erlik ve merdānelik (12) böyle olur, kişi bir efendiye ḳul olıcaḳ böyle (13) inḳıyāt ve 

iṭā‘at itmek gerekdür. Eger ḥaúíḳí ve eger mecāzí (14) olsun mādemki böyle teslím ve iṭā‘at 

olmaya (15) ne efendi ḳuldan ḥaôô ider ve ne ḳul efendisinden (16) ḫayır ider. El-ḳıṣṣa 

Muḳbil-i zerrīn -kemer hezār ḫavf ile (17) Lendühā’yı baġladı ve öñine düşüp alup şāh (18) 

sarÀyına getürdi. Bunlar ise hiç Lendühā Muḳbil (19) söziyle kendüni baġladup gelür mi 

şimdi ‘inÀd [86B] (1)idüp gelmezse eyü sırçalaruz birbirine girüp (2) mestāne eyü temāşaları 

olur, dirler idi.(3) Birazdan anı gördiler. Dívānḫānesinden (4) Muḳbil öñince kemendüñ bir 

ucı elinde ḳoca Lendühā (5) ardınca meyl-i mināre gibi eli baġlu ḳaġan arslan (6) miåāl 

ḳapudan başın egüp ve belin iki ḳat (7) idüp içerü girdi ve ṣaġ ṣola heybet ile (8) naẓar idüp 

gördi. Şāh taḥt üzerinde vüzerā- (9) sıyla meclis ḳurup oturur. Bir cānibinde ‘Acem (10) 

begleri ḫalḳa ḫalḳa olup otururlar ve bir ṭarafdan (11) Ḥamza begleriyle bölük bölük oturup 

‘işret (12) iderler. Lendühā aṣlÀ şāhı adam yirine ḳomayup (13) ve kimseye iltifÀt itmeyüp 

äÀḥipḳırānı selÀmlayup (14) ve baş ḳoyup ḳarşusında ṭurdı ammā Baḥtek (15) ve Güstehim 

vesā‘ir ehl-i dívān oturduḳları (16) yirde Lendühā’nuñ heybeti üzerlerine düşüp (17) ḳÀdir-i 

mÀḥż oldılar. Hiç birisi ḫayır ve şer bir söz (18) söylemeye ḳÀdir olmadılar. Ol maḥalde 

Ḥamza baş getürüp (19) “İy şāh-ı ālem işte sen baña Lendühā’nuñ başın [87a/1] getür didüñ 

ben saña gövdesin fażla getürdüm. Al (2) neylerseñ eyle.” didi. Nūşírevān “Áferín oġul 

berḫüdār (3) ol, erligin iåbÀt eyledüñ, bahādırlıḳ ise ancaḳ olur. (4) Bu tazelikde Lendühā gibi 

ejderi zebūn idüp böyle (5) maġlūb ḳılmışsın ki bir ḳulın böyle baġlayup getürdi.” (6) didi. 

Andan Lendühā’ya baḳup “İy nÀ-bekār Hind’e niçün (7) varup  Ammuña ‘Àṣi olup üzerine 

ḳılıç çektüñ. (8) Şimdi nice görürsün kendüni?” didi. Lendühā eyitdi: (9) “Taḥt benüm idi,  

 ammum baña ôulm itdi, nice yıllar úuyulara (10) ḳoyup ḥabs eyledi ṣoñra ḥalÀṣ olup taḥtım 
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(11) da‘vÀ eyledüm. Sen bir ‘Àdil şāh geçinürsin niçün (12) üzerime ‘asker gönderdüñ. Vir 

taḥtını ṣÀḥibine (13) dimedüñ çünki bu ḳadar   ırżım pÀy-ı māl olup bu ḥÀle (14) geldüm. 

Hemān her neye ḳÀdir iseñ eyle. Benüm õerre ḳadar elemüm (15) yoḳdur kimseden.” didi. Şāh 

elem çeküp ġażaba (16) geldi. “Bre cellÀd gelsün şol nābekārı ḳatl eylesün (17) göre benüm 

yüzüme ḳarşu neler söyler.” didi. äÀḥipḳırān (18) eyitdi: “İy şehriyār Lendühā’nuñ suçı  

 ammusuna (19) ḳılıç çekdüğinden ötüri ise ben anları birbirleri [87b/1] ile barışdurdum ve 

benüm de  ahdum Lendühā’yı baġlu ḥużuruna (2) getürmek idi. İmdi siz de ‘afv idüp āzād 

idüñ. (3) Varsun gitsün böyle bir pehlüvāna ḳıymaḳ ḥayıfdur. Zírā (4) bu felek geç reftār biñ 

yıl devr eylese Lendühā (5) gibi bir er bulunmaz ve getürmez.” didi. Şāh ‘afv ideyüm (6) 

dirken Baḥtek, pelīd şāhı dürtüp “Bre merd fırṣat (7) vaḳtidür emr eyle öldürsinler ṣoñra 

ziyānı ola. ZírÀ (8) bunlar bize ‘adüvv olup mÀbeyin olacaḳlardur. Ol zamÀn da (9) bir 

düşmÀn eksik olsun.”  didi. Şāh da “Ya Ḥamza (10) çünki sen bunu baña şīr-bahā getürdi. 

Mihri (11) istersin imdi artuḳ buña ḳarışma. Ben bunuñ (12) ḥaḳḳından gelürüm ki bir serkeş 

daòı kendü başına baş (13) çeküp böyle ḳabÀḥat itmeye.” didi. Ḥamza ḫoş n’ola (14) var 

neylersüñ eyle.” didi. Hemān Lendühā da diz çeküp (15) siyÀset meydÀnında oturdu şāh emr 

eyledi (16) cellādlar ḥÀôır olup “Uruñ boynuñ.” didükte ‘ādet-i (17) ḳÀnun şāhÀn bu idi ki 

böyle bir müte‘ayyin kimse-i (18) öldürmek diledüklerinden üç def‘a eṭrÀfında dolaşup (19) 

danışur idi ki öldüreyüm mi diyü eger üçünci def‘a öldür  [88a/1] dirlerse öldürürlerdi. Kāhice 

bir  ‘afv iderlerdi (2) bu kerre şāhuñ cellādları ḳılıçların  ‘uryān idüp (3) eyitdiler: “Şāh 

ni‘metinle ḳolumuz ḳuvvetlü ve tíàlerimüz keskin (4) uralum mı boynuñ.” didiler. Şāh tekrÀr 

“Uruñ boynuñ.” (5) didi. Pes üçünci def‘a da “Ey şāh emriñüz nedür? (6) Kesilen baş bitmez, 

ölen bir daòı dünyÀya gelmez.” didiler. Şāh (7) yine ur diyeyüm dirken ḫāce-i dānā eyitdi: “İy 

şehriyār (8) neylemek dilersin hele bir kerre äÀḥipḳırāna baḳ.” didi. (9) Nūşírevān baḳup 

Ḥamza’yı gördiler ‘ālem ḳaş ve göz (10) çatmış ḳahramÀnı gözleri ṭas pür-ḫuna dönmiş 

mübÀrek (11) yüzi ḳızarmış ol òÀşmi ḳılları ḳaftanuñ delüp (12) ṭaşra çıḳmış ve başınuñ 

ṣaçları nízemānendi (13) olup tÀcuñ yuḳaru ḳaldırmış gögsü çifte kösler (14) gibi gürleyüp 

sarÀyın için ùutmış meger bunlar dívāne (15) geldikde ‘ādet bu idi ki lābüd pehlüvānlar 

yanlarında birer (16) tíà getürürlerdi. Bu kez şāh gördi ki Ḥamza bir ġażab (17) olup el tíà 

ḳabżasına urup bir ḳarış (18) míkdārı ḳınından çıḳarup dizi üzerine gelmiş. (19) Hemān şír-
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garraleyin atlamaḳ ister. Nūşírevān bu ḥāli [88b/1] görüp “İy ḫāce nedür aṣlı Ḥamza niye 

yavuzlandı.” didi. (2) Òāce eyitdi: “Devletlü şāh Ḥamza niye Lendühā’nuñ helāk (3) olduġuñ 

istemez, zírā ḳafes ile getürürken evlād ibn (4) Merzüpāna rÀst geldikde Lendühā beni 

ḳoyuvirüñ varayum (5) evlādı ṭutup Mihri size getüreyüm, didi Ḥamza’da (6) ḳoyuvirdi. 

Lendühā daòı varup evlādı ṭutup (7) Mihri getürdi. Ḥamza’da  ‘ahd eylediki bende seni (8) 

şāhdan ricā idüp ṣuçuñ baġışladum, diyü (9) vāde eyledi. Şimdi size dilek eyledi, sözi (10) 

geçmedi imdi öldür ġażabı ṣakın Lendühā’ya yaramaz (11) ḳaṣd itme yoḫsa Ḥamza   Àlemi 

óarābe virir. Belki size (12) bile żararı doḳunur.” didi. Şāh başladı “Ya nice (13) idelüm.” 

didi. Zírā ġażab äÀḥipḳırān cÿş óurÿş (14) idüp sinesi gürültüsünden sarÀyın içi (15) doldı 

ḫāce eyitdi: “Çāre budur ki hemān Lendühā’yı (16) āzād edersin.” didi. Şāh hemān çıkarup 

“Bre bre (17) cellād gerü ṭurun ‘afv itdüm. Lendühā’nuñ bendin ṣuçuñ (18) aluñ bendin.” didi. 

Gelüp Lendühā’nuñ bendin aldılar (19) ve şāh emr eyledi. Arḳasına bir fāḫir óil‘at giyürdiler.  

[89a/1] Lendühā daòı varup Ḥamza’nuñ ḳudūminde baş ḳoyup (2) geçüp alt yanında oturdı. 

Begler şād oldılar, zírā (3) cümlesi elemde idi ki Ḥamza Mihri öcünden Lendühā’yı (4) 

öldürdi ṣandılar. Andan şāh eyitdi: “Oġlum Ḥamza (5) hiç olur mı ki ben Lendühā gibi ere 

ḳıyÀm. Nihāyet seni (6) ṣınadum ki   ahdına vefā ider misin ve Lendühā Ḥamza’ya (7) her 

dürlü muṭi‘dur, didiler. Murādum anıda deñemek idi (8) ammā hezār āferin bir ḳul efendisine 

muṭi‘ olıcaḳ (9) böyle gerekdür.” didi. Andan şāh Nūşírevān cellādlara baḳup (10) emr eyledi: 

“Lendühā’nuñ birine Baḥtek’i baġlayup çökerdiler (11) hep bu mel‘ūndur beni kendü ḥÀlime 

ḳomayup bu işleri (12) etdüren. Uruñ boynuñ bu  ḥaramzādenüñ.” didi. (13) Baḥtek feryād 

idüp “İy şehriyār ben ḳulına ḳıyma ben (14) saña ḫayr ṣanurum ṣoñra peşimān olursun.” diye 

(15) gördi şāh diñlemeyüp “Bre uruñ şol mel‘ūnuñ  (16) boynunu söyletmeñ.” didi. Baḥtek 

ṣaġa ṣola baḳar (17) gördi hiç kendüni sever yoú ki şāhdan dilek (18) idüp ḳurtaralar. Cümlesi 

maóal ko mel‘ūnu öldürsün (19) dirlerdi. Áḫir ḥaramzāde hemān ayaḳ üzre ṭurup [89b/1] 

Ḥamza’ya yüz ṭutup “Ya Ḥamza ùapduġun dín ‘aşḳına (2) baña meded eyle. Bir daòı saña güç 

naẓar etmeyeyüm. Bu suçum (3) baġışla.” diyü feryād eyledi. Ḥamza yine merḥamet idüp (4) 

hemān ayaḳ üzre ḳalúup şāhdan Baḥtek’i dilek (5) eyledi. “İy şehriyār çünki Lendühā’yı āzād 

eyledün, (6) bunı da āzād eyle yaramaz ḳaãdı varsa yine kendü (7) başına uġrar.” didi. 

Nūşírevān Ḥamza ḫÀùır için (8) la‘íni yine ḳoyuvirdi. Óaramzāde óalÀṣ olup (9) yerinden 
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ṭurup her birinüñ ayaġına gelüp kelb- (10) vÀrī yüzin sürüp yaltaḳlandı. Andan yine (11) 

‘işrete başladılar çünki ṣabÀó oldı. (12) Nūşírevān Ḥamza’ya ve Lendühā’ya ve ‘Ömer 

Ma‘dī’ye vesā‘ir (13) müte‘ayyín beglere fÀḫir óil‘atlar giydirüp ta‘ẓīm tekrīm (14) ile 

bārgāhlarına gönderdi. Bunlar şādmān olup (15) bārgāhlarına gelūp  ‘ayş u ‘işrete ve bezm-i 

ṣafÀya (16) başladılar. Şāh ise niyet eyledi ki artuḳ Mihri (17) Ḥamza’ya vire. Baḥtek de söz 

söylemeye ḳorḳar. İşte (18) tedārike başladılar ki dügün idüp ve Ḥamza için (19) bir sarÀy 

döşediler. Aşaġı yuḳaru bir ḳıpurdı [90a/1] getürdi. Herkes hemÀn maṣlaḥat oldı bitdi. ḲıyÀs 

idüp (2) ḥasÿdlar ise ḥaãedlerinden helāk oldılar. Ḥamza (3) ve begleri bu tedāriki şāh 

ṭarafından görüp şād (4) oldılar, gerçi bir ḳız içinden Ḥamza çoḳ zaḥmet (5) çekti ammā hele 

bir murād ola ki dirlerdi. Òaberleri (6) yoú aṣıl zaḥmeti şimden soñra olsa gerekdür. Zírā (7) 

kāmil ḳırḳ yaşında Mihri Nigār‘ı olur neler (8) çeker. Güzelüm nerdbān   aşḳında irince ḳaṣr u 

ṣāla (9) ḳadem ḳadem ‘Àşıḳ ammā berü cānibden Mihr-i Nigār (10) daòı bu aḥvāli görüp 

eleme düşdi. Muḳāddem Ḥamza’ya (11) etdügi sitemkārlıġa nādim ve peşimÀn olup “Hey 

(12) diriġ ne ‘aceb ġalaṭ idüp ḫaṭÀ eyledüm. Ol zamÀnda (13) Ḥamza’yı görüp firār itdüm, ya 

şimdi ol serverüñ (14) yüzine ben nice baḳayum.” diyüp gice ve gündüz ḥicābından (15) 

aġlardı. İşte bu da bunda izin cānib (16) sen ḳıṣṣa-i Baḥtek bed-kārdan diñle. Ol la‘ín idi ve 

(17) merdūd-ı sermedi bu ḳadar ölümden ḳurtulduḳtan ṣoñra (18) ve şāh amÀn virmeyüp ḳatl 

ide ṭururken Ḥamza dilek (19) idüp bu mel‘ÿnu ḳurtardı. Artuḳ Ḥamza’ya  ‘adāvet [90b/1] 

itmeyüp muḳābelesinde nice mükāfāt ve eylüge sa‘y idecek (2) iken ‘adāveti ziyāde oldı. 

Onlar dügün tedārikinde (3) bu beride mekr u óíle fikrinde idi. “Şāh baña böyle (4) ġażab 

eyledi ki hep Ḥamza’nuñ öçünden oldı. (5) Ḥamza bunda gelmezden evvel biz şāh ile eyü ḫoş 

ṣafāda (6) idük. Hemān ki bunlar geldi benüm ‘ırøım pāy-ı māl oldı.” (7) dirdi. Hiç kendü 

ḳabÀḥatin fikr etmezdi. Aḫır fikr-ü (8) fāsidüñ bir yere ḳoyup bir maóalde şāhı tenhÀlayup (9) 

“Şāhum neyleyorursın dügünü ḳolayladıñuz mı?” didi. (10) Nūşírevān “Ḳolayladuḳ,  ne 

dimek istersin sen, daòı (11) uṣlanmaduñ mı? Kimi bu ḳadar şeyṭānlıḳ  idüp ol dilāvere (12) 

yaramaz ḳaṣd idersin. Yine ol saña mürüvvet ider (13) eger ol dilek itmese ol gün gitdüñ idi. 

Gel bu (14) sevdÀdan geç yoḫsa bir gün başdan çıkarsın.” (15) didi. Baḥtek eyitdi: “Behey 

şāhum bu işleri ben size (16) kemlik için mi iderem? Sen mecūsí ateş-perest, (17) Ḥamza ise 

Yezdān-perest. Ya siz aña ḳız virmek (18) dínimüzde cā’iz midür? Yarın ḳıyÀmet gūni nār-ı 
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nÿra (19) ne cevÀb virürsin ve bir de bu kem hem Lendühā’yı baġladup [91a/1] getürür.  

Öldür diyü hem yine yüzine ḳarşu ḳılıç çeker. Aña (2) ḳız virüp ne òayır itseñ gerek bir gün 

yavuzlanup (3) saña ḳıyar. Hemān bundan ıraú olmaġa sa‘y eyle yoḫsa (4) ḳız virüp bunlara 

iḥsānlar idüp óil‘atlar virüp (5) ni‘metler yidürüp yine bir Sakarī hainden ötüri (6) sizüñ 

ḳarşunuzda ḳılıç çekdi. Yani Lendühā’yı (7) öldürürseñ bende sizi öldürürüm dir. Ya sen (8) 

şöyle mi alçaḳ olduñ ki anlara madārÀ idersin (9) taḥtında otururken andan ‘aciz mi oldun.” 

didi. Şāh (10) eyitdi: “Òoş her sözin yerinde ammā nice idelüm şimdi (11) ‘ālemde adımuz 

şāh Nūşírevān ‘Àdil diyüp söylenür (12) iken iḳrārımızdan dönüp ‘Àleme bed-nām mı 

olalum?” didi. (13) İşte bir iḳrārdur itmiş olduk. Bende ḳabÀḥatüñ fikr (14) etmedüm. Soñra 

peşimān oldum ammā ne fÀ‘ide.” didi. Hele mel‘ūn (15) neylerse eyledi şāhuñ göñlüni 

uġurladı. Hemān (16) ol şer işüñ peyki şāhdan bu cevÀbı işitdügi (17) gibi şād olup eyitdi: 

“Eger benüm sözüm ḳabul iderseñ (18) ben aña bir tedbīr edeyüm ki ne Ḥamza incinsüñ ve ne 

bir kimse (19) size ṭa‘n eylesüñ.” didi. Şāh, “Söyle görelüm ne [91b/1] tedbīr idersin benümde 

‘aḳlum úabūl ider mi?” didi. (2) Baḥtek eyitdi: “Tedbīr budur ki evvelÀ Mihri òasta (3) oldı 

diyü bir ad çıkarasın. Soñra bir cāriyeyi (4) boġup Mihr öldü diyüp meyyitüñ gözleri öñünde 

(5) ḳaldurup defn idersin. Ḥamza’da ya ‘aşḳından (6) kendü kendüni öldürür yāòūd dívāne 

olup (7) başın alup çıkar gider ḳurtuluruz. Bir zamÀndan (8) ṣoñra ortalıḳ unudılur andan 

ṣoñra her kime diler (9) iseñ verirsin.” didi. Nūşírevān Baḥtek’i bu re‘yin (10) begenüp “ 

‘Aceb ya Baḥtek olur mı ḳorḳarum ṣoñra (11) ṭuyuluruz.” didi. Baḥtek eyitdi: “Niye ṭuyuluruz 

hemān (12) bevvāblar pekçe  gözedüp ol maóalde ṭaşradan varan (13) beglerin òÀtunları  

Mihrü’ñ vālidesine başın (14) ṣaġ olsun diyü gelürlerse bevvāblarda cümlesin (15) yoḳladup 

‘avrat mıdur görmeyince sarÀya ḳoyuvir-(16) mesunlar şÀyed ol  ‘Ömer didükleri   Arab 

uġrusu (17) ‘avrat ãuretinde içerü gire ve ol ölüyü bekleyenlere (18) ıãmarla ki meyyitüñ 

yüzin kimseye göstermesünler. (19) ‘Ömer-i  ‘AyyÀr bir ṭariḳ ile içerü girüp yüzin görmeye.”  

[92a/1] didi. Şāh “Ya Baḥtek hep tedbīrüñ yerine eger oñarsa (2) ammā göz göre bir cāriye-i 

nāḥaḳ yere ben nice öldüreyüm.” (3) didi. Baḥtek eyitdi: “Çünki öyledür benüm ol   Ömer (4) 

Ma‘dí dedikleri nÀ-bekār yif‘alledügi  ḳızı ben kendü (5) elimle boġup añsun anı artuḳ kimse 

almaz evde ḳaldı. (6) Zírā müslímān eli degdi ṭurfe oldı.” didi. (7) Şāh “Òoş sen bilirsün 

ammā kendü evlādına (8) nice ḳıyarsın.” didi. Baḥtek, “Ḳıyarum tek iş bitsün (9) Ḥamza 
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Mihri almasun.” didi. Nūşírevān başın ṣalup (10) ta‘accüb eyledi. “Hay ḥaramzāde senüñ 

şerrinden (11) ḳorḳmak gerekdür.” didi. Andan bunlar sözi bir yere ḳoyup (12) ba‘de ḫāce-i 

da‘vet eylediler. Geldi şāh eyitdi: (13) “Ya ḫāce şöyle bir tedbīr eyledik ammā ṣakın bu (14) 

sırrı bir kimseye fÀş etmeyesin soñra başın (15) gider.” didi. Òāce “Şāhum óÀşÀ (16) ben 

kimseye dimem ammā eyü tedbīr etmemişsin ṣoñra (17) bu ḳıṣṣa ṭuyulursa ‘ırża noḳṣÀn 

gelür.” didi. (18) Şāh, “Nesne olmaz hemān sen ṭuyurma.” didi. Òāce (19) and içti ki kimseye 

dimeye. Bu ṭaraftan Ḥamza [92b/1] ise Mihri aldum diyü şen şādmÀn begleriyle her gün (2) 

şāhuñ dívānına gelür, yir içer yine giderdi. Bir gün (3) yine şāhuñ dívānı ṭurdı. Cümle ekÀbir-i 

a‘yān (4) ve erbāb dívān gelüp yirlü yirinde oturup ḳarar (5) eylediler. Dívān yemegi yenecek 

zamÀn oldı. Şāh (6) ḥareminden ṭaşra yimegi yesünler diyü ḫaber çıkdı. Bunlar (7) ne ola aṣlı 

diyüp endīşeye vardılar, birazdan (8) şāhdur çıḳup geldi salṭanÀtında ḳarar (9) eyledi ammā 

gördiler yüzinde melālet eåeri var. Hiç (10) aġzın açmaz kimseye söylemez. Herkes şāhuñ 

(11) elemüñ görüp sükÿta vardılar ṣoramazlarda, “Elemiñüz (12) nedür?” diyü. Hemān 

Baḥtek bí-dín yerinden ṭurup (13) şāhuñ öñinde baş ḳoyup “Nedür aṣlı iy şāh-ı (14)  ālem 

derÿnuñuzda ḳasÀvet  ‘alÀmeti var ancaú (15) nedendür iy mah-ı Àyine-i ruòsÀr, yüzin jengÀr-ı 

ġam (16) ṭutmuş ḳāmer var göñül Àyinedür sevmez àubÀrı (17) götürmez cÀm cemşīd inkisārı 

elemiñüz nedür? (18) Ey şāh bize de ḫaber virüñ ki bizde ḳÀdir olduġumuz (19) ḳadar def‘ine 

çāre idelüm.” didi. Şāh “Mihr ḫoş [93a/1] degüldür ḫasta oldı elemüm odur.” didi. Baḥtek “ 

‘Acaba (2) ne ola ṣÀḳın ṭÀ‘ūn çıḳarmasun? Neresi aàrır vÀh (3) vÀh.” diyüp dünyÀnuñ elemüñ 

ḳara ḫaberlerin söyledi. Áḫir (4) şāh azarlayup “Yüri şuradan yıḳıl hey mel‘ūn (5) ḫayır 

söylemez la‘ín nedür bu ağzından bir eyü söz çıkmaz.” (6) didiler. Cümle anda olanlar elem 

çektiler ammā Ḥamza bu ḫaberi  (7) işitdük de beñzi bozulup derÿnuna ateş düşdi, (8) 

ãormaàa da ḥicab ider. Hemān şāh ile Baḥtek (9) ne söyler diyü diñlerdi. Áḫir çoḳluk ṭurmaġa 

mecāli (10) olmayup ḳalḳup cümle begleriyle şāhı selÀmlayup (11) bārgāhına gitdi. Baḥtek 

şÀd olup “Gördüg mi (12) şāhum Ḥamza nice bozuldı àāmından ṭuramayup ḳalḳup (13) gitdi. 

Mihri pek sever eger öldi ḫaberi işidecek (14) olursa kendüni helāk itmek muḳārrerdür.” didi. 

Bu ṭarafdan (15) Ḥamza bārgāhına gelüp Àh vÀh idüp aġlamaġa başladı. (16) Begler başına 

üşüp “İy dilāver ta böyle niçün àamgín (17) olursuñ. AllÀh yekdür, ḫasta olmaú ‘aceb 

degüldür. (18) Yine eyü olur òÀṭırın ḫoş ṭut kendüne elem virme.” (19) diyüp biraz tesellī 
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eylediler ammā Ḥamza’nuñ mecāli yoú ṣabra. [93b/1] Bir iki gün içinde żayıf olup döşege 

düşdi. (2) CÀsus bu ḫaberi Baḥtek’e götürdi la‘ín şād óandÀn (3) olup şāha bu aḥvāli ḫaber 

virdi. “Ḥamza ŞÀm’dan (4) girü gitdi ḳurtulduḳ.” didi. Üçünci gün oldıḳda (5) ol aḥmaú la‘ín 

kendünüñ ciger yarası olup (6) evlāduñ merḥamet etmeyüp boġdu. Andan gice içinde (7) 

getürüp Mihri sarÀyında bir döşek içinde yaturı (8) kodılar. Mihri Nigār’ı bir zír-i zemīnde 

ṣaḳlayup ḥaddeme (9) ‘aẓím tenbīhler idüp bu sırrı pek  ṣaḳlayalar kimse (10) dimiyeler. 

Andan Mihrü’ñ anası siyÀhlar giydi. Ölünüñ (11) başı ucuna oturup Mihri libāslarını üzerine 

(12) örtdiler. Ertesi dívān turduḳda Ḥamza güçle yerinden (13) ṭurup birúaç begleriyle  Ömer-i  

 Ayyār yanınca şāhuñ (14) dívānına geldiler ki Mihr’den ḫaber ala. Gördiler Şāh (15) daòı 

dívāna çıkmamış ortalıḳ ṣovuḳluḳ Ḥamza’dur (16) gelüp ne ḥālise yerinde oturdu ḫāceden 

ḫaber (17) sordı ḫāce “Bilmeyüz şimdi şāh çıkar görelüm (18) nice oldı.” didi. Baḥtek eyitdi: 

“Server pek zebūn (19) itmiş bizüm evden ḳarılar varup yoúladılar. Aḫşama [94a/1] degmede 

çıkmaz zírā ṭā‘ūn çıkarmış.” didiler, dedük de (2) ‘Ömer  ‘Ayyār  “İy ḫāce Baḥtek bu nefs 

diñle kāşki nefsin (3) ṭutulaydı böyle uġursuz sözi söyleyemeydüñ. (4) İy la‘ín hiç adam ḫasta 

üzerine böyle ye‘s (5) ḫaberin söyler mi? Baḳ Ḥamza ne ḥāl üzeredür, biz (6) güçle göñlin 

eglerüz.” didi. EṭrÀfından cümlesi Baḥtek’i (7) azarlayup “Her yerde fużulliḳ idersin.”  diyü 

ḥaddi zÀtında (8) Ḥamza bu cevÀbı işidüp dībelik eleme düşüp (9) ‘aḳlı gelüp gitmege başladı. 

Birazdan şāhda çıktı (10) yüzine dest-māl ùutmış aġlayuraḳ gelüp yerine oturdı. (11) 

Ḥamza’nuñ ṣabra mecāli ḳalmayup “İy şehriyār Mihrü’ñ (12) ḥāli nicedür?” didi. Nūşírevān, 

“Oġlum sen ṣaġ ol (13) daòı ölmedi ammā hemān göçmek üzeredür. Zírā òÀããa- (14) sın 

dögmiş şimdin girü andan ümid yoḳ meger (15) nice ola.” didi. Ḥamza āh idüp aġlamaya 

başladı. (16) Çoḳ geçmedi Mihrü’ñ sarÀyından feryād Àsmāna çıkdı. (17) Mihrü’ñ vālidesi ve 

cāriyeler ÀvÀzı hay ne ola didükde (18) ḫādimler gelüp şāha, “Sizi içerü isterler Mihr gitdi 

(19) siz ṣaġ oluñ vesā‘ír evlādınıza Nār u Nÿr ‘ömürler virsün.” [94b/1] didükde şāha 

yerinden ṭurup ‘acele içerü gitti. Ammā Emīr-i (2) merdān bu bed ḫaberi işitdi güyÀ ki zehir 

nūş itdi. (3) Bir yol āh idüp felek Àyinesin siyÀh eyledi (4) ve   aḳlu gidüp bí-hūş oldı. Begler 

bu ḥāli görüp (5) şaşdılar, hemÀn serveri ḳaldurup alup bārgāhına (6) gitdiler. Lendühā’yı 

ḫaber oldı gelüp cümlesi başına (7) üşdiler. ZamÀndan soñra Ḥamza’nuñ ‘aḳlı başına (8) 

gelüp el óançere urup diledi ki kendü kendüni helāk (9) ide. HemÀn bir ḳoluna Lendühā bir 
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ḳoluna ‘Ömer Ma‘dī ãarılup (10) güçle óançeri elinden aldılar ve naṣiḥat idüp ṣabr (11) ile 

“Server bir ḳız ḫāṭır için kendüne ḳıyar mısın? (12) DünyÀda ḳız çoḳ, daòı eyüsün bulursun. 

Ùutalum (13) kendüni öldürmüşsin ya bir daòı Mihr dirilür mi?” (14) didiler. Ḥamza “Yoḳ 

begler ben Mihr öldükten soñra ṣaġlıú (15) istemem.” didi.   Ömer  Ayyār ilerü gelüp “Ya 

Ḥamza ãabr eyle. (16) Hiç benüm göñlüm inanmaz ki Mihr-i Nigār ölmüş ola. Ḳorúaram (17) 

bu da Baḥtek-i la‘ínüñ dām tezvīridür. Zírā bunların murādı (18) saña Mihr’i virmek 

degüldür. Ne óīle ideceklerin bilmezler (19) sen bu göñlün içüñ ṣabr eyle. Ben bu gice 

Mihr’üñ sarÀyına [95a/1] girüp göreyüm ṣaóió olan Mihr midür yoḫsa düzme mi? (2) Andan 

nice bilürseñüz öyle idin.” didi. Cümle begler   Ömer’üñ (3) bu cevÀbın begendiler “Ya 

äÀḥipḳırān  Ömer’üñ bu cevÀbı yerindedür. (4) Elbetde bunların ḥileleri vardur. Zírā iki üç 

günüñ (5) içinde düzdiler maṣlaḥatı. Şāhuñ cümle mu‘Àmelesi (6) cümle Baḥtek iledür. 

Òāceye aãlÀ iltifÀt yoú ve (7) Baḥtek ḫÀṭır ṣafÀ ile göre şāhdan evvel nice ḫaber (8) virdi. 

İkisinüñ ṣoḥbeti birdür ammā ḫāceye göre (9) ben bilmem şāh bilür diyü cevÀb virdi. Ya 

ḫācenüñ (10) òÀtunları şāhuñ sarÀyına varmazlar mı bunda bir óikmet (11) vardur, diyüp 

Ḥamza’nuñ ḫÀṭırın tesellī eylediler. Ḥamza (12)  Ömer’e baúup “İmdi göreyüm seni var baña 

bir ãaóīó òaber (13) getür eger bu ḫaberi yalan olursa bende bilürem anlara (14) neler 

iderem.” didi. Begler Ḥamza ile ḳalúup göñlün eglenmeye (15) meşàūl oldılar.  ‘Ömer sürüp 

tenhÀya geldi (16) kendüni bir ṣūrete ḳoyup şāhuñ óaremi ḳapısına gelüp (17) gördi. 

Vezirlerin ve beglerin  avratlarını bölük bölük şāhuñ (18) òÀtununa başın ṣaġ olsun dimege 

giderler ammā bir kimseyi (19) içerü ve sarÀya ḳomazlar. TÀ buùı arasın yoúlamaġınca 

ḳapınuñ [95b/1] iki cānibine iki ḫÀdımler ṭurmışlar her kimüñ òÀtunu (2) olursa olsun beg 

paşa dimeyüp “Şāhuñ (3) emri budur.” diyüp içerü gidenüñ bir yol ṭavarın(4) avuçlarlar yaṣṣı 

mı yumru mı diyüp görürler idi. (5)’Ömer bu ḥāli görüp bu eyü pÀzÀr bi Rabb-i Ka‘be bu 

kÀfir (6) la‘ínlerin taóúīú bir óīleleri vardur. Beni içerü (7) girüp óīleleri ṭuyulur diyü görenler 

peydā iderler. (8) İmdi bende cihānda  ayyār degülüm ki eger sizüñ nakşıñuz (9) çıkarmazsam 

diyüp fi’l-ḥāl sordı. Ḥamza’ya geldi. (10) “İy dilāver işte aḥvÀl şöyle eger bunlar eger 

bunlarda (11) óīle olmazsa niçün  avratları böyle yoḳlarlardı. (12) Beni hemān  avrat ṣūretine 

girüp sarÀya dÀòil (13) olup aḥvāllerinden ḫaberdār olmayum diyüp böyle (14) itdiler. İmdi 

beni du‘ādan unutmañ ben bu gice sarÀya (15) girüp anların óīlesin size Àşikār ideyüm.” didi. 
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(16) Ḥamza’nuñ bir mikdār ḫāṭırı òoş olup eyitdi: (17) “İy  ayyār göreyüm seni tamÀm 

 ayyārlık zamÀnıdur. Baña bir (18) şÀfi ḫaber getür.” didi.   Ömer “Òayr ola inşÀ’allÀh” (19) 

diyüp çeküp gitdi. Kendüni bir   avrat ṣūretine ḳoyup [96a/1] maḥalle arasında gördi birḳaç 

 avrat giderler. (2) Aralarına ḳaruşup bile gitsem dirken ḲÀrun’uñ ‘Acem’üñ  (3) sarÀyın öñine 

uġradı gördi. SarÀydan birḳaç  ‘avratlar (4) çıkdı. Meger ḲÀrun’uñ ‘avradı idi. Birḳaç cāriye 

(5) ile şāhuñ sarÀyına giderdi. Mihrü’ñ anasına başı (6) ṣaġ olsun dimege giderdi.  Ömer baúdı 

bunlar (7) hep çıḳdı. En girüde bir aḳsaḳ cāriye nerdbÀndan (8) aşaġı yÀb yÀb aḳãayuraḳ indi.  

 Ömer hemān ḳapı (9) arasında úarşu varup gördi. Elinde bir boàça ile (10) biraz esbāb var  

 Ömer eyitdi: “Bre ḳız getür şol (11) boàçayı vir bir ḫoşca baġlayam. Yolda içinden bir (12) 

nesne düşürmeyesin.” didi. Cāriye teziyye kendü (13) yoldaşın ḳıyÀs idüp hemān ḳapı 

arasında bu boàçayı (14) yire ḳoyup diledi ki bu boàçayı baġlaya. Hemān  Ayyār-ı CihÀn (15) 

tīz-destlikle cāriyenüñ üzerine düşüp (16) boġazın ãıúup boġdı. Andan fi’l-ḥāl esbābın (17) 

çıḳarup kendü üzerine giyüp ol cāriyenüñ (18) ṣūretine girdi ve cāriyeyi bir ḳarañlıḳ bucāġa 

ḳoyup (19) kendüsi boàçayı ḳucaġına alup aḳãayuraḳ [96b/1] ardlarına düşdi. Beriden 

ḲÀrun’uñ òÀtunu (2) “Bre falÀn cāriye nice oldı, bu ḳadar zamÀn ne eglenur.” (3) didi. 

Cāriyeler eyitdiler: “Gicelik esbābıñuzı (4) unutmuşuz belki sizi bu gice anda alıḳorlar (5) ise 

ol gerü ḳaldı ki esbābı getüre.” didiler. (6)  Ömer’de ol maḥalde yelerek çıḳageldi. Cāriyeler 

“Yüri (7) Leng Aómer, usta ḳadıncaḳ saña ḳatlanur.” didiler.  Ömer (8) tīz tīz yürüyüp açmaz 

ḳavÀdim daòı ögrendüm diyüp (9) yaḳın geldikde ḲÀrun’uñ  ‘avratı gördi. Leng Aómer (10) 

evvel ṣaġına aḳṣardı bu kerre ṭurmayup ṣoluna (11) aḳãar gülüp “Bre ḳaḥbe her yerde 

masḫaralıġı (12) ḳomazsın pekçe yüri gidelüm geç ḳaldıḳ. Aḫşam (13) yaḳındur gine eve 

gelsek gerek.” diyüp ‘acele ile gitdiler. (14)   Ömer göñülden ne ‘aceb ḫaṭÀ eyledüm ḳanġi 

ayaġı aḳṣar (15) idi. NişÀnlamadum diyüp teziyye ol bir ayaġıyla aḳṣamaġa (16) başladı. 

“SulùÀnum nerdbāndan inerken saġ ayaġum (17) daòı aġrıtdum imdi ikisi de aḳãaḳ oldı. (18) 

Onunçün iki cānibe aḳṣar oldum.” diyüp ḲÀrun (19)  avratınuñ yanına geçüp kÀh ṣaġına ve 

kah ṣoluna [97a/1] aḳṣar idi. Bunlar ise gülmekten bayıldılar meger ol cāriye (2) ġayet 

muêḥik ve masḥara idi. Her zamÀn bunlara dürlü dürlü (3) masóaralıḳlar idüp güldirürdi. Bu 

kez  Ömer’üñ böyle (4) ṣaġa ṣola aḳṣaduġundan ziyāde óaôô eylediler. (5) Leng Aómer bir 

nesne daòı peydā eyledi diyü hele bu üslÿb (6) üzere gele gele şāhuñ ḥaremi ḳapısına geldiler. 
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(7) Hemān ḫādimler ilerü gelüp “Ḳadınlar açın buṭıñuz (8) görelüm ve göbegüñüz altını 

yoḳlayalum görelüm ne var şāhuñ (9) yasaġı vardur. ŞÀyed   avrat ṣūretinde bir er girmeye 

(10) şāhuñ ḥaremine.” didiler. Bunlar da n’ola emr şāhuñ (11) diyüp yüzlerün açup gösterdiler 

ve ma‘hud (12) yirlerin yoḳlayup geçüp gitdiler. Nöbet   Ömer’e degdi (13) ḳÀ‘il olmadı bir 

rivāyetde kiriş ile zāt-ül (14) ‘amūduñ ve zengūlelerin bir ṣan‘at ile baġlamışdı. (15) 

Yoḳlayup bilemediler ammā bir rivāyetde   AyyÀr-ı Cihān (16) yüzin bile göstermeyüp şamaṭa 

ve maġlataya (17) başladı. “Baúa şol gidileri ben orusbu ḳaóbe miyüm  ki (18) size yüzüm 

gözüm gösterem buùum arasını yoḳladam (19) yıkılın şuradan.” diyüp alup yürüyüvirdi. 

[97b/1] Bevvāblar ve ḫādimler “Bre ṭur ey aḳãaḳ, münāvere edebsizligi (2) ḳov ṣoñra şāh bize 

ġażab ider. Biz Emr-i PÀdişāh (3) ile bu işi ideriz. Ḳadınuñ yoúlatdı sen (4) andan nÀzenin 

ḳadın mısın ki ta böyle mesturelik (5) idersin?” didiler ‘Ömer feryād idüp “Óāşā bundan (6) 

şāhuñ ḫaberi yoḳdur eger istemezlerse kimse (7) gelmesün ya bu rüsvālıḳ nedür ya bu 

 avratların erleri (8) hep gidiler mi oldı ki böyle yire icāzet virirler. (9) Hele ben şimdi şāhuñ 

òÀtununa varup neler (10) söylerüm cümlenüzüñ götüne degnek urdırayum.” didi. (11) 

Bevvāblar “Bre yabana söyleme hey Mühmel-i Çebil biz seni (12) yoḳlamayınca 

ṣalıvirmeyüz.” diyüp etegine ṣarulup (13)  Ömer ‘AyyÀr etegin silküp baḳa gidiler şimdi (14) 

sizüñ ṣaḳalanızı yolarum, diyüp yüzlerine atıldı. (15) Bunlar uralum diyüp degnek ḳaldırınca  

 Ömer düşüp (16) “Hay meded ol bir ayaġum da ḳırıldı hay Nār-ı Nÿr’uñ (17) ḫışmına uġran.” 

diyüp yine ol bir cānibe aḳṣamaġa (18) başladı. Gördiler olmaz “Bre ḳovuñ gitsün şol (19) 

ṣaḳat murdār olur.” diyüp āḫir ferāġat eylediler.   Ömer [98a/1] sögerek olsun “Bre gidiler ben 

sizi şöyle etdirüm (2) böyle etdireyüm.” diyüp gider. ḲÀrun’uñ ‘avratı   Ömer’üñ (3) bu işlerin 

görüp parmaġı aġzına alup “Bre şol (4) ḳaḥbe-i ḳandañ getürdün idi bizi  Àleme rüsvāy (5) 

eyledi. Bre ḳaḥbe yüzin anlara gösterseñ ne olurdu. (6) Sen benden ehl-i ‘ırø ḳadın mı oldın ki 

böyle edebsizlik (7) eyledüñ? Şimdi şehrüñ içine yayılur el diline (8) düşeriz.” didi. ‘Ömer 

eyitdi  “A ḳadıncaḳ bre kem mi (9) itdüm? Ol gidilere aşaġı mı avuçlatmaḳdan böyle etmek 

(10) yegdür. Bir alÀy gidilere elletmek ne zaḥmet eyü vardum (11) òoş itdüm çatlasunlar.” 

didi. Ḳadıncaḳ gülüp “Hay (12) cüvÀnmerdsin ne imişsin.” diyüp Mihr-i Nigār diyü (13) 

Baḥtek ḳızuñ yaturduḳları sarÀya geldiler, gördiler.(14) Mihrü’ñ vālidesi siyÀhlar giymiş 

meyyitüñ başı (15) ucunda oturmış. Gelenlerin kimi aġlar kimi başuñuz (16) saġ olsun, dirler.  
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 Ömer yaúın geldikde kendüni yirden (17) yire urup “Áh ḳadınum ben seni böyle mi gördüm 

n’ola (18) idi bugünleri görmeyeydüm.” diyüp kÀh gögsün döküp (19) gÀh yuvarlayup ol 

ḳadar aġladı ki bayılup düşdi. [98b/1] Mihr’üñ anası   Ömer’e acıyup “Yazıú şol Leng 

Aómer’i (2) Mihr’i ne pek severmiş bu úadar aġladuġuna göre (3) bÀrí olan Mihr olsa.”dirdi. 

Yine   Ömer aġlayuraḳ (4) yerinden ṭurup Mihr-i Nigar’uñ vālidesin elin (5) öpdü. “Sulṭanum 

meded ben bunu ṣaġlıġında pek (6) severdüm bir kerrecik yüzin göreyüm bir pāre yüregüm 

(7) ṣoġusun.” didi. Mihr’üñ vālidesi eyitdi: “İy (8) Leng Aómer Mihr-i Nigār’uñ vaãiyyeti 

oldur ki ben öldükten (9) ṣoñra yüzüm kimse görmesün zírā nāmurād gitdüm.” (10) didi. 

‘Ömer eyitdi: “Ya nedür aṣlı yüzin görmeden (11) ne ḫaṭÀ ola.” didi. Mihr’üñ anası eyitdi: 

“Ḥamza’ya (12)  Àşıḳ idi çünki anuñla vuṣlat muyesser olmadı. (13) İmdi andan ġayrı beni 

erden  avratdan kimse (14) gördigine ḳÀ‘il degülüm.” diyüp pek and virdi (15) ıṣmarladı didi. 

 Ömer göñlünden maġlūm oldı “Ḳıṣṣa (16) bu Mihr-i Nigār degüldür ammā ben bunuñ aṣlına 

irmeyince (17) buradan gitmem.” diyüp başladı aġlamaġa. Birazdan (18) ḲÀrun’uñ  avratı 

evine gitdi. ‘Ömer  ben bu gice (19) bunda ḳalup Mihr’i beklerüm ṣoñ görüşümdür. [99a/1] 

Bir daòı gitdi ḥasret ḳıyÀmete ḳaldı ha n’olsa sen (2) ḳal didiler.  Ömer de meyyitüñ ḳarşusuna 

oturup (3) mersiyeler okuyup Mihr’üñ ḳaş gözin cemālin medḥ (4) idüp aġlardı. Aḫşam 

olduḳda buña bekçiler (5) tÀ‘yin itdiler.  Ömer de böyle ḳaldı, aġlayuraḳ bir yirde (6) yatup 

uyḳuya vardı. Birazdan ol bekçiler birer (7) ikişer düşüp yatup uyudılar ‘Ömer yirinden (8) 

ṭurup Mihr’üñ anasın uyandırup eyitdi: (9) “Mihr’i düşümde gördüm, benden ıãıcaḳ ḥelvā 

(10) istedi. Kerem idüñ unun, yaġuñ ve şekerin getürüñ (11) ben kendü elüm ile bir ḥelvā 

pişüreyüm.” didi. Bunlar n’ola (12) tek sen pişir diyüp un, yaġ, şeker virdiler. (13) Leng  

Aómer bula der kolların ṣıvayup bir a‘lÀ ḥelvā (14) pişürdi ve içine daruh-u heşpir ḳatup 

perverde (15) eyledi. Andan ortaya getürüp ḳodı ol arada (16) ne úadar kimse varsa üşüp 

yediler ve Mihr’üñ (17) rūhuna du‘Àlar eylediler. Birazdan cümlesi düşüp (18) bῑ-hoş oldılar. 

 Ömer de yatmışdı yerinden ṭurup (19) görelüm uyanıḳ var mı diyü bir şamaṭa ḳopardı ki “Hey 

[99b/1] zavallılar Mihr’i böyle mi seversiz hemān cümleñüz yatup (2) Mihr’i böyle yalñuz mı 

bıraúdıñuz.” didi, gördi (3) hiçbirisi ḥareket etmedi.  Ömer eyitdi: “İmdi ben de (4) Mihr’üñ 

yüzin açup göreyüm.” diyüp gördi (5) hiçkimse uyanmadı hemān geldi. Meyyitüñ yüzin (6) 

açup mum aydınlıġında baúup gördi. Bu bir sarı (7) çehreli, ḳaş kirpik yoḳ, bed-liḳā bir  
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 avratdur ki (8) gören ikrāh ider ve boġazında kemend yiri bellü (9) ḳararmış.  Ömer ‘Ayyār 

“Hey mel‘ÿnlar bu derdmendi (10) boġmışlar ancaú.” diyüp hemān óançerin çıkarup (11) 

omuzı berÀberinden başın kesdi. Bir torbaya (12) ḳoyup yine döşegin örte ḳodı. Andan ṣabr 

(13) idüp tañ yerleri aġarduḳda sarÀy ḳapıları (14) açıldı. Hemān  Ömer bir ṣūretle daòı 

ḳapıdan ṭaşra (15) oldı. Sürüp Ḥamza’nuñ bārgāhına geldi gördi. (16) Emīr-i Cihān ṣabÀḥ 

namÀzına abdest alur, selÀm (17) virüp du‘À eyledi. Server-i Cihān “Ne iy yÀr-ı àār (18) ḫayır 

mı?” didükde ‘Ömer gülüp “İy dilāver muştulıḳ (19) ne virirsin ben saña dimedüm mi bu 

kÀfirlerin murādı [100a/1] óīledür. Mihr’i saña virmek murādları degüldür. Mihr’i (2) görince 

bilür misin gör imdi şunun.” diyüp (3) torbadan başı çıkarup öñine ḳodı. “Ḥamza nedür (4) bu 

baş?” didükde   Ömer başladı ḲÀrun’uñ  ‘avratıyla (5) Leng Aómer olup Mihr’üñ sarÀyına 

ḳapıdan nice (6) girdi ve Mihr’üñ yüzin göstermeyüp Àḫir bekçi (7) olup óelvā pişürdigin 

ḥikāyet eyledi. İşte (8) bu derd-mendi boġup Mihr-i Nigār’dur diyü döşege (9) yaturmışlar. 

Bilmem cāriye midür yoḫsa bir ġayrı (10) kimse midür? Hele Mihr-i Nigār degüldür işte 

boġdukları (11) budur, diyüp gösterdi. Ḥamza baḳup gördi. (12) Bununla Mihr yanında güneş 

ile buluṭ ḳadar farḳ var. (13)Şād olup  Ömer’e vāfir iḥsān idüp du‘a eyledi. (14) “Áferīn ey  

‘Ayyār  iõ‘ānına ve cigerdÀrlıġına beni bu vartadan (15) ḳurtarduñ yoḫsa ben kendü kendümi 

helāk (16) iderdüm.” didi. Beglere ḫaber oldı, cümlesi gelüp (17) başı görüp su‘āl eylediler.  

 Ömer’dür ḳıṣṣayı (18) ḥikāyet eyledi.   Ömer Ma‘dī ilerü gelüp baḳup (19) gördi. “Bre bu 

benüm sarḫoşlukda yecalledigim Baḥtek  [100b/1] ḳızına benzer.” didi. Begler gülüşdiler, 

belki odur. Baḥtek (2) bu işi etmesi ‘aceb degüldür, diyüp   Ömer’üñ   ayyārlıġına (3) hezār 

taḥsīn eylediler. ‘Ömer eyitdi: “Çünki böyle (4) oldı nice etmek gerekdür.” didi. ‘Ömer eyitdi: 

“Hemān (5) meyyit giderken önin alup elbetde ben Mihr’i görürem (6) dirsin êarban tÀbutı 

açdırup cümle   Àlem (7) ortasında rüsvāy eyle andan Mihr’i iste. Eyülik (8) ile virmezlerse ur 

ḳılıcı Yemen’de Na’mān’da şāha (9) itdügimizi buña da idüp dār-ı diyārın elinden alup (10) 

taḥt ve salṭanÀtından āvāre idüp yedi iḳlímden (11) iḫrāç idelüm.” didi. Ḥamza beglere emr 

idüp ol gün (12) beyÀz libāslar giyüp andan erkenden atlarına binüp (13) şāhuñ sarÀyına 

geldiler. Gördiler şāh siyÀhlar (14) giymiş taḥt üzerinde mātemzÀde oturur. Baḥtek ise (15) bir 

siyÀh çuvalı delüp la‘net ḫalḳası gibi boġazına (16) geçürmiş, vesā‘ír begler, vezirler siyÀhpūş 

olup (17) oturup mātem idüp aġlaşurlar. Zírā bu tedbīri (18) Şāh, Baḥtek, ḫāce bilür ġayrısı 
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bilmezler. Hele (19) Ḥamza’dur gelüp şāhı selÀmlayup “İy şehriyār siz [101a/1] ṣaġ oluñ 

Emrullah’uñ vesā‘ír evlādlarıñuz saġ olsunlar.” (2) didi ve geçüp Rüstem ṣandalyesinde ḳarar 

eyledi. äaġ (3) yanında Lendühā alt yanında   Ömer Ma‘dī vesā‘ir begler ḳarar (4) eylediler 

ammā Nūşírevān da bunların aḳlar giyüp çoḳlıḳ (5) ġam ve ḳasÀvetleri olmaduġın görüp 

vehme düşdi ki (6) ‘aceb bunlar bizüm óīlemizi ṭuydılar mı diyü şāh (7) ile Baḥtek birbirine 

baḳup “Ne ola aṣlı?” didiler. Aḫir (8) şāh Ḥamza’ya aġlıyup “Oġlum Ḥamza niçün aḳlar 

giydün (9) ya Mihri severüm geçinürsin senüñ sevdigin (10) mā‘şuúuñ ola ḥÀliyÀ meyyiti 

ortada yata sen (11) aḳlar giyüp mātem itmeyesin ben ṣanurdum ki sen (12) aġlamaúdan 

kendüni helāk idesin. İmdi ma‘lūm (13) oldu ki evvelde sevdüginüñ aṣlı yoġımış, hemān dil 

(14) ile bir ḳurı da‘va imiş.” didi. Ḥamza eyitdi: “Devletlü (15) şāh, ben Mihri severüm 

inkÀrum yoḳdur ammā bu ölen (16) meyyit Mihr-i Nigār olduġuna şüphem vardur. Zírā siz 

(17) dügün tedārikinde iken Mihri teziyye ḫasta itdiñüz (18) ve teziyye öldürdüñüz. Göñlüm 

inanmadı Mihr öldügine. Onunçin (19) aḳlar giydüm.” didi. Şāh eyitdi: “Behey dilāver  ya biz 

ḳaṣd ile [101b/1] ideriz bu dünyÀda olacaḳ iş midür ki ṣaġ adamı (2) öldü, diyelüm. Bu fikri 

gidere ḫÀṭrından bir ḳız nedür ki (3) bu mertebeñüz bῑ-iḫtiyar ideyüz.” didi Ḥamza eyitdi: (4) 

“Şāhum sen itmezdüñ ammā seni kendü ḥÀline ḳomazlar, (5) dostluḳ yüzünden bir iş iderüz 

diyü düşmÀnlar (6) vardur şāyed anlar seni aldadılar ve bu yüzden bir (7) iş iderüz ṣandılar 

ammā AllÀh Te‘ālā’nuñ taḳdīri (8) bozulmaz. Biñ kerre ḫilÀfina muḳayyed olsuñ imdi (9) 

cā’iz ki Baḥtek muḥibbiñüz size gine böyle bir mekr-ü (10) ḥile tÀ‘lim etdi ola, zírā ol eånÀda 

gördüm (11) cümle re‘yiñüz Baḥtek-i bedbāht ile idi. Bilürem ki (12) ol karışduġı işin soñu 

òayr degüldür. Ben (13) bundan senüñ emrüñle başum torbaya ḳoyup (14) ta diyār-ı Hind’e 

varup sefer itdüm. Lendühā gibi adam (15) ejderhÀsıyla bu ḳadar gün ma‘reke idüp (16) baş 

virüp baş aldum ve nice def‘a ölüm óaddine (17) vardum. Aḫır  ināyet ḥaḳ olup Lendühā’yı 

zebūn (18) idüp ele getürdüm. Ba‘de ardımca zehir gönderdiñüz (19) nūş idüp baña imdāda 

gönderdigin la‘ínler bizi [102a/1] ḳal‘aya ḳapayup ne cefālar eylediler, ṣoñra yine   avratlar 

gibi (2) ḳaçup gitdi. Bunda gelüp saña sınar mel‘ÿn ile müşā- (3) vere idüp Ḥamza öldi ve 

Lendühā öldi diyüp Mihr’e (4) müşteriler bulup sizi de uydırup Mihr’i (5) evlāda virdiñüz. 

Ḥaḳ Te‘ālā yine bize rāst getürdi (6) Mihr’i elinden aldık. Ol daòı bizi begenmeyüp çıḳup (7) 

gitdi. Ben yine sizüñ ḫÀṭırañuz için ḍarben alı- (8) ḳomadum, imdi bu ḳadar zaómetleri Mihr 
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ḫÀṭır için (9) çekdüm. Şimdi yine belki baña virmemek için bir dām (10) tezvīr ḳurduñuz 

evvelÀ ammā şāhum böyle etme ‘ayupdur (11) size düşmez bir münāfiú sözine uyup böyle 

(12) ‘ırø noḳãān gelecek iş etme. Baña ḳız virmekde (13) ‘ırøına noḳãān gelmez ammā bu aṣıl 

ḥile, şāh olanlara (14) pek  ‘ayupdur cihān şāhları size ṭān iderler.” (15) didi. Nūşírevān 

“Behey dilāver niçin böyle dirsin (16) evvelki ḳıṣṣalardan benüm ḫaberüm yoúdur, hep 

Baḥtek-i (17) ḥaramzāde etmiş. Anuñçün ben ḳatl etmek istedüm. (18) Yine sen ḳomaduñ 

şimdi ise Mihr-i Nigār öldi. (19) Senüñle ben ṣaġ olalum bunda ne óīle ṣıġar dirsin.” [102b/1] 

didi. Óamza, “Güzel çünki öyledür bāri bir yol yüzüñ (2) göreyüm tā ki yüregüm ãoġuya ve 

hem Mihr ehl-i islāmdur (3) benüm yanımda müslimān oldı. Mihr’i bize teslīm idüñ 

(4)müslimān āyin üzere yuyup defn idelüm.” didi. (5) ŞÀh eyitdi: “Oġlum Óamza şimdi 

Mihr’i görseñde (6) bilmezsin zírā cemāli teġÀyür olup ãararup (7) ãolmuşdur ve siz anı nice 

yursuz bÀrí òocanuñ  (8)òÀtunı yusun ve òoca sizüñ cÀnibiñüzden (9) birúaç adamlarıyla 

varup çıúarup defn itsünler. (10) Siz de inanmazsañuz ıraúdan baúın görün.” didi. (11) 

Óamza, “Òayır ben Mihri görmeyince olmaz ne úadar bozuldı (12) ise yapusı bellüdür.” didi. 

ŞÀh Baótek’e baúup  (13) göñlünden civānumdan ol iy óarÀmzÀde ne yavuz derde  (14) 

uġraduk diyüp ne cevÀb vireceğin bilmez. Óamza ise (15) iúdām ider elbetde Mihr’i 

görmeyince ölmem diyü ol maóalde (16)óarem cānibinden bir òadim gelüp ŞÀhı içerü 

çaġırdılar  (17) “Buyurun sizi isterler.” diyü ŞÀh yerinden ùurup (18) içerü gitdi. Ardunca 

Baótek’i çaġırdılar Óamza ‘Ömer’e baúup (19) ne ola aãlı, didi ‘Ömer eyitdi: “Baş úıããası 

ùuyulmuşdur  [103a/1] ammā ãabr ile meyyiti çıúardıúda biz de arúurı varup  (2) tÀbutı 

açdırup görevüz.” didi. Ḳolu bunuñ üzerine (3) úodılar meger öteden ãabÀó olduúda tÀbut 

óÀôırlayup (4) ve ölüyi kefenleyüp tÀbuta úomaú isterkene gördiler (5) başı yoú. Şaşırdular ne 

óÀl olduġunu bilmediler. (6) Áòir ŞÀh’ı çaġırup bu aóvÀli didiler evvelde Baótek’i (7) çaġurup 

nice olur óÀl işte ‘Ömer gelüp ölünüñ (8) başın kesüp getürüp gitmiş. Óamza’nuñ göreyüm (9) 

dimekden murādı belki oldur, didi. Baótek-i la‘ín oraya (10) olan òadimlere ve cāriyelere 

su‘āl eyledi. “Bre bu gice (11) yanıñuzda yabandan kim var idi.” didi, eyitdiler: “Úarÿn’uñ 

cāriyelerinden (12) Leng ‘Aómer var idi. Ben Mihr’i pek severdüm (13) yüzin göreyüm diyü 

vāfir aġladı göstermedük ãoñra (14)bekçilige úalup uyudu. Birazdan úalúup Mihr’i (15) 

düşümde gördüm, óelvÀ istedi, didi biz de òarcuñ (16)virdik kendü óelvÀ pişirüp yidürdi 
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cümle uyumuşuz. (17) äabÀó oldı gördük úalúup gitmiş bilmeyüz ne zamÀn (18)gitdi.” 

didiler. Baótek “Taóúīú ‘Ömer imiş varın görin (19) Úarÿn’uñ evinde ol cāriye var mıdur 

görün?” didi [103b/1]  varup gördiler Leng ‘Aómer yoú gelmemiş ammā bir bucÀúda (2) 

ölüsin buldılar, gelüp òaber virdiler. Bunda ãaóīó (3) bildiler ki ‘Ömer imiş. Baótek eyitdi: 

“Meded ŞÀhum (4) hemān bunı teziyye götürüp defn itsünler Óamza duymadan.”(5)didi, 

bunlar hemān ãarup ãarmalayup tÀbuta úoyup (6) maúberliklerine birúaç yüz adam ile 

götürdiler. Beride (7)’Ömer ise òalīfelerine, şÀkirdlerine ıãmarlamışdı (8) gelüp òaber virdiler. 

Hemān Óamza yirinden ùurup ‘Ömer (9) ile sürüp meyyitüñ öñin aldı, “Nereye götürürsiz 

bunı (10) tīz açuñ yüzini göreyüm Mihr midür?” didükde anda olunur (11) yalvardılar, 

“Server biz ŞÀhdan úorúarız icāzeti yoúdur.” (12) didiler Óamza el úalça urup “İy La‘īnler tīz 

açuñ yoúsa (13) şimdi sizi úırarum.” didi. Bunlar “İy Server ãabr (14) eyle bÀrí ŞÀh’a 

bildirelüm görelüm ne emr ider.” didiler (15) Óamza, “Varın şimdi meyyit burda ùursun.” 

didi, āòir  (16) tÀbutı yire úoyup birúaç kimse segirüp ŞÀha  (17) bu aòvāli bildürdiler. ŞÀh ise 

Óamza’nuñ elinden güçle (18) úurtuldu idi úaãden ùaşraya çıúmaz idi ki meyyiti  (19) yerine 

defn ideler. Andan Óamza’ya şimdi geri defn olundu [104a/1]  ıraú maúbere açılmaz degüldür 

diyeler ammā didügi (2) olmadı. ŞÀh çünki bu òaberi işitdi. Òocaya (3) “İy óekim yüri var, ola 

kim bir óÀliyle Óamza’yı ferāġat itdire.” (4) didi. Òoca yirinden ùurup Baótek ile sürüp (5) 

geldiler gördiler ki Óamza Sedd-i İskender gibi beş yüz (6) var adamuñ öñün alup ùurur. Òoca 

gelüp selÀm (7)virüp “İy gözüm nÿrı gel bu işden ferāġat eyle. Ölü (8) yüzine baúmaú eyü 

degüldür ãoluúdur ya bundan murÀduñ (9) nedür?”  ŞÀh buyurdı ki “Mihr’üñ vaãiyyeti vardur. 

Ben öldükden (10) ãoñra yüzimi kimseye göstermem.” dimiş Baótek (11) berikÀdan “Öyledür 

Mihrüñ rıżÀsı yoúdur.” didi Óamza (12) ḳasem yād idüp bi Rabb-i Ka‘be olmaz ya Òoca bu 

òuãuãda (13) sözin geçmez yoú yire dilek eyleme. Eger bu dilek olaydı (14) böyle ãaklanmaz 

idiñüz belki daòı gözime ãoúar  (15) idiñüz, didi. Bunlar ‘āciz oldular Óamza’ya söz geçmez. 

(16) Hemān ‘Ömer-i ‘Ayyār ilerü gelüp tÀbutı açdı. Óamza naôar (17) idüp gördi. Ölünüñ başı 

yoú bunlara baúup (18) “İy òoca úanı bunuñ başı?” didi, òoca “Bilmem.” didi (19) “Başsız 

adam mı olur?” diyüp Baótek’e baúdı “Nedür  [104b/1] bunuñ aãlı?” didi. Baótek de omuz 

ãıúdı “Ben de bilmem.” didi. (2 ) ‘Ömer eyitdi: “Bu āòir zamÀn ölüsidür başı olmaz(3) ya nice 

olur?” didiler, ‘Ömer öldügi gibi melekler ölürler (4) didi. Bunlar gülüşüp eyü temāşa diyüp 
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óayrÀn oldılar.(5) Áòir Óamza eyitdi: “Yürüyin ŞÀha varalum ben bunuñ başını (6) ŞÀh ile 

Baótek’e buldururum.” didi, meyyitti ol arada bıraàup (7) ŞÀhuñ dívānına geldiler. Óamza 

eyitdi: “Devletlü ŞÀh (8) Mihr’üñ vaãiyyetini çāú şöyle mi ùuttuñuz ki beni görmesün (9) diyü 

başını kesüp ãaúladıñuz.” didi. ŞÀh eyitdi:  (10) “Gözüm nÿrı bizüm bundan òaberimüz 

yoúdur. Mihr’üñ (11) ‘āşıúları çoú bellü ki biri itmişdür bu işi.” (12) didi. Óamza eyitdi: “İy 

şehriyār şimdi bulınmaú gerek (13) bu nÀãıl işdür ki sizüñ gibi ulu şehriyāruñ (14) úızına 

böyle ola.” didi. ŞÀh “Nice idelüm óarÀmzÀde  (15) şerrine uġramış elimizden ne gelür.” didi. 

Ol maóal (16)’Ömer ‘AyyÀr etegi altından bir torba çıúarup “Şuña (17) beñzer mi?” diyüp 

başını ùorbadan çıúarup meydÀna (18) úodı. Nûşírevān vesÀ‘ir ehl-i dívÀn bunı görüp (19) 

óayrān oldular. ŞÀh bundan ãoñra neylesün inkāra mecÀl [105a/1] yoú. Gāh úızarup gāh 

bozardı Àòir Óamza aġlayup (2) “Be hey ŞÀhum ben size ne kemlik itdüm baña úızıñu  (3) 

virmemek için böyle óīleler idersiz. Böyle (4) ideceğine virmem di biz de ferāġat idelüm ve 

bu (5) óasūdların sözine nice bir uyarsın, óílenin (6) ãoñı yoúdur rüsvÀylıúdur.” didi ŞÀh 

eleminden (7)elinde bir hezÀrÀnı degnegi vardı hemān Baótek’in başına (8) girişdi “İy mel‘ÿn 

ben saña dimedim mi gör şimdi (9) el‘ālem ortasında beni rüsvÀy eyledüñ.” diyüp (10) temām 

yorulınca urdı hezārÀnı mel‘ÿnun kel başına.(11) Andan emr eyledi cühûdı el aşaġı idip götine 

ve (12) ùabÀnına beş yüz çabraz urdılar. Andan kilim içine (13) úoyup ölü gibi óınzır òÀnesine 

eyletüp bırakdılar. (14) Baótek’in ‘aúlı gelüp kendüni ol óÀlde görüp Àh (15) idüp olsun nā-

bekÀrlar hele bir gün fırãat benüm de (16) elime girerse ben de bilürüm ki size neler iderüm 

(17) derdi, ‘avratı úarşusına geçüp ol maóal “Bre mel‘ÿn (18) żālim tek ùurmayup bir  gözden 

çıúduñ daòı uãlanmazsın (19) kendü elin ile evlÀdını boġduñ yine işin oñmadı [105b/1] 

‘āúıbet seni ol òayır ãanduġın ŞÀh başını keser  (2) úurtulursun.” didi ammā beriden ŞÀh 

Óamza’dan (3) ‘özr dileyüp “Oġlum luùf eyle, bu ãuçımız da ‘afv  (4) eyle. Ol la‘ín sözine 

uyup senüñ yanında yüzim  (5) úalmadı. Artuú şimdingerü yanıma uġratmam ve sözine  (6) 

úulaú ùutmam. Mihr’i saña virdüm ve kendü ‘āleminde  (7) ol didi.” Óamza begleriyle úalúup 

bÀrgÀhlarına gitdiler, (8) begler ‘Ömer’üñ bunlara virdigi renklere gülerlerdi. Óamza (9) ise 

‘Ömer-ı ‘AyyÀrı öpüp úoçup çoú iósānlar eyledi. (10) Sen benüm yar-ı ġarım ve ġam-ı 

güsārımsın, diyüp vāfîr  (11) şitayişler eyledi ve ãafāya meşġūl oldular. Bu ùarafdan ŞÀh (12) 

bu elem ile óaremine gelüp olan óÀli òÀtunına óikāyet (13) eyledi ve Mihr’i zîr-i zemînden 
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çıúardılar, hemān dügün (14) idinüp Óamza’ya virecek oldı. Mihr-i NigÀr bunda (15) sevinür, 

Óamza ise onda sevinür. ŞÀh ise neylesün (16) úadīr olsa virmezdi ammÀ øarÿri oldı. 

Dögüşmek  (17) úābil degül kendü böyle yarar bahÀdur olduġundan ġayrı (18) LenduhÀ’ya 

úomadıysa ŞÀhuñ sarÀyınuñ altın üstüne (19)getürür, bunlara cevÀb virir. PehlüvÀnları da yoú 

zírā Baótek [106a/1] ŞÀh’a Óamza’yı zem ide ide gözinden çıúardı ve hem (2) Óamza daòı 

acıyla çoú incinecek sözler söyledi. (3) Beriden Baótek-i pelîd birúaç gün yatup cÀnı pek  (4) 

la‘īn bir miúdÀr eyü olup ayaġa baãdı ve gördi (5) ŞÀh dügün tedÀrikindeki Mihr’i Óamza’ya 

vire. Mel‘ÿnuñ (6) ateşi óased derÿnuñ yaúup Àòir Gûstehim’e çaġırup (7) “Nice olur bu 

aóvÀl, şimdi ŞÀh göz göre úızıñu (8) Yezdān birine vire. Bu ġayret beni helÀk eyledi. (9) 

ŞÀh’uñ ise eksigi degül.” didi, Gûstehim eyitdi: (10) “Ya neylesün göre ol nÀ-bekārı ‘ayyÀrı 

‘avrad ãuretine (11) böyle girer ta óarem-i ŞÀh’a dÀòil olup ne fitneler eyledi. (12) ŞÀh da 

‘āciz oldı yoòsa ãafā-ı òÀùr ile (13) degile.” didi, Baótek eyitdi: “Ya Gûstehim işte ŞÀh  (14) 

baña incindi benümle muhaãabet itmez ama sen varup (15) ŞÀh’a söyleyüp bir ùariú ile beni 

barışdıra idüñ.” (16) “Ben bilirüm ne ideceğüm ŞÀh’ı elbetde döndürirüm.” (17) didi. 

Gûstehim “Òoş varayum keşke bir maãlaóat  ( 18) olsa ben mi ãafÀ itmem ammÀ na-

bekarların ùÀli‘leri úuvvetde (19) óīlemizi ùuyarlar.” didi. “Baótek hele sen ŞÀh’a [106b/1] var 

benden ötüri söyle görelüm nedür?” didi, Gûstehim (2) n’ola diyüp ŞÀh’uñ tenhÀsına gelüp 

buluşdı eånÀ-ı (3) muãaóabetde Baótek’i ögüp eyitdi: “ŞÀhum Baótek úuluñuzı  (4)hiç 

yoúlamazsız nice oldı diyü, ãormazsız?” didi, ŞÀh (5) “Yüzi úara olsun tedbīri ile bizi ‘āleme 

rüsvÀy (6)ve bednām eyledi.” didi, Gûstehim eyitdi: “ŞÀhum öyle deme (7) Baótek muòliã 

úuluñuzdur, lÀkin ‘Ömer-i ‘Ayyār’uñ óílesine ‘aúl (8)erişmez kim bilir ‘avrat ãuretiyle 

óareme dÀòil olacaġın (9)ibtida bu ãuç onlara yeter ki sizüñ óaremiñüzde ne arar. (10) Bir 

uġru iy şehriyÀr siz bunlara úat‘i yüz virdiñüz bunlara (11) böyle medÀr itmeden murÀdıñuzı 

virmeyecek güçle mi olur? Hele (12)siz bilürsiz arañuza girmeyiz ammā Baótek-i derdmende 

yazıúdur. (13) Hem bu úadar değnek êarbı ve hem òiõmetñüzden dûr itmek  (14) inãÀf 

degüldür, size lÀyıú olan budur ki Baótek’i da‘vet  (15) idüp òÀùrını ele alasız.” didi. Gûstehim 

böyle diyecek  (16)ŞÀh yine Baótek’e acıyup “Ya Gûstehim var imdi çaġır  (17) gelsün.” didi, 

Gûstehim varup ŞÀh ile olan kelimÀtı  (18) òaber virüp ŞÀh kendüni istedigün didükde 

óarÀmzÀde  (19) şād olup hemān úalúup Gûstehim ile ŞÀh’a geldi. [107a/1] Ayaġın öpüp 
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aġladı ŞÀh nevÀòt idüp òÀùrını  (2) ele aldı “İy Baótek işde görürsin bir iúrārdur itmiş (3) 

oldum. İúrārım üzere yanlarında şermende olup óacíl oldum.  (4) Anuñçün medār iderüm sen 

de tek ùurmayup bizi  (5) her óÀliyle óacíl idersin.” didi. Hemān la‘īn ŞÀhuñ  (6) melāmetini 

görüp eyitdi: “ŞÀhum bunda óacíl olacak( 7) ne var bu ġayret-i díniyyedür bir Yezdān-pereste 

úız virmek (8) münāsib degüldür. Ben ‘Ömer’üñ bu ãuretiyle óareme gidecegin (9) 

añlamadum yoòsa ben ana ġayrı tedārik iderdüm.” didi. (10) ŞÀh eyitdi: “Ya nice idelüm işte 

bunlar üzerimüze ùurdılar (11) benüm ise yoú dimeye yüzüm úalmadı. Zírā ŞÀhlar ‘ahdinden 

(12) dönmek ‘ayupdur.”didi, Gûstehim eyitdi: “İy şehriyār hele (13) ben bilmem eger sen 

Óamza’ya Mihr’i virecek olursan (14) cümle ‘Acem begleri senden yüz çevirirler. Zírā kendü 

cinsin (15) degüldür.” diyüp vāfir siòr-i efsūn idüp iki iblis (16) pür telbīs neylerlerse idüp 

tekrÀr ŞÀhı azdırup (17) döndürdiler, andan Nûşîrevān òoşmadı ya nice (18) idelüm buña ne 

çāre didükde Baótek eyitdi: “Eger murÀduñuz (19) gerçekden Óamza’ya Mihr’i virmek degül 

ise ben aña bir [107b/1]  tedbīr eyledüm.” didi, ŞÀh “Söyle görelüm.” didi Baótek (2)eyitdi: 

“Şimdi Óamza’ya dersin ki bu dügün geç olur biz (3) tedārik görince sen var yedi pāre 

úal‘adan òarāc  (4)cem‘ idüp getür, dügüne òarc idelüm sen de atanı ve (5) úarındaşların ve 

‘Arab úabîlelerin dügüne da‘vet eyle (6) gelsünler de ol da n’ola dise gerek biz de ol úal‘aya 

(7) pādişÀhlarına el altından mektûblar ãalarız, ãaúın (8) òarācı virmeyesiz murādumız başdan 

ãavmaúdur ceng (9) ile mi olur yoòsa óîle ile mi olur helāk idesiz, (10)diriz añlardan biri ele 

getürüp helāk iderler (11) ve yanına ‘asker úoşarız. Añlar da fırãat bulduú da (12) ‘Arab 

‘askerine úılıç urup úırsınlar.” didi. ŞÀh (13) beğenüp “Bu eyi tedbîr ammÀ bilmem ãoñu çıúar 

mı?” didi. Baótek (14) ve Gûstehim “äoñu niçün çıúmaz hemān senüñ du‘ān (15) bile olsun 

eger olmazsa bizüm añlara daòı tedbîrimiz  (16) çoúdur.” didiler. “ŞÀh òoş baúalum Óamza 

úÀil olur mı?”  (17) diyüp bunları gönderdi. Andan bir gün Nûşirevān dîvān (18) idüp ekābir-i 

a‘yān, vüzerā ve ümerā ve erkān-ı salùanÀt yerli (19) yirinde oturup úarār eylediler. ŞÀh 

òocaya baúup  [108a/1] eyitdi:  “Ya òoca Óamza’ya bir söz añlar adam gönderüp  ( 2) da‘vet 

eylesün anuñla ba‘ż umûr vardur.” didi Òoca da (3) oġlu Siyāvuş’u bir nice begler ile 

äÀḥibḳırān’a gönderüp (4) da‘vet eyledi. Emîr-i ‘Arab da dîvāna geldi, ŞÀh da (5) minvāl-i 

meşruó üzere äÀḥibḳırān’a yedi pāre úal‘adan (6) òarÀc cem‘ itmegi teklîf eyledi. äÀḥipḳırān 

da gidecek  (7) olur ammā bir rivāyet de Baótek bu tedbîri düzer, (8) ŞÀh “Ben bu teklîfi 
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Óamza’ya itmege yüzüm yoú.” didi (9) Baótek “ŞÀhum var Mihr’e söyle Óamza´yı da‘vet 

idüp (10) tenhÀca çaġırsun ya äÀḥibḳırān inãāf degüldür ki beni (11) cÀriyeler gibi bir iki 

günde alup gidesin bāri úırú 12)gün dügün olsun, diyüp bu didigimüz teklīf etsin.  (13) Óamza 

Mihr’üñ sözinden çıkmaz.” didi. ŞÀh da óareme  (14) varup Mihr’e “Ḳızım işte seni 

Óamza´ya virdüm ammā (15) biz dügün tedārikinde iken Óamza varup yedi pāre (16) 

úal‘adan òarÀc getürsün.” diyüp ta‘lîm eyledi (17) ammā óíle ideceklerin bildürmedi. 

äÀóibúırÀn ise (18) artuú Mihr’i alup ber-murād olur firúat vuãlata erişdi (19) dirken bir seóer 

zemānı ‘Ömer-i ‘Ayyār içerü girüp “SulùÀnum [108b/1] Mihr-i Nigār’dan adam gelmiş size 

buluşmak ister.” didi  (2) Óamza “Getürüñ görelüm aãlı n’ola.” didi, varup getürdi. (3) Òadîm 

bir tezkire virüp “Server, Mihr-i NigÀr size selÀm (4) eyledi.” didi. Server evvelā tezkireyi 

oúudu. Vafîr-i ‘arż (5) iştiyāú birle yazup kendüni sarÀyına da‘vet (6) idüp pederümden izin 

aldum buyurasız yā äÀóibúırān  (7) sizlere diyeceğüm var, dimiş. Server tezkireyi úoynına  

(8) úoyup ‘Ömer-i Muúbil’e “At óÀôırlan beni Mihr-i Nigārım istemiş.” (9) didi. Òanuñ isóāúı 

çekdiler süvār olup ‘Ömer-i (10) Muúbil, İúbÀl-i Meymûn, Mübārek-i beşîr ve nezîr on úulları 

(11) öñine düşüp Mihr’üñ sarāyına geldikde òadimler  (12)úarşulayup imdi ta‘ôîm ile atından 

indirdiler. ‘Ömer  (13) vesā‘iri anda úalup imdi Mihr olduġu sarÀya (14) getürdiler. Mihr-i 

Nigār úarşulayup “Òoş geldin bu  (15) cāriyenüñ yüzine baúacak óÀlim yoúdur ãuçımuz (16) 

çoú, lākin òaùÀ benden ‘iùā sizden meşhÿrdur ki  (17) ‘avradlaruñ aúlı úıãa ãaçı uzun olur.” 

diyüp  (18) aġladı. Emr-i Cihān “Öyle olur iy Bānu-yu Cihānum.” (19) diyüp derÀġūş idüp 

biraz óasret yaşların dökdiler [109a/1] ve óÀl-i òÀùır ãoruşdılar. Óamza eyitdi: “İy Mihr,  (2) 

güneş-i envarum beni da‘vet eylemeden murāduñ nedür luùf  (3) eyle sen de sa‘y eyle şimden 

girü bir yere gelüp (4) bir murād olalum.” didi. Mihr eyitdi: “Server inşÀ’allÀh  (5) şimden 

girü murādallÀh vāãıl oluruz ammā siz beni üç (6) güne dek teslīm ile deyü pederüme òaber 

gönder- (7) mişsiz evvelde virecek oldı ammā iy Dilāver lÀyıú mıdur ki  (8) yedi iúlim 

şÀhınuñ duòteri ve seniñ gibi äÀḥipḳırān  (9) rub‘ı meskûn bānûsu olam da böyle ‘acele ile 

beni (10) bir cāriye gibi alasın. İmdi senden ricām budur ki  (11) bunda pederüm dügün 

tedārikinde ola óaøretiñüz Rÿm (12) diyārına ‘azm idüp anda yedi pāre úal‘a varmış ki (13) 

yedi yıldır ki bāc-ı òarāc virmemişler. Varup evvel (14) yedi úal‘adan yedişer yıllıú óarācı 

alup getüresin. (15) Yedi iúlım dört kūşeden ŞÀhlar gelse gerekdür.  (16) Anlara żiyāfet ve 



52 
 

‘işretlerine òarc oluna ve benüm cihānum (17) düşüp senüñle vÀãıl-ı murād olalum elbetde 

murādumdur. (18)Gerçi iótiyācı yoú ammā hele bir şÀndur.” didi (19)äÀḥipḳırān bu cevābı 

işidüp sübóanallÀh ùali‘miz [109b/1] bizüm ‘acebdür çıúmadan felek dil bir kenāra daòı (2) 

rüzgār atdı bizi bir diyāra daòı diyüp “N’ola  (3) iy Nigār-ı ‘Áem biliyorum bu tedbīr senüñ 

pederiñün  (4) degüldür lākin çünki sen böyledirsin inşā’ (5) AllÀh bu òiõmeti daòı edā idüp 

‘uhdesinden gelürüm.” (6) didi. Andan Mihr-i Nigār bir destmāl çıúarup (7)Óamza’nuñ öñine 

úoydu. “İy Merd-i güzin bu destmāli  (8)sen tÀ Hind’e gideliden berü çalışup işlerüm. (9) 

Temām óasret yaşların döküp işlerüm. Benden  (10) saña yādigār olsun gezdigin yirlerde bu 

destmāl (11) sebebiyle bizi yād idesün.” didi. Server ol (12) destmāl eline alup naôar idüp 

gördü. Bunda ol  (13) úarÀr ebyāt ü firāú nāmeler yazmış ki ve emekler ãarf  (14) olunmuş ki 

görenler óayrān olur. Dilāver ‘Àlem-i ãafā (15)idüp yüzine gözine sürüp andan úoynuna úodu 

(16) dā‘im bunuñla eklenürdi. Andan dilāver-i ‘ālem de bir òatem (17) çıúarup Rûm òarācı 

deñür idi diyār-ı Hind de  (18) Çibûr ŞÀh virmişdi. “İy Nigār bu daòı bizden  (19) saña 

yÀdigār olsun bunuñla bizi yād idesin.” didi. [110a/1]  Biraz daòı ãoóbet idüp andan ùaşra 

çıúdı. ‘Ömer “Nedür  (2) Server òayr mı ne çoú eglendiñüz?” didi Óamza “Òayr.” didi. (3) 

“İnşā’allÀh ‘ayyÀr lākin yine bize sefer vāúi‘ oldu.” diyince (4) ‘Ömer, tüh anuñ óaôôı yoàa  

yine ne cānibe, didi. (5) Yedi pāre úal‘adan òarÀc isterler dügüne òarc (6) itmeğe Mihr-i Nigār 

kendü murād eyledi. Gitmeden ġayrı (7) ‘ilÀc yoúdur, didi. ‘Ömrü güzel senüñ gitmeñ murād  

(8) itmişler. İmdi yalñuz git bizden gider yoúdur.” didi  (9) Server eyitdi: “Nedür aãlı ‘Ayyār 

niçün gitmezsin.” didi (10) ‘Ömer eyitdi: “Pes sen Mihr’üñ ‘aşúıyla emrine muùi‘ (11) olup 

gidersin cān baş fedā idersin ya ben  (12) kimüñ ‘aşkıña gideyüm.” didi. Óamza “Òoş ne 

dimek  (13) istersin murād-ı laùîfe mi yoòsa bizi úıskandın mı?” (14) didi. ‘Ömer eyitdi: “İy 

dilāver úanî seninle ‘ömrümüz  (15) nice oldu, eger ben evlenürsem seni de evlidireyüm, (16) 

didük idi. Şimdi sen bulduñ benüm yoú ya (17) nice ‘ahd yirine gelmez.” didi. Emīr-i cihÀn 

gülüp “Ya (18) ‘ömr ü ãafāñ varsa varsın daòı birsin  (19) bulacak degül mi?” didi ‘Ömer 

eyitdi: “Ben bulurum hemān [110b/1] sen isteyi vir.” didi Server “Kimden isteyüm 

úandadur.”  (2) didi ‘Ömer eyitdi: “Mihr-i Nigār’uñ úuùucusudur ki adına Dilnuvāz (3) Bānu 

dirler imiş óattÀ gitdüm Hind’e getürdügi  (4) cāriye bu mıdur, diyü getürmüş anı isterüm 

Mihr’den (5) baña virecek olsun ben de anuñ ‘aşúıyla  (6) yulup gezeyüm ve úazandıġum aña 
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cem‘ idüp getüreyüm.” didi (7) äÀḥipḳırān gülerek dönüp Mihr’e geldi. “Nedür iy (8) emrine 

döndügün òiõmet nedür?” didi. Emr-i Cihān (9) eyitdi: “Ey Bānu-ı Cihānum ‘Ömer ‘Ayyār ki 

bilürsiz yÀr-àarumdur (10) şöyle bir ‘ahd idmişdük. Ben úanda evlenürsem seni de (11) 

evlendirüm, deyü bu kere hiç sizüñ Dilnuvāz adlu bir cÀriyeñüz (12) var mıdur anı òaber 

almış, elbetde var istiyo vir diyü  (13) gönderdi. İmdi benüm òÀùırum için virin.” didi.  (14) 

Mihr-i Nigār “Hay nÀbekÀr ‘ayyār, úanda òaber almış ġayet (15) maúbūl cāriyemdür ve 

güzeldür n’ola óÀùrıñuz için (16) mÀlımdan Àzād olsun bu günden ãoñra seni ‘Ömer’e virdüm. 

(17) Varsın da aña bir yÀdigār gönder bunlar da sefere gidiyorlar.” (18) didi. CÀriye óÀôır idüp 

Óamza’nuñ ve Mihr’üñ ellerin (19) öpdü. ‘Ömer’e vāfir cevher ve ġayrı yÀdigārlar gönderdi. 

[111a/01]‘Ömer bunları alup kendü de  yÀdigār virmek lÀzım (2) geldi. Enbāna el urup bir 

tepesi delik külāh (03) çıúarup eùrāfın úaùÀr boncuúları ile zeyn eyledi  (4) ve bir ‘ayyÀr nāme 

ve bir kerrÀke ve bir değnek ucuna bir ãıàır (5) úuyruġu baġlayup bunları cÀriyeden gelen 

òadimüñ  (06) eline virüp “Var bunları bizüm yavuúluya vir, ãaúlasun  (07) eger oġlum olursa 

bu kerrākeyi arúasına ve külāhı başına  (08) giydirüp ve bu ‘ayyār nāme ile ãırıġı eline virüp  

(09) dört yaşına girdiğinde úapudan ùaşra eylesün.” diyüp  (10) gönderdi. Mihr ile Óamza 

bunları görüp gülmeden bayıldılar. (11) Bre “Nedür bu?” didiler, òadim ‘Ömer’üñ sözlerüñ 

söyledi. (12) Óamza başın ãalup göre ‘ayyār óīlekārı tek bir  (13) şey virmem, diyüp ne 

ãan‘atlar ider diyü elem çekdi. (14) Mihr eyitdi: “Ḳayırmaz Server eyü himmetdedür anasın 

almadın (15) oġul ister AllÀh virsün.” Didi. Andan dilÀver-i ‘Àlem (16) Mihr’e vedÀ‘laşup 

raòşa süvār olup yanında evvel  (17) on ġulÀmlarıyla bÀrgāhına geldi. Begleri úarşulayup  (18) 

Emīr’i atından indürüp çÀdır içine gelüp “Nedür sulùÀnum  (19) aãlı, Bānu sizi niçün istemiş.” 

didiler äÀḥipḳırān [111b/1]  “İy begler yine bize sefer düşdi. İşde aóvÀli şöyle oldu.” (2) diyüp 

bir bir óikāyet eyledi. Bunlar n’ola ammā bundan murād (3) bellüdür. Sizi úıããadan 

gönderirler başdan ãavar, didiler (4) ve eyitdiler: “Gitme, úızuñ Mihr’i vir andan gideyüm de  

(5) ‘inād iderse ur úılıçı miúdÀruñ bilsün.” didiler. LenduhÀ (6) eyitdi: “Yā äÀḥipḳırān baña 

icāzed vir şu müntehÀ gürzüm  (7) ile sarÀyın başına yıúup Mihr’i saña alup geleyüm.”  (8) 

didi. äÀóibúırān “Hele birāder ãabr eyle bu kerre daòı tedārik  (9) görüp ben n’ola didüm, 

sözimden dönmem istemiyen varup(10) diyārına gitsün, isteğen benüm ile gitsün cebr 

yoúdur.” (11) didi. Gördüler olmaz eyitdiler: “Yā Emīr hiç olur mı biz (12) senden cüdÀ ola 
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biz cümlemiz giderüz nicesüñ bizüm gibi (13) cānlar yoluna fedā olsun.” didiler. Emīr ‘Arab 

óaôô idüp (14) “Beròüdār oluñ imdi tedārik üzre olun.” didi çünki (15) ãabÀó oldu, äÀóibúırÀn 

begleriyle dîvāna geldiler. Ba‘d (16) el ùa‘Àm ŞÀh dönüp “İy ciğerköşem Mihr’üñ teklîf etti 

ki(17) òÀøır mı ‘acaba ‘uhdesine aldıñuz mı bizüm de murādumız  (18) idi.” didi. Óamza 

“Emr şehriyāruñdur bu def‘a da eger çile (19) iderseñüz ãoñu eyi olmaz.” diyince ‘Ömer 

‘Ayyār ol maóalde eyitdi:  [112a/1] “İy ŞÀh, úızuñ Mihr’i Óamza’ya vir andan her ne emr 

iderseñ (2) cān baş üzre edā idelüm.” didi ŞÀh eyitdi: “İy ‘ayyār  (3) ben Mihr’i Óamza’ya 

çoúdan virdüm, nihÀyet ikisi bir yire (4) gelmeleri úaldı. Ol daòı  birgün olur çoú úalmadı 

ammā (5) bu masóaralıú degüldür, teziyye olmaz bir faúīr úızuñ ere virse  (6) bir ayda 

levāzumuñ düzemez.” didi Óamza “Òoş n’ola ŞÀhum  (7) hemān buyuruk bu def‘a da 

giderüm ammā bu kerre de sözine  (8) ùurmazsañuz ãoñu eyü olmaz. İmdi hemÀn úanġı 

úal‘adur (9) ta‘yīn buyuruñ.” didi. Şāh, “Elem çekme iy dilÀver bundan  (10) ãoñra ‘özri 

bahÀne yoúdur. Bermurād olursun işte ol (11) úal‘aların evvela úal‘ayı İsfendiyār, sÀniyā 

úal‘a-yı Anùaúiyye (12 )üçünci úal‘ayı Yunān, dördünci Úayãerriye, beşinci Dimişk (13) 

altıncı ‘Umudiyye, yedinci Mıãır’dur. Bu yedi pāre úal‘anuñ  (14) ŞÀhlarına emirler vireyüm 

var òarÀcı mālın cem‘ eyle. Eger (15) muòÀlefet iderlerse döge döge al gel.” didi. Bir rivāyet 

de  (16) bunlar òarÀcı virmekde ‘inād ve ùe‘allül itmişlerdi andan Óamza’ya (17) bir óil‘at 

virüp var imdi óÀôır ol, didi Óamza n’ola ŞÀhum  (18) biz óÀôırız hemān emirler yazulsun ben 

giderüm diyüp úalúup (19) bārgÀhına geldi. Bunlar gördiler. Emr-i Cihān ŞÀhdan óil‘at 

[112b/1] giymiş ammā şādmān degül bunlar ise dÀmādlık óil‘atı (2) ãandılar. “İy dilÀver 

ãabruñ ola ammā nedür aãlı  (3) yüzüñüz gülmez.” didiler. Óamza “Yine óÀôır oluñ sefer  (4) 

düşdü, ŞÀh bize óil‘at giyürüp bir òiõmet  (5) buyurdu.” didi. Begler eyitdiler: “Nice òiõmet 

didükde (6) Óamza òarÀc aóvālin òaber virdi, begler eyitdiler, gene  (7) taóúīú-i murādı 

óíledür Mihr’i saña virmek degüldür.  (8) Biz bundan gitdükden ãoñra AllÀh biliyor yine ne 

tedārikleri vardur, (9) didiler. Óamza “Òoş benüm de òÀùrıma geldi ammÀ  (10 )ne çāre. Yoú 

dimek olmaz hele bu def‘a da ãabr (11) idelüm görelüm nice olur. Eger bu def‘a óíle iderlerse 

(12) ben biliyorum anlara neylerüm.” didi. Begler gördüler böyle çāre (13) yoú tedārike 

başladılar. Bu ùaraftan ŞÀh diyeñ imdi (14) Óamza’ya úulaġuz diyerek kimi úoşalum, didi. 

Baótek  (15)”İşte Güstehim gitsün yÀòud Úarÿn-ı ‘Acem.” didi  (16) Gûstehim ben 
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Lendühā’dan úorúarum. Anuñ baña kíni vardur.  (17) Hele Óamza kimseye kín itmez.” didi 

Úarÿn’a teklîf (18) eylediler. Úarÿn “N’ola emīr ŞÀhuñ ben giderüm.” didi. (19) Andan 

Úarÿn’a úırú biñ ‘asker ta‘yīn idüp [113a/1] at ve úaùır ve deve ve bārgah ta‘yīn idüp ve 

cümle levāzımuñ (2) görüp òarcırÀh virildi. Ol daòı ùaşra çıúup (3)‘Ömer bunları görüp 

Óamza’ya gelüp “Bunlar neye lÀzım ben yolları (4) óūb biliyorum.” didi Óamza eyitdi: “Yā 

nice idelüm istemeyüz (5) disem ŞÀh elem çeker ve belki māl òarÀcı yalñuz bize inanmaya  

(6) gitsün óīle iderse naãibüñ alur.” didi. Ol gice  (7) Baótek Úarÿn’u tenhā çeküp bir buçuú 

misúal zehir virüp (8) eyitdi: “Bundan giderken falÀn yolda cezīre-i İsfendiyār’a (9) çıkup bir 

tepede ãu yoúdur buñaldıúda bu zehri ãuya (10) úatup Óamza’ya viresün.” diyüp daòı vāfir 

óīleler ta‘lim eyledi.  (11) İrtesi bunlar göç idüp Úarÿn úulaġuz öñince revÀne oldular. (12) 

Baótek-i La‘ín úal‘a ŞÀhlarına nāmeler yazup ŞÀh aġzuñdan (13) “Murādum māl degüldür 

neylerseñüz idüp Óamza’yı helÀk idesiz.” didi. (14) İşte Úarÿn-ı La’ín ‘Arab ‘askerin ma‘hud 

berriyeye çeküp (15) kendü ‘askerine yetecek ãu alup yükler altına yirleşdürdi. (16) Birazdan 

havā úızup ãu yoú Óamza “Ya Úarÿn bunuñ aãlı nedür?  (17) La’ín “Yārınki úanāúda ãu 

çoúdur.” didi. Óamza başın ãalup (18) maùara úırba dibinde bulunan ãu ile ne óÀl ise 

geçindiler. ÓayvÀnlar (19) ãuãuz úalup zebûn oldu. Gice yarısı Úarÿn Óamza’ya [113b/1] “Bu 

gün úonaú uzaúdı erkence gidelüm ve gice havā ãovukdı, adam (2) ve óayvān ãaklamaz.” didi. 

Óamza “Eyüdür böyle yirde gice gitmek (3) yegdür.” diyüp ‘askere òaber idüp cümlesi göçüp 

(4) Úarÿn’uñ ardına düşdiler. Úarÿn’uñ ise murādı  (5) yoldan ıraú düşüp ardlarına dönmek 

úābil olmasun  (6) diyü ol berriyede ãusuz zebûn olsunlar da kendü  (7) daòı bildiğin ide idi. 

