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ÖNSÖZ
Bu çalışmanın geçmişi, 1992-1993 Öğretim Yılı’nda Prof.Dr. Mertol Tulum’un 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Yüksek 
Lisans dersinde hazırladığımız incelemeye dayanmaktadır. Eserin, 1836 Mısır 
Bulak basımı örnek alınarak 1869 yılında İstanbul’da Vezirhanı Matbaası’nca 
yapılan basımının ilk 6 sayfası üzerine hem dil bilgisel hem de sözlüksel bir in-
celeme gerçekleştirmiştik.

Yoğun emek verdiğimiz bu çalışmanın devamını getirmeyi ve metni bir bü-
tün olarak ele almayı çok istemiştik. Yaklaşık yirmi yıllık bir süreç içinde farklı 
sebeplerle sekteye uğramış, taslak halinde kalmıştı. İnternet ortamında 6 sayfa-
lık bölümünü yayınladığımda e-postayla metnin tamamının okunup okunmadığı 
üzerine sorular yöneltilip istekler gelince, taslağı ayağa kaldırmak elzem oldu.

İlk olarak eserin yazma nüshalarını tespit ettik. En eski nüshalar olduğunu dü-
şündüğümüz yazmaların sayısal fotoğraflarını Süleymaniye Kütüphanesi’nden 
edindik. Bibliyografik tarama sırasında Hayriye Dayran’ın 1961 yılında hazır-
ladığı bir bitirme tezine, Ahmet Tunç Şen’in 2008’de tamamladığı yüksek lisans 
tezine ulaştık. Kaynaklarda sıkça geçen ama bir türlü bulamadığımız bir başka 
çalışmayı, F.A Salimzyanova'nın kitabını İSAM kütüphanesinde bu yılın başında 
görme

 
 fırsatımız oldu.

Eser üzerine yapılmış bu çalışmalar, bizim önceki taslak okumalarımızı ye-
niden değerlendirmemize zemin hazırladı. F.A. Salimzyanova, eserin nüshaları 
üzerine 

 
edisyon-kritik yapmış, Osmanlı harfleriyle dipnotlarda farklılıkları da 

göstererek
 

yeni
 

bir metin ortaya koymuştu. Hayriye Dayran ve Ahmet Tunç Şen 
matbu

 
metin

 
üzerinden

 
çalışmalarını gerçekleştirmişti. Biz bu okumaları da dik-

kate
 

alarak
 

Mısır
 

Bulak
 

basımı
 

matbu nüshayı, Salimzyanova’nın edisyon-kritikli 
metnini

 
ve

 
tarihlendirilmiş

 
en

 
eski

 
nüsha olan Hicri 1031 (Miladi 1621-22) is-

tinsah
 

tarihli
 

Süleymaniye
 

Kütüphanesi/Fatih
 

5427/28 numaralı yazma nüshayı 
karşılaştırarak

 
yeni

 
bir

 
metin

 
oluşturduk.

 
Çevriyazı

 
metinde Mısır Bulak basımı 

dikkate
 

alınarak
 

İstanbul’da
 

basılmış
 

nüshayı
 

B,
 

Salimzyanova’nın oluşturduğu 
metni

 
S

 
ve

 
Süleymaniye

  
Kütüphanesi

 
nüshasını

 
F

 
kısaltması ile göstererek ara-

larındaki
 

farklılıkları
 

dipnotta
 

belirttik.
Günümüz diline aktarılmasında epeyce güçlükler ortaya çıktı. Kendi dönemin-

de bile üst düzeyde söz ustası bir kalemin bugüne aktarılması elbette zor. Kaldı 
ki bu tarz aktarılarda yabancı dilden çevirilerde olduğu gibi kaçınılmaz biçimde 
anlam kayıpları söz konusudur. Elimizden geldiğince söz sanatlarını yansıtıcı bir 
aktarı dili oluşturmaya gayret ettik. Türkçe söz dizimi yapılarına da olabildiğince 
sadık kaldık. Hatalar ve kusurlar varsa da bizimdir.

Dizin-Sözlük bölümünde, özel adlar da dahil olmak üzere genel bir dizin-
sözlük oluşturmaya, birden fazla kelimeden oluşan kalıplaşmış sözlüksel yapıları 
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da göstermeye çalıştık. Tıpkıbasım bölümünde F nüshasının tamamının, B ve S 
nüshalarının ilk ve son sayfalarının fotoğraflarını ekledik.

Bu çalışmada pek çok kişinin emeği ve katkısı oldu elbette. Metni tanımamı-
za vesile olması ve 6 sayfalık ödevin hazırlanması sürecinde yönlendirmeleriyle 
Prof.Dr. Mertol Tulum, yayınlanması hususunda her defasında teşviklerini gördü-
ğüm yüksek lisans ve doktora danışmanım Prof.Dr. Mustafa Özkan, önerileriyle 
Prof.Dr. Ahmet Atillâ Şentürk ve Prof.Dr. Hayati Develi, Cibakaya dizin progra-
mını kullandığımız Prof.Dr. Ceval Kaya, uyarılarıyla Prof.Dr. Hatice Aynur hoca-
larıma, moral destekleri için Prof.Dr. Engin Yılmaz’a, Doç.Dr. İsmail Güleç’e ve 
Öğr.Gör. Erdal Özcan’a, hazırladığı Bilgin çevriyazı fontunu kullanmamıza izin 
verdiği için Abdurrahman Bilgin’e, yayın sürecindeki yoğun emekleri ve sabırla-
rı için MVT Yayıncılık’tan M. Vecihi Terzi ve M. Deniz Akbaş’a, sevgili aileme 
ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Mustafa Altun
Hendek, Sakarya

30 Eylül 2011
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K I S A LT M A L A R

(A) : Arapça
bkz. : Bakınız.
B. : 1836 Bulak Basımı Dikkate Alınarak İstanbul’da 1869’da Basılan Matbu 

Nüsha
c. : cilt
(F) : Farsça
F. : Süleymaniye Kütüphanesi/Fatih 5427/28 numaralı yazma nüshası
s. : sayfa
S : F.A. Salimzyanoviç’in Oluşturduğu Edisyon-Kritikli Nüsha
(Yun) : Yunanca
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AÇIKLAMALAR
Edisyon-kritikli metin, 1621 tarihli el yazması metin, 1869 basımı matbu me-1. 
tin ve 1976 basımı Osmanlı harfli edisyon-kritikli metin olmak üzere ‘hareke-
siz’ üç ayrı nüshanın farkları gösterilerek oluşturulmuştur.
Edisyon-kritikli metinde Osmanlı alfabesindeki harfler Lâtin kökenli çevriya-2. 
zı harfleriyle karşılanmıştır.
Edisyon-kritikli metnin imlâsında düzlük-yuvarlaklık uyumu gözetilmiştir: 3. 
benüm> benim, okıdılar>okudular gibi.
Bazı kelimeler ve -Up zarffiil eki aynı yüzyıla ait metin neşirleri ve dil bilgi-4. 
si araştırmaları dikkate alınarak bu uyumun dışında tutulmuştur: çünki, içün, 
kapu, karşu, kendü, gelüp gibi 
Günümüz Türkçesindeki ünsüz benzeşmesi/uyumu yansıtılmamıştır : 5. açtılar 
değil açdılar, ettikte değil itdikde gibi.
Bugün e’li yazılan kelimelerde i’li yazılış tercih edilmiştir: et- değil 6. it-, ver- 
değil vir-, de- değil di- gibi.
Günümüz Türkçesine aktarılmasında mümkün olduğunca özgün metnin cüm-7. 
le yapısına sadık kalınmaya çalışılmamış, Veysî’nin üslubunca isimfiillerle, 
zarffiillerle cümle uzatılmıştır.
Özgün metindeki edebi sanatları yansıtacak bir yaklaşımla günümüz 8. 
Türkçesine aktarılmasına dikkat edilmiştir.
Dizin-Sözlük’te F nüshası olarak kısalttığımız Süleymaniye Nüshasına göre 9. 
dizinleme gerçekleşterilmiştir. Ancak çalışmamız edisyon-kritikli bir metin 
olduğu için dizindeki kelimeler tümüyle F nüshasına ait değildir.
Arapça ve Farsça beyitler, alıntı sözler ya dipnotta açıklanmış ya da aktarı 10. 
metnin içinde Türkçesiyle karşılanmıştır.
Metinde geçen özel adlar, aktarı metinde altı çizili olarak verilmiş, Dizin-11. 
Sözlük’te de ayrı bir sınıflandırmaya gidilmemiştir.
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Giriş
17. yüzyıl, klâsik Türk şiiri açısından Osmanlı coğrafyasının kültürel açıdan 

zirve yaptığı, Arap ve Fars etkisinin sürmesine rağmen, edebi geleneğin kendi 
kimliğini oluşturmaya çalıştığı bir dönem olarak nitelenebilir. Evliyâ Çelebi, Nâbî, 
Nâ’ilî-i Kadîm, Nedîm, Nef’î, Neşâtî, Nergisî, Nev’îzâde Atâyî, Şeyhülislâm 
Yahyâ ve Veysî gibi klâsik edebiyatta derin izler bırakmış şair ve nâsirler bu de-
virde ürünlerini vermiştir. Mesela Nedîm’in şiirlerinde İstanbul Türkçesinin sesi-
ni bulursunuz,  Nâbî’de didaktik ve hikemî tarzın özgün örnekleri görülür. Ancak 
Sebk-i Hindî üslubuyla yazılmış eserler de yine bu devre rastlar. Şiirde olduğu 
kadar nesirde de bu üslubun izleri yer alır. Nergisî ve Veysî’nin nesir dilindeki 
sanatlı ve süslü ifadelerini buna bağlamak mümkündür.

Ancak her nedense, klâsikleşmiş ve kabul görmüş olan bu iki nâsirden hareketle 
nesir örneklerine özellikle Tanzimat sonrası dönemden itibaren mesafeli ve eleş-
tirel bir duruş sergilenegelmiştir. Oysa ikisi de Osmanlı nesrinde kendinden sonra 
geleceklerin takip ve taklit edeceği özgün bir üslup meydana getirmişlerdir.1

Bu bağlamda çalışmamız bir bakıma, olumsuz önyargıların gölgesinde kalan 
Veysî’nin, Hâb-nâme adlı eseri dolayısıyla, hakkını teslim etmek ve ona gerekli 
dikkatin verilmesine vesile olmak amacını taşımaktadır.

1. Veysî
1.1. Hayatı2

Veysî’nin asıl adı Üveys bin Mehmed’dir. Hicri 969/Miladi 1561 yılında Aydın 
vilayetine bağlı Alaşehir kasabasında doğmuştur3. Kadı Mehmed Efendi ile şair 
Makâlî Mustafa Bey’in (ölümü Hicri 992/M.1584) kızkardeşinin oğludur4 

İlk eğitimine doğum yeri olan Alaşehir’de başlamış, İstanbul’da Salih Molla 
Efendi’den mülâzemet almıştır. Hicri 992/Miladi 1584-85 yılında Anadolu sad-
rı olan Molla Ahmed Efendi’nin sohbetlerine katılmıştır5. Vezir Mehmed Şerif 
Paşa’nın Mısır valiliği sırasınnda divan katipliği görevini üstlenmiştir. Hicri 
1004/Miladi 1595-96 yılından itibaren Aksihar, Tire kazalarında kadılık, Aydın 

1 Menderes Coşkun (2004), bu durumu şöyle özetlemektedir: “17. asırda bir tarafta Kâtib Çelebi gibi araştırmacılar 
tarih ve biyografi gibi türlerde sade dille klâsik eserler kaleme alırlarken, diğer tarafta Veysî, Nergisî ve Nâbî gibi münşi-
ler, Türk nesir dilinin tüm imkânlarını zorlamışlar ve yalnız erbabının anlayabileceği girift, sunî, muğlâk metinler ortaya 
koymuşlardır. Dilin gelişiminin ve nesircilerin dille hüner gösterme heveslerinin bir sonucu olan anlam derinliği ve güzelliği 
(edebî sanatlar), aynı zamanda Sebk-i Hindî’nin de özelliklerindendir. Bu yüzyıldan itibaren Türk şair ve tezkirecileri, 
herhangi bir nesircinin inşasını değerlendirirlerken üstat sembolü veya kıyas unsuru olarak, Sahbân-ı Vâil ve Vassâf gibi 
Arap veya Fars bir inşa ustası yerine, genellikle Veysî ve Nergisî’yi kullanmışlardır. Bu, Türk nesir dili için bir kazanım ve 
başarıdır.”

2 Veysî’nin hayatıyla ilgili en ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: Tunç’un (2008:24-46), Öztürk (1997:15-
17), Hoca (2002:4-5), Şensoy (1995:18-24), Mehmed Süreyya (1996:1664)

3 Şensoy, s.19.
4 Mehmed Süreyya,  1996:1664.
5 Hoca, 2002:4.
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Saruhan’da mal müfettişliği yapmıştır. Hicri 1012/Miladi 1603-04 yılında Siroz, 
Rodoscuk kazalarında görev almıştır. Vezir Ali Paşa’nın Macaristan seferi sı-
rasında ordu kadısı olmuştur. Bir süre Priştine’de görev yapmıştır. Hicri 1019/
Miladi 1610-11 yılında Tırhala, Eğriboz ve İnebahtı kazalarını denetlemeye ve 
vergi tahsiline gitmiştir. Üsküp kadılığında yedi kez getirilip azledilmiştir. Hicri 
14 Zilhicce 1037/ Miladi 14 Ağustos 1628 tarihinde 68 yaşında iken vefat et-
miştir. Mezarı İstanbul Üsküdar’dadır6. Mehmed Süreyya’ya göre mezartaşında 
“Veysî ki olmuş idi tagazzülde bî-bedel/Ta’yîn-i sâl-i fevtine tarihdir gazel” beyti 
yazılıdır7. Bursalı Mehmed Tahir ise mezarını ziyaret ettiğini ve şu beytin yazıldı-
ğını ifade etmiştir: Didi ahbâbın biri târihini/Cân-ı Veysî gitti bâb-ı cennete8

1.2 Eserleri
Dürretü’t-Tâc fî Sîreti Sâhibi’l-Mi’râc: Siyer-i Veysi adıyla da bilinir. Mekke 

ve Medine adıyla iki bölüme ayrılmıştır. Hz. Muhammed’in hayatını anlatan ese-
ridir. Türkçe telif edilmiş ilk siyer kitabı olarak kabul edilir. Nev’îzâde Atâyî ve 
Nâbî’nin bu esere zeyilleri mevcuttur.

Merace’l-Bahreyn: Kâmus sahibi Necmeddin Firuzâbâdî’nin “Sıhah fi’l-
Lugat” yazarı Ebî Nasr İsmail ibn Hammâd el-Cevherî’ye ettiği itirazlara cevap-
ları içeren bir eseridir.

Düstûru’l-Amel: Şehâdet-nâme adıyla da bilinen eserin konusu İslâmiyetin 
beş temeline dairdir. Kelime-i şehâdetin bu temellerin en üstünü olduğunu ortaya 
koymaya çalışmıştır9 

Fütûh-i Mısır: Mısır fetihlerini anlatan bir eseridir. Mısır fatihi Amr ibn Âs’ın 
olaylarını aktarır.

Dîvân: Zehra Toska ve Fazıl Hoca’nın eserle ilgili yüksek lisans tezleri mev-
cuttur10 

Münşeât: Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi’nin şeyhülislâmlığı, Cemâlî-zâde’ye 
mansıb tevcihi dolayısıyla yazdığı tebriklre ve istidadnamesi, şair Nergisî-zâde 
ile mektuplaşmaları, yakın dostlarına gönderdiği mektuplar, Şeyhülislâm Mehmet 
Efendi’ye bayram tebriki, Sünbül Ali Efendi’ye yazdığı af mektuplarından olu-
şur11 

Gurretü’l-Asr fî Tefsîri Sûreti’n-Nasr: Asr suresinin tefsiridir.
Hediyyetü’l-Muhlisîn ve Tezkiretü’l-Muhsinîn: Akâid ve ahlâka dair bir ese-

6 Mehmed Süreyya,  1996:1664.
7 Mehmed Süreyya,  1996:1664.
8 Şensoy, 1995:5.
9 Şensoy, 1995:27.
10 Zehra Toska,  (1985), Veysi Divanı: Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans . İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fazıl Hoca (2002), Veysi Divanı Tahlili, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

11 Şentürk-Kartal, 2004:387.
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ridir.
Tevbe-nâme: Zeyniye tarikatının piri Zeynüddîn Hâfî’nin hikmet ve sözlerini 

içerir 
Bunların dışında kaynaklarda Hicviyye ve Kaside adıyla içeriği verilmemiş iki 

eserinden de bahsedilir.

2. Hâb-nâme
2.1. Eserin İçeriği
Eser, Besmele’nin ardından Allah’a hamd ve sena ile Hz. Muhammed’e öv-

gülerle başlar. Veysî uyku ile uyanıklık arasındaki düşünceli bir halde İskender-i 
Zülkarneyn’le12 ya da tebdil-i kıyafette iken zamanın padişahı I.Ahmed’le kar-
şılaşmayı ümit eder. Tam bu haldeyken rüyasında bir topluluğa rastgelir13  
Devletlinin işaretiyle diğer hizmetçilerle hizmette bulunan Veysî, çimenlerin 
üstüne oturur. İskender-i Zülkarneyn ve daha önce yaşamış diğer padişahlar da 
I.Ahmed’le bir aradadır. Çavuşlar, yeniçeriler, ağalar da bu mecliste tantanalı bir 
şekilde toplanırlar.

İskender-i Zülkarneyn ve I. Ahmed meclistekilerin huzurunda sohbete başlar-
lar. I. Ahmed zamanın siyasal ve toplumsal sorunlarını anlatarak sitemkârâne bir 
üslupla konuşur. Celâlî isyanlarından, dinsizlerin başkaldırısından, halkın huzur-
suzluğundan bahseder. Ataları böyle kargaşalı bir zamanda değil de daha huzurlu 
bir zamanda kendilerine bu saltanatı bıraksalardı, saltanatın daha rahat olacağını 
ifade eder.

Bunun üzerine İskender-i Zülkarneyn sözü alır ve Hz. Âdem’den itibaren 
I.Ahmed’in zamanına kadar olan vakaları şu giriş cümlesinin ardından özetle-
yerek anlatmaya başlar: “Zamânımızda harâbdur didigiñiz dünyâ, ne vakitde 
ma‘mûr u âbâdân idi?” (F109a/21) Hz. Âdem, Hz. Şît, Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. 
Salih, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed peygamberlerin ardından 
dört halife Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ömer ve Hz. Ali vak’aları aktarılır. 
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ vak’ası sonrasında Muaviye, Haccâc-ı zâlim, padişah 
I. Osman (Osman Bey), Abbasi veziri Alkâmî, Harzem şahı Mehmed Han ve 
Memlük sultanı Kayıtbay14 zamanından örnekler verilir.

Bu kıssaların sonunda İskender-i Zülkarneyn eskiden beri bu âlemin bayındır 
olmadığını belirterek I. Ahmed’e siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için işin 
ehli olanların getirilmesi gerektiğini öğütler. Veysî’ye de dönerek bu anlatılanları 

12 Metinde adı anılan İskender-i Zülkarneyn’in kimliği konusunda farklı görüşler olmakla birlikte Ünver (2000:557), 
Makedonya kralı Büyük İskender’in zamanla edebî metinlerde Kur’ân’da Kehf suresi 83.-99. âyetlerinde geçen 
Zülkarneyn’in kimliğine büründüğünü, ikisinin birbirine karıştığını ifade etmektedir.

13 Çalışmamız, metnin dil özellikleri üzerine odaklandığı için ayrıca edebiyatta rüya ile ilgili bir bahis açmayı uygun 
bulmadık. Yine de konuyla ilgili bazı kaynakları burada anmadan geçemeyeciğiz. Özellikle Özgül (2004), Tunç 
(2008) ve Kafadar (2009)’da İslâm’da rüyanın yerine ve önemine dair ayrıntılı açıklamalar mevcuttur.

14 Sultan Kayıtbay vakası sadece F. nüshasında mevcut.
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yazıya aktarmasını rica eder. Veysî, kuşluk vakti horozların sesiyle uykusundan 
uyanır.

Eser bu içeriği ile bir anlamda muhtasar bir İslâm tarihi niteliği taşır. Siyaset-
nâme türünün bir örneği olması da, padişah I. Ahmed’e İskender-i Zülkarneyn’in 
devlet idaresi üzerine öğütler vermesine bağlanabilir.

2.4. Eserin Üslubu
Veysî’nin eski Türk edebiyatı araştırmacıları tarafından, genellikle “süslü ne-

sir” tabir edilen bir üslupla eserler verdiği ifade edilir15. Bu nitelendirmeye karşın 
Hâb-nâme’de Veysî’nin diğer eserlerine göre nesrin daha sade bir üslubunu tercih 
ettiği söylenebilir. Yine de eserde sıklıkla olmasa bile, “evliyâ-yı devlet ü vücûh-ı 
‘ulemâ-yı ‘izâm” (F118b/4-5), “fermân-ı revâ-yı hıtta-yı Bâbil” (F112b/8) 
gibi Farsça dörtlü tamlama yapılarını  görmek mümkündür. (F107b/1)’den  
(F107b/19)’a kadarki kısımda giriş bölümü olması sebebiyle sonraki bölüm-
lere nispetle süslü bir üslup göze çarpar. “Veyâhûd” ile başlayan ve vakaların 
özetlenerek anlatıldığı bölümlerde ise zarffiil ekleri getirilen fiillerle bağlanmış 
ve uzatılmış cümlelere rastlanır. Her vakanın sonunda metne şiirsel bir anlatım 
kazandıran “oldukda mı ‘âlem ma‘mûr u âbâdân idi, döndükde mi ‘âlem ma‘mûr 
u âbâdân idi, turdukda mı ‘âlem ma‘mur u âbâdân idi” ifadeleri yer alır.

Yine klâsik nesrin belirgin özelliklerinden biri olan seciler de eserin şiirselli-
ğini öne çıkarır: “Nesîm-i çemen-ârâ-yı hamd u senâ, ol pâdişâh-ı cihân-âferîn 
hazretleriniñ  tarâvet-bahş-ı hadîka-i takdîsi olsun ki, cûy-bâr-ı şemşîr-i selâtîn-i 
‘adl-âyîn ile rû-yı zemîni lâle-zâr-ı emn ü emân eyledi16”(F107b/1-3)

Eserde Farsça ve Arapça şiirlere de yer verilmiştir. Bunun yanında “Bu meydân-ı 
felâketde ne başlar yuvalandı (F113b/7)” gibi Türkçe bir dize eklenmiştir. 
Peygamberlerden ve halifelerden söz etmesi dolayısıyla onlarla ilgili Kur’ân’dan 
ayetler ile Arapça söz kalıpları da kullanılmıştır.

15 Fatih Köksal (2011:128), “estetik nesir” olarak adlandırdığı Veysî ve Nergisî’nin nesir anlayışlarıyla ilgili şu bilgile-
ri vermektedir: “Nesrin üsluplarını sınıflandırırken kullanılan “süslü nesir” tabiri, edebiyat nazariyesi ve belagat konulu 
eski kitaplarda “üslub-ı müzeyyen” olarak anılır….Bu tarzın dili gerçekten de ağırdır; hatta yer yer Arapça ve Farsçanın 
kullanımdan düşmüş bazı kelimelerini eski lügatlardan çıkararak anlaşılmazlığı pekiştirmek isteyen bir tavır sezilir. Fakat 
gerek Veysî’nin gerek Nergisî’nin ve gerekse onların yolunu izleyen münşilerin bütün eserlerinde aynı tarzı uyguladıklarını 
söylemek doğru değildir. Hatta anlatılan konunun özelliğine göre aynı eserin değişik bölümlerinde dahi farklı üsluplara 
rastlamak mümkündür…Veysî’nin dili Nergisî’ye göre biraz daha sade, daha berrak, daha canlı, hareketli ve sağlam-
dır.” (Alıntıdaki üç nokta, aynı sayfada farklı bir paragrafa geçildiğini işaret etmektedir.)

 Mertol Tulum da (Tulum, 2008:7), bu nesir anlayışını şöyle değerlendirmektedir: “Yüksek bir kabiliyet, üstün bir 
zekâ, derin bir bilgi, geniş bir kültür, gelişmiş bir edebi zevk gerektiren bu söze dökme anlayışı, kısaca, anlamlar ve kavram-
lar ile kişi ve nesneler arasında kurulmuş çoğu yeni ve benzersiz benzetme ilişkilerine, çok farklı bilgi alanlarının kelime, 
terim, deyim, atalar sözü, deyiş gibi türlü unsurlarının argo dahil çeşitli anlam birimleriyle içinde yer aldığı çağrışım alan-
larının bir bağlam birimi içinde kullanılarak hayal gücü zenginliğinin kurguladığı ilişkilerle ilişkilendirilmesine dayanır. 
Bu tarz bir anlatımda söylenenler çoğu kez üstü oldukça örtülü bir biçimle aktarılmış olur ki, bu özellik eskilerce ifadenin 
ustalıklı ve edebi sayılma şartlarının en önemlisidir ve bu üslup tarzı eski metinleri anlamakta en büyük engeli teşkil ede.”

16 Bu örnekte å,ån,år,™n ve ¥y tekrarları ile seci yapılmış.
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2.3. Eserin Nüshaları
Eserin, başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın farklı ülkelerindeki kütüphane-

lerinde yazmalarına rastlanır. 61 nüsha Hâb-nâme, 34 nüsha da Vakıa-nâme ola-
rak kütüphane kayıtlarına geçmiştir17. Değişik coğrafyalara yayılmış toplam 95 
nüshanın bulunması, esere olan yoğun ilgiyi gösterir niteliktedir. Bu ilginin ese-
rin padişaha ithaf edilmesi, muhtasar bir İslâm tarihi olması ya da siyasî öğütler 
içermesinden çok Veysî’nin sanat gücünden geldiğini teslim etmek gerekir diye 
düşünüyoruz.

2.3. 1. Yazma Nüshaları
Kütüphane ve Yazma Eser Adlarına Göre Sıralama
Hâb-nâme Kaydıyla
Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi (yazmanın bulunduğu yer: Milli 1. 
Kütüphane, Ankara), nr. 06 Hk 469/3, talik
Atıf Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 34 Atf 1764/22. 
Esad Efendi, 3384/1, nesih, 19 yaprak, 21 satır, istinsah tarihi: 3. 1036 Hicri 
(1626/27 Miladi)
Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (Kahire, Mısır), nr. 6121/2, talik.4. 
İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (İngiltere), nr. Sloane 5564/6, 5. 
nestalik.
İstanbul Millet Kütüphanesi, nr. 34 Ae Edebiyat 184, talik.6. 
İstanbul Millet Kütüphanesi, nr. 34 Ae Edebiyat 184/1, nesih.7. 
İstanbul Millet Kütüphanesi, nr. 34 Ae Edebiyat 185, nesih.8. 
İstanbul Millet Kütüphanesi, nr. 34 Ae Manzum 630/3, talik, istinsah tarihi: 9. 
Hicri 1123.
İstanbul Millet Kütüphanesi, nr. 34 Ae Şeriyye 746/2, talik.10. 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 42 Kon 3076, müstensih: Derviş 11. 
Hasan, nesih
Köprülü Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 34 Ma 389/2, istinsah tarihi: 12. 1266 
Hicri (1849/50 Miladi)
Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 43 V 827, talik, istinsah tarihi: 13. 
1140 Hicri (1727/28 Miladi).
Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 43 Va 528/2, talik, istinsah tarihi: 14. 
1140 Hicri (1727/28  Miladi).
Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 45 Hk 1300/3, talik, istinsah tarihi: 15. 1081 
Hicri (1670/71 Miladi) 

17 Yazmaların listesi http://www.yazmalar.gov.tr/ adresinden derlenmiştir.
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Nuruosmaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 34 Nk3292/6.16. 
Princeton Üniversitesi Türkçe Yazmaları (New Jersey, ABD), nr. New Series 17. 
Ottoman Turkish Texts 1643.
Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi, 270/2, Ta’lik, 66-70 yaprak, 21 yap-18. 
rak
Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi, 1617, Ta’lik, 43+2 yaprak, 19. 
11 yaprak
Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi Efendi, 2267/2, Nesih, 74-100 20. 
yaprak, 17 yaprak
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 1367/3,  38-59 yaprak, 19 yaprak, 21. 
Reyhânî, Ahmed, istinsah tarihi: 1069 Hicri (1658/59 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 1475/7, Ta’lik, 40-57 yaprak22. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 2946/2, Ta’lik, 95-112 yaprak, 21 23. 
yaprak
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3292/6, 110-122 yaprak, 23 yaprak24. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3336/1, Ta’lik, 1-23+3 yaprak, 13 25. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3446/7, Ta’lik, 106-116 yaprak, 19 26. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3612/6,  Ta’lik, 66-81 yaprak, 16 sa-27. 
tır
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3783/15, Ta’lik, 113-126 yaprak, 21 28. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3797/4,  32-45 yaprak29. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 3710/2, 62-77 yaprak, 25 satır30. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 4263/1, Nesih, 39 yaprak, 17 satır31. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5427/28, 107-124 yaprak, 21 satır, istinsah 32. 
tarihi: 1031 Hicri (1621/22 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5434/6,  Ta’lik, 220-231 yaprak, Hacı 33. 
Mustafa b. Molla Ridvan-al-Bağdadî, Haleb, istinsah tarihi: 1079 Hicri 
(1765/66 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Beşir Ağa, 304/8, Ta’lik, 172-189 yaprak, 17 34. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 2001, Ta’lik, 12 yaprak, 27 35. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 2611/2,  Rik’a, 37-58+5 36. 
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yaprak, 17 satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 3656/5, Nesih, 55-72 yap-37. 
rak, 21 satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 4988,  Ta’lik, 19 yaprak, 38. 
15 satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 5015/2,  Ta’lik, 13-28 yap-39. 
rak
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 5017, Süleymaniye Ktp., 40. 
Ta’lik, 19 yaprak, 19 satır, istinsah tarihi: 1159 Hicri (1746/47 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 5362, Ta’lik, 33 s., istinsah 41. 
tarihi: 1269 Hicri (1852/53 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed Efendi, 5369, Nesih, 23 yaprak, 17 42. 
satır
Süleymaniye Kütüphanesi, Hkm. 589, Divânî ve Rik’a 33-44 yaprak43. 
Süleymaniye Kütüphanesi, İzmir, 542/2, Ta’lik, 122-131 yaprak, 19 satır, 44. 
Yusuf b. Abdullah
Süleymaniye Kütüphanesi, Kasidecizâde, 717/5,  Ta’lik, 24-36 yaprak, 21 sa-45. 
tır
Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli, 1697/2, Nesih, 34-63 yaprak, 15 satır46. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli, 3678/2, Ta’lik, 38-42 yaprak, 23 satır47. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli, 3737/2, Nesih, 106-137 yaprak, 21 satır, 48. 
istinsah tarihi: 1067 Hicri (1656/57 Miladi)
Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, 439/10, Ta’lik, 92-98 yaprak49. 
Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, 440/13, ta’lik, 138-150 yaprak-50. 
lar, 25  satır.
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 1413/2, Ta’lik-Rik’a, 23b-32b 51. 
yaprak
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 546, Mustafa b. Ali, 38 yaprak, 52. 
17 satır, istinsah tarihi: 1043 Hicri (1633/34 Miladi)
Tokat İl Halk Kütüphanesi (yazmanın bulunduğu yer: Milli Kütüphane, 53. 
Ankara), nr. 60 Hk 333, talik
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr. B. 153, nesih.54. 
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr. H. 846, talik.55. 
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr. H. 854, talik, istinsah tarihi: 56. 
1304 Hicri (1886 Miladi) 
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr. Y.135, talik.57. 
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Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları (Tunus),  nr. 9662/1, nesih.58. 
Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 9662/1, Nesih, 1b-22b.59. 
Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, nr. Vat. Turco 202/5, talik.60. 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütaphanesi Türkçe Yazmaları, nr.939/2, 61. 
nestalik.

Vakıa-nâme Kaydıyla
Akademiya Navk Naradov Azii Enstitüsü Türkçe Yazmaları, Moskova-Rusya, 1. 
A. 114, 40 yaprak, 15 satır
Akademiya Navk Naradov Azii Enstitüsü Türkçe Yazmaları, Moskova-Rusya, 2. 
B308-I, 1b-28a yaprak
Akademiya Navk Naradov Azii Enstitüsü Türkçe Yazmaları, Moskova-Rusya, 3. 
B2275, 160b-188b.
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Hs.or.oct.844 Staatsbibliothek, 4. 
Berlin, Nesih, 36 yaprak, 15 satır
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Hs.or.oct.879 Staatsbibliothek, 5. 
Berlin, Nesih, 51 yaprak, 15 satır
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Ms.or.fol.3332 Staatsbibliothek, 6. 
Berlin, 4a-9b yaprak, 32 satır
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Ms.or.oct.1601 Staatsbibliothek, 7. 
Berlin, Nesih-Divanî, 1a-14b, 15 satır
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Ms.or.oct.2812, Nesih, 41 8. 
yaprak, 15 satır
Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Ms.or.or.oct.2178, Nesih, 31 9. 
yaprak, 13 satır
Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, Mehmet Zeki Pakalın Koleksiyonu, 34 10. 
Mzp 78/1, 61b-76a.
Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları , H.O. 80 a., Nestalik, 25 yap-11. 
rak, 15 satır
Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, H.O. 80 b., Nesih, 17 yaprak, 12. 
19 satır
Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, N.F. 429, Nesih, 20 yaprak, 13. 
17 satır
Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, N.F., Nesih, 204, 28-68 yap-14. 
rak, 15 satır
Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Çorum Hasan Paşa İl Halk 15. 
Kütüphanesi, Nesih, 19 Hk 4758/1, 1b-14b yaprak, 20 satır, istinsah tarihi: 
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1108 Hicri (1695 Miladi)
Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Çorum Hasan Paşa İl Halk 16. 
Kütüphanesi, 19 Hk 3083/1, Talik, 1b-12a yaprak, 29 satır
 Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Çorum Hasan Paşa İl Halk 17. 
Kütüphanesi, 19 Hk 2089 1/3, Talik, 74b-83b yaprak, 24 satır, istinsah tarihi: 
1108 Hicri (1695 Miladi).
Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 21 Hk 993/2, Kırma Nesih, 21b-52a yaprak, 18. 
15 satır, istinsah tarihi: 1151 Hicri (1737 Miladi)
Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları, Avusturya, arab. 19. 
1268=pt. 248/alta Sammlung 251, 19 yaprak
Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları, Avusturya, pt. 20. 
250/alte Sammlung 113, 67 yaprak
Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları, Avusturya, pt. 21. 
249/alte Sammlung 114, 56 yaprak
Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları, Avusturya, arab. 22. 
826/Seetzen: Kah. 1271,  Nesih, 34 yaprak, 15 satır
Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Arsenal, Nestalik, 25 satır, istin-23. 
sah tarihi : 1070 Hicri (1659 Miladi).
İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Or. 19508, 25 yaprak, 21 satır, 24. 
istinsah tarihi: 1121 Hicri (1709 Miladi)
İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Sloane 5989/3, 66b-86a, 21/23 25. 
satır, istinsah tarihi: 1052  Hicri (1642 Miladi)
İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Koleksiyonu, 34 Ae Roman 287, Arap-26. 
Talik, 26 yaprak, 15 satır
İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Ali Nihat Tarlan 27. 
Koleksiyonu, 34 Sü-Tarlan 58/4, Nesih Kırması, 113a-119a, 38 satır, istinsah 
tarihi: 1077 Hicri (1665 Miladi)
Milli Kütüphane-Ankara, 60 Hk 156/3, Nesih, 39a-57a yaprak, 17-19 satır28. 
Milli Kütüphane-Ankara, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz 29. 
A 9091/3, Nestalik, 97b-112a, 21 satır
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, 34 Nk 30. 
4976/1, Arap, 1-12 yaprak
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, 34 Nk 31. 
2518/3, Arap, 41b-63b.
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, Y. 135, Talik, 17 yaprak, 23 satır32. 
Trabzon İl Halk Kütüphanesi, 61 Hk 443, Nesih, 21 yaprak, 14 satır, istinsah 33. 
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tarihi: 1258 Hicri (1842 Miladi)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 34. 
Koleksiyonu, Talik, 22 yaprak, 12 satır

İstinsah Tarihlerine Göre Sıralama
10311.  Hicri (1621/22 Miladi), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5427/28, 
107-124 yaprak, 21 satır
1043 Hicri (1633/34 Miladi), 2. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, 
546, Mustafa b. Ali, 38 yaprak, 17 satır
1052  Hicri (1642 Miladi), 3. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 
Sloane 5989/3, 66b-86a, 21/23 satır
1069 Hicri (1658/59 Miladi), 4. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 1367/3,  
38-59 yaprak, 19 satır, Reyhânî, Ahmed
1067 Hicri (1656/57 Miladi), 5. Süleymaniye Kütüphanesi, Lâleli, 3737/2, 
Nesih, 106-137 yaprak, 21 satır 
1070 Hicri (1659 Miladi), 6. Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, 
Arsenal, Nestalik, 25 satır
1077 Hicri (1665 Miladi), 7. İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 
Süleymaniye Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu, 34 Sü-Tarlan 58/4, Nesih Kırması, 
113a-119a, 38 satır
1081 Hicri (1670/71 Miladi8.  Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 45 Hk 1300/3, 
talik.
1108 Hicri (1695 Miladi), 9. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Çorum 
Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, 19 Hk 2089 1/3, Talik, 74b-83b yaprak, 24 
satır
1108 Hicri (1695 Miladi), 10. Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Çorum 
Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Nesih, 19 Hk 4758/1, 1b-14b yaprak, 20 
satır
1121 Hicri (1709 Miladi), 11. İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Or. 
19508, 25 yaprak, 21 satır
1140 Hicri (1727/28 Miladi), 12. Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 43 
V 827, talik.
1140 Hicri (1727/28  Miladi), 13. Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi, nr. 
43 Va 528/2, talik.
1151 Hicri (1737 Miladi), 14. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 21 Hk 993/2, 
Kırma Nesih, 21b-52a yaprak, 15 satır
1159 Hicri (1746/47 Miladi), 15. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed 
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Efendi, 5017, Süleymaniye Ktp., Ta’lik, 19 yaprak, 19 satır
1079 Hicri (1765/66 Miladi), 16. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5434/6,  
Ta’lik, 220-231 yaprak, Hacı Mustafa b. Molla Ridvan-al-Bağdadî, Haleb. 
1258 Hicri (1842 Miladi), 17. Trabzon İl Halk Kütüphanesi, 61 Hk 443, Nesih, 
21 yaprak, 14 satır 
126618.  Hicri (1849/50 Miladi), Köprülü Yazma Eserler Kütüphanesi, nr. 34 Ma 
389/2.
1269 Hicri (1852/53 Miladi), 19. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmed 
Efendi, 5362, Ta’lik, 33 satır
1304 Hicri (1886 Miladi)20. , Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, nr. H. 
854, talik.

2.3.2. Matbu Nüshaları
Hâb-nâme, İstanbul, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1293. 46 s.1. 
Hâb-nâme-i Veysî, İstanbul,  Matbaa-i Âmire, 1263. 33 s.2. 
Hâb-nâme-i Veysî,  Bulak, Darrü’t-tabatü’l-âmire, Bulak Matbaası, 1252/1836. 3. 
37 s 
Hâb-nâme-i Veysî4. , İstanbul,  Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 1293/1876.
Siyer-i Veysî,5.  İstanbul Vezirhanı Matbaası, 1869. (Veysi’nin Siyer, Hâb-nâme 
(Vakı’a-nâme), Münşeât ve Şehâdet-nâme adlı eserleri bu kitapta toplanmış.)

2.4. Eserin İmlâ Özellikleri
Mısır Bulak basımı dikkate alınarak İstanbul’da basılmış matbu nüsha, 

Salimzyanoviç’in oluşturduğu edisyon-kritikli metin ve Süleymaniye  Kütüphanesi 
yazma nüshada hareke kullanılmamıştır. Yazma nüshada sadece tenvin ve izafet 
için hemzenin kullanıldığı görülmektedir. Bu açıdan imlâ özelliklerini ayrıntılı 
olarak ele almamız mümkün olmadı.

Çevriyazı metnin imlâsında Hayati Develi ve Musa Duman’ın Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi üzerine incelemeleri dikkate alındı18. Edisyon-kritikli metin-
de standart bir imlâ oluşturmaya çalışıldı. Türkçe kelime tabanları ve eklerde 
düzlük-yuvarlaklık uyumu gözetildi19 

Aşağıda imlâ bakımından farklı özellik gösteren kelime ve ekler sıralanmış-
18 Hayati Develi (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşme-

leri ve Uyumlar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. ve Musa Duman (1995), Evliya Çelebi Seyahatnamesine 
Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları,  Ankara.

19 Düzlük-yuvarlaklık uyumu konusunda şu alıntılar yol gösterici olacaktır:
 Duman (1995:49) Dudak Benzeşmesi ve Uyumu başlığı altında “Kelime tabanları ve eklerde dudak uyumu sürecinin 

Orta Osmanlıca devresinde hızlı bir biçimde gelişmeye başladığı tahminleri doğrudur.” demektedir.
 Ergüzel ise, (2009:16), 17. yüzyılın ortalarında yazılmış Pars-nâme adlı eserin harekeli-nesihle yazılmış nüshasından 

hareketle “Eklerin imlasında Eski Türkiye Türkçesindeki yuvarlaklık eğiliminin büyük ölçüde terk edildiği, uyum yönünden 
bir imlaya gidildiği görülüyor.” biçiminde bir yargıyı ifade etmiştir.
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tır:
a) Kelime başında t’li yazılan Türkçe kökenli kelimeler: tağ, tal-, taşra, toğrı, 

toldur-, tuy-, tuyul- 
b) Düzlük-yuvarlaklık uyumu dışında kalan Türkçe kökenli kelimeler ve ekler 

: altun, kapu, karşu, kendü, içerü, içün, incü, niçün  -Up zarffiil eki de uyum dışı 
bırakılmıştır.20

c) Türkçe kökenli kelimelerde kapalı e’nin gösteriminde i’li şekli tercih edil-
miştir: gice, iriş-, it-, itdir-, vir-, viril-.

2.5.  Eser Hakkında Araştırmalar
Eserlerle ilgili Hayriye Deryan matbu nüsha üzerinden İstanbul Üniversitesi’nde 

1961 yılında bir bitirme tezi hazırlamıştır21  
A. Şen Tunç22, bu tezdeki metni de dikkate alarak 2008 yılında Sabancı 

Üniversitesi’nde bir yüksek lisans tezi çalışması yapmıştır23 
F.A. Salimzyanova ise 1976 yılında Rusça olarak yayınlanan çalışmasında eserin farklı

 nüshalarının edisyon-kritiğini yaparak Osmanlı harfleriyle dizili yeni bir metin ortaya 
koymuştur24. Bu metnin altında yine Osmanlı harfleriyle diğer nüshalardaki farklılıkları 
da belirtmiştir. Girişindeki ayrıntılı incelemenin ardın-dan metni Rusçaya çevirmiştir. 
Rusça bir kavramlar dizini ile kitabın sonuna ge-nel bir dizin eklemiştir.

3. Metnin Dil İncelemesi
Bu incelemenin ilk iki bölümünde metnin Arapça ve Farsça ögelerini ortaya 

koymak suretiyle, bu dillerin Türkçe üzerindeki etkilerinin dil yapıları açısından 
bir görünümünün gösterilmesi amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde Türkçe ögeler, 
sadece söz dizimi düzeyinde kelime grupları ve cümle yapıları bakımından ele 
alınacaktır. 

İncelemede belirtilen başlığa ait bütün bir kelime ya da kelime grubu listesi 
yerine sınırlı sayıda örnekler verilmiş, metindeki satır numarasında ise sadece bir 
örneğin numarası yazılmıştır.
20 Develi (1995:248)’de Ekler İndeksi bölümünde “Örneklerin çoğu /üp) şeklindedir.” diye not düşülmüştür.
21 Hayriye Deryan (1961), Habnâme-i Veysî, Yayınlanmamış Lisans Tezi (1960-61), İstanbul Üniversitesi, Türkiyat 

Enstitüsü Kütüphanesi, T.571.
22 A. Şen Tunç, A. (2008), The Dream of 17th Century Ottoman Intellectual: Veysi and His Habname, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi.
23 Tezinin ‘Özet’ kısmında Tunç (2008), araştırmasının amaçlarını şöyle sıralamıştır: “a) Metnin üretildiği ve tüketildiği 

edebi çevre ile siyasî-kültürel bağlamı ortaya koyarak Habnâme’yi döneminde yazılmış diğer siyasi metinlerle karşılatırmalı 
bir okumaya tabii tutarak, Habnâme’nin Osmanlı nasihat literatürü içindeki yerini sorgulamak, b) Veysî’nin böyle bir 
rûya anlatısını neden kurgulamış olabileceği ve bu rûya aracının, Veysî’ye, düşüncelerini ifade etme hususunda ne gibi 
olanaklar tanımış olabileceği sorunlarına cevap verebilmek adına Habnâme’yi daha geniş bir İslâmî rûya literatürü içine 
yerleştirmek, c) Osmanlı edebiyatında, benzer diğer eserler üzerinden tesbit edilebilen rûya formu geleneğini, ortaçağ 
Avrupa edebiyatındaki rûya-görüleri türü tartışmalarından da faydalanarak inceleyip yeni bir edebî tür tanımlamanın 
mümkün olup olmadığını cevaplamaktır.”

24 F.A. Salimzyanova(1976), Veysi-Hab-name (Kniga Snovideniya), Moskva, Nauka.
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3.1. Arapça Yapılar
Osmanlı Türkçesine pek çok Arapça kelime girmiştir. Ancak bu kelimelerin 

çoğunluğunu isim, sıfat ve isim durumundaki masdarlarlar oluşmaktadır. Arapça 
fiiller Osmanlı Türkçesinde kullanılmamıştır25. Hâb-nâme’de de Arapça ögelerin 
daha çok kelime düzeyinde kaldığı, kelime grupları düzeyinde ise Farsçaya göre 
düşük bir oranda metne yansıdığı ifade edilebilir. Kelime düzeyindeki Arapça öge-
lerin ise itmek, olmak, eylemek gibi yardımcı eylemlerle ilişkilendirilmek sure-
tiyle Türkçeleştirildikleri görülebilir. Bu ilişkilendirme kimi zaman ya doğrudan, 
istiksâ itdikçe (F111a/12), musallat olup (F111b/14), da‘vet eyleyüp (F110a/16) 
örneklerinde olduğu gibi ya da Farsça bir isim ya da sıfat tamlamasının tamlananı 
olarak seyr-i âb-ı tîz-âb-ı helâk olup (F114b/11) gibi  gerçekleşmektedir.

3.1.1. İsim
Osmanlı Türkçesinde çeşitli vezinlerde sülasî, rübaî, humasî isimler kullanıl-

mıştır.
a) Fa‘l Vezni: b) Fi‘l Vezni c) Fa‘al Vezni d) Fa‘lel Vezni

kasr (F112a/15) silk (F109b/16) şecere (F109a/2)
beden (F108b/7)
sanem (F110b/5)

kevkebe (F108a/13)
velvele (F109a/5)

e) Fu‘lul Vezni f) Fi‘lel Vezni g) Fa‘lel Vezni h) Fa‘lel Vezni

sünbüle (F109b/12) firdevs (F108a/7) cehennem (F111b/15) cevher (F112b/17)
hançer (F109b/7)
sarsar (F110b/8)

3.1.2. Masdar
3.1.2.1. Mücerred Sülasî Masdarlar

a) Fa‘l Vezni b) Fi‘l Vezni c) Fu‘l Vezni d) Fa‘âl Vezni

‘adl (F109a/13)
batş (F110a/12)
cevr (F108b/9)
feyz (F109b/6)
rabt (F109a/10)
sadr (F109b/18)
zabt (F109a/10)
İ’lâli: Fa‘‘
cedd (F108b/16)
şerr (F113b/11)

fikr (F107b/13)
ism (F113a/3)
İ’lâli: Fîl
dîn (F114a/5)

hükm (F110a/6) 
küfr (F107b/8)
şükr (F107b/3)
zu‘m (F111a/15)
İ’lâli: Fûl 
nûr (F108a/6)
rûh (F108a/5)
tûl (F110a/12)

amân (F109b/1) 
beyân (F119a/1)
esâs (F112a/21)
hayât (F112a/4)
karâr (F108a/8)
vakâr (F108a/8)
yesâr (F108a/11)
İ’lâli: Fa‘â
cefâ (F111a/21)
zamân (F113a/20)

25 Timurtaş, 1983:83.
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e) Fi‘al Vezni f) Fa‘let Vezni g) Fi‘let Vezni h) Fu‘let Vezni

cihet (F109b/5)
fırka (F109b/8)
ni‘am (F109b/6)
sıfat (F108b/2)

da‘vet (F110a/16)
devlet (F108a/13)
ğaflet (F108a/4)
rahmet (F110b/6)

fitne (F113b/6)
hidmet (F108a/8)
hilkat (F109a/2)
mihnet (F108a/3)

cümle (F111b/19)
kubbe (F112b/5)
rütbe (F114b/6)
zümre (F108a/14)

i) Fu‘ûl Vezni j) Fi‘âl Vezni k) Fa‘âlet Vezni l) Fa‘îlet Vezni

cülûs (F108a/19)
hurûc (F109a/4)
hübût (F109b/2)
zuhûr (F111a/9)
İ’lâli: Fu‘uvv
‘ulüvv (F110b/2)

divân (F113a/7)
hitâb (f121a/16)
misâl (F108b/2)
şidâd (F110a/14)
İ‘lâli: Fi‘â
livâ (F113b/19)

‘alâka (F109b/12)
dalâlet (F113b/13)
harâbe (F109b/14)
sa‘âdet (F113b/15)

şerî‘at (F113b/1)

 
m) Fi‘âlet Vezni n) Fu‘al Vezni o) Fâ‘ile Vezni p) Fa‘lâ Vezni

‘inâyet (F110b/5)
kıyâmet (F109a/13)
risâlet (F110a/3)
sıyânet (F109a/9)

buğat (F109b/19) zâviye (F108a/3)
nâsıye (F108a/6)
tâ’ife (F108a/6)
vâsıta (F107b/18)

sahrâ (F112a/10)
ğabrâ (F109b/17)
bathâ (F109b/4)

r) Fa‘îl Vezni s) Fa‘al Vezni t) Fâ‘let Vezni u) Fa‘ûlet Vezni

nesîm (F107b/1)
serîr (F113b/16)
tarîk (F114a/15)
yemîn (F108a/11)

‘akab (F108a/9)
felek (F113a/9) 
ğazab (F112a/20)
sebeb (F108b/8)
taraf (F114a/3)

râhat (F108a/5)
râyet (F109a/4)

zarûret (F109a/6)

3.1.2.2. Mimli Masdarlar
a) Mef‘al Vezni b) Mef‘âl Vezni c) Mef‘il Vezni d) Mef‘alet Vezni

matla (F109b/13)
menşe’ (F110b/8)
menba‘ (F110b/6)
mesned (F114a/17)
meşreb (F108a/21)

makâm (F108a/9)
mezâk (F108b/5)

mağrib (F114a/9)
mevkib (F108a/13)
mevzi‘ (F110a/1)

memleket (F109a/12)
merhamet (F108b/8)

3.1.2.3. Mezîdünfih Sülâsî Masdarlar
a) İf‘âl Vezni b) Tef‘îl Vezni c) Müf‘âlet Vezni
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insâf (F116b/16)
ihsân (F110b/5)
ikbâl (F107b/9)
imdâd (F108b/14)
isâr (F121b/16)
işâret (F108a/10)
iz’ân (F108b/4)

tahkîk (F109a/14)
tahrîk (F117b/14)
takdîs (F107b/2)
temcîd (F107b/4)

muhâkeme (F109a/2)
mülâhaza (F107b/12)
mukâleme (F108a/19)

d) İfti‘âl Vezni e) Tefa‘‘ül Vezni f) Tefâ‘ül Vezni

i‘tisâf (F108b/9)
i‘tidâl (F108b/7)
ihtiyâr (F108b/20)
iktirân (F108a/16)
intikâm (F115b/1)
irtikâb (F110a/4)
istimâ‘(F108a/21)
iştibâh (F121b/8)

teğallüb (F113b/5)
tağayyür (F107b/19)
tavattun (F109b/5)
tazarru‘(F110a/20)
tefakkud (F107b/19)
tefekkür (F107b/12)
tevakkuf (F108b/11)
teveccüh (F108b/2)
İ‘lâli
te‘addî (F108a/2)

telâtum (F110a/8)

3.1.3.  İsm-i Fâ‘il
3.1.3.1. Fâ‘il Vezni

bâ’is (F111b/11) dâ‘ire (dişil) (F108a/17) fâcir (F110a/14) ğâlib (F110a/6)

hâmile (dişil) (F112a/4) kâbil (F109b/6) nâ’il (F112b/12) zâhire (dişil) 
(F119a/4)

3.1.3.2. Mücerred Sülâsîlerin İsm-i Fâ‘ileri
a) Müf‘il Vezni (İf‘âl) b) Müfâ‘il Vezni (Müfâ‘alet) c) Müfta‘îl Vezni (İfti‘âl)

mu‘ciz (F113a/20) mu‘in 
(F109a/4) muzill (F110a/18) 
müşkil (F118a/14)

mukâbil (F108a/17) munkarız 
(F109a/6) muntazır (F110b/5) 
münkatı‘(F109b/12)

muğtenim (F109b/6) 
müstakîm (F113b/11)

3.1.4. İsm-i Mef‘ûl
a) Mefû‘l Vezni b) Müf‘âl Vezni (İf‘âl) c) Müfa‘‘al Vezni (Tef‘îl)

mahrûm (F117b/3)
ma‘kûs (F115b/15)
ma‘lûm (F121b/1)
mevsûm (F110a/17)

mülhâk (F109a/7)
mümtâz (F120b/4)

mu‘arref (F110a/1)
mu‘attar (F109a/13)
musavver (F110b/12)
müzeyyen (F114b/7)

3.1.5. Sıfat-ı Müşebbehe
a) Ef‘al Vezni b) Fa‘îl Vezni
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a‘zam (F108b/17) ‘azîm (F109a/1), hakîm (F108a/21), şedîd (F110b/15)

3.1.6. Mübalâga-i Fâ‘il
a) Fa‘‘âl Vezni b) Fu‘â (Fu‘âl’in İ‘lâli)

cabbâr (F112a/20)
hallâk (F110a/15)
kassâb (F113a/20)
seyyâh (F108a/5)

‘uzmâ (F116b/18)

3.1.7. İsm-i Mekân
a) Mef‘il Vezni b) Mef‘al Vezni

meclis (F115b/21)
mescid (F116b/17)

mezra‘(F112b/10)

3.1.8. İsm-i Mensûb
a) -î Eki İle b) İsm-i Mensûbun Müennesi (Dişili)

‘Âdî (F110b/12)
celâlî (F109a/7)
sultânî (F118a/1)

‘aliyye (F121a/9)
beşeriyye (F110a/7)
külliyye (F121a/18
seyfiyye (F108b/20)

3.1.9. Mec‘ûl Masdarlar
eziyyet (F110a/6) cem‘iyyet (F108b/9) ra‘iyyet (F109a/17) uluhiyet (F111a/13)

3.1.10. Kelimelerde Çokluk
3.1.10.1. Müennes Çokluk ; ât ile

berekât (F109b/12) fesâdât (F110a/4) kâ’inât (F107b/6) kelimât (F108b/5)

mahlûkât (F113b/12) mekrûhât (F108b/20) mukaddemât (F115b/8) zulmât (F107b/8)

3.1.10.2. Mükesser Çokluk:
a) Ef‘âl Vezni:

a‘dâ (F107b/10) ahvâl (F107b/19) erbâb (F111a/11) evlâd (F109b/7)

b) Efâ‘il Vezni c) Fu‘‘âl Vezni d) Fu‘alâ Vezni e) Fa‘ale Vezni

‘asâkir (F115a/1) huddâm (F108a/8) fukarâ f107b/19)
süfehâ (B266/25)

kefere (F110a/10

f) Fevâ‘il Vezni g) Ef‘ül Vezni h) Fu‘ûl Vezni i)  Fe‘âlîl Vezni
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cevâhir (F108b/6)
havâdis (F121b/1)

encüm (F121a/15) ğumûm (F108a/3)
hubûb ((F110b/3)
mülûk ((F107b/4)
nüfûs (F109b/17)

le‘âlî (F107b/6)

h) Ef‘ilâ Vezni ı) Mefâ‘il Vezni i) Tefâ‘il Vezni

eşkiyâ (F108a/1) memâlik (F108b/17)
menâsıb (F108b/20) 
merâtib (F108a/16)  

tekâlif (F109a/1)

3.1.11. Arapça İzafet
Arapça isim tamlaması hem tamlayanı hem de tamlamanı isim ya da isim cin-

sinden kelimeden oluşan bir kelime grubudur. Türünü belirlemek için  kelimenin 
yapısı kadar anlamına da dikkat edilir26. Lafzî izafet de ise birinci kelime sıfat-ı 
müşebbehe, ism-i fâil, ism-i mef’ûl gibi sıfat, ikinci kelime de isim cinsinden bir 
kelime olmaktadır. Bununla beraber, aynı özelliği taşıyan her terkip lafzî izafet 
olmamaktadır27 
a) İsim Tamlamaları b) Lafzî İzafet

âhirü’z-zamân (F109a/13)
ebu’l-beşer (F109b/2)
Rabbü’l-âlemîn (F121a/4)
zâtü’l-‘imâd (F119a/10)

celîlü’ş-şân (F110a/3)
fâ’izü’ş-şeref (F110b/6)

3.1.12. Edatlar ve Birleşik Şekiller
a) Harf-i Cerler b) Diğer Edatlar

bi’l-külliyye (F121a/18)
bi-hasebi’l-merâtib (F108a/16)

bilâ-vâsıta (F107b/18)
zî’l-intikâm (F113a/2)
zî-rûh (F120a/5)

3.2. Farsça Yapılar
Metinde Farsça kökenli hem ön ve son eklerle türetilen kelimelere hem de 

birleşik isim ve sıfatlara  rastlanmaktadır. Bu yapıların kelime düzeyinde oldu-
ğu kadar hatta daha çok kelime grupları düzeyinde metne yansıdığı söylenebilir. 
Özellikle Farsça isim ve sıfat tamlamalarının sıklığı, Hâb-nâme’nin “süslü nesir” 
örneği sayılmasındaki önemli etkenlerden biridir, denilebilir. Aşağıda bu Farsça 
yapıların örnek temsil edecek bir kısmı tablolarda gösterilmiştir.

3.2.1. Türemiş Kelimeler

26 Duman (1987:2)
27 Duman (1987:4) 
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a) Türemiş İsimler b) Türemiş Sıfatlar

âteş-dân (F109b/21)
kemer-gâh (F110b/9)
sâye-bân (F110a/5)
şehr-istân (F108a/5)
lâle-zâr (F110a/2)

bî-dîn (F111a/14)
bî-nasîb (F108b/14)
nâ-ehl (F108b/21)
nâ-çîz (F111b/2)
devlet-mend (F114b/4)

3.2.2. Birleşik Kelimeler
3.2.2.1. Birleşik İsimler

âf-tâb (F107b/15) berk-reftâr (F108a/17) cûy-bâr (F107b/2) gül-berk (F114b/4)

mehd-rahât (F108a/5) sanem-hâne (F110b/13) şehr-yâr (F107b/15) zerrîn-külâh (F108a/15)

3.2.2.2. Birleşik Sıfatlar
a) İsim ve Sıfat Tamlamaları ile Yapılanlar b) Sıfatfiillerle Yapılanlar

Cemşîd-nazîr (F107b/16)
civân-baht (F109a/20)
encüm-iştibâh (F108a/15)
firdevs-nişâne (F108a/7)
nîlûfer-sıfat (F108b/2)

cihân-âferîn (F107b/1)
dil-ârâ (F108a/7)
ferah-bahş (F108b/3)
fitne-engîz (F109a/1)
tâc-dâr (F107b/16)
tabl-hurûc (F109a/4)

3.2.3. Farsça Tamlamalar
Bu tamlamalarda Farsça kökenli kelimelerin yanı sıra Arapça kökenli kelime-

ler de yer almaktadır. Kimi zaman tamlamanın her iki ögesi de Arapça kökenli 
olabilmektedir28 

3.2.3.1. İsim Tamlamaları
İkili Tamlama Üçlü Tamlama Dörtlü Tamlama Beşli Tamlama

âhûr-ı devâb u umûmen  
(F120a/4)
buğat-ı kefere (F109b/19)
cins-ı nisâ (F120a/13)
deryâ-yı âteş-feşân  
(F118a /7-8)
eser-i hazret 
(F114b/1)

ğazab-ı cebbâr-ı zil-
intikâm (F110a/8-9)

hazret-i pâdişâh-ı 
iskender-i ğulâm 
(F121a/1) telvîs-i 
mesned-i hilâfet-i 
islâmiye (F108a/5) 

hûn-i şühedâ-i 
şiâ-i şâh-i merdân  
(F115b/2)
sanduka-ı ağlâk-i 
cevâhir-i semîne-i 
cevher  (F112b/17)

28 Duman (1987:6-43),  yüksek lisans tezinde, Veysî ile aynı dönemlerde yaşamış Nâbi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi 
gibi nâsirlerin eserlerinden örneklerle Farsça yapılı tamlamaları ele almış; tamlayan ve tamlananın Arapça ya da 
Farsça, türemiş ya da birleşik kelimelerden oluşmasına, tamlayanın sayısına bakarak bir sınıflandırma yapmıştır. Biz 
de örneklerimizde tamlayan sayısını dikkate alarak bir sınıflandırma yolunu tercih ettik.
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3.2.3.2. Sıfat Tamlamaları
İkili Tamlama Üçlü Tamlama Dörtlü Tamlama

defa-ı ûlâ  (F113a/3)
derviş-i gîsu-dâr  
(F117b/17)

asnam-i murassa-i 
Nemrûdî  (F111a/10)
çeşm-ı cihân-bîn-i felek  
(F108a/4) 
dûş-i hulle-pûş-ı emirül-
müminîn 
(F114b/14)

mahmûd-i sadr-nişîn-i 
menessa-i vücûd 
(F112a/2)
tiğ-i elmâs-gûn-ı mercân-
rîz-i ğazâ 
Ff107b/9)

3.3. Türkçe Yapılar
Metinde Arapça ve Farsça ögelerin sıklığına rağmen kelime düzeyinde olmasa 

da kelime grupları düzeyinde alıntı kelimelere Türkçe ekler getirilmek suretiy-
le, Türkçenin söz dizimsel yapısına uygun örnekler yer almaktadır. Bu durum, 
Arapça ve Farsçanın isim ve sıfat tamlamaları dışında kelime grupları düzeyinde 
etkisinin olumsuz önyargıların aksine hissedilir olmadığını göstermektedir.

3.1. Kelime Grupları
3.1.1. İsim Tamlaması

a) Belirtili İsim Tamlaması b) Belirtisiz İsim Tamlaması

ol pâdişâh-ı cihân-âferîn hazretleriniñ /
tarâvet-bahş-ı hadîka-i takdîsi (f107b/1-2)
Nemrûd’uñ / üstü[ne] (F111b/5) 
küffâr-ı hâk-sârıñ /
her biri (F111b/14) 
Yezîd-i pelîdiñ / oğlı  (F115b/7) 
imâmıñ / yanı[nda]  (F117a/20)
imâmımız imâmü’d-dünyâ Ebû Hanîfe 
hazretleriniñ / itdigi (F117a/19) 
bu diyâr ‘avratlarınıñ / karnı[nda] (F120a/11) 

sebze-i çemen-zâr / üstü[ne] (F108a/10) 
‘asker / miyânesi[ne] (F109a/1) 
düşmen / kanı[ndan] (F113b/14) 
erâzil-i Tâtâr / itleri[ne] (F120a/4) 

3.1.2. Sıfat Tamlaması
Niteleme Sıfatları Belirtme Sıfatları

bu / eyyâm[da] (F107b/13) 
ol sipihre çıkmış şeddâdî / binâlar (F110b/11) 
imâmımız imâmü’d-dünyâ Ebû Hanîfe hazretleriniñ 
itdigi / nasîhat-ı dîn ü dünyâ[dan]  (F117a/19) 

kırk / yıl[a] (F113b/7) 
ikinci / gün (F112a/5) 
ol / cân-ı ‘âlemi (F115a/3) 

3.1.3. İyelik Grubu
siziñ  / zamân-ı devletiñiz[de] (F109a/16-17) 
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3.1.4. Bağlama Grubu

şarken ve ğarben (F111a/8) ğarîb renklere ve ‘acîb 
şekillere  (F111a/2) 

re‘âyâ ile ‘asker (F109a/1) 

3.1.5. İkileme

alay alay (F111b/3) pâre pâre (F116a/10) sürbe sürbe  (F109a/3) 

3.1.6. Birleşik Fiil Grubu

nümâyân / ol[up] (F110b/6) ferâmûş / it[dim] 
(F111b/22) 

kazf / eyle  (F112b/1) hurûc ide yazdılar 
(F117a/7) 

3.1.7. Edat Grubu

her biri bir sîmâ-yı dil-ârâ ile (F108a/7) 
bir mikdâr tevakkufdan soñra (F108b/11) 
kahr-ı a‘dâ-yı dîn içün (F108b/19) 

‘âlem-i zâhiredeki gibi (F108a/14) 
bu âna dek (F108b/18) 

3.1.8. İsimfiil Grubu

menbâ‘-ı bârân-ı rahmet olmak (F110b/6) ta sabâh rûz-ı kıyâmete dek h
v
âb-ı ‘azâbdan 

baş kaldırmamak (F111b/12) 

3.1.9. Sıfatfiil Grubu
bâlâ-nişîn-i meclis olan 
(F108a/9-10)

terâne-i meclis-i üns iden 
(F116a/7)

3.1.10. Zarffiil Grubu
esnâ-yı tefekkürde deryâ-yı mâl-hulyâya taldıkça 
(F107b/12)
Ben dahi sâ’ir hüddâm  ile hidmet iderek (F108a/8)

ve müteğâfilâne hıtâb idüp (F108a/1) 
Yezîd müdde‘î-i hilâfet-i İslâmiye 
iken (F115b/14)

3.1.11. Örtük İyelik Grubu

Takrîr-i dil-pezîriñ (F108b/12)

3.1.12. Sayı Grubu

on üç (F115b/6)

3.2. Cümle Yapıları
Klâsik nesrin söz dizimsel yapıları araştırmacılar arasında oldukça tartışmalı 

bir konudur. Farsçanın isim ve sıfat tamlamaları kadar Farsça cümle yapılarının 
da bu sahada kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda aşağıda örneklerini vere-
ceğimiz ki’li birleşik yapılar en göze çarpan alıntı cümle yapılarıdır.
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Veysî’nin cümlelerine söz dizimsel açıdan bakıldığında, kimi bölümlerde süs-
lü bir söyleyiş adına uzun ve zarffiillerle birbirine bağlanmış ve içiçe geçmiş 
cümlelere rastlanır. Ancak bu örneklerden hareketle Hâb-nâme hakkında cümle 
kuruluşları açısından bir genelleştirme yapılamaz. Vakaların anlatıldığı bölüm-
lerde bütün olaylar aktarıldıktan sonra cümle “ma”mûr u âbâdân idi” ifadesiyle 
bitirilir. Bu tekrarlar metne şiirsellik kazandırmak amacını taşımaktadır. Secilerin 
sıkça kullanıldığı bu tür metinlerde cümle yapılarının da benzer niteliklere sahip 
olması bu çerçevede değerlendirmelidir.

3.2.1. Basit Cümle
Metinde yan cümleciği olmayan basit cümle örnekleri sınırlıdır. Bu durumu 

Veysî’nin süslü üslubuna bağlamak gerekir.
Çözümleme Örnekleri
a) Ne bir sâhib-i şeri‘at peygâmber ve ne bir pâdişâh-ı mu‘adâlet-pervâr var idi. 

(F113b/1)

Yüklem Özne

var idi Ne bir sâhib-i şeri‘at peygâmber ve ne bir pâdişâh-ı mu‘adâlet-pervâr
Açıklama: Bu cümle yüklemin türü bakımından bir isim cümlesidir. Ayrıca 

karşılaştırma bağlaçları kullanılarak iki ayrı öznenin cümlede yer alması sağlan-
mıştır.

b) Zamânımızda harâbdur didigiñiz dünyâ, ne vakitde  ma‘mûr u âbâdân idi? 
(F109b/1-2)

Yüklem Özne Zarf Tümleci

ma‘mûr u âbâdân idi Zamânımızda harâbdur didigiñiz dünyâ ne vakitde  
Açıklama: Bu cümle anlam bakımından bir soru cümlesi, yüklemin türüyle 

de isim cümlesidir. Öznenin sıfatfiil grubuyla yapılmış bir sıfatla nitelendirildiği 
görülmektedir. Veysî’nin  en basit cümle yapıların da bile anlatımı zenginleştirici 
dil oyunlarına başvurduğunu bu örnekten anlamak mümkündür.

3.2.2. Birleşik Cümleler
Metindeki cümlelerde kimi zaman fiile şart eki kimi zaman zarffiil ekleri ge-

tirilirek kurulmuş birleşik yapılı cümleler vardır. Bunun yanı sıra fiillerden sonra 
edat kullanarak da cümlenin devamı etmesi sağlanmıştır29. Yine Farsça kökenli ki 
29 Bu edatlı yapılarla ilgili örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

-dIkdAn soñra -dIklArIndAn mâ ‘ada -IncAyA dek -mAk üzere

hâk ü helâk oldukdan 
soñra (F112a/7), biryân 
itdikden soñra (F115a/4)

itmediklerinden mâ ‘ada 
(F113b/18)

hırâmân-ı ravza-i 
cinân oluncaya 
dek (F117b/3)

ri‘âyet-i cânib-i şer‘-i 
şerîf itmek üzere 
(F121a/11)
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bağlacı getirilmek suretiyle de birleşik cümleler kurulmuştur.

3.2.2.1. Girişik Birleşik Cümleler
Metinde, bu tip cümle yapılarının daha çok zarffiil ekleriyle kurulu olan ör-

neklerini görmek mümkün. Ancak zarffiillerin de kimi zaman ki’li birleşik cümle 
yapılarıyla birlikte kullanıldığı örneklere rastlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda sık-
lıkla geçen zarffiil ekleri ve örnekleri yer almaktadır.
-AlI -ArAk -dIkçA

ser-gerdân olalı (F109a/19-20) taleb-i izdiyâd-ı darb iderek 
(F111b/11)

mülâhaza kıldıkça 
(F107b/12)

-dIkdA -I -Icak

dinildikde (F108b/9), zebân-ı 
mu‘ciz-beyâna getirdikde 
(F110a/8), hatm-ı hıtâm urdukda 
(F109a/14)

diyü (F109b/16) fermân-ber olmayıcak 
(F109a/9) 

-IncA -Ip -ken, iken

Kayrevân-ı mağribe varınca 
(F108a/20), beytü’l-mukaddes’e 
gelince (F112b/10), âgeşte-i hâk ü 
helâk idince (F110a/1)

giderüp (F121a/18), diyüp 
(F108b/1)

hayâl iderken (F108a/5), 
‘âlem harâb iken 
(F109a/11)

Çözümleme Örnekleri
a) “Bu esnâda âsâr-ı mevkib-i sultânî; ya‘nî kevkebe-i devlet-i Ahmed Hanî 

zuhûr idip ‘âlem-i zâhiredeki gibi alay alay çavuşân-ı şevket-nümây ve zümre-i 
sipâh-ı encüm-iştibâh ve yeñiçeriyân-ı zerrîn-külâh ve ağayân-ı ser-â-ser-kaftân 
ve vezîrân-ı Süreyyâ iktirân-ı bi-hesabi’l-merâtib yerlerinde turup hazret-i 
pâdişâh-ı encüm-sipâh gelüp semend-i berk-reftâr-ı âsmân-ı kirdârından indi.” 
(F108b/13-17)
Yüklem Özne

indi (hazret-i pâdişâh-ı encüm-sipâh)

-mAk içün -mAklA, -mağla, 
-megle

-dIğIndAn ğayrı

âğuşte-i hâk ü helâk 
olmak içün (F119a/6), 
tûşe-i mûr u mâr itmek 
içün (F112b/3)

belirmekle (F121a/1), 
teğayür-i tavr-ı pâdişâhî 
itmekle (F107b/19), 
baş u cân oynatmağla 
(F109a/6)

şer ü şürûr 
olduğundan ğayrı 
(F115b/9)
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Dolaylı Tümleç Zarf Tümleci

semend-i berk-reftâr-ı âsmân-ı 
kirdârından

Bu esnâda … hazret-i pâdişâh-ı encüm-sipâh 
gelip

b) “Ve hânedânımız hayr-hvâhı olan kullar uğur-ı hümâyûnda baş u cân oy-
natmağla munkarız olup sefer zarûretiyle kulluk silkine mülhak olan kullar 
dahi hakk-ı ni‘met-i pâdişâhîyi bilmeyüp celâlîniñ tavrın kollanup memâlik-i 
mevrûse-i ‘Osmânî bu kadar zamândan beri pây-mâl-ı eşkıyâ olmağla hânümân-ı 
re‘âyâ suzân u perîşân olmuşdur.” (F109a/5-9) 

Yüklem Özne Zarf Tümleci

suzân u perîşân olmuşdur hânümân-ı re‘âyâ Ve hânedânımız hayr-hvâhı olan … 
pây-mâl-ı eşkıyâ olmağla

c) “Bi’l-âhire Mekke-i mükerreme’de bîgâne-i hâne-i Hudâ olan sanemlerin-
den reşha-i feyz-i ‘inâyet recâsına âdemler gönderüp muntazır-ı bârân-ı ihsân 
olduklarında taraf-ı fâ‘izü’ş-şeref-i Ka‘be’den bir ebr-pâre-i siyâh nümâyân olup 
menba‘-ı bârân-ı rahmet olmak mülâhazasıyla cümlesi şâdân u handân ve raks-
künân u dest-efşân müteveccih-i ebr oldular.” (F110b/4-7)
Yüklem Özne Dolaylı Tümleç

müteveccih oldular cümlesi ebr

Zarf Tümleci Zarf Tümleci Zarf Tümleci

menba‘-ı bârân-ı rahmet 
olmak mülâhazasıyla

şâdân u handân ve raks-
künân u dest-efşân

Bi›l-âhire Mekke-i mükerreme›de 
… nümâyân olup

3.2.2.2.Ki’li Birleşik Cümleler30

Metinde 39 ki’li birleşik cümle belirlenmiştir. Bu cümleleri işlevleri/görevleri 
yönünden incelediğimizde, ağırlıklı olarak ki’den sonraki ögenin ki’den önceki 
bir ismin sıfatı işleviyle kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ki’den 
sonra gelen ögeler, özne, nesne, zarf ve dolaylı tümleci olarak da işlev görmekte-
dirler. Aşağıda, metindeki ki’li birleşik cümle örneklerinin sadece sayfa ve satır 
numalarını vererek bir sınıflandırma yapılmıştır.

3.2.2.2.1. Bir Adın Sıfatı Olarak31

ol pâdişâh-ı cihân-âferîn hazretleriniñ tarâvet-bahş-ı hadîka-i takdîsi olsun 
Kİ (F107b/1-2), ol tâc-bahş-ı şâhân-ı cihân olan  sultân-ı   ğayb-dân cenâbınıñ 
30 Ki’li birleşik cümle yapıları için şu eserlere bakılabilir: Mertol Tulum (1978), Ma’arif-name, Metin ve Ki’li Bir-

leşik Cümleler Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Doçentlik Tezi, İstanbul; Muhammet Yelten (2005), “Pars-
Nâme’deki Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 2, sayı 4, Aralık 2005, 
s.45-56. ve Ece Çohadar (2008), Türkiye Türkçesinde Ki’li Birleşik Cümle Üzerine Bir İnceleme, Kültür Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

31 Altı çizili kelime ve kelime birlikleri, ki’den sonra gelen ögelerin nitelediği ya da belirttiği adları göstermektedir.
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pîrâye-i iklîl-i temcîdi ola  Kİ  (F107b/4), bir tâ’ife-i   celîlü’ş-şâne râst geldim 
Kİ (F108a/6), Ol  pâdişâh Kİ (F108b/13), bu semte îsâr olundı Kİ (F108b/6),   
kavm-ı ‘Âd Kİ (F110a/12), Ol kavm-ı  cabbâr Kİ (F110b/8-9), yevm-i ziynet-i  
Fir‘avnîde, Kİ (F112a/18), kabza-i isti‘dâdı olan tîğ-ı bî-dirîğ-ı  tuğyân, Kİ 
(F112b/9), beytü’l-mukaddes’e, Kİ (F112b/12), gencîne-i cevâhir Kİ (F112b/16), 
eyyâm-ı  câhiliyetde Kİ (F113a/21-F113b/1) ol kadar hâlât zuhûr itmiş-idi Kİ 
(F114b/13), hâkim-i Mısr  olan Muhammedî Kİ (F115a/2), Mülûk-ı benî Ümeyye, 
Kİ (F115b/6), mıtrabe-i meclis  olan câriye-i ğâniyesine, Kİ (F116a/2),  ben ol 
cabbâr-ı  ‘anîdim Kİ (F116a/13), Esmâ binti   Ebû Bekri’s-sıddîk hazretine, Kİ 
(F116b/4), Mü’eyyidü’d-dînü’l-‘Alkamî, Kİ (F117b/9), iki şehzâde-i âzâdesi, Kİ 
(F118b/4), şehr-i Bağdâd, Kİ (F119a/10), bir vak‘a-i ‘azîme  zuhûr itmişdir Kİ 
(F121a/1), kazâyâ Kİ (121a/20)

3.2.2.2.2. Bir Cümlenin Ögesi Olarak
Özne Görevinde Nesne Görevinde Dolaylı Tümleç 

Görevinde
Zarf Tümleci

müşkil budur Kİ (F108b/14), 
münfehim olur  Kİ (F109a/15), 
münâsib-i hâl  budur Kİ 
(F118a/21), ehemm-i umûr 
budur Kİ (F121a/4)

fikr  iderdim Kİ 
(F107b/13), buyurdular 
Kİ (F109a/15), didi ki 
(F119a/20)

az kaldı Kİ 
(F108b/10)

cevâb yazup Kİ 
(F117b/19)

3.2.2.2.3. Diğer İşlevlerde
Ara Söz Olarak Açıklama Cümlesi 

Olarak
Sebep-Sonuç İlişkisi 
Olarak

Dahi Edatı Anlamında

Bizim Kİ 
(F110b/16)

şöyle kazf eyledi Kİ 
(F112b/1)

Kalb Kİ  (F108b/7), cülûs 
eyleyesin Kİ (F108b/15), 
Kul Kİ (F109a/9), 
tahrîk-i rikâb idesiz Kİ 
(F117b/14), bezl itmediñ 
Kİ (F119a/3)

makûlesinden midir Kİ 
(F118b/21)

Çözümleme Örnekleri
a) “Nesîm-i çemen-ârâ-yı hamd u senâ, ol pâdişâh-ı cihân-âferîn hazretleriniñ 

tarâvet-bahş-ı hadîka-i takdîsi olsun ki, cûy-bâr-ı şemşîr-i selâtîn-i ‘adl-âyîn ile 
rû-yı zemîni lâle-zâr-ı emn ü emân eyledi.” (F107b/1-3)
Yüklem Özne Nesne Dolaylı Tümleç

bahş olsun Nesîm-i çemen-ârâ-yı 
hamd u senâ

ol pâdişâh-ı cihân-
âferîn hazretleriniñ 
hadîka-i takdîsi

tarâvet

Açıklama: Bu cümlede ki’den sonra gelen cümle kendinden önceki cümlede 
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yer alan “padişah” isminin sıfatı durumundadır.
b) “Nâgâh, derîçe-i çeşm-i cihân-bînime perde-i ğaflet asılup, merdüm-

dîde-i ğam-dîde ğunûde-i mehd-râhat olup, seyyâh-ı cihân-gerd-i rûh, temâşâ-
yı şehristân hayâl iderken, nâgehân, bir tâ’ife-i celîlü’ş-şâne râst geldim ki, her 
biriniñ nâsıye-i hâlinden nûr-ı sa‘âdet lâmi‘ olup, her biri bir sîmâ-yı dil-ârâ ile, 
hırâmân olarak bir bâğçe-i firdevs-nişâne yettiler.” (F108a/4-7)
Yüklem Özne Dolaylı Tümleç

râst geldim “ben” gizli özne bir tâ’ife-i celîlü›ş-şâne

Zarf Tümleci Zarf Tümleci

nâgehân Nâgâh, derîçe-i çeşm-i cihân-bînime perde-i 
ğaflet asılup, merdüm-i dîde, ğunûde-i mehd-
râhat olup, seyyâh-ı cihân-gerd-i rûh, temâşâ-yı 
şehristân hayâl iderken

Açıklama: Bu cümlede ki’den sonra gelen yardımcı cümle temel cümleye sıfat 
cümleciği olarak bağlanmaktadır. “bir tâ’ife-i celîlü’ş-şâne”nin sıfatı durumun-
dadır.

c) “Kul ki, benim kulumdur; baña tâbi‘ ve fermân-ber  olmayıcak, baña 
şemşîr-i ‘adl u dâd ile sıyânet-i ra‘iyyet ve zabt u rabt-ı memleket nice kâbil 
olur?” (F109a/9-10)
Yüklem Özne Dolaylı Tümleç Zarf Tümleci Zarf Tümleci

nice kâbil olur sıyânet-i ra‘iyyet ve 
zabt u rabt-ı

baña baña tâbi‘ ve 
fermân-ber  
olmayıcak

şemşîr-i ‘adl u dâd ile

Açıklama: Bu cümledeki ki’den önceki öge yardımcı cümlenin öznesidir. 
Burada “mademki” anlamında kullanılmıştır.

d) “Hazret-i sultân-ı ğayb-dân “celle celâlihu” serîr-i saltanat-ı ‘Osmânîyeyi 
baña, böyle ‘âlem harâb iken âmâde itmeyüp, ma‘mûr u âbâdân iken müyes-
ser ideydi; zabt-ı memleket ve hall u ‘akd-ı umûr-ı ra‘iyyet nice olur, görüley-
di ve şemîm-i safâ-bahş-ı ‘adl u insâf ile dâmen-i âhirü’z-zamân kıyâmete dek 
mu‘attar olaydı, diye pâdişâh-ı ‘âlem, kelâmına hatm-ı hıtâm urdukda, Hazret-i 
Zü’l-karneyn dahi semt-i tahkîka imâle-i  licâm-ı kelâm edüp, müte‘accibâne bu-
yurdular ki” (F109a/10-15)
Yüklem Özne Zarf Tümleci

buyurdılar Hazret-i Zü›l-karneyn müte‘accibâne

Zarf Tümleci Zarf Tümleci
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semt-i tahkîka imâle-i  licâm-ı 
kelâm edip

Hazret-i sultân-ı ğayb-dân …..hatm-ı 
hıtâm urdukda

Açıklama: Bu cümledeki ki’den sonra gelen öge temel cümlenin nesnesi du-
rumundadır. Burada nesneyi çözümleme bölümünde göstermeyişimizin sebebi 
nesnenin uzunca bir cümleler dizisinden meydana gelmiş olmasıdır.

3.2.2.3. Şart Cümlesi
Metnimizde şart cümlesi yapısındaki az sayıda örneğe rastlanmaktadır. Kimi 

örnekler de diğer cümle yapıları arasında yer almaktadır.
Çözüm Örnekleri 
a) Meselâ  bakkâlıñ biriniñ mîzânı naks çıksa, tiz cezâsı tertîb olsun diyü ibrâm 

iderdi. (F119b/14-15)
Yüklem Özne

ibråm iderdi Gizli özne

Zarf Tümleci Zarf Tümleci

bakkâlıñ biriniñ mîzânı naks çıksa tiz cezâsı tertîb olsun diyü

Açıklama: : Bu cümlede iki şart ve zarffiil yan cümlecikleri dolayısıyla iki yan 
cümlecik bulunmaktadır. Meselâ kelimesi, yüklemle ilgisi bakımından cümle dışı 
öge olarak değerlendirilmektedir. 

b) Zûr-ı bâzûda kemer-gâh-ı kûhe el ursalar; yerinden ayırırlar32. (F110b/8-9)
Yüklem Özne

ayırırlar Gizli özne

Dolaylı Tümleç Zarf Tümleci

yerinden zûr-ı bâzûda kemer-gâh-ı kûhe el ursalar

Açıklama: : Bu cümle ilk cümleye göre yapısı bakımından daha yalın bir şart 
cümlesidir. Hem yapı hem de anlam bakımından şart cümlesinin tüm özelliklerini 
taşımaktadır.

3.2.3. Karmaşık Cümleler
Karmaşık cümle farklı birleşik cümlelerin bir araya gelmesinden oluşan bir 

cümle yapısıdır.33 Metnimizde de girişik birleşik, ki’li birleşik ve şart cümleleri-
nin birlikte kullanıldığı uzun cümleler yer almaktadır. Cümlelerin bu denli uzun 
olmasını bu yapıyla açıklamak mümkündür.

Çözüm Örneği
Nâgâh, derîçe-i çeşm-i cihân-bînime perde-i ğaflet asılup, merdüm-dîde-i 

32 Bu cümle, diğer cümle yapılarının arasında yer almaktadır.
33 Bu terimi ilk olarak Kaya Bilgegil (1984:97-98) kullanmıştır.
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ğam-dîde ğunûde-i mehd-râhat OLUP, seyyâh-ı cihân-gerd-i rûh, temâşâ-yı 
şehristân hayâl İDERKEN, nâgehân, bir tâ’ife-i celîlü’ş-şâne râst GELDİM Kİ, 
her biriniñ nâsıye-i hâlinden nûr-ı sa‘âdet lâmi‘ OLUP, her biri bir sîmâ-yı dil-ârâ 
ile, hırâmân OLARAK bir bâğçe-i firdevs-nişâne YETTİLER VE hezâr haşmet ü 
vakârla birer kürsî-i zer-nigârda karâr EYLEDİLER34. (F108a/4-8)

Açıklama: Bu cümlede GELDİM Kİ ile öncesi girişik birleşik cümle. Kİ’den 
sonra gelen cümle kendi içinde OLUP’tan dolayı girişik birleşik cümle olmak-
la birlikte Türkçe yapıya göre tâ’ife kelimesinin sıfatı durumundadır. GELDİM 
Kİ ve YETTİLER VE ise öznesi ortak bağlı cümle olarak nitelendirilebilir. Tüm 
cümle, farklı yapıları içermesi dolayısıyla karmaşık cümledir, denilir.

4. Sonuç
Hâb-nâme, dil kullanımı bakımından döneminin özelliklerini yansıtır. Eserde 

Sebk-i Hindî üslubunun izleri görülür. Arapça ve Farsça kelimeler yoğun bir bi-
çimde kullanılır. Dikkati çeken nokta Arapça kelime ve kelime gruplarının bile 
çoğunlukla Farsça kelime grubu kalıbında Osmanlı Türkçesi metinlerine  girme-
sidir. Osmanlı Türkçesinin “üç dilden mürekkep yapay bir dil” olarak nitelendi-
rilmesini bu tarz sanatlı nesir örneklerine bağlamak mümkündür.

Biz tüm eleştirilere ve uzak duruşlara rağmen klâsik nesir geleneğinin günü-
müz Türkiye Türkçesindeki edebi metinlerde izlerinin sürülmesi gerektiği düşün-
cesini taşıyoruz. Bu noktada düşüncemizi doğrulayacak nitelikte belki şu örneği 
vermek yerinde olur. Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanından aldığımız 
örnek Veysî’den yüzyıllar sonra da girift ve uzun bir cümlenin edebi metinlerde 
kullanılabileceğinin bir göstergesidir aslında35:

“Bedeni, yüzü yana yana, düşlerle, karabasanlarla, çoğu uzaktan yüzüne saldıran 
kedinin uğultulu vınlamasıyla sıçrayarak, dingin, bir şey yemeden, ara sıra birkaç adım 
ötedeki ayakyoluna gittiğinde bol bol su içerek, başı, ayakları büyüyerek yattığı uzun 
zamanın sadece iki gün olduğunu iyiliğe döndüğü, gene bir düşle uyanıp alçak sesle 
‘İyi ya, yirmi sekiz Kasımda olsun’ dediği gecenin sabahı ağır ağır giyindikten sonra 
aynanın önünde “dört ya da beş günlük” sakalına dura dura, gücün kesip dokuzu on iki 
geçe durmuş saatını cebine koyarak (kasanın üstündeki çalar saat on ikiye sekiz kala 
durmuştu) serin, kapalı neredeyse yağacak bir havada istasyona gidip aldığı gazetede 
‘7 Kasım Perşembe’yi görünce anlamıştı.”
Çalışmada dil bilgisi incelemesinin yanı sıra özgün metnin oluşturulması ve 

bugünkü dile aktarısı da ayrıca değerlendirilmelidir. İlk çıkış noktası B nüshası 
olarak kısaltılan matbu metin olsa da S ve F nüshalarıyla metin sağlamlaştırılmış, 
nüsha farkları çok sayıda dipnotla belirtilmiş, asıl metne yakın olduğu düşünülen 
yeni bir metin oluşturulmuştur. Bugünkü dile aktarımı ise daha zorlu bir çalış-
mayı gerektirmiştir. Hem özgün cümle yapılarını korumaya hem Veysî’nin titiz 
34 Yüklem değeri taşıyan kelimeler özellikle büyük harfle gösterilmiştir.
35 Yusuf Atılgan (2010), Anayurt Oteli, Yapı Kredi Yayınları, (ilk baskısı 1973), s.95.
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süslü söyleyişini ve edebi sanatları yansıtmaya hem de metnin bugünkü okuyucu 
tarafından anlaşılmasına imkân tanıyan bir yaklaşım sergilenmiştir. Yine de geç-
miş zamana ait bir metnin anlam değerini bugüne taşımada eksik kalan bir yön 
hep olacaktır. Bu anlamda kusur ve hata varsa, Veysî’den çok bize aittir.

Sonuç olarak yoğun bir mesai ile ortaya çıkardığımız çalışmamız, daha önce-
ki incelemelerin deneyimlerini dikkate almakla birlikte Hâb-nâme ile ilgili yeni 
katkılar getirmektedir. Bu bağlamda eserin Türk dili araştırmacıları kadar diğer 
sosyal bilim disiplinlerinde de yankı bulması ümidini taşıyoruz.
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ØVÅB-NÅME-İ VEYS∞ 
Bİ'SMİ'LLÅ∏İ'R-RA∏MÅNİ'R-RA∏™M 

(F107b/1) (B262/1) Nes™m-i çemen-årå-yı πamd u §enå, ol pådişåh-ı cihån-åfer™n 
πa≥retleriniñ (B2) †aråvet-baøş-ı πad™¬a-i (F2) ta¬d™si olsun ki, c¥y-bår-ı şemş™r-i 
selå†™n-i ‘adl-åy™n (B3) ile r¥-yı zem™ni låle-zår-ı emn (F3) ü emån eyledi ve şeb-çerå#-ı 
şükr ü sipås, ol tåc-baøş-ı (B4) şåhån-ı cihån olan1 sul†ån-ı (F4) #ayb-dån cenåbınıñ 
p™råye-i i¬l™l-i temc™di ola2 ki, (B5) cevher-i †™#-i cihån-g™r-i mül¥k ile hem™şe, ıslåπ-ı 
(F5)  (F6) mizåc-ı3 kå’inåt itdi4; ve le’ål™-i (B6) æalåvåt5 ol πåmil-i livå’ü'l- (F7) πamd u6 
şefå‘at πa≥retiniñ7 ni§år-ı øåk-påy-ı (B7) ‘arş-peymåsı8 olsun ki9, leme‘ån-ı şemş™r-i 
şer™‘ati ile10 ‘ålemden (F8) küfr ü feæåd u ¯ulemåtı11 giderüp12, ve13 gümråhån (B8) ve 
aæπåb-ı şe¬åvet anuñla råh-ı müsta¬™me mühted™ oldular. (F9) Ve ål u aæπåbına (B9)  
z™ver-i tåc-ı i¬bål ola ki14, her biri bir †™#-i elmås-g¥n-ı mercån-r™z-i #azå ile ø¥n-ı (B10) 
(F10) a‘då-yı d™nden såπa-i zem™ni hem-reng-kån-ı bedehşån ¬ıldılar. 
 

Beyt 
 (B11)(F11) Øayr-øvåh-ı devlet-i øåkån-ı Keyøusrev-ser™r 
 Då‘™-i i¬bål-i Veys™ ya‘n™ el-‘abd (B12) u'l-fa¬™r 
 
bu πavådi§-i ‘ålem-i kevn (F12) ü fesådı mülåπa¯a ¬ıldı¬ça, ve e§nå-yı tefekkürde 
(B13) deryå-yı mål-øulyåya †aldı¬ça, böyle gevher-keş-i silk-i (F13) temennå15 olup, 
fikr (B14) iderdim ki16: " Bu eyyåmda, pådişåh-ı17 felek-bår-gåhımız øal™fe-i r¥-yı 
zem™n, (B15) æåπib- (F15) ¬ırån-ı Sikender-¬ar™n, z™bende-i tåc u taøt, şehriyår-ı f™r¥ze-
baøt, åf-tåb-ı cihån- (B16) efr¥z, Merr™ø-i18 düşmen-s¥z, cihån- (F16) g™r-i Cemş™d-
na¯™r, tåc-dår-ı Erdeş™r-şemş™r, 

Beyt 
 (B17) Şehenşåh-ı Cem-¬adr u19 ‘ål™-tebår 
 Peder-ber-peder Øusrev -i tåc-dår 
1
 S, F : olan, B: ol 

2
 F ve S: ola ki B: olsun 

3
 (F5) Beyt Şehånend fermånde 

r¥zigår / Şehånend emn u amån-
rå medår  (F6) / Şahån-ı n¥r-ı 
çeşm-i ben™ ådemend /  Medår 
rifå best ‘ålemend  mizåc-ı B ve 
S: mizåc-ı 
4
 mizåc-ı kå’inåt itdi F'de yok. 

5
 B: æalåt u selåm, S: delål™-i  

æalåvåt  

6
 F'de yok. 

7
 B : πa≥retleriniñ 

8
 S : hümåsı 

9
 F ve S: olsun ki B : ola ki 

10
 F ve S: şer™‘ati ile B : şer™‘atle 

11
 F: küfr ü feæåd u ¯ulmåt  B: 

¯ulmet-i ¯ulmåt S : ¯ulmåt-i 
¯alålet 
12

 B ve S: gidüp 
13

 B ve S'de yok. 

