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“ÜMMÜ’L-ĠAZĀ” VE  

“FENN-İ ĦUMBARA VE ŚANĀYİǾ-İ ĀTEŞ-BĀZĮ”  

(İNCELEME-METİN-DİZİN)  

 

Bayramoğlu Ali Ağa’nın yazdığı “Ümmü’l-Ġazā” Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Bağdad Köşkü, nr. 368’de kayıtlıdır. Mustafa ibn-i İbrahim’in yazdığı 

“Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Muallim Cevdet bölümü nr. K. 439’da kayıtlıdır. Her iki eserin de tespit 
edilebilen tek nüshaları vardır. “Ümmü’l-Ġazā” 66, “Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i 

Āteş-bāzį” 80 varaktır. 

Çalışmanın giriş bölümünde; araştırmanın konusu ve amacı, eserlerin künyeleri, 

müellifler ile ilgili bilgiler, muhtevaları, Türk tarihi ve edebiyatı açısından yeri ve 
önemi, araştırmada kullanılan yöntem hakkında bilgiler verilmiştir.  

XVIII. yüzyıl Türkçesinin özelliklerinin daha iyi bir şekilde ortaya 

konulabilmesine katkı sağlamak amacıyla eserlerin imlası, ses ve yapı bilgisi 
incelenmiştir.  

İmla bölümünde öncelikle, eserdeki ünlülerin ve bazı ünsüzlerin başta, ortada ve 
sonda nasıl yazıldıkları belirtilmiştir. Ayrıca ünsüzlerin kalın ve ince sıraya göre 
yazılışları gösterilmiştir.  

Ses bilgisi bölümünde; ünlü-ünsüz uyumlarına ve fonetik hadiselere yer 
verilmiştir.  

Biçim bilgisi başlığı altında ise; türetme ekleri, tür değiştirici ekler, işletme 
ekleri, kategori ekleri, sıfatlar, zamirler, zarflar ve edatlar örneklendirilmeye 
çalışılmıştır.  

Metin bölümünde önce Ümmü’l-Ġazā sonra Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-
bāzį’nin çeviri yazılı metni verilmiştir. 
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Dizin bölümünde, “Cibakaya 2.2” dizin programından yararlanılarak 

metinlerdeki kelimelerin alfabetik sıraya göre dizini oluşturulmuştur. Eserlerin söz 
varlığını ortaya koymak ve XVIII. yüzyıl Türkçesinin söz varlığına katkı sağlamak için 

ayrı ayrı dizinleri hazırlanmıştır. Dizindeki kelimelerin hepsi, metindeki sayfa ve satır 
numarası ile numaralandırılmıştır. Şekillerin olduğu sayfalar numaralandırılarak dizine 
alınmıştır.  

Eserin sonunda; sonuç bölümüyle birlikte, çalışmada başvurulan kaynaklara, 
eklere ve öz geçmişe yer verilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: 

Osmanlı Türkçesi, Metin, İmla, Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Dizin 
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ABSTRACT 

 

Name and Surname  : Samil CAN 

University       : Uludag University 

Institution       : Social Sciences Institution 

Field         : Turkish Language and Literature 

Branch        : Turkish Language 

Degree Awarded    : PhD  

Page Number     : xx + 690 

Degree Date      : ...  / ...  / 2016   

Supervisor       : Prof.Dr. Hatice SAHIN 

 
“UMMU’L-GAZA” AND 

“FENN-I HUMBARA AND SANAYI-I ATES-BAZI”  

(ANALYSIS-TEXT-INDEX) 

 

“Ummu’l-Gaza” was written by Bayramoglu Ali Aga. This handwritten 
manuscript is registered under the registration number of 368 in Bagdad Kiosk of 

Topkapı Palaca Museum Library. “Fenn-i Humbara ve Sanayi-i Ates-bazi” was written 
by Mustafa ibn-i İbrahim. This handwritten manuscript is registered under the 
registration number of 439 in Muallim Cevdet Section of İstanbul Municipality Ataturk 

Library. These manuscript have no other copies. “Ummu’l-Gaza”consists of 66 sheets 
and “Fenn-i Humbara ve Sanayi-i Ates-bazi” consists of 80 sheets. 

The introduction part of this study provides information about  the goal and 

subject of the studies, the writers, identification tag of the manuscripts, their contents, 
their position and importance for Turkish History and Literature and the method which 

was used in the preparation of these works. 

In order to contribute to a better presentation of the 18th century Turkish, 
ortographic, phonetic and morphological examples of the manuscript are examined. 

Initially, in the ortography part, how the vowels and consonants are written in 
the beginning, in the middle and at the end of the words are expressed. The back and 

front series of consonants are also explained. 

In the phonetics part, vowel-consonant harmonies and phonetic appearances are 
examplified. 

Under the tittle of morphology; derivational suffixes, conversion of part of 
speech suffixes, inflectional suffixes, category suffixes, adjectives, adverbs and 

prepositions are tried to be examplified.  

In the text part, the transcription of “Ummu’l-Gaza” and “Fenn-i Humbara ve 
Sanayi-i Ates-bazi” is put forth. 
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In the index part, an index of the words in the text are put together according to 

their alphabetic order using the “Cibakaya 2.2.” index program. In order to reveal the 
18th century Turkish vocabulary and make a contribution to it, indexes are prepared 

seperately for both manuscripts. All the words in the index are numbered with page and 
line numbers of the text. The sheets with the figures are numbered and taken into index. 

At the end of the study together with the conclusion part, a list of reference, 

appendix and researcher’s CV take place. 
 

 

 

Keywords: 

Ottoman Turkish, Text, Orthography, Phonetic, Morphology, Index 
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ÖNSÖZ 

 

Milletlerin varlık sahnesinde kendinlerini göstermelerini sağlayan en önemli 

değerler, kendinlerine özgü kültürel ögeleri üretmiş olmaktır. Tarihî devirler içerisinde 
gerçekleştirilen çabaların gün yüzüne vurmuş hâli olan bu değerlerin günümüze kadar 
taşınması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu anlamda milletlerin sahip oldukları diller 

bu görevi yerine getirmede en önemli araçtır.  

Toplumlar zaman içinde çeşitli sebeplerle dillerini, alfabelerini değiştirmekte ya 

da dillerinde meydana gelen değişmeler toplumları geçmişlerinden uzaklaştırmaktadır. 
Bu önemli değişmelerin birçoğunu yaşamış olan Türkçenin zaman içinde üretmiş 
olduğu eski alfabemizden kalma eserlerin günümüze ulaştırılması önemli bir görevdir. 

Geçmişle günümüz arasında bir köprü olan tarihî eserlerin gün yüzüne çıkarılması için 
birçok akademisyen önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu maksada hizmet etmek için biz 

de XVIII. yüzyılda yazılmış olan iki kıymetli eseri ilim dünyamıza kazandırmaya 
çalıştık. 

Türk milletinin kültür tarihi açısından Osmanlı dönemi sanat, bilim, tıp ve tarih 

gibi birçok sahada ürünlerin verildiği altın bir çağ olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi 
askerlikle (silahlar, harp aletleri vb.) ilgili konularda da önemli çalışmalar yapılmıştır.  

Türkler için askerliğin ayrı bir önemi vardır. Tarih sahnesinde yerini aldığından 
beri Türkler savaşçı bir millet olarak bilinir. Bu özellikleri de bu alanda birçok üretim 
yapmalarına sebep olmuştur. Barutun icadı ile birlikte ateşli silahlar ve toplar savaşların 

vaz geçilmez aletleri olmuştur. Bunların en iyisine sahip olanlar başarının adresi 
olmaktadır. Osmanlı yükselme ile birlikte döneminin en iyi silah gücüne de sahipti. 

Ancak yönetimdeki zayıflama ve geriye düşüş birçok alanda olduğu gibi silahlar 
konusunda da Osmanlı’nın geride kalmasına sebep oldu. Özellikle Lale Devri 
döneminde bu gerileyi durdurabilmek için çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların biri de 

ateşli silahlar konusunda olmuştur. Özelikle Avrupa bu konuda çok ileri gitmişti, bu da 
savaşlarda kendini gösteriyordu. Bu geriliği durdurmak için yapılan çabaların belki bir 

göstergesi olan bu incelemesini yaptığımız eserlerde Osmanlı dönemi ateşli silahları ile 
ilgili önemli mühendislik bilgileri vardır. Hatta Ümmü’l-Ġazā adlı eserin müellifi olan 
Bayramoğlu Ali Ağa birçok silah ve savaş aleti icat etmiştir. Ayrıca her iki eserin 

müellifinin kitaplarını hazırlanırken Avrupalı yazarların eserlerinden tercümeleri 
kullandıkları görülmektedir. 

Bu çalışma ile Türk Dili tarihinde Osmanlı Türkçesi olarak geçen dönemde 
kaleme alınmış olan bu eserler gün yüzüne çıkarılarak tarihin karanlık sayfalarından 
ilim alemimize sunulmaktadır. İncelemesi yapılan eserler askerî terimlere sahip olması 

ve dönemin söz varlığına katkı sağlamaları bakımından önemlidir. Kullanılan kalıp 
ifadeler, söyleniş değişmeleri ve bazı muhtemel dil değişikliklerin hâle devam etmesi 

gibi önemli ayrıntıları üzerinde barındıran bu eserlerin daha sonraki çalışmalara da 
önemli kaynaklık edebilecekleri değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma öncesinde www.yazmalar.gov.tr adresinden, YÖK Tez Tarama 

Merkezinden,  Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesinden, Milli Kütüphane 
ve Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinden dönem ile ilgili yazılmış birçok eser 

araştırılmıştır. 
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Tez çalışması süresince; Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili kitaplar ve 

bu dönemin dil özellikleri ile ilgili çalışmalardan; metnin çeviri yazısının yapılabilmesi 
için ve söz varlığının ortaya konulması aşamasında Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi 

sözlüklerden, Tarama ve Derleme sözlüklerinden faydalanılmıştır. Ayrıca çalışma 
TDK’nın Yazım Kılavuzu (Türk Dil Kurumu, Ankara, 2012)’na bağlı kalınarak 
yapılmıştır.  

Bu çalışma, Bayramoğlu Ali Ağa’nın yazdığı Ümmü’l-Ġazā ve Mustafa ibn-i 
İbrahim’in yazdığı “Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį” adlı eserler üzerinde 

yapılmıştır. Her iki eser de XVIII. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin özelliklerini 
taşımaktadır. Bu eserler hem dil özellikleri hem de konusu yönüyle incelenmeye değer 
görülmüştür.  

Çalışmanın giriş kısmında; eserlerin özellikleri, konuları ve amaçları, içerikleri, 
Türk tarihi ve edebiyatı açısından yerleri ve önemleri, eserlerin hazırlanmasında 

kullanılan yöntem belirtilmiştir. Çalışma; imla, ses bilgisi, biçim bilgisi, metin ve dizin 
bölümlerinden oluşmaktadır. İmla bölümünde ünlü ve bazı ünsüzlerin başta, ortada ve 
sonda nasıl yazıldıkları gösterilmiştir. Ses bilgisi bölümünde ise ünlü ve bazı ünsüzlere 

ait ses özellikleri incelenmiştir. Biçim bilgisi bölümü; türetme ekleri, tür değiştirici 
ekler, işletme ekleri, kategori ekleri, sıfatlar, zamirler, zarflar ve edatlar şekliyle 

incelenmiştir.  

Bayramoğlu Ali Ağa’nın yazdığı Ümmü’l-Ġazā Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Bağdad Köşkü, nr. 368’de kayıtlıdır. Mustafa ibn-i İbrahim’in yazdığı 

“Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Muallim Cevdet bölümü nr. K. 439’da kayıtlıdır. Her iki eserin de tespit 

edilebilen tek nüshalarının çeviri yazılı tam metinleri metin bölümünde verilmiştir.  

Dizin bölümünde ise, metinlerde geçen bütün kelimeleri kapsayacak şekilde 
dizin hazırlanmıştır. Dizine girmeyen Arapça ve Farsça kelime ve ifadelerin anlamları 

metin bölümünde dipnotlarda verilmiştir.  

Eserlerde bazı kelimeler ve başlıklar kırmızı renkli mürekkeple yazılmıştır. 

Bunlar kalın fontla yazılmış ve ayrıca ayetler, sure adı ve ayet numarasıyla dipnotta 
gösterilmiştir. Özgün nüshada yanlış yazılan kelimeler olması gerektiği şekilde metne 
alınmış ve yanlış yazılan kelimeler dipnotta belirtilmiştir. 

Bu tez çalışmanın hazırlanmasında büyük desteğini ve yardımını gördüğüm 
danışmanım, değerli hocam Prof.Dr. Hatice ŞAHİN’e, kıymetli destekleri sebebiyle 

değerli hocam Prof.Dr. Kerime ÜSTÜOVA’ya, ele aldığımız eserin teminindeki 
yardımlarından ve çalışma esnasındaki desteklerinden dolayı Prof.Dr. Salim AYDÜZ’e, 
eserdeki Arapça ibareler ve metin üzerindeki çalışmalarıma yardımlarından dolayı 

Doç.Dr. Hasan Basri ÖCALAN, uzun süren çalışmam süresince bütün özveri ve 
desteğiyle yanımda olan eşim Özge KORKMAZ ÇAN’a teşekkürlerimi sunmayı bir 

borç bilirim. 

Hazırlamış olduğum bu doktora tez çalışmasının başta Türkoloji olmak üzere 
ilim alemine katkı sağlayacağı düşüncesiyle saygılar sunarım. 

 

BURSA-2016                                   Şamil ÇAN
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GİRİŞ: 

Çalışmanın Konusu ve Amacı   

Türk Dili’nin tarihî seyrini izlemek ve farklı dönemlerdeki dil hazinelerini gün 

yüzüne çıkarmak Türkoloji alanında çalışma yapanlar için en değerli hizmetlerden bir 

tanesidir. Bu amaçla Türk Dili’nin Osmanlı Türkçesi dönemine ait olan eserlerin yazı 

özelliklerinin ve dil bilgisel varlığının araştırılmasına katkı sağlamak için XVIII. 

yüzyılda yazıldıkları düşünülen Bayramoğlu Ali Ağa’nın Ümmü’l-Ġazā adlı eseri ile 

Mustafa ibn-i İbrahim’in Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį adlı eserinin 

transkripsiyonu, dizini ve dil incelemesi yapılmıştır. Bu eserler bu doktora tezinin 

konusunu oluşturmaktadır. 

Bu eserlerin sahip olduğu dilbilgisel özelliklerin Osmanlı Türkçesi döneminde 

yazılan eserlerle ilgili çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İncelenen eserler 

Osmanlılarda humbaracılıkla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Eserlerde bulunan 

teknik terimler ve silahlar, XVIII. yüzyıl askerlik tarihi için büyük önem taşımaktadır. 

Her iki eserde de birçok şekil ve resim bulunmaktadır. Bunlar, ateşli silahların yapımı, 

kullanımı ve tekniği konularında görsel malzeme sunmaktadır. Bu eserlerin Osmanlı 

dönemi askerî tarih çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma ile Türk Dili tarihinde Osmanlı Türkçesi olarak geçen dönemde 

kaleme alınmış olan bu eserler gün yüzüne çıkarılarak tarihin karanlık sayfalarından 

ilim alemimize sunulmaktadır. İncelemesi yapılan eserler askerî terimlere sahip olması 

ve dönemin söz varlığına katkı sağlamaları bakımından önemlidir. Kullanılan kalıp 

ifadeler, söyleniş değişmeleri ve bazı muhtemel dil değişikliklerin hâle devam etmesi 

gibi önemli ayrıntıları üzerinde barındıran bu eserlerin daha sonraki çalışmalara da 

önemli kaynaklık edebilecekleri değerlendirilmektedir. 

Özellikle ileride hazırlanabilecek olan Osmanlı dönemi askerî terimler sözlüğü 

gibi çalışmalara bu eserlerin kaynaklık edeceği ifade edilebilir. Bu kıymetli dil 

hazinesinin korunması ve üzerinde çalışmalar yapılmasıyla Türkoloji alana öneli 

katkılar sağlanabilir. 
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Bu tez çalışmasında eserlerin çeviri yazısından hareketle dizini hazırlanmış, ses 

bilgisiyle şekil bilgisine ait özellikleri ve imlasını tespit edilmiştir. Hazırlanan bu 

doktora tezi ile Türk Dili araştırmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

Ümmü’l-Ġazā’nın Künyesi ve Şekil Özellikleri  

Eser, şemseli kahve renkli hafif hasar görmüş hâlde deri ciltlidir, iç kapakta 

“Te’lifāt-ı tedbirāt / 268” yazmaktadır. Bilinen tek nüshası vardır. Bu da Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi Bağdad Köşkü, nr. 368’de kayıtlıdır. Topkapı Sarayı’ndaki 

künyesinde 151 varak olduğu yazmaktadır, ancak eser 66 varaktır. Her varakta nesih 

hattıyla yirmi üç satır bulunmakta ve yirmi beş adet farklı ebatlarda çizim ihtiva 

etmektedir. Eserin ölçüleri; 29,2x18,8 (12,1x20,1) cm.dir. Kitabın kâğıdı aharlıdır, 

yazıların etrafına kırmızı çerçeve çizilmiş, mısdar çekilmemiştir. Yazıda siyah ve 

kırmızı renk kalem kullanılmıştır. Sayılar, araya çekilen çizgilerin içinde kalan 

yerlerdeki cümleler, “amma, imdi ve dahi” gibi bağlaçlar, “elli, iki, beş” gibi rakamlar 

ile “ĥażret-i allāhu teǾālā’nın, in-şāǿallāhu teǾālā” gibi dinî ifadeler ve bölüm başlıkları 

kırmızı kalemle yazılmıştır. [1b] ve [2a] sayfalarında cümle aralarına sarı yaldızlı 

süslemeler yapılmıştır, bu süslemelerden diğer sayfalarda yoktur. Metnin içinde araya 

kırmızı çizgiler içinde tek veya iki-üç satır yazı yazılmış, bunların büyük çoğunluğu bir 

başlık şeklinde değil cümlelerin devamı şeklindedir. Ayrıca fasıl başı olan bölümler de 

bu şekilde gösterilmiştir. 

Ümmü’l-Ġazā’yı Tanıtan Çalışmalar 

Osmanlı askerî literatürü üzerine yapılan çalışmalar, fazla değildir. Bu sebeple, 

eserden ve benzeri eserlerden pek fazla bahis bulunmamaktadır.  Ümmü’l-Ġazā ile ilgili 

olarak Arslan Terzioğlu şunları söylemektedir: “…Sultan Ahmed III (1703-1730) 

devrinde Humbaracılar sınıfının 2. Halifesi Ali Ağa’nın yazdığı Topkapı Sarayı’ndaki 

Ümmü’l-Ġazā isimli eserde XVII. yüzyılın kale kuşatmalarında kullanılan kendi icadı 

tulumba isimli roketler tarif ve tasvir edilmektedir. Bunların 11-12 arşın (7-8 m) 

boyunda olduğu ve çapını bir insanın güçlükle kucaklayabileceği bu eserde resimleri ile 

belirtilmektedir. Ali Ağa bu eserinde, savaşlarda başarısızlıkları silah icadında ve 

geliştirilmesindeki duraklamaya atfederek padişaha yeni silahlar geliştirilmesini tavsiye 
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etmektedir. Böylece bu alanda Türk-İslam dünyasındaki gelişmelerin ve yeni buluşların 

artık sona erdiği görülmektedir…”.1 

Eserle ilgili olarak Fuat Sezgin tarafından hazırlanan İslam’da Bilim ve Teknik 

isimli eserde şu bilgiler vardır: “…Osmanlı roketleri hakkında ilginç resimlerle birlikte 

ayrıntılı bilgileri, Sultan III. Ahmed (1703-1730) döneminde faaliyette bulunmuş olan 

mühendis Ali Ağa Umm el-Ġazā isimli kitabında vermektedir. Onun tarafından imal 

edilen roketlerin uzunluğu 7-8 metre imiş. Çevrelerinin ölçüsü hakkında ise, bir insanın 

kesinlikle kucaklayamayacağını söylemektedir. Bu kitap şimdiye kadar hemen hiç 

bilinmediği için, ondan askerlik ve teknik tarihî bakımından ilginç olan birkaç resim 

daha burada sunmak yerinde olsa gerektir...”2  

Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi adlı eserde ise şu bilgilere yer verilmiştir: 

“…Bayramoğlu Ali Ağa (XII/XVIII. yüzyıl) Humbaracı ocağı ikinci halifesidir. Ali'nin 

Umm al-Ġaza fi Tadbir al-Harb va Lavâzimihâ adlı bir eseri tespit edilmiştir. III. Ahmet 

devrinde yazılan bu eser harp sanatı ve levazımatından bahseder. Müellif eseri üç fasıl 

üzere tertip etmiştir. Uzun bir girişten sonra, bu devirde yapılan harplerde ne vazifelerde 

bulunduğunu bildirmiştir. Sonra top çeşitlerini ve havanlarını tanıtır. Harpte alınması 

gereken tedbirlerden bahseder. Temeşvar kalesi gibi bazı kalelerin alınmasında yapılan 

istihkâmları anlatır...”3 Ancak eserin isminin bu şekilde yazımına sadece burada 

rastlanılmaktadır. Söz konusu bilgilerin kaynağı olarak gösterilen F. Edhem Karatay’ın 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’nda eserin ismi sadece 

Ümmü’l-Ġazā olarak geçmektedir.4 

Eserin Adı Meselesi 

Eser ile ilgili en mühim sual, herhalde eserin isminin tam olarak hangisi 

olduğudur. Varak 1a’da sadece “telįfāt-ı tedbįrāt” ibaresi yer almakta ve hemen 

arkasındaki ilk varakta ise “kitāb-ı merķūmda olan telįfāt-ı tedbįrāt” ibaresi 

bulunmaktadır ki burada bahsedilen kitabın ne olduğu meçhuldür. Eserin başından 

[11a]’nın ortalarına kadar muhtelif başlıklar altında ve herhangi bir tasnife tabi 

                                                                 
1
 Arslan Terzioğlu, “Türk-İslâm Kültür Çevresinde Uçma Denemeleri, Otomatik Makinalar, 

Denizaltı ve Roket Teknolojisi”, Türkler, editörler Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, XI, ss. 260-266. 
2
 Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, İBB Kültür AŞ. Yay., İstanbul, 2008, V, s.128. 

3
 Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi, (haz. E. İhsanoğlu ve diğerleri), IRCICA, İstanbul 2004, I, 

s. 1066. 
4
 İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi, 1961, nr. 1930. 
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tutmadan savaş ve muhasaralarda alınacak tedbirler ve humbaracı ocağı hakkında 

bilgiler verilir. Daha sonra [8a] “bir miķdār ser-güzeştim aĥvālini beyān olınur” başlığı 

altında kendi hayatından bahseder. Öyle anlaşılıyor ki Ali Ağa, [11a] “kitāb-ı ümmüǿl-

ġazā fenn-i cihād fetĥ-i tedbįrdür” başlığını atıp ikinci kez Besmele ile esere başlar. 

Uzunca bir giriş bölümünden sonra 13b/01’de eserin üç fasıl üzere telif edildiğini ifade 

sadedinde “ümmü’l-ġazā adlu bir kitāb teǿlįf idem üç faśl üzere ” der. Buradan eserin 

isminin Ümmü’l-Ġazā olduğunu tespit etmek ancak mümkün olabilmektedir. 

Ümmü’l-Ġazā’nın  Müellifi Bayramoğlu Ali Ağa  

Ali Ağa eserinde kendisi ile ilgili de çok kısıtlı da olsa bilgiler verir. Tam ismini 

ve baba ismini bilemediğimiz Ali Ağa, kitabı telif ettiği esnada humbaracılar ocağında 

ikinci halife olduğunu [12b] “…bu ĥaķįr-i pür-taķśįr ħumbaracılar ocaġında olan ħalįfe-i 

ŝānį Ǿalį bendeleri…” gibi cümlelerle ifade eder. Devamında ise kendisinin Kandiye 

Kalesi fethinden (1669) bu yana 49 seneden beri humbaracılık hizmetinde olduğunu 

vurgular. [10a]  “…bu ĥaķįr daħı ħiźmet-i pādişāhįde dįn-i mübįn uġrına ķandįyeden berü 

sefer virüp ķırķ ŧoķuz senedür sekiz biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan üç aķçe ħumbaracı tįmārına 

mutaśarrıfım….”. Buna göre Ali Ağa yirmi yaşlarında hizmeti girmiş olsa bu esnada 

yaklaşık olarak yetmiş yaşındadır ve muhtemelen 1650 yılı civarında doğmuştur. Ali 

Ağa’nın Sadrazam Şehid Ali Paşa’dan (ö. 1718) merhum diye bahsetmesi, bu devirde 

yazılan eserlerden farklı olarak sonraki Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’dan5 

(ö. 1730) hiç bahsetmemesi, onun muhtemelen Lale Devri’nin ilk yıllarında vefat 

ettiğine işaret etmektedir. 

Hayatı boyunca pek çok muhasaralarda humbaracılık göreviyle bulunan Ali 

Ağa, ilk görev olarak, Avusturyalıların 1693 tarihindeki Belgrat’ı muhasara ettiğinde 

kale içinde bulunduğunu ve bu esnada “ħumbaracılar ħalįfesi” olduğunu ifade eder.  

[3b] “…belġrad ķalǾasıñı küffār-ı ħāksār muĥāśara eyledükde ķoca caǾfer paşa6 

ser-Ǿasker idi ve çelebi muĥammed paşa yeñiçeri aġası idi ve Ǿabdurraĥman paşa 

cebecibāşı idi ve bu ĥaķįr daħı ħumbaracılar üzerlerine baş ħalįfe idüm…” 

                                                                 
5
 M. M. Aktepe, “Nevşehirli İbrahim Paşa”, İA, IX, 234-239; M. M. Aktepe, “Damad İbrahim 

Paşa”, DİA, VIII, 441-443. 
6 

Belgrad Kalesi’nin 7 Ağustos 1693/5 Zilhicce 1105 Avusturya ordusu tarafından muhasara 

edilmesi üzerine Belgrad Muhafızı vezir CaǾfer Paşa çok şiddetli bir mukavemet göstermiştir. 

Avusturyalıların Temeşvar Kalesi’nin muhasara ettiklerinde kale komutanı olan ve kaleyi beş sene 

kadar hayli zor şartlar altında koruyup teslim etmeyen Koca CaǾfer Paşa, Zenta Savaşı esnasında 
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Metnin devamında ise [8a] “bir miķdār ser-güzeştim aĥvālini beyān olınur” 

başlığı altında kendi yaptığı hizmet ve görevlerinden bahseden müellif bunu şu şekilde 

dile getirir: 

[8a] - [8b] “…imdi bu ĥaķįr ķandiye ķalǾası seferinden berü dįn-i mübįne ħiźmet 

ve bu āna degin ķalǾada gerek fetĥinde ve muĥāśaralarında ve belġrad muĥāśarasıñda 

ve ŧemeşvār muĥāśarasıñda ve mosķov seferinde prūd śuyı üzerinde Ǿasker-i islāmuñ 

mürūr-ı Ǿubūrı içün usta Ǿalį ile maǾan elĥamdülillāhi teǾālā  ħiźmetimüz sebķat 

eyledi…” Ali Ağa, yakın arkadaşı olduğu anlaşılan Ali Usta ile birlikte pek çok 

muhasara ve fetihlerde bulunduğunu hassaten Belgrat, Temeşvar muhasaralarında ve 

Moskof seferinde birlikte olduğunu ifade eder. Devamındaki ifadelerden Usta Ali’nin 

vefat ettiği anlaşılmaktadır. Usta Ali ile birlikte Hotin taraflarına yapılan bir sefere de 

katılan Ali Ağa, burada köprü yapımı ile ilgili bir takım işler yapmıştır. Bu konu ile 

ilgili olarak yapmış olduğu çizimleri “sahib-i devlet” dediği kişiye ulaştırmak üzere 

Defterdar Osman Efendi’ye verdiğini belirtir. Bundan başka Mora Adası’nda bulunan 

Gördes Kalesi, Anabolu Kalesi, Modon Kalesi ve Menküşe Kalesi fetihlerinde 

bulunmuş ve çeşitli ihsanlara nail olmuştur.  

Hanya Adası’nda muhafız olan Muhammed Paşa’nın üç ay boyunca Suda 

Kalesi’ni muhasara edip elindeki humbaracıların yetersiz kalıp kaleyi alamaması 

üzerine merkezden bir humbaracı halifesi istemiş ve bunun üzerine Ali Ağa 

gönderilmiştir. Ali Ağa’nın gelmesinden beş gün sonra donanma gemilerinin de yardımı 

ile kale teslim alınmıştır. Söz konusu fethin nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak 

hazırlamış olduğu raporunu tersanede Ali Paşa’ya takdim etmiştir. Bunun üzerine pek 

çok ihsana nail olmuş ve ayrıca Donanma-yı Hümayun humbaracıbaşılığına tayin 

edilmiştir. Daha sonra Gorfa Kalesi’nin muhasarası için görevlendirilmiş ancak bu 

seferde zafer sağlanamamış. 

Daha sonra ise eseri telif ettiği esnada kırk dokuz yıldır hizmette olduğunu ve 

bunun neticesi olarak 8993 akça humbaracı tımarına mutasarrıf olduğunu ifade eder. 

                                                                                                                                                                                              
şehit olmuştur (Muharrem 1109/Temmuz 1697). Rumeli Beylerbeyi Küçük Ca Ǿfer Paşa’ya nisbetle 

Büyük CaǾfer Paşa diye de bilinir. Son derece kıymetli bir vezir olana Koca Cafer Paşa, IV. 

Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed ve II. Mustafa dönemlerinde valilik yapmış ve Belgrad Kalesi 

muhafızlığında bulunmuştur. Danişmend, Krolonoji, III, 474 -475; Abdurrahman Şeref, “Koca 

CaǾfer Paşa”, Yeni Mecmua Nüsha-i Fevkalade 1331-1915 5/18 Mart Çanakkale, Beyazıt 

Kütüphanesi, İstanbul, s. 38-39: Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 566-7, 582n1. 
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[10a] “…ķırķ ŧoķuz senedür sekiz biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan üç aķçe  ħumbaracı 

tįmārına mutaśarrıfım aĥvālim daħı mükedderdür efendilerimizüñ iĥsānlarına 

ķalmışumdur …” Ali Ağa’nın buradaki ifadeler, onun bu eseri yazarken maddi bir 

sıkıntı içinde olduğunu ve padişahtan veya devlet büyüklerinden bir ihsan beklentisi 

içinde olduğunu da göstermektedir. 

Müellif Bayramoğlu Ali Ağa’nın  Babası 

Ali Ağa, eserde ismini vermeden babası ile ilgili de bilgi verir. Buna göre 

babası, kırk sene kadar donanmada baştarda kapudanlığı7 yapmıştır. Müellif eserinde 

tasvir ettiği ve anlattığı pek çok şeyi babasından öğrendiğini ifade babında [20b] 

“babadan mįrāŝdur” demiştir.  

Babası Akdeniz’de bilinen bir kaptan olup Hanya’nın 1645 yılındaki 

muhasarasına katılmış ve etkili olmuştur. Hanya’nın muhasarası esnasında Fransızlar 

tarafından muhasaralarda kullanılan bir tür merdiveni kullanarak Hanya’nın fethinde 

etkili olmuştur. Ali Ağa’nın verdiği bilgiye göre bu merdiven evlerde kullanılan 

merdivenlerden çok farklı olup, Fransızlar tarafından icad edilmiştir. Metinde resmini 

verdiği bu merdivenler için [6b] “….ve daħı nerd-bān dirler ķalǾa fetĥi içün fransız 

ŧāǿifesi ķullanurlar ġarįb heykeldür…” ifadesini kullanır. Ayrıca bu merdivenin nasıl ve 

ne zaman kullanıldığını da şu şekilde tarif eder: [18a] “…fransız kāfiri bir ķalǾaya 

śarılduķda birden ķalǾaya yürüyüş eyledükde murād eyledügi zamānda bir ġarįb nerd-

bān ķullanur…”, merdivenlerin çizimlerini verdiği yerde de [55b] “…bu daħı bir nerd-

bāndur ki ekŝerį fransızlar ķullanurlar …” şeklinde izahta bulunmuştur.   

Babasının Hanya’nın fethine Sultan İbrahim tarafından memur edilmesini de şu şekilde 

ifade eder: [55b] “…ķaçan ki merĥūm ve maġfūr sulŧān ibrāhįm ħān ŧābe ŝerāh 

zamānında bir ķızlaraġası gemiye girüp mıśıra giderken ķorsan kāfirleri alup ĥanyaya 

getürüp pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretleri işidüp ziyādesiyle ġażaba gelüp elbetde bu 

ĥanya ķalǾası fetĥ olınmasını isterüm didi merĥūm pederüm birķaç ķalǾanuñ fetĥinde 

bulunup ĥattā ķara cehennem nāmında üç ķalyon ki büyüklükde miŝli bulunmaz ol 

maĥalde ķapudan ħalįl paşa imiş ĥattā ķalyonlaruñ taśvįrleri tersanede yazılıdur 

merĥūm pederimüz taǾrįf olınup mişvārı bellü olmaġıla pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażret 

çaġırup ĥanyanuñ fetĥini senden isterüm didükde  merĥūm pederüm cevāb eyledi ki 

                                                                 
7
 Osmanlı donanmasında kullanılan 26-36 oturaklı bir tür savaş gemisi. 
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eger murāduñ mezbūr ķalǾayı almaķ isterseñ bir daħı ĥanyanuñ adın añmazsın bir ġayrı 

nāmla sefer adın çıķarasın mālŧa nāmın çıķarup geregi gibi levāzımın tedārikin görüp 

mezbūr nerd-bānları ol maĥalde vāfir yapdırup…”, [55b] - [56a] “…imdi bir Ǿažįm 

donanma ile yūsuf paşa nāmında bir paşa ķapudan ve hem ser-Ǿasker idüp ammā bu 

aĥvāl ĥanya ķalǾasınuñ fetĥi içün olduġını kimseye bildürmeyüp ħaŧŧ-ı şerįfi merĥūm 

pederime virüp her ne yüzden ĥareket ve tedārik ider ise fermānum anuñ üzerinedür 

diyü ķaçan ki donanma-i hümāyūn ĥanyaya varup ve bir ŧarafından dolanup küffār 

Ǿacabā bizüm üzerimüze olmasun diyü ħavf iderken tamām śuların alduķda donanma-i 

hümāyūnı ķaldurup birķaç mil uzaduķdan śoñra meks-i ikāmet idüp ol vaķt merĥūm 

pederim yūsuf paşaya cevāb idüp eydür ki ey efendim pādişāhımuzuñ yek ķulında ħaŧŧ-ı 

şerįfi vardur emr ile cümle donanma-i hümāyūnda olan paşaları ve begleri ve sāǿir 

Ǿaskerler üzerine baş olanları cemǾ ile ħaŧŧ-ı şerįf ķırāǿat olınsun didükde ķapudan paşa 

ve sāǿir ħalķ müteĥayyįr ķalup ķaçan ki cümlesi bir yire cemǾ olup ķırāǿat olınduķdan 

śoñra ser-Ǿasker olan yūsuf paşa sensin ki ĥanya ķalǾasınuñ fetĥi içün emr-i 

hümāyūnum olmışdur murādum mālŧa degüldür murādum ĥanya ķalǾasınuñ fetĥini 

señden ister veyā başuñ diyü ol vaķt giçe ile girü dönüp bir baş ķalǾa-i mezbūra yaķın 

bir maĥalline yanaşup ve gemilerde olan Ǿasker-i islām her ne ķadar var ise ŧaşraya 

degüp ve tedārik olan mühimmātları cümle ŧaşra çıķarup ķalǾa-i mezbūra varup nerd-

bānlar ile öñünçe ŧulumbalar yürüderek ķalǾanuñ fetĥi müyesser oldu…”. 

Ümmü’l-Ġazā Hakkında 

Lale Devri’nin başlarında yazıldığını tahmin ettiğimiz bu eser, XVII. yüzyılın 

ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın başlarındaki askerlik sanatı ve gelişmeleri hakkında 

önemli bilgiler içermektedirler. Eser, Bayramoğlu Ali Ağa tarafından yazılmıştır. 

Yazılış tarihi ile ilgili net bir bilgi yoktur. Ancak eserde geçen bilgilere dayanılarak Lale 

Devri’nin başlarında yazıldığı tahmin edilir. Eserde sık sık [11a] “…ħulefāǿu’z-zamān 

olan şevketlü pādişāhımuz ġāzį sulŧān aĥmed ħān ĥażretlerinüñ Ǿömr-i devletlerine …” 

gibi ifadelerle Sultan III. Ahmet’e (1718-1730) atıflar bulunmakta ancak Nevşehirli 

Damad İbrahim Paşa’dan bahsedilmemektedir. Ayrıca eserin hiç kimseye ithaf 

edilmemesi dikkat çekmektedir. Seyfiye sınıfına mensup bir asker olan müellifin 

ifadeleri, genel olarak bozuk ve ahenksizdir. Pek çok yerde cümlenin tamamlanmadığı 

görülür ve hatta bazı ifadeler muğlak hâldedir.  
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Müellif eserin üç fasıldan oluştuğunu ifade eder. Buna göre birinci fasıl konusu 

şu şekildedir: [13b] “…evvel faśl Ǿasker-i islām sefer-i hümāyūnda küffāruñ ķalǾası 

altına ķonup śarılmaķ murād olınduġı zamānda ordu-yı hümāyūn ne minvāl üzere 

ķonmaķ lāzımdur …”. İkinci faslın başlığı ise: [37b] “…ikinci faśl fetĥ-i tedbįr yaǾnį 

ŧopraķ sürmenüñ beyānındadur…”. Üçüncü faslın başlığı ise: [50b] “…üçinci faśl 

ħumbaracılar śanǾatı beyānındadur…”.  

[34a] sayfası boş bırakılarak [34b] - [35a]’daki ilk şekil ile yazmanın çizimleri 

başlar. Buradan itibaren yazmanın sonuna kadar yirmi beş adet şekil bulunmaktadır. 

Şekillerin yer yer uzun veya kısa olarak açıklamaları ve bazı alet ve silahların isimleri 

de zikredilmektedir. Yazmanın son sayfası [66b]’de de bir şekil bulunmakta ve ferag 

kaydı bulunmadan eser sona ermektedir. Yazma bu hâliyle tamamlanmış 

görünmektedir. [43b]’de ters olarak yazılmış ve birkaç satırının üzeri çizilmiş olan 

sayfaya bakıldığında, bu eserin müsvedde olabileceği akla gelmektedir. Son derece iyi 

ciltlenmiş olduğu anlaşılan eserin bu sayfasının aynı zamanda [42a]’daki sayfanın 

tekrarı olması izaha muhtaç bir durumdur. Eserin müellif elinden çıkmış olması ihtimali 

çok yüksektir. Ancak bunu gösteren bir ifadeye rastlanmaması da dikkat çekicidir. 

Eserdeki ifadelerin bozukluğu ve düzensizliği, müellifin de epey yaşlı olması göz önüne 

alınırsa, bu eserin müellif tarafından bir kâtibe yazdırıldığı düşünülebilir. Eserin saray 

kütüphanesinde olması eserin bu hâliyle devlet ricaline sunulduğunu 

düşündürtmektedir. Muhtemelen eser tebyiz edilip son hâline getirilemeden müellif 

vefat etmiş olmalıdır. Ancak elimizde bulunan metinden ve bilgilerden bu durumun 

tespit edilmesi hayli güçtür.  

Ümmü’l-Ġazā’nın Muhtevası 

Eserin muhtevasına gelince; eser bir tanıtım bölümü ile başlamıştır. Bu bölümde 

eserin yazılış sebebi uzun ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır: [2a] “…kitāb-ı merķūmı 

teǿlįf eylemeden murād ġazānuñ üç nevǾ üzere ĥareketin ve tedbįr tedārikįn fehm ve 

vuķūf taĥśįl idüp ķırķ elli senelerde ġazālarda gezmiş ķadar umūr-ı seferi taĥśįl ider...”. 

Ali Ağa, İslam ordularının savaşlarda Allah’ın izni ile muzaffer olması için gerekli 

tedbir ve tedariklerin neler olacağının eserde anlatıldığını belirterek kitabına başlar. [1b] 

“…Ǿasker-i islām sefer-i hümāyūn ĥażret-i allāhu teǾālānuñ  Ǿavn-ı Ǿināyeti ŧalebiyle in-
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şāǿallāhu teǾālā  manśūr ve mužaffer olınmaķ içün derūn-ı kitābumda niçe niçe tedbįr u 

tedārikler taĥrįr ve hem taśvįr olınmışdur…”. 

Müellif bu tanıtım bölümünün devamında da eserinde yer alan tedbirlerden 

genişçe bahseder. Bu bilgilere göre Bayramoğlu Ali Ağa eserini İslam ordularının harp 

sahalarında başarılı olmaları için ne gibi tedbirler almaları gerektiği ve bunların 

uygulanma şekillerini izah etmek için yazmıştır. 

Ali Ağa, yazdığı bu kitabın kırk yıldan fazla olan askerî mühendislik ile ilgili 

tecrübelerini ihtiva ettiğini ve başta padişah olmak üzere tüm devlet erkânının bunu 

okuması gerektiğini ifade eder. Bu kitabı okuyan herkesin kırk - elli sene savaş 

tecrübesine sahip olacağını ileri sürer. Nitekim daha eserin giriş kısmında bu manada 

şöyle söyler: [2a] “…mülāĥažam ancaķ devletlü efendilerimüz kitāb-ı mezbūrı birķaç 

kerre müŧālaǾa ve müźākere eylese ķırķ elli senelerde geregi gibi sefer eylemiş ķadar 

her aĥvāllerine vuķūf taĥśįl ider …”.  

Eserinin ilerleyen sayfalarında ise padişahın “usanmadan, üşenmeden” sürekli 

bu kitabı okumasını tavsiye etmektedir: [20b] “…imdi bu kitāb-ı mezkūr devletlü 

efendimüz uśanmayup üşenmeyüp dāǿimā müŧālaǾa ve müźākere iderse fāǿidesin bulur 

niçe niçe ġazālarda ĥükmini icrā itdürürler...”.  

Yine birkaç yerde kitabının okunması ve burada ifade edilen tedbirlerin yerine 

getirilmesiyle ordunun muzaffer olacağını ifade eder.  

Ali Ağa savaşlarda yapılacak uygulamalardan bahsederek yer yer aldığı bu 

tedbirlerin Sahabe-i Kiram tarafından da uygulandığını ifade babında dört yerde şöyle 

söyler: 

 [3a] …zįrā bu tedbįr śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn  

tedbįrindendür... 

 [21a] - [21b] …zįrā evvel ordusın muĥāfaža ide śoñra cenge mübāşeret 

eyleye bu tedārik ve bu tedbįr muķaddemā śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi teǾālā  Ǿaleyhim 

ecmaǾįn tedārįkdür... 

 [23a] …zįrā tedbįrde çoķ ĥāl vardur śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyim 

ecmaǾįn tedbįridür... 
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 [40b] …bu tedbįr śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn  

tedbįrlerindendür… 

Ümmü’l-Ġazā’da Geçen Askerî Bilgiler 

Eserde Osmanlılar tarafından kullanılan humbaralar ile ilgili detaylı bilgiler 

verip çizimlerini gösteren Ali Ağa, taktikler konusunda da çok mühim bilgiler verir. 

Nitekim bunu ifade babında şunları söyler: [6a] - [6b] “…imdi kitāb-ı mezbūrda sepet 

ve fuçı ħumbaraları taśvįrleri yazılmışdur düşmen üzerlerine biñ ħumbara atmaķdan yüz 

veyā elli fuçı ħumbarası atduķda ŧābūr üzerine içindeki küffāruñ aśla cenge mecāli 

ķalmaz tedbįrdür...”. 

Bunların yanı sıra Fransızlar tarafından kullanılan ve “ġrande ŧulumba” adı 

verilen humbaralardan da bahseden Ali Ağa bunların da çok etkili olduğunu ifade 

babında “...üç dört dānesin birden ŧābūr üzerine yürüdseler ŧābūruñ çarħ-ı feleklerin 

çevirmege mecāli ķalmaz…” demektedir. Ancak bu humbaraların on bir-on iki arşın  

boyunda olduğunu ve ancak bir kişi tarafından kucaklanabilip iki tekerli araba ile 

taşındığını ve içinde yüzden fazla kısa tüfenklerin olduğunu belirtir ve resmini verir.  

Muhasara esnasında alınacak tedbirler ve kullanılacak taktiklerle ilgili de bilgiler 

veren Ali Ağa, muhasarada su çıkması durumunda yapılacak işler ile ne kadar humbara 

atılması gerektiği ile ilgili bilgileri de detaylı bir şekilde [7a-b vd.] sayfalarında ifade 

eder. 

Bayramoğlu Ali Ağa’nın İcatları  

Eserde kendisinin icat ettiği silah ve aletlerden de bahseden Ali Ağa, bizzat 

“įcād eyledüm” kelimesini kullanarak bunların mahiyetini ve harplerdeki önemini izah 

eder. Ayrıca çeşitli savaş taktiklerini ve uygulamalarını da ilk defa kendisinin yaptığını 

metin içinde belirdir. Ali Ağa’nın icat ettiği silah ve aletler ile ilgili verdiği bilgiler şu 

şekildedir: 

[17a] “…bu faśl daħı ĥaķįr bir ŧulumba įcād eylemişümdür zįrā bizüm 

ħumbaracılarımızuñ ķullanduġı ŧulumba ancaķ āteş śaçar ammā mezbūr ŧulumba hem 

āteş śaçar ve hem beşer onar tüfengler var içinde ķurşun atar…” 

[17b] - [18a]  “..bu faśl daħı ġrande ŧulumba taǾbįr olınur fransız kāfirleri ķaçan 

ki çarħ-ı felekli ŧābūr üzerine yürüyüp bozmaķ içün mezbūr ġrande ŧulumba peydā 
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eylemişümdür üç yā dört veyā beş dāne birden yaķup giçe ile ŧābūr üzerine yürüyüp onar 

on beşer yeñiçeriler her ŧulumbaya ķollarına ikişer üçer ādem yürüdüler kāfirlerüñ çarħ-ı 

feleklerin yaķa vāradįnde olan kāfirleri daħı yaķup aślā öñüne sedd olup ĥāǿil olmaz 

āteşi bir dönüm yire degin sürer ve içindeki ķurşunlu tüfengler ne ķadar uzaķ olursa urur 

anuñ daħı taśvįri taĥrįr idüp bir ġarįb śūret heykeldür manžūr-ı Ǿālįleri olduķda maǾlūm 

olınur faśl kāfirler ķalyonı śudan ne minvāl üzere geçirmişdür ki śūretde taśvįr idüp 

göstermişümdür maĥallinde o daħı lāzım olur ve buñı nerede taĥśįl eyledügim suǿāl 

buyurılur ise mosķov ħumbaracıbaşısı fransız imiş andan firār eylemiş gelüp müselmān 

oldı idi elmās paşa8 zamānında bir zeǾāmet daħı virdiler ve belġrad ķalǾasına miǾmār 

idüp gönderdiler...” 

[47b] “…mezbūr ŧulumbaları ĥaķįr įcād eyledüm hem āteş śaçar ve hem beş on 

tüfeng atar yürüyişlerde ziyāde gerekli ceng ālātıdur…”  

[51b] “….daħı tüfengli ŧulumba ne vechile olur ve ne vechile ŧolar bu ĥaķįr įcād 

eylemişümdür…”  

[60a] “…bu daħı ŧoķsan ĥesābından  olmaķ üzere meydānlı bir terāzüdür ki aślā 

teħallüf eylemez ve aldatmaz ve ķaçıncı ĥesābdan ise bildürür ķullanacaķ şeydür ammā 

şimdiki ustalar cebinden bir terāzü çıķarur baķar gūyā ki gizlü baķar aślā kendü daħı 

bilmez ne meziyetdedür mādemki terāzüde meydān yoķdur añnanmaz ve hem ķırķ beş 

ĥesābındandur zįrā ŧoķsan  ĥesābından terāzü kimsede yoķdur bu ĥaķįr įcād eyledüm ve 

kimse de bu śanǾatı bilmezler…”  

[60b] “…ve bu daħı ŧoķsan ĥesābından ziyādesiyle ķullanacaķ terāzüdür bizüm 

ħumbaracılarımuzda bu yoķdur ve bulamadılar ve böyle menzilin güzel añnadur bu 

ĥaķįr įcād eylemişdür…”  

[61a] “…ve bu daħı ŧoķsan ĥesābından olmaķ üzere bir terāzüdür bizüm 

ħumbaracılarımuzda yoķdur ve hem bu terāzünüñ yolın bulamamışlardur bu ĥaķįr įcād 

eyledüm …”  

Eserde dikkat çeken hususlardan bir tanesi de Ali Ağa’nın bazı icatlarının ve 

uygulamalarının rüya vasıtasıyla veyahut da “vehb-i ilāhįdür” olarak kendisine geldiğini 

ifade etmesidir. Nitekim birkaç yerde bu hususa dikkat çekerek şöyle söyler:   

                                                                 
8
 Elmas Mehmed Paşa (Cide, Kastamonu 1661?-Zenta, Macaristan, 11 Eylül 1697) 1695 yılında 

sadrazam olmuş ve Sultan II. Mustafa’nın bütün seferlerine katılmıştır. Zenta bozgununda şehid olmuştur. 

Ö. M. Alper, “Mehmed Paşa (Elmas)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 

1999, II, 158. 
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[21b] “…Bu bir vehb-i ilahidür, ķalbime ĥużūr idüp yüregime bir ateş düşdi ki 

bu aĥvāli niçün bir adam añlamaz mı ve bunuñ tedārik-i tedbįrine taǾaccüb ve bir 

kimesne žuhūr idüp tedāriki ve tedbįri ķaydında degül yoħsa niçe Ǿāķil kimesneler 

vardur söylemezler ki kim diñler diyü belli señ Allah içün añladuġın üzere gerekli ve 

lüzumı olan aĥvālleri geregi gibi taĥrįr ve taķrįr eyle de Ǿindallahi teǾālā ecr ü ŝevābdan 

herbirin ĥükmi icrā olınmış ķadar ecr ü ŝevāba nāǿil olur ve bundan ġaflet olınmaya..”  

[59b] “…bu daħı ĥavān üzerinde olan aġaç varacaķ menzilin doġrı gösterür 

vehb-i ilāhįdür vāķıǾada gördüm…”  

Lale Devri’ni idrak etmiş birisi olan Ali Ağa, bu dönemde şairlere ve benzeri 

faaliyetlerde bulunan kimselere gösterilen ilginin kendisi gibi askerî sanat ehli insanlara 

ve icatlara gösterilmediğinden şikayet ederek şöyle söyler: [39b] “….imdi bu tedbįr 

tedārikin bilür ādemler çoķdur ancaķ ħalķ iĥsān ķavlidür bir ġarįb ĥāldür zamānda bir 

ādem ġazel söylese pesendįde idüp büyük menśūb ve iĥsān iderler ammā dįn-i mübįn 

içün gerekli bir śanǾat gösterse suǿāl ider kimse yoķdur…”  

Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį’nin Künyesi ve Şekil Özellikleri  

Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį isimli bu eserin mevcut tek nüshası 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet bölümü nr. K. 

439’da kayıtlıdır (Muallim Cevdet Yazmaları Alfabetik Kataloğu, s. 83).  

Nesih yazı ile tertip edilen eser, 19 satırlı 80 varaktan oluşmaktadır. Eserin 

ebatları 15x21 (8,5x14) cm’dir. [1a] sayfasında Hamza Reyhān Efendi’nin 1284/1867-

68 tarihli temellük kaydı bulunur. Eserin müellif nüshası mı, yoksa istinsah mı olduğu 

maalesef kesin olarak belli değildir. Özentisiz bir şekilde yazılması ve içerisinde yer 

alan çizimlerin çok dikkatlice çizilmemiş olması her ne kadar bu nüshanın müstenseh 

olabileceğini akla getirmekteyse de, müellifin bir kâtip oluşu sebebiyle nüshanın müellif 

nüshası olması ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Eserin başka bir nüshasının 

bulunmaması da bunun müellif nüshası olması ihtimalini güçlendirmektedir. Metnin 

içerisinde geçen tarihlerden, eserin telif tarihinin 1747 yılından sonra olması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca 1747 yılında vefat eden Humbaracı Ahmed Paşa’dan 

“müteveffā” diye bahsetmesi de eserin telif tarihinin bu tarihlerden sonra olduğuna 

işaret etmektedir. Burada çok dikkat çeken bir diğer husus ise Ahmed Paşa’dan 

bahsedilirken Müslüman kişilerden bahsedildiği gibi “merhûm” değil de, gayrimüslim 
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ölülerinden bahsedildiği zaman kullanılan “müteveffâ” kelimesinin tercih edilmesidir. 

Hatırlanacağı gibi, daha önce vermiş olduğumuz tarihî bilgilere göre Ahmed Paşa 

İstanbul’a gelmeden önce İslam’ı kabul etmiş ve Ahmed ismini almıştı. Öyle anlaşılıyor 

ki, onun ihtidası konusunda ciddi bir şüphe bulunmaktadır.  

Telif Tarihi: Eserin tam olarak ne zaman telif edildiği belli olmamakla birlikte, 

metnin içinde geçen şu ifadeden eserin 1747 yılından sonra telif edildiği 

anlaşılmaktadır: [7a] “…zįrā bundan aķdem biñ yüz altmış senesinde9 saǾdābādda 

ħumbara taǾlimi olduķda otuz derece menzil ile nişān-gāha ħumbara atılmasını tertįb ve 

tedbįr ve cümleye taǾlįm olınup...”. Bununla birlikte eserin son sahifesinde [80b] kurşun 

kalemle yazılmış bir derkenardaki bilgiler eserin Sultan III. Mustafa’nın saltanatı (1757-

1774) döneminde yazılmış olabileceğine ve ayrıca başka nüshalarının da bulunduğuna 

işaret etmektedir. Kimin tarafından yazıldığı belli olmayan bu ifadeler şu şekildedir: 

“...işbu mühįm eŝerüñ yazma küçük bir nüsĥası śonunda 1192 (1778) tariħi vardur eŝer 

herħālde maĥmūd-ı evvel veyā fi’n-nihāye abdülħamįd-i evvelüñ ilk devirlerinde yāni 

1182 (1768) tārįhlerinde yazılmış olsa gerekdür...” 

 IRCICA tarafından neşredilen Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi isimli eserde 

Fenn-i Humbara’nın 1736 tarihinde telif edildiği bilgisi, herhangi bir kaynağa isnad 

edilmeksizin yer almaktadır.10 Aynı eserde müellifin hayatı ile ilgili bilgi verilen 

kısımda ise eserin hicri on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında istinsah edildiği bilgisine 

yer verilir.11 Ayrıca eserin elde bulunan bu tek nüshasının müellif hattı olup olmadığı ile 

ilgili de herhangi bir bilgi verilmemiştir.  

Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį’nin Müellifi Mustafa ibn-i İbrahim 

Bu eserin müellifi, Humbaracı Ocağı kâtiplerinden Mustafa ibn-i İbrahim olup, 

mukaddimesindeki ifadeye göre uzun müddet babası ve kendisi bu kurumda kâtiplik 

görevinde bulunmuşlardır. Ancak Osmanlılarda askerî teknik konularda eser veren 

müelliflerin pek çoğu kâtipler veyahut teknik elemanlar olduğu için bunlar hakkında 

tabakat kitaplarında ve diğer eserlerde bilgi bulmak pek mümkün olmamaktadır. Bu 

yüzden müellifimizin hayatı hakkındaki bilgilerimiz eserde kendisinin verdiği bilgilerle 

sınırlıdır. Ümmü’l-Ġazā’nın müellifi Bayramoğlu Ali Ağa ile aynı veyahut çok yakın 

                                                                 
9
 Miladi 1747-48. 

10
 OALT, I, s. LXII.  

11
 OALT, I, s. 34. 



14 

 

dönemlerde yaşamış olmaları pek muhtemeldir. Her iki eserdeki bazı isimler ve bilgiler 

birbirini tamamlamaktadır. Mesela Kandiye fethinde bulunan ve humbara konusunda 

faydaları olan üç isim her iki eserde de benzer ifadelerle geçmektedir: FH’de [4a] 

“…girįd cezįresinde vāķiǾ ķandiye ķalǾasınuñ fetĥine ķarįb eŝnālarda erbāb-ı 

maǾārifden aĥmed aġa ve islām aġa ve dįger aĥmed aġa nāmān kimesnelerüñ fenn-i 

ħumbara ve śanāyiǾ-i keŝįrede mahāret-i tāmmları olmaġıla…” 

ÜG’de [26a] “…ķandiye ķalǾasında olan ħumbaracıbaşılar aĥmed aġa ve diger 

aĥmed aġa ve islām aġa...”  

Mustafa ibn-i İbrahim, eserde Humbaracıbaşı Ahmed Paşa’dan “müteveffā” diye 

bahsederek onun ilm-i hendese ve fünûn-ı kesirede maharetinin tam olduğundan 

bahsedip Avrupa’dan çok sayıda kitap getirdiğini, kendisinin de eserini yazarken bu 

kitaplardan istifade ettiğini ifade sadedinde şöyle söyler: [2b] “…ser-ħumbaracıyān-ı 

esbaķ müteveffā aĥmed paşanuñ Ǿilm-i hendese ve fünūn-ı keŝįrede mahāret-i tāmmı 

olmaġıla frengistāndan getürdigi niçe frengį kitāblardan … ”  

Humbaracılığın modern manada Osmanlı Devleti’ne girişi ve geliştirilmesinde 

hiç şüphesiz Humbaracı Ahmed Paşa’nın çok ciddi tesiri vardır. Bilindiği gibi aslen 

Fransız olan Humbaracı Ahmed Paşa, İslam’ı kabul ederek Osmanlı Devleti’nin 

hizmetine girmiş ve Humbaracı Ocağı’nı yeniden düzenlemiştir. Esas ismi Claude-

Alexandre Comte de Bonneval’dir. Fransa’nın Coussae şehrinde 14 Temmuz 1675 

tarihinde doğmuş ve 14 Mart 1747 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 12  

Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį’nin Muhtevası 

Fenn-i Ħumbara ve ŚanāyiǾ-i Āteş-bāzį, Humbaracıbaşı Ahmed Paşa’nın 

tecrübelerine ve Avrupa’da bu konuda yazılmış olup Ahmed Paşa’nın temin ettiği 

eserlere dayanılarak kaleme alınmıştır. Avrupa’da yazılan kitapların tercümesinde 

Humbaracılar Ocağı’nda çalışan Avrupalı uzmanlardan da istifade edilmiştir. 

Kitap, bir mukaddime (humbaranın tarihçesi) ve altı bab üzere tertip edilmiştir. 

Birinci bab humbara atımı, ikinci bab humbara terazisi ve havan doldurmada kullanılan 

edevat, üçüncü bab humbara havanları, dördüncü bab tulumba, beşinci bab geometri 

terimleri, altıncı bab lağım fenni ve barutun hususiyetleri konusundadır. Eser çok sayıda 

                                                                 
12

 Salim Aydüz, “Ahmed Paşa (Humbaracı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi , I, 

İstanbul 1999, ss. 147-148. 
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çizim, hesap, cetvel ihtiva eden fevkalade mühim bir çalışmadır. Eserin başlarında 

müellifin ateşli silahların ortaya çıkışı ile ilgili olarak verdiği şu bilgiler hayli dikkat 

çekicidir: [2a] “...hicret-i nebeviyyenüñ ķırķıncı sālinde13 felāsifeden bir kimesne 

iskenderiyye semtinde bārūt tertįbini įcād idüp cevānib-i eŧrāfa taǾlįm itmesiyle rāygān 

olduķda giderek ŧop ve tüfeng ve ħumbara ve laġım ve sāǿir taśnįǾāt-ı āteş-bāzį 

iħtirāǾātle cenk ve kār-zāra meşġūl olınup ĥarb ve ķıtālde kemāl-i şiddet ile ķuvvet-i 

Ǿažįme ĥāśıl olmışdur…”. Müellifin dediğine göre barut, hicri kırkıncı yılda yani miladi 

660 yılı civarında İskenderiye’de yaşayan bir felsefeci tarafından icat edilmiş ve kısa 

sürede etrafa yayılarak top, tüfek, humbara ve lağım gibi yerlerde kullanılarak savaş 

sanatı içerisine dâhil olmuştur. Ancak müellifin böyle bir bilgiyi nereden aldığına dair 

herhangi bir kayıt yoktur. 

Müellif [2b] sayfasında kendisinden, babasından, ayrıca kendi tahsili ve ateşli 

silah fennine meyli ile eseri nasıl teşkil ettiğinden söz etmektedir: “…bu Ǿabd-i żaǾįf ve 

kem-biđāǾa muśŧafā ibn-i ibrāhįm müddet-i medįde cemmāze-i şebāb ve tüvānā sefer ve 

ĥażarlarda ve muĥārebe ve metrįslerde mevcūden ħumbaracı ocaġınuñ kitābeti 

ħiźmetine mülāzemet ve muvāžabet birle fenn-i meźkūre kemāl-i meyl ve raġbetim 

olmaķdan nāşį ķavāǾid-i hendese ile taĥśįl ve tedķįķine saǾy-i belįġim olup …” 

Müellif, aynı yerde kendisi gibi pederinin de Humbaracı Ocağı’nda hizmet 

verdiğini belirtmiştir: [2b] “…ve muķaddem daħı pederüm merĥūm otuz ķırķ sene 

ocaġ-ı mezbūruñ kitābeti ħiźmetinde olmaķdan nāşį…” 

Eserin meydana gelmesinde kullandığı kaynaklar konusunda ise müellif şu 

ifadeleri kullanmaktadır: [2b] “…müteveffā aĥmed paşanuñ Ǿilm-i hendese ve fünūn-ı 

keŝįrede mahāret-i tāmmı olmaġıla frengistāndan getürdigi niçe frengį kitāblardan ve 

gerek dest-i faķįrānemden resįde olup el-yevm mālik oldıġum frengį kitāblardan…” Bu 

ifadelere göre müellif, Humbaracı Ahmed Paşa’nın beraberinde Avrupa’dan getirmiş 

olduğu eserlerin yanı sıra, kendi kütüphanesinde bulunan Avrupa kitaplarından da 

istifade etmiştir. Söz konusu kitapların Fransızca olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak 

müellifin Fransızca bilip bilmediği konusunda herhangi bir malumat edinmek mümkün 

olmamaktadır.  

                                                                 
13

 Miladi 660-61.  
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Bu ifadelerin hemen akabinde eserin bir mukaddime ve altı babdan meydana 

geldiği ifade olunur. Ancak beşinci babda [54b] sayfasında ikinci bir mukaddime 

bölümünün daha başladığı görülür.  

Eserin bölümleri: 

Mukaddime: Humbaranın ortaya çıkışı, humbaracılık tarihi ile ilgili bilgiler.  

Birinci Bölüm: Humbara atmanın kuralları. 

İkinci Bölüm: Humbara terazilerinin dereceleri, şekilleri, ayrıca bunların 

kullanımı ve menzilleri ile ilgili cetveller. 

Üçüncü Bölüm: Humbara havanlarının şekilleri ve çeşitleri. 

Dördüncü Bölüm: Tıpa ve tulumba edevatı ile sepet, paçavra, el humbarası gibi 

humbara çeşitlerinin tertibi.  

Beşinci Bölüm: Geometri ilmi, terimleri, yüzölçümü bilgisi ve pergel kullanımı.  

Altıncı Bölüm: Lağımcılık ve barutun özellikleri.  

Eserin mukaddime bölümü [3a] sayfasnda başlamaktadır. Humbaracılığın ilk 

olarak Hristiyanlar arasında İtalya Kralı Alexander zamanında Galile tarafından 1588 

tarihinde ortaya çıkarıldığı, “…italya ķrallarından Ǿaleksandırı ķadinzi nām ķral mįlād-ı 

Ǿįsānuñ biñ beş yüz seksen sekiz senesinde Ǿilm-i hendese ve fünūn-ı keŝįrede mahāret-i 

tāmmı olan ġalile nāmında bir śāĥib-i hünerüñ reǿy ve iħtirāǾıyla edevāt-ı ħumbarayı 

tertįb ve nemçe memālikinden ve vacden döneşü nām ķalǾayı ķral-ı mesfūr ŧarafından 

muĥāśara eyledüklerinde ibtidā ħumbara ķalǾa-i meźkūre üzerine endāħte ve icrā 

olınmuş ālāt-ı ħumbaranuñ…” ifadeleriyle belirtilmiştir. Ancak metinde isimleri geçen 

kişilerin tam olarak kimler olduğunu belirleyemedik.  

Müellif, humbaranın daha sonraki dönemlerde Fransa Kralı XIII. Louis 

zamanında (27 Eylül 1601 – 14 Mayıs 1643) 1604 yılında Fransa’da ve nihayet Sultan 

IV. Mehmed döneminde 1687 yılında Osmanlılarda kullanılmaya başlandığını, [3b] ve 

[4a] sayfalarında “…sulŧān muĥammed ħān14 eskenallāhu teǾālā fį ġurefi’l-cinān 

ĥażretlerinüñ salŧanatlarında devlet-i Ǿaliyye-i ebediyyü’l-istimrār ŧarafından daħı iǾtibār 

buyurılup…” şeklinde ifade etmiştir.  

                                                                 
14

 Sultan IV. Mehmed (1648-1687). 



17 

 

Eserin birinci bölümü [4b] sayfasından itibaren “…el-bābü’l-evvel endāħte-i 

ħumbara ķavāǾidātını ve edevātını beyān ider…” başlığıyla başlamaktadır. Burada 

humbara havanlarının ne şekilde hazırlanacağı, havanların içine konulacak barutun, 

toprağın miktarları ve karıştırılma biçimleri anlatılmıştır. Bunun yanı sıra havana hangi 

uzaklık için ne kadar malzeme konulması gerektiği ve terazinin derecesi belirtilmiştir. 

Burada havanı en uzağa göndermek için 45 derecelik açı verilmesi gerektiği belirtilip, 

daha fazla veya az açıda daha yakına düşeceği, [6b] - [7a] “…menzil-i nihāyet ķırķ beş 

derecedür hāvanuñ aġzı ķırķ beş derece ķalķmış oldıġı ĥālde ħumbara sāǿir derecātdan 

ziyāde menzile gider zįrā hāvanuñ aġzı yuķaru olmaġıla zemine müsāvį düz olmasınuñ 

ķırķ beş derece tamām orŧasıdur aña bināǿen dāne ziyāde menzile gider ķırķ beşden 

ziyāde menzil virilse hāvanuñ aġzı yuķaru ķalķmış olur dāne yüksege çıķar lākin girüye 

ķalur ķırķ beşden noķśān olsa alçaķdan gider yine girü ķalur…” cümleleriyle ifade 

edilmiştir. 

İkinci bölümün başlangıcı ile ilgili bir ifade bulunmamakla birlikte, burada 

verilecek bilgiler [8b] sayfasında bulunan “…hāvan doldırur iken istiǾmāl olınan 

āletlerüñ eşkālidür…” başlığı altında verilmiştir. Burası ikinci bölümün başladığı kısım 

olmalıdır. Bu bölümde farklı terazi şekilleri gösterilmiştir. Bunlar biraz özensiz ve 

dağınık bir şekilde sıralanmıştır. Havan üzerinde kantar terazi, köşeli tahta terazi, ayaklı 

terazi ve zemin terazisinin kullanım şekillerinden bahsedilmiştir. 

[12b] sayfasında “bāb-ı ŝāliŝ atılan ħumbara dānelerinüñ derecāt ile pertāb ve 

ĥareketleri eşkālidür” başlığı altında üçüncü bölüm başlamıştır. Bu bölümde humbara 

tanelerinin hangi derecelerde ne şekilde gideceği, [13a] ve [13b] sayfalarında bulunan 

“…bu vechile hāvandan çıķup yire inince dānenüñ seyr ve ĥareketi üç dürlü olur ve 

eşkālde gösterüldigi vech üzere terāzü ile ķırķ beş dereceden terāzü ile hāvana menzil 

virilse cümle derecātdan ziyāde menzile dānesi gider...” ifadeleriyle belirtilmiş ve 

tanelerin hareketleri de şekillerle gösterilmiştir. 

Humbara tanesinin nasıl hazırlanacağı, [13b] ve [14a] sayfalarında şu şekilde 

ifade edilmiştir: “…bir yerde şekilde gösterilen ile pāçavra ve püskürme gülle ķonur ve 

doldırmanuñ ŧarįķi budur ki hāvanı kendüye münāsib bir dört tekerlekli ķundaķ üzerine 

vażǾ olına baǾdehu hāvan münāsib vezn ile bārūt çapına göre ĥesābıyla olınup vażǾ 

olına ve üzerine ħazįne cürminde degirmice kiçe kesüp vażǾ olına baǾdehu diler ise 
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pāçavra ķoya ve diler ise püskürme taǾbįr olınan dāneyi ķoya ve falyasına anca bārūt 

ķoyalar ki cümle hāvanlara aġızlıķ iśābet ile bir atışda cümlesi atıla…” 

[14a], [14b], [15a] ve [15b] sayfalarında çeşitli havan şekilleri gösterilmiş ve 

şekillerin yanında havanların özellikleri belirtilmiştir. [16a] sayfası ise boş bırakılmıştır. 

[16b]’den itibaren tanelerin havadaki hareketleri şekil ile ve “…dāne hāvandan çıķup 

pertāb eylemesi ne vechile oldıġınuñ ve gerek hāvanuñ ve terāzünüñ şeklidür...” 

ifadesiyle gösterilmiştir. [18a] sayfasında moloz atan havanların ne şekilde hazırlanması 

gerektiği ve bunların savaştaki kullanımının usulü belirtilmiştir. [18b]’de taneden tıpa 

sökecek mengene, [19a]’da gemiye yerleştirilmiş humbara, [19b] ve [20a]’da pergel ile 

tanenin ölçümü resmedilmiştir. [20b] sayfasından sonra ise havan tanelerinin 

bilinmeyen çaplarının nasıl hesaplanacağı, örnekler ve cetveller verilerek ifade 

edilmiştir. 