Ol gün daòı úuşluú oldı,  (8) gün úızup başlarında beyinleri úaynadı ãu eåeri yoú (9) geldi 

öyle oldu. Cümle ùayanup úaldular ve óayvÀnları  (10) daòı óareketden úaldı. Úarÿn-ı bî dín 

ardına baúmayup (11) ve ilerüsün arżulayup çekilüp gider. ‘Asker-i İslÀm (12) ġayret idüp 

ardlarından yetişüp “Ayrılmayalum.” diyüp (13) iúdām iderlerdi, yetişemezlerdi. Hele ne óÀl 

ise  (14) ol gün daòı tā aòşama dek gitdiler. Úarÿn emir  (15) eyledi berr u beyābÀn yirde 

úondılar. ZîrÀ cānlarına geçmiş (16) idi. ‘asker-i İslāmda gördiler bunlar úonmuşlar hemān 

(17) onlar da dökülüp úondular. Óamza’nuñ begleri başına  (18) üşüp “İy server nedür bu 

aóvāl-i taóúîú, bu mel‘ÿn  (19) bizi úaãden böyle getürdi şöyle mel‘ÿnuñ biz [114a/1]  

úulaġuzluguñ  neyleriz gör bize neyler bugün ki  (2) úonaúlarda ãu var, dirdi yine bir dāne ãu 
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yoú işde (3) beyābÀn yirde úonmuş.” didiler. Óamza yavuzlanup “Tīz varın (4) ol mel‘ÿnu 

baña çaġırın gelsün.” didi. “Varup gel  (5) seni Óamza ister.” didiler. Úarÿn’dur yirinden 

ùurup  (6) bir iki úırba ãu alup Óamza’ya geldi. Hemān Server  (7) òışmıyla Úarÿn’a baúup 

“İy nÀ-bekār bizi nÀãıl  (8) böyle getürdin? Bu úadar insÀn ve óayvÀncıúlar ãusuz- (9) luúdan 

helÀk oldılar. Dün ãu bulunmadı bu gün  (10) vardur, dir idük yine bir ùamla ãu yoú. İlerüsi  

(11) daòı ne úadardur bilinmez, gerüsi ise iúi úonaú yir oldı. (12 ) Ardımıza dönsek ‘asker iki 

gün daòı ãusuz  (13) nice olurlar çünki sen yolu bir òoşça bilmez idin. (14) Bize yoldaş niye 

olduñ bÀrí bir yol bilir adam niçün  (15) getürmedün, şimdi nice olur?” didi.  Úarÿn-ı  La‘ín  

(16) “SulùÀnum evvel biz buradan geçdik ãu çoġ idi. Biz aña  (17) aldandıú meger ol zamÀn 

úış imiş şimdi yaz olmaġla (18) ãular úurumuş ammā siz ne ‘aceb bir miúdÀr ãu 

getürmediñüz. (19) ‘Arab diyārında òod böyle berriyedür çoú olur niçün[114b/1]  ġÀfil 

bulındıñuz? Ben bir miúdār ãu getürdüm idi ol da tükendi. (2) Bu úadar ‘askere ãular mı 

yetişür, bütün ‘asker de şol úadar( 3) ãuyu güçle buldum anı da òavfimden size getürdüm. Bu 

gün de ne (4) óÀl ise geçinelüm olalum yārın selÀmete çıka idik.” (5) didi. Begler “Hay 

civānumdañ ol la‘ín biz senüñ úulaġuz- (6) luġundan geçdik ãusuz helÀk oluyoruz.” didiler. 

Ol (7) ãuyu Óamza içüp birúaç müte‘ayyin begler içdiler ammā ne (8) fā‘ide az nesnenüñ çoú 

kimseye nef‘i olmaz ġayrılar (9) yine ãusuz úaldılar cānlarına geçdi. İrtesi yine ãaórÀdan (10) 

úalúup revāne oldular. Birazdan yine gün úızup dilleri (11) damāġları birbirine yapıştı. Atdan, 

adamdan çoġu ãusuzlukdan (12) helÀk oldılar. Öyleye dek gidüp çoġu ùÀúatleri (13) úalmadı 

yürümeye, havÀnuñ ıãıcaàından Àòir úondular çÀdır (14)úurup gölgeye düşüp yatdılar ve 

kendülerinden ümidi (15) kesdiler. ‘Ömer Ma‘dī  òod söylemeye dermÀnı yoú cān (16) virüp 

cān alur gāh Óamza’ya sögüp gāh Úarÿn’a söger (17) idi. Bizi derde uġratdılar, diyü Àòir 

Óamza ‘Ömer’e baúup (18) “Be hey ‘AyyÀr ne ùurursun göz göre bu vādide helÀk 19) 

oluyoruz saña òÿn menzil óā‘il olmaz eùrāfı devr eyle.  [115a/1] Ola kim bir ãu bulsun ve yol 

ne cānibe yaúın ise ol  (2) cānibe gidelüm yoòsa bu vādide cümlemiz żÀyi‘ olup (3) gideriz.” 

didi. ‘Ömer de yirinden ùurup “N’ola imdi beni (4) du’Àdan unutmañ.” diyüp çıúup gitdi. 

Birazdan Úarÿn-ı (5) ‘Acem fırãat bulup gezdirdü Óamza temām bu úalsuñ (6) cÀsuslar òaber 

virdiler ki ‘Ömer ‘AyyÀr ãu aramaġa gitdi, diyü (7) ÓarÀmzÀde bre meded fırãat zemānudur 

diyüp hemān ol zehri (8) bir dibi görinmez maùaraya ãu úoyup zehirledi. Anlar da Óamza’ya 
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(9) gelüp gördi. Server ãusuzlukdan ùudaúları úuruyup (10) bi-mecāl olup yaãtuġa dayanup 

oturur. Yanında óarÀmî (11) yelpāze ãallar Úarÿn, Emīr-i ‘Arabı selÀmlayup òÀùırın sordu. 

(12) Hemān ol maùara ile ãuyu öñine úoyup “İy dilāver ãaúa (13) başımuz olacaú kimesne bu 

úadarca ãu bulmuşlar úırba (14)dibinde baña getürdi ben de daòı cānımdan kesüp saña 

getürdüm daòı (15) ãuyumız vardur.  Ḳıyās iderdüm olancası hevānuñ 16)ıssılığından 

úurumuş, yārın selÀmete çıúarız.” didi Óamza (17)maùarayı eline alup gördi zehrüñ 

şiddetinden ãu maùara içinde (18) çorba gibi úaynar ve bed rÀyióası var Server eyitdi: “İy 

(19)Úarÿn bu nÀãıl ãudur úat‘i aġır rÀyióası var.” didi [115b/1] Úarÿn eyitdi: “SulùÀnım úırba 

dibidür ve daòı ıãıcaútan böyle (2)olur.” didi. Óamza ise neylesüñ ãusuzluú cÀnına kār 

(3)itmişdi ne olursa olsun hemān tek ãu olsun (4) nazlanmaú zemānı degül hemān maùarayı 

úaldurup diledi ki (5)içe. Nāgāh úulaġına bir ÀvÀz geldi ki “Yā Óamza içme ãabr (6) eyle ol ãu 

saña yaramaz.” diyü Óamza maùarayı yire úoyup kimdür (7) çaġıran eùrÀfına baúdı gördi hiç 

kimse yoú (8) ta‘accüb eyledi. Bu ùarafdan ‘Ömer ‘AyyÀr ol eùrÀfları devr (9)idüp ol úadar 

yolu gezdi olmadı ãu bulamadı. La‘ín(10) ‘Àciz olup Óaúú’a niyāza başladı zîrÀ kendü de 

ãusuz (11)bî-ùaúat olup úalmışdı. Ol maóalde úarşudan bir süvār (12)görindi. Elinde bir 

maùara ãu ùutar ‘Ömer’üñ yanına gelüp (13) eyitdi: “Yā ‘Ömer al şu ãudan evvel kendün iç 

dermānuñ (14) gelsün andan Óamza’ya yetiş. Úarÿn zehirli ãu virdi, (15) andan içmeyüp bu 

ãudan içsün ve cümle ‘askere (16) yetişdür kifāyet ider.” didi ‘Ömer eyitdi: “İy sulùÀnum (17) 

ben varınca Óamza’nuñ işi biter ve hem bu berriyede yol (18) bulup çıúamadum şimdi yine 

úorúarum ‘askeri (19) bulamam.” didi ol süvār eyitdi: “Hemān şol úarşu  [116a/1] ùarafı ùut da 

git yaúındur ve çaġıraraú git, “Yā Óamza (2) içme ol ãu saña yaramaz.” di diyince ‘Ömer òoş 

(3) n’ola sulùÀnum ammā siz kimsiniz ki böyle müôāyaúa (4) maóalinde bizi ióyÀ eylediñüz.” 

didükde ol süvār eyitdi: (5) “Baña Óıżır Nebî dirler Óamza’nuñ üstādıyum imdi (6) Óamza’ya 

benden selÀm eyle.” diyüp gözinden ġayb (7) oldı ‘Ömer hay sulùÀnum ùur diye gördi saña (8) 

ne diyeyüm diyü artuú Óıżır’ı göremedi kendü kendüne (9) “Hey diriġ ne ‘aceb ġaflet itdüm 

‘ömrümde bir kere Óıżır’a (10) buluşdum anda daòı bilmeyüp bir du‘Àsın alamadum (11) nice 

murādlarum vardı belki du‘À ide idi ber-murād (12) olurdum.” diyüp vāfir nedāmet çekdi 

ammā ne fā‘ide (13) andan evvel işāret olunan cānibe bād ãarãar gibi (14) asup gitdi ve çaġırır 

idi ki “Yā Óamza ol ãudan (15) içme saña żararı vardur.” diyüp meger ol idi ki (16) Óamza 
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‘Ömer’üñ ÀvÀzın işidüp içmedi. Úarÿn (17) eyitdi: “İy dilāver niçün içmezsin bu ãuyu (18) 

bulunca çoú elem çekdüm bu yola úandın gitdüñ (19) idi. Şāh beni temām ider zîrÀ ‘askerin 

çoġu [116b/1]  helÀk oldı.” didi. Óamza eyitdi: “Ḳulaġuma şöyle bir ÀvÀz (2) geldi bilmem 

nedür?” Úarÿn “Be hey Server iç sen şol ãuyu (3) iótimale vucÿd virme belki şeyùÀn ÀvÀzıdur 

zîrÀ ki (4) insÀnuñ eyü olduġuñ istemez. Ḳaãden böyle ġaybdan (5) ÀvÀz gelür gibi ãadā virür 

tek içmeyüp helÀk (6) olsun dir.” didi Óamza ise pek ãusuz idi. (7) Hevā da ıssı helÀk 

mertebesine vardı yine (8) ãuyu úaldurdu ki içe. Yine ÀvÀz geldi ki bre içme (9) ol ãuda zehir 

vardur, Óamza eyü temÀşa bre bu ãadā (10) úandan gelür diyüp yine maùarayı yire úoyup 

ùurdı. (11) Úarÿn “Ya Server iç úorúma.” diyüp yalvarmaġa (12) başladı. Üç def‘a böyle 

eyledi. Óamza ãaġa ãola (13) baúup ne ġarib úıããa bu ÀvÀz nereden gelür ola her çi (14) bād u 

abād diyüp dördünci def‘a maùarayı yine úaldurdı ki (15) içe. Bir yek ÀvÀz daòı gelüp Óamza 

úarşusına baúup (16) gördi ki ‘Ömer ‘Ayyār toza ùopraġa ġarú olup bād-ı (17) äiyāvuş esüp 

gelür. Gene maùarayı yire úoyup “ ‘Ömer’dür (18) şol úarşudan gelen tāze ãu bulmuşdur.” 

didi. Ol (19)maóalde ‘Ömer irişüp Óażret-i Óıżır’uñ maùara ile virdügi  [117a/1] ãuyu 

Óamza’ya ãundı “İy dilāver eùrÀfı çoú aradum ãu (2) bulamayup ‘Àciz oldum Àòir Óaúú’a 

yalvarup niyāz eyledüm.(3) Óıżır ‘aleyhisselÀm gelüp bu ãuyu virdi. Hele (4) iç, aãlın ãoñra 

söyleyem.” didükde Úarÿn’uñ çehresi (5) bozuldı. “Hay ùuyulduú nice olur óÀl, ilāhi Baótek 

(6) tedbîrüñle o çoġa yan şimdi ben bunların elinden (7) nice òalÀã olurum.” diyüp şaşup 

úaldı. Óamza (8) ol ãudan içdi Àb-ı óayÀta benzer ve yanında olan (9) cümle begler içdiler, 

õerre úadar ãu eksilmez yine maùara (10) ùolu ùururdı. Óıżır’uñ mü‘cízatında andan ‘Ömer 

eyitdi: (11) “Úarÿn Beg imdi sende kendü ãuyundan iç.” didi (12) Úarÿn eyitdi: “İy ‘AyyÀr 

ben çoúluú ãusuz degülüm isteyen (13) içsün.” didi ‘Ömer eyitdi: “Senüñ ãuyuñ (14) bize 

lÀzum degül hemān iç yoú dirseñ ben saña bu ãuyu (15) içürürem.” didi. Úarÿn içmem, dir 

Àòir Óamza “Ya ‘Ömer nedür (16) aãlı böyle iúdām idersin ve bu ãudan ben elüme (17) üç 

dört def‘a aldum içme yā Óamza diyü ÀvÀz gelirdü (18) yoòsa sen mi idüñ.” didi ‘Ömer belī 

Server baña Óażret-i (19) Óıżır bu ãuyu virüp didi kim “Yā ‘Ömer tīz yetiş Óamza’ya 

[117b/1] Úarÿn ãu ile zehir virdi hem segird ve hem yā Óamza (2) içme diyü çaġır.” didi ben 

de öyle úıldum işde óÀl (3) budur, gene bu ãuyu bu la‘íne içürmek gerekdür.” didi (4) Óamza 

gülüp döndi “Yā Úarÿn gerçek mi bu söz, (5) ben saña neyledüm ki sen baña böyle yaramaz 
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úaãd eyledüñ.” (6) didi. Úarÿn inkÀr eyledi, benüm bu işden òaberüm yoúdur. (7) Ben saña 

niye yaramaz úaãd iderüm, didi. Óamza eyitdi: (8) “Òoşmadı eger óílen yoġ ise iç ãuyu demin 

òod kendüm (9) içmeyüp size getürdüm didüñ biz şimdi ãu bulduú (10)  bu ãuyu kendün iç.” 

didi Úarÿn, şöyle böyle didi (11) olmadı içmedi zírā bilür ki başına göz göre ne gelür (12) 

ölmek güç işde bilindi. Ḳıããa Àòir bir zebûn olmalu  (13) óayvÀna içürdiler fi-l-óÀl şişüp 

çatlayup (14) helÀk oldu. Bir rivāyet de Úarÿn gördi úurtulmaz (15) hemān alur gibi olup ãuyu 

dökdi bir çorba gibi úaynadı (16) Óamza, “Hay óarÀmzÀde gördüñ mi bu da bize Güstehim 

gibi (17) nice úaãd eyledi. Hele Óaúú ãaúladı.” diyüp (18) mel‘ÿnuñ ãuratına bir sille öyle 

urdu ki aġzı (19) burnı úan ile dolup arúası üzere yıúıldı. [118a/1 ] Server bunu maókum 

bende çeküp tīz uruñ boyunuñ bu pelidüñ (2)didükde Úarÿn feryād idüp “Yā Óamza úıyma 

ben de bu işi (3) kendümden itmedüm. Baótek-i La‘ín öğretti o zehri de ol (4) virdi.” didi 

ŞÀh’ı anmadı Óamza “İy nābekārlar siz (5) hemān el ‘aúlıyla mı gezersiz Baótek’üñ böyle nā-

ma‘úul (6) sözine niçün uyarsın? Sen ol nā-bekāra gelmesüñ ki (7) ben Mihr-i Nigār 

úaãrından inerken úılıç ile zaòm urduñ (8) şimdi yine böyle úabÀóat eyledüñ şimdi benüm de 

(9) elime böyle fırãat girdi. İmdi seni úatl ideyüm. (10) ŞÀh bu òuãuãda hiç baña elem 

çekmez.” didi Úarÿn (11) aġlayup yalvardu. “Luùf eyle Server òaùÀ itdüm. (12) Sen ‘afv eyle 

ayruú saña yaramaz úaãd itmeyeyüm. Bu (13) işleri de kendü fÀ‘ilim ile itmedüm ŞÀh’uñ 

Baótek’üñ (14) iġvası ile eyledüm.” didi ‘Ömer ol aradan “Ne söyledirsin (15) yā Óamza 

öldür gitsün düşmānuñ biri eksik olsun.” (16) didi. Óamza yine mürüvvet idüp úoyuvirdi 

“Yürü var (17) iy la‘ín bir daòı böyle úabÀóat itme yoòsa seni (18) úatl iderüm. ŞÀh, Baótek 

saña fÀ‘ide virmez.” didi (19) Úarÿn Óamza’nuñ elin ayaġın öpüp “Bir daòı ider miyüm 

[118b/1] úaç başum var.” diyüp güçle yirinden ùurup ‘askerine (2) çekilüp gitdi. Andan ‘Ömer 

nidā idüp ‘asker içinde (3) her kim ãu isterse gelsün, didükde ‘asker birbirin (4) baãaraú 

segirdüp geldiler. Evvel ‘Ömer bunların (5)  ãumaúların ve maùaraların ùoldurdı. Cümlesi 

ùoyunca (6) içdiler andan atlarınuñ ãaùılların doldırup ol gün (7) ùavarların ãu verdiler. İrtesi 

úırbaların doldurdılar. (8) Yine ol maùara-ı mu‘cizeden bir úaùre eksilmedi. Andan‘Ömer 

Ma‘dī (9) bu ãuyun berekātın işüdüp geldi “Yā ‘Ömer bende şundan (10) bir miúdÀr içsem 

‘aceb dokunur mı ola?” didi ‘Ömer (11) eyitdi: “ÔarÀfetle ùoyınca ãu içmek istersin (12) òayır 

ol olmaz müft olamaz ne virürsin saña ùoyınca (13) ãu vireyüm.” didi ‘Ömer Ma‘dī, “Be hey 
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‘Ayyār bu ãuyu da bize (14) ãatmaú mı istersin bu lÀyıú mıdur?” didi ‘Ömer eyitdi: (15) 

“Hayır çene lÀzım degül hemān elin cebine varsun bunda (16) úurbaġayı buçuġa ãüvÀrırlar.” 

didi. ‘Ömer Ma‘dī gördi (17) olmaz deñemek için ‘Ömer’e bir avuç altun virdi ‘Ömer (18) ha 

şöyle ùoyınca iç, diyü maùarayı eline ãundı. ‘Ömer Ma‘dī (19) daòı aúçem sikdi diyüp 

ùudaúların maùaranuñ aġzına [119a/1] virüp ol úadar ãu içdi ki şekm-i mālÀ-māl oldukdan (2) 

ãoñra boġazına gelince iúdām eyledi, gördi döğünür óÀl (3) degül, Àòir ferāġat eyledi yine ãu 

yirinde aãla eksilmedi. (4) ‘Ömer Ma‘dī  óayrān oldı dönüp laùîfe yüzinden (5) eyitdi: “Yā 

‘Ömer vir saña virdiğüm altunları. ZîrÀ senüñ(6) ãuyun yirinde żÀyi‘ olmadı ki aúçe alasın.” 

didi (7) ‘Ömer eyitdi: “Daòı varsa vir zîrā ãuyu çoú (8) içüdüñ.” didi andan irtesi cümle ‘asker 

göçüp (9)  yollarına revāne oldılar. Dört gün daòı berriyede (10) gidüp beşinci gün bir merġ-

zÀrda gelüp úondılar. (11) Ol dört günde bu úadar ‘asker ol maùaranuñ (12) ãuyuyla 

geçindiler. HemÀn ki berriyeden úurtuldular ãu da (13) döġündi bu óÀle ta‘accüb eylediler. 

Eger su‘Àl olunursa (14) enbāndan bu úadar nesne çıúar yana òoş ãu yoú (15) üstād ider 

enbān-ı kirāmenüñ òÀããası bu idi ki (16) ‘Ömer ne dilerse çıúarırdı ammā ãu ile ateş (17) 

çıúmazdı. Bāde daòı çıúardı dirler. El-úıããa bunlardur (18) ol ãusuz yollardan úurtulup bir otlu 

ãulu yire (19) úondular. Ol derdden úurtulduḳlarına yine şükür idüp  [119b/1] ol arada birúaç 

gün oturaú idüp herkes ãayd-ı (2) şikāra ve bizüm ãafāya meşàūl oldular. Her biri (3) 

istedikleri yire ùaġıldılar. AòşÀm olduúda cümlesi (4) geldi ‘Ömer Ma‘dī gelmedi. Óamza 

eyitdi: “Bre nice oldı (5) görün şunu.” didükde tevābî‘ eùrÀfa daġıldılar (6) arayıp bulamadılar. 

Óamza ġamgîn oldı. Ḳanda kendü (7) diyü ‘Ömer,  “AllÀh bilür yine boġazı elinden ne derde 

(8) giriftār oldı.” diyüp eleme düşdiler. İzin (9) cÀnibsin ‘Ömer Ma‘dī’den diñle úıããa-i rāvî 

(10) eydür: “SulùÀn ‘Ádiyān ol eùrÀfı seyr idüp (11) gezerken tenhā bir püşte üzerine çıúdı. 

Öte cÀnibine (12) naôar idüp gördi bir büyük ãaóra nihÀyetinde bir (13) büyük köy görünir.  

‘Ömer Ma‘dī bu úadar gündür (14) yol açlıġı çeker göñlünce ùa‘Àm ve şarÀb bulmayup (15) 

temām ãaúlamışdı. Òuãuãan berriyede óayli riyāżet (16) çekmişdi. Bu kerre ‘Ömer Ma‘dī’nüñ 

òÀùrına bu gelmediki (17) ùÀife çÀdırları úurunca ol köye vara bir miúdÀr (18) nevāle, yoġurt, 

süd, úaymaúdan belki bāde çeke de (19) alına gide. Hemān ceyl, ayġırı ol cānibe sürdi. 

[120a/1] Giderek ol köye geldi köy òalúı da gördiler (2) bir div ãuret-i mināre úadd óerif bir 

alaca ata süvār olmuş (3) muraããa‘ cebeler giymiş ve maúbūl úılıç úaftan getürür. PÀdişāh- (4) 
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larınuñ pehlivÀnlarından ãandılar. ‘Ömer Ma‘dī’ye úarşu (5) gelüp ‘izzet ü iúrām ile köy 

ketòudasınuñ evine (6) úondurdular. Herkes onda ùa‘Àm óÀôırlayup ‘Ömer Ma‘dī (7) 

úonaúlamaġa meşàūl oldular. ‘Ömer Ma‘dī ol gice anda (8) úaldı.  Atı da ãoyup bir yire 

baġladılar ve kendü daòı ÀlÀt (9) óarbe üzerinden çıúarup dívÀra aãa úodı. Anların (10) babası 

evi gibi oturup ùa‘Àma göz úulaú ùutmaġa (11) başladı. AòşÀm olduúda herkes ondan birer 

ãofra (12) yimek getürüp vāfir úuzu ve ùavuú ve úaz ve ördek (13) ve çörek börek ve bulġur 

pilavları meydāna yıġdılar. ‘Ömer (14) Ma‘dī eyü gelişi var ammā ‘aceb girüye daòı var mı 

(15) ola derdi. Köylüler temām yemeği yıġdılar, andan úarşu- (16) sunda el úavuşdup ùurdular 

umarlardı ki ‘Ömer Ma‘dī (17) bunları ùa‘Àm yemege teklîf eyleye oturup böyle yiyeler. (18) 

Zírā köylülerin ‘Àdeti budur her biri neye úādir olursa (19) getürüp misāfirleri ile böyle oturup 

yirler idi. [120b/1]‘Ömer Ma‘dī anları görüp eyitdi: “Siz ùaşra ùurun biz (2) yiyelüm ãoñra siz 

eviñüzde úalanı yiyesiz. Zirā ŞÀhlar (3) ulular gedā ile ùa‘Àm yimezler biz de ne úadarsa Beni 

‘Ad (4) diyārınuñ pÀdişāhıyız ve yedi iúlim ŞÀhınuñ (5) dāmādı Óamza-ı äÀḥibḳırān’uñ ser 

‘askeriyüm. Şimdi (6) Şāh Nûşîrevān bizi yedi pāre úal‘adan òarÀc (7) cem‘ine gönderdi 

‘askerimiz falÀn yire úondu.(8) Ben bunda size misÀfirliğe geldüm.” diyüp oġuz (9) adem 

doġrusın söyledi hiç taótında olan (10) òaùÀsın fikr itmedi. Köylüler òoş geldüñ buyursın (11) 

diyüp ùaşra oldular ve ıraúdan seyrine baúup (12) ùurdular. Hemān ‘Ömer Ma‘dī úolların 

ãıġayup (13) úuzuları dörder pāre idüp yutdı. Ḳazları (14) ikişer pāre idüp pişirdi, ùavuúları 

bütün bütün, (15) pilavı avucu ile çorbaları ãaóÀnıyla çevire ki böreği (16) dürüp büküp 

avurdına ãalup bir giriş girdi ki (17) óerifler baúup óayrete úaldılar. “Bre bu nÀãıl adam (18) 

hele göre ne işler.” derken ‘Ömer Ma‘dī silüp süpürüp (19) ãaóÀnları çalmaġa başladı. “Bre o 

ãaóibi daòı baúiyyece  [121a/1] nev alacaú yoú mı?” didi. Köy ketòudası şaşup n’ola (2) 

sulùÀnum görelüm diyüp vardı. Tencere dibinden daòı ne (3) buldularsa ve bayat ãomundan 

ãarımãaúdan (4) getürüp öñine úodular. “SulùÀnum köy yirinde óÀôır şey (5) bulunmaz eger 

ãabr iderseñüz daòı yimek pişirelüm.” didi (6)‘Ömer Ma‘dī “Pişirüñ yā daòı ne ùurursız ben 

bunuñla eglenü (7) ùurayum siz pişirüñ. Hem daòı sÀ‘ir evlerden óÀôır (8) her ne bulunursa 

alup gelin.” diyüp ol bayat (9) ùa‘Àma úoyuldı. Güyā hiçbir şey yimemiş gibi köylülerin (10) 

içinde bir pîr nā-òalef var idi. Óayli ‘ömr sürmüşdi (11) úörsen söz söyledi müşkiller óÀl idüp 

(12) eyitdi: “İy oġullar bilür misüz bu adam nedür?” anlar eyitdiler: (13) “Nedür bilmeyüz 
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işde bir adamdur.” didiler. Ḳoca eyitdi: “Bu (14) gahî ki úıùlıú olur bu işde odur. 

Atalarımuzdan (15) işidiriz ki úaóùlıú böyle insÀn şekline girer, (16) köy be köy gezer bir 

köyüñ õaòiresin dükedüp (17) bir köye daòı varır bu óerif eger bu köyde üç gün (18)oùuracaú 

olursa olanca õaòiremizi dükedüp (19) bu úış biz şöyle úalup çoú belā çekerüz.” didi. Andan 

[121b/1] evlerine ùaġılup ‘Ömer Ma‘dī’ye yimek tedārikine başladılar ammā (2)  ‘Ömer 

Ma‘dī’nüñ biraz úarnı ùoyar gibi olup köy ketòudÀsınuñ (3) yüzine baúup eyitdi: “Pirüm 

köyüñüzde hiç bādecik (4) bulunur mı var ise birúaç ùulumcuk getürseñüz boġazımuzı (5) 

ıãladalum.” didi. “Óerif vardur n’ola getürelüm.” diyüp varup (6) on ùulum şarÀb getürdi 

öñine úodı. Bir úupayla kim (7) onar vaúiyye alur ‘Ömer Ma‘dī görüp óaôô eyledi diyek (8) 

imdi evvel bir ùulumun aġzın açuñ ve dibinden baña úaldurup (9) virüñ, didi. Ol óerifüñ bir 

yigit oġlu var idi (10) ikisi ùulumu úaldurdılar ‘Ömer Ma‘dī ùulumuñ aġzuñ (11) aġzuña virüp 

bir nefesde cümlesin çekdi. Andan (12) birin daòı virdiler anı da içdi. Birin daòı birazcıú (13) 

boġazın yıúadı. Ba‘de köy ketòudÀsını oġlu úarşusına (14) oturup eline ol büyük úupayı alup 

sÀúî oldu. (15)‘Ömer Ma‘dī müft ba‘de bulup ol úadar içdi ki úandil (16) seròÿş olup 

mücevvezeyi ãardı yāvelmege başladı. (17) “İy yigit baña bir úız bul gelüp úadeóüm sürsün.” 

didi. (18) Ol yigit eyitdi: “İy Server şimdi ben saña úızı (19) úanda bulayum ãabÀó olsun 

köyde begendügin úızı saña  [122a/1] nikÀó ile alıvireyüm.” didi. ‘Ömer Ma‘dī yavuzlanup 

“Ne söyler (2) bu nā-bekÀr tīz ùurma bir úız bul şimdi úadeóüm sürsin. (3) Yārın ‘askere 

giderüm ehl-i sefer adam nikÀó ile úızı (4) neylerüm.” didi, ol yigit eyitdi: “Be hey Server 

demin bir diyār-ı (5) pÀdişāhum ve Óamza gibi bir äÀḥibḳırān’uñ ser ‘askeriyüm diyü (6) 

da‘vÀ eylerdin şimdi ya ne oldun ‘ırżın yoú mı?” didi  (7) ‘Ömer Ma‘dī “Bre nā-bekÀr ùurma 

var didük bul yoòsa (8)şimdi seni úatl iderüm.” didi. Yigit gördi olmaz n’ola (9) varup 

getüreyüm diyüp ùaşra oldı. Gelüp atasına “Nice (10) olur óÀl biz bu nā-bekÀrdan nice òalÀã 

oluruz.” didi. Bunlar (11) daòı “Eyü derde uġradık úandan geldi bu nār-ı nÿr òışmına (12) 

uġrayacaú.” didiler. Áòir bir rivāyetde bunlar ‘Ömer Ma‘dī’nüñ (13) atın ãaluvirüp ‘Ömer 

Ma‘dī’ye “Atın úaçdı ùutamadıú (14) úoma gitdi.” didiler. ‘Ömer Ma‘dī mest-i oñÀrız buncaú 

ile (15) yirinden ùurup ÀlÀt-ı óarbin ister virmezer ùaġ arasına (16) gidüp gice içinde çoú belÀ 

çeker ammā bir rivāyetde ol (17) ãaóibinüñ oġlu bir miúdÀr úalleş ve çoú bilürdi babasına (18) 

eyitdi: “Buña ‘ilÀc bu zerki şarÀbına dÀru úatup baġlayup (19) úal‘ayı İsfendiyār’a getürüp 
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Estafanos YunÀnī’ye teslīm[122b/1] idelüm. Eger bunlar eyle düşmÀnlar ise óaúúından 

gelürler. Dost (2) ise neylerse eylesün hele biz úurtuluruz’’ didi. Atası (3) begenüp ‘‘İy oġul 

göreyüm seni neyler iseñ eyle hemān. (4) Bu belāyı üzerümizden úaldur gitsün’’ didi. Ol yigit 

(5) varup şarÀbına dāru úatup ‘Ömer Ma‘dī öñine gelüp (6)èÖmer Ma‘dī úanı úız nice oldı  

didükde  ol yigit eyitdi: (7) ‘‘Şimdi gelür ıãmarladum  anası giydirüp úuşadup (8) getürecek’’ 

didi ve úadeói eline alup sāúilige başladı. (9)‘Ömer Ma‘dī tācın güç úılup “Yine bugün ãafāya 

vāãıl (10) olduk. Hem yiyüp içüp ve hem nigār úuçup õevú iderem. (11) Andan yarın ‘askere 

giderem.” diyüp şād-u òandān (12) oldı. Ol óarÀmzÀde ise dārulı şarābı ‘Ömer Ma‘dī’ye virüp 

(13) sehlden Keùùān-ı ‘Ādiyān’uñ ‘aúlı gidüp bir cānibe yıkıldı. (14) Ata oġul bir yire gelüp 

‘Ömer Ma‘dī’yi maókum kendü kemendi ile bende (15) çekdiler. Andan köylüye òaber 

itdiler. Cümlesi bir yire gelüp (16) hemān bend ile atunın üzerine yükledüp cümle Àlāt-ı (17) 

óarbin alup ‘ale’l-sihr birúaç kimesne ile úal‘ayı (18) İsfendiyār’a getürdiler. Meger şāhuñ 

òarÀc aluñ diyüp (19) sipāriş itdügi úal‘anuñ biri bu idi ki úal‘ayı [123a/1] İsfendiyār buña 

anuñçün dirler ki Rüstem İbn Zāl helāk itdügi (2) İsfendiyār rÿyın ten-i binÀ itmişti ve óālā 

anuñ neslinden (3) iki úarındaşlar óüküm iderlerdi. Birine İstefanos Yunāní (4) ve birine 

Stefnos YunÀní dirlerdi. İkisi daòı baóādır (5) ve yarar kimseler idi. Yigirmi sekizer arış úadd 

çekerlerdi. (6) İşte bunlara daòı şāh ùarafından mektÿblar gelmişti ki (7) “Sizüñ üzeriñüze 

‘Arab oġlu Óamza’yı gönderdüm. ÒarÀc (8) mÀlı için ammā murādum òarÀc degüldür. 

HemÀn başımdan (9) ãavmak için gönderdüm. İmdi emrüm budur ki ceng (10) ile mi olur 

yoòsa óíle ile mi olur hemān neylerseñüz (11) idüp ola kim helāk eyleyesiz.” dimişdi. Bunlar 

da (12) yarar dilāverler kimseden sille yimemişler. (13) Müşāvere idüp ‘‘Biz niçün óíle-i 

irtikāb iderüz. (14) Ḳo gelsün. Ana işler idelüm ki cihÀnda söylene. Biz evlād-ı 

İsfendiyārdañuz’’ (15) diyüp ãalundırmadılar. Bunların atalarından úalma bir pir-i (16) iòtiyār 

veziri vardı. Ol bunların óareketin görüp  (17) ‘‘İy nev-civÀnlar ãaúınuñ maġrur olmañ. Hiç ol 

Óamza didükleri (18) serverüñ vaãfı işitdiñüz mi? Yidi yaşında varup (19) bir başıyla yalñuz 

Yemen’i fetó eyledi. On dört yaşında [123b]  (1) Hind’e varup LenduhÀ gibi adam ejderhÀsın 

döge döge (2) zebÿn idüp ‘Àúıbet kendüye úul eyledi ve ol úadar (3) hünerleri vardur ki 

óesāba gelmez. İmdi ġāfil olmañ (4) açın göziñüzi aña cevÀb virmege tedārik gerek’’ didi. (5) 

Bunlar aldurmayup ‘‘İy vezir sen ãafānda ol. Biz Rüstem-i Zāl’ı (6) ‘āciz úoyup āòir Rüstem-i 
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Zāl óíle-i irtikÀb eyledügi (7) İsfendiyār evlādı degül miyüz’’ didiler ve otuz biñ ‘askere (8) 

mālik idiler. ‘Askerlerin cem‘ idüp úal‘adan ùaşra (9) çıkup bÀrgÀhların úurup úarÀr ve 

Óamza’nuñ gelmesine (10) munùazır ùururlarken nāgāh bir gün ol köylü ùāifesi (11) ‘Ömer 

Ma‘dí’yi bend-i zincir ile getürdiler. Óuøurlarında du‘ā (12) idüp ‘Ömer Ma‘dí‘nüñ kim 

olduġun ve ne yüzden bunlara gelüp (13) baġladıúların óikāye eylediler. Bu iki úarındaşlar 

óaôô idüp (14) getürenlere vāfir rivÀyetler eylediler. Andan ‘Ömer Ma‘dí‘yi getürüp (15) 

úal‘alarında zındÀna úoyup óabs eylediler. Atın esbābın (16) ãaúladılar. Öldürmediler ki 

görelüm Óamza ile óÀlümüz yine (17) müncer olur. äoñra bunun işi Àsāndur diyüp 

‘ālemlerinde (18) olup ‘işrete oturdular ammā ezin cānib bir yirden Óamza, (19) ‘Ömer Ma‘dí 

bulunmayınca ‘Ömer’e baúup ‘‘İy ‘ayyār göre şol dilāver  [124a/1]  nice oldı. Şimdi berriye 

degül ki aç ãusuz bir yirde düşdi (2) úaldı helāk oldı.’’ diyevüz didi. ‘Ömer’e n’ola görelüm 

diyüp (3) ùabān getürüp gitdi. Köyden köye su‘āl iderek ol (4) köye geldi. Köylüler eyitdiler: 

‘‘Bir óerif geldi alaca atı (5) var ḳarnı büyük. Köy ketòudasınuñ evine úondı. Köylü (6) 

yiyecek ùaşımaútan uãandılar. Ḳarnuñ ùoyuramadı. (7) äoñra bilmem nice oldı’’ didiler. 

‘Ömer sürüp ketòudānuñ (8) evine gelüp ‘Ömer Ma‘dí’yi su‘āl eyledi. Görmedük bunda (9) ol 

aãıl kimse gelmedi.” didiler. ‘Ömer bildi ki bunlar (10) ‘Ömer Ma‘dí‘ye bir óāl itmişler. Nice 

òaber alsam dirken gördi. (11) Köy ketòudāsınuñ oġlu çekilüp gider. Ardına düşüp (12) 

gözetdi gördi. Bir meyòāneye girdi. HemÀn ‘Ömer de ardınca (13) girdi. Bir bucāúda oturdu. 

Oġlan da bir yāranıyla oturup (14) yiyüp içmege başladılar. Birazdan seròÿş olup başladı (15) 

‘Ömer Ma‘dí ile olan mācerÀsın ol yārānına óikāye itmege. (16) ‘Ömer içmezden degüldi. 

Hemān duydı. Úıããa-i hāy şekm-i (17) òara göre boġazı ve iki ucundan nice úuyuya düşmiş. 

(18) CÀnı çıksun diyüp yāb yāb bunlara yanaşup söze (19) úarışup şundan bundan muãāóabat 

idüp temÀm āşinā [124b/1] oldılar. Birbirine şarÀb ãunup meze virmege başladılar. ‘Ömer 

‘Ayyār  (2) bunlarun şarÀblarına dāru úatup içürdi, bí-hÿş eyledi. (3) Fi’l-óÀl oġlanın úapup 

omzuna urup alup yüriyü (4) virdi. Anda olanlar ‘‘Bre óerif ol yigidi alup úanda gidersin’’ (5) 

didiler. ‘Ömer eyitdi yÀrancuúumdur ‘‘Mestāne oldı. Atası (6) evine iletürem’’ diyüp ùaşra 

oldı. Bir tenhāda ãarup (7) ãarmalayup arúasına urup Óamza’ya getürdi. Server (8) bunu 

görüp ‘‘İy ‘Ayyār bu kimdür?’’ didükde ‘Ömer eyitdi: ‘‘Bu bir (9) köy ketòudasınuñ oġludur. 

‘Ömer Ma‘dī bu gice bunların (10) evinde ġā‘ib olmuş. Kendüye su‘āl itdük neylemişler’’ 
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(11) diyüp ol yigidüñ ‘aúlı başına getürdi. Gözin açup (12) ol bārgāhı ve içinde olan 

dilāverleri görüp ‘‘Bu ne ‘aceb (13) düş olur?’’ diyüp yine gözlerüñ yumdı. ‘Ömer ‘Ayyār 

“Hay (14)  yigidüm gözin aç bu geldügin bir äāóibúırÀn dívānudur.” didükde (15) yigit 

yirinde ùurup titremege başladı.’Ömer bunuñ óÀlüñ (16) görüp “Ḳorúma yigit ol baġlayup 

úal‘ayı İsfendiyār’a (17) götürdügin pehlüvān, bu dilāverüñ úarındÀşıdur. Senden òaber (18) 

sorar. Nice geldi ve niçün baġladıñuz doàrısun söyle (19) işitsün. Yine seni úoyuvirür varır 

gidersin’’ didi.   [125a]  (1) Yigit gördi. Ol kendüye söyleyin meyòānede iki (2) yāranuñ 

üçüncisi olan yārandur. Bre kişi sen böyle (3) yirde ne ararsın ve beni bunda kim getürdi 

didükde ‘Ömer (4) eyitdi: ‘‘Ben bu äÀḥibḳırān’uñ ‘ayyārıyum. İşde seni ben (5) getürdüm’’ 

didi. Āòir ol yigit eyitdi: ‘‘Ol dilāver bizüm (6) köyümüze geldi. Biz de úarşu varup ‘izzet ve 

óürmet ile (7) getürüp úondırduk ve úādir oldıġımuz úadar ri‘ayet (8) idüp øiyāfet eyledük. Üç 

def‘a ùa‘Àm istedi, (9) virdük yidi. Andan bāde istedi on ùulum bāde (10) getürüp virdük. 

Adam gibi de yiyüp içmez. Hemān ùulumı (11) ile içüp birazdan başladı. Tīz baña úız bulup 

getürüñ (12) úadeóüm sürsün dimege. Bu úadar diye gördük. Be hey dilāver (13) gice içinde 

biz úızı úanda bulalum. Herkesüñ anası babası var, (14) virmezler ãabr eyle ãabāó olduúda 

birini peydāh idüp (15) getürelüm didük olmadı. Elinden úurtulamadıú. Elbetde (16) getürin 

yoòsa sizi úatl iderem, didi. Biz de ‘āciz (17) olup şarābına dÀru úatup bende çektik. İşte 

úal‘ayı (18) İsfendiyār sulùānı İstefanos YunÀnī’ye götürdük. Ol da (19) óabs eyledi’’  diyüp 

cümle óikāyet eyledi. Óamza elem çeküp [125b/1] göre şol şekm-i òāre nābekārı olmaz 

óÀldür. Bu bizüm adumuz (2) çekdirür úovuñ imdi cezÀsın bulmış’’ didi. Andan ol (3) yigit  

vāfir iósān idüp ‘‘Yüri var ãaglıġla yigidüm. (4) Sende ãuç yoú imiş’’ didi. Ol daòı  

äāóipúırān’a du’À (5) iderek çıkup gitdi. Bu ùarafdan Server-i Álem  (6) Úārun’ı da‘vet idüp 

su‘āl eyledi ki ‘‘Bu diyār ne vilāyetdür (7) ve òāc alacaàımuz şehirlerden úanġısı yaúındur’’ 

didi. (8) Úārun ‘‘Bundan ötesi artuú Rÿm vilÀyetidür. Buraya (9) YunÀn mülki dirler. Rÿm ile 

‘Acem’üñ ãınurudur óālā (10) buraya yaúın İsfendiyār úal‘ası vardur. Varacaġumuz (11) 

şehrüñ birisi daòı budur. İki úarındaşlar óükm ider. (12) Birine İstefanos ve birine Stefnos 

YunÀnī dirler. Ziyāde  (13) pehlüvānlardur’’ didi. Óamza  òoş n’ola daòı güzel (14) bizde öyle 

bir serkeş araruz ki guşmāl virüp imāna (15) getürevüz’’ didi. Andan İstefanos YunÀnī’nüñ 

üzerine (16) varmaġı muúadder idüp revāne oldılar. İrtesi úal‘a (17) üzerine gelüp gördiler. 
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Otuz biñ ‘asker ile bunlar (18) úalèaya arúa virüp otururlar. Herkes çÀdır öñine (19) çıkup 

Óamza’nuñ  ‘askerini temāşaya ùurdılar. Emīr-i  [126a/1] CihÀn daòı yigirmi dört biñ ‘asker 

ile alāy alāy gelüp (2) úondılar. Birden İstefanos ve Testeftonos Lendühā (3) ve yanunda olan 

beglerün ve ‘askerlerün görüp ‘aúılları gitdi. (4) Pes bunlaru ãorup bildiler. Andan Server-i (5) 

‘Álem geldi. Bunları óayret aldı. ‘‘Bre bu Óamza teziyye bu (6) başda ne ‘aceb dÀrÀta mālik 

olmuş ve bu pehlüvānları (7) nice ele getürdi’’ didiler. Ol gün bunlardur gelüp (8) úonup 

úarÀr eyledüler. İrtesi Server-i ‘Álem bir nāme yazup (9) ‘Ömer’üñ eline virdi. ‘‘Yā Āòi var 

bunı İstefanos’a (10) virüp baña cevÀb getür’’ didi. Sulùān ‘ayyāra püser (11) çeşm diyüp 

yirinden ùurup birúaç şākirdleriyle (12) İstefanos otaġı öñine gelüp kendüni ‘arø idüp (13) 

‘‘Elçiyem Óamza-ı äÀḥibḳırān’dan nāmum var. Şāhıñuza òaber idüñ.’’ (14) didi. Bevvāblara 

varup İstefanos’a òaber idüp  ‘‘Óamza’dan (15) elçi geldi.’’ didiler. Gelsün diyü icÀzet virdi. 

Gelüp (16) bunlaru medó idüp du’À eyledi ve nāmesini çıkarup (17) ãundu. İstefanos alup 

nāmeyi oúudu.  Evvelinde  (18) Óaúú Te‘Àlā’yı yād idüp demiş ki ‘‘Ben kim Emīr-i‘Arab 

(19) Óamza ibn-i ‘Abdülmuùùalibem siz ki evlād-ı İsfendiyÀr’dan [126b/1] İstefanos YunÀnī 

siz nāmem vuãūlunde ma‘lūm (2) ola kim bu yıl òarāc òiõmetin Nūşírevān baña emriyle (3) 

imdi ‘ale’l ‘acele òaracı cem‘ idüp teslīm idesiz. (4) Zírā şāhuñ dügünü vardur. Bizi 

eglendirmiyesiz (5) ve bu ‘askeri cem‘ itmeden murāduñuz nedür? Yoòsa bizümle (6) ceng 

midür? Yidi iúlím şāhına úarşu úoyup neylemek (7) istersiz’’ dimiş. İstefanos YunÀnī eyitdi: 

‘‘İy ‘ayyār (8) var Óamza’ya söyle şāh anā òarÀc al diyü emr itdiyse (9) bize de virmiyesiz 

diyü. Siz gelmezden evvel mektÿb geldi. (10) İmdi anuñ-çün ‘asker cem itdük ki eger êarben 

aluram dirse (11) anuñla ceng idüp bir aúce virmeyüz biz kendümüz götürürüz.’’(12) diyüp 

‘Ömer’e biraz filori virüp gönderdiler. ‘Ömer gelüp (13) Óamza’ya İstefanos’uñ cevÀbı 

didükde Óamza “Ne söyler (14) bu nā-bekārlar òarācı virmek istemezler de şāh bize (15) 

mektÿb gönderdi diyü bahÀne iderler.” diyüp hemān (16) emr eyledi. Kös óarbiler urup yarın 

cengdür diyü (17) münādiler nidā eylediler. Herkes tedārikde İstefanos (18) daòı bu òaberi 

işidüp tedārige başladı.  Çünki ãabÀó (19) oldı. Güneş úālle-i úÀfdan baş gösterüp ‘ālem Nÿr-ı  

[127a] (1) YezdÀn ile doldı. İki ‘asker süvār olup ùarafından alāylar ãaflar baġlayup bahādırlar 

öñ ãafā gelüp (3)  naôar bir meydÀn idüp ‘aceb bu dem meydÀna kim gire (4) dirler ki hemān 

Testefanos YunÀnī atın meydÀna sürüp (5) biraz ùarid cevelÀn eyleyüp andan na‘ra urup 
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eyitdi: (6) ‘‘Yā Óamza er iseñ meydÀnıma gel. Senüñle merdāne ceng (7) idelüm görelüm 

devlet kime yÀr olur.’’ didi. Server-i ālem (8) raòş-ı cihān peymāsın sürüp Testefanos’a (9) 

berÀber olup ba‘d el esselām eyitdi: ‘‘İy nā-bekārlar niçün (10) òarācı virmezsiniz.’’ didi. 

Testefanos eyitdi: ‘‘İy (11) Server sizden öñdin şāhuñ ‘ayyār başısı  (12) Şehmürd ‘Ayyār 

bize nāme getürdi. ŞÀh dimiş ki (13) Óamza’yı ol cānibe òarāc nāmıyla gönderdüm ammā 

murādum (14) òarāc degüldür. Başumdan ãavmaúdur. İmdi erlikle mi (15) olur yoòsa óíle ile 

mi olur. Her nice olursa (16) olsun hemān helāk itmege sa‘y idesiz.’’ dimiş. (17) ‘‘İmdi biz de 

şāhuñ emriyle ceng iderüz.’’ didi. (18) Óamza başın ãalup “Hey bi-dín Baótek ne ‘aceb (19) 

bize şergil oldı. Hele olmıya illā òayr diyüp òoş [127b/1] imdi óamle ile görelüm ne 

çenberden óallacsun.” didükde (2)  Testefanos eline nîzesin alup servere üç nîze óamlesün (3) 

eyledi. Server men‘ idüp üç níze de kendü urdı.  (4) Stefnos merdāne men‘ eyledi. Andan 

ellerine gürzlerin (5) alup üçer óamle de gürz ile eylediler. Birúaç óamle de (6) yek-a-yek 

idüp āòir Server-i ‘Álem eyitdi: ‘‘İy dilāver āferin (7) eyü merd imişsün. Gel imdi müslimÀn 

ol. Úulluġum (8) úabūl eyle sizden òarÀc almayam. Şāh benden māl ister (9) ise cevÀbum 

vardur.’’ didi. Testefanos úaúyup baúasun (10) baña ne ġalabe eyledüñ ki bu teklīfi idersün 

(11) diyüp var úuvvetüñ bāzuya getürüp servere bir gürz (12) urdı. Emīr-i Merdān siper 

berÀber virdi ammā úulları (13) bu gelüp vucÿd ãarãılup cümle a‘øāları òaberdār (14) oldı. 

Server men‘ idüp bu kere Melik-i Behrām gürzi (15) ile bir gürz urdu ki Testefanos gürz 

virince (16) elinden fırlayup başın úaçırup arúaya aldıúda (17) at boynuñ úoçup ‘aúlı gitdi. 

Óamza bunı kemeründen (18) úapup úolunuñ üzerine alup yire urdı. ‘Ömer (19) baġlayup 

‘ālem dibine getürdi. İstefanos bu óāli [128a/1] görüp Óamza’ya muúābil olup selām virdi. 

Server (2) ‘aleyk alup ‘‘İy dilāver òoş geldüñ. Niçün bizüm ile (3) ceng idersiz. Yā òarÀcı 

virin yāòūd müslimān (4) oluñ sizüñle yÀr-ı úarındaş olalum.’’ didi. İstefanos (5) yoú Server 

şimden girü olmaz. Bende bir kerre senüñle (6) görüşmeyince diyüp ellerine nízelerüñ alup 

cenge (7) başladılar. Aralarundan üçer níze óamlesi òaùā geçüp (8) andan gürzlerüñ ellerüne 

alup bir faãıl gürz cengi (9) eylediler. Óamza bunı úarındaşundan çoú ziyāde buldı. (10) El-

úıããa beyne‘sselāteyn olunca ceng eylediler.  Áòir (11) Óamza úāúıyup buña bir gürz öyle 

urdı ki raòşından (12) ser-nigün oldı. Yirinden ùurınca  Óamza kendüni yire (13) atup birbirine 

ãarılup biraz sürişüp nihāyet (14) kemer kemere olup İstefanos’un üç kerre ôor idüp (15) 
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alamadı. Óamza ôor evvelde bir eliyle İstefanos’u úapup(16) úoluna alup yire urdı. Diledi ki 

bende çeke İstefanos (17) YunÀnī  eyitdi: ‘‘Server beni ne baġlarsun artuú úuluñ (18) oluram. 

Beni úoyuvir varup ‘askerime naãióat (19) idüp ola kim anlarda úuluñ olalar.’’ didi. Óamza 

òoş [128b/1] n’ola öyle olsun diyüp bunı úoyuvirdi. Öteden (2) İstefanos’uñ ‘askeri daòı 

yürimişler idi ki (3) efendilerinüñ uġrunda ceng idüp úırılalar. Ol (4) maóalde İstefanos úarşu 

virüp óayúırdı. “Ḳanda (5) gidersin ùurın gördiñüz işte ben cevÀb viremedüm. (6) Siz 

neyledesiñüz gerek.” didi. Bunlar “Biz çoúluk ile Óamza’yı (7) araya alup helāk iderüz.” didi. 

İstefanos eyitdi: (8) “Yā anlarun ‘askeri yoú mı òuãÿãā LenduhÀ’nuñ êarb (9) óarbine kimin 

ùāúatı olur. Bu dilāver bir mürüvvet ãaóibi (10) server ancaú bunuñ yanunda cümlemüz ‘izzet 

buluruz.’’ didi. (11) ‘‘Bunlara n’ola emir şāhuñdur. Her ne buyurursañuz size (12) bizüm 

muóālefetümüz yoúdur. Her vechile emrüñüze rām óükmüñüze (13) maókumuz.’’ didiler. 

Andan iki bölük ‘asker dönüp (14) úondılar. Server, bārgāhına gelüp úarÀr eyledi. (15) 

Testefanos’a varup götürdiler. Server beñdün alup (16) arúasuna óil‘at getürüp altına at çeküp 

(17)  bindürüp úarındaşuna gönderdi. Ol daòı sürüp (18) úarındaşuna gelüp  Óamza kendüye 

itdügi mürüvvet (19) iósānı söyledi. İstefanos eyitdi: ‘‘Birāder hemān sözin [129a/1] eyüsi 

budur ki cümle ‘askerimüzle hemān varup (2) öñinde müslimān olayuz eger bunuñ díni óaú 

olmasa (3) on dört-on beş yaşında bu úadar úuvvet ve dÀrāta (4) mālik olmazdı. Ôor bÀzusına 

òod Rüstem ve Sām (5) süvārlar ve úahramānlar óÀ’il olmaz. İmdi biz de varup (6) müslimān, 

kendüye bende olup olunca seyf-i ãalıú (7) urup ‘ālemi geşt-ü güzār iderüz. Hem òarācdan 

óalās (8) oluruz. Yā Nūşírevān’a úul olmuşuz Lendühā ve ‘Ömer Ma‘dī’den (9) büyük 

kimseler degülüz.’’ didi. Küçük úarındaşı da (10) ‘‘Birāder pek ma‘kÿl eyü tedbīr itmişsin.’’ 

didi. (11) Bu úavl üzerine hemān úal’alarına girüp ‘Ömer Ma‘dī (12) óabs oldıgu yire gelüp 

gördiler. Server-i ‘Ádiyān (13) bend  ve  zincir içinde beglik arslan gibi gümürnüp (14) 

ùurur.‘‘ ‘Aceb bura neredür ve beni bunda kim getürdi. Yine (15) nefsüm belāya uġradum. 

Benüm böyle olduġumdan Óamza’nuñ (16) òaberi yoú mı ola?’’ dirdi. Anı gördi. İstefanos 

(17) úarındaşıyla gelüp selām virdiler. ‘Ömer Ma‘dī ‘aleyk (18) alup siz kimlersiz ve beni 

bunda niçün óabs eylediñüz?’’ (19) didi. Bunlar eyitdiler: “Bir köyden ùutmuşlar. Bunda 

[129b/1] getürdiler. Biz de óabs eyledük. Zírā evvelden sizüñle òuãumetümüz (2) vardı. Şimdi 

Óamza geldi. Ceng eyledük. Bize ġalabe (3) eyledi. Ḳul oldıú. İmdi sen de bizüm ãuçumuz 
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‘afv (4) eyle.” diyüp ‘özürler dilediler. Andan bendeyin aldılar. (5) ‘Ömer Ma‘dī zındÀndan 

çıúmaú istemez. ‘‘Bu úadar gündür (6) baña ùoyunca ùa‘ām virmediñüz aãla ‘özriñüz 

maúbūlum (7) degüldür.’’ didi. Bunlar òaùÀ itmişüz. Server gel imdi (8) hele zındÀndan çıú. 

SarÀya varalum tek yimegi bir  (9) úoyun birúaç ùavuú getürivirdiler. ‘Ömer Ma‘dī eyitdi: (10) 

“Ol úadarca yimek benüm ãafram bile baãdırmaz. Ben her gün (11) kendü sarÀyumda 

ãofrakeşi bir dive úöçegi yirim andan ãoñra (12) úabamanca da üç gün ögünde üçer dive 

úöçegi daòı (13) pişir sÀ‘ir ùa‘āmdan ġayrı.” didiler. Bunlar eyitdiler: ‘‘Ḳādı (14) úapusunda 

úışla diyüp Àòir vardılar. İstefanos’uñ (15) maùbaòundan ãırıú óammÀllarıyla vāfir yimek 

getürdiler. ‘Ömer (16) Ma‘dí temÀm murādınca yiyüp içdi. Andan cümle ālÀt (17) esbābın 

getürdiler. Temām giyinüp úuşandı. Atın (18) çeki virdiler. Süvār olup andan bu iki 

úarındaşlar (19) yanuna düşüp Óamza’nuñ bārgāhına geldiler. Óamza úarşu [130a/1] çıkup 

buluşup görişdiler. Andan Emīr-i Merdān (2) ‘Ömer Ma‘dī’ye eyitdi: ‘‘İy birāder gene 

øiyāfete mi vardunuz? (3) Birúaç gündür úanda idün?’’ didi.‘Ömer Ma‘dī gülüp (4) Àferín 

server bizi unutdıñuz, hiç yoúlamadıñuz.’’ didi. (5) Óamza eyitdi: “Yoúlatdum ol úonuú 

olduğun köy (6) ketòudāsınuñ oġlun getürtdüm. Su‘Àl eyledün ãafÀya (7) vÀãıl olmuşsun. Biz 

de óaôô itdüñ açmaz úoduñ (8) úon ãafÀda olsun. äafasına men ‘olmıyalu didüñ.’’ (9) diyünce 

begler gülüştüler. Andan İstefanos úarındaşı (10) ile gelüp serverüñ öñünde baş úoyup imāna 

geldiler. (11) Cümle otuz biñ ‘askerleri ile böyle müslimān (12) oldılar. Ba‘de İstefanos 

úal‘asına varup øiyāfet (13) tedÀrik görüp Óamza’yı cümle begler ile serÀpına getürüp (14) 

‘arø-ı muóabbetler eylediler. ‘Ömer ‘Ayyār ‘Arab dilince “Bunlardan (15) áÀfil olma zírā iki 

müslimān oldılar. Şāyed göñülleründen (16) óíleleri var.’’ didi. Óamza eyitdi: ‘‘Degme de bu 

(17) yigitler de öyle bir niyet ola. Eger varsa gene kendülere (18) żarar.’’ didi. Bu iki 

úarındaşlar ise atuñ der-miyān (19) idüp ayaú üzre òiõmet iderlerdi. Óamza başı [130b/1] 

getürüp‘‘ İy dilāverler luùf idüñ oturuñ òiõmeti ġayrı (2) kimseler itsünler siz òiõmeti temām 

yirine getürdiñüz.’’ (3) didi. Bunlar da emīr äÀḥipḳırān’uñ diyüp diz çöküp (4) oturdular. 

Meclis úurup üç gün øiyāfetler ãafālar (5) eylediler. Öteden Úārun-ı ‘Acem bunları İslām’a 

(6) geldigü işidüp ‘aôím elem çekti. Şāh buña òarÀc (7) al diyü gönderdi. Bu hemān gelince 

bir vilāyeti fetó idüp (8) gönderdi. Söz añlayanlar neylesün virmeyüp ceng itdiler. (9) Soñra 

müslimān oldılar. ÔÀhir müslimāndan òarÀc (10) alacaú degül idiler. Bu ùarafdan Óamza-ı 
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äÀḥipḳırān eyitdi: (11) ‘‘İy dilāverler çünki benüm úulluġum iòtiyār itdiñüz emiri (12) bizüm 

de size bir teklīfimüz vardur ki üstādum óażret (13) Óıżır ‘aleyhisselām baña sen äÀḥipḳırān 

olursun diyü (14) müjde eyledükde biñ yedi yüz zerrīn  òalúa getürüp (15) eyitdi ki ‘‘Yā   

Óamza her úaçan bir benüm pehlüvān ele getürdikde bu (16) òalúanuñ biri úulaġına geçür.’’ 

didi. Emīr-i murādum (17) budur ki birer dāne sizüñ úulaġınuza geçürem tā ki ben de (18) 

gerçekten bende oldıàıñuzı bileyüm.’’ didi. Bunlar ‘‘n’la Emr-i (19) äÀḥipḳırān cÀnumıza 

minnet tek bizi óalúa boguş bende [131a/1] olmaàa úabūl eyle.’’ didi. Andan Óamza ‘Ömer’e 

işÀret idüp (2) evvelde enbānı kirāmiye el urup iki dāne altun óalúa (3) çıúarup bunlarun 

úulaúlaruna geçürdi. Rāvi eydür. (4) Meger bu ana gelince LenduhÀ’nuñ daòı úulaġında 

menkuş (5) yoàudu Ol maóalde ùolayı baúdı, gördi. Cümle nāmdārlaruñ (6) úulaġında birer 

menkuş var. Kendünüñ yoú, döndi. (7) ‘‘Yā äÀóibúırān bu úara úulına daòı bu óalúanuñ 

birine (8) òoş virmediñüz. Yoòsa bizi úulluġa úabūl itmediñüz?’’ (9) didi. Óamza eyitdi: ‘‘İy 

SulùÀn-ı HindistÀn sen benüm (10) dünyÀ ve aòiret úarındaşumsın hiç olur mı ki ben 

(11)senüñ úulaġına òalúa geçürem.” didi. Lendühā eyitdi: (12) “Yoú Server, óāùırum òoş 

olmaz. Tā ki baña da ol (13) òalúanuñ birinin virmeyince, baúa ‘Ömer Ma‘dī daòı süd (14) 

úarındaşundur. Anuñ da úulaġında var. İmdi elbetde birin de (15) benüm úulaġuma geçürüñ.” 

diyüp yalvarup iúdām eyledi. (16) Āòir Óamza ‘Ömer’e emr eyledi. Bir tuófe mücevher óalúa 

çıkarup (17) Emīr-i Cihān kendü òançeriyle Lendühā’nuñ ãaġ kulaġuñ (18) delüp ol yādgār 

menguşı geçürdi. Cümle begler mübārek (19) olsun diyüp du’Àlar eylediler. Andan birúaç gün 

daòı [131b/1] ol arāda ‘işret idüp ba‘de äÀóibúırān Úārun’a (2) òaber gönderdi. “Şimdi girü 

bir diyāra daòı gidelüm. (3) Burda yeter oturduk.” didi. Úārun n’ola diyüp óāzır (4) oldı. 

Beriden Óamza İstefanos’a baúup eyitdi: (5) Server ‘‘Sizi Òudā’ya ıãmarladum. Şimdin girü 

biz giderüz. (6) Siz kendü ‘ālemiñüzde oluñ. Nihāyet eger bir cānibe ġaza lāzım (7) gelürse 

size òaber iderem gelesiz’’ didi. Bunlar (8) ayaġa ùurup òayır Server luùf ile bizi cemālinden 

(9) devreyleme. Biz şimdin girü olunca senden ayrulmayuz’’ (10) didiler. Óamza ‘‘Òoş siz 

bilürsiz ammā çoúlık ‘asker (11) götürmek yollarda mezāyıúa ve keåret olur ve cenge 

gitmeyüz ki (12) ‘asker lāzım ola.’’ didi. Bunlar da n’ola diyüp ‘askerinden (13) üç biñ ‘asker 

alup sā‘irine icÀzet virdiler. (14) Andan bunlar birgün göç idüp yola revāne oldılar. (15) Yiye-

içe, kona-göçe şehr-i Anùāúiyye geldiler. Meger (16) bu şehri Anùāúiyye pÀdişāhuna Firdevs 
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ŞÀh dirler (17) idi ve bu şehri Eflātūn–ı Óakím binā itmişdi. (19) Şehrüñ içerüsünde ve 

ùaşrasunda çoú eåerleri var [132a/1] idi. Çünki Óamza-ı äÀóibúırān geldi. Firdevs ŞÀha (2) 

òaber  oldu. Şāh Nÿşírevān òarÀc için ol nām-ı cihāna (3) destān olan ‘Abdülmuttalib oġlu 

Óamza’yı göndermiş. Yanunda (4) çoú ‘askeri var. Yārın gelüp buraya úonar.’’ didiler. (5) 

Firdevs şāh óaôô idüp ‘‘N’ola òoş geldiler. Ol (6) yigidüñ eyü nāmuñ işidürüz. Bahāne ile 

yüzüñ görürüz.’’ (7) diyüp karşulamaġa tedÀrike başladı. İrtesi Óamza’dur bu úadar (8) ‘asker 

ile bölük bölük, alÀy alÀy gelüp úondılar. (9) Firdevs şāhuñ, Firüz nām bir oġlu var idi. Birúaç 

(10) müte‘ayyin vezirleri ile anı istiúbÀle gönderdi. Firüz (11) şāh varup Óamza’ya buluşup  

elün öpdü ve Óamza da (12) kim oldıġın bilüp nevÀòt eyledi. Andan yanaşup (13) hemi‘nān 

olup tā şehrüñ muúÀbelesine geldiler, gördiler. (14) Bu şehrüñ öñinde  bir ‘aôím nehir aúar ve 

bir nice kemerler üzere (15) bir  ‘aôím köprü yapılmış ‘askerin çoġı ãuyu (16) ãaóra cānibinde 

úatup Óamza kendü tevÀbi‘ ile köprüden (17) geçüp şehr-i cÀnibe úondılar. Ammā ãuyu 

geçerken ãuyun (18) geldügi ùarafından göz ayrımı yirde bir yüce ùaşdan (19) mil dökmişler. 

Emīr-i Merdān görüp Firüz şāhdan [132b/1] su‘āl eyledi. Şehzāde “Aãlı vardur buyuruñ hele 

gidelüm. (2) Atamdan su‘āl idüñ.” didi. Óamza da òoş yā ne var sen (3) diseñ olmaz mı? 

Ataña óavāle idecek ne var?” didi. (4) Şehzāde hele yoú úorúarum atam baña darılur, diyüp 

(5) söylemedi. Óamza daòı berr óarīã oldı. Söyleşdik (6) úonaú  yirine geldiler. Öteden 

Firdevs şāh da úarşu (7) gelüp at üzeründen Óamza ile buluşup görüşüp (8) óāl òātır 

ãoruşdılar. Firdevs şāha “İy nÿr-ı didem òoş (9) geldüñ. Diyārumuzu úudumuñla müşerref 

eyledüñ.” didi. (10) Server daòı “Òoş buldık pirîm. Biz de sizüñ gibi pirleri (11) görmeden 

ãafā iderüz òuãÿãā ehl-i İslām’dan olup (12) Eflātÿn-ı Óakímüñ yādigārı olasun.” didi. Andan 

(13) Firdevs şāh ile muãÀóabat iderek bārgāha (14) gelüp úarÀr eylediler. Ba‘de Firdevs şāh 

sarāyına varup (15) Óamza’ya ve beglerine nüzÿl u ni‘metler gönderdi. Andan irtesi(16) 

Firdevs şāh vÀfir peşkeşeler ve tuófeler ile Emīr-i (17) Merdānuñ óuøurına geldi. Server 

Firdevs şāha (18) ‘izzet idüp Firdevs şāhı taóta çıúardı peşkeş (19) úabūl eyledi. Ba‘de  

Óamza’nuñ ãofra-ı dívānı düşündi ve ni‘met [133a/1] çekildi. äalā olunduúda herkes murād 

üzere yidiler. (2) Üzerine sükkeri şerbetler içilüp yirler. Dilinden du‘Àlar (3) olundu. Ba‘de 

eånā-yı kelāmdan Firdevs şāh “İy gözüm (4) nÿr-ı küstÀólıú olmasun ne òiõmete geldiñüz. 

Bizi de (5) Àġāh idüñ. Añā göre tedārikde olalum.” didi. Emīr-i ‘Arab “İy (6) şehriyār şāh-ı 
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Nūşírevān bizi òarÀc cem‘ine gönderdi. Ammā (7) biz bu òiõmetüñ ‘uódesinde senden 

gelemiyeyüz gibi zírā bir úal‘aya(8) vardık. ŞÀhı müslimān oldı. Andan òarÀc almadık size (9) 

geldük. İşte siz de ehl-i İslāmdan imişsiz. Kāfire müslimān (10) òarÀc virmek lāyıú degüldür. 

Bilmem nice olur.” didi. Firdevs (11) şāh eyitdi: “İy dilāver ne çāre virürüz óükm ġālibindür. 

(12) Şāh Nÿşírevān emritdikden ãoñra elimizden ne gelür. (13) Bu úadar yıldan berü vire 

geldik. Yine virürüz.” didi. Óamza (14) “Yoú pirim öyle dime Iraú benüm ãaġlıġımda ben 

İslām’dan (15) òarÀc aldurmam. Óaú Te‘ÀlÀ yā baña äÀóibúırānlık niçün virdi. (16) Yine kāfir 

müslimāndan òarÀc ala.” didi. Firdevs şāh şān (17) olup Óamza’ya du‘Àlar eyledi. “İy server 

çünki bu diyāra (18) geldüñ. Bunda temāşagāhlar ġayret çoúdur. Birúaç gün (19) burada ārām 

idüñ. Sizüñle ãoóbet idelüm.” didi. Óamza n’la [133b/1] diyüp rıżÀ virdi. Andan yine bunlar 

‘işrete başladılar. Óamza (2) baş úaldurup “İy şehriyār şol úarşuda görinen mil (3) nedür ve 

neden ötüri binā eylemişler. Şehzādeye ãordum (4) òaber virmedi. Luùf idüp siz söyleyin.” 

didi. Firdevs (5) şāh şen şādmān iki renk rÿy tebdīl olup (6) elem ıøùırāba düşdi. “İy gözüm 

nÿrı neylersin bir nesneden (7) ötüri yaptırduú. Size bilmek lāzım degül ãafāmıza māni‘ (8) 

olur.  Ḳo muúayyed olma.” didi. Óamza “Yoú şāhum luùf eyle (9) bize aãlın beyān eyle. 

Elbetde murādumdur.” didi. Firdevs şāh (10) gördi, olmaz men‘ itdi. Gice Óamza óÀriã olup 

ziyāde (11) iúdām ider, dönüp eyitdi: “Gözüm nÿrı birúaç yıl vardur ki (12) buraya yaúın 

yirde bir ejderhā peydā oldı. Ḳaddı yüz úulaç (13) var. Ola başı kenbde benzer. İki gözleri 

úalúan gibi (14) ol ejderhā gāhi bir gezerek bu cānibe gelür. Ùaşrada her ne (15) bulursa atdan 

adamdan vesā‘ir óayvÀnÀtdan dem çeküp (16) bir loúma idüp yudar. Andan gene mekānına 

gider. Ol cānibde (17) bir maġara vardur. Anda mekān idinmiş. Bize çoú elem virdi. (18) 

Birúaç def‘a ‘asker cem‘ idüp üzerine vardıú. (19) Yanuna varmaġa úādir olamaduú. Ol 

bizüm çoú adamımuz[134a/1] ve ùavarımuz helāk eyledi. Áòir ferāġat eyledük ammā ol gāhi 

(2) añsuzın bu cānibe gelüp çoú ãaúatlıú ider oldı. (3) Biz de müşāvere idüp böyle üç yirde 

birer mil dökerek (4) birbirinden ıraú her birine adamlar úoyup bekçiler ùa‘yin (5) eyledük. 

Gözedirler her úaçan öteden ejderhÀ óareket (6) idüp bu cānibe yürürse üçünci milde 

bekçilerin (7) kösleri vardur çalarlar. İkinci milde olanlar işidür. (8) Anlar da kösleri çalarlar 

evvel ki milde olanlar işidüp (9) anlar daòı kösleri urdılar. Vilāyet òalúı da işidüp (10) 

bilürler. Ùaşrada neleri varsa içerü çekerler. Nióāyet (11) birúaç ãaúat ùavar ùaşrada bıraàurlar. 
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Ejderhā (12) anları yudup andan gider. Birúaç gün óużur iderüz. (13) İşte ol milin aãlı budur.” 

didi. Óamza hemān iki dizi (14) üzere gelüp “Behey şāhum çünki böyle bir óāl vardur. 

Baña(15)niçün dimezsiz. Aãıl bize lāzım olan budur ki öyle yerimüzi (16) cÀnavarı úatl idüp 

bu diyārı şerrinden emīn ideyüz.” (17) didi. Firdevs şāh “İy gözüm nÿrı onuñla insÀn (18) 

muúābele olup ceng eylemek emr-i muóāldür. Bir mil yirden (19) dem çeküp eger úahramān 

olursa da bir dem de yudup [134b/1] yoġ ider veyāóud zehiri ãaçar ḳarşusında ùaş (2) olsa 

yaúup kül ider sen ise daòı ejder cengü nedür (3) bilmezsün göre işidicek cengine ùālib olduñ. 

(4) Úorúarum bir òaùÀ olur da úıyāmete dek ‘ālem bize ùÀ‘n (5) iderler ki şöyle nev-cüvān 

nev-ôuhūrı ecilin ejderüñ (6) aġzına atdı diyeler.” didi. Óamza eyitdi: ‘‘İy şehriyār elem 

(7)çekme hemān du‘āñ bizümle olsun. Óāúdān ümidüm budur. (8) inşÀ‘allāh bu øa‘if elóāl 

olan bendesine Òudā-yı (9) müte‘āl fırãat vire ol mevzi úatl idüp bir alÀy (10) biçāre úavmi 

şerrinde úurtaram.’’ didi. Firdevs şāh (11) “Òoş sen bilürsin ammā gitmesen eyü idi.’’ didi. 

(12) Óamza “Yoú elbetde ben aña gitmeyince olmaz giderem. Hemān baña (13) úulaàuz 

virin.” didükde begler biz de böyle gidelüm mi? Ne úadar (14) ‘asker getürürsin didiler. 

Óamza eyitdi:‘‘ Ejder cengine (15) ‘asker neylersiz bunda oturup du‘Àyla meşàūl oluñ. (16) 

Ben varup  Òudā fırãat virirse helāk iderem. Eger (17) ol beni helāk iderse benüm selāmum 

atama er göresiz’’ (18) didi. Bunlar gāmgīn oldular. RÀvi eydür. Çünki Óamza (19) ejder 

cengine gitmek muúarrer oldı. Ol gice haôır olup [135a/1] ãabÀó yirinde ùurup emr eyledi. Bir 

raòş-ı isóāúı eyerlediler. (2) Ālātı óarbüñ úuşanup raòşāna süvār oldı. Ol maóal (3) Lendühā 

“İy dilāver ben senden ayrulmam böyle giderim.” didi. (4) Óamza “N’ola sen bilürsin 

gidelüm.” didi. Hemān ‘Ömer Ma‘dī (5) Server bende giderem, diyüp yirinden ùurdı. Óamza 

aña da (6) icāzet virdi. ‘Ömer ‘Ayyār daòı ôāhir biz de òiõmetdeyüz (7) diyüp sermuzelerün 

giymege başladı. Andan bunlar dörd (8) kişi olup úulaàuz alup evvel ki mile doġru (9) 

çekildiler. Bu òaber çünki Úārun’a irişdi. Şād olup (10) eyitdi: “Diyek imdi bunlar óÀôır olup 

fırãat zemānıdur. (11) Degmede Óamza ejder cenginden ãaġ úalmaz biz de ‘askerine (12) 

uralum ḳılıcı òuãÿãā Lendühā ve ‘Ömer Ma‘dī ve ‘Ömer ‘Ayyār (13) böyle kimseler sÀ‘ir 

yine de i‘tibār diyüp óÀôırlanup (14) ùurdılar. İşte bunlar bunda bu ùarafùan Emīr-i murāduñ 

(15) giderken evvelki mil beraber yine geldi. Ol milde olan (16) didebānlar gördiler ki üç 

süvār ve bir piyāde şehir (17) ùarafından gelüp irdiler. Geçüp ejderhÀ ùarafına giderler. (18) 
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Ammā bu diyār adamına benzemezler. İkisi kÿtah úadd ammÀ (19) ikisi bÀlā úadd òuãÿãa 

Lendühā’nuñ başuñ ol yüce [135b/1] milden bu úadar yuúaru gider. Bunlar ta‘accüb idüp 

birbirine baúup (2) eyitdiler: “Bunlar nÀãıl adamlardur teóī kimselere benzemezler de 

(3)ammā ‘aceb ejder aóvālin işitdiler mi? Ola hele bir yol (4) söyleyelüm, görelüm ne dirler. 

Şāyed misÀfir olup bu ejderi (5) bilmezler ola.” diyüp hemān bir uġurdan feryād idüp “İy (6) 

adem oġlanları úanınıza susadıñuz mı? Ölüme úarşu (7) gidersiz. Öñiñüzde olan ejderüñ 

vaãfıñ işitmediñüz mi? (8) Anuñ dem çekmesine yerlü ùaşlar taóammül itmez. Lā-büdde 

úoyar. (9) Aġzundan çıúan zehir ateşine ùaġlar deryālar taóammül itmez. İmdi (10) siz üç-dört 

adam neyleseñüz gerekdür. Aña bir loúma olmayup (11) nefesünden erirsiz.” didiler. Óamza 

eyitdi: “İşitdik biz de (12) anuñ için giderüz ki varup ol ejderi öldürüp (13) sizi böyle 

beklemekden úurtaralum.” didi.‘Ömer Ma‘dī eyitdi: (14) “İy dilāver gel şol sevdādan ferāàat 

eyle. Ol didükleri (15) üzere ise nice ceng olur. Göz göre kendüni yanar ateşe (16) atmaú da 

ne ‘ālem vardur.” didi. Óamza eyitdi: “Yā ‘Ömer Ma‘dī luùf (17) eyle, bize elem virme var 

dön bārgāhında ãafā ide ol (18) hem baùùÀl kimsesin óin maóalde bize ayaú baġı olursun.” (19) 

didi. ‘Ömer Ma‘dī “Yoú Server öyle dime, biz kendümizden [136a/1] geçtük. Saña acırum. 

Böyle bir olmaz yirde øāyi‘ olup (2) gidesün diyü.”  Óamza, “Yoú beni severseñ var çadura 

(3) git.” didi. ‘Ömer Ma‘dī’nüñ geldigüne pişmÀnlıġı vardı. (4) Óamza da böyle iúdÀm idecek 

girü dönüp gitti. (5) Andan bunlar üçi çekilüp gitdiler. İkinci mile geldikde (6) anda olan 

bekçiler de bunları çaàrışdılar. “Bre adamlar (7) nireye gidersiz. İlerüde şöyle bir ejder 

vardur.” (8) diyü çoú dürlü òavfünāñ sözler söylediler. Áòir (9) LendühÀ eyitdi: “İy Server gel 

kerem ile dönelüm. Şol (10) úadar adam hiç òayra yormıyorlar, varup buña bir ġayrı (11) 

tedbīr tedÀrik idelüm. Böyle olmaz adam degül ki ceng (12) idesüñ. Bunuñ cengi muòÀlifdür.” 

didi. Óamza eyitdi: “Ya (13) LendühÀ saña bu söz lāyıú degül idi. Zírā er olan ölümüñ (14) 

añar mı? Ya bize äāóibúırān diyü niçün dirler. Böyle yirden yüz (15) döndirdikden ãoñra kişi 

äāóibúırān olur mı? Cān viremeyince (16) cānān ele girmez. Hele ġayrısı söylese bu sözi ‘ayb 

(17) degül idi. Ammā sen mertebe-i äāóibúırān ne oldıġın az-çoú (18) añlarsun. İmdi kerem 

ile sen de dön git.” didi. Lendühā (19) “Be hey Server lā vāllāhi ben ölümden úorútuġumdan 

ötüri [136b/1] söylemem nióÀyet bilürsin seni sevdigümden ãaúunurum. (2) Tek saña bir øarar 

olmasun ben úuluñ senüñ yolunda (3) varayum ejder ile ceng ideyüm ya budur ki bir yüz 
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aàardum (4) ya budur ki senüñ uàrunda helÀk olam. Andan ãoñra (5) neylersen eyle benüm 

gözüm görmez.”didi. Óamza eyitdi “Bilürüm (6) beni seversin ammÀ luùf gerd ile beni kendü 

óÀlime úoyun (7) yalñuz giderüm var sen ‘askerde otur baña du‘À (8) eyle görelüm aóvÀl nice 

olur.” diyüp and virdi. LendühÀ (9) ‘Àciz olup evvel daòı söyledi gene peşimÀn oldı. (10) Áòir 

aàlıyurak girü dönüp kendi gitdi. Bu ùarafdan Óamza (11) ‘Ömer ile çekülüp gitdiler üçünci 

mile geldikde anda (12) daòı bekçiler óayúırup “Gitmeñ adamlar ejderhÀ maúasına 

(13)geldiñüz helÀk olursız.” dediler óadd-ı zÀtında gördiler. (14) Ol ãaóranuñ otları kurumuş 

aàaçları da yanup (15) kubkuru olmuş. Bu kez èÖmer de vehme düşüp ufacıú (16) ufacıú 

gezinmege başladı. ZírÀ birer uylar ider. Ḳulaàuzlar (17) daòı bunda geldi. “Gene artuú ilerü 

git dimeyüz işte şol (18) kÿhuñ nıãfında bir maàara vardur. EjderhÀ ol maàarada (19) yatur.” 

didiler Óamza icÀzet virdi anlarda döndiler. [137a/1]  Bu kez işte èÖmer de yalñuz úalup 

çekinmege başladı. Óamza(2) “Nedür ‘ayyÀr sen de úalmaú mı istersin imdi úal.” didi (3) 

èÖmer eyitdi: “Benüm işüm úolay öyle bir óÀl olursa (4) ben úaçar úurtulurum ammÀ sen nice 

idersin.” didi (5) Óamza eyitdi: “Oralar ma‘lÿm ammÀ hele onlar gitdi sen de (6) bu arada 

ùurup beni gözet üç kere na‘ra ursam gerekdür (7) bir ejderhÀ buluşduúda bir de cenge 

başladıúda birde ejderi (8) öldürdükde bunu‘ üzere üç na‘ram gelürse bilesin ki (9) ejderi úatl 

iderüm ammÀ böyle olmayup ‘aksi vÀúi‘ (10) olursa ‘askere varup òaber viresin ki başları 

ḳıydın görsünler.” didi. ‘Ömer ‘ayyÀr da ol mil  (12) yanında úaldı. HemÀn Emīr-i MerdÀn tek 

tenhÀ tevekkül óaú idüp(13) ol ejderüñ mekÀnına doàrı revÀne olup ol úadar (14) gitdi ki 

ejderüñ gezdigi yerlere geldi.  Bu kez ejderüñ  (15) úoòusu raòş-ı isóÀú alup burnu òorladup 

ayaàı (16) ile eşinüp er gelmege başladı. Óamza eyitdi: “Ey raòş-ı (17) mübÀrek sen de mi 

bize büyü fÀlaú idersün. İşte hele (18) yÀranlarum cümle bizi terk itdiler. Sen de böyle itmek  

(19) inãÀf degül idi ya diyüp serverüñ bir ‘aceb gücüne [137b/1] gelüp gözleri yaşıyla doldı. 

Birúaç adım daòı ôor (2) ile sürdü gördü at daòı vefÀ itmedi. Áòir atından (3) devrilüp andan 

atın saàırısına bir tÀz yana çarpdı. (4) Át götü acısından úıçları atup úaçup gitti ‘Ömer’üñ 

yanına uàrayup geçüp gitdi. ‘Ömer bunı görüp (6) ‘aceb nedür aãlı Óamza daòı ejdere varası 

olmadı ya bu (7) atı niçün úaçırdı diyüp ‘aúlıyla buldu ki at daòı (8) işlemedi. Óamza da 

úoyuvirdi èÖmer bunda, öte de (9) ise Server-i ‘Àlem atuñ der-miyÀn idüp simurà var (10) 

ejderüñ yatduàu maàaranuñ üzerine ùoàru çekildi.  (11) Üç mil yer úaldıúda gördü. Ol 
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maàaranuñ içinde (12)  úara gazel tütünler göge direk direk olmuş. Meger ejderhÀnuñ (13) 

nefesi idi. Óamza bu óÀli görüp cÿş òurÿşa gelüp (14) bir na‘ra-ı AllÀh-u Ekber şöyle óayúırdı 

ki ol ãaóra öñü óiãÀr (15) dürlü dürlü ãadÀlar virüp zemīn zamÀn güm güm atup (16) zelzele 

velveleye geldi èÖmer ol na‘ra-ı işidüp bildi ki (17) henüz Óamza ejdere buluşdı ammÀ ejder 

de añsuzın (18) bu na‘ra-ı işüdüp bilindi ve gözin açup ãaóraya (19) baúup gördi. Bir cÀnlu 

úımıldar kendüye doàrı [138a/1] sürüp gelür. HemÀn bir yol maàara miåÀl aàzın açup (2) bir 

dem çekdi ki Óamza anı gördi. HemÀn yanında olan òar- (3) òaşak ve sünüñ dıraòt 

yuvarlanup ejderüñ aàzına (4) gitdi. Óamza der sende bre yüb yüzi üstüne yıúıla (5) yazdı. 

Kendüni divşürüb ayaúların zemīne ùayayup(6) bir zamÀn ãapan demiri gibi yeri yarup gitdi. 

Bir yerden (7) ejder de bir yol aàzın yumup ãıkdı gördi şikÀr (8) yoú dişine vÀfir ùaş doúundu 

ùaşra püfkürüp (9) andan baúup gördi. İstedügi şikÀr ãaórÀda ùurur (10) úaúyup bir dem daòı 

çekdi. Óamza ayaúlaruñ yire muókem (11) ùayamışdı. Şöyle kim dizleri dik ayaúları yire (12) 

gömülüp anuñla daòı olmayup yeri yararaú gördi. (13) Ejderüñ aàzına gideyorur hele òara 

ayaúların bir yerlü (14) úayaya rÀst getürüp muókem ayaúların ùayayup artuú (15)ilerü 

gitmedi. EjderhÀ yine aàzında ta‘amasın bulamayup (16) ùaş ùoprak bulup ùaşra püfkürüp yine 

naôar idüp (17) gördi. Ol adam yine úarşusunda ùurur ve iki úaúdı (18) yıldırım gibi şÀḳdı. 

Birkez daòı ḳuvvetlü dem çekdi. Óamza’nuñ (19)bir dizi yire gelüp iki pençeleri zemīne 

gelüp az úaldı ki [138b/1]yuvarlanup ejderüñ aàzına gitdi. Server àayret idüp (2) iki eliyle ol 

ùaşa ãarıldı. El úıããa ejder Óamza’yı (3) almayacaú şöyle àışàırdı ki aàzındÀn pÀrem pÀrem 

ateşler (4) çıkup dünyÀyı ùutdı. Çünki şikÀrın eylemedi yerinden (5) ùurub kemer kemer olup 

òaşm ve kín ile Óamza’nuñ (6) üzerine yürüdi. Emīr-i MerdÀn gördi ejderüñ başı (7) óammÀm 

úapusuna beñzer ve iki gözleri iki meş‘ale (8) gibi yanar. Bir heybetle gelişin vardur ki gören 

adamuñ zehresi (9) cÀn olur. Óamza bu óÀli görüp daòı ejder cengin görmedi (10) idi. Şaşdı 

gÀh úılıca yapışur gÀh neyzene. Ol óÀlde (11) anı gördi üstÀdı óaøret Óıøır ôÀhir olup (12) 

Óamza’nuñ eline üç oú ile bir yay ãundı eyitdi: (13) “İy dilÀver al bu oú ile ur kim helÀk 

idesin (14) sÀ‘ir nesne kÀr eylemez ve yanına varılmaz.” didi. Gözinde (15) nihÀn oldı Server 

Şükr ü YezdÀn idüp hemÀn ol (16) tīrin birine kemÀne úoyup alnına bir oú urdı. Oú (17) kÀr 

etmiyüp girü ãıçradı. Óamza bir ÀvÀz işitdi ki(18) gözinden urdu. Bu Server bu kez óaøretüñ 

bir oúuñ (19) daòı kemÀn zihne úoyup ejderüñ saà gözine bir oú [139a/1] şöyle urdu ki 
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úafasın yarup çıúup gitdi.  Ejder (2)bu acıyı görüp bir yol zehrüñ úusup Óamza üzerine (3) 

atdı. Óamza bir cÀnibe atladı, zehir yire inüp neye ùokundu (4) ise yaúup kül eyledi. Yiri 

úaynatdı Óamza bir oú (5) daòı atup sol gözin çıkardı. Bu kez ejder dar aàzın (6) açup 

yürüdigi Óamza’yı yuda. Server bir oú atdı ki (7) aàzından urup ol daòı úafasından çıúdı. 

Ejder (8) artuú helÀk olacaàı bilüp nÀgÀh kendüni mizÀna (9) alup getürüp Óamza’nuñ üzerine 

atdı. Server cÀn  (10) óavliyle getürüp kendüyi bir cÀnibe atdı. On iki (11) adım yire düşdi 

ammÀ ejder Óamza’nuñ ùurdıàı (12) yire öyle ùokundu ki zemīn şaúú olup bir ‘aôím hendek 

(13) oldu. HemÀn Óamza bir cÀnibe çekülüp gitdi zírÀ duydı ki (14) ejderüñ zehri kendüye kÀr 

eyledi. “äuya irişem (15) yoòsa beni helÀk ider.” didi. Yerinde ejder dögne (16) dögne  helÀk 

oldu. AmmÀ yeri hendek hendek idüp (17) vucÿdun cümle rize rize eyledi. Birden Óamza 

ãuya (18) gelüp biraz alın yüzün yuyup içdi oturayum dir(19) iken ‘aúlı gidüp bir cÀnibe 

düşüp yatup úaldı [139b/1] ammÀ bu ùarafdan èÖmer ‘AyyÀr olgün ikindi zamÀnınadek (2) 

ãabr idüp gördi Óamza’nuñ na‘raları geldi ammÀ kendü (3) ôuhÿr etmedi ‘aceb aãlı ne ola 

diyüp ilerü (4) varup gördi. Bir nesne ãaóranuñ ortasında depe (5) depe olup yatur. Bu ne ola 

diyüp yÀb yÀb yıàın (6) geldi gördi ejder ölmüş. Yüzin gözin yire sürdi(7) çoú şükürler eyledi 

ammÀ Óamza meydÀnda yoú ‘aceb nice (8) oldu. Olakim helÀk olmaya ve dolaşarak başı 

ucuna (9) gelüp gördi. Ejderüñ gözleri yoú ammÀ başı künbede (10) beñzer göñlünden eyitdi, 

kemÀlüñ gitse vucÿdu (11)nice icÀdı úalur er ölür adı úalur at ölür (12) meydÀnı úalur, diyüp 

ol ölmüş ejderüñ gerdanına (13) bir teber öyle urdu ki ùob gibi yire bıraúdı. Andan arayaraú 

(14)gelüp ãu kenÀrında Óamza’yı buldı. LÀya‘úıl yatur bildi ki (15) ejderüñ zehri sürura ùaşır 

idüp böyle ölmüş. (16) Meger muúÀddem ŞÀhdan alduàı tiryÀk-ı faruúdan bir (17) miúdÀr 

kendü de alıúomuşdı, belki bir zamÀn lÀzum olur (18) diyü. HemÀn teziyye çıúarup Óamza’ya 

koòulatdı. Andan elin (19) ayaàın oàarak ‘aúlı başına geldi gördi.  ‘Ömer ‘AyyÀr  [140a/1] 

başun dizine almış oġar “Nedür bu óāl ‘ayyār baña n‘ldı?” (2) didükde ‘Ömer eyitdi:‘‘İşte 

ejderi öldürüp buraya (3) gelince ejderüñ zehri teåīr idüp düşüp (4) úalmışsun.” didi ve ol 

tiryÀkdan birāz ezüp içürdi. (5) Serverüñ sussuzluġu gitdi. Andan enbiyan-ı kerāmedi (6) 

ùa‘Àm çıúarup yidiler. Şükrün didiler. ‘Ömer ‘Ayyār eyitdi: (7) “Áferin ‘Arab eyü cigerdÀrluk 

idüp böyle ejderi (8) öldürüp cihānda eyü nām úodun ammā ben de bir eyü yararluk (9) 

eyledüm ki olmaz.” didi. Óamza “ ‘Ayyār neyledüñ görelüm söyle.” (10) didükde ‘Ömer 
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eyitdi: ‘‘Seni  arayuraú ejderi varup gördüm (11) öldürmüşsün yatur bende bir teber urup  

başuñ gövdesinden (12) ayırup yire bıraúdum.” didi. Óamza “Áferin eyü baóÀdurluk 

eylemişsin (13) sen öncelin ejderüñ gerdÀnuñ bir teber ile çıkarasuñ’’ (14) didi. Andan ‘ayyār 

var raòşum getür. Evvelde bize bí-vefāluú (15) idüp  bıraàup gitdi, didi. ‘Ömer de n‘la diyüp 

çıúup (16) gitdi. Aòşām idi. Óamza da ol arada úaldı. Ezin (17) cānib Rāvi eydür. Meger 

yirinden Úārun,‘Acem cāsuslar (18) úomışdı ki Óamza’nuñ ejder ile cengi nice olur diyü. (19) 

Evvel ‘Ömer Ma‘dí gelüp bārgāhında ‘işrete oturdu. [140b/1] “Niçün döndüñ?” didiler. 

“Óamza istemedi elbetde dön, didi. (2) Ben de döndüm.” didi. Ammā Lendühā ol arada bir 

zamÀn añladı. (3) Görelüm Óamza’nuñ aóvāli nice olur. äoñra yine eyitdi: (4) “Óamza 

äāóibúırān’dur. Anuñ óaúúından gelür. Ben varup ‘askere (5) gideyüm.” diyüp revāne oldı. 

Ammā yalñuz yol yā gelüp (6) bir cānibe gitdi. Birazdan begler gördiler ki Óamza’nuñ (7) atı 

úaçaraú ve ayaġuñ sürüyerek geldi. Begler şaşup (8) ‘aceb ne óāl oldı diyüp úorúdılar. Ejder 

Óamza’yı (9) helāk itdiyse yā bu raòşı nice úurtuldu. YÀ Lendühā (10) nice oldı. Hele ‘Ömer 

‘Ayyār  òod çabuú kişidür öyle (11) bir teólike yirine varmaz ya ne óāl oldı.” diyüp óayretde 

(12) úaldılar. Seyf-i ‘aúıl kimesnedür eyitdi: (13) “Begler elem çekmeñ at ejder cengine 

varmaz. Emr-i Merdān (14) anuñçün úoyı virmişdür. İnşā’allÀh kendüsi saġ (15) ve esendür.” 

didi. Bunlar àām-kîn olup bu elemüyle úaldılar. (16) Ammā bu òaber Úārun’a irişdi gide 

óarÀmzÀde hemān cümle (17) ‘askerine òaber idüp óāôır oldılar. Aòşām (18) olduúda ‘asker-i 

İslām ġāfil yaturken úırú biñ (19) kāfir ‘askeri her cānibden na‘ralar urup úılıç úoydılar. 