14
 B: Ve z™ver-i tåc-ı i¬bål, 

aæπåb u ål πa≥eråtine ola ki,  
15

 F'de t'nin iki noktası 
unutulmuş. 
16

 F ve S: fikr iderdim ki B : fikr 
iderken dirdim ki 
17

 B ve S: pådişåhımız 
şehenşåh-ı  
18

 F'de yok. 
19

 B ve S'de yok. 
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(F17) øåkån-ı bülend-mesned-i ser™r-årå-yı20 (B263/1) devlet-sermedü's-sul†ån Aπmed 
Øan bin (B2) Muπammed Øan21 "ebeda'llåhü22 te‘ålå23 (F18) ‘azzehü ve eyyede ve 
şeddede esåse sal†anatihi ve şeyyede" πa≥retleriniñ (B3) rikåbına yüz sürüp24, bilå-vası†a 
sa‘ådet-i (F19) mükålemeye nå’il olaydım." (B4) Yåh¥d gåh™25 tefa¬¬ud-ı aπvål-i 
fu¬arå içün ta#ayyür-i †avr-ı pådişåh™ itmekle geşt ü gü√år-ı (B5) (F108a/1) båzår26 
iderken, bår™ råst geleydim. Ve müte#åfilåne øı†åb idüp, aπvål-i per™şån (B6) tamåm 
oldu27, ve eş¬ıyå (F2) te‘add™si kemålin buldı, diyeydim. Ve zu‘m-ı fåsidimce28 tedb™r-i 
(B7) ıælåπ-ı memlekete müte‘alli¬ niçe mu¬addemåt29 ‘ar≥ ideydim, (F3) diyü bu efkår-ı 
per™şån (B8) üzere30 bir gice k¥şe-niş™n-i zåviye-i miπnet31 ve øasta-πal-i #um¥m-ı 
‘uzlet (F4) idim. Nå-gåh, (B9) der™çe-i çeşm-i cihån-b™nime perde-i #aflet aæılup, 
merdüm-d™de-i #am-d™de #un¥de-i32 (F5) mehd-råπat (B10) olup, seyyåπ-ı cihån-gerd-i33 
r¥π, temåşå-yı şehristån øayål iderken, någehån, (F6) bir †å’ife-i (B11) cel™lü'ş-şåne 
råst geldim ki, her biriniñ nåæıye-i πålinden n¥r-ı sa‘ådet låmi‘ olup, (B12) (F7) her biri 
bir34 s™må-yı dil-årå ile, øıråmån olarak bir bå#çe-i firdevs-nişåne yettiler ve35 (B13) 
hezår πaşmet (F8) ü va¬årla36 birer kürs™-i zer-nigårda ¬arår eylediler. Ben37 daøi så’ir 
øuddåmla38 (B14) øidmet iderek; ya‘n™ (F9) såye-mi§ål ‘a¬ablarınca giderek, ol 
ma¬åma vardım,39 ve40 ma¬åm-ı øidmetde †urdum. (B15) Bålå-niş™n-i41 (F10) meclis 
olan devlet-mendiñ işåretiyle beså†-ı42 sebze-i43 çemen-zår üstüne oturdum. Meger (B16) 
åf-tåb- (F11) vår-ı æadr-niş™n44 olan İskender-i ◊ü'l-¬arneyn olup, yem™n ü yesårında 
nüc¥m-ı (B17) (F12)  ¯åhire gibi leme‘ån idenler selå†™n-i må≥iyye-i Ål-i ‘O§mån 
"¬addesa'llåhü esrårahüm" πa≥eråtı (B18) imiş. (F13) Bu e§nåda, å§år-ı mevkib-i 
sul†ån™45; ya‘n™ kevkebe-i devlet-i Aπmed Øan™46 "E'azzehu’llåhu47  (B19) fi'd-dåreyni" 
(F14) ¯uh¥r idüp, ‘ålem-i ¯åhiredeki gibi alay alay çavuşån-ı (B20) şevket-nümåy ve 
zümre-i sipåh-ı (F15)  encüm-iştibåh ve yeñiçeriyån-ı zerr™n-külåh ve a#ayån-ı ser-å-ser- 
(B21) ¬aftån ve vez™rån-ı ¢üreyyå, (F16)  i¬tirån-ı bi-πeæabi'l-meråtib yirlerinde †urup, 
πa¯ret-i pådişåh-ı (B22) encüm-sipåh gelüp, semend-i (F17)  ber¬-reftår-ı åsmån-ı 
kirdårından indi. 
20

 F: øåkån-ı bülend-mesned-i 
ser™r-årå-yı B: øåkån-ı mesned-
årå-yı 
21

 F: Aπmed Øan bin 
Muπammed Øan B ve S: bin es-
sul†ånü's-sul†ån Aπmed Øan bin 
es-sul†ån Muπammed Øan  
22

 F ve S : ebedallåhü B: 
eyyeda'llåhü 
23

 F'de yok. 
24

 S ve F: rikåbına yüz sürüp B: 
rikåb-ı kåm-yåb-ı 
hümåy¥nlarına yüz sürüp 
25

 S :gåh  
26

 B ve S: şehr ü båzår 
27

 F: aπvål-i per™şån tamåm 
oldu B ve S: aπvål-i ‘ålem 
per™şån oldu 
28

 B ve S: fåsidim üzere 

29
 S ve F : niçe mu¬addemåt B: 

kel™måt-ı mu¬addemåt 
30

 B: ile 
31

 B ve S: miπnet F: miπnet idim 
32

 B: merdüm-i d™de-i #un¥de-i 
33

 B. : cihån-g™r-i 
34

 S : pür 
35

 S ve F : ve B: ki 
36

 B ve S: va¬år  ile 
37

 ben  B : bu fa¬™r  
38

 B ve S: øüddåm ile 
39

 S: giderek, ol ma¬åma 
vardum B:  giderek 
40

 B ve F'de yok. 
41

 F: Bålå-niş™n-i olan 
(Müstensih yanlışlıkla meclis 
kelimesinden sonra gelecek olan 

kelimesini yazmış, sonra 
yuvarlak içine almış.) 
42

 B'de yok. 
43

 S : biså†-ı sebze-i 
44

 B: ol åf-tåb-ı æadr-niş™n 
45

 B : sul†ån 
46

 B : Øan 
47 B ve S: E'azzehu’llåhu te’ålå 
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          Beyt 
 (B23) Fur¥d-åmed ez-esb şåh-ı cihån 
 Mes™πå, (F18) bez™r-åmed ez-åsmån 
 
Då’ire-i meclisden (B24) øåric İskender-i ◊ü'l-¬arneyn †arafına mu¬åbil bir muraææa 
(F19) taøt-ı zer-beft-såye-båna cül¥s (B25) eyledi48. Ve πa¯ret-i ◊ü'l-¬arneyn ile 
mükålemeye başladı. (F20) Bu bende-i nå-ç™z daøi, ∏a¯ret-i (B26) ◊ü'l-¬arneyn gibi 
ma†la‘-ı ∏åverån-ı şar¬dan, £ayrevån-ı ma#ribe varınca (F21) ‘ålemi musaøøar-ı (B27) 
şemş™r-i fermån-ber49 eylemiş50 bir pådişåh-ı πak™m-meşrebiñ51 kel™måt-ı πikmet-
åm™zin52 istimå‘a itmek (B264/1) (F108b/1) ne sa‘ådet-i ‘u¯mådır. ∏uæ¥æå, 
pådişåhımız øal™fe-i r¥-yı zem™n53 ile54 (B2) mükåleme eyleye, diyüp55, nihål-i (F2) gül 
gibi ser-å-ser g¥ş olup †urdum56. Ve r¥-yı teveccühü n™l¥fer- (B3) æıfat cemål-i ø¥rş™d-
mi§ållerine (F3) †utdum, ve ol meclis-i feraπ-baøşıñ æafåsından (B4) så’ir aπvålimi 
unutdum57. Gåh ∏a¯ret-i ◊ü'l-¬arneyn, (F4) taπr™k-i zebån-ı mu‘ciz-beyån (B5) idüp 
pådişåh-ı58 ‘ålem, tevc™h-i såmi‘a-ı i√‘ån buyururlar idi59, (F5) gåh pådişåhımız leb-i 
(B6) dürr-ni§årın şekker-r™z idüp, ∏a¯ret-i İskender, ol nebåt-ı kel™måtdan ş™r™n- (F6) 
me√å¬ (B7) olurlar idi60. Giderek cevåhir-i kelåm bu semte ™§år olundu ki pådişåhlar 
‘ålemiñ (B8) (F7) ¬albidir. £alb ki, müsta¬™mü'l-aπvål olmayup, πadd-i i‘tidålden 
münπarif ola beher-πål (B9) beden iøtilål- (F8) pe√™r olur. İmdi, pådişåhlara ‘adl u dåd, 
ser-måye-i sedåddır ve61 merπamet (B10) ü inæåf, sebeb-i (F9) cem‘iyyet-i re‘åyå62 ve 
cevr ü i‘tisåf, bå‘i§-i per™şån-ı beråyådır, dinildikde (B11) pådişåhımız "¯ıllu'llåh63" 
(F10) πa≥retleri bir medd64 åh çekdi65, az ¬aldı ki66, gül-berg-i ruøsår-ı låle- (B12) reng 
sünbül-boyuna jåle-i sirişk (F11) per™şån ola67. Bir mi¬dår teva¬¬ufdan æoñra  

 

    (B13) Beyt 
 Şeh-i kåmrån øusrev-i Cem-cenåb 
 (F12) Z™-deryå-yı leb-riøt der-øoş-åb 
 
(B14) didi ki: İy æåπib-¬ırån-ı ‘ålem! Ta¬r™r-i dil-pe√™riñ üzere, (F13) pådişåhlara ‘adl u 
dåd, ser-måye-menş¥r-ı68 sa‘ådet (B15) oldu#u ma‘l¥mumdur69. Ol70 pådişåh ki, pür- 
48

 B: itdi 
49

 B: fermånı, S: fermån 
50

 F'de yok. 
51

 F: πak™m-meşreb 
52

 B: πikmet-åy™nin 
53

 B ve S: r¥-yı zem™n øal™fesi  
54

 B: ola da, anıñla 
55

 B: diyü 
56

 F: olup †urdum B ve S: oldum 

57
 B: feråm¥ş itdim  

58
 B ve S: πa¯ret-i pådişåh-ı 

59
 B: buyururlar 

60
 B: olurlardı 

61
 B'de yok. 

62
 B: re‘åyådır 

63
 B : ¯ıllu'llåh f™'l-‘ålem 

64
 B'de yok. 

65
 B : çekdi ki 

66
 B'de yok. 

67
 S: reng sünbül-boyına jåle-i 

sirişk per™şån ideler B: 
renginden jåle-mi§ål ¬a†aråt-ı 
sirişk-i d™deyi r™zån iderler 
68

 F: ser-måye-i menş¥r-ı B ve 
S: p™råye-i 
69

 B ve S: ma‘l¥mdur 
70

 B ve S: Ve ol
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çeşme-i71 (F14) inæåfdan b™-naæ™bdir, ‘ayn-ı ‘inåyet-i ∏a¬‘dan (B16) maπr¥mdur. 
Ammå müşkil budur ki, imdåd-ı72 ‘avn-ı (F15) ∏a≥ret-i Rabbü'l-erbåb ile "celle 
celålihu73" (B17) bir zamånda taøt-gåh-ı sal†anata cül¥s eyleyesin ki, kår-øåne-i74 
‘ålem, ser-å-ser (F16) øaråb u yebåb (B18) ve øal¬ıñ åteş-i fitne-i eş¬ıyå ile cigerleri 
kebåb ola. Ceddüm "merπ¥m ve ma#f¥rün-leh75" øudåvendigår-ı (B19) (F17) a‘¯am, 
sul†ån Muråd Øan "†ayyeba'llåhu te‘ålå76 §eråhu" ¬al‘-i şecere-i raf≥ ü ilπåd77 içün 
memålik-i (B20) £ızılbaş-ı (F18) bed-ma‘åşe78 råyet-i hümåy¥n-hümå såye-i79 sul†ån™ 
birle ‘asåkir-i80 deryå-øur¥ş gönderiliden81 (B21) bu åna dek ¬ır¬ yıla (F19) ¬ar™bdir82 
şar¬ u83 #arba ser-dårlar;  ya‘n™ ¬ahr-ı a‘då-yı d™n içün (B22) sipåh-sålår gönderilüp, bir 
yıl (F20) sefer terk olmamak ile84 nice85 mekr¥håt86 iøtiyår olunup, me§elå (B23) 
menåæıb-i ‘aliyye ve meråtib-i seyfiyye nice (F21) nå-ehl ve sefye eline düşüp87, r¥-yı 
zem™nde g¥şe-be-g¥şe (B24) ¬ıyåmetler ¬opdu.88 Her yıl √ehåb u ıyåb-ı89 (F109a/1) 
‘asker90 tekålifinden re‘åyå ile ‘asker miyånesine ‘a¯™m (B25) fitne-eng™z91 düşüp, 
giderek muøåæama-ı lisån, (F2) muπåkeme-i seyf ü sinåne mü’edd™ olma#la (B26) aæl-ı 
øil¬atinde şecere-i şe¬åvet merk¥z olanlar seçilüp, çı¬up92, (F3) fi’e-i bå#iyye-i93 (B27) 
eş¬ıyå94 sürbe sürbe olup, sürbe nåmına olan sürbeleriñ95 bir ¬açı bir biriniñ96 (B265/1) 
(F4) ¬aldırdı#ı råyet-i ma‘k¥se altına cem‘ olup, biri birine mu‘™n ü ¯ah™r olara¬ (B2) 
yek-påre †abl-øur¥c (F5) velvelesin åsmåna yetirüp celål™niñ şi‘årın i¯hår eylediler. Ve 

(B3) "åbå ‘an ceddin97" øånedånımız øayr-ø
v
åhı (F6) olan ¬ullar, u#ur-ı hümåy¥nda baş 

u cån oynatma#la (B4) mun¬arı≥ olup, sefer ≥ar¥retiyle (F7) ¬ullu¬ silkine mülπak olan 
¬ullar daøi πa¬¬-ı ni‘met-i98 pådişåh™yi (B5) bilmeyüp, celål™niñ †avrın ¬ollanup, (F8) 
memålik-i mevr¥§e-i ‘O§mån™ bu ¬adar zamåndan beri påy-mål-ı eş¬ıyå (B6) olma#la 
øånümån-ı re‘åyå, suzån u per™şån (F9) olmuşdur. £ul ki, benim ¬ulumdur; baña tåbi‘ 
ve fermån-ber (B7) olmayıca¬, baña nice şemş™r-i99 ‘adl u dåd ile æıyånet-i (F10) 
ra‘iyyet ve ≥ab† u rab†-ı memleket100 ¬åbil olur? (B8) Ey æåπib-¬ırån! Eger101 ∏a≥ret-i 
(F11) sul†ån-ı #ayb-dån "celle celålihu102" ser™r-i sal†anat-ı ‘O§mån™yeyi (B9) baña, 
böyle ‘ålem øaråb iken åmåde (F12) itmeyüp, ma‘m¥r u åbådån iken müyesser ideydi; 
(B10) ≥ab† u rab†-ı memleket103 ve πall u ‘a¬d-ı um¥r-ı ra‘iyyet104 nice olur, görüleydi ve 
şem™m-i (F13) æafå-baøş-ı (B11) ‘adl u105 inæåf ile dåmen-i åøirü'z-zamånı106 ¬ıyåmete  
 
71

 B ve S: ser-çeşme-i 
72

 B: imdåd u 
73

 B: celålihu ile 
74

 B : kåh-øåne-i 
75

 F: ma#f¥r 
76

 F'de yok. 
77

 S : raf≥-i ilπåd 
78

 S : £ızılbaşa, B: b™-d™ne 
79

 B : hümåy¥n-såye-i 
80

 F: ‘asker-i 
81

 B ve S: gönderiliden berü  
82

 S : ¬ar™bdir ki 
83

 S : şar¬a ve 

 
84

 B ve S : olunmama#la 
85

 S : niçe 
86

 B : mekr¥håtler 
87

 B : nå-ehl ådeme düşmekle 
88

 B : ¬opup 
89

 F: ıyåb u √ehåb-ı  
90

 B : ‘asåkir 
91

 B ve S: ‘adåvet-i fitne-eng™z 
92

 S'de yok. 
93

 fi’e-i bå#iyye-i:  B ve S: fitne 
nåmına olan 
94

 S : seçilüp fie-i ba#ıya eş¬ıyå 
95

 S : şer™rleriñ 
 

 
96

 B : bir ¬açı yek-påre biriniñ 
97

 Babadan babaya. 
98

 B : daøi ni‘met-i 
99

 B : baña  şemş™r-i 
100

 B : memleket nice 
101

 B'de yok. 
102

 O’nun şanı yüce olsun! 
103

 B: ≥ab†-ı memleket 
104

 ve πall u ‘a¬d-ı um¥r-ı 
ra‘iyyet F’de yok. 
105

‘adl u F’de yok 
106

 B: åøirü'z-zamån 
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dek mu‘a††ar itmek107 olaydı, diyü pådişåh-ı ‘ålem- (B12) (F14)  penåh108 kelåmına 
øatm-ı øitåm urdu¬da, ∏a¯ret-i ◊ü'l-¬arneyn daøi semt-i taπ¬™¬a imåle-i  licåm-ı (B13) 
kelåm eyleyüp109, (F15) müte‘accibåne buyurdular ki: Ey pådişåh-ı ‘ålem! Ser-rişte-i 
ta¬r™re110 çekdigiñiz (B14) cevåhir-i kelåmåtdan111 münfehim olur112 ki, (F16) bu kår-
øåne-i ‘ålem, pådişåhån-ı p™ş™n zamånında (B15) ma‘m¥r u åbådån olup, hemån113 siziñ  
zamån-ı (F17) devletiñizde øaråb u yebåb oldı114. Ya‘n™, (B16) selå†™n-i må≥iyye 
eyyåmında bu z™r destån-ı ra‘iyyet, (F18) ås¥de-i g¥şe-i ferå# olup, hemån115 (B17) 
siziñ eyyåm-ı116 sa‘ådet-i encåmıñızda117 her biri bergeşte-πål-i æaπrå-yı (F19) belå 
ola118. “£åle: Lå vallåhi ve bi-rabbi' (B18) l-Ka’beti” Bu dolåb-ı åsmån, meydån-ı 
¬udretde ser-gerdån (F20) olalı, πål-i ‘ålem bir †avr üzere ¬arår (B19) itmemişdir. Ey 
pådişåh-ı civån-baøt! Budur ki119  Mısra (F21) B™-vefå dünyå eger120, benim121 bildigim 
dünyå ise, ne bir pådişåh (B20) zamånında122 ma‘m¥r u åbådån (F109b/1) olmuşdur, ve 
ne øal¬-ı ‘ålem anıñ şerrinden amån bulmuşdur. (B21) Zamånımızda øaråbdur123 
didigiñiz dünyå, ne va¬itde124 (F2) ma‘m¥r u åbådån idi? 
 
Meger ∏a¯ret-i (B22) ebu'l-beşer Ådem "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm125" ile ∏avvå126, bu 
‘ålem-i øåke hüb¥† (B23) itdikde127 (F3) her biri bir i¬l™me düşüp, üç yüz yıl128 giryån u 
nålån ve bergeşte-πål-i beyåbån (B24) olup, meded-kår™-i (F4) ‘inåyet-i rabbü'l-‘ålem™n 
ile dåmen-i ‘Arafåt'da buluşup ve129 bilişüp, (B25) ba†πå-yı #ayr-ı z™-zer‘de (F5) k¥şe-
niş™n-i †årem-i tava††un olunca mı ‘ålem ma‘m¥r (B26) u åbådån idi? 

Veyåø¥d130 
Çår-cihet-i såhire-i131 (F6) zem™n mu#tenim-i ni‘am-ı ilåh™ ve †aråvet- (B27) yåfte-i 
fey≥-i132 nå-mütenåh™ iken £åbil, biråderi Håbil'i küşte-i (F7) øançer-i #adr idüp, ol 
şe’åmet-i (B266/1) ¬atl ile miyåne-i evlåd-ı Ådem’e düşen åteş-i133 tefr™¬a, cümlesin iki 
(F8) fır¬a idüp, (B2) ol iki gür¥h-ı enb¥huñ biri kåfir, biri müselmån olma#la şemş™r-i 
bår134-ı fitne (F9) vü fesåd (B3) iki yüz seksen yıl135 aralarında der-kår olup, nice yüz 
biñ üftåde-i136 øåk ü137 (B4) helåk (F10) olan Ådem ¬anından peh™n-deşt-i ‘ålem, †aşt-ı 
fuææåda138 döndükde mi dünyå (B5) ma‘m¥r u åbådån (F11) idi? 
 
107

 B : mu‘a††ar 
108

 B ve S’de yok. 
109

 B : idüp 
110

 F: taπ¬™¬a 
111

 B : kelåmıñızdan 
112

 B: olunur 
113

 F'de yok. 
114

 B ve F : ola 
115

 S ve F’de yok. 
116

 F: zamån-ı 
117

 B : eyyåm-ı sa‘ådetiñizde 
118

 S : olup 
119

 Budur ki B ve S'de yok. 

120
 F: hele 

121
 S : ben 

122
 B: zamånında hergiz 

123
 B : øaråb 

124
 S ve F : zamånda 

125
 F: ‘aleyhi's-selåm 

126
 B: ∏a¯ret-i ∏avvå 

127
 S : iderken 

128
 B: yıl ¬adar 

129
 B ve S'de yok. 

130
 S : yåø¥d 

131
 B : såhire ve 

132
 B'de yok. 

133
 S'de yok 

134
 S : båz 

135
 B: yıl ¬adar 

136
 S ve F : fütåde-i 

137
 S'de yok. 

138
 S ve F: peh™n-deşt-i ‘ålem, 

†aşt-ı fuææåda B: r¥-yı zem™n 
¬aææåb dükkånına 

47

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 

 

Veyåø¥d139 
Ol şe’åmet-i küfr ü fesåddan πål-i140 ‘ålem diger- (B6) g¥n olup; ya‘n™141 p™råye-i r¥-yı  
(F12) zem™n olan eşcår ve mezåri‘den142 ‘alå¬a-i143 øayr (B7) u berekåt mun¬atı‘ olup, 
me§elå, sünbüle-i (F13) şa‘™r ve ø¥şe-i gendüm, ş¥şe-i πurmå-yı Mıær™'ye144 (B8) beråber 
iken, bu şekle girdikde ol ma†la‘-ı d™vån-ı nübüvvet ∏a≥ret-i145 (F14) Ådem "‘aleyhi'æ-
æelåtu (B9) ve's-selåm146" πaråbe-i ‘ålemden feryåd idüp: 

         Şi’r 
 Ta#ayyereti-bilådu ve men ‘aleyhå 
 Ve (F15) vechü'l- (B10) ar≥ı mu#barun ¬ab™hun 
 Ta#ayyere küllü z™-ta‘min velevnin 
 Ve ¬alle beşåşetü'l-vechi' (B11) l-mel™hi 
 Fevå esefå ‘alå (F16) Håbili ibney 
 £at™lun ¬ad te∫emmeneh¥'d-∫ar™hu 
 
diyü bu147 cevåhir-i (B12) kel™måtı silk-i148 na¯ma çeküp, nice yıllar bu bas™†-i (F17) 
#abrå çerå-gåhında149, nüf¥s-ı (B13) vaπş™yye-yi s¥ziş feryåd u  zår™den s¥zån u giryån 
itdikde mi150 ‘ålem151 (B14) (F18) ma‘m¥r u åbådån idi? 

Yåø¥d 
Æadr-ı d™vån-ı nübüvvet ∏a≥ret-i Ş™† "‘aleyhi' æ-æelåtu (B15) ve's-selåm152" cenåb-ı153 
ni‘me'l-me’åbına (F19) müsellem oldu¬da154, £åbil-i ø¥n-r™z evlådından nice (B16) yüz 
biñ bu#at-ı keferesi155, såye-i livå-yı ∫alålete müctemi‘ (F20) olup, ∏a≥ret-i156 Ş™t 
"‘aleyhi'æ-æelåtu157 (B17) ve's-selåm"158 †aleb-i dem-i Håbil-i ma¯l¥m 159 itmekle iki yüz 
yıl (F21) åteş-dån-ı πarb u ¬ı†ål miyånelerinde (B18) şeråre-feşån160 olup, åøirü'l-emr, 

meded-¬år™-i cün¥d-ı mücennede-i melå’ik161 ile £åbil-i ø¥n-ø
v
årı (B19) aø√ idüp, 

(F110a/1) ‘aynü'ş-şems dimekle mu‘arref162 mevzi‘de ågeşte-i øåk ü helåk idince r¥-yı 
(B20) zem™ni ø¥n-ı (F2) la‘l-g¥n-ı ådem™den hem-reng-i låle-zår itdiklerinde mi dünyå163 
ma‘m¥r u åbådån idi? 
139

 S : yåø¥d 
140

 B’de yok. 
141

 F’de yok. 
142

 B : mezåri‘de 
143

 F : ‘ilåve-i 
144

 B : Mıær™ ile F: ø¥şe-i 
πurmå-yı Mıær™'ye 
145

 S ve F’de yok. 
146

 S ve F : ‘aleyhi's-selåm 
147

 B'de yok. 
148

 B : na¯m yollu 
149

 F: #abrå çerågåhında B: 
#abrå çerågåhından ki  S : #ayri 
eczå-gåhındaki   

150
 S ve F: vaπş™ye-yi s¥ziş 

feryåd u  zår™den s¥zån u 
giryån itdikde mi B vaπş™yeyi 
s¥ziş-i feryåd edüp, ve zår™ zår™ 
s¥zån u giryån oldu¬da mı 
151

 B: dünyå  
152

 S ve F : ‘aleyhi's-selåm 
153

 B: πa≥retleri cenåb-ı 
154

 F: tesl™m olundu¬da 
155

 B ve S: kefere 
156

 S'de yok. 
157

 S : ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 
mim ile kısaltılmış. 
158

 B : selåmdan 

159
 †aleb-i dem-i Håbil-i 

ma¯l¥m B : dem-i Håbil'i 
ma†låb  
160

 F: åteş-feşån 
161

 B : melå’ike 
162

 S : meşh¥r 
163

 S : ‘ålem 
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(B21) Veyåø¥d164 
(F3) Mesned-i cel™lü'ş-şån-ı risålet, ∏a≥ret-i165 N¥π "neciyyu'llåh" cenåbına tesl™m 
olundu¬da (B22) øal¬-ı ‘ålem (F4) şar¬en ve #arben büt-perest olup166, tek√™b-i 
Neciyyu'llåh içün irtikåb itdikleri (B23) fesådåt (F5) u küfriyyåt ile "ne’¥√ü bi'llåh167" 
dokuz yüz elli yıl saπå-i ‘ålemden såye-bån-ı emn u emån (B24) gidüp, her kårde (F6) 
πükm168 #ålibin olma#la g¥şe-be-g¥şe ¬ıyåmetler ¬opup, åøirü'l-emr, eziyyet-i (B25) 
süfehå-yı ¬avmdan (F7) †a¬åt-ı beşeriyye-i N¥π169 †å¬ olma#la “Rabbi lå te√er ‘ale'l-
‘ar∫ı mine'l-kåfirine (B26) deyyerå” (F8) kelåmın zebån-ı mu‘ciz-beyåna170 getirdikde, 
deryå-yı ¬aπr-ı z™'l-celål telå†uma başlayup171, (B27) #a≥ab-ı cebbår-ı (F9) z™'l-inti¬åm 
råkib-i sef™ne-i necåt172 olanlardan #ayrı173 r¥-yı ‘ålemde z™-r¥π ¬ısmından kimse174 
(B267/1) (F10) ¬omayup, ba‘de'†-†¥fån nice zamån ‘i¯åm-ı rem™m-i kefereden r¥-yı 
zem™n taøta-i remmåle (B2) (F11) döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d175 
Vüc¥d-ı bihb¥d176 H¥d "‘aleyhi' æ-æelåtu ve's-selåm177" (B3) teşr™f-i178 øilåfet-i179 
nübüvvet (F12) ile ser-efråz oldu¬da, ¬avm-ı ‘Åd ki, †¥l-ı ¬åmet ve ziyåde (B4) ba†ş u 
vefret-i ¬uvvet ile (F13) så’ir maπl¥¬atden mümtåz olma#ın her biriniñ kemend-i180 
åş¥bı πaddin (B5) aşup181, (F14) kimi şed™d ve kimi şidåd182 birer semte ta#allüb ile her 
fåcir-i pel™d få‘il-i måyür™d (B6) olup, kendün183 var iden (F15) øallåk-ı cihån-åfer™ni184 
feråm¥ş itmişler idi. ∏a≥ret-i (B7) H¥d "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm185" ol ø¨d-
perestleri186 Øudå-perestlik våd™sine (F16) sev¬187 içün (B8) elli yıl “leylen ve nehåren” 
da‘vet-i πa¬¬188 eyledi. Anca¬ Lo¬mån bin ‘Åd ve Mür™d189 (B9) (F17) bin Æa‘d 
ismiyle190 mevs¥m iki kimesne191 imån getirüp, anlar daøi z™r-i kil™m-i øafådan192 (B10) 
(F18) i¯håra ¬ådir olmadılar193. ∏a≥ret-i H¥d "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm194" ol ¬avm-ı 
≥åll (B11) u195 mu≥ill-i imånından me’y¥s olup, (F19) pertåb itdikleri t™r-i bårån-ı 
eziyyet ü cefådan (B12) s™ne-i b™-k™nesi196 #ırbål-i belåya döndükde, helåkleri içün 
(F20) r¥-yı tazarru‘u (B13) seccåde-i niyåza æalup: 
 
164

 S : yåø¥d 
165

 B : ∏a≥ret-i risålet 
166

 S : idi 
167

 S ve F'de yok. 
168

 F: emr 
169

 ‘aleyhi's-selåm  F’de ayın ve 
mim ile kısaltılmış. 
170

 kelåmın zebån-ı mu‘ciz-
beyåna B : kelåm-ı mu‘cizi 
beyåna 
171

 S : başlayup ve 
172

 B'de yok. 
173

 B: må‘adå 
174 ¬ısmından kimse S ve B'de 
yok. 

175
 S : yåø¥d 

176
 Vüc¥d-ı bihb¥d B'de yok. 

177
 S : ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 

mim ile kısaltılmış. 
178

 F: şeref 
179

  B: øil‘at-i 
180

 B'de yok. F: semend-i 
181

 S : aşup, kimi ‘åd u 
182

 kimi şed™d ve kimi şidåd F: 
kimi ‘åd u kimi şed™d ü şidåd 
183

 B: kendüni 
184

 S : cihån-åfer™n 
185

 S'de yok. F: ayın ve mim ile 
kısaltılmış. 
186

 B: büt-perestleri 

187
 Øudå-perestlik våd™sine 

sev¬  B: tar™¬-i müsta¬™me 
¬omak 
188

 F'de yok. 
189

 B : Mürşid 
190

 S : ismi ile 
191

 S : kimse 
192

 B: iøfådan F: øafådan 
subfa? 
193

 F: oldular 
194

 S'de yok. F: ayın ve mim ile 
kısaltılmış. 
195

 F'de yok. 
196

 s™ne-i b™-k™nesi F: s™nesi 
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Na¯m197 
 Ey feråzende-i f™r¥ze198 revåk 
 Şemse-i (F21) zer-keş-i (B14) jengår™199 †å¬ 
 ´once-i teng dil-i ba#-ı t¥-em 
 Låle-i suhte-i da#-ı t¥-em 
 Bång (B15) ber-silsile-yi200 ‘ålem zen 
 (F110b/1) Silk- ™n201 silsile-rå berhem zen 
 Nåmzed kon be-zem™n zelzele-hå 
 (B16) Zån202 ez-ån ‘aliyhå såfil-hå 
 
(F2) diyü203 ‘ulüvv-i204 nå’ire-i s¥z u güdå√ından ¬ubbe-i205 nu¬re-g¥n-ı206 åsmån, (B17) 
tenn¥r-ı båzg¥ne-i207 åteş™n olma#la yedi (F3) yıl åsmåndan πayåt208 ¬ataråt ve 
zem™nden πub¥b-ı (B18) mezr¥‘åt bi'l-külliyye209 mün¬atı‘ oldu. Åøirü'l-emr ol kefere-i 
(F4) ø¨d-re’y zu’mlarınca (B19) çåre-c¥-yı belå-yı åsmån™ oldular. Bi'l-åøire210 Mekke-i 
mükerreme'de b™gåne-i øåne-i211 Øudå olan (B20) (F5) æanemlerinden reşπa-i fey≥-i 
‘inåyet recåsına ådemler gönderüp munta¯ır-ı bårån-ı iπsån (B21) oldu¬larında (F6) 
†araf-ı få‘i≥ü'ş-şeref-i Ka‘be'den bir  ebr-påre-i212 siyåh nümåyån olup, menba‘-ı (B22) 
bårån-ı raπmet olma¬ mülåhazasıyla (F7) cümlesi şådån u øandån ve ra¬æ-künån u213 
dest- (B23) efşån müteveccih-i ebr oldular. Meger ol æa¬¬å-yı (F8) beriyye-i zem™n 
æandı¬ları ebr-i siyåh, menşe’-i (B24) †¥fån-ı æaræar-ı pür-åteş-påre-i #a√ab imiş. Ol 
¬avm-ı (F9) cebbår ki, z¥r-ı båz¥da (B25) kemer-gåh-ı k¥he el ursalar; yirinden ayırırlar 
iken ol214 bir ebr-i siyåh yiline215 †å¬at (B26) (F10) getiremeyüp, bu ¬adar pel™d ü216 
şed™d tarfetü'l-‘aynda berk-i lerzån gibi ka‘r-ı cehenneme perrån217 (B27) oldular.218 
(F11) ∏a≥ret-i H¥d "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm219 " ile Lo¬mån bin ‘Åd ve Mür™d'den220 
(B268/1) #ayrı kimse221 ¬almayup, ol sipihre çı¬mış (F12) şeddåd™ binålar, ‘Åd™ 
şehirler zåtü'l-‘imåd (B2) gibi222 muraææa‘ gülşen-saråylar, mükellef223 ve224 mu‘allå 
¬aæırlar, muæavver (F13) kåşåneler, müzeyyen æanem-øåneler (B3) nice yüz yıl “¬å‘an 
æafæafån” πaråb u yebåb ¬aldıkda225 mı (F14) ‘ålem ma‘m¥r u åbådån (B4) idi? 
 
197

 S'de yok. 
198

 S : f™r¥z 
199

 B : jengår™ 
200

 S : ber-silsile 
201

 B: S™n-i Ån 
202

 S : såz F: zen 
203

 B'de yok. 
204

 B : vefret-i ‘ulüvv-i  
205

 B : nå’ire-i  s¥zåndan 
¬ubbe-i 
206

 B : nu¬re-¬¥b-ı 
207

 B : båzg¥n-ı 
208

 S : πabbåt  

209
 S ve F'de yok. 

210
 B : æoñra  

211
 B : b™gåne-øåne-i  

212
 B : påre ebr-i F: ebr-seyyån? 

213
 B'de yok. 

214
 B : idi. Bu rütbede iken ol 

F’de ol yok. 
215

 B : bir påre ebre 
216

 S'de yok. 
217

 B : menåzil ile 
218

 B : gitdiler 
219

 S : ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 
mim ile kısaltılmış. 
220

 B : Mürşid'den 

221
 B : bir kimse  

222
 ‘Åd™ şehirler zåtü'l-‘imåd  

gibi F: ‘Åd™ ve şehr-i zåtü'l-
‘imåd™ 
223

 B: ve mükellef 
224

 B’de yok. 
225

 F: ¬alındıkda 
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Veyåø¥d 
Æåliπ pey#åm-ber "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm"226 mesned-årå-yı taøt-gåh-ı (B5) nübüvvet 
oldu¬da, gür¥h-ı merd¥d-ı ål-i ¢em¥d (F15) ¬uvvet-i şed™d ü ba†ş-ı mez™d aæπåbı 
olma#la (B6) †an†ana-i küfr ü ‘inådları küngüre-i åsmåna yetüp, ¬avm-ı ‘Åd'a i§åbet 
(F16) iden #a≥ab-ı (B7) zü'l-celåli añladı¬ça anlar bir alay ≥u‘afå-yı b™-mecål idiler227. 
Eser228 yile taπammül idemediler. Bizim ki (B8) on229 beş (F17) ¬ab™le her ¬ab™lede230  
e†fål ü ni§ådan må‘adå231 yetmiş biñden ziyåde dil-åverån232 ve merdån-ı (B9) z¥r-
åverlerimiz (F18) vardır. On kere yüz biñden ziyåde æaff-der, æaff-şiken, ya‘n™ (B10) 
pehlevån-ı merd-efgen ådemiz233234 diyü cenåb-ı ∏a≥ret-i235 Æåliπ "‘aleyhi's-selåm"236 ve  
∏a≥ret-i £ahhår237 ◊ü'l-inti¬åm (F19) der-gåhına (B11) her238 gün nå-sezå kel™måta239  
cesåret iderler idi240. ∏a≥ret-i Æåliπ pey#åm-ber241 "‘aleyhi'æ-(B12) æelåtu ve's-selåm"242 
bu vech üzere243 iki yüz yıl (F20) da‘vet-i244 πa¬¬ idüp, bir seng-i siyåhdan (B13) 
tevellüd iden "nå¬eta'llåh" gibi mu‘cize-i båhireden æoñra Cenda‘ bin ‘Amr (F21) ile 
≥u‘afå-yı ¬avmdan (B14) anca¬ bir ¬aç kimse245 imåna gelüp, ba¬iyyesi merkez-i 
†u#yånda §åbit-¬adem idi246. Muøåfa¯a-i (B15) "nå¬eta'llåh"da (F111a/1) itdikleri 
mevå§ı¬ ve ‘uh¥ddan æoñra ¬atline i¬dåm itdikleri içün #a≥ab-ı (B16) ‘az™z247 ü248 
mu¬tedir "celle celålihu" (F2) å§årı ¯uh¥r249 idüp, üç güne dek ol küffår-ı øåk-sårıñ 
(B17) çehreleri #ar™b renklere ve250 ‘ac™b (F3) şekillere girüp, dördüncü gün ol251 "◊ü'l-
ba†şü’ş-şed™d" (B18) emriyle ∏a≥ret-i Cebrå’™l "‘aleyhi's-selåm"252 (F4) bas†-ı cenåπ-ı 
¬ahr itdikde †a#lar gibi (B19) åteşler saçılup bu ¬adar yüz biñ küffår-ı ¢em¥d "†arfetü'l-
‘ayn"da (F5) yanup, øåkister (B20) oldu¬da253 ¬arår-gåhları olan254 medåyin ü255 
¬urå256 e†råf u eknåfdaki257 bå# u bostån (B21) (F6) u mezrå‘258 ve gül-istån ile nice 
yüz yıl ‘ibret-nümå-yı ‘ålemiyån259 oldu¬da mı ‘ålem ma‘m¥r (B22) u åbådån idi? 

Veyåø¥d260 
Büt261- (F7) şiken-i küffår-ı la’™m262 ∏a≥ret-i263 İbråh™m "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm"264  
 
226

 S: ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 
mim ile kısaltılmış. 
227

 S: idi 
228

 B: bir 
229

 B’de yok. 
230

 B: beş ¬ab™le e†fål 
231

 F: #ayrı 
232

 B: dil-åverler  F: dil-åverån 
233

 æaff-der, æaff-şiken, ya‘n™ 
pehlüvån-ı merd-efgen ådemiz 
F’de yok. 
234

 S: oluruz 
235

 S ve F’de yok. 
236

 F’de ayın ve mim ile 
kısaltılmış. 
237

 F: ◊ü'l-£ahhår 

238
 B: ∏a≥ret-i Æåliπ'e ve  

∏a≥ret-i ◊ü'l-inti¬åm'a her 
239

 kel™måta B: kel™måt-ı 
øal†iyyeye  
240

 B: iderlerdi 
241

 S ve F’de yok. 
242

 F: ayın ve mim ile 
kısaltılmış. S’de yok. 
243

 vech üzere  F: vechile 
244

 F: mi¬dårın da‘vet-i 
245

 B: bir kimse 
246

 F: oldular 
247

 F: ‘az™m 
248

 S'de yok. 
249

 F: ¯uh¥rı 
250

 B'de yok. 
251

 B'de yok. 

252
 S'de yok. F: ayın ve mim ile 

kısaltılmış. 
253

 F: oldu¬larında 
254

 F'de yok. 
255

 F’de yok. 
256

 B: ¬¥y 
257

 B ve S: eknåfındaki 
258

 B ve S: mezåri‘ 
259

 ‘ibret-nümå-yı ‘ålemiyån F: 
πaråb u yebåb 
260

 F'de yok. 
261

 F: ∏a≥ret-i büt 
262

 B'de yok: Büt-şiken-i 
küffår-ı la’™m 
263

 S'de yok. 
264

 F: ‘aleyhi''s-selåm 
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daøi265 perde-niş™n-i (B23) raπm-ı måder iken ¯ulemåt-ı ¯ulm-ı266 Nemr¥d-ı merd¥d r¥-
yı (F8) zem™ni şar¬en ve #arben ¬aplayup, (B24) "πåşå §ümme πåşå" ilåhi'l-‘ålem™n 
benim diyü øal¬-ı cihånı267 zår u zeb¥n (F9) itdikde (B25) ∏a≥ret-i Øal™lu'llåh'ıñ åvåze-
i ¯uh¥r-ı nübüvveti kå’inåta velvele æalma#a başladı.268 Bir gice (B26) (F10) aænåm-ı269 
muraææa‘-ı Nemr¥d™ ser™rlerinden ser-nig¥n olup, åsmånda daøi nice (B27) meh™bü'ş-
şekl nüc¥m hå’il (F11) nümåyån oldu#undan må‘adå Nemr¥d-ı la‘™n daøi nice (B269/1) 
vaπşet-eng™z va¬‘alar270 görüp erbåb-ı (F12) ta‘b™rden isti¬æå itdikçe bu eyyåmda (B2) 
a¬reb-i a¬ribåñızdan mehd[i] vüc¥da gelecek mevl¥dden (F13) vüc¥duñuza ve 
†um†urå¬-ı ul¥hiyyetiñize (B3) raøne-i ≥arar u gezend irişmek görünür diyü cevåb 
virdiklerinde (F14) la‘™n-i b™-d™n (B4) baş ¬or¬usuna düşüp evvelå benim a¬reb271 
a¬rebim æulbu o#lumdur272, diyü kendü273 ferzendini274 (F15) ¬atl (B5) itdikden æoñra 
zu‘munca iπtiyåt-ı ‘a¯™m eyleyüp275 e†fål-ı b™-günåh-ı276 øal¬a sell-i seyf (B6) itdikde 
(F16) eæaππ-ı a¬vål üzere yüz elli biñden ziyåde †ıfl-ı ma‘æ¥m ma¬†¥l-ı seyf-i (B7) πayf 
oldu¬dan æoñra (F17) r¥-yı zem™nde ne ¬adar πåmile277 øåtun var ise raπmindeki cen™n 
(B8) ¬atl olunsun diyü e†råf-ı ‘åleme278 (F18) cellådån-ı b™-raπm279 gönderüp, nice yüz 
biñ muøaddere-i (B9) ‘ismet-penåh-ı perde-niş™n raπmi280 olan (F19) cen™n-i b™-günåh ile 
¬atl olunup, ø¥n-ı ma‘æ¥mån-ı (B10) ma¯l¥mån ile şekl-i müdevver-i zem™n bey≥a-yı 
(F20) πamrå-yı küffåra döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån (B11) idi? 

Veyåø¥d281 
∏a≥ret-i İbråh™m "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm"282 øıråmån-ı (F21) rav≥a-i (B12) vüc¥d 
oldu¬da cenåb-ı nübüvvet-me’åbına283 ¬avm-ı Nemr¥d-ı merd¥d284 e√iyyet ü cefåya 
başlayup øuæ¥æen (B13) (F22) ta‘l™m-i şey†ån-ı la‘™n ile var†a-i mancını¬-ı nårdan æoñra 
ifrå†-ı tecebbür ü ‘inåddan tert™b-i (B14) cüy¥ş-i (F111b/1) åhen-p¥ş idüp cenåb-ı 
Øal™lü'r-raπmån ile ser-å#åz-ı πarb u ¬ıtål (B15)  itdikde ol ¬ahhår-ı  lå-yezel285 ve286 
(F2) cebbår-ı √ü'l-celål e≥‘af-ı287 maøl¥¬atden peşşe-i nå-ç™z nev‘ine288 (B16) ‘asker-i 
Nemr¥d'a ¬arşu tert™b-i (F3) æuf¥f-ı n™ze-dårån idesiz289 diyü emr itdikde290 bölük bölük 
(B17) alay alay ‘asker-i ba‘¥≥a (F4) æaf-årå olup n™ze-bånlı¬291 ile düşmen-endåzlı#a 
(B18) başladı¬larında cün¥d-ı Nemr¥d'a zelzele-i (F5) øavf u hirås düşüp bir peşşe-i  
 
265

 B ve S’de yok. 
266

 B: ¯ulm-ı ¯ulmåt-ı 
267

 B: cihån ådemin F: ‘ålemi 
268

 B: kå’inåtı velveleye 
verdikde 
269

 B: æanem-øåne-i 
270

 B: va¬‘a 
271

 B ve S’de yok. 
272

 B: benim o#lum a¬rebdir 
F’de yok. S: o#lumdur a¬rebdir 
273

 F: g¥ş-nåm 
274

 S: g¥ş-nåm ferzendini 
275

 F: idüp 

276
 F: b™-günåhı 

277
 F: πåmil 

278
 B: bilåda 

279
 B: b™-imån 

280
 B: raπminde 

281
 S: Yåø¥d 

282
 S: ‘aleyhi''s-selåm F: ayın ve 

mim ile kısaltılmış. 
283

 F: ni‘am-me’åbına 
284

 B'de yok. 
285

 B ve F'de yok. 
286

 B ve F'de yok. 

287
 F: eæ‘af-ı 

288
 F:  ¬avmıne nev‘ine 

289
 B'de yok. 

290
 B: buyurdu¬da 

291
 B: nigåh-bånlı¬ 
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leng-i292 nå-tüvånın293 Nemr¥d'a (B19) æalup ol daøi294 Nemr¥d'uñ295 üstüne296 hüc¥m 
itdikde Nemrud-ı la‘™n297 ol (F6) sinegiñ mehåbetine (B20)  †å¬at getiremeyüp seråyına 
gir™zån olup298 øalvet-hånesine girdi (F7) ve sedd-i båb eyledi299. (B21) Ve låkin300 
få’ide-mend olmayup301 åøirü'l-emr302 ol peşşe-i m¥z™303 burnı s¥råøından ¬ubbe-i 
dimå#ına (B22) (F8) girüp ra¬æa başladı. Ol la‘™n ¬ır¬ gün ¬ır¬ gice ser-i nikbet-
medårın (B23) †aşdan †aşa (F9) urup başına †aş †o¬undu¬ça f™'l-cümle304 iπsås-ı råπat 
itmekle305 (B24) ser-i306 b™- (F10) devletine bir †o¬ma¬çı ta‘y™n eyleyüp307 perde-i 
dimå#a øalel308 virmez derece309 ∫arb-ı (B25) øaf™f ile ∫arabåta (F11) şür¥‘ eyleyüp310 
ziyåde ∫arb311 ziyåde råπata bå‘i§ olma#ın (B26) †aleb-i izdiyåd-ı ∫arb iderek øidmet-

kår ‘åciz ¬alup (F12) ta312 æabåπ r¥z-ı ¬ıyåmete dek ø
v
åb-ı (B27) ‘a√åbdan baş 

¬aldırmama¬ mülåπa¯asıyla Nemr¥d'uñ başına313 bir şåhåne ∫arb urup314315 (B270/1) 
(F13) mel‘¥nı derekåt-ı caπ™me gönderdikden æoñra çår-cihet-i rub‘-ı mesk¥nda 
Nemr¥d-perest (B2) olan (F14) küffår-ı øåk-sårıñ her birine bir peşşe-i ≥a‘™f musalla† 
olup birer n™ş-i ciger-316 (B3) r™ş ile mel‘¥nları (F15) siyåset-gåh-ı cehenneme gönderüp 
püşte-i peşşe-küştelerinden317 r¥-yı (B4) zem™n kirişçi318 dükkånına döndükde (F16) mi 
dünyå319 ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
(B5) Bu ¯ulmet-åbåd dünyå me¯ålim-i Fir‘avn-ı ¯ålim ile teng ü tår (F17) olup küfr ü 
†u#yån (B6) ser-πadd-i nihåyete yetdikde ve320 ∏a≥ret-i Rabbü'l-‘ålem™n321 M¥så322 bin 
‘İmrån (F18) "‘aleyhi'æ-æelåtu (B7) ve's-selåm"ıñ323 pertev-i åfitåb-ı cihån-g™r vüc¥dı324 
¯uh¥ra yetdikde325 Fir‘avn-ı b™-‘avn (B8) zevål-i mülke326 müte‘alli¬ (F19) vå¬ı‘alar 
görüp cümleden bir327 gice seyr-i æaπrå-yı menåm (B9) iderken bir civån-ı dil-aş¥b-ı ø¥b-
endåm328 (F20) elinde bir ‘aæå-yı åteş-efşån329 gelüp (B10) ser-i b™-devlet-i Fir‘avn'a 
 
292

 B'de yok. 
293

 S: nåtüvån 
294

 S'de yok: nåtüvånın 
Nemr¥d'a æalup ol daøi 
295

 S: Nemr¥d 
296

 nåtüvånın Nemr¥d'a æalup 
ol daøi Nemr¥d'uñ üstine F: 
nåtüvån Nemr¥d üzerine 
297

 F'de yok. 
298

 S: oldu F: oldu¬da 
299

 S: itdi 
300

 S'de yok. 
301

 S: olmadı 
302

 ve sedd-i båb eyledi.  Ve 
låkin få’ide-mend olmayup 
åøirü'l-emr F: ve sedd-i båb 
få’ide-mend olmadı åøirü'l-emr  
303

 B'de yok. 
304

 S ve F'de yok. 
305

 S: itmegin 

 

 
306

 †o¬undu¬ça f™'l-cümle 
iπsås-ı råπat itmekle ser-i  F: 
†o¬undu¬ça råπat eylemeyüp 
†o¬undu¬ça iπsås-ı råπat 
itmegin ser-i  
307

 F: idüp 
308

 F: ≥arar 
309

 S'de yok. F: diyü 
310

 S: idüp F'de yok. 
311

 ziyåde ∫arb F'de yok. 
312

 B’de yok. 
313

 mülåπa¯asıyla Nemr¥d'uñ 
başına S: için 
314

 ta æabåπ r¥z-ı ¬ıyåmete dek 

ø
v
åb-ı ‘a√åbdan baş 

¬aldırmama¬ mülåπa¯asıyla 
Nemr¥d'uñ başına bir şåhåne 
∫arb urup F'de yok. 
315

 S: ile 
316

 n™ş-i ciger- F'de yok. 
317

 S: pişte pişte küştelerinden 

 
318

 B: kerpiççi 
319

 S ve F: ‘ålem 
320

 S: kel™m-i cel™lü'şån 
321

 S'de yok. 
322 ∏a≥ret-i Rabbü'l-‘ålem™n 
M¥så F: ∏a≥ret-i kel™m cel™lü’ş-
şån M¥så  
323

 S: ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 
mim ile kısaltılmış. 
324

 B: vüc¥dıñ 
325

 B: getürdükde 
326

 F: memlekete? 
327

 B: biri bir 
328

 B: mevz¥n-endåm 
329

 B: åteş-feşån F: åteş™n 
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urup330 bu ¬adar yıllardır331 seni (F21) øal¬ iden "få†ıru's-semavåtı332 (B11) ve'l-‘ar≥" 
πa≥retiniñ333 perverde-i ni‘met ve ber-åverde-i ‘å†ıfeti iken (F22) feråm¥ş-ı (B12) in‘åm-
ı perverdigår itdiñ ve ‘alem-efråz-ı †u#yån olup våd™-yi ∫alålete gitdiñ (B13) (F112a/1) 
didikde øavf-ı ‘aæådan feza‘-i ‘a¯™m ile b™dår olup vå¬ı‘asını aæπåbına (B14) †a‘b™re 
(F2) na¬l itdikde cümlesi334 "‘An-¬ar™b (B15) bir mevl¥d ‘å¬ıbet maπm¥d-ı æadr-niş™n-
i335 meneææa-i vüc¥d olsa gerekdir;336  (B16)  (F3) seniñ ve ¬avminiñ helåki anuñ 
elinden337 mu¬adder ola." didiler.338 Ol la‘™n-i (B17) b™-d™n bir ¬aç günlük (F4) πayåt-ı  
b™-§ebåtıñ339 #amına düşüp evvelki günde on iki (B18) biñ πåmile ‘avrat ile yetmiş biñ 
†ıfl-ı ma‘æ¥m-ı ‘åcizi (F5) †a‘me-i ş™r-i şemş™r eyleyüp (B19) ikinci gün340 yüz biñden 
ziyåde muπtemelü'l-πaml øavåt™n-i ‘iæmet-åy™ni341 ıs¬å†-ı (F6) cen™n (B20) içün πavåle-i 
cellådån-ı b™-raπm idüp342 işkence-i pençe-i ‘a√åbdan cümlesi al¥de-i (B21) øåk ü (F7) 
helåk oldu¬dan æoñra343 e†råf-ı ‘åleme daøi ¬atl-ı e†fål-i b™-günåh içün ¯ulme-i344 (B22) 
b™-şef¬at gönderüp (F8) böyle ma‘æ¥m ve ma¯l¥m345 ¬uzular ¬anıyla r¥-yı zem™n (B23) 
dükkån-ı ¬aææåba döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u (F9) åbådån idi? 

Veyåø¥d346 
∏a≥ret-i Kel™mu'llåh (B24) ibråz-ı yed-i bey≥å ve i¯hår-ı mu‘cize-i ‘aæå idüp (F10) 
saπra-i347 şu‘bda båz-ı tåc-ı İslåm ile (B25) ser-efråz oldu¬da #ayret-i cåhiliyye-i 
Fir‘avn348 ben™ İsrå’™l'e (F11) i¯hår-ı ‘a¯amet içün "yå håmån349 (B26) ibn l™ æareπå" 
åyet-i ker™mesi mıædå¬ınca bir ¬aær-ı ‘ål™ binåsına (F12) fermån idüp rezelle-i350 (B27) 
ır#åd u ‘amele-i351 ferhåd-ı352 nihåddan353 må‘adå elli biñ mi‘mår-kårdån-ı üståd (F13) 
leyl-ü-nehår-güşiş-i (B271/1) tåm-ıla yedi yılda anca¬ æ¥ret-pe√™r itmåm354 olup bir 
vechile æafå- (F14) baøş u ‘ålem-g™r olmış idi ki355 (B2) ‘åd u şeddåd degil belki356 
felek-i357 hezår-d™de aña müşåbih ¬aær-ı cihån-nümå (F15) görmemiş idi358. (B3) 
Fir‘avn-ı la‘™niñ böyle mu‘allå ¬aæırda359 murabba‘-niş™n-i mesned-i isti¬lål olması (F16) 
øå†ır-ı enver-i kel™mu'llåh'a (B4) §a¬™l gelüp ∏a≥ret-i £ahhår-ı ◊ü'l-celål'den360 bir båd-ı 
fenå olmasını361 niyåz362 (F17) itdikde363 (B5) der-gåh-ı sul†ån lå-yezåldan ‘alåmet-i  
 
330

 ser-i b™-devlet-i Fir‘avn'a B: 
Fir‘avn'ıñ başına  
331

 B: yıllardan berü 
332

 øal¬ iden "få†ıru's-semavåtı 
F: d™ne da‘vet itdim. Øåli¬u's-
semavåtı  
333

 B: πa≥retleriniñ 
334

 B:  cümlesi birden cevåbları 
şu oldı ki:  
335

 æadr-niş™n-i F'de yok. 
336

 B: gerekdir mu¬te≥å-yı πål 
337

 F: elinde 
338

 ola didiler B: olsa gerekdir, 
didikde 
339

 S: b™-§ebåt 

340
 on iki biñ πåmile ‘avrat ile 

yetmiş biñ †ıfl-ı ma‘æ¥m-ı ‘åcizi 
†a‘me-i ş™r-i şemş™r eyleyüp 
ikinci gün F'de yok. 
341

 F: ‘iffet-åy™ni 
342

 B: b™-raπme emr idüp 
343

 oldu¬dan æoñra F: oldu¬da 
344

 B: ma¯lame 
345

 B: ma¯l¥m-ı b™-günåh olan 
346

 S: Yå meger 
347

 F: şecere-i 
348

 S: Fir‘avn'ı 
349

 B: hån 
350 B: ◊evale?-i  
351

 F'de yok. 
352

 B: ferhåddan 

353
 B'de yok. 

354
 B: tamåm 

355
 B: olmışdı ki 

356
 S'de yok. 

357
 S: felel? 

358
 B: görmemişdi 

359
 mu‘allå ¬aæırda  F: bir ¬aær-ı 

cihånda  
360

 B: £ahhår'a  
361

 F: olmasın 
362

 S ve B: niyåz-mend 
363

 bir båd-ı fenå olmasını 
niyåz-mend itdikde B: niyåz-
mend olup bir båd u fenå 
olmasını ta≥arru‘ itdikde  
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¬ab¥l-nümåyån olup yevm-i ziynet-i (F18) Fir‘avn™de, ki364 (B6) ¬avm-ı pür-levmine 
‘ar≥-ı tecemmül365 itdigi gündür, ol günde ne ¬adar Fir‘avn-perest-i (F19) la‘™n-i kem-
kerde-i d™n366 (B7) var367 ise cümlesi ¬aær altına cem‘ olma¬368 låzım idi. Ol r¥zgår-ı 
(F20) fers¥de369 (B8) ∏a≥ret-i Cebbår ◊™'l-inti¬åm370 emriyle Cebrå’™l "‘aleyhi'æ-æelåtu 
ve's-selåm"ıñ371 k¥şe-i (B9) cenåπ-ı #a≥abı (F21) ol372 binå-kerde-i ru‘¥net-i Fir‘avn™ 
olan dåru'l-#ur¥rı esås-ı låzımü'l- (B10) inderåsından (F112b/1) şöyle ¬a√f eyledi ki 
"†arfetü'l-‘ayn"da yigirmi kere yüz biñ kåfir-i küşten™ (B11) øam™r-i  måye-i373 ‘a√åb-ı 
duzaø (F2) oldu. Fir‘avn-ı  la‘™n bu å§år-ı #a√ab-ı ilåhi siπr-i ∏a≥ret-i M¥så'ya nisbet374 
(B12) itmekle mü’minån-ı ben™ İsrå’™l'i375 (F3) g¥şe-be-g¥şe t¥şe-i m¥r u376377 mår 
itmek içün niçe yıllar (B13) sell-i seyf-i †u#yån itdikde r¥-yı deşt ü (F4) håm¥n seyl-åb-ı  
ø¥n-ı  ådem™den şafa¬ (B14) -g¥n oldu¬da mı ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 
 

Veyåø¥d 
(F5) Cebbårån-ı ben™ İsrå’™l (B15) tåb 378u tüvån-ı  mål-ı firåvån ile küleh-g¥şe-i  #ur¥rı 
¬ubbe-i åsmåna yetirüp (F6) ser-mest-i (B16) æahbå-yı ‘inåd olma#la pey#am-ber-i va¬t 
olan379 Şa‘yå380 "‘aleyhi’æ-æelåtu ve’s-selåm"ıñ381 rib¬a-i382 (B17) i†å‘atiñ383 (F7) p™råye-
i  rib¬a-i384 faør itmediklerinden må‘ada då’imå385 råyet-i ifråz-ı fıs¬ u fesåd oldu¬ları 
içün (B18) ol (F8) "£ahhåru's-semåvåt386 ve'l-‘ar≥ celle şånehu387" fermån-ı revå-yı øı††a-
yı388 Båbil389 olan390 Buøtu'n-naær  (F9) nåm (B19) seffåk-ı b™-påk-i391 ¬attålı392 anlara 
muæalla† idüp müsellem ¬ab≥a-i isti‘dådı olan t™#-ı b™-dir™#-ı (B20) †u#yån, ki (F10) 
då’s-ı  ser-t™z-i  mezra‘-ı393 ‘ömr-i  Yah¥ddur, mercån-r™z-i πablü'l-ver™d-i Yeh¥d (B21) 
olup beytü'l-mu¬addes'e394 gelince (F11) ø¥n-ı Yeh¥ddan yollar şa¬åyı¬-zåre döndükde 
mi ‘ålem (B22)  ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d395 
(F12) Mål-dårån-ı yeh¥d396 beytü'l-mu¬addes'e, ki397 ‘ibadet-gåh-ı (B23) ¬ad™mdir, 
dåøil olanlar #an™met-i398 emn ü emåna nå’il olurlar399 (F13) diyü øazå’in-i emvål-i 
şåyegånla (B24) penåh getirmişler idi400 Anlar daøi perde-i401 dest-i (F14) ¬atl402 u  
 
364

 F'de yok. 
365

 B: tecemmüller 
366 la‘™n-i kem-kerde-i d™n B ve 
S: la‘™n 
367

 S: kim kerde-i d™n var? 
368

 F: olması 
369

 B: r¥z kåfir sözde 
370

 S: ◊ü'l-inti¬åm 
371

 S: ‘aleyhi's-selåm'ıñ F: ayın 
ve mim ile kısaltılmış. 
372

 S'de yok. F: olup 
373

 F: måye-i øam™r-i  
374

 B: siπre nisbet 
375

 B: İsrå’™l 

 
376

 m¥r u F'de yok. 
377

 B'de yok. 
378

 ben™ İsrå’™l tåb F: b™-tåb  
379

 S: va¬t 
380

 B: Şu‘ayb F: Şu‘bå 
381

 S ve F: ‘aleyhi's-selåm'ıñ 
382

 B: rütbe-i 
383

 B: †å‘atiñ 
384

 B'de yok. 
385

 B'de yok. 
386

 B: få†ıru's-semåvåt 
387

 B: celålihu 
388

 F: øı††a-yı İrån u 
389

 B: şåm 

 
390

 B’de yok. 
391

 B: b™-båk-i 
392

 B: fettåk™? F'de yok. 
393

 F'de yok. 
394

 B: beytü'l-mu¬addese'ye 
395

 S: Yåø¥d 
396

 S'de yok. Mål-dårån-ı yeh¥d 
397

 F'de yok. 
398

 F'de yok. 
399

 S: olur 
400

 S: idüp 
401

 B: perverde-i F: zerre-i 
402

 B ve F.: ¬ahr 
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#året olup me§elå øızåne-i403 (B25) beytü'l-mu¬addese'de end¥øte-i himmet-i Süleymån™ 
olan (F15) tuπef-i girån-måye-i baπr u berden (B26) må‘adå ek§er dåver-i404 mül¥k-i 
ben™ İsrå’il'den çeşm-i cihån- (F16) b™n-i405 felek görmedigi genc™ne-i cevåhir ki (B27) 
‘ahd-i ba‘™dden maøz¥n-ı øaz™ne-i ¬uds idi. Andan (F17) rivåyet-i æaπ™πa üzere yetmiş 
biñ406 (B272/1) øar-vår-ı s™m ü zer æand¥¬a-i a#lå¬-ı cevåhir-i407 §em™ne-i cevher408 
Buøtu'n-naær'ıñ (F18) dåøil-i taæarrufu (B2)  oldu¬dan æoñra ‘ale't-taπ¬™¬ sekiz409 kere 
yüz biñ Yeh¥di †u‘me-i neheng-i410 belå (F19) olup411 t™#-i (B3) elmås-g¥ndan 
‘ibådu'llahı geçirüp412 fevvåre-i413 şemş™rden lå-yen¬a†ı‘ c¥şån (F20) olan seyl-åb-ı (B4) 
ø¥n-ı ådem™den bir kerre414 idåre-i415 åsiyåb itmege Buøtu'n-naær416 ¬asem-i yåd417 
itmişdi418. Såhire-i arå≥™-i mu¬addeseniñ (B5) her våd™sinde degirmenler dönüp419 ø¥n-ı 
¬ırmızı-i insåndan øår-ı mu#aylan-ı beriyye420 naøl-ı (B6) er#uvån oldu¬da mı (F21) 
‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d421 
Meger422 ol423 fi’e-i424 ba#iyye-i Yeh¥d-i (B7) mütemerridleri z™r-i livå-yı ∫alålete 
(F113a/1) cem‘ olup πa≥ret-i Yaπyå-yı ma‘æ¥m ile Şa‘yå-yı425 ma¯l¥m (B8) "‘aleyhi'æ-
æelåtu ve's-selåm"426 ¬atllerine427 i¬dåm itmekle428 πa≥ret-i (F2) £ahhår ≥™'l-inti¬åm 
iki429 (B9) def‘a430 daøi şemş™r-i ø¥n-r™z-i Buøtu'n-naær'ı øån-mån-ı Yeh¥da πavåle (F3) 
idüp def‘a-i ¥låda (B10) beytü'l-mu¬addese'de431 degil p™råman-ı dåmen-i432 ‘ålemde 
ism-i Yeh¥d ı†lå¬ olunacak (F4) şaøæ (B11) ¬omayup def‘a-i433 §åniyede ol medåyin ü 
¬uråda434 endåze-i ¬ıyåsa gelmez bå# u rå# (F5) ve ¬uæ¥rı435 niçe (B12) cåy-gåh-ı 
sür¥rı436 ve ‘işret-gåh-ı ma‘m¥rı øåk-ı siyåha yeksån idüp (F6) nüm¥ne-i “¬å‘an 
æafæafån” (B13) oldu¬da mı ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi. 

Veyåø¥d 
∏a≥ret-i r¥π-baøş-ı (B14) (F7) mu‘ciz-kelåm437 ‘∞så "‘aleyhi'æ-æelåtu ve's-selåm"438 æadr-
ı d™vån-ı risåleti439 teşr™f idüp hezår- (B15) g¥ne nevå‘ib-i æad- (F8) çendån me‘åyib-i  
 
403

 B: øızåne-øåne-i 
404

 ek§er dåver-i S: gerd-åverde-
i 
405

 B: cihån-felek 
406

 F'de yok. 
407

 S'de yok. 
408

 §em™ne-i cevher F'de yok. 
409

 F: yetmiş 
410

 B: şemş™r-i 
411

 F: oldu¬da ki 
412

 ‘ibåda'llahı geçirüp S: 
‘ibåretdir F: ‘ibåda'llah 
413

 F: øavåre-i 
414

 B: gür¥h 
415

 B’de yok. 
416

 B: Buøtu'n-naær-ı 

417
 B’de yok. 

418
 S: itmiş idi 

419
 ø¥n-ı ådem™den bir kerre 

idåre-i åsiyåb itmege Buøtu'n-
naær ¬asem-i yåd itmişdi. 
Såhire-i arå≥™-i mu¬addeseniñ  
her vådisinde degirmenler dönüp 
F'de yok. 
420

 B: yerine F'de yok. 
421

 S: yå 
422

  B ve F'de yok. 
423

 F'de yok. 
424

 B: fitne-i 
425

 B: Şa‘bån-ı F: Şu‘bå-yı 
426

 B: ‘aleyhi's-selåmları 
427

 B: ¬atle 
428

 B: itmeleriyle 

429
 F: iki yüz yıl 

430
 F'de yok. 

431
 S: beytü'l-mu¬addese F: 

beytü'l-mu¬addes 
432

 F'de yok. 
433

 S: va¬‘a-i 
434

 B: medåyin-i ¬uråda 
S:medåyin ü ¬uvvåda 
435

 S: ¬uæ¥r u B: ¬uæ¥r 
436

 B ve S: sür¥r 
437

 B: kelåm 
438

 S: ‘aleyhi's-selåm F: ayın ve 
mim ile kısaltmış. 
439

 B ve S: risålete 

56

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 

 

iøtiyårile440 anları441 da‘vet-i d™n-i ∏a¬¬ idüp beytü'l-mu¬addes'i ma¬dem-i sa‘ådet 
mültezimleri (F9) ile (B16) maπs¥d-ı felek-i çår-b™n442 ittiklerinde ben™ İsrå’il 
mu‘ånidleri r¥-yı inkårdan åteş- (B17) (F10) zen-i øırmen-i şer ü ş¥r olma#a443 başlayup 
giderek mükåleme444 mükålemeye445 mü’edd™ (B18) olma#la zu‘m-ı fåsid-i (F11) muπål 
end™şleri üzere ¬atl-i r¥πu'llåha himmet446 ittikleri-çün (B19) πa≥ret-i Cebbår şed™dü'l-
inti¬åm (F12) "celle celålihü cenåb-ı447 ‘az™zü'l-menån448" R¥πu'llåh'ı449 var†a-i450 (B20) 
hüc¥m-ı cüh¥dåndan øalåæ idüp bålå-øåne-i zerr™n- (F13) sa¬f-ı åsmåne ref‘ eyledi. 
(B21) Mu¬tedå-yı şer√eme-i πas¥d451 olan Ëşy¥‘452 nåm kåfiri hem-reng-i (F14) æ¥ret-i 
mesiπå (B22) göstermekle ol bed-baøt küşten™yi cellådan-ı b™-raπma aø√ itdirüp ¬enåre-
i (B23) (F15) siyåset-gåha götürdüler.453 Ëşy¥-ı‘454 Yeh¥d™ her ne kadar g¥ş-øıråş-ı 
feryåd455 olup456 (B24) bre meded håy ben ‘∞så (F16) bin457 Meryem degilim. Siziñ 
d™nde458 müşkil-küşåñız olan (B25) Ëşy¥‘um459 diyegördü.460 Kimse iltifåt (F17) 
itmeyüp mühimmåt-ı æalb u461 siyåset-gåhda462 ve lüz¥m-ı teşm™rde463 (B26) ihtimåm-ı 
küll™den æoñra kilåb-ı (F18) πad™dü'l-enyåb-ı ben™ İsrå’™l g¥şe-be-g¥şe dendån-ı (B27) 
ser-t™z-i ø¥n-ål¥dlarıyla464 gerd¥nde465 (F19) ne ¬adar ‘∞så-perest466 mü’min ü 
muvaππid (B273/1) var ise æad-påre itmekle arå≥i-yi mu¬addese dükkån-ı (F20) 
¬aææåba döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r (B2) u åbådån idi? 

Yåø¥d 
Zamån-ı467 Mesiπå-yı mu‘ciz- (F21) demden tå ‘ahd-i øvåce-i ‘ålem seyyidü'l- (B3) 
kevneyn468 "æalla'llahu te‘ålå ‘aleyhi ve's-sellem"469 (B4)  gelince470 beş yüz yıl eyyåm-ı 
(F113b/1) cåhiliyetde ki hengåm-ı herc ü merc idi471. Ne bir æåπib-i (B5) şeri‘at 
pey#åm-ber ve ne bir pådişåh-ı mu‘ådelet-pervår var idi472. (F2) Belki hükm-i #ålibiñ 
olma#la her g¥şede bir şa¬™ ‘alem-ifråz-ı (B6) †u#yån olma#la473 åteş-i ciger-s¥z-ı 
fesåddan ‘ålem yanmış idi. Me§elå Küleyb bin Målik474 (B7) nåm bir (F3) Arabıñ 
πavme-i πummåsında475 Bes¥s dimekle ma‘r¥f bir ‘avratıñ476 devesi bir πamåme (B8) 
åşiyånesini477 (F4) bozma#a478 gelüp ol şütür nå-tüvånı ¬atl itdikde a¬rabåsından  
 
440

 B'de yok: nevå‘ib-i æad-
çendån nevå‘ib-i iøtiyårile S: 
nevå‘ib-i iøtiyårile 
441

 S ve F'de yok. 
442

 B: çår-ı m™n 
443

 B ve S: olma#la 
444

 B: mükålemeleri 
445

 B: meşåcereye 
446

 B: ¬aæd 
447

 B: ve cenåb-ı πa≥ret-i 
448 F ve S: ‘az™zü'l-menål 
449

 S: r¥πu'llåh 
450

 F'de yok. 
451

 B ve F:  cüh¥d 
452

 B: İşy¥‘ 
453

 B: götürdüklerinde   
454

 B: İşy¥‘ 
455

 Yeh¥d™ her ne kadar g¥ş-
øıråş-ı feryåd S: kere küşå-yı  

 
feryåd gül¥-øıråş F: kere küşå-
yı feryåda 
456

 F: gelüp 
457

 F: ibn 
458

 B ve S: emr-i d™nde  
459

 B: İşy¥‘ S: Ëşy¥‘ın 
460

 diye gördü B: benim diye 
gördüyse de 
461

 B: æalb-ı  
462

 B: siyåsete 
463

 B’de yok: ve lüz¥m-ı 
teşm™rde 
464

 S: ø¥n-ål¥d ile 
465

 B ve S: gezüp 
466

 B: ‘∞så-perest ya‘n™ 
467

 B’de yok. 
468

 B: ‘arabi ve'l-‘acem 
"raπmetu'l-‘ålem™n " olan 
Muπammed Muæ†afå  neb™  
 

 
ekrem ve muπterem F: ‘Arab 
ve'l-‘acem  
469

 F: ‘aleyhi's-selåm 
470

 B: efendimiz πa≥retine 
gelince 
471

 S: ve F: mercdür 
472

 B: Ne bir æåπib-i  ‘adålet 
pådişåh var idi 
473

 her g¥şede bir şa¬™ ‘alem-
ifråz-ı †u#yån olma#la F'de yok. 
474

 B: Vå’il F: Eveyl? 
475

 B ve F: πimåyesinde 
476

 F: ‘avrat var idi. Bir 
477

 B: åşiyånesi F: åşiyånesine 
478

 S: bozma#la F: bozup 
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∏abbås479 bin (B9) Merre nåm bir Fåris-i (F5) n™ze-gü√år yetişüp bir zaøm-ı sinån-ı 
cånistån ile Küleyb'i påy-mål-ı (B10) şütür mürg idicek ¬ab™le-i Bakr ile Ta#lib480 (F6) 
miyånesine åteş-i fitne şerer-feşån olup giderek (B11) cem™‘-i ¬abå’il-i ‘Arab iki bölük 
olup bir åşiyåne-i481 (F7) mur#dan ötri 

Mıæra‘ 
(B12) Bu482 meydån-ı felåketde ne483başlar yuvalandı484 
feπvåsınca485 ¬ır¬ yıl mi¬dårı şemş™r-i (B13) ø¥n-r™z-i486 πarb u ¬ıtål ø¥n- (F8) efşån 
olma#la487 øåk-ı diyår-ı ‘Arab ed™m-i gül-g¥na (B14) döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u 
åbådån idi? 

Yåø¥d 
 "∏a≥reti-i (F9) sul†ånu'§-§a¬aleyn (B15) ve seyyidü'l-πåfi¬eyn ki488 süvår-ı eflåk ‘ålem-
ifråz-ı levlåk gül-i nåzük-i mizåc-ı bostån-ı (F10) ‘Adn-ı ‘Adnån™ nihål-i mu‘tedil-
terk™b-i gül-zår-ı ben™ Håşim489 imåm-ı enbiyå Muπammedu'l-Muæ†afa (B17)  
"æalla'llåhu490 ‘aleyhi ve's-sellem"491 πa≥retleri492 r¥-yı ‘ålem seråser (F11) øår-istån-ı şer 
ü ş¥r olma#la (B18) kimse menhec-i müsta¬™m-i493 hidåyete494 mühted™ olmayup her 
¬ab™le ahålisi (F12) maøl¥¬atdan (B19) birine (B20) †aparken495 ya‘n™ kimi æuya kimi 
åteşe ve kimi †a#a ve kimi †aşa ‘ibådet iderken496 (F13) bu ¬adar erå√il-i bed-nihåd-ı 
∫alålet-i i‘tåyadı abå ve ecdådı ma‘b¥dundan497 (B21) döndürüp miπråb-ı (F14) İslåma 
ser-für¥ itdirince498 bu ¬adar499 muhåcirin ve enæår-ı (B22) ş™r-i nerleriniñ pençeleri500 
düşmen ¬anından pençe-i (F15) mercåna döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r (B23) u åbådån 
idi? 

Veyåø¥d 
 ∏a≥ret-i seyyidü'l-mürsel™n ve øåtemü'n-nebiyy™n ve501 øurş™d-i (B24) sipihr-i sa‘ådet 
ve måh-ı şehr-i æıyådet502 øvåce-i ‘ålem efendimiz503 "æalla'llåhu ta‘ålå504 ‘aleyhi ve's-
sellem" (B25) πa≥retleri505 bu serå-yı (F16) teng-i506 fenådan ser™r-i be¬åya øıråm  
 
479

 B: Cesås 
480

 Bikr ile ta#allüb  B: ‘Arab 
481

 B ve S: åşiyån-ı  
482

 S’de yok. 
483

 B: niçe 
484

 B: yuvarlandı 
485

 S ve F'de yok. 
486

 şemş™r-i ø¥n-r™z-i F'de yok. 
487

 ¬ıtål ø¥n-efşån olma#la  S: 
¬ıtåldan 
488

 S ve B'de yok. 
489

 süvår-ı eflåk ‘ålem-ifråz 
levlåk gül-i nåzük-i mizåc-ı 
bostån-ı ‘adn-ı ‘adnån™ nihål-i 
mu‘tedil-terk™b-i gül-zår-ı ben™ 
Håşim B: şehsuvår-ı ‘aræa-i 

levlåk ve ‘ålem-ifråz-ı meydån-ı 
"lemå‘-i øala¬atu'l-eflåk" gül-i 
gülzår "ve må yen†a¬u ‘ani'l-
havva" ve bülbül güyå-yı "in-
hive vaπyun y¥πå"  
490

 S: æalla'llåhu te‘ålå 
491

 F: ‘aleyhi ve's-selåm 
492

 S ve F'de yok. 
493

 F: müsta¬™me 
494

 F'de yok. 
495

 †aparken  B: ya‘n™ kimi æuya 
kimi åteşe ve kimi †a#a ve kimi 
†aşa ‘ibådet ya‘n™  †aparken 
(S'de yer değiştirmiş.) 
496

 B'de yok. 
497

  abå ve ecdådı ma‘b¥dundan 
B: †ar™¬-i ∫alåletden  

498
 B: itdirinceye dek 

499
 S'de yok: bu ¬adar F: bunca 

500
 enæår-ı ş™r-i nerleriniñ 

pençeleri B: enæårıñ (22) dest ü 
†™#ları 
501

 B'de yok. 
502

 B: æıyånet 
503

 S'de yok. 
504

 ve øåtemü'n-nebiyy™n ve 
øurş™d-i sipihr-i sa‘ådet ve måh-
ı şehr-i æıyådet øvåce-i ‘ålem 
efendimiz "æalla'llåhu ta‘ålå  F'de 
yok. 
505

 S'de yok. 
506

 S: teng-i fenå-yı 
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itdikde ve507 æadr-mesned-i508 øilåfet (B26) πa≥ret-i Æıdd™¬-ı ekber cenåbına509 yetdikde 
(F17) ¯åhiren a‘måme-i İslåm (B27) ile510 ser-firåzån511 olan512 øar-meşrebån-ı ‘Arab 
kåffeten mürted olup g¥şe-be-g¥şe (F18) müslimleri513 (B274/1) ¬atle teşm™r-i så‘id-i 
ihtimåm itdiklerinden må‘adå Müseylemetü'l-ke√√åb ve Esvedü'l-‘ans™514 (B2) ve 
Êuleyπatü'l-esed™ (F19) nåm eş¬ıyå-yı bed-nihåd ile Seccåø nåm bir ke√√åbe ‘avrat 
da‘vå-yı nübüvvet (B3) idüp her biriniñ livå-yı (F20) ∫alålet iπtivåsına erå√il-i ‘Arabdan 
yüz ellişer515 biñ ¬adar (B4) mübåriz cem‘ olup anlar516 såπa-i (F21) darü'l-nübüvvet-i 
Med™ne'ye517 hüc¥m itmezden mu¬addem πa≥ret-i ş™r-i (B5) p™şe-i æadå¬at Æıdd™¬-ı 
(F114a/1) ekber "ra∫ıyallåhu ‘anhu" ol gümråhån-ı ∫alålet-i tesø™rine518 (B6) æaff-derån-
ı İslåmdan ‘askerler ta‘y™n idüp (F2) me§elå bir günde on iki (B7) sanca¬ ¬aldırup her 
birin bir yil-i519 ser-mest eline virdi520.  

Beyt  
(F3) şemş™r gibi521 r¥-yı zem™ne †araf (B8) †araf  

æaldı522. Demür523 ¬uşaklu pehlevånları524  øuæ¥æån (F4) Øålid bin Vel™d gibi (B9) 
bahådır-sür¥r525 så’ir dilåverån-ı526 İslåmla527 müddet-i øilåfet-i Eb¥bikrde528 (F5) bir 
ån g¥şe-niş™n-i529 (B10) åråm-gåh530 olmayup düşmen-i d™n küşteler ile531 må’ide-keş-
i532 mihmåne-håne-i (F6) mår u m¥r (B11) ve simåt-güster-i ≥iyåfet-gåh-ı vuπ¥ş u †uy¥r 
oldu¬larında533 mı ‘ålem ma‘m¥r u åbådån (F7) idi? 

(B12) Veyåø¥d 
Müttekå-yı534 øilåfet-i İslåm Får¥¬-ı men™‘ü'l-cenåb ‘Ömr bin el-Øa††åb535 "ra∫iyallåhu 
‘anhu536" (B13) πa≥retlerine537 tevc™h (F8) olundu#u538 så‘atden yek-tå-yı539 süvår-ı540 
tåb¥t-ı fenå oluncaya dek541 kemer-bend-i (B14) #azå olup ∞rån ve T¥rån'a (F9) ve Hind 
ü Yemen ve Mıær ve542 Ma#rib'e muttaæıl543 råyåt-ı ¯afer-i rehber (B15) ve544 gür¥h 
gür¥h ‘asker gönderüp øal¬-ı (F10) ‘ålem bir laπ¯a545 ås¥de-πål olmamış iken Mu#ayre 
bin (B16) Şu‘be'niñ Eb¥ Lü’lü’ dimekle ma‘r¥f F™r¥z nåm bir546 (F11) #ulåmı "‘ale'æ- 
 
507

 B’de yok. 
508

 F: æadr-ı 
509

 B: ekber Eb¥bikr 
"ra∫iyallåhu ‘anhu" cenåbına 
510

 B: olan 
511

 F: ser-efråzån 
512

 B’de yok. 
513

 B ve S: müslim olanları 
514

 B ve F: Esvedü'l-‘ayn™n 
515

 F: elli 
516

 B'de yok. 
517

 F: Med™ne-i münevvere'ye 
518

 B: p™ş-gåhına 
519

 F: del™r-i 
520

 B: birin ş™r-i mest gibi bir 
aæπåb eline virüp 

521
 B’de yok: Beyt-i şemş™r gibi 

522
 B: æaldırdı 

523
 B: Ve nice 

524
 B: pehlevånlar ile 

525
 B: bahådır ve 

526
 F: bahåvdırån-ı 

527
 S: İslåm ile 

528
 B: øilåfetde 

529
 B: ve bir så‘at g¥şe-niş™n-i 

530
 B: åråm 

531
 S: küşteleriyle F: 

küştelerinden 
532

 B: r¥-yı zem™n må’ide-keş-i 
533

 B: oldu¬da 
534

 F: Øayfe? müttekå-yı  
535

 F: el-Øa††åb πa≥retine 

536
 S ve F'de yok. 

537
 S: πa≥retine F'de yok. 

538
 B: oldı#ı 

539
 F: yek-bår-ı 

540
 yek-tå-yı süvår-ı B: belki 

tåz-ı 
541

 F: olunca 
542

 B’de yok: Mıær ve 
543

 B ve F: Ma#rib zem™ne 
muttaæıl 
544

 B'de yok. 
545

 B'de yok: bir laπ¯a 
546

 F'de yok. 
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æabåπ æadå-yı πayya (B17) ‘ale'l-felåπ" æafå-baøş-ı erbåb-ı æalåπ olurken547 πa≥reti (F12) 

‘Ömr bin el-Øa††åb548 "ra∫iyallåhu ‘anhu549" (B18) såπa-i mescidde ål¥de-i şeker-ø
v
åb-ı 

seπer550 olan ¬avmi tåziyåne-i “eæ-æalavatu (F13) øayr mine'n-nevm" (B19) ile b™dår 
iderken551 ol la‘™n-i åteş-mizåc şeråre-i når gibi yirinden552 æıçrayup ‘Ömr (B20) bin el-
Øa††åb πa≥retleriniñ553 (F14) s™ne-i b™-k™nesine554 dört yirde555 muπkem zaøm-ı zehr- 
(B21) ål¥d urdu556 ve øançer-i der-dest  evkår-ı mest557 gir™zån (F15) olup558 e§nå-i 
†ar™¬de on üç (B22) müslümånı daøi mecr¥π-ı øançer-i #adr idüp kendü daøi giriftår-ı 
(F16) kemend559 aø√ olma¬ (B23) mu¬arrer olıca¬ gerden πayåtın ma¬†¥‘-ı øançer-i560 
helåk itdikde πa≥ret-i Får¥¬-ı (F17) æalåbet-(B24) me’åb ¬ılåde-i ta¬l™d-i øilåfeti 
e‘å¯ım-ı aæπåbdan låyı¬-ı mesned-i øilåfet altı kimseniñ (F18) gerden-i (B25) 
ihtimåmına ta‘l™k eyledi.561 Êar™¬a-i ş¥rå üzre562 ¬arår-dåde olanı mesned-niş™n-i øilåfet 
(B26) idince563 üç gün (F19) r¥-yı zem™n imåm-ı be-πa¬¬-ı øal™fe-i mefr¥≥u'l-i†å‘asız 
†urdukda mı564 ‘ålem ma‘m¥r u (F20) åbådån (B27) idi? 

Veyåø¥d 
Bår-gåh-ı bülend-eyvån-ı øilåfet cenåb-ı em™rü'l-mü’min™n ‘O§mån bin (B275/1) ‘Affån 
(F21) ile müşerref oldu¬da e†råf-ı ‘ålemde565 mesned-niş™n-i hük¥met olan erå√il-i ben™ 
(B2) Ümeyye'niñ şe’åmet-i me¯åliminden (F114b/1) eş¬ıyå-yı Mıær u ∏icåz u ‘Irå¬ 
cem‘ olup rav≥a-i firdevs- (B3) e§er-i πa≥reti Şaf™‘-i r¥z-ı maπşer "æallallåhu ‘aleyhi ve's-
sellem"den566 (F2) πicåb itmeyüp dåru'l-øilåfet-i (B4) ‘u¯måya hüc¥m eylediler.567 
Rivåyet-i æaπ™πa üzere tamåm ¬ır¬ gün muπåæara olunup (F3) bi'l-åøire (B5) dervåze-i 
πarem-serå-yı øal™fe568 seyyidü'l-mürsel™nden fürce-i duø¥l buldular. Bülbül-i bed™‘ü'l-
lehce-i (B6) nå†ı¬ası (F4) gül-berg-i muæπaf-ı ker™mden tilåvet-i kelåmu'llåh-ı569 
¬ad™m570 iderken ser-i571 #onca-i572 devlet-mendiñ nihål-i (B7) beden-i øıråmånından 
(F5) ayırup ø¥n-ı nå-πa¬-ı573 ◊i'n-n¥reyn ile574 æaπåif-i bey≥å-yı kelåmullåhı (B8) 
evrå¬-ı låle-i nu‘mån gibi la‘l-reng (F6) itdiklerinde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
(B9) Rütbe-i ‘aliyye-i575 øilåfet ve576 minber-i münevver-i vekålet (F7) vüc¥d-ı båhirü'l-
c¥d ş™r-i577 øudå ‘Aliyyü'l-Murta≥a (B10) "ra∫ıyallåhu te‘ålå578 ‘anhu" ile müzeyyen  
 
547

 F: olur iken 
548

 B’de yok. 
549

 S ve F'de yok. 
550

 B'de yok. 
551

 S: ider iken 
552

 F'de yok. 
553

 ‘Ömr bin el-Øa††åb 
πa≥retleriniñ S: πa≥retiñ 
554

 ‘Ömr bin el-Øa††åb 
πa≥retleriniñ s™ne-i b™-k™nesine 
F: πa≥retiñ s™nesine üç 
555

 B: yirinden 
556

 F: urup 

 
557

 B’de yok: evkår-ı mest 
558

 B: oldu¬da 
559

 F: kemend ü 
560

 F'de yok. 
561

 F: idüp B: eyledikde 
562

 Êar™¬a-i ş¥rå üzre F'de yok. 
563

 B: idinceye dek 
564

 B: zem™n tamåm øal™fesiz 
†urdukda mı 
565

 F'de yok. 
566

 F: ‘aleyhi ve's-selåm'dan 
567

 F: itdiler 

 
568

 F'de yok. 
569

 F: kelåm-ı 
570

 B'de yok. 
571

 B'de yok. 
572

 F'de yok. 
573

 ø¥n-ı nå-πa¬ S: nå-πa¬ yire 
ø¥n-ı  
574

 F'de yok. 
575

 B'de yok. 
576

 B'de yok. 
577

 B: olan ş™r-i 
578

 F ve B'de yok. 
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oldu¬da †arfetü'l-‘ayn r¥-yı (F8) råπat görmeyüp gåh yevm-i (B11) Cemel'de mukåtele 
gåh579 Nehrivån'da Øavåricle gåh Æıff™n'de πa≥ret-i580 Mu‘åviye (F9) ile mu¬åbele idüp 
(B12) bu mu‘årik-i ciger-s¥zda yalñız581 aæπåb-ı res¥llullåhiden elli biñe ¬ar™b582 (F10) 
bahådırån-ı (B13) muhåcir™n ve mübårizån-ı enæårdan ‘alef-i şemş™r-i şehådet 
oldu#undan må‘adå (F11) yüz (B14) biñden ziyåde ‘ibådullåh ser-çeşme-i583 t™#-i zehr-
åb-dårdan584 seyr-i åb-ı t™z-åb-ı585 helåk olup586 (B15) memålik-i (F12) İslåmiyåndan587 
såye-bån-ı emn ü emån bi'l-külliye mürtefi‘ oldu ve nåm¥s-ı d™n-i (B16) İslåma şå’n588 
virir (F13) ol ¬adar πålåt ¯uh¥r itmiş-idi ki √ikri m¥cib-i melål olma#ın †ayy (B17) 
olundu. Bu e§nåda #addårån589 (F14) b™-inæåfån-ı590 Şåm øurde-şinåsån591 aæπåbından 
biri592 øil‘at-i øilåfeti (B18) d¥ş-ı πulle-p¥ş-ı em™rü'l-mü’min™n (F15) æaff-der-i #ålib 
‘Al™ bin Eb¥ Êålib'den øal‘ idüp (B19) πa≥ret-i593 Mu‘åviye'ye ilbås itmek içün πükm594 
idüp ol (F16) πükm dahi595 rivåyet-i596 olundu#u üzre (B20) πük¥met-i mülk-i Mıær 
ricåsıyla vaæ™-yi597 res¥l-i øudånıñ πa¬¬-ı æar™πıñ nez‘-i (F17) engüşter™n598 (B21) ider 
gibi yem™n-i meymenet-¬ar™ninden çı¬arup Mu‘åviye'ye virmekle nice yüz yıl øal¬-ı 
(B22) (F18) ‘ålem degil belki599 felek-i n™l-reng libås-ı keb¥d-g¥n-ı måtem600 giyüp 
erå√il-i Şåm ve süfehå-yı ben™ Ümeyye'den (B23) (F19) ‘Al™  ve601 ål-i ‘Al™ gördügü 
zaøm-ı şemş™r-i e√iyyet ve cefånıñ æad påre itdigi cigerlerden602 (B24) ar≥-ı πicåz 
¬amu603 (F20) låle-zåre604 döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
(B25) Mu‘åviye ‘alem-ifråz-ı sal†anat årz¥sına605 (F21) düşüp müşkil-küşå-yı ş¥r-eng™z 
olanlara (B26) müråca‘at e§nåsında eyålet-i Mıær'ı ‘Amr¥ bin ‘Åæå (F115a/1) †a‘ma606 
ya‘n™ oca¬lı¬ virüp (B27) anlar daøi ‘asåkir-i melaø-şümår ile iπå†a-i med™ne-i607 Mıær 
idüp (F2) f™'l-πål πåkim-i Mıær (B276/1) olan Muπammed™ ki æıdd™¬-ı ekber ve yår-ı 
#åri (F3) seyyidü'l-beşer608 Eb¥bikr "ra∫iyallåhu ‘anhu609610" (B2) πa≥retiniñ611 ciger-
k¥şesidir. Æayd-ı kemend-i612 ¬ahr idüp ol cån-ı613 ‘ålemi bir mürde-i (B3) bed-b¥-yı614 
πimår içine πabs itdi615 (F4) ve bir tenevvür-i s¥zånda biryån itdikden æoñra (B4) 
Kinåne-i Mıær'da hedef-i616 sihåm-ı cihåd olan aæπåb-ı (F5) res¥llullåhdan ve617 #ayrı618  
 
579

 B: ve gåh 
580

 B'de yok. 
581

 F: yalñızda? 
582

 F: mi¬darları 
583

 F: çeşme-i 
584

 B: zehråbdan F: åb-dårdan 
585

 B: ø™zåb-ı F'de yok. 
586

 F'de yok. 
587

 S: islåmiyyeden 
588

 B: şeyn 
589

 B'de yok. 
590

 S ve F: b™-inæåf-ı 
591

 B: Øudå nå-şinåsån 
592

 F'de yok. 
593

 B ve F'de yok. 

 
594

 F: πükm naæb 
595

 B'de yok. 
596

 F: rivåyet-i æaπ™πa 
597

 B'de yok. 
598

 B: engüşter™ 
599

 F'de yok. 
600

 B: felek-reng-i n™l libås-ı 
måtem 
601

 ‘Al™  ve B’de yok. 
602

 B: cefådan cereyån iden 
ø¥n-ı cigerlerden 
603

 B ve F'de yok. 
604

 B ve S: låle-sitåne 
605

 B: olma¬ årz¥sına 
606

 F: πa≥retine  †a‘ma 

 
607

 F'de yok. 
608

 F: pey#åmber 
609

 ve yår-ı #åri seyyidü'l-beşer 
Eb¥bikr "ra∫iyallåhu ‘anhu"  
πa≥retleriniñ S'de yok. 
610 "ra∫iyallåhu ‘anhu"  F'de 
yok. 
611

 B: πa≥retleriniñ 
612

 F: kemend ü 
613

 S: cån™ 
614

 B: bed-m¥-yı 
615

 F: idüp 
616

 B ve F'de yok. 
617

 B'de yok. 
618

 F: så’ir 
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küberå-yı d™n-i (B5) müb™nden619 ne ¬adar Ş™‘a-i şåh-merdån var ise (F6) ¬atl-i ‘åm idüp 
ø¥n-ı şeh™dån-ı620 (B6) İslåmla n™l-i621 Mıær hem-reng-i sürøåb oldu¬da mı (F7) ‘ålem 
ma‘m¥r u åbådån idi? 

(B7) Veyåø¥d 
Mu‘åviye'nin o#lı622 Yez™d-i pel™d ve fåcir ‘an™d-i vüc¥d-ı øabå§et-ål¥d ile (B8) bi-#ayri 
πa¬¬ın623 (F8) æadr-ı624 øilåfeti mülevve§ idüp625 "ennåsü ‘alå d™ni mül¥kihüm" (B9) 
mıædå¬ınca zamånında (F9) aæπåb-ı füc¥r-ı kåmrån ve erbåb-ı d™n mütebeddil626 ve627 
mühån oldu#undan (B10) må‘adå628 (F10) πa≥ret-i n¥r-ı çeşm Få†ımatü'z-zehrå ve 
ciger-k¥şe-i ‘Aliyyü'l-Murta≥å ve merdüm-d™de-i (B11) Muæ†afå sul†ånü'ş-şühedå (F11) 
ser-dår-ı şeh™dån-ı Kerbelå πa≥ret-i629 ∏üseyn bin ‘Aliyyü'l-Müctebå (B12) ¬atli içün 
erå√il-i ‘Irå¬-ı ‘Arab-ı b™-edeblerden630 (F12) z™r-i livå-yı menπ¥sına631 müctemi‘ olan632 
eş¬ıyå-yı633 åteş-nihåd (B13) Mütåba‘at ibn Ziyåd'la beriyye-i ciger-s¥z-ı Kerbelå'da 
(F13) hem-råh-ı ∏üseyn-i ma¯l¥m olan aæπåb-ı634 (B14) res¥lullåhdan ve #ayrı küberå-
yı d™nden635 ne ¬adar (F14) nüf¥s-ı zekiyye var ise †u‘me-i †™#-i elmås-g¥n-ı (B15) 
şehådet itdiklerinden æoñra ser-i (F15) sa‘ådet-mend-i ∏üseyn-i ma¯l¥mı beden-i nåz-
perverinden636 (B16) şemş™r-i Şemr-i637 la‘™n ile638 kesüp639 ehl-i (F16) beytden perde-
niş™n-i πarem-seråy-ı iclål olan øavåt™n-i ‘iffet-åy™n640 (B17) ü ekbår ve e†fåli (F17) 
√el™l ve πa¬™r ve ma¬h¥r u641 es™r idüp642 perverde-i zerr™n-g¥şvår-ı643 øaløål (B18) olan 
muøaddereler berhem-zede-i (F18) bend-i644 zenc™r olma#la gün görmemiş nåzen™nån-
ı645 ¬åæıråtu' (B19) †-†arf başı ¬aba646 yalın (F19) aya¬ Yez™d-perest olanlar süvår647 
(B20) bunlar yaya¬648 envå‘-ı te√l™l ile πı††a-i649 Şåm'a getirüp650 (F20) ol la‘l-i g¥şvåre-
i (B21) binå-g¥ş-ı ‘arş olan ser-i ø¥n-ål¥d-ı ∏üseyn-i ma¯l¥mı bir †aşt-ı (F21) zerr™n ile 
püşte-gåhına651 (B22) getirüp bi'-πamdillåh #azve-i Bedr'de küşte-i t™#-i #adr olan 
(F115b/1) ecdådımızıñ ve så’ir er¬åb-ı652 şecå‘at-nihådımıñ653 inti¬åmını ål-i (B23)  
 
 
619

 F: müb™n-i müyyeden? 
620

 S: şühedå-yı 
621

 B'de yok. 
622

 Mu‘åviye'nin o#lı S'de yok. 
623

 vüc¥d-ı øabå§et-i ål¥d ile  
bi-#ayri πa¬¬ın S'de yok. 
624

 S: veliyyü’l‘ahd πa≥reti 
Mu‘åviye olma#la  æadr-ı 
625

 Mu‘åviye'nin o#lı Yez™d-i 
pel™d ve fåcir ‘an™d-i vüc¥d-ı 
øabå§et-ål¥d ile bi-#ayr-ı 
πa¬¬ın æadr-ı øilåfeti mülevve§ 
idüp  F: Yez™d-i pel™d ve fåcir 
‘an™d-i vel™ ‘ahd-i Mu‘åviye 
olma#la æadr-ı øilåfeti telv™§ 
idüp   
626

 B: mübte√el 
627

 S'de yok. 
628

 F: må‘adå såπak? 

629
 F'de yok. 

630
 B: ‘Arabdan 

631
 F: menπ¥sa 

632
 B'de yok. 

633
 F'de yok. 

634
 B: ile aæπåb-ı  

635
 B ve S: #ayriden 

636
 B: nezåket-perverinden 

637
 B: Şem™r-i 

638
 B: ¯ulm ile 

639
 B: cüdå idüp 

640
 øavåt™n-i ‘iffet-åy™n B ve S: 

øavåt™n 
641

 F'de yok. 
642

 B: eyleyüp F'de yok. 
643

 B: zerr™n-sivår-ı 
644

 S: bend ü 

645
 S: nåzün™nån-ı 

646
 B: açı¬  

647
 B: råkib 

648
 B: råkib olma¬ vechi üzre 

bunlar ise yayan 
649

 B: tå 
650

 B: degin getirüp  
651

 B: p™ş-gåhe 
652

 B: a¬rab-ı  
653

 ve så’ir a¬rab-ı şecå‘at-ı 
nihådımıñ B'de yok. 
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Aπmed'den aldım diyü654 råyet-efr¥z-ı655 faør ü mübåhåt (F2) olup656 hemån mecålis-i 
†arab tert™b idüp (B24) ‘ayş u n¥şa meş#¥l ve ehl-i imåmıñ nevå’ib ü aπzånı kemåle 
yetüp påymål-i øuy¥l (B25) ve cimål-i fasa¬a ve fecere oldı#ından må‘adå657 ø¥n-ı 
şühedå-i Şi‘a-i şåh-merdån ile øåk-i (B26) siyåh-ı zem™n-i Kerbelå658 na†‘-ı gül-g¥n ve 
seccåde-i er#uvån-g¥n659660 (F3) oldu¬da mı ‘ålem ma‘m¥r (B27) u åbådån idi? 
 
Biπamdillåh ta‘ålå bezm-i taøt-n™ş™n-i mu‘adelet olan (F4) pådişåhımız ål-i ‘Osmån 
“ekremehüm f™'d-dåreyn”661 devletlerinde seyyidü'l-saπ™πü'n-nisbet (F5) degil yeşil662 
dülbend ile em™r geçen şahs-ı müştebihü'l-ümerånıñ663 üstüne el ¬aldıran (F6) ben™ ådem 
¬atl olunur.  

Veyåø¥d 
Mül¥k-ı ben™ Ümeyye, ki664 Mu‘åviye'den må‘adåsı on665 üç (B277/1) kimsedir, ol (F7) 
silsileden em™rü'l-mü’min™n πa≥ret-i666 ‘Ömr bin ‘Abdu'l-‘az™z'den ve Yez™d-i pel™d'iñ667 
o#lı (F8) Mu‘åviye'den (B2) (F8) må‘adåsınıñ şeb ü r¥z end™şeleri tert™b-i esbåb-ı fıs¬ u 
füc¥r ve ™cåd-ı mu¬addemåt-ı (B3) (F9) şer ü şür¥r oldu#undan #ayrı668 ¬atl-i aæπåb-ı 
resulullåha bahåne-c¥ylar ve yårån-ı seyyid (B4) ü'l-mürsel™n πa¬¬ında (F10) bed-
g¥ylar ve mu¬arnes eyvån d™vånlarına669 øa††-ı muπarrer-i zer-nişånla “e‘a√√e670 bi'llåh 
(B5) ta‘ålå671” sebb-i vaæ™-yi seyyidü'l-beşeri672 (F11) na¬ş-ı kitåbe-i taπs™n itdiklerinden 
må‘adå minberlerde673 (B6) ba‘de'l-øa†ibe674 a¬beπu'l-få¯ile mu¬affå ve mesci‘ sebb ü 
l‘an-ı (F12) imåm itdiklerinde675 seng-i siyåh-ı øåre (B7) ‘ar¬a-r™z-i ı≥†ıråb olup nice 
yıllar ehl-i İslåm cum‘a676 (F13) ve cemå‘atden kesildikde677 (B8) mi ‘ålem ma‘m¥r u 
åbådån idi? 

Veyåø¥d 
Ol ‘an™d-pel™d ya‘n™678 (F14) Yez™d müdde‘™-i øilåfet-i İslåmiyye iken (B9) med™ne-i 
res¥l-i rabbü'l-‘ålem™ne ‘asåkir-i şe¬åvet-i (F15) me’å§ir gönderüp livå’-ı menπ¥s ü 
ma‘k¥sını679 (B10) Müslim ibn ‘U¬be'niñ eline virüp üç gün üç gice (F16) med™ne-i 
res¥lullåhı ‘askerine (B11) ba#ışlayup såye-niş™nån-ı rav≥a-i res¥l olan müslim™ni680 
(F17) ¬atl u mål ü mülklerin nehb ü #årat (B12) ve perde-niş™n-i ‘iæmet olan muøadderåt  
 
654

 F'de yok. 
655

 B'de yok. 
656

 B: eyleyüp 
657

 hemån mecålis-i †arab tert™b 
idüp ‘ayş u n¥şa meş#¥l ve ehl-i 
imåmıñ nevå’ib ü aøzånı 
kemåle yitüp påymål-i øuy¥l ve 
cimål fasa¬a ve fecere 
oldı#ından må‘adå S ve F'de 
yok. 
658

 F'de yok. 
659

 siyåh-ı zem™n-i Kerbelå 
na†‘-ı gül-g¥n ve seccåde-i 
er#uvån-g¥n S: siyåh-ı zem™n-i  
gül-g¥n 

 
660

 ve seccåde-i er#uvån-g¥n 
F'de yok. 
661

 F: f™ ikdirân 
662

 F: yeng 
663

 F: müştebihü'l-aπvåliñ 
664

 F: ya‘n™ 
665

 F'de yok. 
666

 B'de yok. 
667

 B: ‘Ömr bin ‘Abdu'l-‘az™z ve 
Yez™d'iñ 
668

 B'de yok. 
669

 eyvån d™vånlarına B ve F: 
eyvånlarına 

 
670

 F : ne‘ü√√ü  
671

 S ve F'de yok. 
672

 B: seyyidü'l-mürsel™ne  
673

 F: minberlerinde 
674

 ba‘de'l-øa†ibe F'de yok. 
675

 F: den må‘adå 
676

 B: cum‘a namåzından 
677

 F: kesildikleriñde 
678

 B'de yok. 
679

  ü ma‘k¥sını F'de yok. 
yerine ya‘n™ kelimesi gelmiş. 
680

 S: müsellemi 
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u681 benåtı bildikleri (F18) gibi taæarruf idenlere682 (B13) πa≥ret-i sul†ån-ı enbiyådan683 
πicåb itmeyüp "Åfer™n yüzüñüz a¬684 ve ¬ılıcıñız (F19) keskin (B14) olsun!" diyü685 
tera¬¬™ler ve øil‘atler686 virüp ø¥n-ı küşte-gån-ı İslåmla şehr-i Med™ne (B15) (F20) 
dükkån-ı ba¬¬am-für¥şa döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d687 
Mül¥k-i (B16) ben™ Ümeyye'niñ (F21) telv™§-i mesned-i688 øilåfet-i İslåmiyye idenlerden 
Vel™d bin Yez™d bin ‘Abdü'l-melik'iñ689 (B17) bir gün meclis-i lehv (F116a/1) ü †arabda 
na#amåt-ı çeng ü nåy e§nåsında ¬ula#ına åvåze-i e√ån-ı (B18) şer™f girüp mu†rabe-i 
meclis (F2) olan cåriye-i #åniyesine, ki ol meclisde (B19) nüdemåsı maπ≥arında 
cimå‘690 idüp ikisi de691 cünüb (F3) idi, "Külli imåmet ile namåz (B20) ¬ılalum." diyü 
fermån eyledi. Aæπåb-ı meclis ve kendü692 øamrdan åb-dest (B21) (F4) aldılar693 ve ol 
¬aπbe-i r¥zigår-ı ser-mestiñ ser-i menπ¥sına imåmåne bir694 ‘amåme æarup695 (B22) 
seccåde-i miπråba geçirdi. Ya‘n™ hem cünüb hem ser-øoş (F5) bir faπişe-i r¥zigåra 
(B23) imåmet itdirdi. Cåriye daøi her rek‘atda bir g¥ne na¬ş-æ¥ret696 (F6) o¬uyup selåm 
(B24) virdikde tekrår kenåre-i697 miπråbda bir daøi698 cimå‘699 idüp ¬ah¬aha-i istihzå-yı 
(F7) d™ni då’imå (B25) teråne-i700 meclis-i üns iden melik-i zınd™¬-meşreb zamånında mı 
‘ålem ma‘m¥r u åbådån (B26) idi? 