Dördüncü bölüm, [22a] sayfasında “…bāb-ı rābiǾ ħumbaralara vażǾ olınan 

ŧapalaruñ eczāsı ve dolmasınuñ ŧarįķi ve ŧulumba eczāsı ve dolmasınuñ ŧarįķi 

beyānındadur…” başlığı ile başlar. Bölümün hemen başında tıpa eczalarını oluşturan 

maddeler ve bunların miktarları verilmiştir. Farklı oran ve maddeler verilmekle birlikte 

bu terkipler genellikle kömür-i söğüd, tıraş-ı servi, kükürd, güherçile, barut, timür 

eğintisi (tozu), ‘ırk-ı halis, kâfur maddelerinden oluşmaktadır. Bu maddelerin oranlarını 

gösteren çizelgelerden sonra bunların nasıl karıştırıldığı ve karıştırılırken nelere dikkat 

edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

[23b] sayfasında ve devamında tulumba eczasının terkipleri ile bunların 

doldurulmasının ve kullanımının nasıl olacağı, “…ŧulumba eczāsı terkįbleri ve 

doldırmasınuñ ve istiǾmālinüñ ķāǾidesi beyānındadur ki źikr olınur…” başlığı altında 

belirtilmiştir. Burada da öncelikle tulumbayı oluşturan maddelerin ve miktarlarının liste 

ile gösterildiği görülür. Bunların herbirinin bir ustanın tarifi olduğu ifade edilir. “…źikr 

olınan terkįblerüñ her biri bir üstāduñ eŝeri olup lākin bu eŝnālarda ve seferler 

mühimmātınuñ istiǾmāl eyledigi kāse vezinleridür…”. Ardından bu eczaların nasıl 

karıştırılıp hazırlanacağı, ayrıntıları ile ifade edilir: [23b] - [24a] “…źikr olınan eczālar 

ve bārūt ibtidā aġaç dibekler içinde başķa başķa muĥkem saĥķ olup ġāyet ince 

ĥarįrelekden geçirüp cümlesi mesĥūķ ve ĥāżır āmāde olduķda bālāda taĥrįr olınan 

vezinler ile bir müdevver kebįr aġaç tekne içine eczāları ölçüp ķoyalar ve geregi gibi 
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ķarışdıralar andan śoñra tekrār cümlesini daħı bir kebįrce kāvsele yapup üzerine ķıl 

elekden geçüreler ki ŧoplanup ķalan eczālar daħı geregi gibi maħlūŧ ola baǾdehu bir 

ŧulumba doldırup tecrübe içün āteş ide...”  

[25a]’da tulumbanın ve delikli köselenin şekilleri; [25b]’de ise mıhlanmış 

tulumba, kazma sapı, saçma fişeği ve demir tulumba harbesinin resimleri gösterilmiştir.  

[26a] sayfasından itibaren köselenin üzerine konulan fişeklerin nasıl yapıldığı 

anlatılmıştır. Ayrıntıları ile verilen bilgilerden sonra savaş sahasında bu fişeklerin ne 

derece etkili olduğu, [26b] - [27a] “…işbu ŧulumbalaruñ istiǾmāl ve eczāsı piyāde 

Ǿasker-i düşmen üzerine yürüdükde her bir ādeme birer dāne virilür ve aşaġı ŧarafında 

olan deliginden birer śırıġa geçirilüp yürüyiş oldıġı gibi ziftli bezi yırtup āteş iderler 

eczā ŧutuşdıġı gibi on źirāǾ maĥalle degin ķıġılcımları āteş śaçar düşmenüñ Ǿaskerini 

yaķup muķāvemete ķudreti ķalmaz ve śaçmaları olan maĥalle geldükce patlayup 

śaçmaları atar ve iķtiżā ider ise mızrāk gibi ĥarbelerini daħı düşmene đarb iderler 

düşmene perįşānlıķ virecek Ǿacāyib āletdür ve ser-ĥadd-i islāmiyelerde daħı mevcūd 

olması lazımdur…” ifadeleriyle belirtilmiştir.  

[27a] sayfasında sepet humbaralarının yapılışı ve atılışı anlatılır. Bu humbara; 

zift, terementi, çam sakızı, balmumu ve donyağının hep birlikte bir kazanda eritilip 

ateşten indirildikten sonra içine barut ve kükürd karıştırılması suretiyle 

hazırlanmaktadır. [27b] sayfasında bu humbaraların gerekliliği, “…ser-ĥadd-i islāmiyye 

ķılāǾında bunlar ve gerek pāçavralar mevcūd bulınması ġāyet münāsibdür...” şeklinde 

belirtilmiştir. [29a]’da sepet humbaraları ile bunların yapılış aşamalarını gösteren 

şekiller ve bunların imalatında kullanılan malzemeler resmedilmiştir.  

[30b] sayfasında küçük sepet humbaralarının yapımı anlatılmıştır. [32a]’da ise 

bu humbaranın imalat sırasında aldığı şekiller ile kullanılan malzemeler resmedilmiştir. 

Ayrıca bu sepet humbaralarının yuvarlak kalın tahtaya yerleştirilip havana doldurulmak 

suretiyle atıldığı, barutunun etkisinde bir azalma olmadığı, yapımının ilk tarif edilen 

sepet humbarasına göre daha kolay olduğu ve istenilen yere isabet ettiği belirtilmiştir.  

[32a] sayfasında diğer bir sepet ve el humbarasının yapımı anlatılır. [33b]’de bu 

humbara ile ilgili şekiller gösterilmiştir. Bu humbaranın düşman askerinin gerek atlı ve 

gerek yaya alaylarına atılıp tam üzerlerine indiğinde tıpasının yere dokunduğu gibi 
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içindeki barutun tutuşup parçalandığı, humbaranın etrafa dağıldığı ve tıpaları kısa 

olduğu için sonunda ateş alarak parçalanıp düşmana büyük zarar verdiği belirtilmiştir.  

[33b]’de tüfek namlularıyla yapılan humbaralardan bahsedilmiştir. Bunlar da 

çok tesirli humbaralardır. Bu humbaralar atıldığı yerlerde hem 150-200 namluyu etrafa 

dağıtmakta, hem de bunların içindeki eczalar yanıp içlerindeki mermileri etrafa saçarak 

düşmana büyük zarar vermektedir. 

[34b] sayfasında humbara havanları ile 5-10 tane el humbarasının salkım 

yapılarak nasıl atılacağı anlatılmış, ilaveten bunların şekilleri de gösterilmiştir. [35a]’da 

salkım humbaralarının bir başka şekilde atılışı anlatılmıştır. [35b]’de humbara havanı ile 

atılan fuçı humbaralarının nasıl yapıldığı ifade edilmiş, ardından da hazırlanacak 

fuçıların şekilleri resmedilmiştir. 

[36b] sayfasında humbara havanı ile moloz taşı atma işlemi anlatılmış ve uzak 

menzile top ile humbaranın ne şekilde atılacağı, bunun nasıl olacağı da [37a]’da “…işbu 

Ǿamel ufaķ ħumbara dāneleriyle mümkin olur uyġunca ŧop olmalıdur ki ĥarbįce ŧopuñ 

içine girmek mümkin ola ibtidā ŧopuñ çapına rāst dört beş parmaķ ķalınca bir degirmi 

aġaç tekerlek gibi āyįne yapılur a (آ) şekli gibi ki orŧasından bir deligi ola ve bir 

ŧarafınuñ deligi ħumbara dānesinüñ boġazı rāst śıġacaķ miķdār vāsiǾ oyulup ķuśūr deligi 

śıķıca girmek vechiyle ĥāżır olduķda ħumbaranuñ boġazı vāsiǾce oyulmış semtine rāst 

ve ŧıpası delige śıķıca girüp bu vechile źikr olınan tekerlek ħumbara geçdükde 

tekerlegüñ degirmi kenārlarıyla ħumbaranuñ üzerine pāçavralar veyāħūd üstübi kettān 

śaralar ki palasturpa maķāmında ola ve daġılmamaķ içün üzerini ince sįcim ile öreler...” 

ifadeleriyle belirtilmiştir. Ayrıca [37b]’de uzak menzile atılacak humbaraların ve 

[38a]’da da bu humbaraların atıldığı topun şekilleri gösterilmiştir. 

[38b]’de humbara havanlarından atılan paçavraların yapılışı anlatılmıştır. 

Bununla birlikte [40a], [41a], [42a] ve [42b]’de farklı şekillerde yapılabilen paçavralar 

ile [43a]’da yine farklı özellikte top ve küçük paçavra yapıp atmanın kaideleri 

belirtilmiştir. 

[43b] sayfasında fitil yapılırken karıştırılan eczalar ve miktarları ile bu işin 

kavaidi anlatılmaktadır. Metinde belirtilen eczaların her birini ayrı ayrı sabit bir şekilde 

dövüp, ince bir elekte eleyip, karıştırıp, bir yere koyup, tekrar ezip, birbirinden farksız 

hale getirip, sonunda pamuk ipliğini çiriş suyuyla ıslatıp ovarak çok iyi bir fitil elde 
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edilebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca siyah ve beyaz fitil vezinlerinin karışım maddeleri 

ve oranları ile [44a] sayfasında İslam ülkelerinde yapılıp kullanılan siyah barutun ecza 

oranları verilmiştir. Yine aynı sayfada balmumu yapımındaki ecza oranları üç farklı 

biçimde gösterilmiştir. 

[44b sayfasında Saksonya Kralı’nın topçubaşısı Yuhan’ın fenn-i ateş-baziye dair 

yazdığı Frenkçe eserde bulunan barut terkiplerinin tercümesi, müellif tarafından 

verilmiştir. [47b]’de havai fişeklerin ecza terkiplerinin vezinleri gösterilmiştir. Yine 

[48b]’de Saksonya Kralı’nın topçubaşısının Frenkçe yazdığı kitaptan müellif tarafından 

tercüme edilen havai fişek terkiplerinin vezinleri verilmiştir. Bu vezinler verildikten 

sonra bunların denenmesi gerektiği, “…baǾdehu bir fişeng doldırup tecrübe eyleyeler ki 

eger eczā uyġun degül ise gāh pek ve gāh yavaş çıķar gāh āteşlü ve gāh āteşsüz gider...” 

ifadeleriyle belirtilmiştir. 

[49b] sayfasında havai fişeklerin tıpasına yerleştirilen kandillerin karışımı 

verilmiştir. Ardından bu karışımla ilgili yapılması gerekenler, [50a]’da “…baǾdehu ŧop 

olacaķ ķadar yumurŧa aġı ile taħmįr olınup ĥabbeler yapalar ve mesĥūķ bārūtda 

yuvarlayalar ve ķandįl-i mār diyü taĥrįr olınan yuķarı çıķup sāǿir ķandįller gibi ŧutışup 

sögüd śalķımı gibi iz ve yapılan ĥabbelerüñ büyükligi murād olındıġı miķdār olur ki ķoz 

miķdārı ve kimi daħı ufaķ olup vażǾ olınacaķ fişenglerüñ büyükligine göre tertįb 

olına...” cümleleriyle belirtilmiştir. Devamında bir diğer karışım ile ilgili şu bilgiler 

verilmiştir: “…eger frengį bārūtdan fişeng yapmaķ murād olınur ise ķāǾidesi budur ki 

bir vaķıyye bārūtı tekne içinde aġaç mūşta birle muĥkem saĥķ idüp ve üzerine on beş 

dirhem mesĥūķ kömür ķonup ve tekrār saĥķ idüp fişeng idesin ammā bārūtuñ pek aǾlāsı 

olmaķ şarŧıyla...” 

[50b] sayfasında maytap fişeklerin, [51b]’de güllü fişeklerin, [52b]’de ise 

püskürme fişeklerin ve deniz fişeklerinin eczaları ile yapılışı hakkında bilgi verilmiştir.  

Metnin beşinci bölümü, [53b] sayfasında “…el-bābü’l-ħāmis Ǿilm-i hendese 

ıśŧılāĥātı ve Ǿilm-i mesāĥa ve pergāru’n-nisbe istiǾmālātı beyānındadur…” başlığı ile 

başlamaktadır. Bu bölümde genel olarak geometri kuralları, yüzölçümü bilgisi ve pergel 

kullanımı ile ilgili bilgi ve örnekler verilmiştir. Müellif, bölümün başında meçhul olan 

mesafeleri bulmak için kullanılan üçgen ve pergelin özelliklerinden bahsetmiş ve 

ardından bunların üzerindeki harflerin ebced hesabı ile karşılıklarını vermiştir. 
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[54b] sayfasında ikinci bir mukaddime bölümü vardır. Burada noktanın tanımı 

yapılmış ve kullanılacak terimlerin (nokta, muhįt, müstakįm, münhanį, müstevį, kā’ime, 

‘amūd, münferice, hādde, müselles, kā’imü’z-zāviye, münfericü’z-zāviye, hāddü’z-

zevāyā gibi) anlamları verilerek geometri bölümü için bir giriş yapılmıştır. [55a]’da 

üçgenlerle ilgili örnekler üzerinden bilgi verilmiştir.  

[58a] sayfasında karşıda görülen iki yerin açısını ölçmenin nasıl olacağı, 

örneklerle belirtilmiştir. [59b]’de üçgen aletinin kullanımından bahsedilmiş ve [60a]’da 

bunun şekli gösterilmiştir. [60b]’de bir diğer üçgen aletinin özelliklerinden 

bahsedilmiştir. Müellif bu aleti Efrenc/Avrupa kitaplarından görmüş ve kullanımının 

benzer aletlere göre daha kolay olması sebebiyle kitabına aldığını belirtmiştir.  

Metnin son bölümü olan altıncı bölüm, [61b] sayfasında “…el-bābu’s-sādis fenn-

i laġım ve vezn-i bārūt ve muķteżā-yı hendese beyānındadur…” başlığıyla başlamaktadır. 

[65a]’da “…haźā cedvel-i miftāĥü’l-menāzil…” başlığı altında uzun bir cetvel 

verilmiştir. Ardından örneklerle açıklamalara devam edilmiş; [70b]’de dairenin çevre, 

alan, çap ve yarıçap hesaplamaları ile ilgili bilgiler verilmiş ve bu hesaplamalar 

örneklendirilmiştir.  

[71a]’da barutla ilgili bir cetvel şekli verilerek barutun zirâ, kantar, kıyye ve 

dirhem ölçümleri gösterilmiştir. [71b] sayfasında “…der-beyān-ı lāzıme-i bārūt der-

ħazįne-i laġım …” başlığı altında lağım haznesinin derinliğine göre ne miktar baruta 

ihtiyaç olacağından ve tecrübeli kişilerin bilgilerinden yararlanılarak lağımın haznesinin 

derinliği hesap edilmek suretiyle konulacak barut değerinin tespit edilmesi 

gerektiğinden bahsedilmektedir. Aynı sayfada lağım kazma işi sırasında kullanılan 

burgı, külünk, küskü gibi aletlerin şekilleri gösterilmiştir. 

[72b] sayfasında “…der-beyān-ı eşkāl-i laġım…” başlığı altında lağımın 

aşamaları şekillerle gösterilmiş ve bunların tekniği izah edilmiştir. [75b]’den itibaren 

kale duvarı temellerine doğru kazılacak iki, üç, dört ve beş hazneli lağım şekilleri 

verilmiş, bu lağımların atılması gösterilmiş ve bunlarla ilgili muhtelif açıklamalar 

yapılmıştır. 

Metin, daireler şeklinde açılıp atılan yedi hazneli lağımın şekli ve bu lağımın 

atılma usulüyle ilgili malumat ile son bulmaktadır. 

Çalışmada Kullanılan Yöntem 
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İncelemeleri yapılan Ümmü’l-Ġazā ve Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį 

adlı eserlerle ilgili daha önceden yapılmış bir çalışma olup olmadığı tespit etmek 

maksadı ile YÖK Tez Tarama Merkezi başta olmak üzere ilgili kütüphaneler 

taranmıştır. Ayrıca eserlerin her ikisi de incelenmek üzere ilk kez tarafımızdan 

bulundukları kütüphanelerde mikrofilme aldırılmıştır. Özellikle Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi’nde bulunan Ümmü’l-Ġazā adlı eserin temini için büyük çabalar 

verilmiştir. Bütün bu araştırmaların sonucunda başka bir nüshası tespit edilemeyen bu 

eserlerin daha önce çalışılmadığı görülmüştür. 

Ümmü’l-Ġazā adlı eserin hacim olarak azlığı sebebi ile yine aynı dönemde ve 

benzer konuda yazılmış olan bir başka orjinal eser daha araştırmak gereği duyulmuş. 

Böylece dil özellikleri için daha fazla kellimeye ulaşma imkânı olunacak, benzer ve 

farklı kullanımlar ile ilgili daha geniş çalışma imkânına sahip olunacağı 

değerlendirilmiştir. Bu araştırmalar neticesinde de yine XVIII. yüzyılda yazıldığı 

değerlendirilen ve aynı konuyu (ateşli silahlar ve humbaracılık) işleyen orijinal bir 

ikinci esere de ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışmada ilk olarak yazılma tarihinin biraz daha önce olduğu düşünülen 

Ümmü’l-Ġazā adlı eserin çeviri yazılı metni ortaya konulmuştur. Sayfa ve satırlar 

numaralandırılmıştır. Satır numarası verilirken kelime hangi satırda başlamış ise o satıra 

ait kabul edilmiştir.  

Metin bölümüne 1b/01’den başlanarak sayfa ve satır numarası verilmiştir. Genel 

olarak 23 satırdan oluşan metinde başlıkların olduğu sayfalarda satır sayıları 

azalmaktadır. Ayrıca metinde [34b] ve [35a] sayfalarında içindeki şekillerin tanıtıldığı 

bir karargah resmi vardır. Metinde [44a] sayfasından sonra gelen şekilli bölüm [44 EK] 

olarak gösterilmiş dizinde ise metin son sayfasından sonraki numara olan [67a] sayfa 

numarası verilerek dizine alınmıştır. Buradan sonra da bolca şeklin bulunduğu bölümler 

başlamaktadır. Şekillerin olduğu sayfalarda genellikle bir metin bütünlüğü olmadığı ve 

aynı cümle, kelime veya alet isimleri tekrar da edilebildiği için bunlar tek tek 

numaralandırılmış ve fotoğrafın üzerine işaretlenerek metin bölümünde sayfa 

numarasında sonra yerleştirilmiştir. Tekrar eden ifade ve kelimeler metin bölümünde 

numaraları belirtilerek tek seferde yazılmış ancak dizin bölümüne kelimeler geçtikleri 

sayı adedince işlenmiştir. Bazı şekiller iki sayfaya sığacak şekilde ve yatay olarak da 
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resmedilmiştir. Bu durumlarda kelime hangi sayfada ise ona göre işaretlenmiştir. Bazı 

şekillerin etrafında bulunan ve satırdan küçük yazıların olduğu bölümler bir bütün 

olarak ele alınıp numaralandırılmıştır. 

İncelenen ikinci metin olan “Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį” adlı eser 

de benzer özellikler göstermektedir. Genel olarak 19 satırdan oluşan metnin birçok 

yerinde; şekil, cetvel, resim ve savaş aletleri yer almaktadır. Bu durumdaki sayfalar yine 

ilk metnimizdeki gibi numaralandırılarak ve bu sayfalar metin bölümünde sayfa 

numarasından sonra yerleştirilerek oluşturulmuştur. 

Metinler incelenirken dizine girmeyen Arapça ve Farsça kısımlar, ayetler, 

hadisler italik olarak yazılmış ve bunların anlamları dipnotlarda belirtilmiştir. Orijinal 

metinde kırmızı renkli olan kelime ve kelime grupları çeviri yazılı metinde koyu renkli 

olarak işaretlenmiştir. Satır sonundaki bazı kelimelerin bölünerek diğer satıra geçtiği 

görülmüştür. Bu şekilde bölünen kelimeler, satır sonuna ve başına kısa çizgi (-) 

konularak gösterilmiştir. 

Arapça ve Farsça eklerin yazımı ile ilgili olarak İsmail Ünver’in15 önerileri 

dikkate alınarak metinler okunmuştur.  

Metinlerin çeviri yazısı ortaya konulduğunda müstensihin bazı kelimeleri eksik 

veya yanlış yazdığı görülmüştür. Hatta bazı cümlelerde de eksikler vardır. Eksik veya 

yanlış yazılan kelimeler, metnin bağlamı ve sözlüklerden yararlanılarak tamamlanmış 

ve düzeltilmiştir. Bu eksik ve yanlış yazılan kelimeler dipnotlarda verilmiştir. Silik 

çıkmış ve okunamayacak durumda olan harf ve kelimeler ise 3 nokta “…” ile 

belirtilmiştir. Tahminî olarak okunan kelimeler ile derkenar köşeli parantez [ ] içinde 

yazılmıştır.  

Daha sonra her iki metin ayrı ayrı “Cibakaya 2.2” dizin programından 

yararlanılarak metindeki kelimelerin alfabetik sıraya göre dizini oluşturulmuştur. 

Dizinde; kök ve gövde hâlindeki kelimelerin anlamları, hangi dile ait oldukları yazılmış 

ve kelimeler madde başı olarak verilmiştir. Adlara getirilen ekler, nokta (.) ve artı (+) 

işaretleriyle; fiillere getirilen ekler ise, nokta (.) ve kısa çizgi (-) işaretleriyle 

gösterilmiştir. Okunuşunda veya anlamında şüphe edilen kelimeler, dizin bölümünde 

                                                                 
15

 İsmail Ünver, “Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/6, 2008. 
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yanına soru işareti (?) konularak belirtilmiştir. Dizindeki kelimelerin hepsi, metindeki 

sayfa ve satır numarası ile numaralandırılmıştır. 

Çalışmadaki sınırlılıklar; ÜG’de geçen meçler 36a/17, ķarġışu 62b/01 kelimeleri 

ile FH’de geçen zercek 50a/02, mecermeş 50a/03, zelǾ 51a/07, nām-gū 51b/03, 

semendon 51b/05, muđarraħ 52a/06 kelimelerinin anlamları tespit edilememiştir.  

TDK’nın Yazım Kılavuzu (Türk Dil Kurumu, Ankara, 2012)’na bağlı kalınarak 

hazırlanan çalışma esnasında, dönemin dil özellikleri ile ilgili kitaplardan; Arapça, 

Farsça ve Osmanlı Türkçesi sözlüklerden, Tarama ve Derleme sözlüklerinden 

yararlanılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. İMLA  

 

Üzerinde çalışılan ÜG ve FH adlı eserlerin her ikisi de harekesiz olarak 

yazılmıştır. Bununla birlikte her iki metinde de çok az da olsa bazı Türkçe kelimeler ve 

özel isimler (özellikle okunma sorunu olabileceği düşünülen) harekelidir. Eserler genel 

olarak Osmanlı Türkçesinin imla özelliklerini yansıtmaktadır. 

Osmanlı Türkçesi tabiri, bilim çevrelerinde esas olarak Osmanlı Devleti’nin 

hakimiyet sınırları içinde kullanılan ve 1928 yılına kadar Arap harfleri temelli bir alfabe 

ile yazıya geçirilen Türkçeyi ifade etmekte kullanılmaktadır.16 Çok uzun bir dönem 

kullanılan bu alfabe ile birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. 

1.1. Ünlülerin Yazılışı 

Standart yazı dilinin gelişmesinde özellikle başlarda imla, iki ayrı yazı 

geleneğinin izlerini taşımaktadır: Uygur yazı geleneği ve Arap-Fars yazı geleneği. Bu 

geleneklerin imlaya yansıyan önemli özelliğini, Uygur yazı geleneğinde ünlülerin 

yazıda gösterilmesi, Arap-Fars yazı geleneğinde ise ünlülerin yazıda gösterilmemesi 

oluşturmaktadır.17 

Bütün ünlüler, ön, iç ve son seste bulunabilirler. “o ve ö” ünlüleri ise sadece ilk 

hecede yer alabilir.18 Ünlülerin yazılışı ile ilgili eserlerden bazı örnekler: 

1.1.1. a ünlüsünün yazılışı     

Başta   

ÜG’de; 

› elif (ا) ile yazılış: 

andan     دن ندة    8a/8      aŧasında     ا ن س  8b/18   اطة

añladuġum   لدوغم  10b/02    ارامز    9b/18       aramaz    اك

                                                                 
16 Hayati Develi, “Osmanlı Türkçesi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 

1999. 
17 Nurettin Demir, “Osmanlı Türkçesi”, Türkler Ansiklopedisi, C II, Ankara, 2002. 
18 Annemarie Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, çev. Mehmet Akalın, TDK Yayınları, Ankara, 

2007, s. 36. 
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FH’de; 

anlaruñ    لرك ا      2b/08      aña     ان  3a/01     اك

altı      تى نى     3a/05      aġzını     ال  4a/12   اغزى

› medli elif (آ) ile yazılış: 

ÜG’de;  

alduķda    ده دق دوغى      56a/04       alduġı          آل  51a/12   آل

alduķdan   دن دق زده   22a/04     aķdeñizde         آل  18b/04   آق دك

FH’de; 

atmadan     مدن لرى  2a/18      atduķları          آت دق  4a/11   آت

atılacaķ   ه جق يل قدن  4b/10      alçaķdan     آت ج  7a/06    آل

› üstünlü elif ( ا) ile yazılış:  

ÜG’de; 

adına      25       ا د  نهa/19     al         27      اa/07 

ay       25      ا ىa/08     aŧası    سى  30a/01    ا طه 

FH’de; 

ancaķ    7      ا نجقb/17      alınup     39    ا لنb/14 

atmaġıla   39      ا تم لهb/11     açılup       41     ا جلb/08 

alt        26       ا لa/11 

Ortada 

› elif (ا) ile yazılış: 

ÜG’de; 

yazmaķdan  قدن ازم      3a/11      yanar     نار      3a/17 

ķazup      ازو دى     23a/17     batdı     ق ات  42a/08   ب

FH’de; 

başladıġı   لد  ى ش ا پراغه    6a/14      ŧopraġa   ب  6a/10   ط
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yanlarından  دن لرن ان      6b/12      ķarşuki   ى ش ك ار  21a/05  ق

› medli elif (آ) ile yazılış: 

ÜG’de; 

ŧaġuñ    52      طآغكb/01     ŧaşını    52   طآشن ىb/01  

baş      آش  61a/02    دوآلر    53a/18     dolar      ب

FH’de; 

olan     ن نى    3b/02      śapını      اوآل صآپ    25a/04 

śarılan    آلنص سى  26b/09     yapması     ار  م آپ      27a/01 

› üstünlü elif ( ا) ile yazılış: 

ÜG’de; 

dayayup       44     د ا اa/19     çarpar    44     ارپ ارb/04 

çıķarup     56     ق اروa/19     barışıķdur   58  ب ار  قa/01 

FH’de; 

ıśladup     8    اص  دوa/14      doldırılan   8  دولد ر   نa/19 

olınan     8     اولنا نb/04      yaraya    68    ا ر هa/11 

› üstün (  ) ile yazılış: 

ÜG’de; 

ŧulumbaları   مب ال رى  53b/13    اولم ز    47b/01     olmaz   ط ل

ķarşuladuķda 58   قارش ل دقدهa/01     ħumbaralar  بره ل ر  58a/01   خم

FH’de; 

ancaķ     69      انج قa/10     olınacaķ   نه ج ق  47b/10   اول

olacaķ     له ج ق    50a/09     او

› he (ه) veya üstünlü he ( ه) ile yazılış: 

ÜG’de; 

bulamamışlardur لردر ن     61a/01    yaralanup  ب ل ه مم  اره ل    58a/01 
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varacaķ    59    واره جقb/04     ŧaşrada   31   ط ره دهa/09 

FH’de; 

olınaraķ    نه رق ه جق   3a/03      atılacaķ   اول يل  4b/10  آت

baġlayalar   ر ر   26a/11     śaralar    ب لي ه ل صاره ل    26b/07 

› işaretsiz yazılış: 

ÜG’de; 

olınmaķ     نمق ي     9a/10      yaralı    اول رال     41a/06 

yapar      پار      51b/01     ķapanup   پا ن پ  25b/12 ق

FH’de; 

olınmaġıla    ه نم ل ر      3a/04     atar   اول  26a/17     آت

ķalmaz     مز ال ي     26b/16     patlayup    ق ل ات  26b/17  پ

Sonda 

› elif (ا) ile yazılış: 

ÜG’de;  

saña        كا س     19a/01     aña       ا  21a/11     اك

FH’de; 

aña         ا  4a/03    اغا      3a/02      aġa     اك

buña        ا  12a/14    ب ك

› üstünlü elif (  ) ile yazılış: 

ÜG’de; 

paşa         18    پا شاa/21     donanma    19   دوننماa/01 

buña         24    ب كاa/20 

› he (ه) ile kullanılanlar:  

ÜG’de; 

başına       نه ش ا جه     24a/14     ardınca  ب  25a/13 اردن
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anda       ده ده   25b/22     alınduķda     ان ندق  26a/07  ال

FH’de; 

ķara       ره له      52b/15      ola     ق  20b/07    او

saķına      نه ساق    21a/04     aŧa      22     آطهb/05 

1.1.2. e ünlüsünün yazılışı   

Başta  

› elif (ا) ile yazılış: 

ÜG’de; 

eyledüm      لدم كدن    25b/02     erlikden   ا   26a/14  ارل

el          27     اa/03     eger     ر  27a/08    اك

FH’de; 

el          27     اa/19     elli      لى  13b/09    ال

eyleyeler    يه ل را  سى    21a/03     egintisi   ل ت ن  22a/18   اك

› üstünlü elif ( ا) ile yazılış:  

FH’de; 

el           27      اa/18      el         34     اb/07 

Ortada 

› üstün ( ) ile yazılış: 

ÜG’de;  

iderler      29     ا درل رa/03     dörder     17    د ر د رa/06 

FH’de; 

dörder       34    د ورد رa/01 

› he (ه) ile yazılış:  

ÜG’de; 

senesinde   نده س نه  س   28b/09     idesin     دده س ي  29b/07   ا 
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gidecek     يده جك  29b/11   ك

FH’de; 

dizeler      ر زه ل په جك    28b/04     tepecek   د   35a/01  ت

vireler      ر ره ل س      49a/01     idesin   و  ده   50a/18  ا 

› üstünlü he ( ه) ile yazılış; 

FH’de; 

geçüreler    ر ج ره ل  28a/09  ك

› işaretsiz yazılış:    

ÜG’de; 

sebep      بب س      28b/01     her     28      هرb/01 

seksen      سان ك س    28b/08     senesinde  نه ندهس س   28b/09 

FH’de; 

geçdükde     ده جدك زه   28a/11     dizeler    ك رد   28b/04    ل

gelmeye     يه لم ش     33b/01     beş    ك  33b/02     ب

Sonda 

› he (ه) ile yazılış:  

ÜG’de; 

vire       ره نه    24a/18     sözine    و  س ز     24a/22 

gözine     نه  28a/20    كوسه    24a/21     köse    ك ز 

FH’de; 

dibde      بده   33b/01    ايله      28a/12      ile    د 

gelmeye     يه لم نه    33b/01     deligine    ك ك ي  34a/04  دل

 

1.1.3. ı ünlüsünün yazılışı 

Başta 
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› elif (ا) ile yazılış: 

ÜG’de; 

ıssıdan      52    اس ي دنb/12 

FH’de;  

ıśladup      صآلدو    8a/14   ا

Ortada 

› ye (ى) ile yazılış:  

Ü.G. 

üstādların     ر تادل س ل     29a/02     yapılup  او ي اپ    29a/08 

yazılur     ل ر از       29a/09     kenārına  نه نار   53b/10   ك

F.H. 

olmalıdur   يدر ل م ل    74a/15      uydırılup   اول ر  د   33b/02 او 

atılup        ل ي د  ى    33b/03     ŧutdıġı    ات  49b/12  ط ت

› esreli ye ( ى) ile yazılış: 

ÜG’de; 

yoķ mıdur   27       قمي درb/20     atılup      29   ات يلa/08 

olmayasın   يه س ي م   28b/09    ي ق      53a/01      çıķup  اول

FH’de; 

› işaretsiz kullanılanlar: 

ÜG’de; 

altmış       تمش ه  28b/06     olmaġıla    ال م ل   28b/14   اول

atdurırdı     53    ا تدرردىa/01     ķılıç     لچ  53a/21    ق

FH’de; 

orŧasına    نه س ن     28a/12           olınup   اورطه   28b/04   اول

śıķışdırıla   ه ر ل ق د  ص  33b/01     ķırķ     رق  33b/02     ق
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Sonda 

› ye (ى) ile kullanılanlar: 

FH’de; 

aşaġı     شاغى تى     28a/11     altı     ا  49a/04     ال

başı      شى ا قى     28b/09     śıķı     ب ص     34a/03 

› esreli ye ( ى) ile yazılış: 

ÜG’de; 

anı       27       انىb/07     alamadı     27   الم دىb/08 

oldı       28     اولدىb/05     bayraġı     28   بير اغىb/14 

› esre ( ) ile yazılış: 

1.1.4. i ünlüsünün yazılışı  

Başta  

› elif ve ye (اى) ile yazılış:  

ÜG’de; 

idüp       دو ه     28a/18     ile     ا   28b/04    ا ل

ismi       28      اسمىb/21     içinde    نده چ  29a/01  ا 

FH’de; 

içine      نهاي ه     28a/09     ile     ج  33b/01    ا ل

indigi     كى ند  نجه   34a/17     ince   ا   50a/07    ا 

› esreli elif ve ye ( اى) ile yazılış: 

ÜG’de; 

idi        28      ا دىb/06     ile     30     ا  لهa/09 

içün       31      ا  چb/06 

FH’de; 

› işaretsiz yazılış: 
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ÜG’de; 

imdi       29     امد يa/09     içleri     31    ا لر ىb/12 

FH’de; 

işbu        ب ش  51a/01    ا

Ortada 

› ye (ى) ile yazılış: 

ÜG’de; 

bilür       ل ر ي  28a/19   و رد  لر   28a/01      virdiler    ب

biñ       يك لر     29b/08     şeylerin     ب ي ش   29a/01 

FH’de; 

dizeler      زه رد  كى 28b/04     gösterildigi    ل د  ترل س  28b/08 ك 

birisi      سى ر  ندن  12a/07     üzerinden   ب  12a/16  اوزر 

› esreli ye ( ى) ile yazılış: 

ÜG’de; 

bilür      27     ب   يل رb/20     virdiler   28    و رد  لرa/19 

niçe      29      ني چهa/03     degin     29     دك يa/09 

› işaretsiz yazılış:  

ÜG’de;  

bir        ر ده   28a/21     seferinde      ب فرن س   28b/12 

içinde     ند چ م   29a/01     eyledügim    ها  لدوك  30a/04  ا 

FH’de; 

içine      نه ج ه  28a/11     cümlesinüñ     ا  كجمل ن س  28b/05 

gibi      بى ر      28b/09     bir      ك  28b/09    ب

Sonda  

 › ye (ى) ile yazılış;       
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FH’de; 

gibi      بى  34a/18    ال لى     34a/02     elli     ك

kūşeli      ى شه ل كى 12b/01    gösterildigi    ك  د  ترل س  13a/02 ك 

› esreli ye ( ى) ile yazılış: 

ÜG’de;  

tedbįri       د  28a/07    امدى      27b/20     imdi        ري ت

eylemeleri   28     ا لملرىb/04     şimdi      28   شمديb/07 

FH’de; 

› he (ه) ile yazılış:  

ÜG’de; 

ki       28       كهb/12     gerçi     ر ه  33a/17    ك

FH’de; 

ki       33      كهb/01 

1.1.5. o ünlüsünün yazılışı   

Başta   

› elif ve vav (او) ile yazılış;  

ÜG’de; 

olına      نه  11b/01    اون      10b/23     on    اول

ola       له  15a/09    او        12a/06     ol     او

FH’de;  

olınacaķ     نه جق   28b/06     او        28a/09     ol   اول

olmaġıla     ه م ل س ن    28b/14     olsun   اول   28b/03   اول

Ortada 

› vav (و) ile yazılış:  

ÜG’de; 
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yoķ      28       قb/22     ķoparup    ارو  38b/08   ق پ

doķınur     ن ر لره    38b/16     ķollara    دوق  38b/22   ق ل

FH’de; 

ŧoġrı      13     ط غرىa/04     ķoya     ه  13b/18   ق  

dolup     15     ول  دa/04 

› işaretsiz yazılış: 

ÜG’de; 

śoñra      كره ص      39b/02     ŧopraķ     پراق  39b/06  ط

ŧoķsan     سان ق ق ز     10a/12     ŧoķuz    ط  10a/12   ط

FH’de; 

ŧopraķ     پراق كره      33b/01     śoñra     ط ص    34a/07 

ķoyup       ي ن ر     35b/04     ķonur     ق  13b/14   ق

1.1.6. ö ünlüsünün yazılışı  

Başta 

› elif ve vav (او) ile yazılış: 

ÜG’de; 

öyle      ه مش  29b/22     ögrenmiş      او ل رن  13b/06  اوك

öñine     24     اوك ينهb/07      örülüp      66   اورولb/02 

FH’de; 

öylece     لجه چك     21a/05     ölçek     او   6a/09   اول

öñine     نه ي ى      6b/12      örgi    اوك  26b/09   اورك

Ortada 

› vav (و) ile yazılış: 

ÜG’de; 

köse      سه س ك      28a/20     söküp     ك      24b/07 
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sözine      24    س ز  نهb/12     gözlü     65    ك زلb/01 

FH’de; 

görüp       33    ك روb/01     göz     43     ك زb/12 

sökülmeye    يه لم س ك   23a/09     döndireler  ر ره ل د   25a/07  دون

› ötreli vav ( و) ile yazılış:  

FH’de; 

dörder       34    د ورد رa/01 

› ötre ( ) ile yazılış:    

ÜG’de; 

dörder       17     د ر د رa/06 

› işaretsiz yazılış: 

FH’de; 

dört        35    درتb/03 

1.1.7. u ünlüsünün yazılışı   

Başta 

› elif ve vav (او) ile yazılış:  

ÜG’de;  

uśanmayup   ي م صان   24a/04     اوزون     20b/18     uzun   او

urdılar      23    اود  لرb/22     urulup     16   اورولb/03 

FH’de; 

uydırılup     ل ر  د   25a/05    اورو     33b/02     urup  او 

urduķca    دجه  26a/11    اوزون     25a/05      uzun   اوردق

Ortada 

› vav (و) ile yazılış: 

ÜG’de; 
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budur     28      ب درb/01     çıķup      28   ي قb/09 

buldurup     دورو  29a/06   اول      29a/02     olup   ب ل

FH’de; 

olınup        ن ارو    28b/04     yuķaru   اول  28b/05    ف

çamurları   رى ب ق     34a/01     çubuķ    ام رل     49b/04 

› işaretsiz yazılış:  

ÜG’de; 

budur      28     ب درb/01     ķalǾanuñ  ك عه ن ل  28b/01   ق

vardur      28    واردرb/22     olduķca   جه دق  29a/08   اول

FH’de;  

çuķurlarına  ده رن ق رل    34b/01     çubuķ    ب ق      49b/04 

ŧutuşdurduķda ده شدردق ده   26a/16   ķuruduķda ط ت   26a/04   ق رودق

Sonda 

› vav (و) ile yazılış: 

ÜG’de; 

bu         28      بb/10     ulu      28     اولa/14 

şu         ش      38b/04     ķarşu      ش ار  32b/09   ق

FH’de;   

yuķaru      ارو ب      28b/05     işbu     ف ش  26a/19   ا

dolayu      ي د  27b/05     ب       27a/10      bu    ول

1.1.8. ü ünlüsünün yazılışı  

Başta 

› elif ve vav (او) ile yazılış:   

ÜG’de; 

üzere       28    اوزرهb/10     üç     28      اوچb/14 
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üstādların    ر تادل س نجي    29a/02     üçinci   او ي  11a/20  او 

FH’de; 

üzerlerine   نه ر   26b/05    او ر    33b/04     üçer   اوزرل

üç        30     اوجb/13     üzere    41    اوزرهa/19 

Ortada 

› vav (و) ile yazılmıştır:   

Ü.G. 

idüp        دو  28b/10     رودي    28a/20     yürüdi    ا 

eyledügim    م لدوك  8b/21     ك ن     30a/04     gün   ا 

F.H. 

çekilür      ل ر ي ك     52a/13       görüp     33    ك روb/01 

diküp        ك ر  41b/05     geçüreler   د  چ ره ل  41b/05   ك

› işaretsiz yazılış: 

ÜG’de; 

dürlü       28     درلb/04     bölük     ك  8a/10   ب ل

büyük      ي ك ت ر     11a/21     getürüp    ب  11b/02  ك

FH’de; 

cümlesinüñ   ه كجمل ن س   28b/05     geldükde   ده لدك  28b/08  ك

virdükden    دن ردك يدر   41b/04     resmidür   و  سم  41b/10  ر

Sonda 

› vav (و) ile yazılış: 

ÜG’de; 

dürlü        28    درلb/04     diyü       28    دb/03 

köprü      رو يرو     8b/05      girü    ك پ  32b/14    ك

FH’de; 
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dānelü        ل رو     43b/02     berü   دان  4a/07    ب

dürlü        4   درلa/09      girü      يرو  7a/06   ك

 

1.2. Ünsüzlerin Yazılışı  

Türkçede kelimelerdeki ç ve p ünsüzlerinin yazımında farklı kullanımlar 

görülmektedir. Metinlerde bu ünsüzlerin (ج), ( ) şekilleriyle gösterildiği görülmektedir. 

Arap yazısının Türkçenin ses yapısını karşılamaktaki yetersizliği dolayısıyla özellikle 

ilk dönem metinlerinde ön ve son seslerde ç, p fonemleri bulunan kelimelerin bu 

fonemleri b, c harfleri ile karşıladıkları bilinmektedir.19  

1.2.1. p ünsüzünün yazılışı  

ÜG’de Türkçe ve Farsça kelimelerin başında genellikle p (پ) ve bazen b ( ) 

işaretleriyle gösterilmiştir.  

pādişāhuñ    شاهك اد شاهي    6a/18      pādişāhį    ب اد   9a/19  پ

parmaķlıķ   لق ق رم ر  ان   4b/07      perįşān    پ  7b/15  پ

FH’de Türkçe ve Farsça kelimelerin başında genellikle p (پ) ve bazen b ( ) 

işaretleriyle gösterilmiştir. 

pūşįde       شي رده     1b/04      perde   دهپ   1b/07    پ

pirinçden    جدن رن رمق    12a/09     parmaķ   ب  8a/14    پ

ÜG’de iç seste genellikle p (پ) ve bazen b ( ) işaretleriyle gösterilmiştir.   

ķapuda     پ ده پراق     7b/18      ŧopraķ    ق  8a/03 ط

sepet       ب س     13a/15     anapoli    ي اب ل  8b/09  ان

FH’de iç seste genellikle p (پ) ve bazen b ( ) işaretleriyle gösterilmiştir. 

ŧıpa        په نه   3a/11      çapına     ط ي  4b/08    اپ

çaplarına   نه لر  پراق     5a/04      ŧopraķ    اب   6a/06 ط

ÜG’de kelime sonunda bazen p (پ) ve genellikle b ( ) işaretiyle gösterilmiştir. 

                                                                 
19

 Zeynep KORKMAZ, “Eski Anadolu Türkçesinde İmlâ-Fonoloji Bağlantısı Üzerine Notlar”, Türk 

Dili Üzerine Araştırmalar, C I, TDK yayınları Ankara, 2005a, s.491-505. 
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ķonup        7   ق نb/16      ŧop        7   طb/18 

ŧop       25     ط پa/23     ĥarp      13   حرa/01 

FH’de kelime sonunda p (پ) ve b ( ) işaretiyle gösterilmiştir. 

ķılup        ل ي  2a/10    ط پ      1b/06      ŧop    ق

çap       5      آپa/05      kesüp       س   39b/01   ك

1.2.2. ç ünsüzünün yazılışı     

ç (چ) ve c (ج) işareti ile gösterilmiştir. 

Başta 

› ÜG’de ç (چ) ile yazılış; 

çihār         2     هارa/05      çiyt       4      يb/19 

çoķluķdan    قدن ل  6b/06     رخ     6a/06      çarħ    ق

› FH’de ç (چ) ile yazılış; 

çapına      نه ي ره    4b/08      çevire     اپ        6/15 

çıķdıġı      قد  ي    6b/11      çalar    ر  6b/13      ال

› ÜG’de c (ج) ile yazılış;  

çeviresin     ي س ره  22b/11  ج  

› FH’de ç (چ) ile yazılış; 

çapında    نده ر     4b/17      çalar     جآپ  6b/09   جال

Ortada 

› ÜG’de ç (چ) ile yazılış;  

içerüden    چرودن يچه    15a/11     niçe    ا   15b/01     ن

nemçe      مچه چ ن     16a/02     içün     ن  16a/05    ا 

› FH’de ç (چ) ile yazılış; 

pıçaķ      چاق  8b/03     ك  ك    8a/13      küçük      پ

› ÜG’de c (ج) ile yazılış; 
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fuçı      5    ف ج يb/20   

› FH’de c (ج) ile yazılış;  

muĥtāçdur   تاجدر  8a/18    اج ن     7b/14      içün    مح

pirinçden   جدن رن جق    12a/09     alçaķ    ب  12b/06     آل

Sonda  

› ÜG’de ç (چ) ile yazılış; 

birķaç     اچ رق  18a/06     اوچ     7b/05      üç    ب

› FH’de ç (چ) ile yazılış;  

üç       54      اوچb/14 

› ÜG’de c (ج) ile yazılış; 

muĥtāç    تاج يرج    14a/23     kireç     مح  19b/01    ك

› FH’de c (ج) ile yazılış; 

üç        7      اوجb/16      aġaç    8     غاجاb/01 

pirinç      ج رن يج     12a/12     hįç     پ  13b/03     ه

1.2.3. t ünsüzünün yazılışı 

t ünsüzü ince sıradan ünlülerin yanında t (ت), kalın sıradan ünlülerin yanında ŧ 

 .ile yazılmıştır (ط)

Başta 

› ÜG’de t (ت) ile yazılış;  

tekerlek    ك كرل مل    6b/10      temel     ت  17a/17     ت

tüfeng     كه ن جه   12a/10     türkçe    ت ف  59a/01    ت رك

› FH’de t (ت) ile yazılış; 

tekerlek    ك كرل نه    37a/19     tekne     ت ك  24b/02    ت

teneke     كه ن يم ر    23a/06     timur     ت  23a/07    ت

› ÜG’de ŧ (ط) ile yazılış;  
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ŧaġı       19      طاغيb/10     ŧoķuz    ق ز  10a/11    ط

ŧarafında    نده  17a/09    ط ره    19a/23     ŧaşra     طرف

› FH’deŧ (ط) ile yazılış; 

ŧaban     بان ل ر   73b/07     ŧaġılur     ط ي  33b/06   طاغ

ŧaķabilir   لر قه ب ماق   47a/16     ŧoķmaķ     ط  23a/08   ط ق

Ortada 

› ÜG’de t (ت) ile yazılış;  

gösterir   ترر س ي    59a/03     atmayup     ك  م  3b/06    ات

atacaķ    جق س    3b/15      ittirdesün       ات يرده   4a/01  ات

› FH’de t (ت) ile yazılış;  

altı     تى ر      26a/08     atar       ال  26a/17     آت

yırtup    رت  ي       26b/14     ŧutuşdıġı شد  ى   26b/14  ط ت 

› ÜG’de ŧ (ط) ile yazılış;  

sulŧān    لطان س       43b/05      baŧmışdur  اطم د  4b/15  رب

baŧŧı     5      بط ىa/07       orŧa     5    اورطهa/18 

› FH’de ŧ (ط) ile yazılış;  

orŧa     27       اورطهa/08     baŧırılup   ل ير  اط  28a/02  ب

yumurŧa   م رطه        50a/09 

Sonda 

› ÜG’de t (ت) ile yazılış;  

dört      3      دورتb/05   

› FH’de t (ت) ile yazılış; 

ķat      ات س      26a/02     üst      ق  26a/11     او

alt         26      ا لa/08     sepet       ب س      27a/01 

› ÜG’de ŧ (ط) ile yazılış;  
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Türkçe kelime örneği yoktur. 

› FH’de ŧ (ط) ile yazılış; 

Türkçe kelime örneği yoktur. 

Ancak FH’de bazı örneklerde kalın sıradan ünlülerin yanında da t (ت) işaretinin 

kullanıldığı görülür. Bu duruma ÜG’de rastlanmamıştır. 

taķınca    نجه ي ق  28a/05    ت زى     47a/03     tozı    ت

1.2.4. s ünsüzünün yazılışı 

s ünsüzü ince sıradan ünlülerin yanında s (س), kalın sıradan ünlülerin yanında ś 

 .ile yazılmıştır (ص)

Başta 

› ÜG’de s (س) ile yazılış;  

sürmek    س رمك      1b/11      sevgili    س ك ي  2a/03    ل

sekiz     كز س       3b/06      söz     س ز      6a/04 

› FH’de s (س) ile yazılış; 

sene      نه س       2b/08      seksen   سان ك س     3b/01 

sökecek    س ك ج پ رو    18b/01     süpürüp     ك س    8b/09 

› ÜG’de ś (ص) ile yazılış;  

śatarlar   ر تارل ص      6a/04      śaķladuġı  لدوغي ق ص   57b/03 

śuların    رن ص ل       56a/04     śoñra    كره ص     8b/10 

› FH’de ś (ص) ile yazılış; 

śoķıla    ه يل ص ق      8b/03      śaġa    صاغه      8b/04 

śıķılamaķ  لمق ي ق ص     8b/15      śapı     ى صاپ     12a/10 

Ortada 

› ÜG’de s (س) ile yazılış;  

eylese    سه ل سه     2a/14      ise      ا   2b/05     ا 

kimse    سه م تدرده  3a/15      ittirdesün       ك نا  س   4a/01 
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› FH’de s (س) ile yazılış;  

birisi    سى ر  سك   12a/07     yüksek     ب  12b/06     ك

gösterildigi كى دى ترل س سه   13a/02     virilse  ك  رل  13b/01   و 

› ÜG’de ś (ص) ile yazılış;  

baśmaķ     صمق ي    7b/12      uśanmayup     ب م صان  20b/18  او

baśar     صر صمدي   23a/21      aśmadı     ب  24b/12    ا

› FH’de ś (ص) ile yazılış;  

aśıla      ه يل ص صآلدو    8a/04      ıśladup     آ  8a/14   ا

aśılur    ل ر ي ص  18a/05      ص ي      12a/09     yaśśı      آ

Sonda 

› ÜG’de s (س) ile yazılış;  

herkes     23     هركسa/08 

Ancak bazı durumlarda ÜG’de kalın sıradan ünlülerin yanında da s (س) 

işaretinin kullanıldığı görülür.  

› ÜG’de 

olınması    2     اولنمسيb/21      śaķlasalar  ر سهل ل ق ص  3a/06 

aġası    سي كي      3b/03      ordusıñı      اغا س  3b/07  اوردو

› FH’de  

ŧoķsan     سان ق سى  12a/06     olınması    ط نم  12b/05   اول

olsa      سه سى   13b/03     aşaġısı      او ي شاغ  27a/18  ا

1.2.5. k ünsüzünün yazılışı 

İnce sıradan ünlülerin yanında k (ك), kalın sıradan ünlülerin yanında ķ (ق) ile 

yazılmıştır. 

Başta 

› ÜG’de k (ك) ile yazılış;  

kendülerine  نه ر  ندول زدر   3a/06      kezdir   ك  3a/12     ك
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köse      سه رو    5a/18     köprü      ك   8b/05    ك پ

› FH’de k (ك) ile yazılış;  

kimesne    نه س م ردن  2a/08      kendülerden     ك ندول  2b/14 ك

kiçe      يچه  8b/03    ك  ك     6a/06      küçük      ك

› ÜG’de ķ (ق) ile yazılış;  

ķırķ      رق مق   2a/14      ķonmaķ     ق  2b/18    ق ن

ķonılar    لر لمدي   3a/01      ķalmadı     ق ن  3b/14    ق

› FH’de ķ (ق) ile yazılış;  

ķarış      ارش شاغى   8b/06      ķuşaġı      ق  8b/08   ق 

ķoyalar    لر آچ     56a/12     ķaç     ق    55b/10      ق

Ortada 

› ÜG’de k (ك) ile yazılış;  

eyledükde    ده لدك يه  8b/14      çekdürmeye    ا  كدرم    8b/17 

dögdükde    ده دك كي      8b/21      iki    دوك  9b/05    ا 

› FH’de k (ك) ile yazılış;  

deliklerinden  دن لرن ك دن  55b/09     eyledükden    دل لدك  55b/13  ا 

ikinci     نجى ي ك لرى    55a/17     etekleri    ا  ك  53b/07  ات

› ÜG’de ķ (ق) ile yazılış;  

olduķda    ده دق دهال    3b/12      olınduķda     اول دق  4a/04  ن

uzaķdan    دن ي      4a/09      yaķın    اوزاق ق     4a/16 

› FH’de ķ (ق) ile yazılış;  

başķa     قه مق    54b/05     ŧoķmaķ     ب   53a/14   ط ق

çıķar     قآر        53a/13     yuķarı   ارى  52a/18      ق

Sonda 

› ÜG’de k (ك) ile yazılış;  
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gördük     8     ردككb/12      eylemeklik  لك ك لم   9b/12 ا 

eylemek    لمك ي ك   9b/21       büyük    ا    11a/21    ب

› FH’de k (ك) ile yazılış;  

büyük     ي ك  54b/11    ك  ك    54b/10     küçük     ب

itmek      تمك ك   53a/15     tekerlek     ا  كرل  53a/08    ت

› ÜG’de ķ (ق) ile yazılış;  

ķırķ      رق جق     2b/12      ancaķ     ق  3b/15    ان

ayaķ      ق صمق   4a/02      baśmaķ      ا   4a/21   ب

› FH’de ķ (ق) ile yazılış;  

ancaķ     جق  53b/15      ق      54b/02     çoķ      ان

parmaķ    رمق شمق  53b/06     ŧutuşmaķ      پ  50b/18  ط ت 

Aşağıdaki örnek, kalın sıradan ünlülere sahip olduğu halde ince sıradan ekle 

yazılmıştır. 

FH’de 

bulınmak   نمك  54b/01     ب ل

Yabancı köklerden Türkçe eklerle yapılmış türetmeler, çekim ekleri de alarak 

Türkçenin kullanılışına uydurulmuştur.20  

ÜG’de  

rüsvālıķlar   لر ق س ال لرك 31a/04     ħorlıķlaruñ   ر ق  51a/21  خ رل

perįşānlıġı    21    پر  انل ىa/15 

FH’de  

ĥażırlıġum   ضرل م  3a/02    ح

1.2.6. g ünsüzünün yazılışı 

                                                                 
20 Sevgi Özel, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Birleştirme, TDK Yayınları, Ankara, 1977, s. 

45. 
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İnce sıradan ünlülerin yanında g (ك), kalın sıradan ünlülerin yanında ġ (غ) ile 

yazılmıştır. 

Başta 

› ÜG’de g (ك) ile yazılış;  

gölini    ني تدي    4b/19      gitdi     ك ل  5a/08     ك

gerekdür   در رك يدر   5a/11      gibidür      ك ب  6a/03    ك

› FH’de g (ك) ile yazılış;  

göre      34      ك رهb/08     gidince   جه يدن  34b/01    ك

geregi     ى رك ترر   34b/13     gösterür      ك س  35a/10   ك 

Ortada 

› ÜG’de g (ك) ile yazılış;  

degüldür    لدر كه  6a/07      çevirmege      دك رم       6b/07 

degin      ي ر     8a/18      eger      دك  10a/18     اك

› FH’de g (ك) ile yazılış;  

degirmi    رمى لرى    35a/14     sigilleri     دك ل ك س    35b/10 

deligi     كى ي كك  36a/11     tekerlegüñ     دل كرل  37a/12   ت

› ÜG’de ġ (غ) ile yazılış; 

olduġım    دوغم ه    11a/03     urmaġıla    اول  12a/17   اورم ل

ocaġında    نده  12b/20  اك دوغم   12b/19     añladuġum    اوجاغ

› FH’de ġ (غ) ile yazılış; 

aġızından    دن ي     38b/05     baġlayup    اغزن ل  38b/04  ب 

aġaç       38     اغآجb/09     urġan     40    اورغانa/06 

Sonda 

› ÜG’de g (ك) ile yazılış;  

beg       ك  34b/11      ب
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› ÜG’de ġ (غ) ile yazılış; 

oŧaġ      39      اوطاغa/11     śaġ     صاغ      5a/14 

ŧaġ      19       طاغb/10   

› FH’de ġ (غ) ile yazılış; 

śaġ      صاغ       8a/03      baġ      اغ  32b/12    ب

yaġ      اغ        44a/09 

1.2.7. ñ ünsüzünün yazılışı 

ñ ünsüzü kelime başında bulunmaz. Kelime içinde ve sonunda kullanılması 

durumunda (ك) işareti ile gösterilmiştir. 

Ortada 

› ÜG’de 

aña       ا لمز   2b/15      añlamaz      اك  3a/15    اك

yeñiçeri    يچري ك     3b/03      śoñra     كره ص    3b/12 

deñize     يزه كا     18b/18     saña     دك س     19a/01 

› FH’de 

śoñra     كره ص      39a/16     ķarañluġında ندهق ل غ  39b/05  راك

buña      آ ا      42a/18     aña      ب ك  54b/01     اك

yalñız     كز ال       62a/08     yañlış    لش ك      68a/12 

Sonda 

› ÜG’de  

biñ      يك نك   3a/13      ordınuñ      ب  3a/13   اورد 

anuñ      ك شك    3a/15      başuñ       ان ا  19a/01    ب

giçenüñ    يچه ك ك سك     19a/02     señ    ن      21b/14 

› FH’de 

örildiginüñ  نك ي ك د  نك  40a/07     uçlarınuñ   اورل لر   40a/15  اوج
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bulamacuñ    ماجك لرك 41a/11      yuvarlaķlaruñ  ب ل ق  41b/01   وارل

aġacınuñ     نك يك      45a/05      biñ    اغاج  46a/11    ب

Türkiye Türkçesinin yazı dilinde gerek ilgi eklerinde gerekse iç ve son seslerde 

ñ’ler n olmuştur.21  

FH’de; vacden döneşü 3b/04 harekeli olarak yazılmıştır. 

 

  

                                                                 
21 Saadet Çağatay,  “Türkçede ñ~ġ sesine dair”, TDAY Belleten, TDK Yayınları, Ankara, 1954, s. 27. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. SES BİLGİSİ 

 

Dilin temelini oluşturan unsurlardan olan seslerin özelliklerini ve değişimlerini 

araştırmak bununla ilgili örnekleri incelemek dil araştırmalarında büyük önem 

taşımaktadır. Ancak Arap harfli metinlerde Türkçe kelimelerin ses bilgisini tam olarak 

tespit etmek oldukça zordur. İmla üzerindeki değişimler, ikili durumların yaygın 

kullanıma göre belirlenmesi ile okuma tercihleri yapılabilmektedir. 

1.1. Ünlüler  

Ünlüler, bir dilin melodili sesleri, dolayısıyla da estetiği olarak kabul 

edilmektedir. Bir dilin estetiği, o dilin ünlülerinin çokluğu ve çeşitliliği ile doğru 

orantılıdır.22  

Türkçe ünlüleri bol bir dildir.23 İncelenen metinlerde tespit edilebilen ünlüler: a, 

e, ı, i, o, ö, u, ü.   

1.1.1. Uzun ünlüler 

Türk Dili’nde asli (birincil) uzun ünlülerin varlığı, 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Ancak, en eski yazılı belgelerden başlayarak bütün 

lehçe ve ağızlardaki uzun ünlülerin tespiti kolay olmamıştır.24 Orhun ve Yenisey 

Kitabeleri ile diğer runik harfli yazılı belgelerde, ilk hece ünlülerinin tamamı yazıda ayrı 

bir işaretle gösterilmemiştir. Ayrı bir işaretle temsil edilen birinci hece ünlüleri, uzun 

ünlü olarak değerlendirilmiştir.25 

Bununla birlikte asli uzun ünlülerin kısaldığı dil, lehçe ve ağızlarda, düzensiz ve 

dağınık bir şekilde de olsa, asli uzunlukların kalıntılarına rastlamaktayız.26 Çağatay 

Türkçesinde, Türkçe kelimelerdeki uzun ünlüleri tespit etmek güç olmakla beraber 

                                                                 
22 M. Volkan Coşkun, Türkçenin Ses Bilgisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 41. 
23 Doğan Aksan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Bilge Yayınevi, Ankara, 2001, s. 68. 
24

 Cahit Başdaş, “Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri”, Turkish Studies Dergisi, C 1, S 4, 

2007, s. 89-101.  
25 Osman Nedim Tuna, “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”, TDAY Belleten, 

TDK Yayınları, Ankara, 1960, ss. 213-282.  
26 Talat Tekin, Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1975, s. 

220. 



52 

 

Arapça ve Farsça kelimelerdeki ā, į, ū, ō ünlüleri rahatlıkla tespit edilmektedir.27 

Anadolu ağızlarında düzensiz olarak korunan asli uzun ünlüler, geniş biçimde ilk defa 

Zeynep Korkmaz tarafından incelenmiştir.28 Türkiye Türkçesi yazı dilinde ise yabancı 

kökenli kelimeler dışında uzun ünlü bulunmadığı görüşü, büyük ölçüde yerleşmiştir.29 

İncelemesi yapılan metinlerin Arap harfli ve harekesiz oluşu metinlerde Türkçe 

kelimelerdeki uzun ünlülerin durumunu ortaya çıkarmamıza engel teşgil etmektedir.  

1.1.2. Ünlü uyumları 

Türkçenin temel ses bilgisi özelliklerinden biri olan Dil uyumu (vocal harmony) 

Türk Dili’nin her döneminde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesi ve Klasik Osmanlı 

Türkçesi dönernlerinde de esas olarak vardır.30 

Türkçe sözlerde kök hece ünlülerinin taşıdıkları kalınlık-incelik, düzlük-

yuvarlaklık niteliklerine göre öteki heceler ünlülerine yaptığı etki sonucunda ortaya 

çıkan benzeşme sistemi31 olarak tanımlanır.  

Türkçe kelimelerdeki ünlüler, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık bakımından 

belirli bir uyum içinde bulunurlar. Kalınlık-incelik uyumu, Türkçenin her devrinde 

kendini gösterir. Ancak düzlük-yuvarlaklık uyumunun kural haline gelebilmesi, 

Osmanlıcanın sonlarında mümkün olabilmiştir. Bu uyum, kalınlık-incelik uyumuna 

göre zayıf bir uyumdur.32 

1.1.2.1. Damak uyumu 

Türkçenin temel ses uyumu33 olarak görülen Türkçe kelimelerde var olan 

kalınlık-incelik uyumu, incelemesi yapılan metinlerde tam olarak görülmektedir.  

ÜG’de;  

                                                                 
27

 Janos Eckmann, Çağatayca El Kitabı, çev. Günay Karaağaç, Akçağ Yayınları, Ankara 2003, s. 26. 
28

 Zeynep Korkmaz, “Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü (Vokal) Uzunlukları”, A.Ü. DTCF 
Dergisi, XXVI/3-4: ss. 67-84, 1971. 

29
 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1993.  

30
 M. Mehdi Ergüzel - Ayşe Aydın, “Eski Anadolu Türkçesinde Yapım Ekleriyle Türkçeleşen Arapça, 

Farsça Kelimelerin İmlası ve İbn Âdil Melhamesinden Yansımalar”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi 
Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri 1-2 Aralık 2010, İstanbul, 2013, s. 157. 

31
 KORKMAZ, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK yayınları Ankara, 2010, s. 229.  

32
 Leyla Karahan, Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf (Yûsuf u Züleyhâ) İnceleme-Metin-Dizin, TDK, 

Ankara, 1994, s. 45. 
33

 Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s.93 
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açılmaķ 29b/15, boġazını 29b/20, görinür 32a/09, ķonmışdur 33a/17, ķullanduġı 

47a/01, duramayup 51b/23, yürütmege 53b/08, isterüm 55b/13, iderlerdi 61a/01  

FH’de;   

olınaraķ 3a/03, ŧopraġuñ 6a/08, virilen 10b/01, tekerlekli 13b/15, bükümli 

20b/09, ķalduķda 23b/10, geldükde 28b/08, başladıġı 30b/01, çubuġı 49a/10, eyleyeler 

56a/04 

Bu uyumun bozulduğu örnekler sadece ÜG’de aşağıdaki örneklerde 

görülmektedir.  

otururken 58a/01        Ǿubūrı-çün 12b/13 

1.1.2.2. Dudak uyumu 

Eski Anadolu Türkçesinde dudak uyumu bugünkü duruma göre epeyce 

bozuktur.34 Eski Anadolu Türkçesi için Türkiye Türkçesindeki gibi kurallaşmış bir 

uyumdan bahsetmek mümkün değildir. Bu uyum Türkçenin ilk devirlerinden beri 

kurallaşıp sağlam kaideler ortaya koymamıştır.35 Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin 

fonetik bakımdan gösterdiği en önemli özellik, düzlük-yuvarlaklık bakımından vokal 

uyumunun zayıf olması ve vokallerde genellikle bir yuvarlaklaşma eğiliminin 

bulunmasıdır.36 

İncelenen eserlerdeki dudak uyumu, Eski Anadolu Türkçesindeki gibi bozuktur. 

Yuvarlak ünlülü şekil alan ya da yuvarlaklıklarını koruyan ünlüler ve genel 

yuvarlaklaşma eğilimi ile bazı eklerin devamlı düz veya yuvarlak ünlü ile kalıplaşması 

uyumu bozan asıl etkenlerdir. Dudak uyumunu bozan bu sebepler tabanlarda ve eklerde 

olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

Tabanlarda 

Yuvarlaklık ve Yuvarlaklaşma 

Bir sebebe bağlı kalmadan Eski Türkçe devresinden beri devam eden 

yuvarlaklık:   

                                                                 
34

 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003. s. 38. 
35

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ yayınları, Ankara, 2005, s. 43. 
36

 Faruk Kadri Timurtaş, Makaleler (Dil ve Edebiyat İncelemeleri), haz. Mustafa Özkan, TDK 

Yayınları, Ankara, 1997, s. 255. 
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ÜG’de;  

kendülerine 3a/06, getürdüp 29a/06, girü 32b/14, ķarşu 44a/20, altun 24b/05, 

berü 42a/08, eyüdür 6b/14 

FH’de;  

kendüsine 64a/07, girü 7a/06, ķarşusında 21a/13, altun 49b/19, berü 4a/07, eyü 

35a/09 

Bir kısım kelimelerdeki yuvarlaklaşmaya Eski Türkçe birden fazla heceli 

kelimelerin sonunudaki ġ/g ünsüzlerinin Batı Türkçesine geçerken düşmesi sebep 

olmuştur.37 Eserlerde fazla örneği yoktur: 

ÜG’de; ķapıġ > ķapu 7b/18, gizlig > gizlü 60a/01 

FH’de; ķapıġ > ķapu 73a/04, śarıġ > śaru 29b/18 

Bunun yanında ÜG’de çerig > çeri kelimesinin yeñiçeri 8a/12 kelimsinde ünlü 

düzlüğünü koruyarak uyuma girdiği de görülür. 

+GArU ekindeki G’nin düşmesi sonucu oluşan yuvarlaklaşmalar: 

ÜG’de; içerü 23b/20, ilerü 5a/08, yuķaru 63a/01, aşarudan 53b/10   

FH’de; içerü 28b/03, ilerüye 8b/07,  yuķaru 4a/12 

Dudak ünsüzlerinin yanındaki ünlüyü yuvarlaklaştırması: 

ÜG’de; çavuşbaşı 34b/09 

FH’de; timür 6a/05, ŧāvus 49b/17, çamur 46b/09, yumurŧa 50a/09, çubuķlarıyla 

34b/11, ķabuķları 45a/02, buraġalar 28a/06 

Düzlük ve Düzleşme 

Eski Türkçeden beri devam eden ikinci hece düzlüğü: 

ÜG’de; yürimek 15b/20 

ÜG’de geçen yürimek kelimesi yürüyüş 18a/20, yürür 13a/11 örnekleri gibi 

yuvarlak ünlülü olarak da görülebilmektedir. 