[141a/1] Begler bu óāli görüp cān başlaruna sıçradı. Giyinüp (2) atlaruña süvār olunca çoú 

kimesne zaòmdār olup (3) niceler helāk oldılar. Herkese başu úıyusu oldı. (4) Úārun mel‘ÿn 

rāst geldigü dilāveri kimüñ zaòmdār (5) ve kimüñ şehid eyledi. ‘Ömer Ma‘dí ise şarābı çoú 

(6) içmişdi. Atuna biñüp bir cānibe gitdi. ŞÀh niçün (7) görememiş ‘asker ‘aceb şaşúunlıḳ 

oldı. (8) Ol demde ‘Ömer ‘Ayyār çıúa geldi. Bu óāli görüp “Hay (9) mel‘ÿn Úārun ne ‘aceb iş 

itdin. Ùuramadı (10) ben de şimdi Óamza’yı getüreyüm sen de göresüñ óālini (11) nice olur.” 

diyüp birúaç beglere buluşup “Bre Óamza ãaġdur. (12) Ejderi öldürdü. ŞaşmÀñ herkes çÀdırı 

(13) öñünde ùurup gelen düşmÀnı men‘ idüp diyüp (14) hemān Óamza’nuñ atın alup èacele ile 

Óamza’ya gelüp (15) “Server işte aóvāl şöyle Úārun senüñ atunuñ (16) boş geldigün görüp 

ejderhÀ seni helāk eyledi (17) diyü ‘askeri baãup úılıç úomış meded yetiş mel‘ÿn (18) ‘ālemi 
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òarÀbe virdi.” didi. Emīr-i Merdān àazabunuñ alup (19) bir yol at arúasuna gelüp ‘Ömer’i 

öñine úatup [141b/1] sür‘atiyle gelüp gördi. Ortalıú böyle hemān bir kez na‘ra (2) urup “İy 

Úārun bí-dín işte ben geldüm. Cān elümden (3) úanda òalÀã ider. İy mel‘ÿn sen eski 

düşmÀnlıàa (4) daòı bıraúmadık mı ùur imdi. İy La‘īn didükde Óamza begleri (5) server 

ÀvÀzundan bilüp şükür-Yezdān eylediler ve Úārun (6) ‘askeri ile muókem cenge ùurdılar 

ammā Úārun-ı bí-dín (7) añsuzın bu na‘rası işidüp ‘aceb bu na‘ra Óamza’nuñ mıdur? (8) 

Yoòsa begleri óíle mi iderler ammā Óamza olursa da (9) olsun òarca ābād gice içünde belki 

fırãat bulup (10) úatl iderüm diyüp hemān na‘rası gelen cānibe at (11) suvardı. Bu maóalde 

Óamza tekrÀr bir na‘ra daòı urdu. (12) Úārun-ı La‘īn daòı işidüp “İşte benüm Úārun 

neylemeġe (13) úādirsin.” diyüp úılıç çeküp üzerine sürdükde (14) Óamza “Hey La‘ín sen 

misin bu ne işdür ki idersin? (15) Seni baña yoldaş úoşmışlar iken sen ikide (16) birde baña 

ve sipāhime düşmÀnlıú idüp böyle óareket (17) idersün. Yā şimdi elümden nice úurtulursuñ.”  

(18) diyüp òışmıyla at sürüp kişi yoldaşuna úaãd (19) ve òıyānet itmek nice olur. İmdi gör 

diyüp irişüp [142a] (1)Bir eliyle úılıç ùutan bil kendüñ żabù idüp ve bir eliyle ãuratına (2) el 

arúasıyla bir êarb nice urdı ise aġzundan (3) burundan úan tufānuñ gibi atulup ayaúları 

rikābında (4) çıúup zemīne naúş aldı. ‘Ömer ‘Ayyār mel‘ÿnu bende (5) çekdi. Bu maóalde 

Lendühā ve Firdevs ŞÀh ayrışup (6) Úārun ‘askerün ortaya alup úarmaġa başladılar. (7) 

KÀfirler bu óāli görüp amÀn çaġrışdılar. “Bizüm ne (8) günÀhımuz vardur. Biz emir úuluyuz.” 

didiler. Óamza işidüp (9) bunlara amān virdiler. Begler gelüp äāóibúırÀn kadmende (10) 

başuñ úoyup servere du‘Àlar eylediler. Çoġı zaòmdār (11) idiler. Óāú Te‘alā bizi server sensüz 

eylemeġe. Bu mel‘ÿn(12) bizi ġāfil bu óāle getürdi. Óāúú’a şükür hele itdügin (13) buldı. 

Kemend úaøÀya giriftār oldı.” didiler. Bu maóalde (14) Firdevs şāh ilerü gelüp ejder 

aóvālinden òaber (15) sordı. Emīr-i Merdān devletinde  “İy şāh bugün Òuda (16) vucÿdı 

dünyÀya gelmedi ki döndi.” diyince cümle begler (17) ve Firdevs şāh şād olup servere taósin 

idüp (18) du‘ālar eylediler. Ba‘de Server buyurdı. Úārun mel‘ÿnu (19) meydÀna getürdiler. 

Emīr-i Merdān “Bre mel‘ÿn benden ne [142b/1] kemlik gördüñ ve ben saña neyledügüm ki 

sen baña böyle òiyānet (2) idersin yā şimdi kendüni nice görürsin.” (3) didükde La’ín aġlayup 

“Benüm günāhum nedür? İşte Şāh (4) ve Baótek emriyle eyledüm. Onlar baña ola kim bir 

yirde fırãat (5) düşürüp úatl idesin diyü Şāh fermÀn virdi. (6) İşte kendü òaùùı ile úoynumdadur 
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çıúarup görün (7) bende anların sözine uyup òaùā eyledüm. EstaġfirullÀh (8) bir daòı 

itmeyeyüm eger bir daòı òıyānet ve úaãd idersem (9) bilā-amān kes başumu, bir sözime daòı 

‘amel itme.” diyü (10) tażarru’lar eyledi. ‘Ömer ilerü gelip úoynundan ol úaġıdı (11) çıúarup 

gördiler. Mel‘ÿnuñ sözi ãaóīó, ol (12) temessük olan úaġıduñ yazısı Şāhuñ kendü òaùùı (13) ve 

mühridür. ‘Ömer ve ‘Ömer Ma‘dī bunu görüp ġışş oldılar. (14) “Ma‘lūm oldı ki bunuñ úız 

virmek murādı degüldür. (15) Anuñ mÀla ne iótiyācı vardur ancaú seni ãavuşturup (16) bir  

yirde vucÿdunı adem itmege çalışır. Bu ma‘kūle óílebāz (17) adamuñ sözine niçün ‘amel 

idersin. Minnet-i Òudāya (18) bu mel‘ūnlara böyle mudara itmeden eline tíà (19) alup bunlara 

ur úılıcı zor pazu ile al mühri [143a/1] geç otur ãafā ile.” didiler. Emīr-i cihān “Hayr bu söz 

(2) degüldür eger ki söz sizüñdür ammā yoú anuñdur (3) maóalli vardur zírā ben 

Nÿşírevān’uñ etmegin yiyüp çoú (4)iósÀnuñ görmişizdür. Şol úadar ãabr iderem ki (5) ol baña 

úılıç çeke ondan ãoñra iş úolay olur. Ol daòı (6) ma‘lÿmdur ki bu óíleler fi’l-cümle Baótek 

mel‘ÿnuñdur. (7) Bir gün ol da bulur neyleyelüm ammā mel‘ūn işte yine (8) bu def‘a yine seni 

āzād iderem velākin şöyle ki bir (9) daòı òiyānetüñ ôuhūra gele bi-Rabb-i Ka‘be  ve zemzem 

at (10) üzere bulınursam  öldürmeyince inmeye ve eger yirde bulınursam (11)öldürmeyince 

binmeyem.” diyü and içüp buyurdı, bendin (12)aldılar. La‘ín gelüp münāfıúāne ayaġına düşüp 

(13) ‘özrin diledi ammā Emr-i Merdān yüzine baúmadı. (14) La’ín merdud olup ‘askeri içine 

geldi gördi. (15) On biñden ziyāde kāfir úılıçdan geçmiş zaòmdÀruñ (16) óesābı yoú. NióÀyet 

bir iş de göremedi. Eleminden (17) köpüre yazdı iki def‘adur ki işüm başa varmadı, 

(18)üçünci de  bilmem óāl neye müncer olur, diyüp ġam ile (19) úaldı. Bu cānibden begler ve 

Firdevs Şāh oġlu [143b/1]Firuz şāh bil-cümle binüp ejderhā seyrine varup (2) gördiler. Fi’l-

óaúiúa ölmüş, düşdigi yeri (3) çarpına çarpına óendeú óendeú idüp ùaġ pāresi gibi yıġla (4) 

úalmış. Óaú Te‘ÀlÀ’nuñ ãan‘una ve Óamza’nuñ cigerdÀrluàına (5) óayrÀn olup taósin 

eylediler. ‘Ömer ‘AyyÀr ġarra alunup (6) “Başu bizüm elümüz emegüdür.” didi. Añada Àferín, 

didiler. (7) Ba‘de ejderüñ bÀz mühre bulup andan arúasından (8) başdan başa yüzüp bir úayış 

çıkarup kemend (9) bükdüler. Ondan ol maġara içine girip seyr-i temāşa (10) iderken Úayùāsi 

Yunāni’nüñ definesini buldılar. (11) Şöyle ki nióÀyet yoú, cümlesin ùaşra çıúarup (12) bir 

baòşını Firdevs Şāha virdi, bir baòşını (13) ‘askere virdi, bir baòş kendü için òazine yıġladı. 

(14) Andan öküzler götürüp ol ejderi ‘araba ile götürüp (15) AnùÀúiyye úapusunuñ üzerine 
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zencir ile aãup (16) tÀriò úodılar.  Ahālí memleket Óamza’ya du‘Àlar eylediler (17) ammā 

Úārun-ı La‘ín, Emīr-i Merdānuñ baóÀdırluġuna óasedinden (18) helāk mertebesine varup bir 

nāme yazup Şāha (19) ve Baótek’e işte aóvāl şöyle oldı ve ben şöyle [144a/1] eyledüm iki 

def‘a eylemeden iş gelmedi beni ùutdı, (2) helāk ideyazdı güçle úurtuldum. Üçüncide bu yolda 

(3) nār-ı nÿr yoluna ve Şāh uġruna baş ve cān virmem (4) müúerrerdür diyüp Şāha gönderdi. 

Kendü yine fırãat (5)  gözlemege başladı. RÀvī eydür: Bu ùaraftan Emīr-i ‘Arab (6) Firdevs 

Şāha yüz ùutup “İy Şāh-ı ‘ālem şimden (7)ãoñra icāzet virüñ def‘-i ãiúlet idelüm òuãÿãā (8) 

gün aòşÀmludur úaidliye ãoóbet óarÀm dimişler. (9) Bí-Óamdÿllah bunda geldügümüzde 

óikmet varmış fÀ‘ideden (10) óāli olmadı, şöyle bir muzibüñ şerrinden MüslümÀnları (11) 

òalāã idüp sizüñ gibi rūşen-i ôamīr òiõmetinde bulunduk. (12) Ma‘zÿr olun Şāhum.” diyüp 

destūr ùaleb idince (13) Firdevs Şāh du‘À idüp “N’ola oġlum icāzetdür òoş (14) gidersün 

ammā luùf ile üç günceğiz eglenüñ misÀfir- (15) imüzsin şehre varalum sarāyumuzda øiyāfet 

idelüm bir (16)  òāã baġumuz vardur anda  ‘işret idüp birbirümüze ‘arż-ı (17) muóabbet 

idelüm olsun bu dünyānuñ beúāsı yoúdur.” didi (18) Óamza “N’ola Şāhum varolam.” diyüp 

icāzet virdi. Firdevs Şāh (19) yerinden ùurup varup úal‘aya girüp [144b/1] kendü òāã sarāyın 

döşedip tezyīn eyledi. Meclis (2) muhayyā idüp oġlun Óamza’ya gönderdi. “Var Óamza’yı 

(3) da‘vet eyle gelsün.” didi. Firdevs Şāh oġlu Firuz (4) şehzāde, Óamza’ya gelüp pederi 

selāmuñ tebliġ idüp (5) cümle begleriyle sizi biyürsunlar.”  didi diyince Server (6) n’ola diyüp 

andan Firuz Şāh öñlerine düşüp (7) şehrüñ içinden geçüp çoú ‘acÀib ve ġarayibler temāşa (8) 

idüp  óaùù-ı õātında yer yer kemerler, ùāúılar envÀ‘i dürlü naúşlar (9) ve bir ‘aôím ùaġı óiãÀr 

idüp içine almışlar. Çünki (10) sarāya geldiler, Firdevs Şāh úarşu gelüp ta‘ôīm ile (11) Serveri 

cümle begler ile getürüp ãadr-ı ‘aliyye geçürdi. (12) ‘Arab dilāverleri ve Lendühā ile Hind 

Serverleri (13) Yunān Bahādırları İstefanos, úarındaşı Testefanos bölük (14) bölük òalúa 

òalúa meclis úurup oturdular. (15) Dürlü dürlü kebāblar ve püryānlar ve envÀ‘i gūne miyveler 

şukūfeler (16) ile meclisi zeyn idüp andan sim-i sāk sākiler (17) Sa‘id-i Siminlerin ãıġayup 

ellerine billūr ve zerrīn  (18) ãüraóiler ve la’ín piyāleler alup ùavşan úanı ba‘de (19) ehl-i 

meclisin devr itdürüp ãunmaġa başladılar. [145a/1] Andan úaùÀr úaùÀr sāzendeler ve 

gūyendeler gelüp (2) meclis kenÀrına diz çöküp sāz söze dem-sāz (3) olup anda onlara ãafÀlar 

baòş eylediler. (4) Hevāya kimse uymazdı, mekrini deliúanluluú (5) itmezdi meger mi 
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güzeller ùaşra çıkmazdı. Óaremden (6) meger servi seói baġ irmeden göge aġmaz idi. (7) Bir 

maôlumuñ āhı meger ‘Àşıḳların dūd-ı siyāhı (8) işte bunlar bu õevúli ol gün ol gice nısf-ı (9) 

leyl olunca ‘işret idüp andan herkese cāme (10) òÀb ãolunup cümle begler òÀb varup rÀóat 

oldılar. (11) Ammā Firdevs Şāh äāóibúırānı òāã baġına götürüp (12) on iki pāyeli bir kemer 

köşk üzerinden şāhāne (13) cāme-òÀb bıraàup Server ola maúām-ı dil-kuşāda (14) úarār idüp 

rāóata vardı. Çünki ãabÀó oldu (15) bunlar cümlesi yerinden ùurup meclis tazeleyüp (16) yine 

‘ayş u ‘işrete ve bezm-i ãafāya meşàūl oldular. (17) Ammā RÀvi eydür: Meger Firdevs şāhuñ 

bir cemīle bir (18) maóbube úızı var idi. Adına Meryem Bānu dirlerdi. (19) Nice kimseler bu 

úızı Firdevs Şāhdan isterlerdi [145b/1] yoú daòı zamÀnı vardur diyüp ta‘allül iderdi. Óikmet-i 

(2) ÒudÀ bu kere òÀùrına bu óatır eyledügü úızuñ Óamza’ya (3) vire. Zírā böyle dāmād ele 

girer degüldür, diyüp vüzerāsıyla (4) müşāvere idüp onlar da ġÀyet ma‘úuldür diyüp Şāhuñ 

(5) bu fikrin begendiler. Ondan bunlar yine ‘işret iderken (6) Firdevs Şāh eyitdi: “Oġlum 

Óamza senden dilegüm vardur. (7) ‘Aceb söylesem sözimüz geçer mi ola?” didi. Server al 

başı (8) üzere úoyup “Buyuruñ Şāhum görelüm söziñüz niçün geçmez.(9) Eger úādir isem cān 

baş üzere.” didi. Firdevs Şāh te‘kid (10) idüp “Ḳorúarum sözimüz geçmeye şol úadar begler 

içinde (11) óācil olayuz.” didi Óamza kısm-i yād idüp “Behey Şāhum (12) niçün böyle 

buyurursız, sözi bi-Rabb-i Ka‘be eger úādir olduġum nesne (13) ise diriġ etmem. Meger úādir 

olmayun.” didi. Firdevs Şāh eyitdi: (14) “Murādum budur ki bir cemīle úızum vardur 

maóbublar arasında (15) óayli mümtÀzdur. Dilerüm ki ol úızı cÀriyelige úabūl eyle. (16) 

Senüñle baba oġul olalum.” didükde Óamza’nuñ levni müteġayyir (17) olup eyitdi: “ İy Şāh 

bu ‘aceb olmaz teúlifdür. Zírā ben (18) óālÀ NÿşírevÀn’uñ úızı Mihr-i Nigār’a ‘Àşıḳ Àvāre olup 

(19) ondan ötüri bu úadar derd çekdüm zehirler nūş eyledüm şimdi [146a/1] óālÀ bu 

zaómetleri andan ötüri çeküp gezerüm. İmdi (2) kerem eyle incinme benüm anuñla ‘ahdum 

vardur ki ondan evvel  úız(3) almayam ben bu işi iòtiyÀr edemem, ġayrı murāduñ var (4) ise 

söyle elümden gelürse edeyüm.” didi. Firdevs (5) Şāh eyitdi: “İy nÿr-u didem NūşírevÀn saña 

úız virmez, (6) sözim ùut. HemÀn bunu al senüñle ata oġul olalum. (7) Dínden úaçma òuãÿãā 

yemīn itdüñüz meger úādir olursam (8) murāduñ óāãıl idem didük.”didi. Óamza eyitdi: “Yoú 

Şāhum (9) buña aãlÀ úādir degülem ġayrı ne emr idürseñ cān başum yoluna fedā ammā bu 

didügin olmaz.” didi Firdevs Şāh (11) gördi sözi geçmedi. Ziyāde elem çeküp maózÿn oldu. 
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(12) Ol gice bir rivÀyetde Óıøır ‘aleyhisselÀm geldi, bir rivāyet (13) cedd-i Óaøret-i İbrahim 

‘AleyhisselÀm geldi eyitdi: (14) “Gözüm nÿru Firdevs Şāhı ziyāde incindürdüñ var göñlün 

(15) òoş eyle. Ḳızın alup nikāó eyle Mihr’den ãoñra gördüñ (16) ol arada ôuóura gelecek 

óikmet vardur.” diyüp vāfir (17) naãióat eyledi. äabÀó olduúda Óamza uyanup Firdevs (18) 

Şāhuñ dívÀnına gelüp bu aóvāli söyledi. Firdevs Şāh (19) şād olup bu úadar ulular arasında 

Meryem Bānu’yu Óamza’ya [146b/1] ‘aúd-ı nikÀó eylediler. Óamza da Mihr’i aldıúdan ãoñra 

Meryem Bānu (2) daòı alacaú oldu, òadimleri gelüp Meryem Bānu’nuñ anasına (3) müjde 

úıldılar ve Meryem Bānu bunu işidüp derÿnuna ateş (4) düşdi. Ol da Óamza’nuñ hüsn-ü 

cemÀli işüdüp úulakdan (5) ‘Àşıḳ olup gice ve gündüz derd sırrında idi. Bu òaberi (6) daòı 

işitdügi Óamza’ya atası kendünü virmiş ammā ba‘zı (7) zamān gelüp alacaú olmuş nióāyet 

buña ‘Àşıú nice ãabr (8) eylesün vuãlatuñ meded midür ister ‘Ömer ise (9) ol zamāne 

úatlanmaz işte Meryem Bānu dívÀneye döndi. (10) Andan òaber aldı ki yārın żiyāfet tamÀm 

olur. Óamza ùaşra (11) bārgāhına çıúar, kendü óasretle úalur. Hele ne óāl ise (12) aòşÀma dek 

ãabr idüp aòşÀm olduúdan nice (13) idecegi bilmezdi. Gözüne uyku mı gelür göñlünden 

eyitdi: (14) “BÀrí úabūl olsa varup bir kez yüzin görsem òayāli ile (15) göñlüm eylesem.” 

diyüp āòir hemān yerinden ùurup giyinüp (16) úuşandı ve cümle vucÿdun cevÀhire ġark 

eyledi. Ondan (17) sarāy dívÀrından aşup Óamza’nuñ yatdugu òāã (18) baġa geldi. Ayın bedir 

olduğu zamānlar idi, gele gele Óamza (19) yatdugı taót öñine geldi. Aydınlık baġuñ içi 

gündüze [147a/1] beñzer insÀn úısmından hiç kimse yoú. Güller açılmış (2) bülbüller şakıyup 

öterler. Meryem BÀnu bí-iòtiyar taótuñ (3) üzerine çıḳdı gördi Emr-i Merdān cāme-òÀbında 

(4) arúası üzere yatmış uyur. Yaz güni olmaġla úolların (5) yorġanda ùaşra çıúarup sinesin 

açmış. (6) Ol gül rāòları üzere şÀhdāne inciler gibi dāne dāne (7) derlemiş. Bunda bir hüsn-ü 

cemāl vardur ki cihānda mislü  (8) bulınmaz. Meryem Bānu Serverüñ böyle güzelligin görüp 

bí-hūş (9) olup bir zamān ùayanup úaldı. Güçle ‘aúlı dirü (10) fikir eyledi. ‘Acaba kendüm 

bildürsem mi ammā úorúaram úabūl etmez, (11)beni rüsvÀy ider ve ãoñra hiç úabūl etmez. 

Hemān eyüsü (12)ãabr itmekdür göre yedi iúlím Şāhuñ úızı Mihr-i Nigār (13) úaç yıldur ãabr 

ider daòı vÀãıl olamadı, diyüp dönüp (14) gitmek istedi yine eyitdi: “Baġa geldük bir gül 

úoparalum.” (15) diyüp diledi ki Serverden birúaç puse kenÀr ide hemān (16) yāb yāb gelüp 

Emīr-i Merdānı úoçup iki úolların  boynına (17) ùolayup bir bir yanaġından öpüp ve bir de 
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yanaġından (18) öpüp ondan ùudaġı dudaġına alup öperken anı gördi. (19) Óamza óarekete 

gelüp vucÿdu ditremege başladı ve bir yol Óamza da [147b/1]  bir cānibe dönüp Meryem 

Bānu úoçup ãıúup lebinden (2) öpmege başladı. Meryem Bānu hay ùuyuldu ancaú eyü hele (3) 

yavuzlanmadı dirken Óamza bu óāliyle ditreyerek uyòuya (4) vardı. Meger Óamza’da 

vÀka‘sında Mihri Nigārı görüp (5) hezār nÀz ü işve ile gelüp úoynına girdi. Birbirine (6) 

ãarulup öpüşüp úoçuşup ve ditremesi bu (7) idi ki rāvi eydür Emīr-i cihān o zamān on altı (8) 

yaşına úadem baãup bāliġ olup ol óalde iótilÀm vÀúi‘ (9) oldı. Ol idi vucÿdu lerzān oldu ki bu 

kez Meryem Bānu (10) gördi. Óamza uyanmadı. Ol úadar óareket  uyḳusu arasında (11) imiş 

meded imdi duymadan gideyüm vuãlat ise ancaú (12)olur. Hemān ol maãlaóat úaldı bir gün ol 

daòı olur. (13) Bu úadar olsun diyüp yine yāb yāb Óamza’nuñ úucaġından (14) kendüni 

uġurlayup taótından aşaġı inerken Óamza uyana (15) geldi gördi yanında kimse yoú ammā 

yaz güni (16) olmaġla ayaġundan ùon yoġıdı gördi buùınuñ (17) arası rÿsvāy olmuş. Döşege 

bulaşmasun diyü (18) bir silecek nesne aradı bulamadı. Meger Mihri Nigār bir yer (19) ãırmalı 

yādigār destimāl işleyüp bir rivÀyette [148a/1] Óamza Hind’e gitdügi zamānda virmişdi. Bir 

rivÀyette bu òarāc (2) cem‘ine çıkduġu zamānda Şāhdan icāzet alup (3) Mihre buluşup ve 

du‘ālaşdıúda ol yādigār destimāli virüp (4) “Yā Emīr bu destimāli eline aldıkça bu derdmend 

çāreye ki (5) òÀùır-ı şerifiñüze getüresiz. Zírā sen Hindistān’da iken (6) ben bunu gözyaşıyla 

işleyüp ùuraram.” demişdi. (7) Óamza da cānı gibi ãaúlayup úoynundan çıúaramaz idi. (8) Ol 

maóalde hemān ol destimāli eline girüp anuñla silindi. (9) Döşek içine bıraúdı Meryem Bānu 

da gördi. Óamza uyanup (10) úımıldanmaġa başladı ùuyula diyü teziyye taótuñ altına 

girüp(11) ãaúlandı. Óamza yine uyusun da gideyüm, didi. Meger Mukbil-i (12)Zerrīn  kemer 

ol araya yaúın yirde yaturdı. Serveri çaġırup (13) “Yā Muúbil gel.” didi Muúbil geldi. Óamza 

eyitdi: “Şöyle bir óÀl (14) vÀúi‘ oldu. Mihri düşümde gördüm mu’aneke iderken (15)inzāl 

olmuşam, ġusul lÀzım geldi. Al şu esbābı diyüp (16) döşekden úalúdı. Muúbil Óamza’nuñ 

esbābı götürüp (17) ol baġuñ içinde yer yer óavuølar var idi. Anda varup (18) ġusul ede bunlar 

getürdiler ammā bir yerden Meryem Bānu taótuñ (19) altından yine taót üzere çıúup 

óasretünden cāme-òÀba [148b/1]girüp yaãduġına yüzin sürüp úoòulayup giderken Mihrüñ (2) 

yaġlıàı eline girdi. Baúup gördi ki tuófetü’l-mülk bir (3) yaġluk gözler görmiş degül bÀrí bunu 

alÀyım yādigÀr idem (4) eglencem olsun. Óamza’nuñ sevgilüsine beñzer ki döşegine (5) almış 
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diyü úoynuna ãalup taótından inüp kendü maúÀmına (6) varup düşine girüp Emrüñ òayālin 

fikir ederek (7) uyudu. Vāú‘a görüp Óamza ile kendüni vāú‘asında (8) gerdek itmişler. Óamza 

ile cem‘ olup bu daòı inzāl oldı. (9)Bu şevúle uyanup gördi ki ortalık rüsvÀy olmuş. (10) Ol 

destimāli úoynından çıúarup bu da anuñla silindi. (11) Óamza’nuñ menisi maóal-i ma‘óÿde 

degdügi gibi men‘i cezb (12) idüp Úudret-i Óak ile Meryem Bānu’dur óāmile oldı. (13) Ol 

destimāli yuyup  kendi de ãaúlayup úodu. (14)Beriden Óamza Muúbil ile varup óavuøda ġusul 

eyledi. (15) Andan cāme-òÀbına gelüp yatdı, irtesi destimāli (16) aradı ki Muúbil’e virüp 

yudura pāk eyleye bulamadı. (17) ‘Aceb nice oldı bunda òod-yād kimse gelmedi. (18) Mihri 

NigÀr ãoñra bize elem çeker, diyüp çoú aradı ammā (19) úanda bulur ol gitdi gidenler ile 

Firdevs Şāha da [149a/1] anmadı. Belki òāùırına bir yer gele ve nice ġulÀma cefā ola (2) diyüp 

ferāġat eyledi. Ondan żiyāfet tamÀm olmuşdu, Óamza (3) begler ile Firdevs Şāhdan icāzet 

alup (4) bārgāhına gitdi. Birúaç gün daòı yol tedāriki görüp (5) bir gün Firdevs Şāh ile vedā‘ 

idüp cümle ‘asker (6)ile Úārun bile úandasın Yunān şehri diyüp (7) çekülüp gitdiler. İşte 

beriden Meryem Bānu Óamza’dan (8) óāmile úalup bundan bir oġlu olacakdur. Adına ‘Ömer 

(9) bin Óamza-ı YunÀnī diyeler ‘aôím BahÀdur úopar bir maóalde (10) Óamza zaòmdÀr olup 

‘asker-i İslām ziyāde ıøùırÀbda (11) iken gelür yetişür, imdÀd idüp ‘aôm-i òiõmetinde bulur. 

(12) Maóallinde beyān oluna bu ùarafdan äāóibúırān-ı ‘Álem bir gün (13) Yunān şehrine 

geldi. Yunān’dan murÀdına şimdi (14) Úonya didükleri şehirdür. Şāhına ‘Aden Şāh (15) 

dirlerdi. Aña da Şāh’dan ve Baótek’den nāme gelmişdi ki (16)Óamza ol cānibe òarÀc nāmına 

göndermişdür.  MurādmÀl (17) degüldür hemān yanumuzdan ãavduú anda vardıúda neyler 

(18) iseñüz idüp ola kim bir óíle helāk edesiz. Eger bir (19) óÀliyle ele getürüp úaùl idecek 

olursañ saña [149b/1] çoú ri‘āyet olunur dimiş idi. Óamza geldi (2) ‘Aden Şāha òaber oldı 

cümle begleriyle úarşu (3) çıúup buluşup görüşüp ta‘ôīm ve tekrīm ile (4)getürüp 

úondurdular. Ondan sarāyına gelüp nüzÿl ü ni‘met (5) gönderdi. İrtesi ‘Aden Şāh yine Emīr-i 

Merdān’uñ (6) bārgāhına gelüp “İy äāóibúırān òoş geldüñ  diyārumuz (7) úudumüñüz ile 

müşerref úılduñ. İmdi bu cānibe gelmene (8) sebeb nedür? Elbetde bir òiõmete geldüñüz 

buyruñ  ÀgÀh (9) olalum, ondan her ne ise yerine getürelim.” didi. Server (10) buña ri‘āyet 

idüp taóta çıúardı ni‘met yinüp (11) şerbetler içüldüúden ãoñra Emīr-i Merdān Şāh emrüñ 

(12)çıúarup Seyf-i Zul-yezen eline virüp okudu (13) dimiş ki “İşte bu yıl dāmādum Óamza-yı 
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äāóibúırānı (14) òarÀcın cem‘ine ta‘yīn idüp gönderdüm, muòÀlefet (15) itmeyüp óükm 

itdigün diyārın òarÀc cem‘ idüp (16) teslīm idesüñ. Eger muòÀlefet iderseñ ol  (17) sizden 

güçle olur ãoñra siz bilürsiz.” dimiş (18) ‘Aden Şāh “El baş üzere úoyup n’ola Emīr 

Şehriyāruñdur (19) virirüz. Sa‘Àdetle birúaç gün eglenüñ bizde òarÀc [150a/1] mÀlın cem‘ 

idelim ‘askerde diñlensüñ siz de Yunān (2) diyārın seyr ü temāşa idüñ.” diyüp Óamza’nuñ 

yüzine (3) güldi. Server de “Òoş n’ola.” diyüp úarÀr eyledi. (4) ‘Aden Şāh da úalúup gitdi. 

RÀvī eydür, meger bu (5)ÓarÀmzÀde óílekÀr óerif idi. Sarāyına geldi (6) evvelince Úārun  

ÓarÀmzÀdeye òaber gönderüp da‘vet (7) eyledi. Úārun gelüp buluşup óÀl òÀùır ãoruşdılar. (8) 

‘Aden Şāh eyitdi: “İşte ben úaãd ile Óamza’nuñ (9) yüzine gülüp böyle inandırdum murÀdum 

bir óíle (10)itmekdür ammā nice idelüm.” Úārun eyitdi: “Bilmem nice (11) eylerseñ eyle 

Şāhuñ ġayet murÀdıdur ammā  (12) ãaúın bir òoşça debrin  yanında bir ‘Ayyār vardur. (13) 

Pek çoú bilür, buluùdan nem úapar. Òíle ki  duyar (14)ise ãoñra  müşkil olur. Óamza’nuñ 

cānına òod (15) ne ‘asker óÀ’il olur ve ne úal‘a ùÀúat getüre (16) bilür. Göre Lendühā gibi 

diyü kendüye nice tesòīr (17) eylemişdür. Aña göre tedārik gör.” didi ‘Aden Şāh (18) eyitdi: 

“Ben anuñ tedāriki görüp ùururam úal‘a (19) úapısunuñ ortasında bir úuyu úazdurup [150b/1] 

üzerin  belürsüz idüp Óamza’yı sarāyına da‘vet iderüm. (2) øiyāfet baóānesiyle ol úuyuya 

düşüp helāk (3) iderüm.” Didi. Úārun bu tedbīri begenüp “Áferín eyü (4) tedbīr eylemişsin. 

İmdi ol óālde baña da òaber vir ki (5) ben de ‘askeriyle óāøır olup ‘Arab ‘askerin ùaşrada 

(6)tíàden geçüreyüm.” didi. ‘Aden Şāh eyitdi: “Ben saña (7) òaber gönderürem ve Óamza 

úuyuya düşdigi andan (8) bilesün ki úal’a úapısunuñ üzerinde tütün (9) iderüz.  Hemān sen de 

ol ‘alÀmetden bilüp ur tíàı.” (10) didi. Úārun n’ola diyüp çıkup gitdi. Beglerin cem‘ (11) idüp 

bu aòvÀli cümlesine bildürdi. Onlar da eli altında (12) olanlara òaber virüp tenbīh eylediler ki 

óāôır olalar. (13) Bunların ‘Àúil olanları “Bu Úārun ‘aceb uãlanmadı (14) ammā bu def‘a 

úorúaruz helāk olur.” dirlerdi. Bunlar (15) bunda ammā bu ùarafdan Şāh Merdān ve Lendühā 

ve ‘Ömer (16) Ma‘dī vesā‘ir begleriyle ‘işret idüp māl cem‘ (17) olur gelür diyü úatlanurlardı. 

Ammā öte ùarafdan (18) ‘Aden Şāh-ı La’ín bir gice úal‘anuñ iki úapısınuñ (19) ortasında bir 

úuyu úazdırdı. On beş úulaç derin [151a/1]  idi, andan üzerin úamışlar ve incecik çubuúlar (2) 

ile gerüp ve üstüne eski óaãırlar örtüp daòı (3) üstüne òāròārşāk ile örtüp belürsüz eylediler 

(4) ve ol úuyunuñ içine vāfir óarbeler ve süñü ve şişler (5) ãānçup degdiler ki Óamza içine at 
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ile düşdik de (6) ol ālātlere ãançülüp helāk ola ve úuyunuñ üzerine (7) aġır ùaşlar çıúarup 

yıġdırdıgı ve adamlar ta‘yīn olunup (8) Óamza çāha düşdikde hemān ol ùaşları yāġdıralar (9) 

daòı ol orada tütün ideler. İşte ol óarÀmzÀde bu (10) üslÿb üzere tamÀm óíle ve mekrin görüp 

óāôır (11) eyledi. Onda irtesi kendüsi gelüp Óamza’ı sarāyına (12) da‘vet eyledi, eyitdi: 

“Dilāver buyruñ ben muóibbiñüzüñ (13) sarāyına varup bu gicelik miómān olun nān nemek 

(14)yiyelüm ve hem mālı cem‘ eyledük size teslīm idelüm.” didi. (15) Óamza “Òoş n’ola 

da‘vete icābet lāzımdur.” diyüp yerinden (16) ùurdu müte‘ayyin begler óāôır oldılar.  Óamza 

Lendühā’ya baúup (17) “İy Merd-i Güzīn sen bunda bārgāhda begleriyle ‘işret (18) eyle 

iótimāldür ki Úārun’dan yine bir óíle ôuhÿr eyleye. (19) Òuãÿãā bezmde varacaġımuz 

kÀfirlerdür kim bilür ne mekirleri [151b/1] vardur. Zírā kÀfir müslümāna dost olmaz ne úadar 

ise (2) ‘adÀvet-i díniyyeleri muúarrerdür.” didi. Lendühā n’ola Server (3) bendeñüz bunda 

úalayın Úārun ne gelüpdür cānı var ise (4) hemān óareket eylesün görsüñ ne alur ãatar.” 

diyüp(5) Server-i Hindistān bir miúdār maġrur oldı. Hele Emīr (6) Merdān vesā‘ir begler 

süvār olup ‘Aden Şāh (7) öñlerince gidüp úal‘a úapusına geldiúde Óamza cümleden ilerü idi. 

‘Aden Şāh “Söz buyruñ ben ġayrı úapudan (9) ilerüce sarāya varup tedārik göreyüm.” diyüp 

ol (10)bir úuyuya gelüp dolaşup şehre girdi. Óamza da (11) úuyuya gelüp diledi ki içerü gire. 

Hemān altında olan (12)at ki òanuñ-ı İsóāú ‘Aleyhisselām idi bí-emrillah (13) Te‘ālā ùuyup 

ùura vardı. Server “Nedür aãlı iy raòş vefÀdaranÀ gördük ki böyle taót yolda.”  diyüp (15) 

üzengi gösterüp “İlerü.” Didi, ammā at bir adım ilerü (16) gitmeyüp ãaġ ve ãola atlayup yeri 

úoḳlayup òoruldamaġa (17) başladı. Óamza “Eyü temāşa bre ne oldı saña.” diyüp (18) daòı 

iúdām idince at gerüsine úaçup úıç ayaúlarınuñ (19) üzerine úalúdı. Óamza elden ‘ar idüp bu 

úadar [152a/1] kimse kimi yolda kimi óiãÀr üzere burclara yıġılup (2) kendüni seyr iderlerdi. 

Óamza’dur úaúıyup raòşa (3) maómuz eyledikde raòş-ı İsóÀú cān óavliyle bir yol öyle 

(4)ãıçradı ki öñ ayaúları öte cānibe, úıç ayaúları úapu (5) içine girüp toz úalúdı. Óamza 

óayúırup kendüni (6) atdan pertev idüp úarada bulındı ve atı çeküp ùaşra (7) aldı ammā ol 

úuyu üzerinde olan ùaşları Óamza úuyuya (8) düşdi diyü bir yerden ol ‘aôím ùaşları ol cāh-ı (9) 

belāya ãaldılar ve tütün yaúdılar. Beriden begler bu óāli (10) görüp diñele úaldılar ‘Ömer 

‘Ayyār bir kez atulup hemān (11) içerüde bulunup gördi. Óamza ãaġ sālim òanuñ (12) isóÀú 

üzere süvār olmuş. ‘Ömer ‘Ayyār şükr idüp (13) “Behey Server na-yāvuz ġaflet eyledüñ 
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bunların óílesini (14) duymadıú. Hele bu úadara şükr.” didi. Meger şehirde olan (15) ‘asker 

olan on biñ miúdÀr ‘askerin ‘Aden (16) Şāh pür silāó óāôırlamışdı ki ‘Arab ‘askerine (17) 

úılıç uralar. Adamlar úomışdı ki Óamza nice olursa (18) òaber vireler. Ol óerifler Óamza’nuñ 

òalāã olduġu (19) görüp segirdüp gelüp òaber virdiler. La’ín[152b/1] cān başına ãıçrayup 

óāôır olan ‘askerin Óamza’ya (2) óavÀle eyledi. Emīr-i ‘Arab bu óāli görüp bir sehmnāk na‘ra 

(3) öyle urdu ki úal‘anuñ dörd divārı ãarãılup (4) nice yüz seyirciler úÀl‘anuñ üzerinden armud 

gibi (5) dökülüp helāk oldılar. Zírā seyirciler çoú idi. (6) Şāhlarınuñ óílesinden ne òaberleri 

var. Vilāyetimüze (7) şöyle bir äāóibúırān gelmiş  görelüm diyü cān virirler (8) idi. Òuãÿãā 

Lendühā’nuñ vaãfını işidenler bir (9) aylıú yoldan  gelürlerdi  görmege. Andan Serverüñ (10) 

yanında bir úılıçdan ġayrı silāóı yoġıdı. Zírā ne (11) bilür óíle ideceklerin. Hemān na‘radan 

ãoñra Óamza (12) bir kez òışmıyla òanuñ isóāúı sürüp bir óerifi (13) sol eliyle kemerinden 

úapup siper idindi. Andan eline (14) úılıç alup bunları úırmaġa  başladı.  Beriden begler 

na‘rayı (15) işidüp bildiler ki Óamza cenge girdi. Hemān ‘Ömer Ma‘dī (16) atından inüp óiãār 

úapusuna ãarılup úanādların (17) úoparup úuyu üzere köprü idüp cümle begler üzerinden (18) 

geçüp Óamza’ya irişüp úafadÀr oldılar. Birer kÀfiri (19) úapup dilüp siper ve silāóların alup 

cenge başladılar. [153a/1] Ol on biñ kāfiri öñlerine úatup úırup Óamza ise (2)adamı adam ile 

çarpup óurd iderdi ve bir diri adamı (3) úapup úoluna alup elinde siper idüp tā rīze rīze olunca 

(4) ceng idüp ondan birin daòı úopardı. Bu üslÿb üzere (5) şehr-i Yunān içine ‘aceb úırÀn olup 

küffāruñ feryādı (6) āsmÀna çıúdı. Bunlar bu óāliyle cengde bu ùarafdan (7) Úārun-ı bí-dín 

Óamza çünki żiyāfete gitdi. Sürüp (8) Lendühā’ya geldi gördi ‘işret eyler gelüp oturdu. (9) 

“äafānuz dÀ‘im ola iy Server-i Hindistān  n’aceb (10) äāóibúırān  sizi bile götürmedi bizi òod 

adam yerine (11)úomaz ki böyle yerlere teklīf şunda biz de Şāhuñ (12) ãol úol pehlüvānı olsak 

gerek her yirde köpek  úadar (13) i‘tibÀrumuz yoú cümlesi gidüp bize teklīf etmedi.” didi. 

(14)Lendühā eyitdi: “İy pehlüvān Óamza’nuñ bunda ne ãuçı (15) var ‘Aden Şāh seni da‘vet 

etmek gerek idi. Ol (16) hemān Óamza’ya istedügin begleri al gel, didi. Óamza bir úaç (17) 

müte‘ayyin beglerin alup gitdi biz de bunda úaldıú.” didi. (18) Hele ‘işrete başladılar 

ÓarÀmzÀde ùolu ãunar baóÀnesiyle (19) şarÀba dāru úatup Lendühā’ya virdi. Lendühā 

bilmeyüp [153b/1]  içdi. Andan Úārun çoú ùurmayup Server “Hemān seni (2)ziyārete geldüm 

ben de varup beglerüm ile ‘işret ideyüñ (3)ãafāda olun.” didi. Lendühā “Òoş n’ola ãafā 
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geldüñ.” (4) didi. Úārun çıúup gitdi. Lendühā çoú eglenmeyüp (5) dār ü úattāl idi. Yetişüp bir 

cānibe ùayanup bí-hÿş (6) oldı. Ḳulları bunı mestāne oldı úıyas idüp (7)yaturu úodılar ammā 

Úārun-ı La‘ín öteye varup şād (8) oldı. İşüm rÀstdur diyüp yigirmi beş otuz biñ  (9) ‘askerin 

pür-silÀó idüp óāôır oldı. Hemān ki óiãār (10) úapusu üzerinden tütün ôÀhir oldugu görüp (11) 

“Bre binüñ.” diyüp kendü daòı süvār olınca Óamza’nuñ ol  (12) sehmnākuñ na‘rası işidüp hay 

taóúīú Óamza çāha (13)düşdi diyüp ol ġāfil oturup ‘işretde olan (14) ehl-i İslāmuñ üzerine 

yüriyüp na‘ralar urup (15) óamle eylediler. ‘Asker-i İslām añsuzın bu óāli görüp(16) “Nedür 

aãlı yine kāfirler tek  ùurmayup óíle etdiler.” (17) diyüp şaşdılar. Hemān binen binenüñ olup 

cenge (18) başladılar. Ammā  Úārun’uñ  öñine kim ùurur birúaçı (19) segirdüşüp  Lendühā’ya 

geldiler. Feryād idüp “İy [154a/1] Òüsrev-i Hindistān ùur yerinden ne yatacaú zamāndur 

küffār (2) yine bizi baãġun eylediler. Aãlā Lendühā uyanmadı elinden (3) ayaġından çeküp 

ãarãa gördiler çāre olmadı. (4) “Bre bu öldi mi yoòsa?” diyüp bıraġup gitdiler. Cānlarını (5) 

dişlerine alup cenge başladılar. Beriden Emīr-i ‘Arab (6) ‘Aden Şāhuñ sarāy úapusına gelüp 

sā‘ir (7) begler ise bölük bölük ãoúaúlarda kāfirleri öñlerine (8) úatup úırarlardı. Şöyle ki 

küffāruñ feryādı dünyÀyı (9) ùutdı. ‘Aden Şāh bu óāli görüp sarāy úapusıñu (10) úapatdı. 

Server-i ‘ālem irişüp Melik-i BehrÀm gürzi (11) ile öyle urdu ki úapunun bendleri sökülüp 

(12) ardına yıúıldı. Hemān diler ‘ālem-i arslan inine girer (13) gibi bir elinde úılıç bir elinde 

bir adamı siper edinmiş (14) anuñ da başı urulup úolları gitmiş ve gövdesi oú (15) úılıç 

zaòmından úalbura dönmiş kendü vucÿdı òod (16) adam úanından la‘l renk olmış bir heybetle 

geldigi (17) görenlerin zehreleri çāk olur.  ‘Aden Şāh bu óāli (18) görüp ölüm eri olup bir 

raòşa binüp Óamza’yı (19) úarşulayup dal úılıç olup benüm  ‘Aden Şāh diyüp [154b/1] dire 

bir tíà urdı. Server “Hay óílekār la’ín eyü elüme girdüñ.” (2) diyüp úılıcına tíà-i İsóāúı 

berāber virdi. ‘Aden Şāhuñ (3) úılıcı üç pāre olup bālcaġı elinde úaldı. Ondan (4) Server 

ġaøab ile bu da Şāhdur falÀn dimeyüp  (5) bir tíġ şöyle urdı ki ‘Aden Şāh da cān óavliyle (6) 

siper üzerine ġaddÀresin bāhem idüp úarşu (7) virdi. Ammā ne fÀ‘ide elinde ġÀddare ve siper 

dört pāre (8) olup bir rivāyetde baġlayup ‘Ömer  ‘Ayyār’a virüp getürüp (9) óiãār úapusı 

öñünde ber-dār eyledi. Şehir òalúı bu óÀli (10) görüp amÀn çaġırışdılar Óamza’dur atından 

inüp (11) ‘Aden Şāhuñ taótın úılıçladı. Sarāyda olanlar gelüp  (12) ayaġına düşüp amÀn 

dilediler. Beglere de òaber olup (13) sarāya cem‘ olmaġa başladılar. Andan Emr-i Cihān 
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‘Ömer’i (14) Lendühā’ya “Var bu aóvāli muştula.”  diyüp ‘Ömer ùabÀn götürüp (15) úal‘adan 

ùaşra geldi gördi bir hay huy ve bir cengdür ki (16) ‘ālem velveleye gelmiş ne ola aãlı, diyüp 

segirdüp (17) geldi gördi. Úārun ile ‘asker-i İslām ‘aôím (18) cengde hay pelíd göre Óamza’yı 

böyle ideceklerini (19) bilüp bu daòı içerüde olan cengi ùuyup baş [155a/1] úaldurmış “Yā 

Lendühā  nice oldı ola.” diyüp sürüp (2)Lendühā’nuñ çÀdırına geldi gördi Lendühā yatur 

‘āleminden (3) bí-òaber. ‘Ömer úullarına “Bre beni niçün uyandurmaduñuz (4) bu úadar ceng 

olmuş.” didük de onlar eyitdiler: “Çoú çalışdıú (5) olmadı bir óayli uyanmadı güyā ki ölüdür.” 

didiler  ‘Ömer (6) eyitdi: “Şarābı kimüñ ile içdi?” Onlar eyitdiler. “Kendü (7) begler ile içdi 

ammā Úārun gelüp bir faãıl ‘işret (8) idüp yine çoú ùurmayup varup gitdi. Ol gitdikden (9) 

ãoñra serverimüz çoú ùurmayup düşüp yatdı (10) bilmeyüz ne óāldür şarābı çoúça içdi gibi.” 

diyince (11) ‘Ömer intiúāl eyledi ki Úārun buña dārulu şarāb (12) virmiş. Hay la‘ín yavuz 

úalleş olur diyüp teziyye (13) acı bādem yaġı ile ãarıp sirke ile burnuna aúıtdı. (14) Lendühā 

öksürüp yerinden ùurdı.  ‘Ömer’i úarşusında (15) görüp “Ya ‘Ömer bunda neylersüñ úanı 

äÀóibúırānı niçün (16) bıraúduñ.” didi. ‘Ömer yine bunların murādı óíle eylemiş (17) işte 

aóvāl şöyle oldı. Óamza ‘Aden Şāhı (18) úatl idüp şehri øabù eyledi. Úārun da bunda 

‘askerlere (19) úılıç úomış göre ùaşrada ġavġāyı Óamza bunda seni [155b/1] bunda ‘askeri 

gözedesüñ diyü úodı. Sen ise (2) Úārun gibi düşmÀnuñ elinden şarÀb içüp böyle bí-hūş (3) 

olup yatursın.” didükde Lendühā’nuñ cān başına ãıçrayup (4) Óamza şimdi baña incünür 

diyüp “Bre tīz baña filüm óāôırlan.” (5) diyüp cübbe ve cevşen  giyüp gürzin úapup ùaşra (6) 

çıúdı  gördi ‘asker bir cengdedir ki ‘ālem ġavġā ile (7) dolmuş hemān şír-i siyÀhÀn  Lendühā 

bin Sa‘dān filine  (8) süvār olup bir na‘ra-yı AllÀhü Ekber şöyle óayúırdı ki nicelerin (9) 

zehresi çāk olup cān virdiler. Ùaġ ve ùaş lerzeye (10) gelüp dürlü dürlü ãadÀlar virdi. Úārun’uñ 

alÀyına (11) doġru filin sürüp cenge başladı. Úārun Lendühā’nuñ (12) na‘rasını işidüp “Hay 

nā-bekār Hind dārusı (13) ne tīz geçdi bir òoşça virmemişem şimdi buñunla óÀlimüz (14) nice 

olur ‘Aden Şāh ‘askeri de gelüp çıúmadı anıñla (15)  úavlimiz böyle degül idi yoòsa óílesin 

başa (16) çıúaramayup Óamza úurtulmasuñ.” diyüp kenÀr çizmege başladı. (17) Öyle bir óāl 

olursa úaça zírā bilür ki bu def‘a Óamza’nuñ (18) elinden òalāãa mecāl olmaz. İşte bunlar 

bunda cengde ammā (19) beriden ‘Ömer ‘Ayyār segirdüp Óamza’ya geldi. Úārun’uñ [156a/1] 

‘iãyānuñ òaber virdi. Server-i Cihān bu bed òaberi işidüp (2) şöyle úalúdı ki gözleri cihānı 
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görmez oldı. Hemān at (3) ãalup “Yā  ‘Ömer Ma‘dí sen bunda ùur, begler ile şehri (4) 

muóāfaôa eyle.  Ben varup ol mel‘ÿnuñ óaúúından geleyüm.”  (5) diyüp Hanuñ İsóāúı sürüp 

şir-i garraleyin úal‘adan (6) çıúup ‘asker olduġu yire geldi gördi. Lendühā (7) on iki biñ Hind 

‘askeriyle otuz biñ kāfir (8) ‘askerin bölük bölük  idüp úırar. Úārun’uñ (9) sesi yoú hemān 

Server-i ‘Álem bir na‘rayı cānistÀn urup (10) “İy Úārun-ı bí-dín şimdi cān almadan úanda 

òalāã (11) idesüñ. İy la‘ín úanı ‘ahd-i yemīnüñ nice oldı. (12) Bir daòı òıyānet itmeyecek 

idüñ. İmdi ben de ol (13) ‘ahdüñ üzerine yemīni bu def‘a seni úaùl itmeyince (14) ferāġat 

itmem er iseñ úaçmayup meydÀnuma gel. Vallā úaçmaú (15) ile elümden úurtulamazsuñ, 

öküz boynuzuna girerseñ.” (16) didükde Úārun Óamza’nuñ bu na‘rasını işidüp ‘aúlı (17) 

gitdi. Hay bunda daòı mı úurtulduñ imdi saña bu  (18) yaúında ôevāl yoúdur senüñ ma‘ínüñ 

úoy ancaú hay (19) Baótek nār-ı nÿr òışmına uġrasın ve şāhuñ daòı [156b/1] òānmānı òarÀb 

olsun Àòir-i kār bu yolda müft ãatulduú semerümüz (2) ile diyüp hemÀn bārgāhına gelüp bir 

miúdār naḳdiyyeden  (3) òiõmetkārlarınuñ  heybesine doldurup ve birer yügrük (4) raòşa 

süvār olup birer de yedek atlar alup úırú elli (5) tevābi‘ ile úamçıya bereket idüp bir cānibe 

ùutup úaçdı. (6) GüyÀ ki bir úuş idi uçdı. Ḳāfirler Kārun’uñ úaçdıġuñ (7) görüp “Yā biz niçün 

yoú yire úırıluruz.” Úārun bunlara cevÀb (8) viremedi. Belki Şāh ‘āciz olup bu yola ãalup (9) 

óíle irtikāb eyledi. Yā biz neylesek gerek diyüp fi’l-óāl (10) úaçan úaçanuñ olup bir dāne 

úalmadı. Óamza gördi Úārun (11) hiç baş göstermedi bildi ki kendünden úorúusından (12) 

úaçdı ne cānibe gitdügin bilmedi. ‘Ömer’e baúdı ki bir òaber alup (13) ardın sıra ‘Ömer ise 

úaçan kāfirlerin beytü’l-mālcılıàuñ (14) idüp úartını düşürürdi Àòir Óamza gördi ‘Ömer yoú 

(15) hemān ‘asker úaçduġı ùarafa at sürüp gitdi. (16) Yetişdigin úıraraú úoġaraú ol úadar gitdi 

ki artuú bir kimse (17) úalmadı. Úārun’a daòı irişemedi. Hele giderek bir (18) yirde bir úoca 

óerif gördi oturmış öñinde bir hegbesi (19) var ùurmayup ãoàan ile ekmek yir bir öküzi var, 

úoyu [157a/1] virmiş ve çifte şöyle ùurur. Server bunuñ yanına gelüp (2) “Ḳoca baba hīç 

buradan ‘asker geçdi mi?” didi. Ḳoca (3) Óamza’nuñ yüzine baúup “Nār-ı nÿr òışmına uġran 

(4) ãaġlıú gelmeye gitmeye idiñüz baña böyle ziyān eyledüñüz.” (5) diyüp sögmege başladı. 

Óamza “Ne yabana söyler bu bunamış  (6) úoca, ben saña neyledüm ki baña da sögersin. Ben 

anlardan (7) degülem, hemÀn ne cānibe gitdiler baña göster. Onlar  benüm òaãmumdur (8) 

óaúúından   geleyim  ve saña neylediler ki sögersin.”  didi. Ol (9) úoca eyitdi: “Bir faúīr Pīr 
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kişiyem dār-ı dünyāda bir çift (10) öküzcügüm  var idi. Anuñla çift sürüp geçinürdüm, (11) 

anlar gelüp öküzümüñ birini gözüm öñinde boġazladılar. Ben (12) aġlayup úaldum. Áòir 

içlerinden biri Úārun-ı ‘Acem dirler imiş (13) çıúarup cebinden bir altun virüp: “Aġlama var 

bir öküz (14) daòı al, biz seferden gelürüz.” diyüp öküzü pāreleyüp (15) torbasına doldurup: 

“‘Acele ile şol cānibe (16) gitdiler.” didi. Óamza bildi ki Úārun ve tevābi‘ dür óaô (17) idüp 

eyitdi: “İy Pīr getür imdi şol hegbeni (18) baña vir, varup senüñ öküzini boġazlayan óerifleri 

(19) öldürüp mÀllarını hegbene doldurup saña getüreyüm. [157b/1] Çoú öküzler ve ãıġırlar ve 

úoyunlar al ġanī olursın.” didi. (2) “Óerīf ne söyler bahÀne ile bir hegbem var anı da elimden 

(3) almaú istersin yürü şuradan var git ben hegbemi (4) saña virmem,” diyüp pek pek hegbeyi 

ùutmaġa başladı. (5) Óamza “Getür hay buñamış úorúma senüñ bir eski hegbeni (6)  neylerüm 

saña filori getüreyüm.” diyüp hemÀn nīze ile (7) hegbeyi úapup çeküp aldı. Óerīf virmeyeyüm 

diyüp (8) ãarılu gördi. Óamza ôor idüp elinden alup (9) revÀne oldı. Óerīf “Hay nār-ı nÿr 

òışmına uġra bir (10) hegbem var idi anı da baña çoú görüp tama‘ idüp (11) aldı.” diyü söge 

úaldı. Emīr-i Merdān at sürüp (12) bir püşte üzerine çıkup gördi. Úārun beş yüz (13) miúdÀr 

adam ile bir ãaórada úonup atlarını öte ãalup (14) kendüleri ol úocanuñ öküzi etinden yir yir 

ateşler (15) yaúup pişürürler ki yiyeler meger ki bunlar da ol úadar (16) úaçdılar ki atları 

yoruldı ùÀúatları úalmadı. Áòir tevÀbi‘ (17) eyitdiler: “İy pehlüvān nice bir úaçaruz bilürsin 

Óamza úaçan  (18) eri úoġmaz eger úoġsa çoúdan gelüp bize irişürdi. (19) ZírÀ anuñ atlarına 

menzil óÀ’il olmaz.” didiler. Úārun eyitdi: [158a/1]  “Öyledür ammÀ ol and içdi ki eger bir 

daòı òıyānet ider- (2) isen seni öldürmeyince ùa‘Àm yimeyim, ãu içmeyim ve (3) atımdan 

inmeyim diyü ol sebebden úorúarum ki ardumca (4) gelür imdi hemÀn bir miúdÀr diñlenüp 

yine tīz gidelüm bir selāmete (5) düşelüm.” dirken püşte üzerinden Óamza görine düşdi (6) 

“Bre at getürüñ.” diyince Óamza yaúın irişdi. Úārun (7) tevÀbı‘na eyitdi: “Bu úadar eyyāmdan 

berü ni‘metüm yiyüp gördüñüz (8) iósān bugün içündür imdi göreyüm sizi benüm (9) uġruma 

cān baş úalmayup bir iş göre bilesiz.” (10) diyüp istimālet virdi. Cümlesi birbiri üzerine 

úırılmaġa (11) ‘ahdleşdiler. Bu maóalde Úārun-ı ÓarÀmzÀde, Óamza’ya úarşu (12) gelüp “İy 

’Arab ne dimek istersin, gel berü böyle tenhÀ (13) yirde eyü elüme girdüñ.” diyüp Server’e 

birbiri ardınca tíà (14) óavÀle eyledi. Óamza men‘ idüp bir gürz öyle urdı ki (15) mel‘ÿnı zīr ü 

zeber eyledi, úulları bu óÀli görüp beş yüz (16) adam bir uġurdan at sürüp kimi Óamza’ya 
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óamle idüp (17) kimi de Úārun’ı atlandurup beş yüz óerif Óamza’yı ortaya (18) aldılar. 

Efendileri uġruna bir eyü úılıç semā‘ı eylediler. (19) Óamza da urdı bunlara úılıcı, Úārun 

bunlar cengde iken [158b/1] bir yana úaçdı ammÀ Óamza’nuñ öñine kimler  óÀ‘il olur (2) fi’l-

óāl ol beş yüz adamuñ çoġunı úırup sā‘iri (3) öñinden úaçdılar. Server gördi Úārun úaçup 

gider. (4) HemÀn at sürüp irişince Úārun bir ùaġ dibine gelüp (5) gördi Óamza irişdi ùura bre 

nā-merd òāin nereye (6) úaçarsın úanı senüñle ‘ahdümüz, böyle úaçmak ile elimden (7) 

úurtulur mısın?” didi Úārun gördi ùaġ içine at (8) işlemez hemÀn atından aşaġı inüp ùaġın ãarp 

yirine (9) doġru piyāde úaçdı. Óamza da atından inüp ardına (10) düşdi. Úārun cān óavliyle 

yalın ḳayalara ãarılup (11) ùurmayup çıúar. Óamza ise çıúamaz gördi òalāã olur (12) bir na‘ra 

şöyle urdı ki Úārun şaşup kendüni (13) ùaġdan aşaġı ãalıvirdi dönerek Óamza’nuñ öñine (14) 

geldi. La‘ín yirinden ùurup piyāde cān ‘azíz Óamza’ya (15) óamle idüp úılıçladı. Emīr men‘ 

idüp bunuñ gögsine (16) bir müşt öyle urdı ki aġzından burnından úan atulup (17) arúası üzere 

yıúıldı. Server Şāhuñ miåāl gögsi (18) üzerine úonup òançerin  ‘uryān idüp òímÀr úuyruàı 

(19) gibi ãaúalın úolına dola kim ol maóalde Úārun’uñ ‘aúlı [159a/1] gelüp gördi óāl böyle āh 

idüp aġladı. Óamza eyitdi: (2) “İy óasūd ü la’ín óasedüñüzden işte Àòir bu óāle (3) geldüñ. Bir 

gün olalum Güstehim didükleri la’ín ile  (4) Baótek ÓarÀmzÀdeyi daòı böyle pençe-i úahrum 

altına getürem. (5) İmdi bir nesne ile elimden òalāã olmazsın meger imāna (6) gelüp 

müslümān olasın.” didi. Úārun bildüginden (7) úalma “Ben dínümden dönmem.” diyü nice 

yave söyledi. Áòir (8) Server yavuzlanup başını köpek gibi kesip terkīye baġladı. (9) 

Úārun’uñ hegbesinde ne úadar altun buldı ise (10) alup ol ḳocanuñ hegbesine doldurup andan 

(11) çekilüp ol úocaya geldi. Hegbeyi virdi, úoca altunı (12) görüp ‘aúlı gitdi. “Bre gerçekden 

bu úadar altunı baña virdi mi?” (13) diyüp yine bayıldı. Óamza geçüp gitdi. Ḳoca sevincinden 

(14) hegbeyi omzuna urup öküzü öñine úatup evine geldi. (15) Òātununa muştuladı.  “Bugün 

şöyle bir óÀl oldı, elime (16)şol úadar altun girdi çift çubukdan úurtulduú. (17) Şehre varup 

bir ev alup artuú bezirgÀn olup ãafÀ ile (18) geçinürüz.” didi. Ḳarı da altunı görüp óaôô idüp 

Óamza’ya (19) du‘ālar eyledi. İşte bunlar bunda altun óesÀbında Óamza da [159b/1] ‘askere 

gelmekde ammÀ beriden çünki Úārun ‘askeri dāġladı (2) Óamza da  Úārun’uñ ardınca gitdi. 

Lendühā Úārun ‘askerinüñ (3) mÀl òazinelerini ve bārgāhlarını żabù idüp Óamza’ya (4) 

muntaôır oldular ‘Ömer ‘Ayyār daòı ol gün vāfir mÀl cem‘ eyledi. (5) Andan sürüp 
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Lendühā’ya geldi. Lendühā ‘Ömer’i görüp (6) “İy ‘Ayyār sen bunda neylersin äāóibúırān ile 

niçün gitmedüñ?” (7) didi. ‘Ömer eyitdi: “Ol Úārun ‘askeriyle ceng iderken (8) ben ayruldum 

bilmem nice oldılar, ôāhir Úārun úaçmışdur. (9) Evvelde ardına düşüp gitmişdür. Zírā 

hínludur,  úaùl (10) itmeyince olmaz.” didi. Lendühā “Yürü imdi úanda gitdiler bir  (11) yirde 

bir òatā olmasun, zírÀ bilürsin kāfirlerin işi meger (12) óíledür.” didi. ‘Ömer yirinden ùurup 

Óamza’yı arayuraú ol (13) ùarafı geşt ü gūzār iderken Óamza daòı köylü úocadan ayrulup (14) 

gelürdi. ‘Ömer úarşudan görüp segirdüp Serverüñ (15) úudumünde baş  úoyup görişdiler. 

‘Ömer gördi Úārun’uñ başı (16) Óamza’nuñ terkīsinde óaôô idüp “Ya Emīr ġazÀñ mübÀrek 

(17) olsun, buncalayın óílekārı úaùl idüp Baótek’in bir úanāduñ  (18) úırduñ.” didi. Óamza 

eyitdi: “Şol úarşuda ki köyü bir òoşca (19) nişÀnla anda seni göndersem gerekdür ve hem şol 

dipenüñ [160a/1] ardında Úārun’uñ tevābi‘ ile ceng eyledüm vāfir úırıntı vardı. (2) ‘Askerden 

birúaç ùavar ve adam alup varup ol malı (3) cem‘ idüp getürüñ.” didi ‘Ömer “N’ola imdi 

Server siz (4) bir miúdÀr gide ùuruñ varup ol ceng yerlerin bir miúdÀr (5) temÀşa idelüm yine 

size irişürem.” didi. Óamza ne bilsüñ (6) ‘Ömer’üñ işini yoluna çekildi ‘Ömer ùabÀn getürüp 

fi’l-óāl (7) ol  vÀdiye  geldi gördi beşyüz adamuñ silāó raòtı (8) ve esbābı, eşúāli yıàılup leş 

arasında yatur. ‘Ömer hemÀn (9) tīz-destlük idüp bunları fevri  ãoyup ne  naúdiye- (10) leri 

varsa aldı. Altun gümüş kısmından kendülerinde (11) ve atlarında bir şey úomadı. HemÀn 

demir ve sade yaġız at (12) ve adam esbābı úaldı sā‘irin cümle enbāne sepişdirdi. (13) Andan 

ol aradan  ùabÀn getürem Óamza’ya (14) neyledüñ, didi ‘Ömer eyitdi: “Be hey Server ne var 

anda ‘askerde (15) adam getürecek çāk şöyle neler var biraz ufaú tefek (16) buldum. Ben 

düşürdüm nesne úalmadı.” didükde Óamza ne söyler  (17) bu ‘Ayyār beşyüz adamuñ degmesi 

úurtulmadı ya anda olan (18) bu úadar altun, gümüş, riòatlar, úılıçlar ve muraããa’ siperler nice 

oldılar. (19) ‘Ömer eyitdi: “Òoş cüzi küllí biraz vardı anıda ben alup [160b/1] enbāne 

sepişdirdüm.” didi. Óamza “Eyü seyr yaḳında úoduñ (2) ‘Ömer işte ṭaàarcıàa úodum ol daòı 

dolmadı.” didi (3) Óamza inanmadı.  “Bre laùifeyi úo.” didi, bunlar söyleşerek (4) ‘askere 

geldiler. ‘Ömer ilerü gelüp Lendühā’ya ve beglere (5) müjde eylediler. Her biri şād olup 

‘Ömer’e vÀfir baòşiş   (6) virdiler. ‘Ömer’üñ ol gün yüzi güldi, vāfir şetāretler eyledi. (7) ZírÀ 

iki üç yirden eline vāfirdür emet girdi. Enbān-i kirāmenüñ (8) ba’ż yirlerin doldurayazdı. 

Andan bunlar äāóibúırāna (9) úarşu çıúdılar. İstiúbāl idüp buluşup  görüşdiler (10)  ta‘ôīm ve 
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tekrīm ile bārgāha hişÀme getürdiler geçüp (11)  yerinde úarÀr eyledi. Lendühā ve ‘Ömer 

Ma‘dí ve sā‘irleri (12) ġazan mübārek ola ya äāóibúırān eyü hele şu mel‘ÿnu  (13) 

úaçurmayup helāk eyledüñ, didiler. Óamza daòı Úārun (14) ile geçen mÀcerÀlarını óikāye 

eyledi bunlar ‘ucube úaldılar. (15) Andan Server ol gice çÀdırda úalup irtesi şehre (16) gelüp 

‘Aden Şāhuñ sarÀyına geldiler. MÀl òazinesini (17) żabù idüp bir rivāyetde ‘Aden Şāhuñ bir 

oġlu var (18) idi. İlyÀs nām anı taóta cülūs itdürdi ammā (19) bir rivāyetde oġlu yoġıdı Óamza 

ol köylü ḳocayı [161a/1]pādişāh itmek murÀd edindi. ZírÀ Óamza’nuñ óaúúında (2)  Şāhları 

taótdan indürüp zelīl-i ÀvÀre ide ve gedÀları(3)pādişāh idüp  taóta cülūs itdire denmişdür. İmdi 

(4) Óamza ‘Ömer’e  baúup “Ya ‘Ömer ‘askerden bir ikiyüz adam alup (5) Mukbil-i Zerrīn  

Kemer ile ol köye varup İlyās nām bir ḳoca (6)  vardur, ãorup bulun ‘Aden Şāhuñ tÀcın ve 

sÀ‘ir (7) libÀsını ol ḳocaya giydirüp  bir ata bindürüp öñine (8) düşüp getürüñ.” didi ‘Ömer 

n’ola Emīr äāóibúırān’uñ diyüp (9) ‘Aden Şāhuñ libāslarından ve atlarından alup kāfirden 

(10) ve MüslümÀndan beşyüz úadar adam alup Muúbil ile úalúup (11) gitdiler evvel ‘Ömer 

bunları Úārun’uñ ol helāk (12) olan beşyüz  tevābi‘nüñ dökülüp úalan esbāb (13) ve ālāten 

yaġmalamaú için ol ãaóraya uġratdı.  Beglerdür (14)  ol ganimeti cem‘ idüp aldılar gerçi 

çoúluú bahÀ ider (15) nesne yoġıdı andan ol köye gelüp İlyās pirí (16) ãorup evini buldılar ve 

úapusını çaldılar. Úoca (17) bunları görüp Úārun’uñ adamlarından ãandılar. “Hay (18) bunlar 

benden altunı almaġa geldiler.” diyü úorúusundan (19) bir ãanduġun içine girdi. ‘Avradı 

úapuya varup “Ne [161b/1] òaber?” didi ‘Ömer eyitdi: “Ḳocañ bunda mı? ‘Avrat bundadur.” 

(2) didi.‘Ömer var imdi söyle gelsün anınla işümüz (3)  vardur ana altun viren adam gönderdi 

bizi.” didi. (4) ‘Avrat içerü girüp gördi úocasını ãanduġa (5) girmiş “Nedür aãlı?” didi. Ḳoca 

“Meded iy òātun (6) anlar benüm öküzüm alup boġazlayanlardur. Altunı elümden  (7) almaġa 

geldiler ammÀ saúın bunda  yoúdur de, varup (8) gitsünler.” didi. Bunlar ùuraraú uãandılar 

yine úapuyu (9) çalup “Bre nice oldı úoca gelsün.” didiler. Bu kez (10) bunlar böyle diyecek 

‘avrat içerüden “Bunda yoúdur (11) gitdi.” didi. ‘Ömer “Ne söyler  bu ceyl nerden gitdi (12) 

bundan ġayrı bir úapuñuz daòı var mıdur ki gitdi (13) dersin tīz çıúsuñ bu úadar adam anı 

bekler.”  didi. (14) Ḳārı yoúdur diyü inkāra başladı ‘Ömer yavuzlanup (15) “Bre ‘avrat evvel 

bundadur didin şimdi yoúdur (16) dersin bu nÀãıl sözdür elbetde ben saña anı (17) 

buldururum.” diyüp úapudan içerü oldı ardınca bir (18) úaç adam daòı girdi gördiler úārı bir 
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ãanduú (19) üzerinde oturmış öregi işler ‘Ömer “Bre úanı [162a/1] úocañ nerde ãaúladuñ?” 

didi. ‘Avrat nār-ı  nÿr başıcun  (2) bu ãanduúda yoúdur dimege başladı ‘Ömer bilüp güldi (3) 

“İy ceyl úalú oradan óerif anda ancaú.” diyüp (4) ãanduġı açup úocayı içinden çıúarup ‘Aden 

(5)  Şāhuñ libāslarını giydürüp başına tÀcuñ (6) giydürüp andan ata bindürüp bu úadar adam 

bunuñ (7) öñine düşüp bir ‘aôÀmetle Yunān şehrine getürüp (8) ehl-i vilÀyet úarşu çıúup 

istiúbāl eylediler. Pes (9) İlyās Pir Óamza’yı göricek ayaġına düşmek diledi. (10) Óamza 

úomayup buña ri‘Àyyet  eyledi. Andan Taót-ı YunÀn’a (11) getürüp ‘Aden Şāhuñ taótına 

Óamza kemerinden yapışup (12) cülūs etdirdi. ‘Aden Şāhuñ vezirleri  begleri (13) gelüp 

cümlesi bunda bi‘at eylediler ve úānun (14) pādişāhı buña ögretdiler. Andan Óamza der bu 

vilÀyetden (15) aldıġı mÀlı Şāh için òazineye baġlayup óāôırladı. (16) Andan Seyf-i Zul-

Yezen’e emir idüp kendü aġzından bir (17) nāme yazup yolda ne işlediklerin ve   Úārun 

Óamza’ya (18) üç def‘a òıyānet eyledügi ve Àòir Óamza anı úatl itdügin (19) beyān eyledi ve 

ne miúdÀr òazine óāôır itdügin bildürdi. [162b/1] Anda mühür urup ‘Ömer’üñ eline virdi. “ 

‘Ayyār bu (2) nāmeyi Şāh-ı Nūşírevān’a virüp bizümle Úarūn (3) arasında geçen aóvāli 

óikāyet eyle, bize elem (4) çekmesün. Virān adamlardan su‘āl eylesün, görsün. (5) äuç 

kimindür ve bende bundan Úayãeriyye üzerine varup (6) andan daòı óazíneyi alup Muúbil ile 

gönderüp andan (7) ŞÀm’a Mıãır ùarafına giderüm.” didi. ‘Ömer ‘Ayyār püser (8) çeşm diyüp 

yol tedārikin görüp andan nāmeyi (9)alup ‘azm Medāyin idüp revāne oldı bu ùarafdan (10) 

Emír-i Merdān ‘Ömer’i gönderdikten ãoñra birúaç gün (11) daòı şehr-i YunÀn öñünde oturup 

andan İlyās Şāha (12) biraz naãióat idüp “Re‘āya ki ‘adālet ile ve daòı (13) vaúti ile òarācın 

cem‘ idüp şāha gönderesin. (14) İşte ‘Aden ŞÀh nice oldı gördük.” didi. (15) Andan ehl-i 

vilāyete ıãmarladı ki “Bu şāha iùÀ‘at (16) idesiz ve emrine muòālefet etmiyesiz.” diyü tenbīh 

eyledi. (17) Andan Server-i ‘Ālem bir gün güç idüp Úayãerriye üzere (18) cümle begler ile 

revāne oldılar. İlyÀs Pír bir úonaú (19) Óamza’yı gönderü gitdi. Andan vedÀ‘ idüp taótına 

gelüp [163a] (1) úarÀr idüp äÀóibúırān’a du‘āya meşġūl  oldılar. AmmÀ(2) beriden ‘Ömer-i 

‘Ayyār sürüp bir gün Medayin’e gelüp (3) Şāhuñ dívānóāne gelüp kendüni ‘arż eyledi. (4) 

Şāh gelsün diyüp icāzet virdi. ‘Ömer içerü (5) girüp Şāh öñünde baş úoyup du‘À eyledi. (6) 

Şāh “Òoşgeldüñ ‘Ayyār. Óamza ne óÀldedür? Daòı (7) gelmez mi?’ didi. ‘Ömer eyitdi: “İy 

Şāh-ı ‘Ālem, Óamza óāk-i pāye (8) selām du‘ālar eyledi. Bu seferde ‘aceb çoú zaómetler (9) 
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çekdi. Bize kervānı úorusuñ, yoldaş ve úulaġuz (10) ḳoşdıñuz bizi berriye yoluna çeküp 

ãusuzluúdan çoú (11) adam ve óayvÀn helāk oldı ve Óamza’ya zehirli ãu virdi. (12) AntÀúiyye 

şehri öñünde Óamza ejder cengine gitdükde (13) ‘askerine úılıç urdı ve Óamza yine ãuçları 

‘afv (14) itmişken yine tek ùurmayup YunÀn úal‘ası öñinde (15) Lendühā’ya dÀru virup tekrÀr 

‘askere úılıç urdı (16) ve her úanda varsaú bize òarÀc virmeyüp dürlü óíleler (17) idüp 

başımıza ne belālar getürdiler. İşte Óamza (18) nāme gönderüp aóvāli bildürdi ki ãoñra şāh 

(19) münāfıúlar söziyle bize elem-zede olmasun.” diyüp nāmeyi [163b/1] ãundı. Şāhdur 

nāmeyi alup òoca-ı dānāya virüp (2) ÀvÀzıyla oúudu. Şāh diñledi, gördi Ḳarun itmiş. (3) Başın 

ãalup òayr şerr nuùúa mecāli kalmadı. Baótek (4) ise helāk oldı eleminden. Òāce eyitdi “Ya 

‘Ömer (5) Şāhuñ bunda ne ‘alāúası var. Bir óerifdür úabāóat (6) itmiş cezÀsın bulmış.” didi. 

Şāh “Daòı eyü varmış. (7) Aña kim didi ki böyle varup óíleler ide.” didi. Andan(8) ‘Ömer’e 

cā’izesi ki muúaddime şāh dest-i òaùù virmişdi ki (9) ‘Ömer ve Óamza’nuñ nāmesiyle 

geldükçe bir āfitāba ve bir kemer (10) ve bir òançer ve bir óil‘at ve biñ altun virile diyü 

temessük (11) virmişdi. Herbār geldükçe virülürdi. AmmÀ bu def‘a (12) yoú dimiyüp virdiler. 

Zírā ne bellü dostu ve ne (13 )bellü düşmÀnlardur. Andan Óamza’ya bir muóabbetnāme yazup 

(14) ‘Ömer’i gönderdiler. Bir gün ‘askerin ardından yetişüp (15) Emír-i Merdān’uñ óużuruna 

gelüp du‘À eyledi. (16) Nihāl úametüñ “İy servi bālā belinde tāze úılsın Óāú Nūr u Te‘ālā (17) 

yavuz gözlerden etsün Óaú seni dûr nitekim müddeínüñ gözinden.” (18) diyüp ŞÀhuñ nāmesin 

teslīm iyledi. Server (19) açup oúudu. Dimiş ki: “Oġlum Óamza bir òaber ol Úārun’ı [164a/1] 

úatl idüp ‘Aden şāhı daòı öldürmişsin. Yerinde iş (2) itmişsin. Hemān saña úarşu úoyana ur 

úılıcı al malın (3) ve hem teziyyece bu cānibe gelmeye sa‘y ile biz de bu cānibde (4) size 

müntażırız.” dimiş. Óamza “N’ola bizde bulsaú bir günde (5) varurduú. AmmÀ ne çāre 

teziyye olmaz.” diyüp yollarına revāne (6) oldılar. İşte bir rivāyetde götüre Rÿm vilāyetine (7) 

pÀdişāh olan Úayãer dirler ki taótgāhı şehr-i Úostantiniyyedür (8) ki óālā İslamboldur. Ol 

zamÀnuñ pÀdişāhı tekfūr (9) şāh dirlerdi. AmmÀ eããaó rivāyet budur ki Úayãerriyye başúa 

(10) ola. Zírā ol zamÀnda İstanbul’uñ çoúluú adı yoàıdı. (11) Hemān Rūm pÀdişāhınuñ 

ulusına Úayãer ‘Acem (12) şāhlarınuñ ulusına Kisra dirlerdi.  Óamza’nuñ (13) vardıġı şehir 

Úayãeriyye’dür. Çünki Óamza bu úadar ‘Arab, (14) Hind, Yemen, YunÀn serverleri ile 

Úayãeriyye’ye yaúın geldiler. (15) Meger Úayãer-i Rūm’a da şāh ve Baótek ùarafından nāme 



98 
 

gelüp (16) “Óamza’ya úızım vireyüm diyü iúrār eyledüm ãoñra peşimÀn oldum. (17) Zírā ol 

Yezdān-perest, ben ateşperest Mecūsí. Ol ise (18) kendü cinsimüz degül. Ol ecelden òarāc 

baóÀnesiyle ol (19) cānibe üzerimizden ãavduú. İmdi göreyüm seni neyler [164b] (1) isen 

eyleyüp erlik ile mi olur? Óíle ile olur. Óamza’yı (2) ve ‘askerin úırup başları bu cānibe  

göndiresin (3) dimişlerdi. Úayãer daòı vüzerāsıyla müşāvere idüp (4) ”Nice idelüm? Biz 

Óamza ile başa çıúamayuz.” didi. Merdān-ı (5) óílekār nāmında bir veziri vardı. Ol eyitdi: 

“Bunlar ile (6) úarşu ùurup başa çıúılmaz. İmdi buña óíle gerekdür.” (7) didi. AmmÀ bunuñ bir 

baóādır pāytaót pehlüvānı var idi. (8) Adına Şemmās-ı Rûmî dirler idi bu cevābı işidüp (9) 

yerinden ùurup eyitdi “İy Şāh, ya bizi bu úadar zamÀndan (10) beri niçün beslersin? Üzerinize 

böyle bir düşmÀn (11) geldükde def‘ etmeyüp  yine óíle irtikāb etdükden ãoñra (12) imdi baña 

elli biñ  ‘asker vir. Varup úarşulayum Óamza (13) ve Lendühā’nuñ başların kesüp ve 

‘askerlerin ùaġıdup (14) saña bir òiõmet ideyüm.” didi. Úayãer “N’ola hemān teksin. (15) Er ol 

baş yÀr kim istemez.” diyüp óil‘at giydürdi. (16) Andan tīz emr eyledi. Münādiler nidā 

eylediler. Üç gün içinde (17) elli biñ ‘asker cem‘ olup şehirden ùaşra çıúup (18) bÀrgÀhların 

úurup úondılar. İrtesi úalúup Óamza’ya (19) úarşu gitdiler. Bunlar varup anlar gelüp bir gün 

iki ‘asker [165a/1] birbirine muúābil olup òaberleşüp ceng muúarrer oldı. (2) Ol maóalde 

Lendühā yerinde ùurup Emír’e du‘ā idüp (3) eyitdi: “Ya äāóibúırān senden ricā  iderüm ki bu 

‘askerin (4) cengin baña  viresin. Zírā bu sefer de úulın murād üzere (5) òiõmet idemedüm.” 

didi. Óamza “N’ola ya Òüsrev-i HindistÀn. (6) Saña icāzetdür. Biz temāşa idelüm.” diyüp 

óil‘at giydirdi. (7) Şemmās’ıñ cāsusları gelüp òaber verdiler. “Lendühā (8) senüñle ceng 

itmeàe óil‘at giydi.” didiler. Şemmās “N’ola (9) bildiġünden úalmasunlar. Ben anların ne 

Óamza’sın ve ne Lendühā’sın (10) úoyam.” diyüp óāôır oldı. Ol gün iki ‘asker (11) diñlenüp 

irtesi seóerden yirlerinden ùurup at, fil, gergedanlarına (12) süvār olup alÀylaru ãaflar baġlıyup 

naôar-ı ber-meydān (13) úıldılar. Hemān Şemmās raòşın meydāna sürüp er ùaleb (14) eyledi. 

Beriden Lendühā da Óamza öñünde úad-i óāmide úılup (15) selāmladı. Andan ‘azm-i meydān 

idüp Şemmās’a muúābil (16) oldu. Şemmās Lendühā’uñ úadd-i úametin görüp ve filin (17) 

görüp derūnune òavf düşdi. “Bre bu nÀãıl adam olur? (18) Bu insÀn degül ancaú kÀfirden 

çıúmış díve benzer. Kendü dilüm (19) ile belāya uġradum. AmmÀ şimden girü fā‘ide yoú ne 

óāl [165b/1] ise ol nice ceng itmek gerekdür?” diyüp çünki birbirine (2) muúābil oldılar. 
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Lendühā eyitdi: “İy pehlivān, niçün ‘asker (3) çeküp bizümle ceng murād eylediñüz. Biz òod 

Nuşîrevān’üñ (4) emriyle geldik. Òarāc isteyü her yıl siz òarācı virürdiñüz. (5) Ya bu def‘a 

‘inÀd itmeden murādıñuz nedür? Sizden evvel (6) YunÀn Şāhı ‘Aden Şāh nice oldı hiç 

işitmediñüz mi?” (7) didi. Şemmās eyitdi: “Sizden evvel şāhuñ bize nāmesi (8) geldi ki 

virmeyesiz dögüşüp İslām ‘askerin úırasız (9) diyü.” didi. Lendühā eyitdi: “Ol kāġıd telbīsdür. 

Baótek (10) La‘ínüñ düzmesidür.” diyüp bunlar söyleşerek az ġoşūp (11) hemān Şemmās 

birbiri ardınca üç óamle eyledi. Lendühā (12) men‘ idüp el gürze urup bunı díne da‘vet eyledi. 

(13) Şemmās úabūl itmeyüp Lendühā buña bir ‘amūd baãdı ki gürz (14) ile siper elinden 

gitdükden ãoñra başına inüp atıyla yire (15) berāber eyledi. Elli biñ kÀfir bu óāli görüp birden 

at (16) sürüp úılıçların ‘uryÀn idüp Lendühā’yı ortaya aldılar. (17) Lendühā bir elinde gürz 

gūh-ı peyker, bir eline siper alup başladı (18) Bunları úarmaàa Lendühā’nuñ begleri Eşúar-ı 

Zengí ve Eùfāl-i (19) Hindí ve Sa‘dun-ı Hindí ve Sa‘dvan-ı Hindí ve Enfās-ı Hindí [166a/1] ve 

on iki biñ Hind dilāverleri tekbīr getürüp Hindí (2 ) tíàların ‘uryān idüp irişüp Lendühā’ya 

úafadÀr (3) olup urdılar. Bunlara úılıcı küffār ile İslām bir (4) faãlı iki ‘asker birbirine úarulup 

toz gerduni (5) burıdı. Beriden begler “Lendühā’ya yardıma varalum kÀfirler (6) çoúdur.” 

didiler. Óamza úomadı “äabr idin. Lendühā anlara (7) yalñuz cevÀb virür.” didi. Bunlar seyre 

ùurdılar. Óadd-ı (8) ôātında ikindi zemānı olunca on biñden ziyāde kÀfir tıġdan (9) geçüp çoġu 

da zaòmdār olup hemān yüzleri dönüp (10) Úayãeriyye cānibin ùutup úaçdılar. Beşi bir yirde 

úalmadı. (11) Tār u mār olup gitdiler ‘asker-i İslām bunları ãükūn (12) yaġmalıyup ammā 

leşden başdan ol ãaóra görünmez oldı. (13) Lendühā daòı cengden dönüp Emír’üñ öñine gelüp 

du‘ā eyledi. (14) Óamza da “Ya Lendühā beròüdār ol merdsin.” diyüp vāfir Lendühā’yı (15) 

sitāyiş eyledi. Andan úonup ol gice anda úarÀr eylediler. (16) İrtesi göç idüp yine revāne 

oldılar. Ezín cÀnib (17) bu ùarafdan ol ãanan küffÀr ‘askeri bir gün Úayãeriyye’ye(18) irişüp 

Úayãer-i Rūm’uñ öñine gelüp tÀclaruñ yire urup (19) feryÀd idüp “Ey şāh-ı Rūm Şemmās 

úulun gitdi. Sen [166b/1] saġ ol ‘askerimüzüñ kimin úırup ve kimin úaçurdılar.” (2) didükde 

Úayãer-i Rūm şaşup “Bre kim itdi bu işi? (3) Óamza mı?” didükde anlar eyitdiler: “Yoú. 

Óamza cümle ‘askeriyle (4) yerlerinde temāşaya ùurdılar. Lendühā’dur Óamza’dan 

Şemmās’ın (5) cengin isteyüp ‘Kimse bunlardan baña yardıma gelmesün.’ dir. (6) Óamza 

icāzet virür. Çünki meydān oldı. Lendühā (7) Şemmās’uñ üç óamlesin men‘ idüp bir gürz (8) 
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şöyle urdı ki atıyla yire berÀber  eyledi. Biz de óamlemiz (9) bir uġurdan yüriyüp Lendühā’yı 

ortaya aldıú. Bir gürzi (10) vardur. Elindeki óammām úubbesine benzer ãapına bir uzun (11) 

zincir baġlayup bir ucına úoluna baġlamış. Her óamlede (12) úırú elli adamı atıyla birden 

helāk ider. Ol gürzi (13) ‘asker içine atar. Gāh dal úılıç olup ta gürzi (14) düştügi yerdeki 

öñine geleni ikişer pÀre ider. Anda (15) yine gürzin úapup atar. Eger gürz ve eger zincir rÀst 

(16) geldügün zır zır ider. Öñine úahramānlar ve Sām (17) nerímānlar ùura. Mizāndan 

kendünüñ on iki biñ Hind (18) ‘askeri var imiş. Anlarda yüridiler aãla Óamza (19) yirinden 

óareket itmedi. Hemān seyirci oldı. Bizi Lendühā [167a] (1)yalñuz úırup bozdı.” didiler. 

Úayãer-i Rûm inanmadı. (2) Pes onların ardınca bir birin baãup cümle ‘asker (3) geldiler ve 

hep bu sözi söylediler. Úayãer vezirinüñ (4) yüzine baúup  “Nice olur óāl?” didi. Merdān-ı 

óílekār (5) eyitdi: “Şāhum ‘Erlik ondur ùoúuzu óíledür.’ dimişler. (6) Selefdeki äÀóipúırānlara 

daòı her úaçan fırãat bulsalar (7) óíle ile bulurlardı. Yoòsa dünyÀ ùolusı ‘asker (8) olsa óā‘il 

olmazdı.” didi. Úayãer “Òoş ammā nice (9)óíle idelümdi. İmdi söyle görelüm daòı anlar (10) 

gelmezden evvel tedārik gerek. Yoòsa ãoñra óÀl müşkil (11) olur.” didi. Ol la‘ín eyitdi: 

“Benüm óílelerüm çoúdur. (12) Hele gelsünler mÀdarÀ idüp ‘özürümüz dileyelüm ve getürüp 

(13) úondırup ziyāret idelüm. äoñra ben bilürem işimi.” (14) didi. Úayãer-i Rûm bu söz ile 

‘askerin daġıdup (15) yirinde úarÀr eyledi. Öteden bir gün Emír-i Merdān ‘asker (16) çeküp 

şehr-i Úayãeriyye öñine irişdükde Úayãer-i Rūm (17) úarşu çıkup ‘izzet-i ikrām ile istiúbÀl 

itdirüp (18) getürüp bir óūb yirde úondırdılar. Andan nüzūl-u (19) ni‘met gönderüp ri‘āyet ve 

óürmetler eylediler. Merdān-ı [167b/1] Óílekār gelüp Óamza’nuñ elin öpüp “İy dilāver 

şāhımuz (2) Òakpāy şerifiñüze vāfir du‘ālar eyledi. Òoş geldiler. (3) Biz onların úuluyuz. 

Şemmās söz ùutmayup bizüm rıżāmız (4) yoġiken varup şöyle bir küstāólıú eylemiş. (5) 

‘Āúıbet cezÀsın bulmuş.” diyüp óaôô eyledi.” (6) didi. Óamza eyitdi: “Kendüler bilür her kim 

kemlik ider (7) ise kendüye ider. Bize AllÀh Te‘ālā ‘inÀyetinde nesne (8) olmaz.” didi. 

Mederān úalúup gitdi. Úayãere gelüp (9) Óamza ile olan kelimātı óikāyet eyledi. Úayãer-i 

Rÿm “İmdi (10) nice idelim?” didi. Mederān “Hele bu gice fikr idelüm. (11) Yarın size cevÀb 

vireyüm.” didi. AmmÀ beriden (12) Maderān-ı óílekār gitdükde ‘Ömer-i ‘Ayyār eyitdi: “Biz 

bunlara daòı (13) inanmaú olmaz. Zírā bugün bunda gelen vezir úātı fitne-engiz (14) óerife 

benzer. Hele ãaúınuñ bir óílesi olmasın.” (15) didi. Óamza “Òudā kerīmdür. Başımuza her ne 
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yazıldıysa (16) görecegiz.” didi. “ ‘Ömer  hele gözin aç, óíle iderler (17) ise ùuya idek.” didi. 

Andan meclis úurup (18) ‘işrete başladılar. Ve  “ ‘Askere karaġol lÀzımdur.” diyüp (19) 

Server emr eyledi. İstefanos YunÀni tevÀbi‘ ile [168a/1] úaraàola bendi. Şāyed gice şeb-òūn 

etmesünler diyü (2) işte bunlar bunda ammÀ bu ùarafdan irtesi Úayãer-i Rūm (3) birden ùurup 

Mederān-ı Óílekār ile biraz peşkeş (4) alup äÀóibúırān-ı ‘Álem’e gelüp buluşdılar. “İy 

dilāver-i ‘Ālem, (5) işitdüm Nūşírevān cenabıñuz bunda òarÀc cem‘ine irsāl (6) eylemiş.” 

didi. Server eyitdi: “Belī, işte şāhuñ (7) fermānı.” diyüp emri oúudu. Şāh dimiş ki “Oġlum (8) 

Óamza-ı äÀóibúırān ol cānibe yedi pāre şehrüñ òarÀcını (9) cem‘ itmek için gönderdüm. 

MuòÀlefet itmeyüp bí-úuãur òarÀcıñuz (10) teslīm idesiz. Eger ‘inÀd iderseñüz ol sizden güçle 

(11) daòı alur ve belki başıñuz keser. Yeriñüz ġayrıya virür. (12) İmdi aña göre ‘amel idüp 

muòÀlefet itmeyesüz.” dimiş. (13) Úayãer-i Rÿm “N’ola, emir şāhuñdur. Biz niçün muòÀlefet 

iderüz. (14) Birúaç gün burada ārām idüp diñlenüp rÀóat oluñ. (15) Biz de mÀlı cem‘ idüp 

andan sizüñle bir miúdār nān (16) nemek yiyüp āşinā ve dost olalum. Zírā ki Nÿşírevān (17) 

gibi ulu şāhuñ dāmādı ve pāy-i taót pehlüvānı imişsiz. (18) Bir maóalde belki bize fā‘ideñüz 

ola.” didi. Óamza “N’ola, ammā (19) hele bizi çoúluú eglendirme.” didi. Úalúup gittiler. 

[168b/1] sarÀyına gelüp Mederān-ı Óílekār Úayãer-i Rūm’a eyitdi: (2) “Şāhum gel bir 

óammām yaptıralum dört direk (3) üzere mancılıú ile andan Óamza’yı (4) óammāma da‘vet 

idüp çāha (5) düşürelüm.” didi. Beşinci (6) cildi bunda temām oldı. (7) Altıncı cildinde beyÀn 

oluna. 