Veyåø¥d701 
(F8) Ol702 melik-i b™-d™n bir gün æadr-niş™n-i taøt-gåh-ı #ur¥r iken  (B27) muæπaf-ı 
şer™fden tefe’ül (F9) idüp "veøåb külli cabbår ‘an™d" åyet-i ker™mesi703 (B278/1) geldikde 
tehevvür-i Fir‘avn™ ile704 #a≥ab-nåk olup “e‘a√√e bi'llåh ta‘ålå705” (F10) evrå¬-ı muæπaf-ı 
ker™mi (B2) gir™bån-ı ™mån™706 gibi påre påre eyleyüp Cebbår-ı rabbü'l-erbåb707 ile 
øuæ¥meti (F11) muta≥ammın (B3) bu na≥m-ı nå-ma‘¬¥lu inşå ve inşåd eyledi: 
 
 Etva‘d külli cabbår ‘an™d 
 Fihå innå √åk (B4) cabbår ‘an™d 
 (F12) İ√å måceb’et708 rebbike yevmi πaşr 
 Fe¬ülli yå rab muze¬¬ıni el-vel™d 
 
681

 B: muøaddaråt-ı  
682

 idenlere B: idenlere Yez™d-i 
la‘™n  
683

 sul†ån-ı enbiyådan B: 
res¥lullåhiden S: πa≥ret-i 
sul†ån-ı enbiyå "æallallåhu 
‘aleyhi ve's-sellem"den 
684

 B: a# 
685

 B: diyüp  
686

 F: baøşişler 
687

 S: Yå meger 
688

 F: telv™§-i 
689

 B: ‘Abdü'l-melik 
690

 B: zinå 

 
691

 B: daøi 
692

 B: kendü daøi 
693

 F: alup 
694

 F ve S'de yok. 
695

 ¬aπbe-i r¥zigår-ı ser-mestiñ 
ser-i menπ¥sına imåmåne bir 
‘amåme æarup F: ¬aπbe-i ser-
mestiñ başına ‘amåme æarup  
696

 B: şi‘r  
697

 B: kenår-ı 
698

 bir daøi S: bir F: daøi  
699

 B: zinå 
700

 F: z™ver-i 
701

 F'de yok. 

 
702

 F: Def‘aten ol 
703

 åyet-i ker™mesi F: kel™mesi 
S: ker™mesi  
704

 B: Fir‘avn™den 
705

 F'de yok. 
706

 F: påy-mål 
707

 F: rabbü'l-‘ålem™n 
708

 F: måci’et? S: måcet? 
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(B5) Ya‘n™ ey muæπaf-ı cebbår-ı ‘an™d diyü beni mi ¬orkudırsın. (F13) İmdi ben ol 
cebbår-ı (B6) ‘an™dim ki709 maπşer-gåh-ı ¬ıyåmetde Rabbiñe vardı¬da gir™bån-ı çåkile 
feryåd idüp (F14) Yå Rabb! (B7) Vel™d beni påre påre710 eyledi711, diyü şikåyet eyle, 
diyen712 pådişåh-ı713 b™-d™n714 ü zınd™¬-ı ∫alålet- (B8) åy™n zamånında (F15) mı ‘ålem 
ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
∏accåc-ı ≥ålim-i (B9) b™-raπm715 u b™-d™n716 ben™ Ümeyye ümeråsından ‘ibådullåha 
(F16) şiddet-i717 ye’s ile musalla† (B10) bir #addår-ı küşteni olma#la Øåverån-ı 
maşrı¬dan Kayrevån-ı718 ma#ribe gelince r¥-yı zem™ni719 (B11) (F17) ≥ulmet-i ≥ulm ile 
mål-å-mål eylemişdi. Kendü720 øu≥¥r-ı müstevcibü'n-nüf¥rında721 cellådån-ı (B12) b™-
imån elinden şerbet-i (F18) şehådet içen ehl-i islåm iki yüz yigirmi722 biñden ziyåde idigi 
dåøil-i723  ta‘dåd-ı muπåsebån iken724 (B13) ve e§nå-yı (F19) ceng ü πarbde725 küşte-i 
t™#-ı #adr726 olan ‘ibådullåh ‘adedini anca¬ defåtir-i kiråmu'l-kåtib™n727 (B14) muπ™† 
iken (F20) kendü æadr-niş™n-i dåru'l-#uråb-ı cah™m728 oldu¬da øı††a-i eyåleti 
zindånlarında (B15) maπb¥s yigirmi sekiz biñ (F21) ma≥l¥m u b™-günåh bulunmuş idi. 
Ol ≥ålim-i Øudå-nå-ters729 (B16) Ka‘betullåh-ı våcibü'l-iπtiråm iken730 üstüne våfir731 
‘asker çeküp732 πarem-i beytu'llåha (B17) nå¯ır cebel-i Eb¥ Kab™s zirvesine mancını¬ 
¬urup em™rü'l-mü’min™n (F116b/1) ‘Abdu'llåh ibn Zübeyr (B18) cenåbın733 muπåæara ile 
†araf †araf çarπe-i734 cenge ser-å#åz olunup nice (B19) günler emr-i muπåæara (F2) 
mütemåd™ olup bir gün ‘Abdu'llåh, ∏acerü'l-esved altında taπr™me-bend-i (B20) namåz 
iken735 mancını¬736 πålet-i rük¥‘a (F3) muæådif olup miyånın şikest itmekle ‘asker-i 
(B21) ∏accåc-ı la‘™n dåøil-i ∏aremu'llåh olma¬da iken ‘Abdu'llåh737 içerü (F4) vålidesi 
Esmå binti (B22) Eb¥ Bekri'æ-æıdd™¬ πa≥retine, ki la¬abı ◊åtu'n-ni†åkeyn'dür, girüp 
şikesteligin738 (B23) (F5) bildirdi739 ve ser-çeşme-i şef¬atiñden reşπåt-ı naæ™πat †aleb740 
itdikde benim ciger-k¥şem (B24) ∏accåc gibi (F6) bir ≥ålim ve741 kåfire fermån-ber 
olma¬dan påy-mål-i øåk-i helåk olma¬ yegdir. Hemån s™råb-ı (B25) şerbet-i742 şehådet 
olma#a himmet (F7) eyle didikde †aşra743 çı¬up şemş™r-i bürr’ånla meydån-ı kår-zåre 
 
709

 F'de yok. 
710

 påre påre F: påy-mål  
711

 F ve B: itdi 
712

 B: didi. Böyle olan 
713

 B'de 
yok. 
714

 B ve S'de yok. 
715

 ≥ålim-i b™-raπm S: la‘™n ü 
≥ålim-i b™-raπm  
716

 F: b™-d™n b™-raπm-ı la‘™n 
717

 S: şiddet ü 
718

 F: Kervån-ı 
719

 F ve B: r¥-yı zem™ni 
720

 F'de yok. 
721

 S: mevcibü'n-nüf¥rında  
722

 F'de yok. 

 
723

 F ve B'de yok. 
724

 idigi ta‘dåd-ı muπåsebån 
iken B'de yok. 
725

 ceng ü πarbde  B: cengde 
726

 S: #addårån  
727

 F: kiråmen kåtib™n 
728

 dåru'l-#uråb-ı cah™m S: 
dåru'l-‘a√åb-ı cehennem  
729

 S: nå- Øudå-ters  
730

 iπtiråm iken S: iπtiråm ki 
kitåbe-i der-gåh™ ve men daøle-
kån amennå iken   
731

 S'de yok. 
732

 Øudå-nå-ters Ka‘betullåh-ı 
våcibü'l-iπtiråm iken üstüne 
våfir ‘asker çeküp F'de yok. 

 
733

 B:πa≥retlerin  
734

 B ve F: çarπ-ı 
735

 iken F: ider iken 
736

 F'de yok.  
737

 F'de yok. 
738

 B: şikeste oldu#ın 
739

 B: bildirüp 
740

 S ve F'de yok. 
741

 ≥ålim ve F ve S'de yok. 
742

 F'de yok. 
743

 B'de yok. 
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girdi744 (B26) ve nice yüz kelb-i745 (F8) ‘a¬¥rı ¬ınnåre-i cehenneme gönderüp 
kendüleri746 (B27) øıråmån-ı rav≥a-i cinån olup747 Esmå binti Æıdd™¬'ıñ748 o#lına (F9) 
naæ™πati (B279/1) såmi‘a-i ∏accåc-ı ≥ålime yetişüp em™rü'l-mü’min™n πa≥retleriniñ749 
cesed-i påkini æalb (B2) idüp tå750 vålidesi (F10) ricå itmeyince indirmeyesiz diyü 
çåv¥şlarına751 fermån itmegin (B3) iki yıl maæl¥ben †urup752 ◊åtu'n-ni†åkeyn753 (F11) 
iki yirden (B4) ¬uşanup #ayret ¬uşa#ın754 er gibi bu vechile meråret-i755 mevt-i veled-i 
mezå¬ (F12) #ayretine sükkerden756 le√™√ (B5) gelmekle ol †arafa meyl-i757 iltifåt 
itmeyüp758 bir gün ol semtden geçerken ciger-påresin (B6) πålå759 berdår (F13) görüp bu 
øa†™b daøi760 minberden inmesin mi761 didigini762 ∏accåc'a (B7)  işrå¬-ı ifåd idüp763 bu 
mertebe daøi şefå‘atdir (F14) diyü indirüp matm¥re-i (B8) medf¥n-ı øåk eyleyen764 
böyle ≥ålim zamånında mı ba†πå-yı765 Ka‘betu'llåh ¬umları766 ådem (F15) ¬anından 
øurde-i mercåna (B9) döndükde mi767 ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi768?  
(B10) Mesned-årå-yı769 (F16) ‘adl ü inæåf olan pådişåhlarımız770 selåt™n-i ‘ål™-şån-ı ål-i 
‘O§mån zamån-ı (B11) şer™flerinde Ka‘betu' (F17) llåh'a †aş atılma¬771 degil 
Beytu'llåh'dır diyü ta‘¯™men maπalle mescidleri (B12) öñünden bile †abl-øåne ile 
geçilmez (F18) "fe'illåh¥ πamd¥ ve'l-minne"772  

Yåø¥d773 
Dest-gåh-ı774 πilåfet-i ‘u¯må (B13) ål-i ‘Abbås'a müsellem oldu¬da †an†ana-i devletleri 
øå†ıra gelmez (F19) bir fitne-i ‘a¯™me775 ™¬å¯ idüp “el-fitnetü nå’imetü la‘inullåh min 
™¬azhå”776 (B14) “£ur’ån-ı ker™m777 maølu¬ mudur778, (F20) ¬ad™m midir?”, diyü #ulåt-ı 
Mu‘tezileden bir iki b™-d™niñ779 hevåsına (B15) tåbi‘ olma#la ‘ibådu'llåhı imtiπån 
eyledi780 (F21) £ad™mdir781 diyü æırå†-ı782 müsta¬™me gidenleri (B16) kendüleri  
 
744

 kår-zåre girdi B: kår-zårda 
cenge mübåşeret 
745

 F: kelb ü 
746

 B: kendüler 
747

 øıråmån-ı rav≥a-i cenån 
olup B: daøi kenåre-i πav≥-ı 
kev§ere øıråmåne pervåz eyledi. 
S: kenåre-i πav≥-ı kev§ere 
øıråmån oldu 
748

 Esmå binti Æıdd™¬'ıñ F: 
Esmå'nıñ 
749

 F ve S'de yok. 
750

 F ve S'de yok. 
751

 S: øådimlerine 
752

 B: maæl¥b †urdu 
753

 B: ◊åtu'l-ni†åkeyn ise 
754

 B: #ayret ¬uşa#ın ¬uşanup 
755

 B ve F: πaråret-i 
756

 S: şekerden 
757

 B: iki yıl 
758

 B: iki yıl iltifåt itmeyüp F: 
ba¬mayup 

759
 F'de yok. 

760
 B: daøi bu øa†™b  

761
 inmesin mi S: inmemiş 

762
 didigini B: didikde ol så‘at 

763
 ∏accåc'a işrå¬-ı ifåd idüp 

B: ∏accåc-ı istir¬å¬  idüp F: 
∏accåc-ı ≥ålim  işrå¬ idüp 
764

 matm¥re-i medf¥n-ı øåk 
eyleyen B: øåk ile yeksån 
medf¥n eyledikde  
765

 F: ≥ålim zamånında mı 
ba†πå-yı S: böyle ≥ålim 
zamånında mı ba†πå-yı B:ba†πå-
yı 
766

 Ka‘betu'llåh ¬umları B ve F: 
Ka‘betu'llåh'ıñ ¬umlarını 
767

 B: döndüren ≥ålim-i b™-d™n 
zamånında mı 
768

 B: idi Veyåø¥d 
769

 F: Biπamde sübπåne 
mesned-årå-yı 
770

 F: pådişåhımız ve 
771

 F: atma¬ 

772
 B ve S: fe'illåh¥ πamd¥ 

773
 B'de yok. 

774
 B: Låkin dest-gåh-ı 

775
 fitne-i ‘a¯™me F: fitne 

776
 Bu hadis B'de yok. 

777
 B'de yok. 

778
 B: maølu¬ mıdır, yoøsa 

779
 B: b™-d™n 

780
 B'de yok. F: eylediler  

781
 B: mi§illü ¬ad™mdir  

782
 B: †ar™k-i
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d™vånında783 eşşedd-i siyåsetle ¬atl iderler idi784. (F117a/1) Ekåbir-i ‘ulemådan imåm-ı 
ekmel785 Aπmed ibni ∏anbel™786 "ra∫iyallåhu ‘anhu" (B17) πa≥retini787 Me’m¥n-ı øal™fe 
maπb¥sen götürüp (F2) ‘a¬d-ı meclis-i münå¯ara olunmadan Me’m¥n (B18) küşte-i t™#-
i reybü'l-men¥n788 olup evreng-i øilåfet-i (F3) Mu‘taæım bi'llåha müyesser oldu¬da 
imåm-ı (B19) müşårünileyh™ maπall-i münå¯araya getirüp kelåmu'llåh maølu¬ mudur789, 
(F4) ¬ad™m midir, (B20) diyü s¥’ål olundu¬da Allåh'ıñ790 ‘ilmi maøl¥¬ ise kelåmı 
daøi791 (B21) maøl¥¬dur didikde (F5) cellådån-ı zebåniye-meşreb iø≥år olunup ol 
meclisde ol792 (B22) imåm-ı ‘a¯™mü'ş-şånı mertebe-i (F6) ‘a¬ldan så¬ı† oluncaya793 
¬ırbaç-ı §u‘bån-endåm ile (B22) ∫arb ile794 envå‘-ı işkenceye mübåşeret (F7) itdikde 
‘asåkir-i İslåm ¬å’idleri795  ‘ulemåya bu πa¬året (B24) nedir diyü çenber-i i†å‘atden 
øur¥c ide (F8) yazdılar. Mu‘taæım bi'llåh b™m-i cåna düşüp egerçi def‘-i (B25) da#da#a 
içün imåmıñ796 başını zån¥sına (F9) alup gül-i ruøsårına gül-åb-efşån olmış idi. (B26) 
Ehl-i d™vån per™şån olundu¬dan797 æoñra798 zindåna (F10) gönderüp iki yıl dört ay799 
(B27) bend-i zindån iken e†råf-ı reb‘-i mesk¥na emrler gönderilüp800 (F11) ¬ır¬ yıla 
¬ar™b g¥şe- (B280/1) be-g¥şe801 ¬atl ü işkence-i ‘ibådu'llåhdan cellådån-ı b™-raπma 
melål gelüp ‘aks-i ø¥n-ı (B2) (F12) şeh™dån ile ¬ubbe-i åsumån øayme-i gül-g¥na 
döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
(F13) (B3) Minnet Allåhu ta‘ålåya802 pådişåhlarımız ål-i ‘O§mån "§ebbet'ullåh¥ åsås 
devletihüm" ilå in¬ırå≥u'z-zamån (B4) eyyåmında803 (F14) şer™‘at-ı seyyidü'l-enåme 
muøålif va≥‘a i¬dåm ile ¬atl-i804 ehl-i İslåm (B5) itmek degil †å’ife-i Yah¥d u (F15) 
Naæårådan bir √ımm™-i nå-ç™ziñ şer‘en ¬atli låzım gelse (B6) ¬u≥åtu'l-İslåmdan biri 
πükm idüp (F16) yazdı#ı πüccet-i şer‘iyyeyi ¬å∫ı-‘asker805 mu†åbı¬-ı (B7) şer™‘at-ı 
#arrådır diyü påye-i ser™r-i sul†åniyeye (F17) ‘ar≥ idüp æ¥reti defter-i rü’use (B8) ¬ayd 
olunup aæl-ı πüccet πıf¯ oldu¬dan æoñra (F18) siyåset oluna806 ≥åbı†a-ı807 (B9) æ¥ret-i 
rü’us virilmeyince ol şaøs-ı nå-ç™ziñ ¬atline i¬dåm808 olunma¬ (F19) muπåldir "fe'illåh¥ 
πamd¥ ve'l-minne"809  

 
783

 kendüleri d™vånlarında B: 
d™vånında F: d™vånlarında 
784

 B: iderdi F: iderlerdi 
785

 B'de yok. F: şeyøü'l-ekmel 
786

 ibni ∏anbel™ S: ∏anbel F: 
Mürsel bin ∏anbel 
787

 B: πa≥retlerini  
788

 F: erbü'l-men¥n?  
789

 B: maølu¬ mıdır, yoøsa 
790

 B: ol daøi cevåbında 
Allåh'ıñ 
791

 B: da 
792

 ol imåm-ı B: ol √åt-ı  
793

 B: oluncaya dek 

794
 ∫arb ile F: ∫arb u B: ∫arb 

eyleyüp 
795

 B'de yok. 
796

 B'de yok. 
797

 B ve S: oldu¬dan 
798

 F'de yok. 
799

 B: ay es™r-i  
800

 F: gönderüp 
801

 g¥şe-be-g¥şe F'de yok. 
802

 Minnet Allåhu te‘ålåya B'de 
yok. 
803

 B: πa≥retleriniñ zamån-ı 
şer™flerinde 
804

 B ve S: ¬atl-i ‘åm-ı 

805
 F: ¬å∫ıü'l-‘asker  

806
 siyåset oluna F'de yok. 

807
 B: diyü ≥åbı†a-ı  

808
 ol şaøs-ı nåç™ziñ ¬atline 

i¬dåm B'de yok. 
809

 F'de yok. S: fe'illåh¥ πamd¥” 
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Veyåø¥d 
Øulefå-yı ‘Abbasiye810 Eb¥ Ca‘ferü'd- (B10) devåne¬™'ye imåmımız imåmü'd-dünyå 
Eb¥ ∏an™fe πa≥retleriniñ (F20) itdigi naæ™πat-ı d™n (B11) ü dünyådan renc™de-øå†ır811 
olup imåmıñ yanında ta¬l™d-ı ¬a≥å muπål (F21) idigin812 tekl™f-i ¬ab¥l-i (B12) ¬a≥å 
eyledi.813 İmtinå‘ idicek "e‘a√√ebi'llåh¥ te‘ålå" ol imåm-ı cel™lü'ş-şånı814 (F117b/1)  
(B13) πabs-ı815 med™dle816 fermån idüp vez™r-i devlet-i817 nå-påyidårı olan ibn Eb¥ 
Hubeyre818 nåm ¯ålim819 vel™- (B14) (F2) ni‘meti olan bed-nåmlı#ın revå820 görüp bu821 
båbda ihtimåm itmekle822 (B15) diyüp imåm-ı ‘aliyü'l-¬adriñ823 cenåb-ı ker™mlerin824 
maπb¥sda cum‘adan ve cemå‘atden (F3) maπr¥m (B16) u memn¥‘ †urup825 tå øıråmån-ı 
rav≥a-i cinån oluncaya dek826 (B17) ı†lå¬ itdirmeyen ¯ålim-i b™-d™niñ velvele-i (F4) 

me¯ålimi827 çår-cihet-i ‘ålemi (B18) †utup nice yıllar †arab-øåne-i zem™nden ø
v
åb828 u 

råπatı ¬aldırdıkda (B19) mı829 ‘ålem (F5) ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
Biπamdullåhi te‘ålå830 ser™r-efr¥z-ı831 devlet-i İslåmiyye (B20) olan pådişåhlarımız 
şehriyårån-ı (F6) ‘O§mån™ zamån-ı şer™flerinde imåm-ı a‘¯am "ra∫iya'llåhu ‘anhu" (B21) 
me√hebini iπyå iden832 ‘ulemå-i ‘åmil™n degil imåm-ı ‘a¯am (F7) tåcıdır diyü destårın 
¬abardup (B22) gezen daπ™lån-ı833 †ar™¬-i ‘ilmiñ birine ¬arşu söyleyen (F8) ådemi 
taπ¬™r-i ‘ulemå itdiñ diyü ma¬åm-ı ¬atle (B23) getürürler. "Fellehü'l-πamdü ve'l-minne" 

Yåø¥d834 
Mu‘taæım-ı ‘Abbås™'niñ (F9) vez™ri Mü’eyyidü'd-d™nü'l-‘Al¬am™, ki835 Råfı¯™-i (B24) 
sebbåb-i teberrå-yı aæπåb olma#la ål-i ‘Abbås πük¥metine (F10) taπammül idemeyüp 
πu¬¥¬-ı (B25) vel™-ni‘metime836 küfrån ile memålik-i Øı†å ve Øoten sul†ånı Hülåg¥ 
Øanı (F11) tesø™r-i mülk-i837 (B26) Ba#dåd'a838 taπr™k idüp me§elå derv™ş-simå bir şaøæ-
ı nå-tıråşı rå≥ı (F12) idüp (B27) başını påk-ı839 mücellå tıråş eyledi840 ve kendü øa††ı ile 
"Ey Øan-ı øanån-ı Türkistån (B281/1) eger (F13) memålik-i ‘Arab u ‘Acem ve R¥m841 
≥am™me-i mülk-i mevr¥s itmek842 irådesi cå’iz ise #urre-i (B2) şehr-i (F14) filånda  
 
810

 B: ‘Abbasiye'den 
811

 F: renc™de-i øå†ır 
812

 B: iken F: idigin bilüp 
813

 ¬a≥å eyledi F: ¬a≥ådan 
814

 B: √™şån F: ‘a¯™m 
815

 B: πa≥retlerini πabs-ı 
816

 S: med™d 
817

 B'de yok. 
818

 B: C™re 
819

 B: ¯ålim 
820

 bed-nåmlı#ın revå B: bed-
nåm efendisi F: bed-nåmlı#ın 
821

 B: åfer™n bu  
822

 B: küll™ itmek låzımdır 

823
 B: imåm-ı ‘aliyü'l-¬adr 

824
 F: ker™min 

825
 B: idüp 

826
 dek ya‘n™ r¥π-ı pür-

füt¥πların tesl™m itdirinceye 
degin F ve S'de yok. 
827

 B: ¯ulmü 
828

 F'de yok. 
829

 B: øvåb u råπatı ¬aldıran b™-
d™niñ zamånında mı 
830

 Biπamdullåhi te‘ålå F: 
Biπamdullåhi B'de yok. 
831

 B: ser™r-årå-yı 
832

 B: ider 

833
 B: gezdiren ‘ålimån-ı 

834
 B'de yok. B: Pes F: 

Mu‘taæım-ı billåh yåh¥d 
835

 F'de yok. 
836

 vel™-ni‘metime B: ni‘metine 
F: vel™ü'n-ni‘metime  
837

 S: memålik-i 
838

 F: Ba#dåd içün 
839

 B: påk ü 
840

 B: eyleyüp 
841

 B: R¥m'ı 
842

 mevr¥s itmek F: 
mevr¥suñuz olma¬
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‘asker-i melaø-şümår-ı Tåtår843 ile taπr™k-i rikåb idesiz ki “inşå’allåhu ta‘ålå” (B3) 
¬ab≥a-i şemş™re (F15) al dimekden844 fermån-ı revå-yı ∞rån u T¥rån olma#ı bu ‘abd-ı nå-
ç™zden (B4) bilesiz" ba‘de'l-¬ırå‘at (F16) bu başı tıråş eylesiz diyü işåret eyledi.845 Ve ol 
øa††ı s¥zen-i ser-t™z ile igneleyüp846 (F17) derv™ş-i g™s¥-dår (B5) şekline girince847 πabs 
idüp ba‘dehu gönderdi. Derv™ş giderek848 (F18) øan bår-gåhına (B6) vardı849. Tenhåca 
girdi ve başın850 tıråş idüp o¬undu¬dan851 æoñra (B7) (F19)  baş yazısın gördü.852 Øan 
daøi853 bu resm üzre cevåb yazup854 ki mülk-i (F20) Ba#dåd'ı (B8) saña855 ¬ayd-ı πayåt 
ile vireyin didi.856 (F21) ‘Al¬am™-i øå’in (B9) daøi mu¬addemåta başlayup me§elå 
pådişåhlara låzım olan øaz™ne-i (F118a/1) måldur,857 bu ¬adar ‘asker (B10) ne858 
låzımdır diyü ¬a†‘-ı mevåcib eyleyüp ve ne ¬adar √aøå’ir-i sul†ån™ var ise (F2) isråf 
(B11) ve itlåf eyledi. Leyl ü859 nehår øal™feniñ mizåcına muvåfı¬ ve hevåsına mülåyim 
ev≥å‘ ile (B12) øıyånete (F3) başladı. Hülåg¥ Øan'nıñ deryå-yı ‘askeri serpindisi ser-
πadd-i memålike860 yetdikde (B13) ser-πadd-i (F4) ümeråsından gelen feryådcıları †o#rı 
tenhåsına indirüp861 nå-bed™d (B14) itmekle862 πavål™-i Ba#dåd'a gelindikde (F5) 
†uyulup πattå ya#ma-gerån-ı Tåtårıñ e†råf-ı (B15) Ba#dåd'a urdu¬ları åteş-i nehb ü 
#åretiñ (F6) d¥d-i şerer-ål¥dun øal™fe kendü görüp (B16) su’ål itdikde ol øå’in æ¥ret-i 
πa¬dan feryåd idüp863 (F7) pådişåhım memålik-i ma‘m¥reñe (B17) Hülåg¥ gibi bir 
düşmen-i b™-imån ve bir ‘askeri gibi deryå-yı (F8) åteş-feşån864 müteveccih olup (B18) 
πavål™-i Dåru's-selåma gelince865 ser-πadd muπåfa¯asında olan (F9) ümeråñızdan (B19) 
feryåd-nåmeler866 gelmiye, böyle867 küfrån-ı ni‘met i¯hår iden868 øå‘inleriñ cezåsın 
(B20) şemş™r-i ser-t™z-i869 siyåsete (F10) πavåle buyurmayasız870 diyü871 (B21) elinden 
øa††-ı hümåy¥n alup ¬al‘a-ı ser-πadd-i düşmana virmeyüp ¬apanan devlet-i #am-
øvårlarına872 maøf™873 øaber874 (F12) gönderüp böyle zamånda875 siziñ gibi (B22) øayr-
øvåh ¬ullarınıñ876 ¬atlin877 emr iden pådişåha vez™r878 (F13) olma¬dan Hülåg¥ Øan'a 
 
843

 F'de yok. 
844

 F'de yok. 
845

 bilesiz ba‘de'l-¬ırå‘at bu 
başı tıråş eylesiz diyü işåret 
eyledi F: bilesiz ba‘de'l-¬ırå‘at 
bu başı tıråş eylesiz didi B: 
bilesiz diyü yazdı 
846

 F: igneleyüp ba‘de 
847

 B: girinceye dek 
848

 B'de yok. 
849

 øån bår-gåhına vardı B: 
øånıñ bår-gåhına varup  
850

 F: başını 
851

 B: ¬ırå’at itdirdikden F: 
o¬udu¬dan 
852

 baş yazısın gördü F: başı 
yazısını gördü B'de yok. 
853

 B: daøi πıræ u †am‘a düşüp 
854

 cevåb yazup B: va‘d eyledi 
855

 B: her ne va¬t isterseñ saña 

856
 vireyin didi B: vireyim diyü 

taπr™r eyledi. F: virdim ki eger 
bu maælaπatıñ πuæ¥nı müyesser 
olur ise 
857

 B: mål ü øaz™nedir 
858

 B: neye 
859

 B: eyleyüp leyl  
860

 B: memålikine F: memålik 
861

 B: indirmekle 
862

 B: ve nå-peydå iderdi 
863

 feryåd idüp F'de yok. 
864

 ve bir ‘askeri gibi deryå-yı 
åteş-feşån B: deryå mi§illü 
‘asker-i åteş-feşånla 
865

 B: gelinceye dek 
866

 B: bu va¬t olıncaya dek 
feryåd-nåmeler 
867

 F'de yok. 
868

 i¯hår iden F'de yok. 
869

 F'de yok. 
870

 F': buyuruñ B: buyurmayup 

871
 da ¬an#ı düşmeniñizi 

siyåset idersiz diyü S ve F'de 
yok. 
872

 ¬al‘a-ı ser-πad-i düşmana 
virmeyüp ¬apanan devlet-i #am-
øvårlarına B'de yok. F: ¬al‘a-ı 
ser-πad-i düşman nåm 
kimesneye virmeyüp ¬apanan 
devlet-i #am-øvårların cem‘ 
idüp ve kimseye maøf™ ve 
kimine gönderüp 
873

 B: ümeråya maøf™ 
874

 B: øaberler 
875

 böyle zamånda F'de yok. 
876

 F: ¬ulların 
877

 B: ¬atline 
878

 F: ¬ul 

69

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 

 

es™r (B23) olma¬ yegdir; siziñ gibi dil-åverleri ¬atlden øalåæ idince879 baş (B24) (F14) 
vire yazdım, didi880. Bå†ıl881 hem™şe bå†ıl beyh¥dedir vel™ müşkil budur ki  (B25) æ¥ret-i 
πa¬dan  (F15) ¯uh¥r ide anlar daøi882 yek-påre då’ire-i i†å‘atden øur¥c idüp Hülåg¥883 
Øan'a (B26) mülπa¬884 oldular. (F16) “zådenü'†-†anb¥r na#ame”885 Hülåg¥ Øan æaπrå-
yı886 Ba#dåd'a ∫arb-ı †ınåb-ı bår-gåh (B27) itdikde (F17) dervåzeler887 ¬apanup 
e†råfında fi'l-πål å§år-ı åbådån™ ¬almadı. £ır¬ güne ¬ar™b (B28) muπåæara (F18) 
e§nåsında ibnü'l-‘Al¬am™ Hülåg¥ Øan888 a#zından te√kire889 peydå idüp, "Benim 
‘az™met-i (B29) (F19) øı††å-yı Ba#dåd'dan murådım cenåb-ı890 em™rü'l-mü’min™n ile 
mın†ı¬a-bend-i ¬aråbet (B282/1) olma¬dır. Necl-i ker™mleri891 (F20) Eb¥ Bekr'e perde-
niş™n-i nihån-øåne-i øan™892 olan ker™memi nåmzed (B2) idüp893 miyånımızda kemer-i 
muæåfåtı894 muπkem (F21) itmekdir." dinilmegin øal™fe didikleri yådigår895 (B3) inanup 
çünki ¬a≥iyye böyledir münåsib-i πål (F118b/1) budur ki åy™n-i øilåfet ile bår-gåh-ı 
(B4) Øana varup dåru'l-øilåfet-i ‘u¯måya da‘vet eyleyüp (F2) tert™b-i esbåb-ı ¯iyåfet 
(B5) eyliyevüz diyü øal™fe ve så’ir erkån-ı devlet dügün ålåyı (F3) şeklinde896 zer ü 
zivere #ar¬ (B6) olup ¬al‘a ¬apusun açdılar. İki cånibe ‘asker-i Tåtår æaff- (F4) ender-
æaff897 durdular. (B7) Øal™fe iki şehzåde-i åzådesini898, ki Eb¥ Bekr ü ‘Abdu'r-
raπmån'dur899, ‘alem-i ser-efråz gibi öñüne (B8) alup mu¬arrebån-ı πa≥ret ve evliyå-yı 
(F5) devlet ü vüc¥h-ı ‘ulemå-yı ‘i¯åm ve sipåh-sålår-ı900 (B9) felek-iπtişåmdan (F6) 
bir901 kevkeb-i enb¥h ve mevkib-i pür-şük¥h ile ‘åzim-i bår-gåh-ı İløån™902 olup (B10) 
dervåze-i (F7) şehr-i ‘adem, ya‘n™ Ba#dåd ¬apusından çı¬dılar. 

Beyt 
 Ah min ‘azametin903 bi-#ayri (B11) iyåb 
 Ah min (F8) πasretin ‘ale'l-aøbåb 
 
ibnü'l-‘Al¬am™ şådmån ve øandån-ı p™ş-gåh-ı (B12) ota#a (F9) indi. Ve der¥n-ı bår-gåha 
girüp dåmen-b¥s-ı iclålden æoñra pådişåhım (F10) ben904 baña låzım (B13) olanı 
eyledim905, ya‘n™ øal™fe-i r¥-yı zem™ni906 ve evlådı, erkån-ı (F11) devleti ile †av‘an  
 
879

 øalåæ idince F: ¬urtarınca 
880

 øalåæ idince baş vire 
yazdım, didi B: itdirinceye degin 
az ¬aldı ki baş virem, didi 
881

 bå†ıl  B: Ve bu g¥ne niçe 
niçe bå†ıl 
882

 hem™şe bå†ıl beyh¥dedir vel™ 
müşkil budur ki  æ¥ret-i πa¬dan  
¯uh¥r ide anlar daøi B: ve 
he√ayån sözleri irtikåbla æ¥ret-i 
πa¬dan görünüp anları 
883

 idüp Hülåg¥ B: itdirdikde 
anlar daøi Hülåg¥ 
884

 mülπa¬ B: cümlesi mülπa¬ 

885
 zådenü'†-†anebb¥r 

na#ameten F: zåde f™ †anebb¥r 
na#ameten B'de yok. 
886

 F'de yok. 
887

 B: dervåze 
888

 S'de yok. 
889

 B ve F: te√kire 
890

 B: anca¬ cenåb-ı 
891

 Necl-i ker™mleri  S: muråd-ı 
ker™mleri ise 
892

 B: øån 
893

 ker™memi nåmzed idüp F: 
¬ızımı nåmzed ve 
894

 B: muæåda¬ati 
895

 B: yådigår daøi 

896
 S: gibi 

897
 S: ber-æaff 

898
 B: åzådesi F: åzådesin 

899
 ki Eb¥ Bekr ü ‘Abdu'r-

raπmån'dur F'de yok. 
900

 B: sipåh-ı dil-åverån-ı 
901

 B'de yok. 
902

 B ve F: øån™ 
903

 S: #arbe? 
904

 B'de yok. 
905

 B'de yok. 
906

 B: zem™n olan pådişåhı ve 
evlådını 
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meydån-ı siyåsete907 (B14) getirdim virdim908. Min ba‘de909 siz daøi size düşeni (F12) 
idesiz diyince cümlesi meydåna910 cem‘ olup neye (B15) u#radı¬ların bilmeyüp fermån 
(F13) æådır olduguña øal™fe911 cellåd başı øaymesinde912 (B16) mev¬¥f †urup gözü 
¬arşusında ref™¬leri †u‘me-i şemş™r-i siyåset ¬ılındı¬dan æoñra913 (B17) øal™feyi maπall-i 
me’m¥rede bir kürsiye914 iclås idüp915 evvelå916 iki (B18) (F14) şehzådesini917 gözü 
öñünde #al†ån-ı ø¥n-ı şehådet itdiler. Ba‘dehu øavåæ (B19) πa≥retinden (F15) Süleymån 
Şåh ş™rån™ ve devån™sin918 bir bir ‘ar≥a-i †™#-i siyåset eyleyüp (B20) (F16) så’irlerin919 
øv¥n-øvårån-ı Tåtår lemπatu'l-baæarda ‘alef-i şemş™r-i åb-dår920 eylediler. (F17) Ve 
kendün (B21) üç gün maπb¥s †urup921 işti‘ål-i922 åteş-c¥‘dan †a‘åm istedikde (F18) 
Hülåg¥ (B22) kendü ota#ına getirüp923 bir kürsiye iclås idüp924 bir kåseyi altun-ı (F19) 
mesk¥k ile mål-å-mål (B23) eyledi. Êa‘åm getirir gibi peşk™r ve ¬aşı¬ ile öñüne ¬oyup 
(F20) bir ¬aç gündür (B24) acsız925, buyuruñ diyü ilπåπ-ı926 iltifåt itdikde girih-güşå-yı 
(F21) øande-i ta‘accüb olup (B25) zer-i mesk¥k-ı ma’k¥lat ma¬¥lesinden midir ki 
mihmånıñıza tekl™f (F119a/1) idersiz927, didi. (B26)  İløån-ı kişver-k¥şå928 våsı†a-i 
tercemån-ı bel™#ü'l-beyån ile "Ey øal™fe-i ma#r¥r, (F2) çünki zer (B27) ma¬¥le olmadı#ı 
ma‘l¥muñdur929. Ya niçün øaz™nelerin mål-å-mål idüp (B28) (F3) ‘askeriñe be√l itmediñ 
ki ¬av™ü'l-¬alb olup ‘askerimi πavåle-i mülküñden def‘ (B29) ide idi930 (F4) Båri mål 
yirine våfir √aø™re ve #ılål-ı maøz¥n itmiş olsañ931 böyle ¬al‘a-i (B283/1) müstaπkemde 
fåri#u'l- (F5) bål oturup a‘vån u enæårıñ seni böyle var†a-i932 helåke (B2) düşmege måni‘ 
olurlardı, (F6) diyü tevb™øden æoñra meydån-ı933 siyåsetde å#uşte-i øåk ü ø¥n934 (B3) 
olma¬ içün ıædår-ı (F7) fermån olundu¬da935 şemş™r-i İløån™936 ø¥n-ı ål-i ‘Abbås ile la‘l-
g¥n (B4) olma¬ münåsib degildir, (F8) diyü øal™feyi bir çuvål içine ¬oyup nemed-i nålån 
şeklinde erå√il-i (B5) Tåtår yem™n ü şimålinden (F9) leked ile helåk eylediler. 
“Fesubπånü'l-Mu√illü'l-Mu‘izz ta‘ålå şånehu”937 Øal™fe påy-mål-i ¬ahr-ı ilåhi oldu¬dan938 
 
907

 meydån-ı siyåsete B: 
meydåna 
908

 getirdim virdim B: getirdim 
S: getiri virdim 
909

 Min ba‘de B ve F'de yok. 
910

 F: meydån önüñe 
911

 fermån æådır olduguña 
øal™fe B: æådır olan fermån 
m¥cibince øal™fe 
912

 F: çadırında 
913

 ¬ılındı¬dan æoñra S: ¬ılına 
914

 kürsiye B: kürsi üzerine 
915

 B: itdirüp 
916

 ref™¬leri †u‘me-i şemş™r-i 
siyåset ¬ılındı¬dan æoñra 
øal™feyi maπall-i me’m¥rede bir 
kürsi üzerine iclås itdirüp 
evvelå F'de yok. 
917

 F: şehzåde-i åzådesin 
918

 Şåh ş™rån™ ve devån™sin B: 
Şåh'ı ve erkån-ı devletini 

919
 S: så’irlerin 

920
 F: siyåset 

921
 B: eyleyüp 

922
 S: işti#ål-i 

923
 B: getirdüp 

924
 bir kürsiye iclås idüp B: 

o†urtdu¬da 
925

 B: acsıñız 
926

 B: øån F: iløånı 
927

 S: eylersiz B: idersiñiz 
928

 İløån-ı kişver-g¥şå F: Pes 
İløånı geşt¥r-g¥şå-yı B: øån 
daøi  
929

 F: zer ma¬¥lesinden 
olmadı#ın ma‘l¥muñdur B: zer 
ma’k¥låt ma¬¥lesi olmadı#ı 
øod ma‘l¥muñdur 
930

 B: ideydiñ F: ideydi 
931

 B: olaydıñ. 
932

 S: derece-i 
933

 B: miyån-ı 

934
 å#uşte-i øåk ü ø¥n F: 

å#uşte-øåk B: å#uşte-i øåk ü 
helåk 
935

 F: oldu¬da 
936

 B: øån™ 
937

 F: Fesubπånallåhu'l-
Mu‘izzü'l-Mu√ill B'de yok. F: 
Fesubπånallåhu'l-Mu√illü'l-
Mu‘izz  
938

 påy-mål-i ¬ahr-ı ilåhi 
oldu¬dan B: r¥-yı zem™ni helåk 
eyledikden 
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æoñra939 (B6) (F10) şehr-i Ba#dåd, ki √åtü'l-‘imåd-ı øurrem-i øayru'l-bilåd ‘ålem-i 
beytü'l-haremü'§-§ån™-i940 dårü'l-İslåm-ı (F11) aæ#ar iken ol ‘asker åteş ü şiddetden941 
(B7) øaråb u yebåb olup serå-perde-i øilåfetde gün görmemiş (F12) nåz-perver 
muøadderåt-ı sem™n-ber942 (B8) bir ålåy erå√il-i Tåtår øaymelerinde so¬å¬larda943 
taæarruf olundu¬dan må‘ada nefs-i (F13) Ba#dåd'da (B9) üç yüz biñ ve yetmiş biñ944 
ådem küşte-i t™#-i ‘udvån olup ser-πadd-ı (F14) Ç™n'den945 dårü's-selåm-ı (B10) 
Ba#dåd'a gelince946 memålik-i ∞rån ve T¥rån'da947 endåze-i elfå¯-ı πesåbdan (F15) b™r¥n 
(B11) bür™de-i şemş™r-i †u#yån olan ümem-i låyu‘ad ve låyuπæa948 kellelerinden r¥-yı 
zem™n bozulmuş (B12) (F16) boståna949 döndükde mi ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

Veyåø¥d 
Biπamdillåhi ta‘ålå ibn ‘Al¬am™ didikleri950 (F17) vez™r-i øå’in-i küşten™951 (B13) vel™ 
ni‘metine itdigi øıyånet ¬ıyåmete dek na¬ş-ı æaπ™fe-i r¥zigår (F18) olup yüzü ¬ara 
durupdur ve åvåze ¬aldı952. İtmåm-ı meråmdan (B14) æoñra953 ‘ahd-i p™ş™n üzere (F19) 
πük¥met-i Ba#dåd'a yarlı# †aleb itdikde İløånı954 (B15) tert™b-i d™vån idüp ‘alå rü’usü'l-
eşhåd (F20) ol øå’in-i955 bed-nihåda øi†åb idüp didi ki 956(B16) sen åbå ‘an cedd bu 
øånedånıñ957 perverde-i (F21) iπsånı ve bir åverde-i in‘åm-ı b™-kerån™ iken ve bizim ile 
(B17) såbı¬a-i åşinåy™ daπi958 yo#-iken øal™feniñ mülk-i mevr¥§ların959 (F119b/1) 
‘asker-i deryå-øur¥şumuza960 påymål (B18) itdirüp961 bu ¬adar yüz biñ kerre ådemi 
†u‘me-i helåk962 itdirdikden æoñra (B19) (F2) vel™ ni‘metine raπm itmeyüp benim gibi bir 
b™-imån elinde böyle şiddet-i siyåsetle ¬atl (B20) itdiresin963 seniñ gibi øå’inden (F3) ne 
øayr müteva¬¬‘adır, eger saña va‘d-i emån-i seb¬ (B21) itmemiş olaydı964, seniñ incåz u 
va‘diñi zebån-ı şemş™re (F4) πavåle iderdim965, didikde d™vånda (B22) olan Tåtår ve 
Mo#ol cümlesi966 "vaπiden ba‘de våπid" çehre-i ibn (F5) ‘Al¬am™'ye tükürüp967 (B23) 
envå‘-ı tevb™h ve πa¬åretden æoñra cümleniñ şefå‘atiyle Ba#dåd æu- (F6) başısına968  
 
939

 F'de yok.  
940

 B: beytü'l-πarem-i §ån™-i F: 
beytü'l-πaråm-i §ån™-i 
941

 ‘asker åteş ü şiddetden F: 
‘asker åteş-für¥ş-ı şiddetden B: 
‘asåkir-i b™-şumår-i åteş-i 
şiddetden 
942

 nåz-perver muøadderåt-ı 
sem™n-ber F: muøadderåt-ı 
sem™n-ber B: nåz-perver var ise  
943

 B: ve so¬å¬larda 
944

 üç yüz biñ ve yetmiş biñ B: 
üç yüz yetmiş biñ 
945

 F: Måçin'den 
946

 B: gelinceye dek 
947

 B: T¥rån'dan 
948

 F'de yok. 
949

 S: bostån yirine 
950

 Biπamdillåhi ta‘ålå ibn 
‘Al¬am™ didikleri B: Ol  

951
 øå’in-i küşten™ B: øå’in F: 

øå’in-i b™-d™n-i küşten™ 
952

 yüzü ¬ara durupdur ve 
åvåze ¬aldı B'de yok. 
953

 meråmdan æoñra  B: meråm 
itdikden æoñra 
954

 S: İløån B: øån 
955

 F: øå’in-i b™-d™n 
956

 idüp didi ki S: eyledi B: idüp 
957

 F: øåneniñ 
958

 åşinåy™ daπi F: åşinåy™ B: 
πu¬¥¬ıñ  
959

 B: mevr¥§ını ve 
960

 B: deryå-øur¥şunu  
961

 F: itdirmek 
962

 ådemi †u‘me-i helåk B: 
ümemi şemş™r-i #adr ile helåk 
963

 böyle şiddet-i siyåsetle ¬atl 
itdiresin F: helåk itdiresin B: bu 

rütbe şiddet-i siyåsetle ¬atl itdir 
de 
964

 F: olsa S: ola idi 
965

 F: eylerdim 
966

 B: cümlesini 
967

 B: tükürdüp 
968

 B: başısınıñ yanında 
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(B24) ‘ases969 olsun eger ibå iderse ¬atl olunsun diyü970 yarlı# (B25) virilüp ‘aseslik 
(F7) ‘unvånıyla menş¥r ‘ömrün p™råste itdikten æoñra nå-b¥d-ı (B26) ma†m¥re-i helåk 
(F8) oldu.971 “La‘inullåhi min lå ya‘lun ibn ‘Al¬am™” 

Veyåø¥d972 
Øulefå-yı Få†™miyye nåmıyla (B27) meşh¥r (F9) olan ål-i ‘Ubeyd'den ∏åkim-i 
bi'emru'llåh didikleri na¬™≥ü'l-¬alb πåkim-i ¯ålim (B28) zamånında øå†ır-ı nev‘-i973 
(F10) beşere øu†¥r itmez mefåsid ü me¯ålim-i ¬ån¥n mu¬arrir olup974 me§elå ek§er 
eyyåmda (B29) bi'-√-√åt (F11) kendü es‘år-ı s¥¬-ı975 Mıær'ı yo¬lama¬ içün bir ‘a¯™m 
heykel-i πimår™ (B284/1)  var idi976. Şi‘år-ı øilåfet ile (F12) aña süvår olup ¬atrån ve 
¬™rdan binå olunmuş minåre977 şeklinde daøi mefredü'l- (B2) a‘≥å siyåh bir (F13) ‘Arabı 
var idi. Yanına978 alup erkån-ı devlet979 ve vüzerå-yı ‘ål™-menzilet (B3) öñüñe düşerler 
idi980. (F14) Her ba¬¬ål ki981 m™zånı nå¬ıæ982 çı¬sa, cezå-yı ‘a¯™m (B4)  iderdi ya‘n™ 
ol983 derd-mendi kendü (F15) na¯ar-gåhında “‘alå melåi'n-nås” meydåna yatırup ol “el-
iyå√en billåh” (B5) p™l-ten-i984 dıråz ve bålå (F16) mel‘¥n-ı ‘ifr™t-s™må ‘Arabına985 livå†a 
itdirirdi. Ol ma¯l¥muñ (B6) feryådın986 ve ol (F17) mel‘¥nuñ987 mübåşeretinden 
maπ¯¥¯988 (B7) ve mesr¥r olurdu. ´ayrı küfriyyåtı †ursun böyle (F18) va≥‘-ı 
ıærårından989 şåd (B8) ü øandån olan Fir‘avn-ı b™-πayå zåmanında mı ‘ålem ma‘m¥r u 
åbådån idi? 

(F19) Veyåø¥d 
(B9) Ser™r-i pådişåh™ Meπemmed-i990 Øvårzem Şåh'la müşerref oldu¬da deryå-yı (F20) 
†u#yån olan (B10) Cengiz Øan †arafından gelen båzirgånlara g¥yå991 cefå olunma#la992 
‘asåkir-i (F21) b™-şumår-ı993 Tåtår ile994 (B11) Cengiz-i995 ø¥n-r™z memålik-i ∞rån ve 
T¥rån'a deryå-yı åteş gibi yürüyüp Æul†ån (F120a/1) Meπemmed (B12) her ¬açan  
 
969

 ‘ases B: ‘ases manæıbı ile 
şeref-yåb 
970

 F: didiklerinde 
971

 B: didikde ol daøi (B25) 
¬ab¥l idüp ‘aseslik ‘ünvånıyla 
menş¥r ve zamån-ı ¬al™lde nå-
b¥d ve nå-peydå øåk ile (B26) 
yeksån oldu¬da mı ‘ålem 
ma‘m¥r u åbådån idi? 
972

 S ve F: yåh¥d 
973

 F: nev‘ ü 
974

 ¬ån¥n-ı mu¬arrir olup B: 
¯uh¥r idüp 
975

 F'de yok. 
976

 B: olup 
977

 aña süvår olup ¬atrån ve 
¬™rdan binå olunmuş minåre B: 
ol πimåre süvår olurdu. Minåre 
978

 B: ki yanına 
979

 F: devleti 

980
 B: düşerlerdi F: düşüp 

981
 Her ba¬¬ål ki F: Her 

ba¬¬ålıñ B: Me§elå ba¬¬ålıñ 
biriniñ 
982

 B: na¬æ 
983

 cezå-yı ‘a¯™m iderdi ya‘n™ ol 
B: tiz cezåsı tert™b olsun diyü 
ibråm iderdi. 
984

 B: heykel-i 
985

 F: ‘Araba B: ‘Arab ile 
986

 ma¯l¥muñ feryådın B: derd-
mend daøi feryåd idüp 
987

 B: mel‘¥n ‘Arabıñ 
988

 B: ve derd-mendiñ 
feryådından æafå-yåb 
989

 B: nå-hancårından 
990

 B: Meπemmed Øan-ı 
991

 F'de yok. 
992

 F: olma#la 
993

 F: m¥r-ı şumår-ı  

994
 Cengiz Øan †arafından 

gelen båzirgånlara g¥yå cefå 
olınma#la ‘asåkir-i b™-şumår-ı 
Tåtår ile S'de yok. 
995

 S: Cengiz-i F ve B' de 
farklar olmakla birlikte şu 
şekildedir :Cengiz Øan 
†arafından gelen båzirgånlara 
g¥yå cefå olunma#la ‘asåkir-i 
b™-şumår-ı Tåtår ile Cengiz- 
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mu¬åbele itdiyse münhezim oldu.996 Åøirü'l-emr kendüsi bir cez™reye ¬açup  ehl-i beyti 
ve997 vålidesi (B13) (F2) Våhil998 binti ‘Um¥men  øåæekiyån-ı πarem-seråy999 ile ve 
då’ire-i ‘a¬la æı#maz øızåne-i zer ü cevher1000 ile ya#ma- (B14) gerån-ı (F3) Tåtår eline 
düşüp memålik-i ves™‘a-i Øvårezm Şåh™'1001 olan ricål ¬ılıcdan (B15) geçüp (F4) 
cevåmi‘ ve mesåcid åø¥r-ı devåbb u ‘um¥men ‘ulemå-yı İslåm ve meşåyiø-i kiråm 
erå√il-i Tåtår (B16) itlerine (F5) øidmet-kår oldular1002. Şar¬en ve #arben √™-r¥π 
ma¬¥lesinden †å’ife-i (B17) nisvåndan #ayrı (F6) ¬almamışdı. Meger irådet-i rabbü'l-
‘ålem™n ol nå-murådlarıñ daøi ‘alef-i (B18)  helåk1003 olmasına (F7) ta‘allu¬ itmiş; bu 
e§nåda bir Tåtår-ı ø¥n-øvår bir ≥a‘™fe (B19) ‘avratı ¬atl ile taøv™f itdikde ol ≥a‘™fe 
niyåz1004 (F8) eyleyüp elimde (B20) bir dürr-i şåh-vår-ı1005 girån-mi¬dår var idi1006, 
senden (F9) øavf idüp yutmışdım; bir laπ¯a åråm eyle çı¬sın, anı1007 al ve beni (B21) 
åzåd eyle didikde Tåtår-ı (F10) b™-raπm ol1008 ≥a‘™feniñ fi'l-πål æand¥¬-i1009 s™nesin 
(B22) øançer-i ¬ahr ile çåk idüp ol (F11) dürr-i şåh-vårı buldu¬da1010 gür¥h-ı mekr¥h-
ı1011 Tåtår †uyup (B23) bu diyår ‘avratlarınıñ ¬arnında a‘lå (F12) incüler1012 bitermiş 
diyü ol gün aøşama dek1013 (B24) yüz ¬ır¬ biñden1014 ziyåde ≥a‘™fe-i b™-günåhıñ (F13) 
s™ne-i πayåtı çåk olup1015 aælå yo#mış (B25) diyince1016 øı††a-ı ∞rån ve T¥rån'da cins-i 
(F14) nisådan e§er ¬almayup æaπrå-yı ‘ålem1017 selø-øåneye (B26) döndükde mi ‘ålem 
ma‘m¥r u åbådån idi? 

Yåø¥d1018 
Taøt- (F15) niş™nån-ı i¬l™m-i1019 Mıær'dan Sul†ån £ayıtbay-ı Çerkesi'ñ1020 våri§-i 
mülkü1021 olan el-Melikü'n-Nåær (F16) Muπammed zamånında båzår-ı fesåd revåc ve 
kendüsi i¯hår-ı fuπşiyåt-ile1022 kemål-i ibtihâc üzere (F17) olup me§elå ¬anda bir 
duøter-i påk™ze iøtar u maπc¥be-i nåz-perver işidirse cebren getirüp (F18) ser™r-i1023 ser-
perde-i æafåda der-å#uşdan æoñra ol nåzen™n ve nåzük bedeniñ så¬-ı s™m-i (F19) s™må ve 
sa‘åd-i mu†arråsın muπkem1024 bende çeküp  
 
996

 B: ma#l¥b olup 
997

 ehl-i beyti ve S ve F'de yok. 
998

 S: ve Åhil 
999

 F: såir 
1000

 B: øazå‘in ve cevåhir 
1001

 Şåh™ F: Şåh'dan B: Şåh'da 
1002

 S: oldu 
1003

 helåk B: ş™r-i şemş™r-i 
helåk 
1004

 B: ‘avrat niyåz 
1005

 dürr-i şåh-vår-ı F: dürr-i 
girån-måye-i 
1006

 B: amån elimde bir dür var 
idi 
1007

 F ve B'de yok. 
1008

 B: daøi ol 
1009

 B: æand¥¬a 
1010

 S: aldı¬da 

1011
 gür¥h-ı mekr¥h-ı F: gür¥h 

gür¥h  
1012

 ¬arnında a‘lå incüler F: 
¬arnından incü 
1013

 B: degin 
1014

 yüz ¬ır¬ biñden B: yigirmi 
biñden F: ¬ır¬ biñden 
1015

 s™ne-i πayåtı çåk olup F: 
æand¥¬a-i s™nesin çåk idüp B: 
s™ne-i πayåtını çåk eylediler 
1016

 B: diyinceye dek 
1017

 F'de yok. 
1018

 Bu bölüm sadece F ve S 
nüshalarında yer almaktadır. 
B'de yoktur. 
1019

 F'de yok. 
1020

 B: £ayıtbayü'l-Çerkesi'ñ 
1021

 B: vårisü'l-mülkü  

1022
 B'de yok. 

1023
 F'de yok. 

1024
 F'de yok. 
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Beyt 
Z™ Çerkes-åmåde ve #året o-kes-kerde1025 
(F20) Dü-berg-i gül behem åverde nåm kes kerde 

diyü silk-i na¯ma çekdikleri mev≥i‘-i mübåreki1026 bir sikk™n-i (F21) keskin ile  
e†råfından öpüp çı¬arup bir k¥şeye aæardı. ∏atta bu ma‘nå içün k¥şe-i (F120b/1) 
håneye bir ip çeküp s™ø-i kebåb gibi mål-å-mål itmişdi. ‘Ak™le melek bir ‘åkile øåtun 
vålidesi (F2) var idi. Bu leyki? ü'l-fitne-i ‘aş¬ı olma#la böyle ev≥å‘-ı ceb™§eden fåri# 
olaydı  (F3) diyü åyine-i felekde mi§li görülmemiş bir måh-ı1027 melek-simå cariye-i1028 
cihån-årå bulup ifrå†-ı (F4) πüsnden1029 mâ‘adå πüsn-åvåz-ile mümtåz ve meπåsin şi‘r 
ve inşå-ile ser-efråz olma#ın (F5) beş biñ altuna iştirå eyleyüp1030 niçe biñ z™b1031 ü 
ziynet ile o#luna (F6) p™ş-keş-firåş eyleyüp serå1032 perdesine getirdiklerinde ol nå-dån-ı 
b™-mezå¬ ¬a†‘å (F7) ni‘met viæåline iltifåt itmeyüp evvelå dervåze-i kaærı muπkem sed 
eyleyüp (F8) ba‘de ol nihål-i nåzük-i1033 beden ve gül-i büråhnıñ1034 e†råfını bende 
çekdi1035 ve dest-i nå-mübårekine (F9) bir  ser-t™z ustura alup ol #onca-i bå#-ı le†åfetiñ 
gül-berg-i †ar™ gibi derisini ten-i (F10) nåzükünden yüzmege başladı. Ol1036 ‘af™fe nå-
muråd feryåda ser-å#åz idüp (F11) åh-ı ciger-s¥zından †a#lar1037 yarılup ammå ol b™-
raπm ve b™-d™ne √erre ¬adar melål (F12) gelmedi. Der-i ¬aær sed™d ü1038 muπkem 
olma#la hedm idemediler. Vålidesi1039 zemzeme-i niyåz çeküp (F13) meded ciger-k¥şem 
anıñ1040 yirine beni ¬atl idüp ol ≥a‘™feyi åzåd eyle diyü (F14) gördü, mecål olmadı. 
Tamåm fåri#-bål ile ol ma¯l¥meniñ derisin sıyup ser™r-i1041 (F15) nikbet-i Mıær'ındaki 
yaædı¬ların1042 #ılåfın çı¬arup ol πaşvle derisin yine1043 (F16) †oldurdu ve libås-ı 
mu†arraz-ı zümrüd-keşlerin1044 giydirdi. Ba‘de ¬apusın1045 (F17) açup cellådların 
ça#ırup1046 içiñizde böyle t™z-i dest üståd (F18) var ise gelsin berü diye gösterdi. 
Cellådlar ‘acz ü ¬uæ¥ra i‘tiråf idüp1047 (F19) kendüsi faør u mübåhåt eyledi. Buña 
beñzer hezår-g¥ne feæåd™ olup böyle va≥‘-ı ciger-d¥zü ‘ådet1048 iden ¯ålim-i1049 b™-raπm 
zamånında mı (F20) ‘ålem ma‘m¥r u åbådån idi? 

el-¬ıææa 
Ey pådişåh-ı (F21) ‘ålem! Devr-i (B27) Ådem'den bu åna gelince her günü √ikr eylesem 
her birinde bir1050 va¬‘a-i ‘a¯™me (F121a/1) ¯uh¥r itmişdir ki (B28) istimå‘ı1051 m¥cib-i 
 
1025

 B: o-les? 
1026

 F: mübårek 
1027

 F: meh-i 
1028

 felekde mi§li görülmemiş 
bir måh-ı melek-simå cariye-i 
F'de yok. 
1029

 F: πüsnünden 
1030

 F: idüp 
1031

 z™b F: altun z™b 
1032

 F: sır 
1033

 nihål-i nåzük F: nåzük 

1034
 S: b™rehniñ? 

1035
 F: çeküp 

1036
 F: ve ol 

1037
 S: †aşlar 

1038
 F'de yok. 

1039
 F: Vålide 

1040
 S'de yok. 

1041
 F: ser 

1042
 F: yaædı¬larınıñ 

1043
 F'de yok. 

1044
 F: ve müzeyyen keşlerin 

1045
 F: båb-ı ¬aærın 

1046
 S: getirüp 

1047
 S'de yok. 

1048
 olup böyle va≥‘ ciger-d¥zü 

‘ådet  F: ‘ådet 
1049

 ¯ålim-i F: ¯ålim-i sef™h ve 
1050

 F'de yok. 
1051

 F: istimå‘ından 
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melåldir. Nihåyet-i mertebe geçen belirmekle1052 meæå’ib-i (F2) güzeşte (B29) daøi 
belirmez1053. Bu evrå¬da mes†¥r olan meæå’ib ü beliyyåt her ‘aærda re’åyånıñ  (B285/1) 
(F3) niyyet-i fåsidesinden1054 låzım gelmişdir. Pådişåhlarıñ bu båbda medøali yo¬dur. 
Nite kim (B2) (F4) Rabbü'l-‘ålem™n1055 Kur’ån-ı båhirü'l-burhånında buyurmuşdur1056: 
"İnna'llåhe1057  (B3) lå yü#ayyuru måbe¬¥m πattå (F5) yu#ayyiru  ve ammå bå-nefsihüm" 
hemån1058 pådişåh-ı ‘ålem der-gåhına (B4) ehemm-i um¥r budur ki hem™şe (F6) πablü'l-
met™n-i şer™‘at-i seyyidü'l-mürsel™n "æalla'llåhu ta‘ålå (B5) ‘aleyhi ve's-sellem" muπkem 
yapışup munåæıbı ehl olana (F7) tevc™π1059 eyleyüp1060 πuæ¥æen øidmet-i (B6) seccåde-i 
şer™‘at tevc™h olunaca¬ (F8) ¬å∫™larıñ πåkimü'ş-şer‘1061 itmekle1062 istiπ¬å¬ını (B7) 
yo¬layup tevc™h idesiz1063, diyü (F9) vükelå-yı devlete fermån itmekdir. Z™rå devlet-i 
‘aliyye-i (B8) ‘O§måniye ibtidå-i1064 ri‘åyet-i (F10) şer‘1065 itmekle böyle ser-efråz 
olmuşdur. Zamån-ı (B9) sal†anat-ı Kiy¥mer§'den bu åna (F11) gelince1066 daøi1067 bir 
pådişåh-ı ål-i ‘O§mån1068 gibi ri‘åyet-i (B10) cånib-i şer‘-i şer™f itmek üzere ıædår-ı1069 
aπkåm itmemişdir. (F12) Selå†™n-i ‘a¯åm-ı ål-i ‘O§mån (B11) her emrde yazılan 
måddeyi yedi sekiz1070 kerre şer‘iye (F13) ircå‘1071 itmek ¬ån¥nlarıdır. Mådåm ki (B12) 
südde-i devlet-medår-ı ‘O§mån™1072 (F14) esåsı ri‘åyet-i şer‘-i şer™f üzre va≥‘ 
olunmuşdur; ¬ıyåmete dek (B13) raøne-g™r-i øalel-pe√™r olmaz1073. 

Beyt 
 ∞n-ån esås-n™st ki (B14) kerded øalel-pe√™r1074 
 (F15) Lev busseti'l-cibålü lev1075 inşa¬¬ati's-semå’ü 
 
diyüp ◊ü'l-¬arneyn1076 (B15) kelåm-ı πikmet encåmına (F16) øitåm virdikde πa≥ret-i 
pådişåh-ı İskender-i #ulåm daøi (B16) tevc™h-i øi†åb idüp (F17) "Ey æåπib-¬ırån1077! 
Kelimåt-ı πikmet-şi‘årıñız øå†ırda olan #ubår-ı (B17) teşv™şini1078 (F18) bi'l-külliyye 
giderüp bizi münşeriπü'æ-æadr itmişdir. Ve bir laπ¯a istimå‘-ı kelåmıñız æefåsı ile  (F19) 
dil-i end™şe-nåk, mertebe-i i†m™nåne yetmişdir1079. Låkin1080 æåπib-¬ırån-ı (B18) ‘ålemiñ 
beyån (F20) itdigi ¬a≥åyå ki her pådişåh zamånında ¯uh¥r iden fitne ve fesåddır.  
 
1052

 F: belirmek ile B: bellü 
olmama#la 
1053

 F: ve S: bilinmez 
1054

 F: fåsidelerinden 
1055

 F: cenåb-ı Rabbü'l-‘ålem™n 
1056

 F: buyurur 
1057

 B: Bi'smi'llåhi'r-raπmåni'r-
raπ™m inna'llåhe 
1058

 B: mıæådı¬ınca hemån 
1059

 B ve F: ta¬l™d 
1060

 F: eyleyüp eyleyüp 
(Müstensih hatası olmalı.) 
1061

 F: πåkimü'ş-şer‘ü'ş-şer™f 
1062

 itmekle F: olma#a B: 
olma#la 

1063
 B: idesiñiz 

1064
 B: ibtidå-i emrden 

1065
 F: şer‘-i şer™f S: cenåb-ı 

şer‘ 
1066

 B: gelinceye dek 
1067

 B'de yok. 
1068

 B: ‘O§mån pådişåhları 
1069

 F'de yok. 
1070

 yedi sekiz B: sekiz 
1071

 F: πavåle ve ircå‘ 
1072

 ‘O§mån™ F: ål-i ‘O§mån™ 
1073

 B: olmaz inşa’allåhu ta‘ålå 
1074

 ∞n-ån esås-n™st ki kerded 
øalel-pe√™r F'de yok. 
1075

 F: lå B: ü 

1076
 B: πa≥ret-i ◊ü'l-¬arneyn 

1077
 F: æåπib-¬ırån-ı ‘ålem 

1078
 F ve B: teşv™şi 

1079
 Ve bir laπ¯a istimå‘-ı 

kelåmıñız æefåsı ile  (F19) dil-i 
end™şe-nåk mertebe-i i†minåne 
yetmişdir B'de yok. 
1080

 B: Velåkin 
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´åyet1081 (F21) icmålle √ikr olunma#la1082 ist™få-yı meråm olunmayup her1083 fitneniñ 
sebebi (B19) ve tafæ™li (F121b/1) nedir, ma‘l¥m olmadı. Ol ma¬¥le πavådi§ ü 
meæå’ibden ne vechile1084 ictinåb låzım (B20) idügi1085 (F2) bilinmek içün ricå olunur ki 
bu külfe-i zaømet irtikåbından (F3) ¬açılmayup (B21) her ¬ıææanıñ tafæ™li ve bå‘i§i ne 
oldu#un ser-rişte-i (F4) ta¬r™re çekmege himmet idesiz, (B22) didikde cenåb-ı 
İskender1086 (F5) r¥-yı tevc™hi bu ‘abd-i nå-ç™ze belå våd™siniñ (F6) ser-geşte £ays'ı, 
subπu Leylåların Mecn¥n'ı Veys™1087 (F7)  (B23) †arafına †utup bu bende-i øayr-øvåh u 
(F8) ve1088 då‘i b™-iştibåh bende ve bende-zåde (F9) Veys™ (B24) ser-måye-i ‘ömrini 
taπæ™l-i (F10) ‘ilm ü ma‘årife1089 æarf itmiş (F11) ¬uluñuz √ikr olunan (F12) ¬aæaæ-ı 
(B25) pür-‘iberıñ (F13) aælını ve faælını bilir (F14) fermån olunur ise1090 mafæalan (F15) 
bu cevåhir-i1091 πikåyeti silk-i taπr™re (B26) (F16) çeküp påye-i ser™r-i a‘låya ™§år itmek 
(F17) cånına minnet belki  kendüye ser-måye-i1092 sa‘ådetdir (F18) dir iken gülbång-ı 
(B27) øur¥s-ı æubπ (F19) ‘ålemi b™dår idüp1093 meclis-i (F20) mertebede ¬aldı. £alem 
incå- (F21) res™d ve ser-şikest1094 
 
1081

 F: #åyetde 
1082

 F: icmåller √ikr olma#ın 
1083

 fitne ve fesåddır. ´åyet 
(F3) icmålle √ikr olunma#la 
ist™få-yı meråm olunmayup her 
B'de yok. 
1084

 ne vechile F: niçe 
1085

 låzım idügi F: olunma¬ 
gerekdir 
1086

 İskender B: İskender-i ◊ü'l-
¬arneyn πa≥retleri daøi 

1087
 belå vådisiniñ (F6) ser-

geşti subπi leyl™lerin Mecn¥n'ı 
Veys™ B'de yok. 
1088

 B'de yok. 
1089

 ‘ilm ü ma‘årife B ve S: 
ma‘årife 
1090

 olunur ise B: idersiñiz 
1091

 B'de yok. 
1092

  kendüye ser-måye-i F:  
kendiye B'de yok. 

1093
 F: eyledi 

1094
 S: £alem encå (F21) res™d 

ve ser-şikest B: £alem encå 
res™d ü ser-bişikest (B28) el-
πamdu'llilåh ‘ale'l-itmåm ve 
æalla'llåhu ‘alå seyyidü'l-inåm 
v'ållahü'l-kiråm 
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VEYSÎ’NİN HÂB-NÂME’Sİ1

Bismillâhirrahmânirrahîm2

(F107b/1) Hamd ve senâ çimenini süsleyen nesîm, âdil sultanların kılıcının 
ırmağı ile dünyayı huzur bahçesine çeviren O, âlemi yaratan padişah hazretle-
rinin kutsama bahçesine tazelik versin. Şükür ve minnettarlığın göz kamaştıran 
mücevheri, melikler cihanını fetheden kılıcın cevheri ile daimî olarak kâinatın 
mizacını (F107b/5) düzenleyen O cihan şahlarına taç dağıtan, herşeyi hakkıyla 
bilen sultan cenabının temcit tacını süslesin. Dua ve övgü incileri, o şefaatçi ve 
hamd bayrağının taşıyıcısı, şeriat kılıcının parıldamasıyla âlemden küfrü, fesat-
lığı ve karanlığı gidererek, Allah’ın yardımından uzak olan ve yolunu şaşıran 
insanları hidayete eriştiren Hz. Muhammed’in arşı ölçen ayağının toprağına sa-
çılsın. Saadet tacının süsü, her biri gaza mercanı döken bir elmas-gûn kılıcı ile 
din (F107b/10)  düşmanlarının kanından dünya meydanını kırmızıyla bir eden o 
ashaba ve onun ailesine verilsin.

  Hayr-hâh-ı devlet-i hâkân-ı Keyhüsrev-i serîr
  Da’î-i ikbâl-i Veysî ya‘nî el-‘abdu’l-fakîr3 

bu olma ve bozulma âleminin hadiselerini düşündükçe, tefekkür esnasında me-
lankolik bir hale geldikçe, bu durumda iken temenni ipine inci dizip düşünürdüm 
ki: “Bu zamanda feleğin sarayında oturan padişahımız, dünya halifesi, İskender 
gibi (F107b/15)  talihli, taç ve tahtı ziynetli, saadetli hükümdar, cihanı aydınla-
tan güneş, düşmanı yakan Merih, Cemşid gibi cihanı fetheden, Erdeşir kılıçlı taç 
sahibi, 

  Şehenşâh-ı Cem-kadr u ‘alî tebâr
  Peder-ber-peder Hüsrev-i tâc-dâr4 

tahtı süsleyen yüce makamlı hakan, devleti sonsuz sultan Mehemmed Han 
oğlu Ahmed Han “ebeda’llâhü te‘âlâ azzehü ve eyyede ve şeddede esâse salta-
natihi ve şeyyede5 ”  hazretlerinin padişahlığının mutluluk veren huzurlarına yüz 
sürüp, sohbet mutluluğuna erişeydim. Yahut, arasıra fakirlerin durumunu araştır-
mak için padişahlık suretini değiştirip şehri (F108a/1) dolaşırken, hiç olmazsa 
tesadüf etseydim. İhmâlkâr bir surette hitap ederek perişan hâller olgunlaştı, eş-
 1 Veysi’nin Rüyası olarak da çevirmek mümkün. Biz Hâb-nâme diye bilindiği için aslına sadık kaldık.
 2 Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.
 3 Tahtı Keyhüsrev gibi olan hakanın devletinin hayrını, iyiliğini isteyen Veysî’nin ikbal duacısı, yani fakir kul.
 4 Şahlar şahı Cem gibi soyu yüce, kıymetli, tacı tahtı olan Hüsrev gibi babaların babası.
 5 Allah onun izzetini sonsuz kılsın ve sağlamlaştırsın, saltananının temelini de kuvvetlendirsin ve sağlamlaştırsın.
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kiyanın zulmü haddini aştı, diyeydim. Kötü zannımca memleketi düzeltme ön-
lemleriyle ilgili birçok öncül sözleri arz edeydim, diye bu dağınık düşünceler 
içinde bir gece sıkıntı zaviyesinin köşesine oturmuş, yalnızlığın kederlerinden 
hasta duruma düşmüştüm. Ansızın cihanı gören gözümün penceresine (F108a/5) 
gaflet perdesi asılıp, gamlı gözler, beşik rahatlığı içinde uyuyup ruh cihanını dola-
şan seyyah şehri seyretmeyi hayâl ederken, aniden her birinin çehresinden saadet 
ışığının parıldayıp, gönül alan yüzleri ile salınarak pek çok haşmet ve vakar ile 
birer yaldızlı tahta oturulan bir cennete benzeyen bahçeye erişmiş büyük bir top-
luluğa rast geldim. Ben de diğer hizmetçilerle birlikte hizmet ederek, yani gölge 
misali arkalarından giderek o makama ulaştım. Meclisin en yüksek yerine otu-
ran devletlinin işaretiyle (F108a/10) çimen yeşilliğinin üstüne oturdum. Meğer 
o tahtta oturan güneş, İskender-i Zülkarneyn, onun sağ ve solundan çıplak gözle 
görülebilen yıldızlar gibi parıldayanlar da Osmanlı hanedanının “kaddesallâhü 
esrârâhüm6” kadîm sultanları imiş. Bu sırada sultanın kafilesinin işaretleri, yani 
Sultan Ahmed’in “e‘azzehullâhu te‘âlâ fi’d-dâreyni7” devletinin tantanası orta-
ya çıktı. Görünür âlemdekine benzeyen alay alay çavuşlar, yıldızlara benzeyen 
asker topluluğu, altından külahlı yeniçeriler, (F108a/15) seraser kaftanlı ağalar, 
Süreyya yıldız takımı gibi dizili vezirler derecelerine göre yakınlaştıkları yerle-
rinde bekledi. Sultan hazretleri yıldızlar kadar çok olan ordusuyla geldi ve her 
zamanki gibi gökte şimşek hızıyla koşan atından indi.

  Furûd-âmed ez-esb şâh-ı cihân
  Mesihâ, bezîr-âmed ez-âsmân8 

Meclis dairesinin dışında olan İskender-i Zülkarneyn tarafından karşılık düşen 
ziynetli, sırmalı kumaştan gölgelikli bir tahta oturdu ve Hz. Zülkarneyn’le soh-
bete başladı. Bu aciz kulun da, Hz. Zülkarneyn gibi doğuda Haveran’dan çıkıp, 
batıda Kayrevan’a varıncaya kadar, âlemi ferman kılıcı ile ele geçirmiş bilge bir 
padişahın hikmetli sözlerini işitmesi (F108b/1) ne büyük mutluluktur. Özellikle, 
padişahımız olan yeryüzünün halifesi burada bulunsa da, onunla sohbet edebil-
sem, diye gül fidanı gibi baştan başa kulağımı verdim. Çevrili yüzünü nilüfer 
misali güneşe benzeyen yüzlerine tuttum ve o ferahlık veren meclisin safasından 
diğer bütün hallerimi unuttum. Bazan, Hz. Zülkarneyn, benzeri olmayan üslûplu 
dilini kımıldatır, âlemin padişahı itaatle kulak verirler, bazan (F108b/5) padişahı-
mız inci döken dudağından şeker saçar, Hz. İskender de o kelimelerin nebatından 
damaklarını tatlandırırlardı. Giderek söz cevherleri, padişahların âlemin kalbi 
olduğu bu yöne yayıldı. Eğer ki, kalbin halleri doğru olmayıp, itidal sınırından 
 6 Allah onun sırlarını takdis etsin.
 7 Allah onu iki dünyada aziz etsin.
 8 Cihan padişahı attan indi. Hz. İsa gökten aşağı indi.
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saparsa, her türlü durumda beden hastalığa yakalanır. Şu halde âdalet padişahla-
ra doğruluk sermayesidir. Merhamet ve insaf, reayanın toplanmasına vesiledir. 
Eziyet ve sapkınlık ise berayanın dağılma sebebidir, denildiğinde padişahımız 
“zıllullâh9” (F108b/10) hazretleri bir uzun ah çekti ki, az kalsın lâle renkli ya-
nağının güle benzeyen yaprağı sümbül boyuna gözü yaşlı jale gibi perişan oldu. 
Biraz bekledikten sonra

  Şeh-i kâmrân husrev-i Cem-cenâb
  Zî-deryâ-yı leb-rîht der-hôş-âb 10 

dedi ki : “Ey âlemin talihlisi! Sakinleştiren uslûbun üzere, bilirim ki padişahlar 
nezdinde âdalet, mutluluk sermayesini yayan bir şeydir. O, insaf dolu kaynaktan 
nasibi olmayan padişah, Allah’ın yardım kaynağından da mahrumdur. (F108b/15) 
Fakat asıl zorluk Allah’ın “celle celâlihu11” yardım kuvvetiyle yaşadığımız dünya 
baştan başa yıkılmış, halkın ciğerlerinin eşkiyanın fitne ateşi ile yanmış olduğu 
bir zamanda saltanat tahtına oturmandır. Dedem rahmete kavuşmuş ve günahları 
bağışlanmış olan büyük padişah Sultan Murad Han “tayyeballâhu te‘âlâ serâhû12” 
dinden dönenlerin ağacını kurutmak için kötülük içinde yaşayan Kızılbaş ülke-
sine sultanlık gölgesi olan kutlu bayrağı ile deniz gibi coşkun askerler gönder-
diğinden bu zamana kadar kırk yıla yakındır doğuya ve batıya komutanlar, yani 
din düşmanlarına boyun eğdirmek için ordu komutanları gönderildi. Bir yıl sefer 
terk edilmemek suretiyle pek çok rezillikler ayıklanıp, mesela, yüksek makamlar 
ve askerî rütbeler pek çok ehliyetsiz ve müsrife verilerek yeryüzünde baştan başa 
kıyametler koptu. Her yıl askerin (F109a/1) gidip gelme vergisinden reaya ile 
asker arasına fesat çıkaran büyük düşmanlık girdi. Giderek, dil kavgası kılıç ve 
mızrağın hüküm vermesine sebep olmakla, yaratılış temelinde eşkiyalık ağacı 
dikenler ayrıldı, çıktı. Eşkiyanın azgınlık topluluğu çeteleşti. Çeteleri temsil eden 
çetelerin birkaçı hepsinin içinden birinin kaldırdığı baş aşağı olmuş bayrak altına 
toplandı. Birbirlerine yardım ederek, hep birlikte davuldan çıkan (F109a/5) vel-
velesini göğe ulaştırıp, celâlînin işaretini gösterdiler. Babadan oğula geçen hane-
danımızın hayranı, iyiliğini isteyen kullar padişahlığın yolunda hayatını tehlikeye 
atmak suretiyle tükenmiş, sefer mecburiyeti ile kulluk yoluna sonradan katılan 
kullar da padişahlık lütfunu bilmemiştir. Celâlînin hareketleri kollanarak, Sultan 
Osman’dan miras kalmış ülkeleri bu kadar zamandan beri eşkiya, ayağıyla çiğ-
nenmiş olmakla, reaya ocağı yanmış, yıkılmıştır. Madem ki kul, benim kulumdur, 
bana tâbi olup, itaat etmeyince âdaletin kılıcı ile raiyyetin (F109a/10)  korunması 

 9 Allah’ın yeryüzündeki gölgesi.
10 Cem hazretleri gibi muradına ermiş padişah, denizin kıyısına inciyi döktü.
11 O’nun şanı yüce olsun!
12 Allah onun toprağını güzel kılsın.
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ve memleketin düzeni benim için nasıl mümkün olabilir? Ey talihli! Herşeyi hak-
kıyla bilen Allâhu te‘âlâ hazretleri Osmanlı saltanatının tahtını bana böyle âlem 
harap iken hazırlamayıp, bayındır iken teslim etseydi, memleketin düzeni ve ra-
iyyet işlerinin görülüp, neticelenmesi nasıl olur, görülürdü. Âdaletin rahatlatan 
güzel kokusuyla zamanın son eteği kıyamete kadar güzel kokardı, diyerek âlemin 
sığınacak yeri olan padişah, sözünü mühürlediği zaman Hz. Zülkarneyn de söz 
gemini araştırma yönüne meylettirip, şaşkınlık içinde dediler ki: (F109a/15) “Ey 
âlemin padişahı! Anlatma ipine dizdiğiniz söz cevherlerinden bu âlem müessese-
sinin eski padişahlar zamanında bayındır olup, hemen sizin idareniz zamanında 
yıkıldığı anlaşılır. Yani eski sultanlar zamanında bu esirler ve raiyyet istirahat 
bucağında rahat olup, sizin son mutlu günlerinizde, her biri bela çölünde perişan 
olmuştur. “Kâbe’nin rabbi olan Allah’a yemin ederim.13” ki bu semanın çarkı, 
imkânlar âleminde başı döndüğünden bu yana âlemin hali bir vaziyet üzerine 
karar etmemiştir. Ey talihli padişah! (Durum) budur ki vefasız dünya eğer benim 
bildiğim dünya ise, ne bir padişah zamanında bütünüyle bayındır (F109b/1) ol-
muştur, ne de âlemin halkı onun şerrinden emin olmuştur. Zamanımızda harap 
dediğiniz dünya ne zaman bayındır durumdaydı? 

Meğer insanoğlunun atası olan Hz. Âdem “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm14” ile 
Hz. Havva bu topraktan yapılmış dünyaya indiği zaman, her biri bir iklime düşüp, 
üç yüz yıl kadar ağlayıp, inleyip, çölde geçimi zorlaşıp, Allah’ın ihsan yardımı ile 
Arafat’ın eteğinde buluşup, konuşup, çorak derede yeryüzü (F109b/5)  kubbesi-
nin bir köşesine oturduğu zaman mı âlem bayındır idi?

Veyahut
Yeryüzünün dört tarafını, Allah’ın nimetlerini zenginleştirdiği iklimleri uçsuz 

bucaksız bolluk tazeliği bulmuşken, Kâbil, kardeşi Hâbil’i cürüm hançeriyle öl-
dürüp, o uğursuz cinayet ile Âdemoğullarının ortasına düşen ayrılık ateşi, hepsini 
ikiye bölüp, o kalabalık topluluğun biri müslüman, diğeri kâfir olmakla, fitne ve 
fesat saçan kılıcı iki yüz seksen yıl kadar aralarında savrulup, toprağa düşen ve 
helâk olan nice yüz bin insanın (F109b/10) kanından yeryüzünün geniş sahrası 
bozguncuların leğenine döndüğü zaman mı dünya bayındır idi?

Veyahut
O uğursuz imansızlık ve isyandan âlem karışıp, yani dünyanın süsü olan ağaç-

lardan ve tarlalardan bereket ve hayrın ilgisi kesilip mesela, arpa ve buğday başa-
ğı, Mısır hurmasının yığınları ile beraber iken bu duruma düştüğü zaman o pey-
gamberlik divanının başlangıcı Hz. Âdem “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” âlemin 
harabesinden feryat edip:
13 Özgün metinde: Kâle: lâ vallâhi ve bi-rabbi’l-ka‘beti “Dedi: Hayır, Kâbe’nin rabbi olan Allah’a yemin ederim”
14 Salât ve selam onun üzerine olsun. (Peygamberlere yönelik bu kalıp ifade bundan sonraki bölümlerde de yer aldığı 

için dipnotta tekrar açıklama yapılmayacaktır.)
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  Tagayyereti-bilâdu ve men ‘aleyhâ
  Ve (F109b/15)  vechü’l-ardı mu‘barun kabîhun
  Tagayyere küllü zî-ta‘min velevnin
  Ve kalle beşâşetü’ l-vechi’l-melîhi
  Fevâ esefâ ‘alâ Hâbili ibney
  Katîlun kad tedemmenehû’d-darîhu15 

diyerek söz cevherlerini nazım ipine dizip, nice yıllar bu yeryüzünün değersiz 
çayırında ağlayan, feryat eden vahşî ruhlardan yanıp inlediği zaman mı dünya 
bayındır idi?

Veyahut
Peygamberlik divanının başkanlığı Hz. Şit “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” haz-

retleri ni’mel-me’âb cenabına teslim edildiği zaman kan dökücü Kâbil oğulla-
rından nice yüz bin kâfir âsi, yoldan çıkma bayrağının gölgesine toplanıp Hz. 
Şit “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” mazlum Hâbil’in devrini istemesiyle iki yüz yıl 
savaş ve katliam fırını aralarına kıvılcım saçıp, sonunda meleklerden saf saf ol-
muş orduların yardımı ile kan döken Hâbil’i alıp, Aynü’ş-şems (F110a/1) adıyla 
bilinen mahalde mahvedip, toprağa karıştırınca, yeryüzünü insan vücudundaki 
kırmızı kandan lâle bahçesiyle bir renk ettiklerinde mi dünya bayındır idi?

Veyahut
Peygamberliğin şanı şerefi büyük olan tahtı, Hz. Nuh “neciyyullâh16” hazret-

lerine teslim edildiği zaman, âlem halkı doğudan batıya kadar putperest olup, 
Hz Nuh’u yalanlamak için kötülük olsun diye işledikleri fesatlıklar (F110a/5) ve 
imansızlıklarla “ne‘ûzü billâh17” dokuz yüz elli yıl âlem meydanından rahatlığın 
gölgeliği gidip, sonunda kavmin akılsızlıklarının eziyetinden Hz. Nuh insanlık-
tan ümidini kesip “rabbi lâ tezer ‘ale’l-ardı mine’l-kâfirene deyyarâ18” sözünü 
mucizevî bir biçimde dile getirdiğinde Allah’ın helâk etme denizi köpürmeye 
başlayıp, O’nun intikam kuvvetinin hiddeti kurtuluş gemisine binenlerden başka, 
dünya üzerinde bir tane bile canlı bırakmayıp, (F110a/10) tufandan sonra nice za-
man yeryüzü kâfirlerin çürümüş kemiklerinden falcının tahtasına döndüğü zaman 
mı âlem bayındır idi?
15 14 Ülkeler ve üzerinde olan her şey değişti.
 Dünyanın yüzü pis ve toz içinde kaldı.
 Her şeyin tadı ve rengi değişti.
 O tatlı yüzündeki gülümseme azaldı.
 Yazık oldu Hâbil’e.
 Öldürüldü ve kabir onu kendisine çekti.
16 Allah’ın sırdaşı. Hz. Nuh’un lâkabı.
17 Allah korusun.
18 Ey Rabbim! İnkâr eden kâfirlerden hiç birini yeryüzünde bırakma. (Kur’an, Nuh suresi, 71:26)



H Â B - N Â ME - İ  V E Y S Î

86

Veyahut
Sağlam vücutlu Hz. Hud “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” peygamberlik hilafetini 

şereflendirmekle yükseldiği zaman, uzun boyu, kuvvetinin çokluğu ve sertliği ile 
diğer yaratılmışlardan üstün olan Âd kavminin her birinin karıştırıcılık ipi had-
dini aşıp, kimi şiddetli, kimi sert birer semtte zorbalıkla dilediğini yapan aşağılık 
günahkârlar dönüşüp, kendini var eden kâinatın (F110a/15) yaratıcısını unutmuş-
lardı. Hz. Hud “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” o kendine tapanları Allah’a inanan-
lar vadisine yönlendirmek için elli yıl gece gündüz demeden doğruluğa çağırdı. 
Ancak Lokman bin Ad ve Mürid bin Sa’d isimli iki kimse inanıp, onlar da gizlilik 
kiliminin altından ortaya çıkarmaya güç yetiremediler. Hz. Hûd “‘aleyhi’s-selâtü 
ve’s-selâm” o, yolunu şaşırmış ve bayağılaşmış kavminden ümitsizliğe düşüp, 
üstüne atılan eziyet ve cefanın yağmur gibi oklarından kinsiz yüreği bela eleğine 
döndüğü zaman helâk olmaları için yalvarma çehresini niyaz etme seccadesine 
salarak:

  Ey ferâzende-i fîrûze revâk
  Şemse-i zer-keş-i jengârî tâk
  Gonce-i teng dil-i bağ-ı tû-em
  Lâle-i suhte-i dağ-ı tû-em
  Bâng ber-silsile-yi ‘âlem zen
 (F110b/1) Silk-în silsile-râ berhem zen
  Nâmzed kon be-zemîn zelzele-hâ
  Zân ez-ân ‘aliyhâ sâfil-hâ19 

Yanan alevin yüksekliğinden, göğün gümüş rengi kubbesi ateşten baş aşağı 
olmuş bir fırına dönmekle, yedi yıl gökten hayat damlaları ve zeminden ekin 
taneleri tamamen kesildi. Sonunda, o dik kafalı kâfirler, zanlarınca gökten gelen 
belânın çaresini aradılar. Sonra Mekke-i mükerreme’de Allah’ın mâbediyle ilgi-
siz (F110b/5) putlarından ihsan taşkınlığının damlası ümidine adamlar gönderip, 
bağışlanma yağmurunu beklediklerinde, Kâbe’nin şerefi büyük olan tarafından 
bir siyah bulut parçası göründü. Rahmet yağmurunun kaynağıdır, düşüncesiyle 
hepsi sevinçle, dans ederek ve el çırparak buluta yöneldiler. Meğer o yeryüzüne 
sadece su dağıttığını sandıkları siyah bulut, öfke ateşiyle dolu şiddetli rüzgârdan 
19 Ey firûze renkli revakın (gökyüzünün) yükselticisi,
 Pas rengindeki tâkın sırma çeken süsleyicisi,
 Senin bağının üzgün goncasıyım.
 Senin dağına yanmış lâleyim.
 Âlemin silsilesine feryat etti:
 O silsilenin sin(harfi)ini alt üst etti!
 Yeryüzünü zelzelelerle salla!
 Ondan altı üstüne gelsin.
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oluşan tufanın kaynağı imiş. O zorba kavim, eğer kol kuvveti ile dağın beline 
vursa, yerinden ayırırken o bir siyah bulut yeline güç getiremeyip, (F110b/10)  
bu kadar rezil ve kötü insan kaşla göz arasında titreyen yaprak misali cehenne-
min dibine uçtular. Hz. Hud “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” ile Lokmân bin Âd ve 
Mürid’den başka kimse kalmayıp, o gökyüzüne çıkmış sağlam binalar, Âd kav-
mine ait şehirler, direkler üzerine kurulmuş gibi kıymetli taşlarla süslü bahçeli 
saraylar, süslü ve yüksek kasırlar, tasvirli kâşâneler, ziynetli mâbetler nice yüz yıl 
“kâ‘an safsafân20” yıkık ve dökük kaldığı zaman mı âlem bayındır idi?

Veyahut
Hz. Salih peygamber “‘aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm” peygamberlik tahtının  pa-

yesini süslediğinde Semûd (F110b/15) sülâlesinin kovulmuş topluluğu, çok güçlü 
ve şiddetli bir kuvvet sahibi olarak, küfür ve inatlarının tantanası gök kubbenin en 
tepesine yetişip, Âd kavmine isabet eden Zülcelâl’in gazabını anladıkça onlar bir 
alay güçsüz zayıflar idi. Eser yele dayanamadılar. Bizim on beş kabilemiz ve her 
kabilede çocuklar ve kadınlardan başka yetmiş binden fazla yiğitlerimiz ve güç 
getiren mertlerimiz vardır; bir milyondan fazla safları yaran, yani yiğitleri devi-
ren pehlivan âdemiz diye Hz. Salih “aleyhi’s-selâm” ve Hz. Kahhâr Zü’lintikam 
dergâhıyla ilgili her gün uygunsuz sözlere cesaret ederlerdi. Hz. Salih peygamber 
“aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm” bu istikâmet üzerine iki yüz yıl doğruluğa çağırıp 
bir siyah taştan ortaya çıkan deve21 gibi apaçık mucizeden sonra Cenda bin Amr 
ile kavmin zayıflarından ancak bir kaç kimse imana gelip geri kalanı taşkınlık 
merkezinde direnmişti. Devenin korunmasında (F111a/1) verdikleri yeminler 
ve antlaşmalardan sonra katline çabaladıkları için aziz ve kudretli Allah “celle 
celâlihu”22nun gazabının işaretleri ortaya çıkıp üç güne kadar o düşkün kâfirlerin 
çehreleri garip renklere ve acayip şekillere girip dördüncü gün o “Zü’l-batş-ü’ş-
şedîd”23 buyruğuyla Hz. Cebrâil “aleyhi’s-selâm” kahır kanadını yaydığında dağ-
lar gibi ateşler saçılıp bu kadar yüz bin Semûd kâfirleri bir anda yanıp (F111a/5) 
kül olduğunda karargâhları olan şehir ve köylerin her tarafı, bağ ve bostan, mezra 
ve bahçeler ile nice yüz yıl âlemlere ibret olarak gösterildiğinde mi âlem bayındır 
idi?

Veyahut
Kınanmış kâfirlerin putlarını kıran Hz. İbrahim “aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm”   

da ana rahminin içinde otururken reddedilmiş Nemrud’un zulüm karanlıkları 
20 Düz ve kuru yer (Kur’an, Tahâ 20:106’dan iktibas edilmiştir. Âyetin bütünü şu şekildedir: feyezerehâ kâ‘an safsafân”, 

“böylece (Allah) yerleri dümdüz bir toprak haline getirecektir.”)
21 “Ve Semud kavmine kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim Allah’a ibadet ediniz. Sizin için başka ilah yok-

tur. Sizlere muhakkak ki, Rabbiniz tarafından apaçık bir delil gelmiştir. İşte Allah’ın şu devesi sizin için bir mucizedir. 
Şimdi onu bırakınız. Allah’ın arzında otlasın ve ona bir kötülükle dokunmayınız. Sonra sizi çok şiddetli bir azap 
yakalar.” (Kur’ân, A’raf 7:73)

22 O’nun şanı ne yüce!
23 “Şüphesiz ki Rabb’inin kavrayıp tutuşu pek şiddetlidir.” (Kur’ân, Bürûc 85:12)
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yeryüzünü doğudan batıya kaplayıp “haşâ sümme haşâ”24 âlemin tanrısı benim 
diye cihan halkını inletip ezdiğinde Hz. Halilullâh’ın peygamberliğinin ortaya 
çıkış sadası kâinata velvele salmaya başladı. Bir gece Nemrud’un yaldızlı putları 
(F111a/10) kaidelerinden baş aşağı olup gökyüzünde daha nice heybetli yıldızla-
rın dehşeti belirdiğinden başka lanetli Nemrud daha nice korkunç olaylar görüp 
rüya tabircilerine sorup soruşturdukça “Bu zamanlarda çok yakınınızdan mehdi 
doğacak; bebekten bedeninize ve tanrılık gösterişinize zarar ziyan eriştiği görü-
nür.” diye cevap verdiklerinde dinsiz lânetli baş korkusuna düşüp önce “Benim 
en yakın akrabam dölü oğlumdur, en yakınımdır.” diye öz oğlunu (F111a/15) 
katlettikten  sonra zannınca çok büyük önlemler alıp halkın günahsız bebeklerine 
kılıç sıyırdığında sözlerin doğruluğu üzerine yüz elli binden fazla masum bebe-
ği zulüm kılıcıyla katlettikten sonra “Yeryüzünde ne kadar hamile kadın varsa, 
rahmindeki cenin katlolunsun.” diye âlemin her yönüne rahmet yoksunu cellatlar 
gönderip nice yüz bin evinden dışarı çıkmamış, ismetli ve namuslu kadın, rahim-
lerindeki günahsız cenin ile birlikte katlolunup (bu) zulme uğrayanların masum 
kanıyla yeryüzünün devreden şekli kâfirlerin kırmızı yumurtasına döndüğünde 
mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Hz. İbrahim “aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm” bedeninin bahçesinde salındığında 

peygamberlik cenabına reddedilmiş Nemrud kavmi eziyet ve cefaya başlayıp 
özellikle lânetli şeytanın talimiyle ateşli mancınık tehlikesinden sonra zorbalık 
ve inat aşırılığından zırhlı ordular (F111b/1) toparlayıp Hz. Halilürrahmân25 ile 
savaş ve çatışmaya başladığında o “lâ-yezel ve cabbâr-ı zülcelâl” olan Kahhar 
“Yaratılmışların en zayıflarından değersiz sinek türüne Nemrud askerine karşı 
süngülü saflar düzenleyesiniz.” diye emir buyurduğunda bölük bölük, alay alay 
sivrisinek askeri saf tutup mızrakları düşmana atmaya başladıklarında Nemrud’un 
ordusu korkuya (F111b/5)  düşüp bir güçsüz topal sineği Nemrud’a salıp o da 
Nemrud’un üstüne hücum ettiğinde lânetli Nemrud o sineğin korkusuna güç geti-
remeyip sarayına kaçıp inzivaya çekildi ve kapıları kapattı. Fakat (bu bile) fayda 
vermeyip sonunda o rahatsız edici sinek burun deliğinden beyninin tepesine çıkıp 
oynamaya başladı. O lânetli kırk gün kırk gece talihsizce dönen başını taştan taşa 
vurup taş dokundukça bütünüyle (bir) rahatlama hissedince talihsizce dönen başı-
na (F111b/10)  bir tokmakçı tayin edip beyninin zarına zarar vermeyecek biçimde 
hafif vuruşlar ile darbelere başlayıp çok darbe çok rahata sebep olmakla darbeleri 
daha çok isteyerek hizmetçi aciz kalıp ta sabah kıyamet gününe kadar azab uyku-
sundan baş kaldırmamak düşüncesiyle Nemrud’un başına bir şahane darbe vurup 
melûnu cehennemin en aşağısına gönderdikten sonra meskûn mekânın dört tara-
fında Nemrud’a tapan düşkün kâfirlerin her birine zayıf sinek yapışıp ciğere yara 
24 Öyle olmasına imkân yok, öyle değildir.
25 Hz. İbrahim’in lakabı, Allah’ın dostu demektir.
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açan birer iğneyle melûnları cehennemin (F111b/15)  infaz mahaline gönderip 
sineklerin öldürdüğü ceset yığınlarından yeryüzü kirişçi dükkânına döndüğünde 
mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Bu karanlık dünya zalim Firavun’un işkenceleri ile sıkıntılara girip küfür ve 

taşkınlık son sınırına dayandığında ve âlemlerin Rabbi Mûsâ bin İmrân “aleyhi’s-
selâtu ve’s-selâm”ın cihanı kaplayan güneş gibi parlak vücudunu ortaya çıkardı-
ğında yardımdan yoksun Firavun, mülkünün yok olmasıyla ilgili olaylar görüp 
buna dair bir gece uyku sahrasında seyrederken düzgün boylu, gönlü karıştıran 
bir genç, elinde bir ateş saçan asa ile gelip Firavun’un talihsiz başına vurup “Bu 
kadar yıldır seni, gökleri ve yeri26 yaratan Allah, nimetiyle beslemiş ve  kerimiyle 
yüceltmiş iken, Perverdigâr’ın27 ihsanlarını unuttun ve taşkınlık bayrağını kal-
dırıp sapkınlık vadisine gittin.” (F112a/1) dediğinde asanın korkusundan büyük 
bir inleyişle uyanıp rüyasını kendisine bağlı olanlara yorumlamaları için anlattı-
ğında hepsi “Yakında bir doğum sonunda başa oturacak bir övülmüşün vücudu 
tecelli edecektir; senin ve kavminin yok oluşu onun elinden mukadder olacaktır.” 
dediler. O dinsiz lânetli, bir kaç günlük geçici hayatın endişesine kapılıp birinci 
günde on iki bin hamile kadın ile yetmiş bin güçsüz ve masum (F112a/5)  bebeği 
kılıcının aslanına yedirip ikinci gün yüz binden fazla hamile olması muhtemel 
namuslu kadını ceninlerinin düşürülmesi için merhametsiz cellatlara gönderip 
azap pençesinin işkencesinden hepsi toprağa karıştıktan sonra yeryüzünün dört 
tarafına da günahsız bebeklerin katli için şefkatsiz zalimler gönderip böyle ma-
sum ve mazlum kuzular kanıyla yeryüzü kasap dükkânına döndüğünde mi âlem 
bayındır idi?