                                                                 
37

 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi , Filiz Kitabevi, İstanbul, 

2000, s. 102. 
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Eklerde 

Yuvarlak ünlü bulunduran ekler 

Fiilden isim türetme eki +mUr:  

ÜG’de; yaġmur 14a/11 

F.H.de; yaġmur 36b/17 

Fiilden isim türetme eki -UK:  

ÜG’de; ķarışuķ 40a/21, bölük 8a/10 

Çatı eki -Ur: 

FH’de; geçüreler 40b/02 

Çatı eki -dUr: 

ÜG’de;  

itdürüp 38b/09, çekdürmeye 8b/17, itdürürler 20b/20, bildürür 53b/05, 

bildürmeyüp 55b/23, ķaldurup 56a/05 

Geniş zaman eki -Ur: 

FH’de; pārelenür 42a/18, dögilür 45a/18, ŧaķabilür 47a/16 

I. kişi iyelik eki +(I)mUz: 

ÜG’de; içimüzde 53a/13, ŧoplarımuz 23a/03, Ǿaskerimüz 36a/13, eyledügimüzi 

56b/14 

FH’de; elimüzden 11a/02 

Kişi eki -sUn: 

ÜG’de; bilinmesün 16a/16, eylesün 17a/06, gelmesün 18b/17, virsün 25b/04, 

yapsun 12b/06, añlansun 20b/10 

FH’de; ķızsun 47a/04, almasun 47a/16, gelsün 38a/16, girsün 47a/03 

Kişi eki -Uz:  

ÜG’de; oluruz 15a/08, atmışuz 23a/16 

FH’de; iderüz 62a/09, virmezüz 62a/11 
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Kişi eki -(y)AlUm:  

ÜG’de; gidelüm 24b/19, idelüm 15a/09  

Ulaç eki -(y)Up:  

ÜG’de; diküp 24a/18, görinüp 24a/21, gelüp 25a/03, geçirüp 25b/05, yapılup 

29a/08, añlayup 30a/16  

FH’de; açup 76b/05, ķaynatup 52a/14, delüp 7a/13, diküp 28a/08, baġlayup 

31b/08, doldırılup 32a/03  

Ulaç eki -(y)U:  

ÜG’de; diyü 18b/12 

FH’de; diyü 50a/10  

Sıfat-fiil eki -dUK:  

ÜG’de; alduġı 51a/12, varduġımuz 23b/05, gitdükde 23a/16, varılduķda 25a/21, 

alınduķda 26a/07, geldükde 27a/15 

FH’de; virdükden 41b/04, gitdükde 13a/04, śıķılduķdan 18a/04, olınduķda 

21a/04, ķaķılduķda 23b/05, eyledükde 25a/10 

Tür değiştirici ek +lU:  

ÜG’de;  ümmü’l-ġazā adlu bir kitāb teǿlįf idem 13a/01 

her birinüñ uzun śaplu teberleri var idi 24a/04 

bir sāde atlu gidecek yol yoķdur 29b/11 

her Ǿaskerler yerlü yerinde gerekdür 44a/02 

gūyā ki gizlü baķar aślā kendü daħı bilmez 60a/01 

FH’de; böylece şįşenüñ aġzını muĥkem ķapalu ĥıfž eyleyeler 47a/17 

ayaķlu terāzünüñ bir nevǾ şeklidür 9a/03 

aġaç śapa baġlu gürz şeklinde yapılduķda bezüñ üzerine 32b/02 

İsimden isim türetme eki +lUK: 

ÜG’de; ķullanmaķluķda 58b/04, eksiklük 31a/13 
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Gereklilik kipi -mAlU: 

ÜG’de; olmaludur 26a/12 

Bağlantı kurucu ek +Uñ: 

ÜG’de; anlaruñ 41a/07 

FH’de; fennimizüñ 68b/08 

Düz ünlü bulunduran ekler 

Tür değiştirici ek +lI: 

ÜG’de; otlı 38b/12, çöpli 38b/22 

FH’de; bükümli 15a/03, gülli 51b/16 

İsimden isim türetme eki +lIK: 

FG’de; büyükligi 50a/12, oldıġına 2a/02, ŧutuşdıġı 26b/14, ķondıġını 35a/10, 

gösterüldigi 27a/03, gitdigi 4a/13 

Zaman eki -dI: 

ÜG’de; oldı 26b/11, olurdı 31/05, ķondılar 32b/14, buyurdı 44a/21, ķoyuldılar 

53a/21, yürüdiler 36a/17 

FH’de; oldı 57b/04 

Sıralama sayısı kategori eki +(I)/(U)nCI: 

ÜG’de; dördünci 11a/20, üçinci 8a/12 

FH’de; üçinci 3b/10, dördinci 13b/11 

Zaman eki -mIş: 

ÜG’de; olmışdur 15a/03, ķonmış idi 23b/18, buyurmışdur 31a/18, iş görmiş 

31b/20, dolmışdur 66b/02 

FH’de; olmışdur 7b/02, uymışdur 24b/07, bulmışdur 46a/04 

İşletme eki +I:  

ÜG’de; yolı 31b/20, oġlı 32b/16, sözine 24a/22 



58 

 

FH’de; ŧopı 69a/02, ŧozı 44b/18, ucı 8a/05, śuyı 38b/19, üçi 63b/18, ordusı 

22b/08 

Belirtme hal eki +(n)I: 

ÜG’de; bunı 16b/08, uzunı 38b/09  

FH’de; bunı 12a/13, tütüni 44b/10  

Hem düz hem de yuvarlak ünlü ile gelebilen ekler 

Gereklilik kipi -mAlU / -mAlI:  

ÜG’de; (sadece bir örnekte tespit edilmiştir) olmaludur 26a/12, olmalı 42a/11 

Geniş zaman eki -(I)r / -(U)r: 

ÜG’de; yürüdirler 6b/11, işidirler 53a/14, (genellikle yuvarlak ünlü ile 

yazılmıştır) işidür 7a/04  

FH’de; çıķarır 46/02, olur 46a/06, varır 38b/06, görir 30a/12, ķapadır 6b/11, 

çekilür 52a/13 

Görülen geçmiş zaman eki -dI / -dU: 

ÜG’de; gördiler 15a/12, gördüm 27a/19  

FH’de; düşdi 59b/20, nažar eyledük 61b/03, āteş-efgen idügi 3b/09 - olınmış idi 

67a/20 

Tür değiştirici ek +lI / +lU: 

ÜG’de; atlı 36a/08 - atlu 29b/11, gereklü 19b/20 - gerekli 19b/17 yerlü yerinde 

44a/02 - yerli yerinde 36b/02 

FH’de; dāneli 24b/12 - dānelü 8a/09, çengellü 29a/04, āteşlü 24b/07, kūşelü 

12a/12 - kūşeli 12b/01, ayaķlu 20b/07, śulıca 41b/11 - śuluca 33a/03 

İsimden isim yapma eki +lIK / +lUK: 

FH’de; ķaranluġında 27b/10, aralıķ 42a/10  

Fiilden isim yapma eki -lK / -UK:  

ÜG’de; ķarışuķ 40a/21  
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FH’de; delikli ķazma śapı 25b/05   

Çatı eki -(I)l / -(U)l:  

ÜG’de; görildükde 13a/14 - görüle 42a/11, ķonılan 38a/22 - ķonulan 39a/09 , 

ķoyılur 33b/07 - ķoyulurlar 51b/14,  

FH’de; görildigünden 2b/15 - görülmeyüp 2a/01, gösterildigi 13a/02 - 

gösterüldigi 13a/06, örildükde 36a/14 - örüldigi 29b/03, śoķulduķda 28b/10 - śoķıla 

6a/05 

Çatı eki -dIr / -dUr: 

ÜG’de; göz açdırmayup 24b/21 - göz açdurmayup 25b/21, doldırup 17a/08 - 

doldurup 4b/19 

FH’de; indirüp 58b/05, doldırılup 43a/06  

Çatı eki -(I)ş / -(U)ş: 

ÜG’de; varuş 23b/07 - varış 4a/20, yürüyüş 24a/16 - yürüyiş 27a/01  

FH’de; ŧutışup 33b/05 - ŧutuşa 24b/18 

Çatı eki -(I)n / -(U)n: 

ÜG’de; görünür 32a/06 - görindügi 3a/14, ķorınmak 36a/05 - ķorınup 21b/02 

FH’de; görünen 62a/08 - görinen 43a/07 

Çatı eki -Ir / -Ur: 

ÜG’de;  geçirmişdür 17b/18 

FH’de;  geçirüp 24b/01 - geçüreler 22b/13, geçürile 46a/15 - geçirile 41a/15  

III. Tekil iyelik eki +(y)I / +(y)U: 

ÜG’de; öñine 24b/07 - öñüne 44a/09, uġrına 10a/10, sözine 24a/22 

FH’de; öñine 6b/12 - öñündeki 73a/04, ucını 8a/07 

Sıfat-fiil eki -dIK / -dUK: 

ÜG’de; śaķladuġı 36a/11, alınduķda 36b/11, eyledügi 5a/06  

FH’de; örildükde 36a/14, örildiginüñ 40a/07 
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Her iki eserde de dudak uyumu, damak uyumu kadar varlık gösterememiş ve 

yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı ses olaylarına karşı koyamayarak 

bozulmuştur.  

1.2. Ünsüzler ve Ünsüz uyumu  

ÜG’nin imlasından tespit edilebilen ünsüzler şunlardır: b, c, ç, d, f, g, ġ, h, ĥ, ħ, 

k, ķ, l, m, n, ñ, p, r, s, ś, ŝ, ş, t, ŧ, v, y, z, ž, ż, ź.  

FH’nin imlasından tespit edilebilen ünsüzler şunlardır: b, c, ç, d, f, g, ġ, h, ĥ, ħ, j, 

k, ķ, l, m, n, ñ, p, r, s, ś, ŝ, ş, t, ŧ, v, y, z, ž, ż, ź. 

Eski Türkçede ötümlülük-ötümsüzlük bakımından ünsüzler arasında bir uyum 

yoktur. Aynı uyumsuzluk Osmanlı Türkçesinde de devam etmektedir. Ötümlü 

şekilleriyle kalıplaşmış olan ekler kelimenin kök veya tabanı ötümsüz bir ünsüzle de 

bitse her zaman ötümlü olarak kullanılır.38 

Bulunma durum eki +dA;  

ÜG’de; aralıķda 16a/16, geldükde 53b/05, almaķda 5a/02, ķuvvetde 59a/01 

FH’de; dolduķda 28b/03, virildükde 7a/15, yüksekde 69a/02, atışda 14a/01 

Ayrılma durum eki +dAn:  

ÜG’de; ŧaşdan 56b/11, śanǾatdan 7a/18, uzaķdan 4a/09, indükden 20a/12, 

ķılıçdan 23b/23 

FH’de; beşden 7a/04, ķamışdan 42b/02, ħaŧdan 62a/14, alçaķdan 13b/06 

Görülen geçmiş zaman III. tekil kişi eki -dI: 

ÜG’de; şaşdı 25b/08, baŧdı 26b/11, gitdi 42a/08, itdi 18a/06, düşdi 21b/10, geçdi 

23b/23 

FH’de; düşdi 59b/20, olınmışdı 76b/03 

Görülen geçmiş zaman III. çoğul kişi eki -dIlAr: 

ÜG’de; yapuşdılar 25b/10, dökdiler 32b/13 

Bildirme eki +dUr: 

                                                                 
38

 Şahin, a.g.e., 2003, s. 41. 
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ÜG’de; barışıķdur 58a/01, olmışdur 56b/22, olınmışdur 54b/01, yazılmışdur 

52a/08, çoķdur 51a/14, gerekdür 50b/14, ĥandekdür 48a/03, irecekdür 44b/01 

FH’de; gerekdür 47b/07, çürikdür 48b/19, muĥtāçdur 7b/14, yoķdur 23a/03, 

münāsibdür 35b/14, uymışdur 24b/07, olacaķdur 35a/11, bārūtdur 44b/11, geçmişdür 

54a/03 

Çatı eki -dIr / -dUr: 

ÜG’de; açdırmayup 24b/21, yerleşdirüldi 17a/12, itdireler 38b/21, ilişdirüp 

53b/11, yapdırup 55b/18, atdurırdı 53a/01 

FH’de; ķarışdıralar 23b/16, itdireler 23a/04, baśdıralar 23a/06, śıķışdıralar 

25a/02, yapışdıralar 26a/03, emdirüp 28a/05, yirleşdireler 31a/19, ŧutuşdurduķda 26a/16 

İsimden isim yapma eki +cI: 

ÜG’de; ŧopcıbaşı 29a/11 

FH’de; ŧopcı 48b/01 

Çatı eki -cA: 

ÜG’de; ķaçırmaduķca 53b/07, olduķca 10b/05 

FH’de; dolduķca 28a/10, olınduķca 60b/13, geldükce 26b/17 

ÜG’de bu ekle ilgili çoğunlukla ünsüz uyumu görülmektedir: doķınduķça 

44b/06, ķaçırmaduķça 27a/17, śıķça 22b/10, yürümedükçe 27a/17, oldukça 61a/02, 

geldükçe 44b/04 

1.3. Fonetik Hadiseler  

1.3.1. Ötümlüleşme  

Eski Anadolu Türkçesinde sıkça görülen ötümlüleşme hadisesi Osmanlı 

Türkçesi döneminde de devam etmiştir. İncelenen eserlerde ünsüzlerin ötümlüleşmesi 

olayı; t/d, k/g, ķ/ġ, ç/c, p/b ünsüzleri arasında tespit edilmiştir. p, ç, t, k, ķ ötümsüz 

ünsüzleri ile biten Türkçe kelimeler, ünlü ile başlayan ek aldıklarında 

ötümlüleşmektedir. 

ÜG’de;  
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ķalıñlıķ+ı > ķalıñlıġı 48b/01, şaşķınlıķ+ından > şaşķınlıġından 30a/13, atılduķ+ı 

> atılduġı 61b/03, olmaķ+ıla > olmaġıla 58b/04, olduķ+ımda > olduġımda 3a/17, 

ocaķ+ında > ocaġında 5a/06, ķabuķ+ından > ķabuġından 24a/08, sancaķ+ında > 

sancaġında 28a/16, yürek+im > yüregim 3a/17, çiçek+i > çiçegi 31b/07, yapmaķ+a > 

yapmaġa 50b/17, ŧopraķ+a > ŧopraġa 36a/13, ŧopraķ+ı > ŧopraġı 38b/22, git+e > gide 

41a/08, işit-irler işidirler 53a/14, cep+inden > cebinden 60a/01, kireç+ine > kirecine 

56b/07, güç+ile > gücile 13a/12 

FH’de;  

ķaranlıķ+ı > ķalınlıġ+ı 68a/05, başlıķ+ı > başlıġ+ı 27a/03, aralıķ+ı > aralıġ+ı 

29b/11, yuvarlaķ+ı > yuvarlaġ+ı 32b/10, aġaç+ı > aġac+ı 30b/16, ŧaķaç+ı > ŧaķac+ı 

47a/15, ķap+ını > ķab+ını 44b/04, ŧopraķ+a > ŧopraġ+a 29b/16, bıçaķ+a > bıçaġ+a 

46b/19, gidecek+i > gideceg+i 66a/02, direk+i > direg+i 79b/01, kemük+i > kemüg+i 

45a/01, delik+e > delig+e 37a/08, olacaķ+ı > olacaġ+ı 39b/18, bulamaç+ı > bulamac+ı 

32b/09, eyledik+im > eyledig+im 48b/02, aġırlıķ+ı > aġırlıġ+ı 49b/03, çubuķ+ı > 

çubuġ+ı 49a/10, ķabuķ+ı > ķabuġ+ı 45b/04, ķalıp+ı > ķalıb+ı 49a/05, dip+e > dib+e 

31a/16 

Kelime başında görülen ötümlüleşme örnekleri şunlardır: 

ÜG’de;  

ŧoldır-up > doldır-up 17a/08, ŧoġrı > doġrı 59a/03, tegin > degin 36b/06, köz > 

göz 24b/21, keç-di > geç-di 25b/10, ti-miş > di-miş 15b/06, tök-üp > dök-üp 19a/02 

FH’de;  

ŧoġrı > doġrı 17a/01, tegül > degül 48b/18, tegin > degin 21a/20, köz > göz 

43b/12, keç-digi > geç-digi 29a/13, tikme > dikme 34a/13, tökil-en > dökil-en 8a/17 

Metinlerde, k ve g ünsüzlerini ayırmak için bazı Eski Anadolu Türkçesi 

metinlerinde görülen üç noktalı, iki çizgili “kef”ler kullanılmamıştır.  

Metinlerde ötümlüleşme sırasında ötümlü ve ötümsüz ünsüzlü sözcükler 

nöbetleşe kullanılabilmektedir. 

ÜG’de;  
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ŧoġrı 52a/05 -  doġrı 59a/03, ŧurmaķ 44a/19 - dursun 14a/14, ŧoldurup 51a/09 - 

doldurup 16b/06 

FH’de;  

ŧoġrı 8b/11 - doġrı 17a/01, ŧaġılur 33b/06 - daġıdur 34a/19 

1.3.2. Ötümsüzleşme 

Ötümsüzleşme olayı Türk Dili’nin genel eğilimine ters düşen bir olaydır.39 

İncelenen metinlerde çok az ötümsüzleşme örneği görülmektedir.  

ÜG’de; aķce > aķçe 10a/12, baş aġa > paşa 3b/02 

FH’de; baş aġa+nuñ > paşa+nuñ 2b/10  

1.3.3. Süreklileşme 

Bu ses hadisesi, süreksiz ünsüzlerin akıcı ya da sızıcı ünsüzlere dönüşmesidir.40 

Bu ses olayının sebebi ünlü-ünsüz benzeşmesidir. Sızıcı ünlüler yanlarındaki patlayıcı 

ünsüzleri sızıcılaştırma eğilimindedir.41  

b > v 

ÜG’de; bar > var 4a/15, bar-up > var-up 18b/16, ber-miş > vir-miş 20a/18, seb-

digi > sev-digi 30a/21, eb+lerde > ev+lerde 18a/22 

FH’de; bar > var 21a/10, bar-up > var-up 26a/14, ber-üp > vir-ir 18a/10 

ķ > ħ 

ÜG’de; taķı  >  daħı 19a/10, yoķsa  >  yoħsa 21b/13, aķşām > aħşām 31a/04 

FH’de; taķı  >  daħı 73b/11, yoķsa  >  yoħsa 68a/17, masķara  >  masħara 50b/09  

ÜG’de geçen yoķsa 27b/19 - yoħsa 21b/13 örneğinde sürekli ve süreksiz ünsüz 

nöbetleşe kullanılmıştır. 

d > y  

                                                                 
39

 Hatice Şahin, Hatiboğlu Ferahname Dil Özellikleri-Metin-Sözlük, İnönü Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktara Tezi), Malatya, 1993, s. 8. 
40

 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003, s. 247. 
41

 Şahin, a.g.e., 1993, s.80. 
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ÜG’de; adaķ >> ayaķ 4a/02, bod+ı >> boy+ı 6b/10, edgü >> eyü 19a/14, ķod-up 

> ķoy-up 8b/18, ķuduruķ+ında >> ķuyruġında 48b/02, yadaķ >> yaya 36a/20 

FH’de; adaķ >> ayaķ 74a/06, bod+ı >> boy+ı 28a/16, edgü >> eyü 35a/09, ķod-

up > ķoy-up 35b/04        

1.3.4. Düşme 

Ünlü Düşmesi 

Başta: Türkçede ilk sesin ve ilk hecenin düşmesi seyrektir. Ön sesteki dar 

seslilerin düşmesi olayı, ön sesli düşmesi olur.42 

ÜG’de; uş imdi > şimdi 42a/09 

FH’de; uş ol > şol 44a/04,  uş eyle > şöyle 44b/07 

Ortada: 

ÜG’de;  

aġız+ına > aġzına 58b/05, oġul+ı > oġlı 32b/16, ayur-ılmadı > ayrılmadı 31a/08, 

eyler ise > eylerse 11b/14, iderler idi > iderlerdi 11b/07, ķuduruķ+ında >> ķuyruġında 

48b/02, ne içün > niçün 15a/07, keser iken > keserken 16b/03, boyun+ında > boynında 

16b/04, ħumbaraları ile > ħumbaralarıyla 11b/11  

FH’de; 

aġız+ını > aġzını 44b/06, ayur-ılmaz > ayrılmaz 19a/02, eser iken > eserken 

7b/08, iner iken > inerken 27b/04, yalıñ+ız > yalñız 32a/07, beyān+ı ile > beyānıyla 

3a/02,   

Ünsüz Düşmesi 

Kelimeleri meydana getiren ünsüzlerden herhangi birinin düşmesi olayıdır.  

Eski Türkçe dönemi ve bazı çağdaş lehçelerden farklı olarak, çok heceli 

kelimelerde ikinci ve sonraki hecelerin başında ve sonunda bulunan “-ġ/-g” ünsüzleri ile 

eklerin başında ve sonunda yer alan “-ġ/-g; -ķ/-k” ünsüzlerinin de kalıcı olarak düştüğü 

görülmektedir.43 

                                                                 
42 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 1995, s. 65. 
43

 Nadir İlhan, Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri, Zeitschrift für die Welt der Türken, 

C 1, S 2, 2009, s.51.  
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Türkçede kelime başındaki “y” sesinin düşmesi ve türemesi sıklıkla 

görülmektedir. Aynı örneklerin hem düşme hem de türemede verilmesi ise ses olaylarını 

tespit etmede bir karışıklık meydana getirmektedir. Bu durumda, ses olaylarıyla ilgili 

örnekler seçilirken kelimenin tespit edilebilen ilk şeklinden hareket etmek karışıklığı 

önleyecek yöntemlerden biridir.44  

Başta: 

ÜG’de; bol-an > ol-an 11b/22, yıġaç > aġaç 59b/04,  

FH’de; bol-an > ol-an 3b/02, yıġaç > aġaç 22b/12, yip > ip 30b/17 

Ortada;  

ÜG’de;  

keltür-üp >> getür-üp 11b/02, er-dük > i-dük 18a/16, oltur-a > otur-a 24b/23, 

kergek > gerek 41b/01, ķulġaķ > ķulaķ 24b/12, ol-ġan > ol-an 25b/04, kel-gen > gel-en 

7b/10, yer+ge > yer+e 40a/16, bar-ġınca > var-ınca 4a/11, kel-gince > gel-ince 28b/12, 

ilgerü > ilerü 5a/08, içgerü+den > içerü+den 23b/20, ķurtġar-maġa > ķurtarmaġa15a/15, 

birle > bile 41a/06, bögür+ünden > bögründen 32b/16 

FH’de;  

keltür-üp >> getür-üp 61a/18, er-miş > imiş 22b/04, kergek > gerek 27b/06, ol-

ġan > ol-an 28a/12, kel-gen > gel-en 74a/13, yer+ge > yer+e 8a/04, bar-ġınca > var-ınca 

13b/11, kel-gince > gel-ince 27a/15, ilgerü+ye > ilerü+ye 8b/07, içgerü+den > 

içerü+den 28b/03, birle > bile 64a/06,  

Sonda: 

ÜG’de;  

śub >> śu 52a/11, uluġ > ulu 19b/10, ķapıġ+da > ķapu+da 7b/18, törlüg > dürlü 

12a/21, yadaķ >> yaya 36a/20, elig > elli 2b/13 ( Bu örnekte ünsüz düşmesi ile birlikte 

hece dengelemesi için ikizleşme de gerçekleşmiştir.) 

FH’de;  

                                                                 
44 Hatice Şahin, “Türkiye Türkçesindeki Bazı Kelimelerin Başındaki “y” Sesinin Düşme mi Türeme 

mi Yaşadığına Dair”, 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , 19-22 Aralık 2012. 
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ķuruġ > ķuru 22b/03, śub >> śu 28a/19, ķatıġ > ķatı 77b/05, ķapıġ > ķapu 

73a/04, törlüg > dürlü 7b/06, śarıġ > śarı 42b/04, elig > elli 53b/16 

1.3.5. Türeme 

Ekleşmede Türeme 

Sonunda ünlü olan bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikisinin 

arasına “y” yardımcı sesi gelmektedir. 

ÜG’de; di-y üp 18b/19, eyle-y-üp 2a/01, eyle-y-e 2b/02 

FH’de; di-y-ü 29a/12, eyle-y-üp 56a/15, eyle-y-eler 58a/06 

Kelimelerin “ile” edatıyla ekleşmesi sırasında düşen “i” sesinin sonucu “y” sesi 

ünlü ve ünsüz arasında korunmuştur.   

ÜG’de; ziyādesi ile > ziyādesi+y+le 4a/08, sebebi+y+le 14a/22, 

ħumbaraları+y+la 11b/11 

FH’de; birisi ile > birisi+y+le 58a/08, itmesi+y+le 2a/10, śuyı+y+la 44a/05 

Bazı zamirlere, üçüncü şahıs iyelik ekine ve aitlik ekine hâl ekleri ilave 

edildiğinde, aralarında bir “n” sesi ortaya çıkar.45 Bu “n” sesi; başta Muharrem Ergin46, 

Zeynep Korkmaz47 olmak üzere genel kabulle zamir n’si (pronominal n) olarak 

tanımlanmaktadır. 

ÜG’de;  

bu+n+lar 7a/04, bu+n+dan 7b/04, öñi+n+e 24b/07, sözi+n+e 24b/12, 

bedeni+n+e 25b/09, yolları+n+ı 26a/10, göli+n+i 4b/19, elleri+n+den 24a/11, 

yirleri+n+den 31b/15, ocaġı+n+ı 5a/13, birbirleri+n+e 5b04 

FH’de;  

bu+n+lar 27b/14, bu+n+dan 7a/16, şu+n+dan 44a/08, kendü+n+dendür 19a/02, 

öñi+n+e 6b/12, dibi+n+e 8a/02, içi+n+e 36a/04, çapı+n+da 36a/06, orŧası+n+dan 

37a/04, aġzı+n+dan 38b/05, eŧrāfı+n+a 18a/07 

                                                                 
45

 Vügar Sultanzade, Dil Araştırmaları, S. 15, 2014, ss. 95-104.  
46

 Ergin, a.g.e., 1993. 
47

 Korkmaz, a.g.e., 2003. 
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Her iki metinde de kendü kellimesinden sonra “n” ünsüzü yerine “y” ünsüzünün 

tercih edildiği de görülmektedir: 

ÜG’de; kendü+y+e 24a/22 

FH’de; kendü+y+e 13b/15 

Türeme, yabancı kelimeleri Türkçenin ses ve hece yapısına uydurmak amacıyla 

da ortaya çıkar. Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmadığı için, bu tür ödünç 

kelimelerde de iki ünlü arasına bir yardımcı ünsüz getirilir.48  

İki ünlü yanyana geldiğinde dardüz ünlü “y” sesine döner. 

FH’de; Ǿacāǿib > Ǿacāyib 26b/19 

1.3.6. Birleşme 

Birlikte kullanılan kelimelerin zamanla değişim geçirerek birleşmesi şekliyle 

karşımıza çıkar. Ünsüzle biten bir kelime ünlü ile başlayan kelime ile birleşir. 

ÜG’de;  

uş imdi > şimdi 5a/07, sekiz on > seksen 16a/14, ol arada > orada 31b/19, ŧoķuz 

on > ŧoķsan 50b/11 

FH’de;  

uş ol > şol 44a/04, sekiz on > seksen 3b/01, ol ile+ce > öyle+ce 30a/01, uş öyle 

> şöyle 44b/07, ŧoķuz on > ŧoķsan 54b/11 

1.3.7. Göçüşme 

Eski Anadolu Türkçesinde yaygın bir yer değişme olayı49 olan göçüşme, seslerin 

kelime içinde yer değiştirmesidir.  

FH’de iki örnekte görülen bu hadise ile ÜG’de karşılaşılmamıştır. 

FH’de; ŧorba > ŧobra 74b/08, ŧorba > ŧopra 28b/17 

Yukarıdaki kelimenin eserde göçüşme ses hadisesine uğramamış şekli de 

mevcuttur; ŧorba 6b/03.  

                                                                 
48 Tuncer Gülensoy, Türkçenin El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s. 327.  
49 Fuzuli Bayat, Türk Dili Tarihi (Başlangıçtan Günümüze Kadar Türk Dili), KaraM Yayınları, 

Çorum, 2006, s. 193. 
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1.3.8. Geçişme 

Birlikte kullanılan iki kelimenin zamanla birleşmesi olayıdır. Bu olayda ünlüyle 

biten kelime, ünlüyle başlayan kelimeyle birleşir. 

Türkçede kelime köklerinde yan yana iki ünlünün bulunması mümkün 

olmadığından, ünlü ile sona eren bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek veya kelime 

eklendiği zaman ünlülerden biri düşmekte ve bir birleşme meydana gelmektedir. Bu 

birleşme geçici olabildiği gibi, kalıcı nitelikte kelimeler de ortaya çıkarmaktadır.50 

ÜG’de;  

ne içün > niçün 21b/11, bu ile > böyle 24b/09 

FH’de;  

bu ile > böyle 47b/09, şu ile > şöyle 44b/07 

1.3.9. Ünsüz kaynaşması 

Kaynaşma, söz içinde yan yana bulunan iki ünsüzün birleşip tek foneme 

gelişmesi olayıdır.51 “n” ve “g” seslerinin kaynaşması biçinde metinlerde örnekleri 

bulunmaktadır. 

ÜG’de; sen+ge > saña 19a/01, anga > aña 21a/11, mun+ga >> buña 24a/20  

FH’de; anga > aña 4b/16, mun+ga >> buña 12a/14 

1.3.10. İkizleşme 

Bazı seslerin düşmesi ya da değişmesi sonucu aynı seslerin yanyana gelmesiyle 

oluşan ses olayına denir.  

ÜG’de; elig  >  elli 58a/01 

FH’de; elig  >  elli 7a/06 

Ekleşme sırasında kökün sonundaki ses ile ekin başındaki sesin aynı olması 

durumunda da ikizleşme oluşur. 

ÜG’de; el+lerinde 27a/03 

FH’de; temel+leri 72a/03 

                                                                 
50 Faruk Kadri Timurtaş, “Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri”, TM, C XVIII, 1976, s. 340. 
51 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul, 2003. s. 77. 
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1.3.11. Ayrışma 

XVIII. yüzyıl için önemli fonolojik özelliklerden biri de bazı eklerde geniz 

ünsüzü “ñ”nin diş ünsüzü “n”ye dönüşmeye başlamasıdır. Bu, bilindiği gibi İstanbul 

ağzını diğer Anadolu ağızlarından ayıran temel hususiyetlerdendir.52 

“ñ”nin “n”ye dönüşme hadisesi bu dönemde başlamakla birlikte metinlerde buna 

dair örnek sayısı çok fazla değildir. Hatta bir örnekte (a+ñ+lar 20a/18) zamir “n”sinin 

de “ñ” ile yazıldığı tespit edilmiştir. 

ÜG’de;  

buna 10a/22, anlar 10a/23  

buña 24a/20, buñı 17b/20, aña 25b/15, añlamaz 3a/15 

FH’de;  

āletüñ 61b/06, baġında 74b/05  

aña 54b/01, bezüñ 30b/16, buña 12a/14, çuķuruñ 73a/03 

1.3.12. Darlaşma 

Ön damak sesleri olan “g, ġ, y”nin etkisiyle bazı kelimelerin ilk hecelerindeki 

geniş yuvarlak seslilerde darlaşma görülür.53 

ÜG’de;  

közel >> güzel 41a/18, bedük >> büyük 51a/10, oġurdan > uġurdan 26a/04 

FH’de;   

bedük >> büyük 54b/10 

Darlaştırıcı ünsüz “ġ”nın etkisi ile darlaşan bazı örnekler: 

ÜG’de;  

aşaġı 61b/03, aġızlı 51b/03 

FH’de;  

aşaġı 8b/12, yapaġı 75a/04 
                                                                 

52 Hayati Develi, “18. Yüzyıl Türkiye Türkçesi Üzerine”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Dergisi, s. I, Gazimağusa 1998, s. 27-36. 

53 Banguoğlu, a.g.e.,1995, s.100. 
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Şimdiki zaman eki olan “-yor” kendinden önce gelen ünlüleri darlaştırmaktadır. 

ÜG’de; varmıyor 5a/08 

1.3.13. Hece Düşmesi 

Dilin tekrardan hoşlanmayışı, en az çaba ilkesi gibi nedenler, anlatım kısalığına 

yol açmaktadır.54 Hece düşmesi ya da haploloji olarak ifade edilen bu ses olayının temel 

sebebi kelimelerin söylenişinde kolaylık aranmasıdır. Bu olay esnasında heceler çoğu 

zaman yutulur. İki benzer ya da eş hece bir heceye dönüşür. 

ÜG’de;  

şimdiden śoñra > şimden śoñra 24b/19, var durur > vardur 4a/10, gerek dürür > 

gerekdür 5a/11 

FH’de;  

var durur > vardur 58a/02, gerek dürür > gerekdür 73a/10 

 

 

  

                                                                 
54

 Kerime Üstünova, “Cümle Çözümlemelerinde Yüzey Yapı-Derin Yapı İlişkileri”, Dil Yazıları, 

Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s.169. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1. BİÇİM BİLGİSİ 

 

İncelememizdeki Biçim Bilgisi bölümü, Prof.Dr. Gürer Gülsevin’in 5. 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda sunduğu “Türkçede Sıra Dışı Ekler ve Eklerin 

Tasnif-Tanımlanma Sorunu Üzerine” adlı bildirisindeki düzene göre oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

Bu çalışmada “sözlüksel malzeme oluşturup oluşturmadığı, kalıcı kelime yapıp 

yapmadığı”55 ölçütü dikkate alınmıştır. 

1.1. Türetme Ekleri 

1.1.1. İsimden isim türeten ekler 

+lUK; 

ÜG’de;  

ot+luķ 38a/08     çoķ+luķ+dan 6a/06,   güç+lük 4a/10  

+lIK: 

ÜG’de;  

eylemek+lik 9b/12   münhezim+lik 24b/08  yarar+lıġ+ı+n+dan 36a/18 

bilmez+lik 24b/14  parmaķ+lıķ 37b/12   şaşķıñ+lıķ 7b/04 

orta+lıķ+da 16a/11  mezār+lıķ 56b/02    laġımcıbaşı+lıġ+ı 5b/14 

ķalıñ+lıġ+ı 48b/01  doġrı+lıġ+ın 60a/02   perįşān+lıġ+ı 21a/15 

baśmaķ+lıķ 1b/10  reh-nümā+lıķ 9a/16   rüsvā+lıķ+lar 31a/04 

FH’de;  

aġız+lıķ 49a/11    sıcaķ+lıķ 28a/06     ara+lıķ 31a/19  

perįşān+lıķ 34b/06  ĥażır+lıġ+um 3a/02   ķalın+lıġ+ı 8a/13 

baş+lıġ+ı 27a/03   uzun+lıġ+ı 49a/07    büyük+lig+i 50a/12 

                                                                 
55 Gürer Gülsevin, “Türkçede Sıra Dışı Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlanma Sorunu Üzerine”, 5. 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, TDK, Ankara, s. 1276. 
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yüksek+lig+i 68a/05  derin+lig+i 68a/05  tepe+lik 49a/12 

keźā+lik 7b/09     ip+lik 32b/03    

+cI: 

ÜG’de; 

ceng+ci 25a/01      nesne+ci+ye 20a/16   tüfeng+ci+ler+den 42a/04 

cebe+ci 43b/01      ŧop+cı 43b/01      ħumbara+cı+lar 3b/04 

laġım+cı+başılıġı 5b/14  yaġma+cı+lar 37a/02  pāzār+cı+lardan 37a/12 

yayġara+cı+lar 41a/21 

FH’de;  

ħumbara+cı 2b/04  ŧob+cı+başısı 44b/12  timur+cı+ların 46b/08 

+ķa: 

FH’de; 

baş+ķa 60b/14 

+(u)z: 

FH’de; 

boy(u)n+uz 8b/18 

+CA:  

ÜG’de;  

türk+çe 51a/06 

FH’de; 

frenk+ce 48b/01 

+(I)n: 

ÜG’de; 

gündüz+in 4a/16 

1.1.2. İsimden fiil türeten ekler 
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+lA-: 

ÜG’de;  

baġ+la-yup 16a/19    baş+la-r 25a/11     ķarşu+la-dılar 32b/12 

ķucaķ+lar 6b/10     śaķ+la-salar 3a/06    ŧop+la-yup 8a/07 

yoķ+la-yasın 51a/05   bek+le-diler 25a/08   din+le-r 21b/14 

iş+le-di 23a/15      pāre+le-yüp 19b/06   söy+le-di 24b/06 

FH’de; 

baġ+la-yalar 26a/12   baş+la-yup 29a/03    ŧop+la-nup 22b/17 

yoķ+la-na 6b/01     aġız+la-yalar 34a/05  fır+la-yup 28b/11 

mıħ+la-yalar 26b/02   pat+la-yup 26b/17    śābūn+la-yalar 41b/08 

śıķı+la-ya 30a/09    ŧam+la-r ise 23a/03   yuvar+la-ya 34a/15 

bes+le-yüp 8b/01    dirsek+le-me 74b/02  gür+le-r 44b/18 

nem+le-dürler 22b/04  zift+le-yüp 39b/01 

+(ü)r-/+(ı)r-: 

ÜG’de; 

çaġ+ır-up 25b/14 

+A-: 

ÜG’de; 

uz+a-ķ 39a/17 

FH’de; 

dil+e-r 13b/18   uz+a-ķ 36b/18 

+de-: 

ÜG’de;  

iz+de-r > ister 15b/08 

FH’de; 
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iz+de-r > ister 6b/15 

+(A)r-: 

ÜG’de; 

çıķ+ar-up 55b/17 

FH’de; 

çıķ+ar-up 26a/04 

1.1.3. Fiilden isim türeten ekler  

-(I)K: 

FH’de; 

aç-ıķ 47b/02          ķaz-ıķ 55a/16        del-ig+i 8a/11 

ķay-ıķ 26b/01 

-(U)K:             

ÜG’de;  

böl-ük 38b/18         büyü-k 39b/12       art-uķ 23b/12 

ķon-uķ 25a/16 

FH’de; 

büyü-k 54b/10        śaç-uķ 75a/08   

-(A)K: 

ÜG’de; 

sanc-aġ+ında 28a/16     śoķ-aķ 32b/05        uza-ķ+dan 37a/04 

dire-k+lerdür 31b/11     kür(ü)-ek 38a/17      bat-aķ 32a/06 

FH’de; 

ķuşa-ķ+ları 27a/03      uza-ķ 36b/18        dire-k+ler 73a/18 

ŧaya-ķ 74b/11        ele-k+den 22b/13       gevşe-k 6b/06 

-I/-U: 
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ÜG’de; 

ķorķ-u 22b/21         dol-u 65a/02       yap-uya 19b/02 

FH’de; 

yar-ı 31b/01         ķoy-u 43a/16 

-Im/-Um: 

ÜG’de; 

yay(ı)l-ım 32b/05 

FH’de; 

ķıv(ı)r-ım+ından 26a/15   yar-ım 23a/10        bük-im+i 41b/07 

-(U)n/-(I)n:  

ÜG’de; 

ek-in 31b/07         yıġ-ın+lardur 66a/02    büt-ün 52a/06 

FH’de; 

tüt-ün 44b/07        büt-ün 69a/13 

-I: 

ÜG’de; 

eg(i)r-i 31b/11        ev(i)r-i 7b/16        yazılıdur 55b/11  

FH’de; 

dikil-i 9a/06         eg(i)r-i+sine 54b/03     śıķ-ı 31b/05 

śoķıl-ı 6a/15 

-mA: 

ÜG’de; 

ol vaķt donan-ma gerü dönüp giçenüñ 19a/01   

baǾdehu cebeħāneden ķaz-ma ve kürek ve ķanca ve ĥarbeler 38a/16 

FH’de; 
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śaġįr hāvanlar ile donan-ma-i hūmāyūn ķalyonlarında 43a/11   

eczā nižāmını bulduķda ŧulumbalar ķaz-ma śapı ile ve çemşįr ŧoķmaķ 24b/11 

 āteş alup paŧlar ve śaç-ma+ları atar 26a/17  

-(A)r: 

ÜG’de; 

her birleri perākende ķon-ar+lar cümlesi bir yire ķonanda 10a/19 

-Iş: 

ÜG’de; 

bir kerre ķalǾanuñ var-ış+ı üzerine yürüdiler 32b/10  

FH’de;  

aġızlıķ iśābet ile bir at-ış+da cümlesi atıla 14a/01 

-Gun: 

ÜG’de;  

boz-ġun 13a/05        dur-ġun+dur 21b/21      yor-ġun  21b/21 

FH’de;  

uy-ġun 61a/08 

1.1.4. Fiilden fiil türeten ekler 

-i-; 

FH’de;  

ķaz-ı-yup 23b/13 

-y-; 

ÜG’de; 

ķo-y+dukdan 56b/19 

FH’de;  

ķo-y+alar 6a/06 
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1.2. Tür Değiştirici Ekler 

İsim veya fiillere eklenerek bunların türlerinde değişikliğe sebep olan eklerdir. 

Sözlüksel anlam katmazlar.  

1.2.1. Fiillere eklenenler 

1.2.1.1. Fiilimsiler 

Fiillerin görevlerini isim, sıfat ve zarf olarak üç biçimde değiştiren eklerdir. 

1.2.1.1.1. Mastar ekleri 

Fiillere isim biçimi kazandıran mastar ekleri: 

-mA: 

ÜG’de; 

münhezim olın-ma+sı ordu-yı hümāyūn 2b/21 

ne tedbįr tedārik olın-ma+sı lāzımdur 3a/02 

metrįslerin aldır-ma+sına cidd ü saǾy itdirdesün 4a/01 

düşmen üzerine var-ma+da çoķ ĥāl vardur 19a/13 

hem taśvįr olın-ma+suñ sebebi 20b/13 

ĥandek içine ŧoldur-ma+dan Ǿāciz ķaldılar 23a/19 

böyle uzaķdan al-ma+dan bir ġayrı murādı var idi 25a/06 

ķandiye ķalǾası alın-ma+sı bu minvāl üzeredür 36b/15 

bu ĥanya ķalǾası fetĥ olın-ma+sını isterüm didi 55b/07 

ufaķ ŧaşlar doldurup üzerine altı dök-me ile atılur 56b/20 

on arşun yaśśıluġı vardur ve içleri kes-me çimdür 31b/12 

FH’de; 

on ķadar ķurşun śaç-ma ķonup aġzı ŧarafı daħı bükilüp ķapayalar 26a/06 

fenn-i meźkūruñ ħumbara at-ma+dan māǾadā 2a/18 

aġzı hevāya ŧoġrı ķalķmış ol-ma+nuñ rāst ve tamām vasaŧı 4a/14 
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dānenüñ eŧrāfı śıķılan-ma+sında ziyāde diķķat ve ihtimām olına 6b/05 

nişān-gāha ħumbara atıl-ma+sını tertįb ve tedbįr 7a/18 

nemi müsāviyet üzere olmaduķda śıķılan-ma+sı daħı müsāviyet üzere olmaz 

7b/10 

püskürme gülle ķonur ve doldır-ma+nuñ ŧarįķi budur 13b/13 

ŧulumba eczāsı ve dol-ma+sınuñ ŧarįķi beyānındadur 22a/05 

vażǾ olınan fişengüñ yapıl-ma+sı beyān olınur 26a/01 

sepet ħumbarasınuñ yap-ma+sı ve at-ma+sınuñ ŧarįķi beyānındadur 27a/01 

düzce döşeyüp ķundaġıla hāvanı döşe-me üzerine vażǾ eyleyeler 4b/07 

-mAK: 

ÜG’de; 

al-maķ 22a/08        ķon-maķ 22a/08      yoķla-maķ 59a/01 

olın-maķ 1b/04       ol-maķ 2a/11       baś-maķ 3b/10 

yapdur-maķ 12a/19     śarıl-maķ 13b/03     ŧopla-maķ 16a/03 

ķullan-maķ 16a/04      boz-maķ 17b/07      bulunma-maķ 21b/20 

eyle-mek 1b/07       it-mek 7b/11       vir-mek 8b/08 

gözet-mek 10b/21      yüri-mek 15b/20     dög-mek 17a/01 

sindür-mek 32a/18      söyün-mek 48b/01    yürüd-mek 49a/04 

FH’de; 

olın-maķ 2a/02        ol-maķ 4a/17       at-maķ 4b/05 

śıķılan-maķ 6b/04      śıķıla-maķ 8b/15     atıl-maķ 27a/04 

doldır-maķ 29b/17      yap-maķ 30b/12      ķal-maķ 31b/07 

daġılma-maķ 37a/11     ŧutuş-maķ 50b/18     it-mek 1b/11 

viril-mek 7a/14       bilmek 20b/05      eyle-mek 21a/08 

gelme-mek 26b/10      gel-mek 28b/16      gir-mek 36a/12 
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bilin-mek 71b/09       çekil-mek 74a/07 

-mAKlIK: 

ÜG’de; 

baś-maķlıķ 1b/10      eyle-meklik 9b/12   

-Iş / -Uş: 

ÜG’de; 

yürü-y-iş 6b/11       var-uş 23b/07 

FH’de; 

at-ış+da 14a/01       yürü-y-iş 26b/13 

1.2.1.1.2. Sıfat-fiil ekleri 

Fiile gelen sıfat-fiil eki, ondan yeni bir kelime veya isim yapmak amacı ile 

kullanılmaz. Burada partisip ekinin özel ve o kelimeye has bir işlevi söz konusudur.56 

-ACAK; 

ÜG’de; 

ĥiśśedār ol-acaķ tedbįrler aĥvālidür 3a/22 

bir ġarįb ĥiśśe al-acaķ menāķıbdur 6b/18 

ŧoplarımuzı at-acaķ beden dįvārı ķalmadı 3b/15 

niçe naśįĥatlar ve meşveret olın-acaķ şeyler 6a/16 

kireç yaķ-acaķ ŧaş yoķ 19b/01 

ķaçıncı ĥesābdan ise bildürür ķullan-acaķ şeydür 60a/01 

tedārik eyle-y-ecek şeyleri tedārik ider 20a/19 

bir sāde atlu gid-ecek yol yoķdur 29b/11 

FH’de; 

baǾdehu atıl-acaķ hāvanuñ çapına göre ne miķdār bārūt vażǾ olınmalıdur 4b/08 

                                                                 
56

 Ramazan Salman, “Türkçede Sıfat-fiil (Particip) Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri”, TDAY, 

Ankara, 2003, s. 191. 
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eger ħumbara atıl-acaķ menzil baǾįd ise 6a/10 

bu vechile atıl-acaķ ħumbaralara ziyāde derece ile menzil virilmek münāsibdür 

7a/13 

içine vażǾ olın-acaķ ālātları tertįb ile ķonıla 28a/09 

ŧaşradan aġzına yaķın maĥallere ķaķıl-acaķ tüfeng nāmlūlarınuñ şeklidür 29b/06 

dāneden ŧıpa sök-ecek mengene resmidür 18b/01 

aşaġı śırıķ geç-ecek deligi bu vechiledür 25a/16 

fişeng doldırır iken đarb id-ecek ŧoķmaķ şeklidür 53a/14 

-(y)An: 

ÜG’de; 

sürül-en ŧopraķ 45b/04            gel-en küffārı 7b/10             

gel-en maǾrifetümi 11b/20       viril-en üç ħumbaracıbaşı 6a/10  

geç-en sene-i mübārekde 12b/06    içerüden çıķ-an müselmānlar 15a/12 

ŧālib ol-an kimesneler 15b/04      lüzūmı ol-an ceng 18a/16 

FH’de; 

dökil-en ħumbaralaruñ 5a/03      iķtiżā id-en bārūtlarınuñ 5a/04 

dökil-en eczānuñ 8a/17         menzil viril-en terāzü 10b/01 

pertāb id-en dāne 13b/05        atıl-an dāne 13b/09 

ķonıl-an ķundaķ 14a/02        źikr olın-an eczālar 24a/18 

-dIGI/-dUGI:  

ÜG’de; 

sev-digi muĥammedü’l-muśŧafā 31a/21  binā eyle-dügi ķalǾası 14a/19 

yürü-dügi zamānda 16b/12        metrįse gir-dügi günden 25a/10 

ķalyonı geçir-dügi śūret 18a/07      murād eyle-dügi zamānda 18a/21 

pārelen-dügi śūreti 19b/23        murād olın-duġı zamānda 5a/13 
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ħumbaracılaruñ ķullan-duġı ŧulumba 6b/08 śaķla-duġı şeylerdür 14b/23 

ķullan-duġı ŧulumba 17a/21        küffāruñ ķaz-duġı ĥandek 23a/18 

FH’de; 

nüzūl eyle-digi maĥalle 7a/12      vuķūǾa gelme-digi mertebelerde 7a/19 

istiǾmāl eyle-digi kāse 24a/17     gömlegi geç-digi şeklidür 29a/13 

taĥrįr olın-dıġı minvāl 6a/18      ķalķmış ol-dıġı ĥālde 7a/01 

mümkin ol-dıġı mertebe 7a/10     böyle ol-dıġı śūretde 7b/13 

noķśān ol-dıġı ĥālde 13b/06      al-dıġı miķdār 27a/15 

in-digi maĥalde 34a/17         öril-digi resmidür 41b/10 

-mIş/-mUş: 

ÜG’de; 

el ħumbaraları ķon-mış meşįn kįseler 38a/20 

FH’de; 

derecesi istiħrāc olın-mış şeklidür 9a/04 

derūnına vażǾ olın-mış şeklidür 9a/07 

kettān śarıl-mış kāġıd resmidür 25b/03 

ķadarı kesilüp içi saĥķ olın-mış bārūt 26a/09 

bıçķıdan ĥāśıl ol-mış aġaç ġubārına 27b/03 

revġan-ı ŧoñ ile eri-miş zift örgi iplerine 29a/06 

pergār ile fetĥ olın-muş dāne arşundur 19b/01 

ve icrā olın-muş ālāt-ı ħumbaranuñ 3b/06  

1.2.1.1.3. Zarf-fiil ekleri 
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Fiilerin şahıs ve zamana bağlanmayan hareket hâlindeki zarf şekilleri,57 demekti. 

Bu ekler tasviri fiillerle birlikte kullanılmaktadır. Metinlerde az miktarda örneği 

bulunur. 

-(y)A: Tasviri fiil yapılarında asıl fiil, yardımcı fiile ünlü zarf-fiil ekleri ile 

bağlanır. 

ÜG’de; 

dayan-a+bilür 25a/02 

FH’de;  

ŧaķ-a+bilür 47a/16      ol-a gelmiş 2a/08 

-(y)ArAK: 

ÜG’de; 

devr id-erek 44a/11     yürüd-erek 56a/20 

FH’de;  

ŧoķmaķ ur-araķ 25a/10    yan-araķ 26a,712      śar-araķ 40b/11 

ķoy-araķ 44a/29       gid-erek 2a/10       çevir-erek 23a/08 

tedķįķ id-erek 71b/03    deg-erek 33b/05 

-dUKCA: 

ÜG’de; 

doķın-duķça 44b/06     ķaçırma-duķça 27a/17    ol-duķca 29a/08 

ķaçırma-duķca 53b/07    yürüme-dükçe 27a/17    gel-dükçe 44b/04 

FH’de;  

dol-duķça 28a/10      olın-duķca 30a/02      śıķış-duķca 33a/06 

ur-duķca 47a/09       tecāvüz it-dükce 4a/16    gel-dükce 26b/17 

-dUKdA:   

                                                                 
57 Zeynep Korkmaz, “Türkçede -°N Zarf-fiil eki ile -PAN/-PEN Eki ve Türemeleri”, TDAY Belleten, 

TDK Yayınları, Ankara, 1984, s. 155.  
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ÜG’de; 

var-duķda 51b/22      ol-duķda 53a/07       varıl-duķda 54b/01 

al-duķda 56a/04       ķurtıl-duķda 56a/23     eyle-dükde 56b/01 

gel-dükde 57b/02      düş-dükde 57b/03      yetiş-dükde 58b/04 

FH’de;  

olın-duķda 4b/18       dol-duķda 6a/19       atıl-duķda 7a/14 

bul-duķda 13a/04      ur-duķda 23a/14      eyle-dükde 25a/10 

yürü-dükde 26b/12      gel-dükde 27a/11 

-ICAK: Bu ek Türkiye Türkçesinde -IncA ekiyle aynı işlevdedir. 

ÜG’de; 

id-icek 15a/06 

-(y)IncA: 

ÜG’de; 

ol-ınca 44b/05        var-ınca 4a/11        de-y-ince 24b/02 

yürüme-y-ince 27a/22    gel-ince 28b/12   

FH’de;  

var-ınca 36b/09       ol-ınca 46a/16        taķ-ınca 47a/03 

dol-ınca 66a/14       gel-ince 66a/15       id-ince 73b/01 

in-ince 17a/03    

-ken: 

ÜG’de; 

keser-ken 16b/03       yürir-ken 16b/05      gider-ken 18b/03 

iner-ken 20a/11       gelür-ken 24b/10      döger-ken 30b/09 

FH’de; 

eser-ken 7b/08        iner-ken 27b/04 
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-iken: 

FH’de;  

dögilür iken 45a/18      ķaynar iken 45b/15     yanar iken 53a/11 

doldırır iken 53a/14     gelmiş iken 2a/08 

-mAKdA: 

ÜG’de; 

al-maķda 5a/02       var-maķda 31b/18      dök-mekde 7b/03 

it-mekde 12b/05       eyle-mekde 28a/14      getür-mekde 41b/18 

FH’de;  

al-maķda 47b/06   

-mAdAn:  

ÜG’de; 

at-madan 19b/21       ŧoldur-madan 23a/19    al-madan 25a/06 

eyle-meden 53b/01      göster-meden 62a/03    çevir-meden 13b/10  

FH’de;  

doġrut-madan 8b/12     at-madan 2a/18 

-(y)Up: 

ÜG’de; 

atma-y-up 3b/06       al-up 3b/08         atıl-up 3b/16 

ķondur-up 3b/21       bıraġ-up 4a/13       doldur-up 4b/19 

ķullan-up 6b/17       śarıl-up 7b/01        eyle-y-üp 8a/09 

vir-üp 8b/07         düş-üp 9b/15        getür-üp 11b/02 

gör-üp 15a/23        bindir-üp 16a/07      yürü-y-üp 17b/09 

FH’de;  

yan-up 30b/07        doldırıl-up 30a/19      śoķ-up 30b/17 
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ķoy-up 30b/15        yapış-up 31a/05       ķuru-y-up 31a/05 

yuvarla-y-up 31a/15     baġla-y-up 31b/08      aġızlan-up 31b/13 

eri-y-üp 32b/06       emdir-üp 32b/09      çöz-üp 32b/15 

silkele-y-üp 33a/06      düşir-üp 33a/09       düşiril-üp 34a/11 

-(y)U: 

ÜG’de; 

di-y-ü 18b/12 

FH’de;  

di-y-ü 50a/10 

-AndA: 

ÜG’de; 

ol-anda 16b/08        ķon-anda 10a/20 

1.2.2. İsimlere eklenenler 

1.2.2.1. +ki aitlik eki 

ÜG’de; 

şimdi+ki Ǿaśırda bizüm Ǿaskerimüz metrįsde çoķ durmaġa gücenürler 42a/15 

zįrā evvel+ki menzilde bulamazsın 51a/07 

ŧābūr üzerine içinde+ki küffāruñ aśla cenge mecāli ķalmaz 6b/02 

FH’de; 

pergāruñ dili ķarşu+ki sāķuñ her neresine rāst ve mülāķi olur 21a/05 

įşenüñ aġzında+ki ŧaķacı çıķup açıķ ķalur 47b/02 

evvel+ki merkezi bulmaz 47b/08 

1.2.2.2. +sIz yokluk bildiren sıfat eki 

Yapım ekleri içinde isimlerden isim yapan +sIz ekinin özel bir yeri vardır. 

Çünkü bir isimde, herhangi bir şeyin bulunmadığını, olmadığını bildirir. İsme yokluk 

ifadesi vermek veya kazandırmak gerektiğinde başvurduğumuz bu eki genelde +lI ekli 
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kelimelerin tersi veya zıt anlamlıları için kullanırız. +lI eki ile yapılan her kelimenin 

+sIz ekli bir karşıtı olacak diye bir kural da yoktur.58 

ÜG’de; 

hem küffārı amān+sız helāk eyler 19b/21 

FH’de; 

delik+siz tepeyi doldıralar 49a/09 

ķuşāķ+sız muħtaśar sepet ħumbarası yapmaķ 30b/12 

baǾdehu ķalafāt+sız ķalan ŧıpa 31b/09 

kāfūr+sız terkįb yarım sāǾat ķadar 39a/04 

1.2.2.3. +lI / +lU varlık bildiren sıfat eki 

Günümüzde yaygın bir kullanımı olan varlık ekinin Eski Türkçedeki +lIG 

ekinden kaynaklandığı ve tümünün aynı kökenden geldiği konusunda görüş  birliği 

vardır.59 

+lI: 

ÜG’de; 

yer+li  yerinde 2a/11     aġız+lı 51b/03       āteş+li şeyler 5b/04 

tüfeng+li ŧulumba 5b/20   yer+li ķaya 7a/08       gerek+li yerlerde 8a/03 

istiǾdād+lı ādem 12b/08   ser-ĥad++li 16a/21     ķanca+lı 27a/04 

bārūŧ+lı 27a/07       bataķ+lı yirler 31b/19    at+lı Ǿaskerleri 36a/20 

FH’de; 

ķavs+li şeklidür 9a/01    dört kūşeli taĥta 9b/01    tekerlek+li ķundaķ 13b/15 

ħazįne+li 14a/02       đarb+lı 14a/06       şiddet+li 15a/05 

śırıķ+lı hāvan 18a/03     çaķmaķ+lı 18a/03      dāne+li 24b/12 

delik+li 25a/15        zift+li 26b/14        yaġ+lı 28a/04 

                                                                 
58

 Münir Erten, “+sIz Eki Olumsuzluk Eki Midir?”, Turkish Studies International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007, ss. 1168 -1173. 
59 Zafer Önler, “Türkçede +lX (+lı/+li, +lu/+lü) Eki”, V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 20-26 

Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara, 2004, s. 2205. 
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+lU: 

ÜG’de; 

ad+lu 13b/01        devlet+lü 3a/19       dür+lü dür+lü 4b/08 

zaĥmet+lü 6b/14       şevket+lü 9b/03       bel+lü 8b/05 

yük+lü 25b/06        yer+lü yerinde 44a/02    gedük+lü 44a/06 

giz+lü 60a/01        altı göz+lü bir ĥavān 65b/01 ķup+lu 17a/06 

ķurşun+lu 17b/14      śap+lu 24a/04        at+lu 29b/11 

FH’de; 

bulut+lu 7b/07        ayaķ+lu terāzünüñ 9a/03  ŧıpa+lu 27a/12 

baġ+lu 32b/02        eczā+lu 36a/03       lāzım+lu 39b/13 

ŧop+lu 42b/07        dür+lü dür+lü 4a/09     nem+lü 7b/07 

dāne+lü 8a/09        ķavs+lü 9a/04        kūşe+lü 12a/12 

āteş+lü 24b/07        cemǾiyyet+lü 27b/04    çengel+lü 29a/04 

1.3. İşletme Ekleri 

Ad ve fiil kök veya gövdeleri üzerine gelerek durum, sayı, zaman, kişi gibi 

gramer ilişkileri kuran eklerdir.60  

1.3.1. Öge belirleyici ekler 

1.3.1.1. İsimlerde 

1.3.1.1.1. Ad durumu ekleri 

Adlar, dilde tek başına kullanıma çıkma hakkına sahip olmasına rağmen sürekli 

olarak tek başına hareket edemezler. Dil örgüsünü oluşturmak için diğer dil birimleriyle 

ilişki kurma zorunluluğu ortaya çıkar. İşte bu noktada geleneksel dil bigisinde hâl 

kategorisi adı verilen durum söz konusu olur.61  

Ad işletim ekleri arasında en yoğun karşımıza çıkan ekler durum ekleridir.  

1.3.1.1.1.1. Yalın durum 

                                                                 
60

 Korkmaz, a.g.e., 2010, s.135. 
61

 Kerime Üstünova, Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), Kesit Yayınları, İstanbul, 2008, s.54. 



88 

 

Yalın durum, bir çekim biçimi, ad durumlarının bir çeşididir. Türkçede yalın 

durum için herhangi bir ek yoktur. Ya da yalın durum, sıfır biçim birimle (soyut biçim 

birim) çekimlenmiştir.62  

ÜG’de; 

üç bölük ŧopraķ sürmege mübāşeret eyleyeler 8a/10  

ayaķlarında ıħlāmūr ķabuġından çarıķ var idi 24a/09 

yeñiçeri ocaķlarına her kim bir parmaķlıķ ķoyar ise bir altun vireyim 24b/04 

gerçi yaġmurlar daħı ziyādesiyle yaġdı 24b/15 

merĥūm pederim yūsuf paşaya cevāb idüp eydür 56a/06 

FH’de; 

timur ķuşaķlı ķafes şeklidür 29a/10 

hāvan nişāna teveccüh itmiş olur 8a/07 

iki vezne şeklinde boynuzlar ki ķurına taǾbįr olınur 8a/08 

1.3.1.1.1.2. Belirtme durumu 

ÜG’de; 

üç bayraġ+ı bir idüp 28b/14 

ol ġāzį+y+i müselmān ħumbaracı+y+ı küffāra virüp 15a/09 

FH’de; 

müntehį olmaķla dāǿire+y+i 63a/13   

güherçile+y+i ķazġanda ķaynar 45b/18        

boġazı ince şįşe+y+i 46b/08    

aġzındaki ŧaķac+ı çıķup 47b/02 

ŧomārın+ı daħı ziyāde urmaġa 6a/03  

                                                                 
62

 Kerime Üstünova, “Yalın Durum Karmaşası”, Dil Bilgisi Sorunları, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010, 

s. 101. 
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Metinlerde iyelik eki almış birçok kelimenin belirtme durum ekini almadan 

belirtme durumuna girdiği görülmektedir. Bunlarda sıfır “accusative” söz konusudur. 

ÜG’de; 

ne minvāl üzere olduġın beyān ider 5a/09   

ĥįlesin bilmez idi 4b/01        ĥükümlerin icrā iderler 6a/13     

üç dört dānesin birden 6b/05      başın keserken 16b/03     

kendülerin bilmezler 22a/01 

FH’de; 

aralıķların ŧopraķ ile doldırup 30a/08   eŧrāfın rūşen ider 27b/12 

ÜG’de; 

gölin+i 4b/19        ŧopraġın+ı 23a/17      aĥvālin+i 26a/10 

ismin+i 27a/13        bināsın+ı 28a/01      ocaġın+ı 28a/09 

boġazın+ı 29b/20      eŧrāfın+ı 38a/15       ŧaşın+ı 52b/01 

FH’de; 

ķulların+ı 1b/09       ipligin+i 44a/05       yaġın+ı 44a/28 

ķabın+ı 44b/04        aġzın+ı 44b/06       ķapaġın+ı 45b/12 

ŧarafın+ı 46b/18       çapın+ı 58a/10       ayaġın+ı 62b/17 

1.3.1.1.1.3. Yönelme durumu  

Metinlerde, Eski Türkçe dönemindeki +GA ekinden gelen +(y)A yönelme 

durum eki kullanılmaktadır. 

ÜG’de; 

ayaġ+a 64a/03        çadır+a 7b/16        kāġıd+a 14a/08 

ķol+a 28a/15         ķul+a 38a/09        biz+e 18b/19 

deñiz+e 18b/18       gün+e 3b/06        gemiy+e 55b/04 

ikindiy+e 24b/05       kendüy+e 24a/22       birbirin+e 41b/20 

FH’de; 
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baġ+a 74b/10        baş+a 53b/11        bıçaġ+a 46b/19 

çuķur+a 73a/06       gög+e 44b/11        gömleg+e 28b/03 

kömür+e 45a/03       elliy+e 57b/10       güvertey+e 38b/05 

ikiy+e 59b/20        kendüy+e 13b/15      birbirin+e 26b/08 

1.3.1.1.1.4. Bulunma durumu 

Metinlerde de bulunma eki +dA şeklinde görülmektedir. 

ÜG’de; 

ara+da 25a/19        aralıķ+da 16a/16      ķapu+da 7b/18 

ķıbrıs+da 4b/21       ordı+da 3a/06        yol+da 52b/15 

aķdeñiz+de 18b/05      biz+de 25a/23        gün+de 3b/14 

FH’de; 

atış+da 14a/01        baġ+da 74b/04       çap+da 20b/02 

ķarşu+da 55a/13       ķazġan+da 30b/18      orŧa+da 42b/04 

dibek+de 49a/03       göl+de 46b/11       gün+de 7b/06 

1.3.1.1.1.5. Ayrılma durumu  

Metinlerde ayrılma durumu eki +dAn biçimindedir. 

ÜG’de; 

anlar+dan 37a/03      ay+dan 14b/06       baba+dan 20b/11 

çoķluķ+dan 6a/06      ıssı+dan 52b/15       biñ+den 3b/16 

içerü+den 15a/11      kimse+den 15a/04      sen+den 18b/10 

FH’de; 

alçaķ+dan 7a/06       baş+dan 53b/11       ķamış+dan 42b/02 

ķova+dan 52b/04      ķuşaķ+dan 27a/17      beş+den 7a/04 

delik+den 36a/12      derin+den 23a/14      dibek+den 46a/12 

1.3.1.1.1.6. Araç durumu  
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Araç durum eki +(I)n, kalıplaşmış örnekler dışında, kaybolmuş; yerini ile’den 

ekleşen +(yI)lA biçimine bırakmıştır.63Metinlerde de bu kullanım görülmektedir. 

ÜG’de; 

ziyādesi+y+le cehd idesin 36b/08   

ħumbaraları+y+la taǾyįn olınmışdum 11b/11  

olınmaġ+ıla ifsād eylemek 1b/08 

sürmeg+ile mi olur 26a/04  

yaġmur yaġmaġ+ıla Ǿöźr eyledi 14a/11 

FH’de; 

śu+y+ıla saĥķ olınmış bārūtı 41b/12 

itmesi+y+le rāygān olduķda 2a/10 

beyānı+y+la ķavāǾid-i hendeseye taŧbįķ olınaraķ 3a/02    

vezinler+ile güherçile ve kükürde żamm eyleyeler  45a/07 

intiśābı olmaġ+ıla üç bayraġı bir idüp 28b/14 

Ayrıca “ile” ve “birle” edatları da araç işlevinde görülmektedir. 

ÜG’de; 

ŧopraķ ile 12a/09       ħumbara ile 12a/16     yapaġı ile 14b/08 

baş ile 15a/14        anuñ ile 17b/03       giçe ile 17a/03 

FH’de; 

mūşta birle 50a/16      muvāžabet birle 2b/05    ŧopraķ ile 6a/19 

terāzü ile 7b/03       śaġ el ile 8a/03       bunlar ile 8b/07 

1.3.1.1.1.7. Eşitlik durumu  

                                                                 
63

 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ  Yayınları, Ankara, 

2004, s. 459.  
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Eşitlik durum eki de Eski Türkçeden itibaren değişik fonksiyonlarda kullanılan 

ve zamanla türetme eki özelliği de kazanmış olan bir durum ekidir. Eski Anadolu 

Türkçesinde de işlek bir biçimde kullanılmıştır. Eşitlik durum eki +CA ekidir.64 

ÜG’de; 

muķteżāsın+ca olmaķ gerekdür 20b/11  

ŧābūr ardın+ca gidüp 25a/14 

ne baķduġın Ǿaynın+ca yolını ħumbara doġrı olduġın gösterür 59a/03 

yuķaru ķalın+ca başını ķoyup 23a/17 

mūcibin+ce on beş nefer ħumbaracılara üstād-āne taǾlįm idüp 30b/16 

ziyāde+ce bārūt ile doldırılup 36b/02  

FH’de; 

bir iki parmaķ ķalın+ca taĥtadan olmalıdur 53b/06 

śulu+ca śulu+ca ol bārūt çamurından yapışdırup 33a/03  

yaśśı+ca ŧomār ile geregi gibi ŧopraġı śıķılayalar 36a/04 

ġāyet düz+ce döşeyüp 4b/07  

degirmi+ce bir pārça kiçe ķoyalar 6a/06 

ķuvvetlü+ce otuz beş ķırķ ŧomār uralar 6a/11 

1.3.1.1.1.8. Yön gösterme durumu  

Eski Türkçede +GArU şeklinde olan bu ek, başındaki ünsüzler düşerek (G 

sesinin düşmesi sonunda) +Aru şekline girmiştir.65 Bunun yanında +rU ve +rA ekleri de 

yön gösterme işlevinde kullanılmışlardır. Türkçenin tarihî devirlerinde büyük bir yer 

işgal eden bu ekler, bugünkü Türk şivelerinde ancak kalıplaşmış şekilleri ile 

kullanılmaktadır.66 Metinlerdeki örnekler şunlardır: 

ÜG’de; 

                                                                 
64

 Şahin, a.g.e., 2003, s. 49. 
65 Mehmet Akalın, Dil Yazıları, haz. Recep Toparlı, TDK Yayınları, Ankara, 2001, s. 207. 
66 Suzan Duran, “Türkçede Cihet ve Mekan Gösteren Ek ve Sözler”, TDAY Belleten, TDK Yayınları, 

Ankara, 1956, s. 3.  
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ŧaşra 29a/02         üzere 15a/21        içerü 23b/20 

ilerü 50b/20         yuķaru 64a/03    

FH’de; 

ŧaşra 14b/19         üzere 30a/10         içerü 34b/04 

yuķaru 74a/16 

1.3.1.2. Fiillerde 

1.3.1.2.1. Çatı ekleri 

Fiil kök veye gövdelerinden dönüşlülük, edilgenlik, ettirgenlik ve işteşlik gibi 

farklı görünüşlere sahip fiil çatıları yapmaya yarayan ekler67 veya fiilin çatısı, özne ile 

nesne ilişkisine bağlı bir ulam68 şekillerinde tanımlanmıştır. 

1.3.1.2.1.1. Geçişli/ettirgenlik ekleri 

-dIr-/-dUr-: 

ÜG’de; (geçişlilik örnekleri) 

aç-dır-mayup 24b/21      aç-dur-mayup 25b/21   it-dir-desün 4a/01  

al-dır-alar 4b/02        al-dır-amazsuñ 12a/10   bul-dur-up 9a/13  

yap-dur-maķ 12a/19   

ÜG’de; (ettirgenlik örnekleri) 

yerleş-dir-üldükden 3b/21   dol-dır-up 17a/08     ķon-dur-up 3b/21 

dol-dur-up 4b/19 

FH’de; (geçişlilik örnekleri)  

it-dir-ilüp 60b/17  

FH’de; (ettirgenlik örnekleri) 

śıķış-dır-ılup 74a/17     dol-dır-ılduķdan 75a/05   dol-dır-up 74a/03 

yanaş-dır-ılup 73b/16    ŧutuş-dur-duķda 26a/16    dolaş-dır-alar 35a/06 

                                                                 
67 Korkmaz, a.g.e., 2010, s. 58. 
68 Agop Dilaçar, “Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi”, 

TDAY Belleten, TDK Yayınları, Ankara, 1989, s. 105.  
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-d-/-t-: 

ÜG’de; (geçişlilik örnekleri) 

añna-d-ur 60b/01       çaġır-d-up 18b/09      getür-d-üp 29a/06 

işle-d-eler 39b/03      itdir-d-esün 4a/01   

ÜG’de; (ettirgenlik örnekleri) 

ķuru-d-alar 21a/21      yürü-t-medi 4a/18      yüri-d-eler 48b/02 

FH’de; (geçişlilik örnekleri) 

ķapa-d-ır 6b/11 

FH’de; (ettirgenlik örnekleri) 

boşal-d-alar 31a/07      damla-d-alar 46a/04     eri-d-eler 38b/15 

gevşe-d-eler 23b/13     ıśla-d-up 43a/16       ķurı-d-alar 28b/01 

-(V)r-: 

ÜG’de; (geçişlilik örnekleri) 

aş-ır-updan 54b/01   

ÜG’de; (ettirgenlik örnekleri) 

çıķ-ar-up 55a/02       geç-ir-mişdür 17b/18        ķaç-ır-maduķça 27a/17 

ķop-ar-up 38b/08      şaş-ır-maķ 62a/03 

FH’de; (geçişlilik örnekleri) 

geç-ir-ilüp 36a/12      geç-ür-eler 40b/02 

FH’de; (ettirgenlik örnekleri) 

baŧ-ır-ılup 28a/02      çıķ-ar-alar 31a/06      düş-ir-üp 33a/09 

piş-ir-eler 46b/03 

1.3.1.2.1.2. İşteş/karşılıklılık ekleri 

Metinlerde örneği yoktur. 