 

Üsküdar’ın eskici ‘Osman aġanuñ úahvesinde elli dokuz bölüğüñ güççük  genç Maómud aġa 

kıraÀt itmişdir ma‘lūm ola [169a] 
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A 

Àb (f) Su :117a/8 

 

ābād (f)  Bayındır, mamur :141b/9 

 

abdest (f) Su ile yapılan temizlik ibadeti :99b/16 

 

‘Abdülmuttalib (Özel isim)126a/19, 132a/3 

 

‘acaba  (a) Merak ve şüphe uyandıran soru zarfı :147a/10, 160b/14, 111b/17, 93a/01 

 

‘acÀib  (a) Garip veya şaşılacak olan şey ya da iş :144b/7 

 

‘aceb  (a) Taaccüp, şaşma ,hayret edilen şey:116a/9, 139b/7, 141a/9, 163a/8, 96b/14, 90a/12, 

114a/18, 118b/10, 120a/14, 124b/12, 126a/6, 127a/3, 127a/18, 129a/14, 135b/3, 137a/19, 

137b/6, 139b/3, 140b/8, 141a/7, 141b/7, 145b/7, 145b/17, 148b/17, 150b/13, 153a/5, 091b/10, 

93a/17, 100b/2, 101a/6 

 

‘acele (a) Bir işi çabuk yapmaya veya çabuk bitirmeye çalışma:109a/9, 141a/14, 157a/15, 

96b/13, 94b/1 

 

‘Acem  (a) Arapça bilmeyen, yabancı, özellikle İranlı:107a/14, 112b/15, 115a/5, 130b/5, 

157a/12, 164a/11, 140a/17, 86b/9, 125b/9, 96a/2, 109b/1 

 

acı Keder, elem verici şey:155a/13, 137b/4, 139a/2, 106a/2 

 

acı- Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir durumu üzülmek :136a/1, 098b/1, 106b/16 

 

‘āciz (a)  Gücü yetmeyen, zayıf :104a/15, 106a/12, 123b/6, 125a/16, 156b/8, 115b/10, 117a/2, 

136b/9, 91a/9 

 

aç  Tok olmayan, acıkmış: 124a/1 

 

aç- 1. Kapalı olan şeyi açık duruma getirmek: 124b/14, 167b/16, 104a/16, 103a/2, 99b/14, 

147a/1, 123b/4, 92b/10,103b/12, 96b/8, 130a/7, 147a/5, 100b/6, 121b/8, 97a/11, 99b/4, 

124b/11, 137b/18, 138a/1, 139a/6, 162a/4, 163b/19. 2. Örtülü olanın örtüsünü kaldırmak: 

104a/1, 103b/10, 99b/6 

 

açıú  Kapalı olmayan:121b/12 

 

açlık  Aç olma durumu, açıkmış:119b/14 

 

ad   İsim: 91b/3, 139b/11, 164a/10, 91a/11, 110b/2, 145a/18, 149a/8, 164b/8, 110b/11, 125b/1 
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‘Ád (a)    Hz. Hud’un peygamber olarak gönderildiği kavim:120b/3 

 

‘adālet  (a) Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının 

sağlanması:162b/12 

 

adam (a)  Adam, insan, kişi:86b/12, 94a/4, 101b/14, 103b/6, 104a/19, 108a/1, 114a/14, 

120b/17, 123b/1, 125a/10, 135b/10, 136a/10, 136a/11, 138a/17, 153a/02, 153a/10, 154a/16, 

157b/13, 158a/16, 160a/2, 160a/12, 160a/15, 161a/04, 161a/10, 161b/3, 161b/13, 161b/18, 

162a/6, 163a/11, 165a/17, 114b/11, 133b/15, 101b/1, 153a/2, 154a/13, 166b/12, 133b/19, 

135a/18, 134a/4, 136a/6, 136b/12, 151a/7, 152a/17, 162b/4, 135b/2, 161a/17, 102b/9, 104a/6, 

138b/8, 142b/17, 158b/2, 160a/7, 160a/17, 142b/16, 108b/1, 113b/1, 120b/9, 121a/12, 122a/3, 

135b/6, 121a/13 

 

‘adāvet (a) Düşmanlık: 90a/19, 90b/2, 151b/2 

 

‘Aden (a) Yemen civarında bir şehir:149a/14, 149b/5, 149b/18, 150a/4, 150a/8, 150a/17, 

150b/6, 150b/18, 151b/6, 162b/14, 165b/6,151b/8, 152a/15, 153a/15, 154a/6, 154a/9, 154a/17, 

154a/19, 154b/2, 154b/5, 154b/11, 155a/17, 155b/14, 160b/16, 160b/17, 161a/6, 161a/9, 

162a/4, 162a/11, 162a/12, 164a/1, 149b/2 

 

‘ādet (a)  Alışkanlık, gelenek: 87b/16, 88a/15, 120a/18 

 

‘ādil (a)  Adaletle iş gören, adaletin hükmünü yerine getiren: 91a/11, 87a/11 

 

adım   Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri :137b/1, 139a/11, 151b/15 

 

Ādiyān (özel isim) 122b/13, 129a/12, 119b/10 

 

‘adüvv  (a) Düşman, hasım :87b/8 

 

Àferīn (f)  Beğenme, takdir etme :87a/2, 143b/6, 150b/3, 89a/8, 100a/14, 127b/6, 140a/7, 

140a/12, 130a/4 

 

Àfitāb (f) Güneş, güneş gibi parlak olan: 163b/9 

 

‘afv (a)  Bağışlama, affetme :88a/01, 105b/3, 118a/12, 163a/13, 129b/3, 87b/2, 87b/5, 88b/17 

 

ÀgÀh (f) Haberdar, haberi olan : 149b/8, 133a/5 

 

aġa Halk arasında sayılan ve sözi geçen kimseler verilen unvan:168b/8, 168b/8 

 

aàaç  Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar 

yaşayabilen bitki: 136b/14 
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aġ- Havaya çıkmak, yükselmek :145a/6 

 

aġar-Aydınlanmak :99b/13, 136b/3 

 

aġır Hafif olmayan, ağır: 115a/19, 151a/7 

 

aġız  1. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan 

ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ, kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: 162a/16, 

117b/18, 92b/10, 98a/3, 118b/19, 134b/6, 158b/16, 121b/11, 113a/12, 135b/9, 142a/2, 93a/5, 

138a/1, 138a/7, 139a/5, 138a/3, 138a/13, 138b/1, 138a/15, 138b/3, 139a/7. 2. Kapların veya 

içi boş şeylerin açık tarafı: 121b/8, 121b/10 

 

aġla- Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek 103a/13, 107a/1, 

108b/18, 159a/1, 098a/19, 98b/02, 157a/13, 93a/15, 98b/17, 101a/12, 94a/15, 98a/15, 90a/15, 

99a/4, 100b/17, 98b/3, 105a/1, 118a/11, 142b/3, 157a/12, 94a/10, 99a/5, 101a/8,136b/10 

 

aġrı- Acımak, sıkıntı duymak: 93a/02, 96b/17 

 

āh  İnleyip sızlama, feryat: 94a/15, 94b/3, 159a/1, 93a/15, 98a/17, 105a/14, 145a/7 

   Àh it-  İnleyip sızlamak, feryat etmek: 94a/15, 94b/3 

 

ahālī (a) Halk :143b/16 

 

‘ahd  (a) Yemin, and: 110a/17, 110b/10, 156a/11, 89a/6, 107a/11, 158a/11, 146a/2, 87b/1, 

158b/6, 156a/13, 88b/7 

 

Àòi (a) Kardeş:126a/9 

 

Àḫir (a) Son, en son, sonra: 89a/19, 100a/6, 93a/3, 93a/9, 97b/19, 86a/3,105a/1, 106a/6, 

117a/02, 117a/15, 117b/12, 119a/03, 122a/12, 128a/10, 129b/14, 134a/1, 136a/8, 136b/10, 

137b/02, 156b/14, 157a/12, 157b/16, 159a/2, 159a/7, 114b/13, 114b/17, 162a/18, 156b/1, 

103a/6, 103b/15, 104b/2, 104b/5, 123b/6, 125a/5, 127b/6, 131a/16, 146b/15 

 

aòiret (a) Kıyamet koptuktan sonra insanların dirileceği alem :131a/10 

 

aḥmaḳ  (a) Pek akılsız, sersem, şaşkın: 93b/5 

 

Áómer  (özel isim)  96b/7, 96b/9, 97a/5, 98b/8, 99a/13, 100a/5, 98b/1, 103b/1, 103a/12 

 

aḫşam  Akşam:96b/12, 99a/4, 93b/19, 140a/16, 140b/17, 119b/03, 120a/11, 146b/12, 

113b/14, 146b/12, 144a/8 
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aóvāl (a) Haller, durumlar:140b/3, 146a/18, 162b/3, 163a/18, 106a/7, 136b/08, 141a/15, 

143b/19, 155a/17, 113b/18, 103a/6, 111b/1, 150b/11, 103b/17, 154b/14, 112b/6, 135b/3, 

142a/14,95b/10, 93b/03,90a/10, 95b/13 

 

aḳ Beyaz:101a/4, 101a/8, 101a/11, 101a/19 

 

aú- Sıvı ve çok ince taneli katı maddelerin bir yerden başka bir yere doğru gitmek:132a/14, 

155a/13 

 

aúca  Akçe :126b/11,119a/6,118b/19 

 

‘aḳd  (a)  Nikāh :146b/1 

           

  ‘aḳd-ı nikâh eyle- nikāh kıymak: 146b/1 

 

‘Àḳıbet  (a) Son, netice: 123b/2, 105b/1, 167b/5 

 

‘aḳl  (a) Akıl, düşünme, kavrama ve davranışları ayarlayabilme melekesi:150b/13, 140b/12, 

106b/7, 105a/14, 122b/13, 139a/19, 139b/19, 147a/9, 94a/9, 94b/7, 91b/1, 137b/7, 94b/4, 

126a/3,108b/17,124b/11, 127b/17, 156a/16, 158b/19, 159a/12,109a/8, 109a/15,118a/05 

 

aḳãa- Hafifçe topallamak:96b/17, 97b/01, 97a/04, 96b/15, 97b/17, 96b/11, 96b/14, 96b/18, 

97a/1, 96b/10, 96a/8, 96a/19 

 

‘aksi (a) Ters,zıt,huysuz :137a/9 

 

al- 1.Bir şeyi birinden veya bir yerden almak, elde etmek: 87a/1, 112a/15, 115b/13, 126b/8, 

130b/7, 138b/13, 142b/19, 145b/7, 146a/6, 148a/15, 153a/16, 157a/14, 157b/1, 125b/7,   

93b/14, 99a/13, 133a/16,125b/7, 130b/10, 121a/1, 146b/2, 146b/7, 116a/10, 119a/6, 148b/3, 

146b/10, 162a/15, 102a/6, 148a/4, 88b/18, 94b/10, 129b/4, 143a/12, 158a/18, 161a/14, 

165b/16, 127b/16, 166b/9, 139a/18, 133a/8, 161a/18, 161b/07, 110b/12, 110b/14, 140a/1, 

148b/5, 148a/2, 162b/6, 117a/16, 88b/18, 122b/18, 143b/5, 108a/18, 109a/14, 109b/12, 

111a/1,111b/7, 113a/15, 114a/6, 115a/17, 121a/8, 121b/14, 122b/8, 122b/17, 124b/3, 124b/4, 

126a/17, 127b/2, 127b/5, 127b/18, 128a/2, 128a/6, 128a/8, 128a/14, 128b/07, 128b/15, 

129a/18, 131b/13, 139a/9, 141a/14, 141a/18, 142a/6, 142b/19, 144b/18, 146a/15, 147a/18, 

149a/3, 152b/14, 152b/19, 153a/3, 153a/17, 154a/5, 156b/3, 156b/12, 157b/8, 159a/10, 

159a/17, 160a/2, 160a/19, 161a/4, 161a/9, 161a/10, 161b/6, 162b/9, 165b/17, 168a/4,128a/16, 

99b/16, 113a/6, 114b/16, 117b/15, 121b/7, 151b/4, 168a/11 2. Satın almak:128a/15,  157b/3, 

138b/3.3. Kabul etmek:106b/15, 111b/17. 4. Önüne geçmek,karşısına çıkmak: 103b/9, 

107a/2, 126a/5, 142a/4, 152a/7, 157b/7, 157b/11, 160a/10, 133a/15 , 156a/10, 127b/8, 

126b/10.5.Erkeğin kadınla evlenmesi: 92b/1, 101b/16, 108b/6, 117a/17, 146b/1, 111a/14, 

92a/9, 146a/3, 92a/5.6. Elegeçirmek, fethetmek: 144b/9, 86a/17, 91b/7, 94b/5, 96a/19, 97a/19, 

98a/3, 100b/9, 104a/6, 108a/11 7. Öğrenmek, duyma : 124a/10 
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alıvir- Almak: 122a/1 

 

‘ala (a) Daha iyi, pek iyi, en yüksek : 122b/17,126b/3 

  

‘ale’l-‘acele (a) :Hızlı bir biçimde, çabucak:126b/3 

 

‘ale’l-sihr (a)  Büyük sihir :122b/17 

 

alaca renk, boya, özellikle kızıl renk :120a/2, 124a/4 

 

‘alÀmet (a) İşaret,iz,belirti: 150b/9, 92b/14 

 

Àlāt (a)  Aletler:161a/13, 135a/2, 151a/6, 129b/16, 122b/16, 122a/15, 120a/8 

 

‘alāúa (a) İlgi, yakınlık:163b/5 

 

alÀy Sıralı birliklerden oluşan asker topluluğu: 98a/10, 132a/8, 134b/9, 126a/1, 155b/10,  

127a/2, 165a/12 

 

alçaḳ Yüksek olmayan,yerden uzaklığı az olan : 91a/8 

 

aldat-  Kandırmak,hile yapmak: 101b/6 

 

aldan-  Kanmak, oyuna gelmek :114a/17 

 

aldur-  Aldırmak: 123b/5 

 

‘ālem (a) Kâinat, cihan, dünya:86b/19, 125b/5, 127a/7, 105a/9, 126a/5, 126a/8, 126b/19, 

127b/6, 127b/19, 134b/4, 135b/16, 154a/10, 155b/6, 162b/17,129a/7, 141a/18, 144a/6, 

149a/12, 154a/12, 154b/16, 156a/9, 100b/6,92b/14, 163a/7,168a/4,168a/4,109b/16, 

91a/11,106b/5,91a/12, 98a/04, 88b/11,105b/6,155a/2,131b/6, 109b/3, 137b/9, 109b/14, 

111a/15,123b/17 

 

‘aleyhisselām (a) Selam onun üzerine olsun:130b/13, 151b/12, 117a/3, 146a/12, 146a/13 

 

‘aleyk (a) Selam verildiğinde karşılık olarak söylenen söz:128a/2, 129a/17 

 

alıḳoy-  Rehin almak, tutmak : 96b/4, 102a/7 

 

alın  Yüzün ön kısmı :138b/16 

 

alın-  Üstüne alınmak: 119b/19 

 

‘ālim (a) Bilgin 88a/9 
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‘aliyye  (a) Necip, yüksek, meşhur :144b/11 

 

AllÀh (a) Kainatta var olan her şeyi yaratan, sosuz güç ve kudret sahibi, tek ve yüce varlık:  

137b/14,155b/8, 93a/17, 101b/7, 109b/5, 111a/15, 112b/8, 119b/7, 167b/7 

 

alt Aşağı, dip :101a/3, 89a/2, 105b/18, 113a/15, 128b/16, 148a/10, 159a/0, 150b/11, 151b/11, 

104b/16, 107b/7, 148a/19, 97a/8 

 

altı Beşten sonra gelen sayı 147b/07, 112a/13, 168b/07 

 

altun Yüksek değerli maden, altın:118b/17, 131a/02, 157a/13, 159a/09, 159a/16, 159a/19, 

160a/10, 160a/18, 161b/3, 163b/10,159a/11, 159a/12, 159a/18, 161a/18, 161b/6,119a/5 

 

ama (a) Ama, fakat: 106a/14 

 

amÀn (a) Bir suçun bağışlanmasının istendiği anlatan bir söz : 90a/18, 142a/7, 154b/10, 

154b/12, 142a/9 

 

‘amel (a) Yapılan iş, çalışma , bir emri veya vazifeyi yerine getirme: 142b/9, 142b/17, 

168a/12 

 

‘amm (a) Amca:87a/9, 87a/7, 87a/18 

 

ammÀ (a) Ama, fakat ,lakin :105b/16, 106a/18, 107b/13, 112b/9, 135a/18, 136b/6, 137a/4, 

137a/5, 137a/9, 137b/17, 139a/11, 139a/16, 139b/1, 139b/2, 139b/7, 139b/9, 158a/1, 158b/01, 

159b/1, 161b/7, 163a/1, 163b/11, 164a/5, 164a/9, 164b/7, 165a/19, 167b/11, 168a/2, 086a/3, 

86b/14, 89a/8, 90a/5, 90a/9, 91a/10, 91a/14, 92a/2, 92a/7, 92a/13, 92a/16, 92b/9, 93a/6, 

93a/19, 94a/13, 94b/1, 95a/8, 95a/18, 97a/15, 98b/16, 101a/4, 101a/15, 101b/4, 101b/7, 

102a/10, 102a/13, 103a/1, 103b/1, 104a/1, 105b/2, 106b/12, 108a/7, 108a/14, 108a/17, 

109a/5, 109a/7, 109a/18, 111b/2, 112a/4, 112a/7, 112b/1, 112b/2, 114a/18, 114b/7, 116a/3, 

116a/12, 119a/16, 120a/14, 121b/1, 122a/16, 123a/8, 123b/18, 127a/13, 127b/12, 131b/10, 

132a/17, 133a/6, 134a/1, 134b/11, 135a/18, 135b/3, 136a/17, 140a/8, 140b/2, 140b/5, 

140b/16, 141b/6, 141b/8, 143a/2, 143a/7, 143a/13, 143b/17, 144a/14, 145a/11, 145a/17, 

146a/10, 146b/6, 147a/10, 147b/15, 148a/18, 148b/18, 150a/10, 150a/11, 150b/14, 150b/15, 

150b/17, 151b/15, 152a/7, 153b/7, 153b/18, 154b/7, 155a/7, 155b/18, 160b/18, 166a/12, 

167a/8, 168a/18 

 

‘amūd (a) Dik, dikine. Sütun, direk:165b/13 

añ- Hatırlamak, yad etmek : 118a/4, 149a/1, 92a/5,136a/14 

 

ana  Anne :93b/10, 98b/1, 98b/11, 122b/7, 125a/13, 111a/14, 99a/8, 96a/05, 146b/2 
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aňa (a) Ona:107a/19, 110b/6, 110b/17, 114a/16, 134b/12, 126b/8,90b/17, 91a/1, 91a/18, 

135a/5, 135b/10, 163b/7, 168a/12, 107a/9, 123a/14, 131a/4, 132a/10, 161b/3, 150a/17, 

123b/4, 133a/5,149a/15,143b/6 

 

ancaḳ Yanlızca anlamında sınırlama bildiren söz:87a/3, 92b/14, 99b/10, 142b/15, 147b/2, 

128b/10, 147b/11, 156a/18, 162a/3, 165a/18 

 

and (a) Yemin : 98b/14, 136b/8, 143a/11, 158a/1 

  

and iç- Yemin etmek: 92a/19,  

 

anda Onda, orada:93a/06, 96b/04, 103b/10, 108b/13, 109a/12, 116a/10, 120a/7, 124b/04, 

133b/17, 136a/6, 144a/16, 145a/3, 148a/17, 149a/17, 157b/2, 159b/19, 160a/14, 160a/17, 

162a/3, 162b/1, 166a/15, 166b/14 

 

andan Ondan, oradan:87a/6, 89a/4, 89a/9, 89b/10, 91a/9, 91b/8, 92a/11, 93b/6, 93b/10, 

94a/14, 95a/2, 96a/16, 97b/4, 98b/13, 99a/15, 99b/12, 100b/7, 100b/12, 103b/19, 105a/11, 

105a/12, 107a/17, 107b/17, 109b/06, 109b/15, 109b/16, 110a/01, 111a/15, 111b/04, 112a/16, 

112b/19, 115b/14, 115b/15, 116a/13, 117a/10, 118b/2, 118b/6, 119a/8, 120a/15, 121a/19, 

121b/11, 122b/11, 122b/15, 123b/14, 125a/9, 125b/0, 125b/15, 126a/4, 127a/5, 127b/4, 

128a/8, 128b/13, 129b/4, 129b/11, 129b/16, 129b/18, 130a/1, 130a/9, 131a/1, 131a/19, 

131b/14, 132a/12, 132b/12, 132b/15, 133a/8, 133b/1, 133b/16, 134a/12, 135a/7, 136a/5, 

136b/4, 136b/11, 137b/3, 138a/9, 139b/13, 139b/18, 143b/7, 143b/14, 144b/6, 144b/16, 

145a/1, 145a/9, 146b/10, 148b/15, 150b/7, 151a/1, 152b/9, 152b/13, 153b/01, 154b/13, 

159a/10, 159b/5, 160a/13, 160b/8, 160b/15, 161a/15, 162a/6, 162a/10, 162a/14, 162a/16, 

162b/6, 162b/8, 162b/11, 162b/15, 162b/17, 163b/7, 163b/13, 164b/16, 165a/15, 166a/15, 

167a/18, 167b/17, 168a/15,140a/5, 140a/14,168b/3,112a/1, 162b/19,118b/8 

 

anı  Onu (“Ol” zamirinin akkuzatif hâli):86b/3, 102b/7, 110b/4, 110b/12, 114b/3, 121b/12, 

129a/16, 138a/2, 160b/18, 161b/13, 161b/16, 162a/18,92a/05, 138b/11,089a/7, 160a/19, 

110b/5, 157b/19, 112b/16, 123a/2,110a/4, 135b/8, 150a/18,140b/4, 157b/10, 155b/15, 

157a/10, 161b/2, 147a/18 

 

anıñ   bkz. anuñ 

 

añla- Anlamak, idrak etmek : 140b/2, 107a/9, 136a/18, 130b/8 

 

anlar Onlar:101b/6, 107b/11, 108a/1, 115a/8, 121a/12, 134a/8, 134a/9, 157a/11, 161b/6, 

164b/19, 166b/3, 167a/9,91a/8, 95a/13, 98a/5, 107b/15, 109a/16, 112b/12, 166a/6,128a/19, 

136b/19, 166b/18,107b/10, 157a/6,87a/19, 120b/1, 134a/12,95b/15, 120a/9, 142b/7, 165a/9, 

136a/18, 128b/8 

 

añsuzın Aniden :134a/2,137b/17,153b/15,141b/7 
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Antākiye Antakya şehri:131b/15, 131b/16,163a/12,112a/11, 143b/15 

 

anuň Onun:108a/2,138a/12, 148a/8, 131a/14, 135b/12, 142b/15, 143a/2, 98b/12, 126b/11, 

146a/2, 148b/10, 154a/14 

 

anuňçün  Onun için:107a/4, 123a/1, 126b/10, 102a/17, 140b/14 

 

‘ar (a) Utanma: 151b/19 

 

ara  Orta, ara: 99a/15, 104b/6, 119b/1, 137a/6, 140a/16, 140b/2, 146a/16,118a/14, 160a/13, 

96a/2, 128a/7, 106b/12, 147b/17, 95a/19, 122a/15, 96a/1, 96a/9, 96a/13, 145b/14, 146a/19, 

160a/8, 162b/3, 97a/18, 125b/8, 128b/7, 148a/12, 147b/10 

 

ara- Bulmaya çalışmak: 147b/18, 148b/18,148b/16,158a/3,117a/1, 115a/6, 106b/9, 125a/3, 

125b/14, 135b/11, 139b/13, 156a/14, 119b/6,140a/10,159b/12 

 

‘Arab (a) Arap :108a/4, 111b/13, 113a/14, 114a/19, 144a/5, 144b/12, 107b/12, 115a/11, 

133a/7,107b/5, 123a/7, 130a/14, 133a/5, 140a/7, 150b/5, 152a/16, 152b/2, 154a/5, 91b/16, 

164a/13 

 

‘araba (a) Tekerlekli kara taşıtı:143b/14 

 

ārām (f) Yerleşme :133a/19, 168a/14 

  

 À. it- Dinlenmek : 133a/19, 168a/14 

 

ard Art, arka:114a/12,156b/13,113b/4, 113b/10, 124a/11, 154a/12, 158b/9, 159b/9,86b/5, 

124a/12, 158a/13, 159b/2, 161b/17, 165b/11, 167a/2,160a/1, 163b/14,101b/18,96b/1, 113b/5, 

113b/12,102b/18 

 

arış  (f) Daha çok geçmişte kullanılan bir uzunluk birimi, arşın :123a/5 

 

arḳa Önün karşıtı : 88b/19, 125b/18, 117b/19, 147a/4, 158b/17, 111a/7, 124b/7, 143b/7, 

142a/2, 128b/16, 141a/19, 127b/16 

 

arúurı Eğri yan üstü, çapraz:103a/1 

 

armud (f) Bir çeşit meyve :152b/4 

 

arslan Aslan :86b/05,129a/13,154a/12 

 

artuḳ Artık :136b/17, 139a/8,87b/11, 90a/19, 92a/5,105b/5, 108a/18, 116a/08,089b/16,125b/8, 

128a/17, 138a/14, 156b/16, 159a/17 
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 ‘arø (a) Sunma, arz etme: 126a/12, 130a/14, 108b/4, 144a/16, 87a/13, 122a/6 

 

‘arø eyle- Söylemek: 163a/3 

  

‘arø it-  Sunmak: 126a/12 

  

arżu (f) İstek, heves:113b/11 

 

aã- Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere iliştirip sarkıtmak: 120a/9, 120b/16, 143b/15, 

116a/14 

 

Àsān (f) Kolay:123b/17 

 

aãıl (a) Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı:124a/9, 134a/15, 102b/19, 104b/1, 108b/2, 110a/9, 

112b/2, 113a/16, 117a/16, 132b/1, 134a/13, 137b/6, 139b/3, 151b/13, 154b/16, 153b/16, 

117a/4, 133b/9, 90a/6, 102a/13, 88b/1, 92b/7, 92b/13, 98b/10, 101a/7, 101a/13, 161b/5, 

98b/16 

 

‘Àṣi (a) İsyan eden:87a/7 

 

‘asker (a) Er, ordu:107b/11, 112b/19, 114a/12, 114b/2, 118b/2, 118b/3, 119a/8, 119a/11, 

125b/17, 126a/1, 126b/10, 127a/1, 128b/13, 131b/10, 131b/12, 131b/13, 132a/08, 133b/18, 

134b/14, 134b/15, 141a/7, 149a/5, 150a/15, 152a/15, 155b/6, 156a/6, 156b/15, 157a/2, 

164b/12, 164b/17, 164b/19, 165a/10, 165b/2, 166a/4, 166b/13, 167a/2, 167a/7, 167a/15, 

113b/11, 113b/16, 1140b/18, 115b/18, 126b/5, 128b/2, 128b/8, 132a/4, 140b/19, 141a/17,  

141b/6, 149a/10, 153b/15, 154b/17, 155b/1, 159b/1, 166a/11, 166a/17, 166b/18, 87a/12, 

136b/7, 150a/1, 160a/14,160a/2, 161a/4,113b/3, 114b/2, 115b/15, 122a/3, 122b/11, 123b/7, 

137a/10, 140b/4, 143b/13, 159b/1, 160b/4, 163a/15, 167b/18,143a/14,155b/14, 128a/18, 

120b/7,166b/1,129a/1,113a/14, 116a/19, 132a/15, 150b/5, 152a/15, 152b/1, 153b/9, 156a/8, 

163b/14, 164b/2, 165a/3, 165b/8, 167a/14,131b/12,107b/12, 118b/1, 135a/11, 140b/17, 

152a/16, 163a/13,113a/15,125b/19,159b/2,120b/5, 122a/5, 150b/5, 156a/7, 159b/7, 166b/3, 

155a/18,130a/11,123b/8, 164b/13, 126a/3,142a/6 

 

aãlā (a) Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen: 154a/2,95a/6, 146a/9,86b/12 

 

āsmÀn (f) Gök, sema: 94a/16,153a/6 

 

aş- Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek:146b/17 

 

aşaġı Bir şeyin alt bölümü, yukarı karşıtı: 89b/19,96a/8, 98a/9, 147b/14, 158b/8, 

158b/13,105a/11 

 

‘Àşıḳ (a) Bir kimseye veya bir şeye aşırı derecede ilgi duyan:145b/18, 90a/9,98b/12,145a/7, 

146b/5, 146b/7,104b/11, 110a/12, 89b/1, 90a/8, 91b/5, 110a/10, 110b/5 
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Àşikār (f) Açık, belli:95b/15 

 

Àşinā (f) Tanıdık, bildi:124a/19, 168a/16 

 

at  Yük çekme, binme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan tek tırnaklı hayvan:113a/1, 127b/17, 

128b/16, 132b/7, 137b/2, 137b/4, 137b/7, 139b/11, 140b/13, 141a/19, 141b/10, 141b/18, 

143a/9, 151a/5, 157b/11, 158a/6, 158a/16, 158b/4, 158b/7, 160a/11, 165a/11, 165b/15, 

151b/12, 151b/15, 151b/18, 156a/2, 156b/15,120a/2, 122b/14, 132b/3, 161a/7, 162a/6, 

133b/15, 152a/6, 120a/8, 124a/4, 137b/3, 137b/7, 140b/7, 152a/6, 158a/3, 122a/13, 123b/15, 

127a/4, 137b/9, 141a/14, 108b/12, 111a/18, 137b/2, 152b/16, 154b/10, 157b/14, 158b/8, 

158b/9, 166b/8, 166b/12, 158a/17, 156b/3, 157b/16, 100b/12, 157b/19, 160a/11, 161a/09, 

157b/13,118b/6,141a/2, 114b/11, 129b/17, 130a/18,141a/6, 122b/16, 141a/15 

 

at- Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak:166b/13, 166b/15, 109b/2, 134b/6, 139a/3, 139a/6, 

89a/12 , 97b/14, 135b/16, 139a/9, 139a/10, 128a/13, 137b/4, 137b/15, 139a/5 

 

ata Baba:146a/6,121a/14,123a/15,132b/04,134b/17,132b/2,107b/4, 122b/2, 124b/5, 

122a/9,146b/6 

 

ateş (f)Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı, ışık:90b/16,93a/7, 146b/3, 106a/6, 119a/16, 

135b/15,135b/9,138b/3,157b/14 

 

âteş-perest (f) Mecusi, ateşe tapan:164a/17 

 

atla-  Bir engeli sıçrayarak aşmak:139a/3,88a/19,151b/16,142a/3, 152a/10, 158b/16 

 

Àvāre (f) Evinden uzak düşmüş,kayıp, aylak:100b/10, 161a/2,145b/18 

 

āvāz (f) Yükek ses:138b/17,116b/13,115b/5, 116b/1, 116b/5, 116b/8, 116b/15, 

117a/17,94a/17, 116b/3,116a/16,163b/2,141b/5 

 

‘avrat (a) Kadın:106a/10,108b/17,106b/8, 161b/1, 161b/04, 161b/10, 161b/15, 162a/1, 

91b/15,91b/17, 95b/12, 95b/19, 96a/01, 97a/9,98b/13,99b/7,105a/17, 161a/19, 96b/9, 98a/2, 

98b/18,96b/19,100a/4,96a/3,102a/1,95b/11,97b/7, 95a/17, 96a/4,120b/16 

 

avuç Elin iç tarafı :120b/15, 118b/17, 95b/4, 98a/9 

 

ay Yılın oniki ayından her biri:146b/18, 152b/9, 112a/6 

 

ayaḳ  Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü :137a/15,139b/19,106a/4, 

131b/8, 96b/14, 96b/16,97b/16,107a/1, 118a/19,143a/12, 154b/12, 162a/9,154a/3, 96b/15, 

140b/7,147b/16,89b/9,89a/19, 89b/4, 130a/19, 135b/18,138a/11, 142a/3, 152a/4,138a/5, 

138a/10, 138a/13, 138a/14,151b/18 
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a‘yān (a) Bir yerin ileri gelenleri:107b/18, 92b/3 

 

‘ayb (a) Ayıp, hata, kusur :136a/16,102a/10,102a/14, 107a/12 

 

aydınlıḳ Işık:99b/6,146b/19 

 

ayġır Damızlık erkek at,aygır :119b/19 

 

ayır-  Bir bütünden bir parçayı ayırmak, parçalamak :140a/12, 113b/12 

 

āyin (f)  Bir inanç uğruna yapılan dini tören:102b/4, 92b/15 

 

Àyine (f)  Ayna:92b/16,94b/3 

 

ayrı Başka, başka türlü, yalnız:142a/5,104a/1, 118a/12 

 

ayrıl- Bir yerden, bir keimseden, bir şeyden uzaklaşmak: 159b/8,135a/3,131b/9,159b/13  

 

‘ayş (a) Yiyip içme:89b/15 

  

‘ayş ü ‘işret ol- Yiyip içmek, eğlenmek: 89b/15, 145a/16 

 

‘ayyÀr (a) Dolandırıcı, hilekar: 97b/13, 104b/16, 110a/3, 111a/4, 114b/18, 115a/6, 115b/8, 

117a/12, 137a/2, 137a/11, 139b/1, 139b/19, 143b/5,99b/9, 104a/16, 108a/19, 110a/9, 110b/9, 

110b/14, 111a/8, 111a/12, 111b/19, 112a/2, 116b/16, 118b/13, 123b/19, 124b/01, 124b/8, 

124b/13, 126b/7, 127a/11, 127a/12, 130a/14, 135a/6, 135a/12, 140a/6, 140a/9, 140a/14, 

140b/10, 141a/8, 142a/4, 150a/12, 152a/10, 152a/12, 155b/19, 159b/4, 159b/6, 160a/17, 

162b/1, 162b/7, 163a/2, 163a/6,167b/12,140a/1, 91b/19, 97a/15, 93b/13, 94a/2, 94b/15, 

95b/8, 95b/17, 96a/14, 100a/14,126a/10, 154b/8,105b/9, 106a/10,125a/4,100b/2, 095b/17, 

106b/7 

 

az  Güç, süre, sayı bakımından eksik olan, çok karşıtı:114b/8, 138a/18, 165b/10,136a/17 

 

Àzād (f) Özgür, serbest bırakma:87b/2, 88b/16, 89b/5, 89b/6, 143a/8         

  

 À. ol- Serbest bırakmak: 110b/16 

 

a‘żā (a) Uzuvlar, organlar:127b/13 

 

‘aôÀmet  (a) Aşırı derece büyük olma, muazzam:162a/7 

 

azarla-  Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak:93a/4, 94a/7 

 

azdır- Azgın duruma getirmek:107a/16 
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‘aôīm (a) Büyük, ulu:149a/9,93b/9, 130b/6, 132a/14, 132a/15, 144b/9, 152a/8, 154b/17, 

139a/12 

 

‘azīz  (a) Güçlü, yüce, soylu : 158b/14 

 

‘azm (a) Kast, niyet :109a/12,149a/11, 162b/9, 165a/15 

 

B 

 

 

baba  Baba :145b/16, 157a/2,120a/10, 125a/13,122a/17 

 

bāc (f) Haraç, vergi: 109a/13 

 

bād (f) Rüzgar:116a/13, 116b/14, 116b/16 

 

ba‘de (a) Sonra:143b/07, 92a/12,144b/18, 121b/13, 121b/15, 130a/12, 131b/1, 133a/3, 

125a/9, 132b/14, 132b/19, 142a/18, 146b/6, 111b/15,127a/9 

 

bāde (f) Şarap:119a/17, 119b/18, 121b/3 

 

bādem (f) Badem ağacı:155a/13 

 

baġ   İp, sicim:135b/18 

 

baġ (f) Bağ, bahçe:146b/18, 147a/14, 146b/19, 148a/17, 145a/11, 144a/16  

 

baġışla - Ceza vermekten vazgeçmek, affetmek:89b/3,88b/8 

 

baġla- Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak:86a/2, 86a/8,86a/17,159a/8,120a/8,124b/18, 

123b/13,86a/19, 90b/19,166b/11,97a/14,128a/17,96a/14,96a/11,87a/5, 89a/10, 111a/5, 

122a/18, 124b/16, 127a/2, 127b/19, 162a/15, 166b/11,165a/12,86b/5, 87b/1 

 

bahÀ (f) Değer, kıymet:161a/14,105b/17, 149a/9 

 

bahādır (f) Yiğit:127a/2,144b/13,87a/3, 123a/4,164b/7, 143b/17,140a/12 

 

bahāne  (f)  Sebep: 112a/10, 126b/15, 157b/2,132a/6, 153a/18, 164a/18,150b/2 

 

baòş (f)  Bir şeyi karşılık beklemeden bağışlama, hîbe:143b/13, 145a/3,143b/12 

 

baòşiş  (f) İş yapan kişilere, kararlaştırılan ücretin hâricinde verilen para: 160b/5 
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Baḥtek (özel isim ) :93b/2,86b/14, 87b/6, 89a/13, 89a/16, 89b/4, 89b/17, 90a/16, 90b/15, 

91b/2, 91b/10, 91b/11, 92a/1, 92a/3, 92a/8, 92b/12, 93a/1, 93a/8, 93a/11, 93b/18, 94a/2, 

94b/17, 95a/6, 95a/7, 98a/13, 100a/19, 100b/1, 100b/14, 100b/18, 101a/7, 102a/16,94a/6, 

101b/11,101b/9,89a/10, 91b/9, 102b/18, 103a/9, 106a/3, 113a/12, 118a/03,103a/18, 103b/3, 

104a/4, 104a/10, 104b/1, 105b/19, 106a/13, 106a/19, 106b/3, 106b/7, 107a/2, 107a/18, 

107b/1, 107b/13, 108a/7, 108a/9, 112b/14, 113a/07, 117a/05, 118a/18, 127a/18, 142b/4, 

143a/6, 156a/19, 159a/4, 159b/17, 163b/3, 164a/15, 165b/9,102b/12, 104a/19, 104b/6, 

106b/16, 143b/19,103a/6, 106b/3, 106b/12, 106b/14,105a/7, 105a/14,118a/5, 118a/13,149a/15 

 

baú-  Bakışı bir şey üzerine çevirmek: 131a/13,108b/15,107b/16,104a/19, 156b/12,131a/5, 

102b/10, 143a/13,104a/8,113b/10, 138a/9,102b/12, 102b/18, 104a/17, 114a/7, 114b/17, 

116b/13, 116b/15, 120b/11, 120b/17, 121b/3, 123b/19, 131b/4, 135b/1, 148b/2, 151a/16, 

157a/3, 161a/4, 167a/4, 88a/8,94a/5,154b/6,97a/17, 97b/13,89a/16, 127b/9, 90a/14,96a/6, 

115b/07,107b/19,95a/12, 99b/6, 137b/19,87a/6, 88a/9, 89a/9, 100a/11, 100a/18, 101a/7 

 

baúiyye (a) Artık, artan, kalan, geriye kalan:120b/19 

 

bÀlā (f) Yüksek, yukarı, yüce, yüksek kat: 135a/19,163b/16 

 

bāliġ (a) Olgunlanmış, yetişmiş,erişmiş:147b/8 

 

baňa   Ben zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi:95b/17, 110b/05, 111a/11, 114a/4, 

126b/2, 129b/6, 136b/7, 157a/6,105a/2, 106a/14, 111b/6, 112b/16, 115a/14, 116a/5, 117a/18, 

117b/5, 118a/10, 121b/8, 121b/17, 131a/12, 133a/15, 141b/15,86a/03, 86b/19, 87a/9, 87b/10, 

89b/2, 90b/3, 95a/12, 101b/19, 102a/9, 102a/12, 125a/11, 126a/10, 127b/10, 130b/13, 132b/4, 

134a/14, 134b/12, 140a/1, 141b/16, 142b/1, 142b/4, 143a/5, 150b/4, 155b/4, 157a/4, 157a/7, 

157a/18, 157b/10, 159a/12, 164b/12, 165a/4, 166b/5 

 

bÀnu Bayan, büyük hanım:147a/2,146a/19,110b/9,108b/18,111a/19, 145a/18, 146b/1, 

146b/3, 146b/9, 147a/8, 147b/1, 147b/2, 147b/9, 148a/9, 148a/18, 149a/7,110b/3,146b/2, 

148b/12,109a/9 

 

bārgāh    (f)  Yüksek huzur, padişah huzuru, otağ 159b/3, 149a/3,113a/1,132b/13, 160b/10, 

151a/17,124b/12,111a/17,112a/19,93a/11, 93a/15, 94b/5, 99b/15, 128b/14, 129b/19, 146b/11, 

149b/6, 156b/2,135b/17,140a/19,123b/9, 164b/18,105b/7,089b/14, 89b/15 

 

barış-   Uzlaşmak, anlaşmak: 87b/1,106a/15 

 

bÀrī  (f)  Hiç olmazsa, hiç degülse, o hâlde, öyleyse:98b/3, 102b/7, 103b/14, 114a/14, 146b/14, 

148b/3,102b/1, 108a/11 

 

baã-1.Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine 

koymak:118b/4,106a/4, 165b/13,129b/10, 147b/8 2. Baskın yapmak, hücum etmek: 141a/17, 

167a/2 
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baãġun  eyle- Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın 

girme:154a/2 

 

baş  1.Kafa, başlangıç:88a/6, 89a/1, 92b/13, 100a/4, 101b/16, 102b/19, 130a/10, 133b/2, 

158a/9, 159b/15, 163a/5,86b/14,110a/11, 112a/2, 126b/19, 144a/3, 145b/9, 149b/18, 154b/19, 

156b/11,143a/17, 143b/8, 164b/4, 164b/6, 164b/15,155b/15,126a/6, 90b/14, 107b/8, 111b/3, 

143b/8, 166a/12,93b/11, 96a/5, 98a/14, 100a/17, 103a/5, 104a/17, 104a/18, 104b/2, 130a/19, 

133b/13, 138b/6, 139b/8, 139b/9, 145b/7, 159b/15, 154a/14,101b/13,118b/1,123a/8, 

127a/14,115a/13,163a/17, 167b/15,91b/13, 92a/9, 95a/18, 99b/11, 103a/8, 111a/12, 113a/17, 

127a/18, 127b/16,135a/19, 86b/6,  86b/19, 163b/3, 93a/16, 94b/6, 94b/7, 105a/7, 105a/10, 

111b/7, 113b/17, 117b/11, 124b/11, 139b/19, 162a/5, 165b/14,111a/7, 152b/1, 155b/3,104b/5, 

104b/9, 104b/17, 105b/1, 159a/8,168a/11,88a/12,127a/11,123a/19, 164b/2, 164b/13, 113b/8, 

141a/1,104a/19, 143b/6,141a/3,146a/10,142b/9,091b/7, 100a/3, 140a/1, 142a/10,140a/11, 

98a/15, 162a/1. 2. Yanında başkaları olmayarak, tek başına : 87b/12, 86b/18. 3. Bir şey uğruna 

ölmeyi göze almak, kendini fedâ etmek: 92a/14.  4. Öldürmeye kast eylemek, öldürmek: 

89b/7 

 

başla-  Bir işe girişmek, harekete geçmek:88b/12, 93a/15, 94a/9, 94a/15, 96b/16, 97a/17, 

97b/18,98b/17, 100a/4, 115b/10, 116b/12, 120a/11, 120b/19, 121b/16, 122b/8, 124a/14, 

125a/11, 126b/18, 132a/7, 135a/7, 136b/16, 137a/1, 137a/16, 144a/5, 147a/19, 147b/2, 

148a/10, 151b/17, 152b/14, 155b/11, 155b/16, 157a/5, 157b/4, 161b/14, 162a/2, 165b/17, 

124b/15,89b/11, 89b/16, 89b/18, 112b/13, 121b/1, 124a/14, 124b/1, 128a/7, 133b/1, 142a/6, 

144b/19, 152b/19, 153a/18, 153b/18, 154a/5, 154b/13, 167b/18,137a/7 

 

başúa Bilinenden ayrı, değişik, farklı: 164a/9 

 

baùùÀl (a) Yiğit, kahraman: 135b/18 

 

bayat Taze olmayan:121a/3, 121a/8 

 

bayıl-  Baygın duruma girmek:159a/13,97a/1,111a/10,98a/19 

 

bayrÀm   (f) Sevinç, neşe: 121b/3 

 

ba‘ż  (a)  Bir şeyin bir kısmı, bir parça:108a/2,160b/8 

 

bÀz (f) Ayırma, temyiz etme:143b/7 

 

bāzu (a) Güç, kuvvet, istidat:142b/19,129a/4,127b/11 

 

be  Ey, hey, yahu anlamlarında bir seslenme sözü:105a/2, 114b/18, 116b/2, 118b/13, 121a/16, 

122a/4, 125a/12, 136a/19, 160a/14 

 

bed (f) Kötü:90a/16,91a/12, 106b/6,94b/2, 115a/18, 156a/1 
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bedbāht (f) Talihsiz:101b/11 

 

bedir (a) Dolunay:146b/18 

 

bed-liḳā (f) Çirkin kötü yüzlü:99b/7 

 

beg  Bey, ileri gelen nüfuzlu kimse:117a/11, 89a/2, 93a/16, 94b/4, 95a/2, 95a/14, 100b/1, 

100b/16, 101a/3, 105b/8, 108a/3, 111b/1, 112b/5, 112b/6, 112b/12, 114b/5, 114b/7, 117a/9, 

131a/18, 142a/16, 143a/19, 144b/11, 145a/10, 145b/10, 149a/3, 151a/16, 151b/6, 152a/9, 

152b/14, 152b/17, 154a/7, 155a/7, 162b/18, 166a/5, 134b/13, 140b/6, 140b/7, 140b/13, 

141a/1, 142a/9, 89b/13, 100a/16, 100b/11, 160b/4,141a/11,154b/12, 86b/10, 90a/3, 107a/14, 

111a/17, 113b/17, 153a/16, 162a/12, 165b/18,141b/4, 141b/8, 91b/13, 94b/14, 95a/17, 

150b/10,153a/17,132b/15,86b/11, 92b/1, 93a/10, 93b/13, 105b/7, 111b/15, 144b/5, 149b/2, 

150b/16, 151a/17, 156a/3,153b/2,126a/3, 129a/13, 130a/9, 130a/13 

 

begen-  Beğenmek, hoşuna gitmek:121b/19, 95a/3,102a/6,91b/10, 122b/3, 150b/3 

161a/13, 145b/5, 107b/13 

 

behey Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz: 90b/15, 101a/19, 102a/15, 134a/14, 145b/11, 

152a/13 

 

Behrām (Özel isim) :127b/14, 154a/10 

 

beúā (a) Devamlılık, süreklilik:144a/17 

 

bekçi Bir yeri veyâ bir şeyi bekleyip koruyan kimse:136b/12,100a/6,99a/4, 99a/6, 134a/4, 

136a/6,134a/6,103a/14 

 

bekle-  Bir yerde kalmak, durmak:135b/13,161b/13,98b/19,91b/17 

 

belā (a) Felaket, musibet:121a/19, 122a/16,163a/17,129a/15, 152a/9, 165a/19,122b/4 

 

belī (a) Evet : 117a/18,168a/6 

 

bel  Sırtın altına rastlayan bölge: 86b/6,163b/16 

 

belki (f) Olabilir, muhtemel olarak 088b/11, 96b/4, 100b/1, 102a/9, 103a/9, 104a/14, 113a/05, 

116a/11, 116b/3, 119b/18, 139b/17, 141b/9, 149a/1, 156b/8, 168a/11, 168a/18 

 

bellü  (a) Belli, açık, net:104b/11,102b/12,99b/8, 163b/12, 163b/13,111b/3 

 

belürsüz (a) Belirsiz , açık, net olmayan :150b/1, 151a/3 
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ben  Teklik birinci kişiyi gösteren söz:86a/1, 86a/3, 87a/1, 87a/19, 87b/11, 89a/5, 89a/13, 

90a/14, 90b/15, 91a/18, 92a/2, 92a/4, 92a/16, 94b/19, 95a/9, 95b/2, 95b/14, 97a/17, 97b/9, 

98a/1, 98a/17, 98b/5, 98b/8, 98b/16, 98b/18, 99a/11, 99b/19, 100a/15, 100b/5, 101a/11, 

101a/15, 101b/12, 102a/07, 102a/17, 102a/19, 102b/11, 103a/12, 104a/9, 104b/5, 105a/2, 

105a/8, 105a/16, 106a/16, 106a/18, 107a/8, 107a/9, 107a/13, 107a/19, 108a/8, 110a/11, 

110a/15, 110a/19, 110b/05, 110b/10, 111b/9, 112a/3, 112a/18, 112b/12, 112b/16, 112b/18, 

113a/3, 114b/1, 115a/14, 115b/17, 117a/6, 117a/12, 117a/14, 117a/16, 117b/2, 117b/5, 

117b/7, 118a/1, 118a/2, 118a/7, 120b/8, 121a/6, 121b/18, 125a/4, 126a/18, 128b/5, 129b/10, 

130b/17, 131a/10, 133a/14, 134b/12, 134b/16, 136a/19, 136b/02, 137a/4, 140a/8, 140b/2, 

140b/4, 141a/10, 141b/2, 142b/1, 143a/3, 143b/19, 145b/17, 146a/3, 148a/6, 150a/8, 150a/18, 

150b/6, 151a/12, 151b/8, 156a/4, 157a/6, 157a/11, 157b/3, 159a/7, 159b/8, 160a/16, 160a/19, 

161b/16, 165a/9, 167a/13, 98a/6, 99a/9, 106b/1, 108b/16, 109b/9, 116a/6, 127b/8, 142a/19, 

161a/18, 88b/7, 91a/7, 91a/13, 95a/13, 95b/8, 99b/3, 104b/1, 112b/4, 118b/9, 122b/14, 

125a/17, 128a/5, 129a/6, 130b/18, 130b/19, 135a/5, 140a/11, 142a/4, 142b/7, 150b/5, 153b/2, 

156a/12, 162b/5, 128a/16, 88b/4, 89a/11, 95b/6, 95b/12, 95b/14, 98b/13, 100a/14, 104b/8, 

105a/9, 106a/8, 106a/15, 108a/10, 108b/8, 109a/2, 109a/5, 109a/9, 115a/3, 116a/19, 120b/3, 

125a/3, 128a/17, 128a/18, 129a/14, 129a/18, 134b/17, 136a/2, 136b/6, 137a/6, 139a/15, 

144a/1, 147a/11, 155a/3 

 

bend (f) Bağ, yular, düğüm:122b/16, 129a/13,123b/11, 154a/11 

 

b.in al- Bağını almak, bağını çözmek: 128b/15 

 

bende (f) Köle:134b/8,129b/4,88b/17, 88b/18, 143a/11 

 

bendeniz  Alçak gönüllülük göstererek ben yerine ve köleniz anlamında kullanılan bir söz:151b/3 

 

benüm  Ben zamirinin ilgi eki almış şekli:102b/3, 105a/15, 105b/10, 107a/11, 109a/16, 

110a/16, 110b/13, 111b/10, 112b/9, 117b/6, 118a/8, 129a/15, 130b/15, 131a/09, 136b/5, 

137a/3, 154a/19,106a/14,86a/9, 87a/9, 87a/14, 87a/17, 90b/6, 91a/17, 92a/3, 94b/16, 100a/19, 

102a/16, 129b/10, 130b/11, 131a/15, 133a/14, 134b/17, 141b/12, 142b/3, 146a/2, 157a/7, 

158a/8, 161b/6, 167a/11,87b/1,91b/1 

 

beñze- İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, 

andırmak:135a/18,135b/2,100b/1, 147a/1, 148b/4, 165a/18,104b/17, 117a/8,133b/13, 138b/7, 

139b/10, 166b/10, 167b/14 

 

beñiz Yüz rengi:93a/7 

 

ber (f)  Üzeri, üzere, göğüs:154b/9,165/a12,108a/18, 116a/11, 132b/05 

 

berÀber (f) Birlikye, eşit :99b/11, 127a/9, 127b/12, 166b/8,154b/2, 165b/15 
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berekāt (a) Bereketler :118b/9,156b/5 

 

berḫüdār (f) Mutlu, muradına ermiş:87a/2 

 

beri Daha yakın tarafta olan:164b/10,103b/6,96b/1,105b/2, 106a/3, 131b/4, 148b/14, 149a/7, 

152a/9, 152b/14, 154a/5, 159b/1, 163a/2,104a/11, 124a/1,163a/10, 90a/9, 109b/8, 133a/13, 

158a/7, 158a/12, 155b/19, 166a/5, 167b/11 

 

berr (a) Susuz, kuru yerler, toprak:113b/15,  

 

berriye (a) Toprağa ait olan, çöl:113b/6, 115b/17, 119a/9,119b/15,119a/12,114a/19, 113a/14 

 

berü bk. beri   

 

besle- Yiyecek ve içeceğini sağlamak:164b/10 

 

beş Dörtten sonra gelen sayının adı:104a/5, 105a/12,110a/10,129a/3, 150b/19,153b/8, 166a/10 

 

beşinci   Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen:112a/12, 119a/10, 168b/5 

 

beşîr (a) Müjdeli haber veren, müjde getiren:108b/10 

 

beşyüz  Dört yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayı:157b/12, 158a/15, 158a/17, 158b/2, 160a/7, 

160a/17, 161a/10, 161a/12 

 

bevvāb (a) Kapıda bekleyen adam, Kapıcı:91b/12, 97b/1, 97b/11,91b/14,126a/14 

 

beyābÀn (f) Çöl, sahra, imar edilmemiş arazi:113b/15, 114a/03 

 

beyÀn (a) Açıklama:168b/7,133b/9, 149a/12, 162a/19 

 

beyÀz (a) Aklık, beyazlık:100b/12 

 

beyin Organ, beyin: 113b/8 

 

beyn (a) Arası, arasında aralık,iki şeyin arası: 128a/10 

 

beyne‘sselāteyn (a) İki namaz arası: 128a/10 

 

beyt (a) Ev, oda, hane:156b/13 

 

bezirgÀn (f) Tâcir, ticâret eşyası alış verişi yapan esnaf: 159a/17 

 

bezm (f)  Eğlence meclisi, içkili meclis:89b/15, 145a/16,151a/19 
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bıraḳ- Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak, koymak:104b/06, 140a/15, 145a/13,134a/11, 

154a/4,105a/13,99b/02,140a/12,96a/7,139b/13, 148a/9,155a/16,141b/4 

 

bi (a)  İle: 143a/9, 145b/12, 104a/12, 95b/5 

 

b.-Rabb  Rabbi ile: 143a/9, 145b/12, 104a/12, 95b/5 

 

bi (f)  Başına eklendiği kelimenin manasını olumsuz yapan Farsça ön ek: 115a/10, 153b/5, 

127a/18, 141b/2, 141b/6, 153a/7, 156a/10, 92b/12, 113b/10, 147a/8, 155b/02, 94b/4, 124b/2, 

99a/18, 147a/2, 101b/3 

 

 b.-çāre  Çaresiz134b/10 

 b.-din  Dinsiz, imansız: 127a/18, 141b/2, 141b/6, 153a/7, 156a/10, 92b/12, 113b/10 

 b.-hūş : Akılsız, deli, şaşkın, sersem: 147a/8, 155b/2, 094b/4, 124b/2, 99a/18 

 b.-iòtiyar İhtiyar olmayan, genç : 147a/2, 101b/3 

 b.-mecāl :Mecalsiz :115a/10, 153b/5 

 b.-òaber Habersiz :155a/3 

 b.-Óamdÿllah : Allah’a hamd etmeyen :144a/9 

 b.-òarab :Harap olmamış :156b/1 

 b.-ùaúat Gücü, kuveti kalmamış :115b/11 

 b.-úuãur Kusursuz :168a/9 

 b.-vefāluú Vefasızlık yapan :140a/14 

 

bi‘at (a) Bir kimsenin egemenliğini tanıma:162a/13 

 

bil- Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak: 124a/9, 137b/16, 157a/16,103b/3, 126a/4, 

159a/6,152b/15, 97a/15, 158a/9,130b/18,137b/18, 114a/11,106b/8, 114a/14,95a/13, 92a/7, 

106a/16,112b/8,109b/3, 112b/12, 113a/4, 117b/12, 156b/12,103a/5,133b/7, 095a/9, 104a/18, 

104b/1, 107a/13, 107b/13, 116b/2, 124a/7, 133a/10, 150a/10, 159b/8, 155a/10,116a/10, 

153a/19,93b/17, 103a/17, 121a/13,102b/14, 114a/13,146b/13, 94b/18, 100b/18, 135b/5, 

102b/6,134b/3,111b/5, 160a/5,132a/12, 139a/8, 141b/5, 150b/9, 154b/19, 162a/2,95a/9, 

100a/2, 100b/18, 117b/11, 119b/07, 121a/12, 150a/13, 150a/16, 151a/19,152b/11, 155b/17, 

167b/6,101b/11, 167a/13,105a/16,134a/10, 95a/2, 134b/11, 135a/04, 136b/1, 106b/12, 110b/9, 

131b/10, 149b/17,157b/17, 159b/11,136b/5, 143a/18. 2. Tanımak, hatırlamak: 142a/1, 3. 

Zannetmek, inanmak, düşünmek, öyle saymak, sanmak: 156b/11, 165a/9, 113b/7, 150b/8, 

100a/9 

 

bilā (a)  Olmayarak, sahibi olmayan, -siz, -sizin, eklerinin karşılığı olarak Arapça birtakım 

kelimelerin başında bulunur:142b/9 

 

bilcümle  (a) Bütün, toptan, tamamen:143b/1 

 

bildür- Herhangi bir şeyi haber vermek, bildirmek:150b/11, 162a/19, 163a/18,108a/17, 

147a/10, 103b/17,103b/14, 
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bile  Da, de, dahi:87a/5, 88b/12, 96a/2, 97a/16, 107b/15, 120a/19, 129b/10, 135a/3, 135a/13, 

137a/8, 149a/6, 153a/10 

 

billūr (a) Şeffaf, parlak taş elmas gibi kıymetli :144b/17 

 

biň    Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı: 112b/19, 123b/7, 101b/8, 149a/9, 

152a/15, 153a/1, 153b/8, 155b/7, 156a/7, 163b/10, 165b/15,87b/4,140b/18, 125b/17, 126a/1, 

130a/11, 130b/14, 131b/13, 156a/7, 164b/12, 164b/17, 166a/1, 166b/17, 143a/15, 166a/8 

 

bin- Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak:168a/1, 

128b/17,  161a/7, 162a/6,153b/17,153b/17,143a/11,153b/11, 100b/12, 143b/1, 154a/18, 

141a/6 

 

binā (a) Yapı yapma, kurma, inşa edilme:  131b/17, 133b/3, 123a/2 

 

bir  Sayıların ilki:86a/5, 86a/6, 86a/12, 86b/4, 86b/9, 86b/10, 86b/17, 87a/5, 87a/11, 87b/3, 

87b/5, 87b/9, 87b/12, 87b/17, 88a/1, 88a/6, 88a/8, 88a/10, 88a/16, 88a/17, 88b/19, 89a/8, 

89b/2,89b/19, 90a/4, 90a/5, 90b/8, 90b/14, 91a/2, 91a/5, 91a/13, 91a/18, 91b/3, 91b/7, 91b/19, 

92a/2, 92a/11, 92a/13, 92a/14, 92b/2, 93a/5, 93b/1, 93b/7, 93b/8, 94b/3, 94b/9, 94b/11, 

94b/13, 95a/10, 95a/12, 95a/16, 95a/18, 95b/3, 95b/6, 95b/16, 95b/17, 95b/19, 96a/1, 96a/3, 

96a/4, 96a/9, 96a/11, 96a/18, 96b/15, 97a/5, 97a/9, 97a/13, 97a/14, 97a/15, 97b/16, 97b/17, 

98a/10, 98b/6, 98b/19, 99a/1, 99a/5, 99a/11, 99a/13, 99a/19, 99b/6, 99b/7, 99b/11, 99b/14, 

100a/9, 100b/15, 101a/14, 101b/02, 101b/5, 101b/6, 101b/9, 102a/9, 102a/11, 102b/1, 

102b/16, 103b/1, 104a/3, 104b/16, 105a/5, 105a/7, 105a/15, 105a/18, 106a/4, 106a/15, 

106a/17, 106b/10, 107a/2, 107a/7, 107a/19, 107b/17, 108a/1, 108a/3, 108a/7, 108a/11, 

108a/19, 108b/3, 109a/4, 109a/10, 109a/18, 109b/1, 109b/2, 109b/6, 109b/16, 110b/10, 

110b/11, 110b/17, 111a/2, 111a/04, 111a/12, 111b/2, 112a/03, 112a/5, 112a/6, 112a/10, 

112a/15, 112a/17, 112b/4, 113a/7, 113a/9, 114a/2, 114a/6, 114a/10, 114a/13, 114a/14, 

114a/18, 114b/1, 115a/1, 115a/8, 115b/5, 115b/11, 115b/12, 116a/9, 116a/10, 116b/1, 

117b/12, 117b/14, 117b/15, 117b/18, 118a/17, 118a/19, 118b/08, 118b/10, 118b/17, 119a/10, 

119a/18, 119b/11, 119b/12, 119b/17, 120a/2, 120a/8, 120b/16, 121a/10, 121a/13, 121a/16, 

121a/17, 121b/6, 121b/8, 121b/9, 121b/11, 121b/17, 122a/2, 122a/4, 122a/5, 122a/12, 

122a/16, 122a/17, 122b/13, 122b/14, 122b/15, 123a/15, 123a/19, 123b/10, 123b/18, 124a/1, 

124a/4, 124a/10, 124a/12, 124a/13, 124b/6, 124b/8, 124b/14, 125b/14, 126a/8, 126b/11, 

127a/3, 127b/11, 127b/15, 128a/5, 128a/8, 128a/11, 128a/15, 128b/9, 129a/19, 129b/8, 

129b/11, 130a/17, 130b/7, 130b/12, 130b/15, 131a/16, 131b/2, 131b/6, 132a/9, 132a/14, 

132a/15, 132a/18, 133a/7, 133b/6, 133b/12, 133b/14, 133b/16, 133b/17, 134a/14, 134a/18, 

134a/19, 134b/4, 134b/9, 135a/1, 135a/16, 135b/3, 135b/5, 135b/10, 136a/1, 136a/7, 136a/10, 

136b/2, 136b/3, 136b/18, 137a/3, 137a/7, 137a/19, 137b/3, 137b/14, 137b/19, 138a/1, 138a/2, 

138a/6, 138a/7, 138a/10, 138a/13, 138a/18, 138b/8, 138b/12, 138b/16, 138b/17, 138b/18, 

138b/19, 139a/2, 139a/3, 139a/4, 139a/6, 139a/10, 139a/12, 139a/13, 139a/19, 139b/4, 

139b/13, 139b/16, 139b/17, 140a/8, 140a/13, 140a/15, 140b/2, 140b/6, 140b/11, 141a/6, 

141a/19, 141b/1, 141b/11, 142a/1, 142a/2, 142b/4, 142b/8, 142b/9, 142b/16, 143a/07, 143a/8, 

143a/16, 143b/8, 143b/12, 143b/13, 143b/18, 144a/10, 144a/15, 144b/9, 145a/7, 145a/12, 
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145a/17, 145b/14, 146a/12, 147a/14, 147a/17, 147a/19, 147a/7, 147a/9, 147b/1, 147b/12, 

147b/18, 147b/19, 148a/1, 148a/13, 148a/18, 148b/2, 149a/1, 149a/5, 149a/8, 149a/9, 

149a/12, 149a/18, 149b/8, 150a/9, 150a/12, 150a/19, 150b/18, 150b/19, 151a/18, 151b/5, 

151b/10, 151b/15, 152a/3, 152a/8, 152a/10, 152a/16, 152b/2, 152b/7, 152b/8, 152b/10, 

152b/12, 153a/2, 153a/16, 153b/5, 154a/13, 154a/16, 154a/18, 154b/1, 154b/5, 154b/8, 

154b/15, 155a/5, 155a/7, 155b/6, 155b/8, 155b/13, 155b/17, 156a/9, 156a/12, 156b/2, 156b/4, 

156b/5, 156b/10, 156b/12, 156b/16, 156b/17, 156b/18, 156b/19, 157a/9, 157a/13, 157b/2, 

157b/5, 157b/9, 157b/12, 157b/13, 157b/17, 158a/1, 158a/4, 158a/9, 158a/14, 158a/16, 

158a/18, 158b/1, 158b/4, 158b/12, 158b/16, 159a/3, 159a/5, 159a/15, 159a/17, 159b/10, 

159b/11, 159b/17, 159b/18, 160a/2, 160a/4, 160a/11, 160b/17, 160b/19, 161a/4, 161a/5, 

161a/7, 161a/19, 161b/12, 161b/17, 161b/18, 162a/7, 162a/16, 162b/17, 162b/18, 163a/2, 

163b/5, 163b/9, 163b/10, 163b/13, 163b/14, 163b/19, 164a/4, 164a/6, 164b/5, 164b/7, 

164b/10, 164b/14, 164b/19, 165b/13, 165b/17, 166a/3, 166a/10, 166a/17, 166b/7, 166b/9, 

166b/10, 166b/11, 167a/2, 167a/15, 167a/18, 167b/4, 167b/14, 168a/15, 168a/18, 168b/2, 

90b/19, 137a/7, 141b/16,126a/2, 139a/17, 165b/15, 166b/12, 168a/3,95a/8, 88a/15, 99a/6, 

120a/11, 130b/17, 131a/6, 134a/3, 136b/16, 152b/18, 156b/3, 112a/4, 131b/14, 108b/5 

110a/18 

 

birāder   (f) Erkek kardeş: 111b/8, 128b/19, 129a/10, 130a/2 

 

biraz Bir parça, azıcık:93a/19, 96a/10, 108b/19, 110a/1, 121b/2, 121b/12, 126b/12, 127a/5, 

128a/13, 139a/18, 160a/15, 160a/19, 162b/12, 168a/03,140a/4 

 

birazdan  Az sonra:86b/3, 92b/7, 94a/9, 98b/17, 99a/6, 99a/17, 103a/14, 113a/16, 114b/10, 

115a/4, 124a/14, 125a/11, 140b/6 

 

birbiri Karşılıklı olarak bir diğeri:158a/10, 158a/13, 165b/11,118b/3, 165a/14,134a/4,86b/1, 

101a/7, 114b/11, 124b/1, 128a/13, 135b/1, 147b/5, 165a/1, 165b/1, 166a/4, 87a/19, 144a/16 

 

bire bir  Denk:135a/15 

 

biri Bir tanesi, bilinmeyen bir kimse:104b/11, 107b/10, 118a/15, 119b/2, 120a/18, 122b/19, 

130b/16, 157a/12, 160b/5,90b/3, 109a/3, 89a/10, 106a/8, 123a/3, 123a/4, 125b/12, 131a/7, 

134a/4, 138b/16, 125a/14, 157a/11,131a/13,89b/9,86b/17, 99b/3, 125b/11,121b/12, 153a/4, 

167a/2,131a/14, 146b/14 

 

birúaç Çok olmayan, az sayıda, az:102b/9, 103b/6, 106a/3, 114b/7, 119b/1, 121b/4, 126a/11, 

127b/5, 129b/9, 93b/13, 103b/16, 122b/17,130a/3, 131a/19, 132a/9, 133a/18, 133b/11, 

133b/18, 134a/11, 134a/12, 137b/1, 141a/11,147a/15, 149a/4, 162b/10, 168a/14,149b/19, 

153b/18 

 

bit-  Tükenmek, sona ermek: 90a/1,115b/17,88a/6,92a/8 
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biz  Çokluk birinci kişiyi gösteren söz:90b/5, 94a/5, 97b/2, 97b/11, 101a/19, 103a/15, 103b/11, 

107b/2, 107b/6, 108a/15, 111b/11, 111b/12, 112a/18, 112b/8, 113b/19, 114a/16, 114b/5, 

117b/9, 120b/1, 120b/3, 121a/19, 122a/10, 122b/2, 123a/13, 123a/14, 123b/5, 125a/6,125a/13, 

125a/16, 126b/11, 127a/17, 128b/6, 129b/1, 130a/7, 131b/5, 131b/9, 132b/10,133a/7, 134a/3, 

134b/13, 135a/6, 135a/11, 135b/11, 135b/19, 136a/14, 142a/8, 156b/7,156b/9, 157a/14, 

164a/3, 164b/4, 165a/6, 165b/3, 166b/8, 167b/3, 167b/12, 168a/13, 168a/15, 131b/08092b/18, 

103a/1, 105a/4, 125b/14, 129a/5, 149b/19, 153a/11, 153a/17, 164a/4109b/18, 110a/8,087b/08, 

92b/18, 097b/2, 102a/5, 102b/3, 110a/3, 111b/1, 113a/5, 114a/1, 114a/14, 117a/14, 117b/16, 

118b/13, 126b/9, 126b/14, 127a/12, 127a/19, 129b/2, 133b/9, 133b/17, 134a/15, 134b/4, 

135b/17, 135b/18, 137a/17, 140a/14, 148b/18, 153a/13, 157b/18, 162b/3, 163a/9, 163a/16, 

163a/19, 165b/7, 167b/7, 168a/18,98a/4, 101b/19, 102a/6, 106b/5, 107a/4, 109b/2, 109b/11, 

109b/19, 110a/13, 113b/19, 114a/7, 114b/17, 116a/4, 120b/6, 126b/4, 130a/4, 130b/19,131a/8, 

133a/4, 133a/6, 137a/18, 142a/11, 153a/10, 154a/2, 161b/3, 163a/10, 164b/9,166b/19, 

168a/19, 142a/12 

 

bizüm Birinci çokluk şahıs zamiri “biz”in tamlayan şekli:93b/19, 101a/6, 104b/10, 107b/15, 

109b/1, 111a/6, 111b/12, 111b/17, 119b/2, 125b/1, 167b/3,126b/5, 162b/2, 165b/3,125a/5, 

128a/2, 128b/12, 129b/3, 130b/12, 133b/19, 142a/7, 143b/6,134b/7 

 

boġ-  Bir canlıyı soluk almasına engel olarak öldürmek :96a/16,93b/6,100a/10,105a/19, 

99b/10,154b/8,91b/4, 92a/5, 100a/8 

 

boġaz  Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar: 119b/7, 124a/17,121b/4,96a/16, 

121b/13,100b/15, 119a/2,99b/8,157a/11 

 

boġazla-  Hayvan veya insanı boğazından keserek öldürmek: 157a/18,161b/6 

 

boġça İçine çamaşır,elbise vb. koyup sarılan döret köşe kumaş :96a/9,96a/11, 96a/13, 96a/14, 

96a/19 

 

boġuş- Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek :130b/19 

 

boncuú  Ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli süs tanesi:   111a/3 

 

boş  Dolu olmayan : 141a/16 

 

boyun  Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi: 147a/16,127b/17,87b/16, 88a/4, 

89a/12,89a/16, 118a/1 

 

boynuz   Bâzı hayvanların başındaki, tırnağa benzer bir maddeden az çok uzun, düz, kıvrık veyâ 

çatallı koruma, saldırma organı:156a/15 

 

bozar- Boz renge girmek :105a/1 
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boz- İki yan arasında yapılmış olan sözleşmeyi temelinden bozma, aslını değiştirmek:167a/1, 

93a/12,  102b/11, 117a/5,101b/8,093a/7 

 

bölük Parça, kısım: 168b/8,86b/11, 95a/17, 128b/13, 132a/8, 144b/13, 144b/14, 154a/7, 

156a/8 

 

börek Açılmış hamurun veya yufkanın arasına peynir, kıyma vb. konularak çeşitli biçimlerde 

pişirilen hamur işi :120b/15,120a/13 

 

böyle  Bunun gibi, buña benzer:86a/12, 86a/14, 87a/4, 87b/3, 87b/13, 87b/17, 89a/9, 90b/3, 

93a/16, 94a/3, 94a/4, 95b/11, 95b/13, 97a/3, 97b/4, 97b/8, 98a/2, 98a/6, 98a/9, 98a/17,99a/5, 

99b/1, 99b/2, 100b/3, 101b/9, 102a/10, 102a/11, 102a/15, 104a/14, 104b/14, 105a/3, 105b/17, 

106a/11, 106b/11, 106b/15, 109a/9, 112b/12, 113b/02, 113b/19, 114a/8, 114a/19, 115b/1, 

116a/3, 116b/4, 116b/12, 117a/16, 117b/5, 117b/10, 118a/5, 118a/8, 118a/9, 118a/17,120a/17, 

121a/15, 125a/2, 129a/15, 130a/11, 134a/3, 134a/14, 134b/13, 135b/13, 136a/1, 136a/4, 

136a/11, 136a/14, 137a/9, 137a/18, 139b/15, 140a/7, 141b/1, 141b/16, 142b/1, 142b/18, 

145b/3, 145b/12, 147a/8, 150a/9, 151b/14, 153a/11, 154b/18, 155b/2, 155b/15, 157a/4, 

158a/12, 158b/6, 159a/1, 159a/4, 161b/10, 163b/7, 164b/10,109b/4 

 

bre (r)  Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü:86a/8, 87a/16, 87b/6, 88b/16, 89a/15, 

96a/10, 96b/2, 96b/11, 97b/01, 97b/11, 97b/18, 98a/1, 98a/3, 98a/5, 98a/8, 100a/19, 103a/10, 

105a/17, 115a/07, 116b/08, 116b/9, 119b/4, 120b/17, 120b/19, 122a/7, 124b/4, 125a/2, 

126a/5, 136a/6, 138a/4, 141a/11, 142a/19, 151b/17, 153b/11, 154a/4, 155a/3, 155b/4, 158a/6, 

158b/5, 159a/12, 160b/3, 161b/9, 161b/15, 161b/19, 165a/17, 166b/2 

 

bu  Bu, işaret zamiri ve sıfatı:87a/4, 87a/13, 87b/4, 87b/17, 88a/2, 88a/15, 88a/16, 88a/19, 

89a/11, 89a/12, 89b/2, 90a/3, 90a/10, 90a/17, 90a/19, 90b/3, 90b/11, 90b/13, 90b/15, 90b/19, 

91a/16, 91b/9, 92a/13, 92a/17, 92a/19, 93a/5, 93a/6, 93a/14, 93b/2, 93b/3, 93b/9, 94a/2, 

94a/8, 94b/2, 94b/4, 94b/19, 95a/3, 95a/13, 95b/5, 95b/14, 96a/13, 96a/14, 96b/2, 96b/4, 

96b/10, 97a/3, 97a/5, 97b/3, 97b/7, 98a/3, 98b/2, 98b/16, 98b/18, 99b/6, 99b/9, 99b/19, 

100a/4, 100a/8, 100a/14, 100a/19, 100b/2, 100b/17, 101a/15, 101b/1, 101b/2, 101b/3, 101b/6, 

101b/15, 102a/8, 102a/13, 103a/6, 103a/10, 103b/17, 104a/2, 104a/7, 104a/12, 104a/13, 

104b/2, 104b/11, 104b/13, 105a/4, 105b/3, 105b/11, 105b/12, 106a/7, 106a/8, 106b/9, 

106b/13, 107a/7, 107a/8, 107b/2, 107b/13, 108a/7, 108a/8, 108a/12, 108b/14, 109a/19, 

109b/3, 109b/5, 109b/7, 109b/10, 109b/18, 110b/4, 110b/11, 110b/16, 111a/7, 111a/8, 

111a/11,  111b/8, 111b/18, 112a/5, 112a/7, 112a/13, 112b/10, 112b/11, 112b/13, 113a/9, 

113b/1, 113b/18, 114a/8, 114a/9, 114b/2, 114b/3, 114b/18, 115a/2, 115a/5, 115a/13, 115a/19, 

115b/8, 115b/15, 115b/17, 116a/17, 116a/18, 116b/9, 116b/13, 117a/3, 117a/14, 117a/16, 

117a/19, 117b/3, 117b/4, 117b/6, 117b/10, 117b/16, 118a/1, 118a/2, 118a/10, 118a/12, 

118b/9, 118b/13, 118b/14, 119a/11, 119a/13, 119a/14, 119a/15, 119b/13, 119b/16, 120b/17, 

121a/12, 121a/13, 121a/14, 121a/17, 121a/19, 122a/2, 122a/10, 122a/11, 122a/18, 122b/4, 

122b/19, 123b/13, 124b/8, 124b/9, 124b/12, 124b/14, 124b/17, 125a/4, 125a/12, 125b/1, 

125b/5, 125b/6, 125b/8, 126a/5, 126a/6, 126b/2, 126b/5, 126b/14, 126b/18, 127a/3, 127b/10, 

127b/13, 127b/14, 127b/19, 128b/9, 129a/3, 129a/11, 129b/5, 129b/18, 130a/16, 130a/18, 
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130b/7, 130b/10, 130b/15, 131a/4, 131a/7, 131b/16, 131b/17, 132a/7, 132a/14, 133a/7, 

133a/13, 133a/17, 133b/14, 134a/2, 134a/6, 134a/16, 134b/8, 135a/9, 135a/14, 135a/18, 

135b/1, 135b/4, 136a/13, 136a/16, 136b/10, 136b/15, 137a/1, 137a/6, 137b/6, 137b/13, 

137b/18, 138b/9, 138b/13, 138b/18, 139a/2, 139a/5, 139b/1, 139b/5, 140a/1, 140b/9, 140b/15, 

140b/16, 141a/1, 141a/8, 141b/7, 141b/11, 141b/14, 142a/5, 142a/7, 142a/11, 142a/13, 

142b/16, 142b/18, 143a/1, 143a/6, 143a/8, 143a/19, 144a/2, 144a/5, 144a/17, 145a/8,145a/19, 

145b/2, 145b/5, 145b/17, 145b/19, 146a/1, 146a/3, 146a/10, 146a/18, 146a/19, 146b/5,147b/3, 

147b/6, 147b/9, 147b/13, 148a/1, 148a/4, 148b/8, 148b/9, 148b/10, 149a/12, 149b/7, 149b/13, 

150a/4, 150b/3, 150b/11, 150b/13, 150b/14, 150b/15, 151a/9, 151a/13, 151b/19, 152a/9, 

152a/14, 152b/2, 153a/4, 153a/6, 153b/15, 154a/4, 154a/9, 154a/17, 154b/4, 154b/9, 154b/14, 

154b/19, 155a/4, 155b/17, 156a/1, 156a/13, 156a/16, 156a/17, 156b/1, 156b/8, 157a/5, 

158a/7, 158a/11, 158a/15, 159a/2, 159a/12, 160a/17, 160a/18, 161b/9, 161b/11, 161b/13, 

161b/16, 162a/2, 162a/6, 162a/14, 162b/1, 162b/9, 162b/15, 163a/8, 163b/11, 164a/3,164a/13, 

164b/2, 164b/8, 164b/9, 165a/3, 165a/4, 165a/17, 165a/18, 165b/5, 165b/15, 166a/17,166b/2, 

167a/3, 167a/14, 167b/10, 168a/2,142a/12, 90a/15, 94b/17, 106b/14, 88b/15, 91b/2, 95b/3, 

100a/11, 109a/10, 117b/3, 120a/18, 123a/9, 125b/11, 129a/1, 130b/17, 134a/13, 134a/15, 

134b/7, 136b/3, 136b/4, 145b/14, 164a/9, 137a/14, 103a/2 

 

bucāk  Kenar, köşe, yer:96a/18,103b/1,124a/13 

 

buçuú Yarım anlamına gelmekyedir:113a/7, 118b/16 

 

bugün  İçinde bulunulan gün:114a/1, 122b/9, 130b/19, 142a/15, 158a/8, 167b/13, 98a/18, 

159a/15 

 

bul- Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak:121b/17, 122a/2, 122a/7, 

148b/19,119b/14,163b/6,125b/2,167b/5,116b/18,115a/13,167a/6,164a/4,115a/1,110b/6,115b/

9,161a/6,113a/18,116a/18,144a/11,114a/9,123b/19,87b/5,121a/5,152a/11,121b/4,121a/8,102a

/4, 115a/5, 115b/18, 121b/15, 125a/11, 138a/16, 141b/9, 143b/7, 143a/7,149a/11,167a/7, 

133b/15,94b/12,110a/19, 128b/10,99a/13, 110a/19,125a/13, 147b/18,119b/6,115b/19,117a/2, 

138a/15, 121b/19,128a/9, 139b/14, 142a/13, 159a/9, 132b/10,103b/2, 143b/10, 161a/16, 

137b/7, 121a/3,114b/3, 160a/16,110a/16,104b/6, 161b/17,107b/11, 117b/9, 148b/16, 152a/6, 

114b/1,104b/12,147a/8,143a/10 

 

bulaş- Bir nesne üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek:147b/17 

 

bulġur  Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday :120a/13 

 

buluş- Bir araya gelmek, karşılaşmak, rastlaşmak, buluşmak:132b/7, 141a/11,106b/2, 

137b/17,168a/4,116a/10,137a/7, 108b/1,130a/1, 132a/11, 148a/3, 149b/3, 150a/7, 160b/9 

 

buluṭ Bulut :100a/12,150a/13 
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buňa Buraya, bunu: 99a/4, 128a/11, 130b/6, 136a/10, 146a/9, 146b/7, 155a/11, 162a/10, 

162a/14, 164b/6, 165b/13,107a/18, 122a/18,87b/11, 123a/01,149b/10,100b/9 

 

buna-  Çeşitli sebeplerle zihin gücünü yitirerek ne yaptığını bilemez duruma gelmek: 

157b/5,157a/5 

 

buňal-  İçi sıkılmak, tedirgin ve rahatsız olmak:113a/9 

 

bunca  Bu kadar, bu denli, epey:159b/17,122a/14 

 

bunda Buraya, burada:90a/15, 90b/5, 95a/10, 98b/19, 102a/2, 102a/19, 103b/2, 105b/14, 

107a/6, 109a/11, 109b/12, 118b/15, 120b/8, 124a/8, 125a/3, 129a/14, 129a/18, 129a/19, 

133a/18, 134b/15, 135a/14, 136b/17, 137b/8, 144a/9, 147a/7, 148b/17, 150b/15, 151a/17, 

151b/3, 153a/14, 153a/17, 155a/15, 155a/18, 155a/19, 155b/1, 155b/18, 156a/3, 156a/17, 

159a/19, 159b/6, 161b/1, 161b/7, 161b/10, 162a/13, 163b/5, 167b/13, 168a/2, 168a/5, 

168b/6,161b/1, 161b/15 

 

bundan  Bu nedenle, buradan:91a/3, 97b/5, 101b/13, 104a/8, 104b/10, 104b/19, 111b/2, 

112a/9, 112b/8, 113a/8, 124a/19, 125b/8, 149a/8, 161b/12, 162b/5 

 

bunı Bunu: 103b/4, 103b/9, 104b/18, 126a/9, 127b/17, 128a/9, 128b/1, 153b/6, 165b/12, 

87b/10, 98b/5, 118a/1, 124b/8, 137a/8, 137b/5, 142b/13, 146a/6, 146b/3, 148a/6, 148b/3, 

89b/6,123b/17, 157a/1,104a/18, 104b/1, 104b/5, 113a/16,87b/11, 98b/16, 124b/15, 128b/10, 

129a/2, 136a/12, 142b/14, 158b/15, 162a/6,164b/7,100a/12,109b/16, 109b/19, 121a/6,155b/13 

 

bunlar Bu zamirinin çokluk biçimi:86a/18, 87b/8, 88a/14, 89b/14, 90b/6, 92a/11, 92b/6, 

95b/10, 96a/6, 97a/1, 97b/15, 99a/11, 101a/6, 103b/5, 103b/13, 104a/15, 104b/4, 107a/10, 

110b/17, 111b/2, 112a/16, 112b/1, 113a/3, 113a/11, 113b/16, 122a/10, 122a/12, 122b/1, 

123a/11, 123b/5, 124a/9, 125b/17, 128b/6, 129a/19, 129b/7, 129b/13, 130b/3, 130b/18, 

131b/7, 131b/12, 131b/14, 133b/1, 134b/18, 135a/7, 135a/14, 135b/1, 135b/2, 136a/5, 

140b/15, 145a/8, 145a/15, 145b/5, 148a/18, 150b/14, 153a/6, 155b/18, 158a/19, 159a/19, 

160b/3, 160b/8, 160b/14, 161a/18, 161b/8, 161b/10, 164b/5, 164b/19, 165b/10, 166a/7, 

168a/2,112a/19,135a/10,91a/4, 97a/2, 104a/17, 105b/8, 105b/19, 106b/10, 123a/6, 123b/12, 

124a/18, 128b/11, 142a/9, 142b/19, 156b/7, 158a/19, 166a/3, 167b/12,95b/10, 97a/10, 

157b/15,130a/14,166b/5, 119a/17,126a/7,107b/17, 111a/11, 111a/5, 111a/6, 111a/10, 

113a/03, 120a/17, 126a/05, 130b/05, 152b/14, 160a/09, 161a/11, 161a/17, 166a/11,094b/17, 

95a/4, 101a/4, 117a/6, 118b/04, 123a/15, 123a/16, 124b/9, 150b/13, 152a/13, 155a/16, 

165b/18,126a/4, 126a/16,124b/2, 131a/3 

 

bura  Bu yer:129a/14,133a/19, 168a/14,98b/17, 114a/16, 157a/2,125b/10, 132a/4, 133b/12, 

140a/2, 103b/15, 131b/3 

 

bur- Döndürüp bükmek, kıvırmak: 166a/5 
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burc   (a) Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale 

çıkıntısı:152a/1 

 

burun   Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum 

organı:117b/19,137a/15,155a/13,158b/16,142a/3 

 

but  İnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü:97a/18,97a/7 

 

buyur- Emretmek, emri ve sözü geçmek:149b/8, 151a/12, 151b/8,108b/6,86a/2, 86a/3, 

104a/9, 142a/18, 143a/11,112a/7,102b/17,112b/5,120b/10,112a/9,132b/1, 145b/8,128b/11, 

145b/12 

 

bük- Sertçe çevirmek, kıvırmak:143b/9,120b/16 

 

bülbül (a) Güzel öten bir nevi kuş:147a/2 

 

bütün Eksiksiz, tam:114b/2, 120b/14 

 

büyü Cin gibi manevi varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana 

getirme işi.137a/17 

 

büyük Küçük karşıtı:119b/12, 119b/13, 121b/14, 124a/5, 129a/9 

 

C 

cāh  (f) Bela çukuru : 152a/8 

 

 c.-ı bela:  Bela çukuru:152a/8 

 

cā’iz (a)  Yapılmasında bir sakınca bulunmayan:90b/18, 101b/9 

 

cā’ize  (a) Hediye, Ödül:163b/8 

 

cam (f) Bardak, kadeh, maşrapa: 92b/17 

 

cāme (f)  Giysi, çamaşır:145a/9, 145a/13, 147a/3, 148a/19, 148b/15 

 

cÀme-òÀb (f) Yatak:145a/10, 145a/13,148a/19,148b/15,147a/3,145a/10 

 

cÀn   (f) Ruh, can: 138b/9, 139a/9,110a/11, 112a/2, 114b/15, 114b/16, 136a/15, 141a/1, 

141b/2, 144a/3, 145b/9, 146a/9, 152a/3, 152b/1, 152b/7, 154b/5, 155b/3, 155b/9, 156a/10, 

158a/9, 158b/10, 158b/14, 106a/3, 124a/18, 148a/7, 151b/3, 115b/2, 111b/13,113b/15, 

114b/9,154a/4, 150a/14, 115a/14, 137b/19, 130b/19,140b/13 

 

cānān (f) Sevgili:136a/16 
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cÀnavar (f) Vahşi yırtıcı hayvan:134a/16 

 

cānib (a) Taraf :134a/6, 140a/17,133b/16, 164a/3,90a/9, 140b/19, 143a/19,132a/17, 139a/3, 

139a/10, 139a/13, 139a/19,96b/18, 97b/17, 110a/4, 115a/1, 115a/2, 116a/13, 119b/19, 

122b/13, 127a/13, 131b/6, 133b/14, 134a/2, 140b/6, 141a/6, 141b/10, 147b/1, 149a/16, 

149b/7, 152a/4, 153b/5, 156b/4, 156b/12, 157a/7, 157a/15, 164a/3, 164a/19, 164b/2, 

168a/8,166a/10,86b/9, 132a/16,102b/16,119b/11,95b/1,102b/8, 119b/9, 166a/16,90a/15, 

123b/18 

 

cānistÀn (f) Can alan, can alıcı:156a/9 

 

cÀriye (a) Kadın hizmetçi, köle:110b/18,91b/3, 92a/2, 96a/18,96a/4, 96a/7, 96a/12, 96b/2, 

97a/1, 100a/9, 103a/19, 109a/10, 110b/04,111a/5,108a/11,94a/17, 96b/3,96b/6,103a/10, 

103a/11, 145b/15,110b/15,96a/17,108b/15,96a/15,110b/11 

 

cÀsus  (a) Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse:93b/2,115a/6, 140a/17, 

165a/7 

 

ceb (a)  Giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış parça :157a/13, 

118b/15 

 

cebe (m) Zırh, silah:120a/3 

 

cebr  (a)  Zor, zorlayış: 111b/10 

 

cedd (a) Bir sülâlenin başı olan, “kurucusu kabul edilen” kişi:146a/13 

 

cefā  (a) Eziyet, incitme, haksızlık: 149a/1,102a/1 

 

cellÀd (a) Ölüm cezasına çarptırılan suçluların ve eskiden örfe göre ölüm cezası uygulanacak 

olanların öldürülmeleri işini üstlenen kimse:87a/16,88b/17,87b/16,89a/9,88a/2 

 

cem‘ (a) Bir araya getirme, biriktirme, toplama: 108a/6, 110b/6, 112a/14, 123b/8, 126b/3, 

126b/5, 133b/18, 148b/8, 149b/15, 150b/10, 150b/16, 151a/14, 154b/13, 159b/4, 160a/3, 

161a/14, 162b/13, 164b/17, 168a/9, 168a/15, 148a/2, 120b/7, 149b/14, 168a/5 

 

c. it- Bir araya getirmek, toplamak:107b/4, 126b/10, 150a/1 

 

cemāl (a) Yüz güzelliği:147a/7,146b/4,102b/6,99a/3,131b/8 

 

Cemīle  (Özel isim) 145a/17, 145b/14 

 

Cemşīd  (f) İran’ın efsanevi dördüncü şahı Cemşit:92b/17 
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cenab (a) Hazret:168a/5 

 

ceng (f)  Savaş: 107b/8, 123a/9, 126b/6, 126b/11, 127a/6, 127a/17, 128a/3, 128a/10, 128b/3, 

129b/2, 130b/8, 134a/18, 135b/15, 136a/11, 136b/3, 153a/4, 155a/4, 160a/1, 160a/4, 165a/8, 

165b/1, 165b/3,165a/1,153a/6, 154b/18, 155b/6, 155b/18, 158a/19, 166a/13,126b/16, 

154b/15, 128a/6, 131b/11, 137a/7, 141b/6, 152b/15, 152b/19, 153b/17, 154a/5, 155b/11, 

159b/7,128a/8, 136a/12, 140a/18, 154b/19,138b/9, 165a/4, 166b/5, 135a/11,134b/3, 134b/14, 

134b/19, 163a/12,134b/2 

 

cevÀb  (a) Karşılık, yanıt:  102b/14, 105b/19, 166a/7,091a/16, 94a/8,095a/3, 126b/13,109a/19, 

164b/8,95a/3,127b/9, 90b/19, 95a/9, 123b/4, 126a/10, 128b/5, 156b/7, 167b/11 

 

cevÀhir (a)  Mücevherler: 146b/16 

 

cevelÀn   (a)  Dolaşma, gezinti:  127a/5 

 

cevher  (a) Mücevher, öz, elmas: 110b/19 

 

cevşen  (f) Zırhlı giysi:155b/5 

 

ceyl (a) İnsan topluluğu, zümre, kavim :161b/11, 162a/3,119b/19 

 

cezÀ  (a) Her türlü kabahat ve suç işleyene gerek dünyada gerek âhirette verilen karşılık: 125b/2, 

163b/6, 167b/5 

 

cezb  (a)  Kendine çekme: 148b/11 

 

cezīre  (a) Ada :113a/8 

 

ciger (f)  Ciğer :93b/5, 143b/4,100a/14,111b/16 

 

cihÀn (f)  Dünya, âlem:96a/14, 110a/17, 126a/1,97a/15, 99b/16, 99b/17, 102a/14, 108b/18, 

110b/8, 112a/19, 127a/8, 131a/17,143a/1,147b/7,154b/13,156a/1, 132a/2, 123a/14,95b/8, 

140a/8, 147a/7,156a/2,108b/18, 109a/16, 110b/9 

 

cild (a) 1. Kitap, cilt: 168b/6,168b/7 

 

cins (a) Tür, çeşit:164a/18,107a/14 

 

civān (f) Yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın: 114b/5,102b/13 

 

cühûd (f) İnatçı ve kinci (kimse):105a/11 

 

cülūs   (a) Oturma, padişahın tahta çıkması:161a/3, 162a/12 
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c. it  Tahta çıkmak :160b/18 

 

cūş (f) Coşku: 88b/13, 137b/13 

 

 c. óurūş it- Coşmak, kendinden geçmek:88b/13 

 

cübbe (a) Elbise üstüne giyilen uzun, yanları geniş, düğmesiz giysi:155b/5 

 

cüdÀ (f) Ayrı:111b/12 

 

cümle  (a) Bütün, hep: 92b/3, 93a/6, 93a/10, 95a/2, 95a/5, 95a/6, 100b/6, 101b/11, 103a/16, 

107a/14, 113a/1, 113b/9, 115b/15, 117a/9, 119a/8, 122b/16, 125a/19, 127b/13, 129a/1, 

129b/16, 130a/11, 130a/13, 131a/5, 131a/18, 137a/18, 139a/17, 140b/16, 142a/16, 144b/5, 

144b/11, 145a/10, 146b/16, 149a/5, 149b/2, 152b/17, 153b/15, 160a/12, 162b/18, 166b/3, 

167a/2,151b/8,111b/12, 115a/2,128b/10,99b/1,97b/10,89a/3, 89a/18, 94a/6, 94b/6, 99a/17, 

100a/16, 113b/3, 118b/5, 122b/15, 143b/11, 145a/15, 153a/13, 158a/10, 162a/13,91b/14, 

121b/11,150b/11 

 

cüvÀnmerd (a) Sözünde sağlam, iyilik sever, kahraman :98a/12 

 

cüz‘i (a) Çok az:160a/19 

 

Ç 

 

çabraz Eğik olarak birbiryle kesişen :105a/12 

 

çabuḳ   Çabuk, tez: 140b/10 

 

çÀdır  (f)  Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak 

direklerle tutturulan, taşınabilir barınak:111a/18, 114b/13, 125b/18,160b/15,141a/12,155a/2 

119b/17, 136a/2 

 

çaġır- Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek: 106b/16, 117b/2,115b/7, 

116a/1, 102b/16,114a/4,116a/14,154b/10,108a/10,103a/6, 106a/6, 148a/12,136a/6, 142a/7, 

102b/18,103a/7 

 

çāh (f) Kuyu, çukur :151a/8, 153b/12, 168b/4 

 

çāk (f) Yırtık, yarık: 154a/17, 155b/9, 160a/15, 104b/8 

 

çal-1. Vurarak, sürterek veya üfleyerek ses çıkartmak, çalmak, 2. Çalmak, hırsızlık yapmak :  

134a/8,134a/7,161a/16, 120b/19,161b/9 

 

çalış- Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak: 155a/4,142b/16,109b/8 



131 
 

çāre (f) tedbir, ilaç, derman: 88b/15, 92b/19, 107a/18, 112b/10, 112b/12, 133a/11, 154a/3, 

164a/5,148a/4 

 

çarp- Sert vurmak:  137b/3,143b/3,153a/2 

 

çat- Bir şeyi birbirine tutturmak:88a/10 

 

çatla- Parçaları ayrılıp dağılmayacak biçimde yarılmak: 98a/11,117b/13 

 

Çebil (Özel isim): 97b/11 

 

çehre (f) Yüz: 99b/7,117a/4 

 

çek- Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek:91a/6, 111a/13, 116a/12, 

121b/11, 138a/10, 142a/5, 163a/9,138a/2,108b/9, 122b/15,102a/9, 116a/18,125b/2, 

145b/19,119b/18, 143a/5,128a/16,90a/8, 91a/1, 113a/5, 119b/14, 122a/16, 140a/7, 148b/18, 

134a/10,123a/5,121a/19, 87a/19, 125a/17, 118a/1, 141b/13, 165b/3, 136b/11, 139a/13, 

149a/7, 87a/7, 119b/16,90a/5, 130b/6 

  

ç. vir- Çek- fiilinin tezlik hâli: 129b/18 

 

çekil- Geriye veya bir yana çekmek:133a/1, 137b/10, 160a/6,135a/9,113b/11,118b/2, 124a/11, 

136a/5, 159a/11 

 

çekin- Saygı, korku, utanma vb. duygularla bir şeyi yapmak istememek :137a/1 

 

çenber  (f) Çember, yuvarlak: 127b/1 

 

çene Çok konuşma huyu, gevezelik:118b/15 

 

çeşm (f) Göz :162b/8,126a/11 

 

çevir- Bir şeyin yönünü değiştirmek: 120b/15,107a/14 

 

çık- İçeriden dışarıya varmak, gitmek, ayrılmak:114b/4,96b/6,91b/7, 93b/17, 91b/3,140a/13, 

139a/5,93a/2,95b/9,94a/1,90b/14,88b/16, 96a/17, 99b/10, 100a/3, 126a/16, 131a/16, 

143b/8,88a/18,92b/6, 94a/16, 96a/4, 96a/7, 147a/3, 148a/2,93b/15,93a/5, 94a/1, 108a/13, 

145a/05,88a/12,124a/18,94a/9,113a/9,  123b/9, 125b/5, 125b/19, 130a/1, 138b/4, 150b/10, 

157b/12, 167a/17,92b/8, 102a/6,129b/8,141a/8,115b/18,164b/4,135b/9,107b/13, 119a/14, 

146b/11, 158b/11, 155b/16,148a/7,106a/1, 119a/17, 132b/18,149b/10,105b/13,103a/1, 

119a/16,115a/16, 158b/11,102b/9, 104b/16, 104b/17, 109b/6, 109b/17, 111a/3, 120a/9, 

131a/3, 139b/18, 142b/6, 142b/11, 143b/11, 147a/5, 151a/7, 157a/13, 162a/4,140a/6, 148b/10, 

149b/12, 110a/1, 119b/11, 153a/6, 155b/6,160b/9,105a/18,164b/6,109b/1, 155b/14,129b/5, 
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103b/18, 107b/14,119a/17,165a/18,161b/13,139a/7,113a/2, 115a/4, 139a/1, 140a/15, 142a/4, 

148a/19, 149b/3, 153b/4, 156a/6,162a/8, 164b/17 

 

Çibûr (Özel isim) :109b/18 

 

çift  (f) Bir çift, yani takım oluştururken iki tekten her biri: 157a/9, 157a/10, 159a/16 

 

çifte  (f) At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu, tekme: 88a/13, 157a/1 

 

çile (f) Eziyet, sıkıntı: 111b/18 

 

çiz- Çizgi çekmek, “resmini yapmak”: 155b/16 

 