Veyahut
Hz. Kelimullâh bembeyaz elini gösterip asasının mucizesini ortaya çıkarıp 

Şu’b sahrasında (F112a/10)  İslâm tacını açmakla başını kaldırdığında Firavun’un 
bilgisizlik çabası İsrailoğulları’na büyüklük gösterisi için “Ya Hâmân! Benim için 
bir kule inşa et!”28 âyet-i kerimesinde aktarıldığı gibi yüksek bir bina yapılmasını 
emredip yaradılıştan Ferhat gibi amele ve ırgat inşaat işçisinden? başka elli bin 
usta mimar gece ve gündüz sürekli çalışarak yedi yılda ancak bitmiş hâle gelip bir 
yönüyle huzur vermiş ve cihanı tutmuş idi ki Âd ve Şeddâd değil belki binlercesini 
görmüş olan felek, ona benzeyen cihanı yansıtan (F112a/15)  bir kasır görmemiş-
ti. Lânetli Firavun’un böyle süslü kasırda geleceğini dayandığı dört başı mamura 
yerleşmesi Kelimullâh’ın aydınlık hâtırına ağır gelip Hz. Kahhâr-ı zülcelâl’den 

26 “Gökleri ve yeri yaratan” (fâtıru’s-semavâtı ve’l-arz) (Kur’ân, Enam 6:14, Yusûf 12:101, İbrâhîm 14:10, Fâtır 35:1, 
Zümer 39:46, Şûrâ 42:11)

27 Yarattıklarını besleyen, Allah.
28 Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap. (Ya Hâmân! ibn lî sarehen) (Kur’ân, Mü’min 40:36)
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bir kötü rüzgâr olması için dua ettiğinde ezeli olan sultanın dergâhından duanın 
kabul ediğildiğinin işaretleri belirip Firavun’un süs gününde ki aşağılık kavmine 
süslerini gösterdiği gündür. O günde ne kadar dine kötülük yapan lânetli Firavun-
tapar varsa hepsinin kasr altında toplanması gerekirdi. O bozulmuş? rüzgâr Hz. 
Cabbâr zilintikam emriyle Cebrail  “aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm”ın gazap kana-
dının köşesi o Firavun’un ahmaklık inşası olan gurur evini, yıkılması gereken 
temelinden (F112b/1)  şöyle çıkarttı ki bir anda iki milyon öldürülmesi caiz olan 
kâfir, cehennem azabı mayasının hamuru oldu. Lânetli Firavun, bu ilahi gazab 
eserlerini Hz. Musa’nın büyüsüne bağlamakla İsrailoğulları inananlarını her yer-
de karınca ve yılan azığı etmek için nice yıllar taşkınlık kılıcını kınından sıyırdı-
ğında bozkır ve ovaların yüzü insan kanı selinden şafak kızıllığına döndüğünde 
mi âlem bayındır idi?

Veyahut
(F112b/5) İsrailoğullarının zorbaları çok malın güç ve kuvveti ile gurur kü-

lahının köşesini gökyüzünün tavanına ulaştırıp inat şarabından sarhoş olmakla 
zamanın peygamberi Şayâ “aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm”ın itaat kemendini övünç 
kemendinin süsü etmediklerinden başka sürekli ahlâksızlık ve kötülüğün ayrıl-
ma bayrağı oldukları için o “Kahhâru’s-semâvât ve’l-arz celle şânehu”29 Bâbil 
ülkesine uygun ferman olan Buhtunnasr adlı çok kan dökücü günahkâr zalimi 
onların başına sarıp şüphesiz yetenek kabzası olan taşkınlığını esirgemeyen kılıç, 
ki( F112b/10) Yahudinin ömür tarlasının sivri uçlu orağıdır, Yahudinin şah dama-
rını mercan gibi saçıp Beytülmukaddes’e gelince Yahudi kanından yollar şakayık 
bahçesine döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Yahudi mal sahipleri, Beytülmukaddes “Eski ibadet yeridir, içinde bulunan-

lar, güvenilir ganimetine kavuşur.” düşüncesiyle pekçok malın hazineleriyle bir-
likte içine sığınmışlardı. Onlar dahi yağma ve öldürme elini engelleyip  mesela 
Beytülmukaddes hazinelerinde Hz. Süleyman’ın gayretiyle (F112b/15) biriktiri-
len deniz ve karanın değeri yüksek hediyelerinden başka genellikle İsrailoğulları 
mülklerinin hükümdarlarından feleğin cihanı gösteren çeşmesini görmediği mü-
cevher hazineleri, ki uzun zamandır kutsal hazinede saklanmıştı.  Oradan gerçek 
anlatılan üzerine yetmiş bin gümüş ve altından eşek yükü ağırlığınca cevherin 
en kıymetli mücevherlerinin kilitli sandığı Buhtunnasr’ın tasarrufuna geçtikten 
sonra besbelli sekiz yüz bin Yahudi bela timsahının azığı olup elmas renkli kılıç-
tan Allah’ın kullarını geçirip kılıcın fıskiyesinden durmadan coşan âdem kanının 
selinden bir kere su değirmenini döndürmeye Buhtunnasr aklına koymuştu. Kutlu 
yeryüzünün30 her vadisinde değirmenler dönüp insanın kırmızı kanından çöldeki 
29 Yer yüzünün ve gök yüzünün Kahhar’ı (Sonsuz kudreti karşısında durulamayan)  şanı yüce olan
30 Sahire-i arâzi-i mukaddese tamlamasını sahire-i arâzi, yeryüzü anlamına geldiği için ikili tamlama yapısıyla çevirdik.
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deve dikeni erguvan lâlesine döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Meğer o dik başlı Yahudi azgınlar topluluğu, sapkınlık bayrağının altın-

da (F113a/1) toplanıp masum Hz. Yahya ile mazlum Hz. Şayâ “aleyhi’s-selâtu 
ve’s-selâm”ları öldürmeye çalışmaları üzerine, intikam sahibi Hz. Kahhâr 
iki kez Buhtunnasr’ın kan döken kılıcını Yahudi yurduna gönderip ilkinde 
Beytülmukaddese’de değil âlemin eteğinin çevresinde Yahudi ismi bırakacak 
kişi koymayıp ikincisinde  şehir ve köylere kıyasa gelmez bağ bahçe ve köşk-
ler (F113a/5) nice sevinç mekânı ve bayındır işrethaneyi kara toprakla bir edip 
“kâ’an safsafan”31 örneği olduğunda mı âlem bayındır idi?

Veyahut
Mucize sözüyle ruhları canlandıran Hz. İsa “aleyhi’s-selâtu ve’s-selâm” pey-

gamberlik divanının tahtını şereflendirip bu kadar bin türlü bela ve bile isteye 
gerçekleşen kaza içinde, onları Hak dininine davet edip Beytülmukaddes’i saa-
detten dönüp gelme mültezimleri ile dört tarafı gören feleği kıskandırdıklarında 
İsraioğulları inatçıları inkârları yüzünden fitne ve (F113a/10) fesat harmanını 
yakmaya başlayıp giderek konuşma konuşmayı doğurmakla gerçekleşmesi müm-
kün olmayan kötülüğün batıl düşünceleri üzerine Ruhullah’ı öldürmeye çalıştık-
ları için intikamı şiddetli Hz. Cabbâr “celle celâlihü cenâb-ı Azîzü’l-Mennân32” 
Ruhullah’ı Yahudinin saldırma tehlikesinden kurtarıp gökyüzünün altın tavanının 
en üstüne yükseltti. Kıskanç kudurmuşların önde gidenlerinden Ûşyû adlı kâfiri 
Hz. İsa’nın yüzü gibi göstermekle o bedbaht öldürülmeye lâyık olan adamı mer-
hametsiz cellatlara kabul ettirip (F113a/15) idam sehbasının kenarına götürdüler. 
Yahudi Ûşyû her ne kadar çığlıklaıyla kulakları tırmalayıp “N’olur yapmayın! 
Ben Meryem oğlu İsa değilim. Sizin, dinde zor meseleleri çözen Ûşyû’nuzum.” 
dediyse de kimse umursamayıp idam mahallini, çarmıh için lâzım gelen mal-
zemeleri dikkatle kontrol ettikten sonra İsrailoğullarının keskin dişli köpekleri 
kana bulanmış sivri dişleriyle baştan başa daire içinde ne kadar İsa’ya inanan 
mümin ve Allah’ın birliğine inanan var ise yüz parça etmekle kutsal topraklar 
kasap dükkânına döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Mucize nefesli Mesih’in zamanından ta âlem hocasının sözü iki cihanın sey-

yidi “salla’llahu te’âlâ ‘aleyhi ve’s-sellem’ gelinceye kadar,  beş yüz yıl cahiliye 
(F113b/1) günlerinde ki, karışıklık zamanı idi,  ne bir şeriat sahibi peygamber ne 
bir adaletli padişah vardı. Belki galiplerin hükmü olmakla her köşede bir eşki-
31 Böylece onu (dağların yerini) boş bir düzlük olarak bırakacaktır. (Fe yezeruhâ kâan safsafen). (Kur’an, Taha 

20:106)
32 “Mennan (Kullarına sınırsız nimetler veren, iyilik ve ihsanda bulunan Allah) ve Aziz’in (Mağlup edilmesi mümkün 

olmayan Allah) şanı yüce olsun!”
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ya taşkınlık bayrağını kaldırmakla fesadın ciğeri yakan ateşinden âlem yanmıştı. 
Mesela Küleyb bin Mâlik adında bir Arabın şiddetli savaşında Besûs demekle 
bilinen bir kadının devesi bir güvercin yuvasını bozmaya gelip o deve zayıfı öl-
dürdüğünde akrabasından Habbâs bin Merre (F113b/5) adında bir mızrak atıcı 
yetişip can alıcı süngünün yarasıyla Küleyb’i devenin çiğnemesiyle öldüren Bekr 
ile Tağlib kabileleri arasına ayrılık ateşi kıvılcımı saçılıp gittikçe Arap kabilele-
rinin tamamı iki bölük olup bir kuşun yuvasından ötürü “Bu felâket meydanında 
ne başlar yuvalandı” (sözü) gereğince kırk yıl kadar savaş ve vuruşmanın kan 
dökücü kılıcı kan saçmakla Arap diyarının toprağı gül renkli deriye döndüğünde 
mi âlem bayındır idi?

Veyahut
İnsan ve cinlerin efendisi Doğu ve Batı’nın seyyidi levlâkın âlemi yükselten 

feleklerinin binicisi, Adnânîlerin And (F113b/10) bahçesinin mizacı nazik gülü, 
Haşimoğullarının gül bahçesinin ölçülü fidanı peygamberlerin imamı Muhammed 
Mustafa “salla’llahu aleyhi ve’s-sellem” hazretleri (geldiğinde) yeryüzü baştan 
başa kötülük ve karışıklığın dikenli bahçesi olmakla kimse hidayetin doğru yo-
luna erişmeyip her kabile ahalisi yaratılmışlardan birine taparken yani kimi suya 
kimi ateşe kimi dağa ve kimi taşa ibadet ederken alışkanlığı sapkınlık olan kötü 
huylu bunca rezili ata ve babalarının taptıklarından döndürüp İslâm mihrabına 
itaat ettirince erkek aslan gibi bu kadar muhacir33 ve ensarın34 pençeleri düşman 
kanından (F113b/15) mercan pençesine döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Resullerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusu ve mutluluk göğünün güneşi 

ve efendilik şehrinin ayı, âlemin hocası Efendimiz “salla’llahu aleyhi ve’s-sellem” 
hazretleri bu kötülüğün sıkıntılı sarayından sonsuzluk tahtına yürüdüğünde ve hi-
lafet makamı hazreti Sıddık-ı Ekber cenabına ulaştığında görünüşte İslâm sarığı 
ile başını yükselten Arapların eşek huylularının hepsi birden mürtet olup köşeden 
köşeye müslümanları öldürmek için yenlerini sıyırmaya titizlik gösterdiklerinde 
Müseylemetü’l-Kezzab ve Esvedü’l-Ansî ve Tuleyhatü’l-Esedî adlı zalim eşkiya 
ile Seccâh adlı bir yalancı kadın peygamberlik davası güdüp her birinin sapkın-
lık bayrağının altına Arapların rezillerinden yüz ellişer bin kadar savaşçı topla-
nıp onlar Medine’deki peygamberlik evinin meydanına saldırmadan önce sadık 
aslan Sıddık-ı (F114a/1) Ekber “radiyallahu anhu” o büyülenerek sapkınlıktan 
yolunu şaşırmışlara İslâm kahramanlarından askerler tayin edip mesela bir günde 
on iki sancak kaldırıp her birini bir serdengeçti kahramanın eline verdi. Kılıç 
gibi yeryüzünün her yanına saldı. Demir kuşaklı pehlivanları özellikle Halid bin 
Velid gibi cesur yürekli diğer İslâm yiğitleriyle Ebu Bekir’in hilafeti süresince 
33 Mekke’den Medine’ye göç etmiş Müslümanlar.
34 Hz. Muhammed’i ve onunla birlikte Mekke’den göç edenleri ağırlayan Medineliler.
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(F114a/5) bir an olsun sakin bir kenarda  dinlenmeyip din düşmalarının cesetle-
riyle yılan ve karıncaların yuvasında ziyafet çektiklerinde ve vahşi hayvanların, 
kuşların ziyafet sofrasına yaydıklarında mı âlem bayındır idi?

Veyahut
İslâm hilafetinin asası, çetin sorunları birbirinden ayıran Ömer bin Hattâb 

“radiyallahu anhu” hazretlerine verildiği andan itibaren kötülük sandığının bi-
nicisi tek kişi kalıncaya kadar o, gaza kemerini bağlayıp İran’a, Turan’a, Hint’e, 
Yemen’e, Mısır’a ve Mağrib’e sürekli rehberi zafer olan sancak ve bölük bölük 
asker gönderip âlem halkı (F114a/10) bir an rahat yüzü görmemiş iken sabah 
vakti “hayya ale’l-felâh35” sesiyle huzur ehline safa verirken hazreti Ömer bin 
Hattab “radiyallahu anhu” mescitte seherin tatlı uykusuna bulaşmış kavmi “es-
salavatu hayr mine’n-nevm36”in kırbacı ile uyandırırken Mugayre bin Şu’be’nin 
Ebû Lü’lü demekle bilinen Fîrûz adlı bir kölesi, o ateş mizaçlı lânetli ateşin kı-
vılcımı gibi yerinden sıçrayıp Ömer bin Hattab hazretlerinin kinsiz sinesine dört 
yerde güçlü zehir bulaşmış yara açtı ve tutup hançeri, (F114a/15) kendinden geç-
mişçesine kaçıp yolunun üstündeki on üç müslümanı zalim hançeriyle yaralayıp 
kemendini tutmak istediğinde kendini de helâk hançeriyle öldürünce sağlam du-
ruşlu Hz. Fârûk hilâfet kuşanma gerdanlığına  ashabın en büyüklerinden hilafet 
makamına lâyık altı kimsenin titiz boynuna astı. Şûrada karar verilip de hilâfete 
biri oturuncaya kadar üç gün yeryüzü, sözü dinlenen halifenin hakkı için imamsız 
kaldığında mı âlem bayındır idi?

Veyahut
Hilâfetin yüksek divanı müminlerin emiri Osman bin Affân ile şereflendiğinde 

âlemin çevresi hükümet merkezinde, Ümeyyeoğulları rezillerinin zulüm uğur-
suzluğundan Mısır, Hicaz ve Irak (F114b/1) eşkiyası toplanıp kıyamet günü şefa-
atçisinin Firdevs cennetinden bir eseri olan ravzasından utanmayıp büyük hilâfet 
binasına saldırdılar. Sağlam bir rivayet üzere tam kırk gün kuşatıp sonunda pey-
gamberlerin efendisi (olan Hz. Muhammed’in) halifesinin harem dairesi kapısı 
aralığından içeri girdiler. Şakıması güzel bülbülü (Hz.Osman), kadîm Kur’ân’ın 
gül yaprağından  Allah kelâmını tilavet ederken devletlinin gonca başını nazlı 
bedeni fidanından (F114b/5) ayırıp Zinnureyn’in (Hz.Osman) haksız yere dök-
tükleri kanıyla Allah kelâmının bembeyaz sayfalarını çok kırmızı lâle yaprakları 
gibi kan kırmızı ettiklerinde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Hilâfetin yüksek rütbesi ve vekâletin aydınlanmış minberi cömertliği açık vü-

35 Haydi namaza!
36 Uykudan daha hayırlı olan namaza!
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cut Allah’ın aslanı Aliyyü’l-Murtaza  “radiyallahu te‘âla anhu”37 ile süslendi-
ğinden kısa bir an rahat yüzü görmeyip kimi zaman Cemel gününde karşılıklı 
öldürme kimi zaman Nehrivân’da Haricilerle kimi zaman Sıffin’de Hz. Muaviye 
ile karşılaşıp bu ciğer yakan vuruşmada yalnız Hz. Muhammed’in ashabından 
elli bine yakın muhacirîn (F114b/10) yiğitleri ve ensarın savaşçılarından şehadet 
kılıcının yemi olduğundan başka yüz binden fazla Allah kulu zehir akıtan kılıcın 
pınarından helâk kezzâbının suyuna yürüyüp İslâm ülkelerinden emniyetin göl-
gesi bütünüyle kalktı ve İslâm dininin namusuna şan verir o kadar haller ortaya 
çıkmıştı ki anılması sıkıntıyı sebep olmuştu. Bu sırada Şam’ın insafsız zalimleri 
arasındaki dikkatli ashaptan biri hilâfet kaftanını, muzaffer yiğit (F114b/15) ve 
müminlerin emiri Alî bin Ebu Talib’in cennet elbisesiyle örtülü omzundan çıkarıp 
Hz. Muaviye’ye elbise dikmeye karar  verip o kararla rivayet edildiği üzere Mısır 
ülkesinin idare edilmesi ricasıyla Allah resulü  vasiyetinin açık hükmü gereği yü-
zük çıkarır gibi mutluluğa yaklaştıran sağ elinden çıkarıp Muaviye’ye vermekle 
nice yüz yıl (sadece) âlem halkı değil belki nil renkli felek matemin mavi renkli 
elbisesini giyip Şam’ın rezilleri ve Ümeyyeoğullarının sefillerinden Ali ve onun 
ailesinin gördüğü cefa ve eziyet kılıcının yarasının yüz parça ettiği ciğerlerden 
Hicaz bölgesinin tamamı lale bahçesine döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Muaviye saltanat bayrağını kaldırma arzusuna düşüp gürültü koparıcı güç 

meseleleri çözenlere danıştığı sırada Mısır eyaletini Amrû bin Âsâ’ya (F115a/1) 
ocaklık verdiğinde onlar da çekirge sürüsü gibi askerler ile Mısır şehrini kuşatıp 
o anda Mısır hakimi olan Muhammedî’yi, ki sıddık-ı ekber ve Hz. Muhammed’in 
mağara dostu Ebu Bekir “radiyallahu anhu” hazretinin sevgili dostudur, kahret-
me kemendiyle avlayıp o âlemin canını bir şarab gibi kötü kokan cesedi içine 
hapsetti ve bir yanıcı aydınlıkta kızarttıktan sonra Mısır Kinâne’sinde cihat oku-
nun hedefi olan Allah resulünün (F115a/5) ashabı ve dahası din-i mübinin en 
büyüklerinden yiğit olan Şiilerin ne kadar lideri varsa katledip İslâm şehitlerinin 
kanıyla Mısır Nili şarap rengine döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Muaviye’nin oğlu alçak ve rezil kötülüğe bulaşmış bedeninin inadıyla haksız 

yere hilâfet tahtını kirletip “ennâsü ‘alâ dîni mülûkihüm”38 ölçüsünce zamanın-
da arzularının tutsakları, alçak ve kararsız bir mümin olmanın dışında sevgili 
(F115a/10) Fatimatü’z-Zehra hazretleri ve Aliyyü’l-Murtaza’nın evladı ve Hz. 
Mustafa’nın göz bebeği şehitler sultanı Kerbelâ şehitlerinin komutanı Hz. Hüseyin 
bin Aliyyü’l-Mücteba öldürülmesi için edepsiz Arapların yaşadığı Irak’ın rezil-
lerinden uğursuzluk bayrağı altına toplanan ateşli eşkiya Mütâba‘at bin Ziyâd’la 
37 Allah ondan razı olsun!..
38 İnsanlar, yöneticilerinin dini üzerinedir.
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Kerbelâ’nın ciğeri yakan toprağında mazlum Hüseyin’le aynı yolda bulunan 
Allah resulünün ashabı ve dinin büyüklerinden ne kadar masum can varsa, şe-
hadetin elmas renkli kılıcının azığı olduktan sonra mazlum Hüseyin’in saadetli 
(F115a/15) başı nazlı bedeninden lanetli Şemr’in kılıcı ile ayrılıp ehl-i beytten 
harem dairesi duvarının arkasında oturan iffetli kadınlar, büyükler ve çocuklar 
horlanıp aşağılanıp bozguna uğratılıp yenilip altın bileziğe benzeyen halhal takıl-
mış namuslu kadınlar zincire bağlanıp alt üst edilmekle gün görmemiş, mahcup 
bakışlı, nazlılar başı kaba yalın ayak ve yayan, Yezid’e tapanlar atlı (halde) türlü 
aşağılamalar ile Şam şehrine getirilip o arşın kulak memesinin küpesinın taşı, 
mazlum Hüseyin’in kana bulanmış başı bir altın leğen ile tepeye getirilip Allah’a 
hamd olsun Bedir gazasında haksızlık kılıcıyla öldürülen (F115b/1) atalarımızın 
ve diğer yiğit karakterli arslanlarımın intikamını Ahmed ailesinden aldın diye 
övünme sancağı yükseltilip hemen sevinç meclisi düzenleyip eğlenceye meşgul 
ve imam ehlinin belaları ve hüzünleri olgunlaştığında fesat ve rezillerin atları 
ve develerinin ayakları altında kaldığından başka seçkin Şia şehitlerinin kanı ile 
Kerbelâ zemininin kara toprağı gül rengi sofra bezine ve erguvan renkli seccade-
ye döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Allah’a hamd olsun, adalet tahtına oturanların bahçesi olan Osmanlı ailesi pa-
dişahlarının devletlerinde sadece kararları doğrulukla alan seyitlerin (F115b/5) 
değil yeşil tülbent ile emirlik makamına geçen emirler gibi davranan kişilerin 
üstüne el kaldıran bir ademoğlu da öldürülür.

Veyahut
Ümeyyeoğullarının idarecileri, ki Muaviye’den başka on üç kimsedir, o sil-

sileden müminlerin emiri Hz. Ömer bin Abdü’l-azîz’den ve alçak Yezîd’in oğlu 
Muaviye’den başkasının gece ve gündüz endişeleri fesatlık ve alçaklık sebeple-
ri uydurmak ve kötülük öncülleri icat etmek olduğundan başka Allah resulünün 
ashabını öldürme bahanesi araştırma ve resuller seyyidinin dostları (F115b/10) 
hakkında dedikodu ve kubbeli eyvan divan odalarına altın yaldızla yazılı hattıyla 
“e‘azze billâh (B5) ta‘alâ39” Seyyidülbeşer’in40 vasiyetine söven süslü kitabeye 
nakşetmelerinin dışında minberlerde hutbe sonrası faziletlilerin en çirkini kafiye-
li ve secili sözlerle imamını lanetleyip sövdüklerinde siyah mermer taş ızdırapla 
terleyip nice yıllar İslâm ehli cuma ve ve cemaatten kesildiğinde mi âlem bayın-
dır idi?

Veyahut
O çok inatçı alçak Yezîd, İslâm hilâfeti iddiasında iken âlemlerin Rabbi’nin 

peygamberine zaferler kazanmış eşkiyalık (F115b/15) askerleri gönderip uğur-
suzluk bayrağını Müslim ibn Ukbe’nin eline verip üç gün üç gece Allah resulünün 
39 “Çok Aziz olan Allah hakkı için”
40 İnsanların en seçkini, Hz. Muhammed
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şehrini askerlerine bağışlayıp Resul’ün ravzasının gölgesine oturan müslümanla-
rı katleden ve mal ve mülklerini yağmalayan ve haremde bulunan iffetli kadınları 
ve kızları bildikleri gibi tasarruf edenlere peygamberler sultanı (Hz.Muhammed)
den utanmayıp “Aferin yüzünüz ak ve kılıcınız keskin olsun!” diyerek rütbeler, 
kaftanlar dağıtıp İslâm şehitlerinin kanıyla Medine şehri kırmızı kumaş boyası 
satılan dükkâna döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Ümeyyeoğulları idarecilerinin İslâm hilâfet makamını kirletenlerinden Velid 

bin Yezîd bin Abdülmelik’in bir gün eğlence ve (F116a/1) şenlikte çengi ve ney 
ezgileri esnasında kulağına ezan-ı şerif sesi girip meclisin tatlı kadın şarkıcısına, 
ki o mecliste nedimeleri huzurunda cima ettiği için ikisi de cünup idi, “Hepimiz 
imam ile birlikte namaz kılalım.” diyerek ferman buyurdu. Mecliste bulunanlar 
ile kendisi  şarapla aptest aldılar ve o sarhoşluk rüzgârının kahbesinin uğursuz 
başına imam gibi sarık sarıp mihrap seccadesine geçirdi. Yani hem cünup hem de 
sarhoş bir zamanın (F116a/5)  fahişesine imamlık yaptırdı. Cariye de her rekatta 
bir tür görünüşte sureler okuyup selam verdiğinde tekrar mihrap kenarında bir 
daha cima ederek dinle alaylı edici kahkahasını işret meclisinin daimi şarkısı 
kılan zındık meşrepli melik zamanında mı âlem bayındır idi?

Veyahut
O dinsiz melik bir gün gurur tahtında otururken Kur’ân’dan fal bakıp “vehâb 

külli cabbâr ‘anîd”41 âyet-i kerimesi geldiğinde Firavunların öfkesiyle gazapla-
nıp “e‘azze billah ta‘âlâ” (F116a/10)  Kur’ân’ın yapraklarını imanî elbise yakası 
gibi parça parça edip cabbar olan Allah’la düşmanlığı üstüne çeken bu uygunsuz 
şiiri yüksek sesle okudu:

  Etva‘d külli cabbâr ‘anîd
  Fihâ innâ zâk cabbâr ‘anîd
  izâ mâceb’et rabbike yevmi haşr
  fekülli yâ rab muzekkıni el-velîd

Yani “Ey inatçı cabbârın kitabı diyerek beni mi korkutuyorsun. Şimdi ben o 
inatçı cabbârım ki kıyamette haşrolunan yerde rabbine vardığında yaka yırtarak 
feryat edip “Ya Rabbi! Velid beni parça parça etti!” diyerek şikayet et.” diyen 
böyle bir sapkınlık gösteren zındık ve dinsiz padişah zamanında (F116a/15)  mı 
âlem bayındır idi?

41 “(Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.” (Kur’an, İbrâhîm 14:15)
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Veyahut
Ümeyyeoğulları emirlerinden dinsiz ve merhametsiz zalim Haccac, Allah’ın 

kullarına ümitsizlik şiddetiyle bulaşmış geberesice bir gaddar olmakla doğuda 
Haveran’dan batıda Kayrevan’a gelinceye kadar yeryüzünü zulüm karanlığı 
kaplamıştı. Kendi kaçılması uygun olan huzurundan imansız cellatlar elinden 
şehadet şerbeti için İslâm ehli iki yüz yirmi binden fazla olduğunun hesabı ya-
pılmışken  ve savaş sırasında zulum kılıcıyla öldürülen Allah kullarının adedini 
ancak kiramü’l-kâtibin defterleri içine alırken kendi cehennemin kargalar evin-
de oturduğunda eyalet diyarları zindanlarında tutuklu bulunan yirmi sekiz bin 
mazlum ve günahsız bulunmuştu. O Allah korkusu olmayan zalim hürmete lâyık 
Kabetullah’ta iken üstüne çok asker çekip Beytullah’ın haremine bakan Ebû 
Kabîs dağının zirvesine mancınık kurup müminlerin emiri (F116b/1) Abdullah 
bin Zübeyr hazretlerini kuşatarak her tarafta savaşarak kuşatmaya başlayıp nice 
günler kuşatma devam edip bir gün Abdullah, Hacerülesved altında namaz için 
tekbir getirip el bağladığında mancınık rüku halinde rastgelip kıllarını kesmekle 
lanetli Haccac’ın askeri Haremullah’a girmekde iken Abdullah içeri girip validesi 
Esmâ binti Ebû Bekir Sıddık hazretine, ki lâkabı Zatünnitâkeyn’dür, yenildiğini 
(F116b/5) bildirdi ve şefkat pınarından nasihat damlaları istediğinde benim ca-
nım evladım, Haccac gibi bir zalim ve bir kâfirin emrini yerine getirmekten helâk 
toprağının altında olmak iyidir. Hemen şehadet şerbetinin suyuna kanmağa çalış 
dediğinde dışarı çıkıp keskin kılıçla cenk meydanında mücadeleye girdi ve nice 
yüz kuduz köpeği cehennem mezbahasına gönderip kendileri cennet bahçesine 
salına salına uçtular. Esma binti Sıddık’ın oğluna öğüdü zalim Haccac’ın kulağı-
na geldiğinde müminlerin emiri hazretlerinin tertemiz cesedini çarmıha gerip ta 
validesi (F116b/10) rica etmeyinceye kadar indirmeyesiniz, diyerek çavuşlarına 
emir buyurduktan sonra iki yıl ceset çarmıhta asılı kalıp Zatünnitâkeyn iki yerden 
gayret kuşağın kuşanıp erkek gibi bu uğurda sevgili evladının ölümü acısını üstün 
bir çabayla şekerden leziz hale getirmekle o tarafa iki yıl ilgi göstermeyip bir gün 
o semtten geçerken ciğer parçasını hâlâ  asılmış görüp de bu hatip minberden in-
mesin mi, dediğini  Haccac’a duyurulup, (o da) bu mertebe bile şefaattir diyerek 
indirip toprağa defnettiğinde böyle zalim zamanında mı Kâbetullah  deresinin 
kumları insan (F116b/15) kanından mercan kırıntısına döndüğünde mi âlem ba-
yındır idi?

Adalet ve insafı süsleyen padişahlarımız Osmanlı ailesininin şanı yüksek sul-
tanlarının şerefli zamanlarında Kabetullah’a taş atılmak değil Beytullah’dır di-
yerek saygı ve hürmetle mahalle mescitleri önünden bile büyük davullarla geçil-
mez. “fe’illahü hamdü ve’l-minne42” 

42 Hamd ve minnet Allah’adır.
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Veyahut
Yüce hilâfet iktidarı Abbas ailesine verildiğinde devletlerinin tantanası akla 

gelmeyecek büyük bir fitneyi uyandırıp “el-fitnetü nâ’imetü la‘inullâh min 
îkazhâ43” “Kur’an yaratılmış mıdır yoksa, öncül müdür?” diye Mu’tezile’nin 
tutucularından bir iki dinsizin hevesine uymakla Allah kullarını, imtihana çek-
ti. Öncüldür diyerek doğru yola gidenleri, kendi huzurunda idamın şiddetiyle 
katlederdi. (F117a/1) Âlimlerin büyüklerinden en mükemmel imam Ahmed bin 
Hanbelî “radiyallahu anhu”44 hazretlerini halife Me’mûn hapsetmek için götü-
rüp münazara meclisinde karar verilmeden Me’mûn dünya olayları kılıcıyla ölüp 
Mu’tasım hilâfetinin tahtı zamanında Allah’ın izniyle  işler kolaylaştığında adı 
geçen imamları münazara alanına getirip “Kelamullah yaratılmış mıdır yoksa 
öncül müdür?” diye sorduğunda o da cevabında, Allah’ın ilmi yaratılmış ise ke-
lamı da yaratılmıştır, dediğinde zebani meşrepli (F117a/5) cellatlar hazır olunup 
o mecliste o şanı yüce imamı aklını yitirinceye kadar yılan boylu kırbaçla vura-
rak işkencenin türlüsüne başladığında İslâm askerleri komutanları, âlimlere bu 
hakaret nedir, diye itaat çemberini yarayazdılar. Mu’tasım Allah’ın izniyle can 
korkusuna düştüğünde gürültüyü uzaklaştırmak için imamın başını dizine alıp 
yanaklarına gül saçmıştı. Divan ehli perişan olduktan sonra zindana (F117a/10) 
gönderip iki yıl dört ay zindana bağlı esir iken meskûn mahallerin her tarafına 
buyruklar gönderilip kırk yıla yakın bir uçtan bir uca Allah kullarını işkence et-
mekten ve öldürmekten merhametsiz cellatlara bıkkınlık gelip şehit kanlarının 
yankısı ile gök kubbe gül renkli çadıra döndüğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Allah’a şükürler olsun, padişahlarımız Âl-i Osman’ın “sebbetullâhû 

âsâs devletihüm”45 yıkılma anlarına kadar kendi zamanlarında (sadece)Hz. 
Muhammed’in şeriatına karşı vaaza başlayan Müslüman halktan (birinin) katli 
(için) değil (aynı zamand) Yahudi ve Hıristiyan (F117a/15) tayfasından bir za-
vallı gayrimüslimin şeriata göre katli gerekse İslâm kadılarından biri karar ver-
diğinde yazdığı şeriat belgesini kazasker parlak ve nurlu olan şeriata uygundur, 
diyerek sultanlık tahtının huzuruna arz edip sureti resmi yazı defterine kaydedip 
belgenin aslını arşivledikten sonra karar verilsin diyerek resmi yazı sureti gü-
venliği sağlanmayınca o zavallı kişinin öldürülmesi için çalışmak imkânsızdır. 
“fe’illâhû hamdû ve’l-minne” 

Veyahut
Abbasi halifelerinden Ebû Ca’ferüddevânekî’ye imamımız (bu) dünya(nın) 

imamı Ebû Hanîfe hazretlerinin ettiği din ve dünya öğüdünden gönlü incinip ima-
43 Fitneyi uyandırana Allah lânet etsin. (Hâdis)
44 Allah ondan razı olsun.
45 Allah devletinin temelini sabit kılsın.
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mın yanında kaza taklidi imkânsızken kazanın kabulünü önerdi. (Bu öneriyi Ebû 
Hanîfe) reddedince “e’azza billâhû te‘âlâ” o şanlı imam hazretlerini (F117b/1) 
uzun süren bir hapisle cezalandırılmasını buyurup fani devletinin veziri olan ibn 
Ebû Hubeyre adlı zalimin velinimeti olan kötü namlı efendisi görüp “Bu konuda 
bütünüyle titizlik göstermek gerekir.” diyerek kadri yüce imam hazretlerini hapis-
hanede cumadan ve cemaatten mahrum edip ve yasaklayıp ta cennet ravzasına 
yürüyene kadar salıvermeyen dinsiz zalimin zulum velvelesi âlemin dört tarafını 
tutup nice yıllar yeryüzünün sevinç yuvasından uyku ve rahatı kaldırdığında mı 
âlem (F117b/5) bayındır idi?

Veyahut
Allah’a hamd olsun, İslâm devletinin tahtını süsleyen o padişahlarımız Osmanlı 

hükümdarları, şerefli zamanlarında İmam-ı Azam “radiyallahu anhu” mezhebi-
ni canlandıran âmil âlimlerinin değil İmam-ı Azam’ın tacıdır diyerek sarığını 
kabartarak gezen ilim yoluna dahil olanlardan birine karşı söyleyen bir insanı 
âlimlere hakaret ettin diyerek katletme makamına getirirler. “fe’illâhû hamdû 
ve’l-minne”

Veyahut
Sonunda Abbasi halifesi Mu’tasım’ın veziri ve  sahebenin düşman bildiği çok 

küfürbaz bir Rafizî olan Mü’eyyidü’l-dinü’l-Alkamî, Abbasi ailesinin hakimiye-
tini içine (F117b/10) sindiremeyip velinimetine nankörlükle Hıta ve Hoten sul-
tanı Hülâgu Han’nın memleketlerini Bağdat memleketinin büyüsüne tahrik edip 
mesela derviş simalı bir tıraşsız kişiyi ikna edip başını tertemiz tıraş edip ve kendi 
hattı ile “Ey Türkistan hanlarının hanı eğer Arap, Acem ve Rum memleketlerini 
aileden kalma mülklerine kendine katmak iradesi uygun ise filan ayın birinci 
günü Tatar’ın çekirge sürüsü gibi askeri ile üzengiyi tahrik edesiniz ki Allah’ın 
izniyle kılıcın kabzasını al (F117b/15) demekten İran ve Turan’ın yürümesini 
buyurmayı bu zayıf kuldan bilesiniz, okuduktan sonra bu başı tıraş edesiniz diye 
işaret etti. Ve o belgeyi keskin iğne ile (kafasına) nakşedip saçı derviş şekline 
girinceye kadar hapsedip sonra gönderdi. Derviş Hülâgu Han’nın divanına vardı. 
Sessizce girdi ve başını tıraş ederek okutturduktan sonra baştaki yazısını gördü. 
Hülâgu Han da bu yazı üzerine cevap yazıp Bağdat’ı ömrün bitene kadar vereyim, 
dedi. Hain Alkamî de işe koyulup mesela padişahlara gerekli olan mal (F118a/1) 
hazinesidir, bu kadar asker niçin gereklidir, diye maaşlardan kesintiler yapıp ve 
ne kadar sultana ait depolanmış yiyecek varsa tüketip ve yok edip gece ve gündüz 
halifenin mizacına ve hevesine uygun tavırlar ile hainliğe başladı. Hülâgu’nun 
asker denizi serpintisi memleket sınırlarına ulaştığında emirlerin sınırından gelen 
feryatçıları doğru kendisine çekip ortadan kaldırdıktan sonra Bağdat havalisine 
gelindiğinde (F118a/5) duyulduğunda hatta Tatar yağmacılarının Bağdat’ın etra-
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fına vurdukları yağma ateşi kıvılcımı bulaşmış dumanını halife kendi görüp sor-
duğunda o hain doğruluk kisvesiyle feryad edip padişahım bayındır memleketle-
rine Hülâgu Han gibi bir imansız düşman derya misal ateş saçan askerle yönelip  
selam kapısı civarına gelinceye kadar sınırı korumakla görevli komutanlarınızdan 
feryat sesleri gelmeye, böyle nimete nankörlük eden hainleri cezalandırmak için 
idamın keskin kılıcına (F118a/10) göndermeyesiniz diyerek elinden hümayun 
belgesini alıp düşman sınır boyu kalelerini vermeyip kapanan gamlı devletlerine 
gizli haberler gönderip böyle zamanda sizin gibi hayırlı kullarının katlini emre-
den padişaha vezir olmaktan Hülâgu Han’a esir olmak iyidir, sizin gibi yiğitle-
ri katledilmekten kurtarmak için az kaldı ki baş verem, dedi. Batıl daima batıl, 
boşunadır. Ancak zor olan budur ki (vezir) hak suretinden görünüp (F118a/15) 
onları bütün olarak itaat çemberinden çıkarıp ayaklandırdığında tamamı Hülâgu 
Han’a katıldılar. Tamburun korkunç sesiyle, Hülâgu Han, Bağdat sahrasına 
yüce divanının çadırını vurduğunda kapılar kapanarak etrafında o saate bayındır 
eser kalmadı. Kırk güne yakın kuşatma esnasında ibnü’l-Alkamî Hülâgu Han 
ağzından tezkireler uydurup benim Bağdat vilayetini almaktan muradım ancak 
müminlerin emiri ile yakınlık kemeri bağlamaktır, asil oğlu Ebu Bekir’e hanlık 
haremimdeki kızımı verip aramızdaki muhabbet bağını güçlendirmektir, denil-
diğinde halife dedikleri yadigâr da inanıp çünkü hadise böyledir uygun durum 
(F118b/1) budur ki hilâfet aynası ile hanın yüce divanına varıp yüce hilâfet evine 
davet edip ziyafetler düzenleyelim, diyerek halife ve diğer devlet erkânı düğün 
alayı şeklinde altın ve mücevherle süslenip kale kapısını açtılar. İki yönde Tatar 
askerleri dizildiler. Halife iki hür şehzadesini, ki Ebu Bekir ve Abdurrahman’dır, 
isyan sancağı gibi önüne alıp hazretin yakınları ve devletin (F118b/5) velileri 
ve büyük âlimlerin ileri gelenlerinden ve felek gibi ihtişamlı komutanlarından 
kalabalık bir yıldız ve haşmetli atlı-yaya kafilesi ile Hülâgu Han’nın divanına 
niyetlenip yokluk şehri Bağdat’ın kapısından çıktılar.

        Beyt
  Ah min ‘azameti bi-gayri iyâb
  Ah min hasreti ‘ale’l-ahbâb46

ibnü’l-Alkamî mutlu ve otağın önünde sevinçliydi. Ve çadırın içine girip hür-
metle eteği öptükten sonra, hükümdarım (Hülâgu), (F118b/10) ben üzerime dü-
şeni yaptım, yani yeryüzü halifesi olan padişahı ve evladını, devlet erkânını kendi 
istekleri ile idam meydanına getirdim, verdim. Bundan sonra siz de (şimdi) size 
düşeni yaparsınz, deyince hepsi bir meydana toplanıp neye uğradıklarını bilme-
yip ferman buyrulduğunca halife cellatbaşı çadırında esir edilip gözünün önün-
46 Feryat dönüşü olmayan bu gidişten /Feryat ahbapların hasretinden
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de yoldaşları idam kılıcının azığı kılındıktan sonra halifeyi, emredilen yerde bir 
kürsü üzerine oturtup önce iki şehzadesini gözü önünde şehadet kanıyla başlarını 
yere yuvarladılar. Sonra ileri gelenlerden (F118b/15) Süleyman Şah’ı, yiğitleri 
ve devlet erkânını tek tek idam kılıcına sunup diğerlerini Tatar zalimleri göz açıp 
kapayıncaya kadar zehirli kılıcın yemi ettiler. Ve kendisi üç gün tutuklu kalıp 
karnı acıktığı için yemek istediğinde Hülâgu Han (onu) kendi otağına getirtip 
bir kürsüye oturttuğunda bir kaseyi sikkeli altın ile doldurdu. Yemek getirir gibi 
peşkir ve kaşık ile önüne koyup bir kaç gündür açsınız, buyurun diye Han iltifatta 
ısrar ettiğinde çekingen bir gülücükle (söz) bağını çözüp  türlü türlü sikkeli altın 
takımından mıdır ki misafirinize teklif (F119a/1) edersiniz, dedi. Ülkeleri fethe-
den Hülâgu Han  da beyanı açık tercüman aracılığıyla: “Ey gururlu halife, çünkü 
altının uygun olmadığı senin malumundur. Ya niçin  hazinelerini doldurup aske-
rine dağıtmadın ki kalbin kuvvetlenip askerimi mülkünün etrafından çıkaraydın 
bari mal yerine çok gıda ve hazineni tahıllarla doldurmuş olsaydın. Böyle sağlam 
kalede rahat oturup (F119a/5) yardakçılar ve dostlarından seni böyle helâk ol-
mak uçurumuna düşmeye engel olurlardı, diyerek azarladıktan sonra idam mey-
danında toprağa ve kana bulaştırmak için ferman çıkarıldığında İlhanı’nın kılıcı 
Abbas ailesinin kanıyla kırmızı ile boyanması uygun değildir diye halifeyi bir 
çuval içine koyup çiğnenecek keçe gibi Tatar rezillerinin sağ ve solundan tekme 
ile helâk ettiler. “Fesubhânü’l-Muzillü’l-Mu‘izz ta‘âlâ şânehu47” Halife, ilahî ga-
zapla ayaklar altına alındıktan sonra (F119a/10) Bağdat şehri, ki beldelerin ha-
yırlısı olarak sevinç direkleri üzerine kurulmuş iken, şiddet ateşiyle dolu sayısız 
askerden yerle bir olup hilâfet sarayının hareminde gün görmemiş nazlı, yasemin 
misali beyaz göğüslü iffetli kadınlar, bir alay Tatar rezili çadırlarında, sokaklarda 
ırzlarına geçilmesinin dışında Bağdat’ın merkezinde üç yüz yetmiş bin insan düş-
manın kılıcıyla öldürülüp Çin’in sınırlarından Bağdat kapısına geldiğinde İran ve 
Turan memleketlerinde hesaplı sözlerin ölçüsünce (F119a/15) dışarıda taşkınlık 
kılıcıyla kesilen sayısız ümmetin kellelerinden yeryüzü bozulmuş bostana dön-
düğünde mi âlem bayındır idi?

Veyahut
Allah’ın izniyle Alkamî dedikleri geberesice hain vezir velinimetine ettiği ha-

inlik kıyamete kadar zamanın sayfalarına yazılıp yüzü karardı ve (kötü) şöhret 
buldu. Söylenmek istenenler tamamlandıktan sonra ilk anlaşma(da söz verilen-
ler) üzerine Bağdat hükümetine yarlıg istendiğinden İlhanı (Hülâgu Han) divan 
toplayıp o kötü huylu haine seslenerek dedi ki: Sen ataların bu hanedanın ihsa-
nıyla beslenip ve sınırsız bir nimet önüne getirilmişken ve bizimle eski bir tanı-
şıklığın yokken halifenin babadan kalmış mülklerini (F119b/1) deniz gibi çoşkun 
askerimizin ayaklar altına aldırıp bu kadar yüz bin kere benim gibi bir imansız 

47 Muzil (zillete düşüren) ve Muiz (itibarını yükselten) olan Allah’ı tenzih ederim.
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elinden böyle idamın şiddetiyle katlettiren senin gibi hainden ne hayır umulur. 
Eğer sana önceden söz verilmemiş olsaydı, senin sözünü yerine getirmeni, kılıcın 
diline havale ederdim, dediğinde divanda olan Tatar ve Moğol hepsi birer birer 
(F119b/5) ibn Alkamî’nin yüzüne tükürüp türlü azarlama ve hakaretten sonra 
cümlenin şefaatiyle Bağdat subaşısına ases olsun, eğer tiksindirirse katledilsin 
diyerek yarlık verelip aseslik unvanıyla rütbe verilip ömrünü süsledikten sonra 
helak mezarında yok oldu. Allah, ibn Alkamî’ye lanet etsin.

Veyahut
Fâtîmiye halifeleri adıyla bilinen Übeydoğullarından Hakim-i bi’emrullâh 

dedikleri kalbi bozuk zalim hakimin zamanında insanların hatırını saymaz, 
(F119b/10) kanunu fesat çıkaran ve zulmedeci, karar verici olup mesela çoğun-
luk günlerde bizzat kendi Mısır sokağının fiyatlarını denetlemek için bir büyük 
eşek heykeli vardı. Hilâfet işareti ile ona atlı olup katran ve ziftten yapılmış mi-
nare şeklinde d azâları büyük bir Arabı vardı. Yanına alıp devlet erkânı ve yüksek 
rütbeli vezirleri önüne düşerlerdi. Her bakkâlın terazisi eksik çıksa, büyük ceza 
verirdi, yani o dertliyi kendi (F119b/15) gözünün önünde herkesin huzurunda 
meydana yatırıp Allah korusun, o uzun ve  iri vücutlu ifrit simalı lanetli Araba 
livata ettirirdi. O mazlumun ve ve o lanetlinin yaptığı işten haz alır ve sevinirdi. 
Artık küfrü dursun, böyle ısrarcı kararlarından mutlu olan hayasız Firavun zama-
nında mı âlem bayındır idi?

Veyahut
Padişahlık tahtı Harzem şahı Mehmed Han’la şereflendiğinde sapkınlık de-

nizinde bulunan Cengiz Han tarafından gelen tüccarlar güya sıkıntı çekmekle 
Tatarın sayısız askerleri ile kan döken Cengiz’in İran ve Turan memleketlerine 
ateş denizi gibi yürüyüp Sultan  (F120a/1) Mehmed her ne kadar karşılık verdiy-
se de bozguna uğradı. Sonunda kendisi, ailesi ve validesi Vâhil binti Umûmen 
harem dairesinin hasekileri ile akıla sığmaz altın ve mücevher hazineleri ile Tatar 
yağmacıları eline düşüp Harzem Şah’ın engin memleketlerindeki devlet görev-
lileri kılıçtan geçip camiler ve mescitler hayvan ahırı ve İslâm âlimleri ve büyük 
şeyhleri tümüyle Tatar rezilleri itlerine (F120a/5) hizmetkâr oldular. Doğudan 
ve batıya ruhsuz takımından (ve) kadınlardan başka kimse kalmamıştı. Meğer 
Rabbülâlemin’in iradesi o muratsızların da helâk azığı olmasına ilişmiş, bu sırada 
kan dökücü Tatarlar bir zayıf kadını öldürmekle korkuttuklarında o zayıf kadın 
yalvarıp aman elimde çok pahalı, irice bir inci vardı, senden korkup yutmuştum, 
biraz bekle çıksın, onu al ve beni özgür bırak dediğinde merhametsiz (F120a/10) 
Tatar da o zayıfın o an göğsünü kahır hançeri ile yarıp o büyük inciyi bulduğun-
da Tatarın iğrenç bölüğü duyup bu diyar kadınlarının karnında büyükçe inciler 
bitermiş diyerek o gün akşama kadar yirmi binden fazla günahsız zayıfın canlı 
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göğsünü yardılar. Asla yokmuş deyinceye kadar İran ve Turan şehirlerinde kadın 
cinsinden eser kalmayıp âlemin sahrası mezbahaya döndüğünde mi âlem bayın-
dır idi?

Veyahut48

(F120a/15) Mısır memkeleti tahtına (F120a/15) oturanlardan  Çerkes Sultan 
Kayıtbay’ın varisi Melikünnasr Muhammed zamanında fesat pazarı itibarlı oldu-
ğu ve kendisi fuhuşun ortaya çıkmasından dolayı sevinci kemâle erdiği için mesela 
nerede bir taze genç kız dikkatini çekse ve nazlı çekingen bir güzel işitse zora getirip 
safa perdesinin tahtında kucakladıktan sonra o nazlı ve nezik bedenin gümüş rengi 
baldırlarını körpecik kollarını sıkıca bağlayıp

Beyit
  Zi Çerkes-âmâde ve ğâret o-kes kerde
(F120a/20)  Dü berg-i gül behem âverde nâm kes kerde49

diyerek nazım ipine çektikleri kutlu keskin bir bıçak ile etrafından öpüp çı-
karıp bir köşeye asardı. Hatta bu manada (F120b/1)  evin köşesine bir ip çekip 
kebap demiri gibi ipe dizmişti. Çok akıllı melek bir akıllı annesi vardı. Bu aşk 
fitnesinin [hastası?] olmakla [zâlimce] emirlerinden vazgeçeydi diye feleğin ay-
nasında benzeri görülmemiş bir melek yüzlü ay, cihanı gösteren bir cariye bulup  
güzelliğin aşırılığından başka güzel sözler ile seçkin ve lâtif şiir ve inşa ile yük-
seltmekle (F120b/5)  beş bin altını satın alıp nice bin süs ve mücevherle süsleyip 
hediye olsun diye oğlunun yatağına gönderip saray perdesine getirdiklerinde o 
zevksiz cahil kesinlikle böyle bir nimete kavuşmayı değersiz bulup önce kasrın 
kapısına sağlam bir engel koyup sonra o bedeni nazik fidan ve çıplak gülün et-
rafını bağladı ve günahkâr eline bir keskin ustura alıp letafet bağının goncasının 
taze gül yaprağı gibi derisini nazik teninden (ayırmak için) (F120b/10) yüzmeye 
başladı. O iffetli kadın istemsizce feryada başlayıp cigerini yakan ahından dağlar 
yarıldı ama o merhametsiz ve dinsize bir keder ve sıkıntı gelmedi. Kasrın kapısı 
sağlam olduğu için yıkamadılar. Annesi dua nağmesi çekip yalvarırım ciğerimin 
köşesi, onun yerine beni öldürüp o zayıf kızı serbest bırak dediyse de, çare ol-
madı. Tümüyle rahat bir biçimde o mazlumun derisini yüzüp Mısır’ın talihsiz  
(F120b/15)  tahtındaki yastıklarının kılıfından çıkardıklarını derisine doldurdu ve 
zümrütlerle süslenmiş elbiseler giydirdi. Sonra kapısını açıp cellatlarını çağırdı. 
İçinizde böyle eli çabuk usta varsa gelsin buraya diyerek gösterdi. Cellatlar bece-
48 Memlük sultanı Kayıtbay’ın varisi Melikünnasr Muhammed’in kıssasının anlatıldığı bu bölüm sadece F ve S 

nüshalarında yer almaktadır. B’de yoktur.
49 Ne güzel Çerkes geldi ve yağmacı oldu
 İki gül yaprağı getirdi ve namı yürüdü
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riksizlik ve kusurlarını itiraf ederken kendisi bundan övünç duydu. Buna benzer 
bin türlü fesatlık olup böyle ciğeri delip geçen öğütler vermeyi alışkanlık edinen 
merhametsiz zalim zamanında mı âlem bayındırdı?

Kıssadan Hisse
Ey âlemin padişahı! Hz. Âdem zamanından bu ana gelinceye (kadar) her günü 

anlatsam, her birinde dinlemesi bıkkınlığa sebep olan bir büyük vaka (F121a/1) 
meydana gelmiştir. Bu anlatılanların sonunda geçen belli olmakla geçmiş vakalar 
da açığa çıkmaz. Bu sayfalarda yazılmış olan vakalar ve felâketler her yüzyılda 
reayanın fesatlık niyetinden meydana gelmiştir. Padişahların bu konuda sorum-
luluğu yoktur. Nitekim âlemlerin Rabbi deliller denizi olan  Kur’ân’da buyur-
muştur: “İnna’llâhe lâ yügayyiru mâbekûm hattâ (F121a/5) yügayyiru  ve ammâ 
bâ-nefsihüm”50 hemen âlemin padişahı dergâhında emirlerin önemi budur ki da-
ima resullerin seyyidi “sallallâhu ta‘âlâ  aleyhi ve’s-sellem” şeriatinin sağlam 
ipine sımsıkı yapışıp uygunu (işe) yetenekli olana yönelip özellikle şeriat sec-
cadesine hizmete atanacak kadıların şeriatla hüküm verenler olmakla liyâkatını 
yoklayıp görevlendirirseniz, diye devletin vekillerine ferman etmektir. Zira 
Osmanlı Devleti başından beri şeriate (F121a/10) uymakla böyle yükselmiştir. 
Kiyhumers’in saltanatı zamanından bu ana gelinceye kadar Osmanlı ailesinin pa-
dişahları gibi şerefli şeriate uymak üzere hüküm çıkarılmamıştır. Osmanlı ailesi-
nin yüce sultanlarının her emirde yazılan maddeyi sekiz kere şeriate uygun olup 
olmadığını (anlamak için) denetlemesi, kanunlarıdır. Mademki Osmanlı devlet 
dairesinin kapısı temeli şeriata uymak üzerine kurulmuştur; Allah’ın izniyle, kı-
yamete kadar felâketler baş göstermez.

Veyahut
  În-ân esâs-nîst ki kerded halel-pezîr
(F121a/15)  Lev busseti’l-cibâlü lev inşakkati’s-semâ’ü51

diyerek hikmetli sözlerine son verdiğinde padişah hazretleri,  Hz. Zü’l-karneyn’e 
doğru hitap ederek: “Ey daima başarılı hükümdar! Hikmet dolu sözleriniz aklım-
daki karışıklık tozunu tümüyle giderip bizi oturduğumuz yerde neşelendirmiştir. 
Ve bir an sözlerinizi duymak rahatlığıyla endişeli gönlümüz memnuniyet derece-
sine yükselmiştir. Fakat âlemin bahtlısının söylediği her padişah zamanında mey-
dana gelen fitne ve fesatlık vakalarıdır. Oldukça özetleyerek anılmakla anlatılan-
lardan faydalanmayıp her fitnenin sebebi ve açıklaması nedir, (F121b/1) bilinme-
di. O anlatılan olaylar ve sebeplerden ne yönde sakınmak gerektiğinin bilinmesi 
50 Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. (innallâhe lâ yugay-

yiru mâ bi kavmin hattâ yugayyirû mâ bi enfusihim) (Kur’an, Ra’d 13:11)
51 Bu temeller zarara uğradığı zaman
 Dağlar parçalanır (Kur’ân, Rahmân 56:5) gökler yarılır (Kur’ân, A’râf 7:163)



105

H Â B - N Â ME - İ  V E Y S Î

için rica olunur ki bu zahmet külfetinin kötülüğünden kaçınmayıp her kıssadan 
açıklamanın ve anlatılan konunun ne olduğunun yazıya çekmeye gayret edesiniz 
dediğinden İskender-i Zülkarneyn hazretleri de yüzlerini (F121b/5) bu aciz kul 
bela vadisinin başı dönmüş Kays’ı, sabahı Leylaların Mecnun’u Veysî tarafına 
çevirip bu hayırlı ve eşi olmayan duacı, bende ve bendezade Veysî, ömür serma-
yesini ilim ve irfan eğitimine sarfetmiş kulunuz, anlatılan ibret dolu kıssaların 
aslını ve faslını bilir, emir verilirse, başlıklar halinde (F121b/15)  bu hikâyelerin 
mücevherlerini yazı ipine çekip yüce tahtınızın ayağına serpmek canına minnet, 
belki kendisine mutluluk sermayesidir, derken sabah horozunun sesi âlemi uyan-
dırıp mertebe (F121b/20) meclisinde kaldı. Kalem incâ-resîd ve ser-şikest52.

52 Kalem kaydını tamamladı ve ucu kırıldı.





107

BİBLİYOGRAFYA
ALTUN, Mustafa (2004), “Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme”, 1. 
Akademik Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Temmuz 2004, sayı 21, s.79-91.
ARSLANTÜRK, Zeki (1997), 2. Naima’ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum 
Yapısı, Ayışığı Kitapları, İstanbul.
AYVERDİ, İlhan (2005), 3. Misalli Büyük Türkçe Sözlük (3 Cilt), Kubbealtı Neşriyatı, 
İstanbul.
ATILGAN, Yusuf (2010), 4. Anayurt Oteli, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (ilk baskısı 
1973).
ATİK, Kayhan (2000), “XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki 5. 
Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler”, Bilig,14/Yaz, 2000.
BİLGEGİL, Kaya (1984) , 6. Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
BİLKAN, Ali Fuat (2002), 7. Hayri-name’ye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce 
Hayatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
ÇOŞKUN, Menderes  (2004) “Son Klasik Dönem-Nesir”, 8. Türk Dünyası Edebiyat 
Tarihi, V,  Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s. 552-590.
DEMİR, Nurettin-YILMAZ, Emine (2002), “Osmanlı Türkçesi”, 9. Türkler, Yeni 
Türkiye Yayınları, c. 11, s.475-488.
DERYAN, Hayriye (1961), 10. Habnâme-i Veysî, Yayınlanmamış Lisans Tezi (1960-61), 
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi, numara: T.571.
DEVELİ, Hayati (1995), 11. Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda 
Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara
DEVELİ, Hayati (2008), 12. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yayınları, İstanbul
DEVELLİOĞLU, Ferit (2000), 13. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın 
Kitabevi, Ankara
DUMAN, Musa (1987),14.  Yapıları ve Kullanılışları Bakımından Arapça ve Farsça 
Tamlamalar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Ebebiyatı 
Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
DUMAN, Musa (1995), 15. Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses 
Değişmeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları,  Ankara.
ERGÜZEL, M. Mehdi (2009), 16. İbn-i Nasuh Paşa-Pars-Nâme, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara
HOCA, Fazıl (2002), 17. Veysi Divanı Tahlili, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
KABAKLI, Ahmet (2000), 18. Türk Edebiyatı I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 
İstanbul.
KAFADAR, Cemal (2009), 19. Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken, Metis Yayınları, 



H Â B - N Â ME - İ  V E Y S Î

108

İstanbul.
KÖKSAL, Fatih (2011), “XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir” (Yekta M.A 20. 
SARAÇ.- Muhsin MACİT (Editörler), XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, yayın no: 1370, s.122-144.
MEHMED SÜREYYA (1996), 21. Sicill-i Osmanî, (Hazırlayan: Nuri Akbayar, Aktaran: 
Seyit Ali Kahraman), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
ÖZGÜL, M. Kayahan (2004), 22. Türk Edebiyatında Siyasi Rüyalar, Hece Yayınları, 
İstanbul.
ÖZKAN, Mustafa-TÖREN, Hatice (2008),23.  Osmanlı Türkçesi I, 3F Yayınevi, 
İstanbul.
ÖZTÜRK, Nuran (1997), 24. Siyer Türü ve Siyer-i Veysi (Dürretü`t-tac fi sireti 
sahibi`l-mi`rac), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi.
REDHOUSE, James. (1987),  25. A Turkish and English Lexicon, Libraire du Liban, 
Beirut, 3. Basım, Third impression.

26. SALIMZYANOVA, F.A. (1976), 26. Veysi-Hab-name (Kniga Snovideniya), Nauka, 
Moskva,
STEINGASS, Francis Joseph (1992), 27. A Comprehensive Persian-English Dictionary, 
Asian Educational Services,
ŞEMSEDDIN SAMİ (1987), 28. Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul.
ŞENSOY, Saadet (1995), 29. Veysi (Üveys b. Muhammed el-Alaşehri) ve Eseri 
“Merace`l-Bahreyn”in Tahkiki, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ-KARTAL, Ahmet (2004), 30. Üniversiteler İçin Eski Türk 
Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
TIETZE, Andreas (2002), 31. Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı (A-E),  
Simurg Kitabevi, İstanbul, cilt 1.
TİMURTAŞ, Faruk K. (1983), 32. Osmanlı Türkçesi Grameri III, Umur Reklâmcılık 
ve Matbaacılık, İstanbul.
TOSKA, Zehra (1985), 33. Veysi Divanı: Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TULUM, Mertol (2002), “XVII ve XVIII. Yüzyıllarda İstanbul Türkçesi: Sesler ve 34. 
Uyumlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, c. 11, s.489-
508.
TULUM, Mertol (2008), 35. Sûrnâme (Vehbi), Kabalcı Yayınları, İstanbul.
TUNÇ, A. Şen (2008), 36. The Dream of 17th Century Ottoman Intellectual: Veysi 
and His Habname, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi.
ÜNVER, İsmail (2000), “İskender (Edebiyat)”, 37. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 22, s. 
557-559.



109

H Â B - N Â ME - İ  V E Y S Î

YELTEN, Muhammet (2005), “Pars-Nâme’deki Ki’li Birleşik Cümleler Üzerine”, 38. 
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 2, sayı 4, Aralık 2005, s.45-56.

İnternet Siteleri:
http://www.archive.org
http://babel.hathitrust.org/
http://www.dilbilimi.net/osmanli_arastirmalari.htm
http://www.lextutor.ca/concordancers/text_concord/
http://www.yazmalar.gov.tr/

Bilgisayar Uygulamaları
Cibakaya 2.3 (Prof.Dr. Ceval Kaya) (Dizin Programı)
Mürşid 5.0 (Turan Yazılım) (İslâmî Kaynaklar Programı)



.



 
111 

 

 

Dizin Sözlük 
 
 

åb-dår (F) Zehirli su. 
 a. (f118b/16) 
 [=1] 
åb-dest (F) Abdest. 
 a.+(ab+dest+al+) (f116a/3) 
 [=1] 
åbå (A) Atalar, cetler. 
 a. (f113b/13) 
 [=1] 
åbådån (F) Bayındır 
 a. (f109a/12), (f109a/16), 

(f114a/20) 
 a.+(mamur+u+abadan) (f109b/10), 

(f109b/18), (f109b/2), (f109b/5), 
(f110a/11), (f110a/2), (f110b/14), 
(f111a/20), (f111a/6), (f111b/16), 
(f112a/9), (f112b/11), (f112b/21), 
(f112b/4), (f113a/20), (f113a/6), 
(f113b/15), (f113b/8), (f114a/6), 
(f114b/20), (f114b/6), (f115a/7), 
(f115b/13), (f115b/20), (f115b/3), 
(f116a/15), (f116b/15), (f116a/7), 
(f117a/12), (f117b/5), (f119a/16), 
(f119b/18), (f120a/14), (f120b/20) 

 a.+(mamur+u+abadan+ol+) 
(f109a/21) 

 [=38] 
åbådån™ (A) Bayındırlık. 
 a. (f118a/17) 
 [=1] 
‘Abbås (A) Abbasi ailesinden olan. 
 a. (f117b/9), (f119a/7) 
 a.+a (f116b/18) 
 [=3] 
‘Abbåsi (A) Abbasi ailesine ait. 
 a. (f117a/19) 
 a.+niñ (f117b/8) 
 [=2] 
‘abd (A) Kul. 
 a. (f117b/15), (f121b/5) 
 [=2] 
‘Abdullåh (A) Hz. Ebu Bekir'in torunu, onun 

kızı Esma'nın oğlu. bkz. ‘Abdullah 
ibn Zübeyr 

 a. (f116b/2), (f116b/3) 
 [=2] 

‘Abdullah ibn Zübeyr (A) Hz. Ebu Bekir'in 
torunu, onun kızı Esma'nın oğlu. bkz. 
‘Abdullah 

 a. (f116b/1) 
 [=1] 
‘Abdu'r-raπmån (A) Abbasi halifesinin oğlu. 
 a.+dur (f118b/4) 
 [=1] 
ac Yemek yememiş olan, tok karşıtı. 
 a.+sız (f118b/20) 
 [=1] 
‘Acem (A) İran ülkesi, Acemistan. 
 a. (f117b/13) 
 [=1] 
‘ac™b (A) Çok tuhaf, garip, şaşırtıcı. 
 a. (f111a/2) 
 [=1] 
‘åciz (A.) Güçsüz, zayıf. 
 a.+(aciz+kal+) (f111b/11) 
 a.+i (f112a/4) 
 [=2] 
‘acz (A) Yetersiz. 
 a. (f120b/18) 
 [=1] 
aç- Kapalı durumdan çıkarmak. 
 a.-dılar (f118b/3) 
 a.-up (f120b/17) 
 [=2] 
‘Åd  (A) Âd kavmi. 
 a. (f110a/12), (f112a/14) 
 a.+a (f110b/15) 
 [=3] 
a‘då: (A) Düşmanlar. 
 a. (f107b/10), (f108b/19) 
 [=2] 
‘aded (A) Sayı. 
 a.+ini (f116a/19) 
 [=1] 
Ådem (A) 1. Hz. Âdem peygamber. 

(f120b/21) 2. İnsan. (f110b/18) 
 a. (f109b/10), (f109b/14), (f109b/2), 

(f116b/14), (f118b/7), (f119a/13) 
 a.+den (f120b/21) 
 a.+e (f109b/7) 
 a.+i (f117b/8) 
 a.+iz (f110b/18) 
 a.+ler (f110b/5) 
 [=11] 
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ådem™ (A) İnsana, insanoğluna ait. 
 a. (f119b/1) 
 a.+den (f110a/2), (f112b/20), 

(f112b/4) 
 [=4] 
‘ådet (A) Alışkanlık haline getirmek. 
 a.+(adet+it+) (f120b/19) 
 [=1] 
‘Åd™ (A) Åd kavmine ait 
 a. (f110b/12) 
 [=1] 
‘adl (A) Adalet. 
 a. (f109a/13), (f116b/16) 
 a.+(adl+u+dad) (f108b/13), 

(f108b/8), (f109a/9) 
 [=5] 
‘adl-åy™n (F) Âdalet gösteren, âdil. 
 a. (f107b/2) 
 [=1] 
‘Adn (A) Cennet. 
 a. (f113b/10) 
 [=1] 
‘Adnån™ (A) Adnan'a ait. 
 a. (f113b/10) 
 [=1] 
åf-tåb (F) Güneş. 
 a. (f107b/15) 
 [=1] 
åf-tåb-vår (F) Güneş gibi. 
 a. (f108a/10) 
 [=1] 
åfer™n (F) Beğenme, takdir duygularını 

anlatmak için kulanılır. 
 a. (f115b/18) 
 [=1] 
‘af™fe (A) İffetli, namuslu kadın. 
 a. (f120b/10) 
 [=1] 
åfitåb (F) Güneş. bkz. åf-tåb 
 a. (f111b/18) 
 [=1] 
ågeşte (F) Bulaşmış, bulanmış. 
 a.+(ageşte+it+) (f110a/1) 
 [=1] 
a#ayån (Türkçe ağa'nın Farsça kurala göre 

çokluk şekli) Ağalar. 
 a. (f108a/15) 
 [=1] 
a#ız Bir kimseyi kandırmak için 

uydurmak. 
 a.+ından(a#zından+peyda+it+) 

(f118a/18) 
 [=1] 

a#lå¬ (A) Kilitli. 
 a. (f112b/17) 
 [=1] 
å#uşte (F) Bulaştırılmış. 
 a.+(a#uşte+ol+) (f119a/6) 
 [=1] 
åh Ah, yazık. 
 a. (f120b/11) 
 a.+(ah+çek+) (f108b/10) 
 [=2] 
ahåli (A) Halk. 
 a.+si (f113b/11) 
 [=1] 
‘ahd (A) Yemin, and. 
 a. (f112b/16), (f113a/21), 

(f119a/18) 
 [=3] 
åhen-p¥ş (F) Demir kuşanmış, zırh giymiş. 
 a. (f111b/1) 
 [=1] 
åøirü'l-emr (A) İşin sonunda, nihayet. 
 a. (f109b/21), (f110a/6), (f110b/3), 

(f111b/7), (f120a/1) 
 [=5] 
åøirü'z-zamån (A) Bu dünyanın sonunun 

yaklaştığı zaman bölümü. 
 a.+ı (f109a/13) 
 [=1] 
aπkåm (A) Emirler, hükümler. 
 a. (f121a/11) 
 [=1] 
Aπmed Øan™  Osmanlı padişahı I. Ahmet bkz. 

Aπmed Øan bin  Muπammed Øan 
a. (f108a/13) 

 [=1] 
Aπmed Øan bin  Muπammed Øan Osmanlı 

padişahı I. Ahmet bkz. Aπmed Øan™ 
 a. (f107b/17) 
 [=1] 
Aπmed Hz. Muhammed. 

a.+den (f115b/1) 
Aπmed ibni ∏anbel™ (A) Hanbeli mezhebinin 

kurucusu. 
 a. (f117a/1) 
 [=1] 
aøşam Akşam. 
 a.+a (f120a/12) 
 [=1] 
åø¥r (F) Ahır. 
 a. (f120a/4) 
 [=1] 
aπvål (A) Haller, durumlar. 
 a. (f107b/19), (f108a/1) 
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 a.+imi (f108b/3) 
 [=3] 
aø√ (A) Almak, alış. 
 a.+(ahz+it) (f109b/21) 
 a.+(ahz+it+) (f113a/14) 
 a.+(ahz+ol+) (f114a/16) 
 [=3] 
aπzån (A) Kederler, sıkıntılar. 
 a.+ı (f115b/2) 
 [=1] 
a¬ Beyaz. 
 a. (f115b/18) 
 [=1] 
‘a¬ab (A) Arkası sıra. 
 a. +larınca(f108a/9) 
 [=1] 
a¬beπu'l-få¯ile (A) Faziletlilerin en çirkini. 
 a. (f115b/11) 
 [=1] 
‘a¬d (A) 1. Sözleşme. 2. Düzenleme. 
 a. (f109a/12) 
 a.+(akd+olun+) (f117a/2) 
 [=2] 
‘å¬ıbet (A) Sonunda. 
 a. (f112a/2) 
 [=1] 
‘a¬™le (A) Her şeyiyle mükemmel. 
 a. (f120b/1) 
 [=1] 
‘å¬ile (A) Akıllı (kadın). 
 a. (f120b/1) 
 [=2] 
‘a¬l (A) Akıl. 
 a.+a (akla+sıgmaz) (f120a/2) 
 a.+dan (akıldan+sakıt+olun+) 

(f117a/6) 
 [=2] 
a¬rabå (A) Aralarında kan bağı olan 

kimseler. 
 a.+sından (f113b/4) 
 [=1] 
akreb (A) En yakın. 
 a. (f111a/12), (f111a/14) 
 a.+im (f111a/14) 
 [=3] 
a¬ribå (A) Akrabalar. bkz. akraba. 
 a.+ñızdan (f111a/12) 
 [=1] 
‘aks (A) Yankı. 
 a. (f117a/11) 
 [=1] 
‘a¬¥r (A) Kuduz. 
 a.+ı (f116b/8) 

 [=1] 
a¬vål (A) Sözler. 
 a. (f111a/16) 
 [=1]  
al Kırmızı. 

a.(f117b/15) 
 [=1] 
ål (A) Hanedan, sülâle.  
 a. (f107b/9), (f108a/12), (f110b/14), 

(f114b/19), (f115b/1), (f116b/16), 
(f116b/18), (f117a/13), (f117b/9), 
(f119a/7), (f119b/9), (f120a/9), 
(f121a/11), (f121a/12) 

 [=15] 
Ål-i ‘O§mån (F) Osmanlı hanedanı. 
 a. (f108a/12), (f116b/16), 

(f117a/13), (f121a/11), (f121a/12) 
(f115b/4) 

 [=6] 
Ål-i ‘Ubeyd (A) İsmailiye mezhebi imamı 

Ubeydullah'ın soyundan gelenler. 
 u.+den (f119b/9) 
 [=1] 
al- 1. Elde etmek. (f115b/1) 2. İbadetten 

önce usülüne uygun yıkanarak 
temizlenmek. (f116a/4) 3. Çekmek. 
(f117a/9) 4. Önüne geçmek.  
(f118b/4) 5. Bulundurmak. 
(f119b/13) 6. (Birinden) sağlamak. 
(f118a/10) 

 a.-dılar(ab+dest+al+) (f116a/4) 
 a.-dım (f115b/1) 
 a.-up (f120b/9) 
 a.-up (başını+zanusına+al+) (f117a/9) 
 a.-up (hatt+ı+hümayun+al+) 

(f118a/10) 
 a.-up(öñüne+al+) (f118b/4) 
 a.-up(yanına+al+) (f119b/13) 
 [=7] 
a‘lå (A) En yüksek. 

a. (f120a/11) 
a. +ya (f121b/16) 
[=2] 

‘alå (A) Yükseklik, yücelik. 
 a. (f119a/19) 
 [=21] 
‘alå¬a (A) İlgi, bağ. 
 a. (f109b/12) 
 [=1] 
‘alåmet (A) İşaret, belirti. 
 a.+(alamet+ol+) (f112a/17) 
 [=1] 
alay (Yun) Kalabalık, topluluk. 
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 a. (f108a/14), (f108a/14), 
(f110b/16), (f111b/3), (f111b/3), 
(f119a/12) 

 a.+ı (f118b/2) 
 [=7] 
‘alef (A) Hayvan yemi. 
 a.+(alef+eyle+) (f118b/16) 
 a.+(alef+ol+) (f114b/10), (f120a/6) 
 [=3] 
‘ålem (A) Yeryüzü, dünya 
 a. (f107b/11), (f108a/14), 

(f108b/12), (f108b/15), (f108b/4), 
(f109a/11), (f109a/15), (f109a/16), 
(f109a/20), (f109b/1), (f109b/10), 
(f109b/11), (f109b/17), (f109b/2), 
(f109b/5), (f110a/11), (f110a/3), 
(f110b/14), (f111a/20), (f111a/6), 
(f112a/8), (f112b/11), (f112b/21), 
(f112b/4), (f113a/20), (f113a/21), 
(f113a/6), (f113b/15), (f113b/15), 
(f113b/2), (f113b/8), (f114a/10), 
(f114a/19), (f114a/6), (f114b/18), 
(f114b/20), (f114b/6), (f115a/3), 
(f115a/7), (f115b/13), (f115b/20), 
(f115b/3), (f116a/15), (f116b/15), 
(f116a/7), (f117a/12), (f117b/4), 
(f118b/4), (f119a/10), (f119a/16), 
(f119b/18), (f120a/14), (f120a/14), 
(f120b/20), (f120b/21), (f121a/4) 

 a.+de (f113a/3), (f114a/21) 
 a.+den (f107b/7), (f109b/14), 

(f110a/5) 
 a.+e (f111a/17), (f112a/7) 
 a.+i (f108a/21), (f117b/4), 

(f121b/19) 
 a.+iñ (f108b/6), (f121a/19) 
 [=68] 
‘ålem-efråz (F) Bayrak kaldıran. bkz. ‘ålem-

ifråz  
 a.+(alem+efraz+ol+) (f111b/22) 
 [=1] 
‘ålem-g™r (F) Cihanı tutan, zapteden. 
 a.+(safa+bahş+u+alem+gir+ol+) 

(f112a/14) 
 [=1] 
‘ålem-ifråz (F) Bayrak kaldıran. bkz. ‘ålem-

efråz  
 a. (f113b/9), (f114b/20) 
 a.+(alem+ifraz+ol+) (f113b/2) 
 [=3] 
‘alemiyån (F) İnsanlar, bütün dünya halkı. 
 a. (f111a/6) 
 [=1] 

‘ålem-penåh (F) (Padişahlar için kullanılır.) 
Herkesin güvenle sığınacağı yer. 

 a. (f109a/13) 
 [=1] 
‘ale't-taπ¬™¬ (A) Muhakkak surette, besbelli. 
 a. (f112b/18) 
 [=1] 
‘al™ (A) Yüksek, yüce. bkz. ‘aliyye 

a. (f112a/11) 
[=1] 

‘Al™ (A) Hz. Ali, Hz. Muhammed'in 
amcasının oğlu. bkz. ‘Al™ bin Eb¥ 
Êålib, ‘Aliyyü'l-Murta≥a 

 a. (f114b/19), (f114b/19) 
 [=2] 
‘Al™ bin Eb¥ Êålib Hz. Ali, Hz. 

Muhammed'in amcasının oğlu. bkz. 
‘Al™, ‘Aliyyü'l-Murta≥a 

 a.+den (f114b/15) 
 [=1] 
‘ål™-menzilet (F) Yüksek rütbeli. 
 a. (f119b/13) 
 [=1] 
‘ål™-şån (F) Şanı ve şerefi büyük. 
 a. (f116b/16) 
 [=1] 
‘aliyü'l-¬adr (A) Değeri yüksek. 
 a.+iñ (f117b/2) 
 [=1] 
‘aliyye (A) (‘al™'nin müennesi)Yüksek, yüce. 

bkz. ‘al™ 
 a. (f108b/20), (f114b/6), (f121a/9) 
 [=3] 
‘Aliyyü'l-Murta≥a (A) Hz. Ali, Hz. 

Muhammed'in amcasının oğlu. 
Seçilmiş, beğenilmiş Ali. bkz. ‘Al™, 
‘Al™ bin Eb¥ Êålib,  

 a. (f114b/7), (f115a/10) 
 [=2] 
‘Al¬åm™ (A) Abbasi halifesi Mutasım'ın hain 

veziri. bkz. İbnü'l-‘Alkåm™, 
Mü’eyyidü'd-d™nü'l-‘Al¬am™ 

 a. (f117b/21) 
 [=1] 
Allåh (A) Her şeyin yaratıcısı olan tek ve 

mutlak varlık, Tanrı. 
 a.+ıñ (f117a/4) 
 [=1] 
Allåhu Te‘ålå (A) Yüce Allah, ulu Allah.  
 a. +ya (f117a/13) 
 [=1] 
alt 1. Bir şeyin aşağısında bulunan yer. 
 a.+ına (f109a/4), (f112a/19) 
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 a.+ında (f116b/2) 
 [=3] 
altı Beşten sonra yediden önce gelen sayıyın 

adı. 
 a. (f114a/17) 
 [=1] 
altun Altın. 
 a. (f118b/18) 
 a. +a(f120b/5) 
 [=2] 
ål¥d (F) Bulaşmış, bulaşan. bkz. ål¥d 
 a. (f114a/14) 
 [=1] 
ål¥de (F) Bulaşmış, bulaşan. bkz. ål¥de 
 a. (f112a/6) 
 a.+(alude+ol+) (f114a/12) 
 [=2] 
åmåde (F) Hazır.  
 a.+(amade+it+) (f109a/11) 
 [=1] 
‘amåme (A) Sarık. 

a. (f116a/4) 
 [=2] 
a‘måme (A) Amcalar. 
 a. (f113b/17) 
 [=2] 
aman Kurtulmak. 
 a.+(aman+bul+) (f109b/1) 
 [=1] 
‘amele (A) İşçi, ırgat. 
 a. (f112a/12) 
 [=1] 
‘åmil™n (A) Amel edenler, işleyen kimseler. 
 a. (ulema+i+amilin) (f117b/6) 
 [=1] 
ammå (A) Fakat, ama. 
 a. (f108b/14), (f120b/11) 
 [=2] 
‘Amr¥ bin ‘Åæå (A) Muaviye'nin Mısır 
eyaletini ocaklık verdiği kimse. 
 a. (f114b/21) 
 [=1] 
ån (A) Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 
parçası, lahza. 

a. (f114a/5) 
 a. +a (f108b/18), (f120b/21), 

(f121a/10) 
 [=4] 
‘an-¬ar™b (A) Yakında. 
 a. (f112a/2) 
 [=1] 
ancak 1. Sadece. (f110a/16), (f110b/21), 

(f116a/19) 2. Zar zor. (f112a/13) 

 a. (f110a/16), (f110b/21), 
(f112a/13), (f116a/19) 

 [=4] 
andan Ondan. 
 a. (f112b/16) 
 [=1] 
anı onu. 
 a. (f120a/9) 
 [=1] 
anıñ Onun. 
 a. (f109b/1), (f120b/13) 
 [=2] 
‘an™d (A) Çok inatçı. 
 a. (f115a/7), (f116a/12) 
 a.+im(f116a/13) 
 [=2] 
‘an™d-pel™d (F) Çok inatçı alçak, rezil. 
 a. (f115b/13) 
 [=1] 
anlar Onlar. 
 a. (f110a/17), (f110b/16), 

(f112b/13), (f113b/20), (f115a/1), 
(f118a/15) 

 a.+a (f112b/9) 
 a.+ı (f113a/8) 
 [=8] 
anuñ Onun. 
 a. (f112a/3) 
 a.+la (f107b/8) 
 [=2] 
aña Ona. 
 a. (f112a/14), (f119b/12) 
 [=2] 
añla- Akıl erdirmek, kavramak. 
 a.-dıkça (f110b/16) 
 [=1] 
ara Orta 
 a.+larında (f109b/9) 
 [=1] 
‘Arab (A) 1.Arap kavminden olan kimse. 

(f113b/20) 2. Arap ülkesi. 
(f113b/17) 2. Zenci. (f119b/13), 
(f119b/16) 

 a. (f113b/17), (f113b/6), (f113b/8), 
(f115a/11), (f117b/13) 

 a.+dan (f113b/20) 
 a.+ı (f119b/13) 
 a.+ına (f119b/16) 
 a.+ıñ (f113b/3) 
 [=9] 
‘Arafåt (A) Mekke'nin doğusundaki kutlu 

dağ. 
 a.+da (f109b/4) 
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 [=1] 
åråm (F) Beklemek, durmak.  
 a.+(aram+eyle+) (f120a/9) 
 [=1] 
åråm-gåh (F) Dinlenme yeri. 
  a. (f114a/5) 
 [=1] 
arå≥™ (A) Yerler, topraklar. 
 a. (f112b/20), (f113a/19) 
 [=2] 
‘ar¬-r™z (F) Ter döken, terleyen. 
 a.+(arak+riz+ol+) (f115b/12) 
 [=1] 
‘arş (A) Göğün en yüksek katı. 
 a. (f115a/20) 
 [=1] 
‘arş-peymå (F) Arşı ölçen. 
 a.+sı (f107b/7) 
 [=1] 
ar≥ (A) Memleket, diyar. 

a. (f114b/19) 
[=1] 

‘ar≥ (A) 1. Sunmak. (f118b/15) 2. Bildirmek. 
(f108a/2) 

 a. (f108a/2) 
 a.+(arz+it+) (f112a/18), (f117a/17) 
 a.+a(arza+eyle+) (f118b/15) 
 [=5] 
årzu (F) Bir emele ulaşma isteği. 
 a.+sına(arzusına+düş+) (f114b/20) 
 [=1] 
as- Bir şeyi yüksek bir yerde sarkıtmak. 
 a.-ardı (köşeye+as+) (f120a/21) 
 [=1] 
‘aæå (A) Maddi ve manevi kudret timsali 

olarak elde taşınan değnek. 
 a. (f111b/20), (f112a/9) 
 a.+dan (f112a/1) 
 [=3] 
‘asåkir (A) Askerler. 
 a. (f108b/18), (f115a/1), (f117a/7), 

(f119b/20) 
 a.+(asakir+gönder+) (f115b/14) 
 [=5] 
å§år (A) Eserler, belirtiler, izler. 
 a. (f108a/13), (f112b/2) 
 a.+(asar+kal+) (f118a/17) 
 a. +I (f111a/2) 
 [=4] 
‘ases (A) Düzeni korumak için kol gezen 

devriye. 
 a.+(ases+ol+) (f119b/6) 
 [=1] 

‘aseslik Bekçilik. 
 a. (f119b/6) 
 [=1] 
aæ#ar (A) Çok küçük. 
 a. (f119a/11) 
 [=1] 
aæπåb (A) 1. Sahipler. (f115a/4) 2. Hz. 

Muhammed zamanında yaşamış, onu 
görmüş ve sohbetinde bulunmuş 
kimseler, sahabeler.(f107b/9) 

 a. (f107b/8), (f115a/13), (f114b/9), 
(f115a/4), (f115a/9), (f115b/9), 
(f116a/3), (f117b/9) 

 a.+dan (f114a/17) 
 a.+ından (f114b/14) 
 a.+ı (f110b/15) 
 a.+ına (f107b/9), (f112a/1) 
 [=9] 
aæıl- Bir şeyin üstü örtülmek. 
 a. -up (gaflet+perdesi+asıl+) 

(f108a/4) 
 [=1] 
åsiyab (F) Su değirmeni. 
 a. (f112b/20) 
 [=1] 
‘asker (A) 1. Ordunun her kademesinde 

görevli olanlar. (f114a/1) 2. Ordu. 
(f109a/1)  

 a. (f109a/1), (f109a/1), (f111b/2), 
(f111b/3), (f114a/9), (f116a/21), 
(f116b/3), (f117b/14), (f118a/1), 
(f118b/3), (f119a/11), (f119b/1) 

 a.+i (f118a/3), (f118a/7) 
 a.+imi (f119a/3) 
 a.+ine (f115b/16) 
 a.+iñe (f119a/3) 
 a.+ler (f114a/1) 
 [=18] 
aæl (A) Bir şeyin hakikati, gerçeği. 
 a. (f109a/2), (f117a/17) 
 a.+ını (f121b/13) 
 [=3] 
aælå (A) Hiçbir zaman, kesinlikle. 
 a. (f120a/13) 
 [=1] 
åsmån (F) Gök, gökyüzü, sema. bkz. 
 a. (f108a/17), (f109a/19), (f110b/2) 
 a.+a (f109a/5), (f110b/15), 

(f112b/5) 
 a.+da (f111a/10) 
 a.+dan (f110b/3) 
 a.+e (f113a/13) 
 [=9] 
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åsmån™ (F) Gökle ilgili. 
 a. (f110b/4) 
 [=1] 
aænåm (A) Putlar, tapınılan şeyler. 
 a. (f111a/10) 
 [=1] 
‘aær (A) Yüz yıllık zaman parçası. 
 a.+da (f121a/2) 
 [=1] 
ås¥de (F) Rahat olmak. 
 a.+(asude+ol+) (f109a/18) 
 [=1] 
ås¥de-πål (F) Rahat, sakin, dinlenmiş. 
 a.+(asude+hal+ol+) (f114a/10) 
 [=1] 
åsumån (F) Gök, gökyüzü, sema. bkz. åsmån 
 a. (f117a/12) 
 [=1] 
aş- Ölçüyü geçmek. 
 a.-up(haddin+aş+) (f110a/13) 
 [=1] 
åşinåy™ (F) Aşinalık, tanıdıklık. 
 a. (f119a/21) 
 [=1] 
åşiyåne (F) Kuş yuvası. 
 a. (f113b/6) 
 a.+sini (f113b/3) 
 [=2] 
‘aş¬ (A) Şiddetli istek, arzu. 
 a.+ı (f120b/2) 
 [=1] 
åş¥b (F) Karışıklık. 
 a.+ı (f110a/13) 
 [=1] 
åteş (F) Odun, kömür vb. yakıtın tutuşması 

ile oluşan ışık. (f111a/4) 2. 
(Mecazen) Yangın. 

 a. (f108b/16), (f109b/7), (f113b/2), 
(f113b/6), (f119a/11), (f119b/21) 

 a.+(ateş+ur+) (f118a/5) 
 a.+e (f113b/12) 
 a.+ler(ateşler+saçıl+) (f111a/4) 
 [=9] 
åteş-c¥ (F) Ateş arayan. 
 a.+dan (f118b/17) 
 [=1] 
åteş-dån (F) Ateşlik. 
 a. (f109b/21) 
 [=1] 
åteş-efşån (F) Ateş saçan. bkz. åteş-feşån 
 a. (f111b/20) 
 [=1] 
åteş-feşån (F) Ateş saçan. bkz. åteş-efşån 

 a. (f118a/8) 
 [=1] 
åteş-mizåc (F) Mizacı ateşli. 
 a. (f114a/13) 
 [=1] 
åteş-nihåd ((F) Ateş huylu. 
 a. (f115a/12) 
 [=1] 
åteş-zen (F) Ateş veren, ateş yakan. 
 a. (f113a/9) 
 [=1] 
åteş™n (F) Ateş gibi. 
 a. (f110b/2) 
 [=1] 
‘å†ıfet (A) Merhamet, acıma. 
 a. +i(f111b/21) 
 [=1] 
atıl- Bir şey bir hedefe doğru fırlatmak. 
 a.-mak(taş+atıl+) (f116b/17) 
 [=1] 
a‘vån (A) Yardımcılar, arka çıkanlar. 
 a. (f119a/5) 
 [=1] 
åvåze (F) Ses, seda. (f116a/1) 2.Şöhret, nam 

(f119a/18) 
 a. (f111a/9), (f116a/1) 
 a. +(avaze+kal+) (f119a/18) 
 [=3] 
åverde (F) Getirilmiş. 
 a. (f119a/21) 
 [=1] 
‘avn (A) Yardım. 
 a. (f108b/14) 
 [=1] 
‘avrat (A) Kadın. 
 a. (f112a/4), (f113b/19) 
 a.+ı (f120a/7) 
 a.+ıñ (f113b/3) 
 a.+larınıñ (f120a/11) 
 [=5] 
Ay Yılın ayrıldığı on iki bölümden her biri. 
 a. (f117a/10) 
 [=1] 
aya¬  Vücudun bacaktan ayak bileğiyle 

ayrılan kısmı. 
 a. +(yalın+ayak) (f115a/19) 
 [=1] 
åyet (A) Kur'ân'daki sureleri meydana getiren 

kelime veya cümlelerden her biri. 
 a. +(ayet+i+kerime) (f112a/11), 

(f116a/9) 
 [=2] 
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ayır- 1. Uzaklaştırmak. (f110b/9) 2. Bir 
bütünü ayrı parçalara bölmek. 
(f114b/5) 

 a.-up (f114b/5) 
 a.-ırlar (f110b/9) 
 [=2] 
åy™n (F) Merasim, tören. 
 a. (f118b/1) 
 [=1] 
åy™ne-i felek (F) Feleğin aynası. 
 a. +de(ayine+i+felek) (f120b/3) 
 [=1] 
‘ayn (A) Kaynak. 
 a. (f108b/14) 
 [=1] 
‘Aynü'ş-şems (A) Hz. Âdem'in oğlu Kâbil'in 

can verdiği yerin adı. 
 a. (f110a/1) 
 [=1] 
‘ayş (A) Yeme içme, içki içme. 
 a. (ayş+u+nuş) (f115b/2) 
 [=1] 
az Nerede ise. 
 a.+(az+kal+) (f108b/10) 
 [=1] 
‘a√åb (A) 1. Organlarda duyulan acı. 

(f111b/12) 2. Kâfirlere ve 
günahkârlara ölümden sonra verilecek 
ceza. (f112b/1) 

 a. (f112b/1) 
 a.+dan (f111b/12), (f112a/6) 
 [=3] 
åzåd (F) Serbest bırakma. 
 a.+(azad+eyle+) (f120a/9), 

(f120b/13) 
 [=2] 
åzåde (F) Hür, serbest. 
 a.+sini (f118b/4) 
 [=1] 
a‘¯am  (A) Büyük. 

a. (f108b/17), (f117b/6) 
 [=2] 
‘a¯am (A) Büyük. 
 a. (f117b/6),  
 [=1] 
‘a¯åm (A) En büyük. 

a. (f121a/12) 
 [=1] 
‘a¯amet (A) Büyüklük, ululuk. 
 a. (f112a/11) 
 [=1] 
‘a¯™m (A) Büyük. bkz. ‘a¯™me, ‘az™met 

 a. (f109a/1), (f111a/15), (f112a/1), 
(f119b/11), (f119b/14) 

 [=5] 
‘åzim (A) Kararlı, niyetli. 

a. (f118b/6) 
[=1] 

‘a¯™me (A) Büyük. bkz. ‘a¯™m, ‘az™met 
 a. (f116b/19), (f120b/21) 
 [=2] 
‘az™met (A) Büyük. ‘a¯™me, ‘az™met 
 a. (f118a/18) 
 [=1] 
‘a¯™mü'ş-şån (A) Şanı yüce. 
 a.+ı (f117a/5) 
 [=1] 
‘Az™z (A) Mağlup edilmesi mümkün olmayan 

Allah. 
 a. (f111a/1) 
 [=1] 
båb (F) 1. Kapı (f111b/7) 2. Tartışılan konu. 

(f117b/2), 
 b. (f111b/7) 
 b.+da (f117b/2), (f121a/3) 
 [=3] 
Båbil Hz. Şa'ya peygamber döneminde 

Buhtunnasr'ın kuşattığı şehrin adı. 
 b. (f112b/8) 
 [=1] 
båd (F) Rüzgâr, yel. 
 b. (f112a/16) 
 [=1] 
ba‘de (A) Sonra. 
 b. (f120b/16), (f120b/8) 
 [=2] 
ba‘dehu (A) Sonra. 
 b. (f117b/17), (f118b/14) 
 [=2] 
ba‘de'l-øa†ib (A) Camide hitabetten sonra. 
 b.+e (f115b/11) 
 [=1] 
ba‘de'l-¬ırå‘at (A) Okuduktan sonra. 
 b. (f117b/15) 
 [=1] 
ba‘de'†-†¥fån (A) Tufandan sonra. 
 b. (f110a/10) 
 [=1] 
bå# (F) Bahçe, yeşillik. 
 b. (f111a/5), (f113a/4), (f120b/9) 
 [=3] 
ba#çe (F) Bahçe.  
 b. (f108a/7) 
 [=1] 
Ba#dåd Bağdat şehri ve onun civarı.  
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 b. (f118b/7), (f119a/10), (f119b/5) 
 b.+a (f117b/11),  (f118a/16), 

(f118a/4), (f118a/5), (f119a/14), 
(f119a/19) 

 b.+da (f119a/13) 
 b.+dan (f118a/19) 
 b.+ı (f117b/20) 
 [=12] 
ba#ışla- Vermek, ihsan etmek. 
 b.-yup (f115b/16) 
 [=1] 
bå#iyye (A) Azgınlık, haddi aşma. 
 b. (f109a/3), (f112b/21) 
 [=2] 
bahådır-sür¥r (F) Kahraman sevinçli. 
 b. (f114a/4) 
 [=1] 
bahådırån (F) Yiğitler, savaşçılar. 
 b. (f114b/10) 
 [=1] 
bahåne-c¥y (F) Bahane arayan, fırsat 

gözleyen. 
 b.+lar (f115b/9) 
 [=1] 
båhire (A) Açık, apaçık. 
 b.+den (f110b/20) 
 [=1] 
båhirül-burhån (A) Delili açık olan Kur'an. 
 b.+ında (f121a/4) 
 [=1] 
båhirül-c¥d (A) Cömertliği açık olan Allah. 
 b. (f114b/7) 
 [=1] 
baπr (A) Deniz. 
 b. (f112b/15) 
 [=1] 
ba‘™d (A) Uzak, ırak 
 b.+den (f112b/16) 
 [=1] 
bå‘i§ (A) Sebep olan şey. 
 b. (f108b/9) 
 b.+(bais+ol+) (f111b/11) 
 b.+i (f121b/3) 
 [=3] 
ba¬iyye (A) Arta kalan. 
 b.+si (f110b/21) 
 [=1] 
ba¬¬ål (A) Parekende olarak çeşitli malları 

satan esnaf. 
 b. (f119b/14) 
 [=1] 
ba¬¬am-für¥ş (F) Boya satan. 
 b.+a (f115b/20) 

 [=1] 
bålå (F) Bir şeyin yüksek yeri. 
 b. (f119b/15) 
 [=1] 
bålå-øåne (F) Hz. İsa'nın göğe yükseldiği yer. 
 b. (f113a/12) 
 [=1] 
bålå-niş™n (F) Yüksekte oturan. 
 b.+(bala+nişin+ol+) (f108a/9) 
 [=1] 
baña Ben zamirinin yönelme durumu. 
 b. (f109a/11), (f109a/9), (f109a/9), 

(f118b/10) 
 [=4] 
bår (F) Eziyet, keder. 
 b. (f109b/8) 
 [=1] 
bår-gåh (F) Sultan çadırı ya da sarayı. 
 b. (f114a/20), (f118a/16), (f118b/1), 

(f118b/6) 
 b. +a (f118b/9) 
 b.+ına (f117b/18) 
 [=5] 
bårån (F) Yağmur. 
 b. (f110a/19), (f110b/5), (f110b/6) 
 [=3] 
bår™ (F) Hiç olmazsa. 
 b. (f108a/1), (f119a/4) 
 [=2] 
bas™†  (A) Değersiz. 
 b. (f109b/16) 
 [=1] 
bas† (A) Yaymak. 
 b.+(bast+it+) (f111a/4) 
 [=1] 
baş 1. İnsan vücudunun üst kısmı, kafa. 

(f117b/18) 2. (deyim) İsyan etmek. 
(f111b/12) 3. (deyim) Savaşmak. 
(f109a/6) 4. (deyim) can vermek. 
(f118a/13) 

 b. (f111a/14), (f117b/19) 
 b.+(baş+kaldır+) (f111b/12) 
 b.+(baş+u+can+oynat+) (f109a/6) 
 b.+(baş+vire+yaz+) (f118a/13) 
 b.+ı (f115a/18), (f117b/16) 
 b.+ın (f117b/18) 
 b.+ına (f111b/12), (f111b/9) 
 b.+ını (f117a/8), (f117b/12) 
 b.+lar (f113b/7) 
 [=13] 
başla- Bir işi yapmak üzere harekete geçmek. 
 b.-dı (f111a/9), (f111b/8), (f118a/3), 

(f120b/10) 
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 b.-dı(mükalemeye+başla+) 
(f108a/19) 

 b.-dıklarında (f111b/4) 
 b.-yup (f110a/8), (f111a/21), 

(f113a/10), (f117b/21) 
 [=10] 
ba†πå (A) Dere. 
 b. (f109b/4), (f116b/14) 
 [=2] 
bå†ıl (A) Doğru ve sahih olmayan. 
 b. (f118a/14), (f118a/14) 
 [=2] 
ba†ş (A) Şiddetle ve kuvvetle yakalama. 
 b. (f110a/12), (f110b/15) 
 [=2] 
ba‘¥≥ (A) Sivrisinek. 
 b.+a (f111b/3) 
 [=1] 
båz (F) Yırtıcı kuş. 
 b. (f112a/10) 
 [=1] 
båzår (F) Çarşı, alışveriş yeri. 
 b. (f108a/1), (f120a/16) 
 [=2] 
båzg¥ne (F) Baş aşağı, ters. 
 b. (f110b/2) 
 [=1] 
båzirgån (F) Tüccar. 
 b.+lara (f119b/20) 
 [=1] 
båz¥ (F) Güç, kuvvet. 
 b.+da (f110b/9) 
 [=1] 
beher-πål (F) Her durumda, mutlaka. 
 b. (f108b/7) 
 [=1] 
bed-baøt (F) Talihi kötü olan, bahtsız. 
 b. (f113a/14) 
 [=1] 
bed-b¥ (F) Kötü koku. 
 b. (f115a/3) 
 [=1] 
bed-g¥y (F) Dedikoducu. 
 b.+lar (f115b/10) 
 [=1] 
bed-ma‘åş (F) Kötü yaşayışlı. 
 b. +e (f108b/18) 
 [=1] 
bed-nåmlı¬ Adı kötüye çıkmışlık. 
 b.+ın(bed+namlı#ın) (f117b/2) 
 [=1] 
bed-nihåd (F) Yaratılışı kötü olan. 
 b. (f113b/13), (f113b/19) 

 b.+a (f119a/20) 
 [=3] 
bedeøşån (F) Afganistan'da Bedehşan 

şehrinde işlenen yakutun renginde. 
 b. (f107b/10) 
 [=1] 
beden (A) Vücut, gövde. 
 b. (f108b/7), (f114b/4), (f115a/15), 

(f120b/8) 
 b.+iñ (f120a/18) 
 [=5] 
bed™‘ü'l-lehce (A) (Hz.Osman için) Sözü 

güzel. 
 b. (f114b/3) 
 [=1] 
Bedr (A) Medine'nin 120 km. kadar güney 

batısında bulunan kasabada Hz. 
Muhammed döneminde Mekkeli 
müşriklerle yapılan ve kasabayla aynı 
adı taşıyan savaş. 

 b.+de (ğazve+i+bedr) (f115a/21) 
 [=1] 
be-πa¬¬ (F) Hakkı için. 
 b. (f114a/19) 
 [=1] 
be¬å (A) Baki olan ahiret âlemi. 
 b.+ya (f113b/16) 
 [=1] 
belå (A) Dert, gam, keder. 
 b. (f109a/19), (f110b/4), (f112b/18), 

(f121b/5) 
 b.+ya (f110a/19) 
 [=5] 
bel™#ü'l-beyån (A) Sözün güzel ve etkili olanı. 
 b. (f119a/1) 
 [=1] 
belir- Görünmek, ortaya çıkmak. 
 b.-mekle (f121a/1) 
 b.-mez (f121a/2) 
 [=2] 
beliyyåt (A) Belâlar, dertler, kederler. 
 b. (f121a/2) 
 [=1] 
belki Olabilir, bir ihtimâle göre. 
 b. (f112a/14), (f113b/2), (f114b/18), 

(f121b/17) 
 [=4] 
ben Teklik birinci kişi zamiri. 
 b. (f108a/8), (f113a/15), (f116a/13), 

(f118b/10) 
 [=4] 
benåt (A) Kızlar. 
 b.+ı (f115b/17) 
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 [=1] 
bend (F) 1. Bağlama, bağlanma. (f117a/10) 

2. Zincire vurmak. (f120b/8) 
 b. (f115a/18), (f117a/10) 

b.+(bende+çek+) (f120a/19), 
(f120b/8) 

 [=5] 
bende (F) Birinin hizmetinde ya da ona tabi 

olan. 
 b. (f108a/20), (f121b/7), (f121b/8) 
  [=3] 
bende-zåde (F) (Nazik ve mütevazi 

konuşmada) Bir kimsenin kendi 
oğlundan bahsederken kullandığı 
“kölenin oğlu” anlamında bir söz. 

 b. (f121b/8) 
 [=1] 
beni Birinci teklik kişi zamirinin belirtme 

durumu. 
 b. (f113b/10), (f116a/14), (f120a/9), 

(f120b/13) 
 b.+mi (f116a/12) 
 [=5] 
ben™ Ådem (A) Âdem oğulları, insanlar 
 b. (f115b/6) 
 [=1] 
Ben™ Håşim (A) Haşimoğulları. Adını Hz. 