1.3.1.2.1.3. Meçhul/edilgenlik ekleri 
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-(I)l-/-(U)l-: 

ÜG’de; 

dürlü dürlü berzaĥ yerler vardur bir vechile aç-ıl-maķ ķābil degüldür 29b/15 

varuş ŧarafuñdan bir laġım idüp at-ıl-dı 23b/08 

sal üzerine ħumbaralar bindir-il-üp 51b/15 

bu minvāl üzere idi şimdi ol ķānūn boz-ıl-dı 26a/19 

ŧopcıbaşı ve cebecibaşı ocaġınuñ iħtiyārlarına suǿāl buyur-ıl-ur ise 29a/12 

vāfir kāfirlerin beli bük-ül-di bundan ġaflet olınmaya 7b/07 

banya lukada dök-ül-miş ħumbaralar var idi 17a/07 

getürmek lāzım geldükde ne minvāl üzere getür-il-ür 52b/12 

taśvįr olınmışdur gör-il-dükde maǾlūm-ı saǾādet olınur 13a/14 

ve bu tedbįr bu güne degin gör-il-memişdür 21b/03 

FH’de; 

ķalın taĥta vażǾıyla hāvana doldırılup at-ıl-a 32a/03 

gerek kettān pārçaları ķazġana baŧır-ıl-up geregi 28a/04 

on ķadar ķurşun śaçma ķonup aġzı ŧarafı daħı bük-il-üp ķapayalar 26a/06 

yigirmi otuz ķat kāġıd ile kirişden çek-il-ür 52a/13 

şįşenüñ ŧıpası çıķar-ul-dıġı gibi bir miķdār eczā ŧaşra döküp 47a/18 

ķalan bezi ŧulumbanuñ üzerine devşir-il-üp frengį sicim ile baġlayalar 26b/05 

ol dik-il-en ħaŧŧa Ǿamūd dirler 54b/09 

iki üç ādem boyı yüksege diz-il-üp aśılur 51b/12 

baǾdehu bir ŧıpa doldır-ıl-up eczāyı tecrübe eyleyeler 22b/18 

baǾdehu falyadan yuķarı dök-il-en eczānuñ yuķarusından āteş virile 8a/17 

-(I)n-/-(U)n-: 

ÜG’de; 
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taśvįr olınmışdur görildükde maǾlūm-ı saǾādet ol-ın-ur 13a/14 

elli ķanŧār bārūŧ ile baġla-n-mış laġım 16b/20 

her ocaķdan münāsib olanlardan bul-un-malıdur 42a/05 

ħoros ķapusı ŧarafından olması maǾķūl gör-in-ür 32a/09 

FH’de;  

śap aġacına baġla-n-a maĥallere bulaşdırmayalar 31a/03 

bezden ķum ile aġaç śapa baġla-n-up ve kettānla-n-up 38b/10  

ŧaşrada ķalan maĥallinden başla-n-up urġan ile dökme gibi uralar 33a/14 

eczālarına rāst delikler deli-n-üp penbe ipligi ile yapılmış bārūtlı 40b/01 

ķalafātsız ķalan maĥalleri daħı ķalafātla-n-up tamām ŧoñduķda 34a/12  

desti içine ķonılup aġzı balçıķ ile ķapa-n-a 45b/08 

śırıġı geçmiş ve ĥarbesi mıħla-n-mış resmidür 25b/01 

geregi gibi đarb olına ki mühürle-n-e 23a/18  

5 dirhem törpüle-n-miş ıħlāmūr 45a/16 

5,5 dirhem tuzla-n-mış yāħūd yanmış ħamr ŧorŧusı 44b/19 

1.3.1.2.1.4. Dönüşlülük ekleri 

-(I)l-/-(U)l-; 

ÜG’de; 

ħavf iderken ol maĥalden ķalķup deñize aç-ıl-duķda hele bize degülmiş diyüp 

18b/19 

Ǿasker-i islām metrįsde śaķlasalar gelürler anda ķorunup gine gözleri aç-ıl-ur 

21b/02 

biraz āteş çıķar śaç-ıl-ur 47a/03 

bir vechile cürǿet idemeyüp bir ayaķ ķalǾası altından ayr-ıl-madı 31a/08 

ol ŧıpalar yolda yaġmurdan ıssıdan boz-ıl-ur aślā ĥükmi ķalmaz 52b/15 

FH’de; 
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berāber dökilüp ayr-ıl-maz birdür 19a/02 

şįşenüñ içinde eczā āteş olmaz lākin ķuvveti zāǿil olup bir daħı işe yaramaz boz-

ıl-ur 47b/04 

her biri mevcūd oldıġı ĥālde zaĥmet çek-il-mez eshel vechile ĥuśūle gelür 

72a/05 

hāvanuñ kenārına çarpup ķır-ıl-ur 23b/11 

hem ķabuġı āsān śoy-ıl-ur kömürini ķış vaķtinde yaķalar 45b/04 

-(I)n-/-(U)n-: 

ÜG’de; 

murād olınan düşmen ġāfil bul-un-ur 53b/04  

nerd-bān ĥandek aşrı daya-n-mışdur 7a/03  

donanma-i hümāyūn ĥanyaya varup ve bir ŧarafından dola-n-up küffār 56a/03 

Ǿarab eşķıyāsı ķalǾalara ķapa-n-up ĥuccāc-ı müslimįn helāk idüp 11b/06 

hemān teberleriyle kendülerin ķorı-n-urlardı 24a/06 

her ne ķadar ŧop atarsañ śapla-n-ur ķalur 31b/14 

ķral olan rāķoviçse oġlu yarala-n-up esįr oldı 58a/01 

FH’de;  

kāfūrsız terkįb yarım sāǾat ķadar daya-n-up yanması mümtedd olsa 39a/05 

perākende olduķları maĥallerde çoķ egle-n-meyüp pāreleneler 27b/09 

orŧasını açalar taĥta gör-in-e 29b/14   

ol misŧarayı pergideler ki ķımılda-n-maya 55b/08  

zemįne inerken veyāħūd indigi gibi pārele-n-ür 27b/05  

düşmenüñ śıġ-ın-acaķ metrįsi olmadıġından 39b/12 

dānenüñ eŧrāfı śıķıla-n-masında ziyāde diķķat ve ihtimām olına 6b/05 

içinde olan eczā silkele-n-üp ķıġılcım ķıġılcım tehį şįşenüñ içine dökilür 47a/10 

1.3.1.3. Kişi ekleri     
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Çekimli fiillerde hareketi yapan veya olan kişiyi ifade eden ekler şahıs ekleridir. 

Türkçede üç tip şahıs eki vardır.69   

1.3.1.3.1. Birinci tipteki kişi ekleri 

Zamir kökenli kişi ekleridir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, 

öğrenilen geçmiş zaman, istek ve gereklilik çekimlerinde kullanılır. İstek kipinin I. 

teklik kişi çekiminde ikinci tipteki kişi eki, diğer kişilerinde ise birinci tipteki kişi ekleri 

şeklinde kullanılır.  

Eserdeki örnekler şöyledir:  

I. teklik kişi: -(y)Am 

ÜG’de; 

beyān id-em 13b/17   

II. teklik kişi: -sIn/-sIñ/-sUn/-sUñ   

ÜG’de; 

aldıramaz-suñ 4b/09     baśar-suñ 22a/02      itdirde-sün 4a/01 

eyleye-sin 8b/19       olmaya-sın 13b/11     ata-sın 15a/01 

olur-sın 16b/15       çevire-sin 22b/11      aŧar-sın 36a/20 

FH’de; 

ura-suñ 49a/04        eleye-sin 44a/03      ova-sın 44a/05 

süre-sin 44a/09       ide-sin 50a/18 

III. teklik kişi: eksiz 

ÜG’de; 

bilür 3b/11          gelür 7a/11         yürür 13a/11 

urur 17b/15         eylemiş 2a/14        ķonmış 23b/18 

olınmamalıdur 10b/15    olmalı 42a/11        ĥaşlamalı 53b/09 

FH’de; 

                                                                 
69

 Ergin, a.g.e., 1993, s. 268. 
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gelür 74b/18         virilür 26b/12        virür 30b/10 

atılur 34b/05         olınmış 29b/17       olınmalıdur 4b/09 

I. çokluk kişi: -Uz 

ÜG’de; 

esįr olur-uz 15a/08      ħumbara atmış-uz 23a/16  bilür-üz 63b/01 

FH’de; 

ıŧlāķ ider-üz 62a/09     ĥiśśe virmez-üz 62a/11    tesmiye ider-üz 62a/15 

II. çokluk kişi: -sIz 

ÜG’de; 

teslįm ide-siz 30b/07            ĥareketbuyura-sız 33b/04   göndere-siz 8b/16 

ķomaya-sız 40b/14 

III. çokluk kişi: -lAr 

ÜG’de; 

ola-lar 33a/13        dura-lar 33a/08       ala-lar 36b/09 

başlar-lar 37a/05       olmaya-lar 37a/03      ķullanur-lar 42a/06 

dir-ler 48b/01        yüride-ler 48b/02      yürüye-ler 49a/04 

ķullanmış-lar 22a/14     helāk eylemiş-ler 22a/12 

FH’de;  

bulaşdırmaya-lar 32b/13   ķurıda-lar 33a/04      āteş almaz-lar 34b/02 

ķoya-lar 6a/10        bārūt ķor-lar 8b/12     eyleye-ler 4b/08 

ider-ler 8b/10        gevşede-ler 23b/13     idemez-ler 30b/06 

baġlamış-lar 79a/19      tanžįm itmiş-ler 63a/22 

1.3.1.3.2. İkinci tipteki kişi ekleri 

İyelik kökenli olup, görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılan şahıs 

ekleridir. İkinci tip şahıs ekleri içerisinde yer alan çokluk birinci şahıs eki zamir kökenli 



100 

 

değildir. Bu ek geçmiş zaman sıfat-fiilinin ek aktarması yoluyla oluşmuş şeklidir ve 

ekin yapısındaki ünsüzü zamanla çokluk ekinin yerine geçmiştir.70 

Bu ekler, iyelik kaynaklı kişi ekleridir. Görülen geçmiş zaman ve şart 

çekimlerinde kullanılan eklerdir. 

I. teklik kişi: -m 

ÜG’de; 

taǾyįn olınmışdu-m 11b/12  iħtiyār oldu-m 11a/01       aġñatdu-m 11a/04      

virdü-m 8b/06        eyledü-m 9a/16       taśvįr itdü-m 20b/10 

ħalįfe idü-m 23a/07     beyān eylese-m 21a/02    gördü-m 27a/19 

II. teklik kişi: -n/-ñ 

ÜG’de; 

murād iderse-ñ 18b/11    menzil isterse-ñ 52b/21 

FH’de;  

döker ise-n 49a/03 

III. teklik kişi: eksiz 

ÜG’de; 

yaġmasa 4a/14        yer olsa 7a/08        meǿyūs olınsa 12a/07 

eylese 2a/14         eylerse 11b/14       iderse 20b/18 

sebķat eyledi 12b/17     murād idinmedi 14a/14   yüridi 16a/20 

FH’de;  

ķalķmamış olsa 13b/03    endāħte olınsa 39b/17    atılsa 42a/17 

dikilse 54b/06        gelse 65b/07        gitse 66a/19 

icrā eyledi 1b/12       tercüme olındı 43b/06    ķaldı 1b/12  

I. çokluk kişi: -K 

ÜG’de; 
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gördü-k 30a/22       eyledü-k 40a/05       yürütmedü-k 53a/12 

yapdurdu-ķ 58b/03      dögerse-k 32a/15      ŧopraķ sürse-k 32a/14 

FH’de;  

eylese-k 59b/07       eyledü-k 57a/11   

II. çokluk kişi: -ñIz 

Metinlerde örneği yoktur. 

III. çokluk kişi: -lAr 

ÜG’de; 

yürüdse-ler 6b/06      ķarşuladı-lar 32b/12     ķondı-lar 32b/14 

śaķlasa-lar 33a/20       eyledi-ler 5a/04       virdi-ler 5a/16  

FH’de;  

aldı-lar 79b/02        olsa-lar 54b/08       olınsa-lar 62b/08 

eyledi-ler 62a/04   

1.3.1.3.3. Üçüncü tipteki kişi ekleri  

Bu ekler emir ekleridir ve aslında şekil ekleridir. Ancak emirde her şahsın ayrı 

bir eki olduğu için o şekil ekleri aynı zamanda şahıs da ifade eder.71  

I. teklik kişi: -AyIm 

ÜG’de; 

vir-eyim 24b/05   

II. teklik kişi: eksiz 

ÜG’de; 

ķānovā dirler var sen de anı fetĥ eyleye diyüp 25a/20 

nažar olınduķda gör ki pārelendügi 20a/01 

III. teklik kişi: -sUn 
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 Ergin, a.g.e., 1993, s.272. 
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ÜG’de; 

yap-sun 12b/06       ol-sun 5b/02        dur-sun 14a/14 

añlan-sun 20b/10       durma-sun 49a/01      eyle-sün 17a/06 

in-sün 25b/03        vir-sün 25b/04       śalıvir-sün 25b/05 

FH’de;  

ķız-sun 47a/04        alma-sun 47a/16      ol-sun 65b/05 

gelme-sün 25a/03      gir-sün 47a/03       itme-sün 74a/12 

I. çokluk kişi: -(y)AlUm 

ÜG’de; 

id-elüm 15a/09        gid-elüm 24b/19 

II. çokluk kişi: -Uñ 

ÜG’de; 

ur-uñ 25b/03         dur-uñ 44a/20    

FH’de;  

ķoy-uñ 8b/13 

III. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

1.3.1.4. Zaman ekleri 

Her eylemin bir yapılma zamanı, bir de yapanının olması; bir iş, oluş, kılıştan 

söz edebilmek için olmazsa olmaz türünden bir koşuldur. Bu nedenle tüm eylemler 

içinde bir zaman kavramı taşır.72  

1.3.1.4.1.  Görülen geçmiş zaman  

Görülen geçmiş zaman eki -dI/-dU biçimindedir.  

I. teklik kişi: -dIm/-dUm  

                                                                 
72

 Kerime Üstünova, “Türkçede Zaman Kavramı ve İşlenişi”, Dil Bilgisi Sorunları, Kesit Yayınları, 

İstanbul, 2010, s. 42. 
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ÜG’de; 

ol-dum 11a/01        aġñat-dum 11a/04      eyle-düm 25b/02 

gör-düm 59b/04       it-düm 20b/10        vir-düm 8b/06 

II. teklik kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

III. teklik kişi: -dI/-dU 

ÜG’de; 

al-dı 25a/05         aldır-dı 39b/11       atıl-dı 4a/17 

bat-dı 42a/08        bükül-di 7b/07       di-di 55b/08 

FH’de;  

eyle-di 1b/12        ķal-dı 1b/12         ider-di 8b/15 

başla-dı 30a/05       ol-dı 30a/06         atıl-dı 77b/15 

I. çokluk kişi: -dUK 

ÜG’de; 

eyle-dük 40a/05 

FH’de;  

eyle-dük 57a/11 

II. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur.  

III. çokluk kişi: -dIlAr 

ÜG’de;  

bekle-diler 25a/08      çevir-diler 58a/01      çıķar-dılar 25b/14 

dök-diler 32b/13       eyle-diler 27b/10      ķal-dılar 23a/19 

FH’de;  

al-dılar 79b/02        eyle-diler 62a/04   
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Olumsuz biçimler:  

ÜG’de;  

ķal-madı 3b/14        gör-mediler 63a/01     atıl-madı 23a/13 

yüride-mediler 23b/09    bula-madılar 60b/01     işle-medi 17a/05   

1.3.1.4.2. Öğrenilen geçmiş zaman  

Öğrenilen geçmiş zaman eki -mIş biçimindedir.  

I. teklik kişi: -mIşUm 

ÜG’de; 

eyle-mişüm-dür 52a/19    göster-mişüm-dür 51b/14  ol-mışum-dur 22a/16 

ķal-mışum-dur 10a/14 

II. teklik kişi: 

Metinlerde örneği yoktur. 

III. teklik kişi: -mIş 

ÜG’de;  

gösteril-miş-dür 57b/02   ol-mış-dur 62b/01      eyle-miş-dür 60b/01 

gör-miş 31b/20       ķon-mış-dur 39a/05     śaķla-mış 37b/14 

FH’de;  

gösterül-miş-dür 49a/05   git-miş-dür 79a/19     gel-miş 2a/08 

geç-miş 25b/01       yap-mış 45b/16       bul-mış-dur 46a/04 

I. çokluk kişi: -mIşUz 

ÜG’de;  

at-mışuz 23a/16   

III. çokluk kişi: -mIşlAr 

ÜG’de;  

eyle-mişler-dür 50b/16    ķıl-mışlar-dur 30b/21    ķullan-mışlar 22a/14 
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FH’de;  

it-mişler-dür 74a/10     baġla-mışlar 79a/19 

Olumsuz biçimler:   

ÜG’de;  

pārelen-memiş-dür 64a/01  bula-mamışlar-dur 61a/01  añna-mamış-dur 60b/01 

FH’de;  

ķalķ-mamış 13b/03 

1.3.1.4.3. Gelecek zaman 

Eski Anadolu Türkçesinde dört ayrı gelecek zaman şekli mevcuttur.73 

Metinlerde ise gelecek zaman eki olarak sadece -(y)AcAK görülmektedir. 

ÜG’de;  

ir-ecek-dür 44b/01      id-ecek-dür 44b/02 

FH’de;  

ol-acaķ-dur 35a/11      id-eceg-ün 68a/08      ol-acaķ 68a/07 

1.3.1.4.4. Şimdiki zaman  

Şimdiki zaman eki -yor biçimindedir. Bu ekin kaynağı bilindiği üzere yorı- 

fiilidir. Bu fiil, şimdiki zaman için başlangıçta kel-e yorı-r şekliyle kullanılmıştır.74 

Metinlerimizde sadece ÜG’de bir örnek mevcuttur. 

ÜG’de;  

varmı-yor 5a/08 

1.3.1.4.5. Geniş zaman  

Fiilin gösterdiği hareketin her zaman yapıldığını ifade eden bu ekin ünlüsü Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde çoğunlukla dar-yuvarlak, bazen geniş-düz, nadiren de 

dar-düz ünlüdür.75 
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 Gülsevin - Boz, a.g.e, 2004, s.127 
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 Vahit Türk, “Türkçede Şimdiki Zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri”, TDAY, Ankara, 1999, s. 

296. 
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 Şahin, a.g.e., 2003, s. 60. 
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I. teklik kişi: -(V)rAm  

ÜG’de;  

iste-rüm 18b/10 

II. teklik kişi: -(V)rsIn/-(V)rsUñ 

ÜG’de;  

ol-ursın 16b/15       aŧ-arsın 36a/20       var-ırsın 58b/10 

bil-ürsin 59a/02       baś-arsuñ 22a/02   

III. teklik kişi: -(V)r 

ÜG’de; 

aķ-ar 24a/01         at-ar 51a/13         baķ-ar 60a/01 

śaplan-ur 31b/14       śaçıl-ur 47a/03       bil-ür 42a/21 

bit-er 31b/07         işid-ir 7a/04         çıķar-ır 46a/02 

FH’de;  

uç-ar 39a/01         śaç-ar 26b/15        dol-ar 30a/02 

śıķış-ur 30a/03        bulın-ur 66b/10       bozıl-ur 47b/04 

gid-er 48b/19        var-ır 6a/12         vir-ir 43a/14 

I. çokluk kişi: -(V)rVz 

ÜG’de;  

ol-uruz 15a/08        bil-ürüz 63b/01    

FH’de;  

id-erüz 62a/09 

II. çokluk kişi: 

Metinlerde örneği yoktur. 

III. çokluk kişi: -(V)rlAr 

ÜG’de;  
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vur-urlar 36a/21       śan-urlar 15a/05       ol-urlar 18b/19 

ķullan-urlar 6b/05      işid-irler 53a/14       yürüd-irler 6b/11 

FH’de;  

ol-urlar 39b/13        baġla-rlar 52a/17      id-erler 8b/10 

di-rler 62b/11    

Olumsuz biçimler:  

ÜG’de;  

bil-mezler 51a/13      eyle-mez 10b/04      yetiş-mez 19b/03 

añla-maz 21b/11       olın-maz 3b/09       yanaş-mazlar 27a/05 

FH’de;  

git-mez 6b/12        eyle-mez 68b/02      çekil-mez 72a/05 

al-mazlar 34b/02       ol-mazlar 40a/01      ayrıl-maz 19a/02 

1.3.1.5. Kip ekleri 

Metinlerde geçen istek, emir, gereklilik ve dilek-şart kiplerinin örnekleri 

gösterilmiştir. 

1.3.1.5.1. İstek kipi 

Metinlerde istek kipi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi -(y)A biçimindedir.   

I. teklik kişi: -(y)Am   

ÜG’de;  

id-em 13b/13    

II. teklik kişi: -(y)AsIn/-(y)AsUn 

ÜG’de;  

yap-asın 36a/07       at-asın 15a/01        aldır-asın 25a/13 

eyle-yesin 8b/19       id-esin 14a/03        itdird-esün 4a/01 

gözed-esin 51a/16      çıķar-asın 55b/16      daya-yasın 53b/09 
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FH’de;  

ur-asın 49a/03        ov-asın 44a/05       ķat-asın 44a/27 

śıķ-asın 44a/29        yaķ-asın 44b/08       ele-yesin 44a/03 

sür-esin 44a/09       erid-esin 44a/27       id-esin 44a/04 

III. teklik kişi: -(y)A 

ÜG’de; 

atıl-a 23a/14         baķ-a 44a/07        çalış-a 15a/14 

ķaç-a 53b/13         görül-e 42a/11       gid-e 41a/08 

FH’de; 

gel-e 56a/06         urıl-a 6a/16         ŧutuş-a 24b/18 

śoķıl-a 6a/05         ķaķıl-a 31b/17       öril-e 36a/14 

I. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

II. çokluk kişi: -(y)AsIz 

ÜG’de; 

buyur-asız 33b/04      eyle-yesiz 41a/07      id-esiz 30b/07 

gönder-esiz 8b/16 

III. çokluk kişi: -(y)AlAr 

ÜG’de; 

al-alar 36b/09        aldır-alar 4b/02       dur-alar 36a/08  

ķaçır-alar 49a/04       bil-eler 63a/01       işled-eler 39b/03 

FH’de; 

ur-alar 6a/04         ŧut-alar 25a/05       śoķ-alar 47a/07 

kes-eler 45b/03       ör-eler 29a/04        pişir-eler 46b/03 

Olumsuz biçimler:  
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ÜG’de; 

ol-mayasın 25a/02      ķo-mayasız 40b/14     olın-maya 3a/10 

ol-mayalar 37a/06      çekdür-meye 8b/17     çek-meyeler 41b/19 

FH’de; 

olın-maya 4b/13       bulaşdır-mayalar 31a/03   ķarış-maya 6a/07 

it-meyeler 6a/03       eyle-meye 8b/04      gel-meye 33b/01 

1.3.1.5.2. Emir kipi 

Her şahıs için ayrı eklerle yapılan emir kipinin metinlerimizdeki örnekleri:  

I. teklik kişi: -AyIm 

ÜG’de; 

vir-eyim 24b/05   

II. teklik kişi: eksiz 

ÜG’de;  

gör 20a/01 

III. teklik kişi: -sUn 

ÜG’de;  

ol-sun 4a/19         yap-sun 12b/06       añlan-sun 20b/10 

eyle-sün 17a/06       in-sün 25b/03        vir-sün 25b/04 

FH’de; 

ķız-sun 47a/04        gel-sün 39a/16       ol-sun 65b/05 

gir-sün 47a/03 

I. çokluk kişi: -(y)AlUm 

ÜG’de;  

id-elüm 15a/09        gid-elüm 24b/19 

II. çokluk kişi: -(y)in 
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ÜG’de;  

id-in 14b/01          pārele-yin 52a/20 

III. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

Olumsuz biçim:  

ÜG’de;  

gel-mesün 18b/17      bilin-mesün 16a/16     dur-masun 49a/01 

ol-masun 56a/04       al-ma 18b/12 

FH’de; 

al-masun 47a/16       gel-mesün 25a/03      it-mesün 74a/12 

1.3.1.5.3. Gereklilik kipi: 

Gereklilik kipi -mAlI/-mAlU biçimindedir. 

ÜG’de; 

andan daħı ġāfil olınma-malı-dur 10b/15 

her ocaķdan münāsib olanlardan bulun-malı-dur 42a/05 

birķaç ādem bilür ol-malı 42a/11 

bedeni üzerinde kāfirleri ĥaşla-malı ki 53b/09 

bundan daħı ziyādesiyle iĥtirāz eyle-meli 41a/01 

tedbįrleri bilece ol-malu-dur 26a/12 

FH’de; 

ne miķdār bārūt vażǾ olın-malı-dur 4b/09 

bir parmaķ miķdārı ķal-malı-dur 23b/10 

altı yedi biñ ŧoķmaķ urıl-malı-dur 46a/11 

ħumbaracı olanlaruñ maǾlūmı ol-malı-dur 7b/04 
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-mAk isim-fiilinden sonra “gerek” kelimesi getirilerek de yapılır. Ekin gelecek 

zaman bildiren kullanışlarına da rastlanır.76 

ÜG’de;  

muķteżāsınca ol-maķ gerekdür 20b/11 

ne minvāl üzere ķon-maķ gerekdür 22a/10 

aña göre bārūt yoķla-maķ gerekdür 59a/01 

taǾlįm eyle-mek gerekdür 1b/12 

bārūt aĥvālini bil-mek gerekdür 50b/13 

bunları ziyādesiyle gözet-mek gerekdür 51a/04 

Dilek-şart kipine “gerek” kelimesi eklenerek de yapılabilir: 

ÜG’de;  

beyān eyle-sem gerekdür 21a/02 

1.3.1.5.4. Dilek-şart kipi 

Bu kip fiilin ifade ettiği hareketi dilek yoluyla tasarlayan kiptir.77 Metinlerde de 

günümüzdeki gib -sA biçimindedir. 

I. teklik kişi: -sAm 

ÜG’de;  

eyle-sem 21a/02 

II. teklik kişi: -sAñ 

ÜG’de;  

atar-sañ 31b/13       urar-sañ 51a/12       ider-señ 18b/11 

FH’de; 

ur-sañ 49a/04 

III. teklik kişi: -sA 

                                                                 
76

 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, Ankara, 1997, s. 103. 
77

 Şahin, a.g.e., 2003, s. 63. 
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ÜG’de;  

ol-sa 7a/08          aldı-ysa 27b/11       çıķ-sa 52a/11 

eyle-se 2a/14        söyle-se 39b/17       göster-se 39b/19 

FH’de; 

ol-sa 7a/06          atıl-sa 7b/01        olın-sa 39b/17 

dikil-se 54b/06        gel-se 65b/07        git-se 66a/19 

I. çokluk kişi: -sAK 

ÜG’de;  

sür-sek 32a/14    

FH’de; 

eyle-sek 59b/07 

II. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

III. çokluk kişi: -sAlAr 

ÜG’de;  

yürüd-seler 6b/06      śaķla-salar 3a/06 

FH’de; 

ol-salar 54b/08        olın-salar 62b/08 

Olumsuz biçim:  

ÜG’de;  

yaġ-masa 4a/14       ol-masa 24b/16 

1.3.1.6. Birleşik çekim 

Metinlerde birleşik çekim için “i-” fiilinin üzerine görülen geçmiş zaman, 

öğrenilen geçmiş zaman ve dilek-şart biçim birimleri getirilmiştir.    

1.3.1.6.1. Hikaye 
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ÜG’de;  

eylemiş i-di 5a/07      ŧoplar i-di 58b/07      olınur-dı 63a/01 

ararlar-dı 12b/12       atılır-dı 23a/12       yürirler-di 17b/02 

FH’de; 

olınmış i-di 67a/20      ķonmış i-di 23b/18     ider-di 8b/15 

ķalınmaz i-di 61b/08     ider i-di 69b/06       olınmış-dı 76b/03 

1.3.1.6.2. Rivayet 

ÜG’de; 

gelmiş i-miş 8b/20       atar i-miş 14b/22      ister-miş 23b/10 

FH’de; 

nemledürler i-miş 22b/04  

1.3.1.6.3. Şart 

ÜG’de; 

olınur i-se 2b/05       alınur i-se 4a/03       eyler-se 11b/14 

buyurılur i-se 14b/04     ider-se 20b/18       ķoyar i-se 24b/05 

girer-se 35b/13        olınur-sa 9a/13       aldı-y-sa 27b/11 

FH’de; 

olur i-se 6a/08        bulınur i-se 6b/12      gider i-se 7a/07 

atılacaķ i-se 8a/18      diler i-se 13b/18       çıķmaz i-se 24b/09 

olınacaķ i-se 39a/02     gelmiş i-se 39b/09     śıvaşır i-se 44a/09 

1.3.1.7. Ek-fiil 

Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, 

ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde 

de görev alan fiil78 olarak tanımlanmıştır. i- fiili ana yardımcı fiilidir. Fiillerin birleşik 

çekimi, “birleşik çekim” maddesinde örneklendirilmiştir. 

                                                                 
78

 Korkmaz, a.g.e., 2010, s.81. 
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Ek-fiilin olumsuzu: degül  

ÜG’de; 

ķaydında degüldür 3a/16   ŧulumba degüldür 6b/09   iş degüldür 6a/07 

bize degülmiş 18b/19    ādem işi degüldür 10a/15   ķābil degüldür 10a/18 

ķullanduġı degül 13a/07   ŧaş kireç degüldür 31b/10  mümkin degül 7a/09 

FH’de; 

pūşįde degüldür 1b/05    mümkin degüldür 38b/18   berāber degüldür 7b/09 

uyġun degül ise 48b/18     laġım gibi degüldür 68a/14 ĥācet degüldür 67b/08 

Ek-fiilin zarf-fiil biçimi olarak -ken ekinin metinlerden örnekleri:  

ÜG’de; 

metrįsde i-ken 3a/13     ķalǾasında i-ken 15b/21   var i-ken 16a/12 

ķapudan i-ken 18b/06    yoķ i-ken 24a/14  

FH’de; 

sıcaķ i-ken 31a/12      ŧoġrı i-ken 8b/11      dikili i-ken 9a/06 

Metinlerdeki isimlerle birlikte kullanılan ek-fiil örnekleri: 

Ek-fiilin geniş zamanı: 

Metinlerde ek-fiilin geniş zaman kişi ekleri:  

I. teklik kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

II. teklik kişi: +sIn 

ÜG’de; 

sen-sin 56a/13 

III. teklik kişi: eksiz/+dIr/+dUr 

ÜG’de; 

yoķ 27b/19         var 4b/12          yoķ-dur 13b/11 
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bu-dur 28a/01        çoķ-dur 31b/19       kez-dir 3a/12 

lāzım-dur 4a/07       ķolı-dur 5a/10        eyü-dür 7a/12 

FH’de; 

yoķ 47a/01         var 21a/10         yoķ-dur 23a/03 

bu-dur 43a/19        çoķ-dur 39a/03       taĥta-dur 54a/03 

köşe-dür 54b/05       derece-dür 54b/12      şekli-dür 62a/06 

I. çokluk kişi: 

Metinlerde örneği yoktur. 

II. çokluk kişi:  

Metinlerde örneği yoktur. 

III. çokluk kişi: +lArdUr/ 

ÜG’de; 

devr idilüp sürülen ŧopraķ bun-lardur 45b/04 

bunlar ŧaş yıġın-lardur 66a/02 

küffāruñ ziyāde śaķladuġı şey-lerdür 14b/23 

küffārı ķahr helāk eylecek tedbįrlerdür tedbįr-lerdür 27a/10 

FH’de; 

envāǾ-ı çapları bālāda taĥrįr olınan-lardur 5b/13 

ķırmızı ħalķalar üstübiden yapılan ŧop-lardur 42b/06 

zįrde kāse ölçek ile vezn olınan terkįb-lerdür 22b/07 

france kitābından tercüme olınan vezin-lerdür 44b/14      

Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı: 

ÜG’de; 

ĥįle-i fāsidesi i-di 1b/10   ser-Ǿasker i-di 3b/02        yeñiçeri aġası i-di 3b/03 

bayram giçesi i-di 3b/13   var i-di 18b/02       ķapudanı i-di 18b/01 
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FH’de; 

on beş i-di 66b/02      var i-di 79a/18   

Ek-fiilin öğrenilen geçmiş zamanı: 

ÜG’de; 

ħumbaracı i-miş 14b/21   fransız i-miş 17b/21     böyle i-miş 24b/09 

degül i-miş 31a/13      ħalįl paşa i-miş 55b/10 

FH’de; 

on altı źirāǾ i-miş 57b/02   otuz beş i-miş 59b/21 

Ek-fiilin şartı: 

ÜG’de; 

yoħ-sa 21b/13        yoķ-sa 27b/19        gerek i-se 19a/01 

var i-se 36a/21        ĥaķįr i-se 22a/15      münāsib i-se 25b/03 

FH’de; 

yoħ-sa 68a/17        vasaŧ i-se 4b/14       ķarįb i-se 4b/15 

yaķın i-se 6a/16       alçaķ i-se 12b/06      āteşlü i-se 24b/07 

1.3.1.8. Birleşik fiiller 

Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilerinin 

birleşmesinden veya birer sıfat-fiil ya da zarf-fiil ekleriyle birbirine bağlanmış iki ayrı 

fiil şeklinin anlamca kaynaşmasından oluşmuş fiil türü79 olarak tanımlanır. Birleşik 

fiiller isim+fiil dizilişinde olanlar ve fiil+fiil dizilişinde olanlar olarak ikiye ayrılabilir.  

1.3.1.8.1. İsim+fiil dizilişinde olanlar 

Daha çok yabancı kaynaklı isim soylu kelimelerle kullanılıp ismin anlamıyla 

yüklü fiiller oluştururlar.80 Metinlerde asıl yardımcı fiiller “eyle-, it-, ol- ve ķıl-” 

fiileridir.  

eyle-: 

                                                                 
79

 Korkmaz, a.g.e., 2010, s. 46. 
80

 Şahin, a.g.e., s. 66. 
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ÜG’de; 

iśābet eyle-mişdür 31a/14       muǾāmele eyle-ye 31a/20  

mužaffer eyle-ye 31b/02        laġım eyle-mek 31b/08 

iśābet eyle-mez 32a/01         muvāfıķ eyle-ye 37a/22 

fetĥ eyle-di 38a/13           ĥareket eyle-ye 38b/03 

FH’de; 

imtizāc eyle-dükde 27b/18       ķalafāt eyle-yeler 29a/07 

iķtiżā eyle-dükde 29b/08        vażǾ eyle-yeler 29b/10 

tertįb eyle-digimüzden 30a/06     rūşen eyle-dükde 30b/03 

bulamaç eyle-yeler 32b/07       ĥāśıl eyle-dükde 36b/16 

it-: 

ÜG’de; 

devįr it-direler 38b/21         saǾy it-dirdesün 4a/01 

taĥśįl id-er 2a/15            mübāşeret id-erler 3a/07 

peydā id-erler 6a/14          murād id-erseñ 18b/11 

tedārikler id-üp 18b/13         muĥāfaža id-üp 21a/21 

murād id-inmedi 14a/16        tedārik it-mekde 12b/05 

taśvįr it-düm 20b/10          muĥāfaža id-e 21a/22 

icrā it-dürürler 20b/20         ĥareket it-mek 65a/02 

FH’de; 

beyān id-er 3a/07           iķtiżā id-en 7b/15 

đarb-ı şedįd id-er 7a/12         taŧbįķ id-erek 7b/18 

temyįz id-erler 8b/08          istiǾmāl id-erdi 8b/15 

āteş id-e 24b/06            ħalķ it-mek 1b/11 

taǾlįm it-mesiyle 2a/10         tertįb it-mişlerdür 3b/16 
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tecāvüz it-dükce 4a/16         ĥāśıl it-direler 23a/04 

çuķur it-meyeler 30a/01        ihtimām it-mek 30a/16 

ol-: 

ÜG’de; 

ġāfil ol-ınmaya 65a/02         nemnāk ol-ur 65a/02 

mužaffer ol-ınmaķ 1b/04        taśvįr ol-ınmışdur 1b/06 

ĥįle-i fāsideleri ol-ınmaġıla 1b/08    taĥrįr ol-ınup 1b/09 

sebeb-i mevcūdat ol-an 2a/02      mužaffer ol-ınmaķ 2a/08 

taśvįr ol-ınan 2a/10          düşmen ol-an 2b/01 

maǾlūm-ı saǾādetleri ol-ınduķda 2a/19 ihmāl olınmaya 3a/10 

vāķiǾ ol-mışdur 3a/14         ķādir olduġım 3a/18 

aħşām ol-masa 31a/04         lāzım ol-acaķ 31b/16 

FH’de; 

mülāĥaža ol-ındıġı 30a/18       taĥrįr ol-ınan 30a/19 

müşāhede ol-ınup 30b/04        baǾįd ol-ınur 30b/05 

perįşān ol-malarına 30b/09       şeklinde ol-an 31a/01 

saĥķ ol-mamış 31a/10         murād ol-ınduķda 30b/13 

yuvarlaķ ol-acaķ 31a/13        tamām ol-duķda 31a/15 

ince ol-a 31a/11            taǾbįr ol-ınandur 32b/10 

saĥķ ol-ınmamış 33a/05        nümāyān olmışdur 7b/02 

devr ol-ınaraķ 46a/18         āteş ol-up 46b/06 

ķıl: 

ÜG’de; 

duǾālar idüp ķıl-mışlardur 30b/21 

FH’de; 
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ŝebt-i silk-i suŧūr ķıl-ınmışdur 3a/06   inhifāz ķıl-ınur 18a/02 

iħtiyār-ı cüzǿį śāĥibi ķıl-up 1b/10    Ǿālem-i esbāb ķıl-up 1b/06 

Asıl yardımcı fiil olmadığı hâlde yardımcı fiil görevindeki fiil örnekleri: 

ÜG’de; 

içine al-up 40b/15           nādir ķal-dı 12a/15 

deñize açıl-duķda 18b/20        göz açdır-mayup 24b/21 

Ǿāciz ķal-dılar 23a/19         suǿāl buyur-ılur 14b/03 

üstādlardan gör-üp 15a/23       zeǾāmetin vir-diler 5a/16 

śūret göster-mişümdür 20a/13     metrįs alın-up 23b/06 

āteş düş-üp 9b/15           ardına düş-üp 10b/20 

muĥāśarada bulun-up 15a/14      suǿāl buyurıl-ur 17b/20 

vücūda getür-mege 12b/08       metrįs aldır-maġa 24b/22 

zaĥmet çek-meye 13b/16        nām çıķ-ar 18b/12 

iĥsānı kes-e 38b/05          ādem śalıvir-medi 41a/16 

ayaķ daya-yup 44a/19         ŧaġdan aş-up 56b/10 

yüz çevir-mezler 23a/03        zevāli gel-miş 8b/20 

ġażaba gel-mekle 18b/04        ķılıçdan geç-di 11b/09 

FH’de; 

āteş al-up 26a/17            lamba açıl-up 79a/21 

yuķarı ķaldırıl-up 37b/02        iǾtibār buyurıl-up 4a/01 

revā görül-meyüp 2a/01        menzil viril-e 7a/11 

āteş viril-e 8a/19            perįşānlıķ virecek 26b/19 

metrįsler alın-up 39b/14        zemįne düş-digi 27b/12 

gevşek bul-ur 6b/08          nižāmını bul-up 7b/18 

iǾtibār buyurıl-up 4a/01        āteş al-dıġı 26a/14 
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zaĥmet çekil-mez 72a/05        Ǿalev çıķ-maya 44b/07 

diķķat iste-r 79a/08          rāst gel-ür 20b/10 

rāst gel-ince 8a/06     

1.3.1.8.2. Fiil+fiil dizilişinde olanlar 

Tasvir fiilleri de denen bu birleşik fiiller, fiillerin gerundium şekillerine hususi 

fiiller eklemek sûretiyle yapılır.81 Tasvirî fiiller, fiillerin -A, -I ve -U almış zarf-fiil 

biçimlerine belli başlı fiiller (gör-, gel-, ķo-, ķoy-, ķal-, vir-, bil-, yaz-) eklenerek 

oluşturulur. 

Burada asıl manasını kaybetmiş olan yardımcı fiil, birinci unsurun gösterdiği 

hareketin tarzını ifade etmektedir.82  

Metinlerdeki fiil+fiil dizilişini, “süreklilik, tezlik, yeterlilik, yaklaşma” bildiren 

fiiler başlıkları altında incelenmiştir. 

Süreklilik bildirenler: 

Metinlerde fiillerin zarf-fiil biçimine “gel-, ķoy-” yardımcı fiilleri getirilerek 

yapılmıştır. 

ÜG’de; 

alıķoy-up 30b/15     

FH’de; 

ola gel-miş 2a/08    

Tezlik bildirenler: 

Metinlerde fiillerin zarf-fiil biçimine “vir-“ yardımcı fiili getirilerek yapılmıştır. 

ÜG’de; 

śalıvir-sün 25b/05 

Yeterlilik bildirenler: 

Metinlerde fiillerin zarf-fiil biçimine “bil-“ yardımcı fiili getirilerek yapılmıştır.  

                                                                 
81

 Timurtaş, 2005, s. 160. 
82 İsmet Cemiloğlu, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi , TDK 

Yayınları, Ankara, 1994, s.29. 
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ÜG’de; 

dayanabil-ür 25a/02 

FH’de; 

ŧaķabil-ür 47a/16 

Metinlerde süreklilik bildiren tasvirî fiilin olumsuz biçimi görülmez. Tezlik 

bildiren tasvirî fiilin olumsuz biçimi ise sadece bir örnekte görülmektedir.  

ÜG’de; 

śalıvir-medi 41a/16    

Yeterlilik bildiren fiilin olumsuzunda -A zarf-fiili görülmektedir. 

ÜG’de; 

gid-emez 19b/12       aldır-amazsuñ 4b/09     dayay-amazsın 27a/18 

id-emezsin 50b/20 

FH’de; 

al-amazlar 27b/14      id-emez 54b/13       gör-emezler 40a/02 

1.3.2. Bağlantı kurucu ekler 

1.3.2.1. İyelik ekleri  

İsmin karşıladığı nesnenin bir kişiye veya bir nesneye ait olduğunu bildiren 

eklerdir. Bir nesnenin başka bir nesnenin malı olduğunu ifade eder.83 Dolayısıyla iyelik 

ekleri bir nesnenin hangi kişiye ait olduğunu ve o kişilerin sahipliğini gösteren 

eklerdir.84 Eski Anadolu Türkçesindeki iyelik ekleri Türkiye Türkçesindeki şekillerden 

sadece bazı küçük fonetik değişiklikler dolayısıyla farklıdır.85 

Metinlerde geçen iyelik eki almış kelime örnekleri: 

I. teklik kişi: +(U)m / +(I)m:  

ÜG’de; 

                                                                 
83

 Ergin, a.g.e., 1993, s. 210.  
84

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara, 2003, s. 259. 
85

 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, Ankara, 2007, s. 12. 
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ķānūn-um 5b/02       pādişāh-um 18b/10     ķapudan-um 18b/22 

ser-Ǿasker-üm 18b/22    murād-um 56a/14      peder-üm 6b/16 

peder-im 56a/06       yüreg-im 3a/17 

FH’de; 

ĥażırlıġ-um 3a/02      peder-üm 2b/07 

II. teklik kişi: +(U)ñ:  

ÜG’de; 

baş-uñ 56a/15        murād-uñ 55b/14 

III. teklik kişi: +(s)I / +U;  

ÜG’de; 

rāķoviçse oġl+ı dimekle maǾrūf bögr+ü+nden urulup başuñ keserken 32b/16 

sįdvār ķalǾa+sı+nuñ gölin çiyt ve yapaġı ile doldurup 38a/11 

Ǿasker-i islām ordu+sı ķonduķda cemįǾ eŧrāfın ĥandek idüp 37b/20 

bir küçük oŧaķ ķurup ve geçüp orta+sı+nda otura 38b/01 

bir ādemüñ üzerine gelse bir damla+sı söyünmek iĥtimāli yoķdur 48b/01 

bu ĥaķįre şām vālįsi kürd bayrāmoġlı Ǿarabistān çöl+ü+nde uzaķ menzilde 

52b/23 

edrene ķurb+u+nda babaeskisi zeǾāmetin virdiler 28a/19 

FH’de; 

mübāşeret olınan maĥalden ķalǾa dįvār+ı+na varınca ķaç źirāǾdur 68a/04 

śu ŧoñar ise kemālini bulmışdur ķazġanuñ alt+ı+ndan āteşini alup başķa ķab 

içine boşaldalar 46a/04 

bārūt şįşenüñ iç+i+nde devr olınaraķ çalķana çalķana hem müdevver olup śıķışur 

46a/18 

ot yanar iken fişeng śuyuñ dib+i+ne gider aķ ot yanar 53a/12 

baǾdehu ķafesüñ yuķarı ŧās+ı+na 27a/16 
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el ħumbara+sı ķadar ŧop ola 28a/01 

küçük ħumbara dāne+si vażǾ olınur 28a/13 

I. çokluk kişi: +(U)mUz / +(I)mIz;  

ÜG’de; 

bį-ĥadd olan cürmü+müz+i Ǿafv idüp luŧf ve keremiyle muǾāmele eyleye 31a/20 

efendileri+müz+in maǾlūm-ı saǾādetleri olduķda tedbįri+müz+i taķdįre muvāfıķ 

eyleyüp 3a/19 

ceng eşyāların yapar idük ancaķ kimse ara+mız+a girmez idi 18a/16 

FH’de; 

yaśdıġı düz tertįb eyledigi+müz+den berü 30a/06 

Ǿan-aśl fenni+miz+üñ rabŧiyyet üzere 68b/08 

II. çokluk kişi: +(U)ñUz / +(I)ñIz;  

ÜG’de; 

cevāb eydür ki cümle+ñiz+e verem vardur 14b/20 

III. çokluk kişi: +lArI;  

ÜG’de; 

küffāra virüp sāǿir cezā+ları+ndan śoñra 15a/10 

her ŧulumbaya ķol+ları+na ikişer üçer ādem yürüdüler 17b/10 

erbābıñı buldurup ĥüküm+leri+ni icrā eylemege 20b/05 

anda ķorunup gine göz+leri açılur 21b/02 

FH’de; 

kereminden ķul+ları+nı daħı iħtiyār-ı cüzǿį śāĥibi ķılup 1b/09 

dirseklemenüñ aralıķ+ları evvelki gibi dolup 74b/18 

alt ve yan+ları+na yapaġı vażǾ olına 73b/16 

tamām hedefe delik+leri+nden müşāhede eyledükde 55b/09 
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III. kişi iyelik eki almış bazı kelimelerde ek aşınır ve işlerliğini kaybeder. 

Böylece kelime kalıplaşarak taban hâline gelir.86 Bunlara bir daha III. kişi iyelik eki 

getirilmesi sûretiyle  oluşan duruma “iyelik eki yığılması” denir. Metinlerden bazı 

örnekler: 

ÜG’de; 

ħumbaracıbaşı+sı 17b/21   beglerbegi+si 25b/23 

FH’de; 

biri+si 30a/19        ŧobcıbaşı+sı 44b/12     baǾżı+sı 62a/17 

1.3.2.2. Tamlayan eki 

Tamlayan eki +(n)Uñ biçimindedir. Metinlerden örnekler: 

ÜG’de; 

ocaġı+nuñ 29a/11      bu+nuñ 30a/15       donanma+nuñ 31a/07 

sürme+nüñ 37b/01      düşmenüñ 51b/12      kendi+nüñ 3b/10 

şeyler+üñ 22a/19       kāġıd+uñ 44a/01      ŧaġ+uñ 52b/01 

FH’de; 

hāvan+uñ 4a/13       ŧopraġ+uñ 6a/08      ķurına+nuñ 18b/18 

doldırma+nuñ 13b/14    bu+nuñ 14a/06       derece+nüñ 17a/08 

için+üñ 25a/16        gömleg+üñ 29b/02     sepet+üñ 30a/07 

1.4. Kategori Ekleri 

Eklendiklerinde sözlüksel anlam değişikliklerine sebep olmayan sadece sınırlı 

değişik özellikler katan eklerdir. 

1.4.1. Çokluk kategorisi 

Metinlerde çokluk eki +lAr biçimindedir. 

ÜG’de; 

ŧıpa+lar 52b/14       ŧaş+lar 56b/19       Ǿaraba+lar 52b/12 

                                                                 
86 Gülsevin, a.g.e., 2007, s.16. 
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kįse+ler 61a/02       beg+ler 10a/21       siper+ler 16a/06 

FH’de; 

ŧıpa+lar 35a/07        noķŧa+lar 35a/11      ŧop+lar 42a/04 

zāviye+ler 58a/17      direk+ler 73a/18      köşe+ler 79b/01 

Metinlerde Eski Türkçede kullanılan +z çokluk ekinin sadece bir örneği vardır.  

ÜG’de; 

göz 24b/21 

FH’de; 

göz 43b/12 

1.4.2. Küçültme/sevimlilik kategorisi 

+CIK/CUK; 

FH’de; 

noķŧa+cıķ 56a/08      ufa(k)+cıķ 31b/15      yükse(k)+cik 74a/02 

+cek; 

FH’de; 

büyü(k)+cek 18a/05 

1.4.3. Sıralama sayı kategorisi 

+(I)ncI/+(U)ncI; 

ÜG’de; 

iki+nci 23b/18        üç+inci 15a/20       dörd+ünci 23b/06 

beş+inci 11a/21       ķırķ+ıncı 9b/04 

FH’de; 

iki+nci 55a/17        üç+inci 77a/04       beş+inci 66b/03 

ķırķ+ıncı 2a/08       dörd+inci 13b/11 

1.4.4. Üleştirme sayı kategorisi 
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+Ar; 

ÜG’de; 

bir+er 22a/14        üç+er 22b/18 

FH’de; 

bir+er 77b/18        üç+er 26b/05 

1.4.5. Olumsuzluk kategorisi 

Olumsuzluk eki –mA ekidir. 

ÜG’de; 

ķal-ma-dı 23a/13       atıl-ma-dı 23a/13      ur-ma-yup 24a/22 

çek-me-ye 26b/20      yürü-me-dükçe 27a/17    bil-me-yüp 25b/10  

FH’de; 

ķon-ma-dıġı 30a/14     bulaşdır-ma-yalar 31a/03   çıķ-ma-ya 28b/12 

gel-me-ye 33b/01      et-me-yüp 42a/18      ir-me-ye 47b/07 

Geniş zamanın olumsuzu yapılacağı zaman ise -mAz eki kullanılır. 

ÜG’de; 

olın-maz 22b/21       bil-mezler 27a/13      eyle-mez 32a/01 

FH’de; 

ala-mazlar 30b/05      git-mez 32a/06       göre-mezler 40a/02 

1.4.6. Nitelik dereceleyici kategorisi 

Nitelik dereceleyici ek +cA ekidir: 

ÜG’de; 

yadurduġın zamānda ziyāde+ce büyük sikkeler 51a/09 

bu el-veledu sırru ebįhį muķteżāsın+ca olmaķ gerekdür 20b/11 

fetĥ idüp ŧābūr ardın+ca gidüp 25a/14 

FH’de; 
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vech üzere ġāyet düz+ce ve bir iki parmaķ ķalın+ca taĥtadan olmalıdur 53b/06 

bārūtuñ üzerine degirmi+ce bir pārça kiçe ķoyalar 6a/06 

ķutu ŧopraġa ķuvvetlü+ce otuz beş ķırķ ŧomār uralar 6a/11 

ķalan maĥallerine daħı ķoyu+ca bulamaç ile ķalafāt olınup 33a/11 

1.4.7. Soru kategorisi 

Soru kategorisi eki mI ekidir ve daima düzdür, bu sebeple uyuma bağlı değildir. 

ÜG’de; 

yürüyişle mi 26a/05     sürmegile mi 26a/04     keferesinden mi 27b/06 

var mı 16a/15        yoķ mı 16a/16 

1.5. Sıfat 

1.5.1. Niteleme sıfatları 

ÜG’de; 

dürlü dürlü ĥįlelerden 4b/08      güzel tedbįrdür 41a/18 

ķara cehennem 55b/09         büyük ħumbara 64a/03 

küçük ħumbara 61a/02         eyü ceng 61a/02 

ufaķ ŧaşlar 56b/19            ulu ŧaġ 19b/10  

başıboş ādem 37a/09          çengelli pāçavra 66b/03 

Ǿažįm tedbįr 42a/15          yaśśı metrįsde 25a/02 

FH’de; 

dürlü dürlü śanāyiǾ-i müfįde 4a/09  büyücek ŧaş 36b/08 

metįn ve müstaĥkem olmaġıla 69a/18  ķara aġaç 73b/02 

büyük zāviyeye 54b/10  küçük ħumbara 28a/12 

ufaķ moloz 18a/06 boş maĥallere 75a/04  

dilli pergār 21a/03  Ǿažįm temāşā 51a/09 

tehį şįşenüñ 47a/10 degirmi aġaç 30a/12 
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1.5.2. Belirtme sıfatları 

1.5.2.1. İşaret sıfatları 

ÜG’de; 

bu tedbįri 27b/20            şu mertebe 38b/04 

o ecelden 42a/22            ol ŧarafa 51a/02 

işbu sene-i mübārekde 24a/06     beri ŧarafından 31b/14 

şu arada 25a/19            böyle ĥįleye 3a/12 

FH’de; 

bu eczā 42b/15             şol mertebe 44a/04 

ol ŧarafa 6b/09             işbu mecellede 3a/05 

ķarşuki sāķuñ 21a/05 

1.5.2.2. Sayı sıfatları 

İsimleri sayı yoluyla belirten kelimelerdir. Türkiye Türkçesinde sayıların bugün 

kullandığımız şekilleri, Eski Anadolu Türkçesine dayanmaktadır.87 

1.5.2.2.1. Asıl sayı sıfatları 

ÜG’de; 

bir ayaķ 4a/02             iki tekerlek 6b/10 

üç ħumbaracıbaşı 5a/14        dört pāre 15a/10 

beş gün 8b/21              altı gözlü 65b/01 

yedi aĥvāl 27b/21           sekiz arşun 48b/01 

ŧoķuz senedür 10a/11          on serdengeçdi 6b/11 

yigirmi vaķıyye 16b/19         otuz fuçı 51a/22 

ķırķ sene 55b/02            elli fuçı ħumbarası 6b/01 

altmış fuçı 13a/16           seksen Ǿaraba 28b/04 

                                                                 
87 Zeki Kaymaz, “Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları”, TDAY Belleten, TDK 

Yayınları, Ankara, 1991, s. 10.   
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yetmiş seksen biñ miķdārı küffār 16a/14   ŧoķsan ĥesābıñda 50b/17 

beş yüz ħumbara 51a/22          yigirmi bir biñ aķçe 5a/15 

FH’de; 

bir misŧara taĥtası 60b/07          iki misŧaranuñ 61a/12 

üç dāne 31a/17               dört tekerlekli 13b/15 

beş hāvan 14b/01             altı parmaķ 26a/08 

yedi ħazįneye 68b/06            sekiz ķanŧār 71b/10 

ŧoķuz dirheme 4b/18            on derece 21b/07 

yigirmi defǾa 23a/11            otuz ķat 52a/13 

elli dereceden 7a/06            altmış senesinde 7a/16 

yetmiş senesinden 3b/17          ŧoķsan dereceyi 13b/12 

biñ beş yüz seksen sekiz senesinde 3b/01  beş yüz ādem 18a/03 

biñ altı yüz dört senesinde 3b/11      üç biñ ŧoķmaķ 49a/03 

1.5.2.2.2. Sıra sayı sıfatları 

ÜG’de; 

ikinci yol 8a/11            üçinci yol 8a/12 

dördünci metrįsde 23b/06       beşinci şehrübān ķalǾası 11a/21 

yedinci günde 4a/17          ķırķıncı günde 9b/04 

FH’de; 

birinci laġımuñ 77a/05         ikinci dāǿirenüñ 78a/02 

üçinci ħazįnenüñ 77a/04        ķırķ dördinci dereceye 13b/11 

on beşinci dereceyi 66b/03       ķırķıncı sālinde 2a/08 

1.5.2.2.3. Üleştirme sayı sıfatları 

ÜG’de; 

birer maĥalde 22a/14          ikişer ķat 36a/06 
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ikişer üçer bayraķ 22b/18        üçer beşer yeñiçeriler 41a/05 

üçer dörder el ħumbaraları 27a/07   yigirmişer nefer 5b/07 

beşer onar tüfengler 17a/23       onar on beşer yeñiçeriler 17b/10 

FH’de; 

birer ķat 26a/07            ikişer parmaķ 18a/06 

üçer dirhemden 4b/15         üçer dörder parmaķ 26b/05 

dörder beşer parmaķ 26b/04      altışar dirhemden 4b/14 

on sekizer yigirmişer ŧomār 6a/16 

1.5.2.3. Belirsizlik sıfatları  

ÜG’de; 

bir żarar iśābet eylemeye 21a/05 

birķaç ĥįle ögrenmiş 13b/06 

baǾżı şeyler tedbįr idüp 22a/13 

çoķ ĥāl vardur 23a/03 

her işleri āsān eyleye 28a/02 

niçe zeǾāmetin 28a/17 

niçe niçe Ǿāķıl dānā olan umūr-dįdeler 2a/17 

niçe niçe fetiĥler 3a/21 

her bir ķalǾaların fetĥinde 30a/21 

hįçbir ķalǾada 14b/01 

bütün āteşleri gösterür 52a/06 

her bārūt 59a/01 

biraz ādem ħarc oldı 7b/06 

az zamānda 30a/08 

FH’de; 
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bārūt ve ŧopraķ bir günde birķaç dürlü ŧabįǾat ĥāśıl eyledükde 7b/12 

birķaç ķat bezden ķum 38b/09 

baǾżı köşelerinden ĥāśıl olan 75a/03 

çoķ düşmen Ǿaskerini helāk idecegi 77b/11 

her çapuñ berāberinde taĥrįr olınmış 21a/01 

başķa erbābı olan baǾżı tercümānlar 2b/15  

başķa ķab içine 46a/05  

bir başķa ħaŧŧ-ı müstaķįmüñ 63b/01  

niçe memāliküñ fetĥi 2a/03 

her bir ādeme birer dāne virilür 26b/12 

hįçbir ŧarafdan 24b/01 

bütün dāǿirede olan 69a/13 

her ŧarafını 69a/17 

az derece 7a/14 

1.5.2.4. Soru sıfatları 

ÜG’de; 

ķanġı ķalǾa olursa 44a/16 

ne mertebe ķuvvetdedür 51a/05 

her ne ķadar menzil isterseñ gider 52b/21 

FH’de; 

ķanġı çapa rāst gelür 20b/13 

her ne dereceden ne miķdār menzile gider 65b/03 

ne ķadar menzile gider 7a/07 

1.6. Zamir 

1.6.1. Kişi zamirleri 
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Metinlerden FH’de kişi zamiri yoktur. ÜG’de geçen kişi zamirlerinden örnekler: 

I. teklik kişi: 

ÜG’de; ben 9b/19, benüm 42a/23 

II. teklik kişi: 

ÜG’de; sen 25a/20, saña 49a/04, senden 18b/10 

III. teklik kişi: 

ÜG’de; ol 30a/18, aña 5b/15, anuñ 15a/19, anı 27b/07 

I. çokluk kişi: 

ÜG’de; biz 58a/01, bize 18b/19, bizde 25a/23, bizden 331b/14, bizler 42a/06, 

bizüm 42a/15 

II. çokluk kişi: 

ÜG’de; siz 44a/20, size 44a/20 

III. çokluk kişi: 

ÜG’de; anlar 10a/23, anları 41a/08, anlardan 37a/03, anlaruñ 41a/07  

1.6.2. İşaret zamirleri 

ÜG’de; 

vāķiǾ olmadı bu daħı güzel tedbįrdür 41a/17 

bu ŧulumbayı bizüm ħumbaracılarımuz ķullanduġı budur 47a/02 

ķalǾa-i mezbūruñ fetĥi ve hem bunda olan ħumbaracılara taǾlįm eylesün 30b/03 

imdi bundan naśįĥat ħumbaracı olanlara 15a/12 

imdi bunı įrād eylemeden murād 16b/08 

ķamāniçe ķalǾasıñda ve buña muǾādil ķalǾalarda 5b/11 

bunuñ daħı ismi var cismi yoķ ķabįlesidür 12a/12 

bunlar cümlesi ĥarbelerdür 49a/01 

bunları ziyādesiyle gözetmek gerekdür 51a/04 
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şimdi bunlaruñ ismi var cismi yoķ ķabįlesidür 51a/20 

orada śıçan yolı aġaları lāzımındandur 31b/19 

fetĥ olınmasına murād idinmedi ol bir ġarįb śūretdür 14a/16 

tedārik lāzımdur ki aña göre tedārik üzere olalar 2b/15 

įrād olınmışdur andan daħı ġāfil olınmamalıdur 10b/14 

metrįsde śaķlasalar gelürler anda ķorunup gine gözleri açılur 21b/02 

sen de anı fetĥ eyleye diyüp 25a/20 

o da bir büyük gerekli śanǾatdur 25a/09 

FH’de; 

bu daħı zemįn terāzüsinüñ cedveli şeklidür 9a/02 

ŧop ile atılan āteş güllesi budur 43a/19 

vażǾ olınup atılduķda bundan aķdem sepet ħumbaraları atılması faślında taĥrįr 

olındıġı minvāl üzere 33a/17 

bunı daħı hāvanuñ aġzı kenārına vażǾ olınup 12a/13 

buña daħı ibtidā üstübi kettānı muşammaǾ idüp 42a/18 

bunuñ ķalıbı śarılur ve bir cānibi śaġ baġlanur ve muĥkem dögilür 51a/05 

bunlar ve gerek pāçavralar mevcūd bulınması ġāyet münāsibdür 27b/14 

bunları ķazġanda eridüp pāçavraları ve gerek üstübi içine baŧırup 40b/03 

ol daħı tamām eriyüp imtizāc eyledükde 32b/06 

muķaddime-i ŝānį noķŧa aña dirler 54b/01 

ĥıfž eyleyeler andan se-pāyı ķaldırup nişān-ı medāra daħı taĥrįr olınan ķāǾide 

55b/11 

boş ķala ve anı ŧopraķ ile dāǿiren-mādār hem-vār śıķılana 18a/06 

1.6.3. Belirsizlik zamirleri 

ÜG’de; 

biri beyt-i cibrįl ķalǾası biri yābad ķalǾası idi 9b/07 
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kimin selef üstādlaruñ įcād eyledükleri ālāt-ı ĥarb ķıtāl olup 50b/05 

niçe taśnįfātların kimini üstādlardan görüp 50b/04 

allāhu teǾālā cümlemüze ħayr vire 53a/15 

düşmen arasında her biri yirde pārelenür 63a/01 

her birinüñ uzun śaplu teberleri var idi 24a/04 

her birine birer serdengeçdi ve yeniçeri girüp 48b/02 

baǾżılarını lüzūmı olduķda istiǾmāl olınup 15b/13 

fetĥi içün olduġını kimseye bildürmeyüp 55b/23 

kimsenüñ tedbįrine muĥtāç olınmadı 14a/23 

vücūda getürmege ādem nādirdür kimseden suǿāl eylemezler 15a/04 

ŧoķsan ĥesābından terāzü kimsede yoķdur bu ĥaķįr įcād eyledüm ve kimse de bu 

śanǾatı bilmezler 60a/01 

FH’de; 

ve kimi daħı ufaķ olup vażǾ olınacaķ 50a/13 

biri on beş ve biri yigirmi bir derecedür 21b/05 

birisi daħı ayaķlu terāzüdür 12a/14 

ķırķar ŧomārdan cümlesi yüz altmış ŧomāra varır 6a/12 

falyaları cümlesinüñ yuķaru ola 28b/05 

źikr olınan terkįblerüñ her biri bir üstāduñ eŝeri olup 24a/16 

işbu eczālaruñ her birini başķa başķa muĥkem saĥķ idüp 44a/02 

ol zāviyenüñ her birine ķāǿime dirler 54b/08 

sāǿir derecelerin her birinden atılmaķ lazım gelse 65b/06 

aķ ot başķa ķara ot başķa iki dürlü eczā yapıla 52b/15 

endāħte olındıġı ĥālde baǾżılarını göremezler 40a/02 

baǾżısı yüksek ve baǾżısı alçaķ olmayup 62a/17 
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kimesnelerüñ fenn-i ħumbara ve śanāyiǾ-i keŝįr[e]de mahāret-i tāmmları 

olmaġıla 4a/03 

bir kimesne falyada śoķılı olan timur igneyi durmayup 6a/14 

kimi daħı ufaķ olup vażǾ olınacaķ 6a/13 

1.6.4. Soru zamirleri 

ÜG’de; 

mümkini her ne ise maĥallinde maķdūruñ śarf idüp metrįsde 26a/05 

ķalǾa dįvārı her ne olursa olsun ħumbara ile atılur 52a/14 

ġayrı tedārik ne lāzımdur bilür 52b/16 

maǾlūm olınur śanǾat nedür taĥrįr ve hem taśvįr eylemişümdür 18a/18 

kimesneler vardur söylemezler ki kim diñler 21b/14 

FH’de; 

ĥāśıl olan her ne ise on Ǿadede đarb olınup 57b/11 

1.6.5. Dönüşlülük zamirleri 

Eski Anadolu Türkçesinde dönüşlülük zamiri olarak kendü, kendüzi(n) ve öz 

kelimeleri kullanılır. Dönüşlülük zamirleri iyelik ve durum eklerini kullabilirler.88 

Bugüne kadar “kendi” dönüşlülük zamirinin kökeni üzerinde doyurucu bir açıklama 

yapılmamıştır.89 Hasan Eren90 “kendi” maddesine yer vermezken, Sir Gerard 

CLAUSON91 yer vermiş ancak o da kökeni konusunda bilgi vermemiştir.  

ÜG’de;  

kendü 60a/01         kendülerine 3a/06      kendümüzi 15a/08 

kendülerin 22a/01       kendüye 24a/22       kendünüñ 27b/13  

FH’de;  

                                                                 
88

 Şahin, a.g.e., 2003, s.53. 
89

 Özgür Ay, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kullanılan Dönüşlülük Zamir(ler)i Üzerine”, II. 

Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı , 21-23 Mayıs 2009. 
90

 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1999. 
91

 Sir Gerard Clauson, An Atymolojical Dictiınary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 

Universsity Press, London 1972, s. 728-729. 
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kendülerden 2b/14       kendülere 4a/05       kendüye 13b/15 

kendündendür 19a/02     kendüsine 64a/07 

1.7. Zarf 

1.7.1. Yer zarfları 

ÜG’de; 

yuķarudan aşaġı atar 61b/03 

yuķarudan inerken tüfenglerin atılur 20a/11 

ilerü varmıyor 5a/08 

beş on ķulaç ilerü veyā girü ķalur 50b/20 

niçe idecegin bilmeyüp içerü girüp ķılıç urdılar 25b/10 

serdengeçdiler ile ŧaşra çıķarup 17a/03 

ŧaġına ķarşu Ǿažįm ŧaşlı bir ŧaġ var idi 52a/21 

ķalǾa-i mezbūra (17) yaķın bir maĥalline yanaşup 56a/17 

FH’de; 

aşaġıdan yuķaru ķalķduķca 4a/15 

aşaġı ŧoġrı iner 13a/04 

ilerüye śalpa olınur 8b/07 

yüksek çıķup girü ķalur 17a/07 

falyadan içerü āteş teǿŝįr ider 34b/04 

bir miķdār eczā ŧaşra döküp 47a/19 

işbu moloz yaķın maĥalle istiǾmāl olınur 18a/08 

1.7.2. Zaman zarfları 

ÜG’de;  

ol giçe kendülerin bilmezler 22a/01 

serdengeçdiler ile giçe ķalǾadan ŧaşra çıķup 17a/09 
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aśla durmayup giçe ve gündüz iķdām-ı tāmm ve ihtimām üzere atlar ki düşmene 

şaşķınlıķ ĥāśıl olur 38a/06 

şimdi ol ķānūn baŧŧı 5a/07 

şimdi ismi var cismi yoķ gibidür 6a/19 

imdi öyle mülāĥaža eyledüm 9b/08 

imdi bunı  įrād eylemeden murād 16b/08 

ķaçan ki bir ķalǾaya śarılup muĥāśara eylemek murād olınduġı zamānda 7b/01 

aħşāma degin cümle şarānpolleri söküp ŧaġlar gibi Ǿalį ketĥüdānuñ öñine 

yıġdılar 24b/06 

bir śabāĥ vaķtiñde ālāyların baġlayup ķalǾanuñ üzerine yüridiler 6a/19 

her gün kāfirler yürirlerdi 17b/01 

birķaç gün ziyādesiyle yaġmur yaġmaġıla Ǿöźr eyledi 14a/11 

birķaç gün içinde fetĥi müyesser olup 30a/05 

bu tedbįr bu güne degin görilmemişdür 21b/03 

hemān söz śatarlar 6a/04 

ol vaķt donanma gerü dönüp 19a/01 

evvelā bir iki biñ ķadar tüfengli ŧulumba gerekdür 26b/21 

FH’de; 

gāh pek ve gāh yavaş çıķar 48b/18 

gāh āteşlü ve gāh āteşsüz 48b/18 

bir giçe devr ķral śuyı maĥv olup 39a/01 

giçe ĥālinde düşmen metrįs aldıġı 30a/17 

andan śoñra dānenüñ eŧrāfına bir iki ŧorba ŧopraķ ķonup tepecek 6b/03 

andan śoñra ķurınasından falya çanaġında olan bārūtuñ üzerine pıçaķ ķalınlıġı 

eczā dökeler 8a/12 
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hemān kömür ŧaķacı çıķardıġı gibi ŧıpa ile muĥkemce şįşenüñ aġzını ŧaķabilür 

44a/15 

vaķt-i ĥācetde istiǾmāl idesin 44a/30 

bulutlu hevāda ruŧūbet ĥāśıl itmekle ķuvveti gāhį tenezzül ve gāhį teraķķį olur 

7b/07 

andan evvel üstübi el ħumbaraları ķadar yuvarlaķ ŧoplar yapalar 42a/04 

bir sāǾat miķdārı daħı āteşde dura 46b/16 

1.7.3. Miktar zarfları 

ÜG’de; 

ancaķ içinden biraz āteş çıķar 47a/02 

ol ķalǾada ceng çoķ sürmez 23b/03 

ol aśl ādemler çoķ olınça fitneye bāǾiŝ olur 41a/10 

zįrā küffāruñ ziyāde śaķladuġı şeylerdür 14b/23 

FH’de; 

perākende olduķları maĥallerde çoķ eglenmeyüp 27b/09 

eger āteşi çoķ çıķup 22b/19 

ŧoķmaķ urasuñ pek aǾlā olur 49a/04 

āteş olınduķda ķatı çoķ düşmen Ǿaskerini helāk idecegi 77b/11 

eger çubuķ aġır gelür ise 49b/04 

taĥrįr olınan ķāǾideden ziyāde ķomayup ŧomārını daħı ziyāde urmaġa heves 

itmeyeler 6a/02 

1.7.4. Durum zarfları 

ÜG’de; 

her ne ķadar meydān var ise güzel bilürsin 59a/02 

böyle menzilin güzel añnadur 60b/01 

ol ķalǾanuñ fetĥi āsān olur 4a/03 
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ancaķ taķdįr-i ilāhį böyle imiş 24b/09 

imdi öyle mülāĥaža eyledüm 29b/22 

yeñiçeri üç dört ķat metrįs alup ŧoplar 39a/18 

FH’de; 

ŧop gidüp eyü olur 35a/09 

üç biñ ŧoķmaķ urasın eyü olur 49a/03 

hem ķabuġı āsān śoyılur 45b/04 

bir cānibi śaġ baġlanur 51a/05 

vażǾ olınacaķ ise böyle itmege muĥtāçdur 39a/03 

āteşi çoķ çıķup tįz yanar 22b/19 

zifte yapışup taķviyyet bulur ve hem tįz ķurır 29a/08 

tedķįķ ve temyįz iderek doldırılup 4a/11 

falyada śoķılı olan timur igneyi durmayup çevire 6a/15 

gāh pek ve gāh yavaş çıķar 48b/18 

aġır gelür 49b/04 

hāvan kenārıyla boş olan aralıķların 30a/08 

1.7.5. Soru zarfları 

ÜG’de; 

zįrā niçe kerre eylemişdür 22b/16 

küffār niçe idecegin bilmeyüp 25b/10 

her ŧarafında ķapular niçe ķonmışdur 39a/04 

bizüm içün niçün ķırılup ve hem esįr oluruz 15a/07 

her ne ķadar büyük olsa eyüdür 7a/11 

ne ķadar uzaķ olursa urur 17b/14 

FH’de; 
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ne ķadar baǾįd olsa Ǿamel āsān olur 57b/12 

1.8. Edat 

Tek başlarına anlamları olmayıp ancak cümledeki diğer kelime ve kelime 

grupları arasında çeşitli ilgiyi kurmaya yarayan alet sözlerdir.92 Metinlerde geçen 

Türkçe ve yabancı asıllı edatlar: 

1.8.1. Bağlama edatları  

ÜG’de; 

ġāfil olınmamalıdur eger ķalǾa cenginde ve eger ŧābūr cenginde ve eger bir 

meydān cenginde ne maĥalde olursa olsun 10b/15 

mübāşeret eyleye zįrā bu düşmen-i bį-dįn kelb gibi 10b/19 

muvāfıķ eyleye çünki devletlü efendilerimüz ġazā ŧarafıña meyli 11b/17 

baş göstermez meger ki cemįǾ eŧrāfın bir ķavį ĥandek eylemiş 23a/09 

ne minvāl üzere ķonmaķ lāzımdur ki düşmenden emįn ola 2b/18 

ĥįle-i fāsidesin gör kim barışıķ esnāsında iken 32b/01 

ķaçan kim ordu-yı hümāyūn ķonup ŧopraķ sürmek murād olınduġı zamānda źikr 

olınan 41b/02 

üç yā dört veyā beş dāne 17b/08 

bir yā iki ādem bile gide 41a/08 

üç veyā dört ġrande ŧulumba 53b/06 

bir arşun yāħūd maĥalline göre iki arşun 30a/22 

dįvārı atmaķ veyāħūd bir ŧabyayı veyāħūd bir şarānpo atmaķ 16b/18 

iķtiżā eylese veyāħūd ķalǾanuñ altında śu çıķsa veyāħūd kimse ķaya üzerinde 

olsa 52a/11 

bir ĥįle ile żararı iśābet eylememek içündür 42a/01 

helāk ider ve nerd-bānı ŧop ile ve tüfeng ile pāreler 49a/04 

                                                                 
92 Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 2003, s. 75. 
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icrā olınmış ķadar ecr ü ŝevāba nāǿil olur 21b/17 

tedārįkdür belki Ǿasker-i islām metrįsde śaķlasalar gelürler 21b/01 

icrā iderse tā ķıyāmete degin 22b/02 

bunları ķaçan kim ŧopraķ devr olınduġı 40a/20 

ŧābūr cenginde veyā bir meydān cenginde 41a/03 

bu daħı güzel tedbįrdür ve hem yolındadur 41a/18 

bu ķadar taĥrįr ve hem taśvįre ŧālib olan kimesneler śanǾatı ister hem erbābını 

bulur 15b/07 

peydā eylemişlerdür ammā şimdiki üstādlar ŧoķsan ĥesābıñda 50b/16 

laġım mümkin degül aña ħumbara ile laġım eylemek gerekdür 7a/09 

baş göstermez meger ki cemįǾ eŧrāfın bir ķavį ĥandek eylemiş 23a/09 

küffār helāk oldı gerçi yapılur ammā biraz ādem ħarc oldı 7b/06 

saña başuñ gerek ise ol vaķt donanma 19a/01 

suǿāl olınur ise merĥūm sulŧān süleymān ħān ŧābe ŝerāh 4b/16 

ser-ĥalįfe idüm ol sebebden cümle maǾlūmumdur 32b/20 

ķalǾaya daħı cenge mübāşeret olınduķda aña daħı ziyādesiyle 36a/09 

devįr itdürüp  tā ki ŧopraķ ādemi śaķlar 38b/10 

sürmegile mi olur yāħūd bir uġurdan yürüyişle mi olur 26a/04 

ŧābūr cenginde veyāħūd meydān cengi olduķda 40b/12 

fetĥ-i tedbįr yaǾnį ŧopraķ sürmenüñ beyānındadur 37b/01 

ādem yoķ mıdur yoķsa tedbįr-i mā-lā-yuŧāķ mıdur yoķsa bilür ādeme riǾāyet yoķ 

mıdur 27b/19 

ķaydında degül yoħsa niçe Ǿāķıl kimesneler vardur 21b/13 

yaġmurlar ħod her vechile fāǿidesi vardur 14a/12 

kāfirden almaġa da ķādirdür daħı virmemege de ķādirdür 15a/16 

FH’de;  



142 

 

 bir ķutu ŧopraķ ķoyalar eger ħumbara atılacaķ menzil baǾįd ise 6a/10 

menzile gider zįrā hāvanuñ aġzı yuķaru olmaġıla 7a/01 

beyān olınmış idi çünki tertįb-i meźkūreden mümkin olmadıġı žāhir oldı 67a/20 

söküp atar meger bārūtı ġāyet noķśān olup 68a/16 

dört yüz beş dirhem olur ki menzil-i baǾįde atılan 4b/19 

miķdār olur ki ķoz miķdārı ve kimi daħı ufaķ olup vażǾ olınacaķ 50a/12 

ol müŝelleŝ yā ķāǿimü’z-zāviye olur veyā münfericü’z-zāviye olur 55b/03 

ĥāśıl olur ki yā ķāǿįmü’z-zāviye veyāħūd ĥaddü’z-zevāyādur veyāħūd 

münfericü’z-zāviyedür 55b/17 

on beşer veyā yigirmişer ŧomār 66a/14 

beşer veyāħūd altışar dirhemden ĥesāb olına 4b/14 

aġaçdan veyāħūd ŧopraķdan veyāħūd timurdan 43b/09 

içine doldıra ve üzerine reçine ile ķalafāt ideler 43b/10 

Ǿālem-i esbāb ķılup kevn ü fesādda cümle 1b/06 

ħumbaranuñ eŧrāfları tā dib ŧāsına gelince muşammaǾ 28b/02 

taķviyyet bulur ve hem tįz ķurır 29a/08 

her urduķda mįli hem ķaldırup hem derinden bu vechile tamām 23a/14 

ĥükmüni ižhār ider ammā ķalǾa dįvārı temeline 68a/18 

frengį kitāblardan ve gerek ocaġ-ı meźkūr ricālinden 2b/13 

aġaç mūşta birle muĥkem saĥķ idüp 50a/16 

eczā uyġun degül ise gāh pek ve gāh yavaş çıķar 48b/18 

bārūt söküp atar meger bārūtı ġāyet noķśān olup 68a/16 

menzil vasaŧ ise ħumbaranuñ be-her çapına 4b/14 

atılan dāne daħı ol ķadar menzile gider 7a/08 

gömlegi daħı dikeler pes źikr olındıġı 28a/10 
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pirinçden yāħūd timurdan mįl yapılup vażǾ olınur 12b/02 

zemįne inerken veyāħūd indigi gibi pārelenür 27b/05 

istiķāmet üzere olmayup yaǾnį baǾżı cüzǿį yüksek 62b/03 

gevşek ola yoħsa bārūtuñ ķuvveti mektūm ķalmaz 68a/17 

iħrāc olınsalar da birbirlerine telāķįleri müyesser olmaz 62b/08 

1.8.2. Son çekim edatları 

ÜG’de; 

metrįs baħsiñde geregi gibi beyān eylemişümdür 4a/04 

ŧopraķ ile śaķlamış ŧopa 4b/08 

ķalǾaya yaķın getürmege bile ķomaz ŧop ve tüfeng 27a/23 

mužaffer olınmaķ içün derūn-ı kitābumda niçe niçe tedbįr 1b/05 

ne minvāl üzere tedbįr tedārik lāzımdur 2b/15 

yedi sekiz güne degin aślā ŧop ve tüfeng atmayup 3b/06 

bir haftaya degin ŧop ve tüfeng eyleyüp 23a/07 

ķandiye ķalǾası seferinden berü dįn-i mübįne ħiźmet 8a/17 

merĥūm sulŧān selįm ħāndan berü batdı gitdi 42a/08 

ceng idüp girü çehrįne gelüp 25a/15 

varup orman içine ķondılar 32b/14 

ŧopraķ sürdükde içinde olan Ǿasker ķalǾadan meǾyūs olduķda vire eylediler 5a/03 

yuķarudan aşaġı atar 61b/03 

vire eylediler ŧaşra elçi gönderdükde 14b/19 

aña göre ne minvāl üzere ķonılar 3a/01 

her ne ķadar taķayyüd idüp 4b/01 

Ǿasker-i islām metrįsden çıķarup ķarşu duraydı 24b/10 

sekiz günden śoñra ol giçe bayram giçesi idi 3b/12 
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FH’de; 

hāvandan çıķdıġı gibi menzile gitmez 6b/11 

ħumbara terāzüsi ile menziline göre derece-i irtifāǾ ihtimām olına 6b/17 

tekne içinde aġaç mūşta birle muĥkem saĥķ idüp 50a/16 

ađlāǾ-ı erbaǾası olanuñ dört bile đılıǾ berāber olup 64a/06 

tecrübe içün endāħte olınan ħumbaranuñ menzili 66a/03 

yine tenezzül üzere oldıġını fehm ve tedķįķ eyledüklerinde 4a/16 

seksen beş çapa degin işāret olınmışdur 21a/20 

yedi ħazįneye degin laġım tertįbini mümkindür 68b/06 

eŝnā-yı meźkūreden berü memālik-i islāmiyyede 4a/07 

yüksek çıķup girü ķalur 17a/07 

kebįr aġaç tekne içine eczāları ölçüp ķoyalar 24b/02 

aġaç dibekler içinde başķa başķa muĥkem saĥķ olınup 22b/12 

hāvanı doġrutmadan aşaġı ucını hāvanın ħazįnesine ķoyup 8b/12 

ŧıpanuñ ŧaşra ķalan ucından başlayup 29a/02 

ibtidā hāvana göre ġāyet ķalınca taĥtadan endāħte olınacaķ 34b/08 

śıġacaķ ķadar bir ķāǾide vārul şeklinde bir fūçı yapıla 36a/01 

pergāruñ dili ķarşuki sāķuñ her neresine rāst ve mülāķi olur 21a/05 

bārūt dolduķdan śoñra ŧıpayı aġzına śoķup 23b/07 

1.8.3. Berkitme edatları 

ÜG’de; 

ordu-yı hümāyūn daħı her vechile düşmenden emįn olur 3a/04 

küffār Ǿaskeri elbette bizüm ordu-yı hümāyūn üzerine bir yol ŧop ve tüfeng ile 

gelür 36a/14 

bir ķalǾayı kāfirden almaġa da ķādirdür 15a/16 
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benüm de ordumı baśarlar 3b/11 

bir ayaķ ilerüde alınur ise ol ķalǾanuñ fetĥi āsān olur 4a/03 

FH’de;  

noķŧa-i dereceyi rāst bir ħaŧŧ-ı müstaķįm daħı çekeler 57a/03 

bārūtuñ ķuvveti mektūm ķalmaz elbetde ĥükmüni ižhār ider 68a/17 

iħrāc olınsalar da birbirlerine telāķįleri müyesser olmaz 62b/08 

ħumbaraya menzili baǾįd ise ķırķ kerre ŧoķuz dirheme đarb olınduķda 4b/17 

1.8.4. Ünleme edatları   

Bunlar her türlü duygu ve heyecanı ifade etmek için kullanılan sözlerdir. Menşe 

ve yapı bakımından ya tabiat seslerini taklit suretiyle, yahut da hislerin yorumlanarak 

“ses” şeklinde terennümü neticesinde meydana gelmiştir.93 

ÜG’de;  

eydür ki ey efendim pādişāhımuzuñ yek ķulında ħaŧŧ-ı şerįfi vardur 56a/07 

yā rabbe’l-Ǿālemįn bi-ĥürmeti’l-mürselįn 2b/02 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
93 Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1974, s. 293. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÜG METİN 

 

kitāb-ı merķūmda olan telįfāt-ı tedbįrāt  

[1b] 

(1) bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm 

(2) naśr’un minallahi ve fetĥun ķarįb ve beşşiri’l-müǿmįnįn94 Ǿasker-i (3) islām sefer-i 

hümāyūn ĥażret-i allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı (4) Ǿināyeti ŧalebiyle in-şāǿallāhu teǾālā manśūr 

ve mužaffer olınmaķ (5) içün derūn-ı kitābumda niçe niçe tedbįr u tedārikler taĥrįr (6) 

ve hem taśvįr olınmışdur küffār-ı ħāksārı ķahr helāk (7) eylemek içün ve küffāruñ her 

aĥvāl ĥįle-i fāsideleri (8) olınmaġıla ifsād eylemek içün tedbįr u tedārikler taĥrįr (9) 

olınup ekŝer95 bu melǾūn nemçe kāfirleri ordu-yı (10) hümāyūnı baśmaķlıķ muǾtād ĥįle-

i fāsidesi idi bosnada (11) ŧopraķ sürmek tedbįrin peydā eylemiş melǾūn mosķov96 (12) 

keferesiñden taǾlįm eylemek gerekdür zįrā azāķ ķalǾasında (13) eylemiş idi97 ĥażret-i 

allāhu teǾālādan  niyāzımuz budur ki 

[2a]  

(1) tedbįrlerimüzi taķdįrine muvāfıķ eyleyüp ol faħr-i (2) kāǿināt ve sebeb-i mevcūdat 

olan muĥammedü’l-muśŧafā śal- (3) -lallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ĥürmetine  sevgili 

ümmetini melįl ü maħzūn (4) eylemeyüp manśūr ve mužaffer eyleye āmįn bi-ĥürmeti’l-

seyyidü’l- (5) -mürselįn ve çihār yār-ı güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim (6) ecmaǾįn98 

ve cemįǾ enbiyā evliyāları ĥürmetine āmįn yā rabbe’l- (7) -Ǿālemįn bi-ĥürmetihi 

seyyidü’l-kevneyn ħatmi’l-mürselįn99 

(8) Ǿasker-i islām manśūr ve mužaffer olınmaķ  

(9) içün tedbįr-i tedārik ħayır-ħāĥdur 

                                                                 
94

 “…Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer! Müminlere bunları müjdele!”, Kur’an-ı 

Kerim, Saff Suresi, 13. ayet. 
95

 Metinde “ekser” şeklinde yazılmıştır. 
96

 Metinde “mośķov” şeklinde yazılmıştır. 
97

 Azak Kalesi Temmuz 1697/Muharrem 1109 tarihinde Rusların eline geçmiştir. Danişmend, 

Kronoloji, III, 479-480; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 593-597. 
98

 “Peygamberlerin efendisi ve dört halife hürmetine Yüce Allah’ın rızası onun ve herkesin üzerine 

olsun.” 
99

 “Ey Alemlerin Rabbi, peygamberlerin sonuncusu, kainatın efendisi hürmetine.”  
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(10) imdi kitāb-ı mezbūrda taĥrįr ve hem taśvįr olınan (11) tedbįr u tedārikler her birleri 

yerli yerinde ve yolında olmaķ (12) üzeredür in-şāǿallāhu teǾālā öyledür mülāĥažam1 0 0  

ancaķ (13) devletlü efendilerimüz kitāb-ı mezbūrı birķaç kerre müŧālaǾa (14) ve 

müźākere101 eylese ķırķ elli senelerde geregi gibi sefer eylemiş (15) ķadar her 

aĥvāllerine vuķūf taĥśįl ider imdi (16) kitāb-ı mezbūrda taĥrįr ve hem taśvįr olınan 

tedārik (17) tedbįrleri niçe niçe Ǿāķıl dānā olan umūr-dįdeler ile (18) meşveret olınmaķ 

lüzūmı olup eger her vechile tedbįrāt (19) yolında olınduġı maǾlūm-ı saǾādetleri 

olınduķda (20) ĥażret-i allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı Ǿināyeti ŧalebiyle  tedbįr tedārikine (21) 

mübāşeret olınup ĥażret-i allāhu teǾālā Ǿasker-i islāmı 

[2b]  

(1) manśūr ve mužaffer eyleyüp düşmen olan küffār-ı ħāksārı (2) ķahr helāk eyleye 

āmįn yā rabbe’l-Ǿālemįn bi-ĥürmeti’l-mürselįn102  

(3) sefer-i hümāyūn aĥvālini geregi gibi tedbįr   

(4) tedārikleri yerli yerinde taĥrįr ve taśvįr 

(5) eylemişümdür ki raġbet olınup mübāşeret olınur ise (6) in-şāǿallāhu teǾālā  Ǿasker-i 

islām manśūr ve mužaffer olur (7) ĥażret-i allāhu teǾālānuñ  Ǿavn-ı Ǿināyetiyle 

tedbįrlerimüzi (8) taķdįre muvāfıķ eyleyüp ol faħr-i kāǿināt muĥammedü’l-muśŧafā (9) 

śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ĥürmetine ve çihār yār -ı güzįn (10) rıđvānullāhi 

Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥürmetine kitāb-ı merķūmı (11) teǿlįf eylemeden murād ġazānuñ üç 

nevǾ üzere ĥareketin103 (12) ve tedbįr tedārikįn fehm ve vuķūf taĥśįl idüp ķırķ (13) elli 

senelerde ġazālarda104 gezmiş ķadar umūr-ı seferi (14) taĥśįl ider ve daħı Ǿasker-i islām 

sefer-i hümāyūna (15) ne minvāl üzere tedbįr tedārik lāzımdur ki aña göre (16) tedārik 

üzere olalar ve daħı bir düşmen ķalǾası (17) altına ķonılduķda ordu-yı hümāyūn ne 

minvāl üzere (18) ķonmaķ lāzımdur ki düşmenden emįn ola zįrā bu faśla (19) 

ziyādesiyle birķaç yerde teǿkįd üzere taĥrįr ve hem (20) taśvįr eylemişümdür ki 

maĥallinde ġaflet olınmaya105 ekŝerį106 (21) Ǿasker-i islāmuñ münhezim107 olınması 

ordu-yı hümāyūn  

                                                                 
100

 Metinde “mülāħažam” şeklinde yazılmıştır. 
101

 Metinde “müźākere” şeklinde yazılmıştır. 
102

 “Alemlerin Rabbi, peygamberlerin hürmetine.” 
103

 Metinde “ĥarekįn” şeklinde yazılmıştır. 
104

 Metinde “Ǿazālarda” şeklinde yazılmıştır. 
105

 Metinde “olınmana” şeklinde yazılmıştır. 
106

 Metinde “ekserį” şeklinde yazılmıştır. 
107

 Metinde “münhaz” şeklinde yazılmıştır. 
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[3a]  

(1) ŧarafıñdandur aña göre ne minvāl üzere ķonılar ve ne tedbįr (2) tedārik olınması 

lāzımdur ki geregi gibi taĥrįr ve hem (3) taśvįr eylemişümdür manžūr-ı Ǿālįleri olduķda 

maǾlūm-ı (4) saǾādet olınur ve ordu-yı hümāyūn daħı her vechile (5) düşmenden emįn 

olur ve belki Ǿasker-i islām metrįsde (6) śaķlasalar gelüp ordıda rāĥat olup kendülerine 

(7) gelüp gine cenge muķāvemet ve mübāşeret iderler zįrā (8) bu tedbįr śaĥābe-i güzįn 

rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn  (9) tedbįrindendür ve bu ħuśūśda ġaflet idüp ihmāl (10) 

olınmaya ve bu tedbįr tedārikde vāfir śuġrā108 ve kübrā idüp (11) tafśįl üzere yazmaķdan 

murād küffār-ı ħāksār109 birķaç (12) kezdir ki böyle ĥįleye sālik olup Ǿasker-i islām (13) 

metrįsde iken birķaç biñ kāfir ordınuñ bir ŧarafıñdan (14) görindügi gibi ordıda 

perişānlıķ vāķiǾ olmışdur (15) Ǿaceb ĥāldür ki ol aĥvālį kimse añlamaz ve anuñ tedbįr 

(16) ve tedāriki ķaydında degüldür ve bu ħuśūśda allāhu teǾālā (17) Ǿalįm dānādur ki 

yüregim āteş gibi yanar efkārında olduġımda (18) bu aĥvāli ķādir olduġım mertebede 

taĥrįr ve taśvįr (19) idüp devletlü efendilerimüzin maǾlūm-ı saǾādetleri (20) olduķda 

tedbįrimüzi taķdįre muvāfıķ eyleyüp in-şāǿ- (21) -allāhu teǾālā niçe niçe fetiĥler 

müyesser olur allāhu aǾlem bi-ś-śavvāb110  

(22) ĥiśśedār olacaķ tedbįrler aĥvālidür  

[3b]  

(1) ķaçan ki belġrad ķalǾasıñı küffār-ı ħāksār muĥāśara eyledükde (2) ķoca caǾfer paşa 

ser-Ǿasker idi ve çelebi muĥammed paşa (3) yeñiçeri aġası idi ve Ǿabdurraĥman paşa 

cebecibāşı (4) idi ve bu ĥaķįr daħı ħumbaracılar üzerlerine baş ħalįfe (5) idüm ķalǾa-i 

mezbūrı dört ŧarafıñdan muĥāśara eyledi (6) ammā yedi sekiz güne degin aślā ŧop ve 

tüfeng atmayup (7) śįt ve śadā eylemedi ol sekiz gün içinde cümle ordu- (8) -sıñı ŧābūr 

içine alup ordunuñ daħı eŧrāfın ķalǾa (9) ĥandeginden ziyāde ĥandek eylemiş ki taǾbįr 

olınmaz zįrā (10) ordı baśmaķ kendinüñ ĥįle-i fāsidesi olduġından (11) bilür ki benüm 

de ordumı baśarlar diyü iĥtirāz ider tamām (12) ordısından emįn olduķda sekiz günden 

śoñra ol giçe (13) bayram giçesi idi ķalǾaya metrįs olup cenge mübāşeret (14) eyledi elli 

iki günde ķalǾada aślā dįvār eŝeri ķalmadı (15) ŧoplarımuzı atacaķ beden dįvārı ķalmadı 

ancaķ elli iki (16) günde on biñden mütecāviz ħumbaralarımuz atılup bi-Ǿavni’l-lāhi (17) 

teǾālā küffār münhezim olup bir giçe ķarārı firāra tebdįl  

                                                                 
108

 Metinde “śūrā” şeklinde yazılmıştır. 
109

 Metinde “kaśār” şeklinde yazılmıştır. 
110

 “Allah doğrusunu daha iyi bilir.” 
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(18) eyledi bu ħuśūś1 1 1-ı meşrūĥ üzere ĥareket gerekdür  

(19) imdi bu minvāl-i meşrūĥ üzere derūn-ı kitābumda taĥrįr ve hem (20) taśvįr olınduġı 

üzere ordu-yı hümāyūnı yerli yerinde (21) ķondurup ve yerleşdirüldükden śoñra Ǿasker-i 

islām  

[4a]  

(1) metrįslerin aldırmasına cidd ü saǾy itdirdesün ki hemān (2) metrįslerde ziyādesiyle 

taķayyüd gerekdür ki bir ayaķ ilerüde (3) alınur ise ol ķalǾanuñ fetĥi āsān olur ve niçe 

aĥvāllerin (4) daħı metrįs baħsiñde geregi gibi beyān eylemişümdür nažar olınduķda (5) 

maǾlūm-ı saǾādet olınur bu ħuśūśda112 ġaflet olınmaya  

(6) muĥāśara olınan ķalǾanuñ fetĥi āsān olmaķ içün tedbįrdür  

(7) imdi metrįs aĥvāl ne minvāl üzere almaķ lāzımdur ki ol ķalǾa- (8) -nuñ fetĥi āsān ola 

evvelā metrįsler ķalǾaya ziyādesiyle (9) ĥandegi başıña yaķın olan ķalǾa fetĥi āsān olur 

ammā uzaķdan (10) alınan ķalǾanuñ fetĥinde ziyādesiyle güçlük vardur ve hem (11) 

Ǿasker-i islām ĥandek başıña varınca telesirler merĥūm Ǿalį (12) paşa vāradįn113 

ķalǾasına uzaķdan metrįs almış idi114 (13) ķalǾa-i mezbūrı115 bıraġup gidüldi gerçi 

yaġmurlar daħı (14) ziyādesiyle yaġdı ammā yaġmurlar daĥı yaġmasa fetĥinde ziyāde 

(15) güçlük var idi ammā çehrįn ķalǾasıña varılduķda (16) gündüzin ĥandek başıña 

yaķın yerde metrįs alındı (17) yedinci günde varış ŧarafuñdan laġım eyleyüp atıldı ammā 

(18) śāĥib-i devlet Ǿasker-i islāmı yürütmedi benüm ķavlümden (19) olsun fetĥi diyü 

śoñra otuz iki günden śoñra gine (20) varış ŧarafuñdan laġım ile fetĥi āsān oldı116 ammā 

ol (21) zamānda bu melǾūn nemçe kāfirleri gibi orduyı baśmaķ  

[4b]  

(1) ĥįlesin bilmez idi imdi hemān her ne ķadar taķayyüd (2) idüp saǾy olınur ise metrįsi 

ķalǾaya yaķın aldıralar  

(3) küffār-ı ħāksāruñ gör ne minvāl üzeredür  

(4) ĥareket-i tedbįri bir ķalǾayı muĥāśara eyledükde  

                                                                 
111

 Metinde “ĥuśūś” şeklinde yazılmıştır. 
112

 Metinde “ĥuśūśda” şeklinde yazılmıştır. 
113

 Metinde “varādįn” şeklinde yazılmıştır. 
114

 Sadrazam Şehid Ali Paşa (dğ. 1667) Avusturyalılarla yapılan savaş esnasında Petervaradin’de 5 

Ağustos 1716 günü alnından vurularak şehid olmuştur. Recep Yılmaz, “Ali Paşa (Damad, Şehid, 

Silahdar)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, I, 225-6. 
115

 Metinde “mezbūrdı” şeklinde yazılmıştır. 
116

 Çehrin Kalesi, Sadrazam Kara Mustafa tarafından 3 Receb 1089/12 Ağustos 1678 tarihinde otuz üç 

günlük bir muhasaradan sonra, kale altına açılan gediklerden atılan iki humbara ile yapılan şiddetli hücum 

ile fethedilmiştir. Silahdar Tarihi, I, 709; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 439-443. 
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(5) imdi ŧopraķ sürmenüñ aĥvāli ne minvāl üzeredür (6) tafśįl üzere derūn-ı kitābda 

taĥrįr ve hem taśvįr (7) olınmışdur bir ķalǾanuñ eŧrāfı parmaķlıķ ve laġım ve şarānpo117 

(8) ve dürlü dürlü ĥįlelerden māǾadā ķalǾayı daħı ŧopraķ ile (9) śaķlamış ŧopa ve tüfenge 

ķalǾayı aldıramazsuñ aña ŧopraķ (10) sürmek tedāriki ve tedbįri ne minvāl üzere 

lāzımdur ki (11) geregi gibi taĥrįr ve hem taśvįr olınmışdur ammā bunuñ daħı (12) ismi 

var cismi yoķ ķabįlesi gibidür cismi daħı vardur (13) ammā istiǾdādına ādem lāzımdur 

bu daħı merĥūm sulŧān (14) süleymān ħān ġāzį raĥmetullāhi Ǿaleyh zamānından berü 

(15) baŧmışdur ve eger ŧopraķ sürmenüñ miŝli sebķat eylemişdür (16) diyü suǿāl olınur 

ise merĥūm sulŧān süleymān ħān (17) ŧābe ŝerāh rodos ķalǾasınuñ fetĥinde Ǿāciz 

ķalduķda ŧopraķ (18) sürüp fetĥ eyledi ve daħı sulŧān selįm ħān ŧābe ŝerāh (19) sįdvār 

ķalǾasınuñ gölini çiyt ve yapaġı ile doldurup (20) üzerinden ŧopraķ sürüp fetĥ eyledi ve 

daħı merĥūm (21) sulŧān selįm ħānuñ ķapudan paşası ķıbrısda maġosa118  

[5a]  

(1) ķalǾasın ŧopraķ sürüp fetĥ eyledi ve daħı bu melǾūn (2) mosķov keferesi azāķ 

ķalǾasıñı almaķda Ǿāciz ķalduķda ŧopraķ (3) sürdükde içinde olan Ǿasker ķalǾadan 

meǾyūs olduķda (4) vire eylediler merĥūm ve maġfūr sulŧān muĥammed ħān  

(5) ġāzį raĥmetullāhi Ǿaleyh  ĥażretlerinüñ ħumbara- 

(6) -cılar ocaġında ķānūn-ı ķadįm eyledügi 

(7) bu minvāl üzere eylemiş idi şimdi ol ķānūn baŧŧı (8) gitdi işler ilerü varmıyor 

ħumbaracılar ocaġınuñ (9) ķānūn-ı ķadįmį ne minvāl üzere olduġın beyān ider zįrā (10) 

Ǿasker-i islāmuñ ħumbaracılar bir ķolıdur baş olan (11) ziyādesiyle her vechile kāmil 

gerekdür ķaçan ki ķandiye ķalǾa- (12) -sınuñ muĥāśarasıñda119 merĥūm vezįr aĥmed 

paşa ve defterdār (13) aĥmed paşa ħumbaracılar ocaġını įcād eylemek murād olınduġı 

(14) zamānda üç ħumbaracıbaşı naśb ve tedbįr idüp śaġ (15) ķola aĥmed aġayı 

ħumbaracıbaşı idüp oħrįde yigirmi (16) bir biñ aķçe niçe zeǾāmetin virdiler śol ķola 

islām (17) aġayı ħumbaracıbaşı idüp edrene ķurbuñda babaeskisi (18) zeǾāmetini 

virdiler orŧa ķola köse aĥmed aġayı ħumbaracı- (19) -başı idüp esķipol120 zeǾāmetiñi 

                                                                 
117

 Metinde “şaranpo” şeklinde yazılmıştır. 
118

 Metinde “mavsa” şeklinde yazılmıştır. 
119

 Kandiye Kalesi, Fazıl Ahmed Paşa tarafından muhasara edilmiş ve 27 Eylül 1669 tarihinde 

anahtarları teslim alınmıştır. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 423-431; Danişmend, Kronoloji, III, 438-

440. 
120

 Bu yer muhtemelen Kırkkilise Sancağı’na bağlı Eskipolas isimli şehirdir. 
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virdiler bu minvāl üzere (20) olduġın merĥūm ve maġfūr sulŧān muĥammed ħān ġāzį 

(21) raĥmetullāhi Ǿaleyh ĥażretlerine Ǿarż ve iǾlām eyledükde ol  

[5b]  

(1) minvāl üzere olduġı maķbūl-ı hümāyūn olup bu daħı (2) benüm ķānūnum olsun diyü 

üç ħumbaracıbaşı olmaķdan (3) murād ķalǾa-i mezbūruñ her birleri bir ŧarafıñdan iķdām 

(4) idüp birbirlerine raġmen niçe niçe āteşli şeyler peydā (5) idüp fetĥi benüm 

ŧarafumdan olsun diyü elĥamdülillāhi teǾālā (6) ķalǾa-i mezbūruñ fetĥi müyesser oldı ol 

zāmanda altmış (7) ħumbaracı var idi yigirmişer nefer her ħumbaracıbaşıya (8) virildi 

şimdi elĥamdülillāhi teǾālā üç yüze ķarįbdür (9) ol minvāl üzere üç ħumbaracıbaşı 

yürüdi ķandiye (10) ķalǾasıñda ve çehrįn ķalǾası fetĥinde ve beç ķalǾasıñda (11) ve 

Ǿummān ķalǾasıñda ve ķamāniçe121 ķalǾasıñda ve buña (12) muǾādil ķalǾalarda tā ki 

belġrad fetĥinden śoñra ħumbaracı- (13) -başı muĥammed aġa ve merĥūm vezįr muśŧafā 

paşaya intiśābı (14) olmaġıla üç bayraġı bir idüp ĥattā laġımcıbaşılıġı (15) daħı aña virdi 

ol minvāl-i meşrūĥ üzere śaġ (16) ķol ve orŧa ķol bayraġı maĥlūldür ġayrıya tevcįh  

(17) lüzūmı olan ceng mühimmātlarıdur  

(18) imdi kitāb-ı mezbūrda taĥrįr ve hem taśvįr olınan (19) ħumbaracılaruñ śanǾatların 

beyānuñdadur sepet ħumbarası (20) ve fuçı ħumbarası ve pāçavra122 ve tüfengli ŧulumba 

(21) ve ġrande ŧulumba ve buña ķıyās derūn-ı kitābda niçe  

[6a]  

(1) ceng eşyāları selef üstādlar küffār-ı ħāksārı123 her helāk (2) eylemek içün įcād 

eylemişlerdür şimdi124 anlaruñ ismi var (3) cismi yoķ ķabįlesi gibidür cismi daħı vardur 

(4) ammā istiǾdādına ādem nādirdür hemān söz śatarlar (5) ve anları bir ādem įcād 

eylemekde iĥtirāz ider zįrā yalñuzdur (6) çoķluķdan ĥaźer ider zįrā sāde ħumbara atmaķ 

bir iş (7) degüldür ve küffār ŧābūrı ķahr helāk eyleyecek (8) mühimmātları derūn-ı 

kitābda taĥrįr olınmışdur manžūr-ı (9) Ǿālįleri olduķda her birlerinüñ ĥükmi olınması 

mādem ki (10) ocaġ-ı mezbūrın ķānūn-ı ķadįmesi üzere nižām virilen (11) üç 

ħumbaracıbaşı olduķda her birlerinüñ taĥrįr taśvįr (12) olanlar ceng mühimmātların 

birbirlerine raġmen tedārik (13) idüp ĥükümlerin icrā iderler daħı ziyādesiyle niçe (14) 

şeyler daħı peydā iderler ve bu minvāl-i meşrūĥ üzere (15) üç ħumbaracıbaşı ķadįm 

                                                                 
121

 Metinde “ķamāniçese” şeklinde yazılmıştır. 
122

 Metinde “paçāvra” şeklinde yazılmıştır. 
123

 Metinde “kasār” şeklinde yazılmıştır. 
124

 Metinde “şemmi” şeklinde yazılmıştır. 
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olduġın ŧopcıbaşı (16) ocaġınuñ iħtiyārlarından ve cebecibaşı ocaġınuñ (17) 

iħtiyārlarından125 suǿāl olınduķda efendilerimizüñ daħı (18) maǾlūm olduķda ol ġāzį 

pādişāhuñ ķānūnı icrā olur  

(19) şimdi ismi var cismi yoķ gibidür   

(20) imdi kitāb-ı mezbūrda sepet ve fuçı ħumbaraları taśvįr- (21) -leri yazılmışdur 

düşmen üzerlerine biñ ħumbara atmaķdan  

[6b]  

(1) yüz veyā elli fuçı ħumbarası atduķda126 ŧābūr üzerine (2) içindeki küffāruñ aśla 

cenge mecāli ķalmaz tedbįrdür 

(3) bu daħı ismi var cismi yoķ ķabįlesidür  

(4) ve daħı ġrande ŧulumba dirler fransız ŧāǾifesi (5) ķullanurlar üç dört dānesin birden 

ŧābūr (6) üzerine yürüdseler ŧābūruñ çarħ-ı feleklerin (7) çevirmege mecāli ķalmaz in-

şāǿallāhu ŧeǾālā  Ǿasker-i islām (8) dālķılıç yürürler ammā bizüm127 ħumbaracılaruñ 

ķullanduġı (9) ŧulumba degüldür anuñ on bir on iki arşun (10) boyı vardur ve bir ādem 

gücile ķucaķlar ve iki tekerlek (11) üzerinde yürüyiş on serdengeçdi yürüdirler (12) ve 

içinde yüzden mütecāviz ķısa tüfengler vardur (13) derūn-ı kitābumda taśvįr olınmışdur 

nažar olınduķda maǾlūmdur 

(14) zaĥmetlü tedbįr ve tedārikdür ammā eyüdür  

(15) ve daħı nerd-bān dirler ķalǾa fetĥi içün fransız ŧāǿifesi (16) ķullanurlar ġarįb 

heykeldür merĥūm pederüm ĥanya (17) fetĥinde ķullanup merĥūm ve maġfūr sulŧān 

ibrāhįm (18) ħān ŧābe ŝerāh zamānuñda bir ġarįb ĥiśśe alacaķ menāķıbdur (19) 

maĥalline nažar olınduķda maǾlūm-ı saǾādet olınur ve ne minvāl  

[7a]  

(1) üzere taĥrįr ve taśvįr olınmışdur nažar olınduķda (2) maǾlūm-ı saǾādetleri olur ve 

ķalǾaya ne minvāl üzere (3) iki veyā üç nerd-bān ĥandek aşrı dayanmışdur  

(4) üstād-ı kāmil1 2 8  işidür bunlar 

(5) ve daħı laġıma muǾādil129 ħumbara ile laġım atmaķ ne minvāl üzere (6) taĥrįr ve 

hem taśvįr olınmışdur ķaçan ki bir düşmen ķalǾa- (7) -sı altına varılduķda tiziyye laġım 

iķtiżā eylese ammā śu (8) çıķar yer olsa veyāħūd ķalǾanuñ dįvārı yerli (9) ķaya üzerine 

                                                                 
125

 Metinde “iĥtiyārlarından” şeklinde yazılmıştır. 
126

 Metinde “aķduķda” şeklinde yazılmıştır. 
127

 Metinde “birüm” şeklinde yazılmıştır. 
128

 Metinde “kāmįl” şeklinde yazılmıştır. 
129

 Metinde “muǾādįl” şeklinde yazılmıştır. 
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olsa bir vechile laġım mümkin degül (10) aña ħumbara ile laġım eylemek gerekdür iki 

üç yüz vaķıyye (11) gelür ħumbarayı bārūŧ ile doldurup her ne ķadar büyük (12) olsa 

eyüdür derūn-ı kitābumda taśvįri yazılmışdur (13) belġrad muĥāśarasıñda yeñi ħān ne 

minvāl üzere atılmışdur (14) ve Ǿaskerde iki yüz üç yüz vaķıyye gelür ħumbaralar 

lāzımdur (15) maĥallinde laġım yerine bedeldür zįrā üstādlarımızuñ ķavli (16) ħumbara 

içinde olan bir ķanŧār bārūŧuñ ĥükmi laġım (17) içinde otuz ķırķ ķanŧār bārūŧ ķonmış 

ķadar ĥükmi (18) vardur bu śanǾatdan ġaflet olınmaya gerekli şeydür  

(19) küffār-ı ħāksāruñ śaķladuġı tedbįr tedārikdür   

[7b]  

(1) ķaçan ki bir ķalǾaya śarılup muĥāśara eylemek murād olınduġı (2) zamānda üç dört 

yerden ŧopraķ ŧabyalar yapup (3) balyemez ŧoplar ile dökmekde ķalǾada küffāra 

ziyādesiyle (4) şaşķıñlıķ ĥāśıl olur ķaçan ki ķandiye ķalǾasında (5) birķaç yerde ŧopraķ 

ŧabyalar yapılup ziyādesiyle küffār (6) helāk oldı gerçi yapılur ammā biraz ādem ħarc 

oldı (7) ammā vāfir kāfirlerin beli büküldi bundan ġaflet olınmaya  

(8) bu minvāl-i meşrūĥ üzere tedbįrler gerekdür 

(9) ve daħı bu minvāl üzere ordu-yı hümāyūn130 daħı gerekli (10) yerlerine ŧopraķ 

ŧabyalar gerekdür ki uzaķdan gelen (11) küffārı ķahr helāk itmek içün elbetde bu melǾūn 

(12) kāfirlerüñ orduyı baśmaķ ĥįle-i fāsidesidür (13) ol ĥįleyi bıraķmaz hemān anuñ 

tedārikinden ġaflet (14) olınmaya ve hem mādemki ordu-yı hümāyūn her birleri (15) bir 

ŧarafda perįşān ķonmaķdan żarar eyleye ne ķadar śıķ (16) ķonup çadır çadıra ve evri 

eŧrāfı ķavį ĥandekler (17) ve ĥandekler kenārında metrįs ve gerekli yerlerde ķapular (18) 

ve her ķapularda ikişer üç şāhį ŧop ve her ķapuda (19) ādemleri cesūr olan çadırlar 

bayraķları ile ŧabyaları (20) ile maĥalli yerde orduyı yerleşdirdükden śoñra (21) ĥażret-i 

allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı Ǿināyeti ŧalebiyle metrįslerin  

[8a]  

(1) almaġa mübāşeret olınduķda in-şāǿallāhu teǾālā fetĥ ve nuśret (2) Ǿasker-i islām 

iledür allāhu aǾlem bi-ś-śavvāb 

(3) elbette gerekli yerlerde ŧopraķ ŧabya gerekdür   

(4) imdi ķaçan ki bir ķalǾaya ŧopraķ sürmek murād olınduġı (5) zamānda ķalǾa-i 

mezbūruñ dört beş ŧarafıña birer (6) yüksek ŧopraķ ŧabyalar yapup ķalǾa-i mezbūruñ 

içüñi (7) ziyādesiyle ŧoplayup ve ħumbaralar ile iķdām-ı tāmm ile (8) ķahr idüp küffāra 

                                                                 
130

 Metinde “hümāyūñ” şeklinde yazılmıştır. 
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şaşķıñlıķ ĥāśıl olur andan śoñra (9) ŧopraķ sürmenüñ tedārikine mübāşeret eyleyüp üç 

(10) bölük ŧopraķ sürmege mübāşeret eyleyeler ilerüde (11) olan evvel yol ki 

serdengeçdiler ikinci yol ki (12) yeñiçeri ocaķları üçinci yol ki ehl-i tįmār ve Ǿumūm 

(13) Ǿasker-i islām ne minvāl üzere olduġın ĥareket ve tedbįr (14) tedārikleri taĥrįr ve 

hem taśvįr olınmışdur derūn-ı kitābumda (15) nažar olınduķda maǾlūm-ı saǾādetleri 

olınur ġaflet olınmaya 

(16) bir miķdār ser-güzeştim aĥvālini beyān olınur  

(17) imdi bu ĥaķįr ķandiye ķalǾası seferinden berü dįn-i (18) mübįne ħiźmet ve bu āna 

degin ķalǾada gerek fetĥinde (19) ve muĥāśaralarında ve belġrad muĥāśarasıñda ve 

ŧemeşvār  

[8b] 

(1) muĥāśarasıñda ve mosķov131 seferinde prūd śuyı üzerinde (2) Ǿasker-i islāmuñ 

mürūr-ı Ǿubūrı içün usta Ǿalį (3) ile maǾan elĥamdülillāhi teǾālā  ħiźmetimüz sebķat 

eyledi (4) ĥażret-i allāhu teǾālā āħiretde ecirler iĥsān eyleye daħı (5) ĥotin ŧarafıña gine 

usta Ǿalį ile köprü mühimmātların (6) tedārik idüp seferin virdüm ĥattā taśvįrin (7) 

defterdār Ǿoŝmān efendiye virüp śāĥib-i devlete (8) virmek üzere alıķodı daħı mora 

aŧalarında (9) gördes ķalǾası ve anapoli ķalǾası ve moton132 (10) ķalǾası fetĥinden śoñra 

menküşe ķalǾası daħı teslįm (11) olınduķdan śoñra her birlerinde ħiźmetimüz sebķat 

(12) idüp iĥsānların gördük133 daħı ĥanya aŧa- (13) -sıñda olan muĥāfıž muĥammed paşa 

śuda ķalǾasıñı (14) üç ay ķadar ceng ve muĥāśara eyledükde ħumbaracılardan (15) Ǿacz 

idüp bu ŧarafa bir ħumbaracı ħalįfesi (16) gönderesiz diyü ķapudan paşa ĥażretleri ile 

Ǿarż (17) ve iǾlām eyledükde teǾcįl üzere bu ĥaķįri çekdürmeye (18) ķoyup ĥanya 

aŧasında śuda ķalǾasını muĥāśara (19) idüp muĥammed paşaya teslįm eyleyesin diyü 

irsāl (20) eylediler mezbūr ķalǾanuñ daħı zevāli gelmiş imiş (21) beş gün ķadar 

dögdükde donanma-i hümāyūn daħı (22) gelüp ķalyonlaruñ ŧoplarınuñ đarbına ŧāķat 

getüre- (23) -meyüp ķalǾayı teslįm eyledi ķalǾa-i mezbūrın fetĥi 

[9a]  

                                                                 
131

 Metinde mośķov” şeklinde yazılmıştır. 
132

 Metinde “motin” şeklinde yazılmıştır. 
133

 Ali Ağa’nın bahsettiği bu kaleler 1699 Karlofça Antlaşması ile kaybedilen ye rlerin geri alınması 

siyaseti gereği, 8 Aralık 1714’de Sadrazam Şehid Ali Paşa’nın giriştiği Mora seferi sonunda 

Venediklilerden alınmıştır. Bu sefer sonunda ele geçirilen kaleler sırasıyla şunlardır: Korent, Anapoli, 

Argos, Navarin, Koron, Modon; ele geçirilen adalar: İstendir, Egine, Malvasia ve Çuka ile Girit 

adasındaki Suda ve Spine-Longa şehirleridir. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, 97-121. 
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(1) ve ķalyonlaruñ mürūr-ı Ǿubūrları ne minvāl üzere olduġın (2) taĥrįr ve taśvįrin idüp 

merĥūm Ǿali paşaya tersanede (3) çaġırup virdüm alıķodı vāfir iĥsānlar eyledi (4) 

gördükde bu ĥaķįri daħı donanma-i hümāyūn üzerine (5) ħumbaracıbaşı idüp ġorfa 

ķalǾası ŧarafına (6) fermān ile taǾyįn eylediler ancaķ taķdįr-i ħüdā murād-ı allāh (7) 

degülmiş in-şāǿallāhu teǾālā  vaķti geldükde fetħi daħı müyesser (8) olur baǾdehu Ǿusrin 

yusren134dür zįrā ĥażret-i allāhu teǾālā  (9) buyurmışdur güçlügi viren ĥażret-i allāhu 

teǾālā āsān ider  

(10) umūr-dįdeler ile meşveret olınmaķ sünnetdür  

(11) imdi bu tedbįr tedāriklerüñ taĥrįr ve taśvįr olanlaruñ (12) cümlesi yolındadur ancaķ 

raġbet olınup bu tedbįrüñ (13) erbābların buldurup her birlerinüñ ĥükümlerin icrā 

olınursa (14) inşāǿallāhu teǾālā  niçe niçe tedbįrlerimüz taķdįre muvāfıķ (15) gelür ancaķ 

bu ĥaķįr daħı bir pįr ve iħtiyārum135 bu ķadar (16) reh-nümālıķ eyledüm ve niçe 

naśįĥatlar ve meşveret olınacaķ şeyler (17) taĥrįr ve hem taśvįr eyleyüp įrād 

eylemişümdür (18) bāķįsini efendilerimüz aǾlemdür allāhu aǾlem bi’ś-śavvāb 

(19) uġur-ı pādişāhį beyānuñdadur  

[9b]  

(1) imdi kitāb-ı merķūmuñ evvelinde gürcistān ŧarafuñda (2) beş ķalǾanuñ fetĥi įrād 

olınduġı sebeb budur ki (3) şevketlü pādişāhımuz sulŧān aĥmed ħān ġāzį (4) ĥażretleri136 

taĥt-ı hümāyūna cülūs eyledükde ķırķıncı (5) günde fetĥi müyesser olmışdur bu ĥaķįr on 

iki fuçı (6) ħumbarası ile taǾyįn ve fermān olınmışdum baǾdehu Ǿarabistān (7) ŧarafında 

daħı iki ķalǾa fetĥ olındı biri beyt-i cibrįl (8) ķalǾası biri yābad ķalǾası idi imdi (9) öyle 

mülāĥaža eyledüm ki in-şāǿallāhu teǾālā  ibtidā (10) uġur-ı pādişāhįdür her ne ŧarafa 

teveccüh olınursa  

(11) haźā min fażl-ı rabbį1 3 7   

(12) imdi kitāb-ı mezbūrı teǿlįf eylemeklik min-Ǿindillāh138 (13) vehbįǿ-i rabbānį139 

gibidür ki dāǿimā bu melǾūn küffāruñ (14) böyle ĥįle-i fāsideleri ve dürlü dürlü ĥareket 

(15) üzere olduķları derūnuma āteş düşüp ķār (16) eylemişdür efkārında olduġumdan 

ķalbime niçe niçe (17) tedbįrler ħaŧūr ider ki aĥvāl-i fāsidelerin (18) añladuġum ķadar 

                                                                 
134

 “… bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.” Kur’an-ı Kerim, Talak Suresi, 7. ayet. 
135

 Metinde “iĥtiyārum” şeklinde yazılmıştır. 
136

 Sultan III. Ahmed (1703-1730). 
137

 “…. Rabbimin gösterdiği lütfundandır…” Kur’an-ı Kerim, Neml Suresi, 40. ayet. 
138

 Allah tarafından verilen. 
139

 Allah vergisi olan ilim. 
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taĥrįr ve hem taśvįr idüp devletlü (19) efendilerimüze ben de ķādir140 olduġım 

mertebede küffāruñ (20) ĥįlelerin ifsād eylemek tedbįrlerin taĥrįr ve hem taśvįr (21) 

idüp in-şāǿallāhu teǾālā Ǿasker-i islām menśūr  

[10a]  

(1) ve mužaffer olınmaķ içün niçe tedbįrler yazup her birleri (2) yolında olmaķ üzeredür 

ancaķ devletlü efendilerimüz (3) kitāb-ı mezbūrı birķaç kerre oķudup müŧālaǾa (4) ve 

umūr-dįde sefer virmiş iħtiyārlar ile meşveret (5) idüp her aĥvālleri yolında olduġı 

maǾlūm-ı (6) saǾādetleri olınduķda tedbįrlerine mübāşeret (7) olınursa in-şāǿallāhu 

teǾālā Ǿasker-i islām (8) bi-Ǿavni’l-lāhi teǾālā manśūr ve mužafferdür ĥażret-i allāhu (9) 

teǾālā āħiretde ecirler iĥsān eyleye bu ĥaķįr daħı (10) ħiźmet-i pādişāhįde dįn-i mübįn 

uġrına ķandįyeden (11) berü sefer virüp ķırķ ŧoķuz senedür sekiz (12) biñ ŧoķuz yüz 

ŧoķsan üç aķçe ħumbaracı tįmārına (13) mutaśarrıfım aĥvālim daħı mükedderdür 

efendilerimizüñ (14) iĥsānlarına ķalmışumdur ve bu tedbįr tedārikler ki (15) vardur 

yalñuz bir ādem işi degüldür ve bu tedārikleri (16) bilür ādem çoķdur efendilerimüzin 

murād-ı şerįfleri (17) olduķda erbābların buldurmaġa ķādirdür141 (18) ve eger bu tedbįr 

tedārik üzere her aĥvāl ķābil degüldür (19) zįrā Ǿasker-i islām her birleri perākende 

ķonarlar cümlesi (20) bir yire ķonanda ŧābūr idüp içine ķonmaķ ķābil (21) degüldür zįrā 

Ǿasker-i islāmda paşalar var ve begler var (22) ve rūmili Ǿasker var ve buna ķıyās ecnās-

ı Ǿasker (23) var belį anlar vardur ammā anlar ordu-yı hümāyūndan  

[10b] 

(1) ġayrın ķıyāsdur ordu-yı hümāyūn Ǿasker-i islāmuñ (2) rūĥıdur142 küffār bed-fiǾāl 

anları aramaz hemān ġarazı (3) ordu-yı hümāyūndur ve bizüm Ǿasker-i islām daħı (4) 

ġayrı şeyden iĥtirāz143 eylemez ķorķuları ordu-yı (5) hümāyūndur hemān ordu-yı 

hümāyūnı ķādir olduķca (6) ĥıfž-ı ĥırāset eyleye in-şāǿallāhu teǾālā  ġayrısın (7) cümleǿi 

yoķdan var iden allāhu Ǿažįmü’ş-şāna emānet (8) eyleye ve bu kitāb-ı mezbūrede niçe 

aĥvāller įrād (9) olınmışdur ki her birlerine ĥiśśedār olınur (10) ve niçe iĥtirāz144 

olınacaķ şeylerden iĥtirāz145 olınup (11) ġāfil olınmaz imdi şimdiki Ǿaśrın düşmānlarına 

(12) bu minvāl üzere tedbįr tedārikler ziyādesiyle (13) lüzūmı vardur ve ordu-yı 

                                                                 
140

 Metinde “ķādįr” şeklinde yazılmıştır. 
141

 Metinde “ķādįrdür” şeklinde yazılmıştır. 
142

 Metinde “rūħıdur” şeklinde yazılmıştır. 
143

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
144

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
145

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
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hümāyūnuñ içinde daħı (14) niçe iĥtirāz146 olınacaķ tedbįrler įrād olınmışdur andan (15) 

daħı ġāfil olınmamalıdur eger ķalǾa cenginde ve eger ŧābūr (16) cenginde ve eger bir 

meydān cenginde ne maĥalde olursa (17) olsun evvel ordu-yı hümāyūnı geregi gibi 

ĥıfž-ı (18) ĥırāset ile baǾdehu düşmān ile muķābil cengine (19) mübāşeret eyleye zįrā bu 

düşmen-i bį-dįn kelb gibi (20) bir miķdārı ordu-yı hümāyūnuñ ardına düşüp (21) 

gözetmek üzere bir miķdārı Ǿasker-i islām ile (22) cengdedür andan daħı ġaflet 

olınmaya bundan (23) iĥtirāz147 gerekdür böyle maǾlūm-ı saǾādet olına  

[11a]   

(1) bu ĥaķįr daħı pįr ve iħtiyār oldum āħir-i Ǿömrümüzde (2) elimüzden geldügi ķadar 

reh-nümālıķ idüp her aĥvāllere (3) ķādir148 olduġım mertebede devletlü efendilerimüze 

(4) vuķūǾı üzere beyān idüp aġñatdum zįrā bu ĥaķįrde (5) ne ķuvvet-i māliyye var ve ne 

ķuvvet-i bedeniyye var hemān (6) efendilerimüze ve Ǿasker-i islāma ħayr duǾādan ġayrı 

(7) bir şeyǿe ķādir149 degülüm bāķį fermān efendilerimüzindür  

(8) kitāb-ı ümmüǿl-ġazā fenn-i cihād fetĥ-i tedbįrdür 

(9) bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm (10) elĥamdülillāhi rabbe’lǾālemįn ve’l-ĥamdülillāhi 

ve lā ilāhe illallāhu (11) ve allāhu ekber150 ve lā ĥavle ve lā ķuvvete illā billāhiǾl 

aliyyi’lǾažįm151 (12) naśrun minallāhi ve fetĥun ķarįb ve beşşiriǿl-müǿminįn152 ĥażret-i 

(13) allāhu teǾālā dāǿimā ümmet-i muĥammedi manśūr ve mužaffer eyleye āmįn (14) ve 

ħulefāǿu’z-zamān olan şevketlü153 pādişāhımuz ġāzį (15) sulŧān aĥmed ħān 

ĥażretlerinüñ Ǿömr-i devletlerine (16) yevmen-fe-yevmen ziyāde eyleye pādişāhımuzuñ 

zamān-ı saǾādet- (17) -lerinde bu melǾūn mosķov keferesinden alınan ķalǾalardan (18) 

māǾadā gürcistān ŧarafında beş ķalǾa fetĥ oldı (19) ibtidā rehāvįl ķalǾası ikinci Ǿaķat 

ķalǾası (20) üçinci cāvįz ķalǾası dördünci esed ķalǾası (21) beşinci şehrübān ķalǾası iki 

büyük muǾažžam ķullesi  

[11b]  

(1) var idi laġım eyleyüp atıldı bu ĥaķįr on iki (2) ĥavān ħumbarası getürüp fermān-ı 

pādişāhį ile taǾyįn (3) olınmışdum ħalįl paşa ser-Ǿasker idi ve ŧāŧār (4) śāliĥ paşa ve 

                                                                 
146

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
147

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
148

 Metinde “ķādįr” şeklinde yazılmıştır. 
149

 Metinde “ķādįr” şeklinde yazılmıştır. 
150

 “Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederim ve O’ndan başka ilah yoktur ve Allah en yücedir.  
151

 “Kuvvet ve kudret Allah’tadır.” 
152

 “… Allah’tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer! Müminlere bunları müjdele!” Kur’an-

ı Kerim, Saff Suresi, 13. ayet. 
153

 Metinde “sevketlü” şeklinde yazılmıştır. 
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muśŧafā paşa ve iki paşa daħı arż-ı (5) rūm ŧarafıñdan idi daħı mekke-i mükerreme 

yolında Ǿarab (6) eşķıyāsı ķalǾalara ķapanup ĥuccāc-ı müslimįn helāk idüp (7) idüp 

mālların ġārāt iderlerdi anda daħı iki (8) ķalǾa fetĥ oldı biri beyt-i cibrįl ķalǾasıdur (9) 

ķılıçdan geçdi biri yābad ķalǾasıdur vire eylediler (10) muĥammed paşa şām 

beglerbegisidür ser-Ǿasker idi kürd (11) bayramoġlı dimekle maǾrūf bu ĥaķįr ĥavān 

ħumbaralarıyla (12) taǾyįn olınmışdum ĥażret-i allāhu teǾālā  pādişahımuzı (13) ŧūl-i 

Ǿömr ile muǾammer eyleye in-şāǿallāhu teǾālā  her ne ŧarafa (14) teveccüh ve Ǿažįmet 

eylerse fetĥi āsān olması emr-i ĥaķla (15) ümmet-i muĥammed manśūr ve mužafferdür 

vezįr-i aǾžamınuñ154 daħı (16) dįn-i mübįn ħiźmetinde cidd saǾyleri şerǾ-i şerįfe 

muvāfıķ (17) eyleye çünki devletlü efendilerimüz ġazā ŧarafıña (18) meyli ve 

muĥabbetleri ziyāde olduġından zamān-ı saǾādet- (19) -lerinde bu ĥaķįre lāyıķ budur ki 

Ǿalā-ķaderi’l-imkān (20) ķādir olduġım mertebede elden gelen maǾrifetümi ižhār (21) 

idüp sefer-i hümāyūn aĥvālinden görüp (22) añladuġum üzere niçe niçe gerekli ve 

lüzūmı olan (23) şeyleri taĥrįr ve hem taśvįr idüp ve bir kitāb  

[12a] 

(1) teǿlįf eylemege bu ħuśūśda155 aśla miŝli sebķat eylemiş (2) olmaya ġazā ŧarafında 

ķaçan ki sefer-i hümāyūn vāķiǾ (3) olduķda ne minvāl üzere ĥareket ve tedārik ve tedbįr 

(4) eylemek lāzımdur ki aña göre tedārik üzere olalar daħı (5) metrįsler ne minvāl üzere 

gerekdür ki ķalǾanuñ fetĥi (6) āsān ola ve daħı bir ķalǾanuñ fethinde Ǿasker-i islām (7) 

meǿyūs olınsa bir vechile fetĥi mümkin degül zįrā ķalǾa (8) eŧrāfı ĥandek ve parmaķlıķ 

ve dürlü dürlü ĥiyellerden (9) māǾadā ķalǾayı daħı ŧopraķ ile śaķlamış ķalǾayı ŧopa (10) 

ve tüfenge ķalǾayı aldıramazsuñ aña ŧopraķ sürmenüñ (11) tedārikin idesin ne minvāl 

üzere ĥareket ve tedārik (12) ve tedbįr lāzımdur bunuñ daħı ismi var cismi yoķ (13) 

ķabįlesidür cismi daħı vardur ammā istiǾdādına (14) ādem lāzımdur ve daħı 

ħumbaracılar śanǾatı ne minvāl üzere (15) olur zįrā śanǾatlarda ehliyyet nādir ķaldı (16) 

hemān söz śatarlar efendilerimüz daħı hemān ħumbara ile (17) nişān urur mısın dirler 

Ǿacemį nişān urmaġıla üstād (18) olmaz üstād nişān urmaġıla Ǿacemį olmaz üstādlara 

(19) küffārı ķahr helāk eylecek ceng eşyāların yapdurmaķ (20) lāzımdur ki maĥallinde 

ĥikmeti icrā eyleye zirā ħumbara atmaķ (21) bir iş degüldür hezār dürlü śanǾatlar vardur 

ki (22) derūn-ı kitābumda taĥrįr ve hem taśvįr olınmışdur (23) manžūr-ı Ǿālįleri 

olınduķda maǾlūm-ı saǾādet olınur  
                                                                 

154
 Metinde “vezr-i aǾžāmınuñ” şeklinde yazılmıştır. 

155
 Metinde “ĥuśūśda” şeklinde yazılmıştır. 
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[12b] 

(1) ħumbaracı olanlar Ǿömr ifnā eylemek lāzımdur niçe niçe ķalǾa- (2) -laruñ fetĥinde156 

olup ve niçe ķalǾalaruñ içinde muĥāśara (3) çeke zįrā ħumbaracılar Ǿasker-i islāmuñ bir 

ķolıdur (4) baş olan ziyādesiyle ehl gerekdür nā-ehl olınca (5) ceng eşyāların tedārik 

itmekde tekāsül ider zįrā (6) bilmez ne yapsun geçen sene-i mübārekde pūrūt śuyında 

(7) niçe ceng eşyālarında tekāsül olınmış idi vücūda (8) getürmege istiǾdādlı ādem 

lāzım idi ancaķ şevketlü (9) pādişāhımuz ġāzį sulŧān aĥmed ħān ĥażretlerinüñ (10) 

duǾāsı sebebiyle fetħi müyesser oldı eger ceng beş (11) on gün süreydi ol zamānda 

lüzūmı olan (12) ceng eşyāların atanı ararlardı bu ĥaķįr Ǿasker-i (13) islāmuñ mürūr u 

Ǿubūrı-çün cisr ŧonbāzları olan (14) pūrūt śuyı üzerine köpri ħiźmetine157 usta Ǿalį (15) 

ile maǾan fermān olınup taǾyįn olınmışdum elĥamdülillāhi (16) teǾālā ol mübārek dįn-i 

mübįn ħiźmetine158 ħiźmetimüz159 (17) sebķat eyledi ĥażret-i allāhu teǾālā  āħiretde 

ecirler (18) iĥsān eyleye imdi bu ĥaķįr-i pür-taķśįr ħumbaracılar (19) ocaġında olan 

ħalįfe-i ŝānį Ǿalį bendeleri görüp (20) añladuġum üzere ġazānuñ niçe niçe gerekli ve 

lüzūmı (21) olan aĥvāllerin ve Ǿilm-i ħumbaranuñ niçe śanǾatların (22) ve niçe fennlerin 

ve niçe taśnįfātların kimin üstāddan (23) ve kimįn selef üstādlaruñ įcād eyledükleri ālāt-

ı  

[13a] 

(1) ĥarp ķıtāl olup ümmet-i muĥammed ġazālarda ve niçe ķalǾalarda (2) ħuśūśā160 ŧābūr 

cenginde ve küffārı helāk eylecek (3) mühimmātların bu vechile161 yapup tedārik itmek 

lāzımdur ki (4) maĥallinde ĥükmüni icrā eyle zįrā bu ŧābūruñ śıķılup (5) bozġun virmesi 

ziyādesiyle üç dört dürlü (6) ceng mühimmātlarındandur evvelā yürüyişüñde ŧulumba- 

(7) -dandur ammā bizüm162 ħumbaracılaruñ ķullanduġı degül (8) ve bir daħı fransızuñ 

ġrande163 ŧulumba dirler dört (9) beş dānesin birden ŧābūruñ çarħ-ı feleklerin çevirmege 

(10) mecāli ķalmaz Ǿasker-i islām ŧābūr içine dālķılıçları (11) yürür ammā mezbūr 

ġrande ŧulumba on bir on iki (12) arşun boyı vardur ve bir ādem gücile ķucaķlar (13) 

mezbūruñ taśvįrin derūn-ı kitābumda taĥrįr ve taśvįr (14) olınmışdur görildükde 

                                                                 
156

 Metinde “fetĥitde” şeklinde yazılmıştır.  
157

 Metinde “ĥiźmetine” şeklinde yazılmıştır.  
158

 Metinde “ĥiźmetine” şeklinde yazılmıştır.  
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 Metinde “ĥiźmetimüz” şeklinde yazılmıştır.  
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 Metinde “ĥuśūśā” şeklinde yazılmıştır. 
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 Metinde “ne vechile” şeklinde yazılmıştır. 
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 Metinde “birüm” şeklinde yazılmıştır. 
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 Metinde “ġzānde” şeklinde yazılmıştır. 
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maǾlūm-ı saǾādet olınur (15) ve ikinci sepet ve fuçı ħumbarası ŧābūr üzerine maĥalli 

(16) ile biñ ħumbara atmaķdan elli altmış fuçı ħumbarası (17) atduķda ol ŧābūruñ içinde 

olan küffāruñ aśla (18) mecāli ķalmaz ancaķ bu mühimmātlaruñ şimdi ismi var (19) 

cismi yoķ ķabįlesidür cismi daħı vardur ammā (20) istiǾdādına ādem lāzımdur imdi bu 

śanǾata ŧālib (21) olan kimesneler içün in-şāǿallāhu teǾālā bi-Ǿavnihi (22) Ǿasker-i islām 

manśūr ve mužaffer olur bu ĥareketden (23) tekāsül ve ġaflet olınmaya allāhu aǾlem bi-

ś-śavvāb  

[13b] 

(1) ümmü’l-ġazā adlu bir kitāb teǿlįf idem üç faśl üzere   

(2) ķaçan kim evvel faśl Ǿasker-i islām sefer-i hümāyūnda küffāruñ ķalǾa- (3) -sı altına 

ķonup śarılmaķ murād olınduġı zamānda (4) ordu-yı hümāyūn ne minvāl üzere ķonmaķ 

lāzımdur ki sāǿir (5) zamān gibi ķonılmaz zįrā ziyādesiyle taķayyüd gerekdür (6) bu 

ħuśūśda164 küffār birķaç ĥįle ögrenmiş Ǿasker-i islām (7) metrįsde iken birķaç biñ kāfir 

ordunuñ bir ŧarafıñdan (8) görindügi gibi ordıda perįşānlıķ vāķiǾ olmışdur (9) gerekdür 

ki ordunuñ eŧrāfın ķavį ĥandek (10) veyāħūd geregi gibi ŧābūr çevirmeden ħālį olmaya- 

(11) -sın hele Ǿaraba ŧābūrına inān yoķdur ve ne minvāl (12) üzere ĥareket ve tedārik 

lāzımdur her aĥvālin taĥrįr (13) ve hem taśvįr idüp beyān idem ve daħı metrįs (14) ne 

minvāl üzere almaķ lāzımdur hemān metrįs almaķda (15) ziyādesiyle taķayyüd gerekdür 

śoñra Ǿasker-i islām (16) ķalǾanuñ fetĥinde zaĥmet çekmeye ve iş görile (17) bu faślda 

beyān idem faśl-ı ŝānį ķaçan kim Ǿasker-i (18) islām bir ķalǾaya śarılup fetĥinde 

ziyādesiyle (19) güçlük vāķiǾ olup fetĥinde meǿyūs olınsa (20) zįrā ķalǾa-i mezbūruñ 

eŧrāfı ĥandek ve parmaķlıķ (21) ve şarānpo ve laġım ve dürlü dürlü ĥįlelerden māǾadā 

[14a] 

(1) ķalǾa daħı ŧopraķ ile śaķlamış ŧopa ve tüfenge ķalǾayı (2) aldıramazsuñ añā ŧopraķ 

sürmenüñ tedārikįn (3) ve tedbįrin idesin bu daħı ismi var cismi yoķ (4) ķabįlesidür 

cismi daħı vardur ammā istiǾdādına (5) ādem lāzımdur bu ħuśūśda165 ve vāradįn166 

ķalǾasıña (6) śarılduķda fetĥinde Ǿāciz olındı bu ĥaķįr merĥūm (7) caǾfer paşa ķolında 

ħumbaralar üzerine ħalįfe olmaġıla (8) ŧopraķ sürmenüñ tedbįrin beş on ŧabāķa kāġıda 

(9) taĥrįr ve hem taśvįr idüp ne minvāl üzere olacaġın (10) geregi gibi yazup merĥūm 

caǾfer paşaya gösterdükde (11) birķaç gün ziyādesiyle yaġmur yaġmaġıla Ǿöźr (12) 
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 Metinde “ĥuśūśda” şeklinde yazılmıştır. 
165

 Metinde “ĥuśūśda” şeklinde yazılmıştır. 
166

 Metinde “vazādįn” şeklinde yazılmıştır. 
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eyledi yaġmurlar ħod her vechile fāǿidesi (13) vardur ŧopraķ sürmege vezįr-i aǾžama 

göstermege (14) murād idinmedi hele dursun maĥalli şimdi (15) degüldür diyü cevāb 

eyledi hemān śadr-ı aǾžam (16) ŧarafuñdan fetĥ olınmasına murād idinmedi ol (17) bir 

ġarįb śūretdür daħı ĥaķįrde durur (18) ve bir śūret daħı geçen sene-i mübārekde bu 

melǾūn (19) mosķov keferesinüñ binā eyledügi ķalǾası içün (20) taĥrįr ve hem taśvįr 

idüp elĥamdülillāhi teǾālā  şevketlü (21) pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretlerinüñ ħayr duǾāsı 

(22) sebebiyle ĥażret-i allāhu teǾālā  ķahr helāk eyledi (23) kimsenüñ tedbįrine muĥtāç 

olınmadı ŧopraķ sürmek 

[14b] 

(1) tedbįrin idin ve ŧopraķ sürmenüñ hįçbir ķalǾada (2) miŝli sebķat idüp selef-i 

pādişāhlar zamānında (3) vāķiǾ olup icrā olınmış mıdur diyü suǿāl buyurılur (4) ise 

merĥūm ve maġfūr sulŧān süleymān ħān (5) ĥażretleri bi’z-zāt rodos ķalǾasıñı üç (6) 

aydan śoñra ŧopraķ sürüp fetĥ eyledi daħı merĥūm (7) sulŧān selįm ħān ŧābe ŝerāh bi’z-

zāt sįdvār ķalǾa- (8) -sın göliñi çiyt ve yapaġı ile doldurup ŧopraķ (9) sürüp fetĥ eyledi 

daħı sulŧān selįm ħān (10) ŧābe ŝerāh ķapudan paşayı ķıbrısda maġosa167 ķalǾasıñı (11) 

bir vechile almaġa ķādir olmayup ŧopraķ sürüp fetĥ (12) eyledi daħı merĥūm ve maġfūr 

sulŧān muĥammed ħān ġāzį (13) bir nevǾ üzere uyvār ķalǾasıñda güçlük vāķiǾ olmaġıla 

(14) demet ve dürlü çuvāl ŧopraķ sürüp fetĥ eyledi (15) daħı bu melǾūn mosķov keferesi 

azāķ ķalǾasıñı bir vechile (16) almaġıla ķādir olmayup Ǿāciz ķalduķda ŧopraķ sürüp (17) 

fetĥ eyledi ķaçan ki ŧopraķ sürmenüñ tedārikin idüp (18) sorduķda içinde olan ħalķ 

ķalǾadan meǿyūs (19) olup vire eylediler ŧaşra elçi gönderdükde168 küffār-ı (20) bed-

fiǾāl cevāb eydür ki cümleñize verem vardur ammā (21) ħumbaracıya verem yoķdur bir 

üstād ħumbaracı imiş (22) dāǿimā fuçı ve sepet ħumbarası atar imiş zįrā küffāruñ (23) 

ziyāde śaķladuġı şeylerdür biñ ħumbara atmaķdan elli  

[15a] 

(1) fuçı ħumbarası atasın bir vechile ŧābūr içinde olan (2) küffāruñ mecāli ķalmadı bu 

daħı şimdi ismi var (3) cismi yoķ ķabįlesi gibi olmışdur śanǾatı vücūda (4) getürmege 

ādem nādirdür kimseden suǿāl eylemezler (5) hemān ħumbaradur ceng ālātı śanurlar 

imdi bizüm śadedimüz (6) ħumbaracıya verem yoķdur diyü cevāb idicek biraz (7) 

müselmānlar bir ādem bizüm içün niçün ķırılup ve hem esįr (8) oluruz hemān 

ħumbaracıyı küffāra virilmede kendümüzi (9) ħalāś idelüm didükde ol ġāzįyi müselmān 
                                                                 

167
 Metinde “mavsa” şeklinde yazılmıştır. 

168
 Metinde “göndürdükde” şeklinde yazılmıştır. 
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ħumbaracıyı (10) küffāra virüp sāǿir cezālarından śoñra dört pāre (11) idüp ķalǾa ķapusı 