çoġ - çoḳ  Az karşıtı:114a/16,132a/15, 142a/10,114b/11, 114b/12, 116a/19,166a/9, 

158b/2,104b/11, 106a/2, 131b/18, 132a/4, 139b/7,90a/4, 94a/16, 94b/12,131b/10,93a/9, 

101a/4, 105b/9, 108b/16, 110a/2, 112a/04, 114a/19, 114b/8, 116a/18, 117a/1, 119a/7, 

121a/19, 122a/16, 122a/17, 128a/9, 133b/17, 133b/19, 134a/2, 136a/8, 141a/2, 141a/5, 

143a/3, 144b/7, 148b/18, 149b/1, 150a/13, 152b/5, 153b/1, 153b/4, 154a/1, 155a/4, 155a/8, 

155a/9, 157b/1, 157b/10, 163a/8, 163a/10,155a/10,112a/3, 157b/18,107b/16, 113a/17, 166a/6, 

167a/11, 133a/18 

 

çorba   Sebze, tahıl, et vb. ile hazırlanan sıcak sulu içecek : 115a/18, 117b/15,120b/15 

 

çoúluú  Kalabalık:  117a/12, 161a/14, 164a/10, 168a/19,160b/2, 128b/6 

 

çök- Çöktürmek: 130b/3, 145a/2 

 

çöker-  Çökertmek, çöktürmek, oturtmak: 89a/10 

 

çörek Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı gevrekçe bir hamur işi :120a/13 

 

çubuk  Değnek biçiminde ince uzun ve sert olan şey :159a/16,151a/1 

 

çuval   Pamuklu dokumadan yapılmış büyük torba: 100b/15 

 

çünki (f) Çünkü:87a/13,087b/10, 89b/5, 89b/11, 98b/12, 100b/3, 102b/1, 104a/2, 114a/13, 

126b/18, 130b/11, 132a/1, 134a/14, 134b/18, 135a/9, 138b/4, 144b/9, 153a/7, 159b/1, 

164a/13, 165b/1, 166b/6,92a/3, 109b/4, 111b/14, 145a/14, 133a/17 

 

D 

 

da‘vÀ (a) Bir kimsenin kendisinde bulunmayan nitelik ve üstünlüğü varmış gibi ileri sürmesi, 

iddiâ: 122a/6,87a/11 
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da‘vet (a) Çağrı:153a/15, 106b/14, 108a/2, 108a/4, 108a/9, 108b/5, 109a/2, 125b/6, 144b/3, 

150a/6,150b/1, 151a/12, 165b/12, 168b/4, 92a/12, 107b/5, 151a/15 

 

daġıd- Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, uzaklaştırmak veya ayırmak: 167a/14 

 

daġıl- Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak:119b/5 

 

dāġla- Acısı yüreğine işlemek:159b/1 

 

daòı   da/de bağlacı, bile:125b/4,89b/2,87b/12, 88a/6, 88b/6, 89a/1, 90a/10, 90b/10, 93b/15, 

94a/13, 94b/12, 96b/8, 96b/17, 97a/5, 99a/1, 102a/6,94b/13, 99b/14, 163a/6, 109b/18, 

113a/10, 113b/10, 113b/14, 114a/11, 114a/12, 115a/14, 115b/1, 116a/10, 118a/17, 118a/19, 

118b/19, 119a/9, 121a/7, 123a/4, 123a/6, 125b/11, 125b/13, 126a/1, 126b/18, 128b/2, 

128b/17, 129b/12, 131a/4, 131a/7, 131a/13, 131a/19, 131b/2, 132b/5, 132b/10, 134a/9, 

134b/2, 135a/6, 136b/9, 136b/12, 136b/17, 137b/1, 137b/2, 137b/6, 137b/7, 138a/10, 138a/12, 

138b/9, 138b/19, 139a/5, 139a/7, 141b/4, 141b/11, 141b/12, 142b/8, 142b/9, 143a/5, 143a/9, 

145b/1, 146b/2, 146b/6, 147a/13, 147b/12, 148b/8, 149a/4, 151a/2, 151a/9, 151b/18, 153a/4, 

153b/11, 154b/19, 156a/12, 156a/17, 156a/19, 156b/17, 157a/14, 158a/1, 159a/4, 159b/4, 

159b/13, 160b/2, 160b/13, 161b/12, 161b/18, 162b/6, 162b/11, 162b/12, 163b/6, 164a/1, 

164b/3, 166a/13, 167a/6, 167a/9, 167b/12, 168a/11, 109b/5, 104a/14, 105a/18, 106a/2, 

111b/8, 112a/4, 113a/2, 113b/7, 121a/2,107b/15, 109b/1, 109b/2, 110a/1, 110a/18, 116b/15, 

119a/7, 119a/17, 120a/8, 120a/14, 120b/19, 121a/5, 121a/6, 121a/17, 121b/12, 122a/11 

 

dÀòil (a) İç, içeri: 95b/12, 106a/11, 106b/8 

 

dā’im (a) Devamlı sürekli:109b/16, 153a/9 

 

dal  Kınsız kılıç: 166b/13 

 

dal ḳılıç ol- Kılıcı eline almak, kılıcı kullanmak:154a/19 

 

dalaş- Ağız kavgası etmek:139b/8 

 

dām (f)  Tuzak, kapan:94b/17, 102a/9 

 

dāmād (f) Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad, güveyi: 120b/5, 

168a/17,112b/1,149b/13,145b/3 

 

dānā (f) Bilgili, iyi bilen:88a/7,163b/1 

 

dāne (f) Tane:114a/2, 130b/17, 131a/2, 147a/6, 156b/10 

 

danış-  Bir iş hakkındaki niyet ve düşüncesini birine söyleyip, onun da fikir ve görüşünü 

sormak:87b/19 
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dar  Ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı:139a/5,100b/9,157a/9,153b/5, 143b/4,140a/7 

 

dÀrÀt (f) Debdebe, tantana, gösteriş, şan, çalım:126a/6,129a/3 

 

êarb (a) Vuruş, dövme:142a/2,126b/10,106b/13,128b/8,100b/6,102a/7 

 

dÀru (f) İlaç:122a/18, 125a/17, 163a/15,122b/5, 124b/2, 153a/19, 122b/12, 155a/11, 

155b/12,99a/14 

 

darıl- Gücenmek, küsmek, ilgiyi kesmek:132b/4 

 

dayan-Bir yerenyaslanmak, bir yere dayanmak :115a/10 

 

de  da, de ( bağlaç ), dahi:86a/1, 89b/17, 92b/18, 103a/15, 104b/1, 105a/4, 105a/15, 105a/16, 

107b/4, 107b/6, 109a/3, 110a/15, 110b/5, 110b/10, 111b/4, 111b/17, 112a/7, 112b/9, 114b/2, 

114b/3, 115a/3, 115a/14, 115b/10, 117b/2, 118a/1, 118a/2, 118a/3, 118a/8, 118a/13, 119b/18, 

120b/3, 125a/6, 125a/10, 125a/16, 126b/9, 126b/14, 127b/3, 129b/1, 129b/3, 130a/7, 130a/16, 

130a/17, 130b/12, 130b/14, 130b/15, 130b/17, 132b/10, 133a/4, 133a/8, 133a/9, 134a/3, 

134a/19, 134b/13, 135a/6, 135a/11, 135a/13, 135b/2, 135b/11, 136a/5, 136a/18, 137a/7, 

137b/8, 140a/8, 140a/14, 140a/15, 140b/2, 141a/10, 141b/13, 143a/16, 143a/18, 147a/17, 

156b/3, 159b/9, 161b/7, 164a/3, 166b/8, 168a/15,92a/12 

 

debr  (a) Bir şeyin arkası gerisi, sonu:150a/12 

 

def‘ (a) Uzaklaştırmak, gidermek:164b/11,144a/7,143a/8, 144a/1, 92b/19, 148a/6 

 

def‘a (a) Kez, kere: 87b/18, 87b/19, 101b/16, 112a/7, 112b/10, 112b/11, 116b/12, 116b/14, 

117a/17, 133b/18, 150b/14, 155b/17, 156a/13, 162a/18, 163b/11, 165b/5,111b/18,125a/8 

88a/5,143a/17 

 

define  (a) Toprak altına gömülerek saklanmış şeyler, gömü:143b/10 

 

defn  (a) Gömme: 91b/5, 102b/4, 102b/9, 103b/4, 103b/19 

 

deg- Dokunmak, temas etmek:92a/6, 97a/12,151a/5,148b/11, 130a/16, 094a/1, 160a/17 

 

degül  Olumsuzluk anlamı taşıyan sözcük:110a/19, 124a/1, 133b/7, 136a/13, 136a/17, 

137a/19,164a/18,163b/2,93a/1, 93a/17, 98b/16, 100a/1, 100a/10, 100b/2, 101b/12, 

104a/1,094b/18, 104a/8, 127a/14,129b/7,86a/8,95b/8, 98b/14,136a/11,129a/9, 123b/7, 

130b/10, 148b/3, 155b/15, 165a/18,124a/16,133a/10,86a/9, 123a/8, 142b/14, 143a/2, 145b/3, 

149a/17,146a/9, 157a/7, 107a/8, 105b/17, 106a/9, 107a/19, 112b/1, 115b/4, 117a/14, 118b/15, 

119a/3,106b/14, 108a/10, 109b/4, 112a/5, 113a/13,107a/15, 112b/7,117a/12 
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degnek  Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: 97b/10,105a/7,106b/13, 111a/4, 

97b/15 

 

dek  Kadar, değin: 109a/6, 113b/14, 114b/12, 134b/4, 146b/12 

 

deli  Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun:109b/1 

 

delik Dar, küçük açıklık :111a/2 

 

deliúanlu  Çocukluk çağından çıkmış genç erkek, sözünün eri, dürüst, namuslu kimse:145a/4 

 

del-  Delik açmak, delik duruma getirmek:88a/11, 100b/15, 131a/18 

 

dem (f) An, vakit: 127a/3, 133b/15, 134a/19, 135b/8, 138a/2, 138a/10,145a/2,141a/8 

 

demin Az önce, demincek :117b/8, 122a/4 

 

demir  Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı kullanılan maden: 138a/6, 160a/11 

 

deňe- Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi 

veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek: 118b/17,89a/7 

 

depe Tepe: 139b/5, 159b/19 

 

derÀġūş (f) Kucaklaşmak:108b/19 

 

derd  (f) Üzüntü:145b/19, 146b/5,119a/19,102b/13, 114b/17, 119b/7, 122a/11 

 

derdmend  (f) Dert sahibi, tasalı, kaygılı:  148a/4, 106b/12, 99b/9, 100a/8,100a/8 

 

derin Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan :150b/19 

 

dermÀn (f) İlaç, çare, deva:114b/15,115b/13 

 

der-miyÀn (f) Ortada, arada:137b/9,130a/18 

 

derūn   (f) İç, içerisi, gönül:106a/6,93a/7, 146b/3,165a/17,92b/14 

 

deryā (f) Deniz: 135b/9 

 

dest  (f) El:163b/8 

 

destān (f) Bir kahramanlık hikayesini veya bir olayı anlatan uzun kahramanlık öyküleri  

:132a/3 
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destmāl (f)  Mendil:147b/19,148a/3, 148a/4, 148a/8, 148b/10,148b/13, 148b/15,109b/07, 

94a/10, 109b/6, 109b/10, 109b/12 

 

destūr (f) İzin, müsaade:144a/12 

 

deve Deve :113a/1, 129b/11, 129b/12,165a/18 

 

devr (a) Dönme, dolaşma : 114b/19,87b/4, 115b/8, 144b/19, 131b/9 

 

devr eyle- Dönmek, dolaşmak : 114b/19 

 

devlet (a) Yönetimi elinde bulunduran sülâle, hükümdarlık hânedânı:127a/7,142a/15,88b/2, 

101a/14, 104b/7 

 

deyū Diye :110b/11,95a/9, 103a/13, 106b/4, 109a/6, 110b/4 

 

dınla- Sükut etmek:94a/2 

 

dıraòt (a) Ağaç:138a/3 

 

di-, de- Söylemek, ağızdan bir söz çıkarmak:116a/2, 136b/5,94a/17, 100a/4, 106b/18, 107a/18, 

119b/5, 122b/6, 141b/4,91b/16, 92a/4,87b/16, 94b/1,136b/13,94a/1, 109b/17, 106b/6, 

136b/17, 126a/18, 94a/2, 161a/3, 100a/17, 138a/4, 155b/6, 157a/16, 162a/14, 105a/17, 

120a/15, 120b/18, 147a/7, 107b/2, 161b/13, 161b/16, 111a/13, 113b/6, 114b/17, 115a/6, 

104a/1,115b/6, 116a/8, 117a/17, 117b/2, 118b/18, 119b/7, 122a/5, 126b/8, 136a/2, 136a/8, 

95b/3, 95b/4, 95b/19, 97a/19, 105b/10, 106b/2, 107a/15, 107b/17, 108a/12, 108a/16, 108b/17, 

108b/19, 109b/2, 111a/13, 111b/2, 112a/18, 113b/3, 113b/12, 115a/4, 115a/7, 116a/6,116a/12, 

116a/15, 116b/10, 116b/11, 117a/7, 117b/17, 118b/1, 118b/19, 119b/8, 120b/8, 120b/11, 

121a/2, 121a/8, 121b/5, 122a/9, 105a/9, 86a/1, 86a/8, 87a/2, 87a/6, 87a/8, 87a/15, 87a/17, 

87b/5, 87b/9, 87b/13, 87b/14, 88a/5, 88a/8, 88b/1, 88b/5, 88b/12, 88b/13, 88b/16, 88b/18, 

89a/9, 89a/12, 89a/16, 89b/7, 90b/9, 90b/15, 91a/9, 91a/12, 91a/14, 91a/19, 91b/1, 91b/9, 

91b/11, 92a/1, 92a/3, 92a/6, 92a/8, 92a/9, 92a/11, 92a/15, 92a/17, 92a/18, 92b/19, 93a/1, 

93a/14, 93b/4, 93b/18, 94a/6, 94a/12, 94a/15, 94b/15, 95a/2, 95a/14, 95b/15, 95b/18, 96a/12, 

96b/3, 97b/10, 98a/8, 98a/11, 98b/7, 98b/10, 98b/11, 98b/15, 99a/11, 99b/2, 100a/16, 100b/1, 

100b/4, 100b/11, 101a/2, 101a/14, 101a/19, 101b/3, 102a/15, 102b/1, 102b/4, 102b/10, 

102b/12, 102b/19, 103a/2, 103a/9, 103a/11, 103a/15, 103a/19, 103b/5, 103b/13, 103b/15, 

104a/4, 104a/11, 104a/15, 104a/18, 104b/1, 104b/4, 104b/6, 104b/9, 104b/12, 104b/14, 

104b/15, 105a/6, 105b/2, 105b/7, 106a/9, 106a/13, 106a/17, 106a/19, 106b/1, 106b/4, 106b/6, 

106b/15, 106b/17, 107a/5, 107a/9, 107a/12, 107b/1, 107b/12, 107b/13, 108a/2, 108a/8, 

108a/13, 108b/1, 108b/2, 108b/4, 108b/9, 109a/4, 109a/18, 109b/6, 109b/11, 109b/19, 110a/2, 

110a/4, 110a/7, 110a/8, 110a/9, 110a/12, 110a/14, 110a/17, 110a/19, 110b/1, 110b/2, 110b/6, 

110b/8, 110b/13, 110b/18, 111a/15, 111b/14, 111b/8, 111b/11, 111b/18, 112a/2,112a/6, 

112a/9, 112a/15, 112a/17, 112b/5, 112b/12, 112b/14, 112b/15, 112b/17, 112b/18, 113a/4, 

113a/6, 113a/13, 113a/17, 113b/2, 114a/4, 114a/15, 114b/5, 115a/3, 115a/16, 115a/19, 
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115b/2, 115b/16, 115b/19, 116b/1, 116b/6, 116b/18, 117a/11, 117a/13, 117a/15, 117a/18, 

117a/19, 117b/2, 117b/3, 117b/4, 117b/6, 117b/7, 117b/10, 118a/4, 118a/10, 118a/14, 

118a/16, 118a/18, 118b/10, 118b/13, 118b/14, 118b/16, 119a/6, 119a/8, 121a/1, 121a/5, 

121a/19, 121b/5, 121b/9, 121b/17, 122a/1, 122a/4, 122a/6, 122a/8, 122a/10, 124a/2, 125a/16, 

126a/14, 128b/6, 128b/7, 129a/19, 130b/3, 131a/9, 131a/11,131b/3, 132b/2, 132b/3, 132b/9, 

132b/12, 133a/5, 133a/10, 133a/13, 133a/16, 133a/19, 133b/4, 133b/8, 133b/9, 134a/13, 

134a/17, 134b/6, 134b/18, 135a/3, 135a/4, 135b/16, 135b/19, 136a/3, 136a/12, 136a/18, 

137a/2, 137a/4, 137a/11, 138b/14, 139a/15, 140a/4, 140a/9, 140a/12, 140a/14, 140a/15, 

140b/1, 140b/2, 140b/15, 141a/18, 143b/6, 144a/17, 144b/3, 144b/5, 145b/7, 145b/9, 145b/11, 

145b/13, 146a/4, 146a/8, 146a/10, 148a/11, 148a/13, 149b/9, 150a/17, 150b/3, 150b/6, 

150b/10, 151a/14, 151b/2, 151b/15, 152a/14, 153a/13, 153a/16, 153a/17, 153b/3, 153b/4, 

155a/16, 157a/2, 157a/8, 157a/16, 157b/1, 158b/7, 159a/6, 159a/18, 159b/7, 159b/10, 

159b/12, 159b/18, 160a/3, 160a/5, 160a/14, 160b/1, 160b/2, 160b/3, 161a/0, 161b/1, 161b/2, 

161b/3, 161b/5, 161b/8, 161b/11, 161b/13, 162a/1, 162b/7, 162b/14, 163b/6, 163b/7, 164b/4, 

164b/7, 164b/14, 165a/5, 165b/7, 165b/9, 166a/7, 167a/4, 167a/8, 167a/11, 167a/14, 167b/6, 

167b/8, 167b/10, 167b/11, 167b/15, 167b/16, 167b/17, 168a/6, 168a/18, 168a/19, 168b/5, 

163a/7, 135b/13, 108a/12,110a/16, 122a/7, 134b/13,99b/18, 103b/10, 112b/5, 116a/4, 117a/4, 

118b/3, 155a/4, 155b/3, 156a/16, 160a/16,123a/17, 135b/14, 149a/14, 159a/3,88a/4, 88a/6, 

89a/7, 93a/6, 94a/1, 94b/14, 96b/5, 96b/7, 97a/10, 97b/5, 99a/2, 101a/7, 103a/6, 103a/18, 

103b/12, 103b/14, 104b/3, 107b/16, 111a/11, 111a/19, 111b/3, 111b/5, 111b/13, 112b/3, 

112b/9, 114a/3, 114a/5, 114b/6, 121a/13, 122a/12, 122a/14, 124a/9, 124b/5, 129b/13, 

131b/10, 134b/14, 135b/11, 136b/19, 140a/6, 140b/1, 142a/8, 142a/13, 143a/1, 143b/6, 

155a/5, 157b/19, 160b/13, 161b/9, 165a/8, 166a/6, 167a/1,111b/9, 161b/15,146a/10, 125a/15, 

146a/8,118a/2, 124b/14, 125a/3, 126b/13, 127b/1, 140a/2, 140a/10, 142b/3, 166b/2,166b/3, 

145b/16,87a/1,117b/9,130a/8, 133a/14, 135b/19, 99b/19, 105a/8, 87a/13, 95a/18, 96a/6, 

125a/12, 162a/2,90b/10, 110a/12, 112b/10, 158a/12,103a/9, 93b/10, 92a/16,92a/19, 

107a/11,95b/2, 154b/04, 134a/15,104a/10, 108b/7, 127a/12, 149b/1, 149b/13, 149b/17, 

163b/19, 164a/4, 168a/7,168a/12,123a/11, 144a/8, 167a/5, 164b/3,163b/12,086a/7, 91a/7, 

99a/13, 114a/10, 116b/06, 117a/15, 139a/18, 166b/5, 90b/7, 98b/3, 114a/2, 129a/16, 107b/10, 

87b/6, 88a/7, 96a/2, 108a/19, 124a/10, 147b/3, 158a/5,86b/2, 91b/8, 98a/16, 110b/3, 116a/5, 

119a/17, 125b/9, 125b/12, 131b/16, 135b/4, 136a/14, 157a/12, 164a/7, 164b/8,89a/19, 90a/5, 

123a/4, 145a/18, 149a/15, 150b/14, 164a/12, 164a/9,123a/1, 127a/4,88a/1,126b/10, 

117a/14,100b/6, 102a/15, 102a/19, 107b/6,132b/3,113a/5, 112b/14,88a/7, 116a/8,110a/3, 

111b/19, 116a/2, 142a/16, 144b/5, 155a/10, 158a/6,102b/17,167b/5, 086a/2, 087b/19, 88b/8, 

89b/3, 91a/1, 91b/3, 91b/14, 92b/1, 92b/6, 92b/12, 93a/9, 94a/7, 95b/7, 97a/5, 98a/12, 99a/19, 

100a/8, 101a/6, 101b/5, 102b/15, 104b/9, 110b/12, 120a/2, 126a/15, 126b/9, 126b/15, 

126b/16, 130b/7, 130b/13, 136a/14, 139b/18, 140a/18, 141a/17, 142b/5, 142b/9, 143a/11, 

147b/17, 148a/10, 148b/5, 150a/16, 150b/17, 152a/8, 152b/7, 155b/1, 157b/11, 158a/3, 

159a/7, 161a/18, 161b/14, 162b/16, 163b/10, 164a/16, 165b/9, 168a/1,139b/12, 140b/11, 

147a/15,130a/9,86a/10, 90a/14, 91a/11, 91b/4, 92b/7, 93a/3, 93a/19, 95a/11, 95b/9, 95b/13, 

96b/8, 96b/13, 96b/15, 96b/18, 97a/11, 97b/12, 97b/14, 97b/15, 97b/17, 97b/19, 98a/2, 

98a/12, 98a/18, 98b/14, 98b/17, 99a/12, 99b/4, 99b/10, 100a/2, 100a/11, 100b/2, 102a/3, 

102b/14, 104a/19, 104b/4, 104b/17, 111a/9, 113a/10, 116b/14, 122b/11, 122b/18, 123a/15, 

123b/17, 124a/2, 124a/18, 124b/11, 125a/19, 126a/11, 126b/12, 126b/15, 127a/19, 127b/11, 
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128a/6, 128b/1, 129b/4, 129b/14, 130b/3, 131a/15, 131a/19, 131b/3, 131b/12, 132a/7, 132b/4, 

133b/1, 135a/5, 135a/7, 135a/13, 135b/5, 136b/8, 137b/7, 139b/3, 139b/5, 140a/15, 140b/5, 

140b/8, 141a/11, 141a/13, 141b/10, 141b/13, 141b/18, 141b/19, 143a/18, 144a/4, 144a/12, 

144a/18, 144b/6, 145b/1, 145b/3, 145b/4, 146a/16, 146b/15, 147a/13, 147b/13, 148a/15, 

148b/18, 149a/2, 149a/6, 150a/2, 150a/3, 150b/10, 151a/15, 151b/4, 151b/9, 151b/14, 

151b/17, 153b/8, 153b/11, 153b/13, 153b/17, 154a/4, 154a/19, 154b/2, 154b/14, 154b/16, 

155a/1, 155a/12, 155b/4, 155b/5, 155b/16, 156a/5, 156b/2, 156b/9, 157a/5, 157a/14, 157b/4, 

157b/6, 157b/7, 158a/10, 158a/13, 159a/13, 161a/8, 161b/17, 162a/3, 162b/8, 163a/4, 

163a/19, 163b/18, 164a/5, 164b/15, 165a/6, 165a/10, 165b/1, 165b/10, 166a/14, 167b/18, 

168a/7, 89a/14, 116a/7, 125a/12,139b/4,108b/7, 106b/15, 161b/10,121b/7, 135a/10,104a/1, 

134b/6, 149a/9,101b/2,112b/13 

 

dib  Bir şeyin en derin ve en aşağı yeri, altı:115a/8,115b/1,113a/18, 115a/14,121a/2, 

121b/8,127b/19, 158b/4 

 

dībelik  Büsbütün, tamamiyle:94a/8 

 

didebān (f) Gözcü, gözleyen :135a/16 

 

dide  (f) Gözcü, gören, görmüş :132b/8, 146a/5 

 

dik-  Kökleşmek üzere toprağa sokmak: 138a/11,106a/13 

 

dil 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli 

organ, tat alma organı, dil:101a/13,145a/13, 130a/14 2. İnsanların düşündüklerini ve 

duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan: 133a/2, 98a/7, 

114b/10 

 

dil-  Bir bütünü ince ve yassı parçalara ayırarak kesmek:165a/18, 152b/19 

 

dilÀver   (f)  Yürek taşıyan, yürekli, cesur, kahraman, yiğit: 111a/15, 112a/9, 112b/2, 138b/13, 

93a/16, 95b/10, 99b/18, 101a/19, 102a/15, 109a/7, 110a/14, 115a/12, 116a/17, 117a/1, 

123b/19, 125a/5, 125a/12, 127b/6, 128a/2, 128b/9, 133a/11, 135b/14, 151a/12,109b/14, 

109b/16, 141a/4, 167b/1, 168a/4,90b/11,123a/12, 130b/1, 130b/11,124b/12, 144b/12, 

166a/1,124b/17, 135a/3 

 

dile-  Arzulamak, talep etmek, istemek:115b/4, 143a/13, 147a/15, 162a/9,128a/16,94b/8, 

96a/14,87b/18,129b/4, 154b/12,145b/6, 154a/12, 119a/16,88a/8,145b/15, 167a/12, 105b/3 

 

dilek  İstek :88b/9, 89a/17, 89b/4, 90a/18, 90b/13, 104a/13 

 

Dilnüvāz  (Özel isim )110b/2, 110b/11 

 

dimāġ (a) Beyin, bilinç, şuur: 114b/11 
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Dimişk Şam şehri. Suriye'nin başkenti:112a/12 

 

dīn (a) Allah’a ibâdet ve îmân hakkında her milletin tuttuğu yol :113b/10,89b/1,146a/7, 

165b/12,129a/2,159a/7,90b/18,107a/7,151b/2 

 

diñle- , dinle- 1. Kulak asmak, kabul etmek :90a/16, 152a/10,119b/9, 158a/4,89a/15, 93a/9 

 

diñlen-   Dinlenmek, istirahat etmek :150a/1,168a/14,165a/11 

 

dire   Dehşetli, korkunç:154b/1 

 

direk Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: 137b/12, 168b/2 

 

diri Canlı:153a/2, 94b/13, 147a/9 

 

diriġ (f)  Esirgeme, yazık : 116a/9, 145b/13,90a/12 

 

diş  Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz 

organlardan her biri:138a/8,154a/5 

 

ditre- Titremek:147a/19,147b/6,147b/3 

 

dívÀn (a) Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis:104b/18,086b/15, 92b/04, 

092b/5, 93b/12,107b/17,108a/4, 111b/15,88a/14, 91b/6,93b/15,146b/9,86b/3, 92b/3, 132b/19, 

146a/18,92b/2, 93b/14, 104b/7,163a/3,124b/14 

 

dīvÀr (f) Gerek binânın yüzünü örmek, gerekse içini bölmelere ayırmak veya bir yeri çevirmek 

için taş, tuğla veya kerpiçten yapılmış set :120a/9,152b/3,146b/17 

 

dive  bk. deve  

 

diyār (a) Memleket, ülke: 101b/14, 125b/6, 135a/18, 109b/2, 131b/2, 133a/17, 100b/9, 

149b/15,109a/12, 111b/10,114a/19,120b/4,150a/2,132b/9,149b/6 

 

diyār -ı Hind  Hint ülkesi: 109b/17, 122a/4, 134a/16 

 

diz  Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer: 87b/14, 130b/3, 145a/2,88a/18, 134a/13, 

138a/18,140a/1,138a/11 

 

doàrı Yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Gerçek, yalan olmayan: 137a/13, 137b/19, 

124b/18, 135a/8, 155b/11, 158b/9,120b/9 

 

dokun-  Temas etmek: 118b/10,88b/12, 138a/8 



140 
 

dokuz  Dokuzdan sonra gelen sayının adı :168b/8 

 

dol- Bir şeyin içerisinin bütünüyle kaplanmak: 88b/15, 127a/1, 137b/1,118b/6, 157a/15, 

160b/8,118b/7,156b/3, 157a/19, 159a/10,160b/2,155b/7,117b/19 

 

dola-   Sarmak, kavuşturmak :158b/19, 87b/18, 151b/10 

 

dost (f) Sevilen kimse: 122b/1, 151b/1, 168a/16,101b/5,163b/12 

 

dög- Vurmak:123b/1,94a/14,119a/13,165b/8,119a/2,105b/1 

 

dök- Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan: 117b/15,135a/11,132a/19,108b/19,113b/17, 152b/5, 

161a/12,98a/18, 109b/9 

 

dön- Kendü ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek: 135b/17, 

136a/18,140b/1,139a/16,117b/4,131a/6,146b/9,142a/16,136b/19,140b/1,136a/15,110b/8,140b

/2,107a/17,106a/16,112a/15,136a/9,134a/3, 158b/13,139a/15,107a/12, 113b/5,111b/9, 

159a/7,88a/10,154a/15,114a/12,91a/12, 110b/7, 111b/16, 119a/4, 128b/13, 133b/11, 136a/4, 

136b/10, 147a/13, 147b/1, 166a/9, 166a/13 

 

dörd Üçten sonra gelen sayı:135a/7, 152b/3,120b/13, 109a/15, 111a/9, 117a/17, 119a/9, 

119a/11, 123a/19, 126a/1, 168b/2, 129a/3, 154b/7 

 

dördünci  Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen:116b/14,112a/12 

 

döşe-  Sermek, yaymak, açmak: 89b/19,144b/1 

 

döşeg   Yatak : 93b/1, 100a/8, 147b/17,99b/12,148b/4,93b/7, 148a/9,148a/16 

 

du‘ā (a) Allah’a yalvarma:95b/14, 99a/17, 99b/17,100a/13, 116a/11, 125b/4, 126a/16, 136b/7, 

144a/13, 163a/5, 163b/15,123b/11, 165a/2, 166a/13, 95b/14, 99a/17,115a/04,131a/19, 133a/2, 

133a/17, 142a/10, 143b/16,142a/18, 159a/19, 163a/8, 167b/2,148a/3,107b/14,134b/7, 

116a/10,163a/1,134b/15 

 

dūd u siyÀh (f) Şiddetli gam :145a/7 

 

dudak  Ağzın dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlardan her 

biri:147a/18 

 

duòter  (f) Kız: 109a/8 

 

dur- Beklemek, dikilmek: 100a/10, 137b/3 

 

dūr (f)  Uzak:106b/13, 163b/17 
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duy- İşitmek, ses almak, haber almak:  150a/13,124a/16,139a/13,103b/4,147b/11,152a/14, 

137a/19 

 

dügün Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence:90b/02, 101a/17, 89b/18, 90b/9, 

126b/4, 105b/13, 106a/5, 107b/2, 108a/12, 108a/15, 109a/11,107b/4, 107b/5, 110a/5 

 

düket- bk. tüket- :121a/16, 121a/18 

 

dün Bugünden bir önceki gün: 114a/9,90b/13 

 

dünyÀ (a) Üzerinde yaşadığımız toprak, yeryüzü: 131a/10, 167a/7,094b/12, 101b/1,157a/9, 

93a/3,144a/17,86a/6, 88a/6, 142a/16,138b/4, 154a/8 

 

dürlü  Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif, türlü: 89a/7, 97a/2, 136a/8, 137b/15, 

144b/8, 144b/15, 155b/10, 163a/16 

 

dür- Bir şeyi üst üste katlamak :120b/16 

 

dürt-  Ucu sivri bir şeyle veya elle hafifçe itmek :87b/6 

 

düş   Rüya:124b/13, 148b/6, 99a/9, 103a/15, 148a/14 

 

düş- Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek: 90a/10, 93a/7, 93b/1, 96b/1, 

98a/19, 124a/1, 133b/6, 139a/11, 146b/4, 152a/8, 153b/13, 158a/5, 158b/10, 165a/17,143b/2, 

150b/7,151a/5,151a/8,113b/4, 119b/8,111b/1, 112b/4,101a/5, 158a/5,98a/8,162a/9, 124a/17, 

166b/14, 86a/17, 86b/16, 94a/8, 96a/15, 97b/15, 99a/7, 99a/17, 108b/11, 109a/17, 113b/5, 

114b/14, 124a/11, 129b/19, 136b/15, 139a/19, 140a/3, 143a/12, 144b/6, 150b/2, 154b/12, 

155a/9, 159b/9, 161a/8, 162a/7, 102a/11, 160a/16, 168b/5, 156b/14,96a/12,138a/5, 

132b/19,142b/5 

 

düşmÀn (f)  Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: 

164b/10,141a/13,163b/13,141b/16,155b/2,118a/15,87b/9,101b/5,122b/1,141b/3 

 

düz-Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek: 

95a/5,112a/6,108a/7,95a/1,165b/10 

 

E 

 

ebyāt (a)Beyitler. İki mısradan müteşekkil kısımlar:109b/13 

 

ecel (a) Hayatın sonu, ölüm zamanı:164a/18 

 

edā (a) Yerine getirme: 109b/5, 112a/2 
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e. it- Yerine getirmek :109b/5, 112a/2 

 

edeb (a) Terbiye, utanma duygusu:97b/1,98a/6 

 

efendi (r) Özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan:86a/15, 158a/18,128b/3, 

86a/15,89a/8,86a/12 

 

Eflātūn (a) Yunan filozofu Platon'u Arapça adı :131b/17,132b/12 

 

efsūn (f) Büyü: 107a/15 

 

eger  (f) Eğer, şayet:86a/4, 86a/13, 87b/19, 90b/13, 91a/17, 92a/1, 93a/13, 95a/13, 95b/8, 

95b/10, 97b/6, 104a/13, 122b/1, 126b/10, 129a/2, 130a/17, 131b/6, 134a/19, 134b/16, 142b/8, 

143a/10, 145b/12, 149a/18, 149b/16, 157b/18, 158a/1, 166b/15, 168a/10,143a/2, 107a/13, 

107a/18, 107b/15, 110a/15, 111a/7, 111b/18, 112a/14, 112b/11, 117b/8, 119a/13, 121a/5, 

121a/17, 145b/9 

 

eg-Düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek: 86b/6 

 

eglen- 1.Beklemek, zaman geçirmek: 148b/4,168a/19,126b/4, 153b/4, 144a/14, 149b/19, 

94a/6, 96b/2,121a/6, 110a/2 2.Neşeli, hoça vakit geçirmek:95a/14 

 

ehl (a)  Bir yere veya bir görüşe mensup:86b/15, 98a/6, 102b/2, 104b/18, 122a/3, 132b/11, 

133a/9, 144b/19, 153b/14, 162a/8, 162b/15 

 

ejder (f) Ejderha:134b/2, 134b/14, 134b/19, 135a/11, 135b/3, 136a/7, 136b/3, 138b/2, 138b/9, 

139a/1, 139a/5, 139a/7, 139a/11, 139a/15, 139b/6, 140a/18, 140b/13, 142a/14, 163a/12, 

137b/17, 138a/7,137b/6, 137b/17, 134a/5, 135a/17, 136b/12, 136b/18, 137a/7, 138a/15, 

141a/16,133b/12, 133b/14, 134a/11, 143b/1,137b/12,123b/1,101b/15,87a/4, 135b/4, 135b/12, 

137a/7, 137a/9, 140a/2, 140a/7, 140a/10, 140b/8, 141a/12, 143b/14,137a/14, 139b/12, 

138b/19, 134b/5, 135b/7, 137a/13, 137b/10, 138a/3, 138a/13, 138b/1, 138b/6, 139a/14, 

139b/9, 139b/15, 140a/3, 140a/13, 143b/7 

 

ejderhÀ bk. ejder  

 

ekÀbir (a) Büyükler, ileri gelenler:92b/3,107b/18 

 

ekber (a) Daha büyük, pek büyük, en büyük:137b/14, 155b/8 

 

ekle- Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek: 109b/16 

 

ekmek  Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan 

yiyecek: 156b/19 
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eksik   Noksan, tam olmayan:  106a/9,87b/9, 118a/15 

 

eksil-  Eksik hâle gelmek:118b/8, 119a/3,117a/9 

 

el  1.Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü: 86a/4, 

88a/17, 94b/8, 98a/7, 103b/12, 105a/9, 105a/11, 107b/7, 111a/2, 118a/5, 120a/16, 127a/9, 

131a/2, 138b/2, 142a/2, 149b/18, 165b/12,86a/10, 86b/5, 92a/6, 150b/11, 99a/11,159a/5, 

105a/16, 118a/9, 119b/8, 159a/15,104b/15,92a/5,86a/10, 98b/4, 105a/19, 118a/19, 118b/15, 

139b/18, 167b/1,86b/4, 96a/9, 105a/7, 115b/12, 153a/3, 154a/13, 154b/3, 154b/7, 165b/17, 

166b/10,94b/10, 100b/9, 102a/6, 103b/17, 117a/6, 119b/7, 125a/15, 154a/2, 155b/2,155b/18, 

157b/8, 165b/14,109b/12, 111a/6, 111a/8, 115a/17, 118b/18, 121b/14, 122b/8, 127b/2, 

138b/12, 142b/18, 148a/4, 148a/8, 148b/2, 149b/12, 152b/13, 160b/7, 162b/1, 165b/17, 

128a/15, 138b/2, 142a/1, 152b/13, 110b/18,127b/4, 128a/6, 144b/17,128a/8,  141b/2, 

141b/17, 146a/4, 156a/15, 157b/2, 161b/6,154b/1, 158a/13,133a/12,143b/6,132a/11,126a/9, 

127b/16 2. Bizden olmayan, yabancı: 151b/19, 101b/18, 106b/15, 107a/2, 107b/10, 126a/7, 

130b/15, 136a/16, 145b/3, 149a/19 

 

el (a) Arapça’da belirli durumlarda isimden önce kullanılan takı:86a/16,119a/17, 128a/10 

 

elbetde  (a) Mutlaka: 86a/1, 95a/4, 100b/5, 102b/15, 106a/16, 109a/17, 110b/12, 125a/15, 

131a/14, 133b/9, 134b/12, 140b/1, 149b/8, 161b/16 

 

elçi Herhangi bir konuda anlaşmayı sağlamak üzere karşı tarafa gönderilen kimse, aracı:126a/13 

 

elem  (a) Keder, dert, üzüntü:87a/15, 93a/6, 93a/18, 105b/12, 111a/13, 112a/9, 113a/5, 

116a/18, 118a/10, 125a/19, 130b/6, 133b/6, 133b/17, 134b/6, 135b/17, 140b/13, 146a/11, 

148b/18, 162b/3,93a/6,87a/15, 87b/13, 87b/14, 95b/19, 113a/07, 113a/14, 125a/19, 128b/16, 

133b/15, 134a/19, 146a/1, 146a/11, 152a/6, 154a/3, 157b/7, 163a/10, 167a/16,89a/3, 87a/14, 

93a/1, 163b/4, 105a/6, 143a/16, 92b/11, 92b/17, 92b/11, 93a/3, 140b/15 

 

e. çek-  Dert çekmek: 112a/9, 134b/7,140b/13, 118a/10 

e. düş- Derde, üzüntüye düşmek: 90a/10, 94a/8 

e.-zede  Acılı, kederli :163a/19 

 

elle- Elle dokunmak:109a/10,98a/10 

 

elli   Beş defâ on, yüzün yarısı:156b/3, 164b/12, 164b/17, 165b/15, 166b/12, 168b/8 

 

emek  Çalışma, “bir işin yapılması için harcanan beden ve zihin gücü.”:143b/6,109b/13 

 

emīn (a) Şüphe etmeyen, tam bir doğrulukla bilen:134a/16 
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emīr (a)  Bey, emirlik başkanı, emir:99b/16, 111a/18, 115a/11, 125b/19, 127b/12, 130a/1, 

130b/3, 130b/11, 130b/16, 126a/18,131a/17, 132a/19, 133a/5, 135a/14, 137a/12, 138b/6, 

141a/18, 142a/15, 142a/19, 143a/1,143b/17, 144a/5, 147b/7, 149b/11, 154a/5, 157b/11 

162b/10, 163b/15, 167a/15,108a/4,165a/2,166a/13,87b/7, 87b/15, 88b/19, 89a/10, 97a/10, 

100b/11, 103b/14, 105a/11, 112a/1, 148b/6, 149b/11 

 

emr (a) Buyurma, buyuruk, ferman: 94b/1, 110a/17, 111b/11, 111b/13, 113b/14, 128b/11, 

130b/18, 132b/16, 142a/8, 147a/16, 148a/4, 149b/5, 149b/18, 151b/5, 152b/2, 158b/15, 

159b/16, 161a/08, 162a/16, 168a/13, 112a/14, 112a/18, 86a/9, 95b/3, 97b/2, 108b/18, 110b/8, 

111b/18, 112a/19, 112b/18, 134a/18,140b/13, 143a/13, 147a/3, 154b/13, 168a/07, 133a/12, 

110a/10, 110b/8, 162b/16,88a/5,101b/13,126b/2, 127a/17, 142b/4, 165b/4, 123a/9,128b/12 

 

e. eyle-Buyurmak:   126b/8, 126b/16, 131a/16, 135a/1, 146a/9, 164b/16, 167b/19 

 

Emrullah  (Özel isim )101a/1 

 

en  [Sıfatların ve zarfların başına gelerek onların üstünlük derecesini yapar] En büyük, en yüksek, 

en güzel: 096a/07 

 

enbān (f) Dağarcık denilen deri çanta, yiyecek çantası, heybe:119a/15,160b/7, 111a/2,119a/14, 

160a/12, 160b/1,140a/5 

 

endīşe  (f) Düşünce, kaygı: 92b/7 

 

enfās (a) Nefesler. Soluklar :165b/19 

 

envÀ‘ (a) Çeşitler, türler:  144b/8, 144b/15 

 

envar (a) Ziyalar,ışıklar:109a/2 

 

er  Erkek kişi, adam: 87b/5, 97a/9, 127a/6, 134b/17, 136a/13, 137a/16, 139b/11, 164b/15, 

165a/13, 98b/13, 89a/5, 154a/18, 157b/18, 164b/1, 97b/7, 87a/3, 86a/11, 167a/5, 127a/14 

 

erbāb (a) Sahipler, malik olanlar, muktedir: 92b/4 

 

eriş-  Bir yere ulaşmak, varmak:  108a/18,106b/8 

 

erkān (a) Esaslar, destekler; direkler, sütunlar: 107b/18 

 

erken  Vakit geçmeden, “zamanın ilerlememiş olduğu bir sırada”: 113b/1,100b/12 

 

esbāb (a) Esvap kelimesinin halk ağzındaki şekli, elbise:96a/10, 161a/12,96b/5, 148a/15,  

148a/16, 160a/8, 160a/12,96a/16, 123b/15, 129b/17, 96b/3 
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eånā (a) Sırasında:133a/3,106b/2 

 

eããaó (a) Daha veya çok doğru, en güvenilir:164a/9 

 

eåer   (a) Bir şeyin varlığını gösteren nitelik, iz, belirti: 92b/9, 113b/8,131b/18 

 

eski Eski:  141b/3, 151a/2, 157b/5 

 

eskici Her türlü eski eiya alım satımıyla uğraşan kimse :168b/8 

 

eånÀda  (a) O sırada, o aralıkta: 101b/10 

 

Estafanos (Özel İsim) 122a/19 

 

EstaġfirullÀh (a) Allahtan merhamet dilerim: 142b/7 

 

es- (Hava) oynamak, (yel) hareket etmek, “yer değiştirmek”: 116b/17 

 

eşin-  Hayvan ayağıyla yeri kazmak :137a/16 

 

eşúāl  (a) Biçimler :160a/8 

 

Eşúar-ı Zengi (Özel İsim) :165b/18 

 

et- Etmek; yapmak hazırlamak:101b/10,101b/14,162a/12,98a/2,98a/1, 90a/11,100b/9, 164b/11, 

102a/10, 102a/12, 99b/03, 137b/2, 139b/3, 153a/13,91a/14,143a/3,98a/9, 100b/4, 102a/17, 

153a/15,145b/13,92a/16,100b/2,168a/1, 156a/12,92a/14, 89b/2, 93b/6, 164b/11,147a/10, 

147a/11,90b/7,102a/17,162b/16,138b/17, 91a/2, 108a/12, 163b/17,111b/16 

 

etek  Etek :97b/13,97b/12,104b/16 

 

eṭrÀf   (a) Yöre, çevre: 87b/18,94a/6,119b/5,117a/1, 119b/10,114b/19,111a/3,115b/7,115b/8 

 

ev  Ev:159a/17,92a/5,93b/19,96b/13,120a/10,103a/19, 124b/10,98b/18, 120a/5, 124a/5, 

124a/8, 124b/6,161a/16,120b/2, 121a/7, 121b/1 

 

evlād  Çocuk : 88b/3,88b/5, 88b/6, 123a/14, 123b/7, 126a/19,102a/5,93b/6, 92a/7,105a/19, 

94a/19,101a/1 

 

evlen- İzdivaç etmek:110a/15 

 

evli Evlenmiş olan:110a/15 
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evvel (a) İlk, önce: 90b/5, 95a/7, 96b/10, 109a/13, 111a/16, 114a/16, 115b/13, 116a/13, 

118b/4, 121b/8, 126b/9, 134a/8, 136b/9, 140a/19, 146a/2, 161a/11, 161b/15, 165b/5, 165b/7, 

167a/10,112a/11, 101a/13, 103a/6, 109a/7, 128a/15, 131a/2,129b/1, 150a/6,126a/17,102a/16, 

135a/8, 135a/15 

 

evvelā (a) İlkin, ilk önce:108b/4,91b/2, 102a/10 

 

ey  Seslenmeye, yani çağırmaya yarar:88a/5,88a/7, 88b/1, 89a/13, 89b/5, 92b/13, 92b/15, 

92b/18, 94a/2, 94a/4, 94a/11, 95b/10, 95b/17, 97b/1, 98b/7, 99b/17, 99b/18, 100a/14, 

100b/19, 102b/13, 103b/12, 103b/13, 104a/3, 104a/7, 104a/18, 104b/12, 105a/8, 106b/10, 

107a/2, 107a/12, 108b/18, 109a/1, 109a/7, 109b/3, 109b/7, 109b/18, 110a/14, 110b/7, 110b/9, 

111b/1, 111b/16, 112a/1, 112a/2, 112a/9, 112b/2, 113b/18, 114a/7, 115a/12, 115a/18, 

115b/16, 116a/17, 117a/1, 117a/12, 118a/4, 118a/17, 121a/12, 121b/17, 121b/18, 127a/9, 

127a/10, 130b/1, 137a/16, 138b/13, 163b/16, 164b/9, 165b/2, 166a/19, 167b/1, 168a/4 

 

eyer Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne :135a/1 

 

eyit- Söylemek :87a/8, 87a/9, 88a/7, 88b/2, 88b/15, 91a/10, 91a/17, 91b/2, 91b/11, 92a/3, 

92a/12, 93b/18, 96a/10, 98a/8, 98b/7, 98b/10, 98b/11, 99a/8, 99b/3, 100b/3, 100b/4, 101a/19, 

101b/3, 102b/5, 102b/19, 103b/3, 104b/2, 104b/5, 104b/7, 104b/9, 104b/12, 106a/9, 106a/13, 

107a/6, 107a/10, 107a/18, 108a/1, 109a/4, 110a/14, 110a/19, 110b/2, 110b/9, 111a/14, 

111b/6, 111b/19, 113a/4, 113a/8, 115a/18, 115b/1, 115b/13, 115b/16, 115b/19, 116a/4, 

116a/17, 116b/1, 117a/10, 117a/12, 117a/13, 117b/7, 118b/11, 118b/14, 119a/5, 119a/7, 

119b/4, 120b/1, 121a/12, 121a/13, 121b/3, 121b/18, 122a/4, 122a/18, 124b/5, 136a/12,136b/5, 

137a/5, 145b/6, 145b/13, 145b/17, 146a/5, 146a/8, 146a/13, 146b/13, 147a/14, 148a/13, 

150a/8, 150a/10, 150a/18, 150b/6, 151a/12, 153a/14, 155a/6, 157a/9, 157a/17, 157b/19, 

158a/7, 159a/1, 159b/7, 159b/18, 160a/14, 160a/19, 161b/1, 163a/7, 163b/4, 164b/9, 165a/3, 

167b/6, 168b/1,122b/6, 124b/8, 126b/7, 127a/5, 164b/5, 167a/5, 167b/12, 168a/6,88a/3, 

96b/3, 103a/11, 111b/4, 111b/11, 112b/5, 121a/12, 155a/4, 155a/6, 157b/17,124a/4, 98a/9, 

128a/17,87a/18, 101a/14, 106b/3, 106b/6, 107a/12, 107b/2, 130b/15, 137a/3, 137a/16, 

138b/12, 139b/10,125a/4, 125a/5, 127a/9, 127a/10, 127b/6, 128b/7, 128b/19, 129b/9, 130a/2,  

130a/5, 130a/16, 130b/10, 131a/9, 131a/11,131b/4, 133a/11, 133b/11, 134b/6, 134b/14, 

135a/10, 135b/11, 135b/13, 135b/16, 136a/9, 140a/2, 140a/6, 140a/10, 140b/3, 140b/12, 

129a/19, 129b/13, 135b/2, 90b/15, 95b/16 

 

eyle-  Etmek, kılmak, yapmak, işlemek: 87a/2, 87a/14, 87b/7, 89b/2, 91a/3, 94b/15, 94b/19, 

103b/14, 104a/7, 105b/3, 105b/4, 107b/5, 111b/8, 112a/14, 114b/19, 115b/6, 116a/6, 118a/11, 

118a/12, 122b/1, 122b/3, 127b/8, 135b/14, 135b/17, 136b/5, 136b/8, 144b/3, 145b/15, 146a/2, 

146a/15, 156a/4, 87a/10, 88b/9, 91a/15, 92b/9, 94b/3, 97a/5, 98a/5, 99a/15, 100a/18,103a/10, 

105a/11, 105b/9, 105b/11, 105b/13, 106a/8, 106a/11, 106b/6, 108a/4, 108a/6, 108a/16, 

108b/4, 110a/6, 111a/3, 111b/2, 113a/10, 113b/15, 115b/8, 116b/12, 117b/6, 117b/17, 119a/2, 

119a/3, 121b/7, 123a/19, 123b/2, 124a/8, 124b/2, 125a/19, 125b/6, 126a/16, 127b/3, 128b/14, 

131a/15, 132a/12, 132b/1, 132b/19, 133a/17, 134a/1, 139a/4, 139a/14, 139a/17, 139b/7, 

141a/16, 142b/10, 144b/1, 146a/17, 146b/16, 147a/10, 148b/14, 149a/2, 150a/3, 150a/7, 
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151a/11, 151a/12, 152b/2, 154b/9, 155a/18, 156b/9, 158a/14, 158a/15, 159a/19, 159b/4, 

160b/6, 160b/11, 160b/14, 162a/10, 162a/19, 162b/16, 163a/3, 163a/5, 163a/8, 163b/15, 

164b/16, 165a/14, 165b/11, 165b/12, 165b/15, 166a/13, 166a/15, 166b/8, 167a/15, 167b/2, 

167b/5, 167b/9, 167b/19, 131a/1,92a/13,152a/3,88b/7, 89b/16, 90b/4, 155a/11,92a/12, 92b/5, 

95a/11, 97b/19, 99a/17, 100b/3, 102a/1, 107b/19, 112b/18, 119a/13, 123b/13, 123b/14, 

123b/15, 126b/17, 130a/14, 130b/5, 132b/14, 141b/5, 142a/10, 142a/18, 143b/5, 143b/16, 

145a/3, 146b/1, 150b/12, 151a/3, 153b/15, 154a/2, 158a/18, 160b/5, 162a/8, 162a/13, 

164b/16, 167a/19,96b/14, 107b/1, 117a/2, 118a/14, 164a/16,87a/3,98a/7, 116a/4, 129a/18, 

165b/3,123b/6, 162a/18, 145b/2,125a/8, 134a/1, 134a/5,126a/8,140a/9, 142b/4, 142b/7, 

144a/1, 145b/19, 160a/1, 130a/6, 105a/9, 117b/5, 118a/8,132b/9, 151a/14, 152a/13, 

160b/13,157a/4, 104a/13,109a/2, 144a/1,95a/12, 138b/4,142a/11,138b/14, 155a/16, 167b/4, 

168a/6,150a/17,140a/12, 150b/4,153a/8,122a/6,150a/10, 150a/11, 146b/15,108a/2, 111a/9, 

122b/2, 146b/8, 151b/4,162b/4,105a/13,120a/17, 148b/16, 151a/18,123a/11, 164b/1, 90b/1, 

165b/2, 165b/7, 165b/9, 167a/11, 166b/3,164b/1, 87b/14, 89b/6, 125a/14, 129b/4, 133b/8, 

133b/9,87b/15, 88b/9, 88b/19, 89a/10, 89b/3, 89b/5, 92a/10, 99b/17, 100a/7, 100a/13, 101a/2, 

126b/16, 127b/4, 129b/3, 131a/16, 135a/1, 141a/5, 163b/18,93a/19, 97a/4, 100a/17, 101a/4, 

127b/5, 128a/9, 128a/10, 131a/19, 166a/15, 90a/12, 89b/5, 129b/1, 129b/2, 130b/14,87a/11, 

127b/10, 134a/18, 133b/3,87b/4, 87a/16,91a/19, 127a/5 

 

 

‘aḳd-ı nikâh eyle- : 146b/1 

‘arø eyle-: 163a/3 

baãġun  eyle-:154a/2 

devr eyle-: 114b/19 

emr eyle-:   126b/8, 126b/16, 131a/16, 

135a/1, 146a/9, 164b/16, 167b/19 

ferÀġat eyle-  :  135b/14 

irtiḳÀb eyle -:156b/9, 123b/6 

iåbÀt   eyle- :87a/3 

úarÀr eyle-  107b/19, 145a/14                                        

úaãd eyle-:117b/5, 117b/7, 117b/17, 

118a/12, 141b/18, 142b/8, 150a/8  

maómuz eyle-: 152a/3 

müjde eyle-  130b/14,  

nevÀòt   eyle- : 132a/12, 

  nikÀó eyle-: 146a/15 

niyÀz eyle-:  117a/2,115b/10 

pÀk eyle-:148b/16 

rivÀyet eyle-: 123b/14 

rüsvÀy eyle- 105a/9, 106b/5, 147a/11, 

148b/9 

 ãabr eyle-: 94b/15 

su‘al eyle-  : 100a/17, 124a/3, 124a/8, 

124b/10, 125b/6, 132b/1, 132b/2, 162b/4 

 ta‘accüb eyle-: 92a/10, 92a/10, 93a/16, 

97b/4,99a/5, 101b/14,106a/11,166b/13 

teklīf eyle-: 108a/6, 111b/16, 112b/17, 

120a/17 

tenbīh eyle-:162b/16 

 tesellī eyle-: 93a/19 

øabù eyle-: 155a/18 

øiyÀfet eyle-: 125a/8,                        

 

 

eyü   İyi :86b/1, 86b/2, 093a/5, 93a/18, 95b/5, 106a/4, 111a/14, 112a/8, 116b/4, 116b/9, 

120a/14, 122a/11, 127b/7, 129a/10, 132a/6, 134b/11, 140a/7, 140a/8, 140a/12, 147b/2, 

150b/3, 151b/17, 154b/1, 158a/13, 158a/18, 160b/1, 160b/12, 163b/6,129a/1, 147a/11, 

94b/12, 107b/13, 111b/19,90b/5, 92a/16, 98a/10, 104a/8, 104b/04 

 

eyyām (a) Günler:158a/7 
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ezíncÀnip Hemen sonra, daha sonra: 166a/16,123b/18, 140a/16 

 

ez-  Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak:140a/4 

 

F 

 

fāḫir (a) Kıymetli, değerli:88b/19, 89b/13 

 

fÀ‘ide (a) Yarar, fayda:118a/18, 91a/14,154b/7,114b/8,116a/12, 165a/19,144a/9,168a/18 

 

fÀ‘il (a)  Eden, yapan, işleyen: 118a/13 

 

faúīr  (a) Biçâre, muhtaç, yoksul:112a/5, 157a/9 

 

fÀl (a)  Baht ve tâlihi anlamak için birtakım garip yollara baş vurma, atılan boncuk ve baklaya,  

tesâdüfen açılan bir kitabın bir satırına, koyunun kürek kemiğine vb. şeylere bakıp bunlardan 

anlam çıkarma: 137a/17 

 

falÀn (a)  Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek ve benzerleri anlamında  

kullanılan bir söz: 96b/2, 113a/8, 120b/7, 154b/4 

 

farḳ   (a) Ayrıcılık, ayrılık:100a/12 

 

fÀruú (a)   Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan:139b/16 

 

fāsid  (a)  Bozguncu, Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid:90b/8 

 

faãl, faãıl (a) Bölüm, kısım, devre: 128a/8, 155a/7, 166a/4 

 

fÀş  (a) Duyulma, açığa vurma: 92a/14 

  

f. it- Açığa vurmak: 92a/14 

 

fażla (a) Çok ziyâde, artık, artan:87a/1 

 

fedā (a) Bir kimsenin uğruna verilen veya harcanılan şey, kurban:  110a/11, 111b/13, 146a/10 

 

 f. it- Kurban etmek:  110a/11 

  

felek (a) Gökyüzü, talih, kader: 87b/4, 94b/3, 109b/1 

 

ferÀġat  (a) Vazgeçme, el çekme:105a/4, 149a/2, 97b/19, 104a/7, 119a/3, 134a/1, 156a/14, 

142b/5 

 f. eyle-  Bırakmak, terk etmek:  135b/14 
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 f. it- Bırakmak, terk etmek:  104a/3   

 

fermān  (f) Buyruk: 168a/7 

 

feryād  (f) Haykırış, çığlık:89a/13, 89b/3, 94a/16, 97b/5, 118a/2, 135b/5, 153b/19, 

166a/19,153a/5, 154a/8 

 

fetó (a) Fetih, tamamen ele geçirme, açma, açılma:130b/7, 123a/19 

 

fevri (a) Düşünmeden ve âni olarak yapılan hareket:160a/9 

 

fırla-  Hızla atmak, bulunduğu yerden dışarı atmak:127b/16 

 

fırãat (a) Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile, fırsat: 105a/15, 107b/11, 115a/5, 

115a/7, 118a/9, 134b/9, 134b/16, 135a/10, 141b/9, 142b/4, 144a/4, 167a/6, 87b/6 

 

fi-l-óaúiúa  (a) Gerçekten hakikaten :143b/2 

  

f.-cümle (a) Sonunda, nihayet : 143a/6 

  

f.-óāl (a) Bu anda, hemen, şimdi: 156b/9, 95b/9, 96a/16, 158b/2, 160a/6,117b/13, 124b/3 

 

fikir, fikr (a) Fikir, düşünce:147a/10, 148b/6,90b/7, 91a/13, 120b/10, 167b/10,90b/7, 101b/2, 

145b/5,90b/3 

 

fil  (a) Fil:  155b/11, 165a/16, 165a/11,155b/7, 155b/4 

 

filori  (r) Frenklerin kullandığı para birimi:126b/12, 157b/6 

 

firāú (a) Ayrılık: 109b/13 

 

firār (a) Kaçış, kaçma:  90a/13 

 

Firdevs  (Özel isim) 131b/16, 132a/1, 132a/5, 132a/9, 132b/6, 132b/8, 132b/13, 132b/14, 

132b/16, 132b/17, 132b/18, 133a/3, 133a/10, 133a/16, 133b/4, 133b/9, 134a/17, 134b/10, 

142a/5, 142a/14, 142a/17, 143a/19, 143b/12, 144a/6, 144a/13, 144a/18, 144b/3, 144b/10, 

145a/11, 145a/17, 145a/19, 145b/6, 145b/9, 145b/13, 146a/4, 146a/10, 146a/14, 146a/17, 

146a/18, 148b/19, 149a/3, 149a/5 

 

firúat (a)  Ayrılık :108a/18 

 

Firuz (a) (Özel isim ) 143b/1, 144b/3, 144b/6, 132a/9, 132a/10, 132a/19 

 

fitne (a)  Bölücülük, kargaşa çıkartma :167b/13,106a/11 
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fużullıḳ (a) Gereksizlik, zorbalık: 94a/7 

  

f. it- Gereksizlik, zorbalık yapmak: 94a/7 

G 

 

ġaddÀre (a) Arapların cenbiyesine benzer pala nev’inden bir silah :154b/7,154b/6 

 

gÀh (f) Bazen, kimi vakit, bazı bazı, kah: 98a/19, 138b/10,105a/1, 114b/16,  

166b/13,121a/14,134a/1 

 

àÀfil (a) Habersiz, ihtiyatsız: 130a/15, 114b/1,140b/18, 123b/3, 153b/13, 142a/12 

 

ġaflet (a) Habersizlik, dikkatsizlik, dalgınlık: 116a/9, 152a/13 

 

ġā‘ib (a) Bulunmayan, ortada görünmeyen, kayıp: 124b/10 

 

ġalabe  (a) Üstünlük: 127b/10, 129b/2 

 

ġalaṭ (a) Hata yapma, hata :90a/12 

 

ġālib (a) Üstün gelen, başarı kazanan: 133a/11 

 

ġāmgīn (f) Gamlı, kederli:134b/18, 93a/16, 119b/6 

 

àām (a) Keder, tasa, kaygı:140b/15, 92b/15, 101a/5, 143a/18, 93a/12, 105b/10 

 

ġam u güsār (f) Dert ortağı, arkadaş:105b/10 

 

ġani (a) Zengin, varlıklı: 157b/1 

 

ganimet (a) Savaşta düşmandan elde edilen mal:161a/14 

 

ġarayib (a) Gariplikler :144b/7 

 

garra (f) Gafil kişi gaflette bulunan kimse:156a/5, 143b/5 

 

ġarib (a)  Tuhaf, şaşılacak, bambaşka :116b/13 

 

ġarú (a) Boğulma, batma, yok olma: 116b/16, 146b/16 

  

ġ. ol- Boğulmak, batmak:116b/16 

 

ġavġā (f) Kavga:155b/6,155a/19 

 

ġayb (a)  Bilinmeyen ve görünmeyen âlem.116a/6,116b/4 
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ġÀyet (a) Son, çok, son derece: 145b/4,97a/2, 110b/14, 150a/11 

 

ġayr (a) Başka, yabancı, olmayan, değil:105b/17, 98b/13, 100a/9, 110a/6, 110b/19, 129b/13, 

130b/1, 136a/10, 146a/3, 100b/18, 136a/16, 168a/11, 107a/9, 146a/9, 151b/8, 152b/10, 

161b/12, 114b/8 

 

ġayret (a) Çalışma, çabalama:106a/8, 113b/12, 133a/18,107a/7,138b/1 

 

ġaza (a) Din uğruna yapılan savaş:131b/6, 160b/12, 159b/16 

 

ġażab (a) Hiddet, kızgınlık: 88a/16, 88b/13, 87a/15,88b/10,90b/4, 97b/2, 141a/18, 154b/4 

 

gazel Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yağrağı :137b/12 

 

geç-   Gitmek, geçmek: 88b/10, 89a/2, 96b/19, 97a/12, 101a/2, 105a/17, 128a/7, 132a/17, 

135a/17, 137b/5, 144b/7, 152b/18, 159a/13, 160b/10, 166a/9, 94a/16, 113b/15, 143a/15, 

136a/1, 146a/11,87b/4, 90b/14, 96b/12, 132a/17, 107b/2, 122b/9, 143a/1,114b/9, 155b/13, 

157a/2,114a/16, 114b/6, 145b/10 2. Zamanı aşmak, geride bırakmak:160b/14, 162b/3,145b/7 

3.Etki yapmak, işlemek: 104a/13, 104a/15, 145b/8 

 

geçin- Nafakasını sağlayıp yaşamak, yiyip içmek, idâre olunmak:113a/18,119a/12, 114b/4, 

157a/10, 101a/9,87a/11,159a/18 

 

geçür- İncelemek:131a/3, 131a/18, 144b/11,130b/16,130b/17, 131a/11,150b/6, 100b/16, 

131a/15 

 

gedā (f) Dilenci, yoksul:120b/3,161a/2 

 

gel- Gelmek, bir yere varmak, erişmek:90b/13, 104a/7, 112a/15, 114a/4, 127a/6, 127b/7, 

129b/7, 148a/13, 153a/16, 156a/14, 158a/12, 168b/2,87a/16, 90b/6, 92a/12, 92b/8, 95a/12, 

95a/15, 95b/9, 96b/6, 99b/5, 99b/15, 106b/19, 108a/4, 110b/7, 111a/2, 111a/17, 112a/19, 

112b/9, 113b/9, 114a/6, 115b/5, 116b/2, 116b/8, 118b/9, 119b/4, 120a/1, 122a/11, 124a/4, 

124b/18, 125a/6, 126a/5, 126b/9, 129b/2, 132a/1, 132b/17, 135a/15, 136b/11, 136b/17, 

137a/14, 137b/16, 139b/2, 139b/6, 139b/19, 140b/7, 141a/8, 143a/14, 146a/12, 146a/13, 

146b/18, 146b/19, 147b/15, 148a/13, 148a/15, 149a/13, 149b/1, 150a/5, 153a/8, 154b/15, 

154b/17, 155a/2, 155b/19, 156a/6, 158b/14, 159a/11, 159a/14, 159b/5, 160a/7, 165b/8, 

126a/15,154a/16,130b/6, 141a/4,141a/16,136a/3, 133a/13, 136a/5, 165b/4,88b/4, 96b/9, 

98a/16, 108b/11,88a/15,93b/14, 97a/6, 98a/13, 100b/13, 104a/5, 104b/7, 111b/15, 118b/4, 

129b/19, 130a/10, 131b/15, 132a/5, 132b/6, 144b/10, 153b/19, 160b/4, 160b/16, 161a/18, 

161b/7,164a/14, 167a/3,167b/2, 132a/13,120b/8, 108b/14,136b/13,133a/4,151b/7, 149b/8, 

132a/18,124b/14,144a/9, 166b/16,147a/14, 163b/9, 163b/11,164b/11,86a/3, 87a/14, 141b/2, 

153b/2, 120b/10, 128a/2, 132b/9, 133a/9, 133a/18, 149b/6, 153b/3, 159a/3,97a/6, 135b/14, 

136a/9, 143a/9, 146b/18, 149a/1,102a/12, 146a/16,133a/7,111a/5, 116b/18, 141a/13, 167b/13, 

166b/14,98a/15, 131b/7,111b/7,156a/4, 157a/8,119a/2, 130b/7, 131a/4, 140a/3, 142b/10, 
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117a/17, 120a/14,138b/8,137a/16,86a/2, 119b/4, 119b/16, 124a/9, 142a/16, 144a/1, 148b/17, 

159b/1,112a/4,103b/1,149b/7,123b/9,97b/7,166b/5,118a/6, 157a/4, 164a/3,088a/6, 102a/13, 

110a/17, 123b/3, 163a/7,90b/5, 126b/9, 167a/10, 86b/1, 88a/18, 108b/1, 152b/7, 154b/16, 

149a/15, 123a/6,109a/15,96b/13,86a/7, 87a/16, 106b/17, 114a/4, 115b/14, 118b/3, 123a/14, 

126a/15, 144b/3,161b/2, 161b/9, 163a/4,107b/6, 167a/12,89b/15,102b/16, 103a/7, 138a/18, 

139b/9,121a/8, 141b/10,88b/18, 89b/9, 92b/4, 93a/15, 93b/16, 94a/9, 94a/10, 94a/18, 94b/6, 

94b/8, 94b/15, 95a/16, 97a/7, 100a/16, 100a/18, 100b/19, 102a/2, 103b/2, 103b/8, 104a/6, 

104a/16, 105a/14, 105b/12, 106b/2, 109a/3, 111a/18, 113a/3, 115a/9, 115b/12, 116b/15, 

117a/3, 119a/10, 120a/5, 121b/17, 122a/9, 122b/5, 122b/14, 122b/15, 123b/12, 124a/8, 

125b/17, 126a/1, 126a/7, 126a/12, 126a/15, 126b/12, 127a/2, 127b/13, 128b/14, 128b/18, 

129a/12, 129a/17, 130a/10, 132a/4, 132a/8, 132b/7, 132b/14, 134a/2, 134a/14, 135a/17, 

137b/1, 137b/13, 138a/18, 139a/18, 139b/14, 140a/19, 140b/5, 141a/14, 141a/19, 141b/1, 

142a/9, 142a/14, 143a/12, 144b/4, 144b/10, 145a/1, 146a/18, 146b/2, 146b/7, 147a/16, 

147a/19, 147b/5, 148b/15, 149b/4, 149b/6, 150a/7, 151a/11, 151b/10, 151b/11, 152a/19, 

153a/8, 154a/6, 154b/11, 155a/7, 155b/10, 155b/14, 156b/2, 157a/1, 157a/11, 157b/18, 

158a/12, 158b/4, 159a/1, 159a/6, 160b/4, 160b/16, 161a/15, 162a/13, 162b/19, 163a/2, 

163a/3, 163b/15, 164a/15, 164b/19, 165a/7, 166a/13, 166a/18, 167b/1, 167b/8, 168a/4, 

168b/1,151b/3,86a/19, 87b/12, 92a/17, 92b/2, 104b/15, 116b/5, 116b/10, 116b/13, 

116b/17,117b/11, 133a/12, 133b/14, 138a/1, 140b/4, 146b/13, 149a/11, 150b/17, 

158a/4,122b/7,159b/14,122b/1,152b/9,91b/14,131b/7, 137a/8, 146a/4, 109b/5,157a/14 

 

genç Körpe, yaşlı olmayan:168b/8 

 

gene Yine, tekrar:112b/6, 116b/17, 117b/3, 130a/2, 130a/17, 133b/16, 136b/9, 136b/11, 

136b/17 

 

ger- Bir şeyin uçlarından veya kenarlarından çekerek gergin duruma getirmek :151a/2 

 

gerçek  Sahte olmayan, hakiki, hâlis:117b/4,107a/19, 159a/12,130b/18 

 

gerçi (f) İse de, her ne kadar:90a/4, 109a/18, 161a/14 

 

gerd (f) Baht, talih, fayda :136b/6 

 

gerdan  (f) Boyun, gerdan: 139b/12,140a/13 

 

gerdun (f) Dünya, alem, felek :166a/4 

 

gerdek   Zifaf gecesi gelinle güveyin kapandıkları oda:148b/8 

 

gerek Gerek olmak, lüzûmu olmak, lâzım olmak, îcap etmek:91a/2, 96b/13, 104b/12, 107b/6, 

128b/6, 153a/12, 153a/15, 156b/9, 167a/10,123b/4,89a/9, 90a/6, 92a/11, 100b/4, 109a/15, 

135b/10,86a/13, 117b/3, 137a/6, 159b/19, 164b/6,165b/1 
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gergedan (f) Sıcak ülkelerde yaşayan, burnunun üstünde bir veya iki boynuzu bulunan manda 

iriliğinde saldırıcı bir hayvan:  165a/11 

geri, gerü   Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, ileri karşıtı:103b/19, 88b/17, 93b/4, 94a/14, 

096b/5, 131b/5, 165a/19, 114a/11, 

 

geşt ü güzÀr (f) Gezip tozma, gezme:129a/7, 159b/13 

 

getür-  Gelmesini sağlamak, getirmek:160b/10,122a/9,110b/6,108a/16,167a/18, 125a/11, 

103a/8, 125a/7, 128b/16,105b/19,134b/14, 86a/18, 87a/5, 87b/10, 88b/7,  90a/1, 102a/5, 

108b/2, 113b/19, 115a/14, 121b/6, 124b/7, 124b/11, 125a/3, 127a/12, 127b/19, 129a/14, 

142a/12, 86a/2, 87a/1, 95b/18, 107b/4, 140a/14, 157a/17, 157b/5, 126a/10, 126a/7,148a/1, 

130b/15,108b/14, 122b/18, 123b/11, 129b/1, 129b/15, 129b/17, 142a/19, 148a/18, 163a/17, 

117b/9,114a/8,130b/2,110b/3,87a/1, 101b/18, 114b/1, 114b/3, 115a/14,125a/5,98a/4, 96b/5, 

150a/15,160a/15,122b/8,121b/5, 149b/9, 125a/15, 159a/4, 160a/13,123b/14,109a/14, 148a/5, 

125b/15,88b/5,141a/10, 157a/19, 157b/6, 125a/16,129b/9,86a/5,114a/15,114a/18, 87b/2, 

86a/6,  87b/5,110b/4,121b/4, 108b/2, 158a/6,86a/1, 99a/10, 160a/3, 161a/8,86b/18, 93b/7, 

99a/15, 107b/10, 120a/12, 120a/19, 121a04, 122a/19, 123b/14,124a/3, 125a/10, 127b/11, 

130a/13, 130b/1, 130b/14, 138a/14, 139a/9, 139a/10, 144b/11,149a/19, 149b/4, 154b/8, 

160a/6, 162a/7, 162a/11, 166a/1, 167a/12,91a/1,120a/3,88b/3,88a/16 

 

getürt-  Başkası aracılığıyla geçmesini sağlamak:130a/6 

 

gez- Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek:137a/14, 

109b/10,121a/16,119b/11,118a/5,146a/1,110b/6,136b/16, 133b/14 

 

gezdür- Bir şeyi her tarafa gösterip baktırmak: 115a/5 

 

àışàır-  Bir kimseyi bir fiili yapmaya sevk etmek, kötü bir fiili yapmaya zorlamak, tahrik elmek, 

provoke etmek. 2. Hırslandırmak, igra etmek: 138b/3 

 

ġışş (a) Hıyanet etme, hile, kötülük:142b/13 

 

ġışş ol- Hile etmek, hainlik yapmak :142b/13 

 

gibi  Benzetme, temsil ifâde eder:86b/5, 87a/4, 87b/5, 88a/14, 89a/5, 91a/17, 100b/15, 

101b/14, 102a/1, 104a/5, 104b/3, 104b/13, 105a/13, 108a/11, 109a/8, 109a/10, 111b/12, 

115a/18, 116a/13, 116b/5, 117b/15, 117b/16, 120a/10, 121a/9, 121b/2, 122a/5, 123b/1, 

125a/10, 129a/13, 132b/10, 133a/07, 133b/13, 138a/6, 138b/8, 139b/13, 142a/3, 143b/3, 

144a/11, 147a/6, 148a/7, 148b/11, 150a/16, 152b/4, 154a/13, 155a/10, 155b/2, 158b/19, 

159a/8, 168a/17 

 

gice   Yirmi dört saatlik günün karanlık kısmı:90a/14, 93b/6, 94b/19, 95b/14, 96b/4, 98b/18, 

103a/10, 113a/6, 113a/19, 113b/1, 113b/2, 120a/7, 122a/16, 124b/9, 125a/13, 133b/10, 

134b/19, 141b/9, 145a/8, 146a/12, 146b/5, 150b/18, 160b/15, 166a/15, 167b/10, 168a/1 
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gicelik  Yatakta giyilen giysi, gömlek:96b/3, 151a/13 

 

gidi   Azarlama sözü, ahlaksız: 97b/8, 98a/1,98a/9, 98a/10,97a/17 

 

gine  Yine, tekrar: 86a/7, 96b/13, 101b/9 

 

gir-  Dışarıdan içeriye geçmek: 86b/7, 96a/18, 100a/6, 118a/9, 124a/12, 124a/13, 147b/5, 

148b/2, 151b/10, 152b/15, 159a/16, 160b/7, 161a/19, 161b/18,111a/9, 120b/16,154b/1, 

158a/13,91b/17, 127a/3, 151b/11,106a/11, 121a/15, 145b/3, 143b/9,154a/12,120a/1, 

105a/16,156a/15, 97a/13, 120b/16, 97a/9, 106b/12,136a/16,161b/5, 148b/6, 153a/13, 86b/1, 

91b/19, 95a/1, 95b/7, 95b/12, 95b/15, 108a/19, 129a/11, 144a/19, 148a/8, 148a/10, 148b/1, 

152a/5, 161b/4, 163a/5 

 

giriftār  (f) Tutulmuş, tutsak, esir: 142a/13 

 

g. ol- Tutsak olmak, esir olmak: 119b/8, 142a/13 

 

giriş- Sokulmak, karışmak, bulaşmak:  105a/8 

 

girü  Bir şeyin sonra gelen kısmı, son:109a/3, 109a/5, 128a/5, 131b/2, 131b/9, 136a/4,  

136b/10, 138b/17,96a/7,120a/14 

 

git- Bir yere doğru yönelmek, bir yerden ayrılmak, çıkmak, ulaşmak: 90b/13, 110a/8, 116a/1, 

136a/3, 136a/18, 136b/17, 157b/3,93a/11, 93a/13, 93b/4, 94a/18, 95b/19, 98b/18, 99a/1, 

102a/2, 102b/18, 103a/18, 115a/4, 115a/6, 118b/2, 127b/17, 137a/5, 138a/4, 140a/5, 149a/4, 

150a/4, 150b/10, 155a/8, 156a/17, 159a/13, 159b/2, 161b/11, 161b/12, 162b/19, 166a/19, 

167b/8,156b/16,94b/6, 96b/13, 97a/12, 113b/14, 136b/11, 149a/7, 157a/7, 157a/16, 159b/10, 

161a/11, 164b/19, 166a/11,98b/9,155a/8,156b/12, 163a/12, 167b/12,165b/14,111b/4, 110a/6, 

138a/15,159b/6,94a/9, 135a/7,110a/7, 113b/2, 134b/19, 136b/12,147a/14,98b/17,134b/11, 

157a/4, 134b/12,151b/16, 131b/11, 110a/9,103a/8, 103a/17, 154a/14,159b/9,139b/10, 96a/2, 

087b/3, 097b/18, 111b/10, 112b/15, 113a/06, 118a/15,122b/4,094b/1, 102a/7, 116a/14,   

122a/14, 124a/3, 125b/5, 126a/3, 136a/4, 136b/10, 137a/14, 137b/4, 137b/5, 138a/6, 138b/1, 

139a/1, 139a/13, 140a/15, 140a/16, 140b/6, 141a/6, 148b/19, 159a/12,112b/8,105b/7, 136a/5, 

168a/19, 110b/3,116a/18, 119b/19, 140b/16, 160a/4,107a/8,108a/6,109b/8,113b/1, 115a/2, 

86a/5,96b/12, 131b/2, 132b/1, 134b/13,135a/4, 158a/4,95b/3,148b/19,91b/7, 92a/15, 98a/2, 

110a/8, 113b/11, 124a/11, 133b/16, 134a/12, 135b/1,158b/3,92b/2, 96a/5, 96a/6,101b/2, 

156b/17,122b/11, 134b/12, 135a/3, 135a/5,112a/7, 112a/18, 112b/18, 122a/3,115a/3, 100b/5, 

113a/8, 135a/15, 148b/1,95a/18, 96a/1, 135a/17, 86a/4,110a/11, 124b/4, 128b/5,124b/19, 

135b/7, 136a/7,144a/14,136b/7, 162b/7, 111b/12, 131b/5, 135b/12,108a/11,153a/7, 153a/17, 

153b/4,156b/15,154a/4, 161b/08, 136a/2,110a/12, 111b/4, 147b/11,138a/13,140b/5, 148a/11, 

110b/17, 94b/4, 114b/12, 119a/10, 122a/16, 122b/13, 139a/19, 151b/7 
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giy-Örtünüp korunmak için bir şeyi vücuduna geçirmek:093b/10, 165a/08,165a/06,111a/08, 

122b/07, 161a/07, 089b/13,101a/19,101a/08,164b/15,162a/05, 162a/06,129b/17, 141a/01, 

098a/14, 100b/14, 112b/01, 120a/03,096a/17, 100b/12,101a/04, 101a/11,155b/05, 097b/13, 

088b/19, 112b/04 

 

göbek İnsanın ve birçok hayvanın karınlarının ortasındaki deliğe benzer şekil: 97a/8 

 

göç Kendi yerini, yurdunu terk ederek başka bir yere gitme, yer değiştirme:113a/11, 131b/14, 

166a/16,94a/13,113b/3, 119a/8 

 

gök Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak, yukarıda kubbenin içi gibi görülen sonsuz 

boşluk:137b/12, 145a/6 

 

gögüs Vücudun boyun ile karın arasında kalan bölümü:88a/13,98a/18,158b/15,158b/17 

 

gölge Güneş ışınlarından korunulacak yer :114b/14 

 

göm- Yerin içine veya diğer bir şeye sokmak, batırmak, örtmek: 138a/12 

 

gönder- Yollamak, salmak: 95a/13, 109a/6, 110b/17,107b/17, 110b/13, 110b/19, 111a/10, 

120b/7, 126b/15, 128b/17, 130b/7, 130b/8, 131b/2, 132a/10, 132b/15, 133a/6, 144a/4, 144b/2, 

149b/05, 161b/3,101b/19,126b/12, 163b/14,168a/9,101b/18,162b/10,123a/07, 123a/9, 

127a/13, 149b/14,87a/12,162b/13,111b/3,132a/3,149a/16,159b/19,162b/19, 162b/6,108a/1, 

108a/3, 150a/6, 163a/18, 167a/19,150b/7,164b/2, 89b/14 

 

göñül Kalp, yürek, gönül: 94a/6,94b/16, 101a/18, 146b/15,94b/19, 95a/14, 146a/14,119b/14, 

102b/13,98b/15, 139b/10, 146b/13,91a/15,92b/16,96b/14,130a/15 

 

gör- Görme duyusunu kullanarak bir şeyin dış görünüşünü hissetmek: 100a/2, 105a/8, 114a/1, 

141b/19, 150a/17, 158a/5,86b/8, 88a/9, 89a/15, 89a/17, 95a/17, 96a/1, 96a/3, 96a/9, 96b/9, 

99b/2, 99b/4, 99b/6, 99b/15, 100a/11, 100a/19, 104a/17, 106a/4, 115a/9, 115a/17, 115b/7, 

116a/7, 116b/16, 117b/14, 118b/16, 119a/2, 119b/12, 122a/8, 124a/10, 124a/12, 125a/1, 

129a/16, 131a/5, 137b/19, 138a/2, 138a/7, 138a/9, 138a/12, 138a/17, 138b/6, 138b/11, 

139b/2, 139b/4, 139b/6, 139b/9, 139b/19, 141b/1, 143a/14, 146a/11, 147a/3, 147a/18, 

147b/10, 147b/15, 147b/16, 148a/9, 148b/2, 148b/9, 152a/11, 153a/8, 154b/15, 154b/17, 

155a/2, 155b/6, 156a/6, 156b/10, 156b/14, 156b/18, 157b/8, 157b/12, 158b/3, 158b/5, 158b/7, 

158b/11, 159a/01, 159b/15, 160a/7, 161b/4, 163b/2,133b/10,88a/16,98b/14,86b/3, 92b/9, 

93b/14, 97b/18, 98a/13, 100b/13, 103a/4, 103b/1, 104a/5, 112a/19, 113b/16, 120a/1, 125b/17, 

129a/12, 132a/13, 135a/16, 136b/13, 140b/6, 142b/11, 143b/2, 154a/3, 161b/18,128b/5, 

109b/12, 137b/2, 137b/11, 93a/11,103a/17, 125a/12, 151b/14, 162b/14,111b/11, 112b/12, 

98a/17, 99a/9, 101b/10, 103a/15, 111b/6, 140a/10, 148a/14,117b/16, 142b/1, 146a/15, 158a/7, 

167b/16,91a/19, 93b/17, 97a/8, 99a/19, 103b/14, 108b/2, 112b/11, 136b/8, 152b/7, 167a/9, 

121a/2, 90a/8, 106b/1, 107b/1, 123b/16, 124a/2, 127a/7, 127b/1, 135b/4, 140a/9, 140b/3, 

145b/8,116a/8, 143a/16,141a/7,99b/8, 138b/8,95b/7, 109b/14,154a/17,138b/9, 134b/17, 
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141a/10,103a/2,95a/1, 95a/12, 95b/17, 98b/6, 99b/4, 102b/2, 103a/8, 103a/13, 103b/10, 

164a/19,122b/3,151b/9,158a/8,162a/9, 102b/10, 103a/18,107b/3, 115b/12, 133b/2,115a/8, 

132a/6,130a/1,159b/15,128a/6, 132b/7,98b/10, 132b/11, 124a/8,152b/9,98b/9, 104b/8, 

91b/19,98a/18,91b/15, 102b/11, 102b/15,136b/5, 156a/2,148b/3,143a/4,146b/14, 102b/5, 

162b/4,151b/4,137a/11, 120b/1,149a/4, 165a/17, 165b/15,103a/19, 119b/5,142b/6, 100a/2, 

119b/13,166a/12,88b/1, 90a/10, 90a/13, 92b/11, 94b/4, 95b/5, 98a/3, 100a/17, 101a/5, 

104b/18, 105a/14, 107a/6, 111a/10, 111b/9, 113a/2, 113a/3, 121b/7, 123a/16, 124b/8, 

124b/12, 124b/16, 126a/3, 128a/1, 130a/13, 132a/19, 137b/5, 137b/13, 138b/9, 139a/2, 

141a/1, 141a/8, 141a/16, 142a/7, 142b/13, 147a/8, 147b/4, 148b/7, 150a/18, 151a/10, 

152a/10, 152a/19, 152b/2, 153b/10, 154a/9, 154a/18, 154b/10, 155a/15, 156b/7, 157b/10, 

158a/15, 159a/12, 159a/18, 159b/5, 159b/14, 161a/17, 162b/8,165a/16,100b/5,95b/4,107a/2, 

142b/2,87a/8, 160b/9, 98b/19,149b/3 

 

göre Bakılırsa, kalırsa, sayılırsa, hesâba alınırsa, göz önünde tutulunca, gereğince:87a/17, 92a/2, 

95a/7, 95a/8, 98b/2, 106a/7, 106a/10, 111a/12, 114b/18, 117b/11, 120b/18, 123b/19, 124a/17, 

125b/1, 133a/5, 134b/3, 135b/15, 147a/12, 150a/16, 150a/17, 154b/18, 155a/19, 158a/9, 

168a/12 

 

göster- Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek, göstermek:157a/7,100a/11,97a/11,97a/18, 

156b/11,103a/13,104a/10, 91b/18,97a/16,100a/6, 98a/5,126b/19, 151b/15 

 

göt  Alt taraf, dip, kaba et:105a/11,137b/4,97b/10 

 

götür- Yakından uzağa taşımak, nakletmek: 96a/10,164a/6,93b/2,124b/17,103b/6, 128b/15, 

125a/18,153a/10,131b/11,92b/17,103b/4,90a/3, 143b/14, 145a/11, 148a/16, 154b/14, 

103b/9,126b/11 

 

gövde  Vücut, gövde:140a/11,154a/14 

 

göz İnsanlarda ve hayvanlarda görme organı:88a/9, 92a/2, 106a/7, 114b/18, 117b/11, 120a/10, 

132a/18, 135b/15, 155b/1, 97a/18, 104a/7, 104b/10, 133a/3, 133b/6, 133b/11, 134a/17, 

104a/14, 99a/3, 124b/11, 124b/14, 137b/18, 139a/5, 139b/6, 167b/16, 138b/14, 106a/1, 

116a/6, 138b/18, 163b/17, 109b/15, 138b/19, 123b/4, 163b/17, 88a/10, 91b/4, 133b/13, 

134a/7, 137b/1, 138b/7, 139b/9, 156a/2, 124b/13, 136b/5, 146a/14, 157a/11, 146b/13 

 

 g. çıú- Değerini, önemini kaybetmek :105a/18 

 

gözet- Dikkatle bakmak, dikkat etmek: 134a/5,91b/12,137a/6,124a/12 

 

gözle- Gözetmek, bakmak: 144a/5,148b/3 

 

gözyaşı Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri,  

yaş :148a/6 
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ġubÀr (a) Toz: 92b/16 

 

gūh-peyker (f) Dağ yüzlü :165b/17 

 

ġulÀm (a) Köle:149a/1,111a/17 

 

gūne (f) Çeşit, tür :144b/15 

 

Gûstehim (Özel İsim) 106a/9, 106a/13, 106a/17, 106b/1, 106b/6, 106b/15, 106b/16, 106b/17, 

106b/19, 107a/12, 107b/14, 112b/16,106a/6, 086b/15, 112b/15, 117b/16, 159a/3 

 

ġusl (a) Cünüplükten veya kadınların âdet ve lohusalık vb. durumlardan temizlenmek için 

bütün vücûdu dince gerekli görülen şekilde yıkayarak arıtma işi:148a/15, 148a/18, 148b/14 

 

gūşmāl (f) Yola getirme, ihtar etme:125b/14 

 

gūzār (f) Zaman geçiren, vakit öldüren:159b/13, 129a/7 

 

güç    Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, efor, kolay karşıtı:137a/19,89b/2, 117b/12, 

162b/17, 93b/12, 94a/6, 94b/10, 103b/17, 106b/11, 114b/3, 118b/1, 144a/2, 147a/9, 149b/17, 

168a/10 

 

güççük    Küçük:168b/8 

 

gül Gül:147a/6, 147a/14, 147a/1 

 

gül-  Sevinmek, neşelenmek, gülmek: 150a/3, 160b/6, 162a/2,97a/3,110b/7,105b/8, 111a/10, 

097a/1,112b/3,96b/11, 98a/11, 99b/18, 110a/17, 117b/4, 130a/3, 150a/9,100b/1,130a/9,104b/4 

 

gümür-  Homurdamak:129a/13 

 

gümüş  Gümüş: 160a/10, 160a/18 

 

gün Gündüz, ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı:090b/13, 90b/14, 91a/2, 92b/1, 92b/2, 

93b/1, 93b/4, 100b/11, 101b/15, 105a/15, 106a/3, 107b/17, 108a/12, 113b/1, 113b/7, 113b/8, 

113b/14, 114a/9, 114a/12, 114b/3, 114b/10, 118b/6, 119a/9, 119a/10, 119b/1, 121a/17, 

123b/10, 126a/7, 129b/10, 129b/12, 130b/4, 131a/19, 133a/18, 134a/12, 143a/7, 144a/8, 

144a/14, 145a/8, 149a/4, 149a/5, 149a/12, 149b/19, 159a/3, 159b/4, 160b/6, 162b/10, 

162b/17, 163a/2, 163b/14, 164b/16, 164b/19, 165a/10, 166a/17, 167a/15, 168a/14, 108a/11, 

119a/11, 164a/4,110b/16,119b/13, 129b/5, 130a/3, 109a/6, 147a/4, 147b/15, 95a/4,90b/18 

 

günÀh  (f)  Suç, hata, günah 142a/8,142b/3 

 

gündüz  Gündüz, gündüz vakti: 90a/14, 146b/5,146b/19 
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güneş Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi: 100a/12, 

126b/19,109a/2 

 

gürle-  Kalın ve gür ses çıkarmak:88a/14 

 

gürültü  Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata: 88b/14 

 

gürz   (f) Topuz: 127b/05, 127b/11, 127b/15, 128a/8, 128a/11, 158a/14, 165b/13, 165b/17, 

166b/7, 166b/15,165b/12,127b/14, 154a/10, 166b/9, 166b/12, 166b/13,155b/5, 166b/15, 

127b/4,128a/8 

 

güyÀ (f) Sanki, diyelim ki:156b/5,121a/9, 155a/5,094b/2 

 

gūyende (a) Söyleyici. Söyleyen. Kail olan:145a/1 

 

güzel Güzel:102b/1, 110a/7, 125b/13,110b/15,145a/5,147a/8 

 

güzīn  (a) Seçilmiş, seçkin :151a/17 

 

H 

 

ha  Ha ( ünlem ):99a/1, 118b/18 

 

ḫaber (a) Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi:92b/6, 92b/18, 93b/3, 93b/14, 93b/16, 94b/6, 

95a/7, 95b/18, 100a/16,95b/13,93a/6, 93a/13, 93b/2, 94b/2, 95a/13, 97b/6,102a/16,94a/5, 

90a/5, 93a/3, 109a/6,95a/12, 103b/2, 103b/8, 106b/18, 110b/12, 110b/14, 112b/6, 113b/3, 

115a/6, 122b/15, 124a/10, 124b/17, 126a/13, 126a/14, 131b/2, 131b/7, 132a/2, 133b/4, 

135a/9, 137a/10, 140b/16, 140b/17, 142a/14, 146b/10, 149b/2, 150a/6, 150b/4, 150b/7, 

150b/12, 152a/18, 152a/19, 154b/12, 156a/01, 156b/12, 161b/01, 163b/19, 165a/07, 

127b/13,129a/16,104a/2, 126b/18, 146b/5, 156a/1,117b/6,104b/10,152b/6,165a/1 

 

ḥabs (a) Hapis, bir yere kapatıp salıvermeme: 87a/10, 123b/15, 125a/19, 129a/12, 

129a/18,129b/1 

 

ḫāce (f) Hoca, efendi:88a/7, 92a/12,95a/6, 95a/8,88b/1, 88b/2, 88b/15, 92a/13, 92a/15, 92a/18, 

93b/17, 94a/2, 100b/18,93b/16,95a/9, 163b/4 

 

óacil Utanma: 107a/3, 107a/5, 107a/6 

 

 ó. ol-  Utanmak: 145b/11  

 

óadd  (a) Sınır:136b/13,93b/8,94a/7,101b/16 

 

óaddiôātında  (a) Aslında: 166a/7 
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ḫÀdım (a) Hizmetçi:95b/1,94a/18, 97a/7, 97b/1,102b/16,111a/11,108b/3,108b/11, 103a/10, 

146b/2,111a/5 

 

òāin (a) Hıyanet eden kimse:91a/5, 158b/5 

 

óā‘il (a) Engel:167a/8,158b/1,114b/19,129a/5, 150a/15, 157b/19 

 

Óaḳ (a) Allah’ın bir ismi, doğru, adalet, pay: 101b/17, 102a/5,87b/12, 148b/12, 163a/7, 167b/2, 

129a/2, 133a/15, 137a/12, 143b/4, 163b/17, 163b/16, 134b/7, 115b/10, 117a/2,142a/12, 

117b/17, 126a/18 

 

ḥaúíḳí (a) Gerçek:86a/13 

 

óakīm  (a)  Yargıç: 131b/17,132b/12 

 

óaúúında Husûsunda, ilgili olarak:161a/1,140b/4, 156a/4, 157a/8 

 

ḥ. -ından gel- Öç almak:122b/1 

 

óāl (a) Hal, durum: 103a/5, 103a/7, 113a/18, 113b/13, 117a/5, 117b/2, 119a/2, 121a/11, 

122a/10, 137a/3, 148a/13, 150a/7, 159a/15,105b/12, 109a/1, 137b/13, 138b/9, 154b/9, 

158a/15,124a/10, 132b/8, 134a/14, 140a/1, 140b/8, 140b/11, 143a/18, 146b/11, 155b/17, 

159a/1, 165a/19,114b/4,167a/4, 105a/14, 147b/8,150b/4,163a/6,155a/10,125b/1, 119a/13, 

159a/2, 142a/12, 127b/19, 141a/1, 141a/8, 142a/7, 144a/10, 152a/9, 152b/2, 153b/15, 154a/9, 

154a/17, 165b/15, 108b/15, 136b/6,155b/13,141a/10,104a/3, 107a/5, 149a/19,147b/3, 153a/6, 

123b/16,124b/15, 167a/10,94a/5, 96a/16, 87a/13, 138b/10, 88a/19, 94a/12, 94b/4, 95b/5, 

89a/11, 101b/4, 093b/16 

 

óālÀ (a)  Şimdi: 145b/18, 146a/1,123a/2, 125b/9, 164a/8 

 

òalÀã   (a) Kurtuluş, kurtulma: 117a/07, 122a/10, 141b/3, 155b/18, 87a/10, 129a/7,89b/8 

  

ò. it- Kurtarmak: 144a/11, 152a/18, 156a/10, 158b/11, 159a/5 

 