Muhammed'in büyük-büyükbabası 
Haşim bin Abdimenaf'tan alır. 

 b. (f113b/10) 
 [=1] 
Ben™ İsrå’™l  (A) İsrailoğulları, Yahudiler. 
 b. (f112b/5), (f113a/18), (f113a/9) 
 b.+den (f112b/15) 
 b.+e (f112a/10) 
 b.+i (f112b/2) 
 [=6] 
Ben™ Ümeyye (A) Ümeyyeoğulları, Hz. 

Osman'ın soyundan gelen Emeviler. 
 b. (f115b/6), (f116a/15) 

b.+den (f114b/18) 
 b.+niñ (f114a/21), (f115b/20) 
 [=5] 
benim Birinci teklik kişi zamirinin ilgi 

durumu. 
 b. (f109a/21), (f109a/9), (f111a/14), 

(f111a/8), (f116b/5), (f118a/18), 
(f119b/2) 

 [=7] 
beñze- Birbirine uygun ve ortak taraflar 

bulunmak. 
 b.-r (f120b/19) 
 [=1] 

berr (A) Kara, toprak. 
 b.+den (f112b/15) 
 [=1] 
ber-åverde (F) Yüceltmiş. 
 b. (f111b/21) 
 [=1] 
beråber (F) Birlikte. 
 b. (f109b/13) 
 [=1] 
beråyå (A) Osmanlı Devleti'nde halkın vergi 

ve haraç vermeyen müslüman ve kılıç 
ehli kısmı.  

 b.+dır (f108b/9) 
 [=1] 
berdår (F) Darağacına çekilmiş, asılmış. 
 b. (f116b/12) 
 [=1] 
berekåt (A) Bereketler. 
 b. (f109b/12) 
 [=1] 
bergeşte-πål (F) Hali perişan, düşkün. 
 b.+(bergeşte+hal+ol+) (f109b/3), 

(f109a/18) 
 [=2] 
berhem-zede (F) Alt üst edilmek. 
 b.+(berhem+zede+ol+) (f115a/17) 
 [=1] 
beri Bir işin başlangıç zamanını gösteren edat. 
 b. (+den+beri) (f109a/8) 
 [=1] 
beriyye (A) Çöl, sahra. 
 b. (f110b/8), (f112b/20), (f115a/12) 
 [=3] 
berk (F) Yaprak. 
 b. (f110b/10) 
 [=1] 
ber¬-reftår (F) Şimşek hızıyla koşan. 
 b. (f108a/17) 
 [=1] 
berü İki uzaklıktan daha yakın olanı. 
 b. (berü+gel+) (f120b/18) 
 [=1] 
beså† (A) Düzlük yer. 
 b. (f108a/10) 
 [=1] 
Bes¥s (A) İslâm öncesi dönemde yaşamış, 

Bakrioğullarından uğursuz kabul 
edilen bir kadının adı. 

 b. (f113b/3) 
 [=1] 
beş Dörtten önce altıdan sonra gelen sayının 

adı. 
 b. (f110b/16), (f113a/21), (f120b/5) 
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 [=3] 
beşer (A) İnsan, insanoğlu.  
 b. +e (f119b/10) 
 [=1] 
beşeriyye (A) İnsana ait, insanla ilgili. 
 b. (f110a/7) 
 [=1] 
beyåbån (F) Çöl, sahra. 
 b. (f109b/3) 
 [=1] 
beyån (A) Açıklama. 
 b.+(beyån+it+) (f121a/19) 
 [=1] 
beyh¥de (F) Boş, faydasız. 
 b.+dir (f118a/14) 
 [=1] 
Beytullåh (A) Allah'ın evi, Kabe. 
 b.+a (f116a/21) 
 b.+dır (f116b/17) 
 [=2] 
Beytü'l-πaremü's-såni (A) Bağdat. 
 b. (f119a/10) 
 [=1] 
Beytü'l-mu¬addes (A) Kudüs'teki meşhur 

cami, Mescid-i Aksa. 
 b.+e (f112b/10), (f112b/12) 
 b.+i (f113a/8) 
 [=3] 
Beytü'l-mu¬addese (A) Kudüs'teki meşhur 

cami, Mescid-i Aksa. 
 b.+de (f112b/14), (f113a/3) 
 [=2] 
bey≥å (A) Çok beyaz. 
 b. (f111a/19), (f112a/9), (f114b/5) 
 [=3] 
be√l (A) Esirgemeden bol bol verme. 
 b.+(bezl+it+) (f119a/3) 
 [=1] 
bezm (F) Meclis, topluluk. 
 b. (f115b/3) 
 [=1] 
bi-‘avn (F) Yardım ile. 
 b. (f111b/18) 
 [=1] 
b™-devlet (F) Bahtsız, şansız. 
 b. (f111b/10), (f111b/20),  
 [=2] 
b™-d™n (F) Dinsiz. 
 b. (f111a/14), (f112a/3), (f116a/14), 

(f116a/15), (f116a/8) 
 b.+e (f120b/11) 
 b.+iñ (f116b/20), (f117b/3) 
 [=8] 

b™-dir™# (F) Esirgenmeden bol bol verilen. 
 b. (f112b/9) 
 [=1] 
b™-edeb (F) Edebsiz. 
 b.+lerden (f115a/11) 
 [=1] 
b™-günåh (F) Günahsız, masum. 
 b. (f111a/15), (f111a/19), (f112a/7), 

(f116a/21) 
 b.+ıñ (f120a/12) 
 [=5] 
b™-πayå (F) Hayasız. 
 b. (f119b/18) 
 [=1] 
bi-hesabi'l-meråtib (A) Rütbeerine göre. 
 b. (f108a/16) 
 [=1] 
b™-imån (F) İmansız, inançsız. 
 b. (f116a/17), (f118a/7), (f119b/2) 
 [=3] 
b™-insåfån (F) İnsafsız, gaddar. 
 b. (f114b/14) 
 [=1] 
b™-iştibåh (F) Şüphesiz. 
 b. (f121b/8) 
 [=1] 
b™-keråni (F) Sınırsız. 
 b. (f119a/21) 
 [=1] 
b™-k™ne (F) Kinsiz. 
 b.+si (f110a/19) 
 b.+sine (f114a/14) 
 [=2] 
b™-mecål (F) Güçsüz, dermansız. 
 b. (f110b/16) 
 [=1] 
b™-mezå¬ (F) Zevksiz. 
 b. (f120b/6) 
 [=1] 
b™-naæ™b (F) Nasipsiz, kısmetsiz. 
 b.+dir (f108b/14) 
 [=1] 
b™-påk (F) Kirli, günahkâr. 
 b. (f112b/9) 
 [=1] 
b™-raπm (F) Merhametsiz, acımasız. 
 b. (f111a/18), (f112a/6), (f116a/15), 

(f120a/10), (f120b/11), (f120b/19) 
 b.+a (f113a/14), (f117a/11) 
 [=8] 
b™-§ebåt (F) Sonlu. 
 b.+ıñ (f112a/4) 
 [=1] 
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b™-şef¬at (F) Şefkatsiz, müşfik olmayan. 
 b. (f112a/7) 
 [=1] 
b™-şumår (F) Sayısız, pek çok. 
 b. (f119b/21) 
 [=1] 
b™-vefå (F) Vefasız. 
 b. (f109a/21) 
 [=1] 
bi'√-√åt (A) Şahsen. 
 b. (f119b/10) 
 [=1] 
b™dår (F) Uyanık. 
 b.+(bidar+it+) (f114a/13), (f121b/19) 
 b.+(bidar+ol+) (f112a/1) 
 [=3] 
bigåne (F) Aşina olmayan, yabancı. 
 b.+(bigane+ol+) (f110b/4) 
 [=1] 
biπamdillåh (A) Allah'a hamd olsun. 
 b. (f115b/3) 
 [=1] 
bihb¥d (F) Sağlık, iyilik, dirilik. 
 b. (f110a/11) 
 [=1] 
Bikr (A) İslâm öncesi dönemde adı geçen bir 

Arap kabilesi. 
 b. (f113b/5) 
 [=1] 
bi'l-åøire (A) Sonradan. 
 b. (f110b/4), (f114b/3) 
 [=2] 
bi'l-külliye (A) Tamamen, büsbütün. 
 b. (f110b/3), (f114b/12), (f121a/18) 
 [=3] 
bil- 1. Bir şey hakkında bilgisi olmak. 

(f121b/13) 2. Anlamak, idrak etmek. 
(f117b/15) 

 b.-digim (f109a/21) 
 b.-dikleri (f115b/17) 
 b.-esiz (f117b/15) 
 b.-ir (f121b/13) 
 b.-meyüp (f118b/12) 
 b.-meyüp(hakk+bil+) (f109a/7) 
 [=6] 
bilå-vası†a (A) Vasıtasız, aracısız. 
 b. (f107b/18) 
 [=1] 
bildir- Haber vermek. 

b.-di (f116b/5) 
[=1] 

bile Dahi, de. 
 b. (+den+bile) (f116b/17) 

 [=1] 
bilin- Bir şey hakkında bilgi sahibi olunmak. 
 b.-mek (f121b/2) 
 [=1] 
biliş- Tanışmak. 
 b.-üp (f109b/4) 
 [=1] 
billåh (A) Allah için. bkz. billåha 
 b. (f117a/8) 
 [=1] 
billåha (A) Allah için. bkz. billåh 
 b. (f117a/3) 
 [=1] 
b™m (F) Korku. 
 b. (f117a/8) 
 [=1] 
binå (A) 1. Barınmak için yapılmış eser, yapı. 

(f110b/12) 2. İnşa edilmek, 
yapılmak. (f119b/12) 

 b.+(bina+olun+) (f119b/12) 
 b.+lar (f110b/12) 
 b.+sına (f112a/11) 
 [=3] 
binå-g¥ş (F) Kulak memesi. 
 b.+(bina+guş+ol+) (f115a/20) 
 [=1] 
binå-kerde (F) İnşa edilen. 
 b.+(bina+kerde+ol+) (f112a/21) 
 [=1] 
biñ dokuz doksan dokuzdan sonra bin birden 

önce gelen sayı. 
 b. (f109b/19), (f109b/9), (f111a/18), 

(f111a/4), (f112a/12), (f112a/4), 
(f112a/4), (f112b/1), (f112b/17), 
(f112b/18), (f113b/20), (f116a/20), 
(f119a/13), (f119a/13), (f119b/1), 
(f120b/5), (f120b/5) 

 b.+den (f110b/17), (f110b/18), 
(f111a/16), (f112a/5), (f114b/11), 
(f116a/18), (f120a/12) 

 b.+e (f114b/9) 
 [=25] 
bir 1. Sayıların ilkinin adı. (f119a/8) 2. 

Belirsiz sıfat olarak herhangi bir şeyi, 
yeri veya kimseyi gösterir. (f108a/7) 

 b. (f107b/9), (f108a/17), (f108a/21), 
(f108a/3), (f108a/6), (f108a/7), 
(f108a/7), (f108b/10), (f108b/11), 
(f108b/15), (f108b/19), (f109a/20), 
(f109a/21), (f109a/3), (f109a/3), 
(f109b/3), (f110b/16), (f110b/20), 
(f110b/21), (f110b/6), (f110b/9), 
(f111a/9), (f111b/10), (f111b/12), 
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(f111b/14), (f111b/19), (f111b/19), 
(f111b/20), (f111b/5), (f112a/11), 
(f112a/13), (f112a/16), (f112a/2), 
(f112a/3), (f112b/20), (f113b/1), 
(f113b/1), (f113b/19), (f113b/2), 
(f113b/2), (f113b/3), (f113b/3), 
(f113b/4), (f113b/5), (f113b/6), 
(f114a/10), (f114a/10), (f114a/2), 
(f114a/2), (f114a/5), (f115a/20), 
(f115a/3), (f115a/4), (f115b/21), 
(f116b/12), (f116a/16), (f116b/2), 
(f116a/4), (f116a/5), (f116a/5), 
(f116a/6), (f116b/6), (f116a/8), 
(f116b/19), (f116b/20), (f117a/15), 
(f117b/11), (f118a/7), (f118a/7), 
(f118b/13), (f118b/15), (f118b/15), 
(f118b/18), (f118b/18), (f118b/20), 
(f118b/6), (f119a/12), (f119a/21), 
(f119a/8), (f119b/11), (f119b/12), 
(f119b/2), (f120a/1), (f120a/17), 
(f120a/20), (f120a/21), (f120a/7), 
(f120a/7), (f120a/8), (f120a/9), 
(f120b/1), (f120b/1), (f120b/21), 
(f120b/3), (f120b/9), (f121a/11), 
(f121a/18) 

 b.+i (f107b/9) 
 b.+in (f114a/2) 
 b.+inde (f120b/21) 
 [=100] 
biråder (F) Erkek kardeş. 
 b.+i (f109b/6) 
 [=1] 
birer Her defasında bir tane anlamına gelen 

üleştirme şekli. 
 b. (f108a/8), (f110a/14), (f111b/14) 
 [=3] 
biri Bir kimse, herhangi bir kişi. 
 b. (f108a/7), (f109a/18), (f109a/4), 

(f109b/3), (f109b/8), (f109b/8), 
(f114b/14), (f117a/15) 

 b.+ne (f109a/4), (f111b/14), 
(f113b/12), (f117b/7) 

 b.+niñ (f108a/6), (f109a/3), 
(f110a/13), (f113b/19) 

 [=16] 
birle Birlikte, beraber. 
 b. (f108b/18) 
 [=1] 
b™r¥n (F) Dışarıda.  
 b. (f119a/15) 
 [=1] 
biryån (A) Kebap etmek, kavurmak. 
 b.+(biryan+it+) (f115a/4) 

 [=1] 
bit- Yeşermek, yetişmek. 
 b.-ermiş (f120a/12) 
 [=1] 
bizi Hükümdarlar kendilerinden söz ederken 

biz diye bahsederler. 
 b. (f121a/18) 
 [=1] 
bizim İkinci çokluk kişi zamirinin ilgi 

durumu. 
 b. (f110b/16) 
 b. +ile (f119a/21) 
 [=2] 
bostån (F)  Sebze bahçesi. 
 b. (f111a/5), (f113b/9) 
 b.+a (f119a/16) 
 [=3] 
boz- Yıkmak. 
 b.-ma#a (f113b/4) 
 [=1] 
bozul- Dağılmak, perişan olmak. 
 b.-muş (f119a/15) 
 [=1] 
bölük Takım, zümre, cemaat. 
 b. (f111b/3), (f111b/3), (f113b/6) 
 [=3] 
böyle Bunun gibi, bu türlü. 
 b. (f107b/12), (f109a/11), 

(f112a/15), (f112a/8), (f116b/14), 
(f118a/12), (f118a/9), (f119a/4), 
(f119a/5), (f119b/17), (f119b/2), 
(f120b/17), (f120b/19), (f120b/2), 
(f121a/10) 

 b.+dir (f118a/21) 
 [=16] 
bre Ey, hey anlamında bir ünlem. 
 b. (bre+meded) (f113a/15) 
 [=1] 
bu 1. En yakında olan kimse ya da şeyi işaret 

yoluyla belirtir. (f108a/20) 2. 
Bölçüde, bu miktarda (f111b/20) 

 b. (f107b/11), (f107b/13), 
(f108a/13), (f108a/20), (f108a/3), 
(f108b/18), (f108b/6), (f109a/16), 
(f109a/17), (f109a/19), (f109b/13), 
(f109b/16), (f109b/16), (f109b/2), 
(f110b/19), (f111a/12), (f111b/16), 
(f112b/2), (f113b/15), (f113b/7), 
(f114b/13), (f114b/9), (f116a/11), 
(f116b/11), (f116b/13), (f116b/13), 
(f117a/7), (f117b/15), (f117b/16), 
(f117b/19), (f117b/2), (f118a/1), 
(f119a/20), (f120a/11), (f120a/21), 
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(f120a/7), (f120b/2), (f120b/21), 
(f121a/10), (f121a/2), (f121a/3), 
(f121b/15), (f121b/2), (f121b/5), 
(f121b/7) 

 b.+dur (f108b/14), (f109a/20), 
(f118a/14), (f121a/4) 

 b. kadar (f111b/20), (f113b/13), 
(f113b/14), (f118b/1), (f119b/1), 
(f109a/8), (f110b/10), (f111a/4),  

 [=57] 
bu#åt (A) Bâgîler, devlete isyan edenler, 

asiler. 
 b. (f109b/19) 
 [=1] 
Buøtu'n-naær (A) Kendilerini gönderilen 

peygamberlere eziyet eden, öldüren 
Yahudileri Allah'ın musallat ettiği 
söylenen zâlimliğiyle anılan Babil 
kralının adıdır. Keldani hanedanından 
gelen II. Nebukadnezar olarak da 
bilinir. 

 b. (f112b/20), (f112b/8) 
 b.+ı (f113a/2) 
 b.+ıñ (f112b/17) 
 [=4] 
bul- 1. Erişmek, ulaşmak. (f108a/2) 2. 

Ortaya çıkarmak. (f120a/11)  
 b.-dı(kemalin+bul+) (f108a/2) 
 b.-dukda (f120a/11) 
 b.-dular(duhul+bul+) (f114b/3) 
 b.-muşdur(aman+bul+) (f109b/1) 
 b.-up (f120b/3) 
 [=5] 
bulun- Ortaya çıkmak. 
 b.-muş (f116a/21) 
 [=1] 
buluş- Bir araya gelmek. 

b.-up (f109b/4) 
 [=1] 
bunlar 
 b. (f115a/19) 
 [=1] 
buña Buna. 
 b. (buna+benzer) (f120b/19) 
 [=1] 
burun İnsan yüzünün ortasında alınla ağız 

arasında yer alan koklama organı. 
 b.+ı(burnı) (f111b/7) 
 [=1] 
buyur- Bir şeyin yapılmasını kesin olarak 

bildirmek, emretmek. 
 b.-dular (f109a/15) 

 b.-mayasız(havale+buyur+) 
(f118a/10) 

 b.-muşdur (f121a/4) 
 b.-uñ (f118b/20) 
 b.-urlar(tevcih+buyur+) (f108b/4) 
 [=5] 
bülbül (F) Sesini güzelliğiyle bilinen küçük 

kuş. 
 b. (f114b/3) 
 [=1] 
bülend-eyvån (F) Yüksek bina. 
 b. (f114a/20) 
 [=1] 
bülend-mesned (F) Yüksek dayanaklı. 
 b. (f107b/17) 
 [=1] 
büråh (F) Çıplak. 
 b.+nıñ (f120b/8) 
 [=1] 
bür™de (F) Kesilmiş.  
 b.+(büride+ol+) (f119a/15) 
 [=1] 
bürrån (F) Keskin, kesici. 
 b.+la (f116b/7) 
 [=1] 
büt-perest (F) Putperets, puta tapan. 
 b.+(büt+perest+ol+) (f110a/4) 
 [=1] 
büt-şiken (F) Put kırıcı. 
 b. (f111a/6) 
 [=1] 
cåhiliyet (A) Arapların İslâmiyet öncesi 

dönemine verilen ad. 
 c.+de (f113b/1) 
 [=1] 
cåhiliyye (A) Cahillik, bilgisizlik. 
 c. (f112a/10) 
 [=1] 
caπ™m (A) Cehennem. 
 c. (f116a/20) 
 c. +e (f111b/13) 
 [=2] 
cå’iz (A) Yerinde, uygun. 
 c. (f117b/13) 
 [=1] 
cån (A) 1. İnsanın kendi varlığı, hayat. 

(f117a/8) 2. Bir şeyin merkezi, kalbi. 
(f115a/3) 3. Arayıp da 
bulamadığımız şey. (f121b/17) 

 c. (can+ı+alem) (f115a/3) 
 c.+(baş+u+can+oynat+) (f109a/6) 
 c.+a (bim+i+cana+düş+) (f117a/8) 
 c.+ına(canına+minnet) (f121b/17) 
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 [=4] 
cånib (A) Yan, taraf. 
 c. (f121a/11) 
 c.+e (f118b/3) 
 [=2] 
cånistån (F) Can yurdu, insanların yaşadığı 

yerler. 
 c. (f113b/5) 
 [=1] 
cåriye (A) Para ile alınıp satılan, üzekinde 

sahibinin her türlü hakka sahip 
bulunduğu kız, halayık. 

 c. (f116a/2), (f116a/5), (f120b/3) 
 [=3] 
cåy-gåh (F)  
 c. (f113a/5) 
 [=1] 
cebbår (A) Cebreden, zorba. 
 c. (f110a/8), (f110b/9), (f111b/2), 

(f116a/12), (f116a/13) 
 [=5] 
Cebbår (A) Dilediğini zorla yapan, hiç kimse 

tarafından kendisine cebir 
olunamayan Allah. 
c. (f112a/20), (f113a/11), 
(f116a/10) 
[=3] 

cebbårån (A) Zorbalar. 
 c. (f112b/5) 
 [=1] 
cebel (A) Dağ. bkz. k¥h, †a# 
 c. (f116a/21) 
 [=1] 
ceb™§e (A) Zorbaca? 
 c.+den (f120b/2) 
 [=1] 
Cebrå’il (A) Allah'ın vahyini peygambere 

ulaştırmakla görevli büyük melek. 
 c. (f111a/3), (f112a/20) 
 [=2] 
cebren (A) Zorla, cebir kullanarak. 
 c. (f120a/17) 
 [=1] 
cedd (A) Ata, dede. 
 c.+üm (f108b/16) 
 [=1] 
cefå (A) Eziyet, sıkıntı. 
 c.+(cefa+olun+) (f119b/20) 
 c.+dan(110a/19) 
 c.+nıñ (f114b/19) 
 c.+ya (f111a/21) 
 [=4] 

cehennem (A) Günah işleyenlerin âhirette 
cezalarını çekecekleri yer. 

 c.+e (f110b/10), (f111b/15), 
(f116b/8) 

 [=3] 
celål™ (A) Devlete baş kaldıran, âsi. 
 c.+niñ (f109a/5), (f109a/7) 
 [=2] 
celilü'ş-şån (A) Şanı yüce. 
 c. (f110a/3) 
 c.+e (f108a/6) 
 c.+ı (f117a/21) 
 [=3] 
cellåd (A) İdam hükmüne yerine getirmekle 

görevli kimse. 
 c.+lar (f120b/18) 
 c.+ların (f120b/17) 
 [=2] 
cellåd başı İdam hükmünü yerine getirenlerin 

üstünde olanı. 
 c. (f118b/13) 
 [=1] 
cellådån (A) Cellatlar. 
 c. (f111a/18), (f112a/6), (f113a/14), 

(f116a/17), (f117a/11), (f117a/5) 
 [=6] 
cem‘ (A) Toplanma, bir araya gelme. 
 c.+(cem+ol+) (f109a/4), (f112a/19), 

(f113a/1), (f113b/20), (f114b/1), 
(f118b/12) 

 [=6] 
cema‘åt (A) Topluluk. 
 c.+den (f115b/13), (f117b/2) 
 [=2] 
cemål (A) Yüz güzelliği. 
 c. (f108b/2) 
 [=1] 
cemel (A) Erkek deve. 
 c.+de (f114b/8) 
 [=1] 
cem™‘ (A) Hep, bütün.  
 c. (f113b/6) 
 [=1] 
cem‘iyyet (A) Topluluk. 
 c. (f108b/9) 
 [=1] 
Cemş™d-na¯™r (F) (Merih gezegeni için) 

Meşhur İran şahı Cemşit'e bakan, 
nazar eden. 

 c. (merrih+i+cemşid+nazir) 
(f107b/16) 

 [=1] 
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cenåb (A) Din büyüklerinin adlarının başına 
ya da sonuna getirilen hazret 
anlamında saygı ve tazim sözü. 

 c. (f109b/18), (f110b/18), 
(f111a/21), (f111b/1), (f114a/20), 
(f117b/2), (f118a/19), (f121b/4) 

 c.+ın (f116b/1) 
 c.+ına (f110a/3), (f113b/16) 
 c.+ınıñ (f107b/4) 
 [=12] 
cenåh (A) Meleğin kanadı. 
 c. (f111a/4), (f112a/20) 
 [=2] 
Cenda bin ‘Amr (A) Hz. Salih peygambere 

inananlardan birinin adı. 
 c. (f110b/20) 
 [=1] 
ceng (F) Silahlı çatışma, savaş. 
 c. (f116a/19) 
 c.+e (f116b/1) 
 [=2] 
Cengiz bkz. Cengiz Øan 
 c. (f119b/21) 
 [=1] 
Cengiz Øan Moğal hükümdarı. bkz. Cengiz 
 c. (f119b/20) 
 [=1] 
cen™n (A) Ana rahmindeki çocuk. 
 c. (f111a/17), (f111a/19), (f112a/6) 
 [=3] 
cesåret (A) Yüreklilik, korkusuzluk. 
 c.+(cesaret+it) (f110b/19) 
 [=1] 
cesed (A) Cansız, ölü vücut. 
 c. (f116a/9) 
 [=1] 
cevåb (A) Yazılı ya da sözlü bir soruya 

verilen karşılık. 
 c. (f117b/19) 
 c.+(cevab+vir+) (f111a/13) 
 [=2] 
cevåhir (A) Cevherler, değerli taşlar. 
 c. (f108b/6), (f109a/15), (f109b/16), 

(f112b/16), (f112b/17), (f121b/15) 
 [=6] 
cevåmi‘ (A) Camiler.  
 c. (f120a/4) 
 [=1] 
cevher (A) Değerli taş, mücevher. 
 c. (f107b/4), (f112b/17), (f120a/2) 
 [=3] 
cevr (A) Eziyet, cefa. 
 c. (f108b/9) 

 [=1] 
cezå (A) Suç işleyen kimseye suçun 

derecesine göre verilen acı karşılık. 
 c.+(ceza+it+) (f119b/14) 
 c.+sın (f118a/9) 
 [=2] 
cez™re (A) Ada. 
 c.+ye (f120a/1) 
 [=1] 
ciger (F) Bağır. 
 c.+lerden (f114b/19) 
 c.+leri (f108b/16) 
 [=2] 
ciger-d¥z (F) Ciğeri delip geçen. 
 c.+ü (f120b/19) 
 [=1] 
ciger-k¥şe (F) Çok sevilen kimse, evlat. bkz. 

ciger-påre  
 c. (f115a/10) 
 c.+m (f116b/5), (f120b/13) 
 c.+sidir(f115a/3) 
 [=4] 
ciger-påre (F) İnsanın ciğerinin köşesi gibi 

sevdiği kimse. bkz. ciger-k¥şe 
 c.+sin (f116b/12) 
 [=1] 
ciger-r™ş (F) Ciğer yarası 
 c. (f111b/14) 
 [=1] 
ciger-s¥z (F) Ciğeri yakan. 
 c. (f113b/2), (f115a/12) 
 c.+da (f114b/9) 
 c.+ından (f120b/11) 
 [=4] 
cihåd (A) Din için, Hak yolunda yapılan 

savaş. 
 c. (f115a/4) 
 [=1] 
cihån (F) Dünya, yeryüzü. 
 c. (f107b/3) 
 c.+ı (f111a/8) 
 [=2] 
cihån-åfer™n (F) Cihanı yaratan Allah. 
 c. (f107b/1) 
 c.+i (f110a/15) 
 [=2] 
cihån-årå (F) Cihanı süsleyen. 
 c. (f120b/3) 
 [=1] 
cihån-b™n (F) Cihanı gösteren. 
 c. (f112b/15) 
 c.+ime (f108a/4) 
 [=2] 
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cihån-efr¥z (F) Cihanı aydınlatan. 
 c. (f107b/15) 
 [=1] 
cihan-gerd (F) Cihanı dolaşan. 
 c. (f108a/5) 
 [=1] 
cihån-g™r (F) Dünyayı hükmü altına almış. 
 c. (f107b/15), (f107b/4), (f111b/18) 
 [=3] 
cihån-nümå (F) Dünyayı gösteren. 
 c. (f112a/14) 
 [=1] 
cimå‘ (A) Cinsel ilişkide bulunma. 
 c.+(cima+it+) (f116a/2), (f116a/6) 
 [=2] 
cimål (A) Ayaklar altında kalma. 
 c.+(cimal+ol+) (f115b/2) 
 [=1] 
cinån (A) Cennetler. 
 c. (f116b/8), (f117b/3) 
 [=1] 
cins (A) Başlıca nitelikleri aynı olan varlıklar 

topluluğu. 
 c. (f120a/13) 
 [=1] 
civån (F) Genç ve boyu posu yerinde erkek. 
 c. (f111b/19) 
 [=1] 
civån-baøt (F) Talihli, bahtlı. 
 c. (f109a/20) 
 [=1] 
cum‘a (A) Cuma namazı. 
 c. (f115b/12) 
 c.+dan (f117b/2) 
 [=2] 
c¥şån (F) Çoşkun, çoşan. 
 c.+(cuşan+ol+) (f112b/19) 
 [=1] 
c¥y-bår (F) Nehir, ırmak. 
 c. (f107b/2) 
 [=1] 
cüh¥dån (A) Yahudiler. 
 c.+dan (f113a/12) 
 [=1] 
cül¥s (A) Hükümdarlık tahtına oturmak. 
 c.+(cülus+eyle+) (f108a/19), 

(f108b/15) 
 [=2] 
cümle (A) Bütün, hep. 
 c.+den (f111b/19) 
 c.+niñ (f119b/5) 

 c.+si (f110b/7), (f112a/19), 
(f112a/2), (f112a/6), (f118b/12), 
(f119b/4) 

 c.+sin (f109b/7) 
 [=9] 
cün¥d (A) Ordular. 
 c. (f109b/21), (f111b/4) 
 [=2] 
cünüb (A) İslâm dininci gusül abdesti 

almamış olan kimse. 
 c. (f116a/2), (f116a/4) 
 [=2] 
cüy¥ş (A) Askerler, ordular. 
 c. (f111a/22) 
 [=1] 
ça#ır- Bir kimseyi gelmesi için seslenmek. 
 ç.-up (f120b/17) 
 [=1] 
çåk (F) Yırtık, yarık. 
 ç.+(çak+it+) (f120a/10) 
 ç.+(çak+ol+) (f120a/13) 
 ç.+ile (f116a/13) 
 [=3] 
çår-b™n (F) (Felek için) Dört yanı gören. 
 ç. (f113a/9) 
 [=1] 
çår-cihet (F) Dört yön. 
 ç. (f109b/5), (f111b/13) 
 ç.+(çar+cihet+tut+) (f117b/4) 
 [=3] 
çåre-c¥ (F) Çare arayan. 
 ç.+(çare+cu+ol+) (f110b/4) 
 [=1] 
çarøe (F) Düşman kuvvetlerini çevirme 

hareketi. 
 ç. (f116b/1) 
 [=1] 
çåv¥ş Osmanlı Devleti padişahın yanında ve 

hizmetinde bulunan kimse. 
 ç.+larına (f116b/10) 
 [=1] 
çåv¥şån Padişahın yanında ve hizmetinde 

bulunan kimseler. 
 ç. (f108a/14) 
 [=1] 
çehre (F) Yüz, surat. 
 ç. (f119b/4) 
 ç.+leri (f111a/2) 
 [=2] 
çek- Geri almak. (f116a/21) 
 ç.-di(ah+çek+) (f108b/10) 
 ç.-di(bende+çek+) (f120b/8) 
 ç.-digiñiz(ser+rişte+çek+) (f109a/15) 
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 ç.-dikleri(silke+çek+) (f120a/20) 
 ç.-mege(ser+rişteye+çek+) (f121b/4)

  
ç.-üp (f109b/16), (f116a/21), 
(f120b/12) 

 ç.-üp(bende+çek+) (f120a/19) 
 ç.-üp(ip+çek+) (f120b/1) 
 ç.-üp(silke+çek+) (f121b/16) 
 [=11] 
çemen-årå (F) Çimeni süsleyen. 
 ç. (f107b/1) 
 [=1] 
çemen-zår (F) Çimenlik. 
 ç. (f108a/10) 
 [=1] 
çenber Çember. 
 ç. (f117a/7) 
 [=1] 
çeng (F) Harba benzeyen bir çeşit telli çalgı. 
 ç. (f116a/1) 
 [=1] 
çerå-gåh (F) Otlak, çayır. 
 ç.+ında (f109b/17) 
 [=1] 
Çerkes Memlük hükümdarı Kayıtbay'ın etnik 

durumunu belirtir unvanı. 
 ç.+iñ (f120a/15) 
 [=1] 
çeşm (F) Göz. 
 ç. (f108a/4), (f112b/15), (f115a/10) 
 [=3] 
çı¬- 1. Dışarı varmak (f116b/7) 2. Ayrılmak. 

(f109a/2) 3. Yükselmek. (f110b/11) 
 ç.-dılar (f118b/7) 
 ç.-mış (f110b/11) 
 ç.-sa(nakıs+çık+) (f119b/14) 
 ç.-sın (f120a/9) 
 ç.-up (f109a/2), (f116b/7) 
 [=6] 
çı¬ar- 1. Ayırmak. (f120b/15) 2. Kaldırmak. 

(f120a/21) 
 ç.-up (f114b/17), (f120a/21), 

(f120b/15) 
 [=3] 
Ç™n Çin ülkesi. 
 ç.+den (f119a/14) 
 [=1] 
çuval Değişik maddelerden yapılan büyük 

torba. 
 ç. (f119a/8) 
 [=1] 
çünki (F) Bundan dolayı, bu sebeple ki. 
 ç. (f118a/21), (f119a/2) 

 [=2] 
dåd (F) Adalet, doğruluk. 
 d.+(adl+u+dad) (f108b/13), 

(f108b/8), (f109a/9) 
 [=3] 
da#da#a (A) Gürültü, patırtı. 
 d. (f117a/8) 
 [=1] 
daøi Fazla olara, üstelik, daha, bile. 
 d. (f108a/20), (f108a/8), (f109a/14), 

(f109a/7), (f110a/17), (f111a/10), 
(f111a/11), (f111a/7), (f111b/5), 
(f112a/7), (f112b/13), (f113a/2), 
(f114a/15), (f114a/15), (f114b/16), 
(f115a/1), (f116a/13), (f116b/13), 
(f116a/5), (f116a/6), (f117a/4), 
(f117b/19), (f117b/21), (f118a/15), 
(f118b/11), (f119a/21), (f119b/12), 
(f120a/6), (f121a/11), (f121a/16), 
(f121a/2) 

 [=31] 
dåøil (A) Girme. 
 d. (f116a/18) 
 d.+(dahil+ol+) (f112b/12), 

(f112b/18), (f116b/3) 
 [=4] 
dåøilån (A) Dahil olanlar, içinde bulunanlar. 
 d. (f117b/7) 
 [=1] 
då‘™ (A) Dua eden, duacı.  
 d. (f121b/8) 
 [=1] 
då’imå (A) Her zaman, devamlı olarak. 
 d. (f112b/7), (f116a/7) 
 [=2] 
dåire (A) Hükmün yürütüldüğü alan. 
 d. (f108a/17), (f118a/15), (f120a/2) 
 [=3] 
∫alålet (A) İnanç ve akidede batıla sapma. 
 d. (f113b/13), (f113b/20), (f114a/1) 
 d.+e (f109b/19), (f111b/22), 

(f112b/21) 
 [=6] 
dalålet-åy™n (F) Sapkınlık gösteren. 
 d. (f116a/14) 
 [=1] 
dåmen (F) Etek. 
 d. (f109a/13), (f109b/4), (f113a/3) 
 [=3] 
dåmen-b¥s (F) Etek öpen. 
 d. (f118b/9) 
 [=1] 
∫arabåt (A) Darbeler, vuruşlar. 
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 d.+a (f111b/10) 
 [=1] 
∫arb (A) Vurma, vuruş. 
 d. (f111b/10), (f111b/11), 

(f111b/11), (f117a/6) 
 [=4] 
 d.+(darb-it-) (f118a/16) 
 d.+(darb+ur+) (f111b/12) 
 [=6] 
dåru'l-#uråb (A) Karga evi. 
 d. (f116a/20) 
 [=1] 
daru'l-#ur¥r (A) Aldanma yeri, dünya. 
 d.+ı (f112a/21) 
 [=1] 
dåru'l-øilåfet (A) Hilafet merkezi. 
 d. (f114b/2), (f118b/1) 
 [=2] 
dårü'l-İslåm (A) İslâm yurdu. 
 d. (f119a/10) 
 [=1] 
dårü'l-nübüvvet (A) Peygamber evi. 
 d. (f113b/21) 
 [=1] 
dårü's-selåm (A) Emin olunan yer, Bağdat. 
 d. (f119a/14) 
 d.+a (f118a/8) 
 [=2] 
då’s (F) Orak. 
 d. (f112b/10) 
 [=1] 
da‘vå (A) Mahkemeye başvurma. 
 d.+(dava+it+) (f113b/19) 
 [=1] 
dåver (F) Adil ve insaflı hükümdar. 
 d. (f112b/15) 
 [=1] 
da‘vet (A) Çağırmak. 
 d.+(davet+eyle+) (f110a/16), 

(f118b/1) 
 d.+(davet+it+) (f110b/20), (f113a/8) 
 [=4] 
de Dahi, de. 
 d.+(dahi) (f116a/2) 
 [=1] 
def‘ (A) Uzaklaştırma, kovma. 
 d. (f117a/8) 
 d.+(def+it+) (f119a/3) 
 [=2] 
def‘a (A) Kez, kere. 
 d. (f113a/2), (f113a/3), (f113a/4) 
 [=3] 
defåtir (A) Defterler. 

 d. (f116a/19) 
 [=1] 
defter (A) Kitap biçimine sokulmuş kâğıt 

destesi. 
 d. (f117a/17) 
 [=1] 
degil 1. Cümleyi olumsuzlayan kelime. 

(f113a/16) 2. Kabul ve ret anlamında 
bağlaç olarak kullanılır. (f116b/17) 
3. Sadece, yalnız anlamında 
kullanılır. (f117a/14) 

 d. (f112a/14), (f113a/3), (f114b/18), 
(f115b/5), (f116b/17), (f117a/14), 
(f117b/6) 

 d.+dir (f119a/7) 
 d.+im (f113a/16) 
 [=9] 
degirmen İri ve taneli şeyleri öğütmeye 

yarayan âlet. 
 d.+ler(degirmenler+dön+) (f112b/20) 
 [=1] 
dek Bir işin sona erdiği yeri ve zamanı 

gösterir, +A değin. 
 d. (f108b/18), (f109a/13), (f111a/2), 

(f111b/12), (f114a/8), (f117b/3),  
(f119a/17), (f120a/12), (f121a/14) 

 [=9] 
dem (F) 1. Nefes, soluk. (f113a/21) 2. 

Zaman, çağ. (f109b/20) 
 d. (f109b/20) 
 d.+den(f113a/21) 
 [=2] 
demür Demir. 
 d. (f114a/3) 
 [=1] 
dendån (F) Diş. 
 d. (f113a/18) 
 [=1] 
der (F) Kapı. 
 d. (f120b/12) 
 [=1] 
der-å#¥ş (F) Kucaklama, sarma. 
 d.+dan (f120a/18) 
 [=1] 
der-dest (F) Tutma, yakalama. 
 d. (f114a/14) 
 [=1] 
der-gåh (F) Bir büyüğün huzuru, eşiği. 

d. (f112a/17) 
 d.+ına (f110b/19), (f121a/4) 
 [=2] 
der-kår (F) Belli, aşikâr. 
 d.+(der+kar+ol+) (f109b/9) 
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 [=1] 
derd-mend (F) Derdi olan, dertli. 
 d.+i (f119b/14) 
 [=1] 
derece (A) Ölçü, miktar. 
 d. (f111b/10) 
 [=1] 
derekåt (A) Aşağı seviyeler. 
 d. (f111b/13) 
 [=1] 
deri İnsan vücudunu bir örtü ile saran 

koruyucu tabaka. 
 d.+sin (f120b/15) 
 d.+sin(derisin+sı+) (f120b/14) 
 d.+sini(derisini+yüz+) (f120b/9) 
 [=3] 
der™çe (F) Pencere. 
 d. (f108a/4) 
 [=1] 
der¥n (F) İç, iç taraf. 
 d. (f118b/9) 
 [=1] 
dervåze (F) Kale ve külliyelerin büyük giriş 

kapısı. 
 d. (f114b/3), (f118b/6), (f120b/7) 
 d.+ler (f118a/17) 
 [=4] 
derv™ş (F) Hak yolunda yürüyüp nefsini ıslah 

eden, tarikata bağlanmış. 
 d. (f117b/17), (f117b/17) 
 [=1] 
derv™ş-simå (F) Dervişe benzeyen. 
 d. (f117b/11) 
 [=1] 
deryå (F) 1. Deniz. (f107b/12) 2. Bir şeyin 

bolluğunu anlatır. (f118a/3) 
 d. (f110a/8), (f118a/3), (f118a/7), 

(f119b/19), (f119b/21) 
 d.+(derya+ya+tal+) (f107b/12) 
 [=6] 
deryå-øur¥ş (F) Deniz kada çoşkun. 
 d. (f108b/18) 
 d.+umuza (f119b/1) 
 [=2] 
dest (F) El. 
 d. (f112b/13), (f120b/17), (f120b/8) 
 [=3] 
dest-efşån (F) El sallayan. 
 d. (f110b/7) 
 [=1] 
dest-gåh (F) Kudret, iktidar. 
 d.-gah (f116b/18) 
 [=1] 

destån (F) Savaş, müsibet gibi olayları 
anlatan anlatılar. 

 d. (f109a/17) 
 [=1] 
destår (F) Sarık. 
 d.+ın (f117b/7) 
 [=1] 
deşt (F) Bozkır, ova. 
 d. (f112b/3) 
 [=1] 
devåbb (A) Hayvan. 
 d. (f120a/4) 
 [=1] 
devån™ (F) Devlat erkânı. 
 d.+sin (f118b/15) 
 [=1] 
deve Geviş getiren memelilerden yük ve binek 

hayvanı. 
 d.+si (f113b/3) 
 [=1] 
devlet (A) Bağımsız siyasî topluluk 

(f119b/13) 2.  
 d. (f108a/13), (f117b/1), (f117b/5), 

(f118a/10), (f118b/2), (f118b/5), 
(f119b/13), (f121a/9) 

 d.+e (f121a/9) 
 d.+i (f118b/11) 
 d.+ine (f111b/10) 
 d.+iñizde (f109a/17) 
 d.+leri (f116b/18) 
 d.+lerinde (f115b/4) 
 [=14] 
devlet-medår (F) Büyüklük merkezi olan 

kimse, hükümdar. 
 d. (f121a/13) 
 [=1] 
devlet-mend (F) Devletli, bahtlı. 
 d.+iñ (f108a/10), (f114b/4) 
 [=2] 
devr (A) Zaman, çağ. 
 D. (f120b/21) 
 [=1] 
dıråz (F) Uzun. 
 d. (f119b/15) 
 [=1] 
di- 1. Söylemek. (f119a/1) 2. Birinin adını 

telaffuz etmek. (f119b/9)  3. 
Nakletmek. (f119a/1) 

 d.-di (f108b/12), (f117b/20), 
(f118a/14), (f119a/1), (f119a/20) 

 d.-digini (f116b/13) 
 d.-digiñiz (f109b/1) 
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 d.-dikde (f112a/1), (f116b/7), 
(f117a/4), (f119b/4), (f120a/9), 
(f121b/4) 

 d.-dikleri (f118a/21), (f119b/9) 
 d.-diler (f112a/3) 
 d.-mekden (f117b/15) 
 d.-mekle (f110a/1), (f113b/3), 

(f114a/10) 
 d.-r (f121b/18) 
 d.-ye (f120b/18) 
 d.-yegördü (f113a/16) 
 d.-yen (f116a/14) 
 d.-yeydim (f108a/2) 
 d.-yince (f118b/12), (f120a/13) 
 d.-yü (f108a/3), (f109a/13), 

(f109b/16), (f110b/18), (f110b/2), 
(f111a/13), (f111a/14), (f111a/17), 
(f111a/8), (f111b/3), (f112b/13), 
(f115b/1), (f115b/19), (f116b/10), 
(f116a/12), (f116a/14), (f116a/14), 
(f116a/3), (f116b/17), (f116b/20), 
(f116b/21), (f117a/16), (f117a/4), 
(f117a/7), (f117b/16), (f117b/7), 
(f117b/8), (f118a/1), (f118a/10), 
(f118b/2), (f118b/20), (f119a/6), 
(f119a/8), (f119b/6), (f120a/12), 
(f120a/20), (f120b/3), (f121a/8) 

 d.-yü(diyügördü) (f120b/13) 
 d.-yüp (f108b/1), (f117b/2), 

(f121a/15) 
 [=70] 
diger-g¥n (F) Başka türlü. 
 d.+(diger+gun+ol+) (f109b/11) 
 [=1] 
dil (F) Gönül. 
 d. (f121a/19) 
 [=1] 
dil-årå (F) Gönlü süsleyen. 
 d. (f108a/7) 
 [=1] 
dil-aş¥b (F) Gönlü alt üst eden, karıştıran. 
 d. (f111b/19) 
 [=1] 
dil-åver (F) Yürekli, cesur, yiğit. 
 d.+leri (f118a/13) 
 [=1] 
dil-åverån (F) Yiğitler, savaşçılar. 
 d. (f110b/17), (f114a/4) 
 [=1] 
dil-pe√™r (F) Gönlün kabul edeceği, makbul. 
 d.+iñ (f108b/12) 
 [=1] 
dimå# (A) Beyin. 

 d.+a (f111b/10) 
 d.+ına (f111b/7) 
 [=2] 
d™n (A) Belirli inanç ve ibadet esasları içeren 

inanış yolu. 
 d. (f108b/19), (f112a/19), (f113a/8), 

(f114a/5), (f114b/12), (f115a/5), 
(f115a/9), (f117a/20) 

 d.+de (f113a/16) 
 d.+den (f107b/10), (f115a/13) 
 d.+i (f116a/7) 
 [=12] 
dinil- Söylenmek. 
 d.-dikde (f108b/9) 
 d.-megin (f118a/21) 
 [=2] 
d™vån (F) Büyük meclis, yüksek meclis. 
 d. (f109b/13), (f109b/18), (f113a/7), 

(f117a/9), (f119a/19) 
 d.+da (f119b/4) 
 d.+ında (f116b/21) 
 d.+larına (f115b/10) 
 [=8] 
diyår (F) Memleket, ülke. 
 d. (f113b/8), (f120a/11) 
 [=2] 
do¬uz Sekizden sonra ve ondan önce gelen 

sayı. 
 d. (f110a/5) 
 [=1] 
dolåb (F) Dönerek iş gören çark. 
 d. (dolab+ı+asman) (f109a/19) 
 [=1] 
dön- 1. Bir başka hal almak. (f109b/10) 2. 

Çevrilmek. (f112b/20). 
 d.-dükde (f110a/19) 
 d.-dükde+mi (f109b/10), (f110a/11), 

(f111a/20), (f111b/15), (f112a/8), 
(f112b/11), (f113a/20), (f113b/15), 
(f113b/8), (f114b/20), (f115b/20), 
(f116b/15), (f117a/12), (f119a/16), 
(f120a/14) 

 d.-üp(degirmenler+dön+) (f112b/20) 
 [=17] 
döndür- Yanlış yola sevketmek, çevirmek. 
 d.-üp (f113b/13) 
 [=1] 
dördüncü Dört sayısının sıra sıfatı. 
 d. (f111a/3) 
 [=1] 
dört üçten sonra ve beşten önce gelen sayı. 
 d. (f114a/14), (f117a/10) 
 [=2] 
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d¥d (F) Duman. 
 d. (f118a/6) 
 [=1] 
duøter (F) Kız çocuk. 
 d. (f120a/17) 
 [=1] 
duh¥l (A) Girmek. 
 d.+(duhul+bul+) (f114b/3) 
 [=1] 
dur- 1. Bir sıra halinde dikilmek. (f118b/4) 2. 

Yardımcı fiil olarak kullanılır. 
f119a/18) 

 d.-dular (saf+ender+saf+dur+) 
(f118b/4) 

 d.-updur(yüzü+kara+dur+) 
(f119a/18) 

 [=2] 
d¥ş (F) Omuz. 
 d. (f114b/14) 
 [=1] 
duzaø (F) Cehennem. 
 d. (f112b/1) 
 [=1] 
dügün Evlenme dolayısıyla yapılan şenlik. 
 d. (f118b/2) 
 [=1] 
dükkån (A) İçinde parekende öteberi satılan 

işyeri. 
 d. (f112a/8), (f113a/19), (f115b/20) 
 d.+ına (f111b/15) 
 [=4] 
dülbend (F) Tülbent. 
 d. (f115b/5) 
 [=1] 
dünyå (A) İslâm dinin egöre, insanların 

Allah'ın rızasını kazanmak ve asıl 
âlem olan âhiret âlemindeki ebedî 
hayata gönderildikleri geçici âlem, 
fâni. 

 d. (f109a/21), (f109a/21), (f109b/1), 
(f109b/10), (f110a/2), (f111b/16), 
(f111b/16) 

 d.+dan (f117a/20) 
 [=8] 
dürr (A) İnci. 
 d. (f120a/11), (f120a/8) 
 [=2] 
dürr-nisår (F) İnce saçan, serpen. 
 d.+ın (f108b/5) 
 [=1] 
düş- 1. Birinden yapılması istenmek. 

(f118b/11) 2. Kapılmak. (f114b/21) 
3. Gelmek. (f119b/13) 

 d.-en (f109b/7) 
 d.-eni (f118b/11) 
 d.-erler(önüñe+düş+) (f119b/13) 
 d.-mege (f119a/5) 
 d.-üp (f108b/21), (f109a/1), 

(f109b/3), (f111b/5), (f117a/8) 
 d.-üp(arzusına+düş+) (f114b/21) 
 d.-üp(eline+düş+) (f120a/3) 
 d.-üp(#amına+düş+) (f112a/4) 
 d.-üp(korkusuna+düş+) (f111a/14) 
 [=13] 
düşmån (F) Düşman. bkz. düşmen 
 d.+a (f118a/10) 
 [=1] 
düşmen (F) Düşman. bkz. düşmån 
 d. (f113b/14), (f114a/5), (f118a/7) 
 [=3] 
düşmen-endåzlık Düşmanlık. 
 d.+a(düşmen+endazlı#a) (f111b/4) 
 [=1] 
düşmen-s¥z (F) Düşmanı yakan. 
 d. (f107b/15) 
 [=1] 
e‘a¯ım (A) Büyük kimseler. 
 e. (f114a/17) 
 [=1] 
ebr (F) Bulut. 
 e. (f110b/7), (f110b/8), (f110b/9) 
 [=3] 
ebr-påre (F) Bulut parçası. 
 e. (f110b/6) 
 [=1] 
Eb¥ Bekr (A) Abbasi halifesinin metinde adı 

geçen oğlu. 
 e.+ (f118b/4) 
 e.+e (f118a/20) 
 [=2] 
Eb¥ Ca‘ferü'd-devåne¬™ (A) Abbasi 

halifelerinden birinin adı. 
 e.+ye (f117a/19) 
 [=1] 
Eb¥ ∏an™fe (A) Hanefi mezhebinin kurucusu. 
 e. (f117a/19) 
 [=1] 
Eb¥ Kab™s (A) Mekke'de Kâbe civarında bir 

dağ adı. 
 e. (f116a/21) 
 [=1] 
Ebu Lü’lü (A) Halife Hz. Ömer'i katleden ve 

Muğayre bin Şu'be'nin kölesi olan 
kişinin adı. 

 e. (f114a/10) 
 [=1] 
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Eb¥ Bikr (A) Hz. Muhammed'in sadık dostu 
ve ilk İslâm halifesi. 

 e. (f115a/3) 
 e.+de (f114a/4) 
 [=2] 
ebu'l-beşer  (A) İnsanlığın babası, Hz. Âdem. 
 e. (f109b/2) 
 [=1] 
ecdåd (A) Atalar. 
 e.+ı (f113b/13) 
 e.+ımızıñ (f115b/1) 
 [=2] 
ed™m (A) Tabakalaşmış deri. 
 e. (f113b/8) 
 [=1] 
efendi (Yun) Kendisine uyulan, Hz. 

Muhammed 
 e.+miz (f113b/15) 
 [=1] 
efkår (A) Düşünceler. 
 e. (f108a/3) 
 [=1] 
eflåk (A) Felekler, gökler. 
 e. (f113b/9) 
 [=1] 
eger (F) Şart anlamın güçlendirmek için şart 

cümlelerinin başına getirilir. bkz. 
egerçi 

 e. (f109a/10), (f109a/21), 
(f117b/12), (f119b/3), (f119b/6) 

 [=5] 
egerçi (F) Şart anlamın güçlendirmek için şart 

cümlelerinin başına getirilir. bkz. eger 
 
 e. (f117a/8) 
 [=1] 
ehemm (A) En önemli. 
 e. (f121a/4) 
 [=1] 
ehl (A) 1. Bir yerin, topluluğun halkından 

olanlar. (f120a/1) 2. Bir işin ustası. 
(f121a/6) 

 e. (f115b/2), (f117a/9), (f120a/1) 
 e.+(ehl+ol+) (f121a/6) 
 [=4] 
Ehl-i Beyt (F) Hz. Muhammed'in kızı Fatma 

ve damadı Hz. Ali ve onların 
çocuklarının dahil olduğu ailesi. 

 e.+den (f115a/16) 
 e. +i (f120a/1) 
 [=2] 
ehl-i İslåm (F) Müslümanlar. 

 e. (f115b/12), (f116a/18), 
(f117a/14) 

 [=3] 
ekåbir (A) İleri gelenler, büyükler. bkz. ekbår 
 e. (f117a/1) 
 [=1] 
ekbår (A) İleri gelenler, büyükler. bkz. ekåbir 
 e. (f115a/16) 
 [=1] 
ekmel (A) Çok kâmil, mükemmel. 
 e. (f117a/1) 
 [=1] 
eknåf (A) Taraflar, yönler. 
 e.+daki (etraf+u+eknaf)  (f111a/5) 
 [=1] 
ek§er (A) 1. Birçok. (f119b/10) 2. Genellikle. 

(f112b/15) 
 e. (f112b/15), (f119b/10) 
 [=2] 
el Kolun bilekten aşağıda kalan ve avuç ve 

parmakları içine alan kısmı. 
 e.+(el+kal+) (f115b/5) 
 e.+(el+ur+) (f110b/9) 
 e.+imde (f120a/8) 
 e.+inde (f111b/20), (f119b/2) 
 e.+inden (f112a/3), (f116a/17), 

(f118a/10) 
 e.+ine (f108b/21), (f114a/2), 

(f115b/15) 
 e.+ine(eline+düş+) (f120a/3) 
 [=12] 
el-Melikü'n-Nåær Muπammed (A) Mısır 

Memlük sultanı Kayıtbay'ın varisinin 
adı. 

 e. (f120a/15) 
 [=1] 
elfå¯ (A) Lafızlar, sözler.  
 e. (f119a/14) 
 [=1] 
elli Kırk dokuzdan sonra elli birden önce 

gelen sayı. 
 e. (f110a/16), (f110a/5), (f111a/16), 

(f112a/12), (f114b/9) 
 [=5] 
ellişer Elli sayısının elli tane anlamında 

üleştirme şekli. 
 e. (f113b/20) 
 [=1] 
elmås-g¥n (F) Elmas renkli. 
 e. (f107b/9), (f115a/14) 
 e.+dan (tiğ+i+elmas-gun) (f112b/19) 
 [=3] 
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emån (A) Emin olma, güvenli hissetme. 
bkz.emn 

 e. (f107b/3), (f114b/12), (f119b/3) 
 e.+a (f112b/12) 
 e.+( emn+u+eman+git+) (f110a/5) 
 [=5] 
em™r (A) Bir kavim ya da memleketin başı, 

başkanı. 
 e. (f115b/5) 
 [=1] 
emirül-müminin (A) Müminlerin başı 

anlamında halifeler için kullanılan 
unvan. 

 e. (f114a/20), (f114b/14), (f115b/7), 
(f116a/21), (f116b/9), (f118a/19) 

 [=6] 
emn  (A) Emin olma, güvenli hissetme. 

bkz.emån 
 e. (f107b/2), (f112b/12), (f114b/12) 
 e.+(emn+u+eman+git+) (f110a/5) 
 [=4] 
emr (A) 1. Bir şeyin yapılması ya da 

yapılmaması hususunda bildilirilen 
kesin hüküm. (f111a/3) 2. Yapılması 
istenen şeyi bildiren yazı. (f121a/12) 

 e. (f116b/1) 
 e.+(emr+it) (f111b/3) 
 e.+(emr+it+) (f118a/12) 
 e.+de (f121a/12) 
 e.+iyle (f111a/3), (f112a/20) 
 e.+ler (f117a/10) 
 [=7] 
emvål (A) Mallar, mülkler. 
 e. (f112b/13) 
 [=1] 
enbiyå (A) Nebiler, peygamberler. 
 e. (f113b/10) 
 e.+dan (f115b/18) 
 [=2] 
enb¥h (A) Kalabalık. 
 e. (f118b/6) 
 e.+uñ (f109b/8) 
 [=2] 
encåm (F) Son, nihayet. 
 e.+ına (f121a/15) 
 e.+ıñızda (f109a/18) 
 [=2] 
encüm-iştibåh (F) Yıldızlara benzer. 
 e. (f108a/15) 
 [=1] 
encüm-sipåh (F) Yıldızlar kadar çok asker. 
 e. (f108a/16) 
 [=1] 

endåze (F) Ölçü, kıyas. 
 e. (f119a/14) 
 e.+(endaze+gel+) (f113a/4) 
 [=2] 
end™ş (F) Kötü düşünceler.  
 e.+leri (f113a/11) 
 [=1] 
endişe (F) Tasa, kaygı. 
 e. +leri(f115b/8) 
 [=1] 
endişe-nåk (F) Endişeli, kaygılı. 
 e. (f121a/19) 
 [=1] 
end¥øte (F) Kazanma, kâr etme. 
 e.+(enduhte+ol+) (f112b/14) 
 [=1] 
engüşter™n (F) Yüzük. 
 e. (f114b/17) 
 [=1] 
enæår (A) Hz. Muhammed'i ve Mekkeli 

müslümanlar Medîne'ye davet eden, 
koruyan Medîneli müslümanlar. 

 e. (f113b/14) 
 e.+dan (f114b/10) 
 e.+ıñ (f119a/5) 
 [=3] 
envå‘ (A) Çeşitler, türler. 
 e. (f115a/19), (f117a/6), (f119b/5) 
 [=3] 
enver (A) Çok nurlu, çok aydınlık. 
 e. (f112a/16) 
 [=1] 
er Erkek. 
 e. (f116b/11) 
 [=1] 
erå√il (A) Çok rezil, bayağı ve adî kimseler. 
 e. (f113b/13), (f113b/20), 

(f114a/21), (f114b/18), (f115a/11), 
(f119a/12), (f119a/8), (f120a/4) 

 [=8] 
erbåb (A) 1. Sahipler. (f115a/9) 2. Bir işten 

anlayanlar. (f111a/11) 
 e. (f111a/11), (f114a/11), (f115a/9) 
 [=3] 
Erdeşir-şemş™r (F) İran hükümdarı 

Erdeşir'inki gibi kılıcı olan. 
 e. (f107b/16) 
 [=1] 
er#¥vån (F) Eflâtun ile kırmızı arası morumsu 

pembe renkteki süs ağacı. 
 e. (f112b/20) 
 [=1] 
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er#¥vån-g¥n (F) Erguvan ağacı çiçeğinin 
renginde. 

 e. (f115b/2) 
 [=1] 
er¬åb (A)  Boynu kalın arslan gibi kimse. 
 
 e. (f115b/1) 
 [=1] 
erkån (A) Devletin ileri gelenleri. 
 e. (erkan+ı+devlet) (f118b/10), 

(f118b/2), (f119b/13) 
 [=3] 
es- (Hava için) Bir yönden diğerine  hissedilir 

biçimde hareket etmek. 
 e.-er (f110b/16) 
 [=1] 
eæaππ (A) Çok doğru. 
 e. (f111a/16) 
 [=1] 
es‘år (A) Alınıp satılan eşyanın belli bir 

fiyatı, narhlar.  
 e. (f119b/11) 
 [=1] 
esås (A) Bir şeyi meydana getiren ana öge, 

temel. 
 e. (f112a/21) 
 e.+ı (f121a/14) 
 [=2] 
esbåb (A) Sebepler. 
 e. (f115b/8), (f118b/2) 
 [=2] 
e§er (A) İz, belirti. 
 e.+(eser+kal+) (f120a/14) 
 [=1] 
es™r (A) Tutsak. 
 e. (f115a/17) 
 e.+(esir+ol+) (f118a/13) 
 [=2] 
Esma binti Ebu-bekri's-sıdd™k (A) Halife Hz. 

Ebu Bekir'in kızı. 
 e. (f116b/4) 
 [=1] 
Esmå binti Æıdd™¬ (A) Hz. Ebu Bekir'in kızı. 

bkz. Esma binti Ebu-bekri's-Æıdd™k 
 e.+ıñ (f116a/8) 
 [=1] 
e§nå  (A) Bir işin yapıldığı ya da olduğu 

zaman, sıra, an. 
 e. (f107b/12), (f114a/15), 

(f116a/18) 
 e.+da (f108a/13), (f114b/13), 

(f120a/7) 

 e.+sında (f114b/21), (f116a/1), 
(f118a/18) 

 [=9] 
Esvedü'l-‘Ans™  (A) Hz. Ebu Bekir'in 

halifeliği zamanında peygamberlik 
iddiasıyla isyan edenlerden. 

 e. (f113b/18) 
 [=1] 
eşcår (A) Ağaçlar. 
 e. (f109b/12) 
 [=1] 
eş¬ıyå (A) Şakiler, âsiler, baş kaldıranlar. 
 e. (f108a/1), (f108b/16), (f109a/3), 

(f109a/8), (f113b/19), (f114b/1), 
(f115a/12) 

 [=7] 
eşşedd (A) Çok şiddetli. 
 e. (f116b/21) 
 [=1] 
e†fål (A) Çocuklar. 
 e. (f110b/17), (f111a/15), (f112a/7) 
 e.+i (f115a/16) 
 [=4] 
e†råf (A) 1. Taraflar, yanlar. (f111a/17)  2. 

Çevre. (f118a/17) 
 e. (f111a/17), (f111a/5), (f112a/7), 

(f114a/21), (f117a/10), (f118a/5) 
 e.+ında (f118a/17) 
 e.+ından (f120a/21) 
 e.+ını (f120b/8) 
 [=9] 
evkår (A) Kaçmak. 
 e.+(evkar+ol+) (f114a/14) 
 [=1] 
evlåd (A) Çocuklar, veletler. 
 e. (f109b/7) 
 e.+ı (f118b/10) 
 e.+ından (f109b/19) 
 [=3] 
evliyå (A) Din büyükleri, veliler. 
 e. (f118b/4) 
 [=1] 
evrå¬ (A) Yapraklar. 
 e. (f114b/5), (f116a/10) 
 e.+da (f121a/2) 
 [=3] 
evreng (F) Taht. 
 e. (f117a/2) 
 [=1] 
evvel (A) Önce, ilk. 
 e.+ki (f112a/4) 
 [=1] 
evvelå (A) Öncelikle, ilkin. 
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 e. (f111a/14), (f118b/13), (f120b/7) 
 [=3] 
ev≥å‘ (A) Durumlar, vaziyetler. 
 e. (f118a/2), (f120b/2) 
 [=2] 
ey Birinin dikkatini çekmek için kullanılan 

ünlem. 
 e. (f109a/10), (f109a/15), 

(f109a/20), (f116a/12), (f117b/12), 
(f119a/1), (f120b/20), (f121a/17) 

 [=8] 
eyålet (A) Mutlakiyet rejimlerinde merkeze 

bağlı en büyük idarî bölge. 
 e. (f114b/21) 
 e.+i (f116a/20) 
 [=2] 
eyle- Etmek, eylemek anlamında yardımcı 

fiil. 
 e.-(aram+eyle+) (f120a/9) 
 e.-(azad+eyle+) (f120a/9), 

(f120b/13) 
 e.-(himmet+eyle+) (f116b/7) 
 e.-(şikayet+eyle+) (f116a/14) 
 e.-di(cülus+eyle+) (f108a/19) 
 e.-di(davet+eyle+) (f110a/16) 
 e.-di(fahr+u+mübahat+eyle+) 

(f120b/19) 
 e.-di(ferman+eyle+) (f116a/3) 
 e.-di(imtihan+eyle+) (f116b/20) 
 e.-di(inşa+ve+inşad+eyle+) 

(f116a/11) 
 e.-di(israf+ve+itlaf+eyle+) (f118a/2) 
 e.-di(işaret+eyle+) (f117b/16) 
 e.-di(kazf+eyle+) (f112b/1) 
 e.-di(lale+zar+ol+) (f107b/3) 
 e.-di(mal+a+mal+eyle+) (f118b/19) 
 e.-di(pare+pare+eyle+) (f116a/14) 
 e.-di(ref+eyle+) (f113a/13) 
 e.-di(sedd+eyle+) (f111b/7) 
 e.-di(talik+eyle+) (f114a/18) 
 e.-di(teklif+eyle+) (f117a/21) 
 e.-di(tıraş+eyle+) (f117b/12) 
 e.-diler(alef+eyle+) (f118b/16) 
 e.-diler(helak+eyle+) (f119a/9) 
 e.-diler(hücum+eyle+) (f114b/2) 
 e.-diler(izhar+eyle+) (f109a/5) 
 e.-diler(karar+eyle+) (f108a/8) 
 e.-dim (f118b/10) 
 e.-miş(şemşir+eyle+) (f108a/21) 
 e.-mişdi(mal+a+mal+eyle+) 

(f116a/17) 
 e.-sem(zikr+eyle+) (f120b/21) 
 e.-siz(tıraş+eyle+) (f117b/16) 

 e.-ye(mükaleme+eyle+) (f108b/1) 
 e.-yen(matmure+eyle+) (f116b/14) 
 e.-yesin(cülus+eyle+) (f108b/15) 
 e.-yevüz(eyli+)(tertib+eyle+) 

(f118b/2) 
 e.-yüp(arza+eyle+) (f118b/15) 
 e.-yüp(davet+eyle+) (f118b/1) 
 e.-yüp(ihtiyat+eyle+) (f111a/15) 
 e.-yüp(imale+eyle+) (f109a/14) 
 e.-yüp(iştira+eyle+) (f120b/5) 
 e.-yüp(kat+eyle+) (f118a/1) 
 e.-yüp(niyaz+eyle+) (f120a/8) 
 e.-yüp(pare+pare+eyle+) (f116a/10) 
 e.-yüp(piş+keş+firaş+eyle+) 

(f120b/6) 
 e.-yüp(sed+eyle+) (f120b/7) 
 e.-yüp(şüru+eyle+) (f111b/11) 
 e.-yüp(tame+eyle+) (f112a/5) 
 e.-yüp(tayin+eyle+) (f111b/10) 
 e.-yüp(tevcih+eyle+) (f121a/7) 
 [=50] 
eyvån (A) Yüksek bina. 
 e. (f115b/10) 
 [=1] 
eyyåm (A) Zaman, devir. 
 e. (f109a/18), (f113a/21) 
 e.+da (f107b/13), (f111a/12), 

(f119b/10) 
 e.+ında (f109a/17), (f117a/13) 
 [=7] 
e≥‘af (A) Çok zayıf, çok kuvvetsiz. 
 e. (f111b/2) 
 [=1] 
e√ån (A) Müslümanlara namaz vaktini 

bildirmek ve namaza çağırmak için 
müezzin tarafından minareden 
yüksek sesle yapılan davet. 

 e. (f116a/1) 
 [=1] 
eziyyet (A) Aşırı sıkıntı ve güçlük, cefa. 
 e. (f110a/19), (f110a/6), (f111a/21), 

(f114b/19) 
 [=4] 
fåcir (A) Kötü işler yapan, zina ve işrete 

düşkün. 
 f. (f115a/7) 
 f.+(facir+ol+) (f110a/14) 
 [=2] 
fah™şe (A) Fuhuş yapan kadın. 
 f. (f116a/5) 
 [=1] 
faør (A) Övünme, iftihar. 
 f. (f112b/7), (f115b/1) 
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 f.+(fahr+u+mübahat+eyle+) 
(f120b/19) 

 [=3] 
få’ide-mend (F) Faydalı, yararlı. 
 f.+(faide+mend+ol+) (f111b/7) 
 [=1] 
få‘il (A) İşi yapan, işleyen. 
 f. (f110a/14) 
 [=1] 
få‘i≥'üş-şeref (A) Şerefi en yüksek. 
 f. (f110b/6) 
 [=1] 
fåri# (A) Vazgeçmiş, el çekmek. 
 f.+(fari#+ol+) (f120b/2) 
 [=1] 
fåri#-bål (F) Rahat, gürültüden uzak. bkz. 

fåri#u'l-bål 
 f. (f120b/14) 
 [=1] 
fåri#u'l-bål (F) Rahat, gürültüden uzak. bkz. 

fåri#-bål 
 f. (f119a/5) 
 [=1] 
Fåris (A) Acem. 
 f. (f113b/4) 
 [=1] 
Får¥¬ (A) Hakkı batıldan ayırdığı, âdil 

olduğu için Hz. Ömer'in lakabı 
olmuştur. 

 f. (f114a/16), (f114a/7) 
 [=2] 
fasa¬a (A) Günah işleyenler. 
 f. (f115b/2) 
 [=1] 
fåsid (A) Bozulmuş. bkz. fåside 
 f. (f113a/10) 
 f.+imce (f108a/2) 
 [=2] 
fåside (A) Bozulmuş. bkz. fåsid 
 f.+sinden (f121a/3) 
 [=1] 
faæl (A) Bir sorunun özü, ayrıntısı. 
 f.+ını (aslını+ve+faslını+bil+) 

(f121b/13) 
 [=1] 
Få†ımatü'z-zehrå (A) Hz. Muhammed'in kızı. 

Zehra parlak anlamına gelip lakabı 
olarak kullanılır. 

 f. (f115a/10) 
 [=1] 
Få†™miyye (A) 909-1171 yılları arasında 

Kuzey Afrika ve Suriye'de hüküm 
sürmüş, Şiiliğin İsmailî mezhebini 

benimsemiş Mısır merkezli devletin 
adı. 

 f. (f119b/8) 
 [=1] 
fecere (A) Günahkârlar. 
 f. (f115b/2) 
 [=1] 
feπvå (A)  Anlam, mana. 
 f.+sınca (f113b/7) 
 [=1] 
felåket (A) Üzücü durum, büyük dert, bela. 
 f.+de (f113b/7) 
 [=1] 
felek (F) Gökyüzü, sema. 
 f. (f112a/14), (f112b/16), (f113a/9), 

(f114b/18) 
 f.+de (f120b/3) 
 [=5] 
felek-bår-gåh (F) Felek gibi yüksek divanı 

olan. 
 f.+ımız (f107b/13) 
 [=1] 
felek-iπtişåm (F) Felek gibi gösterişli. 
 f.+dan (f118b/5) 
 [=1] 
fenå (A) Kötü. 
 f. (f112a/16), (f114a/8) 
 [=2] 
fenå’ (A) Geçici dünya. 
 f.+dan (f113b/16) 
 [=1] 
ferå# (A) Vazgeçme, çekilme. 
 f. (f109a/18) 
 [=1] 
feraπ-baøş (F) Ferahlık veren. 
 f.+ıñ (f108b/3) 
 [=1] 
feråm¥ş (F) Unutma, hatırdan çıkarma. 
 f.+(feramuş+it+) (f110a/15), 

(f111b/22) 
 [=2] 
Ferhåd (F) Sevgilisi Şirin için dağları deldiği 

söylenen destansı kahraman. 
 f. (f112a/12) 
 [=1] 
fermån (F) Yazılı ya da sözlü padişah 

buyruğu. 
 f. (f117b/15), (f118b/12), (f119a/7) 
 f.+(ferman+eyle+) (f116a/3) 
 f.+(ferman+it+) (f112a/12), 

(f116a/10), (f117b/1), (f121a/9) 
 f.+(ferman+ol+) (f112b/8) 
 f.+(ferman+olun+) (f121b/14) 
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 [=10] 
fermån-ber (F) Ferman götüren, aldığı emri 

yerine getiren. 
 f. (f108a/21) 
 f.+(ferman+ber+ol+) (f116b/6) 
 f.+(tabi+ve+ferman+ber+ol+) 

(f109a/9) 
 [=3] 
fers¥de (F) Eskimiş, yıpranmış. 
 f. (f112a/20) 
 [=1] 
feryåd (F) Yüksek sesle ve kuvvetle bağırmaş 

haykırış. 
 f. (f109b/17), (f113a/15) 
 f.+(feryad+it+) (f109b/14), 

(f116a/13), (f118a/6) 
 f.+a (f120b/10) 
 f.+ın (f119b/16) 
 [=7] 
feryåd-nåme (F) Yardım isteği içeren yazılı 

metinler. 
 f.+ler (f118a/9) 
 [=1] 
feryådcı Kuşatılmış bir askerî kuvvetten 

yardım istemek için gelen haberci. 
 f.+ları (f118a/4) 
 [=1] 
ferzend (F) Oğul, erkek çocuk. 
 f.+ini (f111a/14) 
 [=1] 
fesåd (A) Bozulma, bozukluk. 
 f. (f107b/8), (f109b/9), (f112b/7), 

(f120a/16) 
 f.+dan (f109b/11), (f113b/2) 
 f.+dır (f121a/20) 
 f.+ı(kevn+ü+fesad) (f107b/12) 
 [=8] 
fesådåt (A) Bozulmalar, bozukluklar. 
 f. (f110a/4) 
 [=1] 
fesåd™ (A) Bozulmaya ait, bozuklukla ilgili. 
 f.+(fesadi+ol+) (f120b/19) 
 [=1] 
fevvåre (A) Fıskiye. 
 f. (f112b/19) 
 [=1] 
fey≥ (A) Nimet, bağış, ihsan. 
 f. (f109b/6), (f110b/5) 
 [=2] 
feza‘ (A) Korkudan dolayı inleyip sızlama. 
 f. (f112a/1) 
 [=1] 
fır¬a (A) Bölük, cemaat. 

 f.+(fır¬a+it+) (f109b/8) 
 [=1] 
fıs¬ (A) Hak yolundan çıkıp her türlü günahı 

işlemeyi huy haline getirme. 
 f. (f112b/7), (f115b/8) 
 [=2] 
fi’e (A) Topluluk, cemaat, bölük.  
 f. (f109a/3), (f112b/21) 
 [=2] 
fikr (A) Düşünme. 
 f.+(fikr+it+) (f107b/13) 
 [=1] 
fi'l-cümle (A) Sonuçta, nihayette. 
 f. (f111b/9) 
 [=1] 
fi'l-πål (A) O anda, şimdi. 
 f. (f115a/2), (f118a/17), (f120a/10) 
 [=3] 
filån (A) Belirtilmesi gerekli görülmeyen 

adların yerini kullanılır. 
 f.+da (f117b/14) 
 [=1] 
firåvån (F) Çok, aşırı. 
 f. (f112b/5) 
 [=1] 
Fira‘vn (A) Eski Mısır hükümdarlarına 

verilen unvan, metinde Hz. Musa 
kıssasındaki Firavun'a gönderme 
yapılmaktadır. 

 f. (f111b/16), (f111b/18), 
(f112a/10), (f112a/15), (f112b/2), 
(f119b/18) 

 f.+a (f111b/20) 
 [=7] 
Fira‘vn-perest (F) Firavun'a tapanlar. 
 f. (f112a/18) 
 [=1] 
fira‘vn™ (A) Firavun gibi. 
 f. (f112a/21), (f116a/9) 
 f.+de (f112a/18) 
 [=3] 
firdevs-e§er (F) Firdevs cennetine benzeyen. 
 f. (f114b/1) 
 [=1] 
firdevs-nişåne (F) Firdevs cennetine 

benzeyen. 
 f. (f108a/7) 
 [=1] 
fir¥z (F) Uğurlu, mesut. 
 f. (f114a/10) 
 [=1] 
fir¥ze-baøt (F) Mavi gökyüzü gibi bahtlı. 
 f. (f107b/15) 
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 [=1] 
fitne (A) Karışıklık, fesat, kargaşalık. 
 f. (f108b/16), (f109b/8), (f113b/6), 

(f116b/19), (f121a/20) 
 f.+niñ (f121a/21) 
 [=6] 
fitne-eng™z (F) Fitne çıkaran, fitne koparan. 
 f. (f109a/1) 
 [=1] 
fuπşiyåt (A) Pazarda aşırı yüksek fiyat. 
 f.+ile (f120a/16) 
 [=1] 
fu¬arå (A) Fakirler, yoksullar.  
 f. (f107b/19) 
 [=1] 
fuææåd (A) Fesatlar, bozguncular.  
 f. +a (f109b/10) 
 [=1] 
füc¥r (A) Ahlâk kurallarına aykırı yaşama, 

sefahat. 
 f. (f115a/9), (f115b/8) 
 [=2] 
fürce (A) Aralık, açıklık. 
 f. (f114b/3) 
 [=1] 
gåh (F) Bazan, bazı zaman. 
 g. (f108b/3), (f108b/5), (f114b/8), 

(f114b/8), (f114b/8) 
 [=5] 
gåh™ (F) Ara sıra, bazan. 
 g. (f107b/19) 
 [=1] 
geç- 1. Bir yerden bir yere gitmek. (f116b/12) 

2. Kılıçla öldürülmek. (f120a/3) 
 g.-en (f115b/5), (f121a/1) 
 g.-erken (f116b/12) 
 g.-üp(kılıcdan+geç+) (f120a/3) 
 [=4] 
geçil- Gidilmek. 
 g.-mez (f116b/17) 
 [=1] 
geçir- 1. Yerleştirmek. (f116a/4) 2. Kılıçla 

öldürmek. (f112b/19)  
 g.-di (f116a/4) 
 g.-üp (f112b/19) 
 [=2] 
gel- . 1. Bir yere varmak, ulaşmak. 

(f116a/16) 
 g.-dikde (ayet+gel+) (f116a/9) 
 g.-dim(rast+gel+) (f108a/6) 
 g.-ecek(vücuda+gel+) (f111a/12) 
 g.-en (f118a/4), (f119b/20) 
 g.-eydim(rast+gel+) (f108a/1) 

 g.-ince (f112b/10), (f113a/21), 
(f116a/16), (f118a/8), (f119a/14), 
(f120b/21), (f121a/11) 

 g.-medi(melal+gel+) (f120b/12) 
 g.-mekle(leziz+gel+) (f116b/12) 
 g.-mez(endaze+gel+) (f113a/4) 
 g.-mez(hatıra+gel+) (f116b/18) 
 g.-mişdir(lazım+gel+) (f121a/3) 
 g.-miye (f118a/9) 
 g.-se (lazım+gel+) (f117a/15) 
 g.-sin (f120b/18) 
 g.-üp (f108a/16), (f111b/20), 

(f113b/4) 
 g.-üp(imana+gel+) (f110b/21) 
 g.-üp(melal+gel+) (f117a/11) 
 g.-üp(sakil+gel+) (f112a/16) 
 [=27] 
gelin- Varılmak, ulaşılmak. 
 g.-dikde (f118a/4) 
 [=1] 
genc™ne (F) Hazine. 
 g. (f112b/16) 
 [=1] 
gendüm (F) Buğday. 
 g. (f109b/13) 
 [=1] 
gerden (F) Vücudun omuzla baş arasında 

kalan kısmı. 
 g. (f114a/16), (f114a/18) 
 [=2] 
gerd¥n (F) Dönen, devreden 
 g.+de (f113a/18) 
 [=1] 
gerek Yapılması lâzım olan. 
 g.+dir (f112a/2) 
 [=1] 
geşt-ü-gü√år (F) Gezip dolaşma. 
 g.+(geşt+ü+güzar+it+) (f107b/19) 
 [=1] 
getir- (Daha uzak bir yerden) Bulunulan yere 

gelmesini sağlamak. 
 g.-dikde (f110a/8) 
 g.-diklerinde (f120b/6) 
 g.-dim (f118b/11) 
 g.-emeyüp(takat+getir+) (f110b/10), 

(f111b/6) 
 g.-üp (f115a/19), (f115a/21), 

(f117a/3), (f118b/18), (f120a/17) 
 g.-üp(iman+getir+) (f110a/17) 
 g.-ir (f118b/19) 
 g.-irler (f117b/8) 
 g.-mişler(penah+getir+) (f112b/13) 
 [=14] 
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gevher-keş (F) Mücevher ipliğini çeken. 
 g.+(gevher+keş+ol+) (f107b/12) 
 [=1] 
gez- Dolaşmak. 
 g.-en (f117b/7) 
 [=1] 
gezend (F) Zarar, ziyan. 
 g. (f111a/13) 
 [=1] 
gibi 1. Benzerlik bildirir, benzeyen, benzer. 

(f108a/12) 2. Öyle yaparmışçasına. 
(f118b/19) 

 g. (f108a/12), (f108a/14), 
(f108a/20), (f108b/2), (f110b/10), 
(f110b/12), (f110b/20), (f111a/4), 
(f114a/13), (f114a/3), (f114a/4), 
(f114b/17), (f114b/5), (f115b/18), 
(f116a/10), (f116b/11), (f116b/5), 
(f118a/12), (f118a/13), (f118a/7), 
(f118a/7), (f118b/19), (f118b/4), 
(f119b/2), (f119b/2), (f119b/21), 
(f120b/1), (f120b/9), (f121a/11) 

 [=29] 
gice Güneş battıktan sonra başlayan ve gün 

ağarana kadar süren karanlık zaman. 
 g. (f108a/3), (f111a/9), (f111b/19), 

(f111b/8), (f115b/15) 
 [=5] 
gider- 1. Bir sıkıntıyı ortadan kaldırmak. 

(f107b/8) 2. Süpürmek. (f121a/18) 
 g.-üp (f107b/8), (f121a/18) 
 [=2] 
gir- 1. Kapalı bir yere geçmek. (f111b/6) 2. 

Bir durumdan diğerine dönüşmek. 
(f109b/13) 

 g.-di (f111b/6), (f116b/7), 
(f117b/18) 

 g.-dikde (f109b/13) 
 g.-ince (f117b/17) 
 g.-üp (f111a/3), (f111b/8), 

(f116a/1), (f116b/4), (f118b/9) 
 [=10] 
girån-måye (F) (Maddî ve manevî) Değeri 

yüksek. 
 g. (f112b/15) 
 [=1] 
girån-mi¬dår (F) Yüksek miktarda. 
 g. (f120a/8) 
 [=1] 
gir™bån (F) Elbise yakası. 
 g. (f116a/10), (f116a/13) 
 [=2] 
giriftår (F) Tutulmuş, yakalamış. 

 g. (f114a/15) 
 [=1] 
girih-güşå (F) Düğüm çözen, güçlükleri 

halleden. 
 g.+(girih+güşa+ol+) (f118b/20) 
 [=1] 
girizån (F) Kaçan, firar eden. 
 g. (f114a/14) 
 g.+(girizan+ol+) (f111b/6) 
 [=2] 
giryån (F) Ağlayan. 
 g. (f109b/3) 
 g.+(suzan+u+giryan+it+) (f109b/17) 
 [=2] 
g™s¥-dår (F) Saçlı. 
 g. (f117b/17) 
 [=1] 
git- 1. Ulaşmak. (f111b/22) 2. Zamanla 

(f113a/10) 3. Birinin arkasından 
yürümek. (f108a/9) 

 g.-diñ (f111b/22) 
 g.-enleri(gid+) (f116b/21) 
 g.-erek(gid+) (f108a/9), (f108b/6), 

(f109a/1), (f113a/10), (f113b/6), 
(f117b/17) 

 g.-üp(gid+) (emn+u+eman+git+) 
(f110a/5) 

 [=9] 
giy- Elbise üstüne geçmek. 
 g.-üp(libas+giy+) (f114b/18) 
 [=1] 
giydir- Elbiseyi üstüne geçirmek. 
 g.-di (f120b/16) 
 [=1] 
gönder- Sevketmek, yollamak. (f110b/5)  
 g.-di (f117b/17) 
 g.-dikden (f111b/13) 
 g.-üp (f110b/5), (f111a/18), 

(f111b/15), (f112a/7), (f114a/9), 
(f116b/8), (f117a/10) 

 g.-üp (asakir+gönder+) (f115b/15) 
 g.-üp(haber+gönder+) (f118a/12) 
 [=11] 
gönderil- Sevkedilmek, yollanmak. 

(f108b/18) 
 g.-iden (asakir+gönderil+) (f108b/18) 
 g.-üp (f108b/19), (f117a/10) 
 [=3] 
gör- 1. Gözüyle algılamak. (f117b/19) 2. 

Tanık olmak. (f111a/11)  
 g.-dü (f117b/19) 
 g.-dü(diyügördü) (f120b/14) 
 g.-dügü (zahm+gör+) (f114b/19) 
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 g.-medigi (f112b/16) 
 g.-memiş (f112a/15) 
 g.-memiş(gün+gör+) (f115a/18) 
 g.-memiş(gün+görme+) (f119a/11) 
 g.-meyüp(ru+yı+rahat+gör+) 

(f114b/8) 
 g.-üp (f111a/11), (f111b/19), 

(f116b/13), (f118a/6) 
 g.-üp(reva+gör+) (f117b/2) 
 [=13] 
görül- Tanık olunmak. (f109a/12) 
 g.-eydi (f109a/12) 
 g.-memiş(misli+görül+) (f120b/3) 
 [=2] 
görün- Ortaya çıkmak. 
 g.-ür (f111a/13) 
 [=1] 
göster- 1. Göz önüne çıkarmak. (f113a/14) 2. 

İşaret etmek. (f120b/18) 
 g.-di (f120b/18) 
 g.-mekle (f113a/14) 
 [=2] 
götür- Belli bir maksat için bir yere gitmesin 

sağlamak. 
 g.-düler (f113a/15) 
 g.-üp (f117a/1) 
 [=2] 
göz İnsanda görme organı. 
 g.+ü (gözü+karşusı) (f118b/13) 
 g.+ü (gözü+önü) (f118b/14) 
 [=2] 
g¥ne (F) Tür, nevi. 
 g. (f113a/7) 
 [=1] 
g¥ne-na¬ş (F) Türlü görünüşte. 
 g. (gune+nakş+oku+) (f116a/5) 
 [=1] 
g¥ş (F) Kulak. 
 g.+(guş+ol+) (f108b/2) 
 [=1] 
g¥ş-øıråş (F) Kulağı tırmalayan. 
 g.+(guş+hıraş+ol+) (f113a/15) 
 [=1] 
g¥şe (F) Köşe. 
 g. (f109a/18) 
 g.+de (f113b/2) 
 [=2] 
g¥şe-be-g¥şe (F) Köşeden köşeye, her yer, her 

taraf. 
 g. (f108b/21), (f110a/6), (f112b/3), 

(f113a/18), (f113b/17), (f117a/11) 
 [=6] 
g¥şe-niş™n (F) Köşeye oturan. 

 g.+(guşe+nişin+ol+) (f114a/5) 
 [=1] 
g¥şvåre (F) Küpe. 
 g. (f115a/20) 
 [=1] 
g¥yå (F) Sözde, sanki. 
 g. (f119b/20) 
 [=1] 
güdå√ (F) Yanma. 
 g.+ından (f110b/2) 
 [=1] 
gül (F) Gül ağacının güzel kokulu çok çeşidi 

bulunan çiçeği. 
 g. (f108b/2), (f113b/9), (f117a/9), 

(f120b/8) 
 [=4] 
gül-berg (F) Gül yaprağı. 
 g. (f108b/10), (f114b/4), (f120b/9) 
 [=3] 
gül-g¥n (F) Gül renkli, gül çiçeği renginde. 
 g. (f115b/2) 
 g.+a (f113b/8), (f117a/12) 
 [=3] 
gül-zår (F) Gül bahçesi. 
 g. (f113b/10) 
 [=1] 
gül-åb-efşån (F) Gül suyu saçan. 
 g.+(gülab+efşan+ol+) (f117a/9) 
 [=1] 
gülbång (F) Belirli törenlerde belli bir düzene 

göre yüksek sesle okunan dua ve ilahi 
dizisi. 

 g. (f121b/18) 
 [=1] 
gül-istån (F) Gül bahçesi. 
 g. (f111a/6) 
 [=1] 
gülşen-såråy (F) Gül bahçesi içindeki saray. 
 g.+lar (f110b/12) 
 [=1] 
gümråhån (F) Doğru yoldan sapmışlar. 
 g. (f107b/8), (f114a/1) 
 [=2] 
gün 1. Dünya'nın kendi etrafında bir defa 

dönmesinden ibaret 24 saatlik zaman 
parçası. (f110b/19 

 g. (f110b/19), (f111a/3), (f111b/8), 
(f112a/5), (f114a/18), (f114b/2), 
(f115b/15), (f115b/21), (f116b/12), 
(f116b/2), (f116a/8), (f118b/17), 
(f120a/12) 

 g.+(gün+gör+) (f115a/18) 
 g.+(gün+görme+) (f119a/11) 
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 g.+de (f112a/18), (f112a/4), 
(f114a/2) 

 g.+dür (f112a/18), (f118b/20) 
 g.+e (f111a/2), (f118a/17) 
 g.+ler (f116b/1) 
 g.+ü (f120b/21) 
 [=24] 
günlük Belli bir gün içinde olan, o günle ilgili. 
 g. (f112a/3) 
 [=1] 
gür¥h (F) Topluluk, cemaat, bölük. 
 g. (f109b/8), (f110b/14), (f114a/9), 

(f114a/9), (f120a/11) 
 [=5] 
gü√eşte (F) Geçmiş olan, geçen. 
 g. (f121a/2) 
 [=1] 
#abrå (A) Yeryüzü. 
 #. (f109b/17) 
 [=1] 
#addår (A) Haksızlık eden, zâlim. 
 #.+(#addar+ol+) (f116a/16) 
 [=1] 
#addårån (F) Gaddarlar, zâlimler. 
 #. (f114b/13) 
 [=1] 
#adr (A) Haksızlık etme, bir kimsenin zarara 

uğramasına yol açma. 
 #. (f109b/7), (f114a/15), (f115a/21), 

(f116a/19) 
 [=4] 
#aflet (A) Uyku basma, iç geçme. 
 #. (f108a/4) 
 [=1] 
#ålib (A) Üstün gelen, yenen. 
 #. (f114b/15) 
 #.+in (f110a/6) 
 #.+iñ (f113b/2) 
 [=3] 
#al†ån (F) Yuvarlanan. 
 #.+(#altan+it+) (f118b/14) 
 [=1] 
#am (A) Sıkıntı, tasa, kaygı. 
 #.+ına(#amına+düş+) (f112a/4) 
 [=1] 
#am-d™de (F) Sıkıntı görmüş, kederli. 
 #. (f108a/4) 
 [=1] 
#am-øvår (F) Gam çeken, kederlenen. 
 #.+larına (f118a/10) 
 [=1] 
#an™met (A) Savaşta düşmandan alınan 

menkul ve gayrimenkul mallar. 

 #. (f112b/12) 
 [=1] 
#åniye (A) Kadın şarkıcı. 
 #.+sine (f116a/2) 
 [=1] 
#år (A) Mağara 
 #. +i (f115a/2) 
 [=1] 
#årat (A) Yağmalar, çapullar. 
 #. (f115b/17) 
 [=1] 
#arb (A) Dört ana yönden güneşin battığı yön, 

batı. 
 #.+a (f108b/19) 
 [=1] 
#arben (A) Batı tarafından, batıdan. 
 #. (f110a/4), (f111a/8), (f120a/5) 
 [=3] 
#året (A) Düşman toprağına yağma için 

yapılan hücum. 
 #. (f112b/14) 
 #.+iñ (f118a/5) 
 [=2] 
#ar™b (A) Tuhaf, şaşırtıcı. 
 #. (f111a/2) 
 [=1] 
#ar¬ (A) Bir şeyle aşırı  derecede dolmuş 

olmak. 
 #.+(#ark+ol+) (f118b/3) 
 [=1] 
#arrå (A) Parlak, gösterişli.  
 #.+dır (f117a/16) 
 [=1] 
#ayb-dån (F) Gözle görülmeyen manevî âlemi 

bilen Allah. 
 #. (f107b/4), (f109a/11) 
 [=2] 
#åyet (A) Çok, fazlaca. 
 #. (f121a/20) 
 [=1] 
#ayr (A) Başkası. 
 #. (f109b/4) 
 [=1] 
#ayret (A) İçten gelerek çalışma, didinme. 
 #. (f112a/10), (f116b/11) 
 #.+ine (f116b/12) 
 [=3] 
#ayrı (A) +DAn başka. 
 #. (f110a/9), (f110b/11), (f115a/5), 

(f115b/9), (f115a/13), (f119b/17), 
(f120a/5) 

 [=6] 
#azå (A) İslâm dini uğruna yapılan savaş. 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
144 

 

 #. (f107b/9), (f114a/8) 
 [=2] 
#a≥åb (A) Aşırı hiddet, kızgınlık. 
 #. (f110a/8), (f110b/16), (f110b/8), 

(f111a/1), (f112b/2) 
 #.+ı (f112a/20) 
 [=6] 
#a≥åb-nåk (F) Hiddetli, öfkeli, kızgın. 
 #.+(#azab+nak+ol+) (f116a/9) 
 [=1] 
#azve (A) Hz. Muhammed'in kumandan 

olarak bizzat katıldığı savaş. 
 #. (f115a/21) 
 [=1] 
#ılåf (A) Kılıf. 
 #.+ın (f120b/15) 
 [=1] 
#ılål (A) Erzaklar, zahireler. 
 #.+(#ılal+it+) (f119a/4) 
 [=1] 
#ırbål (A) Kalbur. 
 #. (f110a/19) 
 [=1] 
#onca (F) 1. Henüz açılmamış çiçeğe benzer 

insan başı. (f114b/4) 2. Gonca gibi 
taze genç kız. (f120b/9) 

 #. (f114b/4), (f120b/9) 
 [=2] 
#ubår (A) Toz, ince toprak. 
 #. (f121a/17) 
 [=1] 
#ulåm (A) Köle, esir. 
 #. (f121a/16) 
 #.+ı (f114a/11) 
 [=2] 
#ulåt (A) Çok ileri giden, azgınlar takımı. 
 #. (f116b/20) 
 [=1] 
#um¥m (A) Gamlar, tasalar. 
 #. (f108a/3) 
 [=1] 
#un¥de (F) Uyumuş, uykuya dalmış. 
 #.+(#unude+ol+) (f108a/4) 
 [=1] 
#urre (A) Arabî ayların birinci günü. 
 #. (f117b/13) 
 [=1] 
#ur¥r (A) Övünülecek şey. 
 #. (f116a/8) 
 #.+ı (f112b/5) 
 [=2] 
øabå§et-ål¥d (F) Kötülük bulaşmış. 
 h. (f115a/7) 

 [=1] 
∏abbås bin Merre (A) Bikr ve Tağlib 

kabilelerinin arasının bozulduğu 
olayda adı geçen mızrakçı bir Acemin 
adı. 

 h. (f113b/4) 
 [=1] 
øaber (A) Bir konuyu bildirmek. 
 h.+(haber+gönder+) (f118a/10) 
 [=1] 
Håbil (A) Hz.Âdem'in diğer oğlu Kâbil 

tarafından katledilen oğlu. 
 h. (f109b/20) 
 h.+i (f109b/6) 
 [=2] 
πablü'l-met™n (A) Sağlam, dayanıklı ip. 
 h. (f121a/6) 
 [=1] 
πablü'l-ver™d (A) Şah damarı. 
 h. (f112b/10) 
 [=1] 
πabs (A) Dışarı çıkmasına izin vermemek 

üzere bir yere kapatma. 
 h. (f117b/1) 
 h.+(habs+it+) (f115a/3), (f117b/17) 
 [=3] 
∏accåc (A) Zalimliği ile anılan Emevi valisi. 
 h. (f116a/15), (f116b/3), (f116b/5), 

(f116b/9) 
 h.+a (f116b/13) 
 [=5] 
∏acerü'l-esved (A) Kabe'nin duvarındaki 

siyah taş. 
 h. (f116b/2) 
 [=1] 
πadd (A) Sınır. 
 h. (f108b/7) 
 h.+in(haddin+aş+) (f110a/13) 
 [=2] 
πad™dü'l-enyåb (A) Keskin diş. 
 h. (f113a/18) 
 [=1] 
πad™¬a (A) Ağaçları ve suyu bol bahçe. 
 h. (f107b/1) 
 [=1] 
øafå (A) Gizlilik.  
 h.+dan (f110a/17) 
 [=1] 
øaf™f (A) Yavaş, usulca.  
 h. (f111b/10) 
 [=1] 
hå’il  (A) Korkunç. 
 h. (f111a/10) 
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 [=1] 
πå’in (A) İhanet eden, güveni kötüye 

kullanan kimse.  
 h. (f117b/21), (f118a/6), (f119a/17), 

(f119a/20) 
 h.+den (f119b/2) 
 h.+leriñ (f118a/9) 
 [=6] 
øåk (F) Toprak. 
 h. (f109b/9), (f110a/1), (f113a/5), 

(f113b/8), (f115b/2), (f116b/14), 
(f116a/6), (f119a/6) 

 h.+(hak+ü+helak+ol+) (f112a/6) 
 h.+dan (f108b/14), (f118a/14), 

(f118a/6) 
 h.+e (f109b/2) 
 [=13] 
øåk-påy (F) Ayağının toprağı. 
 h. (f107b/7) 
 [=1] 
øåk-sår (F) Düşkün, hakir. 
 h.+ıñ (f111a/2), (f111b/14) 
 [=2] 
øåkan (F) Türklerde ve Moğollada 

hükümdarlara verilen unvan. 
 h. (f107b/17) 
 [=1] 
πa¬året (A) Küçük düşürme, horlama. 
 h. (f117a/7) 
 h.+den (f119b/5) 
 [=2] 
πåkim (A) Hükmü altına alan, hüküm veren. 
 h.+(hakim+ol+) (f115a/2) 
 [=2] 
∏åkim-i bi'emru'llåh (A) 996-1021 tarihleri 

arasında hüküm sürmüş Fatimi 
hükümdarı. 

 h. (f119b/9) 
 [=1] 
πak™m-meşreb (F) Hükümleri sağlam kimse. 
 h.+iñ (f108a/21) 
 [=1] 
πåkimü'ş-şer‘ (A) Şeriate göre hüküm veren. 
 h.+(hakimüş+şer+it+) (f121a/8) 
 [=1] 
πak™r (A) Değersiz, itibarsız. 
 h.+(hakir+it+) (f115a/17) 
 [=1] 
øåkister (F) Kül. 
 h.+(hakister+ol+) (f111a/5) 
 [=1] 
πa¬¬ (A) Doğru, gerçek. 

 h. (f110a/16), (f110b/20), (f113a/8), 
(f114b/16) 

 h.+(hakk+bil+) (f109a/7) 
 h.+ın (f115a/7) 
 [=6] 
πa¬¬ında (iyelik ve bulunma durum eklerinin 

kalıplaşmasıyla.) Üzerine, hususunda. 
 h.(f115b/9) 
 [=1] 
πål (A) Durum. 
 h. (f109a/20), (f109b/11), 

(f118a/21) 
 h.+(hal+it+) (f114b/15) 
 h.+inden (f108a/6) 
 [=5] 
πålå (A) Şimdi bile. 
 h. (f116b/12) 
 [=1] 
øalåæ (A) Kurtulma, kurtuluş. 
 h.+(halas+id+) (f118a/13) 
 h.+(halas+it+) (f113a/12) 
 [=2] 
πålåt (A) Haller, durumlar. 
 h. (f114b/13) 
 [=1] 
øalel (A) Zarar, ziyan. 
 h.+(halel+vir+) (f111b/10) 
 [=1] 
øalel-pe√™r (F) Zarar gören. 
 h. (f121a/14) 
 [=1] 
πålet (A) Hal, nitelik, keyfiyet. 
 h. (f116b/2) 
 [=1] 
øaløal (A) Esir kadınların ayaklarına takılan 

bilezik. 
 h. (f115a/17) 
 [=1] 
Øålid bin Vel™d (A) Hz. Muhammed 

döneminde 'Allah'ın kılıcı' olarak 
adlandırılan Arap komutan. 

 h. (f114a/4) 
 [=1] 
øålife (A) Hz. Muhammed'den sonra onun 

yerine geçen ve din ve dünya işlerinde 
Müslümanların önderi olan kimse. 

 h. (f107b/13), (f108b/1), (f114a/19), 
(f114b/3), (f117a/1), (f118a/21), 
(f118a/6), (f118b/10), (f118b/13), 
(f118b/2), (f118b/4), (f119a/1), 
(f119a/9) 

 h.+niñ (f118a/2), (f119a/21) 
 h.+yi (f118b/13), (f119a/8) 
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 [=17] 
Øal™lu'llåh (A) 'Allah dostu' anlamında Hz. 