öñünde bıraġup içerüden (12) çıķan müselmānlar ol ĥālde gördiler imdi bundan (13) 

naśįĥat ħumbaracı olanlara ķaçan ki bir ķalǾa içinde (14) muĥāśarada bulunup cān baş 

ile çalışa küffārdan (15) ķalǾa ķurtarmaġa saǾy ide zįrā bir üstād ħumbaracı (16) bir 

ķalǾayı kāfirden almaġa da ķādirdür daħı virmemege de (17) ķādirdür ammā müdebbįr 

bir śāĥib-i üstād ola zįrā (18) iş ve tedārik çoķdur ĥażret-i allāhu teǾālā ol (19) 

melāǾįnlere derĥāl ile anuñ intiķāmun virüp (20) cezāların vire üçinci faśl fenn-i cihād 

yaǾnį ħumbara- (21) -cılar śanǾatı ne minvāl üzere olur Ǿilm-i ħumbaranuñ (22) niçe 

śıfatların ve niçe taśnįfātların kimin üstādlardan (23) görüp ve kimin selef üstādlaruñ 

įcād eyledükleri  

[15b] 

(1) ālāt-ı ĥarb ķıtāl olup ümmet-i muĥammed ġazālarda ve niçe (2) ķalǾalarda ħuśūśā169 

ŧābūr cenginden küffārı ķahr (3) helāk eyleyecek ceng mühimmātların ve ne vechile 

yapup (4) tedārik itmek lāzımdur bu śanǾata ŧālib olan (5) kimesneler içün geregi gibi 

her aĥvāllerin taĥrįr ve hem (6) taśvįr idüp beyān idem Ǿāķıllar dimiş ki (7) ĥikmet-i 

loķmāndan suǿāl ile bu ķadar taĥrįr ve hem taśvįre (8) ŧālib olan kimesneler śanǾatı ister 

hem erbābını bulur 

(9) ve bu faśl daħı üstādlaruñ niçe ceng  

(10) mühimmātları niçe tedārikler ve tedbįrler eylemişlerdür ki (11) her birlerinde Ǿömr 

ifnā eylemişlerdür ġarįb şeylerdür ki (12) taĥrįr ve hem taśvįr idüp nažar olınduķda 

maǾlūm-ı (13) saǾādet170 olınur ve baǾżılarını lüzūmı olduķda (14) istiǾmāl olınup 

ĥükmi icrā olınur Ǿasker-i islām (15) küffāruñ ķalǾası altına ķonduķda ne minvāl üzere 

(16) ordu-yı hümāyūn gerekdür ki ĥandek ve ŧābūr (17) çevirmesi tafśįl üzere taśvįr ve 

hem taĥrįr idüp (18) beyān eylemişümdür bu faśl daħı ālāt cenginde (19) ŧoplar ve ĥavān 

ħumbaraları ne minvāl üzere ĥareket idüp (20) yürimek olur taĥrįr ve hem taśvįr idüp 

beyān (21) eylemişümdür bu faśl daħı belġrad ķalǾasında iken  

[16a] 

(1) merĥūm ķoca ibrāhįm paşa ķalǾada muĥāfıž idi (2) islānķamen öñüne nemçe 

kāfirlerinüñ on altı pāre (3) ķalyonı gelüp ķalǾayı ŧoplamaķ murād eyledükde bu ĥakįr 

(4) merĥūm ħumbaracıbaşı Ǿoŝmān aġa ile bu ħumbaraları ķullanmaķ (5) içün bir ġarib 

                                                                 
169

 Metinde “ĥuśūśā” şeklinde yazılmıştır. 
170

 Metinde “saǾād” şeklinde yazılmıştır. 
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sal171 peydā idüp dört ŧarafıñı (6) siperler ile tedbįr idüp ve iki büyük ĥavān ħumbara- 

(7) -sı bindirüp küffāruñ ķalyonları üzerine varılduķda (8) ķarşu duramayup firār 

eylediler bir ġarįb tedbįrdür (9) maĥallinde lāzım olur taĥrįr ve hem taśvįr olınmışdur 

(10) ve ħumbaraları ne minvāl üzeredür nažar olınduķda maǾlūm (11) olur bu faśl daħı 

śulĥ senesinde ortalıķda (12) śulĥ var iken küffāruñ ĥįlesini göre bu ĥaķįr (13) ŧemeşvār 

ķalǾasına ħumbaracılara ħalįfe taǾyįn ve fermān (14) olup yetmiş seksen biñ  miķdārı 

küffār (15) çadırların eteklerin yire ķaķup çadırlarında ādem var mı (16) yoķ mı 

bilinmesün ŧaşra olup bu aralıķda ortalıķ (17) ġāfildür diyü ŧemeşvār ķalǾası üzerine 

gelüp (18) elli biñ ķadar nemçe ve yigirmi biñ  ķadar macār Ǿaskeri (19) gelüp bir śabāĥ 

vaķtiñde ālāyların baġlayup ķalǾanuñ (20) üzerine yüridiler hemān bir ŧarafıñdan macār 

yüridi (21) ķalǾadan daħı beş yüz ser-ĥadli ve ol maĥalde biñ (22) ŧāŧār gelmiş idi anuñ 

daħı beş yüzin maǾan (23) biñ ādem olup ŧaşrada ķarşuladılar ve macār üzerine  

[16b] 

(1)  yüridiler172 ol maĥalde ķral olan ceng arasında (2) macār ķralı rāķoviçse oġlı173 

bögründen  piştov174 ile (3) urulup yire düşdükde başın keserken ser-ĥadlü- (4) -ler 

boynında ķral nişānın görüp esįr eylediler (5) bu aralıķda küffār yürirken üç büyük 

ħumbara ĥavānını (6) aġzına berāber ŧaş doldurup śaçma ŧop- (7) -vārį āteş eyledükde 

elĥamdülillāhi teǾālā  küffār Ǿaskeri (8) münhezim olmasına sebeb olanda imdi bunı (9) 

įrād eylemeden murād küffār Ǿaskerinüñ śulĥ arasında (10) ziyādesiyle ĥįleleri vardur 

andan iĥtirāz lāzımdur (11) ve hem ħumbaracılar bundan naśįĥat budur ki ķaçan ki (12) 

küffār Ǿaskeri islām Ǿaskeri üzerine yürüdügi (13) zamānda ĥavānları aġzına berāber ŧaş 

doldurup (14) ŧop-vārį āteş eylese küffār münhezim olmasına sebeb (15) olursın ve ne 

minvāl üzere olduġın taĥrįr (16) ve hem taśvįr idüp beyān eylemişümdür bu daħı büyük 

(17) iki yüz vaķıyye ħumbara ile laġıma muǾādil ķalǾa dįvārı (18) atmaķ veyāħūd bir 

ŧabyayı veyāħūd bir şarānpo (19) atmaķ on beş yigirmi vaķıyye bārūt alur ħumbara (20) 

ile elli ķanŧār bārūŧ ile baġlanmış laġım ķadar ĥükmi (21) vardur ĥattā belġrad ķalǾası 

                                                                 
171

 Metinde “śal” şeklinde yazılmıştır. 
172

 Temeşvar Kalesi 15 Ekim 1716’da düşmana terk edilmiş. Rakoczi ise Avusturya kuvvetlerine karşı 

1703’te başlattığı mücadelesini 1711’de yenilerek sona erdirmiş ve Fransa’ya iltica etmiştir. Burada Ali 

Ağa’nın bahsettiği konunun ne olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. 
173

 Osmanlı tarihinde Rakoçioğlu Françesko adıyla tanınan Erdel Beyi Ferenc Rakoczi II (Borsi, 

Macaristan 27 Mart 1676-Tekirdağ 8 Nisan 1735). Osmanlılar tarafından Macar krallığına getirildiyse de, 

Avusturyalılar ile yapılan sulh sebebiyle krallığını fiiliyata dökememiştir. M. Alaaddin Yalçınkaya, 

“Rakoczi, Ferenc II”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, II, 447-8. 
174

 Metinde “puştov” şeklinde yazılmıştır. 
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muĥāśara olınduķda (22) ŧaşrada yeñiħān var idi küffār içine dolup (23) ŧopraķ doldurup 

beş on pāre balyemez ŧop  

[17a] 

(1) çeküp ķalǾayı dögmek murād eyledükde merĥūm caǾfer175 (2) paşa ser-Ǿasker idi 

ziyāde elem üzere olup laġımcı- (3) -başı giçe ile serdengeçdiler ile ŧaşra çıķarup (4) üç 

yirden laġım eyleyüp ocaķ gibi dįvārı (5) bir ŧop işlemedi śoñra ħumbaracılar buña bir 

tedārik (6) eylesün didükde dörder ķuplu ikişer üçer yüz (7) vaķıyye gelür banya lukada 

dökülmiş ħumbaralar var idi elli (8) dānesin doldırup bu ĥaķįr ki serden- (9) -geçdiler 

ile giçe ķalǾadan ŧaşra çıķup dört (10) dānesin mezbūr ħānuñ dįvārın sürüp içine (11) 

yerleşdirüldi ve iki dānesin yanında bir büyük (12) kāgįr hammām var idi anuñ dįvārına 

yerleşdirüldi (13) ŧıpaların ve śuçuķların bir yire getürüp bir fitįlden176 (14) āteş virildi 

emr-i ĥaķla cümle dįvārı birbirine olup (15) içindeki küffārdan niçesi helāk oldılar bu 

daħı (16) maĥallinde tiziyye laġım iķtiżā eylese veyāħūd bir śu çıķar (17) yer olduķda 

veyāħūd ķalǾanuñ temel dįvārı yerli ķaya (18) üzerinde olsa laġım mümkin degül bu 

minvāl üzere (19) Ǿamel eylemek gerekli işdür anuñ daħı taĥrįr ve taśvįrin (20) idüp 

beyān eylemişümdür bu faśl daħı ĥaķįr bir ŧulumba (21) įcād eylemişümdür zįrā bizüm 

ħumbaracılarımızuñ ķullanduġı (22) ŧulumba ancaķ āteş śaçar ammā mezbūr ŧulumba 

hem āteş (23) śaçar ve hem beşer onar tüfengler var içinde ķurşun atar 

[17b] 

(1) ĥattā belġrad muĥāśarasında ķalǾanuñ ĥandegine her gün (2) kāfirler yürirlerdi 

yeñiçerilere mezbūr ŧulumbayı virüp (3) küffārı anuñ ile żabŧ177 idüp yürütmezler idi 

şimdi (4) anuñ daħı ismi var cismi yoķdur anuñ daħı taśvįri (5) beyān olınmışdur bu faśl 

daħı ġrande178 ŧulumba taǾbįr (6) olınur fransız kāfirleri ķaçan ki çarħ-ı felekli ŧābūr (7) 

üzerine yürüyüp bozmaķ içün mezbūr ġrānde179 (8) ŧulumba peydā eylemişümdür üç yā 

dört veyā beş dāne  (9) birden yaķup giçe ile ŧābūr üzerine yürüyüp (10) onar on beşer  

yeñiçeriler her ŧulumbaya ķollarına ikişer (11) üçer ādem yürüdüler kāfirlerüñ çarħ-ı 

feleklerin yaķa (12) vāradįnde180 olan kāfirleri daħı yaķup aślā (13) öñüne sedd olup 

ĥāǿil olmaz āteşi bir dönüm yire (14) degin sürer ve içindeki ķurşunlu tüfengler ne 

                                                                 
175

 Metinde “caġfer” şeklinde yazılmıştır. 
176

 Metinde “ķatıldan” şeklinde yazılmıştır. 
177

 Metinde “żabž” şeklinde yazılmıştır. 
178

 Metinde “ķrande” şeklinde yazılmıştır. 
179

 Metinde “ķrānde” şeklinde yazılmıştır. 
180

 Metinde “vāradinde” şeklinde yazılmıştır. 
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ķadar (15) uzaķ olursa urur anuñ daħı taśvįri taĥrįr (16) idüp bir ġarįb śūret heykeldür 

manžūr-ı Ǿālįleri (17) olduķda maǾlūm olınur faśl kāfirler ķalyonı śudan (18) ne minvāl 

üzere geçirmişdür ki śūretde taśvįr idüp (19) göstermişümdür maĥallinde o daħı lāzım 

olur (20) ve buñı nerede taĥśįl eyledügim suǿāl buyurılur ise (21) mosķov 

ħumbaracıbaşısı fransız imiş andan firār (22) eylemiş gelüp müselmān oldı idi elmās 

paşa (23) zamānında bir zeǾāmet daħı virdiler ve belġrad ķalǾasına 

[18a] 

(1) miǾmār idüp gönderdiler istānbūla geldükde (2) merĥūm ħumbaracıbaşı Ǿosmā[n] 

hemşehrįsi olmaġıla bir yirde (3) mekŝ olındı ve bu aĥvālüñ niçe niçe tedbįr ve 

tedārikler (4) ve ŧopraķ sürmenüñ tedbįr ve tedāriki ve mühimmātları geregi gibi (5) 

vuķūf taĥśįl olındı ve azāķ ķalǾasına daħı (6) tedbįri ziyādesiyle kāmil itdi imdi üç dört 

(7) ķarış śudan ķalyonı geçirdügi śūret taĥrįr ve hem (8) taśvįr idüp beyān 

eylemişümdür bu faśl daħı ħumbara- (9) -cılaruñ kār-ħānesi ne minvāl üzere olur ve 

mühimmāt (10) ne vechile yapılur ve fuçı ħumbarası ve sepet ħumbarası (11) ve sāǿir 

ceng ālātları niçe dürlü geregi gibi her birin (12) taĥrįr ve hem taśvįr idüp beyān 

eylemişümdür ki ŧālib (13) olan kimesneler śanǾatıñı taĥrįr ve hem taśvįr eyledügim 

(14) şeylerden olur zįrā belġradda ħumbaracıbaşı Ǿoŝmān aġa (15) merĥūm kār-ħāneye 

bu ĥaķįri ħalįfe eylemiş idi lüzūmı (16) olan ceng eşyāların yapar idük ancaķ kimse 

aramıza (17) girmez idi ve kimseye göstermez idi śūret-i kār-ħāneye (18) nažar 

olınduķda maǾlūm olınur śanǾat nedür taĥrįr ve hem (19) taśvįr eylemişümdür bu faśl 

daħı ķaçan ki fransız kāfiri (20) bir ķalǾaya śarılduķda birden ķalǾaya yürüyüş 

eyledükde (21) murād eyledügi zamānda bir ġarįb nerd-bān ķullanur (22) ħalķuñ 

evlerde ķullanduġı nerd-bān gibi degüldür maĥallinde (23) bir gerekli işdür merĥūm 

pederüm ķırķ sene ķadar 

[18b] 

(1) baştarda ķapudanı idi merĥūm sulŧān ibrāhįm ħān (2) ŧābe ŝerāh zamānında bir 

ķızlaraġası var idi mıśıra (3) giderken kāfir alup181 ĥanya ķalǾasına getürüp pādişāh-ı (4) 

Ǿālem-penāh ĥażretleri ziyādesiyle ġażaba gelmekle merĥūm (5) pederüm aķdeñizde bir 

mişvārı bellü ādem olmaġıla ĥattā ħalįl (6) paşa ķapudan iken ķara cehennem nāmında 

                                                                 
181

 Sultan I. İbrahim, Malta Şovalyelerinin zaman zaman ticaret gemilerine saldırmaları yüzünden, 

bahusus Sümbül Ağa’nın ve saray mensubu bazı kimselere Mısır’a giderken saldırılması üzerine, onların 

en büyük sığınağı olan Girit Adası’nın fethini emretti. 20 Haziran 1645’te Sakız Adası’ndan denize açılan 

Osmanlı donanması, 17 Temmuz’da Girit’in Hanya limanını fethetti. Uzuncarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 

217-8, 223-5. 
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üç ķalyon peydā (7) olup anuñ fetĥine sebeb olmaġıla ĥattā taśvįri tersane-i (8) Ǿāmįrede 

yazılmışdur nažar olduķda maǾlūm-ı saǾādet (9) olınur imdi mezbūr182 pederimi 

çaġırdup ĥanya (10) ķalǾasınuñ fetĥiñi senden isterüm didükde pādişāhum (11) eger 

murād iderseñ ĥanya ķalǾasınuñ fetĥini bir daħı (12) lisāna alma mālŧaya seferüm 

vardur diyü nām çıķar (13) niçe niçe aña gerekli tedārikler idüp ĥattā ol mezbūr (14) 

nerd-bānları tedārik idüp yūsuf paşa183 ķapudan ve hem (15) ser-Ǿasker olup ancaķ 

ĥikāye çoķdur ķaçan ki (16) ĥanyaya varup bir maĥallde gemiler śulanup ĥanya (17) 

ķalǾasında olan kāfirler śaķın bizüm üzerimüze gelmesün (18) diyü ħavf iderken ol 

maĥalden ķalķup deñize (19) açılduķda hele bize degülmiş diyüp emįn olurlar ķaçan ki 

(20) deñize açılduķda cümle paşaları ve begleri ve Ǿaskerlere (21) baş olanları cemǾ 

idüp ħaŧŧ-ı184 şerįfi ol maĥalde (22) çıķarup sen ki ķapudanum ve ser-Ǿaskerüm olan 

yūsuf (23) paşa ĥanya ķalǾasınuñ fetĥini senden isterüm eger  

[19a] 

(1) saña başuñ gerek ise ol vaķt donanma gerü dönüp (2) giçenüñ bir vaķtiñde Ǿasker-i 

islāmı ķaraya döküp (3) ve mezbūr nerd-bānları gemilerden çıķarup ķalǾanuñ (4) 

ĥandegi başına yürüdüp Ǿasker-i islā[m] bedenlere (5) śarılup küffāra ziyādesiyle 

şaşķıñlıķ ĥāśıl (6) olmaġıla elĥamdülillāhi teǾālā ĥażret-i allāhu teǾālānuñ  Ǿavn-ı (7) 

Ǿināyetiyle fetĥi müyesser olup ve hem ser-Ǿasker olan (8) yūsuf paşa şehįd olup 

raĥmetullāhi Ǿaleyh imdi (9) bundan çoķ ĥiśśe vardur ve hem nerd-bānı görüp (10) 

maĥallinde tedārik idüp ĥükmüni icrā eylemekdür ve bir daħı (11) ĥiśśemend olmaķ 

budur ki bir ŧarafa sefer eylemek murād (12) olınduġı zamānda ġayrı ŧarafı gösterüp 

ġāfilin (13) düşmen üzerine varmada çoķ ĥāl vardur (14) ve hem bir eyü işdür mezbūr 

nerd-bānuñ taśvįriñ (15) taĥrįr idüp göstermişümdür bir ġarįb heykeldür (16) nažar 

olınduķda maǾlūm-ı saǾādet olınur bu faśl (17) daħı mezbūr nerd-bānlaruñ bir iki 

dānesin resm idüp (18) bir ķalǾanuñ ĥandegi aşırudan dįvārı kenārına (19) dayanup 

Ǿasker ne minvāl üzere yürüdügin taĥrįr ve hem (20) taśvįr idüp göstermişümdür nažar 
                                                                 

182
 Metinde “mezbūm” şeklinde yazılmıştır. 

183
 Silahdar Yusuf Paşa (Vereno, ?-İstanbul 22 Ocak 1646) Kaptanıderya, Girit serdarı ve Hanya 

fatihi. Dalmaçya kökenlidir. Serdar olarak Girit seferine tayin ediliş ve Kasım 1645’te Girit’e çıkmış ve 

Ağustos 1645’te Hanya’ya ele geçirmiştir. Kışı geçirmek için geldiği İstanbul’a gelmiştir. Girit seferine 

pek taraftar olmayan Sadrazam Semin Mehmet Paşa, Yusuf Paşa’yı bu başarısından ve yerine 

geçeceğinden dolayı kıskanmıştı. Bu yüzden de padişahı, Yusuf Paşa’nın Girit’te pek çok gani met elde 

ettiğini ama İstanbul’a hiçbir şey getirmediği yolundaki telkinleriyle devamlı kışkırttı. Bir süre sonra 

Yusuf Paşa'nın idam fermanı çıkmıştır. Girit’te büyük başarı göstererek “Hanya Fatihi” olarak tarih 

sayfalarında kalacak olan Yusuf Paşa, arkasından oynanan entrikalar yüzünden idam ettirilmiştir. 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/I, 217-8, 223-5. 
184

 Metinde “ĥaŧŧ-ı” şekinde yazılmıştır. 
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olınduķda (21) maǾlūm olınur bu faśl daħı merĥūm caǾfer185 paşa (22) belġrad 

muĥāśaradan ķurtılduķda aślā dįvār eŝeri hįç- (23) -bir ŧarafında ķalmayup taǾmįre 

mübāşeret eyledükde aślā bir yirde 

[19b] 

(1) ŧaş yoķ ve kireç yaķacaķ ŧaş yoķ mezāristān (2) ŧaşlarını bozup kimin kireç ve kimin 

yapuya śarf (3) idüp ammā bir vechile kirece ve yapuya ŧaş yetişmez (4) Ǿāciz ķalduķda 

bu ĥaķįr bir tedbįr tedārik idüp (5) cümle belġradda śu kenārında olan ķayaları iki üç (6) 

gün içinde mezbūr ķayaları pāreleyüp murād üzere (7) ķalǾanuñ bināsına şürūǾ ve kirece 

śarf idüp (8) ķalǾayı tamām eyledi ĥattā gürcistān seferinde (9) ħalįl paşa ser-Ǿasker idi 

sefer Ǿavdetinde fersād (10) ŧaġı dirler bir ulu ŧaġ var Ǿasker-i islām üzerinden (11) aşup 

gitmege ŧaş ķayalardan yol yoķ ve hem Ǿarabalar (12) bir vechile gidemez bu ĥaķįri 

ŧāŧār śāliĥ paşa ile (13) taǾyįn idüp ser-Ǿasker olan ħalįl paşa on (14) gün içinde ķayaları 

pāreleyüp Ǿasker-i islām (15) ve Ǿarabalar refāhiyyet üzere geçdiler ne minvāl üzere 

tedārik (16) eyledügim śūreti taĥrįr ve hem taśvįr idüp göstermişümdür (17) maĥallinde 

bir gerekli işdür ve bu sene-i mübārekde (18) ĥotin ķalǾasında iken taǾrįfimüz üzere 

ĥareket olındı (19) ve ħumbaracı olanlardan mezbūr işleri ararlar bu faśl (20) daħı fuçı 

ħumbarası dirler ziyādesiyle gereklüdür (21) ve hem küffārı amānsız helāk eyler biñ 

ħumbara atmadan (22) elli fuçı ħumbarası atmaķ yegdür mezbūr ħumbaranuñ (23) 

atılduġı śūreti ve hem pārelendügi śūreti taĥrįr ve hem 

[20a] 

(1) taśvįr eylemişümdür maĥallinde nažar olınduķda gör ki pāre- (2) -lendügi içinden 

çıķan büyük ħumbaralar ve küçük ħumbaralar (3) ve ŧoñuz ayaġı taǾbįr olınur beş altı 

yüz ķadar mühlik (4) şeylerdür ki gördükde maǾlūm olınur beyān eylemişümdür (5) ve 

göstermişümdür taśvįrinden añnanur bu faśl daħı (6) sepet ħumbarası dirler anuñ daħı 

ismi var cismi yoķ (7) ķabįlesinden oldı fuçı ħumbarası gibi olduġı (8) ziyāde düşmen 

helāk eyler ceng eşyālarındandur (9) içinde birķaç büyük saķar186 ħumbarası vardur ve 

on on (10) beş küçük el ħumbarası vardur on ve on beş (11) daħı tüfeng vardur 

yuķarudan inerken tüfenglerin (12) atılur yire indükden śoñra ħumbaraları pārelenür 

olduġı (13) bir ġarįb śūret göstermişümdür nažar olduķda maǾlūmdur 

(14) mefātiĥ-i gencü’l-ġazā tedbįr-i fütūĥāt 

                                                                 
185

 Metinde “çaġfer” şeklinde yazılmıştır. 
186

 Metinde “sāķar” şeklinde yazılmıştır. 
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(15) ķaçan ki sefer-i hümāyūn teveccüh ve Ǿazįmet-i ġazā ŧarafıña (16) tedārik 

olınduķda dāǿimā bu nesneciye nažar ve müŧālaǾa (17) ve müźākere olınup niçe niçe 

şeyler istiħrāc olınur (18) ķırķ elli sene sefer virmiş kāmil ķadar añlar ve hem (19) 

tedārik eyleyecek şeyleri tedārik ider ve iĥtirāz187 (20) olınacaķ şeylerden iĥtirāz eyler 

ve çoķ gerekli şeylere (21) vuķūf taĥśįl ider zįrā cemįǾ fetiĥler ne vechile tedārik  

[20b] 

(1) eyleyüp fetĥi āsān olmışdur ve Ǿasker-i islām münhezim (2) olmışdur ve ne vechile 

tedārik lāzımdur fetĥi āsān ola (3) imdi bu kitāb-ı mezkūrı devletlü efendilerimizüñ 

manžūr-ı (4) Ǿālįleri olduķda derūn-ı kitābumda taĥrįr ve hem taśvįr olınan (5) ceng 

ālātları her birlerinüñ erbābıñı buldurup ĥükümlerini (6) icrā eylemege himmet ve 

murādları olduķda her ķaçan ki (7) her birlerin ĥükmi icrā olınup istiǾmāl olınduķda her 

ne ķadar (8) ġazā olınursa ol ecri ŝevāba tā ķıyāmete degin teǾemmül (9) olınurlar imdi 

bu vehb-i ilāhįdür bu ķadar taĥrįr ve hem (10) taśvįr itdüm añlansun diyü ancaķ bu el-

veledu188 sırru ebįhį 189(11) muķteżāsınca olmaķ gerekdür babadan mįrāŝdur zįrā (12) 

niçe niçe şeyleri geregi gibi taĥrįr ve hem taśvįr (13) olınmasuñ sebebi zįrā miŝli sebķat 

eylemiş degüldür (14) hemān ĥażret-i allahu teǾālānuñ Ǿavn-ı Ǿināyetiyle tedbįrlerimüzi 

(15) taķdįrine muvāfıķ eyleye faħr-i1 9 0  kāǿināt muĥammedü’l-muśŧafā (16) śallallāhu 

teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ĥażretlerinüñ ĥürmetine   

(17) imdi bu kitāb-ı mezkūr devletlü efendimüz  

(18) uśanmayup üşenmeyüp dāǿimā müŧālaǾa ve müźākere iderse (19) fāǿidesin bulur 

niçe niçe ġazālarda ĥükmini icrā (20) itdürürler imdi kitāb-ı mezbūrda ne ķadar źikr (21) 

olınan şeylerin her aĥvālini taĥrįr ve hem taśvįr 

[21a] 

(1) idüp beyān eylemişümdür her birlerin bu minvāl üzere (2) beyān eylesem gerekdür 

faśl-ı evvel ķaçan ki Ǿasker-i islām (3) küffāruñ ķalǾası altına ķonur muĥāśara eylemek 

murād (4) olınduġı zamānda ne minvāl üzere ķonup ĥareket olınmaķ (5) lāzımdur ki 

ordu-yı hümāyūna bir żarar iśābet eylemeye (6) işbu śūret-i mezkūrede küffāruñ 

ĥįlesinden (7) ziyāde iĥtirāz olınduġı içün ordu-yı hümāyūn (8) ne minvāl üzerine 

ķonmaķ lāzımdur ki taśvįrin taĥrįr (9) ve hem taśvįr idüp tafśįl üzere śūretin beyān (10) 

                                                                 
187

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
188

 Metinde “el-veledį” şeklinde yazılmıştır. 
189

 “Çocuk babasının sırrıdır.” 
190

 Metinde “faĥr-i” şeklinde yazılmıştır. 
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eyledüm manžūr-ı Ǿālįleri olınduķda her aĥvāline (11) vuķūf taĥśįl olınduķdan śoñra aña 

göre tedārik (12) idüp ĥareket olına zįrā ĥįlesinden ziyāde (13) iĥtirāz olınduġından 

birķaç yirde mükerrer źikr olındı ki (14) Ǿasker-i islām metrįsde iken birķaç biñ kāfir 

ordınuñ (15) bir ŧarafından görindügi gibi ordınuñ perįşānlıġı (16) vāķiǾ olmışdur andan 

iĥtirāz olınduġından (17) bu tedbįr olınmışdur ordu-yı hümāyūnuñ cemįǾ (18) eŧrāfı ķavį 

ĥandek ve birķaç gerekli yerlerden ķapular (19) ķullanmışdur ve her ķapuda ikişer üçer 

şāhį ŧoplar (20) veyā śaçma ŧoplar ve ikişer üçer bayraķ taǾyįn idüp (21) ve muĥāfaža 

idüp ķurudalar zįrā evvel ordusın (22) muĥāfaža ide śoñra cenge mübāşeret eyleye bu 

tedārik (23) ve bu tedbįr muķaddemā śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi teǾālā  

[21b]  

(1) Ǿaleyhim ecmaǾįn  tedārįkdür belki Ǿasker-i islām metrįsde (2) śaķlasalar gelürler 

anda ķorunup gine gözleri (3) açılur ve bu tedbįr bu güne degin görilmemişdür ve 

olınmamışdur (4) diyü suǿāl olınur ise ĥażret-i allāhu teǾālā cemįǾ (5) insāna Ǿaķl-ı kāmil 

iĥsān eylemişdür bir kerre mülāĥaža (6) ile ve bu įrād eyledügim śadedler vāķiǾ olmış 

mıdur (7) degül midür eger vāķiǾ ise aña göre tedbįr idüp (8) ĥareket eyleye ve eger 

suǿāl olınur ise hįçbir kimse (9) bu tedbįriñ ķaydında degüldür belį bu bir vehb-i 

ilāhįdür (10) ķalbime ĥużūr191 idüp yüregime bir āteş düşdi ki (11) bu aĥvāli niçün bir 

ādem añlamaz mı ve bunuñ tedārik-i tedbįrine (12) taǾaccüb ve bir kimesne žuhūr idüp 

tedāriki ve tedbįri (13) ķaydında degül yoħsa niçe Ǿāķıl kimesneler vardur (14) 

söylemezler ki kim diñler diyü belį señ allāh içün (15) añladuġın üzere gerekli ve 

lüzūmı olan aĥvālleri (16) geregi gibi taĥrįr ve taķrįr eyle de Ǿindallāhi teǾālā ecri (17) 

ŝevābdan her birin ĥükmi icrā olınmış ķadar ecr ü ŝevāba (18) nāǿil olur ve bundan 

ġaflet olınmaya allāhu aǾlem bi-ś-śavvāb 

(19) bu daħı bir ġarįb tedārikdür maĥallinde ġāfil  

(20) bulunmamaķ gerek ķaçan ki küffār Ǿaskeri üzerine gelüp (21) ķonduġı gibi yorġun 

ve durġundur ziyāde- 

[22a]  

(1) -siyle ol giçe kendülerin bilmezler her ne yüzden (2) olursa olsun evvel baśarsuñ in-

şāǿallāhu (3) teǾālā küffār münhezim olmasına şübhe yoķdur ammā ertesi (4) gün ŧopraķ 

içine girüp metrįs alduķdan śoñra (5) ziyāde güçlük olur ve çoķ Ǿasker şehįd olur (6) bu 

daħı maĥallinde ĥükmi icrā iderseñ eyü işdür (7) bu kitāb-ı mezbūrı teǿlįf idüp evvel 
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 Metinde “ĥužūr” şeklinde yazılmıştır. 
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metrįsüñ (8) aĥvālin ne vechile almaķ yegdür ki ķalǾanuñ fetĥi (9) āsān ola ve daħı 

ordu-yı hümāyūn ne minvāl üzere (10) ķonmaķ gerekdür düşmenden emįn ola ve daħı 

ħumbara- (11) -cılar śanǾatı ne vechile olur niçe niçe ceng ālātuñ (12) üstādlarıñ tedbįr 

idüp düşmen helāk eylemişler (13) ve daħı niçe müdebbįrler192 baǾżı şeyler tedbįr idüp 

(14) ķullanmışlar her birin birer maĥalde taĥrįr ve hem taśvįr (15) idüp göstermişümdür 

bu ĥaķįr ise zamāne- (16) -nüñ niçe sitemlerin çeküp ve hem pįr olmışumdur (17) imdi 

devletlü efendilerimüz bu kitāb-ı mezkūrı nažar (18) buyurup ve her ŧarafına müŧālaǾa 

ve müźākere idüp (19) sefer-i hümāyūn aĥvālinden niçe şeylerüñ tedārikine (20) vuķūf 

taĥśįl eyler ki ķırķ elli sene sefer virmiş ķadar (21) vuķūf taĥśįl olur imdi bu kitāb-ı 

mezkūruñ (22) taĥrįr ve hem taśvįr olınduġı üzere tedbįr tedārikin (23) añladuķdan 

śoñra her birleriñ ĥükmüni icrā eylemek 

[22b] 

(1) içün erbāblarını buldurup ĥükmün icrā iderse (2) tā ķıyāmete degin ecr ü ŝevāba 

nāǿil olur hele kitāb-ı (3) mezkūre ĥakāretle nažar olınmaya zįrā tedbįrāt-ı ġazā (4) içün 

cemįǾ tedbįri taĥrįr ve hem taśvįr olınup (5) geregi gibi añlanur zįrā vehb-i ilāhįdür ki 

miŝli sebķat (6) olınmamışdur ve allāhu aǾlem bi-ś-śavvāb ve Ǿaleyhi merciǾü’l-meǿāb 

(7) bāb-ı evvel müdebbįr-i1 9 3  cihād yaǾnį metrįs almaġı beyān   

(8) ider ķaçan ki Ǿasker-i islām ordusı bir ķalǾa altına (9) varup muĥāśara eylemek üzere 

ķonılduķda ziyādesiyle (10) śıķça ķonup cemįǾ eŧrāfı ķavį ĥandek veyā ŧābūr (11) geregi 

gibi ancaķ ŧābūr çeviresin ammā taķayyüd lāzımdur (12) Ǿaraba ŧābūrına inān yoķdur 

sāǿir zamān gibi (13) ordu-yı hümāyūn ķonmaķdan ĥaźer gerekdür zįrā küffāruñ (14) 

ĥįlesi źikr olınmışdur Ǿasker-i islām metrįsde (15) iken ordu-yı hümāyūnı baśmaķ 

sevdāsındadur (16) zįrā niçe kerre eylemişdür ammā ordınuñ eŧrāfını ķavį (17) ĥandek 

idüp ve birķaç yerlerden ķapular ķoyup ve her (18) ķapuda ikişer üçer bayraķ ve ikişer 

üçer şāhį ŧop (19) taǾyįn eyledükden śoñra çünki bu tedbįr üzere ĥareket (20) 

olınduķdan śoñra in-şāǿallāhu teǾālā düşmen ŧarafından (21) ķorķu olınmaz muķaddemā 

źikr eyledügim gibi belki Ǿasker-i 

[23a] 

(1) islām metrįsde śaķlasalar gelürler anlar daħı içine (2) girüp ķorunurlar ve yine 

küffāra muķāvemet idüp (3) yüz çevirmezler zįrā tedbįrde çoķ ĥāl vardur śaĥābe-i (4) 

güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyim ecmaǾįn tedbįridür ķaçan ki (5) belġrad ķalǾasını küffār 
                                                                 

192
 Metinde “müddebįrler” şeklinde yazılmıştır. 

193
 Metinde “müddebįr” şeklinde yazılmıştır. 
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gelüp muĥāśara eyledükde merĥūm (6) caǾfer194 paşa ser-Ǿasker idi bu ĥaķįr daħı 

ħumbara- (7) -cılar üzerine ħalįfe idüm bir haftaya degin ŧop (8) ve tüfeng eyleyüp 

herkes Ǿacabā bunuñ aślı nedür hįç (9) ĥareket idüp baş göstermez meger ki cemįǾ 

eŧrāfın (10) bir ķavį ĥandek eylemiş ki taǾbįr olınmaz bir haftadan (11) śoñra bayram 

giçesi idi çünki mübāşeret eyledi (12) elli iki gün ve günde otuz biñ ŧop ħumbara atılurdı 

(13) ķalǾada aślā dįvār eŝeri ķalmadı ŧoplarımuz atılmadı (14) ve ķalǾa dįvārı yoķdur ki 

üzerinde atıla ancaķ (15) ħumbaralarımuz işledi elli iki günde on iki biñ (16) ħumbara 

atmışuz ķaçan ki küffār münhezim olup gitdükde (17) küffāruñ ķazup ŧaşra çıķarduġı 

ĥandek ŧopraġını (18) yine Ǿasker-i islām küffāruñ ķazduġı ĥandek (19) içine 

ŧoldurmadan Ǿāciz ķaldılar zįrā melǾūn kāfirler (20) kendi ĥįlelerin bilürler Ǿasker-i 

islām da benüm ordumı (21) baśar diyü ħavf ider ammā bizüm Ǿasker daħı metrįs (22) 

alup giçenüñ nıśfıñda ammā metrįs almaķda çoķ (23) iş vardur eger metrįsi ziyādesiyle 

taķayyüd idüp 

[23b]  

(1) ĥandek başına yaķın eyledüp üç dört1 9 5  metrįsde (2) ĥandegi başına varılursa ol 

ķalǾada ceng (3) çoķ sürmez fetĥi āsān olur źiyāde saǾy idüp (4) ķalǾaya yaķın 

aldırmaġa saǾy idesin ve ķaçan ki çehrįn (5) ķalǾasına varduġımuz gibi gündüzin 

ĥandegi yaķın (6) metrįs alınup dördünci1 9 6  metrįsde ĥandek (7) başına varıldı yedinci 

gün varuş ŧarafuñdan (8) bir laġım idüp atıldı Ǿasker-i islām bir miķdār (9) yüridiler 

ardın yüridemediler meger kim śadr-ı aǾžam (10) kendi ķolından istermiş śoñra kendi 

ķolından (11) iç ķalǾaya muvāfıķ yerden bir laġım idüp işlemedi (12) artuķ ħalķ 

ķalǾadan meǿyūs olmaķ üzere oldılar (13) bu aralıķda bu melǾūn mosķov ramadanikov 

dirler (14) idi ol zamānda ser-Ǿasker idi imdād (15) gelüp yüz biñden  ziyāde küffār ile 

şimdi şeremet (16) dirler ķırķ elli biñ  miķdārı ķalǾa içine imdād (17) ķoyup sāǿiri ķalǾa 

ķarşusına ķonup (18) ķaplan paşa ķonmış idi anuñ birine otuz ikinci (19) gün yine evvel 

ki varuş ŧarafuñdan laġım idüp (20) biñ beş yüz ķadar Ǿasker-i islām içerü (21) girüp ol 

ķırķ biñ ķadar imdād gelen küffāra (22) kendülerin urup bir mertebe ķılıç urdılar ki (23) 

yigirmi biñden  māǾadāsı ķılıçdan geçdi ķaśūr 

[24a] 

                                                                 
194

 Metinde “caġfer” şeklinde yazılmıştır. 
195

 Metinde “döt” şeklinde yazılmıştır. 
196

 Metinde “dörinci” şeklinde yazılmıştır. 
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(1) ķalanı ķalǾanuñ öñünden aķar ŧaśma śuyı dirler (2) ol śuya degin cümlesi helāk 

oldılar ol ķadar (3) cengden islāmdan ķılıç ile kesilmiş bir müselmān (4) görilmedi 

ellerinde ħod197 her birinüñ uzun śaplu (5) teberleri var idi hemān teberleriyle 

kendülerin (6) ķorınurlardı işbu sene-i mübārekde sābıķlar peydā (7) eylemişler ammā 

ol zamān başlarında ķoyun derisinden (8) ķalpāķları var idi ayaķlarında ıħlāmūr 

ķabuġından (9) çarıķ var idi şimdi nemçe çizmeleri peydā (10) eylemişlerdür bir 

muĥannet kāfirdür hemān Ǿunvān gösterür (11) ve aślā ellerinden bir iş gelmez ve bir 

deliñmez metrįs almaķdan (12) merĥūm ve maġfūr sulŧān muĥammed ħān ġāzį198 ŧābe 

(13) ŝerāhu ķamāniçe gibi bir müstaĥkem ķalǾa cihānda miŝli yoķ (14) iken varduġı 

sāǾat ĥandek başına yaķın (15) yirden metrįs aldırmaġıla bi-Ǿavni’l-lāhi teǾālā (16) 

kāfirüñ gözleri ķorķup yürüyüş ile ŧopraķ (17) ŧabyasın żabŧ idüp idüp yedinci güni (18) 

vire bayraġın diküp boynına maķramesin baġlayup (19) amān eyledi hemān iş düşmāna 

cesāret (20) göstermekledür buña muġāyir beç ķalǾasına ķara (21) muśŧafā paşa199 

varduķda ķalǾa gözine ħor görinüp (22) ve kimesnenüñ sözine ķulaķ urmayup kendüye 

ġurūr (23) iśābet eyleyüp ŧop yetişmez yerden metrįs  

[24b] 

(1) almaġıla200 kāfir ruħśat bulup ve hem ĥisset üzere olmaġın (2) yigirmi iki gün  

deyince aĥmed ketĥüdā şehįd olup Ǿalį ketĥüdā (3) nāmında bir ketĥüdā naśb olınup 

metrįslere gelüp serden- (4) -geçdi201 aġalarına ve yeñiçeri ocaķlarına her kim bir 

parmaķlıķ (5) ķoyar ise bir altun vireyim dimekle ikindiye ķarįb (6) idi bir söz söyledi 

aħşāma degin cümle şarānpolleri (7) söküp ŧaġlar gibi Ǿalį ketĥüdānuñ öñine yıġdılar 

eger (8) yaķından metrįs almış olaydı bu zaĥmet ve münhezimlik (9) olınmazdı ancaķ 

taķdįr-i ilāhį böyle imiş ve eger kāfirler (10) gelürken Ǿasker-i islām metrįsden çıķarup 

ķarşu (11) duraydı belki münhezim olmazdı ancaķ kimesnenüñ (12) sözine ķulaķ 

aśmadı ġurūrından ve buña müşābih (13) Ǿalį paşa vārādįn ķalǾasına ziyādesiyle 

uzaķdan (14) metrįs almaġıla bir iş olmadı ancaķ bilmezlik ile (15) gerçi yaġmurlar daħı 

ziyādesiyle yaġdı ammā yaġmurlar da (16) olmasa ziyāde güçlük var idi zįrā uzaķdan 

(17) alınan metrįsde ĥandege yaķın varınca Ǿasker-i islām (18) telesir yaķın varınca 

                                                                 
197

 Metinde “ĥod” şeklinde yazılmıştır. 
198

 Sultan IV. Mehmed Han (1648-1687). 
199

 Sadrazam Merzifonlu Ķara Muśŧafa Pāşā (1676-1683). Recep Yılmaz, “Mustafa Paşa (Merzifonlu 

Kara)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, II, 313-315. 
200

 1683 yılında yapılan 2. Viyana muhasarasında yapılan hataları anlatan Ali Ağa’nın bu tespitleri son 

derece dikkat çekicidir. 
201

 Metinde “serdengeĥdi” şeklinde yazılmıştır. 
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degin bir güçlük gelür Ǿasker-i (19) islām hemān şimden śoñra gidelüm dimege başlar 

hemān (20) cüzǿį şeyden bozġunluķ virürler hemān gerekdür ki (21) Ǿasker-i islāmı 

muķaddem göz açdırmayup iķdām-ı tāmm (22) idüp yaķın yirde metrįs aldırmaġa saǾy 

olına (23) metrįs gerekdür ki üç dört ādem otura yan yana  

[25a] 

(1) her ne ķadar ziyāde olursa içinde duran cengci (2) dayanabilür andan ġāfil 

olmayasın zįrā yaśśı (3) metrįsde düşmen üzerine gelüp baśmaġa ķādir202 (4) degüldür 

ķandiye ķalǾasında vezįr-i aǾžam fāżıl (5) aĥmed paşa203 metrįsi uzaķdan aldı ancaķ 

böyle (6) uzaķdan almadan bir ġayrı murādı var idi (7) ve hem ķalǾaya biraz metānet 

eyleye ol minvāl üzere (8) olmaġıla yigirmi üç ay  metrįs beklediler fetĥ olınca (9) ol 

zamānuñ ādemleri oġuz idi ol mertebe (10) vaķt geçdi şimdiki ādemler metrįse girdügi 

(11) günden başlar gün śaymaġa başlarlar hemān ciddį (12) saǾy ve hem taķayyüd idüp 

yaķın yirden metrįs (13) aldırasın ve buña muǾādil204 çehrįn ķalǾasın (14) fetĥ idüp 

ŧābūr ardınca gidüp özį śuyı (15) kenarında ŧābūr ile ceng idüp girü çehrįne (16) gelüp 

andan ķalķup bir ķonuķ yirde Ǿasker-i islām (17) ķonup maġđūben defterdār aĥmad 

paşa205ya vezįr-i aǾžam (18) fermān idüp bir miķdār Ǿasker ile süvār (19) ol şu arada bir 

ķalǾa vardur ķānovā (20) dirler var sen de anı fetĥ eyleye diyüp gönderdi (21) mezbūr 

ķalǾaya varılduķda bir büyük ķalǾa görüp (22) cümle Ǿasker at üzerinde seyr idüp bu 

niçe (23) fetĥ olur bizde ŧop ĥavān yoķ metrįs  

[25b] 

(1)  alup dögmege ħuśūśen ķışdur metrįsde durmaķ (2) mümkin degüldür bir şeyǿ 

mülāĥaža eyledüm münāsib (3) ise ķulaķ uruñ herkes atından insün (4) ħiźmet-kārı olan 

ħiźmet-kārına virsün (5) olmayınan yuları başına geçirüp śalıvirsün (6) ve yüklü 

ĥayvānlar yükler ile dursun hemān Ǿasker-i (7) islām bir uġurdan allāh allāh diyüp 

ķalǾanuñ (8) üzerine yürüyüp küffār şaşdı ĥandegi (9) ādem ādem üzerine baśup 

ķalǾanuñ bedenine (10) yapuşdılar küffār niçe idecegin bilmeyüp içerü (11) girüp ķılıç 

urdılar ve içinde bir büyük ķullesi (12) var idi bir miķdār küffār içinde ķapanup anı (13) 

                                                                 
202

 Metinde “ķādįr” şeklinde yazılmıştır. 
203

 Vezįriažam Köprülüzade Fāżıl Aĥmed Pāşā (Vezirköprü, Amasya 1635-Ergene 3 Kasım 1676). 

Tahsin Özcan, “Fazıl Ahmed Paşa (Köprülüzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, 
İstanbul 1999, I, 439-441. 

204
 Metinde “muǾādįl” şeklinde yazılmıştır. 

205
 Daha sonra sadrazam olan Hezarpare Ahmed Paşa (İstanbul, ?-7-8 Ağustos 1648) olmalıdır. 

Abdülkadir Özcan, “Ahmed Paşa (Hezarpare)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansik lopedisi, 

İstanbul 1999, I, 147. 
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daħı dört ŧarafından āteş virdiler amān (14) çaġırup çıķardılar ol maĥalde duracan (15) 

kāfir bizümle bile idi aña virdiler ammā bu bir ĥikāye (16) şeklindedür ĥiśśemend206 

olan añnar küffāruñ (17) aĥvāli geregi gibi añnanur maĥallinde vāķiǾ olduġı (18) 

zamānda hep buña göredür hemān iş ve ķılıç (19) cesāretdür bu daħı lipova palanķası 

cenginde (20) merĥūm sulŧān muśŧafā ġāzį207 ŧābe ŝerāh geldükde (21) göz açdurmayup 

rūmeli Ǿaskerü sāǿir (22) Ǿasker yürüdi anda daħı niçe fetiĥler oldı ol (23) maĥalde 

merĥūm maĥmūd begzāde ve rūmeli beglerbegisi  

[26a] 

(1) ve şāhįn muĥammed paşa şehįd oldı bu daħı yaķın (2) zamāndadur cümlenüñ 

maǾlūmıdur hemān iş cesāretde (3) ve ķalǾanuñ tiziyye fetĥ olınmasına ihtimām olına 

ŧopraķ (4) sürmegile mi olur yāħūd bir uġurdan yürüyişle (5) mi olur mümkini her ne ise 

maĥallinde maķdūruñ (6) śarf idüp metrįsde çoķ durmaķdan ĥaźer eyleye  

(7) imdi ķaçan ki metrįsler alınduķda śıçan yolları  

(8) aĥvālinde niçe iş vardur śıçan yolı ile tā ĥandek (9) başına varılur o da bir büyük 

gerekli śanǾatdur (10) ve laġımcılaruñ öñinde śıçan yollarını aĥvālini bilenleri (11) 

ķullanurlar zįrā ķabūr lāzım olduġı zamānda (12) anlaruñ daħı tedbįrleri bilece 

olmaludur bālāda źikr (13) olınan śıçan yolı aĥvālini añlar śıçan yolı aġaları (14) 

ziyādesiyle gerekdür ve beled-i erlikden añlar metrįs (15) görmiş metrįs aġası her 

vechile lüzūmındandur (16) ħumbaracılar ocaġı merĥūm ve maġfūr sulŧān muĥammed 

(17) ħān ġāzįnüñ ķānūn-ı ķadįmįsi üzere üç ħumbara- (18) -cıbaşı yürüdügi bu minvāl 

üzere idi (19) şimdi ol ķānūn bozıldı ķandiye ķalǾasında (20) olan ħumbaracıbaşılar 

aĥmed aġa ve diger aĥmed aġa (21) ve islām aġa ķamāniçede olan ħumbaracıbaşılar  

[26b] 

(1) aĥmed aġa ve islām aġa ve muślı aġa Ǿummān (2) seferinde olan ħumbaracıbaşılar 

muślı aġa (3) aĥmed aġa islām aġa çehrįn seferinde olan (4) ħumbarabaşılar islām aġa 

muślı aġa aĥmed (5) aġa beç seferinde olan ħumbaracıbaşılar islām (6) aġa aĥmed aġa 

muślı aġa belġrad ķalǾası (7) fetĥinde olan ħumbaracıbaşılar murād aġa (8) ĥüseyin aġa 

ķara muĥammed aġa bu minvāl-i meşrūĥ (9) üzere üç ħumbaracıbaşı yürüdügi zamānda 

(10) niçe niçe ķalǾalar fetĥ olındı şimdi ol (11) ķānūnı baŧdı aĥvālde böyle oldı bu aĥvāl 

(12) kitāb-ı mezbūrda birķaç yirde įrād olındı ki (13) devletlü efendilerimüzi maǾlūm-ı 

saǾādetleri olaydı (14) diyü źikr olındı zįrā efendilerimüzin maǾlūmları (15) olduķda 
                                                                 

206
 Metinde “ĥissemend” şeklinde yazılmıştır. 

207
 Sultan II. Mustafa (6 Şubat 1664– 29 Aralık 1703). Saltanatı: 6 Şubat 1695- 22 Ağustos 1703. 
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ķānūn-ı ķadįm üzere ocaġ-ı mezbūrı (16) nižām virdirür in-şāǿallāhu teǾālā  allāhu 

Ǿa’lem bi’ś-śavvāb 

(17) fetĥ-i tedbįr ŧābūr ne minvāl üzere ĥareketüñdür  

(18) ve tedbįr tedārik  lāzımdur ki maĥallinde ĥükmi icrā ola (19) ŧābūruñ ne minvāl 

üzere tedbįr tedārik (20) lāzımdur ki fetĥinde Ǿasker-i islām zaĥmet çekmeye (21) 

evvelā bir iki biñ ķadar tüfengli ŧulumba gerekdür  

[27a] 

(1) birden üzerine yürüyiş olınduġı zamānda serden- (2) -geçdiler yaķup giçe ile 

yürürler daħı bir iki biñden  (3) mütecāviz el ħumbaraları daħı ellerinde ĥāžır ola ve daħı 

bir (4) iki biñden mütecāviz ĥarbler ola ammā ķancalı (5) ola zįrā ķılıç ile ŧābūra 

yanaşmazlar tüfengli Ǿasker (6) ne ķadar ziyāde olursa māniǾ degüldür ve daħı içinde (7) 

bārūŧlı meşįn al kįse vardur içinde üçer (8) dörder el ħumbaraları vardur eger metrįsde 

ve eger (9) ŧābūr üzerine yürüdükde ziyādesiyle küffārı (10) ķahr helāk eylecek 

tedbįrlerdür ve daħı ancaķ ġrande (11) ŧulumba dirler fransız ŧāǿifesi ziyādesiyle 

ķullanur (12) ammā zaĥmetlü208 ve tüfengli tedārikdür bizüm ħumbaracılara (13) suǿāl 

olınursa ismini daħı bilmezler derūn-ı kitābda (14) taĥrįr ve hem taśvįr olınan nerd-

bānları daħı ķalǾa (15) üzerine yürümek lāzım geldükde bir iki üç (16) dānesin yapup 

getüreler zįrā nerd-bānlar öñünçe (17) yürümedükçe küffārı beden üzerinden 

ķaçırmaduķça (18) nerd-bānı dayayamazsın tersanede nerd-bānı yapmaġa (19) 

mübāşeret eylemişler gördüm ammā ol minvāl üzere (20) degüldür ve hem mādemki 

ķalǾa dįvārı beden (21) aşıru dayamaķ lāzım geldükde öñünçe üç dört (22) ġrande 

ŧulumba yürümeyince āteşli şeyler ile küffār saña (23) ķalǾaya yaķın getürmege bile 

ķomaz ŧop ve tüfeng 

[27b] 

(1) ve dürlü dürlü āteşli şeyler ile çoķ ādem helāk eyler  

(2) ŧopraķ sürmek ĥįlesiñ peydā eylemiş  

(3) imdi bu melǾūn nemçe kāfirleri gerçi dürlü dürlü ĥįle-i (4) fāsideleri var idi ordu-yı 

hümāyūnı baśmaķ ammā (5) şimdi ķalǾaya ŧopraķ sürmek ĥįlesini daħı peydā (6) 

eylemiş ol melǾūn mosķov209 keferesinden mi taǾlįm eyledi (7) bu sene-i mübārekde anı 

peydā eylemiş zįrā azāķ ķalǾa- (8) -sını bir vechile alamadı śoñra ŧopraķ sürdükde içinde 

(9) olan Ǿasker-i islām ķalǾadan meǿyūs olduķda (10) vire eylediler imdi ķalǾa-i mezbūrı 
                                                                 

208
 Metinde “zaħmetlü” şeklinde yazılmıştır. 

209
 Metinde “mośķov” şeklinde yazılmıştır. 
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her ne minvāl (11) üzere ĥareket ve tedbįr eylemek ile aldıysa in-şāǿallāhu (12) teǾālā 

ķādir-i ķayyūm-i zü’l-celāl olan allāhu teǾālānuñ  (13) Ǿavn-ı Ǿināyetiyle kendünüñ 

eyledügi tedārik tedbįr (14) ile ķahr helāk olup dįn-i islāma fırśat nuśret (15) virüp tįġ-i 

şimşįr ile helāk olalar faħr-i kāǿināt (16) muĥammedü’l-muśŧafā śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi 

ve sellem ĥürmetine (17) ve çihār yār-ı güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn  (18) 

ĥürmetine imdi Ǿasker-i islāmda ol tedbįr tedāriki (19) bilür ādem yoķ mıdur yoķsa 

tedbįr-i mā-lā-yuŧāķ mıdur (20) yoķsa bilür ādeme riǾāyet yoķ mıdur ancaķ bu tedbįri 

(21) beş altı yedi aĥvāl añlar ādeme muĥtāçdur ve üç dört  

[28a] 

(1) ķalǾa bināsını bilür üstād miǾmāra muĥtāçdur (2) ĥażret-i allāhu teǾālā luŧf ve 

keremiyle her işleri āsān (3) eyleye āmįn yā rabbe’l-Ǿālemįn bi-ĥürmeti’l-seyyidü’l-

mürselįn210  

(4) nižām-ı ħumbaraciyān ocaġ-ı mezbūrı įcād  

(5) olınduġı zamān ķānūn-ı ķadįmesi 

(6) ne minvāl üzere olduġın beyān ider  

(7) imdi merĥūm ve maġfūr sulŧān muĥammed ħān ġāzį (8) raĥmetullāhi Ǿaleyh zamān-ı 

saǾādetlerinde ķandiye ķalǾa- (9) -sınuñ muĥāśarasında ħumbaracılar ocaġını įcād (10) 

ve tedbįr eyledükde merĥūm vezįr aĥmed paşa (11) ve defterdār aĥmed paşa üç ķol 

almaķ üzere üç (12) ħumbaracıbaşı olur pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretlerine (13) Ǿarż ve 

iǾlām eyledükde maķbūl-ı hümāyūnları olup (14) bir ulu pādişāhuñ ķānūnına raġbet 

eylemekde çoķ ĥāl (15) vardur ve her vechile meymenet vardur śaġ ķola (16) aĥmed 

aġayı ħumbaracıbaşı idüp oħrį sancaġında (17) yigirmi bir biñ  aķçe niçe zeǾāmetin 

virdiler śol (18) ķola islām aġayı ħumbaracıbaşı idüp (19) edrene ķurbunda babaeskisi 

zeǾāmetin virdiler (20) orŧa ķola köse aĥmed aġayı ħumbaracıbaşı idüp (21) esķipolda211 

bir zeǾāmet virdiler üç ħumbaracı- 

 [28b] 

 (1) -başı olmaġa sebeb budur ki her birleri ķalǾanuñ (2) bir ŧarafından muĥāśara 

eyledükde iķdām-ı tāmm üzere (3) ĥareket idüp fetĥi benüm ŧarafumdan olsun diyü (4) 

dürlü dürlü āteşli sepetler peydā eylemeleri ile elĥamdülillāhi (5) teǾālā ķalǾa-i 

mezbūruñ fetĥi müyesser oldı (6) ol zamānda hemān altmış ħumbaracı var idi her (7) 

ħumbaracıbaşıya yigirmişer nefer virildi şimdi (8) elĥamdülillāhi teǾālā üç yüze  ķarįbdür 
                                                                 

210
 “Alemlerin Rabbi, peygamberlerin efendisi hürmetine.”  

211
 Edirne’de eski adı Eskipolas olan Kırkkilise isimli yerdir. 
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biñ seksen (9) bir212 senesinde ķandiye ķalǾasından çıķup (10) bu minvāl üzere üç 

ħumbaracıbaşı yürüdi (11) çehrįn seferinde ve beç seferinde ve Ǿummān seferinde (12) 

ve ķamāniçe seferinde tā ki belġrad fetĥine gelince (13) belġrad fetĥinden śoñra 

ħumbaracıbaşı muĥammed aġa merĥūm (14) vezįr muśŧafā paşaya intiśābı olmaġıla üç 

bayraġı (15) bir idüp ĥattā laġımcıbaşılıġı daħı aña virdi (16) bu minvāl üzere olıçaķ śaġ 

ķol ve orŧa ķol (17) bayraķları maĥlūldür imdi ķamaniçe bu minvāl (18) üzere istiǾdādlı 

üç ħumbaracıbaşı olıçaķ (19) kitāb-ı mezbūrda taĥrįr ve hem taśvįr olınan şeylerden 

(20) māǾadā daħı dürlü dürlü āteşli şeyler peydā ve įcād iderler (21) zįrā bu taĥrįr ve 

hem taśvįrlerin ismi var cismi (22) yoķ ķabįlesidür cismi daħı vardur ammā (23) 

istiǾdādlı ādem nādirdür bu kitāb-ı mezbūruñ  

[29a] 

(1) içinde taĥrįr ve hem taśvįr olınan şeylerin her birlerin (2) ve üstādların buldurup 

cidd ü saǾy iderler (3) birbirlerine raġmen niçe niçe şeyler daħı ziyāde iderler (4) 

devletlü efendilerimizüñ ĥażret-i allāh teǾālā yevmen- (5) -fe-yevmen Ǿömürlerin ziyāde 

eylesün himmet-i Ǿaliyyeleri (6) olup saǾy idüp her birlerin vücūda getürdüp küffār-ı (7) 

ħāksārı ķahr helāk eylecek ceng ālātların (8) yapılup ve atılup küffār ķahr u helāk 

olduķca (9) tā ķıyāmete degin ecr ŝevāb defterlerine yazılur imdi (10) ocaġ-ı mezbūruñ 

ķadįmi ne minvāl üzere olduġın (11) ŧopcıbaşı ve cebecibaşı ocaġınuñ iħtiyārlarına (12) 

suǿāl buyurılur ise ķadįmesi ne minvāl üzere (13) olduġın maǾlūm-ı saǾādetleri 

olınduķda ol (14) ulu ġāzį pādişāhuñ ķānūn-ı ķadįmesi icrā olınur 

(15) ġāzį sulŧān aĥmed ħān ĥażretlerinüñ   

(16) iskender-vārį ĥareketine muŧŧaliǾ oldum sebeb  

(17) imdi mülāĥaža-i ġarįbiyye ser-güzeştim yazduġımdan (18) maķśūd esrār-ı ġarįbe 

muŧŧaliǾ olduġımdan gūyā ki (19) pādişāhımuz ġāzį sulŧān aĥmed ħān ĥażretleri (20) 

iskender-i ŝānįdür zįrā ĥażret-i allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı (21) Ǿināyetiyle mažhar-ı ilāhį 

olmışdur hemān devletlü efendimüñ  

[29b] 

(1) Ǿömrini yevmen-fe-yevmen ziyāde eylesün geçen sene-i mübārekde (2) bu ĥaķįrüñ 

sefer-i hümāyūnda ħiźmeti bu minvāl üzere (3) olmışdur ki edreneden mora ŧarafına 

revāne olınduķda (4) seksen Ǿaraba virilüp sefer-i hümāyūnda ħumbaralara lüzūmı (5) 
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 Miladi 1669-70 senesi. 
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olan ceng ālātların tedārik idesin diyü (6) ŧopa ve ŧulumba ve pāçavra213 ve sāǿir yöne 

göre lüzūmı (7) olanları yollarda yapup tedārik idesin beş (8) on ķadar ħumbaracılar 

daħı yanıma taǾyįn olınup ol (9) minvāl üzere gördes214 ķalǾası altına dāħil olup (10) 

ammā ķaçan ki yollarda giderken öyle mülāĥaža ider- (11) -düm ki bu yollarda bir sāde 

atlu gidecek yol yoķdur (12) Ǿacabā bu Ǿasker-i islām ve Ǿarabalar ve ŧoplar (13) ve sāǿir 

mühimmātlar ne minvāl üzere gider zįrā yollarda (14) ŧaġlar ve yüksek ķayalar ve dürlü 

dürlü berzaĥ yerler vardur (15) bir vechile açılmaķ ķābil degüldür diyü mülāĥaža 

iderdüm (16) ĥażret-i allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı Ǿināyetiyle bir mertebe yollar (17) açılmış 

ki taǾbįri mümkin degüldür ve ol yollar ki vardur (18) tā ķıyāmete degin Ǿasker-i 

islāmuñ mürūr Ǿubūrında (19) niçe niçe ecr ŝevāblar ĥāśıl olur iskender-i (20) 

zülķarneyn ķaradeñizin boġazını açduġı gibidür (21) hemān gūyā ki şevketlü 

pādişāhımuz ġāzį sulŧān (22) aĥmed ħān ĥażretleri iskender-i ŝānįdür imdi öyle (23) 

mülāĥaža eyledüm ki in-şāǿallāhu teǾālā  bu minvāl üzere  

[30a] 

(1) ĥareket mora aŧası fetĥ olınduķdan śoñra küffāruñ niçe (2) niçe āħer yerlerde 

ķalǾaları ĥażret-i allāhu teǾālānuñ Ǿavn-ı (3) Ǿināyetiyle dįn-i islām mužaffer olup 

düşmen bed-fiǾālden (4) intiķām alınur elĥamdülillāhi teǾālā  mülāĥaža eyledügim üzere 

(5) gördes ķalǾasına dāħil olduķda birķaç gün içinde (6) fetĥi müyesser olup Ǿasker-i 

islām her vechile ġanįmet üzere (7) olup ķılıç ile fetĥ olındı baǾdehu anapoli ķalǾasına 

(8) dāħil olınduķda anı daħı az zamānda ķılıç ile fetĥ olınup (9) anda daħı ziyādesiyle 

Ǿasker-i islām ġanįmet mālı ile (10) mesrūr oldılar andan daħı moŧon ķalǾasına gelüp 

(11) Ǿažįm ħaśmāne ceng idüp ŧoplar ve ħumbaralar ve tüfengler (12) ile bir vechile 

muķāvemete ķādir olmayup ħaśmını ziyāde- (13) -siyle egleyüp vire bayraġın 

şaşķınlıġından iki (14) yirde vire bayraġın diküp ķalǾayı teslįm eyledi (15) ve bunuñ 

fetĥinden muķaddem küffār-ı ħāksār Ǿasker-i islāmuñ (16) ĥarek[et]in işidüp ve añlayup 

muķāvemete bir vechile (17) ķādir olmayacaġın añladuķda ķoron ķalǾasını bıraġup (18) 

firār eyledi baǾdehu menküşe ķalǾasına geldükde ol daħı (19) cenge cesāret idemeyüp 

ķalǾayı teslįm eyledi (20) ĥażret-i allāhu teǾālā devletlü efendimlerimzüñ Ǿömr ü 

devletlerin (21) yevmen-fe-yevmen ziyāde eylesün her bir ķalǾaların fetĥinde (22) 

iĥsānların gördük menküşe ķalǾasına geldükde (23) ĥanya ķalǾası muĥāfıžı olan 

muĥammed paşa śuda 
                                                                 

213
 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 

214
 Metinde “gördez” şeklinde yazılmıştır. 
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[30b]  

(1) ķalǾasını üç ay ķadar muĥāśara idüp fetĥinden Ǿāciz (2) ķalup alınmadı diyü 

ħumbaracılardan Ǿacz getürüp (3) ķalǾa-i mezbūruñ fetĥi ve hem bunda olan 

ħumbaracılara (4) taǾlįm eylesün diyü ķapudan paşa Ǿarż ve iǾlām (5) idüp bu ĥakįri 

fermān-ı Ǿālį-şān ile taǾyįn (6) buyurılup donanma-i hümāyūn gemilerine ķoyup (7) 

ħānya muĥāfıžına teslįm idesiz diyü ol daħı śuda (8) ķalǾasına getürüp ķalǾa-i mezbūruñ 

daħı zevāli (9) gelmiş imiş dört beş gün ħumbara ile dögerken (10) ķapudan paşa 

geldükde donanma-i hümāyūnuñ bir yaylım (11) ŧopuna ve đarbıña ŧāķat getüremeyüp 

vire bayraġın (12) diküp bir vechile muķāvemet eylemeyüp ķalǾayı (13) teslįm eyledi ol 

daħı geldükde üç dört günde (14) fetĥi müyesser oldı elĥamdülillāhi teǾālā  anda daħı bu 

ĥaķįri (15) muĥāfıž paşa ĥażretleri alıķoyup defterdār (16) efendi ĥażretleri telĥįśi ve 

fermānı mūcibince (17) on beş nefer ħumbaracılara üstād-āne taǾlįm idüp (18) ve nižām 

virüp fetĥi müyesser olup śuda ķalǾa- (19) -sında ķalup her birlerine devlet-i Ǿaliyyeden 

Ǿulūfeler (20) taǾyįn olınup devām-ı devlet-i pādişāhiye duǾālar (21) idüp ķılmışlardur 

bu ĥaķįr geçen senede (22) donanma-i hümāyūn ķalyonlarına ħumbaracıbaşı fermān 

(23) ile taǾyįn olınup ķorfu215 ķalǾası öñinde  

[31a] 

(1) küffār-ı ħāksāruñ donanması ġāfilin üzerimüze (2) gelmekle bir miķdār görüşilüp 

cenge muķāvemet (3) idemeyüp tiziyye ķalǾası altına firār idüp gerçi (4) aħşām idi 

ammā aħşām olmasa çoķ rüsvālıķlar216 (5) olurdı zįrā kāfirlerüñ ķalyonları sal olmış (6) 

idi gücile ķalǾası altına dar düşdi (7) bir daħı donanmanuñ üzerine gelmekle bir vechile 

(8) cürǿet idemeyüp bir ayaķ ķalǾası altından ayrılmadı (9) baǾdehu ķalǾa-i mezbūruñ 

ŧaşrada olan ser-Ǿasker (10) ķalǾanuñ cengine mübāşeret olındı ancaķ fetħi (11) ĥażret-i 

allāhu teǾālānuñ murād-ı Ǿaliyyesi degül sene-i (12) mezbūrede daħı sāǿir yerlerde 

fetiĥler olmaķ murād-ı allāh (13) degül imiş zįrā eksiklük bizdedür belki (14) bir 

ġurūriyyet iśābet eylemişdür ancaķ ĥażret-i allāhu (15) teǾālā erĥāmü’r-rāhimįndür 

cürmüne muǾterif olan (16) ķuluñ cürmüne Ǿafv ider ve ecirlerin iĥsān ider (17) in-

şāǿallāhu teǾālā  niçe niçe fetiĥler iĥsān ider zįrā (18) ĥażret-i allāhu teǾālā baǾdehu 

Ǿusrin yesrān217 buyurmışdur (19) hemān allāhu teǾālādan  niyāzımuz budur ki bį-ĥadd 

                                                                 
215

 Metinde “ġurfe” şeklinde yazılmıştır. 
216

 Metinde “rüsvāyılıķlar” şeklinde yazılmıştır. 
217

 İnşirah Sûresi’nin beş ve altıncı ayetlerinde geçen “Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır” ve 

“Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır!” mealindeki ayetlere atıf yapılmaktadır. 
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olan (20) cürmümüzi Ǿafv idüp luŧf ve keremiyle muǾāmele (21) eyleye sevdigi 

muĥammedü’l-muśŧafā śallallāhu teǾālā (22) Ǿaleyhi ve sellem ĥürmetine ve çihār yār-ı 

güzįn rıđvān- (23) ullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥürmetine  Ǿafvı ile  

[31b]  

(1) muǾāmele idüp Ǿasker-i islāmı dāǿimā manśūr ve mužaffer (2) eyleye āmįn yā 

rabbe’l-Ǿālemįn bi-ĥürmeti’l-seyyidü’l-mürselįn  

(3) mezbūr ŧemeşvār ķalǾasıdur 

(4) imdi ķalǾa-i mezbūruñ aĥvāli ne minvāl üzere olduġın (5) ve keyfiyyetin beyān 

olınur ķalǾa-i mezbūrın cemįǾ eŧrāfı (6) ĥandekdür ve içi ŧolu śudur ve śularınuñ içinde 

(7) ekin218 biter ve ulu ķar çiçegi biter ve ķalǾaya yanaşur (8) altından laġım eylemek 

ķābil degüldür śudan varılmaz (9) ve ķuyu ile daħı yanaşup laġım mümkin degüldür ve 

ķalǾa-i (10) mezbūruñ dįvārları ŧaş kireç degüldür şarānpo- (11) -vārį ziyādesiyle egri 

direklerdür ŧoķuz (12) on arşun yaśśıluġı vardur ve içleri kesme (13) çimdür ve 

ŧopraķdur her ne ķadar ŧop atarsañ (14) śaplanur ķalur ancaķ bizden ŧarafı yaķın beri 

ŧarafından (15) ziyādesiyle birķaç yirlerinden püskürmeler laġımı yapılup (16) atılursa 

ĥandegin bize lāzım olacaķ yirlerin (17) doldurup ve ķubūr ile belki ķalǾanuñ altına 

varılur (18) ammā ĥandek başına varmaķda çoķ iş vardur (19) ziyādesiyle bataķlı yirler 

çoķdur orada śıçan (20) yolı aġaları lāzımındandur iş görmiş zįrā śıçan (21) yolı ile 

varılur ve ķalǾa-i mezbūra her ne ķadar ħumbaralar   

 [32a] 

(1) atılursa içinde olan żarar görmez ve iśābet eylemez (2) zįrā ķalǾanuñ içerüsi cümle 

düşmen219 taĥta üzerinde (3) bataķdur düşen ħumbaralar bir iki ķulaç yire baŧar (4) gider 

eger ŧopraķ sürmek lāzım geldükde ĥiśār (5) ķapusı ŧarafından uzaķdur ve hem güçlük 

vardur (6) ve bataķ yirler çoķdur zaĥmet görünür ve egrivān (7) ķapusı ŧarafınuñdan 

daħı derin śular çoķdur o daħı (8) uzaķdur ammā ħoros ķapusı ŧarafından olması (9) 

maǾķūl görinür ancaķ bu ħuśūś içün tedbįr u (10) tedārik olınursa niçe yerlerde śıçan 

yolları (11) ile varılur ve ĥandegi başına daħı śıçan yolları (12) ile varılur ve 

püskürmelerle birķaç yerden laġım (13) eylemek ile ĥandegin doldurur belki ķubūr ile 

(14) ķalǾanuñ altına varılur ancaķ eger ŧopraķ sürsek (15) veyā muĥāśara idüp dögersek 

birķaç münāsib (16) olan yerlerinden yüksek ŧopraķ ŧabyarlar yapup (17) içerüsin ŧoplar 

                                                                 
218

 Metinde “ekir” şeklinde yazılmıştır. 
219

 Metinde “düşme” şeklinde yazılmıştır. 
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ile ve ĥavān ħumbaraları ile (18) sindürmek lāzımdur zįrā ġayrı yirden ķalǾaya (19) 

ĥavān olur yüksek yer yoķdur ki ol ŧarafdan aŧasın 

(20) küffār-ı ħāksāruñ ĥįle-i fāsidelerini beyān    

(21) ider bu melǾūn nemçe kāfirlerinüñ ĥįle-i fāsidesin  

[32b]  

(1) gör kim barışıķ esnāsında iken nemçe ve macār Ǿaskeri (2) senta muǾārekesinden 

śoñra gelüp bir śabāĥ vaķtinde (3) ķalǾa-i mezbūruñ ķarşusında ĥiśār ķapusı ŧarafından 

(4) otuz ķırķ ķat ālāyların baġlayup ķalǾadan on (5) beş yaylım ŧop ve ħumbaralar atılup 

küffārı śoķaķ (6) śoķaķ eyledi ķalǾadan daħı beş yüz ķadar serĥadli (7) ve ol maĥalde 

ķalǾaya biñ ķadar ŧāŧār Ǿaskeri (8) gelmiş idi anuñ daħı beş yüzi ŧaşra olup (9) biñ ādem 

oldılar ķarşu du[r]dılar macār ŧarafı (10) bir kerre ķalǾanuñ varışı üzerine yürüdiler 

bizüm (11) daħı biñ ķadar ŧaşrada olan Ǿaskerlerimüz (12) kāfirleri ķarşuladılar ve ķılıç 

urup macār kāfiri (13) Ǿaskerini nemçe Ǿaskerinüñ üzerine dökdiler (14) ķıçın ķıçın girü 

varup orman içine ķondılar (15) ve ol maĥalde macār ķralı olan rāķoviçse (16) oġlı 

dimekle maǾrūf220 bögründen urulup başuñ (17) keserken ķral nişānını görilmekle alup 

ķralı ķalǾa[ya] (18) getürdiler ve ol maĥalde çelebi yūsuf paşa (19) ser-Ǿasker idi ve bu 

ĥaķįr daħı ħumbaracılaruñ (20) üzerine ser-ĥalįfe idüm ol sebebden cümle 

maǾlūmumdur (21) kitāb-ı mezbūruñ her aĥvālleri yerli yerinde olınduġı (22) umūr-dįde 

ādemler ile meşveret olınup śıĥĥati (23) maǾlūm-ı saǾādetleri olınduķda gerekdür ki 

kitāb-ı  

[33a] 

(1) mezbūruñ içinde olan şeyleri ħiźmet-i pādişāhįde (2) olanlaruñ her birlerinde 

gerekdür zįrā niçe niçe tedbįr (3) ve tedāriklere vuķūf taĥśįl ider ve niçe tedbįrlerin (4) 

ĥükmüni icrā ider ve niçe iĥtirāz221 olınacaķ şeylerden (5) iĥtirāz222 iderler ġāfil 

olınmaya bu ĥaķįr ħumbaracılar (6) ocaġında ħalįfe-i ŝānį olan Ǿalį bendeleri ķıyāmete 

(7) degin ecr ŝevāba nāǿil223 olur allāhu aǾlem bi’ś-śavvāb 

(8) imdi kāġıd-ı mezbūruñ ardında Ǿasker-i 

(9) islāmuñ orduyı ne minvāl üzere  

                                                                 
220

 Metinde “maǾrub” şeklinde yazılmıştır. 
221

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
222

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
223

 Metinde “nāǿįl” şeklinde yazılmıştır. 
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(10) ķonılmaķ gerekdür ki düşmen-i bed-fiǾālüñ ĥįlesinden (11) emįn olup geregi gibi 

cenginde bir iĥtirāz idecek (12) şeyǿ olmayup ķalǾa-i mezbūruñ fetĥi içün iķdām-ı tāmm 

(13) üzere olalar diyü taĥrįr ve hem taśvįr idüp manžūr-ı (14) Ǿālįleri olınduķda 

maǾlūm-ı saǾādet olınur (15) ne minvāl üzere ĥandegi olmışdur ve ķapular ķonmışdur 

(16) ve her ķapuda ikişer üçer şāhį ŧoplar ve bayraķlar (17) ķonmışdur gerçi zaĥmetlü 

bir iş görünür ammā (18) bu tedbįr aśĥāb-ı güzįn rıđvānullāhi Ǿaleyhim (19) ecmaǾįn 

tedbįrindendür ve bir ķāǾidesi daħı bu ki (20) Ǿasker-i islām metrįsde śaķlasalar gelüp 

içinde (21) rāĥat olınup kendülerine gelürler ve yine cenge 

[33b]  

(1) mübāşeret iderler aślā düşmenden yüz çevirmezler (2) temmetü’l-kitāb bi-Ǿavni’l-

lāhi’l-meliki’l-müteǾāl ancaķ bu ĥuśū[ş]da (3) ber-muķayyed muħtaśar224 bir ordu-yı 

hümāyūn tertįb (4) idüp göstermişümdür aña göre ĥareket buyurasız (5) ve ordu-yı 

hümāyūnı ĥıfž içün birķaç yerde (6) ŧopraķ ŧabyalar gereklidür üzerlerinde ŧoplar (7) ve 

ĥavānlar ķoyılur ki küffārdan emįn olmaķ içün.  