òalīfe (a) Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse, birinin 

yerine geçecek kimse:103b/7 

 

ḥÀliyÀ  (a) Şimdilik:101a/10 

 

òalḳa (a) Halka:130b/14,86b/10,100b/15, 130b/16, 130b/19, 131a/2,131a/16,131a/11, 

144b/14,  131a/7,131a/13,120a/1, 134a/9, 154b/9 

 

óallac (a)  Pamuk atan. Pamuğu didik didik eden:127b/1 

 



160 
 

óāmide (f) Eğik, bükülü, iki büklüm:165a/14 

 

óāmile  (a) Gebe (kadın):  148b/12, 149a/8 

 

óamle (a) Atılma, saldırma, hücum etme:127b/1, 158a/16, 158b/15, 165b/11,127b/5, 

166b/11,166b/8,119b/3, 128a/7,166b/7,127b/2 

 

óammÀl (a) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam: 129b/15 

 

óammÀm (a)  Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam: 138b/7,166b/10, 168b/2,168b/4 

 

Ḥamza   (özel isim) 86a/2, 86a/6, 86b/11, 86b/18, 87b/9, 87b/13, 88a/16, 88b/1, 88b/2, 

88b/11, 89a/3, 89a/4, 89b/1, 89b/3, 89/07, 89b/18, 90a/2, 90a/4, 90a/18, 90b/5, 90b/17, 

91a/18, 92a/9, 92a/19, 93a/6, 93a/12, 93a/15, 93b/3, 93b/12, 94a/5, 94a/8, 94a/15, 94b/14, 

94b/15, 95a/11, 95a/14, 100a/3, 100a/11, 100b/11, 101a/8, 101a/14, 101b/3, 102a/03,90a/13, 

88b/5, 88b/7, 91b/5, 100b/19,93b/15,93a/19, 94b/7, 95a/11, 95b/16,94a/11, 89a/1, 90b/4, 

99b/15, 89a/6, 89b/1, 89b/12, 89b/17, 90a/10, 90a/19, 95b/9, 98b/11, 101a/8,88a/9, 102b/1, 

102b/5, 102b/11, 102b/14, 102b/18, 103b/4, 103b/12, 103b/15, 104a/5, 104a/11, 104a/16, 

104b/5, 104b/7, 104b/12, 105a/1, 105b/7, 105b/8, 105b/15, 106a/2, 107b/16, 108a/13, 

108a/15, 108b/2, 109a/1, 110a/2, 110a/12, 111a/10, 111a/12, 111b/18, 112a/6, 112a/17, 

112b/3, 112b/6, 112b/9, 112b/17, 113a/4, 113a/17, 113b/2, 114a/3, 114a/5, 114b/7, 114b/17, 

115a/5, 115a/16, 115b/2, 115b/5, 115b/6, 116a/1, 116a/14, 116a/16, 116b/1, 116b/6, 116b/9, 

116b/12, 116b/15, 117a/7, 117a/17, 117b/1, 117b/4, 117b/7, 117b/16, 118a/2, 118a/4, 

118a/15, 118a/16, 119b/4, 119b/06, 122a/5, 123a/17, 123b/16, 123b/18, 125a/19, 125b/13, 

126a/5, 126a/19, 126b/13, 127a/6, 127b/17, 128a/9, 128a/11, 128a/12, 128a/15, 128a/19, 

128b/18, 129b/2, 129b/19, 130a/5, 130a/16, 130a/19, 130b/15, 131a/1, 131a/9, 131a/16, 

131b/4, 131b/10, 132a/11, 132a/16, 132b/2, 132b/5, 132b/07, 133a/13, 133a/19, 133b/1, 

133b/8, 133b/10, 134a/13, 134b/6, 134b/12, 134b/14, 134b/18, 135a/4, 135a/5, 135a/11, 

135b/11, 135b/16, 136a/2, 136a/4, 136a/12, 136b/5, 136b/10, 136b/19, 137a/1, 137a/5, 

137a/16, 137b/6, 137b/8, 137b/13, 137b/17, 138a/2, 138a/4, 138a/10, 138b/2, 138b/9, 

138b/17, 139a/2, 139a/3, 139a/4, 139a/13, 139a/17, 139b/7, 140a/9, 140a/12, 140a/16, 

140b/1, 140b/4, 141a/11, 141b/4, 141b/8, 141b/11, 141b/14, 142a/8, 144a/18, 145b/11, 

146a/8, 146a/17, 146b/1, 146b/10, 146b/18, 147a/19, 147b/3, 147b/10, 147b/14, 148a/1, 

148a/9, 148a/11, 148a/13, 148b/7, 148b/8, 148b/14, 149a/2, 149a/10, 149a/16, 149b/1, 

150b/7, 151a/5, 151a/8, 151a/15, 151a/16, 151b/7, 151b/17, 151b/19, 152a/5, 152a/7, 

152a/11, 152a/17, 152b/11, 153a/1, 153a/7, 153a/16, 153b/12, 155a/17, 155a/19, 155b/4, 

155b/16, 156b/10, 156b/14, 157a/5, 157a/16, 157b/5, 157b/8, 157b/17, 158a/5, 158a/6, 

158a/14, 158b/5, 158b/11, 159a/1, 159a/13, 159a/19, 159b/2, 159b/13, 159b/18, 160a/5, 

160a/16, 160b/1, 160b/3, 160b/13, 160b/19, 161a/4, 162a/10, 162a/11, 162a/14, 162a/18, 

163a/6, 163a/7, 163a/12, 163a/13, 163a/17, 163b/19, 164a/4, 164a/13, 164b/4, 164b/12, 

165a/5, 165a/14, 166a/6, 166a/14, 166b/3, 166b/6, 166b/18, 167b/6, 167b/9, 167b/15, 

168a/18,149a/9, 168a/8,162a/17,149b/13, 154a/18, 159b/12, 162a/9, 127a/18,103b/8,108a/14, 

108a/9,147a/19, 147b/4, 148a/07, 151b/10, 158b/9, 105b/2, 126a/14, 149a/7, 166b/4,132a/7, 

152a/2,139a/6, 151a/11,139b/2, 146b/04, 148a/16, 150a/14,145b/16,103a/8, 163b/9,103b/17, 
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109b/7, 113b/17, 116a/5, 118a/19, 140b/3, 110b/18, 115b/17, 123b/9, 125b/19, 129a/15, 

129b/19, 132b/19, 138b/5, 138b/12, 139a/9, 139a/11, 140a/18, 140b/6, 140b/8, 141a/14, 

141b/7, 146b/17, 147b/13, 148b/4, 148b/11, 150a/2, 150a/8, 150b/1, 152a/18, 152b/15, 

153a/14, 153b/11, 155b/17, 156a/16, 157a/3, 158b/1, 158b/13, 161a/1, 164a/12, 167b/1, 

165a/9,145b/6,103b/19, 104a/15, 105b/14, 106a/5, 107a/13, 107a/19, 107b/2, 108a/1, 108a/8, 

112a/1, 112a/3, 112a/16, 112b/14, 113a/3, 113a/10, 113a/16, 113a/19, 114a/6, 114b/16, 

115a/8, 115b/14, 116a/6, 117a/1, 117a/15, 117a/19, 124b/7, 126b/8, 126b/13, 128a/1, 

132a/11, 132b/15, 133a/17, 139b/18, 141a/14, 143b/16, 144b/2, 144b/4, 145b/2, 146a/19, 

146b/6, 152b/1, 152b/18, 153a/16, 155b/19, 158a/11, 158a/16, 158b/14, 159a/18, 159b/3, 

160a/13, 163a/11, 163b/13, 164a/16, 164b/18,104a/3, 106a/1, 113a/13, 120b/5, 123a/7, 

126a/13, 128b/6, 130a/13, 130b/10, 132a/1, 132a/3, 139b/14, 144b/2, 154b/18, 158a/17, 

162b/19, 164b/1, 168b/3, 127a/13, 141a/10,158a/19,154b/10,159b/16, 143b/4 

 

òān Padişahların ya da beylerin adlarının sonuna getirilen unvan:156b/1, 152b/12, 156a/5, 

151b/12, 152a/11, 108b/9 

 

òançer  (f) Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak: 

163b/10,158b/18,131a/17, 94b/8,94b/10,99b/10 

 

òandān (f) Gülen, gülücü,şen: 122b/11, 93b/2 

 

òÀne  (f)  Ev:  105a/13 

 

òarÀ (f)  Pek katı taş: 124a/17, 138a/13, 125b/1 

 

óarÀb (a) Yıkık, viran:141a/18,88b/11 

 

óarāc, òarÀc (a) Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para, Müslüman olmayanların devlete 

ödemekle yükümlü oldukları vergi:125b/7,108a/6, 108a/16, 110a/5, 112b/6, 120b/6, 122b/18, 

123a/7, 123a/8, 126b/8, 127b/8, 130b/6, 130b/9, 132a/2, 133a/6, 133a/8, 133a/10, 133a/15, 

133a/16,107b/3, 109a/13, 126b/2, 127a/13, 127a/14, 112a/16,129a/7, 112a/14, 113a/5, 

109a/14, 126b/3, 128a/3,107b/8, 109b/17, 126b/14, 127a/10, 165b/4, 149b/15,162b/13, 

149b/14,168a/8,168a/9,163a/16,149a/16, 168a/5,148a/1, 164a/18, 165b/4,149b/19 

 

óarÀm (a) Dinen yasaklanmış olan, haram:144a/8 

 

óarÀmī  (a) Eşkıya:115a/10 

 

ḥaramzāde  (a-f) Nikahsız meydana gelen çocuk anlamında hakaret olarak kullanılan bir söz: 

89a/19, 89b/8, 92a/10, 102a/17,89a/12, 102b/13, 104b/14, 106b/18, 117b/16,115a/7,  122b/12, 

140b/16, 150a/5, 151a/9, 153a/18, 158a/11,159a/4,150a/6 

 

óarb (a) Savaş: 120a/9,151a/4,126b/16,122a/15, 122b/17,128b/9,135a/2 

 



162 
 

óarc (a)Harcanan para, masraf:107b/4, 109a/16,110a/5,141b/9, 103a/15 

 

òarcırÀh (a) Yol masrafı için verilen para:113a/2 

 

òare bkz. òarÀ  

 

óareket (a) Bir cismi veya vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma:134a/5, 141b/16, 

147b/10, 151b/4,113b/10,147a/19,123a/16,166b/19,99b/3 

 

óarem (a) Herkesin giremeyeceği yer:102b/16,106a/11,145a/5,106b/8, 107a/8, 108a/13, 

105b/12,106b/9, 95a/16,97a/6,92b/6,97a/10 

 

òāròāşāk (f) Diken, çerçöp :138a/3,151a/3, 138a/3 

 

óarīã (a) Hırslı:132b/5,133b/10 

 

òāã (a) Özgü, has, saf, özel: 144a/16, 144b/1, 145a/11, 146b/17 

 

ḥaãed (a) Kıskançlık, çekemezlik: 90a/2, 106a/6,143b/17,159a/2 

 

óāãıl (a) Olan, ortaya çıkan, görünen: 146a/8 

 

óaãır (a) Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü: 151a/2 

 

ḥasret (a) Özlem: 99a/1, 108b/19, 109b/9,146b/11,148a/19 

 

òÀããa  (a) Özellik:94a/13,119a/15 

 

ḫasta Rahatsız, hasta: 93a/1, 93a/17, 94a/4, 101a/17, 91b/2 

 

ḥasūd (a) Hasetçi, kıskanç, çekemeyen:90a/2, 159a/2, 105a/5 

 

óÀşÀ  (a) Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz: 92a/15,97b/5 

 

òÀşmi (a)  Kesen, parçalayan: 88a/11 

 

òaşm (a) Düşmanlık:138b/5 

 

òaùā (a) Yanlışlık, hata:159b/11, 108b/16, 118a/11, 129b/7, 134b/4, 128a/7, 142b/7, 120b/10, 

86a/6, 90a/12, 96b/14, 98b/11 

 

òatem (a) Mühür. Üzerinde yazı olan ve mühür yerine kullanılan yüzük:109b/16 
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òātır (a) Birine karşı duyulan saygı, sevgi:132b/8, 131b/3, 109a/1, 150a/7, 148a/5, 131a/12, 

110b/13, 115a/11, 149a/1, 106a/12, 112b/9, 119b/16, 145b/2, 106b/15, 107a/1, 110b/15, 

145b/2, 89b/7, 95a/7,102a/8,94b/11,102a/7,95b/16, 93a/18, 95a/11,101b/2,86a/5 

 

óaùù (a) Padişah yazısı, ferman:142b/6, 144b/8,142b/12, 163b/8 

 

óattÀ (a) Bile, o derece, bir derecedeki:110b/3 

 

òātun (a) Kadın:161b/5,102b/8,105b/12,159a/15,142a/11, 91b/13, 95a/10, 95b/1, 

96b/1,95a/18, 97b/9 

 

havā (a) Boşluk, hava:113a/16, 113b/1,116b/7,114b/13 

 

óavÀle (a) Yollama: 152b/2,158a/14,132b/3 

 

ḫavf   (a) Korku:86a/16, 165a/17,114b/3,136a/8 

 

óavl (a) Güç : 139a/10, 152a/3, 154b/5, 158b/10 

 

óavuż (a)  Su biriktirmek için bahçe veya avluda yapılmış, çeşitli büyüklüklerde su 

çukuru:148b/14,148a/17 

 

hay İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir söz:92a/10, 97b/11, 

97b/16, 98a/11, 110b/14, 117a/5, 117b/16, 157b/5, 157b/9, 161a/17,94a/17, 114b/5, 116a/7, 

124b/13, 141a/8, 141b/14, 147b/2, 153b/12, 154b/1, 154b/15, 154b/18, 155a/12, 155b/12, 

156a/17, 156a/18, 124a/16 

 

òayāl (a) Hayal :146b/14,148b/6 

 

óayÀt (a) Yaşayış, ömür, hayat:117a/8 

 

ḥayf (a) Yazık, vah vah:87b/3 

 

òayır (a) Yok, öyle değil, olmaz anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz:102b/11, 

105b/1, 110a/2, 118b/12, 118b/15,131b/8, 91a/2,86a/16, 93a/5, 95b/18 

 

óayḳır- Telaş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak:137b/14,136b/12, 152a/5, 128b/4, 

155b/8 

 

óayli (f) Çok fazla:119b/15, 121a/10, 145b/15, 155a/5 

 

òayr    (a)İyilik, hayır:127a/19, 143a/1, 163b/3,136a/10, 101b/12,86b/17, 89a/14, 99b/18 

 

óayrÀn   (a) Tutkun, şaşkın: 104b/4, 143b/5,104b/19, 109b/14, 119a/4 



164 
 

óayret  (a)Şaşma, şaşa kalma: 126a/5,140b/11,120b/17 

 

óayvÀn  (a) Hayvan:  163a/11,113b/2,117b/13,133b/15,114a/8,113a/18,113b/9 

 

óāżır (a) Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan:150b/5,111b/17,110b/18, 112a/17, 

112b/3, 121a/4, 121a/7, 135a/10,140b/17, 151a/10, 151a/16, 152b/1, 153b/9, 162a/19, 87b/16, 

134b/19,165a/10,150b/12,112a/18,162a/15,152a/16 

 

óÀôırla- Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek:103a/3, 120a/6 

 

óÀôırlan- Gerekenleri elde edip hazır olmak 108b/8,155b/4,135a/13 

 

óazīne (a) Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet:162b/6, 143b/13, 

162a/19,159b/3,160b/16,162a/15 

 

óaøret (a) Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme: 138b/11,138b/18, 

146a/13,116b/19, 117a/18,130b/12,109a/11 

 

òaôô (a) Sevinç: 130a/07, 111b/13, 121b/7, 123b/13, 132a/5, 159b/16, 167b/5,110a/4, 

159a/18,97a/4,86a/15,157a/16 

 

 ò. it- Sevinmek: 130a/7 

 

hegbe (a)  Eşya koymaya mahsus iki taraflı küçük torba: 157b/2,157b/10,157b/3,157a/19, 

157a/17,  157b/5,156b/18,159a/9,156b/3, 159a/10, 157b/4, 157b/7, 159a/11,159a/14 

 

óendeḳ (a) Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur:143b/3, 139a/12, 

139a/16 

 

herbār (a) Daima, her zaman :163b/11 

 

herçi  (f) Ne olursa, herhalükarda 116b/13 

 

óekim (a) Hastalıkları teşhis edip, onları ilaçlarla veya çeşitli vasıtalarla tedavi eden kimse, 

doktor: 104a/3 

 

helÀk  (a) Yok olma, ortadan kalkma: 106a/8, 113a/13, 114a/9, 114b/12, 114b/18, 116b/1, 

116b/7, 117b/14, 136b/4, 136b/13, 138b/13, 139a/8, 139a/15, 139a/16, 139b/8,88b/2, 90a/2, 

93a/14, 94b/8, 100a/15, 101a/12, 107b/9, 107b/10, 114b/6, 116b/5, 123a/1, 123a/11, 124a/2, 

127a/16, 128b/7, 134a/1, 134b/16, 134b/17, 140b/9, 141a/3, 141a/16, 143b/18, 144a/2, 

149a/18, 150b/2, 150b/14, 151a/6, 152b/5, 160b/13, 161a/11, 163b/4, 166b/12,163a/11 

 

hele Sonunda anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz:88a/8, 90a/5, 

91a/14,97a/5, 97b/9, 100a/10, 100b/18, 105a/15, 106a/19, 106b/11, 107a/12, 109a/18, 111b/8, 
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112b/10, 112b/17, 113b/13, 117a/3, 117b/17, 120b/18, 122b/2, 127a/19, 129b/8, 132b/1, 

132b/4, 135b/3, 136a/16, 137a/5, 137a/17, 138a/13, 140b/10, 146b/11, 147b/2, 151b/5, 

152a/14, 153a/18, 156b/17, 160b/12, 167a/12, 167b/10, 167b/14, 167b/16, 168a/19, 142a/12 

 

óelvÀ (a) Şeker, yağ, un veya irmikle yapılan tatlı:103a/15, 103a/16,99a/9, 99a/11, 99a/13, 

100a/7 

 

hem (f) Bir kimseyi uyarmak, bir şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için özellikle, 

zaten, bir de, şurası da var ki anlamlarında kullanılan bir söz:90b/19, 91a/1, 102b/02, 106a/1, 

106b/13, 115b/17, 117b/1, 121a/7, 122b/10, 129a/7, 132a/13, 135b/18, 151a/14, 159b/19, 

164a/3 

 

hemÀn    (f) Çabucak, hemen: 94b/9, 112a/8, 123a/8, 137a/12, 138a/1, 138a/2, 138b/15, 

139a/13, 139b/18, 156b/2, 157a/7, 157b/6, 158a/4, 158b/4, 158b/8, 160a/8, 160a/11, 87a/14, 

87b/14, 88a/19, 88b/15, 88b/16, 89a/19, 89b/4, 90a/1, 90b/6, 91a/3, 91a/15, 91b/11, 92a/18, 

92b/12, 93a/8, 94a/13, 95b/12, 96a/8, 96a/13, 96a/14, 97a/7, 99b/1, 99b/5, 99b/10, 99b/14, 

100b/4, 101a/13, 103b/4, 103b/5, 103b/8, 104a/16, 105a/7, 105b/13, 106b/19, 107a/5, 

107b/14,112a/7, 112a/18, 113b/16, 114a/6, 115a/7, 115a/12, 115b/3, 115b/4, 115b/19, 

117a/14,117b/15, 118a/5, 118b/15, 119b/19, 120b/12, 122b/3, 122b/16, 123a/10, 124a/16, 

125a/10, 126b/15, 127a/4, 127a/16, 128b/19, 129a/1, 129a/11, 130b/7, 134a/13, 134b/7, 

134b/12, 135a/4, 135b/5, 140b/16, 141a/14, 141b/1, 141b/10, 146b/15, 147a/11, 147a/15, 

147b/12, 148a/8, 149a/17, 150b/9, 151a/8, 151b/4, 151b/11, 152a/10, 152b/11, 152b/15, 

153a/16, 153b/1, 153b/9, 153b/17, 154a/12, 155b/7, 156a/2, 156a/9, 156b/15, 164a/2, 

164a/11,164b/14, 165a/13, 165b/11, 166a/9, 166b/19,110a/19,86a/9, 94b/5,119a/12,124a/12, 

146a/6 

 

hemi‘nān  (f) Dizginleri bir yerde olan:132a/13 

 

henüz (f) Az önce, daha şimdi, yeni:  137b/17 

 

hep  (f)  Tamamıyla, hepsi, tamamı:89a/11,90b/4, 92a/1, 96a/7, 97b/8, 102a/16, 167a/3 

 

her    (f) Önüne geldiği ismin benzerlerini teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı. 

anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz:87a/14, 89a/7, 89b/9, 91a/10, 91b/8, 92b/1, 

94a/7, 95b/1, 96b/11, 97a/2, 107a/5, 112a/1, 116b/13, 118b/3, 119b/2, 120a/18, 121a/8, 

127a/15, 128b/11, 128b/12, 129b/10, 130b/15, 133b/14, 134a/4, 134a/5, 140b/19, 149b/9, 

153a/12, 160b/5, 163a/16, 163b/11, 165b/4, 166b/11, 167a/6, 167b/6, 167b/15 

 

herkes  (f) İnsanların bütünü:92b/10, 119b/1, 120a/6, 120a/11, 125b/18, 126b/17, 133a/1, 

141a/12,90a/1,141a/3, 145a/9,125a/13 

 

óerif (a) Adam: 120a/2, 121a/17, 121b/5, 124a/4, 150a/5, 156b/18, 157b/2, 157b/7, 157b/9, 

158a/17, 162a/3,163b/5,167b/14,152b/12,120b/17, 152a/18,157a/18,121b/9, 124b/4 
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óesāb (a) Hesap tutma:123b/3,143a/16,159a/19 

 

heşpir (f) Bir tür yiyecek:99a/14 

 

hevā (a) İstek, nefsin isteği, düşkünlük: 115a/15,145a/4 

 

hey Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenen bir söz:90a/11,93a/4, 99a/19, 99b/9, 

105a/2, 114b/18, 116a/9, 116b/2, 118b/13, 122a/4, 125a/12, 127a/18, 136a/19, 160a/14 

 

heybet   (a) Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet: 86b/7,86b/16,138b/8, 154a/16 

 

hezār (f) Bin: 86a/16, 89a/8, 100b/3, 147b/5 

 

hezÀrÀn (a) Sıcak memleketlerde yetişen ve baston, sandalye gibi şeyler yapılmakta kullanılan 

bir cins kamış: 105a/7,105a/10 

 

òímÀr (a) Eşek:158b/18 

 

óınzır  (a)  Pis ve katı yürekli, gaddar, hâin: 105a/13 

 

òıãım  (a)Yakın,akraba,hısım:157a/7,122a/11,156a/19,157a/3,157b/9,114a/7,141b/18, 152b/12 

 

ḫışm  (f) Kızgınlık, öfke:97b/17 

 

òıyānet  (a) Hainlik:141b/19, 142b/8, 156a/12, 158a/1, 162a/18, 142b/1,143a/9 

 

Óıøır (özel isim) 138b/11, 146a/12, 116a/5, 117a/3, 117a/19, 130b/13, 116a/9,116a/8 

116b/19, 117a/10 

 

ḥicāb (a) Utanma: 90a/14,93a/8 

 

hiç     (f) Asla, hiç:86a/18, 86b/17, 89a/5, 89a/17, 90b/7, 92b/9, 94a/4, 94b/16, 99b/3, 99b/5, 

106b/4, 110b/11, 111b/11, 118a/10, 120b/9, 121b/3, 123a/17, 130a/4, 131a/10, 136a/10, 

147a/1, 147a/11, 156b/11, 157a/2, 165b/6 

 

hiçbir Bütünün ve parçanın toptan inkarı:121a/9 

 

óikāye, óikāyet (a)   Anlatma, nakletme:123b/13, 124a/15, 160b/14,111b/2, 125a/19, 162b/3, 

167b/9, 105b/12,100a/7, 100a/18 

 

óikmet (a) Bilge olma, bilgelik :145b/1,146a/16,144a/9, 095a/10 

 

ḫilÀf (a) Aykırı, zıt:101b/8 
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óil‘at (a) Hükümdar ve vezirler tarafından birine hürmet ve mükâfat yerine giydirilen 

kaftan:128b/16,112a/17, 112b/4, 163b/10,112a/19,112b/1, 088b/19, 91a/4, 164b/15, 165a/6, 

165a/8, 089b/13 

 

óīle   (a) Düzen, oyun: 108a/17, 112b/11, 123a/10, 127a/15, 141b/8, 150a/9, 150a/13, 

151a/10,151a/18, 152b/11, 155a/16, 156b/9, 164b/01, 164b/6, 164b/11, 167a/7, 167a/9, 

167b/16, 153b/16,123a/13,123b/6,107b/9,149a/18,142b/16, 112b/7, 159b/12, 167a/5, 150a/5, 

143a/6, 163a/16, 163b/7, 106b/7, 130a/16, 167a/11, 117b/8, 105a/5, 167b/14, 155b/15,152b/6, 

152a/13, 94b/18, 95b/11, 102a/19, 113a/6,90b/3,101b/10, 102a/13, 100a/1, 105a/3, 

113a/10,95b/6, 95b/7,95a/4,101a/6, 106a/19,95b/15 

 

óīlekār  (f) Düzenbaz, hileci:154b/1, 164b/5, 167a/4, 167b/1, 167b/12, 168a/3, 168b/1 

159b/17, 111a/12 

 

himmet  (a) Yardım: 111a/14 

 

óin  (a) Zaman, vakit, esna:135b/18 

 

Hind  Hindistan:101b/14, 144b/12, 155b/12, 156a/7, 166a/1, 166b/17,164a/14,110b/3, 

123b/1,109b/17,148a/1,87a/6,165b/19, 166a/1 

 

Hindistan   Yer ismi:131a/9, 165a/5,151b/5, 153a/9, 154a/1,148a/5 

 

hínlu (a) Kurnaz: 159b/9  

 

óiãÀr (a) Kale, hisar:144b/9,152b/16,152a/1,153b/9, 154b/9, 137b/14 

 

HişÀmī   (a) Haşimoğulları ailesine mensup:160b/10 

 

òiõmet (a) Görev, vazife:149b/8,126b/2, 133a/7, 110b/8, 112b/4, 112b/5, 130a/19, 164b/14, 

165a/5, 133a/4, 109b/5, 130b/1, 130b/2,144a/11, 149a/11,135a/6, 106b/13 

 

òiõmetkār (f) Hizmetçi: 156b/3 

 

òoca (f) Hoca :102b/8, 104a/4, 104a/06, 104a/12, 104a/18, 108a/1, 108a/2,163b/1,102b/7 

104a/2, 107b/19 

 

òod (f) Kendi:114a/19, 114b/15, 117b/8, 140b/10, 150a/14, 153a/10, 154a/15, 165b/3,148b/17 

 

òorla- Soluk alırken boğaz ve burundan gürültülü sesler çıkarmak: 137a/15,151b/16 

 

òoş  (f) İyi :120b/10,98a/11, 106a/17, 107b/16, 108b/14, 110a/12, 112a/6, 112b/9, 116a/2, 

119a/14, 125b/13, 127a/19, 128a/2, 128a/19, 131a/8, 131a/12, 131b/10, 132a/5, 132b/2, 
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132b/8, 132b/10, 134b/11, 144a/13, 146a/15, 149b/6, 150a/3, 151a/15, 153b/3, 160a/19, 

167a/8, 167b/2, 117b/8, 107a/17,95b/16,87b/13, 90b/5, 91a/10, 92a/7, 92b/19, 93a/18, 153b/5 

 

 òoş gel- Geleni iyi karşılamak, güzel söz söylemek :163a/6 

 

òoşca Hoş bir şekilde olan:159b/18,114a/13, 150a/12, 155b/13, 96a/11 

 

óūb  (f) Güzel:167a/18, 113a/4 

 

ÒudÀ (f) Allah:145b/2,134b/8,134b/16,167b/15,142b/17, 142a/15, 131b/5 

 

òūn (f) Kan:114b/19, 88a/10 

 

óurd  (f) Kırılmış, ufalanmış, paramparça olmuş:153a/2 

 

òurūş (f) Kaynayıp taşma. Neş'e ve ahenk. Coşup taşma:137b/13,88b/13 

 

hūş bk. òoş  

 

òuãūmet (a) Düşmanlık:129b/1 

 

òuãūã (a)  Konu: 151a/19,128b/8, 135a/12, 144a/7, 146a/7, 152b/8,119b/15,104a/12, 118a/10, 

135a/19,132b/11 

 

huy    (f) Alışkanlık, mizaç:154b/15 

 

óużur (a) Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç:134a/12,132b/17,123b/11,163b/15, 

087b/1 

 

óükm (a) Hüküm, emir, karar:125b/11, 133a/11, 149b/15,128b/12 

 

ó. it-   Karar vermek, hükmetmek: 123a/3 

 

hüner  (f) Yetenek, beceri: 123b/3 

 

óürmet   (a) Saygı: 125a/06,167a/19 

 

óüsn   (a) Güzellik : 146b/4, 147a/7 

  

h.-ü cemal Yüz güzelliği:146b/4, 147a/7 

 

Òüsrev  (özel isim) 154a/1,165a/5 
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I 

 

ıraḳ Uzak: 91a/3,102b/10,113b/5, 134a/4,120b/11 

 

Iraḳ Ortadoğu’da bulunan bir ülke:133a/14 

 

‘ırż (a) Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti: 

98a/6, 102a/12, 92a/17, 90b/6,102a/13 

 

ıãıcaḳ  Sıcak:115b/1, 114b/13, 99a/9 

 

ıãlat- Islak hale getirmek :121b/05 

 

ıãmarla- Bir işin yapılmasını birine söylemek:162b/15,122b/7, 131b/5,103b/7, 98b/15,91b/18 

 

ıøùırÀb  (a) Acı:  149a/10,133b/6 

 

İ 

 

iblis (a)  Şeytan:107a/15 

 

ibn (a) Oğul:88b/3, 126a/19, 123a/1 

 

İbrahim (Özel isim)146a/13 

 

ibtidÀ (a) Başta, en önce: 106b/9 

 

icÀd (a) Vücuda getirmek. Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek:139b/11 

 

icāzet    (a) İzin: 111b/6,126a/15,131b/13, 136b/19, 144a/13, 165a/6, 103b/11 

 

i. vir- İzin vermek: 97b/8, 144a/7, 144a/18, 148a/2, 149a/3, 151a/15, 163a/4, 

166b/6,135a/6 

 

iç   Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer: 88b/14, 

146b/19, 98a/7, 99a/14, 105a/12, 111a/18, 143a/14, 143b/9, 144b/9, 148a/9, 151a/4, 151a/5, 

152a/5, 153a/5, 158b/7, 166b/13, 157a/12 

 

iç- Bir sıvıyı ağza alıp yutmak:117a/4, 117a/11, 117a/14, 117b/8, 117b/10, 118b/18, 117a/8, 

119a/1, 121b/12, 121b/15, 129b/16, 139a/18, 153b/1, 155a/6, 155a/7, 133a/2, 155a/10, 

158a/1,114b/7, 117a/9, 118b/6,115b/5, 116b/8,116b/15,92b/2, 115b/5, 116a/2, 116a/15, 

116b/8, 117a/17, 117b/2,116a/16, 117b/11,124a/14,118b/11,117a/15, 158a/2, 115b/15, 

116b/5, 117b/9,125a/10,124a/16,116a/17,141a/6,118b/10,115b/15,  117a/13, 92a/19, 

149b/11,88a/14, 89b/7, 89b/18, 90b/16, 94b/11, 94b/19, 102a/7, 102a/8, 102a/9, 105a/3, 
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110b/13, 110b/15, 118b/17, 123a/8, 123a/9, 132a/2, 135b/12, 161a/13, 162a/15, 

168a/9,141b/9,90a/4,96a/11,162a/4,114b/7, 122b/10, 125a/11, 143a/11, 155b/2, 140a/4, 

124b/2,117b/13,117b/3 

 

içerü İçeri:86b/7, 91b/17, 91b/19, 94a/18, 94b/1, 95a/19, 95b/3, 95b/6, 102b/16, 102b/18, 

108a/19, 134a/10, 151b/11, 161b/4, 161b/17, 163a/4,152a/11, 154b/19,161b/10,131b/18 

 

içir-  İçmesine yol açmak, içmesini sağlamak:119a/8,117a/15 

 

içün Amacıyla, maksadıyla: 158a/8,143b/13,93b/1, 93b/6, 93b/7, 95a/5, 115a/17, 118b/2, 

121a/10, 122a/16, 124b/12, 125a/13, 129a/13, 137b/11, 145b/10, 148a/17, 164b/16,144b/7 

 

id-  Etmek, eylemek, yapmak:90a/18, 94b/9, 106a/1, 113b/7, 116a/11, 135b/17, 147a/15, 

161a/2, 103a/11,163b/7,146b/13,106a/16,105a/4,90b/1, 132b/3, 136a/4, 149a/19, 094b/18, 

108a/17, 152b/11,154b/18,167b/17,103b/19, 151a/9,91a/10,92b/19, 100b/11, 102b/4, 

107a/18, 112a/2, 112b/11, 113a/4, 151a/14, 165a/6, 167b/10,167b/10, 88b/13,  104b/14, 

105a/4, 107a/10, 107b/4, 122b/1, 123a/14, 127a/7, 133a/19, 136a/11, 144a/7, 144a/15, 

144a/17, 150a/10, 160a/05, 167a/13,164b/04,167a/09,146a/08, 148b/03, 165a/05, 

86a/3,152b/13,86a/15, 86a/16, 89a/6, 90b/12, 91b/1, 93a/8, 97b/2, 99b/8, 102b/15, 103b/14, 

111a/13, 115b/16, 116a/19, 119a/15, 119b/10, 125b/11, 131a/3, 134a/2, 134b/1, 134b/18, 

136b/16, 139a/15, 140a/17, 141b/3, 144a/5, 145a/17, 147a/11, 147a/13, 150a/4, 158a/1, 

161a/14, 166b/12, 166b/14, 166b/16, 167b/6, 167b/7,133b/11, 145b/1, 153a/2,100a/16, 

107a/9, 115a/15,124a/3, 125b/5, 132b/13,90b/16, 95a/14, 122b/10, 125a/16, 131b/7, 134b/16, 

143a/4, 143a/8,105a/16, 107a/4, 117b/7, 118a/18, 122a/8, 141b/10, 150b/1, 150b/3, 

165a/3,97b/3, 101b/1,143b/10, 145b/5, 148a/14, 159b/7, 159b/13,86b/12, 95b/7, 102a/14, 

107b/10, 126b/15, 134b/5, 141b/8, 167b/16, 88a/1, 113b/13, 130a/19, 152a/2,112a/15, 

112b/11,118a/19,111b/5, 113a/6,134b/17, 142b/8, 134b/2,112a/1,91a/17, 149b/16, 111b/19, 

121a/5,168a/10,90b/12, 91a/8, 91b/01, 91b/5, 94a/7, 97b/5, 107a/5, 110a/11, 117a/16, 

137a/04, 141b/14, 142b/02, 142b/17, 105a/03, 128a/03,127b/10, 137a/17, 141b/17, 

137a/9,101b/5, 101b/7, 123a/13, 128b/7, 129a/7, 132b/11, 134a/12, 150b/9, 168a/13, 

127a/17,101a/12, 109b/19, 138b/13, 142b/5, 107b/9, 113a/13, 126b/3, 162b/16, 168a/10, 

127a/16,109b/11,136a/12, 149b/16, 156a/11, 144a/2,87b/5, 95b/15, 118a/9, 136b/3, 164b/14, 

134a/16,153b/02,101b/03, 144a/12, 151b/18, 105a/11, 110b/10, 118a/16, 128a/19, 135b/01, 

141b/16,  145b/10, 146b/12, 151b/19, 152a/12, 90b/6, 126a/13, 133a/19, 087b/2, 99a/10, 

130b/1, 132b/2, 133a/5, 150a/2, 156a/12, 130a/3, 86b/1, 86b/7, 86b/8, 87a/4, 87b/2, 88a/2, 

88b/8, 88b/14, 89a/13, 89a/18, 89b/3, 89b/18, 90a/1, 90a/12, 90a/19, 90b/11, 91a/4, 93a/15, 

93b/9, 94a/15, 94b/3, 94b/10, 96a/13, 97a/3, 97b/5, 99a/4, 99b/13, 100a/13, 100b/9, 100b/10, 

100b/11, 100b/17, 101b/18, 101b/15, 101b/19, 102a/3, 104a/12,104a/17, 105a/15, 106b/15, 

107a/1, 107a/15, 107a/16, 107b/4, 107b/18, 108a/9, 108b/6, 108b/19, 109a/12, 109b/5, 

109b/12, 109b/15, 110a/1, 110b/6, 110b/18, 111b/13, 112b/19, 113a/1, 113a/11, 113a/13, 

113b/3, 113b/12, 115b/9, 118a/2, 118b/2, 119a/19, 119b/1, 119b/10, 119b/12, 120b/13, 

120b/14, 121a/11, 123a/11, 123a/13, 123b/2, 123b/8, 123b/12, 123b/13, 124a/19, 125a/8, 

125a/14, 125b/3, 125b/6, 125b/16, 126a/12, 126a/14, 126a/16, 126a/18, 126b/3, 126b/11, 

127a/3, 127b/3, 127b/6, 127b/14, 128a/14, 128b/3, 130a/19, 130b/7, 131a/1, 131b/1, 131b/14, 
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132a/5, 132b/18, 133b/4, 133b/16, 133b/18, 134a/3, 134a/6, 134a/16, 134b/9, 135b/5, 

137a/12, 137b/9, 138a/16, 138b/1, 138b/15, 139a/16, 139b/2, 139b/15, 140a/3, 140a/7, 

140a/15, 140b/17, 141a/13, 142a/1, 142a/17, 143b/3, 144a/11, 144a/13, 144a/16, 144b/2, 

144b/4, 144b/8, 144b/9, 144b/16, 145a/9, 145a/14, 145b/4, 145b/11, 148b/12, 149a/5, 

149a/11, 149a/18, 149b/10, 149b/14, 149b/15, 150b/1, 150b/11, 150b/16, 152a/6, 152b/17, 

153a/3, 153a/4, 153b/6, 153b/9, 153b/19, 154b/6, 155a/8, 155a/18, 156a/8, 156b/4, 156b/14, 

157a/17, 157b/8, 157b/10, 158a/14, 158a/16, 158b/15, 158b/18, 159a/1, 159a/18, 159b/3, 

159b/16, 159b/17, 160a/3, 160a/9, 160b/9, 160b/17, 161a/3, 161a/14, 162a/16, 162b/9, 

162b/12, 162b/13, 162b/17, 162b/19, 163a/1, 163a/17, 164a/1, 164b/3, 165a/2, 165a/15, 

165b/12, 165b/16, 166a/2, 166a/16, 166a/19, 166b/7, 167a/12, 168a/12, 168a/14, 168a/15, 

168b/4,146a/9, 147b/7 

 

idi  Bilinen geçmiş zaman ek fiili:86b/2, 87a/9, 87b/2, 87b/17, 87b/19, 89a/3, 89a/7, 90a/16, 

90b/3, 90b/13, 95b/4, 96a/4, 96b/15, 97a/1, 97a/2, 98a/4, 98a/18, 98b/12, 101b/11, 103a/12, 

103b/18, 109b/17, 110a/16, 111b/18, 113b/7, 113b/16, 114a/16, 114b/1, 114b/17, 116a/11, 

116a/14, 116a/15, 116a/19, 116b/6, 119a/15, 120a/19, 121a/10, 121b/9, 122b/19, 123a/5, 

128b/2, 131b/17, 132a/1, 132a/9, 136a/13, 136a/17, 137a/19, 137b/13, 138b/10, 140a/16, 

145a/6, 145a/18, 146b/5, 146b/18, 147b/7, 147b/9, 148a/7, 148a/17, 149b/1, 150a/5, 151a/1, 

151b/8, 151b/12, 152b/5, 152b/8, 153a/15, 153b/5, 155b/15, 156b/5, 157a/10, 157b/10, 

160b/18, 164b/7, 164b/8,134b/11,114a/10, 114b/4,88a/15,123b/8, 130b/10,95a/2, 102b/3, 

106a/15, 114a/13, 117a/18, 166a/6,104a/14, 133b/17,105b/14,157a/4,104a/15 

iġvÀ (a)  Ayartma. Azdırma. Baştan çıkarma:118a/14 

 

iḫrāç (a) Dışsatım, yurt dışına gönderme:100b/11 

 

iḥsān (a) Bağışlama, yardım etme, lütuf:100a/13,105b/9,91a/4,125b/3,158a/8,128b/19, 143a/4 

 

 i. it- Yardım etmek, iyi davranmak: 125b/3 

 

iótilÀm  (a) Düş azma, bâlig olma, ergen olma:147b/8 

 

iótimāl  (a) Olasılık: 151a/18,116b/3 

 

iótiyāc  (a) Lüzum, lâzım gelme, ihtiyaç:109a/18,142b/15 

 

iòtiyÀr   (a) 1. Seçmek, tercih etmek:146a/3 2. Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı: 

123a/16, 130b/11 

 

ióyÀ  (a) Yeniden canlandırma, diriltme: 116a/4 

 

iúbÀl (a) Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu:108b/10 
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iúdÀm (a)  Gayretle ve yıkılmadan çalışma: 113b/13, 117a/16, 119a/02, 131a/15, 133b/11, 

151b/18, 102b/15 

 

i. it-  Gayret ve çaba göstererek çalışmak: 136a/4 

 

iken  Olduğu hâlde, olduğu zaman:90b/2,91a/12, 101a/17, 108a/15, 139a/19, 141b/15, 148a/5, 

149a/11, 158a/19 

 

iki  Birden sonra gelen sayının adı:86b/6, 93b/1, 95a/4, 95b/1, 96b/18, 107a/15, 108a/11, 

114a/6, 114a/12, 123a/3, 123b/13, 124a/17, 125a/1, 125b/11, 127a/1, 128b/13, 129b/18, 

130a/15, 130a/18, 131a/2, 133b/5, 133b/13, 134a/13, 138a/17, 138a/18, 138b/2, 138b/7, 

139a/10, 143a/17, 144a/1, 145a/12, 147a/16, 150b/18, 156a/7, 160b/7, 164b/19, 165a/10, 

166a/1, 166a/4, 166b/17,141b/15, 112a/3, 121b/10, 123a/4, 135a/18, 135a/19,96b/17,95a/8, 

114a/11 

 

ikinci Birinciden sonra gelen:134a/7, 136a/5 

 

ikindi    İkindi:139b/1, 166a/8 

 

ikişer Her birine iki veya her seferinde iki:99a/7, 120b/14, 166b/14 

 

ikiyüz Yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayı:161a/4 

 

iḳlīm (a) Ülke, diyar:126b/6, 147a/12,100b/10, 120b/4 

 

ikrāh (a) Zorla ve isteksiz olarak iş yaptırma:99b/8 

 

ikrām (a) Saygı ve hürmet: 167a/17, 120a/5 

 

iḳrār  (a) Benimseme, onama, kabul, tasdik: 91a/13,91a/12, 164a/16,107a/2,107a/3 

 

‘ilac (a) Çare, ilaç:110a/07,122a/18 

 

İlāhi (a) “Bu ne hal, ne tuhaf” gibi  şaşma, sitem bildiren bir söz:117a/5 

 

ile  Birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan 

bir söz:86b/7, 87b/1, 88b/3, 89b/14, 90b/5, 91b/19, 93a/8, 94b/11, 95a/7, 95a/14, 96a/5, 96a/9, 

96b/13, 97a/13, 97a/14, 97b/3, 99a/11, 100a/12, 100b/7, 100b/8, 101a/7, 101a/14, 101a/19, 

101b/11, 102a/2, 103a/1, 103b/6, 103b/9, 104a/4, 104b/6, 105a/19, 105b/12, 106a/12, 

106a/15, 106b/5, 106b/17, 106b/19, 107b/9, 108a/3, 108b/12, 109a/3, 109a/6, 109a/9, 111a/3, 

111a/8, 111a/10, 111b/07, 111b/10, 113a/18, 115a/12, 116b/19, 117b/01, 117b/19, 118a/07, 

118a/13, 118a/14, 119a/16, 120a/05, 120a/19, 120b/3, 120b/15, 122a/1, 122a/3, 122a/14, 

122b/14, 122b/16, 122b/17, 123a/10, 123b/11, 123b/16, 124a/15, 125a/6, 125a/11, 125b/9, 

125b/17, 126a/1, 127a/1, 127a/15, 127b/1, 127b/5, 127b/15, 128a/2, 128b/6, 130a/10, 
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130a/11, 130a/13, 131b/8, 132a/6, 132a/8, 132a/10, 132b/7, 132b/13, 132b/16, 136a/9, 

136a/18, 136b/3, 136b/6, 136b/11, 137a/16, 137b/2, 138b/5, 138b/12, 138b/13, 140a/13, 

140a/18, 141a/14, 141b/6, 142b/6, 142b/19, 143a/1, 143a/18, 143b/14, 143b/15, 144a/14, 

144b/10, 144b/11, 144b/12, 144b/16, 146b/14, 147b/5, 148b/7, 148b/8, 148b/12, 148b/14, 

148b/19, 149a/3, 149a/5, 149a/6, 149b/3, 149b/7, 150a/8, 150a/11, 151a/2, 151a/3, 151a/5, 

151a/18, 153a/2, 153b/2, 154a/11, 154b/4, 154b/17, 155a/6, 155a/7, 155a/13, 155b/6, 

156a/15, 156b/2, 156b/4, 156b/19, 157a/15, 157b/2, 157b/6, 157b/13, 158b/6, 159a/3, 159a/5, 

159a/17, 159b/6, 160a/1, 160b/10, 160b/14, 161a/5, 161a/10, 162b/3, 162b/6, 162b/12, 

162b/13, 162b/18, 164a/3, 164a/14, 164b/1, 164b/4, 164b/5, 165a/19, 165b/14, 166a/3, 

167a/07, 167a/14, 167a/17, 167b/9, 167b/19, 168a/3, 168b/3,095a/6 

 

ileri   Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, ileri:142b/10,113b/11,94b/15, 97a/7, 

100a/18, 104a/16, 136b/17, 138a/15, 139b/3, 142a/14, 151b/8, 151b/15, 160b/4,151b/9, 

136a/7,114a/10 

 

ilet- Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek:124b/6 

 

illā  (a) Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki:127a/19 

 

iltifÀt  (a) İlgi gösterme, rağbet etme:95a/6,86b/13 

 

İlyas  (Özel isim) 160b/18,162b/18,161a/5, 162b/11,161a/15, 162a/9 

 

imān (a) Din, inanç:125b/14, 130a/10, 159a/5 

 

imdÀd (a) Tehlikede olana yapılan yardım:149a/11,101b/19 

 

imdi Buna göre, şu hâlde, artık:87b/2, 87b/11, 88b/10, 95b/8, 95b/14, 96b/17, 98b/13, 99b/3, 

100a/2, 101a/12, 101b/8, 102a/8, 106b/16, 108b/12, 108b/13, 109a/10, 110a/8, 110b/13, 

111b/14, 112a/8, 112a/17, 112b/13, 115a/3, 116a/5, 117a/11, 118a/9, 121b/8, 123a/9, 123b/3, 

125b/2, 126b/3, 126b/10, 127a/14, 127a/17, 127b/1, 127b/7, 129a/5, 129b/3, 129b/7, 131a/14, 

135a/10, 135b/9, 136a/18, 137a/2, 141b/4, 141b/19, 146a/1, 147b/11, 149b/7, 150b/4, 

156a/12, 156a/17, 157a/17, 158a/4, 158a/8, 159a/5, 159b/10, 160a/3, 161a/3, 161b/2, 

164a/19, 164b/6, 164b/12, 167a/9, 167b/9, 168a/12 

 

imiş  Öğrenilen geçmiş zaman ek fiili:101a/14, 103a/18, 103b/3, 110b/3, 114a/17, 147b/11, 

157a/12, 166b/18,125b/4,98a/12,133a/9, 168a/17,127b/7 

 

in  Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk:154a/12 

 

in- Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek: 96a/8, 96b/16, 118a/7, 147b/14, 143a/10, 

158a/3, 139a/3, 148b/5, 152b/16, 154b/10, 158b/8, 158b/9, 165b/14 

 



174 
 

‘inÀd  (a) Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim:165b/5, 168a/10,111b/5, 112a/16, 

86a/19 

 

inan-İtimat etmek, güvenmek, inanmak:150a/9,101a/18, 160b/03,167a/1, 167b/13,113a/5, 

94b/16,102b/10 

 

‘ināyet (a) İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf:101b/17,167b/7 

 

incecik  Çok ince:151a/1 

 

incele- Tetkik etmek :134b/5 

 

inci (a) İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef  

renginde süs tanesi:147a/6 

 

incin-  Gücenmek, kırılmak, rahatsız olmak:106a/14,146a/14,106a/2,146a/2,91a/18, 155b/4 

 

indir-  İndirmek, inzal etmek:  108b/12,111a/18, 161a/2 

 

inkÀr  (a) Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma:117b06,104b/19, 

161b/14,101a/15 

 

inḳıyāt   (a)Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal:86a/13 

 

inkisār  (a) Gücenme, gönlü kırılma: 92b/17 

 

inãÀf  (a) Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet:106b/14, 137a/19,108a/10 

 

insÀn (a) İnsan:114a/8, 121a/15, 134a/17, 165a/18,147a/1,116b/4 

 

inşÀallāh  (a) “Allah’ın izni ile” anlamında kullanılan söz:134b/8, 109b/4,110a/3, 140b/14, 

95b/18, 109a/4 

 

intiúāl  (a) Bir yerden bir yere nakletme. Tebdil-i mekân etme:155a/11 

 

inzāl (a)  Tenasül organından meninin çıkması:148a/15, 148b/8 

 

irāde (a)  İstek, arzu. Dileme. Emir. Ferman: 131b/1 

 

ir- Ermek, ulaşmak: 135a/17, 90a/8,086a/10 

 

iriş-  Bir yere ulaşmak, varmak:135a/9, 140b/16, 158a/6, 158b/5,167a/16,156b/17,139a/14, 

158b/4,116b/19, 141b/19, 152b/18, 154a/10, 166a/2, 166a/18,157b/18,160a/5, 145a/6,98b/16 
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irsāl (a) Gönderme:168a/5 

 

irtesi Ertesi gün, sabahleyin:113a/11, 114b/9, 118b/7, 119a/8, 126a/8, 132a/7, 132b/15, 

148b/15, 149b/5, 151a/11, 160b/15, 164b/18, 166a/16, 93b/12, 125b/16, 165a/11, 168a/2 

 

irtikāb  (a) Hile yapma:156b/9 

 

 i. eyle - Hile yapmak :156b/9, 123b/6 

    i. it- Hile etmek,hile yapmak:123a/13, 164b/11 

 

iåbÀt     (a) Kanıtlama:87a/3 

 

i.eyle-  Kanıtlamak: 87a/3 

 

ise  Olunca, olursa, olsa da, -ince, -diği için, -diği vakit:86a/18, 87a/3, 87a/19, 89b/16, 90a/2, 

90b/17, 92b/1, 96b/5, 97a/1,100b/14, 102a/18, 102b/12, 102b/14, 103b/7, 103b/17, 105b/9, 

105b/15, 106a/9, 106a/13, 107a/11, 107a/19, 108a/17, 112b/1, 113a/18, 113b/4, 113b/13, 

114a/11, 114b/4, 115a/01, 115b/2, 116b/6, 117b/8, 121b/4, 122b/1, 122b/2, 122b/12, 127b/9, 

130a/18, 134b/2, 135b/15, 137b/9, 139a/4, 141a/5, 142a/2, 145b/13, 146a/4, 146b/8, 146b/11, 

147b/11, 149b/9, 150a/14, 151b/1, 151b/3, 153a/1, 154a/7, 155b/1, 156b/13, 158b/11, 159a/9, 

163b/4, 164a/17, 165b/1, 167b/7, 167b/17, 145b/9,158a/2,87a/14, 91b/9, 122b/3, 127a/6, 

149a/18 

 

İsfendiyār (Özel isim) :112a/11,123a/1, 123a/2, 123b/7, 125a/18, 125b/10,113a/8, 122a/19, 

122b/18, 124b/16,126a/19,123a/14 

 

İsóÀḳ (Özel isim) : 151b/12,152a/3, 152a/12, 135a/1, 152b/12, 154b/2, 156a/5, 

137a/15,108b/9 

 

İskender (özel isim) :104a/5 

 

İslÀm (a) Hz. Muhammed (sav)’in insanlığa tebliğ ettiği, Allah tarafından gönderilen son 

din, Müslümanlık:113b/11,140b/18, 149a/10, 153b/15, 165b/8, 166a/3, 166a/11,154b/17, 

132b/11, 133a/14,130b/5, 113b/16, 133a/9,102b/2,153b/14 

 

İslambol   İstanbul: Eskiden İstanbul yerine kullanılan bir tabir:164a/8 

 

ıssī  Sıcak:116b/7,115a/16 

 

İstanbul   Türkiye'nin en büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun taht şehri (1453-

1922):164a/10 

 

iste- İstek duymak, arzulamak: 100b/7,99a/10, 103a/15, 125a/9, 147a/14,125a/8,153a/16, 

106b/18,119b/3,102a/17,110b/1,138a/9,111b/10,140b/1,94b/15,111b/9,113a/4,88b/3, 116b/4, 
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129b/5, 164b/15,126b/14,97b/6,108b/8, 111a/19,88a/19, 108b/1,111a/15, 114a/5, 122a/15, 

127b/8, 146b/8,110b/4,103a/4,94a/18, 102b/17, 110a/5,145a/19, 118b/3, 157b/3, 87b/11, 

90b/10, 110a/13, 118b/11, 118b/14, 137a/2,158a/12,126b/7, 117a/12,110b/1,165b/4,166b/5, 

110b/12 

 

İstefanos (Özel isim) :167b/19, 144b/13, 123a/3, 125a/18, 125b/12, 125b/15, 126a/2, 126a/12, 

126a/17, 126b/1, 126b/7, 126b/17, 127b/19, 128a/4, 128b/4, 128b/7, 128b/19, 129a/16, 

130a/9, 130a/12, 128a/16,126a/9, 126a/14, 131b/4,128a/15,128a/14, 128b/2,126b/13, 129b/14 

 

istiúbÀl (a) Gelecek, karşılama: 160b/9, 162a/8, 132a/10 

 

i.it- Karşılamak :167a/17, 160b/9, 162a/8 

 

istimālet  (a) Meylettirme, cezbetme, gönül alma :158a/10 

 

‘iãyān (a) Başkaldırı:156a/1 

 

iş   Çalışma, uğraşma: 92a/8, 101b/1, 101b/5, 101b/7, 102a/12, 141a/9, 143a/5, 143a/16, 

144a/1, 158a/9, 164a/1, 104a/7, 117b/6, 141b/14, 97b/3, 100b/2, 104b/11, 115b/17, 118a/2, 

123b/17, 146a/3, 159b/11, 107a/2, 111b/1, 112a/10, 114a/2, 117b/2, 117b/12, 121a/13, 

121a/14, 166b/2, 137a/3, 167a/13,101b/12, 105a/19, 160a/6, 120b/18, 123a/14, 161b/19, 

89a/11, 90b/15, 118a/13,109b/8, 109b/9,98a/3, 104b/13, 143a/17, 153b/8,161b/2, 91a/16 

 

işÀret (a) Bir nesneyi, bir durumu belirten şey, belirti: 131a/1, 116a/13 

  

i. it- Göstermek, işaret etmek:  131a/1 

 

işit-  Duymak:93a/13,152b/8,134b/3,121a/15,146b/3,94a/8, 109a/19, 116a/16, 126b/18, 

130b/6, 134a/8, 134a/9, 137b/16, 141b/7,141b/12, 142a/8, 152b/15, 153b/12, 155b/12, 

156a/1, 156a/16, 164b/8,134a/7,132a/6,94b/2, 104a/2, 118b/9, 137b/18, 146b/4,138b/17, 

146b/6,168a/5,91a/16,93a/7,135b/7,165b/6,124b/19,135b/11,135b/3, 123a/18 

 

işle-  Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek, iyi çalışmak:162a/17, 

137b/8, 158b/8, 148a/6, 147b/19 

 

‘işret (a) İçki içme: 86b/11, 153b/13, 123b/18, 133b/1, 140a/19, 145a/16, 153a/18, 167b/18, 

89b/11, 89b/15, 109a/16 

 

  ‘i. it-  Eğlenmek, yiyip içmek:  131b/1, 144a/16, 145a/9, 145b/5, 150b/16, 151a/17, 

153a/8, 153b/2, 155a/7 

 

işte    Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık:86a/11, 

86b/19, 89b/17, 90a/15, 91a/13, 95b/10, 100a/7, 100a/10, 103a/7, 107a/10, 108a/14, 112b/15, 

113a/14, 123a/6, 125a/4, 125a/17, 128b/5, 133a/9, 134a/13, 135a/14, 136b/17, 137a/1, 
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137a/17, 140a/2, 141a/15, 141b/2, 141b/12, 142b/3, 142b/6, 143a/7, 143b/19, 145a/8, 146b/9, 

149a/7, 149b/13, 150a/8, 151a/9, 155a/17, 155b/18, 159a/2, 159a/19, 160b/2, 162b/14, 

163a/17, 164a/6, 168a/2, 168a/6 

 

iştiyāú   (a)  Arzu ve şevk, hasret çekme, özleme:108b/5 

 

it- Etmek, bir işi yapmak:89a/4, 94b/2, 109a/1, 110a/9, 110a/10, 112a/2, 166b/2, 

149b/15,95b/14, 99a/5, 112b/6, 122b/15, 130b/8, 137a/18,123a/3,88b/17, 90a/13, 98a/11, 

105a/2, 118a/11,130a/7,101a/17,130b/11,161a/3,167a/17,122b/19, 123a/1, 128b/18,162a/18, 

162a/19,124b/10, 126b/10,116a/9,146a/7,160b/18,144b/19, 88b/11, 118a/17, 142b/9,165a/8, 

106b/11, 126b/5, 142b/18, 165b/5,120b/10, 166b/19, 108a/6, 118a/3, 118a/13,131a/08, 

124a/15, 127a/16, 142b/16,108a/8,110a/6,86a/13,  93a/14, 106b/13, 137a/18, 141b/19, 

161a/1, 165b/1, 168a/9,150a/10,147a/12,106a/18, 156a/14,90b/13,87b/13, 101a/11,168a/12, 

118a/12,142b/8,156a/13, 159b/10,86b/13, 90b/01, 149b/15, 165b/13, 168a/09,106a/14, 

112b/17, 135b/8, 135b/9,145a/5,101b/4, 091a/13, 93b/19, 107a/2, 163b/2, 163b/6,115b/3, 

131b/17,168b/8,104b/11,163a/14,110a/8, 124a/10, 148b/8,112a/16,164a/2, 129a/10,123a/2, 

129b/7,102b/9, 103b/4, 130b/2, 133b/10, 141a/9,104a/3,126b/8, 140b/9,142a/12 

 

Àh it-  : 94a/15, 94b/3 

ÀrÀm it- : 133a/19, 168a/14 

‘arø it-  : 126a/12 

cem it-:107b/4, 126b/10, 150a/1 

cülūs it  :160b/18 

cūş óurūş it-:88b/13 

edÀ it-:109b/5, 112a/2 

fÀş it-: 92a/14 

fedÀ it-:  110a/11 

ferÀġat it-:  104a/3 

fuøullık it-: 94a/7 

òalÀã it-: 144a/11, 152a/18, 156a/10, 

158b/11, 159a/5 

òaôô it- 130a/7 

óükm it-   : 123a/3 

iósÀn it-: 125b/3 

iḳdÀm it-  : 136a/4 

irtiḳÀb it-:123a/13, 164b/11 

istiḳbÀl it-:167a/17, 160b/9, 162a/8 

işÀret it-:  131a/1 

‘işret it-  :  131b/1, 144a/16, 145a/9, 

145b/5, 150b/16, 151a/17, 153a/8, 153b/2, 

155a/7 

iṭā‘at it-: 86a/13, 162b/15 

‘izzet it- : 132b/18 

ḳabūl it-:  91b/1, 165b/13,91a/17 

kerem it- :  99a/10, 136a/9, 136a/18, 

146a/2 

úıyÀs it-: 153b/06,115a/15 

madÀrÀ it-  : 91a/8 

medó it- :126a/16 
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men‘ it-:  148b/11 

merḥamet it-: 89b/3, 93b/6 

müşÀvere it-: 123a/13, 

naãióat it-: 162b/12, 94b/10 

naôar it-: 86b/8 

nūş it- :94b/2, 101b/19, 145b/19 

peydÀ it-: 95b/7, 125a/14 

ri‘āyet   it- 149b/10,125a/7 

ricÀ it-: 88b/8, 

ãafÀ it-: 106a/18, 159a/17, 135b/17 

sa‘y it-: 90b/1, 91a/3 

seyr it-:  119b/10, 150a/2, 152a/2, 

160b/1,143b/9 

şükr it-: 152a/12, 152a/14,138b/15,140a/6 

taóammül it-: 135b/8, 135b/9 

taósīn it-: 142a/17, 143b/5 

ùaleb it-: 144a/12, 165a/13 

ta‘lim it-: 101b/10, 113a/10 

teblīġ it-:144b/4 

tedÀrik it- 107a/9, 107b/3, 111b/14, 

111b/8, 150a/17, 151b/9, 167a/10, 136a/11 

teklīf it-: 127b/10,108a/8,130b/12 

temÀşa it-: 160a/5 

tenbīh it-: 93b/9 

teåīr  it-: 140a/3 

teslīm it-:102b/3, 109a/6, 

‘uryÀn it-:  88a/2 

vedÀ‘ it-: 149a/5 

żabù it-: 142a/1, 159b/3, 160b/17 

zebūn it-:  87a/4, 93b/18, 101b/17 

øiyÀfet it-  : 144a/15 

ôor it-: 128a/14, 128a/15, 137b/1, 157b/8 

ôuhūr it-: 139b/3, 151a/18 

 

 ‘iùā (a)  İhsan etme, verme: 108b/16 

 

iṭā‘at (a) Emre uyma: 86a/13, 162b/15 

 

 i. it- Uymak, boyun eğmek: 86a/13, 86a/14 

 

i‘tibār (a) Saygınlık:135a/13,153a/13 

 

iy    Ey (Hitap edatı):93a/16, 122b/3, 123a/17, 123b/5, 123b/19, 124b/8, 126b/7, 127b/6, 

128a/2, 130b/11, 131a/9, 132b/8, 133a/3, 133a/5, 133a/11, 133a/17, 133b/2, 133b/6, 134a/17, 

134b/6, 135a/3, 135b/5, 135b/14, 136a/9, 141b/2, 141b/3, 141b/4, 142a/15, 144a/6, 145b/17, 

146a/5, 149b/6, 151a/17, 151b/13, 153a/9, 153a/14, 153b/19, 156a/10, 156a/11, 157a/17, 

157b/17, 159a/2, 159b/6, 161b/5, 162a/3, ,86b/19, 87a/6, 87a/18, 163a/7,130a/2,158a/12 
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iyilük İyi olan şeyin hâli, hoşluk, iyilik:100b/7 

 

iõ‘ān  (a) Anlayış, anlama yeteneği:100a/14 

 

iõin    (a) Ruhsat: 90a/15, 108b/6, 119b/8 

 

‘izzet (a) Büyüklük, yücelik, ululuk:120a/5,128b/10,167a/17,132b/18, 125a/6 

 

 ‘i. it- : Değer, kıymet vermek: 132b/18 

 

J 

 

jengÀr (f)  Kir, küf, pas:92b/15 

 

K 

 

ḳabÀḥat  (a) Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet:87b/13,91a/13, 

90b/7, 118a/8, 118a/17, 163b/5 

 

úabamanca  Büyükçe, kocaman :129b/12 

 

Ka’be (a) Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapılırken 

tavaf edilen kutsal yer: 143a/9,145b/12, 95b/5, 104a/12 

 

úābil (a) Yetenekli, mümkün:105b/17, 113b/5 

 

úabîle (a) Topluluk, toplum.:107b/5 

 

úabūl (a) Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma: 127b/8, 131a/1, 131a/8, 132b/19, 

145b/15, 146b/14, 147a/10, 147a/11, 165b/13 

  

ú. it- Kabul etmek, uygun bulmak:  91b/1, 165b/13,91a/17 

 

ḳabż (a) Sap, elle kavranacak kısım:88a/17 

 

úaç  Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı: dönüp 147a/13, 153a/16, 

160a/2,161b/18, 118b/1,96a/1, 96a/3, 96a/4 

 

úaç-  Kurtulmak, yakayı sıyırmak, firar etmek:155b/17, 156b/13, 156b/10,137a/0,140b/7, 

158b/6, 157b/17,122a/13, 156b/4, 158b/1,158b/9,156b/12,156b/5,157b/16, 158b/3, 166a/10, 

156b/15, 146a/7,158b/6,156a/14,156a/14,137b/4, 158b/03,151b/18, 159b/8,102a/2 

 

úaçan Ne zaman: 130b/15, 134a/5, 156b/10, 157b/17, 167a/6 
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úaçır-  Kaçmasını sağlamak veya kaçmasına imkân yaratmak :137b/7,127b/16,166b/1,160b/13 

 

ķad, ķadd   (a) Boy:135a/18,165a/14, 120a/2, 123a/5, 135a/19,165a/16,133b/12 

 

úadar   (a) Ölçüsünde, derecesinde:106b/13, 114a/8, 114b/2, 117a/9, 119a/1, 119a/11, 119a/14, 

119b/13, 121b/15, 123b/2, 125a/7, 125a/12, 129a/3, 129b/5, 132a/7, 133a/13, 134b/13, 

135b/1, 136a/10, 137a/13, 143a/4, 145b/10, 145b/19, 146a/19, 147b/10, 147b/13, 151b/1, 

153a/12, 155a/4, 156b/16, 157b/15, 158a/7, 159a/9, 159a/12, 159a/16, 160a/18, 161a/10, 

161b/13, 162a/6, 164a/13, 164b/9,152a/14,115a/13, 129b/10,114a/11,120b/3, 087a/13, 

87a/14, 90a/17, 90b/11, 92b/19, 96b/2, 98a/19, 100a/12, 101b/15,102a/8, göre 98b/2, 099a/16, 

102b/11, 115b/9, 151b/19 

 

úadeó (a) İçki içmeye yarayan ayaklı bardak:125a/12, 122b/8 

 

úadem  (a) Ayak: 147b/8, 159b/15, 90a/9 

 

 ú. baã- Ayak basmak:147b/8 

 

ḳÀdı (a) Kadı, hâkim: 129b/13, 99a/15 

 

ḳadın Hatun, hatun kişi, kadın:  97b/4, 98a/6,96b/7, 98a/8, 098a/11,98a/17,97a/7,97b/3 

 

úÀdir (a) Güçlü, gücü yeter: 120a/18, 125a/7, 133b/19, 145b/9, 145b/12, 145b/13, 146a/7, 

146a/9, 141b/13, 86b/17, 92b/18 

 

ú. ol- Güçlü olmak :105b/16, 125a/07, 133b/19, 86b/18, 87a/14 

 

úadeó  İçki içmeye yarayan ayaklı bardak:121b/17, 122a/2  

 

kadem (a) Ayak:142a/9 

 

úÀf  (a) Masallarda adı geçen, arzın etrafını kuşatan dağın adı:126b/19 

 

úafa   (a) Baş, ser:  139a/1,139a/7 

 

úafadÀr  (f) Görüş ve anlayışları birbirine uyan kimselerden her biri, kafadaş, kafa dengi: 

152b/18, 166a/2  

 

 ú. ol- Aynı görüş ve anlayışı paylaşmak, kafa dengi olmak: 152b/18, 166a/2 

 

ḳafes (a) Aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme:88b/3 
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kāfir (a) Müslüman olmayanlara verilen ad:133a/16, 140b/19, 143a/15, 156a/7, 095b/5, 

161a/9,133a/9,153a/1,/16,156b/6,154a/7,156b/13, 159b/11,99b/19, 151b/1, 165b/15, 

166a/8,165a/18,152b/18,142a/7, 166a/5,151a/19 

 

ḳaftan   Daha çok gönül almak ve mükâfatlandırmak için giydirilen üstlük, süslü elbise:88a/11, 

120a/3 

 

ḳaġan Hakan. Hükümdar:86b/5 

 

kāġıd (f) Kâğıt:165b/9, 142b/10,142b/12 

 

kÀh (f) Bazen, kimi vakit, bazı bazı, gâh:96b/19, 98a/18, 133b/14 

 

ḳaḥbe (a) Namussuz kadın. Fâhişe: 96b/11, 98a/5,98a/4, 97a/17 

 

kāhice  Bazen, zaman zaman:88a/1 

 

úahr  (a) Derin üzüntü veya acı, sıkıntı:159a/4 

 

úahramān  (f) Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit:134a/19, 

129a/5, 166b/16, 88a/10 

 

úaóùlık  (a) Kıtlık:121a/15 

 

úahve   Kahvehane, çay içilip sohbet edilen yer:168b/8 

 

ḳÀ‘il (a) Razı olan, boyun eğen: 98b/14 

 

 ḳ. ol- Razı olmak, boyun eğmek:97a/13,  

 

úaú-  İtmek, vurmak:138a/17, 127b/9, 128a/11, 138a/10, 152a/2 

 

úal- Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek: 137a/2, 161a/12,120b/2, 151b/3, 112a/4, 

113b/10, 117a/7, 120a/8, 137a/12, 138a/18, 139a/19, 140a/16, 160a/12, 143a/19, 147a/9, 

147b/12, 154b/3, 114b/9, 120b/17, 140b/12, 140b/15, 160b/14, 153a/17, 137b/11, 113b/9, 

157a/12, 119a/19, 123a/15, 159a/7,105b/05, 107a/11, 112a/4, 114b/13, 156b/10, 157b/16, 

160a/16,166a/10,156b/17,165a/9,137a/2,158a/9,135a/11,143b/4,115b/11,140a/4,103a/14, 

108b/13, 113a/19, 121a/19, 137a/1, 160b/15, 149a/8, 139b/11, 139b/12, 146b/11, 

099a/2,124a/2, 157b/11,92a/5, 99a/1, 99a/5,96b/12,96b/5, 94a/11,115a/5, 98b/19 

 

úal’a (a) Kale:150b/8,150b/18, 152b/3, 152b/4,123b/8,129a/11,123b/15,125b/10, 130a/12, 

125a/17,156a/5,107b/6, 133a/7,112a/11, 122a/19, 122b/17, 122b/19,109a/12, 112a/12, 

113a/12, 125b/16, 150a/15, 150a/18, 151b/7,144a/19,107b/3, 108a/5, 108a/16, 109a/14, 
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110a/5, 120b/6, 126b/19,154b/15,112a/8,112a/11,112a/13, 122b/19, 163a/14, 125b/18, 

124b/16, 102a/1 

 

úalbur    (a) Büyük delikli veya seyrek telli elek:154a/15 

 

úalça    Gövdenin arka bölümünde bacakların bel ile birleştiği yerde şişkin bölge:103b/12 

 

úaldur-  Bulunduğu yerden almak, yükseltmek:122b/04,116b/14,121b/10,116b/8, 121b/8, 

155a/1,133b/2,115b/4, 97b/15,88a/13,91b/5, 94b/5 

 

úalḳ-  Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak:152a/10,114b/10, 164b/18,150a/4, 

161a/10, 162a/3, 148a/16, 151b/19, 152a/5, 156a/2, 103a/14, 103a/17, 105b/7, 106b/19, 

112a/18, 167b/8, 168a/19, 89b/4, 95a/14,93a/10, 93a/12 

 

úalúan  Ok, kılıç vb.nden korunmak için kullanılan korumalık :133b/13 

 

úalleş (a) Birine gizlice kötülük eden:122a/17, 155a/12 

 

úamçı Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan vurma, dövme aracı : 156b/4 

 

ḳāmer  (a) Ay, hilal:92b/16 

 

úamet (a) Boy, endam:163b/16,165a/16 

 

úāmış    Kamış: 151a/1,141a/17 

 

Kāmil Olgun, tam, eksiksiz:90a/7 

 

úan  Damarlarda dolaşan hayat sıvısı:117b/19, 142a/3,158b/16, 144b/18, 154a/16, 135b/6 

 

úan- İnanmak:116a/18 

 

úanād  Hayâli bir kahramanın uçmasını sağlayan uzun tüylü ve açılır kapanır bir çift 

organ:152b/16,159b/17 

 

úanāk  Kaynak, su toplanan yer:113a/17 

 

úanda Nerede, nereye:110b/14, 119b/6, 121b/19, 124b/4, 125a/13, 128b/4, 130a/3, 148b/19, 

156a/10, 159b/10, 160b/1, 163a/16,122a/11,149a/6,116b/10, 141b/3,98a/4 

 

úandil  (a) Çok Sarhoş:121b/15 

 

úanġı Hangi:112a/8,125b/7, 96b/14 
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úanı Hani:104a/18, 122b/6,155a/15, 156a/11, 158b/6, 161b/19,110a/14 

 

úānun (a) Geçerli olan kural: 162a/13, 87b/17 

 

úÀr   (f) Yarar, fayda:161b/14, 161b/18, 138b/14, 138b/17, 139a/14,115b/2, 156b/1 

 

úar-  Karıştırmak:142a/6, 166a/4 

 

úara Siyah:106b/5, 131a/7, 137b/12, 93a/3, 99b/9 

 

úara (a) Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: 152a/6 

 

úaraàol  Güvenliği sağlamak için bulunan kimselerin bulunduğu yer:168a/1, 167b/18 

 

karañlıḳ   Işık olmama durumu: 96a/18 

 

úarÀr (a) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı:109b/13, 123b/9, 

126a/8,128b/14, 132b/14, 150a/3, 160b/11, 163a/1, 166a/15, 167a/15, 92b/4, 92b/8, 101a/2, 

101a/3 

ú. eyle-  Karar vermek: 107b/19, 145a/14                                                                                            

úarı  Kadın:159a/18, 93b/19                                                                                                                                      

úarın Mide, karın:121b/2, 124a/5,124a/6                                                                                                 

úarındaş Kardeş:129a/9, 144b/13,124b/17,123a/3, 163b/0,128a/4,130a/9, 129a/17,129b/18, 

130a/18,131a/14,125b/11,123b/13,107b/5,131a/10,128b/17, 128b/18,128a/9  

úarış- Birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek:124a/19,101b/12, 87b/11, 96a/2, 

88a/17  

úarşu  Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi, karşı:164b/6,116b/18, 

105a/17, 115b/19, 120a/4, 120a/15, 125a/6, 126b/6, 128b/4, 129b/19, 132b/6, 135b/6, 

144b/10, 149b/2, 154b/6, 158a/11, 160b/9, 162a/8, 164a/2, 164b/19, 167a/17, 133b/2, 

159b/18,115b/11, 159b/14,164b/12,108b/14, 111a/17, 154a/19,116b/15, 121b/13,155a/14, 

138a/17, 96a/9,87a/17, 91a/1, 91a/6,86b/14,99a/2                      

úarşula- Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak:108b/12,132a/7                                                         

úart   Tazeliği geçmiş, işe yaramaz hale gelmiş:156b/14                                                                                                                                                      

Úarūn (Özel isim) :112b/15, 112b/18, 113a/11, 113a/16, 113a/19, 113b/14, 115a/11, 115a/19, 

115b/1, 115b/14, 116a/16, 116b/2, 116b/11, 117a/11, 117a/12, 117a/15, 117b/1, 117b/4, 

117b/6, 117b/10, 117b/14, 118a/2, 118a/10, 118a/19,113a/14, 113b/10,114a/15,125b/8, 
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131b/3, 140a/17, 141a/4, 141a/9, 141a/15, 141b/2, 141b/5, 141b/6, 141b/12, 142a/6, 142a/18, 

149a/6, 150a/6, 150a/7, 150a/10, 150b/3, 150b/10, 150b/13, 151b/3, 153a/7, 153b/1, 153b/4, 

153b/7, 154b/17, 155a/7, 155a/11, 155b/2, 155b/11, 156a/10, 156a/16, 156b/7, 156b/10, 

157a/12, 157a/16, 157b/12, 157b/19, 158a/6, 158a/11, 158a/19, 158b/3, 158b/4, 158b/7, 

158b/10, 158b/12, 159a/6, 159b/1, 159b/2, 159b/7, 159b/8, 160b/13, 162a/17,130b/5, 

143b/17, 158a/17,162b/2,112b/17, 114a/7, 114b/16,131b/1, 135a/9, 140b/16,151a/18, 115a/4, 

125b/6,113a/7,103a/19, 113b/4, 117a/4,113b/4,153b/18, 155b/10, 156a/8, 158b/19, 159b/15, 

161a/11, 161a/17,112b/19,156b/17,155a/18, 114a/5, 103a/11,155b/19, 159a/9, 159b/2, 

160a/1, 96b/18,96a/2, 96a/4, 96b/1, 96b/9, 98a/2, 98b/18, 100a/04,163b/19 

ḳasÀvet  (a) Katılık, sertlik:92b/14, 101a/5 

ḳaṣd  (a) Kasıt:88b/11, 90b/12, 101a/19, 89b/6, 103b/18, 113b/19, 116b04    

              ú. eyle- Niyet etmek, kasdetmek:117b/5, 117b/7, 117b/17, 118a/12, 141b/18, 142b/8, 

150a/8  

úasem (a)  Yemin, Ahdetme:104a/12       

           

úaãır  (a) Köşk:118a/7  

    

ḳaṣr    (a) :90a/8 

 

ḳaş    Kemerli ve çıkıntılı şey veya yer:88a/9, 99a/3, 99b/7 

 

kāşki Keşke:94a/2 

 

ḳat Katman, makam, mevki:86b/6 

 

úat-  Eklemek, karıştırmak:113a/10, 122a/18, 122b/5, 124b/2, 125a/17, 132a/16, 141a/19, 

159a/14,153a/1, 153a/19, 154a/8, 99a/14 

úaùÀr (a) 1. Damlalar dizisi, 2. Birbiri ardısıra dizili şeyler, kervan:111a/3,145a/1 

úātı Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan: 167b/13 

úaùır Erkek eşekle kısrağın çiftleşmesinden doğan ve kendisi doğurmayan bir yük 

hayvanı:113a/1 

 

úat‘i (a) Kesin:115a/19, 106b/10 

 

úaùre (a) Damla:118b/8 
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úatl (a) Öldürme:118a/9, 118a/18, 122a/8, 125a/16, 134a/16, 134b/9, 141b/10, 142b/5, 

155a/18, 162a/18, 164a/1, 149a/19, 156a/13, 159b/9, 159b/17,87a/16,90a/18, 102a/17, 137a/9

                    

úatlan- Çâresiz kabûl etmek, ister istemez benimsemek, dayanmak:146b/9,150b/17, 96b/7            

úattāl (a)  (Katl. den) Çok öldüren, çok katleden:153b/5                              

úap- Birdenbire yakalayarak, çekerek almak:166b/15,155b/5,150a/13 

úapat-  Kapatmak:154a/10, 102a/1 

úapı  Kapı:150a/19, 150b/8, 150b/18,152a/4,111a/9, 151b/8, 161b/17,121a/9, 161b/12, 

124b/3, 127b/18, 152b/13, 152b/19, 157b/7,153a/3, 154b/9,161a/16, 153b/10, 138b/7, 151b/7, 

152b/16, 154a/6,129b/14,154a/9,143b/15,161a/19, 161b/8,96a/8, 96a/13, 86b/6, 99b/14, 

100a/5,99b/13,95a/19,95a/16, 97a/6 

ḳavÀdim (a) Kuyruklar, kuşların kanatlarının ön tüyleri:96b/8 

 

úavm  (a)  Kavim, ulus:134b/10 

 

úavuş-  Bir araya gelmek, birleşmek: 120a/16 

 

úavl (a) Söz:129a/11 

 

ḳaya Büyük ve sert taş kütlesi: 138a/14, 158b/10 

 

úayd  (a) Endişe, gaile, telaş:144a/8 

 

úayır-  Koruyarak başarısını sağlamak, elinde tutmak:111a/14 

 

úayış  Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi: 143b/8 

 

úāyl (a) Ulu şerif kimse:107b/16 

 

úaymak Yoğurt, kaymak:119b/18 

 

úayna- Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak, fokurdamak, ısınmak:113b/8, 117b/15, 

115a/18 

 

úaynat- Karıştırmak, ortalığı karıştırmak:139a/4 

 

Úayãer  (Özel isim) :164a/7, 164a/11, 164b/3, 164b/14, 167a/3, 167a/8,164a/15, 166a/18, 

166b/2, 167a/1, 167a/14, 167a/16, 167b/9, 168a/2, 168a/13, 168b/1,167b/8 
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Úayãeriyye  Bizans imparatorluğuna bağlı yerlere verilen isim:162b/5, 166a/10, 167a/16, 

164a/13,164a/14, 166a/17,162b/17,164a/9, 112a/12 

 

Úayùās-iYunāni (Özel isim) 143b/10 

 

úaz  Büyük su kuşu, kaz:120a/12, 120b/13 

 

úaz- Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak: 150b/19, 150a/19 

 

úażÀ (a) Beklenmedik olay:142a/13 

 

úazan- Kazanç sağlamak: 110b/6 

 

kebāb  (a) Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et:144b/15 

 

kefen  (a) Ölü sarılan bez:103a/4 

 

kel   Vücudun kıllı yerlerinde üreyerek kılların dökülmesine yol açan bir mantarın yol açtığı 

bulaşıcı hastalık:105a/10 

 

kelām (a) Söz: 133a/3 

 

kelb (a) Köpek: 89b/9 

 

kelimÀt  (a) Sözler, kelimeler:106b/17,167b/9 

 

kem (f) Noksan, eksik:90b/19 

 

kemÀl   (a) Olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik:  139b/10 

 

kemÀn   (f) Yay:  138b/19,138b/16 

 

kemend  (f) Yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip: 142a/13, 143b/8,122b/14, 

99b/8,86b/4 

 

kemer (f) Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel 

bağı:128a/14, 138b/5, 145a/12, 148a/12, 161a/5, 163b/09,128a/14,152b/13, 162a/11,132a/14, 

144b/8,127b/17 

 

kemlik   Kötülük:90b/16, 105a/2, 167b/6,142b/1 

 

kenar (f) Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka:147a/15, 155b/16, 109b/1, 

145a/2,139b/14 
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kendi, kendü  İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, 

zat:136b/10,114b/14,91b/6,148b/13,87b/12, 89a/11, 89b/6, 90b/7, 91b/6, 92a/4, 92a/7, 94b/8, 

96a/12, 96a/17, 99a/11, 100a/15, 101b/4, 103a/16, 105a/19, 105b/6, 105b/17, 107a/14, 

110a/6, 113a/15, 113b/6, 115b/10, 116a/8, 117a/11, 118a/13, 119b/6, 120a/8, 122b/14, 

127b/3, 129b/11, 131a/17, 131b/6, 132a/16, 136b/6, 139b/2, 142b/6, 142b/12, 143b/13, 

144a/4, 144b/1, 146b/11, 148b/5, 153b/11, 154a/15, 155a/6, 162a/16, 164a/18, 

165a/18,111a/1, 139b/17,167b/6,130a/17,157b/14,160a/10, 117b/8, 147a/10,118a/3,135b/19, 

100a/15,126b/11,115b/13,117b/10,142a/1,156b/11,93a/18, 94b/11, 116a/8,86a/19, 87a/8, 

89a/17, 93a/14, 94b/8, 94b/13, 95a/16, 98a/16, 101a/12, 105a/14, 106b/18, 108b/5, 126a/12, 

135b/15, 138a/5, 139a/8, 142b/2, 147b/14, 148b/7, 152a/2, 152a/5, 158b/12, 163a/3,95b/19, 

128a/12, 146b/6,93b/5, 131a/6, 166b/17,96a/19, 140b/14, 151a/11,123b/2, 124b/10, 125a/1, 

128b/18, 129a/6, 137b/19, 139a/14, 150a/16, 167b/7,139a/10 

 

kenb  (a)  İş yapmaktan ellerin iri iri olması :133b/13 

 

kerāmet   (a) Cömertlik, kerem, velîlerin gösterdikleri olağandışı hal:140a/5 

 

kere, kere   (a) Defa: 110b/11, 116a/9, 127b/14, 137a/6, 145b/2, 88a/2, 88a/8, 96b/10, 101b/8, 

111b/8, 112a/7, 119b/16, 128a/5, 128a/14, 98b/6 

 

kerem (a) Cömertlik, lütuf ve ihsan: 99a/10, 136a/9, 136a/18, 146a/2 

 

 k. it-  Cömert davranmak, iyilik yapmak, lütufta bulunmak:  99a/10, 136a/9, 136a/18, 

146a/2 

kerīm  (a) Yüce, cömert :167b/15 

 

kerrÀke (a)İnce softan ya da yünlüden yapılmış, hafif ve vücuda yapışmış gibi dar 

giysi:111a/4,111a/7 

 

kervān   (f) Birbirini takib ederek giden insan veya hayvan sürüsü. Kafile ve hey'etle giden yolcular 

takımı:163a/9 

 

kes- Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak: 

142b/9,99b/11,114b/15,105b/1, 168a/11, 159a/8, 103a/8, 104b/9, 115a/14, 164b/13 

 

kesil- Kesme işi yapmak: 88a/6 

 

keskin  Faal, hareketli, serî:88a/3 

 

keåret (a) Çokluk, bolluk:131b/11 

 

keşke   (f) Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek “Ne olurdu” anlamında özlem veya 

pişmanlık bildiren bir söz, bari:106a/17 
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ketòudÀ  (f) Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım 

işlerini gören kimse, kâhya:121a/1,120a/5,124a/7,124a/5, 124b/9,130a/6,124a/11 ,121b/2, 

121b/13 

 

Keùùān (Özel isim): 122b/13 

 

kez Defa, kere, sefer:88a/16, 97a/3, 136b/15, 137a/1, 138b/18, 139a/5, 141b/1, 147b/9, 

152a/10, 152b/12, 161b/9 

 

úıç  Arka bölümde olan: 151b/18, 152a/4,137b/4 

 

ḳıl   İplik biçiminde herhangi bir deri uzantısı, tüy: 86a/6,88a/11 

 

úıl- Etmek, yapmak:146b/3, 165a/13,117b/2,149b/7, 163b/16, 122b/9, 165a/14, 87a/5 

 

úılıç  Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten 

silah:138b/10,111b/5, 135a/12, 142b/19, 154b/3, 158a/19, 164a/2, 166a/3,154b/2, 107b/12, 

118a/7, 120a/3, 140b/19, 141a/17, 141b/13, 142a/1, 143a/5, 152a/17, 152b/14, 154a/13, 

154a/15, 154a/19, 155a/19, 158a/18, 163a/13, 163a/15, 166b/13,143a/15, 152b/10, 154b/11, 

158b/15,160a/18,165b/16, 100b/8,87a/7, 87a/19, 91a/1, 91a/6,88a/2 

 

úımılda-  Hareket etmek: 148a/10,137b/19 

 

ḳın Kılıç, hançer, kama gibi kesici araçların kendilerine özgü kaplarının ortak adı:88a/18, 

110b/10,110b/1 

úır- Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak:153a/5,156a/8,156b/16, 103b/13, 154a/8, 

165b/8, 128b/3, 152b/14, 107b/12, 153a/1, 158b/2, 164b/2, 166b/1, 167a/1 

 

kırÀat (a) Okuma. Düzgün ve çabuk okuma:168b/8 

 

úırba  (a) Saka tulumu. Deriden su kabı:159b/18,113a/18, 114a/6, 115a/13, 115b/1,118b/7 

 

úırıl-  Sert bir şeyle vurularak ve çarpılarak parçalara ayrılmak:158a/10,156b/7, 097b/16 

 

úırḳ   Kırk:140b/18, 108a/11, 112b/19, 156b/3, 166b/12, 90a/7 

 

úırıntı Birkaç çeşit mal,eşya:160a/1 

 

úıãa Kısa:108b/17 

 

úıskan- Yerinde olmayı istemek, imrenmek:110a/13 

 

úısım  (a) Cin, tür, soy:147a/1, 145b/11,160a/10 
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úıããa (a) Ders alınması gereken kısa hikâye: 116b/13, 117b/12, 138b/2,119b/9, 124a/16, 

111b/3,102b/19, 90a/16, 100a/17,92a/17, 98b/15,102a/16 

 

úış Sonbahar ile ilkbahar arasındaki soğuk mevsim:114a/17, 121a/19 

 

úışla (a) Askerlerin topluca barındığı büyük yapı; askerî birliklere ait bina:129b/14 

 

úıùlıú Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık:121a/14 

 

ḳıpırtı Kımıldanmak eylemi, kımıldanma, kımıltı:89b/19 

 

úıyāmet  (a) Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı:134b/4, 90b/18,99a/1 

 

ḳıyÀm (a) Kalkma, ayakta durma, ayağa kalkma:89a/5 

 

úıyÀs (a) Karşılaştırma, oranlama, mukayese: 153b/6, 90a/1, 96a/13 

 

 ú. it-  Karşılaştırmak: 153b/06,115a/15 

 

úıy- Acımayıp öldürmek:118a/2,141a/3, 89a/13,87b/3, 91a/3, 94b/11,92a/8, 92a/8 

 

úız  Kız:107a/7, 121b/17, 122a/2, 122b/6, 125a/11, 142b/14, 146a/2, 146a/5, 121b/18, 

121b/19, 122a/3, 125a/13, 145a/18, 145a/19, 145b/15, 145b/18, 147a/12,108a/14, 

164a/16,111b/04, 112a/1, 112a/5, 145b/2, 146a/15,104b/14,105a/2,106a/7,145b/14, 

92a/4,100b/1,98a/13,90a/4, 90b/17, 91a/2,91a/4,94b/11, 94b/12, 96a/10, 101b/2, 102a/12 

úız- Öfkelenmek, sinirlenmek:113a/16, 113b/8, 114b/10 

 

úızar-  Kızıl, kırmızı renk almak:105a/1, 88a/11 

 

ki  (f) Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz:86a/4, 87a/5, 

87b/12, 87b/17, 87b/19, 88b/15, 89a/3, 89a/5, 89a/6, 89b/4,89b/18, 90b/6, 91a/8, 91b/2, 

93b/14, 94b/16, 95b/8, 97a/17, 97b/4, 98a/6, 98b/8, 99b/7, 101b/1, 101b/2, 101b/9, 101b/11, 

102b/2, 103b/3, 103b/18, 104a/5, 104a/9, 104b/8, 104b/11, 104b/13, 105a/16, 106b/14, 

107b/2, 108a/10, 108b/16, 109a/7, 109a/10, 109a/12, 109a/13, 109b/13, 109b/14, 110b/2, 

110b/9, 111b/16, 114a/1, 115a/6, 115b/4, 115b/5, 116a/3, 116a/14, 116a/15, 116b/3, 116b/8, 

116b/14, 116b/16, 117b/05, 117b/11, 117b/18, 118a/6, 119a/1, 119a/6, 119a/15, 119b/16, 

120a/16, 121a/14, 121a/15, 121b/15, 122b/19, 123a/6, 123a/9, 123a/14, 123b/3, 123b/16, 

124a/1, 124a/9, 125b/6, 125b/14, 126a/19, 126b/10, 127a/12, 127b/10, 127b/15, 128a/11, 

128b/2, 129a/1, 130b/12, 130b/15, 130b/17, 131a/10, 131b/11, 132b/3, 133b/11, 134a/8, 

134a/15, 134b/5, 135a/16, 135b/12, 136b/3, 136b/4, 137a/10, 137a/14, 137b/7, 137b/14, 

137b/16, 138a/18, 138b/3, 138b/8, 138b/17, 139a/1, 139a/6, 139a/12, 139a/13, 139b/13, 

140a/9, 140a/18, 140b/6, 141b/14, 142a/16, 142b/1, 143a/4, 143a/6, 143a/8, 143a/17, 

145b/14, 145b/15, 146a/2, 147a/15, 147a/7, 147b/7, 148a/4, 148b/2, 148b/4, 148b/9, 149a/15, 

149b/13, 150a/13, 150b/4, 150b/8, 150b/12, 151a/5, 151a/18, 151b/12, 151b/14, 152a/16, 
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152b/15, 153a/11, 153b/9, 154a/8, 154a/11, 154b/15, 155a/5, 155b/6, 155b/17, 156b/5, 

156b/12, 157a/6, 157a/8, 157b/15, 157b/16, 158a/3, 158a/14, 159b/18, 161b/12, 162b/12, 

162b/15, 163a/18, 163b/7, 163b/8, 164a/7, 164a/8, 164a/9, 165a/3, 165b/8, 165b/13, 166b/8, 

168a/7, 168a/16, 128a/16,163b/19 

 

kifāyet  (a) Yeterlilik, lüzumu kadar olma:115b/16 

 

kilim Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün 

dokuma:105a/12 

 

kim “Hangi kişi? Anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir 

söz: 98a/8, 103a/11, 104a/3, 106b/8, 115a/1, 117a/19, 118b/3, 121b/6, 123a/11, 123b/12, 

125a/3, 126a/18, 126b/2, 127a/3, 128a/19, 129a/14, 132a/12, 138b/13, 142b/4, 149a/18, 

151a/19, 153b/18, 163b/7, 164b/15, 166b/2, 167b/6,110b/1,115b/6, 124b/8, 127a/7, 90b/11, 

98a/15, 112b/14, 152a/1, 158a/16,158a/17,95b/1, 128b/9, 166b/1, 162b/5,158b/1, 129a/18, 

135a/13, 141a/4, 141a/5, 155a/6 

 

kimesne  Kimse: 115a/13, 122b/17, 141a/2,140b/12 

 

kimse   Kim olduğu bilinmeyen şahıs ve insan, adam, her kim olursa, biri [ve olumsuz 

cümlelerde] hiçbir, hiçbiri:87b/17,91a/18, 91b/8, 92a/5, 93b/9, 97b/6, 98b/9, 98b/13, 99a/16, 

99b/5, 100a/10, 103b/16, 115b/7, 124a/9, 145a/4, 147a/1, 147b/15, 148b/17, 152a/1, 

156b/16,166b/5,87a/15, 123a/12,123a/5, 129a/9, 130b/02, 145a/19, 135b/2,135b/18,86b/13, 

91b/18, 92a/14, 92a/16, 92a/19, 92b/10, 104a/10, 112b/17, 114b/8,95a/18,116a/3,110a/12 

 

kin  (f) Öç, acı çıkarma:100b/5, 112b/17, 138b/5,112b/16 

 

kirāmi  (a) Cömertlere, eli açıklara özgü:131a/2, 119a/15,160b/7 

 

kirpik Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri: 99b/7 

 

Kisra (Özel isim) :164a/12 

 

kişi Şahıs, zat, nefer: 86a/12, 125a/2, 135a/8, 136a/15, 141b/18,140b/10,157a/9 

 

úo- Koymak, bırakmak: 123a/14, 133b/8, 160b/3, 104b/18, 120a/9, 155b/1,103a/3, 

143b/16, 153b/7,121b/6,109b/15, 148b/13,121a/4,160b/2,140a/8,130a/7,160b/1, 122a/14, 

160a/11,105b/18,103a/4,162a/10,153a/11,155a/19,140a/18,152a/17, 163a/9, 89a/18, 99b/12, 

100a/3,93b/8, 102a/8,102a/18, 86b/12, 89a/11,95a/19, 101b/4, 96b/12, 166a/6 

 

úoca Bir kadının evli bulunduğu erkek, eş:121a/13, 156b/18, 157a/2, 157a/6, 157a/9, 

159a/11, 159a/13, 161a/5, 161a/16,161b/5, 161b/9, 161b/1 

 



191 
 

ḳoca  Yaşlı, ihtiyar, pir, yüksek, büyük, ulu:160b/19, 86b/4,162a/4,159b/13, 162a/1, 

157b/14,161b/4,159a/11, 161a/7, 159a/10 

 

úoç-  Kucaklamak, kucaklaşmak, sarılmak: 105b/9, 127b/17, 147a/16, 147b/1,147b/6 

 