İbrahim peygamber için kullanılır. 
bkz. Øal™lü'r-raπmån 

 h.+ıñ (f111a/9) 
 [=1] 
Øal™lü'r-raπmån(A) 'Rahman'ın dostu' 

anlamında Hz. İbrahim peygamber 
için kullanılır. bkz. Øal™lu'llåh 

 h. (f111b/1) 
 [=1] 
øal¬ (A) 1. İnsan topluluğu. (f109b/1) 2. 

Yaratmak. (f111b/21) 
 h. (f109b/1), (f110a/3), (f111a/8), 

(f114a/9), (f114b/17) 
 h.+(halk+it+) (f111b/21) 
 h.+a (f111a/15) 
 h.+ıñ (f108b/16) 
 [=8] 
πall (A) Bir işin zor tarafını çözme. 
 h. (f109a/12) 
 [=1] 
Øallåk (A) Yaratma gücü sınırsız olan, 

sürekli yaratana Allah. 
 h. (f110a/15) 
 [=1] 
øalvet-øåne (F) Tenha ve kapalı ev. 
 h.+sine (f111b/6) 
 [=1] 
πamåme (A) Güvercin. 
 h. (f113b/3) 
 [=1] 
πamd (A) Kulun Allah'ın yüceliğini şükran ve 

minnet ile bildirmesi. 
 h. (f107b/1) 
 [=1] 
πåmil (A) Kendinde bulunduran, sahip olan. 
 h. (f107b/6) 
 [=1] 
πåmile (A) Karnında yavru bulunan kadın, 

gebe. 
 h. (f111a/17), (f112a/4) 
 [=2] 
øam™r (A) Hamur. 
 h.+(hamir+ol+) (f112b/1) 
 [=1] 
øamr (A) Şarap. 
 h.+dan (f116a/3) 
 [=1] 
πamrå (A) Kırmızı, kızıl. 
 h. (f111a/20) 
 [=1] 
håm¥n (F) Geniş ova, sahra. 

 h. (f112b/4) 
 [=1] 
øan Türklerde hakana bağlı devlet 

başkanlarına ve müstakil beyliklerin 
başkanlarına verilen ad. 

 h. (f107b/ 17), (f107b/17), 
(f117b/12), (f117b/18), (f117b/19) 

 h.+a(hülagu+han) (f118b/1) 
 [=6] 
øån-mån (F) Ev bark, yuva. bkz. øånümån 
 h. (f113a/2) 
 [=1] 
øanån  (F) Hanlar. 
 h. (f117b/12) 
 [=1] 
øançer (A) Kamadan küçük, ucu eğri ve sivri, 

iki yanı keskin bıçak. 
 h. (f109b/7), (f114a/14), (f114a/15), 

(f114a/16), (f120a/10) 
 [=5] 
øandån (F) Gülen. 
 h. (f110b/7), (f118b/8) 
 h.+(şad+ü+handan+ol+) (f119b/18) 
 [=3] 
øande (F) Gülme, gülüş. 
 h. (f118b/21) 
 [=1] 
øåne (F) 1. Ev, ikâmet edilen yer. (f120b/1) 

2. İbadet yeri. (f110b/4) 
 h. (hane+i+1(f110b/4) 
 h.+ye (f120b/1) 
 [=2] 
øånedån (F) Köklü, asil ve büyük aile. 
 h.+ımız (f109a/5) 
 h.+ıñ (f119a/20) 
 [=2] 
øan™  (F) Hana, hükümdara ait, hanla ilgili. 
 h. (f108a/13), (f118a/20) 
 [=2] 
øånümån (F) Ev bark, yuva. bkz. øån-mån 
 h. (f109a/8) 
 [=1] 
øår (F) Diken.  
 h. (f112b/20) 
 [=1] 
øåre (F) (Taş için) Çok sert. 
 h.+e (f115b/12) 
 [=1] 
øar-meşrebån (F) Eşek huylu. 
 h. (f113b/17) 
 [=1] 
øaråb (A) Yıkık, dökük, viran. 
 h. (f108b/16), (f109a/11) 
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 h.+(harab+u+yebab) (f110b/13) 
 h.+(harab+u+yebab+ol+) (f109a/17), 

(f119a/11) 
 h.+dur (f109b/1) 
 [=6] 
øaråbe (A) Yıkıntı. 
 h. (f109b/14) 
 [=1] 
πarb (A) Savaş, silahlı çarpışma. 
 h.+(harb+u+kıtal) (f109b/21), 

(f113b/7) 
 h.+(harb+ü+kıtal) (f111b/1) 
 h.+de (f116a/19) 
 [=4] 
πarem (A) Dinen herkesin girmesine izin 

verilmeyen yer.  
 h. (harem+i+beytullah) (f116a/21) 
 [=1] 
πarem-serå (F) bkz. πarem-seråy 
 h. (f114b/3) 
 [=1] 
πarem-seråy (F) Harem dairesi. bkz. πarem-

serå 
 h. (f115a/16), (f120a/2) 
 [=2] 
∏aremu'llåh (A) Kâbe ve civarı. 
 h. (f116b/3) 
 [=1] 
øåric (A) Dışında. 
 h. (f108a/17) 
 [=1] 
øår-istån (F) Dikenlik, çalılık.  
 h. (f113b/11) 
 [=1] 
øar-vår (F) Eşek yükünce ağırlık. 
 h. (f112b/17) 
 [=1] 
øåæekiyån (F) Padişahın ve sarayın iç 

hizmetlerini gören sınıfa mensup 
kimseler. 

 h. (f120a/2) 
 [=1] 
øasta-πål (F) Sağlığı yerinde olmama 

durumu. 
 h. (f108a/3) 
 [=1] 
πas¥d (A) Çok kıskanan, haset eden. 
 h. (f113a/13) 
 [=1] 
πaşmet (A) İnsanda büyüklük duygusu 

uyandıran etkili görünüş. 
 h. (f108a/7) 
 [=1] 

πaşv (A) Çıkarılanlar. 
 h.+le (f120b/15) 
 [=1] 
øåtemü'n-nebiyy™n (A) Peygamberlerin 

sonuncusu, Hz. Muhammed. 
 h. (f113b/15) 
 [=1] 
øå†ır (A) Düşünme, akılda tutma yeteneği, 

hafıza. 
 h. (f112a/16), (f119b/9) 
 h.+a(hatıra+gel+) (f116b/18) 
 h.+da(hatırda+ol+) (f121a/17) 
 [=4] 
øa†™b (A) Cuma günleri minbere çıkıp hutbe 

okuyan. 
 h. (f116b/13) 
 [=1] 
øatm (A) Bitirme, sona erdirme. 
 h.+(hatm+ur+) (f109a/14) 
 [=1] 
øa†† (A) El yazısı. 
 h. (f115b/10) 
 h.+ı(f117b/12), (f117b/16) 
 [=4] 
øa††-ı hümåy¥n (F) Padişahın el yazısı 

bulunan ferman. 
 h. (f118a/10) 
 [=1] 
πattå (A) Bile, dahi, üstelik. 
 h. (f118a/5), (f120a/21) 
 [=2] 
øåtun (F) Kadın. 
 h. (f111a/17), (f120b/1) 
 [=2] 
πavådi§ (A) Olup biten vakalar, olaylar.  
 h. (f107b/11), (f121b/1) 
 [=2] 
πavåle (A) Bir işi devretmek, yöneltmek. 
 h. (f119a/3) 
 h. (havale+buyur+) (f118a/10) 
 h.+(havale+it) (f119b/4) 
 h.+(havale+it+) (f112a/6), (f113a/2) 
 [=5] 
πavål™ (A) Çevre, civar, yöre. 
 h. (f118a/4), (f118a/8) 
 [=2] 
Øavåric (A) Haricî mezhebine uyanlar, 

Haricîler. 
 h.+le (f114b/8) 
 [=1] 
øavåæ (A) Bir toplumda ileri gelenler, 

seçkinler. 
 h. (f118b/14) 
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 [=1] 
øavåt™n (A) Hatunlar, kadınlar. 
 h. (f112a/5), (f115a/16) 
 [=2] 
∏åverån Doğu tarafında bir şehir adı. 
 h. (f108a/20), (f116a/16) 
 [=2] 
øavf (A) Korku. 
 h. (f111b/5), (f112a/1) 
 h.+(havf+it+) (f120a/9) 
 [=3] 
πavme (A) Savaş, cenk. 
 h. (f113b/3) 
 [=1] 
∏avvå (A) Hz. Âdem'in eşi, yaratılmış ilk 

kadın. 
 h. (f109b/2) 
 [=1] 
håy Başına geldiği kelime ya da cümlenin 

anlamını kuvvetlendiren bir ünlem. 
 h. (f113a/15) 
 [=1] 
øayål (A) Zihinde tasarlayıp canlandırma. 
 h.+(hayal+it+) (f108a/5) 
 [=1] 
πayåt (A) Yaşama, canlı olma, dirilik. 
 h. (f110b/3), (f112a/4), (f117b/20) 
 h.+ı (f120a/13) 
 h.+ın (f114a/16) 
 [=5] 
πayf (A) Zulüm. 
 h. (f111a/16) 
 [=1] 
øayme (A) Çadır. 
 h. (f117a/12) 
 h.+lerinde (f119a/12) 
 h.+sinde (f118b/13) 
 [=3] 
øayr (A) Maddî ve manevî karşılık 

beklemeden yapılan iyilik. 
 h. (f109b/12), (f119b/3) 
 [=2] 
øayr-øvåh (F) Herkesin iyiliğini isteyen. 
 h. (f118a/12), (f121b/7) 
 h.+ı(hayr+hvahı+ol+) (f109a/5) 
 [=3] 
øayru'l-bilåd (A) Beldelerin hayırlısı, Bağdat. 
 h. (f119a/10) 
 [=1] 
øazå’in (A) Hazineler.  
 h. (f112b/13) 
 [=1] 
πa≥eråt (A) Hazretler. 

 h.+ı (f108a/12) 
 [=1] 
øaz™ne (A) Devlet malı ve parasının 

saklandığı yer. 
 h. (f112b/16), (f117b/21) 
 h.+lerin (f119a/2) 
 [=3] 
πa≥ret (A) Kişi ya da kutsal sayılan varlık 

adlarının başına ya da sonuna 
getirilen ve saygı ifade eden kelime. 

 h. (f108a/16), (f108a/19), 
(f108a/20), (f108b/15), (f108b/3), 
(f108b/5), (f109a/10), (f109a/14), 
(f109b/13), (f109b/18), (f109b/2), 
(f109b/20), (f110a/15), (f110a/18), 
(f110a/3), (f110b/11), (f110b/18), 
(f110b/18), (f110b/19), (f111a/20), 
(f111a/3), (f111a/7), (f111a/9), 
(f111b/17), (f112a/16), (f112a/20), 
(f112a/9), (f112b/2), (f113a/1), 
(f113a/1), (f113a/11), (f113a/6), 
(f113b/15), (f113b/16), (f113b/21), 
(f114a/11), (f114a/16), (f114b/1), 
(f114b/15), (f114b/8), (f115a/10), 
(f115a/11), (f115b/18), (f115b/7), 
(f118b/4), (f121a/16) 

 h.+i (f113b/8) 
 h.+inden (f118b/14) 
 h.+ine (f116b/4) 
 h.+ini (f117a/1) 
 h.+iniñ (f107b/7), (f111b/21), 

(f115a/3) 
 h.+leri (f108b/10), (f113b/10), 

(f113b/15) 
 h.+lerine (f114a/7) 
 h.+leriniñ (f107b/1), (f107b/18), 

(f114a/13), (f116b/9), (f117a/19) 
 [=62] 
hedef (A) Nişan alınan yer. 
 h.+(hedef+ol+) (f115a/4) 
 [=1] 
hedm (A) Yıkma, tahrip etme. 
 h.+(hedm+it+) (f120b/12) 
 [=1] 
helåk (A) Mahvolma, yok olma. 
 h. (f109b/9), (f110a/1), (f114a/16), 

(f114b/11), (f116b/6), (f119b/1), 
(f119b/7), (f120a/6) 

 h.+(hak+ü+helak+ol+) (f112a/7) 
 h.+(helak+eyle+) (f119a/9) 
 h.+e (f119a/5) 
 h.+i (f112a/3) 
 h.+leri (f110a/19) 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
149 

 

 [=13] 
hem (F) Birden fazla işin birlikte yapılacağını 

gösterir bağlaç. 
 h. (f116a/4), (f116a/4) 
 [=2] 
hem-råh (F) Yol arkadaşı, yoldaş. 
 h.+(hem+rah+ol+) (f115a/13) 
 [=1] 
hem-reng (F) Aynı renkte. 
 h. (f113a/13) 
 h.+(hem+reng+it+) (f110a/2) 
 h.+(hem+reng+ol+) (f115a/6) 
 [=3] 
hem-reng-kån (F) Aynı renkte olanlar. 
 h.+(hem+reng+kan+kıl+) (f107b/10) 
 [=1] 
hemån (F) Derhal, çabucak. 
 h. (f109a/16), (f109a/18), (f115b/2), 

(f116b/6), (f121a/4) 
 [=5] 
hem™şe (F) Daima, her zaman. 
 h. (f107b/4), (f118a/14), (f121a/4) 
 [=3] 
hengåm (F) Vakit, zaman. 
 h. (f113b/1) 
 [=1] 
her (F) Aynı cinsten olan şeylerin tümü. 
 h. (f107b/9), (f108a/6), (f108a/7), 

(f108b/21), (f109a/18), (f109b/3), 
(f110a/13), (f110a/14), (f110a/5), 
(f110b/17), (f110b/19), (f111b/14), 
(f112b/20), (f113a/15), (f113b/11), 
(f113b/19), (f113b/2), (f114a/2), 
(f116a/5), (f119b/14), (f120b/21), 
(f120b/21), (f121a/12), (f121a/2), 
(f121a/20), (f121a/21), (f121b/3) 

 h.+(her+kaçan) (f120a/1) 
 [=28] 
herc (A) Karışıklık. 
 h.+(herc+ü+merc) (f113b/1) 
 [=1] 
πesåb (A) Bir şeyin sayıca ifade edilmesi. 
 h.+dan (f119a/14) 
 [=1] 
hevå (A) İstek, arzu. 
 h.+sına (f116b/20), (f118a/2) 
 [=2] 
heykel (A) Mermer, tunç, taş vb. şeylerden 

yapılan insan ya da hayvan şekli. 
 h. (f119b/11) 
 [=1] 
hezår (F) Bin. 
 h. (f108a/7) 

 [=1] 
hezår-d™de (F) (Felek için) Binlerce gözü olan. 
 h. (f112a/14) 
 [=1] 
hezår-g¥ne (F) Bin türlü. 
 h. (f113a/7), (f120b/19) 
 [=2] 
πıf¯ (A) Koruma, saklama. 
 h.+(hıfz+ol+) (f117a/17) 
 [=1] 
øıråm (F) Sallanarak yürüme. 
 h.+(hıram+it+) (f113b/16) 
 [=1] 
øıråmån (F) Salına salına, naz ile yürüyen. 
 h. (f111a/20) 
 h.+(hıraman+ol+) (f108a/7), 

(f116b/8) 
 h.+(hıraman+olun+) (f117b/3) 
 h.+ından (f114b/4) 
 [=5] 
øırmen (A) Harman. 
 h. (f113a/10) 
 [=1] 
Øı†å (F) Çin'in kuzeyinde bir memleketin adı. 
 h. (f117b/10) 
 [=1] 
øı††å (A) Memleket, ülke, diyar. 
 h. (f112b/8), (f115a/19), (f116a/20), 

(f118a/19), (f120a/13) 
 [=5] 
øıyånet (A) Sözünü tutmama, ihanet etme. 
 h.+(hıyanet+it+) (f119a/17) 
 h.+e (f118a/2) 
 [=2] 
øızåne (A) Hazine. 
 h. (f112b/14), (f120a/2) 
 [=2] 
πicåb (A) Utanma, sıkılma. 
 h.+(hicab+it+) (f114b/2), (f115b/18) 
 [=2] 
∏icåz (A) Arap Yarımadası'nda bugünkü 

Suudi Arabistan'ın batısındaki 
bölgenin adı. 

 h. (f114b/1), (f114b/19) 
 [=2] 
hidåyet (A) Doğru yol, Hak yolu. 
 h.+e (f113b/11) 
 [=1] 
øidmet (A) Bir kimsenin yapmakla sorumluğu 

olduğu iş. 
 h. (f121a/7) 
 h.+(hidmet+it+) (f108a/8) 
 h.+de (f108a/9) 
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 [=3] 
øidmet-kår (F) Hizmetli. 
 h. (f111b/11) 
 h.+(hidmet+kar+ol+) (f120a/5) 
 [=2] 
πikåyet (A) Hikâye. 
 h.+i (f121b/15) 
 [=1] 
πikmet (A) Hak ve hakikate uygun, bilgece. 
 h. (f121a/15) 
 [=1] 
πikmet-åm™z (F) Hikmetli. 
 h.+in (f108a/21) 
 [=1] 
πikmet-şi‘år (F) Hikmetli. 
 h. +ıñız(f121a/17) 
 [=1] 
øilåfet (A) Halifelik makamı. 
 h. (f110a/11), (f113b/16), 

(f114a/17), (f114a/18), (f114a/20), 
(f114a/4), (f114a/7), (f114b/6), 
(f115b/14), (f115b/21), (f116b/18), 
(f117a/2), (f118b/1), (f119b/11) 

 h.+de (f119a/11) 
 h.+i (f114a/17), (f114b/14), 

(f115a/8) 
 [=18] 
πil‘at (A) Padişah ve vezirler tarafından 

birine iltifat ya da mükâfat için 
giydirilen, kürklü ya da işlemeli 
kıymetli kaftan. 

 h. (f114b/14) 
 h.+ler (f115b/19) 
 [=2] 
øil¬at (A) Yaradılıştan gelen. 
 h.+inde (f109a/2) 
 [=1] 
πimår (A) Eşek. 
 h. (f115a/3) 
 [=1] 
πimår™ (A) Eşeğe benzer. 
 h. (f119b/11) 
 [=1] 
himmet (A) Yardım, ihsan. 
 h. (f112b/14) 
 h.+(himmet+eyle+) (f116b/6) 
 h.+(himmet+it+) (f113a/11), 

(f121b/4) 
 [=4] 
Hind Hint ülkesi. 
 h. (f114a/9) 
 [=1] 
hirås (F) Korku, ürkme. 

 h. (f111b/5) 
 [=1] 
øitåb (A) Sözü ya da yazıyı bir kimseye 

yöneltme. 
 h. (f121a/16) 
 h.+(hitab+it+) (f108a/1), (f119a/20) 
 [=3] 
øitåm (A) Nihayet, son. 
 h. (f109a/14) 
 h.+(hitam+vir+) (f121a/16) 
 [=1] 
ø¨d-perest (F) Kendine tapan. 
 h.+leri (f110a/15) 
 [=1] 
ø¨d-re’y (F) Kendi reyi ile iş gören, dik 

kafalı. 
 h. (f110b/4) 
 [=1] 
Øoten Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi'nin güney batısında İpek 
Yolu'nun Taklamakan güney 
güzergâhı üzerinde yer alan tarihi bir 
vaha şehridir. 

 h. (f117b/10) 
 [=1] 
ø¥b-endåm (F) Güzel boylu. 
 h. (f111b/19) 
 [=1] 
πub¥b (A) Habbeler, tahıl taneleri. 
 h. (f110b/3) 
 [=1] 
H¥d  (A) Hz. Hud peygamber. 
 h. (f110a/11), (f110a/15), 

(f110a/18), (f110b/11) 
 [=4] 
Øudå (F) Allah, Tanrı. 
 h. (f110b/4), (f114b/7) 
 h.+nıñ (f114b/16) 
 [=3] 
Øudå-nå-ters (F) Allah korkusu olmayan. 
 h. (f116a/21) 
 [=1] 
Øudå-perestlik Allah'a taparlık. 
 h. (f110a/15) 
 [=1] 
ø¥dåvendigår (F) Hükümdar, büyük padişah. 
 h. (f108b/16) 
 [=1] 
øuddåm (A) Hizmet edenler, hizmetliler.  
 h.+la (f108a/8) 
 [=1] 
πu¬¥¬ (A) Haklar. 
 h. (f117b/10) 
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 [=1] 
øulefå (A) Halifeler. 
 h. (f117a/19), (f119b/8) 
 [=2] 
πulle-p¥ş (F) Cennet elbisesi giyen. 
 h. (f114b/14) 
 [=1] 
πummå (A) Şiddetli. 
 h.+sında (f113b/3) 
 [=1] 
ø¥n (F) Kan. 
 h. (f107b/9), (f110a/1), (f111a/19), 

(f112b/11), (f112b/20), (f112b/20), 
(f112b/4), (f114b/5), (f115a/6), 
(f115b/19), (f115b/2), (f117a/11), 
(f118b/14), (f119a/6), (f119a/7) 

 [=15] 
ø¥n-ål¥d (F) Kan bulaşmış. 
 h. (f115a/20) 
 h.+larıyla (f113a/18) 
 [=2] 
ø¥n-efşån (F) Kan saçan. 
 h.+(hun+efşan+ol+) (f113b/7) 
 [=1] 
ø¥n-øvår (F) Kan içen, kana susamış. 
 h. (f120a/7) 
 h.+ı (f109b/21) 
 [=2] 
ø¥n-r™z (F) Kan dökücü. 
 h. (f109b/19), (f113a/2), (f113b/7), 

(f119b/21) 
 [=4] 
øurde (F) Kırıntı. 
 h. (f116b/15) 
 [=1] 
øurde-şinåsån (F) İnce şeylerden anlayanlar, 

dikkat sahipleri. 
 h. (f114b/14) 
 [=1] 
øurma (A) Hurma ağacının tatlı meyvesi. 
 h. (f109b/13) 
 [=1] 
øurrem (F) Sevinçli, gönüş açıcı, şen. 
 h. (f119a/10) 
 [=1] 
øurş™d (F) Güneş. 
 h. (f113b/15) 
 [=1] 
øurş™d-mi§ål (F) Güneş gibi. 
 h.+lerine (f108b/2) 
 [=1] 
øur¥c (A) Ayaklanma, isyan. 
 h.+(huruc+ide+yaz+) (f117a/7) 

 h.+(huruc+it+) (f118a/15) 
 [=2] 
øur¥s (F) Horoz. 
 h. (f121b/18) 
 [=1] 
øuæ¥met (A) Düşmanlık. 
 h.+i (f116a/10) 
 [=1] 
πuæ¥æå (A) Özellikle. bkz. πuæ¥æån, πuæ¥æen 
 h. (f108b/1) 
 [=1] 
πuæ¥æån (A) Özellikle. bkz. πuæ¥æå, πuæ¥æen 
 h. (f114a/3) 
 [=1] 
πuæ¥æen (A) Özellikle. bkz. πuæ¥æå, πuæ¥æån 
 h. (f111a/21), (f121a/7) 
 [=2] 
ø¥şe (F) Başak. 
 h. (f109b/13) 
 [=1] 
øu†¥r (A) Hatıra gelme. 
 h.+(hutur+it+) (f119b/10) 
 [=1] 
øuy¥l (A) Atlılar. 
 h. (f115b/2) 
 [=1] 
øu≥¥r (A) Rahatlık. 
 h. (f116a/17) 
 [=1] 
hüb¥† (A)Yukarıdan aşağıya inme. 
 h.+(hübut+it+) (f109b/2) 
 [=1] 
πüccet (A) Delil, tanık. 
 h. (f117a/16), (f117a/17) 
 [=2] 
πüc¥m (A) Saldırma, saldırı. 
 h. (f113a/12) 
 h.+(hücum+eyle+) (f114b/2) 
 h.+(hücum+it+) (f111b/5), 

(f113b/21) 
 [=4] 
πükm (A) Bir şey hakkında karar, yargı.  
 h. (f110a/6), (f113b/2), (f114b/16) 
 h.+(hükm+it+) (f114b/15), 

(f117a/15) 
 [=5] 
πük¥met (A) İdare etme, yönetme. 
 h. (f114a/21), (f114b/16), 

(f119a/19) 
 h.+ine (f117b/9) 
 [=4] 
Hülåg¥ bkz. Hülåg¥ Øan  
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 h. (f118a/7) 
 h.+(hülagu+han) (f118b/18) 
 [=2] 
Hülåg¥ Øan Hıta ve Hoten sultanı olan, 

zâlimliğiyle bilinen hükümdar. bkz. 
Hülåg¥ 

 h. (f118a/16), (f118a/18) 
 h.+a (f118a/13), (f118a/15) 
 h.+ı (f117b/10) 
 h.+nıñ (f118a/3) 
 [=6] 
hümåy¥n (F) Padişaha ait. 
 h. (f118a/10) 
 h.+da (f109a/6) 
 [=2] 
hümåyun-hümå (F) Sultanlık gölgesi. 
 h. (f108b/18) 
 [=1] 
∏üseyn (A) Hz. Muhammed'in torunu, Hz. 

Ali ve Hz. Fatıma'ın oğlu. Kerbelâ 
vakasında katledildi. bkz. ∏üseyn bin 
‘Aliyyü'l-Müctebå 

 h. (f115a/13), (f115a/15), 
(f115a/20) 

 [=3] 
∏üseyn bin ‘Aliyyü'l-Müctebå(A) bkz. 

∏üseyn 
 h. (f115a/11) 
 [=1] 
πüsn (A) Güzellik.  
 h.+den (f120b/4) 
 [=1] 
πüsn-åvåz (F) Güzel ses. 
 h. +ile (f120b/4) 
 [=1] 
øvåb (F) Uyku. 
 h. (f111b/12), (f117b/4) 
 [=2] 
øvåce (F) Hz. Muhammed. 
 h. (hace+i+alem) (f113a/21), 

(f113b/15) 
 [=2] 
Øvårezm Şåh (F) Harzem Devleti'nin 

kurucusu. bkz. Meπemmed 
 h. (f120a/3) 
 [=1] 
øv¥n-øvårån (F) Kan dökücüler, zalimler. 
 h. (f118b/16) 
 [=1] 
‘Irå¬ (A) Irak memleketi. 
 ı. (f114b/1), (f115a/11) 
 [=2] 
ır#ad (Yun) Amele, işçi. 

 ı. (f112a/12) 
 [=1] 
ıædår (A) Çıkma, çıkarılma. 
 ı. (ısdar+it+) (f121a/11) 
 [=1] 
ıædår (A) Çıkarma, çıkarılma. 
 i.+(ısdar+olun+) (f119a/6) 
 [=1] 
ıs¬å† (A) Düşürme, düşürülme. 
 i. (f112a/5) 
 [=1] 
ıælåπ (A) Düzeltme, iyileştirme. 
 ı. (f108a/2) 
 ı.+(ıslah+it+) (f107b/4) 
 [=2] 
ıærår (A) Direnme. 
 ı.+ından (f119b/18) 
 [=1] 
ı†lå¬ (A) Salıverme, bırakma. 
 ı.+(ıtlak+it+) (f117b/3) 
 ı.+(ıtlak+olun+) (f113a/3) 
 [=2] 
ıyåb (A) Geri dönme, geri gelme. 
 ı. (f108b/21) 
 [=1] 
ı≥†ıråb (A) Acı, eziyet. 
 ı. (f115b/12) 
 [=1] 
i- İmek ekfiili. 
 i.-di (f108b/4), (f108b/6), 

(f109b/11), (f109b/18), (f109b/2), 
(f109b/5), (f110a/11), (f110a/15), 
(f110a/2), (f110b/14), (f110b/19), 
(f110b/21), (f111a/20), (f111a/6), 
(f111b/16), (f112a/14), (f112a/15), 
(f112a/19), (f112a/9), (f112b/11), 
(f112b/13), (f112b/16), (f112b/21), 
(f112b/4), (f113a/20), (f113a/6), 
(f113b/1), (f113b/1), (f113b/15), 
(f113b/2), (f113b/8), (f114a/20), 
(f114a/7), (f114b/20), (f114b/6), 
(f115a/7), (f115b/13), (f115b/20), 
(f115b/3), (f116a/15), (f116b/15), 
(f116a/21), (f116a/3), (f116a/7), 
(f116b/21), (f117a/12), (f117a/9), 
(f117b/5), (f119a/16), (f119a/3), 
(f119b/11), (f119b/13), (f119b/13), 
(f119b/18), (f120a/14), (f120a/8), 
(f120b/2), (f120b/20) 

 i.-diler (f110b/16) 
 i.-dim (f108a/4) 
 i.-ken (f109a/11), (f109a/12), 

(f109b/13), (f109b/6), (f110b/9), 
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(f111a/7), (f111b/21), (f114a/10), 
(f115b/14), (f116b/3),  (f116a/18), 
(f116a/19), (f116b/2), (f116a/21), 
(f116a/8), (f117a/10), (f119a/11), 
(f119a/21), (f121b/18),  

 i.-ken(yo#+iken) (f119a/21) 
 i.-miş (f108a/12), (f110b/8) 
 i.-se (f109a/21), (f117a/4), 

(f117b/13), (f120b/18), (f121b/14) 
 i.-se((var+ise) (f111a/17), (f112a/19) 
 i.-se(var+ise) (f113a/19), (f115a/14), 

(f115a/5), (f118a/1) 
 [=91] 
ibå (A) Çekinme, kaçınma. 
 i.+(iba+it+) (f119b/6) 
 [=1] 
‘ibådet (A) Tapınma. 
 i.+(ibadet+it+) (f113b/12) 
 [=1] 
‘ibådet-gåh (F) Tapınak, mabet. 
 i. (f112b/12) 
 [=1] 
‘ibådullåh (A) Allah'ın kulları. 
 i. (f114b/11), (f116a/19) 
 i.+a (f116a/15) 
 i.+dan (f117a/11) 
 i.+ı (f112b/19), (f116b/20) 
 [=6] 
İbn ‘Alkåm™ (A) Abbasi halifesi Mutasım'ın 

hain veziri. bkz. Alkåm™, 
Mü’eyyidü'd-d™nü'l-‘Al¬am™ 

 i.+ye (f119b/5) 
 [=1] 
İbn Eb¥ Hubeyre (A) Abbasi halifesi Ebu 

Ca'feri'd-devânekî'nin veziri. 
 i. (f117b/1) 
 [=1] 
İbnü'l-‘Alkåm™ (A) Abbasi halifesi 

Mutasım'ın hain veziri. bkz. 
Mü’eyyidü'd-d™nü'l-‘Al¬am™  

 i. (f118a/18), (f118b/8) 
 [=2] 
İbråh™m (A) Hz. İbrahim peygamber. 
 i. (f111a/20), (f111a/7) 
 [=2] 
ibråz (A) Ortaya koyma, gösterme. 
 i. (f112a/9) 
 [=1] 
‘ibret-nümå (F) İbret gösteren. 
 i.+(ibret+nüma+ol+) (f111a/6) 
 [=1] 
ibtidå’ (A) Başlama. 
 i. (f121a/9) 

 [=1] 
ibtihåc (A) Sevinme, içi açılma. 
 i. (f120a/16) 
 [=1] 
icåd (A) Ortaya koyma, meydana getirme. 
 i. (f115b/8) 
 [=1] 
iclål (A) Ululuk, büyüklük, kudret. 
 i.+(f115a/16) 
 i.+den (f118b/9) 
 [=2] 
iclås (A) Tahta çıkarma, cülus ettirme. 
 i.+(iclas+it+) (f118b/13), (f118b/18) 
 [=2] 
icmål (A) Ana hatlarıyla söyleme, özet. 
 i.+le (f121a/21) 
 [=1] 
ictinåb (A) Kaçınma, çekinme. 
 i. (f121b/1) 
 [=1] 
iç 1. Bir şeyin kendi sınırları arasında kalan 

kısmı. (f115a/3) 2. Ara. (f120b/17) 
 i.+ine (f115a/3), (f119a/8) 
 i.+iñizde (f120b/17) 
 [=3] 
iç- (Mecazen şerbet içmek) Şehit olmak. 
 i.-en (şerbet+i+şehadet+iç+) 

(f116a/18) 
 [=1] 
içerü İçte kalan yer, iç kısım, içeri. 
 i. (f116b/3) 
 [=1] 
içün Maksadıyla, amacıyla.  
 i. (f107b/19), (f108b/17), 

(f108b/19), (f110a/16), (f110a/19), 
(f110a/4), (f111a/1), (f112a/11), 
(f112a/6), (f112a/7), (f112b/3), 
(f112b/7), (f114b/15), (f115a/11), 
(f117a/8), (f119a/6), (f119b/11), 
(f120a/21), (f121b/2) 

 [=19] 
idåre (A) Yönetme. 
 i.+(idare+it+) (f112b/20) 
 [=1] 
ifåd (A) Birini elçi olarak gönderme. 
 i. (f116b/13) 
 [=1] 
‘iffet-åy™n (F) İffet gösteren, iffetli, namuslu 

kadın. 
 i. (f115a/16) 
 [=1] 
ifrå† (A) Aşırı gitme, ölçüyü aşma. 
 i. (f120b/3) 
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 i.+(ifrat+it+) (f111a/22) 
 [=2] 
ifråz (A) Ayırma, bölme. 
 i. (f112b/7) 
 [=1] 
‘ifr™t-s™må (A) Cinlerin çok zararlı olanlarına 

benzer yüzlü. 
 i. (f119b/16) 
 [=1] 
ignele- İğne iliştirmek. 
 i.-yüp (f117b/16) 
 [=1] 
iπå†a (A) Bir şeyin etrafını çevirme, kuşatma. 
 i.+(ihata+it+) (f115a/1) 
 [=1] 
iπsån (A) Bağışlama, bağışta bulunma. 
 i. (f110b/5) 
 i.+ı (f119a/21) 
 [=2] 
iπsås (A) Hissetme, duyma.  
 i.+(ihsas+it) (f111b/9) 
 [=1] 
iø†år (A) Uyarma, ikaz. 
 i. (f120a/17) 
 [=1] 
iøtilål-pe√™r (F) Bozulmaya uğrayan. 
 i.+(ihtilal+pezir+ol+) (f108b/7) 
 [=1] 
iπtimåm (A) Özen, itina gösterme.  
 i. (f113a/17), (f113b/18) 
 i.+(ihtimam+it+) (f117b/2) 
 i.+ına (f114a/18) 
 [=4] 
iπtivå’ (A) İçine alma.  
 i.+sına (f113b/20) 
 [=1] 
iøtiyår (A) Seçme. 
 i.+(ihtiyar+ol+) (f108b/20) 
 i.+ile (f113a/8) 
 [=2] 
iøtiyå† (A) Tedbirli ve ölçülü davranma. 
 i.+(ihtiyat+eyle+) (f111a/15) 
 [=1] 
iπyå’ (A) Diriltme, canlandırma.  
 i.+(ihya+it+) (f117b/6) 
 [=1] 
iø≥år (A) Hazır bulunma. 
 i.+(ihzar+olun+) (f117a/5) 
 [=1] 
™¬å¯ (A) Uyarma.  
 i.+(ikaz+it+) (f116b/19) 
 [=1] 
i¬bål (A) Talih ve baht açıklığı, saadet. 

 i. (f107b/9) 
 [=1] 
i¬dåm (A) Sürekli çaba gösterme. 
 i. (f117a/14) 
 i.+(ikdam+it+) (f111a/1), (f113a/1) 
 i.+(ikdam+olun+) (f117a/18) 
 [=4] 
iki Birden sonra üçten önce gelen sayı. 
 i. (f109b/20), (f109b/7), (f109b/8), 

(f109b/9), (f110a/17), (f110b/19), 
(f112a/4), (f113a/2), (f113b/6), 
(f114a/2), (f116b/10), (f116b/11), 
(f116a/18), (f116b/20), (f117a/10), 
(f118b/13), (f118b/3), (f118b/4) 

 i.+si (f116a/2) 
 [=19] 
ikinci İki sayısının sıra sıfatı. 
 i. (f112a/5) 
 [=1] 
ikl™l (A) Taç. 
 i. (f107b/4) 
 [=1] 
i¬l™m (A) Diyar, ülke. 
 ı.(f120a/15) 
 ı.+e (f109b/3) 
 [=2] 
i¬tirån (A) Yaklaşma, yanına gelme. 
 i. (f108a/16) 
 [=1] 
ilåh™ (A) Allah'a ait, Allah'a has, Allah'tan 

gelen.  
 i. (f109b/6), (f112b/2), (f119a/9) 
 [=3] 
ilåhil-ålem™n (A) Âlemlerin Rabbi, İlahı.  
 i. (f111a/8) 
 [=1] 
ilbås (A) Giydirme. 
 i.+(ilbas+it+) (f114b/15) 
 [=1] 
ile 1. Birlikte. (f110a/12) 2. Ve (f110b/11) 

3. Bir âlet kullanarak. (f115a/15) 
 i. (f107b/2), (f107b/4), (f107b/7), 

(f107b/9), (f108a/19), (f108a/7), 
(f108b/1), (f108b/15), (f108b/16), 
(f108b/20), (f109a/1), (f109a/13), 
(f109a/9), (f109b/2), (f109b/21), 
(f109b/4), (f109b/7), (f110a/12), 
(f110a/12), (f110a/14), (f110a/5), 
(f110b/11), (f110b/21), (f111a/19), 
(f111a/19), (f111a/22), (f111a/6), 
(f111b/1), (f111b/10), (f111b/14), 
(f111b/16), (f111b/4), (f112a/1), 
(f112a/10), (f112a/4), (f112b/5), 
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(f113a/1), (f113a/9), (f113b/17), 
(f113b/19), (f113b/5), (f113b/5), 
(f114a/13), (f114a/21), (f114a/5), 
(f114b/5), (f114b/7), (f114b/9), 
(f115a/1), (f115a/15), (f115a/19), 
(f115a/21), (f115a/7), (f115b/2), 
(f115b/5), (f116a/10), (f116a/16), 
(f116a/17), (f116a/3), (f116a/9), 
(f116b/1), (f116b/17), (f117a/12), 
(f117a/14), (f117a/6), (f117a/6), 
(f117b/10), (f117b/12), (f117b/14), 
(f117b/16), (f117b/20), (f118a/19), 
(f118a/2), (f118b/1), (f118b/11), 
(f118b/19), (f118b/19), (f118b/6), 
(f119a/1), (f119a/21), (f119a/7), 
(f119a/9), (f119b/11), (f119b/21), 
(f120a/10), (f120a/2), (f120a/2), 
(f120a/21), (f120a/7), (f120b/14), 
(f120b/5), (f121a/18) 

 [=92] 
ilπåd (A) Allah'ın varlığına inanmama, 

inançsızlık.  
 i. (f108b/17) 
 [=1] 
ilπåπ (A) Üstüne düşme, can sıkacak tarzda 

ısrar etme.  
 i.+(ilhah+it+) (f118b/20) 
 [=1] 
İlhånı  
 i. (f119a/1), (f119a/19) 
 [=1] 
İløån™ İlhanlılara ait. 
 i. (f118b/6), (f119a/7) 
 [=2] 
‘ilm (A) 1. Bilme, biliş. (f117a/4) 2. 

Okumakla elde edilen teorik bilgi. 
(f121b/10) 

 i. (f121b/10) 
 i.+i (f117a/4) 
 i.+iñ (f117b/7) 
 [=3] 
iltifåt (A) İlgi gösterme. 
 i. (f116b/12), (f118b/20) 
 i.+(iltifat+it+) (f113a/16), (f120b/7) 
 [=4] 
imåle (A) Bir tarafa doğru eğilme. 
 i.+(imale+eyle+) (f109a/14) 
 [=1] 
imåm (A) 1. Cemaatle kılınan namazlarda en 

önde duran ve namaz kılarken 
kendisine uyulan kimse. (f117a/20) 
2. İslâm dininde görüş ve fikirleriyle 

bir mezhebe öncülük etmiş olan 
kimse. (f117b/6) 

 i. (f113b/10), (f114a/19), 
(f115b/12), (f117a/1), (f117a/21), 
(f117a/3), (f117a/5), (f117b/2), 
(f117b/6), (f117b/6) 

 i.+ımız (f117a/19) 
 i.+ıñ (f115b/2), (f117a/20), 

(f117a/8) 
 [=14] 
imåmåne (A) İmam gibi. 
 i. (f116a/4) 
 [=1] 
imåmet (A) İmamlık. 
 i. (f116a/3) 
 i.+(imamet+itdir+) (f116a/5) 
 [=2] 
imåmü'd-dünyå (A) (Ebu Hanife için) Bu 

dünyanın imamı. 
 i. (f117a/19) 
 [=1] 
imån (A) Allah'a inanma. 
 i.+(iman+getir+) (f110a/17) 
 i.+a(imana+gel+) (f110b/21) 
 i.+ından (f110a/18) 
 [=3] 
imån™ (A) Bir tür elbise.  
 i. (f116a/10) 
 [=1] 
imdåd (A) Yardım. 
 i. (f108b/14) 
 [=1] 
imdi 1. Öyleyse, o halde. (f108b/8) 2. Şimdi. 

(f116a/13) 
 i. (f108b/8), (f116a/13) 
 [=2] 
imtiπån (A) Deneme, sınama. 
 i.+(imtihan+eyle+) (f116b/20) 
 [=1] 
imtinå‘ (A) Çekinme, kaçınma.  
 i.+(imtina+it+) (f117a/21) 
 [=1] 
in- Aşağıya doğru gelmek. 
 i.-di (f108a/17), (f118b/9) 
 i.-mesin+mi (f116b/13) 
 [=3] 
‘inåd (A) Dediğinden vazgeçmeme, direnme. 
 i. (f112b/6) 
 i.+dan (f111a/22) 
 i.+ları (f110b/15) 
 [=3] 
in‘åm (A) Lütu, ihsan. 
 i. (f111b/22), (f119a/21) 
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 [=2] 
inan- Güvenmek. 
 i.-up (f118a/21) 
 [=1] 
‘inåyet (A) Lütuf, ihsan. 
 i. (f108b/14), (f109b/4), (f110b/5) 
 [=3] 
incåz (A) Yerine getirme. 
 i. (f119b/3) 
 [=1] 
incü İstiridye cinsinden deniz hayvanlarının 

içinden çıkarılan, süs eşyası olarak 
kullanılan sedefli tane. 

 i.+ler (f120a/12) 
 [=1] 
indir- 
 i.-üp (f116b/14), (f118a/4) 
 i.-meyesiz (f116b/10) 
 [=3] 
inkår (A) Kabul ve tasdik etmeme, 

tanımama. 
 i.+dan (f113a/9) 
 [=1] 
in¬ırå≥u'z-zamån (A) Zamanın sonunda. 
 i. (f117a/13) 
 [=1] 
inæåf (A) Hakka ve adalete uygun davranış. 
 i. (f108b/8), (f109a/13), (f116b/16) 
 i.+dan (f108b/14) 
 [=4] 
insån (A) İki ayaklı, iki elli, aklı ve konuşma 

yeteneği olan memeli canlı. 
 i.+dan (f112b/20) 
 [=1] 
inşå (A) Secili nesir. 
 i.+(inşa+ve+inşad+eyle+) (f116a/11) 
 i.+ile (f120b/4) 
 [=2] 
inşåd (A) Bir şiiri topluluk önünde manasına, 

veznine uygun şekilde yüksek sesle 
okuma. 

 i.+(inşa+ve+inşad+eyle+) (f116a/11) 
 [=1] 
inti¬åm (A) Öç alma. 
 i.+ını (f115b/1) 
 [=1] 
ip Çeşitli kalınlıkla bükülmüş sicim. 
 i.+(ip+çek+) (f120b/1) 
 [=1] 
iråde (A) Buyruk. 
 i.+si (f117b/13) 
 [=1] 

irådet (A) Bir şeyi yapma hususunda karar 
verebilme ve uygulama gücü. 

 i. (f120a/6) 
 [=1] 
∞rån (F) İran ülkesi. 
 i. (f114a/8), (f117b/15), (f119a/14), 

(f119b/21), (f120a/13) 
 [=5] 
ircå‘ (A) Çevirme.  
 i.+(irca+it+) (f121a/13) 
 [=1] 
iriş- Ulaşmak. 
 i.-mek (f111a/13) 
 [=1] 
irtikåb (A) Kötü bir işi, bir kötülüğü yapma. 
 i.+(irtikab+it+) (f110a/4) 
 i.+ından (f121b/2) 
 [=2] 
‘∞så (A) Hz. İsa peygamber. bkz. ‘∞så bin 

Meryem 
 i. (f113a/7) 
 [=1] 
‘∞så bin Meryem (A) Meryem oğlu İsa, Hz. 

İsa peygamber. bkz. ‘∞så 
 i. (f113a/16) 
 [=1] 
‘∞så-perest (F) Hz. İsa'ya inananlar. 
 i. (f113a/19) 
 [=1] 
i§åbet (A) Değme, ulaşma. 
 i.+(isabet+it) (f110b/15) 
 [=1] 
i§år (A) Fedakârlıkla kendinden verme. 
 i.+(isar+it+) (f121b/16) 
 i.+(isar+ol+) (f108b/6) 
 [=2] 
İskender (F) İskender-i zülkarneyn. 
 i. (f108a/11), (f108a/17), (f108b/5), 

(f121a/16), (f121b/4) 
 [=5] 
İslåm (A) Müslümanlık. 
 i. (f112a/10), (f113b/17), (f114a/7), 

(f117a/7), (f120a/4) 
 i.+a (f113b/14), (f114b/12) 
 i.+dan (f114a/1) 
 i.+la (f114a/4), (f115a/6), 

(f115b/19) 
 [=11] 
İslåmiyån (A) Müslümanlar. 
 i.+dan (f114b/12) 
 [=1] 
İslåmiyye (A) İslâm diniyle ilgili. 
 i. (f115b/14), (f115b/21), (f117b/5) 
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 [=1] 
ism (A) Ad. 
 i. (f113a/3) 
 i.+iyle (f110a/17) 
 [=2] 
‘iæmet (A) Namuslu olma, iffet. 
 i. (f115b/17) 
 [=1] 
‘iæmet-åy™n (F) Namuslu, iffetli kadın. 
 i.+i (f112a/5) 
 [=1] 
‘iæmet-penåh (F) Namuslu, iffetli kadın. 
 i. (f111a/18) 
 [=1] 
iæråf (A) Harcama, tüketme. 
 i.+(israf+ve+itlaf+eyle+) (f118a/2) 
 [=1] 
iste- Dilemek, talep etmek. 
 i.-dikde (f118b/17) 
 [=1] 
isti‘dåd (A) Yetenek. 
 i.+ı (f112b/9) 
 [=1] 
istifå (A) Tamamıyla alma. 
 i.+(istifa+olun+) (f121a/21) 
 [=1] 
istiπ¬å¬ (A) Hakkı olma, kazanılmış.  
 i.+ını (f121a/8) 
 [=1] 
istihzå (A) Biriyle ince ince alay etme. 
 i. (f116a/6) 
 [=1] 
isti¬lål (A) Kimsenin buyruğu altında 

olmama. 
 i. (f112a/15) 
 [=1] 
isti¬æå (A) Bir şeyin aslını dikkatle araştırma.  
 i.+(istiksa+it+) (f111a/12) 
 [=1] 
istimå‘ (A) Kulak verme, dinleme.  
 i. (f121a/18) 
 i.+a(istima+it+) (f108a/21) 
 i.+ı (f121a/1) 
 [=3] 
işåret (A) Gösterme. 
 i.+(işaret+eyle+) (f117b/16) 
 i.+iyle (f108a/10) 
 [=2] 
işit- Duymak. 
 i.-irse(işid+) (f120a/17) 
 [=1] 
işkence (F) Bir kimseye yapılan aşırı eziyet. 
 i. (f112a/6), (f117a/11) 

 i.+ye (f117a/6) 
 [=3] 
işrå¬ (A) Işıklandırma, parlatma.?  
 i.+(işrak+it+) (f116b/13) 
 [=1] 
‘işret-gåh (F) Eğlence yeri. 
 i. (f113a/5) 
 [=1] 
işti‘ål (A) Tutuşma, alev alma. 
 i. (f118b/17) 
 [=1] 
iştirå’ (A) Satın alma.  
 i.+(iştira+eyle+) (f120b/5) 
 [=1] 
it Köpek, bir insana hakaret maksadıyla 

kullanılır 
 i.+lerine (f120a/4) 
 [=1] 
it- Etmek, geçişli ya da geçişsiz fiiller, 

deyimler yapan yardımcı fiil. 
 i.-den(id+)(halk+it+) (f111b/21) 
 i.-di(habs+it+) (f115a/3) 
 i.-di(ıslah+it+) (f107b/6) 
 i.-digi(arz+it+) (f112a/18) 
 i.-digi(beyan+it+) (f121a/20) 
 i.-digi(hıyanet+it+) (f119a/17) 
 i.-digi(nasihat+it+) (f117a/20) 
 i.-digi(sad+pare+it+) (f114b/19) 
 i.-dikçe(istiksa+it+) (f111a/12) 
 i.-dikde (f118a/6) 
 i.-dikde(bast+it+) (f111a/4) 
 i.-dikde(darb+it+) (f118a/16) 
 i.-dikde(emr+it) (f111b/3) 
 i.-dikde(hıram+it+) (f113b/16) 
 i.-dikde(hübut+it+) (f109b/2) 
 i.-dikde(hücum+it+) (f111b/5) 
 i.-dikde(ilhah+it+) (f118b/20) 
 i.-dikde(katl+it+) (f113b/4) 
 i.-dikde(maktu+it+) (f114a/16) 
 i.-dikde(mübaşeret+it+) (f117a/7) 
 i.-dikde(nakl+it+) (f112a/2) 
 i.-dikde(niyaz+it+) (f112a/17) 
 i.-dikde(sell+it+) (f111a/15), 

(f112b/3) 
 i.-dikde(ser+a#az+it+) (f111b/1) 
 i.-dikde(tahvif+it+) (f120a/7) 
 i.-dikde(taleb+it+) (f116b/5), 

(f119a/19) 
 i.-dikde(zar+u+zebun+it+) (f111a/9) 
 i.-dikde+mi(suzan+u+giryan+it+) 

(f109b/17) 
 i.-dikden(biryan+it+) (f115a/4) 
 i.-dikden(katl+it+) (f111a/15) 
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 i.-dikleri(ikdam+it+) (f111a/1) 
 i.-dikleri(irtikab+it+) (f110a/4) 
 i.-dikleri(muhafaza+it+) (f111a/1) 
 i.-dikleri(pertab+it+) (f110a/19) 
 i.-diklerinde(sebb+ü+lan+it+) 

(f115b/12) 
 i.-diklerinde+mi(hem+reng+it+) 

(f110a/2) 
 i.-diklerinde+mi(lal+reng+it+) 

(f114b/6) 
 i.-diklerinden(nakş+it+) (f115b/11) 
 i.-diklerinden(teşmir+it+) (f113b/18) 
 i.-diklerinden(tume+it+) (f115a/14) 
 i.-dikten(piraste+it+) (f119b/7) 
 i.-diler(#altan+it+) (f118b/14) 
 i.-diñ(feramuş+it+) (f111b/22) 
 i.-diñ(tahkir+it+) (f117b/8) 
 i.-dirince(ser+füru+it+) (f113b/14) 
 i.-dirip(ahz+it+) (f113a/14) 
 i.-dirmeyen(ıtlak+it+) (f117b/3) 
 i.-diyse(mukabele+it+) (f120a/1) 
 i.-e(id+)(def+it+) (f119a/3) 
 i.-e(id+)(zuhur+it+) (f118a/15) 
 i.-e+yazdılar(id+)(huruc+ide+yaz+) 

(f117a/7) 
 i.-emediler(id+)(hedm+it+) 

(f120b/12) 
 i.-emediler(id+)(tahammül+it) 

(f110b/16) 
 i.-emeyüp(id+)(tahammül+it+) 

(f117b/10) 
 i.-en(emr+it+) (f118a/12) 
 i.-en(id+)(adet+it+) (f120b/19) 
 i.-en(id+)(ihya+it+) (f117b/6) 
 i.-en(id+)(isabet+it) (f110b/16) 
 i.-en(id+)(izhar+it+) (f118a/9) 
 i.-en(id+)(terane+it+) (f116a/7) 
 i.-en(id+)(tevellüd+it) (f110b/20) 
 i.-en(id+)(var+it+) (f110a/14) 
 i.-en(id+)(zuhur+it+) (f121a/20) 
 i.-enler(id+)(leman+it+) (f108a/12) 
 i.-enlerden(id+)(telvis+mesned+it+) 

(f115b/21) 
 i.-enlere(id+)(tasarruf+it+) 

(f115b/18) 
 i.-er(id+)(vasiy+it+) (f114b/17) 
 i.-erdi(id+)(ceza+it+) (f119b/14) 
 i.-erdim(id+)(fikr+it+) (f107b/13) 
 i.-erdim(id+)(havale+it) (f119b/4) 
 i.-erek(id+)(hidmet+it+) (f108a/8) 
 i.-erek(id+)(taleb+it+) (f111b/11) 
 i.-erken(id+)( (f114a/13) 

 i.-erken(id+)(geşt+ü+güzar+it-) 
(f108a/1) 

 i.-erken(id+)(ibadet+it+) (f113b/12) 
 i.-erken(id+)(seyr+it+) (f111b/19) 
 i.-erken(id+)(tilavet+it+) (f114b/4) 
 i.-erken(id-)(hayal+it-) (f108a/5) 
 i.-erler(id+)(cesaret+it) (f110b/19) 
 i.-erler(id+)(katl+it+) (f116b/21) 
 i.-erse(id+)(iba+it+) (f119b/6) 
 i.-ersiz(id+)(teklif+it+) (f119a/1) 
 i.-esiz((id+)(tahrik+it+) (f117b/14) 
 i.-esiz(id+) (f118b/12) 
 i.-esiz(id+)(himmet+it+) (f121b/4) 
 i.-esiz(id+)(sufuf+it+) (f111b/3) 
 i.-esiz(id+)(tevcih+it+) (f121a/8) 
 i.-eydi(id+)(müyesser+it+) (f109a/12) 
 i.-eydim(id+)(arz+it-) (f108a/2) 
 i.-icek(id+)(imtina+it+) (f117a/21) 
 i.-icek(id+)(pay+mal+it+) (f113b/5) 
 i.-igi(id+) (f116a/18) 
 i.-igin(id+)(muhal+it+) (f117a/21) 
 i.-ince(id+)(ageşte+it+) (f110a/1) 
 i.-ince(id+)(halas+id+) (f118a/13) 
 i.-ince(mesned+nişin+it+) (f114a/18) 
 i.-mediklerinden(piraye+it+) 

(f112b/7) 
 i.-mediñ(bezl+it+) (f119a/3) 
 i.-mege(idare+it+) (f112b/20) 
 i.-megin(ferman+it+) (f116b/10) 
 i.-mek(ilbas+it+) (f114b/15) 
 i.-mek(irca+it+) (f121a/13) 
 i.-mek(isar+it+) (f121b/16) 
 i.-mek(istima+it+) (f108a/21) 
 i.-mek(katl+it+) (f117a/14) 
 i.-mek(muattar+it+) (f109a/13) 
 i.-mek(riayet+it+) (f121a/11) 
 i.-mek(tuşe+it+) (f112b/3) 
 i.-mek(zamime+it+) (f117b/13) 
 i.-mekdir(ferman+it+) (f121a/9) 
 i.-mekdir(muhkem+it+) (f118a/21) 
 i.-mekle(hakimüş+şer+it+) (f121a/8) 
 i.-mekle(ihsas+it) (f111b/9) 
 i.-mekle(ihtimam+it+) (f117b/2) 
 i.-mekle(ikdam+it+) (f113a/1) 
 i.-mekle(na+bedid+it+) (f118a/4) 
 i.-mekle(nisbet+it+) (f112b/2) 
 i.-mekle(sad+pare+it+) (f113a/19) 
 i.-mekle(şer+it+) (f121a/10) 
 i.-mekle(şikest+it+) (f116b/3) 
 i.-mekle(taleb+it+) (f109b/20) 
 i.-mekle(te#ayür+it+) (f107b/19) 
 i.-memiş(vad+it+ol+) (f119b/3) 
 i.-memişdir(ısdar+it+) (f121a/11) 
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 i.-memişdir(karar+it+) (f109a/20) 
 i.-meyince(rica+it+) (f116b/10) 
 i.-meyüp(amade+it+) (f109a/12) 
 i.-meyüp(hicab+it+) (f114b/2), 

(f115b/18) 
 i.-meyüp(iltifat+it+) (f113a/17), 

(f120b/7) 
 i.-meyüp(meyl+it+) (f116b/12) 
 i.-meyüp(rahm+it+) (f119b/2) 
 i.-mez(hutur+it+) (f119b/10) 
 i.-mezden(hücum+it+) (f113b/21) 
 i.-miş(#ılal+it+ol+) (f119a/4) 
 i.-miş(sarf+it+) (f121b/10) 
 i.-miş(taalluk+it+) (f120a/7) 
 i.-miş+idi(zuhur+it+) (f114b/13) 
 i.-mişdi(kasem+it+) (f112b/20) 
 i.-mişdi(mal+a+mal+it+) (f120b/1) 
 i.-mişdir(münşerihüs+sadr+it+) 

(f121a/18) 
 i.-mişdir(zuhur+it+) (f121a/1) 
 i.-mişler(feramuş+it+) (f110a/15) 
 i.-tikleri+çün(himmet+it+) (f113a/11) 
 i.-tiklerinde(mahsud+it+) (f113a/9) 
 i.-ügi(id+)(lazım+it+) (f121b/1) 
 i.-üp(ferman+it+) (f117b/1) 
 i.-üp(hükm+it+) (f114b/15) 
 i.-üp(id+)( (f109b/8) 
 i.-üp(id+)(ahz+it) (f109b/21) 
 i.-üp(id+)(arz+it+) (f117a/17) 
 i.-üp(id+)(bidar+it+) (f121b/19) 
 i.-üp(id+)(cima+it+) (f116a/2), 

(f116a/6) 
 i.-üp(id+)(çak+it+) (f120a/10) 
 i.-üp(id+)(dava+it+) (f113b/19) 
 i.-üp(id+)(davet+it+) (f110b/20), 

(f113a/8) 
 i.-üp(id+)(esir+it+) (f115a/17) 
 i.-üp(id+)(ferman+it+) (f112a/12) 
 i.-üp(id+)(feryad+it+) (f109b/14), 

(f116a/13), (f118a/6) 
 i.-üp(id+)(habs+it+) (f117b/17) 
 i.-üp(id+)(hal+it+) (f114b/15) 
 i.-üp(id+)(halas+it+) (f113a/12) 
 i.-üp(id+)(havale+it+) (f112a/6), 

(f113a/3) 
 i.-üp(id+)(havf+it+) (f120a/9) 
 i.-üp(id+)(hitab+it+) (f108a/1), 

(f119a/20) 
 i.-üp(id+)(huruc+it+) (f118a/15) 
 i.-üp(id+)(hükm+it+) (f117a/15) 
 i.-üp(id+)(iclas+it+) (f118b/13), 

(f118b/18) 
 i.-üp(id+)(ifrat+it+) (f111b/1) 

 i.-üp(id+)(ihata+it+) (f115a/1) 
 i.-üp(id+)(ikaz+it+) (f116b/19) 
 i.-üp(id+)(işrak+it+) (f116b/13) 
 i.-üp(id+)(itiraf+it+) (f120b/18) 
 i.-üp(id+)(izhar+it+) (f112a/9) 
 i.-üp(id+)(katl+i+am+it+) (f115a/6) 
 i.-üp(id+)(katl+it+) (f120b/13) 
 i.-üp(id+)(küşte+it+) (f109b/7) 
 i.-üp(id+)(mal+a+mal+it+) (f119a/2) 
 i.-üp(id+)(mecruh+it+) (f114a/15) 
 i.-üp(id+)(mukabele+it+) (f114b/9) 
 i.-üp(id+)(musallat+it+) (f112b/9) 

i.-üp(id+)(mülevves+it+) (f115a/8) 
 i.-üp(id+)(namzed+it+) (f118a/20) 
 i.-üp(id+)(peyda+it+) (f118a/18) 
 i.-üp(id+)(razı+it+) (f117b/12) 
 i.-üp(id+)(salb+it+) (f116b/9) 
 i.-üp(id+)(sayd+it+) (f115a/3) 
 i.-üp(id+)(ser+a#az+it+) (f120b/10) 
 i.-üp(id+)(şekker+riz+it+) (f108b/5) 
 i.-üp(id+)(tahrik+it+) (f108b/4), 

(f117b/11) 
 i.-üp(id+)(tayin+it+) (f114a/1) 
 i.-üp(id+)(tefeül+it+) (f116a/9) 

i.-üp(id+)(tertib+it+) (f115b/2), 
(f119a/19) 

 i.-üp(id+)(teşrif+it+) (f113a/7) 
 i.-üp(id+)(tevcih+it+) (f121a/16) 
 i.-üp(id+)(tıraş+it+) (f117b/18) 
 i.-üp(id+)(yeksan+it+) (f113a/5) 
 i.-üp(id+)(zuhur+it+) (f108a/14), 

(f111a/2) 
 [=211]  
i†åat (A) Söz dinleme, emre uyma. 
 i.+den (f117a/7), (f118a/15) 
 i.+iñ (f112b/6) 
 [=3] 
i‘tåyåd (A) Alışkanlık. 
 i.+ı (f113b/13) 
 [=1] 
itdir- Ettirmek. Etmek yardımcı fiilinin 

ettirgen durumu. 
 i.-di(imamet+itdir+) (f116a/5) 
 i.-dikden(tume+itdir+) (f119b/1) 
 i.-esin(katl+itdir+) (f119b/2) 
 i.-irdi(livata+itdir+) (f119b/16) 
 i.-üp(pay+mal+itdir+) (f119b/1) 
 [=5] 
itidål (A) Aşırı olmama, ölçülü. 
 i.+den (f108b/7) 
 [=1] 
i‘tiråf (A) Söylemek istenmeyen bir gerçeğin 

açıklanması. 
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 i.+(itiraf+it+) (f120b/18) 
 [=1] 
i‘tisåf (A) Doğru yoldan sapma. 
 i. (f108b/9) 
 [=1] 
itlåf (A) Harcama, tüketme. 
 i.+(israf+ve+itlaf+eyle+) (f118a/2) 
 [=1] 
itmåm (A) Tamamlama. 
 i. (f119a/18) 
 i.+(itmam+ol+) (f112a/13) 
 [=2] 
itminåne (A) Güvenle, emniyetle. 
 i. (f121a/19) 
 [=1] 
iy Dikkati çekmek için kullanılan bir ünlem. 
 i. (f108b/12) 
 [=1] 
‘i¯åm (A) Kemikler. 
 i. (f110a/10) 
 [=1] 
‘i¯åm (A) Büyükler, ulular. 

i.(f118b/5) 
[=1] 

i√‘ån (A) Anlayış, kavrayış.  
 i. (f108b/4) 
 [=1] 
izdiyåd (A) Artma, çoğalma. 
 i. (f111b/11) 
 [=1] 
i¯hår (A) Açığa vurma, meydana çıkarma. 
 i. (f112a/11), (f120a/16) 
 i.+(izhar+eyle+) (f109a/5) 
 i.+(izhar+it+) (f112a/9), (f118a/9) 
 i.+a (f110a/18) 
 [=4] 
jåle (F) Sabahları yaprak ve çiçeklerde 

görülen su damlaları, çiy. 
 j. (f108b/10) 
 [=1] 
¬aba Hafif olduğu halde kalın ya da hacmi 

büyük olan. 
 k. (f115a/18) 
 [=1] 
¬abå’il (A) Kabileler. 
 k. (f113b/6) 
 [=1] 
¬abart- Dikleştirmek. 
 k.-up (kabard+) (destarın+kabart+) 

(f117b/7) 
 [=1] 

Ka‘be (A) Bütün Müslümanların kıblesi ve 
ziyaret yeri olan Mekke şehrindeki 
mukaddes bina, beytullah. 

 k.+den (f110b/6) 
 [=1] 
Ka‘betullåh (A) Kâbe. 
 k. (f116b/14), (f116a/21) 
 k.+a (f116b/16) 
 [=3] 
¬åbil (A) Mümkün olma. 
 k.+(kabil+ol+) (f109a/10) 
 [=1] 
£åbil (A) Hz. Âdem'in diğer oğlu Hâbil'i 

katleden oğlu. 
 k. (f109b/19), (f109b/21), (f109b/6) 
 [=1] 
¬ab™le (A) Kabile, soy 
 k. (f110b/17), (f113b/11), (f113b/5) 
 k.+de (f110b/17) 
 [=4] 
¬ab¥l (A) Razı olma. 
 k. (f117a/21) 
 [=1] 
¬ab¥l-nümåyån (F) Kabul gösteren. 
 k. (f112a/17) 
 [=1] 
¬ab≥a (A) (Kılıç, hançer vb. Için) Tutulaca 

yer. 
 k. (f112b/9), (f117b/14) 
 [=2] 
¬aç 1. Ne kadar, nice anlamında soru sıfatı. 

(f118b/20) 2. Soru zamiri. (f109a/3) 
 k. (bir+kaç) (f110b/21), (f112a/3), 

(f118b/20) 
 k.+ı (bir+kaç) (f109a/3) 
 [=4] 
¬aç- Kurtulmak için hızlıca uzaklaşmak. 
 k.-up (f120a/1) 
 [=1] 
¬açan Ne zaman ki, ne vakit. 
 k.+(her+kaçan) (f120a/1) 
 [=1] 
¬açıl- Kaçmak işi yapılmak. 
 k.-mayup (f121b/3) 
 [=1] 
¬adar (A) 1. Bir şeyin ölçüsünce. (f114b/13) 

2. Çok (f115a/5) 3. Takriben, aşağı 
yukarı. (f113b/20) 

 k. (f109a/8), (f110b/10), (f111a/17), 
(f111a/4), (f111b/20), (f112a/18), 
(f113a/15), (f113a/19), (f113b/13), 
(f113b/14), (f113b/20), (f114b/13), 
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(f115a/13), (f115a/5), (f118a/1), 
(f118a/1), (f119b/1), (f120b/11) 

 [=18] 
¬å∫™-‘asker (F) İlmiye sınıfının en yüksek 

rütbelerinden biri. 
 k. (f117a/16) 
 [=1] 
¬å∫™ (A) İslâm hukukuyla yönetilen 

devletlerde halk arasında çıkan 
anlaşmazlıkları, her türlü davayı 
haletmek üzere devlet tarafından 
tayin edilen memur, kadı. 

 k.+larıñ (f121a/8) 
 [=1] 
¬ad™m (A) (Zaman için) Başlangıcı olmayan. 
 k. (f114b/4) 
 k.+dir (f112b/12), (f116b/21) 
 k.+midir (f116b/20), (f117a/4) 
 [=5] 
¬ådir (A) Güç yetirme. 
 k.+(kadir+ol+) (f110a/18) 
 [=1] 
kåffeten (A) Hepsi birden. 
 k. (f113b/17) 
 [=1] 
kåfir (A) Müslüman olmayan, inkârcı. bkz. 

kefere 
 k. (f109b/8), (f112b/1) 
 k.+e (f116b/6) 
 k.+i (f113a/13) 
 [=4] 
¬aftån (F øaftån'dan) Ekseri süslü ve 

kıymetli kumaştan, boyu diz 
kapağına ya da topuklara kadar inen, 
astarsız üst giyeceği. 

 k. (f108a/15) 
 [=1] 
¬aπbe (A) Dönek, kalleş.  
 k. (f116a/4) 
 [=1] 
£ahhår (A) Kendisine karşı çıkanları, tanrılık 
iddiasında bulunanları yok eden Allah. 
 k. (f110b/18), (f111b/1), (f112a/16), 

(f113a/2) 
 [=4] 
¬ah¬aha Yüksek sesle ve şiddetle gülerken 

çıkan ses. 
 k. (f116a/6) 
 [=1] 
¬ahr (A) Derin üzüntü, sıkıntı, keder. 
 k. (f108b/19), (f110a/8), (f111a/4), 

(f115a/3), (f119a/9), (f120a/10) 
 [=6] 

¬å’id (A) Kumandan, serasker. 
 k.+leri (f117a/7) 
 [=1] 
kå’inåt (A) Yaratılmış şeylerin hepsi, evren. 
 k. (f107b/6) 
 k.+a (f111a/9) 
 [=2] 
¬al‘ (A) Kökünden söküp atma. 
 k. (f108b/17) 
 [=1] 
¬al- 1. Durmak. (f121b/20) 2. Bir yerde 

bulunmak. (f110b/11) 3. Bir halde 
bırakılmak. (f110b/13)  

 k.-dı (f119a/18), (f121b/20) 
 k.-dı(az+kal+) (f108b/10) 
 k.-dıkda+mı (f110b/13) 
 k.-dıran(el+kal+) (f115b/5) 
 k.-up(aciz+kal+) (f111b/11) 
 k.-madı(asar+kal+) (f118a/17) 
 k.-mamışdı (f120a/6) 
 k.-mayup (f110b/11) 
 k.-mayup(eser+kal+) (f120a/14) 
 [=10] 
¬al‘a (A) Kale. 
 k. (f118a/10), (f118b/3), (f119a/4) 
 [=3] 
¬alb (A) Bir şeyin tam ortası, merkezi. 
 k. (f108b/7) 
 k.+idir (f108b/7) 
 [=2] 
¬aldır- 1. Bulunduğu düzeyden daha yükseğe 

çıkarmak. (f114a/2) 2. Varlığına son 
vermek. (f117b/4) 

 k.-dı#ı (f109a/4) 
 k.-dıkda+mı (f117b/4) 
 k.-mamak(baş+kaldır+) (f111b/12) 
 k.-up(sancak+kaldır+) (f114a/2) 
 [=4] 
¬åmet (A) Boy, endam. 
 k. (f110a/12) 
 [=1] 
kåmrån (F) Arzusuna, isteğine ermiş, 

bahtiyar. 
 k. (f115a/9) 
 [=1] 
¬amu Hep, bütün. 
 k. (f114b/19) 
 [=1] 
¬an İnsanın damarlarında akan sıvı. 
 k.+ından (f109b/10), (f113b/14), 

(f116b/15) 
 k.+ıyla (f112a/8) 
 [=4] 
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¬anda Nerede. 
 k. (f120a/17) 
 [=1] 
¬ån¥n (A) Yazılı hukuk kuralı, yasa. 
 k. (f119b/10) 
 k.+larıdır (f121a/13) 
 [=2] 
¬apan- (Kapı için) Kapalı duruma getirmek. 
 k.-an (f118a/10) 
 k.-up (f118a/17) 
 [=2] 
¬apla- Hâkim olmak, etkisini hissettirmek. 
 k.-yup (f111a/8) 
 [=1] 
¬apu Kapı. 
 k.+sın (f120b/16) 
 k.+sından (f118b/7) 
 k.+sun (f118b/3) 
 [=3] 
kår (F) İş. 

k.+de (f110a/5) 
 [=1] 
ka‘r (A) Dip. 
 k. (f110b/10) 
 [=1] 
kår-håne (F) Dünya. 
 k. (kar+hane+i+alem) (f108b/15), 

(f109a/16) 
 [=2] 
kår-zår (F) Savaş yapılan yer. 
 k. +e (f116b/7) 
 [=1] 
¬ara Ayıp, kusur. 
 k.+(yüzü+kara) (f119a/18) 
 [=1] 
¬aråbet (A) Soyca yakınlık, akrabalık. 
 k. (f118a/19) 
 [=1] 
¬arår (A) Bir yerde ya da bir durumda durma. 
 k.+(karar+eyle+) (f108a/8) 
 k.+(karar+it+) (f109a/20) 
 [=2] 
¬arår-dåde (F) Karar verilmiş, 

kararlaştırılmış. 
 k.+(karar+dade+ol+) (f114a/18) 
 [=1] 
¬arår-gåh (F) Kalınan, bulunulan yer. 
 k.+ları (f111a/5) 
 [=1] 
¬ar™b (A) (Zaman, yer ve sayıca) yakın, 

takriben. 
 k. (f114b/9), (f117a/11), (f118a/17) 
 k.+dir (f108b/19) 

 [=4] 
¬arın Sindirim cihazı, mide. 
 k.+ında (karnında) (f120a/11) 
 [=1] 
¬arşu Bir şey, yer ya da kimsenin yüz 

tarafının ilerisi. 
 k. (f111b/2), (f117b/7) 
 k.+sında (f118b/13) 
 [=3] 
¬aæaæ (A) Anlatma, hikâye etme. 
 k. (f121b/12) 
 [=1] 
kåse (F) Çini, toprak ya da camdan yapılmış 

çanak. 
 k. (f118b/18) 
 [=1] 
¬asem (A) Yemin, ant. 
 k.+(kasem+it+) (f112b/20) 
 [=1] 
¬aæır (A) Köşk, küçük saray. 
 k.+da (f112a/15) 
 k.+lar (f110b/12) 
 [=2] 
¬åæıråtu'†-†arf (A) Bakışı kısa, mahcup 

bakışlı. 
 k. (f115a/18) 
 [=1] 
¬aær (A) Köşk, küçük saray. 
 k. (f112a/11), (f112a/14), 

(f112a/19), (f120b/12) 
 k.+ı (f120b/7) 
 [=5] 
¬aææåb (A) Koyun, kuzu gibi eti yenecek dört 

ayaklı hayvan kesen ya da kesilmiş 
hayvanları parçalayarak satan kimse. 

 k.+a (f112a/8), (f113a/20) 
 [=2] 
kåşåne (F) Büyük ve süslü köşk.  
 k.+ler (f110b/13) 
 [=1] 
¬aşı¬ Sulu ve taneli şeyleri yemeye mahsus, 

ağıza giren kısmı genişçe ve çukurca, 
saplı sofra âleti. 

 k. (f118b/19) 
 [=1] 
¬a†‘ (A) Sayıca azaltma. 
 k.+(kat+eyle+) (f118a/1) 
 [=1] 
¬a†‘å (A) Kesinlikle, asla. 
 k. (f120b/6) 
 [=1] 
¬ataråt (A) Damlalar. 
 k. (f110b/3) 
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 [=1] 
¬atl (A) Öldürme. 
 k. (f109b/7), (f112a/7), (f112b/14), 

(f113a/11), (f115b/17), (f115b/9), 
(f117a/11), (f120a/7) 

 k.+(katl+it+) (f111a/15), (f113b/4), 
(f116b/21), (f117a/14), (f120b/13) 

 k.+(katl+itdir+) (f119b/2) 
 k.+(katl+olun+) (f111a/17), 

(f111a/19), (f115b/6), (f119b/6) 
 k.+den (f118a/13) 
 k.+e (f113b/18), (f117b/8) 
 k.+i (f115a/11), (f117a/15) 
 k.+in (f118a/12) 
 k.+ine (f111a/1), (f117a/18) 
 k.+lerine (f113a/1) 
 [=27] 
¬atl-i-‘åm (A) Hiç kimseyi sağ bırakmadan 

öldürme. 
 k.+(katl+i+am+it+) (f115a/6) 
 [=1] 
¬atrån (A) Odun, petrol vb.'nin 

damıtılmasından elde edilen, koyu, 
yapışkan madde. 

 k. (f119b/12) 
 [=1] 
¬attål (A) Çok kan alıcı, çok öldürücü, 

hunhar. 
 k.+ı (f112b/9) 
 [=1] 
¬av™ü'l-¬alb (A) Kalbi güçlü, cesur. 
 k.+(kaviül+kalb+ol+) (f119a/3) 
 [=1] 
¬avm (A) Kavim. 
 k. (f110a/12), (f110a/18), 

(f110b/15), (f110b/8), (f111a/21), 
(f112a/18) 

 k.+dan (f110a/6), (f110b/21) 
 k.+i (f114a/12) 
 k.+iniñ (f112a/3) 
 [=10] 
kayd (A) Resmi yazışmada gelen evrakı bir 

deftere yazma. 
 k. (f117b/20) 
 k.+(kayd+olun+) (f117a/17) 
 [=2] 
£ayıtbay Memlük sultanlarından birinin adı. 
 k. (f120a/15) 
 [=1] 
£ayrevån (A) Bugünkü Tunus'ta bulunan 

şehrin adı. 
 k. (f108a/20), (f116a/16) 
 [=2] 

£ays (A) Leylâ ile Mecnûn hikâyesinde adı 
geçen Mecnûn'un gerçek adı. 

 k.+ı (f121b/6) 
 [=1] 
¬a≥å (A) Davaları görme ve hükme bağlama 

işi. 
 k. (f117a/20), (f117a/21) 
 [=2] 
¬a≥åyå (A) İleri sürülen iddialar, meseleler. 
 k. (f121a/20) 
 [=1] 
¬a√f (A) Bir kadını zina ile suçlama. 
 k.+(kazf+eyle+) (f112b/1) 
 [=1] 
¬a≥iyye (A) İleri sürülen iddia, mesele. 
 k. (f118a/21) 
 [=1] 
kebåb (A) Yanma, kavrulma. 
 k. (f120b/1) 
 k.+(kebab+ol+) (f108b/16) 
 [=2] 
keb¥d-g¥n (F) Mavi renkli. 
 k. (f114b/18) 
 [=1] 
kefere (A) Kâfirler. bkz. kâfir 
 k. (f110b/3) 
 k.+den (f110a/10) 
 k.+si (f109b/19) 
 [=3] 
kelåm (A) 1. Söz. (f117a/4) 2. Söz söyleme. 

(f109a/14) 
 k. (f108b/6), (f109a/14), (f121a/15) 
 k.+ı (f117a/4) 
 k.+ın (f110a/8) 
 k.+ına (f109a/14) 
 k.+ıñız (f121a/18) 
 [=7] 
kelåmåt (A) Sözler. 
 k.+dan (f109a/15) 
 [=1] 
Kelamu'llåh (A) Kur'ân-ı Kerim. 
 k. (f114b/4), (f117a/3) 
 k.+ı (f114b/5) 
 [=3] 
kelb (A) Köpek. 
 k. (f116b/7) 
 [=1] 
kel™måt (A) Kelimeler, sözler. 
 k. (f108a/21), (f121a/17) 
 k.+a (f110b/19) 
 k.+dan (f108b/5) 
 k.+ı (f109b/16) 
 [=5] 
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Kel™mu'llåh (A) Allah'ın kendisine hitap 
ettiği kimse, Hz. Musa peygamber. 

 k. (f112a/9) 
 k.+a (f112a/16) 
 [=2] 
kelle (F) Baş, kafa. 
 k.+lerinden (f119a/15) 
 [=1] 
kem-kerde (F) Kötü işler işleyen. 
 k. (f112a/19) 
 [=1] 
kemål (A) Olgunlaşma, tam olma. 
 k. (f120a/16) 
 k.+e (f115b/2) 
 k.+in(kemalin+bul+) (f108a/2) 
 [=3] 
kemend (F) Ucu ilmikli ip. 
 k. (f110a/13), (f114a/16), (f115a/3) 
 [=3] 
kemer (F) Bel bağı. 
 k. (f118a/20) 
 [=1] 
kemer-bend (F) Hizmete hazır durumda olan. 
 k.+(kemer+bend+ol+) (f114a/8) 
 [=1] 
kemer-gåh (F) Kemer bağlanan yer. 
 k. (f110b/9) 
 [=1] 
kenåre (F) Kenar. 
 k. (f113a/14), (f116a/6) 
 [=2] 
kendü Kişinin öz varlığı, zatı. 
 k. (f111a/14), (f114a/15), 

(f116a/17), (f116a/20), (f116a/3), 
(f117b/12), (f118a/6), (f118b/18), 
(f119b/11), (f119b/14) 

 k.+leri (f116b/8), (f116b/21) 
 k.+n (f110a/14), (f118b/17) 
 k.+si (f120a/1), (f120a/16), 

(f120b/19) 
 k.+ye (f121b/17) 
 [=18] 
Kerbelå (A) Hz. Hüseyin'in katledildiği 

bugünkü Irak sınırları içinde, 
Bağdat'ın 100 km güneybatısında 
bulunan yerin adı. 

 k. (f115a/11), (f115b/2) 
 k.+da (f115a/12) 
 [=3] 
kere (A) Defa, kez, sefer. 
 k. (f110b/18), (f112b/1), (f112b/18) 
 [=3] 

ker™m (A) 1. Kerem sahibi, cömert. (f117b/2) 
2. Büyük, ulu, şerefli, aziz. Kur'ân-ı 
Kerîm. (f116b/19) 

 k. (f116b/19)  
 k.+den (f114b/4) 
 k.+i (f116a/10) 
 k.+leri (f118a/19) 
 k.+lerin (f117b/2) 
 [=4] 
ker™me (A) Kız çocuk. 
 k.+mi (f118a/20) 
 k.+si (f112a/11), (f116a/9) 
 [=3] 
kerre (A) Defa, kez, sefer. 
 k. (f112b/20), (f119b/1), (f121a/12) 
 [=3] 
kes- Bir bedeni kılıçla ayırmak. 
 k.-üp (f115a/15) 
 [=1] 
kesil- Arkası gelmemek. 
 k.-dikde+mi (f115b/13) 
 [=1] 
keskin Keskin. 
 k. (f120a/21) 
 k.+(keskin+ol+) (f115b/19) 
 [=2] 
kevkeb (A) Yıldız. 
 k. (f118b/6) 
 [=1] 
kevkebe (A) Debdebe, tantana. 
 k. (f108a/13) 
 [=1] 
kevn (A) Var olma. 
 k.+(kevn+ü+fesad+ı) (f107b/11) 
 [=1] 
kevneyn (A) İki dünya, dünya ve âhiret 
 k. (f113a/21) 
 [=1] 
ke√√åbe (A) Çok yalan söyleyen. 
 k. (f113b/19) 
 [=1] 
¬ıl- Kılmak yardımcı fiili. 
 k.-alum(namaz+kıl+) (f116a/3) 
 k.-dıkça(mülahaza+kıl+) (f107b/12) 
 k.-dılar(hem+reng+kan+kıl+) 

(f107b/10) 
 [=3] 
¬ılåde (A) Gerdanlık. 
 k. (f114a/17) 
 [=1] 
¬ılıc Kılıç. bkz. şemş™r, t™# 
 k.+dan(kılıcdan+geç+) (f120a/3) 
 k.+ıñız (f115b/18) 
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 [=2] 
¬ılın- Edilmek, yapılmak. Yardımcı fiil. 
 k.-dıkdan(tume+kılın+) (f118b/13) 
 [=1] 
¬ınnåre (A) Mezbaha. 
 k. (f116b/8) 
 [=1] 
¬ırbaç Tek parça deriden yapılmış kamçı. 
 k. (f117a/6) 
 [=1] 
¬ır¬ Otuz dokuzdan sonra kırk birden önce 

gelen sayı. 
 k. (f108b/18), (f111b/8), (f111b/8), 

(f113b/7), (f114b/2), (f117a/11), 
(f118a/17), (f120a/12) 

 [=8] 
kırmızı Renk adı. 
 k. (f112b/20) 
 [=1] 
¬ısm (A) Cins, nevi. 
 k.+ından (f110a/9) 
 [=1] 
¬ıææa (A) Kısa hikâye, ibretli hikâye. 
 k.+nıñ (f121b/3) 
 [=1] 
¬ıtål (A) Birbirini öldürme, boğazlaşma. 
 k.+(harb+u+kıtal) (f109b/21), 

(f111b/1), (f113b/7) 
 [=3] 
¬ıyåmet (A) Semavî dinlerdeki inanışa göre 

bu âlemin yok olması, ölülerin 
dirilmesi ve âhiret hayatının 
başlaması olayı. 

 k.+de (f116a/13) 
 k.+e (f109a/13), (f111b/12), 

(f119a/17), (f121a/14) 
 k.+ler(kıyametler+kop+) (f108b/21), 

(f110a/6) 
 [=7] 
¬ıyås (A) Karşılatırma, mukayese etme. 
 k.+a (kıyasa+gel+)(f113a/4) 
 [=1] 
£ızılbaş Nadir Şah ile birlikte Afganistan 

fethine katılan ve daha sonra 
Hindistan'a yerleşen, İmamiye 
mezhebine mensup, batinî inançlarla 
ilgisi olmayan bir Türkmen boyu. 

 k. (f108b/17) 
 [=1] 
ki (F) İki cümleyi farklı işlevlerle birbirine 

bağlayan bağlaç. 
 k. (f107b/13), (f107b/2), (f107b/4), 

(f107b/7), (f107b/9), (f108a/6), 

(f108b/10), (f108b/12), (f108b/13), 
(f108b/14), (f108b/15), (f108b/6), 
(f108b/7), (f109a/15), (f109a/15), 
(f109a/20), (f109a/9), (f110a/12), 
(f110b/16), (f110b/9), (f112a/14), 
(f112a/18), (f112b/1), (f112b/12), 
(f112b/16), (f112b/9), (f113b/1), 
(f113b/9), (f114b/13), (f115a/2), 
(f115b/6), (f116a/13), (f116a/2), 
(f116b/4), (f117b/14), (f117b/19), 
(f117b/9), (f118a/14), (f118b/1), 
(f118b/21), (f118b/4), (f119a/10), 
(f119a/20), (f119a/3), (f119b/14), 
(f121a/1), (f121a/13), (f121a/20), 
(f121a/4), (f121b/2) 

 [=50] 
kilåb (A) Köpekler. 
 k. (f113a/17) 
 [=1] 
kilim Kilim. 
 k. (f110a/17) 
 [=1] 
kimesne Kimse. bkz. kimse. 
 k. (f110a/17) 
 [=1] 
kimi Bahsedilen kimse ya da şeylerden yalnız 

bir kısmını kastetme anlamı taşıyan 
zamir. 

 k. (f110a/14), (f110a/14), 
(f113b/12), (f113b/12), (f113b/12), 
(f113b/12) 

 [=6] 
kimse Kimse. bkz. kimesne. 
 k. (f110a/9), (f110b/11), (f110b/21), 

(f113a/16), (f113b/11) 
 k.+dir (f115b/6) 
 k.+niñ (f114a/17) 
 [=7] 
Kinåne (F) Aslen Arabistanlı olup Mısır'da da 

hakimiyet kuran kabilelerden birinin 
adı. 

 k. (f115a/4) 
 [=1] 
kiråm (A) Şerefli ve ulu kimseler. 
 k. (f120a/4) 
 [=1] 
kiråmu'l-kåtib™n (A) İnsanın iki yanında 

bulunduğu ve sağdakinin sevapları, 
soldakinin de günahları yazdığı kabul 
edilen iki melek. 

 k. (f116a/19) 
 [=1] 
kirdån (F) Katran. 
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 k. (f119b/12) 
 [=1] 
kirdår (F) Davranış, huy. 
 k.+ından (f108a/17) 
 [=1] 
kirişçi İşkembe yapıp satan. 
 k. (f111b/15) 
 [=1] 
kişver-k¥şå (F) Memleket açan, ülkeyi 

fetheden. 
 k. (f119a/1) 
 [=1] 
kitåbe (A) Etrafında silmeler ve çıtalarla 

çevrilmiş levha halindeki boş yüzey. 
 k. (f115b/11) 
 [=1] 
Kiy¥mer§ (A) İran mitolojisinde ilk şah 

olarak bilinen hükümdar.  
 k.+den (f121a/10) 
 [=1] 
¬o-  Koymak, bırakmak. 
 k.-mayup (f110a/10), (f113a/4) 
 k.-yup (f118b/19), (f119a/8) 
 [=4] 
¬ollan- Olmasını beklemek, gözetmek. 
 k. (f109a/7) 

k.-up(tavrın+ (f109a/7) 
 [=2] 
¬op- Ortaya çıkmak, meydana gelmek. 
 k.-du(kıyametler+kop+) (f108b/21) 

k.+up(kıyametler+kop+) (f110a/6) 
 [=2] 
¬or¬u Korku. 
 k.+sun(korkusuna+düş+) (f111a/14) 
 [=1] 
¬orkut- Korku verici bir davranışta 

bulunmak. 
 k.-ırsın(korkud+) (f116a/12) 
 [=1] 
¬ubbe (A) Yarım küre şeklinde olan bina, 

dam. 
 k. (f110b/2), (f111b/7), (f112b/5), 

(f117a/12) 
 [=4] 
¬udret (A) Kuvvet, güç. 
 k.+de (f109a/19) 
 [=1] 
¬uds (A) Mukaddes, mübarek olma, 

kutsallık. 
 k. (f112b/16) 
 [=1] 
k¥h (F) Dağ. bkz. cebel, †a# 
 k.+e (f110b/9) 

 [=1] 
¬ul Osmanlı Devleti'nde devşirme yoluyla 

gelen askerlere verilen ad. 
 k. (f109a/9) 
 k.+lar (f109a/6), (f109a/7) 
 k.+larınıñ (f118a/12) 
 k.+umdur (f109a/9) 
 k.+uñuz (f121b/11) 
 [=6] 
¬ula¬ İnsandaki duyma organı. 
 k.+ına(kula#) (f116a/1) 
 [=1] 
¬ullu¬ (Padişah kulları için) Kul olma 

durumu. 
 k. (f109a/7) 
 [=1] 
¬um Silisli kütlelerin, bazı kaya ve maden 

parçalarının doğal etkisiyle parçalanıp 
ufalanması sonucu ortaya çıkan 
küçük ve sert tanecikler. 

 k.+ ları (f116b/14) 
 [=1] 
¬ur- Parçaları birleştirerek bütün durumuna 

getirmek, çatmak. 
 k.-up (f116a/21) 
 [=1] 
¬urå (A) Karyeler, köyler. 
 k. (f111a/5) 
 k.+da (f113a/4) 
 [=2] 
£ur’ån (A) Allah tarafından Hz. 

Muhammed'e vahyedilen kutsal kitap. 
 k. (f121a/4) 
 k.+(kuran+ı+kerim) (f116b/19) 
 [=2] 
¬uæ¥r (A) Eksiklik, noksan. 
 k.+a (f120b/18) 
 k.+ı (f113a/5) 
 [=2] 
¬uşa¬ Bele bağlanan uzun, enli ya da ensiz 

kumaş. 
 k.+ın(kuşa#) (f116b/11) 
 [=1] 
¬uşa¬lu Kuşağı olma. 
 k. (f114a/3) 
 [=1] 
kuşan- Kuşak bağlamak. 
 k.-up (f116b/11) 
 [=1] 
k¥şe (F) İki duvarın birleştiği yer, köşe. 
 k. (f112a/20), (f120a/21) 
 k.+ye (f120a/21) 
 [=2] 
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k¥şe-niş™n (F) Köşeye oturan. 
 k. (f108a/3) 
 k.+(kuşe+nişin+ol+) (f109b/5) 
 [=2] 
¬uvvet (A) Güç. 
 k. (f110a/12), (f110b/15) 
 [=2] 
¬u≥åtu'l-İslåm (A) İslâm kadıları. 
 k.+dan (f117a/15) 
 [=1] 
¬uzu (Mecazen) Küçük ve masum çocuk. 
 k.+lar (f112a/8) 
 [=1] 
küberå (A) Büyükler, ulular. 
 k. (f115a/5), (f115a/13) 
 [=2] 
küffår (A) Kâfirler. 
 k. (f111a/2), (f111a/4), (f111a/7), 

(f111b/14) 
 k.+a (f111a/20) 
 [=5] 
küfr (A) Sövme, küfretme. 
 k. (f107b/8), (f109b/11), (f110b/15), 

(f111b/17) 
 [=4] 
küfrån (A) Yapılan iyiliği unutma, iyilik 

bilmeme. 
 k. (f117b/10), (f118a/9) 
 [=2] 
küfriyyåt (A) Dine ve Allah'ın birliğine aykırı 

söz ve davranışlar. 
 k. (f110a/5) 
 k.+ı (f119b/17) 
 [=2] 
küleh-g¥şe (F) Külah köşesi. 
 k. (f112b/5) 
 [=1] 
Küleyb bin Målik (A) Bekr ve Tağlib adlı 

Arap kabilelerinin birbirine düştüğü 
olayda adı geçen Arap. 

 k. (f113b/2) 
 k.+i(küleybi) (f113b/5) 
 [=2] 
külfe (A) Sıkıntı, yorgunluk. 
 k. (f121b/2) 
 [=1] 
külli (A) Bütün, hep. 
 k. (f116a/3) 
 k.+den (f113a/17) 
 [=2] 
küngüre (F) Kubbenin en yüksek yeri, en 

tepesi. 
 k. (f110b/15) 

 [=1] 
kürs™ (A) Yüksekçe, oturulacak yer. 
 k. (f108a/8) 
 k.+ye (f118b/13), (f118b/18) 
 [=3] 
küşte (F) Öldürülmüş, maktul. 
 k.+(küşte+it+) (f109b/6) 
 k.+(küşte+ol+) (f115a/21), 

(f116a/19), (f117a/2), (f119a/13) 
 k. +ler (f114a/5) 
 [=6] 
küşte-gån (F) Öldürülmüş olanlar. 
 k. (f115b/19) 
 [=1] 
küşten™ (F) Öldürülmeye lâyık kimse. 
 k. (f112b/1), (f116a/16), (f119a/17) 
 k.+yi (f113a/14) 
 [=4] 
lå-yen¬a†ı‘ (A) Durmadan, devamlı. 
 l. (f112b/19) 
 [=1] 
lå-yezål (A) Zeval bulmaz, bitmez, ebedî olan 

Allah. bkz. lå-yezål 
 l.+dan (f112a/17) 
 [=1] 
lå-yezel (A) Zeval bulmaz, bitmez, ebedî olan 

Allah. bkz. lå-yezel 
 l. (f111b/1) 
 [=1] 
laπ¯a (A) Zamanın göz açıp kapayıncaya 

kadar geçen en küçük parçası, an.  
 l. (f114a/10), (f120a/9), (f121a/18) 
 [=3] 
la’™m (A) Çekiştiren, kınayan.  
 l. (f111a/7) 
 [=1] 
la‘™n (A) Lanetlenmiş, Hakk'ın rahmetinden 

mahrum olmuş. 
 l. (f111a/11), (f111a/14), 

(f111a/22), (f111b/5), (f111b/8), 
(f112a/19), (f112a/3), (f112b/2), 
(f114a/13), (f115a/15), (f116b/3) 

 l.+iñ (f112a/15) 
 [=12] 
la¬ab (A) Takma ad. 
 l.+ı (f116b/4) 
 [=1] 
låkin (A) Ama, ancak, fakat. 
 l. (f111b/7), (f121a/19) 
 [=2] 
la‘l (A) Parlak kırmızı renkli kıymetli taş. 
 l. (f115a/20) 
 [=1] 
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la‘l-g¥n (F) Parlak kırmızı renkli. bkz. la‘l-
reng 

 l. (f110a/2) 
 l.+(lal+gun+ol+) (f119a/7) 
 [=2] 
la‘l-reng (F) Parlak kırmızı renkli. bkz. la‘l-

g¥n 
 l.+(lal+reng+it+) (f114b/5) 
 [=1] 
låle (F) Çok değişik türleri olan, mızrak 

biçiminde uzun yapraklı bir bitki. 
 l. (f114b/5) 
 [=1] 
låle-reng (F) Lâle renginde olan. 
 l. (f108b/10) 
 [=1] 
låle-zår (F) Lâle bahçesi. 
 l. (f110a/2) 
 l.+(lale+zar+ol+) (f107b/2) 
 l. +e(f114b/20) 
 [=3] 
låmi‘ (A) Parlayan, parıldayan. 
 l.+(lami+ol+) (f108a/6) 
 [=1] 
la‘n (A) Lanet etme, beddua etme. 
 l.+(sebb+ü+lan+it+) (f115b/11) 
 [=1] 
låyı¬ (A) Uygun, yaraşır. 
 l. (f114a/17) 
 [=1] 
låzım (A) Gerekli, lüzumlu. 
 l. (f112a/19), (f117a/15) 
 l.+(lazım+gel+) (f121a/3) 
 l.+(lazım+it+) (f121b/1) 
 l.+(lazım+ol+) (f117b/21), 

(f118b/10) 
 l.+dır (f118a/1) 
 [=7] 
låzımü'l-inderå (A) Yıkılması gerekli. 
 l.+sından (f112a/21) 
 [=1] 
le'ål™ (A) İnciler. 
 l. (f107b/6) 
 [=1] 
leb (F) Dudak. 
 l. (f108b/5) 
 [=1] 
lehv (A) Oyun, eğlence. 
 l. (f115b/21) 
 [=1] 
leked (F) Tekme, çifte. 
 l. (f119a/9) 
 [=1] 

leme‘ån  (A) Parlama, parlaklık. 
 l. (f107b/7) 
 l.+(leman+it+) (f108a/12) 
 [=2] 
lemπatu'l-baæar (A) Göz açıp kapayıncaya 

kadar. 
 l. +da(f118b/16) 
 [=1] 
leng (F) Topal, aksak. 
 l. (f111b/5) 
 [=1] 
lerzån (F) Titreyen, titrek. 
 l. (f110b/10) 
 [=1] 
le†åfet (F) Hoşluk, güzellik, incelik. 
 l.+iñ (f120b/9) 
 [=1] 
levlåk (A) “Sen olmasaydın, sen olmasaydın 

felekleri yaratazdım.” kudsî hadisine 
telmihen edebi metinlerde kullanılan 
bir kelime. 

 l. (f113b/9) 
 [=1] 
leykiü'l-fitne (A) Fitne hastası? 
 l. (f120b/2) 
 [=1] 
leyl (A) Gece. 
 l. (f118a/2) 
 [=1] 
leyl-ü-nehår-güş™ş (F) Gece gündüz çalışma. 
 l. (f112a/13) 
 [=1] 
Leylå (A) Leyla ile Mecnun hikâyesinin kadın 

kahramanı. 
 l.+ların (f121b/6) 
 [=1] 
le√™√ (A) Tadı güzel, tatlı, lezzetli. 
 l.+(leziz+gel+) (f116b/12) 
 [=1] 
libås (A) Elbise, giysi. 
 l. (f120b/16) 
 l.+(libas+giy+) (f114b/18) 
 [=2] 
licåm (A) Atın ağzına vurulan gem, dizgin. 
 l. (f109a/14) 
 [=1] 
lisån (A) Konuşma biçimi. 
 l. (f109a/1) 
 [=1] 
livå (A) Bayrak, sancak. 
 l. (f109b/19), (f112b/21), 

(f113b/19), (f115a/12), (f115b/15) 
 [=5] 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
169 

 

liva†a (A) Erkekler arasındaki cinsel ilişki, 
oğlancılık. 

 l.+(livata+itdir+) (f119b/16) 
 [=1] 
livåü'l-πamd (A) Kıyamet günü Muhammed 

ümmetinin altında toplanacağı 
bayrak. 

 l. (f107b/6) 
 [=1] 
Lo¬mån bin ‘Åd (A) Hz. Hud peygambere 

inananlardan. 
 l. (f110a/16), (f110b/11) 
 [=2] 
lüz¥m (A) Gerekme, lazım olma, gereklilik. 
 l. (f113a/17) 
 [=1] 
må‘adå (A) -den başka, -den gayri. 
 m. (f110b/17), (f111a/11), 

(f112a/12), (f112b/15), (f112b/7), 
(f113b/18), (f114b/10), (f115a/9), 
(f115b/11), (f115b/2), (f119a/12), 
(f120b/4) 

 m.+sı (f115b/6) 
 m.+sınıñ (f115b/8) 
 [=14] 
ma‘b¥d (A) Batıl din mensuplarının 

tanrılaştırıp taptıkları varlık, kuvvet 
ya da nesne. 

 m.+undan (f113b/13) 
 [=1] 
mådåm ki (A) Mademki, değil mi ki. 
 m. (f121a/13) 
 [=1] 
mådde  (A) Kanunların ayrı hüküm taşıyan 

bölümlerinden her biri. 
 m.+yi (f121a/12) 
 [=1] 
måder (F) Anne. bkz. vålide. 
 m. (f111a/7) 
 [=1] 
mafæalan (A) Özetleyerek.  
 m. (f121b/14) 
 [=1] 
ma#rib (A) Batı, batıda bulunan. (f108a/20)  
 m.+e (f108a/20), (f114a/9), 

(f116a/16) 
 [=2] 
Ma#rib (A) Mısır'ın batısındaki ülkeler. 

m.+e (f114a/9) 
 [=1]  
ma#r¥r (A) Gururlu, kibirli. 
 m. (f119a/1) 
 [=1] 

måh (F) Gökteki ay. 
 m. (f113b/15), (f120b/3) 
 [=2] 
maπall (A) Yer, mekân, mevki. 
 m. (f117a/3), (f118b/13) 
 [=2] 
maπalle (A) Şehir, kasaba ya da köyün 

birbirinden ayrılan her kısımlarının 
her biri. 

 m. (mahalle+mescidleri) (f116b/17) 
 [=1] 
maπb¥s (A) Bir yere kapatılmış, hapsedilmiş. 
 m. (f116a/20) 
 m.+(mahbus+tur+) (f118b/17) 
 m.+da (f117b/2) 
 [=3] 
maπb¥sen (A) Bir yere kapatarak, 

hapsederek. 
 m. (f117a/1) 
 [=1] 
maπc¥be (A) Çekingen, utangaç körpe kız.  
 m. (f120a/17) 
 [=1] 
maøf™ (A) Gizli, saklı.  
 m. (f118a/10) 
 [=1] 
maøl¥¬ (A) Yaratılmış. 
 m. (f117a/4) 
 m.+dur (f117a/4) 
 m.+mudur (f116b/19), (f117a/3) 
 [=4] 
maøl¥¬åt (A) Yaratılmış olan şeyler, 

mahlûklar. 
 m.+dan (f113b/12) 
 m.+den (f110a/13), (f111b/2) 
 [=3] 
maπm¥d (A) Övülmüş. 
 m. (f112a/2) 
 [=1] 
maπr¥m (A) Yoksun olan. 
 m.+(mahrum+u+memnu+tur+) 

(f117b/3) 
 m.+dur (f108b/14) 
 [=2] 
maπs¥d (A) Ekini biçilmiş, hasat edilmiş.  
 m.+(mahsud+it+) (f113a/9) 
 [=1] 
maπşer (A) Ahiret hayatında bütün insanların 

hesaba çekilmek için toplanmaları. 
 m. (ruz+ı+mahşer) (f114b/1) 
 [=1] 
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maπşer-gåh (A) Ahiret hayatında bütün 
insanların hesaba çekilmek için 
toplanacakları yer. 

 m. (f116a/13) 
 [=1] 
maπ≥ar (A) Başkalarının huzuru, önü. 
 m.+ında (f116a/2) 
 [=1] 
maøz¥n (A) Hazine, saklanmış (mal). 
 m. (f112b/16), (f119a/4) 
 [=2] 
maπ¯¥¯ (A) Haz almış, hoşnut. 
 m.+(mahzuz+ve+mesrur+ol+) 

(f119b/17) 
 [=1] 
må’ide-keş (F) Ziyafet çeken. 
 m. (f114a/5) 
 [=1] 
ma¬åm (A) 1. Yer, mahal. (f117b/8) 2. 