[34a]225   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
224

 Metinde “muĥtaśar” şeklinde yazılmıştır. 
225

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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[34b] 

 

(1) 1, 1a, 1g, 1h: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafından ĥıfž ola ve ŧoplar düşmen 

ŧarafına baka (2) 1i: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafına ŧopları baķa ordu (3) 2: 
cevānib-i erbaǾası ĥandekdür (4) 2a: ĥandekdür (5) 3, 3a, 3h, 3i, 3j: ķapular ve şāhį 

ŧoplar (6) 4, 4a: oba (7) 5, 5a, 5b: maŧbaħ çadır (8) 6: reis çadırı (9) 7: çavuşbaşı 
çadırları (10) 9: sipāh çadır (11) 12: beg çadırı (12) 13: ŧuġlar 
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[35a] 

 

(1) 1b, 1c, 1d, 1e, 1f: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafından ĥıfž ola ve ŧoplar 
düşmen ŧarafına baka (2) 2b, 2c: ĥandekdür (3) 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g: ķapular ve şāhį 

ŧoplar (4) 4b, 4c: oba (5) 5c, 5e: maŧbaħ çadır (6) 5d: maŧbaħ [çadır] (7) 8: ketĥüdā beg 
çadır (8) 10: silah-dār çadır (9) 11: etbāǾı çadırları (10) 14: serdār-ı ekrem oŧaġı 
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[35b]2 2 6  

[36a]  

(1) imdi bu faśl daħı Ǿasker-i islāmuñ 

(2) ķonulduġı üzere ordu-yı hümāyūnuñ  

(3) śūreti taśvįr olup göstermişdür  

(4) ammā ordu-yı hümāyūnuñ dört beş gerekli yerlerde (5) orduyı ķorınmaķ içün ķavį 

ŧopraķ ŧabyalar (6) yapup ikişer ķat yüksek ŧoplar ve ĥavānlar ķoyılur (7) ordunuñ ŧop 

alur köşelerine yapasın ve bizüm (8) atlı Ǿaskerleri ŧop alur yerlerde duralar ve ne 

minvāl (9) üzere ķalǾaya daħı cenge mübāşeret olınduķda aña daħı (10) ziyādesiyle 

gögsek ŧabyalar gerekdür zįrā içinde (11) olan küffāruñ ziyāde śaķladuġı şeylerdür (12) 

ve ordunuñ ĥandegi eŧrāflarını ķavį metrįsler ola (13) her ne ķadar bizüm Ǿaskerimüz 

ŧopraġa girerse ol ķadar (14) fāǿidesi vardur zįrā küffār Ǿaskeri elbette bizüm (15) ordu-

yı hümāyūn üzerine bir yol ŧop ve tüfeng ile (16) gelür zįrā kāfir Ǿaskerlerinüñ 

üzerlerine baş (17) olan kāfirler ardlarından meçler (?) ile yürüdiler (18) yoķsa 

kāfirlerüñ yürüdügi yararlıġından degüldür (19) ol maĥalde yapılan ŧabyalaruñ ŧoplarını 

birķaç kerre (20) aŧarsın ordıda olan bizüm yaya ve atlı Ǿaskerleri (21) daħı her ne ķadar 

var ise yürüyüp ķılıç vururlar 

[36b]  

(1) in-şāǿallāhu teǾālā  Ǿasker-i küffār münhezim olur bu minvāl (2) üzere ordu-yı 

hümāyūnı ķondurup yerli yerlerine (3) ĥandeklerin ve ŧabyaların maĥalli ile yapup ve 

ŧopların (4) ķoyup ĥandekleri ve ŧabyaları ķaç günde tamām (5) olursa olsun tamām 

olduķdan śoñra baǾdehu (6) Ǿasker-i islām ķalǾanuñ üzerine varup metrįslerin (7) alup 

ķalǾa-i mezbūruñ fetĥi içün cidd saǾy ideler (8) ammā metrįsleri ziyādesiyle cehd idesin 

ki ķalǾaya (9) ķarįb alalar ki zįrā yaķın metrįs alınan ķalǾanuñ (10) in-şāǿallāhu teǾālā  

fetĥi āsān olur ammā ķaçan ki (11) metrįs alınduķda eglendirmeyüp ķalǾaya yürüyeler 

(12) birķaç yerde yüksek ŧopraķ ŧabyalar yapup ķalǾaya (13) ĥavāle ola zįrā içinde olan 

küffāruñ ziyāde- (14) -siyle śaķladuġı şeydür zįrā ķandiye ķalǾası (15) alınması bu 

minvāl üzeredür merĥūm ŧopcıbaşı (16) ĥācı Ǿalį aġa ŧabyaları yapup üzerlerine ŧopları 

(17) ve ĥavānları bindirüp küffār-ı bed-fiǾāli bir vechile (18) taĥammül idemeyüp 

ķalǾayı vire eyleye bi-Ǿavni’l-lāhi teǾālā 

(19) bu daħı ziyādesiyle iĥtirāz ve ictināb idüp   

                                                                 
226

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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(20) ġaflet üzere olmamalıdur ĥažar gerekdür   

(21) imdi ordu-yı hümāyūn içün gerçi vāfir śaĥrā ve kübrā 

[37a] 

(1) idüp küffāruñ ordu-yı hümāyūnı baśmaķ śadedi (2) vardur ammā bizüm ordıda daħı 

vāfir yaġmacılar vardur (3) anlardan daħı ziyādesiyle iĥtirāz227 idesiz ġāfil olmayalar (4) 

uzaķdan bir miķdār kāfir görindügi gibi yaġmacılar (5) yayķaraya başlarlar ordıda daħı 

ürkündülük (6) ĥāśıl olur hele bu ħuśūśda228 ġāfil olmayalar (7) imdi ordıda birķaç yirde 

bu ħuśūślar229 içün biraz (8) żābiŧler lāzımdur ki eger kāfirlerden ve eger yaġmacılardan 

(9) ķurudalar ve ordu-yı hümāyūnda başıboş ādem (10) olmamalıdur her kim var ise 

bayraķ altında gerekdür (11) zįrā bu aĥvāl ziyādesiyle yolındadur ve ordıda (12) eśnāf 

çadırlarından ve pāzārcılardan ġayrı (13) ādem durmaya ĥattā ordu-yı hümāyūnda rāĥat 

ola (14) ve ordu-yı hümāyūn eŧrāfında olan ĥandekler tamām (15) olduķdan śoñra 

ķapular ķoyup ve her ķapuda ikişer (16) üçer şāhį ŧoplar ve śaçma ŧoplar ola ve ikişer 

(17) üçer żābiŧ çadırları ile cümle ordunuñ (18) eŧrāfı yeñiçeriler gerekdür zįrā cesāretli 

olan (19) Ǿaskerler küffāruñ gelmesinden ve gitmesinden iĥtirāz230 (20) eylemez bu 

minvāl üzere ĥareket ve tedbįr olınursa her (21) vechile yolındadur ĥażret-i allāhu 

teǾālānuñ Ǿavn-ı (22) Ǿināyetiyle tedbįrlerimüzi taķdįrine muvāfıķ eyleye (23) ĥażret-i 

muĥammedü’l-muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥürmetine  

[37b] 

(1) ikinci faśl fetĥ-i tedbįr yaǾnį ŧopraķ sürmenüñ beyānındadur  

(2) bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm 

(3) naśrun minallāhi ve fetĥun ķarįb ve beşşiri’l-müǿmįnįn231 elĥamdülillāhi (4) rabbe’l-

Ǿālemįn ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā seyyidinā (5) muĥammedin  ve Ǿalā ālihį ve 

aśĥābihį ecmaǾįn ĥażret-i allāhu teǾālā (6) ümmet-i muĥammed seyyid-i kāǿināt 

ĥürmetine ve çihār yār (7) ĥürmetine tedbįrimüzi taķdįrine muvāfıķ eyle āmįn (8) bi-

ĥürmetihi seyyidü’l-mürselįn232 imdi bu ĥaķįrüñ Ǿaķlı (9) irdügi mertebede görüp 

añladuġı üzere bir ķalǾaya (10) varılduķda ķalǾayı sāǿir zamān gibi metrįs ile (11) 

muĥāśara idüp fetĥinde ziyāde güçlük var ki ķalǾa-i (12) mezbūruñ eŧrāfı ĥandek ve 

                                                                 
227

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
228

 Metinde “ĥuśūśda” şeklinde yazılmıştır. 
229

 Metinde “ĥuśūślar” şeklinde yazılmıştır. 
230

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
231

 “… Allah’tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer! Müminlere bunları müjdele!” Kur’an-

ı Kerim, Saff Suresi, 13. ayet. 
232

 “Peygamberlerin efendisi hürmetine.” 



187 

 

parmaķlıķ ve şarānpo ve laġım (13) ve dürlü dürlü taśnįfātları olduġından māǾadā (14) 

ķalǾayı daħı ŧopraķ ile śaķlamış ŧopa ve tüfenge (15) ķalǾayı aldırmazsın aña göre 

gerekdür ki ŧopraķ (16) sürmenüñ tedbįr ve tedārikin eyleyesin zįrā metrįsde (17) 

ziyādesiyle Ǿasker-i islām zaĥmet çeker ammā ŧopraķ (18) sürmek ziyādesiyle gerekli 

işdür in-şāǿallāhu (19) teǾālā Ǿasker-i islām fetĥinde güçlük çekmez tiziyye (20) fetĥi 

müyesser olur ammā Ǿasker-i islām ordusı (21) ķonduķda cemįǾ eŧrāfın ĥandek idüp ve 

ķapular ķoyup  

[38a] 

(1) ve her ķapuda ikişer üçer şāhį ŧop ve śaçma ŧop (2) baǾdehu yeñiçeriye üç ķat metrįs 

aldırasın ķurşun (3) irer irmez yirden baǾdehu cümle ŧopları ve ĥavān (4) ħumbaraları 

metrįsde gerekli yirlere ķoyup ŧopcıbaşıya (5) ve ħumbaracıbaşıya tenbįh idüp aśla 

durmayup (6) giçe ve gündüz iķdām-ı tāmm ve ihtimām üzere atlar ki düşmene (7) 

şaşķınlıķ ĥāśıl olur bu minvāl üzere iken (8) Ǿaskere ŧorba ve demet ve çuvāl ve otluķ 

(9) ve yapraķ ve śaman sālyāne idüp her ķula (10) taĥammülüne göre merĥūm sulŧān 

selįm ħān ġāzį (11) ŧābe ŝerāh sįdvār ķalǾasınuñ gölin çiyt (12) ve yapaġı ile doldurup 

üzerinden ŧopraķ (13) sürüp fetĥ eyledi ve sālyāne idüp cemǾ (14) eyledügi eşyāları 

metrįse muttaśıl bir vāsiǾ yire cemǾ (15) idüp anuñ daħı eŧrāfını ķavį ĥandek idüp (16) 

veyā ŧābūr idesin ve baǾdehu cebeħāneden ķazma (17) ve kürek ve ķanca ve ĥarbeler ve 

el ħumbaraları ve pāçavra (18) ve ħumbaracıbaşıya tenbih idüp iki üç biñ  (19) miķdārı 

ŧulumba ammā ekŝerį tüfengli ola ve kįse (20) içinde bārūt ile el ħumbaraları ķonmış 

meşįn (21) kįseler hele ziyādesiyle lāzımdur ve sepet ħumbara- (22) -sı mezbūr 

mühimmāt ķonılan yire cemǾ idüp ve ser- (23) -Ǿasker olan daħı mühimmāt cemǾ olınan 

yire bir küçük 

[38b] 

(1) oŧaķ ķurup ve geçüp ortasında otura ve hem (2) orduya muttaśıl ola iki ŧarafdan 

dāǿimā ħabįr ola (3) ve hem Ǿaskere iĥsānı olmaķ üzere ĥareket eyleye (4) ve kötilere 

ķılıç urmaķ üzere muǾāmele eyleye şu mertebe (5) ol ki ħalķdan ne iĥsānı kese ve 

muĥannetlerden233 (6) ķılıç urmaġı kese baǾdehu bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm (7) diyüp 

mübāşeret eyleye ammā giçe ve giçe bir arşun (8) ve maĥallinde iki arşun ŧopraġı yirden 

ķoparup (9) bir dönüm miķdārı uzunı ola devįr itdürüp (10) tā ki ŧopraķ ādemi śaķlar 

mertebesinde olıçaķ artuķ (11) āşikāre olup iķdām-ı tāmm ile ŧopraķ ve demet (12) ve 

                                                                 
233

 Metinde “muĥanneŧler” şeklinde yazılmalıdır.  
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çuvāl śamanlı ve otlı ve yapraķlı ve demet ve yine (13) ŧorbalar bu minvāl idüp ammā 

ŧopraķ içinde ŧaşlar (14) var ise bir ŧarafa ayırasın zįrā küffāruñ ŧopları (15) urduķda 

ŧaşları pārelenür żararı Ǿaskerlere (16) doķınur andan ġāfil olmayasın ve serden- (17) -

geçdi bayraķların ilerüye ķoyasın üç dört (18) bölük devįr idesin ol bir dönüm yeri 

serden- (19) -geçdilere ve yeñiçeri ve rūmeli Ǿaskerlerine ve ana- (20) -ŧolı Ǿaskerlerine 

ve sāǿir ķola bu minvāl üzere (21) devįr itdireler birbirlerinden devįr olınan (22) ŧopraġı 

çöpli olmaya ve hem ķollara ġayret düşe ki (23) berāber yürüyeler ŧopraķ ile imdi ŧopraķ 

sürmenüñ  

[39a] 

(1) müfįd muħtaśar234 bir miķdār aĥvāli beyān olındı ve hem (2) taķrįr ve taśvįrin 

göstermişümdür ammā Ǿasker-i islām (3) ordusı ķonmışdur ve ĥandek çevresi ne minvāl 

(4) üzeredür ve her ŧarafında ķapular niçe ķonmışdur (5) ve ķapularda bayraķlar ve şāhį 

ŧoplar235 niçe ķonmışdur (6) ve yeñiçeri çadırları eŧrāfında ĥandege ķarįb taśvįr (7) 

olınmışdur zįrā yeñiçeri ķulları cesāretlidür ve oŧaġ-ı (8) hümāyūn ne minvāl üzeredür 

śūret-i mezbūrda gösterilmişdür (9) ve daħı ol mühimmāt ķonulan vāsiǾ yer daħı ne 

minvāl üzere (10) taśvįr olınmışdur ve ne dürlü mühimmātlar gerekdür nažar (11) 

olınduķda vuķūf taĥśįl olınur ve ser-Ǿasker oŧaġ (12) ve sāǿir lüzūmı olan żābiŧ çadırları 

ne minvāl (13) üzere taĥrįr ve hem taśvįr olınmışdur aña nažar buyurup (14) manžūr-ı 

Ǿālįleri olduķda vuķūf taĥśįl olınur (15) ve daħı Ǿasker-i islām metrįsde ne minvāl üzere 

girmişdür (16) ve ŧoplar ve ĥavānlar ne minvāl üzere yerine ķonmışdur (17) taĥrįr ve 

hem taśvįr olınmışdur evvelā uzaķ (18) maĥalde yeñiçeri üç dört ķat metrįs alup ŧoplar 

(19) ve ĥavānlar eŧrāfına ķoyup ammā śįt śadā olınmaya (20) bir dönüm miķdārı ortalıķ 

yerden ammā ķalǾaya münāsib (21) yer ola ki devįr olınan ŧopraķ yondamına gele ve bir 

(22) arşun yāħūd maĥalline göre iki arşun ŧopraķ (23) yerden ķoparup devįr itdire ammā 

giçe olması  

[39b] 

(1) gerekdür ŧā ki devįr olınan ŧopraķ ādemi śaķlar mertebesin (2) bulduķdan śoñra 

āşikāre olup artuķ ŧoplar ve ĥavānları (3) geregi gibi iķdām-ı tāmm üzere işledeler 

küffāra (4) şaşķınlıķ ĥāśıl olur ve bir ķalǾanuñ ki ĥavāle- (5) -si olmaya be-her ĥāl 

ŧopraķ sürmege muĥtāçdur (6) ŧopraķ sürmeklikde güçlük görinürse maĥalline (7) göre 

ĥavāle yapmaķ mümkindür lakin her ocaķlarda bu resmi (8) bilür çoķdur zįrā yalñuz bir 
                                                                 

234
 Metinde “muĥtaśar” şeklinde yazılmıştır. 

235
 Metinde “ķoplar” şeklinde yazılmıştır. 
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ādem cümle şeyǿį tedbįrde (9) güçlük çeker ve ĥavāleyi daħı ķandiyede merĥūm ĥāfıž 

(10) aĥmed paşa peydā idüp ķandiye gibi miŝli yoķ müstaĥkem (11) kalǾayı içerüsine 

ŧopa aldırdı merĥūm ŧopcı- (12) -başı Ǿalį aġa ķāniǾ236 ŧabyayı dögerdi bir büyük (13) 

ŧabyayı ĥavāle peydā idüp balyemez ŧoplar ħumbara- (14) -ları bindirüp düşmeni ķahr 

iderdi imdi (15) bu tedbįr tedārikin bilür ādemler çoķdur ancaķ ħalķ (16) iĥsān ķavlidür 

bir ġarįb ĥāldür zamānda bir ādem ġazel (17) söylese pesendįde idüp büyük menśūb ve 

iĥsān (18) iderler ammā dįn-i mübįn içün gerekli bir śanǾat (19) gösterse suǿāl ider 

kimse yoķdur ve ķaçan ki (20) Ǿasker-i islām küffāruñ ķalǾası altına ķonup muĥāśara 

(21) idüp ŧopraķ sürmek murād olınduġı zamānda (22) ordu-yı hümāyūn taĥrįr ve hem 

taśvįr olınduġı minvāl-i (23) meşrūĥ üzere ķonmaķ lāzımdur ki ordınuñ cemįǾ 

[40a] 

(1) eŧrāfı ĥandek gösterilmişdür ve baǾżı gerekli yerlerde ķapular (2) ķonılmışdur ve 

ķapularda ikişer üçer şāhį ŧoplar (3) ve śaçma ŧoplar ķonmışdur ki küffār ĥįle ile gelüp 

(4) ekŝerį ordu-yı hümāyūnı baśmaķ murād eyledügi zamānda (5) defǾ ider zįrā birķaç 

yerde źikr eyledük kim Ǿasker-i (6) islām metrįsde iken ordunuñ bir ŧarafından birķaç 

(7) biñ kāfir görindügi gibi ordıda perįşānlıķ vāķiǾ (8) olmışdur andan ziyādesiyle 

iĥtirāz olınur (9) ol sebebden bu tedbįr ve tedārik olınmışdur ve ikişer (10) üçer bayraķ 

daħı taǾyįn olınmışdur ķapuları muĥāfaža (11) eyleye ve daħı Ǿasker-i islām ne minvāl 

üzere ķonmışdur (12) ve cesūr olan Ǿaskerleri ķapulara ķarįb ķondura- (13) -sın zįrā 

cengci çadırları ķapulara ķarįb olmasında (14) çoķ ĥāl vardur ve daħı ser-Ǿaskerüñ oŧaġı 

(15) orta yerde ķona ammā źikr eyledügim mühimmāt cemǾ olınan (16) vāsiǾ yere 

taǾyįn ola ve mühimmā[t] olan ķazma ve kürekler (17) ve ĥarbeler ve ķancalar ve el 

ħumbaraları ve ŧulumbalar (18) ammā tüfengli ola ve pāçavralar ve buña muǾādil237 (19) 

ceng eşyāları her ne var ise cemǾ idesin zįrā (20) bunları ķaçan kim ŧopraķ devr olınduġı 

zamānda ŧopraķ (21) ile ķarışuķ devr olınur imdi bu śūretde taśvįr-i (22) mezkūrda 

Ǿasker-i islāmuñ ordusı ne minvāl üzere (23) ķonılmaķ gerekdür ki düşmen-i bed-

fiǾālden emįn ola 

[40b] 

(1) geregi gibi cengde bir iĥtirāz idecek şeyǿ olmayup (2) ķalǾanuñ fetĥi içün iķdām-ı 

tāmm üzere olalar diyüp (3) taśvįr-i mezbūra nažar olınduķda maǾlūm olınur bu tedbįr 

(4) śaĥābe-i güzįn rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn  (5) tedbįrlerindendür ve bir 
                                                                 

236
 Metinde “ķānnį” şeklinde yazılmıştır. 

237
 Metinde “muǾādįl” şklinde yazılmıştır. 
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fāǿidesi daħı budur ki Ǿasker-i (6) islām metrįsde śaķlasalar gelüp içinde rāĥat (7) olup 

kendülerine gelürler ve yine allāhu teǾālānuñ  (8) emriyle cenge mübāşeret iderler 

düşmenden dönmezler 

(9) bu daħı ziyāde iĥtirāz idecek tedbįrdür  

(10) ķaçan ki ķalǾa cenginde ordu-yı hümāyūnuñ ķonmaķ aĥvāli (11) ne minvāl üzere 

beyān olınmışdur ammā ķalǾa cengi (12) olmayup ŧābūr cenginde veyāħūd meydān 

cengi (13) olduķda elbette ve elbette ordu-yı hümāyūnı kendi (14) ĥāli üzere ķomayasız 

cümle ordu-yı hümāyūnı (15) ĥandek içine alup śoñra cenge mübāşeret olına (16) zįrā 

bu melǾūn kāfirler ordu-yı hümāyūnı baśmaķ muǾtād-ı (17) ķadįmesidür her zamān ol 

ĥareket üzere iş (18) görürler dāǿimā ol sevdāya tedbįr iderler ĥażret-i (19) allāhu teǾālā 

ġafletden įķāż idüp ümmet-i muĥammedi (20) manśūr ve mužaffer eyle faħr-i kāǿināt 

muĥammedü’l-muśŧafā (21) śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem ĥażretlerinüñ  ĥürmetine  

[41a] 

(1) bundan daħı ziyādesiyle iĥtirāz eylemeli zįrā   

(2) bāǾiŝ-i fitneye sebeb olacaķ şeydür ġaflet  

(3) olınmaya ķalǾa cenginde veyāħūd ŧābūr cenginde veyā bir (4) meydān cenginde 

mübāşeret olınduķda yaralılar birer (5) ikişer başlar gelmege ammā her bir yaralınuñ 

yanında üçer (6) beşer yeñiçeriler bile gelürler gūyā ki yaralı getürürler hemān (7) 

anlaruñ murādları orduda bulunmayalar menǾ eyleyesiz (8) hemān yaralınuñ yanında bir 

yā iki ādem bile gide anları (9) daħı ordıda żābiŧler durdurmayup metrįse (10) 

göndereler zįrā ol aśl ādemler çoķ olınça fitneye (11) bāǾiŝ olur bir ŧarafda biraz küffār 

görindügi gibi (12) yayġaraya başlarlar ve ordıda daħı perįşānlıķ vāķiǾ (13) olur 

merĥūm vezįr muĥammed paşaya ifāde eylediler (14) iĥtirāz eyledüginden ziyādesiyle 

bu ħuśūś238 (15) içün taķayyüd eyledi bir yā iki ādemden ziyāde (16) yaralı yanında 

orduya ādem śalıvirmedi elĥamdülillāhi (17) teǾālā ordıda perįşānlıķ vāķiǾ olmadı bu 

daħı (18) güzel tedbįrdür ve hem yolındadur bu nemçe kāfirleri (19) bir muĥannet 

kāfirlerdür aślā cesāret yoķdur ve lakin (20) her vechile ĥįle-kār kāfirdür dāǿimā bu 

ĥįleyi ider (21) ve yayġaracılar daħı yayġara iderler elbetde fesād ĥāśıl 

[41b] 

(1) olup perįşānlıķ vāķiǾ olur elbetde ve elbetde ĥażer gerek  

(2) ķaçan kim ordu-yı hümāyūn ķonup ŧopraķ sürmek   

                                                                 
238

 Metinde “ĥuśūś” şeklinde yazılmıştır. 
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(3) murād olınduġı zamānda źikr olınan orduya muttaśıl (4) vāsiǾ yer ki cemįǾ 

mühimmāt ne minvāl üzere ķonmışdur taĥrįr (5) ve hem taśvįr eyledügim bu maĥalde 

manžūr-ı Ǿālileri (6) olınduķda maǾlūm-ı saǾādet olınur bunuñ cemįǾ (7) eŧrāfı ĥandek 

ve ŧābūr ola ķazmalar ve kürekler (8) ve ĥarbeler ve ķancalar ve el ħumbaraları ve 

ŧulumbalar (9) ammā tüfengli ola ve pāçavralar239 ve lüzūmı olan (10) ceng ālātları daħı 

Ǿasker-i islāma her ķola taĥammülüne (11) göre sālyāne olınan ŧorbalar ve çuvāllar ve 

çubuķ (12) demetleri ve sāǿir buña muǾādil her ne var ise (13) maĥall-i mezbūre cemǾ 

idüp ve ser-Ǿasker ĥażretleri (14) daħı bu küçük oŧaķ mezbūr maĥalle ķurup andan śoñra 

(15) ħalķa iĥsān olmaķ üzere muǾāmele eyleye (16) ve kötülere ķılıç urmaķ üzere 

ĥareket eyleye ammā mezbūr (17) bulamadı bir daħı Ǿasker-i islām metrįsine ķarįb (18) 

bir yer ola ki mezbūr mühimmātları getürmekde zaĥmet (19) çekmeyeler ve hem ordu-

yı hümāyūn mezbūr bulamadı (20) bir metrįslerüñ birbirine ķarįb olmasına sebeb bu ki 

(21) birbirlerinüñ ħayr ve şer her ne vāķiǾ olur ise vuķūf 

[42a] 

(1) taĥśįl ider ġāfilin düşmen bir ĥįle ile żararı iśābet (2) eylememek içündür daħı żābiŧ 

çadırları her ocaķdan (3) birer çadır gereklidür yeñiçeri ve cebeci ve ŧopcı ocaġından (4) 

ve serdengeçdi ve tüfengcilerden her ocaķdan münāsib (5) olanlardan bulunmalıdur ve 

daħı bu ŧopraķ sürmenüñ (6) aĥvālini dāǿimā fransız ŧāǿifesi ķullanurlar ve bizler de (7) 

merĥūm ve maġfūr sulŧān süleymān ve merĥūm sulŧān (8) selįm ħāndan berü batdı gitdi 

artuķ erbābı daħı (9) ķalmadı şimdi ħalķa bir ġarįb iş gelür ammā yalñuz (10) bir ādem 

işi degüldür ve hem bir ādeme ziyāde güçlük vardur (11) birķaç ādem bilür olmalı ĥattā 

iş görüle devletlü efendilerimizüñ (12) murādları olur ise bilür ādem çoķ bulunur zįrā 

ismi (13) var cismi yoķ ķabįlesidür cismi daħı vardur ammā (14) bilenlere her ne ķadar 

riǾāyet olınur ise yeridür zįrā (15) bir Ǿažįm tedbįr tedārikdür şimdiki Ǿaśırda bizüm 

Ǿaskerimüz (16) metrįsde çoķ durmaġa gücenürler bu sene-i mübārekde (17) ŧemeşvār 

ķalǾasını bu minvāl üzere ŧopraķ sürüp (18) alınmışdur ammā vāfir zamān ķalǾanuñ 

altında eglenüp (19) tamām ordusını ĥandek içine alup tamām ordusı (20) her ŧarafından 

emįn olduķdan śoñra ŧopraķ sürmenüñ (21) tedārikin eylemiş bilür ki ĥįle-i fāsidesi 

ordu-yı (22) hümāyūnı baśmaķ o ecelden kendi de iĥtirāz240 ider iĥtimāl ki (23) benüm 

de ordumı baśarlar diyü bu tedbįri her zamān iderler 

 
                                                                 

239
 Metinde “pāçāvralar” şeklinde yazılmıştır. 

240
 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
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[42b] 

 

(1) 1, 1a, 1f, 1h, 1i: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafından ĥıfž ola ŧopları düşmen 

ŧarafına baka (2) 2: cevānib-i erbaǾası ĥandekdür (3) 2a: ĥandekdür (4) 3, 3a, 3h, 3i, 3j, 
3k: ķapular ve şāhį (5) 4: balŧalar (6) 5: külekler (7) 6: ķancalar (8) 6a: bu da ķancalar 

(9) 7: kürekler (10) 8: ŧulumbalar (11) 10: Ǿasker çadırları (12) 11: çiytler (13) 13a: bu 
da bārūŧ  
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[43a] 

 

(1) 1b, 1c, 1d, 1e: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafından ĥıfž ola ŧopları düşmen 
ŧarafına baka (2) 2b, 2c: ĥandekdür (3) 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g: ķapular ve şāhį (4) 4a: 

balŧalar (5) 8a: āteşli ŧulumbalar (6) 9: ŧomarlar (7) 10a: Ǿasker çadır (8) 12: ĥacıyatmaz 
(9) 13: bārūŧ fuçıları (10) 14: çoban ĥarbeleri (11) 14a: bu da ĥarbeler (12) 15a: fetįl 
(13) 16: ķazmalar (14) 17: ħumbaralar (15) 18: yuvarlaķlar (16) 19: çuvāllar (17) 20: 

ser-Ǿasker oŧaġı   
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[43b] 241 

(1) birer çadır gereklidür yeñiçeri ve cebeci ve ŧopcı ocaġından (2) ve serdengeçdi ve 

tüfengcilerden her ocaķdan münāsib (3) olanlardan bulunmalıdur ve daħı bu ŧopraķ 

sürmenüñ (4) aĥvālini dāǿimā fransız ŧāǿifesi ķullanurlar ve bizlerde (5) merĥūm ve 

maġfūr sulŧān süleymān ve merĥūm sulŧān (6) selįm ħāndan berü batdı gitdi artuķ erbābı 

daħı (7) ķalmadı şimdi ħalķa bir ġarįb iş gelür ammā yalñuz (8) bir ādem işi degüldür ve 

hem bir ādeme ziyāde güçlük vardur (9) birķaç ādem bilür olmalı ĥattā iş görüle 

devletlü efendim (10) murād iderler ise bilür ādem çoķ bulunur zįrā ismi (11) var cismi 

yoķ ķabįlesidür cismi daħı vardur ammā (12) bilenlere her ne ķadar riǾāyet olınur ise242 

yeridür zįrā (13) bir Ǿaŧım tedbįr u tedārikdür şimdiki Ǿaśırda bizüm Ǿaskerimüz (14) 

metrįsde çoķ durmaġa güçenürler bu senede (15) ŧemeşvār ķalǾasını bu minvāl üzere 

ŧopraķ sürüp (16) alınmışdur ammā vāfir zamān ķalǾanuñ altında eglenüp (17) tamām 

ordusını ĥandek içine alup tamām ordusı (18) her ŧarafından emįn olduķdan śoñra 

ŧopraķ sürmek (19) tedārikin eylemiş bilür ki ĥįle-i fāsidesi ordu-yı (20) hümāyūnı 

baśmaķ o ecelden kendide iĥtirāz243 ider ki iĥtimāl (21) benüm de ordumı baśarlar diyü 

bu tedbįri her zamān iderler 

[44a] 

(1) mezbūr kāġıduñ ard ŧarafını çevirüp nažar ide  

(2) yürüyüş ne minvāl olup her Ǿaskerler yerlü yerinde gerekdür (3) evvel 

serdengeçdiler ve yeñiçeriler ve rūmeli Ǿaskeri (4) śaġ ķol ve śol ķol ve rūmeli paşaları 

ve bir ŧarafda (5) anaŧolı Ǿaskeri ve erbāb-ı tįmār ve paşaları daħı (6) ardlarından 

gedüklü tįmār ve zuǾamā ve ehl-i dįvān ve yürü- (7) -yüş taśvįr ile gösterilmişdür ŧopraķ 

ve demet (8) ve ŧorba244 ve çuvāl üç ķol üzere yürüyüp (9) ĥandek muķābelesinde üç ķol 

bir olup öñüne (10) parmaķlıķ ve ĥandek ve şarānpo her ne gelür ise devr (11) iderek 

ķalǾa dįvārına berāber olduķda maĥall-i yürüyüş (12) görindükde ĥażret-i allāhu teǾālā 

Ǿavn-ı Ǿināyeti ŧaleb (13) idüp yürüdükde kimine cām-ı şehādet kimine ġazālar (14) 

müyesser olup in-şāǿallāhu teǾālā  fetĥ nuśret allāhu (15) teǾālānuñ iĥsānındadur ve 

śūret-i mezbūr (16) maħśūś245 bir ķalǾa içün degüldür her ķanġı ķalǾa olursa (17) bu 

minvāl üzere tedārik idüp śarılup yolı ile (18) ĥareket olınduķda in-şāǿallāhu teǾālā fetĥi 

                                                                 
241

 Bu varak 42a’nın tekrarı olup, ters yazılmış ve ilk iki ile son iki satırın üzeri çizilmiştir. 
242

 Metinde “işe” şeklinde yazılmıştır. 
243

 Metinde “iħtirāz” şeklinde yazılmıştır. 
244

 Metinde “torba” şeklinde yazılmıştır. 
245

 Metinde “maĥśūś” şeklinde yazılmıştır. 
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müyesser olur (19) ancaķ cengde ayaķ dayayup ŧurmaķ gerekdür zįrā (20) allāhu teǾālā 

ķullarum siz cenge ķarşu duruñ ben size (21) nuśret virdüm diyü buyurdı zįrā niçe 

kimesneler 
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[44 EK] 

 

(1) 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k: şāhį ŧop (2) 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 
2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2r: bayraķ (3) 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h: balyemez (4) 

4, 4a: aġa bayraġı (5) 5, 5a, 5b, 5c, 5d: āteşdür (6) 6, 6a, 6b, 6c, 6d: ĥavāndur (7) 7, 7a: 
ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafına baķa ve topları düşmen ŧarafına baķa (8) 8: 
ĥandekdür  
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[44b] 

(1) cām-ı şehādeti nūş idüp murādına irecekdür ve niçe- (2) -leri ġazālar idecekdür 

baǾdehu fetiĥler müyesser olur (3) in-şāǿallāhu teǾālā ve daħı devr olınan ŧopraķ (4) 

içinde ŧaş geldükçe ŧopraķ içinden çıķarup yābāna246 (5) atılur zįrā ŧopraķ içinde olınca 

Ǿaskere żararı (6) doķınur küffāruñ ŧopları doķınduķça ŧaşa çarpar (7) pārelenür bundan 

iĥtirāz lāzımdur ġāfil olınmaya 

[45a]247 

[45b] 

 

(1) 3: ĥandekdür (2) 4, 4a, 4b: parmaķlıķlar (3) 5: küffāruñ çarħ-ı felekleri (4) 6: devr 
idilüp sürülen ŧopraķ bunlardur bu uçu da ŧopraķdur 

  

                                                                 
246

 Metinde “yabāna” şeklinde yazılmıştır. 
247

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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[46a] 

 
(1) 1: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafına baka ve ŧopları düşmen ŧarafına atıla (2) 
1a: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür düşmen ŧarafına baka ŧopları daħı düşmen ŧarafına atıla (3) 

2: ķalǾa (4) 2a: ķalǾa budur  
 
[46b] 248 

[47a] 

(1) bu ŧulumbayı bizüm ħumbaracılarımuz ķullanduġı (2) budur hemān ancaķ içinden 

biraz āteş (3) çıķar śaçılur ġayrı bir hüneri (4) yoķdur 

                                                                 
248

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 



199 
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[47b] 

 

(1) 1: mezbūr ŧulumbaları ĥaķįr įcād eyledüm hem āteş śaçar ve hem beş on tüfeng atar 

yürüyişlerde ziyāde gerekli ceng ālātıdur (2) 2: tüfenglerdür (3) 2a: bu daħı tüfengdür 
(4) 2b, 2c: bu daħı (5) 3: bunlar āteşler bu da   
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[48a] 

 

(1) 1,1a: ŧopraķ ŧabyalar gerekdür ŧopları içerüye baķa ve ħumbaraları içerüye nāžır ola 

bu tedbįr tedārik yolındadur (2) 2: kalǾa budur (3) 3: bu daħı ĥandekdür  
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[48b] 

 

(1) 1: mezbūra ġrande ŧulumba dirler fransız ŧāǿifesi ķullanur dört beş dānesüñ birden 

yaķup giçe ile ŧābūruñ üzerine varur ŧābūrı ve çarħ249-ı feleklerin yaķar ve ardında olan 
kāfirleri ķaçan ķaçar ķaçmayanı yaķar yedi sekiz arşun ŧūli vardur ve ādem gövdesi 
ķadar ķalıñlıġı var ve iki yüzden mütecāviz ķısa250 ŧüfengleri vardur ve āteşi bir dönüm 

yere degin yaķar ve içde çıķan āteş ŧaşı bile yaķar ve bir ādemüñ üzerine gelse bir 
damlası söyünmek iĥtimāli yoķdur ādemi daħı yaķar (2) 2: mezbūr ŧulumbanuñ 

ķuyruġında olan ķollara her birine birer serdengeçdi ve yeniçeri girüp dört beş dānesin 
birden ŧābūruñ üzerine yürideler (3) 2a: ķollar bunlardur (4) 2b, 2c: bu daħı ķoldur (5) 3: 
ve iki tekerlekli bir Ǿaraba üzerindedür 

                                                                 
249

 Metinde “çarĥ” şeklinde yazılmıştır. 
250

 Metinde “ķıśa” şeklinde yazılmıştır. 
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[49a] 

 

(1) 4: bunlar cümlesi ĥarbelerdür yürüdügi zamānda karşusına kimse durmasun diyü 
konmışdur (2) 4a: bunlar da ĥarbelerdür (3) 4b: bunlar da (4) 5: mezbūr ġrande ŧulumba 
ķaçan ki ķalǾa üzerine ĥandek aşırudan nerd-bān yürüdmek lāzım geldükde sāde nerd-

bān yürümez öñünçe üç dört ġrande ŧulumba yürümek lāzım ki bedende olan küffārı 
ķaçıralar beden ĥāli ķalıña andan śoñra yürüyeler mādem ki mezbūr ŧulumba yürümez 

bir vechile küffār saña nerd-bānı dayamaġa ķomaz zįrā beden üzerinde ŧopları ve 
tüfengleri kāfirlerüñ çoķdur ziyādesiyle ādem helāk ider ve nerd-bānı ŧop ile ve tüfeng 
ile pāreler sāde nerd-bān yürümek ķābil degüldür maĥallinde ġaflet olınmaya 
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[49b] - [50a]2 5 1   

[50b] 

(1) üçinci faśl ħumbaracılar śanǾatı beyānındadur  

(2) imdi bu ĥaķįr-i pür-taķśįr ħumbaracılar ocaġında ħalįfe-i ŝānį (3) Ǿalį bendeleri Ǿilm-

i ħumbaranuñ niçe śanǾatların ve niçe fenlerin (4) ve niçe taśnįfātların kimini 

üstādlardan görüp (5) ve kimin selef üstādlaruñ įcād eyledükleri ālāt-ı (6) ĥarb ķıtāl olup 

ümmet-i muĥammed ġazālarda ve niçe ķalǾa- (7) -larda ħuśūśā ŧābūr cenginde küffārı 

ķahr ve helāk eyleye- (8) -cek ceng mühimmātları ve ne vechile yapup tedārik etmek (9) 

gerekdür bu śanǾata ŧālib olan kimesneler içün (10) geregi gibi her aĥvāli bu maĥalde üç 

faśl üzere taĥrįr ve hem (11) taśvįrin beyān eyledüm evvelā ħumbaracı olanlara ŧoķsan 

(12) ĥesābıñdan terāzü olan mįzān lāzımdur ikinci bārūt (13) aĥvālini bilmek gerekdür 

yolı ile ħumbara ata evvelā terāzüde (14) meydān gerekdür cümle şimdi ķullanılan 

terāzüler ķırķ (15) beş ĥesābıñdandur anı ħod muķaddemā selef üstādları (16) ŧoķsan 

ĥesābıñdan peydā eylemişlerdür ammā şimdiki (17) üstādlar ŧoķsan ĥesābıñda terāzüyi 

yapmaġa çoķ (18) kimesneler yolın bulamamışdur cümlesi ķırķ beş (19) ĥesābıñdan 

ķullanurlar gerçi dardur ķıl ķadar (20) gösterür ammā farķ idemezsin beş on  ķulaç ilerü 

(21) veyā girü ķalur kitāb-ı mezbūrda taĥrįr ve hem taśvįrin beyān 

[51a]  

(1) eylemişümdür añnanur üçinci düşmen taĥtası bir ŧarafı alçaķ (2) olsa ol ŧarafa śalar 

beş on ķulaç daħı ĥavānı (3) ķundaķ üzerine bir ŧarafı śalķı ola ol daħı śalar (4) bunları 

ziyādesiyle gözetmek gerekdür daħı bārūtı (5) yoķlayasın ne mertebe ķuvvetdedür 

porvāt dirler yaǾnį (6) türkçe kerte anı ķullanasın ammā śoñra bir dürlü bārūt (7) daħı 

getürdürler gine yoķlayasın ki zįrā evvelki menzilde (8) bulamazsın andan daħı ġāfil 

olmayasın daħı ĥavānı (9) ŧoldurup yerine yadurduġın zamānda ziyādece (10) büyük 

sikkeler ķoyasın ammā sikkeleri ĥavānuñ ardından (11) urmayasın öñünden urasın eger 

ardından (12) urarsañ ĥavān āteş alduġı gibi sikkeler252 terāzüyi (13) bozar ve hem 

ħumbarayı girü atar niçe kerre metrįsde bilmezler (14) çoķdur yeñiçeri metrįsler içinde 

düşer śoñra başdan (15) çıķar zįrā girüden urulan sikkelerden ĥavān (16) ķayar ziyāde 

gözedesin ĥaźer gerekdür daħı ħumbarayı (17) maĥalline göre atmaķ geldükde ne 

minvāl üzere atılur (18) taśvįrin beyān eylemişümdür ve sepet ħumbarası ne vechile 

(19) ŧolar ve ŧapası ne vechile olur ve atılur beyān eylemişümdür (20) şimdi bunlaruñ 
                                                                 

251
 Bu sayfalar boş bırakılmıştır. 

252
 Bu iki cumlede gecen “sikke” kelimeleri سيللر şeklinde yazılmıştır. 
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ismi var cismi yoķ ķabįlesidür (21) bunlar ħorlıķlaruñ ķahr helāk eyleyecek ceng (22) 

eşyālarıdur beş yüz ħumbara atmaķdan yigirmi otuz fuçı ħumbarası ve sepet ħumbarası 

atmaķ yegdür ammā kimsede  

[51b] 

(1) suǿāl eylemez ve yapar üstādlar da ķalmadı daħı ne vechile (2) pāçavranuñ253 ŧapası 

olur anı beyān eyledüm daħı (3) altı aġızlı ĥavān vardur belġradda bir fetįlden254 āteş (4) 

alur ħumbaralarınuñ ŧapasına āteş virilmez hemān falyadan (5) āteş alur ħumbaralarınuñ 

ŧapası ne vechile olur (6) ve ne vechile ŧolar beyān eylemişümdür daħı tüfengli ŧulumba 

ne (7) ne vechile olur ve ne vechile ŧolar bu ĥaķįr įcād eylemişümdür (8) anı beyān idüp 

ve taśvįrde göstermişümdür daħı kebįr (9) ŧulumba giçe ile küffāruñ ŧābūrı ve çarħ-ı 

felekli üzerine (10) yürüyüp dört beş dāne birden in-şāǿallāhu (11) teǾālā öñüne bir şeyi 

ĥāǿil olmaz fransız ŧāǿifesi (12) ķullanurlar ġrande ŧulumba dirler düşmenüñ çarħ-ı (13) 

feleklerin bozup ve yaķup Ǿasker-i islām ŧābūr (14) içine ķoyulurlar anuñ taśvįrin 

göstermişümdür (15) daħı sal üzerine ħumbaralar bindirilüp düşmene ķarşu (16) ne 

minvāl üzere dururlar bu daħı maĥallinde gerekli işdür (17) ĥattā belġradda islānķamen 

altına nemçe küffārınuñ on (18) altı ķalyonı gelüp belġradı ŧoplamaķ murād eyledi 

merĥūm (19) ħumbaracıbaşı Ǿosmān aġa ile çam direklerinden bir sal255 (20) peydā idüp 

eŧrāfını çiyt urup ve ŧopraķ (21) doldurup iki büyük ĥavān ħumbarası bindirüp (22) 

küffāruñ ķalyonları üzerine varduķda on altı (23) pāre ķalyon ķarşu duramayup 

melǾūnlar ķarārı firāra 

[52a] 

(1) tebdįl eylemişdür maĥallinde ziyādesiyle gerekli işdür (2) ĥattā merĥūm ve maġfūr 

sulŧān muśŧafā ħān ġāzį (3) ŧābe ŝerāh belġrada geldükde taǾaccüb eyledi merĥūm ķoca 

(4) ibrāhįm paşa belġrad ser-Ǿaskeri idi suǿāl eyledükde (5) bir giçe bu ĥaķįri getürüp 

zemįn ŧarafa ŧoġrı atdurdı (6) daħı giçe ile bütün āteşleri gösterür ol daħı ne minvāl (7) 

üzere atılur küffāra bir mehābet gösterür śūreti (8) ne minvāl üzere olur yazılmışdur 

daħı ħumbara ile laġım (9) mertebesinde iş görüp ne minvāl üzere olur (10) zįrā bir 

ķalǾa altına varılduķda tiziyye laġım iķtiżā eylese (11) veyāħūd ķalǾanuñ altında śu 

çıķsa veyāħūd kimse ķaya (12) üzerinde olsa aña gerekdür ki ħumbara ile atasın (13) ol 

maĥalde gerek bir şarānpo veyāħūd bir ŧabya veyāħūd (14) ķalǾa dįvārı her ne olursa 

                                                                 
253

 Metinde “pāçavrānuñ” şeklinde yazılmıştır. 
254

 Metinde “fetilden” şeklinde yazılmıştır. 
255

 Metinde “śal” şeklinde yazılmıştır. 



206 

 

olsun ħumbara ile (15) atılur ammā büyük ħumbara lāzımdur iki yüz vaķıyye gelür (16) 

üç yüz vaķıyye gelür her ne ķadar büyük olursa (17) olsun ħumbara içinde olan beş 

vaķıyye bārūt ĥükmi (18) laġım içinde on ķanŧār bārūt ķadar ĥükm ider (19) anuñ daħı 

taśvįrin beyān eylemişümdür daħı maĥalli düşer ki (20) ħumbaracılar dirler ki şu ŧaşı 

pāreleyin dirler gürcistān (21) seferinde fersād ŧaġı dirler güvealdız ŧaġına ķarşu (22) 

Ǿažįm ŧaşlı bir ŧaġ var idi ser-Ǿaskerimüz olan (23) paşa bu ĥaķįri śāliĥ paşa ile taǾyįn 

olınup beş  

[52b] 

(1) on günde ŧaġuñ ŧaşını laġım eyleyüp pāreleyüp (2) Ǿaskere yol peydā olındı ne 

minvāl üzere tedārik (3) lāzımdur anuñ daħı taśvįrin beyān idüp göster256- (4) -

mişümdür ki bir maĥalde ħumbaracılara lāzımdur daħı laġım (5) śuçuġı ne minvāl üzere 

ve ŧıpası ne vechile baġlanur (6) śūreti beyān olındı daħı ķaçan kim Ǿasker-i islām (7) 

üzerine düşmen yürüyüş eyledükde ol maĥalde (8) ĥavānları aġızlarına berāber ŧaş 

doldurup ŧop- (9) -vārį āteş eyleye küffāruñ yüzi çevirmesine sebeb (10) olursın andan 

daħı ġāfil olmayasın daħı (11) ħumbaralar ŧıpası sefer-i hümāyūna getürmek lāzım 

geldükde (12) ne minvāl üzere getürilür şimdi anuñ daħı ismi (13) cismi yoķ ķabįlesidür 

hemān şimdi ŧıpaları (14) doldururlar ol minvāl yola getürürler ol ŧıpalar (15) yolda 

yaġmurdan ıssıdan bozılur aślā ĥükmi ķalmaz (16) ġayrı tedārik ne lāzımdur bilür ādem 

ķalmadı (17) tedārikin beyān idem daħı ħumbara ķundaķların ardında (18) ve öñünde 

ķulaķlı eyleyesin zįrā manivela257 ile ķullanmaġa (19) āsān olur daħı uzaķ menzile 

ħumbara atmaķ lāzım (20) geldükde büyük ĥavān ile küçük ĥavānuñ ħumbara- (21) -sın 

atasın her ne ķadar menzil isterseñ gider (22) bu ĥaķįre şām vālįsi kürd bayrāmoġlı 

Ǿarabistān (23) çölünde uzaķ menzilde Ǿarab eşķiyāsı üzerine 

[53a] 

(1) atdururdı maĥallinde andan ġāfil olmayasın daħı (2) sefer-i hümāyūn vāķiǾ olduġı 

zamānda yola getürecek (3) mühimmāt ne minvāl üzere lāzım olur ve tedārik etmek (4) 

geregi gibi beyān idem daħı ķaçan ki Ǿasker-i islām sefer-i (5) hümāyūna māǿmūrdur 

ħumbaracıbaşılar aña göre ceng (6) ālātların ziyādesiyle tedārik etmek lāzımdur (7) her 

dürlülerden ķaçan ki ķalǾa içinde muĥāśara olduķda (8) ziyādesiyle tüfengli ŧulumbalar 

daħı ħumbaralı pāçavralar258 (9) ziyādesiyle gereklidür ķaçan ki belġrad ķalǾasını küffār 

                                                                 
256

 Metinde “görseter” şeklinde yazılmıştır. 
257

 Metinde “manibela” şeklinde yazılmıştır. 
258

 Metinde “paçāvrālar" şeklinde yazılmıştır. 
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(10) gelüp muĥāśara eyledükde aślā dįvār eŝeri ķalmadı her ķaçan ki (11) gediklerden 

küffār yürüyüş itmek murād eyledügi zamānda (12) ŧulumba ve pāçavra ile żabŧ idüp 

yürütmedük ziyādesiyle (13) gereklidür ancaķ içimüzde bu aĥvāli bilür ādem ķalmadı 

(14) muĥāśaranuñ ve ķalǾa fetĥinüñ adın işidirler hemān allāhu (15) teǾālā cümlemüze 

ħayr vire ve tedbįrlerimüzi taķdįrine (16) muvāfıķ eyleye seyyid-i kāǿināt 

muĥammedü’l-muśŧafā śallallāhu teǾālā (17) Ǿaleyhi ve sellem ĥürmetine ve çihār yār-ı 

güzįn rıđvānullāhi (18) teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥürmetine  hemān bir baş ķalǾa-i 

mezbūra (19) śarılup ol maĥalde mezbūr nerd-bānları her maĥallinde ĥandek (20) aşıru 

yürüdüp beden dįvārına dayayalar küffār niçe ire- (21) -cegin bilmeyüp Ǿasker-i islām 

içerüye ķoyuldılar ķılıç (22) urup elĥamdülillāhi teǾālā  ķalǾa-i mezbūrı fetĥ idüp (23) ve 

ser-Ǿasker olan yūsuf paşa daħı şehįd olup 

[53b] 

(1) raĥmetullāhi Ǿaleyh imdi bu mertebe taŧvįl-i kelām eylemeden murād bundan birķaç 

(2) ĥiśśe vardur bir bu ki ķaçan ki bir düşmen üzerine sefer eylemek murād olınduġı (3) 

zamānda bir ġayrı ŧarafda göstermekde çoķ iş var zįrā murād olınan düşmen (4) ġāfil 

bulunur bu bir eyü tedbįrdür bu daħı bir maĥallinde nerd-bānları ne işe (5) yaraduġın 

bildürür ammā mezbūr nerd-bānı yürüdmek lāzım geldükde öñünçe (6) üç veyā dört 

ġrande ŧulumba yürümek lāzım ki ĥattā bedenlerde olan küffār-ı (7) ĥāksa[r] ķaça 

mādemki bedenden küffārı ķaçırmaduķca (8) nerd-bānı yürütmege ķomaz zįrā ķalǾa 

bedeni üzerinde (9) kāfirleri ĥaşlamalı ki nerd-bānı yürüdüp dayayasın (10) mezbūr 

nerd-bānı ĥandek aşarudan beden kenārına ķanca (11) ilişdirüp üzerinden Ǿasker-i islām 

yürüyüş (12) eyledügi zamānda ellerinde ŧulumbalar ile yürüdiler ki (13) küffār beden 

üzerinden ķaça vallā böyle olmaz ise (14) çoķ Ǿasker-i islām helāk olur bundan (15) 

ġāfil olmayalar gerekli şeydür 

[54a]2 5 9   

  

                                                                 
259

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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[54b] 

 
(1) 1: śūret-i mezbūr nerd-bānları yerden yürüdüp düşmen ķalǾası üzerine ĥandegi 
kenārına varılduķda ħalatların śalıvirup ĥandek aşırupdan kenārına çengelleri ilişdirüp 
Ǿasker-i islām ķalǾa içine yürüyüş eylemek ne minvāl üzere olur taśvįri beyān 

olınmışdur (2) 2: ķalǾa ĥandegidür (3) 3: nerd-bāndur (4) 3a, 3b: bu daħı 
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[55a] 

 

(1) 4: ķalǾa-i küffārdur (2) 5: küffāruñ ķalǾası260 altına girüp ħumbara ne minvāl üzere 

ķonılduġı śūretde gösterilmişdür maĥallinde ziyādesiyle gerekli şeydür dįvāruñ ŧaşını 
çıķarup ħumbarayı bu minvāl üzere ķonılduġı śūretidür ġāfil olmayalar bundan (3) 5a: 
ħumbara (4) 6, 6a: merteklerdür (5) 6b, 6c, 6d, 6e: bu da 

                                                                 
260

 Metinde “ķaǾalası” şeklinde yazılmıştır. 
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[55b] 

(1) bu daħı bir nerd-bāndur ki ekŝerį fransızlar ķullanurlar ancaķ (2) merĥūm pederüm 

ķırķ sene ķadar başdārda ķapudanı (3) olup ķaçan ki merĥūm ve maġfūr sulŧān ibrāhįm 

ħān (4) ŧābe ŝerāh zamānında bir ķızlaraġası gemiye girüp mıśıra (5) giderken ķorsan 

kāfirleri alup ĥanyaya getürüp (6) pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretleri işidüp ziyādesiyle 

ġażaba (7) gelüp elbetde bu ĥanya ķalǾası fetĥ olınmasını isterüm (8) didi merĥūm 

pederüm birķaç ķalǾanuñ fetĥinde bulunup (9) ĥattā ķara cehennem nāmında üç ķalyon 

ki büyüklükde miŝli bulunmaz ol (10) maĥalde ķapudan ħalįl paşa imiş ĥattā 

ķalyonlaruñ (11) taśvįrleri tersanede261 yazılıdur merĥūm pederimüz262 taǾrįf (12) olınup 

mişvārı bellü olmaġıla pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażret (13) çaġırup ĥanyanuñ fetĥini 

senden isterüm didükde (14) merĥūm pederüm cevāb eyledi ki eger murāduñ mezbūr 

(15) ķalǾayı almaķ isterseñ bir daħı ĥanyanuñ adın añmazsın (16) bir ġayrı nāmla sefer 

adın çıķarasın mālŧa nāmın (17) çıķarup geregi gibi levāzımın tedārikin görüp mezbūr 

(18) nerd-bānları ol maĥalde vāfir yapdırup ħalķ mābeyñinde (19) nerd-bān dirler 

evlerde olan nerd-bānı śanurlar ammā (20) degüldür imdi bir Ǿažįm donanma ile yūsuf 

paşa (21) nāmında bir paşa ķapudan ve hem ser-Ǿasker idüp ammā (22) bu aĥvāl ĥanya 

ķalǾasınuñ fetĥi içün olduġını (23) kimseye bildürmeyüp ħaŧŧ-ı şerįfi merĥūm pederime 

[56a]  

(1) virüp her ne yüzden ĥareket ve tedārik ider ise fermānum (2) anuñ üzerinedür diyü 

ķaçan ki donanma-i hümāyūn ĥanyaya (3) varup ve bir ŧarafından dolanup küffār Ǿacabā 

bizüm üzerimüze (4) olmasun diyü ħavf iderken tamām śuların alduķda (5) donanma-i 

hümāyūnı ķaldurup birķaç mil uzaduķdan śoñra (6) meks-i ikāmet idüp ol vaķt merĥūm 

pederim yūsuf (7) paşaya cevāb idüp eydür ki ey efendim pādişāhımuzuñ (8) yek 

ķulında ħaŧŧ-ı263 şerįfi vardur emr ile cümle donanma-i (9) hümāyūnda olan paşaları ve 

begleri ve sāǿir Ǿaskerler üzerine (10) baş olanları cemǾ ile ħaŧŧ-ı şerįf ķırāǿat olınsun 

didükde (11) ķapudan paşa ve sāǿir ħalķ müteĥayyįr ķalup ķaçan ki cümlesi bir yire 

cemǾ (12) olup ķırāǿat olınduķdan śoñra ser-Ǿasker olan (13) yūsuf paşa sensin ki ĥanya 

ķalǾasınuñ fetĥi içün (14) emr-i hümāyūnum olmışdur murādum mālŧa degüldür 

murādum (15) ĥanya ķalǾasınuñ fetĥini señden ister veyā başuñ diyü (16) ol vaķt giçe 

ile girü dönüp bir baş ķalǾa-i mezbūra (17) yaķın bir maĥalline yanaşup ve gemilerde 

                                                                 
261

 Metinde “tersĥanede” şeklinde yazılmıştır. 
262

 Metinde “pedimüz” şeklinde yazılmıştır. 
263

 Metinde “ĥaŧŧ-ı” şeklinde yazılmıştır. 
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olan Ǿasker-i islām (18) her ne ķadar var ise ŧaşraya degüp ve tedārik olan (19) 

mühimmātları cümle ŧaşra çıķarup ķalǾa-i mezbūra varup (20) nerd-bānlar ile öñünçe 

ŧulumbalar yürüderek ķalǾanuñ (21) fetĥi müyesser oldu elĥamdülillāhi teǾālā bir daħı 

bir ġarįb (22) śūretdür ki merĥūm ve maġfūr caǾfer paşa belġrad ķalǾa- (23) -sı 

muĥāśaradan ķurtılduķda aślā dįvār eŝeri hįçbir ŧarafında 

[56b] 

(1) ķalmadı taǾmįrine mübāşeret eyledükde aślā bir yerde ŧaş yoķ (2) ķalǾaya śarf idecek 

ve daħı kireç yaķacaķ her ne ķadar mezārlıķ (3) var ise ŧaşların devşirüp kimini kireç ve 

kimini dįvāra (4) ħarc idüp ammā bir vechile ne kirece ve ne dįvāra ŧaş (5) yetişmez 

Ǿāciz ķalduķda bu ĥaķįr bir tedbįr u tedārik peydā (6) idüp cümle ķayaları üç dört gün 

içinde pāreleyüp (7) murād üzere ķalǾayı yapup bināsına ve hem kirecine śarf (8) idüp 

ķalǾa-i mezbūrı tamām eyledi ĥattā gürcistān (9) seferinde ser-Ǿasker ħalįl paşa idi sefer 

Ǿavdetinde (10) fersād ŧaġı dirler bir ŧaġdan aşup arż-ı rūm ŧarafına (11) gitmek murād 

eyledükde ammā ol ŧaġ bütün ŧaşdan (12) idi Ǿarabalar bir vechile gitmege yol yoķ 

mezbūr ħalįl (13) paşa ise bizüm belġradda olan ĥikāyemüzi bilür (14) ķalǾaya ŧaş 

peydā eyledügimüzi bilür idi bu ĥaķįri (15) ve ŧāŧār śāliĥ paşa ile taǾyįn idüp on gün 

içinde (16) ķayaları pāreleyüp Ǿasker-i islām ve Ǿarabalar refāhiyyet (17) üzere geçdiler 

ne minvāl üzere tedārik eyledügim (18) śūretdür ammā bu daħı iki minvāl üzere atılur 

biri (19) tamām bārūtın ķoyduķdan śoñra ufaķ ŧaşlar doldurup (20) üzerine altı dökme 

ile atılur daħı birķaç nevǾ üzerine (21) daħı atılur ĥālā ĥotin ķalǾası binā olınduķda 

ĥandeginde (22) icrā olmışdur 
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[57a] 

 

(1) bu ķayadur bu içindeki ālātlarıdur iķtiżā eyledükde ġaflet (2) olınmaya 
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[57b] 

 

(1) 1: veznedür (2) 2: mezbūr ĥavānı ŧop-vārį ŧaş doldurup atılduġı śūretdür ki 

maĥallinde düşmen-i dįn Ǿasker-i islāmuñ üzerine ālāyların baġlayup geldükde bu 
minvāl āteş idesin in-şāǿallāhu teǾālā  düşmen münhezim olmasına sebeb olursın śūret-i 
mezbūr düşmen üzerine ħumbaralar ile ŧaş atmaķ ĥavān ile ne minvāl üzere olduġın 

gösterilmişdür (3) 3: bu daħı giçe ile ŧābūr üzerine beş on ĥavāna ŧaş doldurup 
düşmenüñ ziyādesiyle śaķladuġı şeydür maĥalli düşdükde ġaflet olınmaya 
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[58a] 

 

(1) 4: zįrā ŧemeşvār ķalǾasında bu ĥaķįr ħumbaralar üzerine ħalįfe idüm barışıķ 

senesinde herkes barışıķdur diyü āsūde otururken elli altmış biñ  miķdārı nemçe kāfirleri 
ve yigirmi biñ  ķadar macār kāfirleri bir śabāĥ ŧemeşvār ķalǾasını muĥāśara idüp ķalǾa-i 
mezbūrdan biñ ķadar ser-ĥadli beş yüz ķadar ŧāŧār Ǿaskerleri cümle ŧaşra olup ķüffāra 

ķarşu durup macār yürüyüp ve biz daħı ol biñ ser-ĥadli ve beş yüz ŧāŧārlar ķarşuladuķda 
ĥavānlaruñ aġızlarına berāber ŧaş doldurup ŧop-vārį āteş eyledükde düşmen şaşup yüz 

çevirdiler ķral olan rāķoviçse oġlu yaralanup esįr oldı imdi bu naśįĥatdür śulĥ arasında 
küffāruñ ĥįlesi çoķdur bundan ġaflet olınmaya (2) 1a: veznedür 
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[58b] 

 
(1) bunlar daħı Ǿaraba üzerinde olan ħumbaralar bu minvāl üzeredür Ǿoŝmān aġa ile įcād 
(2) olındı ammā ķullanmada güçlük vardur ibtidā naǾlķıran senesinde çıķrıķlı (3) 

yapdurduķ ķaçan ki ordu-yı hümāyūn üzerine ŧābūr geldükde bu ĥaķįr ħumbaracı vekįl 
(4) idüm ħumbaralar ile ŧābūruñ bir ŧarafına yetişdükde ķullanmaķluķda güçlük 

olmaġıla Ǿarabalar (5) üzerinde ħumbaraları indirüp aġzına berāber ŧaş doldurup hemān 
ŧop-vārį atılur (6) ol ŧarafuñ küffārı münhezim olup ŧopları (7) bıraġup firār eylediler 
şāhį ŧoplar idi (8) vāfir kāfir helāk oldı ancaķ Ǿaraba- (9) -laruñ fāǿidesi budur ki tiziyye 

yetişür (10) varursın ammā her zamān (11) Ǿarabalar üzerinde atmak (12) olmaz zįrā 
paçarızlıķ264 žuhūr (13) ider ġaflet olınmaya  

                                                                 
264

 Metinde “paçazırlıķ” şeklinde yazılmıştır. 
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[59a] 

 

(1) 1: bu daħı porvāt dirler frenk dilince türkçe kerte dirler bārūt aĥvālin bildürür ne 

miķdār ķuvvetdedür mādemki bir ħumbaracı bunları bilmeye atduġı ħumbaranuñ aślā 
yolın bulmaz zįrā her bārūt bir ķuvvetde degüldür aña göre bārūt yoķlamaķ gerekdür 
andan śoñra bārūtı ķoyalar ġaflet itmeyeler (2) 2: bu daħı terāzüdür ŧoķsan 