úöçek  Deve yavrusu:129b/11, 129b/12 

 

úoġ- Kovmak:156b/16,157b/18,157b/18 

 

ḳoòu bk. ḳoku  

 

úoku  Maddelerin duyularla algılanabilen uçucu kısımları: 151b/16,148b/1,137a/15, 139b/18 

 

úol İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm: 153a/12, 103a/2, 

153a/3, 166b/11,128a/16,127b/18,154a/14,147a/4, 147a/16,155b/15,158b/19, 99a/13,88a/3, 

87a/5,94b/9 

 

úolay Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: 

137a/03, 143a/05, 090b/10,090b/09 

 

úon- Bir yerde kalmak, konuk olmak:125b/2, 130a/8, 132a/4, 124a/5,113b/15, 119a/10, 

126a/2, 128b/14, 132a/8, 132a/17, 164b/18,167a/18,125a/7,167a/13,120b/7,113b/17, 114b/13, 

119a/19,120a/6, 149b/4,114a/3,113b/16,126a/8, 157b/13, 158b/18, 166a/15, 131b/15 

 

úonak Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer:113b/1,114a/2,114a/11, 132b/6, 

162b/18 

úonaúla-Yolculuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalmak:120a/7 

 

úonuú Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman:130a/5 

 

Úonya  İç Anadolu bölgesinde yer alan bir şehir:149a/14 

 

úorḳ- Korkmak, endişe etmek: 140b/8, 147a/10,112b/16, 115b/18, 134b/4, 145b/10,103b/11, 

132b/4, 158a/3,150b/14,116b/11, 124b/16, 157b/5,136a/19,156b/11, 161a/18, 89b/17, 94b/16, 

91b/10,92a/11 

 

Úostantıniyye  İslam dünyasında İstanbul için kullanılmış isimlerden biri:164a/7 

 

ḳoş- Koşmak: 112b/14,107b/11,163a/10,141b/15 

 

úopar-  Kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak:153a/4,152b/17, 147a/14,99a/19 

 

úoy- Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek:156a/18,165a/10,164a/2,135b/8, 

149a/9,140b/19,109b/7, 163a/5, 103b/5, 103b/16, 105a/13, 108b/8, 115a/8, 115a/12, 115b/06, 
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116b/10, 116b/17, 123b/6, 123b/15, 126b/6, 130a/10, 134a/4, 138b/16, 138b/19, 142a/10, 

145b/8, 149b/18, 159b/15, 86a/11, 86b/14, 87a/10, 89a/01, 90b/8, 092a/11, 92b/13, 95a/16, 

95b/19, 96a/1, 96a/14, 96a/18, 99b/12, 101b/13 

 

ú. vir- Koy- fiilinin tezlik hâli: 140b/14, 124b/19, 156b/19, 128a/18, 88b/6, 89b/8, 

91b/15,88b/04, 118a/16, 128b/1, 137b/8 

 

úoyun Kollar arası, kucak: 108b/7, 147b/5,148b/10,142b/6,109b/15, 148b/5,142b/10, 148a/7 

 

úoyun Koyun:129b/9, 136b/6,157b/1 

 

kov- Bulunduğu yerden ayırıp çıkarmak, uzaklaştırmak, sürmek:97b/2,97b/18 

 

köpür-  Çok kızmak, birdenbire öfkelenmek, feveran etmek:143a/17 

 

úubbe  (a) Yarım küre biçiminde yapılmış kâgîr dam, kümbet: 166b/10 

 

úucaġ  Açık kollarla göğüs arası: 147b/13, 96a/19 

 

úuç-  Kucaklamak, kucaklaşmak, sarılmak:122b/10 

 

ḳudret   (a) Güç:148b/12 

 

úudum (a) Uzak bir yerden, uzun bir yoldan gelme:132b/9,149b/7, 89a/1 

 

kÿh (a) Dağ :136b/18 

úul   Köle:123b/2, 129a/8, 129b/3, 165a/04,131a/7,108b/10, 127b/12, 153b/6, 158a/15, 

120b/12,155a/3,131a/8,86a/12, 89a/8,86a/15/11,127b/7,166a/19, 128a/17,  128a/19,106b/7, 

106b/3,142a/8, 167b/3, 86a/15,136b/2,89a/13, 94b/9 

 

úulaç Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık: 133b/12, 150b/19 

 

úulaàuz  Rehber, kılavuz:136b/16, 112b/14, 113a/11, 113b/19, 114b/5, 163a/9,114a/1, 134b/13, 

135a/8 

 

úulaḳ İşitme organı, kulak:115b/5, 130b/16, 131a/11,131a/4, 131a/6, 131a/14,130b/17, 

116b/1, 131a/15, 105b/6, 120a/10, 131a/3, 131a/17, 146b/4 

 

úur- Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte 

etmek:119b/17,114b/14, 123b/9, 130b/4, 144b/14, 164b/18, 167b/17, 102a/10, 86b/9 

 

úurbaġa  Sıçrayarak yürüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan:118b/16 

 

úurtar-  Kurtulmasını sağlamak:135b/13,134b/10, 89a/18,90a/19,100a/15,86a/7 
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úurtul- Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak: 125a/15,140b/9,141b/17,117b/14,156a/15, 

103b/18,119a/12,144a/2,156a/17,159a/16,160a/17,155b/16,119a/18,119a/19,158b/7, 

105b/2,137a/4,122b/2, 93b/4,90a/17,91b/7 

 

úuru- Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek, çok susamak: 114a/18, 115a/16, 115a/9, 

136b/15, 101a/14, 136b/14 

 

úus-   Yediğini çıkarmak, istifrâğ etmek:139a/2 

 

úuş Kuş: 156b/5 

 

úuşad- Çevrelemek, beline bağlamak: 122b/7 

 

ḳuşan-  Beline kuşak, kılıç, kemer vb. şeyler bağlamak: 129b/17,146b/16,135a/2 

 

úuşluú   Günün sabahla öğle arasındaki bölümü : 113b/7 

 

kūşe (f) Köşe, birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye:109a/15 

 

kÿtah (a) Kısa, boysuz:135a/18 

 

úuùucu Kutu yapan veya satan kimse:110b/2 

 

úupa  Cam veya seramikten yapılmış, kulplu, büyük bardak:121b/14,121b/6 

 

úuvvet   (a) Güç: 129a/3,127b/11,106a/18,88a/3 

 

úuyruḳ Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve 

esnek organ:158b/18,111a/5 

 

úuyu   Kazılmış delik, çukur:150a/19, 150b/19, 152a/7, 152b/17,87a/9,124a/17, 150b/2, 150b/7, 

151b/10, 151b/11, 152a/7, 154a/11,151a/4, 151a/6 

 

úuzu Kuzu:120a/12,120b/13 

 

küçük Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan: 129a/9 

 

küffÀr (a) Müslüman olmayanlar, kâfirler: 166a/17,154a/1, 166a/3,153a/5, 154a/8 

 

kül Yanan şeylerden artakalan toz madde:134b/2, 139a/4 

 

külāh    (f) Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık:111a/2,111a/7 

 

küllī  (a) Cüziyât ve fertlerden meydana gelmiş olan, hepsi, bütün, tamam:  160a/19 
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künbed  (f) Kubbe:139b/9 

 

küs- Darılmak:88a/13 

 

küstahlıú   (f) Saygısız, kaba, terbiyesiz:133a/4,167b/4 

 

kör  Habersiz, gâfil: 121a/11 

 

köpek 1. Pek çok cinsi olan, ev, sürü koruyuculuğu yapan ve avda kullanılan, sâhibine karşı 

bağlılığı ve zekâsıyla bilinen ehli bir hayvan, it: 137b/13. 2. Pis, alçak, aşağılık: 153a/12, 159a/8 

 

köprü Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan beton veya demir yapı: 

132a/15,152b/17,132a/16 

 

kös (f) Çok büyük ve taşınması güç davul:126b/16,134a/8, 134a/9 

 

köşk Bir bahçe içinde yapılmış, büyükçe ve süslü ev.145a/12 

 

köy  (f) Yaşamaya uygun küçük yerleşim birimi: 119b/13, 120a/1, 120a/5, 121a/1, 121a/4, 

121a/16, 121b/2, 121b/13, 124a/5, 124a/11, 124b/9, 130a/5,121a/17, 121b/19,124a/3, 

129a/19,87a/1, 119b/17, 120a/1, 121a/17, 124a/3, 124a/4, 161a/5, 161a/15,159b/18, 125a/6, 

121a/16, 121b/3 

 

köylü Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan:124a/5,123b/10, 159b/13, 160b/19,120a/15, 

120b/10, 124a/4,120a/18, 121a/9,122b/15 

 

L 

 

lā (a)  Arabçada olumsuzluk edatı. "Yoktur, değildir" gibi:135b/08,136a/19 

 

lābüd (a) Savsaklanması, geri bırakılması mümkün olmayan, gerekli, kaçınılmaz, zarûrî:88a/15 

 

la‘īn (a) Lanetlenmiş, melun:153b/7, 89b/8, 90a/16, 93a/5, 93b/2, 93b/5, 94a/4, 94b/17, 

95b/6,113a/14, 113a/17, 142b/3, 143a/12, 143a/14, 143b/17, 144b/18, 150b/18, 

152a/19,154b/1, 159a/2, 159a/3, 106a/4, 107a/5, 141b/4, 141b/12, 103a/9, 105b/4, 113a/12, 

114a/15, 114b/5, 115b/9, 118a/3, 118a/17, 141b/14,155a/12, 156a/11, 158b/14, 167a/11, 

117b/3,103b/12,101b/19,165b/10 

 

lakin (a) Ama, fakat:106b/7,108b/16, 109b/4, 110a/3 

 

lÀ‘l  (a) Kırmızı, al: 154a/16 

 

la‘net (a) Beddua:100b/15 
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laùife   (a) Güldürücü tuhaf ve güzel söz, şaka, mizah:160b/3,119a/4,110a/13 

 

lÀyıú (a) Uygun, değer, yakışır:106b/14, 109a/7, 118b/14,133a/10, 136a/13 

 

lÀ-ya‘ḳıl   (a) Kendinde olmayan, dalgın:139b/14 

 

lÀzım (a) Gerek, gerekli:111a/1,113a/3, 117a/14, 118b/15, 139b/17, 148a/15,167b/18,131b/6, 

131b/12, 133b/7, 134a/15,151a/15 

 

leb   (f)  Dudak:147b/1 

 

LendühÀ  (Özel isim) 111b/5, 123b/1, 136a/9, 136a/13, 136b/8,86a/8, 86a/18, 86b/4, 86b/12, 

87a/4, 87a/8, 87b/4, 87b/14, 88b/4, 88b/6, 89a/1, 89a/5, 89a/6, 94b/9, 101a/3, 101b/14, 

102a/3, 126a/2, 129a/8, 131a/11,135a/3, 135a/12, 136a/18, 140b/2, 140b/9, 142a/5, 144b/12, 

150a/16, 150b/15, 151b/2, 153a/14, 153a/19, 153b/3, 153b/4, 154a/2, 155a/1, 155a/2, 

155a/14, 155b/7, 156a/6, 159b/2, 159b/5, 159b/10, 160b/11, 165a/2, 165a/7, 165a/14, 165b/2, 

165b/9, 165b/11, 165b/13, 165b/17, 166a/6, 166a/13, 166a/14, 166b/6, 166b/19, 112b/16, 

165a/16,88b/18,131a/4,128b/8, 88b/0, 135a/19, 155b/11,86b/16, 86b/19, 87a/18, 88b/17, 

89a/10, 131a/17, 152b/8, 164b/13, 165b/18,165a/9,105b/18,87a/6, 88b/10, 89b/12, 151a/16, 

153a/8, 163a/15, 166a/2, 166a/5,86a/17, 87b/1, 88b/15, 89a/3, 89b/5, 90b/19, 91a/6, 94b/6, 

101b/17, 165b/16, 166a/14, 166b/9,166b/04,155a/2, 155b/3,153a/19, 153b/19, 154b/14, 

159b/5, 160b/4 

 

leng (f) Topal, aksak:96b/7, 96b/9, 097a/05, 98b/1, 98b/8, 99a/13, 100a/5, 103a/12, 103b/1 

 

lerzān  (f) Titrek, titreyen: 147b/9, 155b/9 

 

 l. ol- Titremek: 147b/9 

 

leş (f) Kokmuş hayvan ölüsü: 160a/8,166a/12 

 

levāzım   (a)  Gerekenler, lâzım olan şeyler:112a/06, 113a/1 

 

levn  (a) Renk:145b/16 

 

leyl (a) Gece :145a/9 

 

libas   (a) Giysi:161a/7,100b/12,161a/9,93b/11, 162a/5 

 

loúma (a) Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum:  133b/16, 135b/10 

 

luùf (a) İyilik, yardım, ihsan, inayet:105b/3, 118a/11, 144a/14,109a/2, 130b/1, 131b/8, 

133b/4, 133b/8, 135b/16, 136b/6 

 



196 
 

M 

  

mÀbeyin  (a) Ara, arası, iki kişi arası:87b/8 

 

Ma‘dī (Özel isim) 114b/15, 118b/8, 118b/13, 118b/16, 118b/18, 119a/4, 119b/4, 120a/6, 

120a/7, 121a/6, 129b/5, 135a/12, 135b/16, 142b/13, 92a/4, 97a/11, 101a/3, 101b/15, 

119b/9,119b/16,120a/4, 94b/9, 100a/18, 119b/13, 120a/14, 120a/16, 120b/1, 120b/12, 

120b/18, 121b/7, 121b/10,121b/15, 122a/1, 122a/14, 122b/5, 122b/6, 122b/9, 124b/9, 

129a/11, 129a/17, 129b/9, 130a/3, 131a/13, 135a/4, 135b/13, 135b/19, 150b/16, 152b/15, 

123b/19, 124a/15, 129b/16, 140a/19, 141a/5, 156a/3, 160b/11,129a/8,121b/2, 122a/12, 

136a/3,89b/12, 121b/1, 122a/13, 122b/12, 130a/2,122b/14,123b/11, 124a/8, 123b/12, 

124a/10,123b/14, 122a/7 

 

mÀcerÀ  (a) Serüven, baştan geçenler:160b/14,124a/15 

 

madÀrÀ   (f) Kötü, utanılacak bir duruma düşürmek, utandırmak:167a/12 

 

m. it-  Utandırmak: 91a/8 

 

mādemki   (a) Mademki, değil mi ki:86a/14 

 

maderān   (a) Annece. Anaya yakışır surette:167b/12 

 

maàara  Mağara:136b/18,138a/1,136b/18,137b/10, 137b/11, 133b/17, 143b/9 

 

maġlata   (a) Karşındakini yanıltmak için söylenen söz:97a/16 

 

maġlub  (a) Yenilmiş:87a/5 

 

maġlum   (a)  Bilinen, bilinmiş, öğrenilmiş, “belli”:98b/15 

 

maġrur   (a) Gururlu: 123a/17, 151b/5 

 

mah   (f)  Gökteki ay. Kamer:92b/15 

 

maóal (a) Yer:135a/2,89a/18,86b/18, 96b/6,90b/8, 91b/12, 104b/15, 105a/17, 102b/15,  

111b/19, 115b/11, 116b/19, 128b/4, 131a/5, 141b/11, 142a/13, 148a/8, 116a/4, 149a/9, 

158b/19,135b/18, 142a/5, 168a/18,165a/2, 143a/3, 148b/11,149a/12, 158a/11 

 

maḥalle     (a) Bir şehir veya kasabanın bölünmüş olduğu parçalardan her biri:096a/01 

 

maóbube   (a) Sevilen, sevgili: 145a/18,145b/14 

 

maókum   (a) Hüküm giymiş:138a/10, 138a/14, 141b/06, 122b/14, 128b/13 
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Maómud (Özel İsim):168b/8 

 

maómul  (a) Yüklü, dolu:97b/11 

 

maómuz  (a) Çizmenin, potinin arkasına takılan ve binek hayvanlarını dürtüp hızlandırmaya 

yarayan demir veya çelik parça: 152a/3  

 

 m. eyle- Mahmuzlamak: 152a/3 

 

ma‘hūd   (a)  Sözleşilen, belirlenen:113a/14, 148b/11 

 

mÀḥż (a) Halis, katıksız, saf:86b/17 

 

maózūn   (a) Tasalı, kaygılı, üzüntülü:146a/11 

 

ma‘i   (a) Su cinsinden, mavi:156a/18 

 

maúām  (a) Kat, huzur:145a/13,148b/5 

 

maúas   Herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç:136b/12 

 

maúber  (a) Mezar. Kabir:104a/1,103b/6 

 

maúbūl  (a) Uygun ve yerinde görülen:110b/15, 120a/3,129b/6 

ma‘kūl (a) Akla uygun, mantıklı:142b/16, 129a/10, 145b/4 

 

mÀl (a) Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz 

varlıkların bütünü:149a/16, 159b/3, 159b/4, 160b/16,113a/5, 113a/13, 127b/8, 150b/16, 

119a/1,142b/15,156b/13,123a/8, 162a/15, 168a/15,151a/14, 110b/16, 150a/1, 112a/14, 

157a/19 

 

mālik (a) Sahip:123b/8, 126a/6, 129a/4 

 

ma‘lūm  (a) Belli olan, bilinen:137a/5,142b/14,143a/6, 101a/12,126b/1, 168b/8 

 

mancılıú    (a) Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta  

kullanılan basit bir savaş aracı:168b/3 

 

māni‘ (a) Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel: 133b/7 

 

merġ-zÀr  (f) Çayırı çok olan yer:119a/10 

 

masḥaralık   Zevklenme, eğlenme, alay:97a/2,96b/11,97a/3 
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maãlaóat     (a) İş, mesele, husus:106a/17, 147b/12, 90a/1,95a/5 

 

mā‘şuḳ   (a) Sevgili:101a/10 

 

mātem   (a) Yas:100b/14, 100b/17, 101a/11 

 

maùara   (a) Askerlerin kullandığı üzeri aba ve çeşitli kumaşlarla kaplı madeni su şişesi veya 

yolculukta kullanılan deriden yapılmış su kabı:113a/18, 115a/12, 115a/17, 115b/12, 116b/19, 

117a/9,118b/8,118b/5,118b/19, 119a/11,115a/8,115a/17, 115b/4, 115b/6, 116b/10, 116b/14, 

116b/17, 118b/18 

 

maùbaò (a) Mutbah. Yemek pişirilen yer:129b/15 

 

maôlum   (a)  Zulüm görmüş, haksızlığa uğramış, kendisine zulmedilmiş:145a/7 

 

ma‘zÿr    (a) Mazereti olan, mazeretli: 144a/12 

 

mecÀl (a) Güç, kuvvet, fırsat:104b/19,105a/1,115a/10, 155b/18,93a/9, 93a/19, 94a/11,  163b/3 

 

mecāzí   (a) Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan:86a/13 

 

meclis   (a) Toplanılacak, oturulacak yer:  86b/9, 130b/4, 144b/1, 144b/14, 145a/2, 145a/15, 

167b/17,144b/16,144b/19 

 

mecusí     (a) Mecûs dînine bağlı, Zerdüştî, ateşe tapan veya bunlar ile ilgili olan:  90b/16,164a/17 

 

medÀr (a) Sebeb, vesile:106b/11,107a/4 

 

MedÀyin   (a) Sasanî devletinin başşehri, Slesifon. Yedi şehirden oluştuğu için “şehirler” 

anlamına gelir:163a/2,162b/9 

 

meded  (a) Yardım: 89b/2, 97b/16, 98b/5, 103b/3, 115a/7, 141a/17, 146b/8, 147b/11, 161b/5 

 

Mederān  (Özel isim):167b/8, 167b/10,168a/3, 168b/1 

 

medḥ  (a)  Övgü:99a/3 

 

m. it- Övmek, methetmek:  126a/16 

 

meger (f) Ancak, yalnız, yoksa, meğer:88a/14, 94a/14, 96a/4, 97a/1, 103a/3, 122b/18, 131a/4, 

131b/15,137b/12,139b/16,145a/6,145a/7,145a/17, 145b/13, 146a/7, 147b/4, 147b/18, 148a/11, 

150a/4, 152a/14, 157b/15, 159a/5, 159b/11, 164a/15,140a/17,114a/17, 116a/15,  145a/5 

 

mekān   (a) Yer:133b/17,137a/13,133b/16 
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mekr   (a) Hile: 151a/19,90b/3,101b/9,151a/10,145a/4 

 

mektûb  (a) Yazılı, yazılmış kâğıt, mektup:107b/7,126b/9, 126b/15,123a/6 

 

melālet   (a) Sıkıntılı: 92b/9,107a/6 

 

mel‘ūn  (a) Lanet olası:89a/11, 89a/15, 89a/18, 91a/14, 93a/4,113b/19, 142a/19, 

143a/7,160b/12,142b/11, 156a/4,143a/6, 105a/8, 105a/17, 113b/18, 141a/4, 141a/9, 141a/17, 

141b/3,158a/15,114a/4,99b/9,142b/18,90a/19, 142a/4, 142a/18, 105a/10, 106a/5, 117b/18, 

102a/2 

 

melek   (a) Melek:104b/3 

 

melik  (a) Padişah:127b/14, 154a/10 

 

memleket  (a) Ülke, şehir:143b/16 

 

men‘ (a) Engel olma, alıkoyma:127b/3, 127b/4, 127b/14, 130a/8, 133b/10, 141a/13, 158a/14, 

158b/15, 165b/12, 166b/7, 

 

men‘ it- Engellemek:  148b/11 

 

müncer  (a) Bir yana doğru çekilip sürüklenen:143a/18 

 

menḳūş   (a) Nakışlı, işlemeli, desenli:131a/18, 131a/4, 131a/6 

 

meni (a) Sperm, meni:148b/11 

 

menzil   (a) Mesafe, merhale, menzil: 114b/19, 157b/19 

 

merd (f) Yiğit: 127b/7,151a/17, 109b/7,166a/14, 87b/6 

 

merdÀn  (f) Yiğitler, mertler:137a/12, 138b/6,94b/2, 127b/12, 130a/1, 132a/19, 140b/13, 

141a/18, 142a/15, 142a/19, 143a/13, 147a/3, 149b/11, 150b/15, 151b/6, 157b/11, 162b/10, 

167a/15,147a/16, 164b/4, 167a/4, 167a/19,149b/5,163b/15, 132b/17, 143b/17 

 

merdāne  (f) Yiğitçe:127a/6, 127b/4,86a/11 

 

merdud   (a) Reddolunmuş. Kabul edilmemiş. Geri döndürülmüş. Kovulmuş:143a/14,90a/17 

 

merḥamet  (a) Acıma: 89b/3, 93b/6 

 

 m. it- Acımak:  89b/3, 93b/6 
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mersiye (a) Ağıt:99a/3 

 

muraããa’  (a) Parlak,parlatılmış:160a/18 

 

mertebe  (a) Derece, miktar:136a/17,101b/3,116b/7 

 

Meryem  (Özel isim) :145a/18, 146a/19, 146b/1, 146b/2, 146b/3, 146b/9, 147a/2, 147a/8, 

147b/1, 147b/2, 147b/9, 148a/9, 148a/18, 148b/12, 149a/7 

 

Merzüpāna (Özel isim) 88b/4 

 

meskûn  (a) Yerleşilmiş, iskân edilmiş:109a/9 

 

mest  (f) Sarhoş, kendinden geçme: 122a/14 

 

mestāne  (f) Sarhoşça: 86b/2, 124b/5, 153b/6 

 

mesture  (a)  Örtülü, kapalı, gizli:97b/4 

 

meş‘ale   (a) Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan 

değnek:138b/7 

 

meşàūl  (a) Bir işle uğraşan, iş görmekte olan:95a/15, 119b/2, 120a/7, 134b/15, 

145a/16,105b/11, 163a/1 

 

meşhūr   (a) Ünlü, tanınmış, bilinen:108b/16 

 

meşruó  (a) Şerh olunmuş. Anlatılmış. Açıklanmış. İzah olunmuş:108a/5 

 

mevzi  (a) Bir şey konulacak yer:134b/9 

 

meydÀn  (a) Alan:127a/3,165a/15, 166b/6,104b/17, 127a/3, 127a/04, 142a/19,120a/13, 

165a/13,139b/7,139b/12,127a/6,087b/15,156a/14 

 

meyl (a) Eğilim:133b/2, 134a/18, 135a/15,134a/6, 134a/7, 134a/8, 135a/15,135b/1, 136a/5, 

136b/11,86b/5,134a/3, 137a/11,135a/8,134a/13 

 

meymûn  (a)  Bereketli, uğurlu. Kuvvetli. Kutlu:108b/10 

 

meyòāne  (f)  Şarap içilen yer, içkievi:125a/01,124a/12 

 

meyve  (f) Meyve:144b/15 
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meyyit   (a) (Mevt. den) Ölü. Cansız. Ölmüş:98a/14,100b/5, 101a/16, 103b/15,101a/10, 

103a/1, 103b/18,103b/9,91b/4, 91b/18,104b/6099a/2, 99b/5 

 

mezāyıú  Dar ve sıkıntılı yerler:131b/11 

 

meze (f) Eğlence, alay, lâtife:124b/1 

 

mı,mi  Soru edatı:88a/4, 90b/9, 91a/12, 91b/10, 95a/10, 95b/4, 98a/6, 98a/9, 99a/19, 99b/2, 

100a/10, 101a/6, 104a/19, 107b/13, 107b/16, 110a/2, 110a/13, 111b/17, 114b/2, 118a/5, 

118b/14, 120a/14, 122a/6, 128b/8, 129a/16, 131a/10, 137a/2, 141b/4, 146b/13, 154a/4, 

156a/17, 161b/1,132b/3, 135b/6, 136a/14, 136a/15, 166b/3, 95a/1, 100a/9, 103a/19, 109a/7, 

110b/04, 110b/12, 118b/14,141b/07,094b/11, 097b/04,097a/17, 086a/19,  087b/12, 087b/19, 

89a/5, 90b/16, 91a/8, 91a/9, 91b/1, 94a/5, 94b/13, 95a/1, 97b/8, 98a/8, 98a/17, 99b/1, 99b/18, 

99b/19, 104b/8, 104b/17, 105a/8, 106a/18, 106b/11, 107b/9, 110a/19, 117a/18, 117b/4, 

117b/16, 123a/10, 127a/14, 127a/15, 130a/2, 137a/17, 141b/8, 145a/5, 145b/7, 147a/10, 

157a/2, 159a/12, 164b/1,123a/18, 134b/13, 135b/3, 135b/7, 165b/6,163a/7, 90b/18, 103b/10, 

146b/8,126b/6,101b/1, 89a/6, 100a/2, 141b/14, 121a/12, 123b/7, 111b/11, 111b/17, 118b/10, 

121a/1, 121b/4, 91b/15, 158b/7 

 

Mıãır Kuzey Afrika’da yer alan bir ülke, Mısır:162b/7,112a/13 

 

miómān   (a) Konuk:151a/13 

 

Mihr (özel isim)94a/18, 94b/13, 94b/14, 94b/16, 98b/8, 98b/16, 100a/10, 100a/12, 

93b/14,86a/1, 87b/10, 88b/5, 88b/7, 89a/3, 89b/16, 90a/7, 90a/9, 91b/2, 92a/9, 92b/1, 93a/13, 

93b/7, 93b/8, 93b/11, 98a/12, 98b/2, 98b/19, 99a/9, 99b/1, 99b/2, 100a/1, 100a/5, 100b/5, 

100b/7, 101a/9, 101a/15, 101a/16, 101a/17, 102a/4, 102a/6, 102a/8, 102a/18, 102b/3, 102b/5, 

102b/11, 102b/15, 105b/6, 105b/13, 105b/14, 107a/13, 107a/19, 108b/1, 108b/3, 108b/8, 

108b/14, 109a/1, 109b/6, 110a/6, 110b/2, 110b/14, 111b/4, 111b/7, 112a/1, 112a/3, 112b/7, 

118a/7, 145b/18, 146b/1, 147a/12, 147b/4, 147b/18, 148a/14, 148b/18,91b/4, 92b/19, 95a/1, 

98b/3, 98b/4, 100a/8, 101a/18, 102b/2, 103b/10, 108a/18, 108b/13, 109a/4, 111a/10, 

111a/14,110b/4, 108a/9, 110b/7,103a/12, 103a/14, 106a/5,102a/3, 108a/14, 111a/16, 148a/3, 

146a/15, 91b/13, 93b/10, 94a/11, 94a/16, 94a/17, 94b/19, 96a/5, 98a/14, 98b/7,98b/1, 98b/11, 

99a/3, 99a/8, 99a/16, 99b/4, 100a/6,104a/11, 108b/11, 110b/18,104a/9, 104b/10,104b/8, 

108a/13,94b/18,110a/10,111b/16, 148b/1, 142b/19 

 

mikdār  (a) Parça, ksım, değer, derece: 95b/16,88a/18, 106a/4, 114a/18, 118b/10, 119b/17, 

122a/17, 139b/17, 152a/15, 157b/13, 158a/4, 160a/4, 162a/19,160a/4,114b/1, 151b/5, 156b/2, 

168a/15,111b/5 

 

mil   (a) Yol kenarına dikilen dikilitaş: 132a/19, 137b/11 

 

mināre  (a) Yüksek, ince yapılı kule: 86b/5, 120a/2 
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minnet   (a) İyiliğe karşı duyulan şükür hissi:130b/19,142b/17 

 

minvāl  (a) Tarz, yol, suret şekil:108a/5 

 

misafir  (a) Konuk:135b/4, 144a/14,120a/19,120b/8 

 

miåāl (a) Örnek:158b/17, 138a/1,86b/6 

 

mislü (a) Benzer, eş:  147a/7 

 

misúal  (a) Bir buçuk dirhemlik eski bir ölçü; bugün yalnız kıymetli taşları vb. ölçmede 

kullanılır:113a/07 

 

mizÀn  (a) Terâzi, ölçü âleti:139a/08,166b/17 

 

mu‘Ànaka  (a)  Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma:148a/14 

 

mu‘Àmele  (a) Bir kimse veya topluluğa karşı olan davranış, tutum, bir yolda davranma,  

kullanma:95a/5 

 

mu‘cize    (a)  İnsanların benzerini yapmakta aciz kaldıkları olağanüstü iş:118b/8, 117a/10 

 

mudara  1. Beceriksiz. 2. Şöyle böyle, önemsiz:142b/18 

 

muêḥik  (a) İslam tiyatrosunda güldürücü sözler söyleyen ve hareketler yapan sanatçı:97a/2 

 

muóabbet  (a) Sevgi, sevme, sohbet:130a/14, 144a/17,163b/13 

 

muóāfaôa  (a) Koruma:156a/4 

 

muóāl  (a) İmkansız:134a/18 

 

muḫālefet (a) Karşı düşüncede olma:86a/3, 168a/12,112a/15, 149b/14, 149b/16, 168a/9, 

168a/13,162b/16,128b/12 

 

muhaãabet (a) Hesap işler:106a/14 

 

muòÀlif  (a) Uymaz, karşı, zıt, benzemez, aksi olan:136a/12 

 

muhayyā   (a) Yüz, vech:144b/2 

 

muḥib (a) Seven:101b/9, 151a/12 

 

muókem    (a) Sağlam, sağlamlaştırılmış:118a/1 
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muòliã   (a) Hâlis olan. İhlâsı kazanmak için gayret gösteren, samimi ve itikadı doğru 

olan:16b/7 

 

muḳābele  (a) Karşılık:90b/1, 134a/18,132a/13 

 

muúābil   (a) Bedel, karşılık: 165a/15, 165b/2 

  

m. ol-  Karşı, karşıda bulunan: 128a/1, 165a/1, 165a/15, 165b/2 

 

muḳāddem  (a) Önceden: 90a/10, 139b/16 

 

muúadder  (a) Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan:125b/16 

 

muúaddim  (a) Giriş, önsöz, önceden, evvela:163b/8 

 

muḳārrer   (a) Kararlaştırılmış, kesin:93a/14, 134b/19,151b/2 

 

muḳayyed  (a) Kayıtlı, bağlı: 101b/8, 133b/8 

 

Mukbil   (Özel İsim) :148a/11,161a/5,86a/16, 86a/18, 86b/4, 108b/10,148a/13, 148a/16, 

148b/14, 148b/16, 161a/10, 162b/6,108b/8 

 

mum (f) Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya parafin dökülerek 

genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma aracı: 99b/6 

 

munùazır   (a) Hazır:123b/10, 159b/4 

 

muraããa‘   (a) Değerli taşlarla süslenmiş:120a/3 

 

murÀd     (a)  İstek, arzu:161a/1,90a/5, 109a/4, 109a/17, 110a/6, 110a/7, 111b/2, 112a/10, 

133a/1, 149a/16, 165a/4, 165b/3,94b/17, 99b/19, 103a/9, 110a/13, 112b/7, 113b/4, 142b/14, 

155a/16,109a/5,150a/11,150a/9,89a/7, 127a/13,109a/17,107b/8, 111b/17,135a/14, 146a/8, 

149a/13, 86a/10,129b/16,106b/11,107a/18,165b/5, 100a/1, 116a/11, 113a/13, 123a/8, 

130b/16,145b/14,133b/9,104a/8,146a/3,109a/2,126b/5 

 

murdār    (a) Pis, kirli, iğrenç:97b/19 

 

masóara Maskara, soytarı:112a/5 

 

muãÀóabat     (a)  (Sohbet. den) Sohbetler, konuşup görüşmeler:132b/13,124a/19, 106b/03 

 

muştu  (a) Müjde, müjdelik:154b/14,159a/15 

 

muṭi‘ (a) İtaatli, terbiyeli, isyan etmeyen:89a/8,89a/7, 110a/10 



204 
 

Muttalib  (özel isim)  132a/3, 126a/19 

 

muôāyaúa  (a) Sıkıntı, darlık, parasızlık:116a/3 

 

muze (f) Çizme :135a/7 

 

muzi   (a) Işık veren parlayan parlak:144a/10 

 

mübÀrek   (a) Mübarek:88a/10, 137a/17, 159b/16,108b/10,131a/18, 160b/12 

 

mücevher   (a) Elmas işli, elmaslı:131a/16 

 

mücevveze  (a) Eskiden başa giyilen resmi kavuk:121b/16 

 

müddeí (a) Dava eden, bir savda bulunan (kimse), savlayıcı, davacı:163b/17 

 

müft (a) Bedava, beleş :118b/12, 121b/15, 156b/1 

 

mühr  (a) Mühür:  162b/1, 143b/7, 142b/13 

 

müjde (f) Sevindirici haber: 146b/3, 160b/5 

  

m. eyle-  Mutlu haber vermek: 130b/14,  

 

mükāfāt    (a) Bir hizmet ve iyiliğe karşı edilen iyilik:90b/1 

 

mülk (a) Bir devlet ve hükümdârın emir ve idâresi altında bulunan memleket, bir devlet ve 

hükümdârın ülkesi:125b/9 

 

mümtÀz  (a) Seçkin:145b/15 

 

münādi   (a) Kamuya duyurulmak istenilen şeyleri yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan 

kimse:126b/17, 164b/16 

 

münāfıú  (a) Nifak sokan, ikiyüzlülük eden, ikiyüzlü: 143a/12,163a/19,102a/11 

 

münāsib  (a) Uygun, yerinde:107a/8 

 

münāvere (a):97b/1 

 

müncer   (a) Bir yana doğru çekilip sürüklenen:123b/17 

 

müntażır  (a) Bekleyen, gözleyen:164a/4 
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müntehÀ   (a) Niyet bulmuş; bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece, son kerte:111b/6 

 

mürüvvet  (a) İnsanlık, iyilik:90b/12, 118a/16, 128b/9, 128b/18 

 

MüslimÀn ,MüslümÀn  (a) İslam dininden olan kimse:127b/7,102b/3, 102b/4, 128a/3, 129a/2, 

129a/6, 130a/11, 130a/15, 130b/9, 133a/8, 133a/9,92a/6,130b/9, 133a/16,159a/6, 151b/1, 

161a/10,144a/10 

 

müşāvere    (a) Danışma: 134a/3, 145b/4, 164b/3, 102a/2 

 

 m. it- Danışmak: 123a/13,  

 

müşerref  (a)   Şereflenmiş, şerefli. Herkesce kıymetli:132b/9, 149b/7 

 

müşkil   (a) Güç, zor:150a/14,121a/11,167a/10 

 

müşt  (f) Avuç, yumruk: 158b/16, 99b/18 

 

müşteri  (a) Satın alan, alıcı:102a/4 

 

müte‘ayyin  (a) (Ayn. dan) Karar verilmiş:151a/16,153a/17,132a/10,89b/13, 87b/17,114b/7 

 

müte‘āl  (a) Yüksek, yüce:134b/9 

 

müteġayyir  (a)  Mügayir olan. Birbirine zıt olan:145b/16 

 

müúerrer   (a)  Tekrarlı. Tekrar olunmuş. İki veya daha fazla aynısı yapılmış:144a/4 

 

müyesser   (a) Kolaylıkla ortaya çıkan, gerçekleşmek: 98b/12 

 

 

N 

 

nÀ  (f) Olumsuzluk eki:106a/18,152a/13,155b/12,118a/4, 126b/14, 127a/9,118a/5,158b/5, 

151a/13,121a/10 

 

nÀ-bekār  (f) Hayırsız, yaramaz, müfsit, kötü hareket sahibi:92a/4, 114a/7,87a/6, 122a/2, 

122a/7,118a/6,122a/10,106a/10,87a/16, 125b/1,105a/15 

nāḥaḳ (f-a) Haksız:92a/2 

nāmurād (f-a) Muradına ermemiş:98b/9 

 

nādim   (a)Yaptığı bir davranıştan pişman olan (kimse):90a/11 

 

nÀgÀh (f) Ansızın:139a/8,115b/5, 123b/10 
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naúdi   (a)Parasal:160a/9 

 

nakş   (a) Nakış, desen:95b/8, 142a/4,144b/8 

 

nām  (f) Ad, adında, adlı, ün, şöhret:132a/2,132a/9, 140a/8, 160b/18, 161a/5, 

126a/13,149a/16,164b/5,127a/13,132a/6 

 

Na‘mān (özel isim)100b/8 

 

namÀz  (f) Namaz:99b/16 

 

nāmdār (f) Ünlü, namlı:131a/5 

 

nāme (f) Mektup, kitap:111a/4, 111a/8, 126a/8, 127a/12, 143b/18, 149a/15, 162a/17, 

163a/18,162b/2,164a/15,109b/13, 113a/12,126b/1,165b/7,163b/18,126a/16,163b/9,126a/17, 

162b/8, 163a/19, 163b/1 

 

nān (a) Ekmek:168a/15 

 

nār  (a) Ateş: 90b/18, 94a/19,97b/16, 122a/11, 144a/3, 156a/19, 157a/3, 157b/9, 162a/1 

 

na‘ra (a) Haykırma, bağırma: 152b/2, 158b/12,155b/8,152b/11, 137a/6,137b/14, 137b/16, 

137b/18,152b/14, 156a/9,127a/5,141b/1, 141b/7, 141b/11,153b/14,140b/19, 139b/2, 137a/8, 

141b/10, 153b/12,141b/7,155b/12, 156a/16 

naãıl Nasıl, ne şekilde:104b/13, 114a/7, 115a/19, 161b/16, 165a/17,120b/17, 135b/2 

 

naãīb   (a) Pay, hisse:113a/6 

 

naãióat  (a) Öğüt, nasihat:128a/18, 146a/17,162b/12 

 

 n. it- Öğüt vermek, nasihat vermek: 162b/12, 94b/10 

 

nÀz (f) Cilve, eda:147b/5, 115b/4 

 

naẓar (a) Bakış, bakma:86b/8, 89b/2, 104a/16, 109b/12, 119b/12, 127a/3, 138a/16,165/a12 

 

n. it- Bakmak: 86b/8 

 

nÀzenin  (f) Nazlı, narin:97b/4 

 

ne Ne, hangi, hangi şey:86a/4,86a/15, 90a/12, 90b/10, 90b/19, 91a/2, 91a/14, 91a/18, 

91a/19, 92b/7, 93a/2, 93a/9, 93b/16, 94a/5, 94a/17, 94b/18, 96b/2, 096b/14, 97a/8, 98a/5, 

98a/10, 98a/12, 98b/2, 98b/11, 99a/16, 99b/17, 99b/19, 101a/7, 102a/1, 102a/19, 102b/11, 

102b/13, 102b/14, 102b/19, 103a/5, 103a/17, 103b/14, 104b/15, 105a/2, 106a/11, 106a/16, 
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106b/9, 107a/7, 107a/18, 110a/2, 110a/4, 110a/12, 111a/13, 112a/1, 112b/8, 112b/10, 

113a/18, 113b/13, 114a/11, 114a/18, 114b/3, 114b/7, 114b/18, 115a/1, 115b/3, 116a/8, 

116a/9, 116a/12, 116b/13, 117b/11, 118a/14, 118b/12, 119a/16, 119b/7, 120b/3, 120b/18, 

121a/2, 121a/6, 121a/8, 122a/1, 122a/6, 123b/12, 124b/12, 125a/3, 125b/6, 126a/6, 126b/13, 

127a/17, 127a/18, 127b/1, 127b/10, 128a/17, 128b/11, 132b/2, 132b/3, 133a/4, 133a/11, 

133a/12, 133b/14, 134b/13, 135b/4, 135b/16, 136a/17, 139b/3, 139b/5, 140b/8, 141a/9, 

141b/14, 142a/7, 142a/19, 142b/15, 146a/9, 146b/11, 149b/9, 150a/15, 151a/19, 151b/1, 

151b/3, 151b/4, 151b/17, 152b/6, 152b/10, 153a/14, 154a/1, 154b/7, 154b/16, 155a/10, 

155b/13, 156b/2, 156b/12, 157a/5, 157a/7, 157b/2, 158a/12, 159a/9, 160a/5, 160a/9, 160a/14, 

160a/16, 161a/19, 161b/11, 162a/17, 162a/19, 163a/6, 163a/17, 163b/5, 163b/12, 164a/5, 

165a/9, 165a/19, 167b/15, 88a/5, 88b/1, 92b/12, 92b/13, 92b/17, 93a/5, 97b/7, 98b/10, 

100a/3, 104a/9, 104a/19, 106b/1, 109a/2, 110a/1, 110a/9, 110b/7, 110b/8, 111a/11, 111a/18, 

112b/2, 113a/16, 113b/18, 116b/2, 121a/12, 121a/13, 133b/3, 134b/2, 137a/2, 137b/6,140a/1, 

153b/16, 126b/5,101b/2, 117a/15, 142b/3, 149b/8, 161b/5,165b/5, 87a/17, 90a/7, 95a/14, 

97b/9, 105a/16, 160a/15,134a/10,162a/1,161b/11,116b/13,129a/14,93a/2,103b/9,158b/5, 

87a/14, 113a/3, 120a/18, 143a/18,157a/6,157a/8,117b/5,142b/1,140a/9, 160a/14, 141b/12, 

88a/8, 126b/6,124b/10,114a/1, 122b/3, 149a/17, 164a/19,112b/12, 122a/4,114a/1, 107a/16, 

91a/15,122b/2,136b/5,87a/2,113a/13,123a/10,133b/6, 159b/6,134b/15,87b/14, 155a/15 

157b/6,156b/9,135b/10,128b/6,104b/19, 105b/15, 106a/10, 130b/8,115b/2,143a/7,90b/9 

 

Nebî (a) Peygamber, nebi:116a/5 

 

nedāmet (a) Pişmanlık :116a/12 

 

neden Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin:99b/11,  

133b/3,92b/15 

 

nefes   (a) Soluk:121b/11,137b/13,135b/11 

 

nef‘i (a) Çıkar ile ilgili faydacı, menfaat, kâr:114b/8 

 

nefs (a) Nefis, can, kendi:  94a/2,94a/2,129a/15 

 

nehir Irmak: 132a/14 

 

nem Havada bulunan su buharı:150a/13 

 

nemek  (f) Tuz:168a/16 

 

nerdbān (f) Merdiven:90a/8,96a/7,96b/16 

 

nerímān   (f) Pehlivan, yiğit, cesur:166b/17 

 

nesl  (a) Zürriyet, nesil:123a/2 
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nesne Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje:86a/5, 92a/18, 

96a/12, 97a/5, 119a/14, 138b/14, 139b/4, 145b/12, 147b/18, 159a/5, 160a/16, 161a/15, 

167b/7,133b/6,114b/8 

 

nev (f) Yeni, taze, körpe:121a/1 

 

 n.-cüvān  Genç delikanlı :134b/5, 123a/17,134b/5 

 

nevāle  (a) Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık:119b/18 

 

nevÀòt   (f) Okşama: 132a/12, 107a/1 

 

 n. eyle- Okşamak: 132a/12 

 

neyzen   (f)  Ney üfleyen: 138b/10 

 

nezîr (a) Halkı doğru yola yöneltmek için gözdağı vererek korkutan:108b/10 

 

nıãf   (a) Yarım, yarı:145a/8,136b/18 

 

nice Nasıl, kaç, ne kadar, hangi, birçok:87a/8, 87a/9, 88b/12, 90a/14, 90b/1, 91a/10, 92a/2, 

92a/8, 93a/12, 93b/18, 94a/15, 95a/2, 95a/7, 96b/2, 100a/5, 100b/4, 101b/16, 102b/7, 103a/7, 

104b/3, 104b/14, 105a/5, 106a/7, 106b/4, 107a/10, 107a/17, 108a/3, 110a/15, 110a/17, 

112b/5, 112b/11, 113a/4, 114a/13, 114a/15, 116a/11, 117a/5, 117a/7, 117b/17, 119b/4, 

122a/9, 122a/10, 122b/6, 124a/1, 124a/7, 124a/10, 124a/17, 124b/18, 126a/7, 132a/14, 

133a/10, 135b/15, 136b/8, 137a/4, 139b/7, 139b/11, 140a/18, 140b/3, 140b/9, 140b/10, 

141a/11, 141b/17, 141b/19, 142a/2, 142b/2, 145a/19, 146b/7, 146b/12, 148b/17, 149a/1, 

150a/10, 150a/16, 152a/17, 152b/4, 155a/1, 155b/14, 156a/11, 157b/17, 159a/7, 159b/8, 

160a/18, 161b/9, 162b/14, 164b/4, 165b/1, 165b/6, 167a/4, 167a/8, 167b/10, 94a/12, 

141a/3,155b/8,111b/12, 127a/15 

 

niçün Niçin, neden:87a/11, 93a/16, 95b/11, 101a/8, 102a/15, 107b/14, 110a/9, 111a/19, 

114a/14, 114a/19, 116a/17, 118a/6, 123a/13, 124b/18, 127a/9, 128a/2, 129a/18, 133a/15, 

134a/15, 136a/14, 137b/7, 140b/1, 141a/6, 142b/17, 145b/8, 145b/12, 155a/3, 155a/15, 

156b/7, 159b/6, 164b/10, 165b/2, 168a/13, 87a/6 

 

nidā (a) Ses:118b/2, 126b/17, 164b/16 

 

Nigar    (Özel isim) 148b/18,105b/14, 108b/3,109b/3, 147b/4,90a/9, 94b/16,98a/12, 98b/16, 

100a/10, 101a/16, 102a/18, 108b/14, 109b/6, 109b/18, 110a/6, 118a/7, 122b/10, 147a/12, 

147b/18,100a/8,93b/8,98b/4,98b/8,145b/18,108b/1,110b/14,90a/7, 108b/8,110b/2 

 

Nihāl  (Özel isim) 163b/16 
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nihÀn (f) Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan:138b/15 

 

nihÀyet  (a) Son, sonuç:112a/3,86a/7, 89a/5, 128a/13, 131b/6,119b/12, 136b/1, 143a/16, 

143b/11,134a/10, 146b/7 

 

nikÀó (a) Nikâh:122a/1, 146b/1,122a/3 

 

n. eyle- Nikâhlanmak: 146a/15 

 

ni‘met (a) İyilik, yiyecek, içecek:132b/19, 149b/4, 149b/10, 167a/19,88a/3, 91a/5, 132b/15, 

158a/7 

 

nire, nere  Nere:136a/7 

 

nişÀn   (f)  İz, belirti:159b/19,96b/15 

 

nitekim   Hakikaten,gerçekten:163b/17 

 

niyāz (f) Yalvarma, dua: 117a/2,115b/10 

 

 n. eyle- Duâ etmek:  117a/2,115b/10 

 

niye Niçin, neden:88b/1, 88b/2, 91b/11, 114a/14, 117b/7, 145b/5 

 

niyet (a) Niyet, maksat: 89b/16, 130a/17 

 

 n. eyle- Çekişmek, kavga etmek:  89b/16, 130a/17 

 

nize   (f) Mızrak, süngü:127b/3, 128a/7,127b/2,128a/6, 127b/2,88a/12 

 

n’la Ne olmak, nolmak:130b/18, 133a/19,140a/1 

 

n’ola Ne olur:106b/2, 128b/1, 128b/11, 87b/13, 97a/10, 98a/17, 99a/11, 144a/13, 144a/18, 

144b/6, 149b/18, 150a/3, 150b/10, 151a/15, 151b/2, 153b/3, 160a/3, 161a/8,164a/4, 164b/14, 

165a/5, 165a/8, 124a/2, 125b/13, 131b/3, 132a/5, 135a/4, 108b/2,168a/13, 168a/18, 

99a/1,107b/6, 109b/2, 110b/15, 111b/2, 111b/9, 112a/6, 112a/17, 112b/18, 115a/3, 140a/15, 

116a/3, 121a/1, 121b/5, 122a/8 

 

noḳãān (a) Eksik, kusur, hata:102a/12, 102a/13,92a/17 

 

nöbet (a) Sıra ile yapılan görev, iş: 97a/12 
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nur (a) Işık, ziya, nur:94a/19, 122a/11, 144a/3, 156a/19, 157a/3, 157b/9, 162a/1,104a/7, 

104b/10, 126b/19, 132b/8, 133a/4, 133b/6, 133b/11, 134a/17,146a/5, 146a/14, 163b/16, 

90b/18, 97b/16 

 

nūş (f) İçki, işret: 94b/2, 101b/19, 145b/19 

 

 n. it- İçmek:  94b/2, 101b/19, 145b/19 

 

Nūşīrevān  (Özel isim) 133a/12,168a/16,104b/18, 107b/17,107a/17, 120b/6,146a/5, 86a/1, 

87a/2, 88a/9, 88a/19, 89a/9, 89b/7, 89b/12, 91a/11, 91b/9, 92a/9, 94a/12, 102a/15, 133a/6, 

168a/5,126b/2,129a/8,162b/2,101a/4,90b/10,145b/18, 165b/3,143a/3, 132a/2 

 

nuùú (a) Nutuk, konuşma:163b/3 

 

nüzūl  (a) İnme: 132b/15, 167a/18,149b/4 

 

 

O 

 

o Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz: 90b/13, 100b/5, 118a/3, 120b/19, 147b/7, 93a/1, 

100b/1, 121a/14, 105b/15, 120a/6, 146a/1, 151a/11,120a/11, 143a/5, 143b/9, 145b/5, 145b/19, 

146a/2, 146b/16, 147a/18, 149a/2, 149b/4, 149b/9, 153a/4, 154b/3, 90b/2, 113b/17, 137a/5, 

142b/4, 145b/4, 155a/4, 155a/6, 157a/7,106b/9, 145a/3, 150b/11,167a/2, 167b/3, 

105a/19,101a/18,96b/18,134a/17 

 

oà-  Elini gezdirip avuçla sıkmak:139b/19,140a/1 

 

oġul Erkek evlat:122b/3, 146a/6, 108a/3, 121b/9, 121b/13, 122a/17, 123a/7, 124a/11,  

132a/3, 132a/9, 143a/19, 144b/2, 144b/3, 149a/8, 160b/17, 160b/19,124b/9,102b/05, 105b/3, 

144a/13, 145b/6, 163b/19,130a/6,89a/4, 94a/12, 101a/8, 111a/7, 168a/7,87a/2, 111a/15, 

122b/14, 145b/16,121a/12 

 

oġlan    Erkek çocuk:124a/13,124b/3,135b/6 

 

oġuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı:120b/8 

 

oú  Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk:138b/12, 138b/13, 

138b/16, 138b/19, 139a/4, 139a/6, 154a/14, 138b/18 

 

oúu-  Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi 

anlamak:126a/17, 163b/2,163b/19, 168a/7,108b/4,149b/12,99a/3 

 

ol O gösterme sıfatı:86a/8, 86b/18, 87a/3, 87b/8, 88a/11, 90a/12, 90a/13, 90a/16, 90b/11, 

90b/12, 90b/13, 91a/16, 91b/12, 91b/16, 91b/17, 92a/3, 93b/5, 94a/12, 96a/17, 96b/5, 96b/6, 
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96b/15, 97a/1, 97b/16, 97b/17, 98a/9, 98a/19, 99a/6, 99a/15, 100b/11, 101b/10, 101b/12, 

102a/6, 102b/13, 102b/15, 103a/19, 104b/6, 104b/15, 105a/14, 105a/17, 105b/1, 105b/4, 

105b/7, 106a/10, 107b/6, 109b/11, 109b/12, 111b/19, 112a/4, 112a/10, 112a/17, 113a/2, 

113a/6, 113b/6, 113b/7, 113b/14, 114a/4, 114a/17, 114b/1, 114b/5, 114b/6, 115a/1, 115a/7, 

115a/12, 115b/6, 115b/8, 115b/9, 115b/11, 115b/19, 116a/2, 116a/4, 116a/14, 116a/15, 

116b/9, 116b/18, 117a/8, 118a/3, 118a/6, 118a/14, 118b/6, 118b/8, 118b/12, 119a/1, 119a/11, 

119a/18, 119a/19, 119b/1, 119b/10, 119b/17, 119b/19, 120a/1, 120a/7, 121a/8, 121b/9, 

121b/14, 121b/15, 121b/18, 122a/4, 122a/16, 122b/4, 122b/6, 122b/12, 123a/16, 123a/17, 

123b/2, 123b/5, 123b/10, 124a/3, 124a/9, 124a/15, 124b/4, 124b/11, 124b/12, 124b/16, 

125a/1, 125a/5, 125a/18, 125b/2, 125b/4, 126a/7, 127a/13, 127b/7, 128b/3, 128b/17, 129b/10, 

130a/5, 131a/5, 131a/12, 131a/18, 131b/1, 132a/2, 132a/5, 133b/14, 133b/16, 133b/19, 

134a/1, 134a/13, 134b/9, 134b/17, 134b/19, 135a/2, 135a/15, 135a/19, 135b/12, 135b/14, 

135b/17, 136b/14, 136b/18, 137a/11, 137a/13, 137b/11, 137b/14, 137b/16, 138a/17, 138b/2, 

138b/10, 138b/15, 139a/7, 139b/12, 140a/4, 140a/14, 140a/16, 140b/2, 141a/8, 142b/10, 

142b/11, 143a/5, 143a/7, 143b/9, 143b/14, 145a/8, 145b/15, 146a/12, 146a/16, 146b/4, 

146b/9, 147a/6, 147b/8, 147b/9, 147b/10, 147b/12, 148a/3, 148a/8, 148a/12, 148a/17, 

148b/10, 148b/13, 148b/19, 149a/16, 149b/16, 150b/2, 150b/4, 150b/9, 151a/4, 151a/6, 

151a/8, 151a/9, 151b/9, 152a/7, 152a/8, 152a/18, 153a/1, 153a/15, 153b/11, 153b/13, 155a/8, 

156a/4, 156a/12, 156b/16, 157a/8, 157b/14, 157b/15, 158a/1, 158a/3, 158b/2, 158b/19, 

159a/10, 159a/11, 159b/4, 159b/7, 159b/9, 159b/12, 160a/4, 160a/7, 160a/13, 160b/2, 160b/6, 

160b/15, 160b/19, 161a/5, 161a/7, 161a/11, 161a/13, 161a/14, 161a/15, 163b/19, 164a/8, 

164a/10, 164a/17, 164a/18, 164b/5, 165a/2, 165a/10, 165b/1, 165b/9, 166a/12, 166a/14, 

166a/15, 166a/17, 166b/1, 166b/12, 167a/11, 168a/8, 168a/10, 103a/9,147a/13,133b/19, 

118b/12,139a/8,106b/8,107a/6,89a/8, 101b/1,149a/8,87b/8,115a/13, 98b/8, 139b/1 

 

ol- Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak, olmak:95a/1, 98b/3, 103a/10, 

105b/12, 106b/14, 106b/17, 117a/8, 120b/9, 124a/15, 124b/12, 125a/2, 126a/3, 132a/3, 

134a/15, 134b/08, 135a/15, 135b/7, 136a/6, 138a/2, 142b/12, 144a/12, 151b/11, 152a/7, 

152a/14, 152a/15, 152b/1, 154b/19, 160a/17, 164a/7, 167b/9,136a/13, 161a/12,153b/13, 

121a/18,115a/15,93a/6, 124b/4, 134a/7, 134a/8, 154b/11,102a/13, 150b/12,150b/13, 86a/11,  

89b/11, 90a/1, 90b/2, 90b/4, 90b/6, 91b/3, 92a/6, 92b/5, 93a/1, 93b/18, 94b/4, 94b/6, 96b/2, 

96b/17, 98b/15, 099b/15, 100a/16, 100b/04, 102a/03, 102b/03, 103a/17, 105b/14, 105b/16, 

106a/12, 106b/4, 109a/7, 113b/7, 116a/7, 116b/01, 119a/04, 119b/06, 119b/08, 122a/09, 

122b/06, 122b/12, 124a/01, 124b/05, 124b/06, 126b/19, 127a/19, 127b/14, 128a/12, 131b/4, 

132b/5, 133a/8, 133b/12, 134a/02, 134b/19, 135a/2, 136b/9, 138b/15, 140b/5, 140b/8, 

140b/10, 140b/11, 141a/7, 142a/13, 143b/19, 147b/9, 148b/8, 148b/12, 148b/17, 149b/2, 

151b/5, 151b/17, 153b/6, 153b/8, 153b/9, 155a/1, 155a/17, 156a/2, 156a/11, 157b/9, 159a/15, 

161b/9, 161b/17, 162b/9, 162b/14, 163a/11, 163b/4, 165a/1, 165a/10, 165b/6, 166a/12, 

166b/6, 166b/19, 168b/6,124a/7, 124a/2, 125a/7,132a/12, 136a/17,130b/18, 129a/12, 

93b/4,97b/8, 142b/14,86b/17, 89a/2, 90a/2, 90a/4, 95a/15, 99a/18, 104b/4, 114b/12, 119a/9, 

124b/1, 125b/16, 130a/12, 130a/15, 130b/9, 131b/14, 140b/17, 141a/3, 142b/13, 145a/10, 

151a/16, 152b/18, 159b/8, 160a/18, 162b/18, 163a/1, 164a/6, 165b/2, 166a/16,96b/18, 

107a/3,98a/6,91a/8, 129b/3,110a/3, 110a/15, 111b/1, 111b/15, 113a/19, 113b/9, 114a/11, 

117b/14, 119b/4, 121b/14, 132a/2, 139a/13, 139a/16, 139b/8, 141a/3, 145a/14, 146a/11, 
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146b/2, 148a/14, 154a/4, 165a/16,139b/16,108b/13, 152a/18, 156a/6,123b/12,116b/4,101a/16, 

105b/17, 103a/5,147b/9, 153b/10,129a/15,92b/18,88b/3,146b/18,130a/5, 145b/12,91a/13, 

122b/10,99a/4,119a/1,101a/13,159b/4,104a/15, 104b/19, 105b/11, 113a/11, 114a/9, 114b/10, 

119b/2, 120a/7, 120b/11, 134b/18, 145a/16,91a/14, 107a/3, 117a/2, 164a/16, 91a/9, 

122a/6,114a/14, 134b/3,1140b/18,103a/3, 119b/3, 120a/11, 125a/14, 146a/17, 

146b/12,86a/12,109a/16,133a/3,110b/11,106a/7,146a/7,130a/15, 133b/8,97a/13, 98b/12, 

104a/2, 115b/9, 117b/11, 119a/6, 125a/15, 137b/6, 144a/10, 154a/3, 155a/5, 

86b/18,101a/5,131a/1,91a/3, 130b/19, 154b/13,114a/17, 147a/4, 147b/16,93a/17, 

160a/2,117b/12,123a/17, 123b/3,129a/2,167b/14,113b/5, 133a/4, 136b/2, 159b/11, 

163a/19,86a/14, 139b/8,95b/13,145b/13, 164a/2,135b/10,93a/10, 137a/9, 138a/12, 92a/18, 

97b/18, 102b/11, 104a/12, 104b/2, 111b/11, 111b/19, 112a/5, 112a/8, 112b/10, 114b/8, 

114b/19, 118b/12, 118b/17, 122a/8, 125b/01, 128a/5, 129a/5, 131a/12, 132b/3, 133b/10, 

134b/12, 136a/1, 136a/11, 140a/9, 145b/17, 146a/10, 151b/1, 155b/18, 157b/19, 159b/10, 

164a/5, 167b/8, 167b/13,129a/4, 167a/8,95b/11, 107b/15,159a/5,124b/10, 126a/6, 148b/9, 

152a/12, 154a/16,149a/2,130a/7,127a/19,130a/8,120a/2, 136b/15, 137b/12, 146b/7, 147b/17, 

155a/4,148a/15,129a/8,90a/6, 98b/3, 105b/16, 106a/18, 134b/2, 146b/14, 167a/8, 

153a/12,105a/15,86a/14, 87b/9, 91b/14, 95a/18, 95b/2, 96a/6, 98a/1, 98a/16, 106b/5, 107b/15, 

108a/12, 109b/10, 109b/19, 110b/5, 110b/16, 111b/13, 115b/3, 116b/6, 118a/15, 121b/19, 

127a/16, 128b/1, 130a/8, 131a/19, 134b/7, 141b/9, 144a/17, 147b/13, 148b/4, 156b/1, 

159b/17,101b/8,101a/1, 113b/6,102b/6, 135a/8, 136a/1, 137a/15, 139a/12, 145b/17, 

145b/18,111b/14, 151a/13, 153b/3,111b/14, 112b/3,94a/19, 101a/1, 128a/4, 131b/6, 134b/15, 

168a/14,149a/12, 168b/7,116a/13, 128a/10, 129a/6, 131b/9, 141a/2, 145a/9, 153a/3, 153b/11, 

166a/8,103b/19, 104a/1, 133a/1,109b/14,151a/7,103b/10, 149b/1,119a/13,110b/10,86b/10, 

87a/7, 87a/10, 87a/13, 87b/8, 87b/16, 88a/13, 88a/17, 89b/8, 89b/14, 90a/11, 91a/17, 91b/6, 

93a/11, 93b/1, 93b/3, 93b/5, 95b/13, 95b/16, 100a/5, 100a/7, 100a/13, 100b/5, 100b/16, 

101b/17, 106a/4, 106a/11, 106b/19, 107a/3, 108b/9, 110a/11, 111a/16, 115a/2, 115a/10, 

115b/10, 115b/11, 116b/16, 117b/15, 121b/2, 121b/16, 123b/18, 124a/14, 125a/17, 127a/1, 

127a/9, 128a/1, 129a/6, 129b/18, 132a/13, 132b/11, 133a/17, 133b/5, 133b/10, 134a/18, 

134b/19, 135a/8, 135a/09, 135a/10, 135b/4, 136b/9, 137a/13, 138b/5, 138b/11, 139b/5, 

140b/15, 141a/2, 142a/17, 143a/14, 143b/5, 145a/3, 146a/19, 146b/5, 147a/9, 147b/8, 148b/8, 

149a/10, 150b/5, 151b/6, 153a/5, 153b/17, 154a/18, 154a/19, 154b/3, 154b/8, 154b/12, 

155b/3, 155b/8, 155b/9, 156b/3, 156b/8, 156b/10, 159a/17, 160b/5, 163b/1, 164b/17, 165/a12, 

165a/1, 166a/3, 166a/9, 166a/11, 166b/13,86a/12, 86b/2, 87a/3, 89a/5, 90a/7, 91b/10, 93a/18, 

97b/19, 103a/7, 104a/19, 104b/3, 106b/11, 107b/2, 107b/9, 107b/16, 108a/7, 108a/18, 

108b/17, 108b/18, 109b/14, 111b/11, 112a/4, 112b/11, 114a/15, 114a/19, 115b/02, 117a/5, 

121a/14, 122a/10, 123a/10, 123b/17, 127a/15, 128b/9, 131a/10, 131b/11, 133a/10, 133b/8, 

134b/4, 135b/15, 136a/15, 136b/8, 138b/9, 139b/17, 140a/18, 140b/3, 141a/11, 141b/19, 

143a/5, 143a/18, 146b/10, 147b/12, 149b/17, 150a/14, 150a/15, 150b/14, 150b/17, 154a/17, 

155a/12, 155b/14, 158b/1, 158b/11, 164b/1, 167a/4, 167a/11,164b/1, 165a/17,128a/18, 

98a/5,127a/7,124b/13, 116a/12, 109a/5, 104b/3, 114a/13,93a/14, 95a/13, 95b/2, 111a/07, 

115b/3, 120a/18, 121a/18, 127a/15, 137a/3, 137a/10, 141b/8, 152a/17, 155b/17, 134a/19, 

107a/13,149a/19, 136b/13, 89a/14, 112a/10, 130b/13, 135b/18, 157b/1,93a/17, 117a/7, 

122a/10, 129a/8,114b/6, 114b/19 
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‘ayş ü ‘işret ol-: 89b/15, 145a/16 

ÀzÀd  ol-: 110b/16 

dal ḳılıç ol-:154a/19 

ġarḳ ol-:116b/16 

ġışş ol-:142b/13 

giriftār  ol-: 142a/13 

óacil ol-: 145b/11 

úÀdir ol-:105b/16, 125a/07, 133b/19, 

86b/18, 87a/14 

úafadÀr ol-: 152b/18, 166a/2 

ḳÀ‘il ol-:97a/13 

lerzÀn ol-: 147b/9 

muḳÀbil ol-  : 128a/1, 165a/1, 165a/15, 

165b/2 

peşimÀn ol-: 90a/11, 136b/9 

revÀne ol-: 113a/11, 137a/13, 157b/9 

ṣafada ol-: 130a/8, 153b/3 

süvÀr ol-: 108b/9, 111a/16, 115b/11, 

115b/19, 116a/4, 120a/2, 127a/1, 129b/18, 

135a/2, 135a/16, 141a/2, 165/a12,129a/5 

şÀd ol- 93a/11 

ùÀlib ol- : 134b/3 

tedÀrik ol-: 133a/5 

temÀşa ol-: 86b/2 

teslīm ol-: 86a/11, 86a/14 

vasıl ol-: 130a/7, 147a/13,109a/5, 122b/9 

ẓÀhir ol-: 153b/10 

żÀyi‘ ol-: 115a/2 

zebūn ol-: 113a/19, 113b/6, 117b/12 

zīr ü zeber  ol-:158a/15 

ziyÀde ol-:  90b/2, 97a/4, 125b/12, 128a/9, 

133b/10 

 

 

ola Acaba, belki, -mi acaba, ihtimal:87b/7, 92b/7, 93a/2, 94a/15, 94a/17, 94b/16, 95b/18, 

98b/11, 101a/7, 101a/10, 101b/10, 102b/19, 104a/3, 104b/14, 109a/11, 111b/12, 112b/2, 

115a/1, 116b/13, 118b/10, 120a/15, 123a/11, 126b/2, 128a/19, 129a/16, 130a/17, 133b/13, 

135b/3, 135b/5, 139b/3, 139b/5, 142b/4, 145a/13, 145b/7, 149a/1, 149a/18, 151a/6, 153a/9, 

154b/16, 155a/1, 160b/12, 164a/10, 164b/15, 168a/18, 168b/8,131b/12, 90a/5, 139b/8, 

150b/12,128a/19,102a/19, 109a/4, 109a/17, 114b/4, 145b/16, 146a/6, 149b/9,91a/12, 133a/5, 

159a/3, 168a/16,128a/4,109a/9,136b/4, 159a/6,132b/12, 104a/13, 129a/2, 145b/11 

 

omuz Omuz:104b/1,99b/11,124b/3,159a/14 

 

on  On: 108b/10, 111a/17, 121b/6, 123a/19, 125a/9, 129a/3, 139a/10, 143a/15, 145a/12, 

147b/7, 150b/19, 152a/15, 153a/1, 156a/7, 166a/1, 166a/8, 166b/17, 167a/5 

 

oñ-  Daha iyi duruma gelmek, mutlu olmak:122a/14, 92a/1  

 

onar- Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar 

duruma getirmek, tamir etmek: 121b/7 

 

ora O yer:151a/9,162a/3,161b/19,137a/5,103a/9 

 

orta    Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan 

yer:101a/10,148b/9,91b/8, 93b/15,141b/1,100b/7, 105a/9, 139b/04, 150b/19,150a/19,99a/15, 

142a/6, 158a/17, 165b/16, 166b/9 
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orusbu   Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, 

hayat kadını, fahişe: 97a/17 

 

‘Osman  (özel isim) 168b/8 

 

otaġ   Büyük ve süslü çadır:126a/12 

 

otur- Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde ağırlığı kaba etlere vererek bir yere 

yerleşmek, oturmak:140a/19, 139a/18,87b/15, 89a/2, 93b/16, 94a/10, 124a/13, 153a/8, 

131b/3,123b/18, 130b/4, 144b/14,86b/15,125b/18,98a/15, 156b/18, 161b/19, 130b/1, 086b/11, 

92b/4, 93b/11, 99a/2, 100b/17, 107b/19, 120a/10, 120a/17, 120a/19, 121b/14, 124a/13, 

134b/15, 153b/13, 162b/11,86b/9, 100b/14, 115a/10, 91a/9, 86b/10, 136b/7, 143a/1, 119b/1, 

121a/18 

 

ot Toprak üstü gövdeleri genelde yeşil renkli olan ve ikincil kalınlaşmanın olmadığı 

bitkiler:136b/14,119a/18 

 

otuz Otuz :123b/7, 125b/17, 130a/11, 153b/8, 156a/7 

 

oyuna gel- Aldatılmak:159a/14 

Ö 

 

ög- Yüceltmek, övmek:106b/3 

 

ögren- Bir şeye alışmak, bir şeyi alışkanlık durumuna getirmek:  96b/8 

 

ögret-  Bilmediği şeyi bildirmek:162a/14, 118a/3 

 

öksür- Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı sebebiyle akciğerlerdeki havayı birdenbire ve 

gürültülü bir sesle dışarı vermek :155a/14 

 

öküz Öküz: 156a/15, 157a/13,157a/10,159a/14,143b/14, 157b/1,156b/19, 157a/14, 157b/14, 

161b/6,157a/11,157a/18 

 

öl- Ölmek:93a/13, 101b/2,104a/9,141a/12,135b/12, 157a/19,91b/4, 102a/18,101a/18, 104b/3, 

94b/14, 98b/8,87b/19, 88b/10, 91a/1, 118a/15,89a/4, 88a/6, 101a/15, 94a/13,86a/8, 117b/12, 

102b/15,94b/16, 139b/6, 139b/12, 139b/15,143b/2, 104a/7, 105a/13,155a/5,103a/07, 104a/17, 

93b/10,139b/11,104b/2,103b/2,103a/4,91b/17 

 

öldür- Öldürmek:137a/8,101a/18,87b/19, 92a/2,123b/16,87b/18,143a/10, 143a/11, 158a/2, 

164a/1, 94b/13,140a/11,89a/18,87b/7,140a/2, 140a/8,91b/06,088a/1, 91a/7,91a/7 
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ölüm Ölüm:101b/16, 154a/18,90a/17, 136a/19,135b/6,136a/13 

 

 ‘Ömer  (Özel isim)  89b/12, 108b/12, 110a/1, 110a/4, 110a/10, 110a/14, 110a/19, 110b/9, 

111b/19, 113a/3, 114b/15, 115a/3, 115a/6, 115b/8, 115b/13, 115b/16, 116a/2, 116a/7, 

116b/16, 116b/19, 117a/10, 117a/13, 117a/15, 117a/18, 117a/19, 118a/14, 118b/2, 118b/4, 

118b/9, 118b/10, 118b/13, 118b/14, 118b/16, 118b/17, 118b/18, 119a/4, 119a/5, 119a/7, 

119a/16, 119b/04, 119b/7, 119b/9, 119b/13, 119b/16, 120a/4, 120a/6, 120a/7, 120a/13, 

120a/16, 120b/1, 120b/12, 120b/18, 121a/6, 121b/1, 121b/2, 121b/7, 121b/10, 121b/15, 

122a/1, 122a/7, 122a/12, 122a/13, 122a/14, 122b/5, 122b/6, 122b/9, 122b/12, 122b/14, 

123b/11, 123b/12, 123b/14, 123b/19, 124a/8, 124a/10, 124a/15, 124b/9, 129a/8, 129a/11, 

129a/17, 129b/5, 129b/9, 129b/15, 130a/2, 131a/13, 135a/4, 135a/12, 135b/16, 135b/19, 

136a/3, 137a/3, 137a/11, 137b/5, 137b/8, 137b/16, 139b/1, 139b/19, 140a/15, 140a/19, 

141a/5, 141a/8, 143b/5, 149a/8, 150b/15, 152a/10, 152a/12, 152b/15, 154b/8, 154b/14, 

155a/3, 155b/19, 156a/3, 159b/4, 159b/7, 159b/12, 159b/14, 160a/6, 160a/8, 160a/14, 160b/2, 

160b/4, 160b/11, 161a/4, 161b/1, 161b/2, 161b/14, 161b/19, 162b/7, 163a/4, 163a/7, 163b/04, 

163b/9, 167b/16,96b/14,142b/13,154b/13, 167b/12, 91b/19, 93b/13,92a/3, 94a/2, 94b/9, 

94b/15,95b/18, 96a/6, 96a/8, 96b/7, 97b/13, 97b/15, 97b/19, 98a/16, 98b/3, 98b/15, 99b/3, 

99b/9, 99b/14, 100a/4, 100a/17, 100a/18, 101a/3,136b/15, 137a/1,96b/6, 99a/2, 99a/5, 

99a/18,116b/17,110b/16, 114b/17, 118b/17, 156b/12, 163b/8,86a/2, 95a/12, 97a/12, 98b/1, 

100a/13,141a/19, 155a/14, 159b/5, 162b/10, 163a/2, 163b/14,98a/2, 100b/2,160a/06,111a/11, 

115b/12, 116a/16, 160b/6,95a/3,95a/2,160b/5, 161a/4,102b/19, 103a/7, 103a/18, 103b/3, 

103b/7, 103b/8, 104b/2, 104b/3, 104b/16, 124a/7, 124a/9, 124a/12, 124b/1, 124b/5, 124b/8, 

124b/13, 125a/3, 126b/12, 127b/18, 130a/14, 135a/12, 136b/11, 140a/2, 140a/6, 140a/10, 

140b/10, 142a/4, 142b/10, 155a/5, 155a/11, 155a/15, 155a/16, 156b/13, 156b/14, 159b/15, 

160a/3, 160a/19, 161a/8, 161a/11, 161b/11, 162a/2, 104a/16, 105b/9, 106b/7, 108a/19, 

142b/13, 086a/2, 91b/16, 95a/15, 95b/5, 96a/10, 97b/5, 98a/8, 98b/10, 98b/18,99a/7, 99b/18, 

100b/3, 100b/4, 102b/18, 123b/19, 124a/2, 126b/12, 131a/1, 131a/16, 126a/9, 162b/1, 97a/3, 

105b/8, 107a/8,124a/16 

 

‘ömr (a) Yaşam:108b/8, 108b/9, 110a/18, 121a/10,110b/19,110a/7, 110b/2, 116a/9, 

110a/14,94a/19 

 

öñ Ön, ön taraf:152a/4,127a/2, 127a/11, 86b/4,154b/9,129b/12, 132a/14, 141a/13, 

165a/14,92b/13, 163a/12, 163a/14,96a/3, 125b/18, 161a/7,126a/12,86a/17, 100a/3, 153b/18, 

158b/1, 158b/13, 162a/7, 166a/13, 166a/18, 151b/7,153a/1, 154a/7,144b/6, 137b/14,103b/9, 

104a/6,113a/11,156b/18, 157a/11,130a/10,129a/2, 163a/5,91b/4, 162b/11,158b/3,115a/12, 

122b/5, 159a/14, 167a/16,141a/19,108b/11, 109b/7, 121b/6,121a/4, 146b/19, 166b/14, 

166b/16,135b/7 

 

önce  Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman:140a/13 

 

öp- Öpmek:98b/5, 132a/11,110b/19,147a/18,147b/2,105b/9, 107a/1, 118a/19, 147a/17, 

147a/18, 167b01,147b/6 
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öregi  Örgü:161b/19  

 

ördek Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu :120a/12 

 

ört- Kapamak, örtmek: 93b/12,99b/12,151a/2, 151a/3 

 

öt- Kuş veya böcekler, değişik tonda ses çıkarmak:147a/2 

 

öte  Bulunulan yere göre karşı yanda olan: 119b/11, 137b/08, 150b/17, 152a/04, 

157b/13,103a/03, 128b/01, 130b/05, 132b/06, 134a/05, 167a/15, 125b/08,153b/07 

 

ötüri Sebep bildirir, dolayı, bir şey yüzünden:136a/19,133b/3,106b/1, 133b/7,87a/19, 91a/5, 

145b/19, 146a/1 

 

öyle  Onun gibi olan, ona benzer:95a/2, 106b/6, 108b/18, 113b/9, 117b/2, 117b/18, 125b/14, 

128a/11, 128b/1, 130a/17, 133a/14, 134a/15, 135b/19, 137a/3, 139a/12, 139b/13, 140b/10, 

152a/3, 152b/03, 154a/11, 155b/17, 158a/14, 158b/16,92a/3, 104a/11, 158a/1, 102b/1 

  

‘özr   (a) Bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret: 105b/3,112a/10,143a/13, 

129b/6,129b/04,167a/12 

 

‘ö. dile- Özür dilemek: 105b/3 

 

 

P 

 

pÀdişāh (f) Hükümdar, melik: 120a/3, 164a/7,161a/1, 161a/3,097b/2, 164a/8,162a/14,122a/5, 

164a/11,120b/4,107b/7,131b/16 

 

pāk (f) Temiz: 148b/16 

 

 p. eyle- Temizlemek:148b/16 

 

pÀre (f) Parça, kısım:166b/14,98b/6, 107b/3, 108a/5, 108a/15, 109a/12, 110a/5, 120b/6, 

120b/13, 120b/14, 154b/3, 168a/8,157a/14, 143b/3, 112a/13 

 

p. p. Parça parça: 138b/3 

 

parmaḳ  Parmak:98a/3 

 

paşa Sivillerle askerlerin ileri gelenlerinin bir kısmına verilen resmi ünvan:95b/2 

 

pÀy-ı mÀl  (f) Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş:87a/13, 90b/6 
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pāy-ı taót  (f) Başşehir, başkent: 164b/7,167b/2,168a/17 

 

pāye (f) Basamak,merdiven basamağı:163a/7,145a/12 

 

peder   (f) Baba, ata:144b/4,109a/11,108b/6,109a/6,109b/3 

 

pehlüvān  (f) Boylu boslu ve güçlü kimse:124b/17,125b/13,126a/6,165b/2,120a/4,153a/14, 

157b/17,153a/12,130b/15,88a/15,105b/19, 87b/3,164b/7, 168a/17 

 

pek Çok, ziyâde, gâyet:93a/13, 93b/9, 93b/18, 98b/2, 98b/5, 98b/14, 102a/14, 103a/12, 

106a/3, 116b/6, 129a/10, 150a/13, 157b/4,91b/12, 96b/12 

 

pelīd (f) Pis, murdar:87b/6,106a/3,118a/1,154b/18 

 

pençe    (f) Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları, pençe: 159a/4,138a/18 

 

pertÀv (a) 1. Atılma, sıçrama. 2. Uzağa düşen ok:152a/6 

 

perest (f) Tapan:90b/17 

perver  (a) Büyüten, yetiştiren, besleyen, koruyan, eğiten:99a/14 

 

pes (f) İmdi, bu hâlde, binânealeyh, “şimdi”:88a/5, 126a/4, 162a/8, 167a/2 

 

püser  (f)  Oğul:162b/7 

 

peşimÀn  (f) Pişman, nadim:90a/11,89a/14, 91a/14, 164a/16,136a/3 

  

p. ol-Pişman olmak, nadim olmak: 90a/11, 136b/9 

 

peşkeş  (f) Özellikle hükümdarların birbirlerine yolladıkları ya da hükümdarlara sunulan 

armağan: 132b/18, 168a/3,132b/16 

 

peydā, peydāh  (f) Ortada, açıkta: 95b/7, 97a/5, 133b/12 

 

p. it- Ortaya çıkmak: 95b/7, 125a/14 

 

peyk  (f) Haber ve mekup getirip, götüren:91a/16 

 

peyker  (f) Surat, yüz, sevgili:165b/17 

 

peymā    (f) Ölçen, ölçülü:127a/8 

 

pilav  Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılan bir yemek:120b/15,120a/13 
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pir (f) Koca, yaşlı kimse, ihtiyar: 107a/7, 157a/9, 157a/17,162a/9,123a/15, 162b/18, 

109a/8,121a/10,161a/15,133a/14,132b/10,132b/10 

 

pişir- Ateşte, fırında veya kaynayan suyun içinde tutup, yenecek hâle getirmek:99a/12, 

120b/14, 121a/5, 157b/15,121a/6, 121a/7, 100a/7, 99a/11, 129b/13 

 

pişmÀn  bk. peşimÀn  

 

piyāde  (f) Yaya:135a/16, 158b/9, 158b/14 

 

piyāle  (f) Şarap bardağı, içki kadehi:144b/18 

 

pūş (f) Örten, giyen:100b/16 

 

püfkür-  Püfkürmek işi:138a/8, 138a/16 

 

pür   (f) Dolu, çok, ziyade:107a/16, 153b/9 

 

püryān Tandırda susuz pişirilen kebap:144b/15 

 

püser (f) Oğul, erkek çocuk:126a/10 

 

püşte (f) Tepe, yığın:119b/11, 157b/12, 158a/5 

 

R 

 

rāò  (f) Zan, sanma. Kaygı, keder:147a/6 

 

rahat (a) İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur:145a/10, 168a/14, 145a/14 

 

raòş (f) Gösterişli güzel (at):151b/14,127a/8, 135a/1, 140b/9, 152a/3,137a/15, 137a/16, 

152a/2, 154a/18, 156b/3,135a/2,165a/13,128a/11,140a/14, 111a/16 

 

raòt (a) At takımı,Yolda lazım olacak şeyler:160a/7 

 

rām (f) İtaat eden, kendisini başkasının emrine bırakan, boyun eğen, birinin hükmü altında 

bulunan:128b/12 

 

rast (f) Doğru, düz, sağ:88b/04, 138a/14, 166b/15,102a/5, 141a/4,153b/8 

 

rÀvi(a) Rivayet eden, anlatan, hikaye eden:134b/18, 145a/17, 119b/9,131a/3, 140a/17, 147b/7 
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rÀyióa (a) Koku, güzel koku :115a/18, 115a/19 

 

re‘āya  (a) Halk:162b/12 

 

reftār (a) Gidiş, salınarak yürüyüş:87b/4 

 

renk (f) Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum: 133b/5,  

154a/16,105b/8 

 

reva (f) Lâyık, münâsip, câiz, “uygun, yerinde, yakışır”:  144a/5, 150a/4 

 

revÀne  (f) Yola çıkma: 114b/10, 119a/9, 125b/16, 131b/14, 140b/5, 162b/9, 162b/18, 164a/5, 

166a/16 

r. ol- Yola çıkmak: 113a/11, 137a/13, 157b/9 

 

rey (a) Görme, görüş:101b/11 

 

rıżÀ   (a) Razılık, memnunluk, istek:133b/1,167b/3,104a/11 

 

ri‘āyet   (a) Uyma, boyun eğme:149b/10,125a/7 

 

r. it- Uymak:149b/1, 167a/19,162a/10 

 

ricā (a) Dileyiş, dileme, dilek: 165a/3,109a/10 

 

 r. it- Dilemek: 88b/8 

 

rikāb   (a)  Üzengi, huzur, kat:  142a/3 

 

riòat   (a) Kayış yapımında kullanılan deri:160a/18 

 

rivāyet  (a) Nakletme, hikâye etme, söylenti:146a/12, 164a/9,97a/13, 97a/15, 108a/7, 112a/15, 

117b/14, 122a/12, 122a/16, 154b/8, 160b/17, 160b/19, 164a/6, 146a/12, 147b/19, 148a/1 

 

 r. eyle- Nakletmek, anlatmak: 123b/14 

 

riyÀżet (a) Perhizlik, aç kalma hali:119b/15 

 

rize rize  (f ) Parça parça, ufak ufak:139a/17, 153a/3 

 

rū(y) (f) Yüz, çehre:123a/2, 133b/5 

 

rub‘  (a) Dörtte bir, bir şeyin dört kısmından bir kısmı:109a/9 
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rūh  (a) İnsanda ve hayvanlardaki dirilik kaynağı, can:99a/17 

 

ruhsÀr (f) Yanak. yüz, çehre:92b/15 

 

Rum   (a) Anadolu:109a/11, 125b/8, 125b/9, 164a/6, 167b/9, 168a/13,109b/17, 167a/1, 

167a/14,164a/11, 166b/2, 167a/16, 168a/2,166a/19,164a/15,166a/18,168b/1 

 

Rûmî (a) Anadolulu:164b/8 

 

rūşen  (f)  Aydın, parlak, nurlu, ışıklı:144a/11 

 

Rüstem  (Özel isim)  101a/2, 123a/1, 129a/4,123b/5, 123b/6 

 

rüsvāy (f) Rezil, itibârsız, haysiyetsiz:97b/7, 98a/4, 100b/7,105a/6, 147b/17 

 

r. eyle- Rezil etmek: 105a/9, 106b/5, 147a/11, 148b/9 

 

rüzgār (f) 1. Yel, rüzgâr: 109b/2 

 

 

S 

 

sa‘Àdet  (a) Mutluluk:149b/19 

 

ṣabÀḥ (a) Sabah vakti, sabah:99b/16,89b/11,134b/19, 103a/3, 103a/17, 111b/15, 121b/19, 

135a/1, 145a/14, 146a/17,126b/18,125a/14 

 

ãabr (a) Sabır: 94b/10, 94b/19,99b/12, 93a/19, 94a/11, 115b/5,166a/6,103a/1, 103b/13, 

111b/8, 112b/10, 121a/5, 125a/14, 139b/2, 143a/4, 146b/7, 146b/12, 147a/12, 

147a/13,119b/1,112b/2 

 

 ã. eyle- Beklemek, sabretmek: 94b/15 

 

ṣaç  Baş tüyleri, saç:88a/12, 108b/17 

 

ãaç- Yağdırmak, harcamak: 134b/1 

 

ãadā (a) Ses:116b/5, 116b/9,137b/15,155b/10 

 

Sa‘dān   (Özel isim) 155b/7,165b/19 

 

sade Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz:160a/11 

 

ãadr   Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi:144b/11 
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ãaf  (a) Sıra, tertip, dizi:127a/2, 165/a12 

 

ṣafÀ  (a) Gönlün şen olması:95a/7,90b/5,89b/15, 109b/14, 127a/2, 132b/11, 143a/1, 153b/3, 

145a/3, 130b/4,133b/7,110a/18,123b/5,153a/9, 130a/8,130a/6,105b/11, 119b/2, 122b/9, 

145a/16,106a/12 

 

ṣ.-da ol- Eğlenmek: 130a/8, 153b/3 

s.it- Safa etmek: 106a/18, 159a/17, 135b/17 

 

saà Sağ taraf, sağ yan:138b/19, 96b/16, 98a/16, 101a/1, 86b/7, 91b/14, 94a/12, 04a/19, 

95a/18, 96a/6, 101a/1, 101a/2, 101b/1, 102a/19, 89a/16, 97a/4, 96b/10, 96b/19, 131a/17, 

135a/11, 151b/16, 152a/11, 116b/12 

 

saġ Diri, canlı, hayatta olan:140b/14, 166b/1, 141a/11 

 

saàır  (a)Küçülme, küçük olma:137b/3 

 

ṣaġlıḳ  Sıhhat:98b/5,94b/14, 133a/14,125b/3,157a/4 

 

ãaóÀn  (a) Derinliği az olan kap:120b/15,120b/19 

 

ãaóīó (a) Doğru, gerçek:103b/2, 142b/11, 95a/12,95a/1 

 

ṣÀḥib   (a) Bir şeyi elinde bulunduran, melik:87a/12, 120b/19, 128b/9,122a/17 

 

äÀḥibḳırān  (f) Muzaffer hükümdar: 87a/17,88b/13,95a/3,088a/08,86b/13,86a/9, 125a/4,   

108b/6, 108a/6, 108a/10, 109a/8, 109a/19, 110b/07, 111a/19, 111b/6, 130b/3, 130b/10, 

130b/13, 130b/19,108a/17, 111b/15,131a/7, 131b/1, 168a/8,155a/15, 168a/4, 124b/14, 

142a/9,136a/14, 136a/15, 136a/17, 145a/11, 149a/12, 149b/6, 152b/7, 153a/10, 159b/6, 

160b/12, 165a/3,163a/1,140b/4,120b/5,122a/5,108a/3, 108a/5,160b/8, 149b/13,133a/15, 

161a/8,137a/10,125b/4,126a/13,167a/6,111b/8, 132a/1 

 

ãaórÀ (a) Çöl, kır, düz yer: 138a/9, 119b/12, 132a/16, 137b/14, 166a/12,157b/13,136b/14, 

139b/4,137b/18, 161a/13, 114b/9 

 

Sa‘id  (Özel isim) 144b/17 

 

sÀ‘ir (a) Diğer, başka, gayrı:121a/7, 129b/13,138b/14, 161a/6,135a/13,151b/6, 154a/6, 

165b/19,108b/13, 158b/2,160a/12,131b/13,160b/11 

 

ãaúa Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse:115a/12 

 

ãaúal   Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü:158b/19, 97b/14 
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ṣaḳat Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, engelli, özürlü:97b/19,134a/11,134a/2 

 

ãaḳın  İhtiyatlı, temkinli ol, kendini koru anlamında kullanılan bir ad. Asla:123a/17, 167b/14, 

107b/7, 150a/12, 88b/10, 92a/13,161b/7, 136b/1 

 

sāki    İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse:144b/16, 121b/14,122b/8 

 

ṣÀkin (a) Durgun, dingin:93a/2 

 

ãakla- Görünmesine engel olmak, ortalıkta bulundurmamak: 113b/2,104a/14, 117b/17, 123b/16, 

104b/9,162a/1,119b/15,148a/11,111a/6,148a/7, 148b/13, 93b/9, 93b/8 

 

ãal- Serbest kılma, bırakma, koyuverme:107b/7,152a/9, 111a/12, 113a/17, 127a/18, 

163b/3,148b/5, 156a/3, 156b/8, 157b/13, 92a/9 

 

ṣalıvir- Serbest bırakmak, koyuvermek: 158b/13,122a/13, 097b/12 

 

ãalıú Ucunda kısa zincirlere bağlı birkaç demir yuvarlağı bulunan sopadan ibaret eski savaş 

âleti, gürz:129a/6 

 

ṣ. ur- Gürz vurmak: 129a/6 

 

sālim (a) Sağ, esenlik içinde, sağlam:152a/11 

 

ãalla- Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirme: 115a/11 

 

salṭanÀt  (a) Sultanlık; padişahlık, hükümdarlık:92b/8,100b/10, 107b/18 

 

ãalundur- Dikkate alma:123a/15 

 

Sām (Özel isim) 129a/4, 166b/16 

 

ãan-  Bir şeyin olabileceğine inanma, zannetme:166a/17, 112b/2,120a/4,161a/17,89a/4, 

101b/07,101a/11,89a/14 

 

saňa Sen zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi:105a/8, 105b/6, 109b/10, 112b/7, 

114b/19, 115a/14, 115b/6, 116a/7, 117a/14, 117b/5, 117b/7, 118a/12, 118a/18, 118b/12, 

119a/5, 121b/18, 121b/19, 94b/18, 109b/19, 111b/7, 116a/2, 116a/15,86a/1, 87a/1, 89a/14, 

89b/2, 90b/12, 91a/3, 99b/19, 100a/1, 102a/2, 136a/1, 136a/13, 136b/2, 142b/1, 146a/5, 

149a/19, 150b/6, 151b/17, 156a/17, 157a/6, 157a/8, 157a/19, 157b/4, 157b/6, 161b/16, 

164a/2, 164b/14, 165a/6, 96b/7 

 

ãan‘at   (a) İş, hüner, marifet, sanat:111a/13,97a/14 
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ãanç- Saplanmak: 151a/6,151a/5 

 

ṣandalye (i) Arkadan dayanacak yerleri olup kol koyacak yerleri olmayan hafif iskemle ve oturma 

eşyâsı: 101a/2 

 

ãanduḳ  (a) İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası:162a/4, 

105b/1,161a/19,161b/18,162a/2, 161b/4 

 

ãar- Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek:154a/3, 121b/16, 155a/13, 103b/5, 124b/6 

 

ãarb Dik, çıkması ve geçilmesi güç yer:158b/8 

 

ãarf Kullanma, harcama, yapma: 109b/13 

 

ãarı Sarı renkte olan:102b/6, 99b/6 

 

ãarıl- Kollarını dolamak, kucaklamak:138b/2,157b/8,128a/13, 158b/10,152b/16, 147b/6, 

94b/9,97b/12 

 

ãarımãaú  Zambakgillerden, toprak altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür 

bitkisi :121a/3 

 

ãarmala- Sıkı sıkı sarmak :103b/5, 124b/7 

 

ãarãar (a) Pek şiddetli ve soğuk rüzgâr:116a/13 

 

ãarãıl- Sarsma işine konu olmak:127b/13, 152b/3 

 

ãat-  Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek:151b/4,118b/14,156b/1 

 

ãaùıl (f) Kase,kap,kova:118b/6 

 

sarÀy (f) Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı: 89b/19, 99b/13, 

146b/17, 154a/6, 154a/9,91b/15, 95a/19, 95b/12, 95b/14, 98a/13, 108b/13, 129b/8, 144b/10, 

151b/9, 154b/13,154b/11,96a/3,88a/14,88b/14,96a/3, 111b/7, 144b/1, 86a/18, 94b/19, 95a/10, 

96a/5, 100a/5, 100b/13, 108b/5, 160b/16, 168b/1,108b/11, 132b/14, 149b/4, 150a/5, 150b/1, 

151a/11, 151a/13,93b/7,94a/16,105b/18, 129b/11, 144a/15 

 

sarḫoş  (f) Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan 

kimse:100a/19 

 

ãap  Bir aracı tutmaya yarayan bölüm:166b/10 

 

ãapan İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı: 138a/6 
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ãav- Yanından uzaklaştırmak:149a/17, 164a/19,123a/9,107b/8,127a/14,142b/15 

 

sa‘y (a) Çalışma, çabalama, gayret gösterme: 90b/1, 91a/3, 109a/3,127a/16, 164a/3 

 

 s.‘y it-Çalışmak, çabalamak, gayret göstermek: 90b/1, 91a/3 

 

ãayd (a)  Av. Avlanma, ava gitme:119b/1 

 

sāz (f) Müzik aracı, çalgı:145a/2 

 

sāzende   (f)  Sazcı:145a/1 

 

sebeb (a) Sebep: 149b/8,158a/3,109b/11 

 

sedd  (a) Engel, duvar, mâni, set:104a/5 

 

sefer (a) Yolculuk, sefer:  101b/14, 110a/3, 111b/1, 112b/3, 122a/3,163a/8,  

165a/4,157a/14,110b/17 

 

segir-  Koşmak, seğirtmek:152a/19, 154b/16, 155b/19, 159b/14,153b/19,117b/1, 103b/16,  

118b/4 

 

seóer (a) Tan yeri ağırmadan biraz önceki vakit:108a/19,165a/11 

 

sehl (a) Kolayca: 122b/13 

 

sehmnÀk  (f) Dehşet, korku:152b/02,153b/12 

 

sik- Rahatsız etmek, huzurunu bozmak:118b/19 

 

sükker  (a)  Şeker:133a/2 

 

sekiz   Sekiz:123a/5 

 