Devlet kademesinde önemli ve yüksek 
mevki. (f108a/9) 

 m. (f117b/8) 
 m.+(makamda+tur+) (f108a/9) 
 m.+a (f108a/9) 
 [=3] 
ma¬dem (A) Gelme, geliş. 
 m. (f113a/8) 
 [=1] 
ma¬h¥r (A) Yenilgiye uğramış. 
 m.+(makhur+it+) (f115a/17) 
 [=1] 
ma¬†¥‘ (A)  Kesilmiş. 
 m.+(maktu+it+) (f114a/16) 
 [=1] 
ma¬t¥l (A) Öldürülmüş, katledilmiş. 
 m.+(maktul+ol+) (f111a/16) 
 [=1] 
ma’k¥lat (A) Akılla ispatlanabilir şeyler. 
 m. (f118b/21) 
 [=1] 
ma¬¥le (A) 1. Cins, tür, çeşit. (f120a/5) 2. 

Uygun düşme, akla yatkın olma. 
(f119a/2) 

 m. (f121b/1) 
 m.+(makule+ol+) (f119a/2) 
 m.+sinden (f120a/5) 
 m.+sinden.midir (f118b/21) 
 [=4] 
ma‘k¥s (A) (Sancak için) Ters çevrilmiş. bkz. 

ma‘k¥se 
 m.+ını (f115b/15) 
 [=1] 

ma‘k¥se (A) (Sancak için) Ters çevrilmiş. 
bkz. ma‘k¥s 

 m. (f109a/4) 
 [=1] 
mål (A) Taşınır taşınmaz her türlü şey, mülk, 

servet. 
 m. (f112b/5), (f115b/17), (f119a/4) 
 m.+dur (f118a/1) 
 [=4] 
mål-å-mål (F) Ağzına kadar dolu, dopdolu. 
 m.+(mal+a+mal+eyle+) (f116a/17), 

(f118b/19) 
 m.+(mal+a+mal+it+) (f119a/2), 

(f120b/1) 
 [=4] 
mål-dårån (F) Mal sahipleri, varlıklı 

kimseler. 
 m. (f112b/12) 
 [=1] 
mål-øulyå (F) Boş hayâl. 
 m.+ya (f107b/12) 
 [=1] 
ma‘l¥m (A) Bilinen. 
 m.+(malum+ol+) (f121b/1) 
 m.+umdur (f108b/13) 
 m.+uñdur (f119a/2) 
 [=3] 
ma‘m¥r (A) Bayındır. 
 m. (f109a/12), (f109a/16) 
 m.+(mamur+u+abadan) (f109b/10), 

(f109b/18), (f109b/2), (f109b/5), 
(f110a/11), (f110a/2), (f110b/14), 
(f111a/20), (f111a/6), (f111b/16), 
(f112a/8), (f112b/11), (f112b/21), 
(f112b/4), (f113a/20), (f113a/6), 
(f113b/15), (f113b/8), (f114a/19), 
(f114a/20), (f114a/6), (f114b/20), 
(f114b/6), (f115a/7), (f115b/13), 
(f115b/20), (f115b/3), (f116a/15), 
(f116b/15), (f116a/7), (f117a/12), 
(f117b/5), (f119a/16), (f119b/18), 
(f120a/14), (f120b/20) 

 m.+(mamur+u+abadan+ol+) 
(f109a/21) 

 m.+ı (f113a/5) 
 [=40] 
ma‘m¥re (A) Bayındır. 
 m.+ñe (f118a/7) 
 [=1] 
ma‘nå (A) Anlam. 
 m. (bu+mana+içün) (f120a/21) 
 [=1] 
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mancını¬ (A) İri taşları uzağa atabilecek 
şekilde yapılmış ve kale duvarlarını 
dövmek için yapılmış savaş âleti.  

 m. (f111a/22), (f116b/2), (f116a/21) 
 [=3] 
måni‘ (A) Engellemek, önlemek. 
 m.+(mani+ol+) (f119a/5) 
 [=1] 
mår (F) Yılan. 
 m. (f112b/3), (f114a/6) 
 [=2] 
ma‘årif (A) Tefekkür, keşif ve ilham yoluyla 

elde edilen bilgiler, irfan. 
 m.+e (f121b/10) 
 [=1] 
ma‘r¥f (A) Bilinen, belli. 
 m. (f113b/3), (f114a/10) 
 [=2] 
maæl¥ben (A) Çarmıha gerilerek. 
 m. (f116b/10) 
 [=1] 
ma‘æ¥m (A) Günahsız, suçsuz kimse. 
 m. (f111a/16), (f112a/4), (f112a/8), 

(f113a/1) 
 [=4] 
ma‘æ¥mån (A) Günahsız, suçsuz kimseler. 
 m. (f111a/19) 
 [=1] 
maşrı¬ (A) Doğu. 
 m.+dan (f116a/16) 
 [=1] 
ma‘tem (A) Yas. 
 m. (f114b/18) 
 [=1] 
ma†la‘ (A) Doğuş yeri. 
 m. (f108a/20), (f109b/13) 
 [=2] 
ma†m¥re (A) Mezar, kabir. (f119b/7) 
 m. (f119b/7) 
 m.+(matmure+eyle+) (f116b/14) 
 [=2] 
måye (F) (Hamur için) Maya. 
 m. (f112b/1) 
 [=1] 
måyür™d (A) Dilediğini. 
 m. (f110a/14) 
 [=1] 
må≥iyye (A) Geçmiş, geride kalmış. 
 m. (f108a/12), (f109a/17) 
 [=2] 
ma¯l¥m (A) Haksızlığa uğramış, zulüm 

görmüş kimse. 

   m. (f109b/20), (f112a/8), (f113a/1), 
(f115a/13), (f116a/21) 

 m.+ı (f115a/15), (f115a/20) 
 m.+uñ (f119b/16) 
 [=8] 
ma¯l¥mån (A) Zulüm görmüşler. 
 m. (f111a/19) 
 [=1] 
ma¯l¥me (A) Zulüm görmüş kadın.  
 m.+niñ (f120b/14) 
 [=1] 
me’ab (A) Sığınılacak yer. 
 m. (f114a/17) 
 [=1] 
me’å§ir (A) Güzel eserler. 
 m. (f115b/15) 
 [=1] 
me‘åyib (A) Ayıplanacak davranışlar, 

ayıplar. 
 m. (f113a/8) 
 [=1] 
mecål (A) Güç, kuvvet, derman. 
 m.+(mecal+ol+) (f120b/14) 
 [=1] 
mecålis (A) Meclisler. 
 m. (f115b/2) 
 [=1] 
meclis 1. Bir sorunu çözmek için bir araya 

gelme. (f117a/2) 2. Dost ve 
arkadaşların bir araya gelmesi 
(f108b/3) 3. Eğlenmek maksadıyla 
bir araya gelme. (f116a/1)  

 m. (f108a/10), (f108b/3), 
(f115b/21), (f116a/1), (f116a/3), 
(f116a/7), (f117a/2), (f121b/19) 

 m.+de (f116a/2), (f117a/5) 
 m.+den (f108a/17) 
 [=11] 
Mecn¥n (A) (Leyla ile Mecnun hikâyesinde 

adı geçen Kays için) Aşktan deliye 
dönmüş. 

 m.+ı (f121b/6) 
 [=1] 
mecr¥π (A) Yaralanmış, yaralı. 
 m.+(mecruh+it+) (f114a/15) 
 [=1] 
medåyin (A) Şehirler, kentler. 
 m. (f111a/5), (f113a/4) 
 [=2] 
medd (A) Bir şeyi uzatarak söyleme. 
 m. (f108b/10) 
 [=1] 
meded (A) Yalvarırım, yetiş. 
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 m. (f113a/15), (f120b/13) 
 [=2] 
meded-¬år™ (F) Yardımcı, yardım eden. 
 m. (f109b/21), (f109b/3) 
 [=2] 
medf¥n (A) Toprağa gömülmü, defnedilmiş 
 m. (f116b/14) 
 [=1] 
medøal (A) Bir işe karışma, etkisi olma. 
 m.+i (f121a/3) 
 [=1] 
med™d (A) Uzun, çok süren. 
 m.+le (f117b/1) 
 [=1] 
med™ne (A) Şehir, belde. 
 m. (f115a/1), (f115b/14) 
 [=5] 
Med™ne (A) Hz. Muhammed'in Mekke'den 

hicret ettiği şehir. 
 m. (f115b/16), (f115b/19)  

m.+ye (f113b/21) 
 [=5] 
mefåsid (A) Fesatlıklar, kötülükler. 
 m. (f119b/10) 
 [=1] 
mefredü'l-a‘≥å (A) Organları normalinden 

büyük olan. 
 m. (f119b/12) 
 [=1] 
mefr¥≥u'l-i†å‘a (A) Emrine uyulması zorunlu 

olan. 
 m.+sız (f114a/19) 
 [=1] 
meger (F) Oysa ki, halbuki anlamında 

önceden farkına varılamayıp sonradan 
anlaşılan durumu bildirir. 

 m. (f108a/10), (f109b/2), (f110b/7), 
(f112b/21), (f120a/6) 

 [=5] 
mehåbet (A) Çekinme ve korku hissiyle 

karışık saygı. 
 m.+ine (f111b/6) 
 [=1] 
meπåsin (A) Güzel ve hoşa giden edebi 

eserler. 
 m. (f120b/4) 
 [=1] 
mehd-raπåt (F) Yatağı rahat. 
 m. (f108a/5) 
 [=1] 
mehd™ (A) Allah tarafından doğru yola 

iletilen ve insanları doğru yola 

iletecek olan kimse. Metinde Hz. 
İbrahim için kullanılmıştır. 

 m. (f111a/12) 
 [=1] 
Meπemmed (A) Harzem şahı sultan Alaaddin 

Muhammed. Cengiz Han ordularına 
karşı mücadelede yenik düşmüş ve 
Harzemşah Devlet merkezi yerle bir 
edilmiştir. bkz. Øvårezm Şåh  

 m. (mehemmed+i+harzem+şah) 
(f119b/19) 

 m.+(sultan+mehemmed) (f120a/1) 
 [=2] 
meh™bü'ş-şekl (A) Biçimi hayranlık ve ürperti 

uyandıran. 
 m. (f111a/10) 
 [=1] 
Mekke-i mükerreme (F) Aziz ve muhterem 

Mekke şehri. 
 m.+de (f110b/4) 
 [=1] 
mekr¥h (A) Tiksindiren, iğrendiren. 
 m. (f120a/11) 
 [=1] 
mekr¥håt (A) Mekruhlar, iğrençlikler. 
 m. (f108b/20) 
 [=1] 
melaø-şümår (F) Çekirge sürüsü sayısınca, 

çok fazla. 
 m. (f115a/1), (f117b/14) 
 [=2] 
melå’ik (A) Melekler. 
 m. (f109b/21) 
 [=1] 
melål (A) 1. Hüzün, keder. (f121a/1) 2. 

Usanma, bıkma. (f117a/11) 
 m.+(melal+gel+) (f117a/11), 

(f120b/11) 
 m.+(melal+ol+) (f114b/13) 
 m.+dir (f121a/1) 
 [=4] 
melek (A) Gözle görülüp elle tutulmayan, 

cinsiyet farkı bulunmayan, sadece 
Allah'a itaat eden ruhani varlıklar. 

 m. (f120b/1) 
 [=1] 
melek-simå (F) Melek gibi nurlu yüzü olan 

kimse. 
 m. (f120b/3) 
 [=1] 
melik (A) Hükümdar, padişah. 
 m. (f116a/7), (f116a/8) 
 [=2] 
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mel‘¥n (A) Lanet ve nefret edilecek kimse. 
 m. (f119b/16) 
 m.+ı (f111b/13) 
 m.+ları (f111b/14) 
 m.+uñ (f119b/17) 
 [=4] 
memålik (A) Bir hükümdarın, bir devletin 

hükmü altında olan yerlerin tamamı, 
memleketler. 

 m. (f108b/17), (f109a/8), 
(f114b/11), (f117b/10), (f117b/13), 
(f118a/7), (f119a/14), (f119b/21), 
(f120a/3) 

 m.+e (f118a/3) 
 [=10] 
memleket (A) Bir hükümdarın, bir devletin 

hükmü altında olan yerlerin tamamı. 
 m. (f109a/10), (f109a/12) 
 m.+e (f108a/2) 
 [=3] 
memn¥‘ (A) Menedilmiş, yasaklanmış. 
 m.+(mahrum+u+memnu+tur+) 

(f117b/3) 
 [=1] 
Me’m¥n (A) Abbasi devleti halifelerinden. 
 m. (f117a/1), (f117a/2) 
 [=2] 
me’m¥re (A) Bir işi yapmakla görevli kimse. 
 m.+de (f118b/13) 
 [=1] 
menåm (A) Uyku. 
 m. (f111b/19) 
 [=1] 
menåæıb (A) Makamlar, mevkiler. 
 m. (f108b/20) 
 [=1] 
menba‘ (A) Su kaynağı. 
 m.+(menba+ol+) (f110b/6) 
 [=1] 
meneææa (A) Görünme yeri. 
 m. (f112a/2) 
 [=1] 
menhec (A) Geniş ve işlek yol. 
 m. (f113b/11) 
 [=1] 
menπ¥s (A) Uğursuz, şeametli. 
 m. (f115b/15) 
 m.+ına (f115a/12), (f116a/4) 
 [=3] 
men™ü'l-cenåb (A) (Hz. Ömer'i anlatırken) 

Çetin ve zor sorunlar. 
 m. (faruk+ı+meniül+cenab) (f114a/7) 
 [=1] 

menşe’ (A) Bir şeyin ortaya çıktığı yer, 
kaynak. 

 m. (f110b/8) 
 [=1] 
menş¥r (A) Bir kimseye bir rütbenin 

verildiğini gösterir padişah fermanı. 
 m. (f119b/7) 
 [=1] 
meråm (A) İstek, niyet, maksat. 
 m. (f121a/21) 
 m.+dan (f119a/18) 
 [=2] 
meråret (A) Acılık. 
 m. (f116b/11) 
 [=1] 
meråtib (A) Rütbeler. 
 m. (f108b/20) 
 [=1] 
merc (A) Karışıklık. 
 m.+(herc+ü+merc) (f113b/1) 
 [=1] 
mercån (A) Kırmızı renkli, kalker iskeletli 

deniz hayvanı. 
 m.+a (f113b/15), (f116b/15) 
 [=2] 
mercån-r™z (F) Mercan saçan, döken. 
 m. (f107b/9) 
 m.+(mercan+riz+ol+) (f112b/10) 
 [=2] 
merd-efgen (F) Yiğitleri deviren, yıkan. 
 m. (f110b/18) 
 [=1] 
merdån (F) Yiğitler, savaşçılar. 
 m. (f110b/17) 
 [=1] 
merd¥d (A) Kovulmuş, defedilmiş. 
 m. (f110b/14), (f111a/21), (f111a/7) 
 [=3] 
merdüm-d™de (F) Göz bebeği. 
 m. (f108a/4), (f115a/10) 
 [=2] 
merπamet (A) Kederli birine acıma ve yardım 

etme isteği hissiyle dolma. 
 m. (f108b/8) 
 [=1] 
merkez (A) Bir taşkınlığı ortaya çıktığı ya da 

yönetildiği yer. 
 m. (f110b/21) 
 [=1] 
merk¥z (A) Bir şey üzerine dikilmiş. 
 m.+(merkuz+ol+) (f109a/2) 
 [=1] 
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Merr™ø (A) Dünya'dan sonra Güneş'e en 
yakın gezegen, Mars. 

 m. (f107b/15) 
 [=1] 
mertebe (A) Kademe, derece, basamak. 
 m. (f116b/13), (f117a/5), (f121a/1), 

(f121a/19) 
 m.+de (f121b/20) 
 [=5] 
mesåcid (A) Mescitler. 
 m. (f120a/4) 
 [=1] 
meæå’ib (A) Musibetler, dertler, eziyetler. 
 m. (f121a/1), (f121a/2) 

m.+den (f121b/1) 
 [=2] 
mesci‘ (A) Secili söz.  
 m. (f115b/11) 
 [=1] 
mescid (A) İçinde cuma ve bayram 

namazlarının kılınmadığı, minaresiz, 
minbersiz, küçük cami. 

 m.+de (f114a/12) 
 m.+leri (f116b/17) 
 [=2] 
me§elå  (A) Misal olarak, örnek olarak.  
 m. (f108b/20), (f109b/12), 

(f112b/14), (f113b/2), (f114a/2), 
(f117b/11), (f117b/21), (f119b/10), 
(f120a/17) 

 [=9] 
Mesiπå (A) Hz. İsa'nın lakabı.  
 m. (f113a/14), (f113a/20) 
 [=2] 
mesk¥k (A) Üzerine damga basılmış, sikke 

vurulmuş.  
 m. (f118b/19), (f118b/21) 
 [=2] 
mesk¥n (A) Yerleşilip yurt edinilmiş yer. 
 m.+a (f117a/10) 
 m. +da (f111b/13) 
 [=2] 
mesned (A) Dayanılan şey, dayanak. 
 m. (f110a/3), (f112a/15), 

(f115b/21),  (f114a/17) 
 [=3] 
mesned-årå (F) Bulunduğu makamı süsleyen. 
 m.+(mesned+ara+ol+) (f110b/14), 

(f116b/15) 
 [=2] 
mesned-niş™n (F) Tahta oturan. 
 m.+(mesned+nişin+it+) (f114a/18) 
 m.+(mesned+nişin+ol+) (f114a/21) 

 [=2] 
mesr¥r (A) Sevinçli, memnu kimse.  
 m.+(mahzuz+ve+mesrur+ol+) 

(f119b/17) 
 [=1] 
mest (F) Kendinden geçme. 
 m. (f114a/14) 
 [=1] 
mest¥r (A) Örtülü, kapalı. 
 m. + (mestur+ol+) (f121a/2) 
 [=1] 
meşåyiø (A) Şeyhler. 
 m. (f120a/4) 
 [=1] 
meş#¥l (A) Bir işle uğraşan. 
 m. (f115b/2) 
 [=1] 
meşh¥r (A) Herkesçe bilinen, tanınan, 

şöhretli. 
 m.+(meşhur+ol+) (f119b/8) 
 [=1] 
mevåcib (A) Maaş, aylık. 
 m. (f118a/1) 
 [=1] 
mevåsı¬ (A) Sözleşmeler, antlaşmalar. 
 m. (f111a/1) 
 [=1] 
mevkib (A) Atlı ya da yaya olarak büyük bir 

zatın yanında yürüyen. 
 m. (f108a/13), (f118b/6) 
 [=2] 
mev¬¥f (A) Tutuklu, tutuklanmış.  
 m.+(mevkuf+tur+) (f118b/13) 
 [=1] 
mevl¥d (A) Doğmuş. 
 m. (f112a/2) 
 m.+den (f111a/12) 
 [=2] 
mevr¥s (A) Miras kalmış. bkz. mevr¥se 
 m. (f117b/13) 
 m.+ların (f119a/21) 
 [=2] 
mevr¥se (A) Miras kalmış. bkz. mevr¥s   
 m. (f109a/8) 
 [=1] 
mevs¥m (A) Adlandırılmış. 
 m. (f110a/17) 
 [=1] 
mevt (A) Ölüm. 
 m. (f116b/11) 
 [=1] 
mev≥i‘ (A) Yer, mekân, mahal. 
 m. (f120a/20) 
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 m.+de (f110a/1) 
 [=2] 
meydån (A) Açık, geniş alan. 
 m. (f109a/19), (f113b/7), (f116a/7), 

(f118b/11), (f119a/6) 
 m. +a (f118b/12), (f119b/15) 
 [=7] 
meyl (A) Bir yöne doğru eğilme. 
 m.+(meyl+it+) (f116b/12) 
 [=1] 
meymenet-¬ar™n (F) Uğura sahip, uğurlu.  
 m.+inden (f114b/17) 
 [=1] 
me’y¥s (A) Ümidi kalmamış, ümitsiz. 
 m.+(meyus+ol+) (f110a/18) 
 [=1] 
mezå¬ (A) Sevgili? 
 m. (f116b/11) 
 [=1] 
me¯ålim (A) Zulümler, eziyetler. 
 m. (f111b/16), (f119b/10) 
 m.+i (f117b/4) 
 m.+inden (f114a/21) 
 [=4] 
mezåri‘ (A) Ekilip biçilen topraklar, tarlalar. 
 m.+den (f109b/12) 
 [=1] 
me√heb (A) Bir dinde belirli bir görüş ve 

anlayış farklılıklarından doğan 
kollardan her biri. 

 m.+ini (f117b/6) 
 [=1] 
mez™d (A) Artma, çoğalma. 
 m. (f110b/15) 
 [=1] 
mezra‘ (A) Tarıma elverişli yer. 
 m. (f111a/6), (f112b/10) 
 [=2] 
mezr¥‘åt (A) Ekili bir arazide yeşermiş, boy 

atmış tohumlar.  
 m. (f110b/3) 
 [=1] 
mın†ı¬a-bend (F) Kemer bağlayan. 
 m.+(mıntıka+bend+ol+) (f118a/19) 
 [=1] 
mıædå¬ (A) Ölçüt, kıstas.  
 m.+ınca (f112a/11), (f115a/8) 
 [=2] 
Mıær (A) Kuzey Afrika'da Nil nehri boyunca 

Akdeniz'e doğru uzanan toprakların 
adı. 

 m. (f114a/9), (f114b/1), (f114b/16), 
(f115a/1), (f115a/2), (f115a/6) 

 m.+da (f115a/4) 
 m.+dan (f120a/15) 
 m.+ı (f114b/21), (f119b/11) 
 m.+ındaki (f120b/15) 
 [=11] 
Mıær™ (A) Mısır ülkesi ile ilgili.  
 m.+ye (f109b/13) 
 [=1] 
mihmån (F) Misafir, konuk. 
 m.+ıñıza (f118b/21) 
 [=1] 
mihmåne-øåne (F) Konuk evi. 
 m. (f114a/5) 
 [=1] 
miπnet (A) Sıkıntı, zahmet.  
 m. (f108a/3) 
 [=1] 
miπråb (A) Cami, mescit gibi ibaret 

yerlerinde kıble duvarında bulunan, 
imam için ayrılan girintili yer.  

 m. (f113b/13) 
 m.+a (f116a/4) 
 m.+da (f116a/6) 
 [=3] 
mi¬dår (A) Bir şeyin ölçüsü, sayısı. 
 m. (f108b/11) 
 m.+ı (f113b/7) 
 [=2] 
mi‘mår-kårdån (F) Mimar ustaları. 
 m. (f112a/12) 
 [=1] 
min-ba‘de (A) Bundan sonra, bundan böyle. 
 m. (f118b/11) 
 [=1] 
minåre (A) Müezzinin ezan okuması için 

yapılan yüksekçe kulelerden her biri. 
 m. (f119b/12) 
 [=1] 
minber (A) Hatibin cuma namazlarında hutbe 

okuduğu merdivenli kürsü. 
 m. (f114b/6) 
 m.+den (f116a/13) 
 m.+lerde (f115b/11) 
 [=3] 
minnet (A) 1. Yapılan iyiliğe karşı şükretme. 

(f117a/13) 
 m. (f117a/13) 
 m. + (canına+minnet) (f121b/17).  
 [=2] 
mi§l (A) Eş, benzer. 
 m.+i(misli+görül+) (f120b/3) 
 [=1] 
miyån (F) Ara, mabeyn. bkz. miyåne 
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 m.+ımızda (f118a/20) 
 m.+ın (f116b/3) 
 [=2] 
miyåne (F) Ara, mabeyn bkz. miyån 
 m. (f109b/7) 
 m.+lerinde (f109b/21) 
 m.+sine (f109a/1), (f113b/6) 
 [=4] 
mizåc (A) Huy, yaratılış, tabiat. 
 m. (f107b/6), (f113b/9) 
 m.+ına (f118a/2) 
 [=3] 
mizån (A) Ölçü, mikyas. 
 m.+ı (f119b/14) 
 [=1] 
Mo#ol Moğol askeri. 
 m. (f119b/4) 
 [=1] 
mu‘adelet (A) Eşitlik, denklik. 
 m. (f115b/3) 
 [=1] 
mu‘ådelet-pervår (F) Adaleti koruyan. 
 m. (f113b/1) 
 [=1] 
mu‘allå (A) Yüksek, yüce. 
 m. (f110b/12), (f112a/15) 
 [=2] 
mu‘ånid (A) İnatlaşan, inatçı.  
 m.+leri (f113a/9) 
 [=1] 
mu‘årik (A) Vuruşma.  
 m. (f114b/9) 
 [=1] 
mu‘arref (A) Tarif edilmiş, tanımlanmış. 
 m. (f110a/1) 
 [=1] 
mua††ar (A) Güzel kokulu, ıtırlı. 
 m.+(muattar+it+) (f109a/13) 
 [=1] 
Mu‘åviye (A) Hz. Ali ile anlaşmazlığa düşüp 

hilafeti elde etmek için onunla ve 
oğullarıyla savaşan hükümdar. 

 m. (f114b/20), (f114b/8) 
 m.+den (f115b/6), (f115b/8) 
 m.+nin (f115a/7) 
 m.+ye (f114b/15), (f114b/17) 
 [=7] 
m¥cib (A) Sebep olan, gerektiren. 
 m. (f114b/13), (f121a/1) 
 [=2] 
mu‘ciz-dem (F) (Hz. İsa için) Nefesiyle 

mucize gösteren. 
 m. +den(f113a/20) 

 [=1] 
mu‘ciz-beyån (F) Taklit edilemeyecek bir 

üslup ya da ifade tarzına erişen. 
 m. (f108b/4) 
 m.+a (f110a/8) 
 [=2] 
mu‘ciz-kelåm (F) (Hz. İsa için) Sözüyle 

mucize gösteren. 
 m. (f113a/7) 
 [=1] 
mu‘cize (A) Peygamberlerin Allah'ın izniyle 

peygamberliklerini ispat için 
yaptıkları, akılla açıklanamaz 
olağanüstü iş. 

 m. (f110b/20), (f112a/9) 
 [=2] 
mu#arrer (A) Yaldızlı. 
 m. (f115b/10) 
 [=1] 
mu#aylån (F) Deve dikeni. 
 m. (f112b/20) 
 [=1] 
Mu#ayre bin Şu‘be (A) Hz. Ömer'i katleden 

Ebu Lülü adlı kölenin efendisi.  
 m.+niñ (f114a/10) 
 [=1] 
mu#tenim (A) Ganimet alan. 
 m. (f109b/6) 
 [=1] 
muhåcir (A) Hz. Muhammed ile birlikte ya da 

ondan önce ve sonra Medine'ye göç 
eden. 

 m.+in (f113b/14) 
 [=1] 
muhåcir™n (A) Hz. Muhammed ile birlikte ya 

da ondan önce ve sonra Medine'ye göç 
edenler. 

 m. (f114b/10) 
 [=1] 
muøadderåt(A) Namuslu, iffetli kadınlar.  
 m. (f115b/17), (f119a/12) 
 [=2] 
muøaddere (A) Namuslu, iffetli kadın. 
 m. (f111a/18) 
 m.+ler (f115a/17) 
 [=2] 
muπåfa¯a (A) Saklama, koruma. 
 m.+(muhafaza+it+) (f110b/21) 
 m.+sında (f118a/8) 
 [=2] 
muπåkeme (A) Bir konu hakkında akıl 

süzgecinden geçirerek karar verme. 
 m. (f109a/2) 
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 [=1] 
muπal (A) Olması, gerçekleşmesi mümkün 

olmayan. 
 m. (f113a/11) 
 m.+(muhal+it+) (f117a/20) 
 m.+dir (f117a/19) 
 [=3] 
muøålif (A) Devlet idaresine karşı olan. 
 m. (f117a/14) 
 [=1] 
Muπammed™ Mısır hakimi, Hz. Ebu Bekir'in 

en yakın dostu. 
 m. (f115a/2) 
 [=1] 
Muπammedü'l-Muæ†afå (A) Hz. Muhammed 

peygamber. 
 m. (f113b/10) 
 [=1] 
muøaæama (A) Kavga, düşmanlık. 
 m. (f109a/1) 
 [=1] 
muπaæara (A) Bir yeri almak için askerle 

kuşatma. 
 m. (f116b/1), (f116b/1), (f118a/17) 
 m.+(muhasara+olun+) (f114b/2) 
 [=4] 
muπasebån (F) Hesaplamalar. 
 m. (f116a/18) 
 [=1] 
muπ™† (A) Kuşatan, ihata eden. 
 m. (f116a/19) 
 [=1] 
muπkem (A) Sağlamlaştırılmış. 
 m. (f114a/14), (f120a/19), 

(f120b/7), (f121a/6) 
 m.+(muhkem+it+) (f118a/20) 
 m.+(sedid+ü+muhkem+ol+) 

(f120b/12) 
 [=6] 
muπtemelül-πaml (A) Hamile olma ihtimali 

olan kadınlar 
 m. (f112a/5) 
 [=1] 
mu‘™n (A) Yardım eden. 
 m.+(muin+ü+zahir+ol+) (f109a/4) 
 [=1] 
mu¬åbele (A) Karşılık verme. 
 m.+(mukabele+it+) (f114b/9), 

(f120a/1) 
 [=2] 
mu¬åbil (A) Karşılık olarak. 
 m. (f108a/17) 
 [=1] 

mu¬addem (A) Önce. 
 m. (f113b/21) 
 [=1] 
mu¬addemåt (A) (Söz ve yazı için) Giriş, 

sunuş. 
 m. (f108a/2), (f115b/8) 
 m.+a (f117b/21) 
 [=3] 
mu¬adder (A) Takdir edilmiş, yazgı, kader. 
 m.+(mukadder+ol+) (f112a/3) 
 [=1] 
mu¬addese (A) Kutsal. 
 m. (f113a/19) 
 m.+niñ (f112b/20) 
 [=2] 
mu¬affå (A) Kafiyelenmiş. 
 m. (f115b/11) 
 [=1] 
mu¬arnes (A) Kubbe şeklinde. 
 m. (f115b/10) 
 [=1] 
mu¬arrebån (F) Yakınlar, dostlar. 
 m. (f118b/4) 
 [=1] 
mu¬arrer (A) Kararlaştırılmış. 
 m.+(mukarrer+ol+) (f114a/16) 
 [=1] 
mu¬arrir (A) Kararlaştıran. 
 m.+(mukarrir+ol+) (f119b/10) 
 [=1] 
mu¬atele (A) Karşılıklı vuruşarak birbirini 

öldürme. 
 m.+(mukatele+it+) (f114b/8) 
 [=1] 
mu¬tedå (A) Örnek alınan kimse. 
 m.+(mukteda+ol+) (f113a/13) 
 [=1] 
mu¬tedir (A) Her şeye gücü yeten Allah. 
 m.(f111a/1) 
 [=1] 
munåæıb (A) Makamlar. 
 m.+ı (f121a/6) 
 [=1] 
mun¬arı≥ (A) Adı sanı kalmamış, yok olmuş. 
 m.+(munkarız+ol+) (f109a/6) 
 [=1] 
mun¬a†(A) Son bulma, kesilme. 
 m.+(munkatı+ol) (f109b/12) 
 [=1] 
munta¯ır (A) Bekleyen, intizar eden. 
 m.+(muntazır+ol+) (f110b/5) 
 [=1] 
m¥r (F) Karınca. 
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 m. (f112b/3), (f114a/6) 
 [=2] 
murabba‘-niş™n (F) Bağdaş kurup oturan. 
 m.+(murabba+nişin+ol+) (f112a/15) 
 [=1] 
muråd (A) Emel. 
 m.+ım (f118a/19) 
 [=1] 
Muråd Øan Osmanlı sultanı III. Murat. 
 m. (f108b/17) 
 [=1] 
muraææa (A) İnci, elmas vb. kıymetli taşlarla 

süslenmiş. 
 m. (f108a/17), (f110b/12), 

(f111a/10) 
 [=3] 
mur# (F) Kuş. 
 m.+dan (f113b/7) 
 [=1] 
M¥så (A) Hz. Musa peygamber. bkz. Muså 

bin İmrån  
 m.+ya (f112b/2) 
 [=1] 
M¥så bin İmrån (A) Hz. Musa peygamber. 

bkz. M¥så 
 m. (f111b/17) 
 [=1] 
muæådif (A) Rastlayan, tesadüf eden. 
 m.+(musadif+ol+) (f116b/3) 
 [=1] 
muæåfat (A) Saf ve halis dostluk, samimi 

sevgi. 
 m.+ı (f118a/20) 
 [=1] 
musaππar (A) Büyülenmiş, büyülü. 
 m. (f108a/21) 
 [=1] 
muæalla† (A) Birini bir kimsenin başına 

sarma, bela etme. 
 m. (f116a/16) 
 m.+(musallat+it+) (f112b/9) 
 m.+(musallat+ol+) (f111b/14) 
 [=3] 
muæavver (A) Resimli. 
 m. (f110b/12) 
 [=1] 
muæπaf (A) Kur'ân-ı Kerim.  
 m. (f114b/4), (f116a/10), 

(f116a/12), (f116a/8) 
 [=4] 
Muæ†afå (A) Hz. Muhammed peygamber. 
 m. (f115a/10) 
 [=1] 

mu†åbık (A) Uygun. 
 m. (f117a/16) 
 [=1] 
mu†arrå(A) Taze, körpe. 
 m.+sın (f120a/19) 
 [=1] 
mu†arraz (A) Nakışlarla süslenmiş, nakışlı. 
 m. (f120b/16) 
 [=1] 
Mu‘taæım (A) Abbasi devleti halifelerinden. 
 m. (f117a/3), (f117a/8), (f117b/8) 
 [=3] 
muta≥ammın (A) İçine alan, içeren. 
 m.(f116a/11) 
 [=1] 
mu‘tedil-terk™b (F) Ölçülü bir birleşeni olan. 
 m. (f113b/10) 
 [=1] 
Mu‘tezile (A) 'Kul yaptıklarının yaratıcısıdır.' 

inancıyla kader meselesinde olduğu 
gibi Allah'ın sıfatları, büyük günah 
vb. konularda Ehlisünnet'ten ayrılan 
akılcı mezhep. 

 m.+den (f116b/20) 
 [=1] 
mu†rabe (A) Bir musiki âleti çalan kimse. 
 m. (f116a/1) 
 [=1] 
mu††aæıl (A) Aralıksız. 
 m. (f114a/9) 
 [=1] 
muvåfı¬ (A) Uygun, münasip. 
 m. (f118a/2) 
 [=1] 
muvaππid (A) Allah'ın birliğine inanan.  
 m. (f113a/19) 
 [=1] 
m¥z™ (A) Eziyet veren, rahat bırakmayan. 
 m. (f111b/7) 
 [=1] 
mu≥ill (A) Şaşırmış. 
 m. (f110a/18) 
 [=1] 
mübåhåt (A) Övünme. 
 m. (f115b/1) 
 m.+(fahr+u+mübahat+eyle+) 

(f120b/19) 
 [=2] 
mübårek (A) Çok saygı değer, muhterem. 
 m.+i (f120a/20) 
 [=1] 
mübåriz (A) Savaşlarda teke tek vuruşan 

savaşçılar. 
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 m. (f113b/20) 
 [=1] 
mübårizån (F) Savaşlarda teke tek vuruşan 

savaşçılar. 
 m. (f114b/10) 
 [=1] 
mübåşeret (A) Bir işe başlama, girişme. 
 m.+(mübaşeret+it+) (f117a/6) 
 m.+inden (f119b/17) 
 [=2] 
müb™n (A) Apaçık, belli. 
 m.+den (f115a/5) 
 [=1] 
mücellå (A) Cilâlanmış, parlatılmış. 
 m. (f117b/12) 
 [=1] 
mücennede (A) Saf saf olmuş. 
 m. (f109b/21) 
 [=1] 
müctemi‘ (A) Toplanmış, bir araya gelmiş. 
 m.+(müctemi+ol+) (f109b/19), 

(f115a/12) 
 [=2] 
müdde‘™ (A) İstek ve iddiasında inatla 

direnen.  
 m. (f115b/14) 
 [=1] 
müddet (A) Zaman, vakit. 
 m. (f114a/4) 
 [=1] 
müdevver (A) Yuvarlak. 
 m. (f111a/19) 
 [=1] 
mü’edd™ (A) Sebebiyet veren.  
 m.+(müeddi+ol+) (f109a/2), 

(f113a/10) 
 [=2] 
Mü’eyyidü'd-d™nü'l-‘Al¬am™ (A) Abbasi 

halifesi Mutasım'ın hain veziri. bkz. 
İbnü'l-‘Alkåm™, ‘Al¬am™ 

 m. (f117b/9) 
 [=1] 
mühån (A) Alçak. 
 m.+(mühan+ol+) (f115a/9) 
 [=1] 
mühimmåt (A) Savaş için gerekli olan 

cephane vb. şeyler.  
 m. (f113a/17) 
 [=1] 
mühtedi (A) Müslüman olan, hidayete eren. 
 m.+(mühtedi+ol+) (f107b/8), 

(f113b/11) 
 [=2] 

mükåleme (A) Karşılıklı konuşma, söyleşme. 
 m. (f113a/10) 
 m.+(mükaleme+eyle+) (f108b/1) 
 m.+ye (f107b/19), (f113a/10) 
 m.+ye(mükalemeye+başla+) 

(f108a/19) 
 [=3] 
mükellef (A) Gösterişli, muhteşem. 
 m. (f110b/12) 
 [=1] 
mülåπa¯a (A) Dikkatlice ve iyici düşünme.  
 m.+(mülahaza+kıl+) (f107b/12) 
 m.+sıyla (f110b/6), (f111b/12) 
 [=3] 
mülåyim (A) Yumuşak huylu, uysal. 
 m. (f118a/2) 
 [=1] 
mülevve§  (A) Pis, kirli. 
 m.+(mülevves+it+) (f115a/8) 
 [=1] 
mülπa¬ (A) Bir bütüne sonradan katılmış. 
 m. (f118a/15) 

m.+(mülhak+ol+) (f109a/7) 
 [=2] 
mülk (A) Bir hükümdar ya da devletin hüküm 

ve idaresi altında bulunan toprakların 
tamamı. 

 m. (f114b/16), (f117b/11), 
(f117b/13), (f117b/19), (f119a/21) 

 m.+e (f111b/18) 
 m.+lerin (f115b/17) 
 m.+ü (f120a/15) 
 m.+üñden (f119a/3) 
 [=9] 
mültezim (A) Devlet gelirlerinden birinin 

toplanması işini götürü olarak üzerine 
alan. 

 m.+leri (f113a/8) 
 [=1] 
mül¥k (A) Melikler, padişahlar. 
 m. (f107b/4), (f112b/15), 

(f115b/20), (f115b/6) 
 [=4] 
mü’min (A) İnanmış, müslüman olmuş. 
 m. (f113a/19) 
 [=1] 
mü‘minån (F) Müminler, inananlar. 
 m. (f112b/2) 
 [=1] 
mümtåz (A) Seçilmiş, seçkin. 
 m. (f120b/4) 
 m.+(mümtaz+ol+) (f110a/13) 
 [=2] 
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münåsib (A) Uygun, münasip. 
 m. (f118a/21), (f119a/7) 
 [=2] 
münå¯ara (A) Delil ve örnek getirerek 

karşılıklı konuşma, tartışma. 
 m. (f117a/2) 
 m.+ya (f117a/3) 
 [=2] 
münevver (A) Aydınlatılmış, aydınlık. 
 m. (f114b/6) 
 [=1] 
münfehim (A) Anlaşılan, idrak edilen. 
 m.+(münfehim+ol+) (f109a/15) 
 [=1] 
münπarif (A) Sapmış. 
 m.+(münharif+ol+) (f108b/7) 
 [=1] 
münhezim (A) Bozguna uğramış. 
 m.+(münhezim+ol+) (f120a/1) 
 [=1] 
mün¬a†ı‘ (A) Kesilen, kesilmiş. 
 m.+(münkatı+ol+) (f110b/3) 
 [=1] 
münşeriπü'æ-æadr (A) Tahtı şenlendiren. 
 m.+(münşerihüs+sadr+it+) 

(f121a/18) 
 [=1] 
müråca‘at (A) Başvurmak, danışmak. 
 m. (f114b/21) 
 [=1] 
mürde (F) Ölü, ölmüş. 
 m. (f115a/3) 
 [=1] 
mürg (A) Öldüren. 
 m. (f113b/5) 
 [=1] 
Mür™d Hz. Hud peygambere inananlardan. 

bkz. Mür™d bin Æa‘d 
 m.+den (f110b/11) 
 [=1] 
Mür™d bin Æa‘d Hz. Hud peygambere 

inananlardan. bkz. Mür™d 
 m. (f110a/17) 
 [=1] 
mürted (A) İslâm dininden dönen, ayrılan. 
 m.+(mürted+ol+) (f113b/17) 
 [=1] 
mürtefi‘ (A) Yükselmiş. 
 m.+(mürtefi+ol+) (f114b/12) 
 [=1] 
müsellem (A) Verilmiş. 
 m. (f112b/9) 

 m.+(müsellem+ol+) (f109b/19), 
(f116b/18) 

 [=3] 
müselmån (F) Müslüman. bkz. müslümån 
 m. (f109b/8) 
 [=1] 
Müseylemetü'l-ke√√åb (A) Hz. Ebu Bekir'in 

halifeliği zamanında peygamberlik 
iddiasıyla isyan edenlerden. 

 m. (f113b/18) 
 [=1] 
müslim (A) İnanan, iman eden. 
 m.+leri (f113b/18) 
 [=1] 
Müslim ibn ‘U¬be (A) Yezid'in Medine'yi 

yağmalayan komutanlarından birinin 
adı. 

 m.+niñ (f115b/15) 
 [=1] 
müslim™n (A) Müslümanlar. 
 m.+i (f115b/16) 
 [=1] 
müslümån (A) Müslüman. bkz. müselmån 
 m.+ı (f114a/15) 
 [=1] 
müstaπkem (A) Korunmuş, emniyete alınmış. 
 m.+de (f119a/4) 
 [=1] 
müsta¬™m (A) Doğru yol, Hak yolu. 
 m. (f113b/11) 
 m.+e (f107b/8), (f116b/21) 
 [=3] 
müsta¬™mü'l-aπvål (A) Halleri doğru olan, 

doğruluk üzerine bulunan. 
 m.+(müstakimülahval+ol+) (f108b/7) 
 [=1] 
müstevcibü'n-nüf¥r (A) Kaçılması uygun 

olan. 
 m.+ında (f116a/17) 
 [=1] 
müşåbih (A) Benzeyen, benzer. 
 m. (f112a/14) 
 [=1] 
müşårü'nileyh™ (A) Adı geçen, sözü edilen. 
 m. (f117a/3) 
 [=1] 
müşerref (A) Şereflendirme. 
 m.+(müşerref+ol+) (f114a/21), 

(f119b/19) 
 [=2] 
müşkil (A) Zor, çetin. 
 m. (f108b/14), (f118a/14) 
 [=2] 
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müşkil-küşå (F) Zor, çetin işleri halleden. 
 m.+(müşkil+küşa+ol+) (f114b/21) 
 m.+ñız (f113a/16) 
 [=2] 
müştebihü'l-ümerå (A) Yöneticilerin şüpheli 

olanları. 
 m.+nıñ (f115b/5) 
 [=1] 
Mütåba‘at ibn Ziyåd (A) Kerbelâ olayında 

Hz. Hüseyin'in katlinde Yezid ile 
birlikte hareket eden Küfe valisi. 

 m.+la (f115a/12) 
 [=1] 
müte‘accibåne (A) Şaşkınca, hayrete 

düşmüşcesine. 
 m. (f109a/15) 
 [=1] 
müte‘alli¬(A) İlgili, alâkalı. 
 m. (f108a/2), (f111b/18) 
 [=2] 
mütebeddil (A) Kararsız. 
 m.+(mütebeddil+ol+) (f115a/9) 
 [=1] 
müte#åfilåne (F) Bilmez, anlamaz gibi.  
 m. (f108a/1) 
 [=1] 
mütemåd™ (A) Sürüp giden, sürekli. 
 m.+(mütemadi+ol+) (f116b/2) 
 [=1] 
mütemerrid (A) Kötülükte ve kötü yolda ısrar 

eden. 
 m.+leri (f112b/21) 
 [=1] 
müteva¬¬å (A) Sakınan, çekinen.  
 m.+dır (f119b/3) 
 [=1] 
müteveccih (A) Yönelmiş, yönelen. 
 m.+(müteveccih+ol+) (f110b/7), 

(f118a/8) 
 [=2] 
müttekå (A) (Hilafet tahtı için) Dayanılan 

şey, dayanak.  
 m. (f114a/7) 
 [=1] 
müyesser (A) Nasip olan. 
 m.+(müyesser+it+) (f109a/12) 
 m.+(müyesser+ol+) (f117a/3) 
 [=2] 
müzeyyen (A) Süslenmiş, bezenmiş. 
 m. (f110b/13) 
 m.+(müzeyyen+ol+) (f114b/7) 
 [=2] 
nå-bed™d (F) Meydanda olmayan, görünmez. 

 n.+(na+bedid+it+) (f118a/4) 
 [=1] 
nå-b¥d (F) Yok olan, perişen olan. 
 n.+(na+bud+ol+) (f119b/7) 
 [=1] 
nå-ç™z (F) Değersiz, önemsiz. 
 n. (f108a/20), (f111b/2) 
 n.+e (f121b/5) 
 n.+den (f117b/15) 
 n.+iñ (f117a/15), (f117a/18) 
 [=6] 
nå-ehl (F) Bir işin ehli, bileni olmayan. 
 n. (f108b/21) 
 [=1] 
nå-πa¬ (F) Haksız yere. 
 n. (f114b/5) 
 [=1] 
nå-ma‘k¥l (F) Uygun olmayan. 
 n.+ı (f116a/11) 
 [=1] 
nå-muråd (F) İsteğine erişememiş. 
 n. (f120b/10) 
 n.+larıñ (f120a/6) 
 [=2] 
nå-mübårek (F) Saygıya lâyık olmayan, 

kutsuz. 
 n.+ine (f120b/8) 
 [=1] 
na-mütenåh™ (F) Sonsuz. 
 n. (f109b/6) 
 [=1] 
nå-påyidår (F) Kalıcı olmayan. 
 n.+ı (f117b/1) 
 [=1] 
nå-sezå (F) Uygun olmayan. 
 n. (f110b/19) 
 [=1] 
nå-tıråş (F) Tıraşsız. 
 n.+ı (f117b/11) 
 [=1] 
nå-tüvån (F) Kuvvetsiz, güçsüz. 
 n.+ı (f113b/4) 

n.+ın (f111b/5) 
 [=2] 
nå-dån (F) Cahil, bilgisiz. 
 n. (f120b/6) 
 [=1] 
nå-gåh (F) Ansızın, birdenbire. 
 n. (f108a/4) 
 [=1] 
någehån (F) Birden bire, ansızın. 
 n. (f108a/5) 
 [=1] 
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na#amåt (A) Nağmeler, ezgiler. 
 n. (f116a/1) 
 [=1] 
naøl (A) Hurma ağacı.  
 n.+(nahl+ol+) (f112b/20) 
 [=1] 
nå’il (A) Erişme, elde etme.  
 n.+(nail+ol+) (f107b/19), (f112b/12) 
 [=2] 
nå’ire (A) Ateş, alev.  
 n. (f110b/2) 
 [=1] 
nå¬ıæ (A) Tam olmayan, noksan. 
 n.+(nakıs+çık+) (f119b/14) 
 [=1] 
na¬™≥ü'l-¬alb  (A) Kalbi bozuk. 
 n. (f119b/9) 
 [=1] 
na¬l (A) Başkasına ait bir sözü aktarma. 
 n.+(nakl+it+) (f112a/2) 
 [=1] 
na¬ş (A) Sayfalara yazı yazma. 
 n.+(nakş+it+) (f115b/11) 
 n.+(nakş+ol+) (f119a/17) 
 [=2] 
nålån (F) İnleyen. 
 n. (f109b/3), (f119a/8) 
 [=2] 
nåm (F) 1. İsim, ad. (f112b/9) 2. Adına, 

hesabına. (f109a/3) 
 n. (f112b/9), (f113a/13), (f113b/19), 

(f113b/19), (f113b/2), (f113b/4), 
(f114a/10), (f117b/1) 

 n.+ına(namına+ol+) (f109a/3) 
 n.+ıyla (f119b/8) 
 [=10] 
namåz (F) İslâmın beş şartından birini teşkil 

eden ibadet. 
 n. (f116b/2) 
 n.+(namaz+kıl+) (f116a/3) 
 [=2] 
nåm¥s (A) Herkes tarafından korunması 

gereken manevî değer. 
 n. (f114b/12) 
 [=1] 
namzed (A) Aday. 
 n.+(namzed+it+) (f118a/20) 
 [=1] 
når (A) Ateş, od. 
 n. (f114a/13) 
 n.+dan (f111a/22) 
 [=2] 
Naæårå (A) Hıristiyanlar.  

 n.+dan (f117a/15) 
 [=1] 
nåæıye (A) Alın.  
 n. (f108a/6) 
 [=1] 
naæ™πat (A) Öğüt. 
 n. (f116b/5) 
 n.+(nasihat+it+) (f117a/20)
 n.+i (f116b/9) 
 [=3] 
na†‘ (A) Yere serilen örtü. 
 n. (f115b/2) 
 [=1] 
nå†ı¬a (A) Düzgün ve güzel söz söyleme.  
 n.+sı (f114b/3) 
 [=1] 
nåy (F) Dokuz boğumlu, kamıştan yapılmış 

nefesli saz. 
 n. (f116a/1) 
 [=1] 
nåz-perver (F) Naz eden, nazlı. 
 n. (f119a/12), (f120a/17) 
 n.+inden (f115a/15) 
 [=3] 
na¯ar-gåh (F) Bakılan, nazar edilen yer. 
 n.+ında (f119b/15) 
 [=1] 
nåzen™n (F) İnce yapılı, narin kadın. 
 n. (f120a/18) 
 [=1] 
nåzen™nån (F) İnce yapılı, narin kadınlar. 
 n. (f115a/18) 
 [=1] 
nå¯ır (F) Bir şeyin tarafına bakan.  
 n. (f116a/21) 
 [=1] 
na≥m (A) Vezinli, kafiyeli söz dizisi. 
 n. (f116a/11) 
 n.+a (f109b/16), (f120a/20) 
 [=3] 
nåzük (F) İnce, zarif. 
 n. (f113b/9), (f120a/18), (f120b/8) 
 n.+ünden (f120b/10) 
 [=4] 
ne (sıfat) Hangi. (f109b/1) 2. (zarf) Niçin. 

(f118a/1) 2. Sebep bildirir. (f121b/1) 
3. (bağlaç) ne...ne (f109a/21) 

 n. (f108b/1), (f109a/21), (f109b/1), 
(f109b/1), (f111a/17), (f112a/18), 
(f113b/1) , (f113a/15), (f113a/19), 
(f113b/1), (f113b/7), (f115a/13), 
(f115a/5), (f118a/1), (f118a/1), 
(f119b/3), (f121b/1) 
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 n.+(ne+ol+) (f121b/3) 
 n.+dir (f117a/7), (f121b/1) 
 n. +ye (f118b/12) 
 [=19] 
nebåt (A) Bitki. 
 n. (f108b/5) 
 [=1] 
nefs (A) Merkez. 
 n. (f119a/12) 
 [=1] 
necåt (A) Kurtulma, kurtuluş. 
 n. (f110a/9) 
 [=1] 
Neciyyu'llåh (A) Hz. Nuh peygamber. 
 n. (f110a/4) 
 [=1] 
necl (A) Soyu sopu temiz, asil. 
 n. (f118a/19) 
 [=1] 
nehår (A) Gündüz. 
 n. (f118a/2) 
 [=1] 
nehb (A)  Yağma, çapul. 
 n. (f115b/17), (f118a/5) 
 [=2] 
neheng (F) Timsah. 
 n. (f112b/18) 
 [=1] 
Nehrivån (F) Hz. Ali'nin savaş yaptığı Kufe 

yakınında bir nehrin aşağısındaki 
mevkiin adı. 

 n.+da (f114b/8) 
 [=1] 
nemed (F) Keçe. 
 n. (f119a/8) 
 [=1] 
Nemr¥d (A) Hz. İbrahim peygamberi ateşe 

attıran hükümdarın adı. 
 n. (f111a/11), (f111a/21), (f111a/7), 

(f111b/5) 
 n.+a (f111b/2), (f111b/4), (f111b/5) 
 n.+uñ (f111b/12), (f111b/5) 
 [=9] 
Nemr¥d-perest (F) Nemrut'a tapanlar. 
 n.+(nemrud+perest+ol+) (f111b/13) 
 [=1] 
Nemr¥d™ (F) Nemrut'la ilgili, Nemrut'a ait. 
 n. (f111a/10) 
 [=1] 
ner (F) Er, erkek. 
 n.+leriniñ (f113b/14) 
 [=1] 
nes™m (F) Hafif esen, hoş ve lâtif rüzgâr. 

 n. (f107b/1) 
 [=1] 
nev‘ (A) Cins, tür. 
 n. (f119b/9) 

n. +ine (f111b/2) 
 [=2] 
nevå’ib (A) Musibetler, belalar. 
 n. (f113a/7), (f115b/2) 
 [=2] 
nez‘ (A) Çıkarmak. 
 n. (f114b/16) 
 [=1] 
ni‘am (A) Nimetler. 
 n. (f109b/6) 
 [=1] 
nice Çok, pek çok, birçok. bkz. niçe 
 n. (f108b/20), (f108b/20), (f109a/9), 

(f109b/16), (f109b/19), (f109b/9), 
(f110a/10), (f110b/13), (f111a/10), 
(f111a/11), (f111a/18), (f111a/6), 
(f114b/17), (f115b/12), (f116b/7), 
(f116b/1), (f117b/4) 

 n.+(nice+ol+) (f109a/12) 
 [=18] 
niçe Çok, pek çok, birçok. bkz. nice 
 n. (f108a/2), (f112b/3), (f113a/5), 

(f120b/5) 
 [=4] 
niçün Niçin, ne sebeple. 
 n. (f119a/2) 
 [=1] 
nihåd (F) Huy, yaratılış, tabiat. 
 n.+dan (f112a/12) 
 [=1] 
nihål (F) 1. Fidan. (f108b/1) 2. Fidan gibi 

taze. (f120b/8) 
 n. (f108b/1), (f113b/10), (f114b/4), 

(f120b/8) 
 [=4] 
nihån-håne (F) Gizli, kapalı yer, harem 

dairesi. 
 n. (f118a/20) 
 [=1] 
nihåyet (A) Son. 
 n. (f121a/1) 
 n.+e (f111b/17) 
 [=2] 
nikbet (A) Talihsizlik, düşkünlük. 
 n. (f120b/15) 
 [=1] 
nikbet-medår (F) Talihsizce dönen. 
 n.+ın (f111b/8) 
 [=1] 
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N™l (A) Mısır ülkesi boyunca ilerleyen Nil 
ırmağı. 

 n. (f115a/6) 
 [=1] 
n™l-reng (F) Nil rengi, çivit mavisi. 
 n. (f114b/18) 
 [=1] 
n™l¥fer-æıfat (F) Nilüfer çiçeği gibi. 
 n. (f108b/2) 
 [=1] 
ni‘mel-me’ab (A) Sığınacak ne güzel yer 

anlamında. 
 n.+ına (f109b/18) 
 [=1] 
ni‘met (A) 1. İyilik, bağış. (f109a/7) 2. 

Allah'ın kullarına bağışı olan şeyler. 
(f111b/21) 

 n. (f109a/7), (f111b/21), (f118a/9), 
(f120b/7) 

 n.+i(veli+nimet) (f117b/2) 
 n.+ine (f119a/17), (f119b/2) 
 [=7] 
niså‘ (A) Kadınlar. 
 n.+dan (f110b/17), (f120a/14) 
 [=2] 
ni§år (A) Saçma, saçılma 
 n.+(nisar+ı+ol+) (f107b/7) 
 [=1] 
nisbet (A) İlgi kurma, bağlama. 
 n.+(nisbet+it+) (f112b/2) 
 [=1] 
nisvån (A) Kadınlar. 
 n.+dan (f120a/5) 
 [=1] 
n™ş (F) İğne; diken gibi şeylerin sivri olan uç 

kısımları: 
 n. (f111b/14) 
 [=1] 
nite kim Gerçekten, nasıl ki anlamında 

bağlaç. 
 n. (f121a/3) 
 [=1] 
niyåz (A) Yalvarma, yakarma. 
 n. (f120b/12) 
 n.+(niyaz+eyle+) (f120a/7) 
 n.+(niyaz+it+) (f112a/16) 
 n.+a (f110a/20) 
 [=4] 
niyyet (A) Bir şeyi yapmaya karar verme. 
 n. (f121a/3) 
 [=1] 
n™ze-bånlı¬ Mızrakçılık, süngücülük.  
 n. (f111b/4) 

 [=1] 
n™ze-dårån (F) Mızraklılar, süngülüler. 
 n. (f111b/3) 
 [=1] 
n™ze-gü√år (F) Mızrak geçiren, mızrak atan. 
 n. (f113b/5) 
 [=1] 
N¥π (A) Hz. Nuh peygamber.  
 n. (f110a/3), (f110a/7) 
 [=2] 
nu¬re-g¥n (F) Gümüş renginde. 
 n. (f110b/2) 
 [=1] 
nu‘mån (A) Çok kırmızı. 
 n. (f114b/5) 
 [=1] 
n¥r (A) Aydınlık, ışık. 
 n. (f108a/6), (f115a/10) 
 [=2] 
n¥ş (F) Yiyip içme. 
 n. +a (ayş+u+nuş) (f115b/2) 
 [=1] 
nübüvvet (A) Peygamberlik, nebilik. 
 n. (f109b/13), (f109b/18), 

(f110a/11), (f110b/14), (f113b/19) 
 n.+i (f111a/9) 
 [=6] 
nübüvvet-me’åb (F) Peygamberlik kaynağı. 
 n.+ına (f111a/21) 
 [=1] 
nüc¥m (A) Yıldızlar. 
 n. (f108a/11), (f111a/10) 
 [=2] 
nüdemå (A) Nedimler, yakın dostlar. 
 n.+sı (f116a/2) 
 [=1] 
nüf¥s (A) Canlar, ruhlar. 
 n. (f109b/17), (f115a/14) 
 [=2] 
nümåyån (F) Görünme, meydanda olma. 
 n.+(nümayan+ol+) (f110b/6), 

(f111a/11) 
 [=2] 
nüm¥ne (F) İbret eseri, örnek. 
 n.+(nümune+ol+) (f113a/6) 
 [=1] 
oca¬lı¬ Osmanlı Devleti'nde sınırları 

koruması ve gerektiğinde orduya 
kuvvet göndermesi koşuluyla gelir ve 
ürününden faydalanması için bir 
kimseye verilen ve babadan oğula ya 
da aileye kalan toprak. 

 o. (f115a/1) 
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 [=1] 
o#ul Cinsiyeti erkek olan evlat. 
 o.+ı(o#l) (f115a/7), (f115b/7) 
 o.+ına(o#l) (f116a/8) 
 o.+umdur(o#l+umdur) (f111a/14) 
 o.+una(o#l) (f120b/5) 
 [=5] 
o¬u- Sesli olarak nağme ile söylemek. 
 o.-yup (f116a/6) 
 [=1] 
o¬un- Yazılı olan bir metni gözle takip etme. 
 o.-dukdan (f117b/18) 
 [=1] 
ol 1. İşaret sıfatı, o. (f111b/5) 2. Üçüncü 

teklik kişi zamiri, o. (f111b/5) 
 o. (f107b/1), (f107b/3), (f107b/6), 

(f108a/9), (f108b/13), (f108b/3), 
(f108b/5), (f109b/11), (f109b/13), 
(f109b/7), (f109b/8), (f110a/15), 
(f110a/18), (f110b/11), (f110b/3), 
(f110b/7), (f110b/8), (f110b/9), 
(f111a/2), (f111a/3), (f111b/1), 
(f111b/5), (f111b/5), (f111b/7), 
(f111b/8), (f112a/18), (f112a/19), 
(f112a/21), (f112a/3), (f112b/21), 
(f112b/7), (f113a/14), (f113a/4), 
(f113b/4), (f114a/1), (f114a/13), 
(f114b/13), (f114b/15), (f115a/20), 
(f115a/3), (f115b/13), (f115b/6), 
(f116a/12), (f116a/12), (f116a/13), 
(f116a/2), (f116a/21), (f116a/4), 
(f116a/8), (f117a/18), (f117a/21), 
(f117a/5), (f117a/5), (f117b/16), 
(f118a/6), (f119a/11), (f119a/20), 
(f119b/14), (f119b/15), (f119b/16), 
(f119b/16), (f120a/10), (f120a/10), 
(f120a/12), (f120a/18), (f120a/6), 
(f120a/7), (f120b/10), (f120b/11), 
(f120b/13), (f120b/14), (f120b/15), 
(f120b/6), (f120b/8), (f120b/9), 
(f121b/1) 

 [=76] 
ol- Yardımcı fiil. Adlarla birlikte geçişsiz 

çatılı birleşik fiiller yapar. 
 o.-la(bergeşte+hal+ol+) (f109a/19) 

o.-a(kebab+ol+) (f108b/16) 
 o.-a(mukadder+ol+) (f112a/3) 
 o.-a(münharif+ol+) (f108b/7) 
 o.-a(perişan+ol+) (f108b/11) 
 o.-a(piraye+ol+) (f107b/4) 
 o.-a(ziver+ol+) (f107b/9) 
 o.-alı(ser+gerdan+ol+) (f109a/20) 

 o.-an (f111a/18), (f111a/5), 
(f112b/6), (f113a/16), (f115b/16), 
(f115b/3), (f116a/2), (f117b/1), 
(f117b/2), (f118a/8), (f119b/20), 
(f119b/4), (f120a/15), (f120a/3) 

 o.-an(alude+ol+) (f114a/12) 
 o.-an(bala+nişin+ol+) (f108a/10) 
 o.-an(bigane+ol+) (f110b/4) 
 o.-an(bina+guş+ol+) (f115a/20) 
 o.-an(bina+kerde+ol+) (f112a/21) 
 o.-an(büride+ol+) (f119a/15) 
 o.-an(cuşan+ol+) (f112b/20) 
 o.-an(enduhte+ol+) (f112b/14) 
 o.-an(ferman+ol+) (f112b/8) 
 o.-an(hakim+ol+) (f115a/2) 
 o.-an(hatırda+ol+) (f121a/17) 
 o.-an(hayr+hvahı+ol+) (f109a/6) 
 o.-an(hedef+ol+) (f115a/4) 
 o.-an(hem+rah+ol+) (f115a/13) 
 o.-an(kabza+ol+) (f112b/9) 
 o.-an(küşte+ol+) (f115a/21), 

(f116a/19) 
 o.-an(lazım+ol+) (f117b/21) 
 o.-an(mesned+nişin+ol+) (f114a/21) 
 o.-an(mesned-ara+ol+) (f116b/16) 
 o.-an(mestur+ol+) (f121a/2) 
 o.-an(meşhur+ol+) (f119b/9) 
 o.-an(mukteda+ol+) (f113a/13) 
 o.-an(müctemi+ol+) (f115a/12) 
 o.-an(mülhak+ol+) (f109a/7) 
 o.-an(namına+ol+) (f109a/3) 
 o.-an(Nemrud+perest+ol+) (f111b/13) 
 o.-an(perde+nişin+ol+) (f115a/16), 

(f115b/17), (f118a/20) 
 o.-an(perverde+ol+) (f115a/17) 
 o.-an(piraye+ol+) (f109b/12) 
 o.-an(sadr+nişin+ol+) (f108a/11) 
 o.-an(ser+firazan+ol+) (f113b/17) 
 o.-an(serir+efruz+ol+) (f117b/5) 
 o.-an(şad+ü+handan+ol+) (f119b/18) 
 o.-an(tac+bahş+ol+) (f107b/3) 
 o.-an(üftade+ol+) (f109b/10) 
 o.-ana(ehl+ol+) (f121a/6) 
 o.-anı(karar+dade+ol+) (f114a/18) 
 o.-anı(lazım+ol+) (f118b/10) 
 o.-anlar(dahil+ol+) (f112b/12) 
 o.-anlar(merkuz+ol+) (f109a/2) 
 o.-anlar(yezid+perest+ol+) 

(f115a/19) 
 o.-anlara(müşkil+küşa+ol+) 

(f114b/21) 
 o.-anlardan(rakib+ol+) (f110a/9) 
 o.-arak(hıraman+ol+) (f108a/7) 
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 o.-arak(muin+ü+zahir+ol+) (f109a/4) 
 o.-aydı(fari#+ol+) (f120b/2) 
 o.-aydı(muattar+itmek+ol+) 

(f109a/13) 
 o.-aydı(vad+it+ol+) (f119b/3) 
 o.-aydım(nail+ol+) (f107b/19) 
 o.-dı(harab+u+yebab+ol+) (f109a/17) 
 o.-dı(tamam+ol+) (f108a/1) 
 o.-dılar(mühtedi+ol+) (f107b/8) 
 o.-du(hamir+ol+) (f112b/2) 
 o.-du(münhezim+ol+) (f120a/1) 
 o.-du(münkatı+ol+) (f110b/3) 
 o.-du(mürtefi+ol+) (f114b/12) 
 o.-du(na+bud+ol+) (f119b/8) 
 o.-duguña(sadır+ol+) (f118b/13) 
 o.-du#u(sermaye+menşur+ol+) 

(f108b/13) 
 o.-du#un(ne+ol+) (f121b/3) 
 o.-du#undan(alef+ol+) (f114b/10) 
 o.-du#undan(cimal+ol+) (f115b/2) 
 o.-

du#undan(mütebeddil+ve+mühan+ol+
) (f115a/9) 

 o.-du#undan(nümayan+ol+) 
(f111a/11) 

 o.-du#undan(pay+mal+ol+) (f115b/2) 
 o.-du#undan(şer+ü+şürur+ol+) 

(f115b/9) 
 o.-dukda(hakister+ol+) (f111a/5) 
 o.-dukda(mesned+ara+ol+) 

(f110b/14) 
 o.-dukda(müsellem+ol+) (f109b/19), 

(f116b/18) 
 o.-dukda(müşerref+ol+) (f114a/21), 

(f119b/19) 
 o.-dukda(müyesser+ol+) (f117a/3) 
 o.-dukda(müzeyyen+ol+) (f114b/7) 
 o.-dukda(ravza+ol+) (f111a/21) 
 o.-dukda(sadr+nişin+ol+) (f116a/20) 
 o.-dukda(ser+efraz+ol+) (f110a/12), 

(f112a/10) 
 o.-dukda+mı (f115b/3) 
 o.-dukda+mı(hem+reng+ol+) 

(f115a/6) 
 o.-dukda+mı(ibret+nüma+ol+) 

(f111a/6) 
 o.-dukda+mı(nahl+ol+) (f112b/20) 
 o.-dukda+mı(nümune+ol+) (f113a/6) 
 o.-dukda+mı(şafak+gun+ol+) 

(f112b/4) 
 o.-dukdan(dahil+ol+) (f112b/18) 
 o.-dukdan(hak+ü+helak+ol+) 

(f112a/7) 

 o.-dukdan(hıfz+ol+) (f117a/17) 
 o.-dukdan(maktul+ol+) (f111a/16) 
 o.-dukdan(pay+mal+ol+) (f119a/9) 
 o.-dukları(rayet+ol+) (f112b/7) 
 o.-duklarında(muntazır+ol+) 

(f110b/5) 
 o.-duklarında+mı (f114a/6) 
 o.-dular (f118a/15) 
 o.-dular(çare+cu+ol+) (f110b/4) 
 o.-dular(hidmet+kar+ol+) (f120a/5) 
 o.-dular(müteveccih+ol+) (f110b/7) 
 o.-dular(perran+ol+) (f110b/10) 
 o.-ıcak(mukarrer+ol+) (f114a/16) 
 o.-madı(malum+ol+) (f121b/1) 
 o.-madı(mecal+ol+) (f120b/14) 
 o.-madı#ı(makule+ol+) (f119a/2) 
 o.-madılar(kadir+ol+) (f110a/18) 
 o.-ma#a (f113a/10) 
 o.-ma#a(sirab+ol+) (f116b/6) 
 o.-ma#ı(ferman+ol+) (f117b/15) 
 o.-ma#ın(bais+ol+) (f111b/11) 
 o.-ma#ın(melal+ol+) (f114b/13) 
 o.-ma#ın(mümtaz+ol+) (f110a/13) 
 o.-ma#ın(ser+efraz+ol+) (f120b/4) 
 o.-ma#la (f109b/8), (f110a/6), 

(f110b/15), (f110b/2), (f113b/11), 
(f113b/2), (f120b/2) 

 o.-ma#la(alem+ifraz+ol+) (f113b/2) 
 o.-ma#la(berhem+zede+ol+) 

(f115a/18) 
 o.-ma#la(#addar+ol+) (f116a/16) 
 o.-ma#la(hun+efşan+ol+) (f113b/8) 
 o.-ma#la(müeddi+ol+) (f109a/2), 

(f113a/10) 
 o.-ma#la(pay+mal+ol+) (f109a/8) 
 o.-ma#la(sebab+ol+) (f117b/9) 
 o.-ma#la(sedid+ü+muhkem+ol+) 

(f120b/12) 
 o.-ma#la(ser+mest+ol+) (f112b/6) 
 o.-ma#la(tabi+ol+) (f116b/20) 
 o.-ma#la(tak+ol+) (f110a/7) 
 o.-mak(a#uşte+ol+) (f119a/6) 
 o.-mak(ahz+ol+) (f114a/16) 
 o.-mak(cem+ol+) (f112a/19) 
 o.-mak(esir+ol+) (f118a/13) 
 o.-mak(lal+gun+ol+) (f119a/7) 
 o.-mak(menba+ol+) (f110b/6) 
 o.-mak(pay+mal+ol+) (f116b/6) 
 o.-makda(dahil+ol+) (f116b/3) 
 o.-makdan (f118a/13) 
 o.-makdan(ferman+ber+ol+) 

(f116b/6) 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
187 

 

 o.-makdır(mıntıka+bend+ol+) 
(f118a/19) 

 o.-mamak(terk+ol+) (f108b/20) 
 o.-mamış(asude+hal+ol+) (f114a/10) 
 o.-ması(murabba+nişin+ol+) 

(f112a/15) 
 o.-masına(alef+ol+) (f120a/6) 
 o.-masını (f112a/16) 
 o.-mayıcak(tabi+ve+ferman+ber+ol+) 

(f109a/9) 
 o.-mayup(faide+mend+ol+) (f111b/7) 
 o.-mayup(guşe+nişin+ol+) (f114a/5) 
 o.-mayup(mühtedi+ol+) (f113b/11) 
 o.-mayup(müstakimü+ol+) (f108b/7) 
 o.-maz(rahne+gir+ol+) (f121a/14) 
 o.-mış(safa+bahş+u+alem+gir+ol+) 

(f112a/14) 
 o.-muş(gülab+efşan+ol+) (f117a/9) 
 o.-muşdur(mamur+u+abadan+ol+) 

(f109b/1) 
 o.-muşdur(ser+efraz+ol+) (f121a/10) 
 o.-muşdur(suzan+u+perişan+ol+) 

(f109a/9) 
 o.-sa (f112a/2) 
 o.-sañ(#ılal+it+ol+) (f119a/4) 
 o.-sun(ases+ol+) (f119b/6) 
 o.-sun(keskin+ol+) (f115b/19) 
 o.-sun(nisar+ı+ol+) (f107b/7) 
 o.-sun(taravet+bahş+ol+) (f107b/2) 
 o.-unca+mı(kuşe+nişin+ol+) 

(f109b/5) 
 o.-undu(isar+ol+) (f108b/6) 
 o.-up (f108a/11), (f109a/16), 

(f112b/14), (f113b/6), (f118b/6), 
(f120a/17) 

 o.-up(alamet+ol+) (f112a/17) 
 o.-up(alem+efraz+ol+) (f111b/22) 
 o.-up(arak+riz+ol+) (f115b/12) 
 o.-up(asude+ol+) (f109a/18) 
 o.-up(bergeşte+hal+ol+) (f109b/3) 
 o.-up(bidar+ol+) (f112a/1) 
 o.-up(büt+perest+ol+) (f110a/4) 
 o.-up(cem+ol+) (f109a/4), (f113a/1), 

(f113b/20), (f114b/1), (f118b/12) 
 o.-up(çak+ol+) (f120a/13) 
 o.-up(der+kar+ol+) (f109b/9) 
 o.-up(diger+gun+ol+) (f109b/11) 
 o.-up(evkar+ol+) (f114a/15) 
 o.-up(facir+ol+) (f110a/14) 
 o.-up(fesadi+ol+) (f120b/19) 
 o.-up(gevher+keş+ol+) (f107b/13) 
 o.-up(girih+güşa+ol+) (f118b/21) 
 o.-up(girizan+ol+) (f111b/6) 

 o.-up(guş+hıraş+ol+) (f113a/15) 
 o.-up(guş+ol+) (f108b/2) 
 o.-up(#ark+ol+) (f118b/3) 
 o.-up(#azab+nak+ol+) (f116a/9) 
 o.-up(#unude+ol+) (f108a/5) 
 o.-up(harab+u+yebab+ol+) (f119a/11) 
 o.-up(hıraman+ol+) (f116b/8) 
 o.-up(itmam+ol+) (f112a/13) 
 o.-up(kaviül+kalb+ol+) (f119a/3) 
 o.-up(kemer+bend+ol+) (f114a/8) 
 o.-up(küşte+ol+) (f117a/2), 

(f119a/13) 
 o.-up(lami+ol+) (f108a/6) 
 o.-up(mercan+riz+ol+) (f112b/10) 
 o.-up(meyus+ol+) (f110a/18) 
 o.-up(mukarrir+ol+) (f119b/10) 
 o.-up(munkarız+ol+) (f109a/6) 
 o.-up(munkatı+ol) (f109b/12) 
 o.-up(musadif+ol+) (f116b/3) 
 o.-up(musallat+ol+) (f111b/14) 
 o.-up(müctemi+ol+) (f109b/20) 
 o.-up(mürted+ol+) (f113b/17) 
 o.-up(mütemadi+ol+) (f116b/2) 
 o.-up(müteveccih+ol+) (f118a/8) 
 o.-up(nakş+ol+) (f119a/18) 
 o.-up(nümayan+ol+) (f110b/6) 
 o.-up(rayet+efruz+ol+) (f115b/2) 
 o.-up(rencide+hatır+ol+) (f117a/20) 
 o.-up(saf+ara+ol+) (f111b/4) 
 o.-up(ser+nigun+ol+) (f111a/10) 
 o.-up(seyr+ab+ol+) (f114b/11) 
 o.-up(sürbe+sürbe+ol+) (f109a/3) 
 o.-up(süvar+ol+) (f119b/12) 
 o.-up(şerare+feşan+ol+) (f109b/21) 
 o.-up(şerer+feşan+ol+) (f113b/6) 
 o.-up(teng+ü+tar+ol+) (f111b/17) 
 o.-up(tume+ol+) (f112b/19) 
 o.-ur(ihtilal+pezir+ol+) (f108b/8) 
 o.-ur(kabil+ol+) (f109a/10) 
 o.-ur(münfehim+ol+) (f109a/15) 
 o.-ur(nice+ol+) (f109a/12) 
 o.-urdu(mahzuz+ve+mesrur+ol+) 

(f119b/17) 
 o.-urken(safa+bahş+ol+) (f114a/11) 
 o.-urlar(nail+ol+) (f112b/12) 
 o.-urlar(şirin+mezak+ol+) (f108b/6) 
 o.-urlardı(mani+ol+) (f119a/5) 
 [=261] 
olun- Yardımcı fiil. Adlarla birlikte edilgen 

çatılı birleşik fiiller yapar. 
 o.-a(siyaset+olun+) (f117a/18) 
 o.-acak(ıtlak+olun+) (f113a/3) 
 o.-acak(tevcih+olun+) (f121a/7) 
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 o.-an(zikr+olun+) (f121b/11) 
 o.-ca(sakıt+olun+) (f117a/6) 
 o.-caya(hıraman+olun+) (f117b/3) 
 o.-caya(yek+ta+olun+) (f114a/8) 
 o.-du(tayy+olun+) (f114b/13) 
 o.-du#u(rivayet+olun+) (f114b/16) 
 o.-du#u(tevcih+ol+) (f114a/8) 
 o.-dukda(isdar+olun+) (f119a/7) 
 o.-dukda(sual+olun+) (f117a/4) 
 o.-dukda(teslim+olun+) (f110a/3) 
 o.-dukdan(perişan+olun+) (f117a/9) 
 o.-dukdan(tasarruf+olun+) 

(f119a/12) 
 o.-madan(akd+olun+) (f117a/2) 
 o.-ma#la(cefa+olun+) (f119b/20) 
 o.-ma#la(zikr+olun+) (f121a/21) 
 o.-mak(ikdam+olun+) (f117a/18) 
 o.-mayup(istifa+olun+) (f121a/21) 
 o.-muş(bina+olun+) (f119b/12) 
 o.-muşdur(vaz+olun+) (f121a/14) 
 o.-sun(katl+olun+) (f111a/17), 

(f119b/6) 
 o.-up(ihtiyar+ol+) (f108b/20) 
 o.-up(ihzar+olun+) (f117a/5) 
 o.-up(katl+olun+) (f111a/19) 
 o.-up(kayd+olun+) (f117a/17) 
 o.-up(muhasara+olun+) (f114b/2) 
 o.-up(ser+a#az+olun+) (f116b/1) 
 o.-ur(ferman+olun+) (f121b/14) 
 o.-ur(katl+olun+) (f115b/6) 
 o.-ur(rica+olun+) (f121b/2) 
 [=33] 
on Dokuzdan sonra on birden önce gelen sayı. 
 o. (f110b/16), (f110b/18), (f112a/4), 

(f114a/15), (f114a/2), (f115b/6) 
 [=6] 
‘O§mån bin ‘Affån (A) Hz. Muhammed'in 

ölümünden sonra gelen üçüncü halife 
Hz.Osman. 

 o. (f114a/20) 
 [=1] 
‘O§mån™ (A) Osmanlı Devleti padişahları 
 o. (f109a/8), (f117b/6), (f121a/13) 
 [=3] 
‘O§måniyye (A) Osmanlı Devleti ile ilgili. 
 o. (aliyye+i+osmaniyye) (f121a/9) 
 o.+yi (f109a/11) 
 [=2] 
ota# Büyük çadır. 
 o.+a (f118b/8) 
 o.+ına (f118b/18) 
 [=2] 
otur- Yerleşmek. 

 o.-dum (f108a/10) 
 o.-up (f119a/5) 
 [=2] 
oynat- Oynatmak. 
 o.-ma#la(baş+u+can+oynat+) 

(f109a/6) 
 [=1] 
‘ömr (A) Yaşama ya da var olma süresi, 

hayat. 
 ö. (f112b/10) 
 ö.+ini (f121b/9) 
 ö.+ün (f119b/7) 
 [=3] 
‘Ömr bin ‘Abdu'l-‘az™z (A) Emevi 

halifelerinin sekizincisi ve Mervan'ın 
torunudur. 

 ö.+den (f115b/7) 
 [=1] 
‘Ömr bin el-Øa††åb (A) Hz. Muhammed'in 

ölümünden sonra gelen ikinci halife 
Hz. Ömer. 

 ö. (f114a/12), (f114a/7), (f114a/13) 
 [=3] 
öñ 1. Görünen ileri taraf. (f118b/19) 2. Bir 

kimsenin gözünün baktığı yakın yer. 
(f118b/14) 

 ö.+ünde (f118b/14) 
 ö.+ünden (f116b/17) 
 ö.+üne (f118b/19) 
 ö.+üne(öñüne+al+) (f118b/4) 
 ö.+üñe(önüñe+düş+) (f119b/13) 
 [=5] 
öp- Dudaklarıyla bir şeye değdirmek. 
 ö.-üp (f120a/21) 
 [=1] 
ötri +den dolayı, +in yüzünden anlamında 

edat. 
 ö. (f113b/7) 
 [=1] 
pådişåh (F) Osmanlı Devleti'nde 

hükümdarlara verilen unvan, sultan. 
 p. (f107b/1), (f107b/13), (f108a/16), 

(f108a/21), (f108b/13), (f108b/4), 
(f109a/13), (f109a/15), (f109a/20), 
(f109a/21), (f113b/1), (f116a/14), 
(f120b/20), (f121a/11), (f121a/16), 
(f121a/20), (f121a/4) 

 p.+a (f118a/12) 
 p.+ım (f118a/7), (f118b/9) 
 p.+ımız (f108b/1), (f108b/5), 

(f108b/9), (f115b/4) 
 p.+lar (f108b/6) 
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 p.+lara (f108b/13), (f108b/8), 
(f117b/21) 

 p.+larımız (f116b/16), (f117a/13), 
(f117b/5) 

 p.+larıñ (f121a/3) 
 [=32] 
pådişåhån (F) Padişahlar, hükümdarlar. 
 p. (f109a/16) 
 [=1] 
pådişåh™ (F) Padişahla ilgili, padişaha ait. 
 p. (f107b/19), (f119b/19) 
 p.+yi (f109a/7) 
 [=3] 
påk (F) Temiz. 
 p. (f117b/12) 
 p.+ini (f116b/9) 
 [=2] 
påk™ze (F) Latif, güzel. 
 p. (f120a/17) 
 [=1] 
påre (F) Parça. 
 p.+(pare+pare+eyle+) (f116a/10), 

(f116a/10), (f116a/14), (f116a/14) 
 [=4] 
påy-mål (F) Ayaklar altına alınmış, 

çiğnenmiş. 
 p.+(pay+mal+it+) (f113b/5) 
 p.+(pay+mal+itdir+) (f119b/1) 
 p.+(pay+mal+ol+) (f109a/8), 

(f116b/6), (f119a/9) 
 p.+(paymal+ol+) (f115b/2) 
 [=6] 
påye (F) Rütbe, mertebe. 
 p. (f117a/16), (f121b/16) 
 [=2] 
pehin-deşt (F) Geniş sahra, çöl. 
 p. (f109b/10) 
 [=1] 
pehlevån (F) İri yapılı, kuvvetli kimse, cesur, 

yiğit. 
 p. (f110b/18) 
 p.+ları (f114a/3) 
 [=2] 
pel™d (F) Murdar, alçak kimse. 
 p. (f110a/14), (f110b/10), (f115a/7) 
 p.+iñ (f115b/7) 
 [=4] 
penåh (F) Sığınacak yer, melce. 
 p. (f109a/14) 
 p.+(penah+getir+) (f112b/13) 
 [=2] 
pençe (F) El ayası ve el parmaklarının iç 

tarafının bütünü. 

 p. (f112a/6), (f113b/14) 
 p.+leri (f113b/14) 
 [=3] 
perde (F) 1. Bir şeyin doğrudan duyulmasını 

engelleyen. (f108a/4) 2. Koruyucu 
zar. (f111b/10), 

 p. (f108a/4), (f111b/10), (f112b/13) 
 p.+sine (f120b/6) 
 [=4] 
perde-niş™n (F) Perde arkasına oturan, 

evinden çıkmayan temiz, namuslu 
kimse. 

 p. (f111a/18), (f111a/7), (f115a/16) 
 p.+(perde+nişin+ol+) (f115b/17), 

(f118a/20) 
 [=5] 
per™şån (F) Dağınık, düzensiz, karmakarışık. 
 p. (f108a/1), (f108a/3), (f108b/9) 
 p.+(perişan+ol+) (f108b/11) 
 p.+(perişan+olun+) (f117a/9) 
 p.+(suzan+u+perişan+ol+) (f109a/8) 
 [=6] 
perrån (F) Uçan, uçucu. 
 p.+(perran+ol+) (f110b/10) 
 [=1] 
pertåb (F) Atılma, sıçrama. 
 p.+(pertab+it+) (f110a/19) 
 [=1] 
pertev (F) Işık, parlaklık. 
 p. (f111b/18) 
 [=1] 
perverde (F) Beslenmiş, büyütülmüş. 
 p. (f111b/21), (f119a/20) 
 p.+(perverde+ol+) (f115a/17) 
 [=3] 
Perverdigår (F) Bütün yaratıkları besleyen ve 

yetiştiren Allah. 
 p. (f111b/22) 
 [=1] 
peşk™r (F) Yemek yerden dizlerin üstüne 

örtülen örtü, peçete. 
 p. (f118b/19) 
 [=1] 
peşşe (F) Sivrisinek. 
 p. (f111b/14), (f111b/2), (f111b/5), 

(f111b/7) 
 [=4] 
peşşe-küşte (F) Sivrisinek tarafından 

öldürülen. 
 p.+lerinden (f111b/15) 
 [=1] 
peydå (F) Meydana getirme. 
 p.+(peyda+it+) (f118a/18) 
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 [=1] 
pey#åm-ber (F) Allah tarafından emirlerini 

kullarına bildirmekle görevli kimse, 
Tanrı elçisi, resul, nebi. 

 p. (f110b/14), (f110b/19), (f112b/6), 
(f113b/1) 

 [=4] 
p™l-ten (F) İri vücutlu, pehlivan yapılı kimse. 
 p. (f119b/15) 
 [=1] 
piråman (F) Çevre, taraf. 
 p. (f113a/3) 
 [=1] 
piråste (F) Süslenmiş, donatılmış. 
 p.+(piraste+it+) (f119b/7) 
 [=1] 
piråye (F) Süs, ziynet. 
 p.+(piraye+it+) (f112b/7) 
 p.+(piraye+ol+) (f107b/4), 

(f109b/11) 
 [=3] 
p™ş-gåh (F) Ön, huzur. 
 p. (f118b/8) 
 [=1] 
p™ş-keş-firåş (F) Hediye olsun diye yatağa 

yatırmak. 
 p.+(piş+keş+firaş+eyle+) (f120b/6) 
 [=1] 
p™şe (F) Huy, âdet. 
 p. (f113b/21) 
 [=1] 
piş™n (F) Önceki, evvelki. 
 p. (f109a/16), (f119a/18) 
 [=2] 
pür-åteş-påre (F) Ateş parçasıyla dolu, yakıcı 
 p. (f110b/8) 
 [=1] 
pür-çeşme (F) (Bir şeyle) dolu çeşme. 
 p. (f108b/13) 
 [=1] 
pür-‘iber (F) İbretlerle dolu. 
 p.+ıñ (f121b/12) 
 [=1] 
pür-levm (F) Çok alçak, en aşağı. 
 p.+ine (f112a/18) 
 [=1] 
pür-şük¥h (F) Haşmetli, azametli. 
 p. (f118b/6) 
 [=1] 
püşte (F) Tepe, yığın. 
 p. (f111b/15) 
 [=1] 
püşte-gåh (F) Tepelik yer. 

 p.+ına (f115a/21) 
 [=1] 
Rabb (A) Bütün mahlûkları yetiştiren, 

kayıran Allah. 
 r. (f116a/14) 
 r.+iñe (f116a/13) 
 [=2] 
Rabbü'l-‘ålem™n (A) Bütün âlemlerin sahibi 

ve efendisi olan Allah. 
 r. (f109b/4), (f111b/17), (f120a/6), 

(f121a/4) 
 r.+e (f115b/14) 
 [=5] 
Rabbü'l-erbåb (A) Bütün esmanın kaynağı, 

ilk zuhûrun mazharı olan ve rububiyet 
kendisine mahsus bulunan Allah. 

 r. (f108b/15), (f116a/10) 
 [=2] 
rab† (A) Bağlama, iliştirme. 
 r. (f109a/10), (f109a/12) 
 [=2] 
råfı¯™ (A) Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. 

Osman'ın hilafetlerini reddeden Şiiî 
fırkası. 

 r. (f117b/9) 
 [=1] 
raf≥ (A) Dini terkeden, dinden dönen. 
 r. (f108b/17) 
 [=1] 
rå# (F) Güllük, gülistanlık bahçe. 
 r. (f113a/4) 
 [=1] 
råh (F) Yol. 
 r. (f107b/8) 
 [=1] 
råπat (A) Üzüntüsüz, sıkıntısız olma durumu, 

huzur. 
 r. (f111b/9), (f114b/8) 
 r.+a (f111b/11) 
 r.+ı (f117b/4) 
 [=4] 
raπm (A) 1. Kadındaki döl yatağı. 

(f111a/17) 2. Acımak. (f119b/2) 
 r. (f111a/7) 
 r.+(rahm+it+) (f119b/2) 
 r.+i (f111a/18) 
 r.+indeki (f111a/17) 
 [=4] 
raπmet (A) Bereket, bolluk. 
 r. (baran+ı+rahmet) (f110b/6) 
 [=1] 
raøne (F) Gedik, yarık. 
 r. (f111a/13) 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
191 

 

 [=1] 
raøne-g™r (F) Zarar getiren. 
 r.+(rahne+gir+ol+) (f121a/14) 
 [=1] 
ra‘iyyet (A) Bir hükümdarın yönetimi altında 

olan. 
 r. (f109a/10), (f109a/12), 

(f109a/17) 
 [=3] 
råkib (A) Binici. 
 r.+(rakib+ol+) (f110a/9) 
 [=1] 
ra¬æ (A) Dans, oyun. 
 r.+a (f111b/8) 
 [=1] 
ra¬æ-künån (F) Raks eden, oynayan. 
 r. (f110b/7) 
 [=1] 
råst (F) Rastlama, tesadüf. 
 r.+(rast+gel+) (f108a/6) 
 r. + (rast-gel-) (f108a/1) 
 [=2] 
rav≥a (A) Cennet. 
 r. (f114b/1), (f115b/16), (f116b/8), 

(f117b/3) 
 r.+(ravza+ol+) (f111a/21) 
 [=5] 
råyåt (A) Sancaklar, bayraklar. 
 r. (f114a/9) 
 [=1] 
råyet (A) Sancak, bayrak. 
 r. (f108b/18), (f109a/4) 
 r.+(rayet+ol+) (f112b/7) 
 [=3] 
råyet-efr¥z (F) Sancağı yükselten. 
 r.+(rayet+efruz+ol+) (f115b/1) 
 [=1] 
rå≥ı (A) Kabul eden, rıza gösteren. 
 r.+(razı+it+) (f117b/11) 
 [=1] 
re‘åyå (A) Bir hükümdarın yönetimi altında 

bulunan ve vergi veren halk. 
 r. (f108b/9), (f109a/1), (f109a/8) 
 r.+nıñ (f121a/2) 
 [=4] 
reb‘ (A) Mahal, yerleşim yeri. 
 r. (f117a/10) 
 [=1] 
recå (A) Ümit, emel. 
 r.+sına (f110b/5) 
 [=1] 
ref‘ (A) Yükseltme. 
 r.+(ref+eyle+) (f113a/13) 

 [=1] 
ref™¬ (A) Yol arkadaşı, yoldaş. 
 r.+leri (f118b/13) 
 [=1] 
rehber (F) Yol gösteren, kılavuz. 
 r. (f114a/9) 
 [=1] 
rek‘at (A) Namazda kıyam, rüku ve iki defa 

secdeden meydana gelen bölüm. 
 r.+da (f116a/5) 
 [=1] 
rem™m (A) (Kemik için) Çürümek 
 r. (f110a/10) 
 [=1] 
remmål (A) Remil yoluyla, nokta ve çizgilere 

bakarak gelecekten haber veren. 
 r.+e (f110a/10) 
 [=1] 
renc™de-øå†ır (F) Gönlü kırılmış. 
 r.+(rencide+hatır+ol+) (f117a/20) 
 [=1] 
renk (F) Işığın gözde yaptığı etki sonucu 

meydana gelen duyum. 
 r.+lere (f111a/2) 
 [=1] 
resm (A) Bir insanın derisine yazılan yazı. 
 r. (f117b/19) 
 [=1] 
res¥l (A) Peygamber, nebi. 
 r. (f114b/16), (f115b/14), 

(f115b/16) 
 [=3] 
Res¥lullåh (A) Allah'ın elçisi, Hz. 

Muhammed. 
 r.+a (f115b/9) 
 r.+dan (f115a/13), (f115a/5) 
 r.+ı (f115b/16) 
 [=3] 
Res¥llullåhi (A) Hz. Muhammed'e bağlı 

olanlar. 
 r.+den (f114b/9) 
 [=1] 
reşπa (A) Sızma, sızıntı. 
 r. (f110b/5) 
 [=1] 
reşπåt (A) Damlalar. 
 r. (f116b/5) 
 [=1] 
revå (F) Lâyık, uygun. 
 r. (f117b/15), (f112b/8) 
 r.+(reva+gör+) (f117b/2) 
 [=3] 
revåc (A) İtibar, değer. 
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 r. (f120a/16) 
 [=1] 
Reybü'l-men¥n (A) Zamanın sıkıntı veren, 

üzücü olayları. 
 r. (f117a/2) 
 [=1] 
rezelle (A) İnşaat işçisi.? 
 r. (f112a/12) 
 [=1] 
ri‘åyet (A) Uyma, itaat. 
 r. (f121a/14), (f121a/9) 
 r.+(riayet+it+) (f121a/11) 
 [=3] 
rib¬a (A) Kement, ilmik. 
 r. (f112b/6), (f112b/7) 
 [=2] 
ricå (A) Dilek, istek. 
 r.+(rica+it+) (f116b/10) 
 r.+(rica+olun+) (f121b/2) 
 r.+sıyla (f114b/16) 
 [=3] 
ricål (A) İleri gelenler. 
 r. (f120a/3) 
 [=1] 
rikåb (A) Üzengi. 
 r. (f117b/14) 
 r.+ına (f107b/18) 
 [=2] 
risålet (A) Peygamberlik. 
 r. (f110a/3) 
 r.+i (f113a/7) 
 [=2] 
rivåyet (A) Bir haberi, söz ya da olayı 

nakletme, anlatma. 
 r. (f112b/17), (f114b/2) 
 r.+(rivayet+olun+) (f114b/16) 
 [=3] 
r¥ (F) Yüz. 
 r. (f108b/2), (f110a/20), (f112b/3), 

(f113a/9), (f114b/7), (f118b/10), 
(f121b/5) 

 [=8] 
r¥-yı ‘ålem (F) Yeryüzü, dünya. 
 r. (f113b/10) 
 r.+de (f110a/9) 
 [=2] 
r¥-yı zem™n (F) Yeryüzü, dünya. 
 r. (f107b/13), (f108b/1), (f109b/11), 

(f110a/10), (f111b/15), (f112a/8), 
(f114a/19), (f119a/15) 

 r.+de (f108b/21), (f111a/17) 
 r.+e (f114a/3) 

 r.+i (f107b/2), (f110a/1), (f111a/8), 
(f116a/16) 

 [=15] 
rub‘ (A) Dörtte bir.  
 r. (f111b/13) 
 [=1] 
r¥π  (A) Hayat cevheri, can. 
 r. (f108a/5) 
 [=1] 
r¥π-baøş (A) Ruh bağışlayan. 
 r. (f113a/6) 
 [=1] 
ruøsår (F) Yanak, yüz. 
 r. (f108b/10) 
 r.+ına (f117a/9) 
 [=2] 
R¥πu'llåh (A) Hz. İsa. 
 r.+a (f113a/11) 
 r.+ı (f113a/12) 
 [=2] 
R¥m Bizans İmparatorluğu. 
 r. (f117b/13) 
 [=1] 
ru‘¥net (A) Bönlük, ahmaklık. 
 r. (f112a/21) 
 [=1] 
r¥z (F) Gün. 
 r. (f111b/12), (f114b/1), (f115b/8) 
 [=3] 
r¥zgår (F) Yel. 
 r. (f112a/19) 
 [=1] 
r¥zigår (F) 1. Yel. (f116a/4) 2. Zaman. 

(f116a/5) 
 r. (f116a/4), (f119a/17) 
 r.+a (f116a/5) 
 [=3] 
rük¥‘ (A) Namazda elleri dizlere dayayıp 

vücudun belden yukarı kısmı yere 
gelecek biçimde eğilme. 

 r.+a (f116b/2) 
 [=1] 
rütbe (A) Derece, paye. 
 r. (f114b/6) 
 [=1] 
rü’us (A) Üst düzey görevlilerin dışındaki 

devlet memurlarının tayin işlemlerini 
gösteren resmî yazı. 

 r. (suret+i+ruus) (f117a/18)  
r. +e (defter+i+ruus) (f117a/17) 

 [=2] 
rü’usü'l-eşhåd (A) Padişah divanında bulunan 

üst düzey görevliler. 
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 r. (f119a/19) 
 [=1] 
sa‘åd (A) Kollar. 
 s. (f120a/19) 
 [=1] 
sa‘ådet (A) Mutlu olma, mesut yaşama. 
 s. (f107b/18), (f108a/6), (f108b/1), 

(f108b/13), (f109a/18), (f113a/8), 
(f113b/15) 

 s.+dir (f121b/17) 
 [=8] 
saådet-mend (F) Saadetli, mutlu. 
 s. (f115a/15) 
 [=1] 
sa‘åt (A) Zaman, an. 
 s.+den (f114a/8) 
 [=1] 
sabaπ (A) Günün başlangıcı, gündüzün ilk 

saatleri. 
 s. (f111b/12) 
 [=1] 
såbı¬a (A) Geçmişte olan şey. 
 s. (f119a/21) 
 [=1] 
§åbit-¬adem (F) Verdiği sözden dönmeyen, 

kararlı. 
 s. (f110b/21) 
 [=1] 
æaçıl- (A) Dağılmak, yayılmak. 
 s.-up(ateşler+saçıl+) (f111a/4) 
 [=1] 
æad-çendån (F) Yüzlerce kez. 
 s. (f113a/7) 
 [=1] 
æad-påre (F) Bin parça. 
 s.+(sad+pare+it+) (f113a/19), 

(f114b/19) 
 [=2] 
æadå¬at (A) Kendisine iyilik edene minnet ve 

şükran duygularıyla bağlılık 
gösterme. 

 s. (f113b/21) 
 [=1] 
æådır (A) Ortaya çıkmak, meydana gelmek. 
 s.+(sadır+ol+) (f118b/13) 
 [=1] 
æadr (A) Bir şeyin en yüksek yeri. 
 s. (f109b/18), (f113a/7), (f115a/8) 
 [=3] 
æadr-mesned (A) Başkanlığa yaslanan. 
 s. (f113b/16) 
 [=1] 

æadr-niş™n (F) Başta oturan, divana başkanlık 
eden. 

 s. (f112a/2), (f116a/8) 
 s.+(sadr+nişin+ol+) (f108a/11), 

(f116a/20) 
 [=4] 
æaff-årå (F) Katıldığı safları süsleyen. 
 s.+(saf+ara+ol+) (f111b/4) 
 [=1] 
æaff-ender-æaff (F) Saf safa, sıra sıra. 
 s. (f118b/4) 
 [=1] 
æafå (A) Eğlence, zevk. 
 s.+da (f120a/18) 
 s.+sından (f108b/3) 
 [=2] 
æafå-baøş (F) Safa ve neşe veren, huzur veren. 
 s. (f109a/13) 
 s.+(safa+bahş+ol+) (f114a/11) 
 s.+(safa+bahş+u+alem+gir+ol+) 

(f112a/13) 
 [=3] 
æaff-der (F) Düşman saflarını yarıp geçen 

kahraman. 
 s. (f110b/18), (f114b/15) 
 [=2] 
æaff-derån (F) Kahramanlar, yiğitler. 
 s. (f114a/1) 
 [=1] 
æaff-şiken (F) Düşman saflarını kıran, bozan. 
 s. (f110b/18) 
 [=1] 
såπa (A) Alan, meydan. 
 s. (f107b/10), (f110a/5), (f113b/20), 

(f114a/12) 
 [=4] 
æaπåif (A) Sayfalar. 
 s. (f114b/5) 
 [=1] 
æahbå (A) Şarap. 
 s. (f112b/6) 
 [=1] 
æåπib (A) Bir şeyi hükmü altına alıp gerektiği 

gibi kullanan kimse. 
 s. (f113b/1) 
 [=1] 
æåπib-¬ırån (A) Uğurlu olarak bilinen Zühre 

(Venüs) ve Müşteri (Jüpiter) 
yıldızlarınınaynı burç ve aynı 
derecede oldukları kutlu zamanda 
tahta çıkan çok başarılı hükümdar. 

 s. (f107b/13), (f108b/12), 
(f109a/10), (f121a/17), (f121a/19) 
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 [=5] 
æaπ™fe (A) Sayfa. 
 s. (f119a/17) 
 [=1] 
æaπ™πa (A) Gerçek, doğru. 
 s. (rivayet+i+sahiha) (f112b/17), 

(f114b/2) 
 [=2] 
såhire (A) Yeryüzü. 
 s. (f109b/5), (f112b/20) 
 [=2] 
æaπrå (A) Çöl. 
 s. (f109a/18), (f111b/19), 

(f112a/10), (f118a/16), (f120a/14) 
 [=5] 
så‘id (A) Kolun dirsekten bileğe kadar olan 

kısmı. 
 s. (f113b/18) 
 [=1] 
så’ir (A) Başka, diğer, öteki. 
 s. (f108a/8), (f108b/3), (f110a/13), 

(f114a/4), (f115b/1), (f118b/2) 
 s.+lerin (f118b/16) 
 [=7] 
så¬ (A) Baldır. 
 s. (f120a/18) 
 [=1] 
så¬ı† (A) Geçersiz ve önemsiz duruma 

gelmek. 
 s.+(akldan+sakıt+olun+) (f117a/6) 
 [=1] 
§a¬™l (A) Sıkıntı veren, bunaltıcı. 
 s.+(sakil+gel+) (f112a/16) 
 [=1] 
æa¬¬å (A) Su taşıyan. 
 s. (f110b/7) 
 [=1] 
æal- 1. Göndermek. (f114a/3) 2. Gürültü 

çıkarmak. (f111a/9) 
 s.-dı (f114a/3) 
 s.-ma#a(velvele+sal+) (f111a/9) 
 s.-up (f110a/20), (f111b/5) 
 [=4] 
æalåbet-me’åb (F) İnanç ve ahlâk 

üstünlüğünden doğan kuvvetin yeri, 
sığınağı. 

 s. (f114a/17) 
 [=1] 
æalåπ (A) Dinin yasakladığı şeylerden 

kaçınan. 
 s. (erbab+ı+salah) (f114a/11) 
 [=1] 

æalåvåt (A) Hz. Muhammed ve soyundan 
gelenlere salat eyle, onların şeref ve 
kadrini yücelt anlamına gelen 
dualardan her biri. 

 s. (f107b/6) 
 [=1] 
æalb (A) Çarmıha germe. 
 s. (f113a/17) 
 s. + (salb+it+) (f116b/9) 
 [=2] 
Æåliπ (A) Hz. Salih peygamber. 
 s. (f110b/14), (f110b/18), 

(f110b/19) 
 [=3] 
sal†anat (A) Hükümdarlık, sultanlık. 
 s. (f109a/11), (f114b/20), 

(f121a/10) 
 s.+a (f108b/15) 
 [=4] 
såmi‘a (A) İşitme gücü, duyma melekesi. 
 s. (f108b/4), (f116b/9) 
 [=2] 
æan- Sanmak, zannetmek. 
 s.-dıkları (f110b/8) 
 [=1] 
sanca¬  Gönderli bayrağın temsil ettiği askeri 

birlik. 
 s.+(sancak+kaldır+) (f114a/2) 
 [=1] 
æand¥¬ (A) Göğüs kafesi. 
 s. (f120a/10) 
 [=1] 
æand¥¬a (A) Mücevher sandığı.  
 s. (f112b/17) 
 [=1] 
æanem (A) Put. 
 s.+lerinden (f110b/5) 
 [=1] 
æanem-øåne (F) Puthane. 
 s.+ler (f110b/13) 
 [=1] 
§åniye (A) İkinci. 
 s.+de (f113a/4) 
 [=1] 
saña Sen zamirinin yönelme durumu. 
 s. (f117b/20), (f119b/3) 
 [=2] 
sar- Başına dolamak. 
 s.-up (f116a/4) 
 [=1] 
æarf (A) (Ömür için) Harcamak, tüketmek. 
 s.+(sarf+it+) (f121b/10) 
 [=1] 
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æar™π (A) Apaçık, aşikâr. 
 s.+ıñ (f114b/16) 
 [=1] 
æaræar (A) Şiddetli ve soğuk esen rüzgâr.  
 s. (f110b/8) 
 [=1] 
æayd (A) Avlamak. 
 s.+(sayd+it+) (f115a/3) 
 [=1] 
såye (F) gölge. 
 s. (f108b/18), (f109b/19) 
 [=2] 
såye-bån (F) gölgelik. 
 s. (f110a/5), (f114b/12) 
 [=1] 
såye-misål (F) Gölge gibi. 
 s. (f108a/9) 
 [=2] 
såye-niş™nån (F) Gölgede oturanlar. 
 s. (f115b/16) 
 [=1] 
sebbåb (A) Çok küfür eden. 
 s.+(sebab+ol+) (f117b/9) 
 [=1] 
sebb (A) Sövme, sövüp sayma. 
 s. (f115b/10) 
 s.+(sebb+ü+lan+it+) (f115b/11) 
 [=2] 
sebeb (A) Bir şeyin olmasına yol açan şey. 
 s. (f108b/8) 
 [=1] 
seb¬ (A) Önceden olma, evvelce geçme. 
 s. (f119b/3) 
 [=1] 
sebze (F) Yeşil. 
 s. (f108a/10) 
 [=1] 
seccåde (A) Üzerinde bir kişinin namaz 

kılacağı büyüklükteki halı, kilim vb. 
yaygı. 

 s. (f110a/20), (f115b/2), (f116a/4), 
(f121a/7) 

 [=4] 
Seccåø (A) Hz. Ebu Bekir zamanında ortaya 

çıkan yalancı kadın peygamber. 
 s. (f113b/19) 
 [=1] 
seçil- Ayrılmak. 
 s.-üp (f109a/2) 
 [=1] 
sedåd (A) Doğruluk, dürüstlük. 
 s.+dır (f108b/8) 
 [=1] 

sedd (A) Engel koyma, kapama. 
 s.+(sedd+eyle+) (f111b/7), (f120b/7) 
 [=2] 
sed™d (A) Doğru, mâkul. 
 s.+(sedid+ü+muhkem+ol+) 

(f120b/12) 
 [=1] 
sefå (A) Gönül şenliği, rahat, huzur. 
 s.+sı (f121a/18) 
 [=1] 
sefer (A) Savaş için yapılan yolculuk. 
 s. (f108b/20), (f109a/6) 
 [=2] 
seffåk (A) Kan dökmekten hoşlanan. 
 s. (f112b/9) 
 [=1] 
sef™ne (A) Gemi. 
 s. (f110a/9) 
 [=1] 
sefye (A) Müsrif. 
 s. (f108b/21) 
 [=1] 
seπer (A) Tan yerinin ağarmasından biraz 

önceki zaman. 
 s. (f114a/12) 
 [=1] 
sekiz Yediden sonra ve dokuzdan önceki sayı. 
 s. (f112b/18), (f116a/20), 

(f121a/12) 
 [=3] 
seksen Yetmiş dokuzdan sonra ve seksen 

birden önceki sayı. 
 s. (f109b/9) 
 [=1] 
selåm (A) Namazda otururken başı önce sağa 

sonra sola çevirirken “Esselâmü 
aleyküm ve rahmetullâh” diyerek 
namazı bitirme. 

 s. (selam+vir+) (f116a/6) 
 [=1] 
selåtin (A) Sultanlar, padişahlar. 
 s. (f107b/2), (f108a/12), (f109a/17), 

(f116b/16), (f121a/12) 
 [=5] 
selø-øåne (A) Mezbaha. 
 s.+ye (f120a/14) 
 [=1] 
sell (A) Kılıcı kınından çıkarma, sıyırma. 
 s.+(sell+it+) (f111a/15), (f112b/3) 
 [=2] 
semend (F) Güzel, süratli ve çevik at. 
 s. (f108a/16) 
 [=1] 
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sem™n-ber (A) Yasemin gibi beyaz göğüslü. 
 s. (f119a/12) 
 [=1] 
§em™ne (A) Kıymetli, değerli. 
 s. (f112b/17) 
 [=1] 
semt (A) Taraf, cihet. 
 s. (f109a/14) 
 s.+den (f116b/12) 
 s.+e (f108b/6), (f110a/14) 
 [=4] 
¢em¥d (A) Kur'ân'da adı geçen, Hz. Salih 

peygamberin çağrılarına uymayan ve 
helâk olan kavmin adı. 

 s. (f110b/14), (f111a/4) 
 [=2] 
sen İkinci teklik kişi zamiri. 
 s. (f119a/20) 
 [=1] 
§enå (A) Övme, övüş, metih. 
 s. (f107b/1) 
 [=1] 
senden Sen kişi zamirinin ayrılma durumu. 
 s. (f120a/8) 
 [=1] 
seng (F) Taş. 
 s. (f110b/20), (f115b/12) 
 [=2] 
seni Sen kişi zamirinin belirtme durumu. 
 s. (f111b/20), (f119a/5) 
 [=2] 
seniñ Sen kişi zamirinin ilgi durumu. 
 s. (f112a/3), (f119b/2), (f119b/3) 
 [=3] 
ser (F) Baş, kafa. 
 s. (f111b/20), (f111b/8), (f111b/9), 

(f114b/4), (f115a/14), (f115a/20), 
(f116a/4) 

 [=7] 
ser-å-ser (F) Baştan başa. 
 s. (f108a/15), (f108b/2), (f113b/10) 
 [=4] 
ser-å#åz (F) Başlama, başlangıç. 
 s.+(ser+a#az+it+) (f111b/1), 

(f120b/10) 
 s.+(ser+a#az+olun+) (f116b/1) 
 [=3] 
ser-çeşme (F) Pınar, kaynak. 
 s. (f114b/11), (f116b/5) 
 [=2] 
ser-dår (F) Kumandan, komutan. 
 s. (f115a/11) 
 s.+lar (f108b/19) 

 [=2] 
ser-efråz (F) Baş kaldıran, yükselten. 
 s. (f118b/4) 
 s.+(ser+efraz+ol+) (f110a/12), 

(f112a/10), (f120b/4), (f121a/10) 
 [=5] 
ser-firåzån (F) Baş kaldıranlar, yükseltenler. 
 s.+(ser+firazan+ol+) (f113b/17) 
 [=1] 
ser-für¥ (F) Baş eğme, itaat etme. 
 s.+(ser+füru+it+) (f113b/14) 
 [=1] 
ser-gerdån (F) Başı dönen, şaşırmış. 
 s.+(ser+gerdan+ol+) (f109a/19) 
 [=1] 
ser-geşte (F) Başı dönmüş, şaşkın. 
 s. (f121b/6) 
 [=1] 
ser-hadd (F) Sınır boyu, hudut. 
 s. (f111b/17), (f118a/10), (f118a/8), 

(f118a/3), (f118a/3), (f119a/13) 
 [=6] 
ser-øoş (F) Alkolün etkisiyle kendini bilmez 

durumda olan kimse.  
 s. (f116a/4) 
 [=1] 
ser-måye (F) Servet, varlık. 
 s. (f108b/8), (f121b/17), (f121b/9) 
 [=3] 
ser-mest (F) Sarhoş. 
 s. (f114a/2) 
 s.+(ser+mest+ol+) (f112b/6) 
 s.+iñ (f116a/4) 
 [=3] 
ser-nig¥n (F) Ters dönmüş, baş aşağı, 

tepetaklak. 
 s.+(ser+nigun+ol+) (f111a/10) 
 [=1] 
ser-perde (F) Padişah tahtının bulunduğu yer. 
 s. (f120a/18) 
 [=1] 
ser-rişte (F) İp ucu. 
 s.+(ser+rişte+çek+) (f109a/15) 
 s.+(ser+rişteye+çek+) (f121b/3) 
 [=2] 
ser-t™z (F) Sivri uçlu, keskin. 
 s. (f112b/10), (f113a/18), 

(f117b/16), (f118a/9), (f120b/9) 
 [=5] 
serå (F) Saray. 
 s. (f113b/15), (f120b/6) 
 [=2] 
serå-perde (F) Sarayın arkası.  
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 s. (f119a/11) 
 [=1] 
seråy (F) Saray. 
 s.+ına (f111b/6) 
 [=1] 
ser™r (F) Taht. 
 s. (f109a/11), (f113b/16), 

(f117a/16), (f119b/19), (f120a/18), 
(f120b/14), (f121b/16) 

 s.+lerinden (f111a/10) 
 [=8] 
ser™r-årå (F) Tahtı süsleyen, padişah. 
 s. (f107b/17) 
 [=1] 
ser™r-efr¥z (F) Tahtı aydınlatan. 
 s.+(serir+efruz+ol+) (f117b/5) 
 [=1] 
ser-måye-menş¥r (F) Varlığını dağıtma. 
 s.+(ser+maye+menşur+ol+) 

(f108b/13) 
 [=1] 
serpindi Dökülen, akan ya da çarpan bir şeyin 

etrafına saçılan kısmı. 
 s.+si (f118a/3) 
 [=1] 
sev¬ (A) Bir tarafa doğru götürmek. 
 s. (f110a/16) 
 [=1] 
seyf (A) Kılıç. 
 s. (f109a/2), (f111a/15), (f111a/16), 

(f112b/3) 
 [=4] 
seyfiyye (A) Asker sınıfı. 
 s. (f108b/20) 
 [=1] 
seyl-åb (F) Sel. 
 s. (f112b/20), (f112b/4) 
 [=2] 
seyr (A) Gözle takip etme, izleme, temaşa. 
 s.+(seyr+it+) (f111b/19) 
 [=1] 
seyr-åb (F) Yürümek. 
 s.+(seyr+ab+ol+) (f114b/11) 
 [=1] 
seyyåπ (A) Seyahat eden, gezgin. 
 s. (f108a/5) 
 [=1] 
seyyidü'l-kevneyn (A) İki cihanın efendisi, 

Hz. Muhammed. 
 s. (f113a/21) 
 [=1] 
seyyidü'l-beşer (A) İnsanların efendisi, en 

seçkini olan Hz. Muhammed. 

 s. (f115a/3) 
 s.+i (f115b/10) 
 [=2] 
seyyidü'l-enåm (A) Yaratılmışların efendisi 

Hz. Muhammed. 
 s.+e (f117a/14) 
 [=1] 
seyyidül-mürsel™n (A) Peygamberlerin 

efendisi Hz. Muhammed. 
 s. (f113b/15), (f115b/9), (f121a/6) 
 s. +nden (f114b/3) 
 [=4] 
seyyidü'l-saπ™πü'n-nisbet (A) Kararları 

doğrulukla alan seyyitlerin. 
 s. (f115b/4) 
 [=1] 
sı- Derisini yüzmek. 
 s.-yup(derisin+sı+) (f120b/14) 
 [=1] 
æıçra- Zıplamak, hoplamak. 
 s.-yup(yirinden+sıçra+) (f114a/13) 
 [=1] 
Æıdd™¬-ı Ekber (F) En doğru ve dürüst insan, 

Hz. Ebu Bekir 
 s. (f113b/16) , (f113b/21), (f115a/2) 
 [=3] 
 
Æıff™n (A) Miladi 657 yılında halife Hz. Ali 

ile Suriye valisi Muaviye bin Ebu 
Süfyan arasında savaşın yapıldığı, 
Fırat'ın sağ kıyısına yakın Rakka'nın 
doğusunda bulunan mahalin adı. 

 s.+de (f114b/8) 
 [=1] 
sı#- Bir şeye uygun düşmek, yakışmak. 
 s.-maz (daire+i+akla+sığ+) (f120a/2) 
 [=1] 
æırå†  (A) Yol. 
 s. (sırat+ı+müstakim) (f116b/21) 
 [=1] 
æıyådet (A) Beylik, efendilik. 
 s. (f113b/15) 
 [=1] 
æıyånet (A) Koruma, muhafaza. 
 s. (f109a/9) 
 [=1] 
s™ø (A) Kebap şişi.  
 s. (f120b/1) 
 [=1] 
sihåm (A) Sehimler, oklar. 
 s. (f115a/4) 
 [=1] 
siπr (A) Büyü, efsun. 
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 s. (f112b/2) 
 [=1] 
Sikender-¬ar™n  (F) İskender gibi talihli. 
 s. (f107b/15) 
 [=1] 
sikk™n (A) Bıçak. 
 s. (f120a/20) 
 [=1] 
silk (A) İp. 
 s. (f107b/12), (f109b/16) 
 s.+(silke+çek+) (f120a/20), 

(f121b/15) 
 s.+ine (f109a/7) 
 [=5] 
silsile (A) Rütbe ve mevki yönünden sınıf 

içindeki derecelenme. 
 s.+den (f115b/7) 
 [=1] 
s™m (F) Gümüş. 
 s. (f112b/17), (f120a/18) 
 [=2] 
s™må (A) Yüz, çehre. 
 s. (f108a/7), (f120a/19) 
 [=2] 
simåt-güster (F) İşaretler gösteren. 
 s. (f114a/6) 
 [=1] 
sinån (A) Kargı, süngü gibi savaş âletlerinin 

keskin ve sivri ucu, ok temrini. 
 s. (f113b/5)  
 s. +e (f109a/2) 
 [=2] 
s™ne (F) Göğüs, bağır. 
 s. (f110a/19), (f114a/14), 

(f120a/13) 
 s.+sin (f120a/10) 
 [=4] 
sinek Çift kanatlılardan pek çok çeşidi olan 

uçucu böceklerin ortak adı. 
 s.+iñ(sinegiñ) (f111b/6) 
 [=1] 
sipåh (F) Asker, ordu. 
 s. (f108a/14) 
 [=1] 
sipåh-sålår (F) Başkomutan, serasker. 
 s. (f108b/19), (f118b/5) 
 [=2] 
sipås (F) Şükür ve övgü. 
 s. (f107b/3) 
 [=1] 
sipihr (F) Gök, sema. 
 s. (f113b/15) 
 s.+e (f110b/11) 

 [=2] 
siråb (F) Suya kanmış. 
 s.+(sirab+ol+) (f116b/6) 
 [=1] 
sirişk (F) Göz yaşı. 
 s. (f108b/10) 
 [=1] 
siyåh (F) Kömür rengi, kara. 
 s. (f110b/6), (f110b/8), (f110b/9), 

(f115b/12), (f115b/2), (f119b/12) 
 s.+a (f113a/5) 
 s.+dan (f110b/20) 
 [=8] 
siyåset (A) Ceza, idam cezası. 
 s. (f118b/13), (f118b/15) 
 s.+(siyaset+olun+) (f117a/18) 
 s.+de (f119a/6) 
 s.+e (f118a/9), (f118b/11) 
 s.+le (f116b/21), (f119b/2) 
 [=8] 
siyåset-gåh (F) İdam cezasının infaz edildiği 

yer. 
 s. (f111b/15) 
 s.+a (f113a/15) 
 s.+da (f113a/17) 
 [=3] 
siz İkinci çokluk kişi zamiri. 
 s. (f118b/11) 
 [=1] 
size Siz kişi zamirinin yönelme durumu. 
 s. (f118b/11) 
 [=1] 
siziñ Siz kişi zamirinin ilgi durumu. 
 s. (f109a/16), (f109a/18), 

(f113a/16), (f118a/12), (f118a/13) 
 [=5] 
so¬å¬ (A zu¬å¬'tan) Caddeye nispetle daha 

dar ve kısa yol. 
 s.+larda (f119a/12) 
 [=1] 
æoñra Bir işin ya da olayın arkasından, 

ardından. 
 s. (f108b/11), (f110b/20), (f111a/1), 

(f111a/15), (f111a/16), (f111a/22), 
(f111b/13), (f112a/7), (f112b/18), 
(f113a/17), (f115a/14), (f115a/4), 
(f117a/17), (f117a/9), (f117b/18), 
(f118b/13), (f118b/9), (f119a/18), 
(f119a/6), (f119a/9), (f119b/1), 
(f119b/5), (f119b/7), (f120a/18) 

 [=24] 
söyle- Demek, anlatmak. 
 s.-yen (söyli+) (f117b/7) 
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 [=1] 
æu Kokusu, rengi ve tadı olmayan şeffaf ve 

akışkan sıvı. 
 s.+ya (f113b/12) 
 [=1] 
æu başı Şehirlerde kadıların emrinde bulunan, 

güvenlik ve belediye hizmetleriyle 
görevli zabıta memurlarının başı. 

 s.+sına (f119b/6) 
 [=1] 
su’ål (A) Sorulan şey, soru. 
 s. (f118a/6) 
 s.+(sual+olun+) (f117a/4) 
 [=2] 
§u‘bån-endåm (F) Ejderha, yılan boylu. 
 s. (f117a/6), (f121b/18) 

[=2] 
æubπ (A) Sabah vakti. 
 s.+u (f121b/6) 
 [=1] 
æuf¥f (A) Saflar, diziler. 
 s.+(sufuf+it+) (f111b/3) 
 [=1] 
s¥¬ (A) Çarşı, pazar. 
 s. (f119b/11) 
 [=1] 
æulb (A) Döl, nesil, zürriyet. 
 s.+u (f111a/14) 
 [=1] 
sul†ån (A) 1. Hükümdar. (f107b/3) 2. 

Manevi bir saltanatın başında olan. 
(f115b/18) 

 s. (f107b/3), (f108b/17), (f109a/11), 
(f112a/17), (f119b/21), (f120a/15) 

 s. (sultan+i+enbiya) (f115b/18) 
s.+ı (f117b/10) 

 [=8] 
sul†ån™ (A) Sultanlıkla ilgili, sultana ait. bkz. 

sul†åniye 
 s. (f108a/13), (f108b/18), (f118a/1) 
 [=3] 
sul†åniye (A) Sultanlıkla ilgili, sultana ait. 

bkz. sul†ån™ 
 s.+ye (f117a/16) 
 [=1] 
sul†ånü'ş-şühedå (A) (Hz. Hüseyin için) 

Şehitler sultanı. 
 s. (f115a/10) 
 [=1] 
s¥råø (F) Delik. 
 s.+ından (f111b/7) 
 [=1] 

æ¥ret (A) 1. Görünüş. (f118a/6) 2. Nüsha, 
kopya. (f117a/17) 

 s. (f113a/14), (f116a/5), (f117a/18), 
(f118a/14), (f118a/6) 

 s.+i (f117a/17) 
 [=6] 
æ¥ret-pe√™r (F) Bir şekle giren, şekil alan. 
 s. (f112a/13) 
 [=1] 
s¥z (F) Izdırap, sıkıntı. 
 s. (f110b/2) 
 [=1] 
s¥zån (F) Yakan, yakıcı. 
 s.+(suzan+u+giryan+it+) (f109b/17) 
 s.+(suzan+u+perişan+ol+) (f109a/8) 
 s.+da (f115a/4) 
 [=3] 
s¥zen (F) İğne. 
 s. (f117b/16) 
 [=1] 
s¥ziş (F)Yanma, içi yanma. 
 s. (f109b/17) 
 [=1] 
südde (A) Kapı eşiği. 
 s. (f121a/13) 
 [=1] 
süfehå (A) Sefihler, âdi, bayağı kimseler. 
 s. (f110a/6), (f114b/18) 
 [=2] 
sükker (F) Şeker. 
 s.+den (f116b/12) 
 [=1] 
Süleymån Şåh Hülâgu'ya esir düşen Abbasi 

halifesinin maiyetinde önde gelen 
yöneticilerden birini adı. 

 s. (f118b/15) 
 [=1] 
Süleymån™ (F) Hz. Süleyman peygambere ait, 

onunla ilgili. 
 s. (f112b/14) 
 [=1] 
sünbül-boy Sümbül boylu. 
 s.+una (f108b/10) 
 [=1] 
sünbüle (A) Başak. 
 s. (f109b/12) 
 [=1] 
sür- Değdirmek, dokundurmak. 
 s.-üp(yüz+sür+) (f107b/18) 
 [=1] 
sürbe (A) Çete. 
 s. (f109a/3) 
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 s.+(sürbe+sürbe+ol+) (f109a/3), 
(f109a/3) 

 s.+leriñ (f109a/3) 
 [=4] 
¢üreyyå (A) Gökyüzünün kuzey yarım 

küresindeki Boğa burcunda yer alan 
ve yedi yıldızda oluşan bir yıldız takıı, 
Ülker. 

 s. (f108a/15) 
 [=1] 
sürøåb (F) Kan kırmızı. 
 s. (f115a/6) 
 [=1] 
sür¥r (A) Sevinç. 
 s.+ı (f113a/5) 
 [=1] 
süvår (F) Atlı. 
 s. (f113b/9), (f114a/8), (f115a/19) 
 s.+(süvar+ol+) (f119b/12) 
 [=4] 
şåd (F) Sevinçli, memnun. 
 ş.+(şad+ü+handan+ol+) (f119b/18) 
 [=1] 
şådån (F) Sevinçli, mesrur. 
 ş. (f110b/7) 
 [=1] 
şådmån (F) Sevinç. 
 ş. (f118b/8) 
 [=1] 
şafa¬-g¥n (F) Şafa renkli, kızıl. 
 ş.+(şafak+gun+ol+) (f112b/4) 
 [=1] 
Şaf™‘ (A) Şafiî mezhebinin kurucusu İmam 

Muhammed bin İdris eş-Şafiî. 
 ş. (f114b/1) 
 [=1] 
şåh (F) Padişah, hükümdar. 
 ş. +la (f119b/19) 
 [=1] 
şåh-merdån (F) Mertlerin, yiğitlerin şahı. 
 ş. (f115a/5), (f115b/2) 
 [=2] 
şåh-vår (F) Şahlara lâyık olan iri taneli inci. 
 ş. (f120a/8) 
 ş.+ı (f120a/11) 
 [=2] 
şåhån (F) Şahlar, hükümdarlar. 
 ş. (f107b/3) 
 [=1] 
şåhåne (F) Çok mükemmel. 
 ş. (f111b/12) 
 [=1] 
şåh™ (F) Şaha ait, şahla ilgili. 

 ş. (f120a/3) 
 [=1] 
şaøæ (A) Kimse, kişi. 
 ş. (f113a/4), (f115b/5), (f117a/18), 

(f117b/11) 
 [=4] 
şå‘ir (A) Şiir yazan ve şiir söyleyen kimse, 

ozan. 
 ş. (f109b/13) 
 [=1] 
şa¬åyı¬-zår (F) Düğün çiçeğigiller 

familyasından, çeşitli renkte güzel 
çiçekler açan bir bitkinin yetiştiği 
bahçe. 

 ş.+e (f112b/11) 
 [=1] 
şa¬™ (A) Yol kesici, haydut.  
 ş. (f113b/2) 
 [=1] 
Şam (A) Bugünkü Suriye sınırları içinde 

bulunan Şam şehri ve civarı. 
 ş. (f114b/14), (f114b/18) 
 ş.+a (f115a/19) 
 [=3] 
şån (F) Ün, şöhret. 
 ş.+(şan+vir+) (f114b/12) 
 [=1] 
şar¬ (A) Güneşin doğduğu tarafa, doğu. 
 ş. (f108b/19) 
 ş.+dan (f108a/20) 
 [=2] 
şar¬en (A) Doğu tarafından, doğudan. 
 ş. (f110a/4), (f111a/8), (f120a/5) 
 [=2] 
Şa‘yå Hz. Şayâ peygamber. 
 ş. (f112b/6), (f113a/1) 
 [=2] 
şåyegån (F) Bol, çok fazla. 
 ş.+la (f112b/13) 
 [=1] 
şe’åmet (A) Uğursuzluk.  
 ş. (f109b/11), (f109b/7), (f114a/21) 
 [=3] 
şeb (F) Gece. 
 ş. (f115b/8) 
 [=1] 
şeb-çerå# (F) Gece parlayan kıymetli taş. 
 ş. (f107b/3) 
 [=1] 
şeca‘åt-nihåd (F) Yiğit huylu. 
 ş.+ımıñ (f115b/1) 
 [=1] 
şecere (A) Ağaç. 
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 ş. (f108b/17), (f109a/2) 
 [=2] 
şeddåd (A) Hz. Hud peygamber zamanında 

yaşamış ve peygambere itaat etmek 
yerine tanrılık iddiasıyla İrem bağları 
adında yapay bir cennet oluşturan 
Şeddad bin Âd adında bir hükümdar. 

 ş. (f112a/14) 
 [=1] 
şeddåd™ (F) Şeddad'ın yaptığı gibi büyük ve 

sağlam bina. 
 ş. (f110b/12) 
 [=1] 
şed™d (A) Şiddetli. 
 ş. (f110a/14), (f110b/10), 

(f110b/15) 
 [=3] 
şed™dü'l-inti¬åm (A) İntikamı şiddetli olan 

Allah. 
 ş. (f113a/11) 
 [=1] 
şefå‘at (A) 1. Bir suçun bağışlanması için 

aracı olma. (f116b/13) 2. 
Peygamberlerin ve Allah'ın izin 
vereceği kimselerin, kulların 
suçlarının bağışlanması için Allah 
katında aracı olması. (f107b/7) 

 ş. (f107b/7) 
 ş.+dir (f116b/13) 
 ş.+iyle (f119b/5) 
 [=3] 
şef¬at (A) Koruma, acıma ve esirgeme 

duygusuyla karışık olan sevgi. 
 ş.+iñden (f116b/5) 
 [=1] 
şehådet (F) Allah yolunda, din uğrunda ölme, 

canını feda etme. 
 ş. (f114b/10), (f115a/14), 

(f116a/18), (f116b/6), (f118b/14) 
 [=5] 
şehidån (F) Şehitler. 
 ş. (f115a/11), (f115a/6), (f117a/12) 
 [=3] 
şehir (F) Köy ve kasabadan büyük olan 

yerleşim birimi, il. 
 ş.+ler (f110b/12) 
 [=1] 
şehr (F) Otuz günlük zaman dilimi, ay. 

(f113b/15) 
 ş. (f113b/15), (f115b/19), 

(f117b/13), (f118b/7), (f119a/10) 
 [=5] 
şehristån (F) Büyük şehir. 

 ş. (f108a/5) 
 [=1] 
şehriyår (F) Hükümdar, padişah. 
 ş. (f107b/15) 
 [=1] 
şehriyårån (F) Hükümdarlar, padişahlar. 
 ş. (f117b/5) 
 [=1] 
şehzåde (F) Padişah oğlu, padişah ailesinden 

olan erkek çocuk. 
 ş. (f118b/4) 
 ş.+sini (f118b/14) 
 [=2] 
şe¬åvet (A) Eşkiyalık, yol kesicilik, şakilik. 
 ş. (f107b/8), (f109a/2), (f115b/14) 
 [=3] 
şeker-hvab (F) Otururken gelen hafif ve tatlı 

uyku. 
 ş. (f114a/12) 
 [=1] 
şekker-r™z (F) Şeker saçan, pek tatlı. 
 ş.+(şekker+riz+it+) (f108b/5) 
 [=1] 
şekl(A) Dış görünüş, biçim. 
 ş. (f111a/19) 
 ş.+e (f109b/13) 
 ş.+inde (f118b/3), (f119a/8), 

(f119b/12) 
 ş.+ine (f117b/17) 
 ş.+lere (şekillere) (f111a/3) 
 [=7] 
şem™m (A) Güzel koku. 
 ş. (f109a/12) 
 [=1] 
Şemr (A) Hz. Hüseyin'i Kerbelâ'da kılıcıyla 

katleden katilin adı. 
 ş. (f115a/15) 
 [=1] 
şemş™r (F) Kılıç. ¬ılıc, t™# 
 ş. (f107b/2), (f107b/7), (f109a/9), 

(f109b/8), (f112a/5), (f113a/2), 
(f113b/7), (f114a/3), (f114b/10), 
(f114b/19), (f115a/15), (f116b/7), 
(f118a/9), (f118b/13), (f118b/16), 
(f119a/15), (f119a/7) 

 ş.+(şemşir+eyle+) (f108a/21) 
 ş.+den (f112b/19) 
 ş.+e (f117b/14), (f119b/3) 
 [=21] 
şerr (A) Kötülük, fenalık. 
 ş. (f113a/10), (f113b/11), 

(f121a/11), (f121a/14) 
 ş.+(şer+it+) (f121a/10) 
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 ş.+(şer+ü+şürur+ol+) (f115b/9) 
 ş.+inden (şerrinden) (f109b/1) 
 [=7] 
şeråre (A) Kıvılcım. 
 ş. (f114a/13) 
 [=1] 
şeråre-feşån (F) Kıvılcım saçan. 
 ş.+(şerare+feşan+ol+) (f109b/21) 
 [=1] 
şerbet (A) Şehitlik şerbeti (içme). Din uğruna 

ölme. 
 ş. (şerbet+i+şehadet) (f116a/17), 

(f116b/6) 
 [=2] 
şer‘en (A) Şeriat bakımından, şeriata göre. 
 ş. (f117a/15) 
 [=1] 
şerer-ål¥d (F) Kıvılcım bulaşmış. 
 ş.+un (f118a/6) 
 [=1] 
şerer-feşan (F) Kıvılcım saçan. 
 ş.+(şerer+feşan+ol+) (f113b/6) 
 [=1] 
şer‘i (A) Şeriatla ilgili, şeriata uygun. 
 ş.+ye (f121a/12) 
 [=1] 
şer™‘at (A) Herkesin uyması için konan her 

çeşit kural, kanun. 
 ş. (f113b/1), (f117a/14), (f117a/16), 

(f121a/6), (f121a/7) 
 ş.+i (f107b/7) 
 [=6] 
şer™f (A) Şerefli, kutlas, mübarek. 
 ş. (f116a/1), (f121a/11), (f121a/14) 
 ş. +den (f116a/8) 
 ş.+lerinde (f116b/16), (f117b/6) 
 [=6] 
şeri‘yye (A) Şeriatle ilgili, şeriata uygun. 
 ş.+yi (f117a/16) 
 [=1] 
şerzeme (F) Kudurmuş. 
 ş. (f113a/13) 
 [=1] 
şevket-nümåy (F) Büyüklük, ululuk gösteren. 
 ş. (f108a/14) 
 [=1] 
şeytån (A) Meleklerin başı ve hocası olduğu 

halde isyan edip Allah'ın emirlerine 
karşı geldiği için huzurda kovulan 
varlık, iblis. 

 ş. (şeytan+ı+lain) (f111a/22) 
 [=1] 

Ş™‘a (A) Hz. Ali'ye taraftar olanlara, halifeli 
onun ve evlatlarının hakkı olarak 
görenlere verilen ad. 

 ş. (f115a/5), (f115b/2) 
 [=2] 
şi‘ar (A) Alâmet, işaret. 
 ş. (f119b/11) 
 ş.+ın (f109a/5) 
 [=2] 
şidåd (A) Sert. 
 ş. (f110a/14) 
 [=1] 
şiddet (A) Bir güç, hareket ya da kuvvetin 

derecesi. 
 ş. (f116a/16), (f119b/2) 
 ş.+den (f119a/11) 
 [=3] 
şikåyet (A) Birisinden çekilen eziyetten 

dolayı başka birine yakınma, 
sızlanma. 

 ş.+(şikayet+eyle+) (f116a/14) 
 [=1] 
şikest (F) Kırma, kırılma. 
 ş.+(şikest+it+) (f116b/3) 
 [=1] 
şikestelik Kırgınlık. 
 ş.+in(şikesteligin) (f116b/4) 
 [=1] 
şimål (A) Dört ana yönden biri, kuzey. 
 ş.+inden (f119a/8) 
 [=1] 
şi‘r (A) Duygu ve heyecanları, güzellikleri 

seslerin uyumundan ve âhenginden 
faydalanarak etkili bir biçimde 
kelimelerle anlatma sanatı. 
ş. (f120b/4) 

 [=1]  
ş™r (F) Arslan. 
 ş. (f112a/5), (f113b/14), (f113b/21), 

(f114b/7),  
 [=4]  
ş™rån™ (F) Arslan gibi cesur, yiğit. 
 ş. (f118b/15) 
 [=1] 
ş™r™n-me√åk (F) Tatlı bir lezzet alma. 
 ş.+(şirin+mezak+ol+) (f108b/5) 
 [=1] 
Ş™†  (A) Hz. Şit peygamber. 
 ş. (f109b/18), (f109b/20) 
 [=2] 
şöyle Şuna benzer, bunun gibi. 
 ş. (f112b/1) 
 [=1] 
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Şu‘b (A) Hz. İsa'nın mucize gösterdiği 
sahranın adı. 

 ş.+da (f112a/10) 
 [=1] 
ş¥r (F) Karışıklık, gürültü. 
 ş. (f113a/10), (f113b/11) 
 [=2] 
ş¥r-eng™z (F) Gürültü yapan, karışıklık 

çıkaran. 
 ş. (f114b/21) 
 [=1] 
ş¥rå (A) Bir konuyu görüşmek üzere yapılan 

toplantı. 
 ş. (f114a/18) 
 [=1] 
ş¥şe (F) Yığın. 
 ş. (f109b/13) 
 [=1] 
şühedå (A) Şehitler. 
 ş. (f115b/2) 
 [=1] 
şükr (A) Verdiği nimetler için Allah'a karşı 

duyulan minneti dile getirme. 
 ş. (f107b/3) 
 [=1] 
şür¥‘ (A) Başlama.  
 ş.+(şüru+eyle+) (f111b/11) 
 [=1] 
şür¥r (A) Şerler, kötülükler. 
 ş.+(şer+ü+şürur+ol+) (f115b/9) 
 [=1] 
şütür (F) Deve. 
 ş. (f113b/4), (f113b/5) 
 [=2] 
ta (F) Bir şeyin bulunduğu, başladığı ya da 

sona erdiği yeri yahut zamanı 
anlatırken söze abartma katar. 

 t. (f111b/12), (f113a/21), (f116b/9), 
(f117b/3) 

 [=4] 
ta‘accüb (A) Şaşma, hayret etme. 
 t. (f118b/21) 
 [=1] 
ta‘ålå (A) “Şanı yüce olsun” anlamında  olup 

Allah, Hak, Tanrı kelimelerinden 
sonra kullanılır. 

 t. (f115b/3) 
t.+ya (f117a/13) 

 [=1] 
ta‘allu¬ (A) İlgisi olma. 
 t.+(taalluk+it+) (f120a/7) 
 [=1] 
†a‘am (A) Yemek, aş. 

 t. (f118b/17), (f118b/19) 
 [=2] 
tåb (F) Güç, kuvvet. 
 t. (tab+ü+tüvan) (f112b/5) 
 [=1] 
tåbi‘ (A) Birine uyan, arkasından giden. 
 t.+(tabi+ol+) (f116b/20) 
 t.+(tabi+ve+ferman+ber+ol+) 

(f109a/9) 
 [=2] 
tåbir (A) (Rüyü) Yorma, yorumlama. 
 t.+den (f111a/12) 
 t.+e (f112a/1) 
 [=2] 
†abl+øur¥c (A) Davuldan çıkan (ses). 
 t. (f109a/4) 
 [=1] 
†abl-øåne (F) Askeri saray bandosu, 

mehterhane. 
 t. (f116b/17) 
 [=1] 
tåb¥t (A) İçine ölü konan sandık. 
 t. (f114a/8) 
 [=1] 
tåc (F) Hükümdarlık alâmeti olarak giyilen, 

genellikle kıymetli taşlarla süslü baş 
giysisi. 

 t. (f107b/15), (f107b/9), (f112a/10) 
 t.+ıdır (f117b/7) 
 [=4] 
tåc-baøş (F) Taç bağışlayan, taç giydiren. 
 t.+(tac+bahş+ol+) (f107b/3) 
 [=1] 
tåc-dår (F) Hükümdar, padişah. 
 t. (f107b/16) 
 [=1] 
ta‘dåd (A) Sayım.  
 t. (f116a/18) 
 [=1] 
tafæ™l (A) Bir şeyi bütün ayrıntıları ile 

açıklama. 
 t.+i (f121b/3) 
 [=2] 
†a# Dağ. bkz. cebel, k¥h 
 t.+a (f113b/12) 
 t.+lar (f111a/4), (f120b/11) 
 [=3] 
ta#åyyür (A) Değişme, başkalaşma. 
 t. (f107b/19) 
 [=1] 
Ta#lib (A) İslâm öncesi dönemde adı geçen 

bir Arap kabilesi. 
 t. (f110a/14), (f113b/5) 
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 [=2] 
taπammül (A) Zor şeylere katlanma, 

dayanma. 
 t.+(tahammül+it) (f110b/16) 
 t.+(tahammül+it+) (f117b/10) 
 [=2] 
taπ¬™¬ (A) Bir şeyin doğru olup olmadığını 

araştırma.  
 t.+a (f109a/14) 
 [=1] 
taπ¬™r (A) Aşağılama, küçük görme. 
 t.+(tahkir+it+) (f117b/8) 
 [=1] 
taπr™k (A) 1. Harekete getirme. (f108b/4) 2. 

Kışkırtma. (f117b/11) 
 t.+(tahrik+it+) (f108b/4), (f117b/11), 

(f117b/14) 
 [=3] 
taπr™me-bend (F) Namaz için tekbir getirip el 

bağlama. 
 t. (f116b/2) 
 [=1] 
taπr™r (A) Yazıya geçme. 
 t.+e (f121b/15) 
 [=1] 
taπæ™l (A) İlim için okuma, öğrenim.  
 t. (f121b/9) 
 [=1] 
taπs™n (A) Güzel bulup takdir etme, övme. 
 t. (f115b/11) 
 [=1] 
taøt (F) Hükümdarların üzerine oturdukları 

koltuk. 
 t. (f107b/15), (f108a/19) 
 [=3] 
taøt-niş™nån (F) Tahta oturanlar. 
 t. (f120a/14) 
 [=1] 
taøt-gåh (F) Taht yeri. 
 t. (f108b/15), (f110b/14), (f116a/8) 
 [=3] 
taøt-niş™n (F) Tahta oturan. 
 t. (f115b/3) 
 [=1] 
taøta (F) Kalınca ve uzun biçilmiş düz ağaç 

parçası. 
 t. (tahta+i+remmal) (f110a/10) 
 [=1] 
taøv™f (A) Korkutma, ürkütme.  
 t.+(tahvif+it+) (f120a/7) 
 [=1] 
†å’ife (A) Bölük, fırka, takım. 
 t. (f108a/6), (f117a/14), (f120a/5) 

 [=3] 
†å¬  (A) Kubbe, kümbet. 
 t.+(tak+ol+) (f110a/7) 
 [=1] 
†a¬åt (A) Güç, kuvvet, derman. 
 t. (f110a/7) 
 t.+(takat+getir+) (f110b/9), 

(f111b/6) 
 [=3] 
ta¬d™s (A) Kutsama. 
 t.+i (f107b/2) 
 [=1] 
ta¬l™d (A) 1. Kuşanma. (f114a/17) 2. Tayin 

etme. (f117a/20) 
 t. (f114a/17) 
 t. (taklid+i+kaza) (f117a/20) 
 [=2] 
ta¬r™r (A) Sözle anlatma, ifade ve beyan 

etme. 
 t. (f108b/12) 
 t.+e (f109a/15), (f121b/4) 
 [=3] 
†al- (Deniz için) Girmek, dalmak. 
 t.-dıkça(derya+ya+tal+) (f107b/12) 
 [=1] 
†aleb (A) İsteme, dileme. 
 t.+(taleb+it+) (f109b/20), 

(f111b/11), (f116b/5), (f119a/19) 
 [=4] 
ta‘l™k (A) Asma, takma.  
 t.+(talik+eyle+) (f114a/18) 
 [=1] 
ta‘l™m (A) Öğretme, belletme.  
 t. (f111a/22) 
 [=1] 
tåm (A) Bütün, hep. 
 t. +ıla (f112a/13) 
 [=1] 
†a‘ma (A) bkz. oca¬lı¬ 
 t. (f115a/1) 
 [=1] 
tamåm (A) Bütün. 
 t. (f114b/2), (f120b/14) 
 t.+(tamam+ol+) (f108a/1) 
 [=3] 
†an†ana (A) Göz alıcı ve gösterişli olma, 

görkem. 
 t. (f110b/15), (f116b/18) 
 [=2] 
†ap- Tanrı olarak tanımak, kulluk etmek. 
 t.-arken (f113b/12) 
 [=1] 
tår (F) Karanlık. 
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 t.+(teng+ü+tar+ol+) (f111b/16) 
 [=1] 
†arab (A) Sevinç ve şenlik. 
 t. (f115b/2) 
 t.+da (f116a/1) 
 [=2] 
†arab-øåne (F) Sevinç ve şenlik yeri. 
 t. (f117b/4) 
 [=1] 
†araf (A) 1. Yön. (f116b/12) 2. Bölge, kısım. 

(f114a/3) 
 t. (f110b/6), (f114a/3), (f114a/3), 

(f116b/1), (f116b/1) 
 t.+a (f116b/12) 
 t.+ına (f108a/17) 
 t.+ına(tarafına+tut+) (f121b/7) 
 t.+ından (f119b/20) 
 [=9] 
†aravet-baøş (F) Tazelik bağışlayan. 
 t.+(taravet+bahş+ol+) (f107b/1) 
 [=1] 
†aravet-yafte (F) Tazelik bulmuş. 
 t. (f109b/6) 
 [=1] 
†arem (F) Kubbe, kümbet. 
 t. (f109b/5) 
 [=1] 
†arfetü'l-‘ayn (A) Göz açıp kapayıncaya 

kadar. 
 t. (f114b/7) 
 t.+da (f110b/10) 
 [=2] 
†ar™ (A) Taze, terütaze, teravetli.  
 t. (f120b/9) 
 [=1] 
†ar™¬ (A) Yol. 
 t. (f117b/7) 
 t.+de (f114a/15) 
 [=2] 
†ar™¬a (A) Yol, tarik. 
 t. (f114a/18) 
 [=1] 
taæarruf (A) Sahip oldukları şeyi istedikleri 

gibi kullanma. 
 t.+(tasarruf+it+) (f115b/18) 
 t.+(tasarruf+olun+) (f119a/12) 
 t.+u (f112b/18) 
 [=3] 
†aş Yeyüzünün çok sertleşmiş ve katılaşmış 

tabakalarında bulunan sert cisim 
parçası. 

 t. (f111b/9) 
 t.+(taş+atıl+) (f116b/17) 

 t.+a (f113b/12) 
 t.+a (taşdan+taşa+ur+) (f111b/8) 
 t.+dan (taşdan+taşa+ur+) (f111b/8) 
 [=5] 
†aşra Dışarı. 
 t. (f116b/7) 
 [=1] 
†aşt (F) Leğen. 
 t. (f109b/10), (f115a/20) 
 [=2] 
Tåtår Cengiz Han ve torunlarının Moğol 

istilası sırasında savaşan ve metinde 
rezilliği, zalimliği ile anılan topluluk. 

 t. (f117b/14), (f118b/16), (f118b/3), 
(f119a/12), (f119a/8), (f119b/21), 
(f119b/4), (f120a/11), (f120a/3), 
(f120a/4), (f120a/7), (f120a/9) 

 t.+ıñ (f118a/5) 
 [=13] 
†av‘an (A) İsteyerek, zorlanmadan, kendi 

isteğiyle.  
 t. (f118b/11) 
 [=1] 
tava††un (A) Bir yere yerleşme, orayı vatan 

edinme. 
 t. (f109b/5) 
 [=1] 
†avr (A) Durum, hal, davranış. 
 t. (f107b/19), (f109a/20) 
 t.+ın(tavrın+ (f109a/7) 
 [=3] 
ta‘y™n (A) Bir göreve yerleştirme, atama. 
 t.+(tayin+eyle+) (f111b/10) 
 t.+(tayin+it+) (f114a/1) 
 [=2] 
†ayy (A) Üzerinden geçme. 
 t.+(tayy+olun+) (f114b/13) 
 [=1] 
tazarru‘ (A) Yalvarma, yakarma. 
 t.+u (f110a/20) 
 [=1] 
ta‘¯™men (A) Hürmet ederek, saygı 

göstererek.  
 t. (f116b/17) 
 [=1] 
taziyåne (F) Kırbaç, kamçı. 
 t. (f114a/12) 
 [=1] 
te‘add™ (A) Zulmetme, hak ve insaf sınırını 

aşma. 
 t.+si (f108a/2) 
 [=1] 
teberrå (A) Yüz çevirme. 
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 t. (f117b/9) 
 [=1] 
tecebbür (A) Kibirlenme, gururlanma. 
 t. (f111a/22) 
 [=1] 
tecemmül (A) Süslenme. 
 t. (f112a/18) 
 [=1] 
tedb™r (A) Bir şeyi önlemek için yapılan 

hazırlık, önlem. 
 t. (f108a/2) 
 [=1] 
tefa¬¬ud (A) Arayıp sorma, sorup 

soruşturma.  
 t. (f107b/19) 
 [=1] 
tefekkür (A) Düşünme. 
 t.+de (f107b/12) 
 [=1] 
tefe’ül (A) Fal tutma, fal açma. 
 t.+(tefeül+it+) (f116a/8) 
 [=1] 
tefr™¬a (A) Ayrılık, nifak. 
 t. (f109b/7) 
 [=1] 
tehevvür (A) Çok kızma, öfkelenme. 
 t. (f116a/9) 
 [=1] 
tekålif (A) Vergi. 
 t.+inden (f109a/1) 
 [=1] 
tekl™f (A) Öneride bulunma. 
 t.+(teklif+eyle+) (f117a/21) 
 t.+(teklif+it+) (f118b/21) 
 [=2] 
tekrår (A) Aynı şekilde, yine. 
 t. (f116a/6) 
 [=1] 
tek√™b (A) Yalanlama. 
 t. (f110a/4) 
 [=1] 
telå†um (A) Dalgalanma. 
 t.+a (f110a/8) 
 [=1] 
telv™§ (A) Kirletme, pisletme. 
 t.+(telvis+it+) (f115b/21) 
 [=1] 
temaşå (A) Bakıp seyretme, hayranlıkla 

seyretme. 
 t. (f108a/5) 
 [=1] 
temc™d (A) Ululama, yüceltme. 
 t.+i (f107b/4) 

 [=1] 
temennå (A) Arzu, istek. 
 t. (f107b/13) 
 [=1] 
ten (F) İnsan vücudunun dış yüzü. 
 t. (f120b/9) 
 [=1] 
tenevvür (A) Nurlanma, aydınlanma. 
 t. (f115a/4) 
 [=1] 
teng (F) Sıkıntılı. 
 t. (f113b/16) 
 t.+(teng+ü+tar+ol+) (f111b/16) 
 [=2] 
tenhå (F) Issız, içinde az insan bulunan yer. 
 t.+ca (f117b/18) 
 t.+sına (f118a/4) 
 [=2] 
tenn¥r (A) Fırın, ocak. 
 t. (f110b/2) 
 [=1] 
tera¬¬™ (A) Osmanlı Devleti'nde kapı kulu 

askerlerine başarı ve hizmetlerinden 
dolayı verilen tahsisat. 

 t.+ler (f115b/19) 
 [=1] 
teråne (F) Nağme, ezgi. 
 t.+(terane+it+) (f116a/7) 
 [=1] 
tercemån (A) Tercüman, çevirmen. 
 t. (f119a/1) 
 [=1] 
terk (A) Bırakmak. 
 t.+(terk+ol+) (f108b/20) 
 [=1] 
tert™b (A) Düzenleme, hazırlama. 
 t. (f111a/22), (f111b/2), (f115b/8) 
 t.+(tertib+eyle+) (f118b/2) 
 t.+(tertib+it+) (f115b/2), (f119a/19) 
 [=6] 
tesø™r (A) Ele geçirme, zaptetme.  
 t. (f117b/11) 
 t.+ine (f114a/1) 
 [=2] 
tesl™m (A) Devretme. 
 t.+(teslim+olun+) (f110a/3) 
 [=1] 
teşm™r (A) Büyük bir gayretle teşebbüs etme. 
 t.+(teşmir+it+) (f113b/18) 
 t.+de (f113a/17) 
 [=2] 
teşr™f (A) Şereflendirme. 
 t. (f110a/11) 
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 t.+(teşrif+it+) (f113a/7) 
 [=2] 
teşv™ş (A) Karışıklık. 
 t.+ini (f121a/17) 
 [=1] 
teva¬¬uf (A) Durma, bekleme. 
 t.+dan (f108b/11) 
 [=1] 
tevb™h (A) Azarlama, paylama. 
 t. (f119b/5) 
 t.+den (f119a/6) 
 [=2] 
tevc™h (A) Belli yöne çevirme, yöneltme. 
 t.+(tevcih+buyur+) (f108b/4) 
 t.+(tevcih+eyle+) (f121a/7) 
 t.+(tevcih+it+) (f121a/16), (f121a/8) 
 t.+(tevcih+ol+) (f114a/7) 
 t.+(tevcih+olun+) (f121a/7) 
 t.+i (f121b/5) 
 [=7] 
teveccüh (A) Bir tarafa yönelme, doğrulma. 
 t.+ü (f108b/2) 
 [=1] 
tevellüd (A) Ortaya çıkma, meydana gelme. 
 t.+(tevellüd+it) (f110b/20) 
 [=1] 
te√kire (A) Küçük mektup, pusula.  
 t. (f118a/18) 
 [=1] 
te√l™l (A) Hor ve hakir görme, aşağılama. 
 t. (f115a/19) 
 [=1] 
†ıfl (A) Küçük çocuk. 
 t. (f111a/16), (f112a/4) 
 [=2] 
†ınåb (A) Çadırı kazığa bağlayan ip. 
 t. (f118a/16) 
 [=1] 
tıråş (F) (Sakal, bıyık, kıl için) Dibinden 

kesme, kazıma. 
 t.+(tıraş+eyle+) (f117b/12), 

(f117b/16) 
 t.+(tıraş+it+) (f117b/18) 
 [=3] 
t™# (A) Kılıç. bkz. ¬ılıc, şemş™r 
 t. (f107b/4), (f107b/9), (f112b/19), 

(f112b/9), (f114b/11), (f115a/14), 
(f115a/21), (f116a/19), (f117a/2), 
(f118b/15), (f119a/13) 

 [=11] 
tilåvet (A) Kur'ân'ı güzel sesle ve kurallara 

göre okuma. 
 t.+(tilavet+it+) (f114b/4) 

 [=1] 
t™r (F) Ok. 
 t. (f110a/19) 
 [=1] 
t™z (F) Keskin. 
 t. (f120b/17) 
 [=1] 
t™z-åb (F) Kezzap. 
 t. (f114b/11) 
 [=1] 
†o#rı Sağa sola sapmadan, doğruca. 
 t. (f118a/4) 
 [=1] 
†o¬- Değmek, dokunmak. 
 t.-undukça (f111b/9) 
 [=1] 
†o¬ma¬çı Birinin başına tokmakla vurmak 

için görevlendirilen kimse. 
 t. (f111b/10) 
 [=1] 
†oldur- Dolu hale getirme, içine koyma. 
 t.-du (f120b/16) 
 [=1] 
†¥fån (A) Çok şiddetli yağmur ve fırtına. 
 t. (f110b/8) 
 [=1] 
†u#yån (A) Haddini aşma, azgınlık. 
 t. (f111b/17), (f111b/22), (f112b/3), 

(f112b/9), (f113b/2), (f119a/15), 
(f119b/20) 

 t.+da (f110b/21) 
 [=8] 
tuπef (A) Hediye.  
 t. (f112b/15) 
 [=1] 
†¥l (A) Uzun 
 t. (f110a/12) 
 [=1] 
Êuleyπatü'l-Esed™ (A) Hz. Ebu Bekir'in 

halifeliği zamanında peygamberlik 
iddiasıyla isyan edenlerden. 

 t. (f113b/18) 
 [=1] 
†u‘me (A)Yiyecek, azık. 
 t.+(tume+it+) (f115a/14) 
 t.+(tume+itdir+) (f119b/1) 
 t.+(tume+kılın+) (f118b/13) 
 t.+(tume+ol+) (f112b/18) 
 [=4] 
†um†urå¬ (F) Gösteriş, debdebe.  
 t. (f111a/13) 
 [=1] 
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†ur- 1. Oturmak, kalmak. (f108a/9) 2. 
Değişmemek, aynı kalmak. 
(f114a/19) 3. Devamlılık bildiren 
yardımcı fiil olarak kullanılır. 
(f118b/17) 

 t.-dukda+mı (f114a/19) 
 t.-dum (f108b/2) 
 t.-dum(makamda+tur+) (f108a/9) 
 t.-sun (f119b/17) 
 t.-up (f108a/16), (f116b/10) 
 t.-up(mahbus+tur+) (f118b/17) 
 t.-up(mahrum+u+memnu+tur+) 

(f117b/3) 
 t.-up(mevkuf+tur+) (f118b/13) 
 [=9] 
T¥rån (F) Eski İranlılarca Türklerin Orta 

Asya'daki en eski yurtlarına verilen 
ad. 

 t. (f117b/15) 
 t.+a (f114a/8), (f119b/21) 
 t.+da (f119a/14), (f120a/13) 
 [=5] 
t¥şe (F) Azık. 
 t.+(tuşe+it+) (f112b/3) 
 [=1] 
tut- 1. Kaplamak, ihata etmek. (f117b/4) 2. 

Yüzünü birinin tarafına çevirmek. 
(f108b/3) 

 t.-dum (f108b/3) 
 t.-up(çar+cihet+tut+) (f117b/4) 
 t.-up(tarafına+tut+) (f121b/7) 
 [=3] 
†uy- İşitmek. 
 t.-up (f120a/11) 
 [=1] 
†uyul- İşitilmek. 
 t.-up (f118a/5) 
 [=1] 
†uy¥r (A) Kuşlar. 
 t. (f114a/6) 
 [=1] 
tükür- Birini aşağılamak için ağızdaki 

tükürüğü ona doğru atmak. 
 t.-üp (f119b/5) 
 [=1] 
Türkistån Hülâgu Han'ın hüküm sürdüğü 

memleket, bugünkü Orta Asya. 
 t. (f117b/12) 
 [=1] 
tüvån (F) Güç, kuvvet. 
 t. (tab+ü+tüvan) (f112b/5) 
 [=1] 

u (F) 'Ve' bağlacının nazımda ve nesirde 
ünsüz harfle biten Arapça ve Farsça 
kelimelerden sonraki okunuşu. bkz. ü 

 u. (f107b/1), (f107b/15), (f107b/7), 
(f107b/8), (f107b/9), (f108b/13), 
(f108b/16), (f108b/19), (f108b/21), 
(f108b/8), (f109a/10), (f109a/12), 
(f109a/12), (f109a/12), (f109a/13), 
(f109a/16), (f109a/17), (f109a/21), 
(f109a/6), (f109a/8), (f109a/9), 
(f109b/10), (f109b/12), (f109b/17), 
(f109b/17), (f109b/18), (f109b/2), 
(f109b/21), (f109b/3), (f109b/5), 
(f110a/11), (f110a/12), (f110a/18), 
(f110a/2), (f110a/5), (f110a/5), 
(f110b/13), (f110b/14), (f110b/2), 
(f110b/7), (f110b/7), (f111a/13), 
(f111a/20), (f111a/5), (f111a/5), 
(f111a/6), (f111a/6), (f111a/8), 
(f111b/16), (f111b/5), (f112a/12), 
(f112a/14), (f112a/14), (f112a/8), 
(f112b/11), (f112b/14), (f112b/15), 
(f112b/21), (f112b/3), (f112b/4), 
(f112b/5), (f112b/7), (f113a/17), 
(f113a/20), (f113a/4), (f113a/6), 
(f113b/15), (f113b/7), (f113b/8), 
(f114a/19), (f114a/6), (f114a/6), 
(f114a/6), (f114b/1), (f114b/1), 
(f114b/20), (f114b/6), (f115a/17), 
(f115a/7), (f115b/13), (f115b/17), 
(f115b/17), (f115b/2), (f115b/20), 
(f115b/3), (f115b/8), (f116a/15), 
(f116a/15), (f116b/15), (f116a/21), 
(f116a/7), (f117a/12), (f117a/14), 
(f117b/13), (f117b/15), (f117b/3), 
(f117b/4), (f117b/5), (f119a/11), 
(f119a/16), (f119a/5), (f119b/18), 
(f119b/3), (f120a/14), (f120a/17), 
(f120a/4), (f120b/19), (f120b/20), 
(f121b/7) 

 [=109] 
‘udvån (A) Düşmanlık. 
 u. (f119a/13) 
 [=1] 
u#ra- Çarpılmak. 
 u.-dıkların 

(neye+ugradıkların+bilme+) 
(f118b/12) 

 [=1] 
u#ur Yol. 
 u. (uğur+ı+hümayun) (f109a/6) 
 [=1] 
‘uh¥d (A) Ahitler, yazılı ve sözlü anlaşmalar. 
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 u.+dan (f111a/1) 
 [=1] 
¥lå (A) Birinci. 
 u. +da(f113a/3) 
 [=1] 
‘ulemå (A) Eskiden kendilerine mahsus bir 

kıyafetleri olan müderris, kadı, vaiz 
vb. sınıfı mensupları, din bilginleri. 

 u. (f117b/8), (f118b/5), (f120a/4) 
 u. (ulema+i+amilin) (f117b/6) 
 u.+dan (f117a/1) 
 u.+ya (f117a/7) 
 [=6] 
ul¥hiyyet (A) İlahlık, tanrılık. 
 u.+iñize (f111a/13) 
 [=1] 
‘ulüvv (A) Ululuk, büyüklük. 
 u. (f110b/2) 
 [=1] 
‘um¥men (A) Bütünüyle, cümleten. 
 u. (f120a/4) 
 [=1] 
um¥r (A) İşler. 
 u. (f109a/12), (f121a/4) 
 [=2] 
unut- Hatırından çıkarmak, aklında 

kalmamak. 
 u.-dum (f108b/3) 
 [=1] 
‘unvån (A) Bir kimsenin payesini gösteren ya 

da rütbesini belirten söz. 
 u.+ıyla (f119b/7) 
 [=1] 
ur- Vurmak. 
 u.-du(zahm+ur+) (f114a/14) 
 u.-dukda(hatm+ur+) (f109a/14) 
 u.-dukları(ateş+ur+) (f118a/5) 
 u.-salar(el+ur+) (f110b/9) 
 u.-up (f111b/20) 
 u.-up(darb+ur+) (f111b/12) 
 u.-up(taşdan+taşa+ur+) (f111b/9) 
 [=7] 
ustura (F) Tıraşta kullanılan çok keskin 

bıçak. 
 u. (f120b/9) 
 [=1] 
Ëşy¥‘ (A) Sureti Hz. İsa'ya benzediği için 

onun yerine çarmıha gerilen kâfir.  
 u. (f113a/13), (f113a/15) 
 u. +um (f113a/16) 
 [=2] 
‘uzlet (A) Bir köşeye çekilip insanlardan 

uzak, yalnız başına yaşama. 

 u. (f108a/3) 
 [=1] 
‘u¯må (A) Büyük, çok büyük, yüce. 
 u. (f116b/18) 
 u.+dır (f108b/1) 
 u.+ya (f114b/2), (f118b/1) 
 [=4] 
ü(F) 'Ve' bağlacının nazımda ve nesirde ünsüz 

harfle biten Arapça ve Farsça 
kelimelerden sonraki okunuşu. bkz. u 

 ü. (f107b/12), (f107b/3), (f107b/3), 
(f107b/8), (f108a/11), (f108a/8), 
(f108b/17), (f108b/8), (f108b/9), 
(f109a/2), (f109a/4), (f109b/11), 
(f109b/9), (f110a/1), (f110a/19), 
(f110b/10), (f110b/15), (f110b/15), 
(f110b/17), (f111a/1), (f111a/21), 
(f111a/22), (f111a/5), (f111b/1), 
(f111b/16), (f111b/17), (f112a/6), 
(f112b/12), (f112b/17), (f112b/3), 
(f113a/10), (f113a/19), (f113a/4), 
(f113b/1), (f113b/11), (f114a/9), 
(f114b/12), (f115a/16), (f115b/1), 
(f115b/11), (f115b/15), (f115b/17), 
(f115b/17), (f115b/2), (f115b/8), 
(f115b/9), (f116a/1), (f116a/1), 
(f116a/14), (f116a/19), (f116b/16), 
(f117a/11), (f117a/20), (f118a/2), 
(f118a/5), (f118b/3), (f118b/4), 
(f118b/5), (f119a/11), (f119a/6), 
(f119a/8), (f119b/10), (f119b/18), 
(f120a/2), (f120b/12), (f120b/18), 
(f120b/5), (f121a/2), (f121b/1), 
(f121b/10) 

 [=70] 
üç İkiden sonra, dörtten önce gelen sayı. 
 ü. (f109b/3), (f111a/2), (f114a/15), 

(f114a/18), (f115b/15), (f115b/15), 
(f115b/6), (f118b/17), (f119a/13) 

 [=9] 
üftåde (F) Düşkün. 
 ü.+(üftade+ol+) (f109b/9) 
 [=1] 
ümem (A) Ümmetler. 
 ü. (f119a/15) 
 [=1] 
ümerå (A) Emirler, beyler. 
 u.+ñızdan (f118a/9) 
 u.+sından (f116a/15), (f118a/4) 
 [=3] 
üns (A) Alışkanlık, yakınlık. 
 ü. (f116a/7) 
 [=1] 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
210 

 

üst Bir şeyin yukarıya, göğe bakan tarafı. 
 ü.+üne (f108a/10), (f111b/5), 

(f115b/5) , (f116a/21) 
 [=4] 
üståd (F) Bir mesleğin ehli olan, usta. 
 ü. (f112a/12), (f120b/17) 
 [=2] 
üzere 1. Bir durum ya da olayın üstüne. 

(f108a/3) 2. Gibi, olduğu biçimde. 
(f112b/17) 

 ü. (f108a/3), (f108b/12), (f109a/20), 
(f110b/19), (f111a/16), (f112b/17), 
(f113a/11), (f114b/2), (f119a/18), 
(f120a/16), (f121a/11) 

 [=11] 
üzre bkz. üzere 
 ü. (f114a/18), (f114b/16), 

(f117b/19), (f121a/14) 
 [=4] 
våcibü'l-iπtiråm (A) Hürmete lâyık. 
 v. (f116a/21) 
 [=1] 
va‘d (A) Söz verme. 
 v.+(vad+it+) (f119b/3) 
 [=1] 
våd™ (A) 1. İki dağ arasında uzanan arazi. 

(f112b/20) 2. (Mecazen) Alan. 
(f111b/22) 

 v. (f111b/22) 
 v.+ñi (f119b/3) 
 v.+sinde (f112b/20) 
 v.+sine (f110a/15) 
 v.+siniñ (f121b/5) 
 [=5] 
våfir (A) Çok, bol. 
 v. (f116a/21), (f119a/4) 
 [=2] 
Våhil binti ‘Um¥men (A) Harzem şahı Sultan 

Mehmet'ın annesinin adı. 
 v. (f120a/2) 
 [=1] 
vaπşet-eng™z (A) Vahşet koparan, korkunç. 
 v. (f111a/11) 
 [=1] 
vaπş™yye (A) Merhametsiz, gaddar. 
 v. (f109b/17) 
 [=1] 
va¬‘a (A) Olan, ortaya çıkan her türlü hadise, 

olay. 
 v. (f120b/21) 
 v.+lar (f111a/11) 
 [=2] 
va¬år (A) Ağırbaşlılık. 

 v.+la (f108a/8) 
 [=1] 
vå¬ı‘a (A) Olmuş olan şey, olay. 
 v.+lar (f111b/19) 
 v.+sını (f112a/1) 
 [=2] 
va¬it (A) 1. Zaman. (f109b/1) 2. Devir. 

(f112b/6) 
 v.+de (f109b/1) 
 v. (vakt) (f112b/6) 
 [=2] 
vålide (A) Anne. 
 v.+si (f116b/4), (f116b/9), 

(f120a/1), (f120b/1), (f120b/12) 
 [=5] 
var 1. Mevcut olan. (f111a/17) 2. Yaratma. 

(f110a/14) 
 v. (f113b/1), (f119b/11), (f119b/13), 

(f120a/8), (f120b/18), (f120b/2) 
 v.+(var+ise) (f111a/17), (f112a/19), 

(f113a/19), (f115a/14), (f115a/5), 
(f118a/1) 

 v.+(var+it+) (f110a/14) 
 v.+dır (f110b/18) 
 [=14] 
var- Ulaşmak, erişmek. 
 v.-dı (f117b/18) 
 v.-dıkda (f116a/13) 
 v.-dım (f108a/9) 
 v.-ınca (f108a/20) 
 v.-up (f118b/1) 
 [=5] 
våri§ (A) Kendisine miras düşen, mirasçı. 
 v. (f120a/15) 
 [=1] 
var†a (A) Tehlikeli durum. 
 v. (f111a/22), (f113a/12), (f119a/5) 
 [=3] 
vası†a (A) Araç. 
 v. (f119a/1) 
 [=1] 
vaæ™ (A) Ölen kişinin vasiyetini yerine getiren 

kimse. 
 v. (f115b/10) 
 v.+(vasiy+it+) (f114b/16) 
 [=2] 
va≥‘ (A) Öğüt verme. 
 v. (f119b/18), (f120b/19) 
 v.+(vaz+olun+) (f121a/14) 
 v.+a (f117a/14) 
 [=4] 
ve (A) İki kelime, cümle ya da öbeği birbirine 

bağlayan bağlaç. 
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 v. (f107b/12), (f107b/3), (f107b/6), 
(f107b/8), (f107b/8), (f107b/9), 
(f108a/1), (f108a/1), (f108a/14), 
(f108a/15), (f108a/15), (f108a/15), 
(f108a/19), (f108a/2), (f108a/3), 
(f108a/7), (f108a/9), (f108b/16), 
(f108b/2), (f108b/20), (f108b/21), 
(f108b/3), (f108b/8), (f108b/9), 
(f109a/10), (f109a/12), (f109a/12), 
(f109a/5), (f109a/9), (f109b/1), 
(f109b/12), (f109b/13), (f109b/3), 
(f109b/4), (f109b/6), (f110a/12), 
(f110a/14), (f110a/16), (f110a/4), 
(f110b/11), (f110b/12), (f110b/17), 
(f110b/18), (f110b/3), (f110b/7), 
(f111a/1), (f111a/13), (f111a/2), 
(f111a/6), (f111a/8), (f111b/1), 
(f111b/17), (f111b/21), (f111b/22), 
(f111b/7), (f111b/7), (f112a/3), 
(f112a/8), (f112a/9), (f113a/17), 
(f113a/5), (f113a/5), (f113b/1), 
(f113b/12), (f113b/12), (f113b/13), 
(f113b/14), (f113b/15), (f113b/15), 
(f113b/15), (f113b/16), (f113b/18), 
(f113b/18), (f113b/9), (f114a/14), 
(f114a/6), (f114a/8), (f114a/9), 
(f114a/9), (f114a/9), (f114a/9), 
(f114b/10), (f114b/12), (f114b/18), 
(f114b/19), (f114b/19), (f114b/6), 
(f115a/10), (f115a/10), (f115a/13), 
(f115a/16), (f115a/17), (f115a/17), 
(f115a/2), (f115a/4), (f115a/5), 
(f115a/7), (f115a/9), (f115a/9), 
(f115b/1), (f115b/10), (f115b/11), 
(f115b/13), (f115b/17), (f115b/18), 
(f115b/19), (f115b/2), (f115b/2), 
(f115b/2), (f115b/2), (f115b/7), 
(f115b/8), (f115b/9), (f116a/11), 
(f116a/18), (f116a/3), (f116a/4), 
(f116b/5), (f116b/6), (f116b/7), 
(f117b/10), (f117b/12), (f117b/13), 
(f117b/16), (f117b/18), (f117b/2), 
(f118a/1), (f118a/2), (f118a/2), 
(f118a/7), (f118b/10), (f118b/15), 
(f118b/17), (f118b/19), (f118b/2), 
(f118b/4), (f118b/5), (f118b/6), 
(f118b/8), (f118b/9), (f119a/13), 
(f119a/14), (f119a/18), (f119a/21), 
(f119a/21), (f119a/4), (f119b/12), 
(f119b/13), (f119b/15), (f119b/16), 
(f119b/17), (f119b/21), (f119b/4), 
(f119b/5), (f120a/1), (f120a/13), 
(f120a/16), (f120a/18), (f120a/19), 

(f120a/2), (f120a/4), (f120a/4), 
(f120a/5), (f120a/9), (f120b/11), 
(f120b/16), (f120b/4), (f120b/4), 
(f120b/8), (f120b/8), (f121a/18), 
(f121a/20), (f121b/13), (f121b/3), 
(f121b/8), (f121b/8), sebeb.i 

 [=177] 
vech (A) Tarz, yol. 
 v. (f110b/19) 
 v.+ile (f112a/13), (f116b/11), 

(f121b/1) 
 [=4] 
vefret (A) Bolluk, çokluk. 
 v. (f110a/12) 
 [=1] 
vekålet (A) Bir başkası adına hareket etme, 

vekillik. 
 v. (f114b/6) 
 [=1] 
veled (A) Çocuk, evlat. 
 v. (f116b/11) 
 [=1] 
vel™ (A) Ama, fakat. 
 v. (f118a/14) 
 [=4] 
vel™ ni‘met (A) Bir kimsenin nimetinden 

faydalandığı, birçok şeyini borçlu 
olduğu kimse. 

 v. (f117b/1) 
 v.+ine (f119b/2), (f119a/17) 
 v.+ime (f117b/10) 
 [=4] 
Vel™d bkz. Vel™d bin Yez™d bin ‘Abdü'l-melik 
 v. (f116a/14) 
 [=1] 
Vel™d bin Yez™d bin ‘Abdü'l-melik (A) İçkiye 

ve sefahatine düşkün olduğu, şiir 
yazdığı söylenen on birinci Emevi 
halifesi. 

 v. (f115b/21) 
 [=1] 
velvele (A) Gürültü, patırtı. 
 v. (f117b/3) 
 v.+(velvele+sal+) (f111a/9) 
 v.+sin (f109a/5) 
 [=3] 
ves™‘a (A) Engin.  
 v. (f120a/3) 
 [=1] 
veyåø¥d (F) Yahut, veya. bkz. yåh¥d 
 v. (f109b/11), (f109b/5), (f110a/11), 

(f110a/2), (f110b/14), (f111a/20), 
(f111a/6), (f111b/16), (f112a/9), 

H Â B - N Â M E - İ    V E Y S Î



 
212 

 

(f112b/11), (f112b/21), (f112b/4), 
(f113a/6), (f113b/15), (f114a/20), 
(f114a/7), (f114b/20), (f114b/6), 
(f115a/7), (f115b/13), (f115b/20), 
(f115b/6), (f116a/15), (f116a/7), 
(f117a/12), (f117a/19), (f117b/5), 
(f119a/16), (f119b/19), (f119b/8) 

 [=30] 
Veys™ (A) Hâb-nâme'nin yazarı Veysî. 
 v. (f121b/6), (f121b/9) 
 [=2] 
vez™r (A) Yüksek rütbedeki devlet memuru, 

vezirlik rütbesine sahip kimse. 
 v. (f117b/1), (f118a/12), (f119a/17) 
 v.+i (f117b/9) 
 [=4] 
vezirån(A) Vezirler. 
 v. (f108a/15) 
 [=1] 
vir- 1. Teslim etmek. (f118b/11) 2. Hediye 

etmek. (f115b/19) 
 v.-di (f114a/2) 
 v.-dikde (f116a/6) 
 v.-dikde(hitam+vir+) (f121a/16) 
 v.-diklerinde(cevab+vir+) (f111a/13) 
 v.-dim (f118b/11) 
 v.-e(baş+vire+yaz+) (f118a/14) 
 v.-eyin (f117b/20) 
 v.-ilip(yarlı#+vir+) (f119b/6) 
 v.-ir(şan+vir+) (f114b/12) 
 v.-mekle (f114b/17) 
 v.-meyüp (f118a/10) 
 v.-mez(halel+vir+) (f111b/10) 

v.-üp (f115a/1), (f115b/15), 
(f115b/19) 

 [=15] 
viril- Verilmek. 
 v.-meyince (f117a/18) 
 [=1] 
viæål (A) Bir şeye kavuşma, erişme.  
 v.+ine (f120b/7) 
 [=1] 
vuπ¥ş (A) Yabani hayvanlar.  
 v. (f114a/6) 
 [=1] 
vü (F) 'Ve' bağlacının ünlüyle biten Arapça ve 

Farsça kelimelerden sonraki okunuşu. 
 v. (f109b/9) 
 [=1] 
vüc¥d (A) 1. İnsanın gövdesi, beden. 

(f111a/13) 2. Var olma, bulunma. 
(f111a/21) 

 v. (f110a/11), (f111a/21), (f112a/2), 
(f114b/7), (f115a/7) 

 v.+a(vücuda+gel+) (f111a/12) 
 v.+ı (f111b/18) 
 v.+uñuza (f111a/13) 
 [=8] 
vüc¥h (A) Eşraf, ileri gelenler. 
 v. (f118b/5) 
 [=1] 
vükelå (A) Vekiller. 
 v. (f121a/9) 
 [=1] 
vüzerå (A) Vezirler. 
 v. (f119b/13) 
 [=1] 
ya (Ünlem) 1. Allah'a yalvarış esnasında 

söylenir. (f116a/14) 2. (Ünlem) Soru 
cümlelerinin başında yer alır. 
(f119a/2) 

 y. (ya+Rabb) (f116a/14) 
y. (ya+niçün) (f119a/2) 

 [=2] 
yåd (A) Anma, hatırlama. 
 y. (f112b/20) 
 [=1] 
yådigår (F) Padişah, hükümdar. 
 y. (f118a/21) 
 [=1] 
ya#ma-gerån (F) Yağma edici, yağmacı. 
 y. (f118a/5), (f120a/2) 
 [=1] 
yåø¥d (F) Yahut, veya. bkz. veyåh¥d 
 y. (f107b/19), (f109b/18), 

(f113a/20), (f113b/8), (f116b/18), 
(f117a/14), (f117b/8), (f120a/14) 

 y.+dur (f112b/10) 
 [=9] 
Yaπyå (A) Hz. Yahya peygamber. 
 y. (f113a/1) 
 [=1] 
yalın Çıplak. 
 y. (yalın+ayak) (f115a/18) 
 [=1] 
yalñız Sadece, bir tek. 
 y. (f114b/9) 
 [=1] 
yan Bir yerin ön ya da arka kabul edilen 

kısmına göre sağ ya da solda olan 
tarafı. 

 y.+ına(yanına+al+) (f119b/13) 
 y.+ında (f117a/20) 
 [=2] 
yan- Tutuşmak, alev almak. 
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 y.-mış (f113b/2) 
 y.-up (f111a/5) 
 [=2] 
ya‘n™ (A) Anlatılmak, açıklanmak istenen bir 

hükümden önce kullanılan bağlaç. 
 y. (f108a/13), (f108a/8), (f108b/19), 

(f109a/17), (f109b/11), (f110b/18), 
(f113b/12), (f115a/1), (f115b/13), 
(f116a/12), (f116a/4), (f118b/10), 
(f118b/7), (f119b/14) 

 [=14] 
yapış- Ayrılmayacak biçimde tutunup 

kalmak. 
 y.-up (f121a/6) 
 [=1] 
yår-ı #år (F) Mağara dostu, Hz. Ebu Bekir 

için kullanılır. 
 y. +i (f115a/2) 
 [=1] 
yårån (F) Dostlar, arkadaşlar. 
 y. (f115b/9) 
 [=1] 
yarıl- Ortadan ayrılmak. 
 y.-up (f120b/11) 
 [=1] 
yarlı# Ferman, irade, buyrultu. 
 y. (f119a/19) 
 y.+(yarlı#+vir+) (f119b/6) 
 [=2] 
yasdı¬ Baş altına koymak ya da dayanmak 

için kullanılan, içi pamuk, yün vb. ile 
doldurulan küçük minder. 

 y.+ların (f120b/15) 
 [=1] 
yatır- Boylu boyunca bir yere uzatmak. 
 y.-up (f119b/15) 
 [=1] 
yaya¬ Yaya. 
 y. (f115a/19) 
 [=1] 
yaz- 1. Belli işaret ve harflerle bir yere 

geçirmek. (f117a/16) 2. Yaklaşma 
anlamı vermek için zarffillerden sonra 
yardımcı fiil olarak kullanılır. 
(f117a/8) 

 y.-dı#ı (f117a/16) 
 y.-dılar(huruc+ide+yaz+) (f117a/8) 
 y.-dım(baş+vire+yaz+) (f118a/14) 
 y.-up (f117b/19) 
 [=4] 
yazı Yazılı olan. 
 y.+sın (f117b/19) 
 [=1] 

yazıl- Yazı ile yazılmak. 
 y.-an (f121a/12) 
 [=1] 
yebab (F) Yıkık, harap, viran. 
 y. (f108b/16) 
 y.+(harab+u+yebab) (f110b/13) 
 y.+(harab+u+yebab+ol+) (f109a/17), 

(f119a/11) 
 [=4] 
yed (A) El. 
 y. (f112a/9) 
 [=1] 
yedi Altıdan sonra, sekizden önce gelen sayı. 
 y. (f110b/2), (f112a/13), (f121a/12) 
 [=3] 
yeg Daha iyi, daha üstün. 
 y.+dir (f116b/6), (f118a/13) 
 [=2] 
Yeh¥d (A) Hz. Yakup peygamberin oğlu 

Yahuda'nın soyundan gelenlere 
verilen ad. 

 y. (f112b/10), (f112b/12), 
(f112b/21), (f113a/3) 

 y.+a (f113a/2) 
 y.+dan (f112b/11) 
 [=6] 
Yeh¥di (A) Hz. Musa'nın dinine mensup olan 

kimse, Musevî. 
 y. (f112b/18), (f113a/15) 
 [=2] 
yek-påre (F) Tek parça, bütün. 
 y. (f109a/4), (f118a/15) 
 [=2] 
yek-tå (F) Tek, eşsiz, benzersiz. 
 y.+(yek+ta+olun+) (f114a/8) 
 [=1] 
yeksån (F) Bir, eşit. 
 y.+ (yeksan+it+) (f113a/5) 
 [=1] 
Yemen Arabistan Yarımadası'nın güneyinde 

yer alan bölgenin adı. 
 y. (f114a/9) 
 [=1] 
yem™n 1. Sağ, sağ taraf. (f108a/11) 2. Söz 

verme. (f114b/17) 
 y. (f114b/17), (f119a/8) 
 y.+(yeminü+yesar) (f108a/11) 
 [=3] 
yeñiçeriyån (F) Yeniçeriler. 
 y. (f108a/15) 
 [=1] 
ye’s (A) Ümitsizlik. 
 y. (f116a/16) 
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 [=1] 
yesår (A) Sol, sol taraf. 
 y.+ında(yeminü+yesar) (f108a/11) 
 [=1] 
yeşil Yeşil renkli. 
 y. (f115b/5) 
 [=1] 
yet- Yetişecek miktarda ya da derecede 

olmak. 
 y.-dikde (f111b/17), (f111b/18), 

(f113b/16), (f118a/3) 
 y.-mişdir (f121a/19) 
 y.-tiler (f108a/7) 
 y.-üp (f110b/15), (f115b/2) 
 [=8] 
yetir- Ulaştırmak. 
 y.-üp (f109a/5), (f112b/5) 
 [=2] 
yetiş- Ulaşmak, erişmek. 
 y.-üp (f113b/5), (f116b/9) 
 [=2] 
yetmiş Altmış dokuzdan sonra, yetmiş birden 

önce gelen sayı. 
 y. (f110b/17), (f112a/4), (f112b/17), 

(f119a/13) 
 [=4] 
yevm (A) Gün. 
 y. (f112a/17), (f114b/8) 
 [=2] 
Yez™d (A) Muaviye'nin oğlu, zalimliği ile 

bilinen ikinci Emevi halifesi. 
 y. (f115a/7), (f115b/14), (f115b/7) 
 [=3] 
Yez™d-perest (F) İkinci Emevi halifesi 

Yezid'in yolunda gidenler, ona biat 
edenler. 

 y.+(yezid+perest+ol+) (f115a/19) 
 [=1] 
yıl Dünya'nın Güneş çevresinde tam bir devir 

yapması için geçen zaman. 
 y. (f108b/19), (f108b/21), 

(f109b/20), (f109b/3), (f109b/9), 
(f110b/16), (f110a/5), (f110b/13), 
(f110b/19), (f110b/3), (f111a/6), 
(f113a/21), (f113b/7), (f114b/17), 
(f116a/10), (f117a/10) 

 y.+a (f108b/18), (f117a/11) 
 y.+da (f112a/13) 
 y.+lar (f109b/16), (f112b/3), 

(f115b/12), (f117b/4) 
 y.+lardır (f111b/20) 
 [=24] 

yigirmi Ondokuzdan sonra, yirmi birden önce 
gelen sayı. 

 y. (f112b/1), (f116a/18), (f116a/20) 
 [=3] 
yil Esinti, rüzgâr. 
 y. (f114a/2) 
 y.+e (f110b/16) 
 y.+ine (f110b/9) 
 [=3] 
yine Bir daha, tekrar. 
 y. (f120b/15) 
 [=1] 
yir Yüzey, zemin. 
 y.+de (f114a/14) 
 y.+den (f116b/11) 
 y.+inden (f110b/9) 
 y.+inden(yirinden+sıçra+) (f114a/13) 
 y.+lerinde (f108a/16) 
 [=5]  
yirine Bir şey ya da kimsenin yerini tutmak. 
 y.+ine (f119a/4), (f120b/13) 
 [=2]  
yo¬ Bulunmayan, mevcut olmayan şey. 
 y.+(yoğ+iken) (f119a/21) 
 y.+mış (yoğmış) (f120a/13) 
 y.+dur (f121a/3) 
 [=3] 
yo¬la- Kontrol etmek. 
 y.-mak (f119b/11) 
 y.-yup (f121a/8) 
 [=2] 
yol Bir yerden bir yere gitmek için üzerinden 

geçilen yer. 
 y.+lar (f112b/11) 
 [=1] 
yut- Ağızda olan bir şeyi boğazdan aşağı 

indirmek. 
 y.-mışdım (f120a/9) 
 [=1] 
yuvalan- Kendi üzerinde döne döne hareket 

etmek. 
 y.-dı (f113b/7) 
 [=1] 
yürü- Adım atarak ilerlemek. 
 y.-yüp (f119b/21) 
 [=1] 
yüz Surat, çehre. 
 y. (f109b/19), (f109b/20), (f109b/3), 

(f109b/9), (f109b/9), (f110a/5), 
(f110b/13), (f110b/18), (f110b/19), 
(f111a/16), (f111a/18), (f111a/4), 
(f111a/6), (f112a/5), (f112b/1), 
(f112b/18), (f113a/21), (f113b/20), 
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(f114b/11), (f114b/17), (f116a/18), 
(f116b/7), (f119a/13), (f119b/1), 
(f120a/12) 

 y.+(yüz+sür+) (f107b/18) 
 y.+ü(yüzü+kara+dur+) (f119a/18) 
 y.+üñüz (f115b/18) 
 [=28] 
yüz- Derisini soymak, çıkarmak. 
 y.-mege(derisini+yüz+) (f120b/10) 
 [=1] 
≥åbı†a (A) Zaptetme, kaydetme. 
 z. (zabıta+vir+) (f117a/18) 
 [=1] 
≥ab† (A) Düzen, intizam. 
 z. (zabk+u+rabt) (f109a/10), 

(f109a/12) 
 [=2] 
¯afer (A) Savaşta kazanılan galibiyet. 
 z. (f114a/9) 
 [=1] 
√aøå’ir (A) Erzaklar, zahireler. 
 z. (f118a/1) 
 [=1] 
¯ah™r (A) Meydanda olma, görünme. 
 z.+(muin+ü+zahir+ol+) (f109a/4) 
 [=1] 
√aø™re (A) Gerektiğinde kullanılmak üzere 

saklanan hububat, erzak. 
 z. (f108a/12), (f119a/4) 
 z.+deki (f108a/14) 
 [=3] 
¯åhiren (A) Görünüşte, görünüşe göre. 
 z. (f113b/17) 
 [=1] 
zaøm (A) Yara. 
 z. (f113b/5), (f114b/19) 
 z.+(zahm+ur+) (f114a/14) 
 [=3] 
zaπmet (A) Sıkıntı, eziyet. 
 z. (f121b/2) 
 [=1] 
≥a‘™f (A) Sağlam ve dayanıklı olmayan, 

güçsüz. 
 z. (f111b/14) 
 [=1] 
≥a‘™fe (A) Güçsüz kadınlar. 
 z. (f120a/12), (f120a/7), (f120a/7) 
 z.+niñ (f120a/10) 
 z.+yi (f120b/13) 
 [=5] 
≥ålim (A) Zulmeden, acımasız. 
 z. (f111b/16), (f116b/14), 

(f116a/15), (f116a/21), (f116b/6), 

(f117b/1), (f117b/3), (f119b/9), 
(f120b/19) 

 z.+e (f116b/9) 
 [=10] 
≥åll (A) Yolunu kaybetmiş. 
 z. (f110a/18) 
 [=1] 
zamån (A) 1. Geçen süre, vakit. (f109a/8) 2. 

Herhangi bir vakit. (f108b/15) 3. 
Bulunan devir. (f109a/21) 

 z. (f109a/16), (f110a/10), 
(f113a/20), (f116b/16), (f117a/13), 
(f117b/6), (f121a/10) 

 z.+da (f108b/15), (f118a/12) 
 z.+dan (f109a/8) 
 z.+ımızda (f109b/1) 
 z.+ında (f109a/16), (f109a/21), 

(f115a/8), (f116b/14), (f119b/9), 
(f120a/16), (f121a/20) 

 z.+ında+mı (f116a/14), (f116a/7), 
(f119b/18), (f120b/19) 

 [=22] 
≥am™me (A) Bir şeye katılan, eklenen şey. 

z.+(zamime+it+) (f117b/13) 
 [=1] 
zån¥ (F) Diz.  
 z.+sına (f117a/8) 
 [=1] 
zår (F) Ağlayan, inleyen. 
 z.+(zar+u+zebun+it+) (f111a/8) 
 [=1] 
≥arar (A) Bir kimsenin sebep olduğu kayıp, 

ziyan. 
z. (f111a/13) 

 [=1] 
zår™ (F) Ağlama, inleme. 
 z.+den (f109b/17) 
 [=1] 
≥ar¥ret (A) Mecburiyet, gereklilik. 
 z.+iyle (f109a/6) 
 [=1] 
◊åtu'n-ni†åkeyn Halife Hz. Ebu Bekir'in 

kızının 'iki kuşak sahibi' anlamına 
gelen lakabı. bkz. Esmå binti Æıdd™¬ 

 z. (f116b/10) 
 z.+dür (f116a/4) 
 [=2] 
√åtü'l-‘imåd (A) Direkli. 
 z. (f110b/12), (f119a/10) 
 [=2] 
zåviye (A) Köşe. 
 z. (f108a/3) 
 [=1] 
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zebån (F) Konuşma, söz söyleme. 
 z. (f108b/4), (f110a/8), (f119b/3) 
 [=3] 
zebåniye-meşreb (F) Karakteri cehennemdeki 

görevli melekler gibi olan. 
 z. (f117a/5) 
 [=1] 
zeb¥n (F) Güçsüz. 
 z.+(zar+u+zebun+it+) (f111a/8) 
 [=1] 
√ehåb (A) Gitme. 
 z. (zehab+u+ıyab) (f108b/21) 
 [=1] 
zehr-ål¥d (F) Zehirli. 

z. (f114a/14) 
 [=1] 
zehr-åb-dår (F) Zehirli su. 
 z.+dan (f114b/11) 
 [=1] 
zekiyye (A) Temiz, iyi hal sahibi. 
 z. (f115a/14) 
 [=1] 
√el™l (A) Aşağılamak. 
 z.+(zelil+it+) (f115a/17) 
 [=1] 
zelzele (A) Deprem, yer sarsıntısı. 
 z. (f111b/4) 
 [=1] 
zemin (F) Yer, toprak. 
 z. (f109b/6), (f110b/8), (f111a/19), 

(f115b/2) 
 z.+den (f110b/3), (f117b/4) 
 z.+i (f107b/10),  (f118b/10) 
 [=9] 
zemzeme (F) Nağmeli ses. 
 z. (f120b/12) 
 [=1] 
zenc™r (F) Birbirine geçmiş madeni 

halkalardan meydana gelen bağ, 
zincir. 

 z. (f115a/18) 
 [=1] 
zer (F) Altın. 
 z. (f112b/17), (f118b/21), (f118b/3), 

(f119a/2), (f120a/2) 
 [=5] 
zer-beft-såye-bån (F) Sırma ile dokunmuş 

gölgelik. 
 z.+a (f108a/19) 
 [=1] 
zer-nigår (F) Altınla işlenmiş. 
 z.+da (f108a/8) 
 [=1] 

zer-nişån (F) Bir şeyin üzerine altınla kakma 
ile işlenmiş yazı. 

 z.+la (f115b/10) 
 [=1] 
√erre (A) Çok küçük. 
 z. (zerre+kadar) f120b/11) 
 [=1] 
zerr™n (F) Altından yapılmış. 
 z. (f115a/21) 
 [=1] 
zerr™n-g¥şvår (F) Altın küpe. 
 z. (f115a/17) 
 [=1] 
zerr™n-külåh (F) Zülüflü ağalar denen saray iç 

oğlanlarının giydiği Mevlevi sikkesi 
biçimindeki külâh. 

 z. (f108a/15) 
 [=1] 
zerr™n- §a¬f (F) Altından yapılmış tavan. 
 z. (f113a/12) 
 [=1] 
zevål (A) Yok edilmek. 
 z. (f111b/18) 
 [=1] 
√ımm™  (A) Müslümanların yönettiği bir 

ülkede müslüman olmayan tebaa. 
 z. (f117a/15) 
 [=1] 
zınd™¬ (A) Allah'a ve ahirete inanmayan 

kimse. 
 z. (f116a/14) 
 [=1] 
zınd™¬-meşreb (F) Karakteri zındık gibi olan 

kimse. 
 z. (f116a/7) 
 [=1] 
√™-r¥π (A) Canlı. 
 z. (f110a/9), (f120a/5) 
 [=2] 
z™-zer‘ (A) Yeşillik. 
 z.+de (f109b/4) 
 [=1] 
z™b (F) Süs, bezek. 
 z. (f120b/5) 
 [=1] 
z™bende (F) Süslü. 
 z. (f107b/15) 
 [=1] 
√ikr (A) 1. Anmak. (f120b/21) 2. Anılmak. 

(f121b/11) 
 z.+(zikr+eyle+) (f120b/21) 
 z.+(zikr+olun+) (f121a/21), 

(f121b/11) 
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 z.+i (f114b/13) 
 [=4] 
◊i'l-celål (A) Celal sahibi olan Allah. 
 z. (f110a/8) 
 [=1] 
◊™'l-inti¬åm (A) İntikam alıcı olan Allah. 
 z. (f110a/9), (f112a/20), (f113a/2) 
 [=3] 
◊i'n-n¥reyn (A) İki nur sahibi. Hz. 

Muhammed'in iki kızıyla evlendiği 
için Hz. Osman'a verilen lakab. 

 z. (f114b/5) 
 [=1] 
zindån (F) İçine tutuklu ve hükümlülerin 

konulduğu kapalı yer. 
 z. (f117a/10) 
 z.+a (f117a/9) 
 z.+larında (f116a/20) 
 [=3] 
z™r (F) Alt, alt taraf. 
 z. (f109a/17), (f110a/17), 

(f112b/21), (f115a/12) 
 [=4] 
√™rå‘ (A) Çünkü. 
 z. (f121a/9) 
 [=1] 
√irve (A) En yüksek nokta, tepe.  
 z.+sine (f116a/21) 
 [=1] 
z™ver (F) Süs. 
 z.+(ziver+ol+) (f107b/9) 
 z.+e (f118b/3) 
 [=2] 
ziyåde (A) Fazla. (f110a/12) 2. Çok. 

(f111b/11) 
 z. (f110a/12), (f110b/17), 

(f110b/18), (f111a/16), (f111b/11), 
(f111b/11), (f112a/5), (f114b/11), 
(f116a/18), (f120a/12) 

 [=10] 
≥iyåfet (A) Yedirip içirme, şölen. 
 z. (f118b/2) 
 [=1] 
≥iyåfet-gåh (F) Şölen yeri. 
 z. (f114a/6) 
 [=1] 
ziynet  (A) Süs. 
 z. (f112a/17), (f120b/5) 
 [=2] 
≥u‘afå (A) Zayıflar. 
 z. (f110b/16), (f110b/21) 
 [=2] 
¯uh¥r (A) Meydana çıkma, görünme. 

 z. (f111a/9) 
 z.+(zuhur+it+) (f108a/14), (f111a/2), 

(f114b/13), (f118a/15), (f121a/1), 
(f121a/20) 

 z.+a (f111b/18) 
 [=8] 
¯ulemåt (A) Karanlıklar. 
 z. (f111a/7) 
 z.+ı (f107b/8) 
 [=2] 
≥ulm (A) Eziyet, cevr. 
 z. (f111a/7), (f116a/17) 
 z.+e (f112a/7) 
 [=3] 
≥ulmet (A) Karanlık. 
 z. (f116a/17) 
 [=1] 
≥ulmet-åbåd (F) Karanlığın hakim olduğu 

yer. 
 z. (f111b/16) 
 [=1] 
zu‘m (A) Zan. 
 z. (f108a/2), (f113a/10) 
 z.+larınca (f110b/4) 
 z.+unca (f111a/15) 
 [=4] 
z¥r (F) Kuvvet, güç. 
 z. (f110b/9) 
 [=1] 
z¥r-åver (F) Zorluk veren. 
 z.+lerimiz (f110b/17) 
 [=1] 
◊ü'l-celål (A) Celal sahibi olan Allah. 
 z. (f111b/2) 
 z.+den (f112a/16) 
 z.+i (f110b/16) 
 [=3] 
◊ül-intikåm (A) İntikam alıcı olan Allah. 
 z. (f110b/18) 
 [=1] 
◊ü'l-¬arneyn (A) İki boynuz sahibi olan 

İskender. 
 z. (f108a/11), (f108a/17), 

(f108a/19), (f108a/20), (f108b/3), 
(f109a/14), (f121a/15) 

 [=7] 
zümre (A) Topluluk, grup. 
 z. (f108a/14) 
 [=1] 
zümrüd-keş (F) Zümrütle süslenmiş. 
 z.+lerin (f120b/16) 
 [=1] 
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Sözlük-Dizin İstatistiği 
Toplam kelime: 7482 
Madde başı: 2623 
Türkçe kökenli kelime sayısı: 330 
Türkçe kökenli fiil sayısı: 128 
Arapça kökenli kelime sayısı: 1513 
Farsça kökenli kelime sayısı: 770 
Yunanca kökenli kelime sayısı: 3 
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Veysî (1869), Siyer-i Veysî, İstanbul Vezirhanı Matbaası, s.262-285.
(Veysi’nin Siyer, Hâb-nâme (Vakı’a-nâme), Münşeât ve Şehâdet-nâme adlı eser-
leri bu kitapta toplanmış.Bu matbu metin, Hâb-nâme’nin 1836 Mısır Bulak nüsha-
sı dikkate alınarak basılmıştır.)
Matbu Nüshanın İlk ve Son Sayfaları
Matbu nüshanın tamamına şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.dilbilimi.net/
veysi_habname_matbu_metin.pdf
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