ãalā (a) Secde, secde ederek yapılan ibadet, namaz:133a/1 

 

selam (a) Selâm:99b/16, 104a/6, 108b/3, 116a/6, 165a/15, 93a/10, 100b/19, 115a/11, 86b/13, 

134b/17,144b/4 

 

s. vir- Selâmlamak:  128a/1, 163a/8,129a/17 

 

selamet   (a) Esen olma durumu, esenlik:114b/4, 115a/16,158a04 

 

selef (a) Bir yerde, bir işte, bir vazifede başka birinden önce bulunmuş kimse:167a/6 
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semere (f) Meyve, ürün:156b/1 

 

sen Sen ( teklik II. şahıs zamiri ):86b/19, 87a/11, 87b/10, 90a/16, 90b/10, 90b/16, 91a/7, 

92a/7, 92a/18, 94a/12, 94b/19, 97b/3, 98a/6, 99a/1, 101a/11, 101b/4, 102a/18, 105b/10, 

106a/14, 106a/19, 107a/13, 107b/3, 107b/4, 109a/3, 109b/4, 109b/8, 110a/10, 110a/16, 

110b/1, 114a/13, 116b/2, 117a/18, 117b/5, 118a/6, 118a/12, 123b/5, 125a/2, 129b/3, 130b/13, 

131a/9, 134b/11, 135a/4, 136a/17, 136a/18, 136b/7, 137a/4, 140a/13, 141a/10, 141b/14, 

141b/15, 142b/1, 148a/5, 151a/17, 155b/1, 156a/3, 159b/6, 166a/19,141b/3,107a/4, 117a/11, 

125b/4, 134b/1, 137a/2, 137a/5, 137a/17, 137a/18, 138a/4, 150b/9,107a/14, 109a/10, 111b/12, 

124b/17, 131b/9, 133a/7, 135a/3, 165a/3, 86a/7, 88b/7, 89a/5, 95a/12, 95b/17, 97b/11, 98a/17, 

101b/4, 101b/6, 105b/1,  108a/14, 110a/15, 110b/10, 110b/16, 114a/5, 118a/9, 118a/17, 

122a/8, 122b/3, 124b/19, 125a/4, 136b/1, 140a/10, 141a/16, 141b/15, 142b/15, 143a/8, 

153a/15, 153b/1, 155a/19, 156a/13, 158a/2, 159b/19, 163b/17, 164a/19,109a/08, 110a/07, 

157a/18, 157b/5,136b/2, 136b/4,102a/19, 110a/14, 146a/6, 158b/6,109a/17,145b/16, 

165a/8,137a/8,142a/11, 156a/18,107b/14, 114b/5, 117a/13,86a/6, 92a/10, 101a/9, 101b/13, 

105b/4, 109b/3, 119a/5, 138a/3, 141a/15,127a/6, 128a/5 

 

seóī (f) Düz, doğru:145a/6 

 

ser (f) Baş, uç:120b/5, 122a/5,128a/12 

 

serÀp   (f) Baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm:130a/13 

 

seròūş  (f) Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda 

olan, kafası kıyak:121b/16, 124a/14 

 

serkeş  (f) İnatçı: 87b/12, 125b/14 

 

sermed  (f) Ebedilik, daimi, sonsuzluk:90a/17 

 

server (f) Önder, lider, baş:  93b/18, 94b/11, 103b/11, 103b/13, 108b/3, 108b/4, 108b/7, 

109a/4, 109b/11, 110a/2, 110a/9, 110b/1, 111a/14, 113b/18, 114a/6, 115a/9, 115a/18, 116b/2, 

116b/11, 117a/18, 118a/1, 118a/11, 121b/18, 122a/4, 124b/7, 127a/11, 127b/3, 127b/14, 

128a/1, 128a/5, 128a/17, 128b/10, 128b/15, 129b/7, 130a/4, 131b/5, 132b/10, 132b/17, 

133a/17, 135a/5, 135b/19, 136a/9, 136a/19, 137b/9, 138b/1, 138b/15, 138b/18, 139a/6, 

139a/9, 141a/15, 142a/11, 142a/18, 144b/5, 145a/13, 145b/7, 149b/9, 151b/2, 151b/5, 

152a/13, 153a/9, 153b/1, 154b/1, 154b/4, 156a/1, 156a/9, 157a/1, 158b/3, 158b/17, 159a/8, 

160a/14, 160b/15, 163b/18, 167b/19, 168a/6,94b/5, 99b/17, 125b/5, 126a/4, 126a/8, 127a/7, 

127b/6, 128b/14, 129a/12, 131a/12, 131b/8, 141b/5, 144b/11, 148a/12, 154a/10, 162b/17, 

150a/3,147a/15,127b/2, 127b/11, 142a/10, 142a/17,158a/13, 90a/13, 130a/10, 137a/19, 

147a/8,151b/13,144b/12, 164a/14,160a/3, 123a/18,140a/5, 152b/9, 159b/14, 155a/9 

 

servi Akdeniz bölgesinde çok yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen, koyu yeşil yapraklı bir 

ağaç, andız:145a/6, 163b/16 
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sepişdür-   Saçmak:160a/12,160b/1 

 

ses  Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün:156a/9 

 

sev- Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek:136b/1,101a/9,101a/13,89a/17, 93a/13, 

141b/11,98b/6, 103a/12,101a/9, 101a/15,98b/2,136b/6,99b/1 

 

sevdÀ  (a) Aşırı ve güçlü tutku, istek:90b/14,135b/14 

 

sevgili  Sevilen ve âşık olunan kimse, dost, yâr, canan:148b/4 

 

sevin- Sevinmek: 105b/15 

 

sevinc  Sevinç duyma:159a/13 

 

seyf  (a) Kılıç:129a/6, 140b/12, 149b/12, 162a/16 

 

Seyf-i zū’l-Yezen (Özel isim) 149b/12,162a/16 

 

seyirci  Bir olayı gören, izleyen kimse, izleyici:166b/19,152b/4, 152b/5 

 

seyr (a) Seyir, yürüme, gezi, izleme:160a/18, 166a/7, 120b/11, 143b/1 

 

s. it- İzlemek:  119b/10, 150a/2, 152a/2, 160b/1,143b/9 

 

ãıçra- Ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya veya ileriye 

atılmak:138b/17,152a/4,152b/1,155b/3, 141a/1 

 

ãıġ-  Sıkmak:144b/17, 138a/7, 104b/1,147b/1, 96a/16, 102a/19 

 

ãıġır  Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı:157b/1 

 

ãık- bkz. ãıġ  

 

ãıúlet (a) Ağırlık, yük:144a/7 

 

ãınur Sınır, hudut:125b/9 

 

ãırıġ, ãırıú  Değnekten uzun ve kalınca ağaç:111a/8,129b/15 

 

ãırmalı   Sırma ile işlenmiş veya süslenmiş:147b/19 

 

ṣına- Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek:89a/6,102a/2 
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sırçala- Kızmak, sinirlenmek:86b/1 

 

sırr (a) Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan 

şey:92a/14, 93b/9,146b/5 

 

ṣıva- Sıvamak:99a/13 

 

siòr   (a) Büyü, büyücülük:107a/15 

 

sil- Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek: 147b/18,148b/10, 120b/18 

silÀó  (a) Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç:153b/9,152a/16, 

160a/7,152b/10,152b/19 

 

silk- Ânî ve kuvvetli bir hareketle sarsmak:97b/13 

 

sille  Açık el ile ve el ayası ile vurulan tokat:117b/18, 123a/12 

 

simak  (a) Bir şeyi yükseltip kaldıracak olan alet:158a/18 

 

Sim (Özel isim) 144b/17, 144b/16 

 

simurà  (f) Anka kuşu, masal kuşu:  137b09 

 

sine (a) Göğüs: 88b/14,147a/5 

 

sipāhi  (f) Atlı asker:141b/16 

 

sipāriş  (f) Ismarlama, bir şeyin yapılması veya gönderilmesi için emir verilme:122b/19 

 

siper (f) Kılıçla düşmanın kılıcını savuşturmak:127b/12, 152b/13, 152b/19, 153a/3, 154b/6,  

154b/7, 155b/7, 165b/14, 165b/17,154a/13 

 

sirke Birtakım kimyasal yöntemlerle hazırlanmış birleşiklerin ortak adı:155a/13 

sitāyiş  (a) Övme veya övgü:166a/15 

 

sitem  (f) Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık : 

90a/11 

 

siyÀh (f) Ak, beyaz karşıtı, siyah: 94b/3, 100b/15, 100b/16,155b/7,145a/7,93b/10, 98a/14, 

100b/13 

 

siyÀset  (a) Politika: 87b/15 
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Siyāvuş (Özel isim) 108a/3, 116b/17 

 

siz Çokluk ikinci şahıs zamiri:90b/17, 94a/19, 100b/19, 101a/16, 102b/07, 106b/10, 

106b/12, 109a/5, 114a/18, 116a/3, 118a/4, 120b/1, 120b/2, 121a/7, 126a/19, 126b/1, 126b/9, 

128b/6, 129a/18, 130b/2, 131b/6, 131b/10, 133a/9, 133b/4, 135b/10, 149b/17, 165b/4,087b/2, 

102b/10, 150a/1,108b/16, 127a/11, 127b/8, 149b/17, 165b/5, 165b/7, 168a/10,86a/4, 88b/5, 

88b/9, 88b/11, 90b/15, 91a/19, 95b/15, 97a/18, 101b/9, 102a/11, 102a/14, 105a/2, 105a/16, 

106b/14, 108b/1, 108b/3, 114b/3, 117b/9, 120b/8, 128b/11, 130b/12, 131b/7, 133b/7, 151a/14, 

160a/5, 164a/4, 167b/11,91a/7, 094a/18, 96b/4, 98a/01, 102b/17, 103b/13, 111a/19, 111b/3, 

125a/16, 131b/5, 135b/13, 153a/10, 158a/8,102a/4, 108b/07,144b/5 

 

sizüñ  Sizin (“siz” çokluk ikinci şahıs zamirinin genetif hâli ):91a/6, 95b/8, 102b/8, 104b/13, 

106b/9, 144a/11,110b/11, 132b/10,97b/14, 102a/7, 123a/7, 130b/17,143a/02,133a/19,128a/4, 

129b/1, 168a/15 

 

ãofra (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:  120a/11,132b/19,129b/11,129b/10 

 

ãoàan Zambakgillerden, yemeklere tat vermek için yumrusu ve yeşil yaprakları kullanılan 

güzel kokulu bitki:156b/19 

 

ãoġu-  Isısını hızla veya yavaş yavaş yitirerek soğuk duruma gelmek:102b/2, 98b/7 

 

ãoóbet  (a) Görüşüp, konuşma:110a/1, 133a/19,144a/8, 95a/8 

 

ãol  Sol taraf, sol yan:153a/12,116b/12, 151b/16, 139a/5, 152b/13,86b/7, 89a/16, 

97a/4,96b/10, 96b/11, 96b/19 

 

ãol- Rengini yitirmek, rengi uçmak:102b/7,145a/10,104a/8 

 

ãomun  (r) Yuvarlak ve şişkin ekmek:121a/3 

 

ãoň   Nihayet, netice, ahir, son:105a/6, 107b/13, 107b/14, 111b/19, 112a/8, 143b/4, 

98b/19,101b/12 

 

ãoñra Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı:124a/7, 123b/17,129b/11,103a/13, 

104a/10, 104b/19, 110b/16, 112a/10, 112b/8, 117a/4, 119a/2, 120b/2,136b/4, 146a/15, 146b/1, 

147a/11, 148b/18, 149b/11, 149b/17, 150a/14, 152b/11, 155a/9, 164a/16, 92a/14, 94b/7, 

94b/14, 130b/9, 133a/12, 136a/15,90a/6, 140b/3, 143a/5, 144a/7, 162b/10, 163a/18, 164b/11, 

165b/14, 167a/10,167a/13,87a/10, 87b/7, 89a/14, 90a/17, 91a/14, 091b/3, 91b/8, 91b/10, 

92a/16, 97b/2, 98b/9, 102a/1 
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ãor- Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek:111b/3,133b/3, 

106b/4,126a/4, 161a/6, 161a/16, 92b/11,124b/18,93b/17, 95b/9, 142a/15,115a/11, 93a/8 

 

ãoruş-  Birine sormak:132b/8,109a/1, 150a/7 

 

ãoú- Girdirmek, içeri koymak:104a/14 

 

ãoúaú  (a) İki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol: 154a/7 

 

ãovuḳ   Soğuk:113b/1, 93b/15 

 

ãoy-  Bir şeyin üzerindekini çıkarmak:120a/8, 160a/9 

 

sög- Sövmek, küfretmek: 157b/11,114b/16,98a/01,157a/6, 157a/8,157a/5,114b/16, 92b/16 

 

sök- Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip 

ayırmak:154a/11 

 

söv- bkz. sög-  

 

söyle Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: 91a/19, 106b/1, 107b/1, 108a/9, 124b/18, 

126b/8, 140a/9, 146a/4, 161b/2, 167a/9,93a/3, 106a/2, 111a/11, 120b/9, 121a/11, 128b/19, 

146a/18, 159a/7,136a/8,167a/3,118a/14,136b/9,97b/11,132b/5, 136b/1,86b/18, 89b/17, 

114b/15,92b/10, 93a/5, 87a/17, 93a/9, 94a/5, 122a/1, 126b/13, 157a/5, 157b/2, 160a/16, 

161b/11, 97b/10,136a/16,145b/7, 135b/4,117a/4, 94a/3,125a/1, 133b/4,106a/15 

 

söylen- Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek:148a/8,123a/14,91a/11 

 

söyleş-  Karşılıklı konuşmak, hasbihâl etmek, sohbet etmek:132b/5,160b/3, 165b/10 

 

söylet- Konuşturmak, söyletmek:89a/16 

 

söz Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi:86b/17, 89b/17, 93a/5, 104a/15, 

108a/1, 117b/4, 121a/11, 130b/8, 136a/13, 143a/1, 143a/2, 151b/8, 167a/14, 167b/3, 161b/16, 

124a/18, 145a/2,086a/19,88b/9, 92a/11, 94a/3, 136a/16, 142b/11, 145b/12, 146a/11, 167a/3, 

111b/9,145b/10,91a/10, 104a/13, 128b/19,108a/13,102a/11, 105a/5, 105b/4, 105b/5, 112a/7, 

118a/6, 142b/7, 142b/17,145b/8,106a/2, 136a/8,86a/7,111a/11,91a/17, 146a/6,142b/9, 145b/7, 

163a/19 

 

ãu  Su: 113a/9, 113a/15, 113a/16, 113a/17, 113a/18, 113b/8, 114a/2, 114a/6, 114a/9,  

114a/10, 114a/16, 114a/18, 114b/1, 115a/1, 115a/6, 115a/8, 115a/13, 115a/17, 115b/3,  

115b/6, 115b/9, 115b/12, 115b/14, 116a/2, 116b/18, 117a/1, 117a/9, 117b/1, 117b/9,  

118b/3, 118b/7, 118b/11, 118b/13, 119a/1, 119a/3, 119a/12, 119a/14, 119a/16, 139b/14,  



230 
 

158a/2, 163a/11,113a/19, 116b/9,115b/13, 115b/15, 116a/14, 117a/8, 117a/16,115a/19, 

114a/18, 114b/02,119a/18, 113a/9, 139a/14, 139a/17,114b/3, 114b/7, 115a/12, 116a/17, 

116b/2, 116b/8, 117a/1, 117a/3, 117a/14, 117a/19, 117b/3, 117b/8, 117b/10, 117b/15, 

118b/13, 119a/7, 132a/15,118b/9, 119a/6,132a/17,115a/15, 132a/17,117a/13,117a/11, 

119a/12, 135b/6 

 

su‘āl (a) Sorma:  103a/10,119a/13, 130a/6 

 

s. eyle-  Soru sormak: 100a/17, 124a/3, 124a/8, 124b/10, 125b/6, 132b/1, 132b/2, 

162b/4 

 

ãuç   Kusur, günah:106b/9, 125b/4, 162b/5,163a/13,153a/14,105b/3,129b/3, 87a/18,89b/2, 

88b/8,88b/17,108b/15 

 

sultan   (a) Buyruğu ile milletlere ve memleketlere hükmeden, padişah:96b/16,98b/5, 

119b/10,131a/9,126a/10,125a/18,108a/19, 111a/18, 115b/1, 115b/16, 116a/3, 116a/7, 121a/2, 

121a/4,114a/16 

 

ãumaú  Su kabı :118b/05 

 

ãun-  Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, arz etmek,göndermek, 

takdim etmek:153a/18,117a/01, 118b/18, 138b/12, 163b/01,126a/17,124b/01, 144b/19 

 

ãurat Yüz:117b/18, 142a/1 

 

ãuret (a) Görünüş, biçim:120a/2,106a/10,106b/8, 107a/8, 95a/16,91b/17,97a/9, 95b/12, 95b/19, 

96a/18,99b/14 

 

ãusuz  Suyu olmayan, suyu bulunmayan yer:113b/6, 114a/8, 114a/12, 114b/6, 114b/9, 

115b/10, 116b/6, 117a/12, 119a/18,124a/1,114b/11, 115a/9,115b/2,163a/10, 140a/5 

 

Sübóanallah “Allah’ı her türlü arazlardan, kusur ve ayıplardan ve eksiklerden tenzih ederim” 

mânasındadır:109a/19 

 

süd Süt:119b/18, 131a/13 

 

ãükūn (a) Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik:166a/11 

 

sükūt  (a)  Susma. Konuşmama:92b/11 

 

sünü Süngü:151a/04,138a/3 

 

ãüraói  İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.nden yapılan kap:144b/18 
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sür- Yönetip yürütmek, sevk etmek, önüne katıp götürmek:119b/19, 139b/6,137b/2,141b/13, 

121a/10,122a/2,121b/17, 125a/12,136a/2, 89b/10, 95a/12, 95a/15, 99b/15, 103b/9, 104a/4, 

109b/15, 124a/7, 127a/4, 127a/8, 128b/17, 138a/1, 141b/18, 148b/1, 152b/12, 153a/7, 155a/1, 

155b/11, 156a/5, 156b/15, 157a/10, 157b/11, 158a/16, 158b/4, 159b/5, 163a/2, 165a/13, 

165b/16,128a/13, 140b/7 

 

sür‘at   (a) Hızlılık, çabukluk:141b/1 

 

sürur  (f) Neşe, sevinç:139b/15 

 

süpür-  Bir şeyin, bir yerin üstündeki çer çöp, toz toprak vb. şeyleri süpürge, fırça veya başka bir 

araçla toplamak, temizleme:120b/18 

 

ãüvÀr  (f) Binmiş, binen:118b/16, 151b/6, 152a/12, 153b/11, 155b/8, 156b/3 

 

s. ol- Binmek: 108b/9, 111a/16, 115b/11, 115b/19, 116a/4, 120a/2, 127a/1, 129b/18, 

135a/2, 135a/16, 141a/2, 165/a12,129a/5 

 

Stefnos (Özel isim) 127b/4,123a/4, 125b/12 

 

Ş 

  

şād (f) Mutlu olma:89a/2, 90a/3, 91a/17, 93b/2, 100a/13, 106b/19, 135a/9, 142a/17, 

146a/19, 153b/7, 160b/5, 122b/11 

 

ş. ol- Mutlu olmak: 93a/11 

 

şādmÀn  (f) Sevinç:92b/1, 112b/1,89b/14, 133b/5 

 

şÀfi (a) Kanaat verici, inandırıcı, gönül ferahlatan:  95b/18 

 

şÀh  (f) Padişah:102b/5, 102b/12, 102b/17, 103b/17, 104a/2, 104a/9, 104b/6, 104b/7, 

104b/9, 104b/14, 104b/19, 105a/6, 105b/1, 105b/2, 105b/11, 105b/15, 106a/5, 106a/7, 

106a/12, 106a/13, 106b/4, 106b/16, 106b/17, 106b/18, 107a/1, 107a/10, 107b/1, 107b/12, 

107b/16, 107b/19, 108a/4, 108a/8, 108a/13, 109b/18, 111b/16, 112a/1, 112a/2, 112b/4, 

112b/13, 113a/5, 113a/12, 118a/10, 118a/18, 127a/12, 131b/16, 141a/6, 142a/5, 162b/14, 

86a/17, 86b/8, 87a/11, 87a/15, 87b/5, 87b/15, 88a/3, 88a/4, 88a/5, 88a/6, 88a/16, 88b/2, 

88b/12, 88b/16, 88b/19, 89a/4, 89a/9, 89a/15, 89b/16, 90a/3, 90a/18, 90b/3, 90b/5, 91a/9, 

91a/11, 91a/19, 92a/1, 92a/7, 92a/12, 92a/18, 92b/5, 92b/13, 92b/18, 92b/19, 93a/4, 093a/8, 

93b/14, 93b/17, 95a/9, 97b/2, 100b/13, 100b/18, 101a/6, 101a/8, 101a/15, 101a/19, 102a/13, 

112a/9, 116a/19, 120b/6, 123a/6, 126b/8, 126b/14, 127b/8, 130b/6, 132a/2, 132a/5, 132a/11, 

132b/6, 132b/13, 132b/14, 132b/16, 133a/3, 133a/11, 133a/12, 133a/16, 133b/05, 133b/09, 

134a/17, 134b/10, 142a/14, 142a/15, 142a/17, 142b/3, 142b/5, 143a/19, 143b/1, 144a/3, 

144a/13, 144a/18, 144b/3, 144b/6, 144b/10, 145a/11, 145b/6, 145b/9, 145b/13, 145b/17, 
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146a05, 146a/10, 146a/18, 149a/5, 149a/14, 149b/5, 149b/11, 149b/18, 150a/8, 150a/17, 

150b/6, 150b/15, 150b/18, 151b/6, 151b/8, 152a/16, 153a/15, 154a/9, 154a/17, 154a/19, 

155b/14, 156b/8, 162a/15, 163a/4, 163a/5, 163a/6, 163a/18, 163b/2, 163b/6, 163b/8, 164a/15, 

165b/6, 168a/7,86b/12, 86b/19, 87b/6, 90b/8, 93a/10, 100b/19, 127a/11, 132b/18, 133a/6, 

144a/6, 146a/14, 155a/17, 162b/2, 163a/7, 164a/1, 165b/6, 166a/19,164b/9,103b/14, 106a/1, 

106a/11, 106a/15, 106a/19, 106b/19,103a/6, 106a/16, 118a/4,106b/2,106a/9, 118a/13,100b/8, 

103b/16, 104b/5, 132a/1,93b/3, 94a/18, 94b/1, 132b/8, 143b/12, 143b/18, 144a/4, 144a/6, 

148b/19, 149b/2, 162b/11, 162b/13, 162b/15, 164a/9,132b/17, 87b/17, 107a/11, 109a/15, 

120b/2,102a/14, 161a/2,112a/14, 113a/12,152b/6,164a/12, 90b/9, 133b/8, 134a/14, 144a/12, 

144a/18, 145b/11, 146a/8, 167a/5,105b/18, 112b/18, 104b/7,150a/11, 154b/11,132a/9,92b/10, 

092b/13, 093b/13, 97a/10, 122b/18, 127a/17, 142b/12, 145a/17, 145b/4, 153a/11, 154a/6, 

154b/2, 156a/19, 158b/17, 160b/16, 160b/17, 161a/6, 161a/9, 162a/5, 162a/11, 162a/12, 

165b/7, 168a/6, 168a/17,168a/13, 87b/9, 94a/9, 150a/4,103b/11, 112a/19, 139b/16,88b/8, 

89a/17, 89b/4, 91a/16, 95a/7, 132a/19, 145a/19, 148a/2, 149a/3, 149a/15, 154b/5,92b/8, 

154b/4, 163b/1,102b/16, 107a/16, 133a/8,103b/3, 105a/2, 106b/3, 106b/6, 107a/6, 108a/09, 

112a/06, 112a/17, 90b/15, 92a/15, 93a/12, 101b/04, 102a/10, 145b/8, 168b/2, 167b/1, 107a/5, 

163b/18, 91a/15, 92b/2, 95a/5, 95a/10, 95a/16, 95b/2, 96a/5, 100b/13, 126b/4,146a/18, 

147a/12,88a/2, 92b/3, 95a/17, 97a/6, 97a/8, 97a/10, 97b/6, 97b/9, 163a/3, 163b/5,126b/6, 

149a/14,128b/11,126a/13, 120b/4 

 

şāhāne   (f) Şahlar gibi, harika:145a/12 

 

şÀhdāne  (f) İri inci tanesi:147a/6 

 

şÀhid (a) Tanık:141a/5 

 

şÀhîn  (f) Doğan çeşitlerinden olup av avlamak için eğitilip yetiştirilen avcı kuşlardan biri:109a/8 

 

şakı-  Şakır şakır edip ses çıkarma, bu şekilde çıkan ses ve nağme:147a/2 

 

şÀkird  (f) Öğrenci, çırak:103b/7,126a/11 

 

şaḳḳ   (a) Yarma, yarılma, çatlama:139a/12 

 

ŞÀm   (a) Suriye’de bir şehir:  162b/7, 93b/3 

 

şamaṭa  (a) Eğlence, gürültü:97a/16,99a/19 

 

şān (a) Şöhret, şan, durum, gösteriş: 133a/16,109a/18 

 

şarāb   (a) Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü 

içki, mey:155a/11,153a/19,122b/12, 141a/5, 155a/6, 155a/10,122a/18, 122b/5, 125a/17, 

124b/2,119b/14, 121b/6,124b/1, 155b/2 
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şaş- Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma 

gelmek, hayret etmek:138b/10,94b/0, 153b/17, 117a/7, 121a/1, 140b/7, 158b/12, 166b/2, 

141a/7 

 

şaşır-  Düşünmenin sırasını kaybedip yanılmak, ne yapacağını bilememek, hayrette 

kalmak:103a/5 

 

ŞaşmÀñ (Özel İsim) 141a/12 

 

şÀyed (f) Eğer, olabilir ki, belki:97a/9,101b/6, 130a/15, 135b/4,91b/16,168a/1 

 

şeb-hūn (f) Gece baskını:168a/1 

 

şehir (f) Şehir 154b/9,164a/13,152a/14,164b/17,149a/14,125b/7, 131b/17, 132a/17, 149a/6, 

153a/5, 155a/18, 156a/3, 162b/11, 163a/12, 167a/16, 144a/15, 151b/10, 159a/17, 

160b/15,149a/13, 162a/7, 98a/7, 125b/11, 132a/13, 132a/14, 144b/7, 168a/8, 135a/16, 

131b/15, 131b/16, 164a/7, 131b/18 

 

Şehmürd (Özel isim) 127a/12 

 

şehriyÀr (f) Padişah, hükümdar:89a/13,87a/18, 88a/7, 89b/5, 94a/11, 100b/19, 104b/12, 

107a/12, 133b/2, 134b/6, 106b/10,104b/13,111b/18,149b/18, 133a/6, 89a/13 

 

şehzāde  (f) Padişah çocuğu:132b/1, 132b/4, 144b/4,133b/3 

 

şeker (a) Şeker, tatlı: 99a/12,99a/10 

 

şekm (a) Sertlik, güç:125b/1,119a/1, 124a/16 

 

şekil  (a) Biçim:121a/15 

 

Şemmās (Özel isim)  164b/8,165a/8, 165a/13, 165a/16, 165b/7, 165b/11, 165b/13, 166a/19, 

167b/3,165a/15,165a/7,166b/4,166b/7 

 

şen Coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü:92b/1, 133b/5 

 

şerbet   (a) Şerbet:133a/2, 149b/11 

 

şergil (f) Askıntı, baş belası:127a/19 

 

şerif  (a) Fazîlet, cesâret, mânevî yücelik:148a/5,167b/2 

 

şermende  (f)  Utangaç, çok utanan, mahcup:107a/3 
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şerr (a) Kötülük, fenalık:86b/17, 91a/16, 163b/3, 134b/10, 92a/10, 134a/16, 144a/10, 

104b/15  

 

şetāret  (a) Sevinç, şenlik, neşe :160b/6 

 

şevú (a) Şiddetli arzu, çok istek ve heves: 148b/9 

 

şey (a) Nesne, şey: 86a/9, 111a/13, 121a/4, 121a/9, 160a/11 

 

şeyṭān  (a) Şeytan:90b/11,116b/3 

 

şiddet   (a) Sertlik, katılık:115a/17 

 

şikÀr (f) Avlama:138a/7, 138a/9,138b/4, 119b/2 

 

şimden   Şu andan:90a/6, 109a/3, 109a/5, 128a/5, 144a/6, 165a/19 

 

şimdi Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: 86a/19, 87a/8, 88b/9, 90a/13, 91a/10, 093b/17, 

97b/9, 97b/13, 98a/7, 102a/9, 102a/18, 102b/05, 103b/13, 103b/15, 103b/19, 104b/12, 105a/8, 

106a/7, 107b/2, 110a/16, 114a/15, 114a/17, 115b/18, 117a/6, 117b/9, 118a/8, 120b/5, 

121b/18, 122a/2, 122a/6, 122a/8, 122b/7, 124a/1, 129b/2, 131b/2, 141a/10, 141b/17, 142b/2, 

145b/19, 149a/13, 155b/4, 155b/13, 156a/10, 161b/15,94a/14, 131b/5, 131b/9,105b/5 

 

şir (f) Arslan:87b/10,156a/5,88a/19 

 

şiş  Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk:151a/4 

 

şiş- Şişmiş olan yer, şişlik:117b/13 

 

şitayiş   (a) Övme veya övgü:105b/11 

 

şive (f) Söyleyiş özelliği:147b/5 

 

şol Şu, o:87a/16, 89a/15, 96a/10, 97a/17, 97b/18, 98a/3, 98b/1, 114b/2, 115b/19, 116b/2, 

116b/18, 123b/19, 125b/1, 133b/2, 135b/14, 136a/9, 136b/17, 143a/4, 145b/10, 157a/15, 

157a/17, 159a/16, 159b/18, 159b/19 

 

şöyle Şunun gibi, şuna benzer biçimde:86a/5, 91a/8, 92a/13, 95b/10, 98a/1,104b/8, 110b/10, 

111b/1, 113b/19, 116b/1, 117b/10, 118b/18, 121a/19, 134b/5, 136a/7, 137b/14, 138b/3, 

139a/1, 141a/15, 143a/8, 143b/19, 144a/10, 148a/13, 152b/7, 154a/8, 154b/5, 155a/17, 

155b/8, 156a/2, 157a/1, 158b/12, 159a/15, 160a/15, 166b/8, 167b/4,143b/11, 138a/11 

 

şu Şu işaret sıfat ve zamiri:111b/6, 115b/13, 134b/1, 148a/15, 160b/12,119b/5,100a/2, 

93a/4, 097a/19, 157b/3, 104b/16 
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şunda Şurada, orada: 153a/11,118b/9, 124a/19 

 

şükr (a) Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme: 

119a/19,142a/12,141b/5,139b/7 

 

ş. it- Şükretmek: 152a/12, 152a/14,138b/15,140a/6 

 

şükūfe  (f) Açmamış çiçek, tomurcuk:144b/15 

 

şüphe (a) Kuşku, şüphe: 101a/16 

 

T 

 

tā  (f) Kadar:102b/2, 113b/14, 132a/13 

 

ta‘accüb  (a) Hayret, şaşkınlık: 92a/10, 92a/10, 93a/16, 97b/4,99a/5, 101b/14,106a/11,166b/13 

 

 t. eyle- Şaşırmak, hayrete düşmek: 119a/13, 135b/1, 115b/8 

 

ta‘allül   (a) Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma:145b/1, 112a/16 

 

ùa‘Àm (a) Yemek:119b/14, 120a/6, 120a/17, 120b/3, 125a/8, 140a/6, 158a/2,129b/6, 120a/10, 

121a/9,129b/13 

 

ùaban Harekete geçip bir yerden başka bir yere hızlıca gitmek:160a/6, 154b/14,124a/3, 

160a/13,105a/12 

 

tÀbut (a) Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç:103a/3,103b/5,103a/4,103a/2, 

103b/16, 104a/16,95a/19,100b/6 

 

tÀc  (f) Hükümdârların başlarına giydikleri süslü şey, tahtla birlikte hükümdârlık işâreti:161a/6, 

122b/9,162a/5,88a/13,166a/18 

 

ùaġ  Dağ:122a/15, 143b/3, 158b/4, 158b/7,155b/9, 158b/13,144b/9, 135b/9, 158b/8 

 

ṭaàarcıḳ   Dağarcık, keçi derisinden torba:160b/2 

 

ùaġıl-  Dağılmak:119b/3, 164b/13,121b/1 

 

taóammül  (a) Güç durumlara karşı koyabilme gücü: 135b/8, 135b/9 

 

 t. it- Tahammül etmek: 135b/8 

 

taóúîú (a) Hakikat, gerçek:113b/18, 095b/6, 103a/18, 153b/12,112b/7 
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tahin  Şekerle karıştırılarak helvası yapılan öğütülmüş susam:109b/8 

 

taḥsīn (a) Beğenme, güzel bulup taktir etme:100b/3 

 

t. it- Beğenmek, taktir etmek: 142a/17, 143b/5 

 

taḥt (f) Saltanat koltuğu, saltanat makamı:86b/8, 87a/9, 100b/10, 100b/14, 87a/10, 

91a/9,87a/12,132b/18, 146b/19, 148a/19, 151b/14, 162a/10, 164b/7, 168a/17,149b/10, 

160b/18,161a/3,161a/2,147a/2, 148a/10, 148a/18, 154b/11,162a/11, 162b/19, 148b/5, 147b/14 

 

taótgāh (a)  Başşehir, başkent:164a/7 

 

ùÀife  (a)Kabile, topluluk:119b/17,123b/10 

 

ùÀḳat  (a) Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman, kuvvet:157b/16, 150a/15, 

128b/9,114b/12 

 

taḳdīr (a) Değerlendirme, beğenme, Allah’ın buyruğu:101b/7 

 

ùāúı  (a) Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, 

yüzük, zincir gibi şeylerin tümü:144b/8 

 

tÀ’kīd (a)  Baskı yapma, güç verme:145b/9 

 

ùaleb  (a) İstek: 144a/12, 165a/13 

 

ù. it- İstemek: 144a/12, 165a/13 

 

ùÀli‘  (a) Talih:106a/18, 109a/19 

 

ùālib  (a) İsteyen, istekli: 134b/3 

 

 ù. ol- İstemek: 134b/3 

 

ta‘lim (a) Öğretim, alıştırma: 101b/10, 113a/10 

 

 t. it- Öğretmek, alıştırmak:101b/10, 108a/16 

 

tama‘ (a) Hırsla istemek. Doymazlık. Aç gözlülük. Çok isteme:157b/10 

 

tamam   (a) Bütün, tüm:95b/17, 146b/10, 149a/2, 151a/10,138a/15 

 

ùamla bkz damla:114a/10 

 



237 
 

tÀn  (a) Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir:99b/13 

 

ṭā‘n  (a) Hoş görmeme. Kötüleme. Birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etme:102a/14, 134b/4, 

91a/19 

 

tār u mār (f) Dağınık, perişan:166a/11 

 

taraf   (a) Taraf, yön:130b/10,86b/10, 93a/14,90a/3,92a/19, 156b/15,105b/11, 115b/8, 125b/5, 

136b/10, 139b/1, 149a/12, 150b/15, 150b/17, 153a/6, 162b/9, 166a/17, 168a/2,116a/1, 

159b/13,135a/17, 162b/7,123a/6, 127a/1, 132a/18, 135a/17, 164a/15,112b/13, 144a/5,135a/14 

 

ùarid Kovan, çıkartan, süren, tardeden: 127a/5 

 

tÀriò (a) Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz:143b/16 

 

ṭariḳ (a) Yol:91b/19, 106a/15 

 

ṭas (a) Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap:88a/10 

 

ùaş  Taş:138a/8, 138a/16, 155b/9,138b/2,132a/18,134b/1, 135b/8, 151a/7,151a/8, 152a/8 

 

ùaşı- Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme:124a/6,139b/15 

 

ùaşra Dışarı, dışarıya, dışarıda:138a/16,88a/12, 92b/6, 99b/14,91b/12, 110a/1, 111a/9, 

113a/2, 120b/1, 120b/11, 122a/9, 123b/8, 124b/6, 138a/8, 143b/11, 145a/5, 146b/10, 147a/5, 

152a/6, 154b/15, 155b/5, 164b/17,133b/14, 134a/10, 134a/11, 150b/5, 155a/19, 131b/18, 

103b/18 

 

ṭavar  İnek, öküz, katır, eşeğe verilen ad:134a/11,160a/2,134a/1,133b/19,118b/7 

 

ùavşan  Tavşan:144b/18 

 

ùavuú Tavuk:120a/12, 129b/09,120b/14 

 

ùaya- Yaslamak:138a/11, 138a/5, 138a/14 

 

ùayan- Dayanmak:113b/9, 147a/9, 153b/5 

 

ta‘yīn  (a) Ayırma, gösterme, belirtme:112a/9, 112b/19, 113a/1, 149b/14, 151a/7, 134a/4 

 

tÀz (f) Koşma, koşuş:137b/3 

 

tāze  (f) Genç, körpe:116b/18, 163b/16,145a/15,87a/4 
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ta‘ôīm  (a) Ululama, büyük sayma; saygı gösterme:149b/3, 160b/10,108b/12, 144b/10, 89b/13 

 

tażarru  (a)Yalvarma, yakarış:142b/10 

 

te‘ÀlÀ (a) Yüksek:143b/4,133a/15,102a/5,151b/13, 163b/16, 167b/7,101b/7,126a/18 

 

tebdīl (a) Değiştirme:133b/5 

 

teber (f) Balta:139b/13, 140a/11, 140a/13, 140a/11 

 

tebliġ (a) Ulaştırmak. Götürmek: 144b/4 

 

t. it- Ulaştırmak:144b/4 

 

tedārik  (a) Hazırlık:126b/18,130a/13, 90a/3, 149a/4, 150a/18, 90b/2, 108a/15, 109a/11, 

106a/5, 112b/8, 126b/17, 123b/4,89b/18,101a/17 

 

t. başla-Hazırlığa başlamak:  132a/7,112b/13, 121b/1 

t. gör- Hazırlanmak: 162b/8 

t. it- Hazırlamak 107a/9, 107b/3, 111b/14, 111b/8, 150a/17, 151b/9, 167a/10, 136a/11 

t. ol-Hazırlanmak: 133a/5 

 

tedbîr (a) Çare, önlem:107b/13,100b/17, 106b/5, 150b/3,108a/7,107b/15,92a/1,117a/6, 

91a/18, 91b/1, 91b/2, 92a/13, 92a/16, 107b/1, 109b/3, 129a/10, 136a/11,150b/4 

 

teġÀyür (a) Zıt olma, başka türlü olma:102b/6 

 

teóī  (a) Boş, avare kalmak, hâlî: 135b/2 

 

teólike  (a) Helâkete sebep olacak hâl. Felâket:140b/11 

 

tek Yalnızca:92a/8, 105a/18, 107a/4, 111a/12, 115b/3, 116b/5, 129b/0, 130b/19, 136b/2, 

137a/12, 163a/14, 153b/16, 99a/12, 164b/14 

 

tekbīr (a) Allahuekber deme: 166a/1 

 

tekfūr (a) Bizans İmparatorluğunun valilik derecesindeki idarî hizmetlerinde bulunan 

kimseler:164a/8 

 

teklīf (a) Öneri:108a/12, 153a/11, 153a/13, 145b/17 

 

t. eyle- Önermek: 108a/6, 111b/16, 112b/17, 120a/17 

t. it- Önermek: 127b/10,108a/8,130b/12 

 

https://www.seslisozluk.net/bo%C5%9F%2C-avare-kalmak%2C-h%C3%A2l%C3%AE.-eli-bo-nedir-ne-demek/
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tekrÀr (a) Yine:88a/4, 107a/16, 141b/11, 163a/15 

 

tekrīm (a) Hürmet ve tazim gösterme ve görme. Saygı gösterme, lütuf ve kerem icrasında 

bulunma:149b/3, 160b/10,89b/13 

 

telbīs (a) Ayıbını, kusurunu örtüp iyi göstermek:107a/16,165b/9 

 

temÀm  (a) Tamamlanmış, bitmiş:124a/19, 129b/16,105a/10, 109b/9, 115a/5, 116a/19, 

119b/15, 120a/15, 129b/17, 130b/2, 168b/6 

 

temÀşa   (f) Seyretme: 160a/5, 116b/9,144b/7,104b/4, 143b/9, 150a/2, 151b/17, 165a/6, 

133a/18, 125b/19, 166b/4 

 

 t. it- Seyretmek: 160a/5 

t. ol- Seyredilmek: 86b/2 

 

temessük  (a) Sımsıkı tutmak, sarılmak:142b/12, 163b/10 

 

ten  (f) Vücut, gövde, benden:123a/2 

 

tenbīh   (a) Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, 

uyarı, uyarma:93b/9, 150b/12 

 

t.it-Tenbih etmek: 93b/9 

t. eyle-Tenbih etmek:162b/16 

 

tencere   İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap:121a/2 

 

tenhÀ  (f) Tek başına, yalnız, boş yer, ıssız yer:137a/12, 158a/12,113a/7, 119b/11,108a/10, 

124b/6,90b/8,106b/2,95a/12, 95a/15 

 

tepe Bir şeyin üst kısmı:113a/9,111a/2,143b/18 

 

ter Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 

sıvı, arak:140a/4 

 

terk (a) Bırakma, vazgeçme, ayrılma: 159b/16 

 

 t. it-Bırakmak, vazgeçmek:137a/18 

 

terkī  (f) Eyerin arka bölümü:159a/8,159b/16 

 

tesellī (a) Avunma, avuntu, avunç: 93a/19, 95a/11 
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 t. eyle- Avutmak: 93a/19 

 

tesòīr (a) Büyüleme:150a/16 

 

teåīr  (a) Etki, iz bırakma: 140a/3 

 

 t. it- Etkilemek:140a/3 

 

teslīm (a) Bırakma, devretme, terk etme: 122a/19, 126b/3, 149b/16, 151a/14, 163b/18, 168a/10 

 

 t. it- Teslim etmek:102b/3, 109a/6,  

t. ol-Teslim olmak: 86a/11, 86a/14 

 

Testefanos (Özel isim) 144b/13, 127a/4, 127a/10, 127b/2, 127b/9, 127b/15,127a/8, 

128b/15,126a/2 

 

tevÀbi‘  (a) Bir kimseye tabi olanlar:158a/7,132a/16,157b/16,167b/19,156b/4, 

157a/16,160a/1,119b/5,161a/12 

 

tevekkül  (a) Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma:137a/12 

 

teziyye   (f) Çabuk olan, süratli, süratli bir biçimde: 96a/12, 96b/15, 101a/17, 101a/18, 103b/4, 

112a/5, 126a/5, 139b/18, 164a/5,148a/10, 155a/12,164a/3 

 

tezkire   (a) Mektup: 108b/3,108b/4, 108b/7 

 

tezvīr (a) Yalan dolan, dedikodu:102a/10,94b/17 

 

tezyīn (a) Süsleme. Bezeme. Donatma:144b/1 

 

tıġ  (f) Kılıç:166a/8,166a/2,142b/18,88a/16, 88a/17, 154b/1, 154b/2, 158a/13, 

154b/5,150b/6,150b/9,88a/3 

 

tīr  (f) Ok:138b/16 

 

tiryÀk Bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir:139b/16 

 

titre-  Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak:124b/15 

 

tīz   Çabuk:96b/8, 103b/10, 103b/12, 114a/3, 117a/19, 118a/1, 122a/2, 125a/11, 155b/4, 

155b/13, 158a/4, 161b/13, 164b/16,160a/9, 96a/15,157b/6 

 

ùob Top:139b/13, 167b/17 
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ùoàru Doğru:137b/10 

 

ùoprak Toprak:138a/16,116b/16 

 

ùokun- Dokunmak, temas etmek:139a/3, 139a/12 

 

ùol- Dolu duruma gelmek, dolmak:117a/10, 153a/18,167a/7 

 

ùoldur- Doldurmak:118b/5 

 

ùorba   Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp 

bağlanabilen araç:104b/17, 104b/16,100a/3,157a/15,99b/11, 101b/13 

 

ùoúuz  Dokuz:167a/5 

 

ùon     Kıyafet, elbise:147b/16 

 

ùoy- Doymak:121b/2,118b/11, 118b/12, 118b/18,118b/5, 129b/6,124a/6 

 

toz Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak: 152a/5,116b/16 

 

ùudaḳ  Dudak:147a/18,118b/19,115a/9 

 

ùufān (a)Çok şiddetli ve her tarafı kaplayan yağmur:142a/3 

 

tuófe (a) Hediye, armağan:131a/16,132b/16,148b/2 

 

ùulum Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün 

olarak yüzülmüş hayvan derisi: 121b/6, 125a/9,121b/4,125a/10,121b/10,121b/8,121b/10 

 

ṭur- Durmak, hareketsiz durumda olmak:97b/1,93a/12,86b/14, 92b/3,93b/12, 93a/9, 96b/10, 

95b/1,88b/17,89a/19, 89b/9, 92b/12, 93b/13, 94b/1, 98b/4, 99a/8, 99a/18, 90a/18, 116a/7, 

141b/4, 154a/1, 156a/3, 158b/5, 166b/17,141a/9, 148a/6, 161b/8, 121a/7,116b/10, 135a/5, 

155a/14,139a/11,107a/10, 125b/19, 135a/14, 141b/6, 166a/7, 166b/4, 151a/16, 120a/16, 

120b/12,128b/5,128a/12,122a/2, 122a/7, 105a/18, 107a/4, 153b/1, 155a/8, 155a/9, 156b/19, 

158b/11, 163a/14,153b/16,112a/8, 103b/15,138b/5,120b/1,160a/4,102b/17, 103b/8, 104a/4, 

114a/5, 115a/3, 118b/1, 122a/15, 124b/15, 126a/11, 131b/8, 135a/1, 137a/6, 141a/13, 

144a/19, 145a/15, 146b/15, 158b/14, 159b/12, 164b/6, 164b/9, 165a/2, 165a/11, 168a/3, 

104a/6, 129a/14, 138a/9, 138a/17, 153b/18, 157a/1,150a/18,117a/10, 123b/10, 121a/6, 

114b/18, 151b/13 

 

ṭurfe  (a)Naziklik, yumuşaklık:92a/6 
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ṭut- Tutmak:93a/18,94b/12,88a/14, 94a/10,92b/16, 88b/5, 88b/6, 89b/1, 116a/1, 

146a/6,122a/13,142a/1,115b/12,138b/4, 144a/1, 154a/9,120a/10, 157b/4, 105b/6,167b/3, 

129a/19,144a/6, 156b/4, 166a/10,104b/8 

 

ṭutul-  Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak:94a/3 

 

tuy- Duymak, işitmek, ses almak: 89b/1,101a/6,95b/7,92a/17,91b/11,106a/19, 

148a/10,147b/2,117a/5,102b/19,151b/13, 154b/19 

 

ṭuyur-  Bir şeyin duyulmasını sağlamak:92a/18 

 

tüh Vah vah anlamında pişmanlık bildiren bir seslenme sözü, tü: 110a/4 

 

tüken- Bitmek, sona ermek, kalmamak:114b/1 

 

tütün   Duman:137b/12,150b/8, 151a/9, 152a/9, 153b/10 

 

 

U 

  

uc  Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası:86b/4, 166b/11, 93b/11, 

111a/4, 139b/8,98a/15,124a/17 

 

uç- Havada yol almak: 156b/5 

 

ufaú Boyutları normalden küçük:160a/15, 136b/15, 136b/16 

 

uġur   İyi nitelik, meymenet, kadem, talih, şans, yol:135b/5, 158a/16, 166b/9,147b/14, 91a/15, 

158a/9,144a/3, 158a/18,128b/3 

 

uàra- Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek:137b/5, 157b/9, 96a/3, 122a/11, 

165a/19,102b/14,129a/15,104b/15,97b/17,157a/3,156a/19,161a/13,114b/17,105b/5, 122a/12, 

89b/7 

uàru   Hırsız, yolkesen:136b/4, 106b/10, 94a/3, 91b/16 

 

‘uhde   (a) Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev:111b/17, 109b/5 

 

ulu  Erdemleri bakımından çok büyük, yüce:104b/13, 168a/17,120b/3, 146a/19,164a/11, 

164a/12 

 

um-  Ummak, bir şeyin olmasını istemek, beklemek:120a/16 

 

‘umud  (a) Ummaktan doğan duygu, ümit:165b/13 
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‘Umudiyye Irak’ta bir şehir:112a/13 

 

umūr (a) İşler, hususlar, maddeler, şeyler:108a/2 

 

un   Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri:99a/12, 113b/19, 99a/10 

 

unut- Umutmak, aklında kalmamak, hatırlamamak: 91b/8,130a/4,115a/4,95b/14,96b/4 

 

ur- Vurmak:  88a/7, 100b/8, 111b/5, 138b/13, 142b/19, 150b/9, 164a/2,152a/17, 88a/4, 

97b/15,135a/12,105a/10, 127b/3, 127b/12, 127b/18, 128a/11, 138b/16, 142a/2, 154b/1, 

158a/14, 158a/19, 163a/13, 163a/15, 166b/8,128a/16,154b/5, 158b/12, 158b/16, 105a/12, 

134a/9, 166a/3,97b/10,117b/18, 127b/15, 138b/18, 139a/1, 139b/13, 141b/11, 154a/11, 

152b/3,118a/7,137a/6,154a/14,118a/1,87b/16, 88a/4, 89a/12, 89a/15, 88a/17, 94b/8, 98a/17, 

103b/12, 107b/12, 111a/2, 124b/3, 124b/7, 126b/16, 127a/5, 129a/7, 131a/2, 139a/7, 140a/11, 

140b/19, 141b/2, 153b/14, 156a/9, 159a/14, 162b/1, 165b/12, 166a/18 

 

‘uryān  (a) Çıplak: 88a/2, 158b/18, 165b/16,166a/2 

 

  ‘u. it- Soymak:  88a/2 

 

uãlan-Bıkmak, bezmek:161b/8 

 

uṣlanma  Herhangi bir olaydan ders alma, aklı başına gelme:90b/11, 150b/13,105a/18,124a/6 

 

usta  (f) Çok bilir, mahâret ve tecrübesi fazla olan:96b/7 

 

uy- Bağlı kalmak, tabi olmak:105a/5, 118a/6,102a/4, 145a/4, 102a/11, 105b/4, 142b/7 

 

uyan- Uyku durumundan çıkmak:147b/14,99a/0, 99b/5, 147b/10, 154a/2, 155a/5, 146a/17, 

148a/9, 148b/9, 99a/19 

 

uyandur- Uyanmasına yol açmak:155a/3 

 

uyòu  Uyku:147b/3 

 

uyku Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, dinlenme durumu: 

146b/13,147b/10, 99a/6 

 

uyla-  Üzerine çok düşmek üstelemek:136b/16 

 

uyu- Uyku durumunda olmak: 99a/7,103a/14, 148b/7,103a/16,147a/4,148a/11 

 

uzad-  Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak:86a/4 

 



244 
 

uzaú   Uzun, ırak:113b/1 

 

uzun İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı:108b/17, 166b/10 

 

Ü 

 

ü (f) Ve, dahi, hem, ile :108b/8, 108b/9, 109b/13, 110a/18, 120a/5, 147b/5, 150a/2, 153b/5, 

154a/1, 158a/15 

 

üç    İkiden sonra gelen sayının adı:87b/18, 95a/4, 109a/5, 116b/12, 117a/17, 121a/17, 125a/8, 

127b/2, 127b/3, 128a/14, 129b/12, 130b/4, 131b/13, 135a/16, 137a/6, 137a/8, 137b/11, 

138b/12, 144a/14, 154b/3, 160b/7, 162a/18, 164b/16, 165b/11, 166b/7,135b/10, 

134a/3,127b/5, 128a/7, 129b/12,136a/5, 89a/3, 90b/4 

 

üçünci Üçüncü:136b/11,125a/2,143a/18,144a/2,087b/19, 88a/5, 93b/4, 112a/10, 112a/12, 

134a/6 

 

ümerā (a) Buyurucular, beyler, amirler:107b/18 

 

ümid (f) Umut: 94a/14,114b/14,134b/7 

 

ümmet  (a) Bir peygamberin dininden olanlar topluluğu, topluluk, cemaat, kavim: 160b/7 

 

üslūb (a) Tarz:97a/5, 151a/10, 153a/4 

 

Üsküdar İstanbul’un bir ilçesi:168b/7 

 

üstād (f) Bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse:119a/15,138b/11, 

116a/5,130b/12 

 

üst  Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı:105b/18, 138a/4, 151a/2, 151a/3 

 

üş- Üşüşmek: 94b/7,93a/16, 99a/16, 113b/18 

 

üzengi  Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına 

yarayan, altı düz demir halka:151b/15 

 

üzere, üzre  Üzerine, üzerinde, müddetçe, süresince, kadar, amacıyla:97a/6, 102b/4, 107a/3, 

108a/5, 117b/19, 132a/14, 133a/1, 134a/14, 135b/15, 137a/8, 143a/10, 145b/8, 145b/9, 

147a/4, 147a/6, 148a/19, 149b/18, 151a/10, 152a/1, 152a/12, 152b/17, 153a/4, 158b/17, 

162b/17, 165a/4, 168b/3,94a/5, 94a/13, 86a/10, 89a/19, 89b/4, 111b/14, 112a/2, 130a/19 

 

üzeri  Üst, üzeri:87a/12,164a/19,107a/10,150b/1, 151a/1,86b/8, 100b/14, 150b/8, 152a/7, 

161b/19,120a/9, 145a/12, 152b/4, 152b/17, 153b/10, 158a/5,87a/7, 88a/18, 93b/11, 94a/4, 
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96a/15, 96a/17, 103a/2, 119b/11, 122b/16, 125b/15, 125b/17, 127b/18, 129a/11, 133a/2, 

133b/18, 137b/10, 138b/6, 139a/2, 139a/9, 141b/13, 143b/15, 147a/3, 151a/6, 151b/19, 

153b/14, 154b/6, 156a/13, 157b/12, 158a/10, 158b/18, 162b/5,164b/10, 123a/7, 86b/16, 

122b/4,132b/7 

 

V 

 

vāde (a)Bir iş için önden belirtilen zaman: 88b/9 

 

vÀdi  (a) İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak: 86a/8,114b/18, 115a/2,160a/7 

 

vÀfir (a) Çok, bol:132b/16, 138a/8, 160b/5,108b/4,100a/13, 103a/13, 107a/15, 116a/12, 

120a/12, 123b/14, 125b/3, 146a/16, 151a/4,159b/4, 160a/1, 160b/6, 167b/2,110b/19, 113a/10, 

166a/14,105b/10,160b/7,129b/15 

 

vÀh (a)Yazık anlamında söylenen bir söz:93a/2, 93a/3, 93a/15 

 

vāḳ‘a (a)Hadise, olay:148b/7,147b/04,148b/7 

 

vÀḳi‘ (a) Olan, olmuş: 137a/9,147b/8, 148a/14, 110a/3, 121b/7 

 

vaḳit  (a) Zaman: 87b/7, 162b/13 

 

vālide   (a) Anne:94a/17, 98a/14, 98b/7,98b/4,91b/13 

 

vāllā (a)“Allah için, Allah hakkı için” anlamında kullanılan bir yemin sözü:156a/14 

 

vāllāhi   (a) “Allah için” mânasında yemin sözü:136a/19 

 

var Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı:86a/2, 87b/14, 92b/9, 92b/14, 

92b/16, 95a/12, 96a/10, 97a/8, 99a/19, 100a/12, 103a/11, 103a/12, 103a/19, 104a/3, 104a/6, 

106b/1, 106b/16, 107a/7, 107b/3, 108a/9, 108b/7, 110b/12, 111a/6, 114a/2, 115a/18, 115a/19, 

118b/1, 120a/14, 121a/10, 121b/4, 122a/7, 124a/5, 125b/3, 126a/9, 126a/13, 126b/8, 127b/11, 

131a/6, 131a/14, 131b/18, 132a/4, 132a/9, 132b/3, 133b/13, 135b/17, 136a/2, 136b/7, 137b/9, 

144b/2, 145a/18, 146a/3, 146a/14, 148a/17, 151b/3, 152b/6, 153a/15, 154b/14, 156b/19, 

157a/10, 157a/13, 157b/2, 157b/3, 157b/10, 160a/14, 160a/15, 160b/17, 161b/2, 163b/5, 

164b/7,166b/18,112a/14, 112a/17, 121b/9, 140a/14,125a/13, 95a/04, 95a/11, 95b/6, 97a/9, 

101a/16, 104a/9, 108a/2, 112b/8, 114a/10, 115a/15, 116a/15, 116b/9, 121b/5, 130b/12, 

132b/1, 133b/11, 133b/17, 134a/7, 134a/14, 135b/16, 136a/7, 136b/18, 138b/8, 142a/8, 

145b/1, 146a/2, 150a/12, 147a/7, 130a/16, 101b/6, 112b/16, 123b/3, 125b/10, 126b/4, 

142b/15, 143a/3, 144a/16, 145b/6, 145b/14, 146a/16, 151b/1, 161a/6, 161b/3, 166b/10, 86a/4, 

127b/9, 161b/12, 109a/12, 144a/9, 163b/6, 144a/18, 89b/6, 99a/16, 110a/18, 119a/7, 130a/17, 

134a/10, 160a/10, 163a/16, 
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var- Ulaşmak:119b/17,125b/10,104b/5, 129b/8, 166a/5,144a/15,91b/12,137b/6, 106a/17, 

136b/3,88b/4,151a/19,99a/6, 105a/7, 116a/11, 116b/7, 121a/2, 123a/16, 129b/2, 136a/3, 

145a/14, 147b/4, 151b/13, 160a/1, 160a/19, 164b/5,164a/13, 133a/8, 092b/7, 92b/11, 

129b/14,118b/7,101b/17, 133b/18,149a/17,98a/10, 130a/2, 89b/10, 138b/14,103a/18, 

103b/15, 114a/3,115b/17,121a/17, 124b/19,143a/17,133b/19, 125b/16, 140b/11, 140b/13, 

95a/10,110a/18, 110b/17,87b/3, 118b/15, 132b/2,86a/10, 151b/9, 87a/7, 88b/6, 93b/19, 96a/9, 

97b/9, 101b/14, 102b/9, 103b/1, 106a/14, 106b/17, 108a/14, 108a/15, 108b/2, 109a/13, 

111b/9, 114a/4, 121b/5, 122a/9, 122b/5, 123a/18, 123b/1, 125a/6, 126a/14, 128a/18, 128b/15, 

129a/1, 129a/5, 130a/12, 132a/11, 132b/14, 134b/16, 135b/12, 136a/10, 137a/10, 139b/4, 

140a/10, 140b/4, 143b/1, 143b/18, 144a/19, 145a/10, 146b/14, 148a/17, 148b/6, 148b/14, 

151a/13, 153b/2, 153b/7, 155a/8, 156a/4, 157a/18, 159a/17, 160a/2, 160a/4, 161a/5, 161a/19, 

161b/7, 162b/5, 163b/7, 164b/12, 164b/19, 167b/4, 089a/1, 103a/1, 164a/5 

 

varta   (a) Tehlike:100a/14 

 

vaãf  (a) Nitelik, özellik, övgü:123a/18,152b/8, 135b/7 

 

vaãıl  (a) Erişen, ulaşan, kavuşan: 109a/17 

 

 v. ol- Erişmek: 130a/7, 147a/13,109a/5, 122b/9 

 

vaãiyyet (a) Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği şeyler hakkında sağlığında verdiği 

emir, ısmarlama:104a/9,104b/8, 98b/8 

 

ve (a) İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz:86a/6, 

86a/11, 86a/13, 86a/14, 86a/15, 86a/17, 86b/6, 86b/7, 86b/10, 86b/13, 86b/14, 86b/15, 

86b/17, 87b/1, 87b/5, 88a/3, 88a/9, 88a/12, 88b/19, 89a/6, 89b/12, 89b/15, 89b/18, 90a/3, 

90a/11, 90a/14, 90a/16, 90a/18, 90b/1, 90b/19, 91a/18, 91b/17, 92b/4, 94a/17, 94b/4, 094b/10, 

95a/6, 95a/17, 95a/19, 96a/6, 96a/18, 96b/19, 97a/2, 97a/8, 97a/11, 97a/14, 097a/16, 97b/1, 

98b/18, 99a/10, 99a/14, 99a/16, 99b/8, 100a/6, 100a/14, 100b/10, 101a/2, 101a/5, 101a/18, 

101b/6, 101b/16, 102a/3, 102b/2, 102b/7, 102b/8, 103a/4, 103a/10, 105a/4, 105a/11, 105b/5, 

105b/6, 105b/10, 105b/11, 105b/13, 106a/1, 106a/4, 106b/6, 106b/13, 107b/4, 107b/5, 

107b/11, 107b/14, 107b/18, 108b/10, 108b/13, 109a/1, 109a/8, 109a/16, 109b/13, 110a/4, 

110b/6, 110b/15, 110b/18, 110b/19, 111a/1, 111a/4, 111a/7, 111a/8, 111b/4, 112a/16, 113a/1, 

113a/5, 113b/1, 113b/2, 113b/9, 113b/11, 114a/8, 114b/14, 115a/1, 115a/18, 115b/1, 115b/15, 

115b/16, 115b/17, 116a/1, 116a/2, 116a/7, 116a/14, 117a/8, 117a/16, 117b/1, 118b/5, 119a/7, 

119a/16, 119b/2, 119b/7, 119b/14, 120a/3, 120a/8, 120a/12, 120a/13, 120b/4, 120b/11, 

121a/3, 121b/8, 122a/5, 122a/17, 122b/8, 122b/10, 123a/2, 123a/4, 123a/5, 123b/2, 123b/7, 

123b/9, 123b/12, 124a/17, 124b/12, 124b/18, 125a/3, 125a/6, 125a/7, 125b/7, 125b/12, 

126a/2, 126a/03, 126a/6, 126a/16, 126b/5, 129a/3, 129a/4, 129a/5, 129a/08, 129a/13, 129a/14, 

129a/18, 131a/10, 131b/11, 131b/17, 131b/18, 132a/11, 132a/14, 132b/15, 132b/16, 132b/19, 

133b/3, 134a/1, 135a/12, 135a/16, 137b/18, 138a/3, 138a/17, 138b/5, 138b/7, 138b/14, 

139b/8, 140a/4, 140b/7, 140b/15, 141a/5, 141b/5, 141b/16, 141b/19, 142a/1, 142a/5, 142a/17, 

142b/1, 142b/4, 142b/8, 142b/13, 143a/9, 143a/10, 143a/19, 143b/4, 143b/19, 144a/3, 144b/7, 
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144b/9, 144b/12, 144b/15, 144b/17, 144b/18, 145a/1, 145a/16, 146b/3, 146b/5, 146b/16, 

147a/11, 147a/17, 147a/19, 147b/6, 148a/3, 149a/1, 149a/15, 149b/3, 150a/15, 150b/7, 

150b/15, 151a/1, 151a/2, 151a/4, 151a/6, 151a/7, 151a/10, 151a/14, 151b/6, 151b/16, 152a/6, 

152a/9, 153a/2, 154a/14, 154b/7, 154b/15, 155b/5, 155b/9, 156a/19, 156b/3, 157a/1, 157a/8, 

157a/16, 157b/1, 158a/2, 159b/3, 159b/19, 160a/2, 160a/8, 160a/11, 160a/12, 160a/18, 

160b/4, 160b/10, 160b/11, 161a/2, 161a/6, 161a/9, 161a/10, 161a/13, 161a/16, 162a/13, 

162a/17, 162a/18, 162a/19, 162b/5, 162b/12, 162b/16, 163a/4, 163a/9, 163a/11, 163a/13, 

163a/16, 163b/9, 163b/10, 163b/12, 164a/3, 164a/15, 164b/2, 164b/13, 165a/9, 165a/16, 

165b/18, 165b/19, 166b/1, 166b/15, 166b/16, 167a/3, 167a/12, 167a/19, 167b/16, 167b/18, 

168a/11, 168a/16, 168a/17 

vech  (a) Üslûp, tarz, biçim:128b/12 

 

vedÀ‘  (a) Ayrılma, ayrılış:162b/19 

 

v. it-Ayrılmak: 149a/5 

 

vedÀ‘laş- Vedalaşmak, birbirine veda etmek:111a/16 

 

vefÀ (a) Sözde durma, sözü veya borcu yerine getirme ve ödeme:137b/2,89a/6,151b/14 

 

vehm (a) Kuruntu:86a/5,101a/5, 136b/15 

 

velākin  (a)  Bununla birlikte:143a/8 

 

velvele  (a) Gürültü, patırdı:137b/16, 154b/16 

 

ver- bkz. vir-  

 

vesÀ‘ir (a) Diğer:104b/18, 100b/16,86b/15, 89b/12, 101a/3, 133b/15, 150b/16,94a/19, 101a/1 

 

veyāóud  (a) İhtimâlle anlatma ve isteğiyle seçme bildirir, yâ:134b/1 

 

vezir (a) Valilik, vekillik gibi yüksek rütbelerde bulunan “paşa” ünvanını taşıyan kimse: 

123b/5, 167b/13,123a/16, 164b/5,167a/3,100b/16,132a/10, 162a/12,95a/17 

 

vilÀyet   (a) Bir vali idaresinde bulunan yer, il:162a/8,134a/9,162a/14, 125b/6,162b/15, 

130b/7,125b/8,152b/6,164a/6 

 

vir-  Vermek, iletmek: 87a/12, 94b/9, 96a/11, 110b/1, 110b/12, 111a/6, 112a/1, 119a/7, 

150b/4, 157a/18, 164b/12,88b/6, 89b/8, 93b/3, 95a/8, 95a/9, 97a/19, 98b/14, 112b/6, 115b/14, 

111b/4, 111b/6,165a/7,102a/3,113a/10,91b/9,117a/3, 117b/1, 118a/4, 118b/17, 124b/4, 

126a/9, 126a/15, 127b/12, 128a/1, 133a/15, 133b/1, 133b/17, 136b/8, 136b/19, 141a/18, 

143b/12, 143b/13, 144a/18, 153a/19, 154b/2, 154b/7, 155b/10, 156a/1, 158a/10, 159a/11, 

159a/12, 162b/1, 163a/4, 163a/11,135a/6, 105b/8, 119a/5, 103a/16,99a/12, 103b/2, 103b/8, 
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115a/6, 121b/12, 129b/18, 131b/13, 142a/9, 152a/19, 155b/9, 160b/6, 163b/12,105b/6, 

108a/14, 110b/16, 112a/3,102a/5, 106b/10, 116b/19, 125a/9,  125a/10,142b/5,89b/17, 106a/5, 

106a/8, 133a/13, 134b/9, 145b/3,102b/14, 105b/14, 107a/13, 109a/7, 110b/5,152a/18, 

156b/8,128b/5,157b/4, 136a/15,161b/3, 137a/10, 165a/4,86a/1, 112a/14, 118b/13, 164a/16, 

167b/11,113a/2, 163b/10,110b/13, 128a/3, 134b/13,127b/15,92b/18,88b/11, 105b/19,97b/8, 

152b/7, 134b/16,99b/19, 149b/19,93a/18, 116b/03, 135b/17,133b/4,129b/6, 131a/8,123b/4, 

124b/1,90b/17, 94b/18, 100a/1, 107a/7, 107a/19, 111a/1, 112b/7, 126b/14, 133a/10, 142b/14, 

112a/16,102a/12,105a/4, 111a/13, 144a/3,102a/9, 105a/3,155b/13, 109a/13,106b/11,107b/8, 

165b/8,157b/7,131a/13,90a/18, 130b/8, 163a/16,97b/12, 126b/11,86a/6, 118a/18, 146a/5, 

105b/16,122a/15,125a/14,100b/8,127a/10,146b/6, 155a/12, 157a/1,109b/18, 148a/1, 163b/11, 

140b/14,163b/8,126b/9,112a/5,94a/19,111a/15,163a/15,163b/11,121b/9,144a/7,91a/2,91a/4,  

99b/17, 101b/16, 104a/7, 106b/18, 108b/3, 111a/06, 111a/08, 112a/17, 113a/7, 114b/16, 

117a/19, 119a/1, 121b/11, 122b/12, 125b/14, 125b/18, 126a/10, 126b/12, 128b/4, 137b/15, 

148a/3, 148b/16, 149b/12, 150b/12, 154b/8, 157a/13, 162b/2, 163b/1,116b/5, 119a/5, 

124b/19, 166a/7, 166b/6, 168a/11,165b/4,118b/12, 90b/19, 133a/11,133a/13 

 

virān  (a)Yıkık, harap:162b/4 

 

vucūd  (a) Beden, ten, vücut:142b/16, 147b/9,116b/3, 127b/13,142a/16,139b/10, 147a/19, 

154a/15,139a/17, 146b/16 

 

vuãlat (a) Kavuşma:146b/8,147b/11,108a/18, 98b/12 

 

vuãūl  (a) Ulaşma, varma:126b/1 

 

vüzerā (a) Vezirler:86b/8, 107b/18,145b/3, 164b/3 

 

 

Y 

 

yÀ (a) Ey:87b/9, 88b/12,89b/1, 90a/13, 90b/17, 91a/7, 91b/5, 91b/10, 92a/1, 92a/13, 

94b/13, 94b/15, 95a/3, 95a/9, 97b/7, 98b/10, 101a/9, 101a/19, 104a/8, 104a/12, 104b/3, 

106a/10, 106a/13, 106b/16, 107a/10, 107a/17, 108a/1, 108a/10, 110a/11, 110a/16, 110a/17, 

116b/11, 122a/6, 136a/12, 136a/14, 136b/3, 136b/4, 137a/19, 137b/6, 140b/9, 155a/15, 

159b/16, 160a/17, 160b/1, 160b/12, 161a/4, 163b/4, 164b/9, 165a/3, 165a/5, 165b/5, 

166a/14,108b/6, 111b/6, 111b/11, 113a/4, 115b/5, 115b/13, 116a/1, 116a/14, 117a/17, 

117a/19, 117b/1, 117b/4, 118a/2, 118a/15, 118b/9, 119a/5, 121a/6, 121b/16, 126a/9, 127a/6, 

128a/3, 128b/8, 129a/8, 130b/15, 131a/7, 132b/2, 133a/15, 135b/16, 140b/5, 140b/9, 141b/17, 

142b/2, 148a/4, 148a/13, 155a/1, 156a/3, 156b/7, 156b/9 

 

yāb yāb (a) Yavaş yavaş, usul usul:139b/5,124a/18, 147a/16, 147b/13, 96a/8 

 

yaban İnsan yaşamayan ıssız yer:157a/5,103a/11,97b/11 
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yād (f) Hatırlama:104a/12, 109b/11, 109b/19, 126a/18, 145b/11 

 

yÀdigÀr  (f) Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç:110b/17, 

111a/1,109b/19,148b/3,109b/10, 147b/19, 148a/3,132b/12,110b/19, 131a/18 

 

yaġ Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre 

kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde:99a/12, 155a/13 

 

yaġ-  Yağmur, kar, dolu gökten düşmek:120a/15,151a/8,151a/7, 99a/10 

 

yaġız Esmer:160a/11 

 

yaġlıḳ  Büyük mendil, çevre :148b/2,148b/3 

 

yaġmala- Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan:161a/13,166a/12 

 

yāòūd  (f) Veya, ya da:91b/6, 112b/15,128a/3 

 

yaḳın (a) Yakın:98a/16, 125b/10,96b/9,96b/13,125b/7, 115a/1, 133b/12, 148a/12, 158a/6, 

164a/14,156a/18,116a/1 

 

yaḳ- Tutuşturmak:139a/4, 152a/9, 157b/15,106a/6, 134b/2 

 

yalan  Doğru olmayan şey, yalan:95a/13 

 

yalın Gösterişsiz, süssüz, sade, çıplak, kınından çıkmış:158b/10 

 

yalñuz Yanında başkaları bulunmayan:166a/7, 99b/2,110a/8, 113a/5, 140b/5,123a/19, 136b/7, 

137a/1, 167a/1 

 

yaltaḳlan-  Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus 

etmek:89b/10 

 

yalvar-  Yalvarmak:103b/11,118a/11,116b/11,117a/02,131a/15 

 

yan Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet, taraf:117a/6,119a/14, 137b/3, 138a/15, 

158b/1, 140a/4, 105b/5,86a/9, 102b/3,96b/19, 107b/11, 115b/12, 137b/5, 138b/14, 157a/1, 

100a/12, 101a/3, 105b/4, 111a/16, 115a/10, 117a/8, 137a/12, 138a/2, 147b/15, 150a/12, 

152b/10,89a/2,103a/11, 88a/15, 107a/3,149a/17, 129b/19, 133b/19,126a/3, 128b/10, 132a/3 

 

yan-  Yanmak:140b/11, 135b/15, 138b/8, 93b/13, 136b/14 

 

yanaḳ  Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü: 147a/17 
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yanaş- Bir şeyin, bir kimsenin yanına gelmek: 124a/18, 132a/12 

 

ya‘nī (a) Demek, şu demek ki, anlamlarında bir söz:91a/6 

 

yÀr (f) Dost, seven, sevgi besleyen:127a/7,164b/15,128a/4, 146b/10 

 

yÀr-ı àar (a) Bağlılığı olan dost:110b/9, 105b/10, 99b/17 

 

yaramaz  Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan:88b/10, 89b/6, 90b/12, 115b/6, 

116a/2, 117b/5, 117b/7, 118a/12 

 

yÀran   (f) Dost, arkadaş, yardımcı:124b/5,125a/2,124a/15,124a/13,137a/18,125a/2 

 

yar- Ortadan kesmek, bölmek:105b/17, 123a/5, 123a/12,138a/12, 138a/6, 139a/1 

 

yara  Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik:93b/5 

 

yarar Muktedir, faydalı:140a/8 

 

yardım  Kendi güç ve imkânlarını başkalarının yararına kullanma:166a/5, 166b/5 

 

yarın Bu günden sonraki gün: 90b/18, 96b/6, 122b/11, 126b/16, 167b/11,114b/4, 115a/16, 

122a/3, 132a/4,113a/17 

 

yaru  Yarı, yarım:113a/19 

 

yap-  Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek:132a/15 

 

yapı Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme:102b/12 

 

yapış-  Bir şeyi ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutturmak:114b/11,162a/11,138b/10 

 

yaptır-  Bir işi, bir kimsenin yapmasını sağlamak: 168b/2,133b/7 

 

yasaġ Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet:97a/9 

 

yaãtıḳ   Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot 

vb.yle doldurulmuş küçük minder:148b/1,115a/10 

 

yaṣṣı Yayvan ve düz:95b/4 

 

yaş  Ömrün miktar ve derecesi: 111a/9,147b/8,90a/7, 123a/18, 123a/19, 129a/3, 137b/1, 

108b/19,109b/9 
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yat- Yatmak:154a/1,101a/10,148b/15, 155a/9,114b/14,137b/10,146b/19,146b/17, 147a/4, 

99a/18,99a/6, 99a/7, 99b/1, 106a/3, 139a/19,136b/19, 139b/5, 140a/11, 160a/8,155a/2 

yatur- Yere uzatmak, yatırmak:139b/14,148a/12,98a/13,93b/7,1140b/18, 100a/9, 155b/3, 

153b/7 

 

yave Saçma, saçma sapan söz:159a/7 

 

yavel-  Saçmalamak:121b/16 

 

yavuz Kötü, fena:102b/13,147b/3, 155a/12, 163b/17 

 

yavuúlu Sözlü, sevgili:111a/6 

 

yavuzlan- Sertleşmek, çetinleşmek,kabadayılaşmak:88b/1,91a/2,114a/3,122a/1,159a/8, 161b/14 

 

yay Yay:138b/12 

 

yayıl- Yayılmak: 98a/7 

 

yaz Bahar mevsimi, ilkbahar: 114a/17, 147a/4, 147b/15 

 

yaz-   Kaydetmek, yazmak: 95b/5,138a/5, 143a/17, 108b/5, 113a/12, 126a/8, 143b/18, 

162a/17, 163b/13, 109b/13 

 

yazı  Düşüncenin belli işâretlerle tespit edilmesi, yazma işi:142b/12 

 

yazıḳ Herkesi üzebilecek şey, günah:98b/1, 106b/12 

 

yazıl- Kaydedilmek, yazılmak:167b/15, 112a/18 

 

ye-,yi-Yemek yeme, karın doyurma işi, aşındırmak:91a/5, 99a/16, 92b/5,120a/17, 120a/15, 

133a/6,158a/2, 92b/5, 92b/6, 123a/18, 125a/9, 126b/6,133a/1, 140a/6, 92b/6, 129b/8,120a/12, 

121a/5, 121b/1, 129b/10, 129b/15, 121a/9,123a/12,120b/3, 149b/10,92b/2, 114a/11, 129b/11, 

120a/19, 133a/2, 131b/15, 124a/6,120a/17, 157b/15, 120b/2, 151a/14, 120b/2,122b/10, 

124a/14, 125a/10, 129b/16, 143a/3, 158a/7, 168a/16, 144b/5 

 

yedek Bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı:156b/3 

 

yedi Yedi:100b/10, 107b/3, 108a/5, 108a/15, 109a/12, 109a/13, 109a/14, 109a/15, 110a/5, 

112a/13, 120b/4, 120b/6, 130b/14, 147a/12, 168a/8, 109a/14 

 

yedir- Yedirmek:103a/16 

 

yedinci  Yedinci:112a/13 
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yeg   Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah: 98a/10,113b/3 

 

yek (f) Tek: 116b/15,127b/6,93a/17 

 

yelpāze  (f) Sallandığında küçük bir hava akımı yapan ve özellikle yüzü serinletmeye 

yarayan, küçük, katlanabilir, taşınabilir araç:115a/11 

 

Yemen  Yer ismi:164a/14,100b/8,123a/19 

 

yemīn (a) And, kasem: 146a/7,156a/13,156a/11 

 

yer, yir Mekān, yer:137b/11, 144b/8, 147b/18, 148a/17, 149a/1, 156b/19, 157b/14, 157b/17, 

94a/7, 96b/11,166b/14,138a/6, 148a/18, 152a/8,90b/8, 92a/2, 92a/11, 96a/14, 120a/8, 

138a/10, 138a/11, 139a/11, 139a/12, 156b/7,138a/6, 138a/12, 139a/16, 143b/2, 151b/16, 

134a/15,091a/10, 93b/16, 139a/15, 160b/11, 164a/1, 165a/2,095a/3 ,89b/9,92b/12, 93b/12, 

94b/1, 98b/4, 99a/18, 102b/17, 138b/4, 144a/19, 145a/15, 146b/15, 151a/15, 154a/1, 155a/14, 

158b/14, 159b/12, 164b/9,92a/1, 94a/10, 103b/19, 149b/9, 153a/10,168a/11,137a/14, 

153a/11,99b/13,160a/4, 166b/4, 107b/18,135b/8, 138a/13, 86b/16, 99a/05, 113b/2, 113b/15, 

114a/3, 124a/1, 125a/3, 132a/18, 133b/12, 134a/3, 136a/1, 142b/4, 142b/16, 143a/10, 

148a/12, 153a/12, 156b/18, 158a/13, 159b/11, 166a/10, 167a/18,98a/16, 123b/18, 134a/18, 

136a/14, 160b/7,97b/8, 98a/17, 103b/16, 104a/13, 112a/3, 115b/6, 116b/10, 116b/17, 119a/18, 

119b/3, 120b/7, 122b/14, 122b/15, 127b/18, 128a/12, 129a/12, 138a/18, 139a/3, 139b/6, 

139b/13, 140a/12, 156a/6, 165b/14, 166a/18, 166b/8,128a/16,139a/4,92b/4, 107b/19, 119a/3, 

119a/6, 121a/4, 124b/15, 135a/1, 167a/15,99a/7, 103b/8, 104a/04, 114a/5, 115a/3, 118b/1, 

122a/15, 126a/11, 128a/12, 135a/5, 140a/17, 166b/19,86a/7, 86a/9, 86b/12, 110a/17, 130b/2, 

132b/6, 140b/11, 158b/8, 109b/10,97a/12, 160b/8,165a/11, 92b/4, 113a/15 

 

yet-  Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelikte olmak, ulaşmak:113a/15,131b/3,106b/9 

 

yetiş-  Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olmak:115b/14, 117a/19, 141a/17,156b/16, 115b/16, 

113b/13,113b/12, 153b/5, 163b/14,114b/2, 149a/11 

 

YezdÀn  (f) Yaratıcı, Allah:127a/1, 138b/15 

 

Yezdān-perest  (f) Müslüman:164a/17,90b/17, 106a/8, 107a/7 

 

yıġ-  Toplamak, bir araya getirmek:120a/13,139b/5 

 

yıàıl- Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek:160a/8, 143b/3, 143b/13, 152a/1 

 

yıḳ-   Yıkmak: 111b/7 

 

yıḳıl-Yıkılmak:93a/4,122b/13,97a/19, 138a/4,117b/19, 154a/12, 158b/17 
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yıúa- Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi temizlemek:121b/13 

 

yıl Sene, yıl:87b/4, 126b/2, 133b/11, 149b/13,165b/4,133a/13,109a/13, 147a/13, 87a/9, 

109a/14 

 

yi- bkz ye- 

 

yif‘allen- (a-t) Yaptırmak, becertmek:92a/4, 100a/19 

 

yigid    Delikanlı, genç erkek:124b/4,124b/14, 125b/3,124b/11,132a/6, 121b/17, 121b/18, 

122a/4, 122a/8, 122b/4, 122b/6, 124b/15, 124b/16, 125a/1, 125a/5, 125b/3,130a/17, 121b/9 

 

yigirmi Yirmi:123a/5, 126a/1, 153b/8 

 

yine Tekrar, yeniden:88a/7, 89b/3, 89b/6, 89b/8, 89b/10, 90b/12, 91a/1, 91a/5, 92b/2, 

92b/3, 93a/18, 97b/17, 98b/3, 99b/12, 102a/1, 102a/5, 102a/7, 102a/9, 102a/18, 105a/19, 

106b/16, 110a/3, 110a/4, 111b/1, 112b/3, 112b/8, 114a/2, 114a/10, 114b/9, 114b/10, 115b/18, 

116b/7, 116b/8, 116b/10, 116b/14, 117a/9, 118a/8, 118a/16, 118b/8, 119a/3, 119a/19, 119b/7, 

122b/9, 123b/16, 124b/13, 124b/19, 129a/14, 133a/13, 133a/16, 133b/1, 135a/13, 135a/15, 

138a/16, 138a/17, 139a/3, 140b/3, 143a/7, 143a/8, 144a/4, 145a/16, 147a/14, 147b/13, 

148a/11, 148a/19, 149b/5, 151a/18, 154a/2, 155a/8, 155a/16, 158a/4, 158a/5, 159a/13, 160a/5, 

161b/8, 163a/13, 163a/14, 164b/11, 166a/16, 166b/15, 153b/16 

 

yoà  bkz. yoḳ 

  

yoġurt  Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı bir süt ürünü:119b/18 

 

yoḫsa Yoksa:88b/11, 90b/14, 91a/3, 95a/1, 100a/9, 100a/15, 106a/12, 107a/9, 107b/9, 

110a/13, 115a/2, 117a/18, 118a/17, 122a/7, 123a/10, 125a/16, 126b/5, 127a/15, 131a/8, 

139a/15, 141b/8, 154a/4, 155b/15, 167a/7, 167a/10 

 

yoḳ  Olmayan, bulunmayan şey, hayır:90a/6, 93a/19, 95a/6, 103b/1, 104a/13, 104a/17, 

105b/19, 122a/6,94a/14, 94b/14, 99b/7,102a/16, 104a/11,87a/15, 97b/6, 101a/15, 89a/17, 

103a/5, 105a/1, 107a/11, 108a/8, 109a/18, 110a/16, 112b/10, 112b/13, 113a/16, 113b/8, 

114a/2, 114a/10, 114b/15, 115b/7, 117a/14, 119a/14, 121a/1, 125b/4,  128a/5, 128b/8, 

129a/16, 131a/6, 131a/12, 132b/4, 133a/14, 133b/8, 134b/12, 135b/19, 136a/2, 138a/8, 

139b/7, 139b/9, 143a/2, 143a/16, 143b/11, 145b/1, 146a/8, 147a/1, 147b/15, 153a/13, 156a/9, 

156b/7, 156b/14, 163b/12, 165a/19, 166b/3,104b/10, 105a/6, 108b/15, 103b/11, 110a/7, 

110a/8, 111b/10, 112a/10, 113a/9, 117b/6, 128b/12, 156a/18, 161b/7, 161b/10, 161b/14, 

161b/15, 162a/2, 144a/17, 110a/4,164a/10,131a/5,117b/8, 134b/1, 147b/16, 152b/10, 160b/19, 

161a/15,167b/4,101a/13 

 

yoḳla- Kontrol etmek:93b/19,97a/18,91b/15,95a/19,97b/12,95b/11,97a/8,97a/12, 97a/15, 

130a/4,106b/4,97b/3,130a05 
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yol Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, 

yürümeye uygun yer, tutumi davranış, yöntem:94b/3, 95b/3, 102b/1, 114a/14, 115a/1, 

115b/17, 119b/14, 135b/3, 138a/1, 138a/7, 139a/2, 140b/5, 141a/19, 147a/19, 149a/4, 152a/3, 

162b/8,116a/18, 131b/14, 156b/8, 96a/11, 113a/8, 144a/2, 151b/14, 152a/1, 156b/1, 

162a/17,113b/5, 152b/9, 114a/13,111b/13, 144a/3, 146a/10, 160a/6,131b/11, 119a/18, 113a/3, 

119a/9, 164a/5,163a/10,136b/2,115b/9 

 

yol-  Bitki, tüy vb.ni çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak: 97b/14 

 

yoldaş  Yol arkadaşı, arkadaş, refik: 114a/14, 141b/15, 163a/9,96a/13,141b/18 

 

yorġan   Yorgan:147a/5 

 

yor- Yorgun duruma getirmek: 136a/10 

 

yorul- Yorulmak:157b/16,105a/10 

 

yoúsa Aksi takdirde. Anlamında kullanılan bir söz:103b/12 

 

yu- Yıkamak: 102b/4, 139a/18, 148b/13, 120b/13, 102b/8, 102b/7 

 

yud-  Yutmak:139a/6,133b/16, 134a/12, 134a/19 

 

yudur- Yıkattırmak: 148b/16 

 

yuḳaru Üst, üst taraf, yukarı:88a/13,89b/19, 135b/1 

 

yum- Kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek:124b/13, 138a/7 

 

yumru  Yuvarlak, şişkin şey:95b/4 

 

YunÀn  Yunanlı: 125b/9, 162b/11, 163a/14, 164a/14, 165b/6,167b/19,112a/12, 144b/13, 

149a/6, 149a/13, 150a/1, 153a/5, 162a/7,149a/13,162a/10,125b/12, 126b/1, 126b/7, 127a/4, 

128a/17, 149a/9,123a/4,123a/3,125b/15,143b/10,125a/18,122a/19 

 

yuvarlan- Yuvarlanmak:138a/3, 138b/1,98a/19 

 

yüce Yüksek, ulu, yüce:132a/18, 135a/19 

 

yügrük   Güçlü, çevik, çalışkan:156b/3 

 

yükle- Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak:122b/16,113a/15 

 

yürek  Kalp, yürek:98b/6, 102b/2 
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yüri- Adım atarak ilerlemek, gitmek:93a/4, 96b/6, 96b/12, 104a/3, 125b/3,166b/18, 128b/2, 

124b/3,153b/14, 166b/9,157b/3, 159b/10,138b/6,139a/6,114b/13, 134a/6, 118a/16,104b/5, 

97a/19,96b/8 

 

yüz Yüz, çehre:89b/1, 103b/6, 104a/5, 105a/12, 106b/10, 107a/14, 130b/14, 133b/12, 

136a/14, 136b/3, 144a/6, 152b/4, 88a/11, 106b/5, 138a/4, 160b/6,97a/18, 98b/9, 105b/4, 

107a/11, 108a/8,104a/10,89b/10, 91b/18, 91b/19, 92b/15, 97a/16, 98a/5, 98b/6, 98b/10, 

99b/4, 99b/5, 100a/6, 103a/13, 139b/6, 146b/14, 148b/1,92b/9, 119a/4,90a/14, 91a/1, 94a/10, 

104a/8, 108b/15, 109b/15, 121b/3, 143a/13, 150a/2, 150a/9, 157a/3, 167a/4, 103b/10, 

166a/9,97b/14,97a/11, 87a/17,139a/18,102b/1, 132a/6, 112b/3 

 

yüz- Derisini çıkarmak, derisini soymak:143b/8 

 

Z 

 

øabù  (a) Tutma, koruma:155a/18 

 

 ø. eyle- Tutmak, hâkim olmak: 155a/18 

ż. it-Tutmak, hâkim olmak: 142a/1, 159b/3, 160b/17 

 

zÀde (f) Oğul:100b/14 

 

ôÀhir  (a) Dış, dış görünüş, dış yüz; açık, belli:130b/9, 138b/11, 135a/6, 159b/8 

 

ẓ. ol- Ortaya çıkmak, görünmek: 153b/10 

 

zaḥmet  (a) Sıkıntı, meşakkat, güç:90a/4, 98a/10,90a/6,102a/8, 146a/1, 163a/8 

 

zaòm  (f) Yara:154a/15, 118a/7 

 

zaòmdÀr (f) Yaralı:149a/10, 166a/9, 141a/2, 141a/04, 142a/10,143a/15 

 

õaòīre  (a) Gerektiği zaman kullanmak üzere biriktirilen hububat, yiyecek:121a/18,121a/16 

 

øa‘īf (a)Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, kuvvetsiz, tâkatsız, kansız, gevşek, tenbel:134b/8 

 

Zāl (Özel isim) 123a/1, 123b/6,123b/5 

 

żālim (a) Zulmeden, zalim:105a/18 

 

zamÀn  (a) Vakit: 92b/5, 96b/2, 97a/2, 103a/17, 104b/2, 114a/17, 137b/15, 138a/6, 139b/17, 

140b/2,146b/7, 147a/9, 147b/7,87b/8, 90a/12, 164a/10,148a/1, 148a/2, 91b/7, 94b/7, 

164b/9,154a/1,146b/9, 145b/1,95b/17, 139b/1,146b/18, 164a/8, 

108a/19, 115b/4, 166a/8,135a/10,115a/7 
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ôamīr  (a) İç, hatır, gönül:144a/11 

 

ôarÀfet   (a) Zariflik, naziklik, incelik:118b/11 

 

øarar  (a) Ziyan:136b/2, 130a/18,88b/12, 116a/15 

 

øarūri (a) İster istemezyapılacak olan, mecbur kalınan:105b/16 

 

zāt (a) Kişi: 97a/13,94a/7, 136b/13,166a/8 

 

zÀt-ül ‘amūd (a) Erkeklik organı :97a/14 

 

zavallı (a) Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz:99b/1 

 

øāyi‘ (a) Kaybolan, boşa giden:136a/1, 119a/6 

 

ż. ol-Heba olmak, boşa çıkmak: 115a/2 

 

żayıf (a) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan):93b/1 

 

zeber (f) Üst:158a/15 

 

zebūn (f) Zayıf, kuvvetsiz, hâlsiz, dermânsız: 123b/2 

 

z. it- Hâlsiz bırakmak:  87a/4, 93b/18, 101b/17 

z. ol- Hâlsiz kalmak: 113a/19, 113b/6, 117b/12 

 

zehr (f) Zehir:135b/9, 139a/14, 139b/15, 94b/2, 101b/18, 113a/7, 116b/9, 117b/1,  

139a/3,134b/1,115a/8,145b/19,113a/9,115a/7,118a/3,140a/3,86a/4,115a/17, 139a/2 

 

zehirli  Zehiri olan, içinde zehir bulunan, ağulu:115b/14, 163a/11 

 

zehre   (a) Öd, safra:154a/17,155b/9, 138b/8 

  

zelīl  (a) Hor, hakir, alçak:161a/2 

 

zelzele  (a) Deprem:137b/16 

 

zem (a) Kötüleme:106a/1 

 

zemān bkn. zamÀn 

 

zemīn (a) Yer, toprak: 137b/15, 139a/12,93b/8,105b/13,138a/5, 138a/18, 142a/4 

 



257 
 

zemzem  (a) Kâbe yakınında bulunan bir kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu, zemzem 

suyu:143a/9 

 

zencir (f) Zincir:143b/15 

 

zengule (a) :Çıngırak,tef:97a/14 

 

zerk  (a)  Şırınga yapmak, iğne ile vücuda ilâç verme:122a/18 

 

õerre (a) En küçük parça:87a/14, 117a/9 

 

zerrīn  (f) Altından: 86a/16,130b/14, 144b/17, 148a/12, 161a/5 

 

ôevāl (a) Yok olma: 156a/18 

 

õevḳ (a) Hoşlanma, keyif alma: 122b/10, 145a/8 

 

zeyn (a) Zinet, süs, süsleme:144b/16, 111a/3 

 

zihin   (a) Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin 

bütünü:138b/19 

 

zincir (f) Zincir:123b/11, 129a/13, 166b/11, 166b/15 

 

zindÀn  (f) Hapishane, zından: 123b/15,129b/5, 129b/8 

 

zīr (f) Alt, aşağı: 166b/16, 93b/8,105b/13 

 

 zīr ü zeber  ol- Altüst olmak, yıkılmak:158a/15 

 

zírÀ (f) Çünkü, zira:87b/7, 136b/16, 139a/13, 157b/19, 159b/11, 160b/7, 161a/1,87b/3, 

88b/3, 88b/13, 89a/2, 90a/6, 92a/6, 94a/1, 94a/13, 94b/17, 95a/4, 98b/9, 100b/17, 101a/16, 

101b/10, 102b/6, 105b/19, 107a/11, 107a/14, 117b/11, 120a/18, 120b/2, 126b/4, 129b/1, 

130a/15, 136a/13, 143a/3, 145b/3, 145b/17, 148a/5, 151b/1, 152b/5, 152b/10, 155b/17, 

159b/9, 163b/12, 164a/10, 164a/17, 165a/4, 167b/13, 168a/16,113b/15, 115b/10, 116a/19, 

116b/3, 119a/5,119a/7, 133a/7 

 

ziyāde  (a) Fazla, çok, aşırı; artma:146a/11, 146a/14, 149a/10, 143a/15, 166a/8 

 

z. ol- Artmak:  90b/2, 97a/4, 125b/12, 128a/9, 133b/10,  

 

øiyāfet   (a) Şölen, özel yemek: 130a/12, 150b/2, 109a/16, 119b/15, 146b/10, 149a/2, 

153a/7,130a/2,130b/4 
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 ø. eyle- Ziyafet vermek : 125a/8,  

ø. it-  Ziyafet etmek: 144a/15 

 

ziyāret  (a) Birini ya da bir yeri görmeye gitme, görüşme:153b/2, 167a/13 

 

ziyān (f) Zarar:157a/4,87b/7 

 

ôor (f) Zorlama, güç, kuvvet:129a/4, 142b/19 

 

ô. it- Zorlamak: 128a/14, 128a/15, 137b/1, 157b/8 

 

ôuhūr (a) Ortaya çıkma: 143a/9 

 

 ô. it- Ortaya çıkmak: 139b/3, 151a/18 

 

ôulm (a) Cefa, eziyet:87a/9 
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SONUÇ 
 

                   Hamzanâme’nin 5. Cildinin sondan varaklık (86a-169a) 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 dâhil 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 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.  
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          Metinde yaşanan veya tahayyül edilen çok çeşitli olay yer almaktadır. Dolayısıyla 

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 mekânlarla bağlantılı 

bilgilerin sunulmasıdır. Bu durum olayı, hikâyeyi canlı ve ilgi çekici bir atmosfere 

dönüştürmüştür. Metnimizin renklerinden biri de Türk halk hikâyelerinin 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 beşinci cildinin dilimize, edebiyatımıza dahası 

kültürümüze kazandırılmasına katkı yapmaya çalıştık.  Sonuç olarak böyle bir çalışmayı 

gerçekleştirmekten çok mutluyum. 
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