ĥesābındandur ammā dardur ķullalanur zįrā terāzüde her ne ķadar meydān var ise güzel 
bilürsin ne mertebe ilerü ve girü gider (3) 3: bu daħı ĥavān üzerinde olan bir doġrı 

aġaçdur berāber ķoyup ve atduġın nişān yerine ne baķduġın Ǿaynınca yolını ħumbara 
doġrı olduġın gösterür bu bir eyü śanǾatdur 
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[59b] 

 

(1) 1: bu daħı bir terāzüdür (2) 1a: bu daħı bir terāzüdür ancaķ ŧoķsan ĥesābındandur 

ammā dardur ķullalanur zįrā terāzüde her ne ķadar meydān var ise eyüdür ne mertebe 
ilerü ve girü gider maǾlūm ider (3) 2: bu daħı ĥavānı ķundaķda doġrı olduġın bildürür 
(4) 3: bu daħı ĥavān üzerinde olan aġaç varacaķ menzilin doġrı gösterür vehb-i ilāhįdür 

vāķıǾada gördüm 
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[60a] 

 
(1) 1: bu daħı ŧoķsan ĥesābından  olmaķ üzere meydānlı bir terāzüdür ki aślā teħallüf 
eylemez ve aldatmaz ve ķaçıncı ĥesābdan ise bildürür ķullanacaķ şeydür ammā şimdiki 

ustalar cebinden bir terāzü çıķarur baķar gūyā ki gizlü baķar aślā kendü daħı bilmez ne 
meziyetdedür mādemki terāzüde meydān yoķdur añnanmaz ve hem ķırķ beş 

ĥesābındandur zįrā ŧoķsan  ĥesābından terāzü kimsede yoķdur bu ĥaķįr įcād eyledüm ve 
kimse de bu śanǾatı bilmezler (2) 2: bu daħı bir pergārdur ĥavānuñ içinüñ doġrılıġın 
bildürür ħumbaracılara lāzımdur 
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[60b] 

 

(1) 1: ve bu daħı ŧoķsan ĥesābından ziyādesiyle ķullanacaķ terāzüdür bizüm 

ħumbaracılarımuzda bu yoķdur ve bulamadılar ve böyle menzilin güzel añnadur bu 
ĥaķįr įcād eylemişdür bizüm ħumbaracılarımuz ŧoķsan ĥesābından terāzü kimsede 
yoķdur bunda olan žarāfeti kimse añnamamışdur (2) 2: bunlar daħı ĥavānuñ āyineleri ve 

burġuları ve keçeleri bu minvāl olur (3) 3: mezbūr terāzü ķırķ beş ĥesābındandur dardur 
añnanmaz bizüm ħumbaracıların ķullanduķları budur 
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[61a] 

 
(1) 1: ve bu daħı ŧoķsan ĥesābından olmaķ üzere bir terāzüdür bizüm 
ħumbaracılarımuzda yoķdur ve hem bu terāzünüñ yolın bulamamışlardur bu ĥaķįr įcād 

eyledüm (2) 2: bunlar daħı meşįn kįseler içinde ikişer üçer el ħumbarası ķoyup içine 
bārūt dolar ve aġızlarına birer küçük ħumbara ŧıpası ķoyup ve baġlayup metrįsler 

birbirine yaķın oldukça yeñiçerilere virüp veyāħūd ŧābūr üzerine yürüyüş eyledükde atar 
eyü ceng ālātıdur belġrad ķalǾası muĥāśarasında ekŝer kāfirler yürüyüş eyledükde böyle 
iderdi yeñiçerilere virüp bunuñla kāfirleri żabŧ iderlerdi ziyādesiyle gerekli şeydür ġaflet 

olınmaya 
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[61b] 

 

(1) 1: tüfenglerdür (2) 2, 2a: vezne (3) 3: bu daħı sepet ħumbaralarıdur ki atılduġı 

śūretdür ve eŧrāfında olan tüfengleri atduġı śūretdür tamām düşmen üzerine geldükde 
yuķarudan aşaġı atar baǾdehu yere indükde içinde olan ħumbaraları pārelenür 
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[62a] 

 

(1) 1a: tüfenglerdür (2) 2b, 2c: vezne (3) 3a: bu daħı sepet ħumbaralarınuñ śūretidür ve 

lakin böyle göstermeden murād iki ħumbaranuñ yolı biri bir ŧarafa ve ikisi bir ŧarafa 
olmaķdan murād düşmene varduķda şaşırmaķ içündür zįrā ħumbaraları ne ŧarafa gider 
bilmez 
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[62b] 

 

(1) 1: bu daħı sepet ħumbarasıdur yuķarudan inerken tüfengleri atılduġı śūretdür ki 

frenk keferesi buña ķarġışu (?) dirler yaǾnį türkçe ķaraķuş dimekdür içinde iki üç saķar 
ħumbarası vardur onar vaķıyye gelür ve beş on dāne el ħumbarası vardur yigirmi ķadar 
da tüfeng vardur ķaçan ki atılduķda evvel tüfengleri atar yere indükde śoñra içinde olan 

ħumbaraları birer birer pārelenür düşmen ziyādesiyle ĥaźer eyledügi şeydür ammā 
bunda daħı ismi var cismi yoķ ķabįlesidür gibi olmışdur (2) 2, 2a: vezne 
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[63a] 

 

(1) 1a: yuķarudan inerken düşmen üzerine iki üç mızrāk boyı ķalınca tüfengleri atar 

baǾdehu yere düşdükde içinde olan ħumbaraları düşmen arasında her biri yirde 
pārelenür ġarįb ceng ālātıdur ŧābūr cenginde ziyāde lāzımdur bu iki ceng ālātı biri daħı 
fuçı ħumbarasıdur ol ħumbara ziyāde gereklidür lakin ehli ķalmadı hemān söz śatarlar 

ve kimse de suǿāl eylemez ki zįrā görmediler bilmezler ve eger bileler idi maĥallinde ne 
iş gördügin erbābına her dürlü riǾāyet olınurdı (2) 3, 3a: tüfenglerdür 
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[63b] 

 

(1) 1: bu daħı fuçı ħumbarasıdur düşmen ziyāde ĥaźer eyledügi ceng ālātıdur ķandiye 

ķalǾasında dāǿimā düşmen Ǿasker-i islām üzerine atardı beş yüz ħumbara atmaķdan on 
fuçı ħumbarası atmaķ yegdür ħuśūśā giçe ile ŧābūr üzerine elli fuçı ħumbarası atılursa 
içinde olan düşmende aślā ĥarekete mecāli ķalmaz ziyāde gereklidür ancaķ ehli nādirdür 

bilürüz dirler ammā ĥālbuki bilmezler ve ehline daħı mürācaǾat etmezler (2) 2, 2a: 
vezne 
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[64a] 

 

(1) 1a: fuçı ħumbarasınuñ atılup yuķarudan indügi śūretdür pārelenmemişdür (2) 1b: bu 

daħı minvāl-i meşrūĥ üzeredür (3) 1c: bu daħı yuķarudan inerken pārelendügi śūretdür 
ki düşmen üzerine inerken pārelenüp içinde olan ceng ālātların dört büyük ħumbara on 
beş yigirmi küçük ħumbara beş yüz altı yüz ŧoñuz ayaġı śaçılup yere düşdükde üç ayaġı 

yere gelür bir ayaġı yuķaru durur olta gibi damaġı vardur ayaġa batar bir daħı çıķmaz 
damaġı alışur hem zehirlüdür batan ādem selāmet bulmaz gereklidür 
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[64b] 

 

(1) 1: ħumbaralar Ǿarabalar ile düşmen kāfirleri üzerine bu minvāl üzere yürirler bundan 

ġāfil olmayalar gereklidür şeydür (2) 2, 2a, 2b, 2c: vezne 
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[65a] 

 

(1) 1a: ħumbaralar küffār Ǿaskerleri üzerlerine bir fetįlden āteş virilüp atılduġı śūret bu 

minvāl üzere olur (2) 1b: mezbūr ālāy ĥavānları düşmen üzerine varılduķda bu minvāl 
üzere yürüyüp ĥareket itmek lāzımdur ammā mezbūr ħumbaralar sāǿir zamān gibi 
ŧopraķ ile doldurmaķ olmaz zįrā ŧopraķ ile dolan iki üç gün dolu durursa bārūtın bozar 

nemnāk olur peşrev ile doldurmaķ lāzımdur andan ġāfil olınmaya zįrā bizüm 
ħumbaracılarımuz anı ķullanmazlar bunlar daħı düşmen üzerine ħumbaralarınuñ ne 

minvāl üzere indügin göstermişümdür 
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[65b] 

 

(1) 1: bu daħı belġrad ķalǾasında altı gözlü bir ĥavān vardur Ǿaraba üzerindedür 

ħumbaraları dolduķda ħumbaralarınuñ sāǿirleri gibi ŧıpasına āteş virilmez hemān 
falya265 āteşinden alur bizüm ustalarımuzdan ne minvāl üzere atılur bilür ādem nādir 
ķaldı (2) 2: fetįllerdür266 (3) 3, 3a, 3b: vezne 

                                                                 
265

 Metinde “faliya” şeklinde yazılmıştır. 
266

 Metinde “fetillerdür” şeklinde yazılmıştır. 
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[66a] 

 

(1) 1a: bu daħı belġradda olan altı gözlü ĥavānuñ ħumbaraları atılduġı śūretdür ki bu 

minvāl üzere olur bir ġarįb şeydür (2) 1b: bunlar ŧaş yıġınlardur ĥavān yanında ĥażır267 
gerekdür ammā ziyāde pek ŧaş gerekdür (3) 1c: el ħumbarası ķālıbıdur (4) 3c: vezne 

                                                                 
267

 Metinde “ĥāżer” şeklinde geçmiştir. 
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[66b] 

 

(1) 1: bu çiyt doldurup iki ķat ŧopraķ yapılmışdur sal didükleri (2) 1a: sal üzere iki ķat 

çiyt örülüp ŧopraķ dolmışdur sal didükleri budur (3) 2, 2a, 2b: çengelli pāçavra268 (4) 2c: 
pāçavra269 (5) 3, 3a, 3b, 3c: ħumbara (6) 4, 4a, 4b, 4c: ĥavāndur 
                                                                 

268
 Metinde “paçāvra” şeklinde yazılmıştır. 

269
 Metinde “paçāvra” şeklinde yazılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

FH METİN 

[1a] 

(1) inne hāzā’l-kitābe teǾāllāķa reyĥān efendi ĥamza sene 1284 (1867) ĥamza reyĥān  

[1b]  

(1) haźā risāle-i fenn-i ħumbara ve śanāyiǾ-i āteş-bāzį 

(2) bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm 

(3) elĥamdūlillāhi rabbe’l-Ǿālemįn ve-ś-śalatü ve-s-selāmü Ǿalā seyyidinā muĥammedin 

(4) ve ālihi ve śaĥbihi ecmaǾįn emmā baǾd erbāb-ı irfāna ħafį ve pūşįde (5) degüldür ki 

cenāb-ı şįrāze-bend-i eczā-yı kāǿināt celle şānehu ve Ǿamme (6) nevālehu bu Ǿālem-i 

dünyāyı Ǿālem-i esbāb ķılup kevn ü fesādda cümle (7) muķadderāt ve taśarrufātı sebeb 

yüzünden ve perde-i ġaybįden bi’z-zāt (8) taśarruf ile vuķūǾa gelen aĥvāl-i āŝār-ı 

ķudret-i fāǾil-i muħtār (9) olmaġıla kemāl-i luŧf ve kereminden ķullarını daħı iħtiyār-ı 

cüzǿį (10) śāĥibi ķılup herkese iħtiyār-ı cüzǿįsini bir ŧarafa śarf (11) itmege temkįn ve 

ikdār itmekle Ǿaķįbinde ħalķ itmek üzere Ǿādetini (12) icrā eyledi ķaldı ki her umūruñ 

ĥuśūli ve Ǿadem-i ĥuśūli irāde-i (13) ķādir-i muŧlaķa menūŧ bir ĥālet-i mektūmdur lākin 

cemįǾ-i umūrda esbāba 

[2a] 

(1) mübāşeret ve vesāǿile teşebbüŝ olınmaġıla taķśįr ve ihmāl revā görülmeyüp (2) Ǿalā-

ķaderi’l-vüsǾ270 esbāba mübāşeret olınmaķ lāzıme-i ĥālden oldıġına (3) bināǿen 

müdebbįrān-ı kār-gāh-ı devlet olanlaruñ saǾy ve himmetleriyle niçe memāliküñ (4) fetĥi 

ve tesħįri müyesser olup ez-ķadįm sālikān-ı rāh-ı cihāduñ (5) ve ġāzįyān-ı mücāhidān-ı 

śamįmü’l-ictihāduñ ĥarb ve ķıtālde saǾy (6) ve gūşįşleri ancaķ tįġ ü teber ve sāǿir 

edevāt-ı ħārice iǾmāli (7) ile ķahr ve tedmįr-i düşmen-i dįne merdāne ve ġayūrāne bezl-i 

iķtidārları (8) ola gelmiş iken hicret-i nebeviyyenüñ ķırķıncı sālinde271 felāsifeden bir 

kimesne (9) iskenderiyye semtinde bārūt tertįbini įcād idüp cevānib-i (10) eŧrāfa taǾlįm 

itmesiyle rāygān olduķda giderek ŧop ve tüfeng (11) ve ħumbara ve laġım ve sāǿir 

taśnįǾāt-ı āteş-bāzį iħtirāǾātle272 cenk (12) ve kār-zāra meşġūl olınup ĥarb ve ķıtālde 

kemāl-i şiddet ile ķuvvet-i (13) Ǿažįme ĥāśıl olmışdur Ǿale’l-ħuśūś cilve-ger žuhūr olan 

                                                                 
270

 “Güç, kuvvet yettiği kadar.” 
271

 Miladi 660-61.  
272

 Metinde “iĥtirāǾıyla” şeklinde yazılmıştır. 
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niçe ġazavāt-ı (14) nuśret-şiǾārda ālet-i ħumbara istiǾmālinüñ fevāǿid ve menāfiǾi bį-

nihāye (15) olup ĥįn-i muĥāśaralarda tażyįķ-i düşmen ve dest-res olınmayan (16) ķılāǾ-

yı mürtefiǾalara śāǾiķadār āteş-efgen oldıġından nāşį (17) sāǿir edevāt-ı ĥarb ve ķıtālden 

nefǾį keŝįr olup lākin fenn-i meźkūruñ (18) ħumbara atmadan māǾadā śanāyiǾ-i āteş-

bāzįde niçe taśnįǾāt-ı (19) müfįdesi daħı olup her-bār meşķ ve taǾlįm olınmadıġında nāşį 

[2b] 

(1) metrūkiyyet ile giderek maĥv ve nā-maǾlūm ve erbāb-ı münķariż ve maǾdūm (2) 

meśābesine resįde olmaġıla bu Ǿabd-i żaǾįf ve kem-biđāǾa muśŧafā (3) ibn-i ibrāhįm 

müddet-i medįde cemmāze-i şebāb ve tüvānā sefer ve ĥażarlarda (4) ve muĥārebe ve 

metrįslerde mevcūden ħumbaracı ocaġınuñ kitābeti ħiźmetine (5) mülāzemet ve 

muvāžabet273 birle fenn-i meźkūre kemāl-i meyl ve raġbetim olmaķdan (6) nāşį ķavāǾid-

i hendese ile taĥśįl ve tedķįķine saǾy-i belįġim274 olup (7) olup bu Ǿabd-i Ǿāciz ve 

muķaddem daħı pederüm merĥūm otuz ķırķ (8) sene ocaġ-ı mezbūruñ kitābeti 

ħiźmetinde olmaķdan nāşį anlaruñ (9) terbiyesiyle iktisāb-ı fenn eyledigimden māǾadā 

ser-ħumbaracıyān-ı esbaķ (10) müteveffā aĥmed paşanuñ Ǿilm-i hendese ve fünūn-ı 

keŝįrede mahāret-i (11) tāmmı olmaġıla frengistāndan getürdigi niçe frengį kitāblardan 

(12) ve gerek dest-i faķįrānemden resįde olup el-yevm mālik oldıġum (13) frengį 

kitāblardan ve gerek ocaġ-ı meźkūr ricālinden taĥśįl-i fenn (14) idenlerüñ saǾy ve 

himmetleri mebzūl olmaķdan nāşį kendülerden (15) ķavāǾidāt görildigünden başķa 

erbābı olan baǾżı tercümānlar (16) ile fehm ve idrāk olınanı tercümeden ħālį olmayup 

Ǿalā-ķaderi’t-ŧāķa (17) istifāde ve taĥśįl eyledigim tertįbāt ve edevāt-ı āteş-bāzį (18) 

mühimmāt-ı lāzımeleriyle ve edviyye275-yi maħśūśalarıyla276 taĥrįr ve taśvįr (19) ve 

Ǿilm-i hendeseden ađlāǾ-ı müŝelleŝ mesāĥaları ķavāǾidi ve ālāt-ı 

[3a] 

(1) hendeseden pergāru’n-nisbe ve aña müteǾallıķ ālāt ve lāzımeleri istiǾmālātı (2) ve 

gerek ĥażırlıġum ve rabŧ-ı ħazįne içün ħavāśś-ı bārūt beyānıyla (3) ķavāǾid-i hendeseye 

taŧbįķ olınaraķ edevāt-ı lāzımeleri tebyįn (4) ve teşkįl ve Ǿācizāne tavżįĥ ve tafśįl 

olınmaġıla bir muķaddime (5) ve altı bāb üzerine işbu mecellede derc olınup ŝebt-i silk-i 

(6) suŧūr ķılınmışdur ki muķaddime277 ālāt-ı ħumbaranuñ ibtidā žuhūrı (7) beyānındadur 
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 Metinde “muvaŧabet” şeklinde yazılmıştır.  
274

 Metinde “saǾy ve belįġim” şeklinde yazılmıştır. 
275

 Metinde “edviyye” şeklinde yazılmıştır. 
276

 Metinde “maĥśūśalarıyla” şeklinde yazılıyor. 
277

 Metinde “muķaddime-i” şeklinde yazılmıştır. 
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bāb-ı evvel endāħte-i ħumbara ķavāǾidātını beyān ider (8) bāb-ı ŝānį ħumbara 

terāzüsinüñ ķavāǾid-i hendese üzere derecātını (9) ve eşkāl ve istiǾmālātını ve cedvel-i 

miftāĥü’l-menāzili beyān (10) ider bāb-ı ŝāliŝ ħumbara hāvanlarınuñ resm ve ķavāǾidi 

ve envāǾ-ı (11) müteǾaddidesini beyān ider bābü’r-rābiǾ ŧapa ve ŧulumbanuñ ālāt (12) ve 

edviyelerini278 ve sepet ħumbarası ve pāçavra279 ve sāǿir śanāyiǾ-i (13) āteş-bāzį tertįbāt 

beyānındadur bāb-ı ħāmis Ǿilm-i hendese (14) ıśŧılāĥātı ve Ǿilm-i mesāĥa ve pergāru’n-

nisbe istiǾmālātı (15) beyānındadur bāb-ı sādis fenn-i laġım ve ħavāśś-ı bārut 

beyānındadur (16) vāllahu’l-müsteǾān ve Ǿaleyhi’s-selām280 el-muķaddime ālāt-ı 

ħumbaranuñ (17) ibtidā žuhūr ve įcādı beyānındadur fenn-i āteş-bāzįye milel-i naśārā 

(18) düvellerinüñ mezįd raġbet ve ihtimāmları olmaġıla düvel-i naśārādan (19) ālet-i 

ħumbaraya ibtidā iǾtibār iden itālyā ķrallarından Ǿaleksandırı  

[3b] 

(1) ķadinzi nām ķral mįlād-ı Ǿįsānuñ biñ beş yüz seksen sekiz (2) senesinde Ǿilm-i 

hendese ve fünūn-ı keŝįrede mahāret-i tāmmı olan (3) ġalile nāmında bir śāĥib-i 

hünerüñ reǿy ve iħtirāǾıyla281 edevāt-ı (4) ħumbarayı tertįb ve nemçe memālikinden ve 

vacden döneşü nām ķalǾayı (5) ķral-ı mesfūr ŧarafından muĥāśara eyledüklerinde ibtidā 

ħumbara ķalǾa-i (6) meźkūre üzerine endāħte ve icrā olınmuş ālāt-ı ħumbaranuñ ķalǾa 

(7) muĥāśarasına sāǿir ālāt-ı ķıtālden ziyāde nefǾį müşāhede ve dest- (8) -res olınmayan 

ķılāǾ-yı mürtefiǾalara śāǾiķadār āteş-efgen (9) idügi žāhir ve nümāyān olduķda düvel-i 

naśārā beyninde şāyiǾ (10) olup france ķrallarından on üçinci lūvįs282 nām ķral (11) daħı 

raġbet ve iǾtibār idüp mįlād-ı Ǿįsānuñ biñ altı yüz (12) dört senesinde ālāt-ı ħumbarayı 

tedārik ve tertįb idüp (13) france ŧarafından daħı ibtidā nederlānde memleketinden lāmot 

nām (14) ķalǾayı muĥāśara eyledüklerinde istiǾmāl ve icrā olınup fevāǾid-i (15) 

Ǿažįmesini müşāhede eyledüklerine bināǿen cümle düvel-i naśārā daħı (16) heves-kār 

olup tedārik ve tertįb itmişlerdür hicret-i nebeviyye (17) Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyenüñ biñ 

yetmiş senesinden283 śoñra cennet (18) mekān firdevs āşiyān sulŧān284 muĥammed 
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 Metinde “edviyyelerini” şeklinde yazılmıştır. 
279

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
280

 “Kendisinden yardım beklenen Allah’tır ve selam (O’nun resulünün) üzerine olsun.” 
281

 Metinde “iĥtirāǾıyla” şeklinde yazılmıştır. 
282

 XIII. Louis (27 Eylül 1601–14 Mayıs 1643). 
283

 Miladi 1659-60. 
284

 Metinde “sutan” şeklinde yazılmıştır. 
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ħān285 eskenallāhu teǾālā (19) fį ġurefi’l-cinān ĥażretlerinüñ salŧanatlarında devlet-i 

Ǿaliyye-i ebediyyü’l- 

[4a]  

(1) -istimrār ŧarafından daħı iǾtibār buyurılup girįd cezįresinde (2) vāķiǾ ķandiye 

ķalǾasınuñ fetĥine ķarįb eŝnālarda erbāb-ı maǾārifden (3) aĥmed aġa ve islām aġa ve 

dįger aĥmed aġa nāmān kimesnelerüñ fenn-i (4) ħumbara ve śanāyiǾ-i keŝįr[e]de 

mahāret-i tāmmları olmaġıla zeǾāmet ve tįmār (5) erbābından kendülere birer miķdār 

neferāt taǾyįni ile ħumbaracı ocaġı (6) tertįb ve merķūmānuñ reǿy ve tedbįrleriyle ālet-i 

ħumbara tedārik (7) olınup eŝnā-yı meźkūreden berü memālik-i islāmiyyede daħı (8) 

istiǾmāl ve iǾtibār olınup giderek erbāb-ı hünerüñ įcād (9) ve iħtirāǾātleriyle edevāt-ı 

āteş-bāzį müteǾallıķ dürlü dürlü śanāyiǾ-i (10) müfįde tertįb ve ķavāǾid-i hendeseye 

muvāfıķ tecrübe-i286 keŝįre ile (11) geregi gibi tedķįķ ve temyįz iderek doldırılup 

atduķları (12) hāvanlaruñ aġzını yuķaru ķalķduķca dāneleri ziyāde menzile (13) gitdigi 

ve gerek hāvanuñ aġzı zemįne müsāvį olmaġıla aġzı (14) hevāya ŧoġrı ķalķmış olmanuñ 

rāst ve tamām vasaŧı (15) mertebesine gelince aşaġıdan yuķaru ķalķduķca ziyāde 

menzile (16) gidüp vasaŧını tecāvüz itdükce yine tenezzül üzere oldıġını (17) fehm ve 

tedķįķ eyledüklerinde reǿy-i mühendisįn ile rubǾ-ı dāǿire olmaķ (18) üzere terāzüler įcād 

ve rubǾ-ı dāǿire-i meźkūre ber-muǾtād (19) mühendisįn ile ŧoķsan derece-i mütesāviyeye 

taķsįm olınmaġıla  

[4b] 

(1) birķaç nevǾ terāzü įcād olınup hāvanuñ derece-be-derece menzil (2) mesāfesini 

nižām içün terāzü derecelerine rabŧ itmişlerdür (3) in-şāǿallahu teǾālā terāzü ve 

cedāvili287 bābında ķavāǾid ve istiǾmālātı (4) şerĥ ve beyān olınur el-bābü’l-evvel 

endāħte-i ħumbara ķavāǾidātını (5) ve edevātını beyān ider ħumbara atmaķ iķtiżā 

eyledükde ibtidā (6) kemāl-i diķķat ile döşeme taĥtalarını zemįn terāzüsiyle ġāyet (7) 

düzce döşeyüp ķundaġıla hāvanı döşeme üzerine vażǾ (8) eyleyeler baǾdehu atılacaķ 

hāvanuñ çapına göre ne miķdār bārūt (9) vażǾ olınmalıdur taĥrįr olınan ķavāǾid 

ĥesābıyla vezn olına (10) ħumbara atılacaķ menzil baǾįd ise hāvanuñ ve dānenüñ be-her 

(11) çapına sekizer veyāħūd ŧoķuzar dirhem bārūtdan ĥesāb (12) olınup ol miķdār bārūt 

vażǾ olına ziyādeye cesāret (13) olınmaya zįrā hāvan taĥammül eylemeyüp ħaŧā vāķiǾ 
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 Sultan IV. Mehmed (1648-1687). 
286

 Metinde “tercübe” şeklinde yazılmıştır. 
287

 Metinde “cedevāli” şeklinde yazılmıştır. 
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olur eger menzil (14) vasaŧ ise ħumbaranuñ be-her çapına beşer veyāħūd altışar 

dirhemden (15) ĥesāb olına eger menzil ķarįb ise üçer dirhemden veyāħūd (16) dörder 

dirhemden ĥesāb olınup aña göre bārūtı vażǾ olına (17) meŝelā ķırķ beş çapında olan 

ħumbaraya menzili baǾįd ise (18) ķırķ kerre ŧoķuz dirheme đarb olınduķda dört yüz beş 

dirhem (19) olur ki menzil-i baǾįde atılan ħumbaralara ķırķ beş çapında  

[5a] 

(1) oldıġı ĥālde dört yüz beş dirhemden ziyāde bārūt vażǾ olınmaya (2) ķuśūrlarını daħı 

menzile göre bu vechile ĥesāb olınup şerĥ (3) olınan ĥesāb ile resm-i ķadįm üzere 

dökilen ħumbaralaruñ (4) çaplarına ve menzillerine göre iķtiżā iden bārūtlarınuñ 

miķdārları (5) beyān olınur der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 14  

(6) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ 3 ķıyye dirhemden bārūt 42 dirhem 4 ķıyye dirhemden 

bārūt 56 dirhem 5 ķıyye dirhemden bārūt 70 dirhem 6 ķıyye dirhemden bārūt 84 dirhem 

(7) menzil-i baǾįd 8 ķıyye bārūt 112 dirhem 9 ķıyye bārūt 126 dirhem 10 ķıyye bārūt 

140 dirhem 

(8) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 18   

(9) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ 3 ķıyye bārūt 54 dirhem 4 ķıyye bārūt 72 dirhem 5 

ķıyye bārūt 90 dirhem 6 ķıyye bārūt 108 dirhem 

(10) menzil-i baǾįd 8 ķıyye bārūt 144 dirhem 9 ķıyye bārūt 162 dirhem 10 ķıyye [bārūt] 

180 dirhem 

(11) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 32   

(12) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ 3 ķıyye bārūt 96 dirhem 4 ķıyye dirhemden bārūt 128 

dirhem 5 ķıyye bārūt 160 dirhem 6 ķıyye bārūt 192 dirhem 

[5b] 

(1) menzil-i baǾįd 8 ķıyye bārūt 256 dirhem 9 ķıyye bārūt 288 dirhem 10 ķıyye bārūt 

320 dirhem 

(2) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 45   

(3) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ menzil-i baǾįd 3 ķıyye bārūt 135 dirhem 4 ķıyye 

dirhemden bārūt 180 dirhem 5 ķıyye bārūt 225 dirhem 6 ķıyye bārūt 270 dirhem 8 ķıyye 

bārūt 360 dirhem 9 ķıyye bārūt 405 dirhem 10 ķıyye bārūt 450 dirhem 

(4) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 85   
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(5) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ menzil-i baǾįd 3 ķıyye bārūt 255 dirhem 4 ķıyye bārūt 

340 dirhem 5 ķıyye bārūt 425 dirhem 6 ķıyye bārūt 510 dirhem 8 ķıyye bārūt 680 

dirhem 9 ķıyye bārūt 765 dirhem 10 ķıyye bārūt 850 dirhem 

(6) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 120   

(7) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ menzil-i baǾįd 3 ķıyye bārūt 360 dirhem 4 ķıyye bārūt 

480 dirhem 5 ķıyye bārūt 600 dirhem 6 ķıyye bārūt 720 dirhem 8 ķıyye bārūt 960 

dirhem 9 ķıyye bārūt 1080 dirhem 10 ķıyye bārūt 1200 dirhem 

(8) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 200   

(9) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ menzil-i baǾįd 3 ķıyye bārūt 600 dirhem 4 ķıyye bārūt 

800 dirhem 5 ķıyye bārūt 1000 dirhem 6 ķıyye bārūt 1200 dirhem 8 ķıyye bārūt 1600 

dirhem 9 ķıyye bārūt 1800 dirhem 10 ķıyye [bārūt] [2000 dirhem] 

(10) der-beyān-ı bārūt-ı hāvan çap 300   

(11) menzil-i ķarįb menzil-i vasaŧ menzil-i baǾįd 3 ķıyye bārūt 900 dirhem 4 ķıyye bārūt 

1200 dirhem 5 ķıyye bārūt 1500 dirhem 6 ķıyye bārūt 1800 dirhem 8 ķıyye bārūt 2400 

dirhem 9 ķıyye bārūt 2700 dirhem 10 ķıyye bārūt 3000 dirhem 

(12) resm-i ķadįm üzere dökilüp istiǾmāl olınan ve mevcūd olan (13) ħumbaralaruñ 

envāǾ-ı çapları bālāda taĥrįr olınanlardur ħumbaranuñ  

[6a] 

(1) ġāyet-i menzili taħmįnen288 biñ dört yüz ve biñ beş yüz źirāǾdur bu miķdārdan (2) 

ziyāde menzile gitmesi içün bārūtı taĥrįr olınan ķāǾideden ziyāde (3) ķomayup ŧomārını 

daħı ziyāde urmaġa heves itmeyeler taĥrįr (4) olınacaķ minvāl üzere uralar işbu ķāǾide 

ile hāvanuñ ħazįnesine (5) bārūt vażǾ olınup hāvanuñ falyasına timur igne śoķıla (6) ve 

bārūtuñ üzerine degirmice bir pārça kiçe ķoyalar ki ŧopraķ (7) ile bārūt ķarışmaya 

baǾdehu hāvanuñ ħazįnesi tamām dolacaķ (8) ķadar ŧopraġuñ rubǾı miķdārı taħmįn289 ve 

ķıyās ve mümkin olur ise (9) bir aġaç ķutu ölçek idüp kiçenüñ üzerine bir ķutu ŧopraķ 

(10) ķoyalar eger ħumbara atılacaķ menzil baǾįd ise be-her ķutu ŧopraġa (11) ķuvvetlüce 

otuz beş ķırķ ŧomār uralar ki dört defǾada ķırķar (12) ŧomārdan cümlesi yüz altmış 

ŧomāra varur ancaķ menzil-i nihāyet (13) mertebesi baǾįd ise bu miķdār ŧomāra uralar 

ziyādesine cesāret (14) olınmaya ibtidā ŧomārı urmaġa başladıġı gibi bir kimesne 

falyada (15) śoķılı olan timur igneyi durmayup çevire eger menzil vasaŧ (16) ise on 

sekizer yigirmişer ŧomār urıla menzil yaķın ise (17) sekizer onar ve daħı ziyādece 
                                                                 

288
 Metinde “taĥmįnen” şeklinde yazılmıştır. 

289
 Metinde “taĥmįn” şeklinde yazılmıştır. 
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iķtiżāsına göre ŧomār urıla andan (18) śoñra taĥrįr olındıġı minvāl üzere dört defǾada 

hāvanuñ (19) ħazįnesi ŧopraķ ile dolduķda ħumbara dānesi tamām ħazįnenüñ  

[6b] 

(1) vasaŧa rāst vażǾ olınup pergār ile yoķlana ki dānenüñ (2) aġzı dāǿiren-mādār-ı 

hāvanuñ kenārlarına müsāviyet üzere tamām (3) ortasına getürile andan śoñra dānenüñ 

eŧrāfına bir iki ŧorba (4) ŧopraķ ķonup tepecek ile her ŧarafı hem-vār śıķılanmaķ üzere 

(5) diķķat olına ve dānenüñ eŧrāfı śıķılanmasında ziyāde diķķat (6) ve ihtimām olına ki 

hem-vāre śıķılana bir ŧarafı gevşek ve sāǿir (7) dāǿiresi muħtelifen290 śıķılanması 

olmaya zįrā ħazįneden bārūtuñ (8) đarbı ve ķanġı ŧarafından gevşek bulur ise ol 

ŧarafından fürce (9) bulup dāneyi ol ŧarafa çalar eger üst ŧarafından gevşek (10) bulup 

fürce bulur ise ħumbara dānesi đarbı diren rāst (11) görmeyüp üzerinden ķapadır ve 

hāvandan çıķdıġı gibi menzile (12) gitmez hāvanuñ öñine yuvarlanur eger yanlarından 

gevşek bulınur ise (13) dāne[y]i śaġa ve śola çalar ŧoġrı gitmez bu ħuśūśda ġāyet (14) 

diķķat olına dānenüñ eŧrāfı gevşek olmayup ziyādece (15) śıķılanmaķ ister ki dāne 

bārūtdan đarbı tamām dibden görüp (16) ŧoġrı gide ve her ŧarafı daħı müsāviyet üzere 

śıķılanmaġa (17) kemāl-i diķķat ve ihtimām olına andan śoñra ħumbara terāzüsi ile (18) 

menziline göre derece-i irtifāǾ ihtimām olına menzil-i nihāyet ķırķ (19) beş derecedür 

hāvanuñ aġzı ķırķ beş derece ķalķmış 

[7a] 

(1) oldıġı ĥālde ħumbara sāǿir derecātdan ziyāde menzile gider zįrā hāvanuñ (2) aġzı 

yuķaru olmaġıla zemine müsāvį düz olmasınuñ ķırķ beş (3) derece tamām orŧasıdur aña 

bināǿen dāne ziyāde menzile gider ķırķ (4) beşden ziyāde menzil virilse hāvanuñ aġzı 

yuķaru ķalķmış (5) olur dāne yüksege çıķar lākin girüye ķalur ķırķ beşden (6) noķśān 

olsa alçaķdan gider yine girü ķalur meŝelā elli dereceden (7) atılan dāne ne ķadar 

menzile gider ise ķırķ dereceden atılan dāne (8) daħı ol ķadar menzile gider terāzü 

eşkāli faślında daħı beyān (9) ve taĥrįr olınmışdur muĥāśara olınan ķılāǾ ve sāǿir 

düşmen üzerine (10) atılan ħumbaranuñ menzillerini mümkin oldıġı mertebe ziyāde 

derece (11) ile menzil virile zįrā dāne ġāyet yüksege çıķup inmekle (12) nüzūl eyledigi 

maĥalle đarb-ı şedįd ider kār-gįr bināları daħı (13) delüp giçer bu vechile atılacaķ 

ħumbaralara ziyāde derece ile menzil (14) virilmek münāsibdür lākin baǾżen nişāna 

ħumbara atılduķda az derece (15) ile menzil virildükde ŧoġrı gidüp nişāna iśābet 

                                                                 
290

 Metinde “muĥtelifen” şeklinde yazılmıştır. 
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itmesine (16) bāǾiŝ olur zįrā bundan aķdem biñ yüz altmış senesinde291 saǾdā- (17) -

bādda ħumbara taǾlimi olduķda otuz derece menzil ile nişān-gāha (18) ħumbara 

atılmasını tertįb ve tedbįr ve cümleye taǾlįm olınup vāķıǾa292 (19) eyyām-ı ķadįmden 

berü miŝli vuķūǾa gelmedigi mertebelerde nişān-gāha 

[7b] 

(1) olan ħaymeye ol eŝnāda sekiz on defǾa ħumbara dānesini atılsa (2) iśābet eylemişdür 

bu vechile nümāyān olmışdur ki nişān içün atılan (3) ħumbara hāvanlarına terāzü ile 

otuz derece menzil virilmesi enfaǾ ve ensebdür (4) işbu ķavāǾidāt ħumbaracı olanlaruñ 

maǾlūmı olmalıdur ve atacaķları (5) ħumbaraları ķāǾideye mürāǾāt ile ihtimām lāzımdur 

ķaldı ki (6) bārūt bir günde beş on dürlü ŧabįǾat ĥāśıl idüp (7) nemlü ve bulutlu hevāda 

ruŧūbet ĥāśıl itmekle ķuvveti gāhį (8) tenezzül ve gāhį teraķķį olur rüzgār eserken oldıġı 

ķuvveti (9) rüzgār munķaŧıǾ oldıġı ĥālde berāber degüldür keźālik ŧopraķ (10) daħı bu 

vechiledür ki nemi müsāviyet üzere olmaduķda śıķılanması (11) daħı müsāviyet üzere 

olmaz vech-i meşrūĥ üzere bārūt ve ŧopraķ (12) bir günde birķaç dürlü ŧabįǾat ĥāśıl 

eyledükde ķuśūr-ı erbaǾada (13) taġyįrāt-ı muħtelifesi293 emr-i āşikāredür böyle oldıġı 

śūretde (14) ķavāǾide taŧbįķ itmek müşkildür źihn ve ferāsete muĥtāçdur (15) erbāb-ı 

istiǾdāddan olan kimesneler iķtiżā iden menzile iki (16) üç defǾa ħumbara atmaġıla 

bārūt ve ŧomārını ve derece ve menzilini (17) kemāl-i diķķat ve ferāset ile tedķįķ ve 

taĥķįķ ider ancaķ yine (18) cemįǾ-i Ǿilmini ķāǾideye taŧbįķ iderek nižāmını bulup 

ķāǾideye (19) muħālif ĥareketde iĥtirāz itmek lāzımdur ħumbara hāvanlarını  

[8a] 

(1) maŧlūb olan maĥalle nişān almaķda fāǿide budur ki hāvanuñ üzerinden (2) aġzına ve 

dibine yaķın maĥalline terāzü ile tamām vasaŧ-ı Ǿulyālarına birer Ǿalāmet (3) eyleyeler 

baǾdehu bir sicime ŝaķįl şāķūl vażǾ olınup śaġ el ile sicimi (4) alup şāķūl yere yaķın 

aśıla hāvanuñ dibine yaķın maĥallinde ve aġzında (5) olan Ǿalāmetler ile maŧlūb olan 

nişānuña ucı daħı şuǾāǾ-ı (6) baśįre rāst gelince hāvan śaġ ve śola idāre olına tamām 

sicim (7) ucını daħı şuǾāǾ-ı baśar ile ķaŧǾ eyledükde hāvan nişāna teveccüh itmiş (8) olur 

lākin kemāl-i diķķat maĥallidür andan śoñra iki vezne şeklinde boynuzlar ki (9) ķurına 

taǾbįr olınur yerine ŧapa eczāsı ķonur ve yerine daħı dānelü bārūt (10) ķonur ibtidā 

falyaya bārūt ķurınasından tedrįc ile bārūt silkeleyüp (11) timur igneyi teǿennįyle śoķa 

                                                                 
291

 Miladi 1747-48. 
292

 Metinde “vāķıǾā” şeklinde yazılmıştır. 
293

 Metinde “muħtelıķası” şeklinde yazılmıştır. 
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çıķara falya deligi bārūt ile dolduķda (12) falya çanaġına daħı bir miķdār bārūt ķoyalar 

andan śoñra ķurınasından (13) falya çanaġında olan bārūtuñ üzerine pıçaķ ķalınlıġı eczā 

dökeler (14) ve falyadan dört beş parmaķ miķdārı yuķarusına ŧoġrı ıśladup (15) üzerine 

eczā dökeler āteş olınduķda ħumbara nişāna atılmayup ķalǾa (16) ve düşmene dāne 

memlū ise ibtidā dānenüñ ŧıpası āteş olınup (17) baǾdehu falyadan yuķarı dökilen 

eczānuñ yuķarusından āteş (18) virile memlū olmayup nişān içün tehį atılacaķ ise hāvan 

falyanuñ (19) üzerinden taĥrįr olındıġı vech üzere āteş virile ve doldırılan  

[8b] 
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(1) ħumbara hāvanlarınuñ altlarını geregi gibi aġaç sigiller ile besleyüp (2) ve falyanuñ 

üst ŧaraflarında daħı hāvan ile ķundaķ arasına iki (3) ŧarafından birer küçük sigiller 

śoķıla ki āteş olınduķda đarb ile (4) hāvan śaġa śola meyl eylemeye hāvan doldırur iken  

istiǾmāl olınan  (5) āletlerüñ eşkālidür  

(6) hāvanuñ falyasına śoķılan timur igne şeklidür ŧūlı iki ķarış miķdārı ve ķalınlıġı 

falyanuñ deligine girecek ķadar olmalıdur 

(7) aġaç manivela şeklidür bunlar ile hāvanı ilerüye śalpa olınur be-her hāvana dörder 

dāne lāzımdur  

(8) timur ķuşaġı şeklidür ki ħumbara atılduķdan śoñra hāvanuñ içine yapışup ķalan 

ŧopraġı ķarıyup temyįz iderler 

(9) hāvan içini geregi gibi süpürüp temyįz itmek içün seksen beş senesi294 oķ meydānına 

ŧot295 begzād[e]den296 temāşā ve istiǾmāl olınan fırça şeklidür 

(10) ekŝer tertįbātları bu şekilde olan mįzān ile vezn iderler ŧavāǿif-i efrenc 

(11) hāvan ŧoġrı iken bu şekl olan ħuni297 ile bārūt vażǾ olınur  

(12) hāvanı doġrutmadan aşaġı ucını hāvanın ħazįnesine ķoyup bu şekl-i ħuninüñ298 

aġzından bārūt ķorlar efrenc-i ŧāǿife istiǾmāl ider ve ĥālā oķ meydānında ŧoŧda[n] 

müşāhede olınmışdur 

(13) hāvana işbu ālet ile ħumbara dānesinüñ falyaya ŧaķup ķoyuñ  

(14) hāvan dolduķdan śoñra altına vażǾ ve yanlarına śoķılan aġaç sigiller şeklidür be-her 

hāvana dört beş dāne lāzımdur 

75 dirhem 50 dirhem 100 dirhem 0,5 ķıyye 1 ķıyye 

(15) hāvanuñ sekdirme atılan hengāmında ŧot begzād[e]den hāvan ile gülle arasına ve 

vażǾ olınan ŧopraġı śıķılamaķ temāşā eyledigim ŧomār şeklidür istiǾmāl iderdi içün aġaç 

tepecek şeklidür  

(16) hāvanuñ ħazįnesi üzerine vażǾ olınan ŧopraġı śıķılamaķ içün aġaçdan ŧomār 

şeklidür iki başları müdevver olup hāvanuñ ħazįnesine ĥarbį bekre 

                                                                 
294

 Bu tarih 1185 (1771-72) senesi olmalıdır. 
295

 Metinde “ŧot” şeklinde yazılmıştır. 
296

 Burada bahsedilen kişi muhtemelen Baron de Tott’dur (1733 -1793). 
297

 Metinde” ĥuni” şeklinde yazılmıştır. 
298

 Metinde” ĥuninüñ” şeklinde yazılmıştır. 
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(17) hāvana vażǾ olan bārūt vārulı şeklidür istiǾmāl olınur 

 

(18) hāvanuñ falyasına bārūt vażǾ ider ķurına taǾbįr olına[n] kebįr boynuz ķurınanuñ 

şekilleridür iki dāne olup birine eczā ve birine bārūt vażǾ olınur 

[9a] 
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(1) zemįn terāzüsinüñ ķavsli şeklidür 

(2) bu daħı zemįn terāzüsinüñ cedveli şeklidür 

(3) hāvan üzerine vażǾ olınan ayaķlu terāzünüñ bir nevǾ şeklidür 

(4) hāvan üzerine vażǾ olınan ayaķlu terāzünüñ nevǾ-i dįger ķavslü derecesi istiħrāc 

olınmış şeklidür 

(5) hāvan üzerine vażǾ olınan ayaķlu terāzünüñ nevǾ-i dįger üzere derecesi istiħrāc 

olınmış şeklidür  

(6) hāvan dikili iken derūnına vażǾ olınan terāzü şeklidür 

(7) ittiśālinde olan terāzü hāvan derūnına vażǾ olınmış şeklidür 

[9b] 
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(1) dört kūşeli taĥta terāzü resmidür299 

[10a]300 

 

[10b] 
                                                                 

299
 Bu şeklin çizimine aynı sahifenin üst kısmında başlanmış, fakat o şekil yarım bırakılarak sahifenin 

alt kısmında bu şekil çizilmiştir. 
300

 Bu sayfada sadece şekil vardır. 
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(1) hāvanuñ aġzı üzerine vażǾ olınan menzil virilen terāzü şeklidür 

(2) bu daħı nevǾ-i dįger hāvanuñ aġzı üzerine vażǾ olınup derecesi istiħrāc301 olınur 

terāzü şeklidür 

[11a]302 

  

                                                                 
301

 Metinde “istiĥrāc” şeklinde yazılmıştır. 
302

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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[11b] 

 

(1) bārūt kertesi şeklidür 

(2) ķanŧār terāzü şeklidür 

[12a] 

(1) işbu resm olınan terāzüler tamām rubǾ-ı dāǿire olup kemāl-i ihtimām (2) ile rubǾ-ı 

dāǿire ŧoķsan dereceye taķsįm ve tedķįķ olınmalıdur (3) aşaġı eteklerinde taǾdād yazılan 

dāǿire ķavsü’l-irtifāǾdur ħumbara (4) hāvanlarınuñ menzile göre derece-i irtifāǾları icrā 

olınup (5) bu bābda irtifāǾ diyü hāvanuñ aġzı yuķaru ķalķmazdur işbu (6) ħumbara 

terāzülerinden maķśūd olan rubǾ-ı dāǿire ile ŧoķsan (7) derecedür bu kitābda envāǾ-ı 

taĥrįr olınmışdur birisi ķanŧār (8) terāzü taǾbįr olınur ki derece-i ķaŧǾį içün merkezinden 

ħayŧ-ı303 (9) pirinçden veyāħūd ķurşundan yuvarlaķ bir şāķūl aśılur (10) ve istiǾmālinde 

terāzünüñ śapı hāvanuñ iç kenārına vażǾ (11) olınup hāvanuñ derece-i menzili icrā ve 

                                                                 
303

 Metinde “ĥayž-ı” şeklinde yazılmıştır. 



247 

 

taħśįś304 olınur ve birisi (12) daħı pirinç veyāħūd timur mįl ile dört kūşelü taĥta 

terāzüdür (13) bunı daħı hāvanuñ aġzı kenārına vażǾ olınup derece-i menzile (14) 

hāvanı vażǾ iderler ve birisi daħı ayaķlu terāzüdür ki buña (15) daħı ħayŧ ile şāķūl aśılur 

tamām ħayŧ ķırķ beş (16) dereceye rāst olmaķ vechile hāvanuñ aġzına ķarįb üzerinden 

(17) vażǾ olınup nişāne almaķ içün hāvanuñ üzerinden vasaŧ-ı Ǿulyāsına (18) Ǿalāmet 

olınur ve keźālik falyaya yaķın daħı dibden vasaŧ-ı (19) Ǿulyāya daħı Ǿalāmet vażǾ 

olınur ve baǾżen ķanŧār ve gerek 

[12b] 

(1) ayaķlu terāzülere ħayŧ ile şāķūle bedel içün dört kūşeli (2) taĥta terāzüde resm 

olınduġı gibi pirinçden yāħūd timurdan mįl yapılup (3) vażǾ olınur ve resm olınan 

zemįn terāzüsi daħı bālāda źikr ve taĥrįr (4) olındıġı vech üzere döşeme taĥtalarınuñ 

müsāviyet üzere düzce (5) vażǾ olınması içün ve hāvanların daħı mūylularından vażǾ 

olınup (6) bir ŧarafı yüksek ve bir ŧarafı alçaķ ise muǾayyen olan içün istiǾmāl (7) olınur 

bāb-ı ŝāliŝ atılan ħumbara dānelerinüñ derecāt ile pertāb (8) ve ĥareketleri eşkālidür 

 

  

                                                                 
304

 Metinde “taĥśįś” şeklinde yazılmıştır. 
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[13a] 

 

(1) mūyları dibinde hāvan olup305 güllesi vażǾ olınmuş ve nişāna teveccüh olınmış 

hāvan şeklidür 

(2) eşkālde gösterildigi gibi ħumbara ħumbara dānesi hāvandan çıķdıġı (3) gibi gitmesi 

đarb-ı şedįd ile ibtidā ŧoġrı gider bir miķdār đarbį tenezzül (4) bulduķda dāǿirelenüp 

gider tamām ķuvveti gitdükde aşaġı ŧoġrı iner (5) bu vechile hāvandan çıķup yire inince 

dānenüñ seyr ve ĥareketi (6) üç dürlü olur ve eşkālde gösterüldigi vech üzere terāzü ile  

[13b] 

(1) ķırķ beş dereceden terāzü ile hāvana menzil virilse cümle derecātdan (2) ziyāde 

menzile dānesi gider zįrā hāvanuñ aġzı ŧoġrı yuķaru (3) vażǾ ile zemįne berāber 

hāvanuñ aġzı hįç ķalķmamış olsa (4) ķırķ beş derece mābeyn olur bu vechile ķırķ beş 

derece ile o[r]ŧadan (5) pertāb iden dāne ziyāde menzile gider ķırķ beşden ziyādesi ve 

                                                                 
305

 Metinde “dolup” şeklinde yazılmıştır. 
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noķśānı (6) daħı girüye ķalur zįrā noķśān oldıġı ĥālde dāne alçaķdan gider girüye (7) 

ķalur ķırķ beş dereceden ziyāde olsa daħı yüksege çıķar lākin yine (8) girüye ķalur ķırķ 

beş derece ile atılan dāne ķadar gitmez meŝelā ķırķ derece (9) ile atılan dāne ne ķadar 

menzile gider ise elli derece ile atılan (10) dāne daħı ol ķadar menzile gider ziyāde 

gitmez elli derece ķırķ derecenüñ (11) derece-i mütereddidesidür bir dereceden ķırķ 

dördinci dereceye varınca (12) her derecenüñ derece-i mütereddidesi ŧoķsan dereceyi 

tekmįl işbu (13) cedvelde olan gibi daħı beş hāvan  bir yerde şekilde gösterilen (14) ile 

pāçavra306 ve püskürme gülle ķonur ve doldırmanuñ ŧarįķi budur ki (15) hāvanı kendüye 

münāsib bir dört tekerlekli ķundaķ üzerine vażǾ olına (16) baǾdehu hāvan münāsib vezn 

ile bārūt çapına göre ĥesābıyla olınup (17) vażǾ olına ve üzerine ħazįne cürminde 

degirmice kiçe kesüp vażǾ olına (18) baǾdehu diler ise pāçavra307 ķoya ve diler ise 

püskürme taǾbįr olınan (19) dāneyi ķoya ve falyasına anca bārūt ķoyalar ki cümle 

hāvanlara  

  

                                                                 
306

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
307

 Metinde “paçāvra” şeklinde yazılmıştır. 
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[14a] 

 

(1) aġızlıķ iśābet ile bir atışda cümlesi atıla falya bir olmaġıla taħallüf eylemeye  

(2) bomba gemisine ķonılan ķundaķ üzerine vażǾ olınmış silindirik ħazįneli hāvan ve 

ķundaķ şeklidür  

(3) mūyları orŧasında sekdirme hāvanı 

(4) mūyları dibinde sivri ħazįneli hāvan resmidür moloz atılur 

(5) mūyları dibinde silindirik ħazįneli hāvan 

(6) mūyları dibinden çömlek ħazįneli hāvan şeklidür bunuñ dānesi cümle hāvanlardan 

ziyāde đarblı gider ve menzili daħı ziyāde sürer 
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[14b]  

 

(1) beş hāvan bir yerde ve bir falyadan āteş olınur şeklidür ki hāvan-ı mezbūrlar ile 

ekŝer pāçavra308 ve śalķım atılur 

(2) mūyları orŧasında silindirik ħazįneli hāvan şeklidür 

  

                                                                 
308

 Metinde “paçāvra” şeklinde yazılmıştır. 
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[15a] 

 

(1) güllesi resmidür 

(2) mūyları dibinde vārul atmaķ içün maħśūś 3 0 9  olan hāvan şeklidür 

(3) bükümli arşun şeklidür 

(4) bu daħı mūyluları dibinde emrūdį ħazįneli hāvan şeklidür ki dolup güllesi vażǾ olınan 

maĥaldür sāǿirlere ķıyās ile dānesi đarblı gider  

(5) mūyluları orŧasında çömlek ħazįneli hāvan resmidür ki dānesi cümle hāvanlardan 

đarblı ve şiddetli gider menzili ziyāde alur 

(6) meftūħ olup gülle ölçer miŝāli ķavsli pergār şeklidür 

  

                                                                 
309

 Metinde “maĥśūś” şeklinde yazılıyor. 
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[15b] 

 

(1) hāvan-ı mezbūrede atılacaķ vāruluñ tekmįl dolmış şeklidür 

(2) mūyluları orŧasında emrūdį ħazįneli hāvan resmidür sāǿirlerden dānesi ziyāde gider 

(3) moloz atmaķ içün borı ħazįneli hāvan şeklidür 

[16a]310 

  

                                                                 
310

 Bu sayfa boş bırakılmıştır. 
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[16b]  

 

(1) dāne hāvandan çıķup pertāb eylemesi ne vechile oldıġınuñ ve gerek hāvanuñ311 ve 

terāzünüñ şeklidür 

(2) işbu sekdirme hāvanı Ǿaraba üzerine vażǾ olınup ve dānesi aŧılmış gider eşkālidür 

[17a] 

(1) eşkālde gösterildigi gibi ħumbara dānesi hāvandan çıķdıġı gibi gitmesi đarb-ı şedįd 

ile ibtidā doġrı gider (2) bir miķdār đarbı tenezzül bulduķda dāǿirelenüp gider tamām 

ķuvveti gitdikde aşaġı doġrı iner hāvandan çıķup (3) yere inince dānenüñ ĥareketi üç 

dürlü olur daħı ķırķ beş dereceden hāvana menzil virilse cümle (4) derecātdan dānesi 

menzile ziyāde gider zįrā hāvanuñ aġzı hįç ķalķmamış olsa zemįn ile ķırķ beş (5) derece 

mābeyn olur bu vechden ķırķ beş derece ile giden dāne ziyāde gider sāǿir derecātlar 

cümle (6) girüye ķalur ķırķ beş dereceden noķśān olan alçaķdan dāne gidüp girüye ķalur 

ve ziyāde derece daħı (7) daħı yüksek çıķup girü ķalur meŝelā ķırķ derecenüñ dānesi elli 

derece gider bu vechile bir derece (8) ķırķ dördinci dereceye varınca her derecenüñ 

derece-i mütereddidesi ŧoķsan dereceyi tekmįl ider işbu (9) cedvelde olan gibi 

  
                                                                 

311
 Metinde “hāvandan” şeklinde yazılmıştır. 
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[17b] 

 

(1) bu daħı moloz atmaķ içün ķundaķ üzerine hāvan şeklidür sivri ħazįneli 
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[18a] 

 

(1) bu daħı mūyluları dibinde ķundaķ üzerine vażǾ olınmış moloz atılan hāvan şeklidür 

(2) mengene ile ķundaġına vażǾ olınup terāzüsi miķdārı irtifāǾ ve inhifāz ķılınur 

(3) el ħumbarası atmaķ içün śırıķlı hāvan şeklidür devlet-i Ǿaliyyede çaķmaķlı taǾbįr 

olınup istiǾmāl olınur ve dānesini üç yüz beş yüz ādem sürer 

(4) bu şekl-i hāvan ile moloz daħı atılur ki ķāǾidesi üzerine ziyādece bārūt ile doldırup 

ve ŧopraķ ile śıķılduķdan śoñra (5) ħazįnenüñ üzerine üç parmaķ ŧopraķ döşeyüp ŧomār 

ile śıķılayalar andan bir büyücek yaśśı ŧaş vażǾ olına (6) ve eŧrāfı ikişer parmaķ boş ķala 

ve anı ŧopraķ ile dāǿiren-mādār hem-vār śıķılana baǾdehu bir miķdār ufaķ moloz ķoyup 

(7) eŧrāfı ŧopraķ ile śıķılana bir miķdār moloz daħı orŧaya istif olup eŧrāfına ŧopraķ vażǾ 

olına ve geregi gibi (8) śıķılana bu vechile tamām olduķda hāvan ķāǾide üzerine 

uydırılup āteş olına işbu moloz yaķın maĥalle istiǾmāl olınur ki düşmen (9) Ǿaskeri 

taķarrüb ĥāśıl eyledükde iķtižā ider ve nefǾį Ǿažįmdür zįrā moloz hevāya çıķup düşmen 

Ǿaskerinüñ (10) üzerine yaġmur gibi nāzil olup düşmene rahne312 virür 

  

                                                                 
312

 Burada ve eserin kalan kısmında “rehne” şeklinde yazılmıştır.  
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[18b] 

 

(1) dāneden ŧıpa sökecek mengene resmidür  

[19a] 

 

(1) bonba sefįnesinüñ resmidür ki yanından gösterilmişdür 

(2) bonba sefįnesine ķonılan hāvan resmidür ki ķundaġı daħı kendündendür ve berāber 

dökilüp ayrılmaz birdür 
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[19b]  

 

(1) pergār ile fetĥ olınmuş dāne arşundur 

14 18 37 45 85 120 200 300 
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[20a]313 

 

[20b] 

(1) pes çapları maǾlūm olmayan ħumbara dānelerinüñ ve hāvanlarınuñ (2) ķaç çapda 

oldıġı ne vechile maǾlūm olur beyān olınur resm-i (3) ķadįm üzere dökilen hāvan ve 

dāneler çaplarıyla beyān olınur (4)  

çap 14 çap 18 çap 32 çap 45 çap 85 çap 120 çap 200 çap 300 

(5) maǾlūm olmayan ħumbara dānesini bilmek içün her çapuñ (6) miķdār-ı ķuŧrları a ( آ ) 

şekli gibi bükümli arşun üzerine resm olınmış (7) ola baǾdehu b ( ب ) şekli gibi ķavis 

ayaķlu pergārı dānenüñ ķuŧrı (8) miķdārı fetĥ ideler c ( ج ) şekli gibi andan śoñra ol 

vechile meftūĥ (9) olan pergāruñ ayaķları bükümli arşun açılup üzerine d ( د ) (10) şekli 

gibi vażǾ olınduķda ķaç çapa rāst gelür ise ol dāne (11) ol ķadar çapdadur ve bükümli 

arşunuñ bir ŧarafında daħı (12) hāvanlarınuñ miķdār-ı çapları resm olınmış ola hāvanuñ 

aġzınuñ (13) ķuŧrı ķanġı çapa rāst gelür ise ol hāvan ol miķdār (14) çapındadur ve daħı 

bükümli arşunuñ üzerine gerek dāne ve gerek (15) hāvan çaplarınuñ tamām ve rāst 

miķdārlarını istiħrāc ile (16) resm itmek beyānındadur zįrde şekl olındıġı gibi ibtidā 

                                                                 
313

 Bu sayfada sadece şekil vardır. 
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dāne (17) miķyāsı on beş dereceye ve hāvan miķyāsı daħı yigirmi bir dereceye (18) 

kemāl-i ihtimām ile taķsįm eyleyeler lākin miķyāslaruñ ŧūlları resimlerde (19) oldıġı ŧūl 

miķdārı olup bir noķŧa ķadar ziyāde ve noķśān 

[21a] 

 

(1) olmaya baǾdehu çap cedvellerinde her çapuñ berāberinde taĥrįr olınmış (2) derece 

miķdārı miķyāsdan bir pergārı fetĥ idüp bükümli arşun (3) üzerine ol çapuñ miķdārını 

resm eyleyeler keźālik dilli pergār (4) sāķına daħı çapları resm olınduķda ol miķdār 

pergār küşād (5) idüp öylece meftūĥ iken pergāruñ dili ķarşuki sāķuñ (6) her neresine 

rāst ve mülāķi olur ise ol maĥalde ol çapuñ (7) miķdār-ı taǾdādını resm ve işāret 

eyleyeler meŝelā hāvan (8) çapı on dört çapınuñ ķuŧrı miķdārını resm eylemek içün (9) 

hāvan çap cedvelinde on dört ĥiźāsında ķırķ derece (10) var hāvan içün on dört çapuñ 

miķdārı ķuŧrı (11) ķırķ derecedür pergārlarıyla miķyāsdan bulup arşun üzerine (12) 

nişān eyleyeler ve keźālik dilli pergārı daħı miķyāsdan ķırķ (13) derece miķdārı fetĥ 

eyledükde dili ķarşusında olan (14) sāķuñ her ne maĥalline rāst ve mülāķį olur ise hāvan 

(15) içün on dördinci çap sāķ-ı mezbūre nişān ve resm (16) olına ve bu vechile sāǿir 

çaplaruñ miķdārı daħı resm olına (17) ve keźālik dāne çapları daħı bu vechile olur ki on 

dört çapı (18) otuz üç buçuķ derecedür miķyāsından pergārı ol miķdār (19) fetĥ olınup 

ve źirāǾa nişān olına ve-ķıs Ǿalā haźā314 (20)  

14  

85 65 45 32 18  

                                                                 
314

 “Bunun üzerine kıyas et.” 
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dāne arşundur ki çaplarınuñ Ǿaynı miķdārlarıdur işbu kāġıduñ seksen beşden ziyādeye 

taĥammüli olmadıġından seksen beş çapa degin işāret olınmışdur 

(21) 

85 45 32 18 14  

ermenek hāvanuñ semtidür ki Ǿaynı miķdārlarıdur o daħı seksen beş çapına degin işāret 

olınmışdur 

[21b] 

 

(1) miķyās-ı dānenüñ miķdārıdur 5 10 15 

(2) miķyās-ı çap-ı hāvan miķdārıdur 7 14 21 

(3) cedvel-i çap-ı dānedür çap 14 18 32 45 85 120 200 300 derece 32,5 39,5 südüs eksik 

50 56,5 69,5 86  99,5 südüs eksik 107 

(4) cedvel-i çap çap 14 18 32 45 85 120 200 300 derece 40  46 südüs eksik 56,5 66 76 

92,5 98 südüs eksik 112,5 

(5) işbu miķyāslaruñ biri on beş ve biri yigirmi bir derecedür çap cedvelinde (6) ise 

dereceleri ziyādedür meŝelā on dört çap ķuŧrınuñ ŧūlı (7) ķırķ derecedür bir pergārı bu 

miķyāslardan on derece miķdārı fetĥ idüp  
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[22a] 

(1) bükümli arşun üzerine dört kerre meftūĥ pergār miķdārı ki tamām ķırķ (2) derece 

olur on dört çapınuñ nişānı resm ve işāret olına ve sāǿir (3) çaplar daħı bu vechile 

nisbetleriyle uydırılup resm olına bāb-ı (4) rābiǾ ħumbaralara vażǾ olınan ŧapalaruñ 

eczāsı ve dolmasınuñ (5) ŧarįķi ve ŧulumba eczāsı ve dolmasınuñ ŧarįķi beyānındadur 

(6) terkįb-i eczā-yı ŧıpa 

(7) bārūt 10 ķıyye  güherçile 5 ķıyye kükürt 2,5 ķıyye tırāş-ı servį 2,5 ķıyye kömür-i 

sögüt 300 dirhem   

(8) kāfūr 50 dirhem Ǿırķ-ı ħāliś 80 dirhem timur egintisi 25 dirhem  

(9) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧapa 

(10) bārūt 4 ķıyye güherçile 5 ķıyye kükürt 2 ķıyye kömür-i sögüt 70 dirhem tırāş-ı 

servį 70 dirhem Ǿırķ-ı ħāliś 70 dirhem  

(11) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧıpa 

(12) bārūt 15 ķıyye güherçile 5 ķıyye kükürt 4 ķıyye kömür-i sögüt 1 ķıyye tırāş-ı servį 

1 ķıyye Ǿırķ-ı ħāliś 1 ķıyye  

(13) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧıpa 

(14) bārūt 10 ķıyye güherçile 5 ķıyye kükürt 2,5 ķıyye tırāş-ı servį 1,5 ķıyye kömür-i 

sögüt 300 dirhem kāfūr 50 dirhem Ǿırķ-ı ħāliś 70 dirhem timur tırāşı 25 dirhem  

(15) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧapa 

(16) bārūt 4 ķıyye güherçile 1 ķıyye kükürt 2 ķıyye kömür-i sögüt 70 dirhem tırāş-ı 

servį 70 dirhem Ǿırķ 70 dirhem  

(17) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧıpa 

(18) bārūt 10 dirhem güherçile 5 dirhem kükürt 2,5 dirhem tırāş-ı servį 2,5 dirhem 

kömür-i sögüt 3 dirhem kāfūr 5 dirhem Ǿıraķ 80 dirhem timur egintisi 25 dirhem  

[22b] 

(1) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧıpa 

(2) bārūt 6 ķıyye güherçile 3 ķıyye kükürt 2 ķıyye tırāş-ı servį 2 ķıyye kömür-i fındıķ 2 

ķıyye kāfūr 100 dirhem  

(3) işbu eczālar ķuru olup doldırmada Ǿusret oldıġı ĥālde taĥrįr (4) olınan Ǿırķ-ı ħāliś ile 

nemledürler imiş bālāda taĥrįr olınan eczā (5) terkįbleri ķadįmden istiǾmāl olınandur aŧa 

ve belġrad senelerinde daħı (6) muķaddem doldırılup irān semtine gönderilen ŧıpalaruñ 

terkįbi (7) zįrde kāse ölçek ile vezn olınan terkįblerdür 
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(8) terkįb-i eczā-yı ŧıpa 

(9) bārūt 10 kāse güherçile 6 kāse kükürd 2 kāse kömür-i sögüd 2 kāse tırāş-ı servį 1 

kāse  

(10) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧıpa 

(11) bārūt 25 kāse  güherçile 15 kāse kükürd 5 kāse kömür kāse 5 tırāş-ı servį 1 kāse  

(12) źįkr olınan eczālar ve bārūt ibtidā aġaç dibekler içinde başķa (13) başķa muĥkem 

saĥķ olınup ġāyet śıķ elekden geçüreler cümlesi (14) mesĥūķ ve ĥāżır olduķda bālāda 

taĥrįr olınan vezn ile bir müdevver (15) kebįr aġaç tekne içine eczāları ölçüp ķoyalar ve 

geregi gibi (16) ķarışdıralar andan tekrār cümlesini daħı kebįr kāvsele üzerine ķıl (17) 

elekden geçüreler ki ŧoplanup ķollara eczālar daħı geregi gibi maħlūŧ (18) ola baǾdehu 

bir ŧıpa doldırılup eczāyı tecrübe eyleyeler eger (19) āteşi çoķ çıķup tįz yanar ise eczā 

keskin olmışdur  

[23a] 

(1) bir miķdār mesĥūķ kükürd ile bir miķdār güherçile żamm idüp eczāyı (2) 

yavaşladalar eger yavaş yatup ŧıpadan yanar iken güherçile çirgi (3) keŝret üzere ŧamlar 

ise eczānuñ ķuvveti yoķdur bir miķdār mesĥūķ (4) bārūt vażǾ olınup eczāya ķuvvet ĥāśıl 

itdireler tamām nižāmını (5) bulduķda ŧıpaları doldırmaġa başlayalar ibtidā ŧıpanuñ 

dibini (6) tükrük ile ıśladup eczāya baśdıralar ve teneke ķaşıķ ile (7) ŧıpaya bir miķdār 

eczā ķoyup timur mįli vażǾ idüp el ile tedrįcen (8) mįli çevirerek çemşįr ŧoķmaķ ile 

yigirmi otuz defǾa đarb eyleyeler (9) geregi gibi dibi taķviyyet buluña sökülmeye 

baǾdehu teneke ķaşıķ ile ŧıpaya (10) bir ķaşıķ eczā dizüp ķoyup ķıyalar ki taħmįnen315 

yarım dirhem miķdārı eczā ola (11) andan timur mįli vażǾ idüp on beş yigirmi defǾa 

çemşįr ŧoķmaķ (12) ile đarb eyleyeler ki ŧıpanuñ içinde eczā ŧāķ gibi pek ola (13) śaġ el 

ile ŧoķmaķ urup śol el ile mįli ŧutup her (14) urduķda mįli hem ķaldırup hem derinden 

bu vechile tamām ŧıpa (15) dolınca birer ķaşıķ eczā ve on beş yigirmişer ŧoķmaķ uralar 

tamām (16) dolduķda ŧıpanuñ aġzına bir miķdār eczā ķoyup mįlüñ yuķaru ķalınca (17) 

başını ķoyup ŧoķmaķ ile bir kerre geregi gibi đarb olına ki (18) mühürlene ŧıpalar 

tekmįlen dolduķda bir ķazġan içinde on vaķıyye zift (19) eridüp içine bir vaķıyye 

revġan-ı ŧoñ ve bir vaķıyye çam saķızı 

[23b] 

                                                                 
315

 Metinde “taĥmįnen” şeklinde yazılmıştır. 
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(1) ve bir vaķıyye şemǾ-i Ǿasel vażǾ olınup tamām cümlesi daħı geregi gibi eriyüp (2) 

maħlūŧ olduķda ŧıpalaruñ iki başlarını yatırup sereler tamām (3) ķuruyup taķviyyet 

bulduķda ĥıfž olınacaķ maĥallere vażǾ eyleyeler (4) ĥįn-i iķtiżāda ziftlenen maĥaller 

destere ile kesilür ve ħumbara dānesine (5) ķaķılduķda dānenüñ deligine girecek ķadar 

keser ile ŧıpanuñ eŧrāfı (6) yünilüp ve çenteler andan śoñra üzerine üstübi kettān śarup 

(7) dāneye bārūt dolduķdan śoñra ŧıpayı aġzına śoķup üç dört (8) ķat kiçe pārçaları 

ŧıpanuñ başına ķonıla andan śoñra kebįrce ŧoķmaķ (9) ile đarb-ı şedįd idüp ķaķalar ŧıpa 

ŧaşrada hemān bir parmaķ (10) miķdārı ķalmalıdur zįrā daħı ziyāde ķalduķda atılur iken 

(11) hāvanuñ kenārına çarpup ķırılur ve ħumbara hāvanı doldırılup (12) āteş olınacaġı 

zamān ŧıpanuñ başından eczāsını pıçāķ ile (13) ķazıyup cüzǿįce gevşedeler ki fįtil 

degdigi gibi der-Ǿaķab (14) āteş alur ve ŧıpa yanmaġa başladıġı gibi kemāl-i sürǾat ile 

falyaya (15) daħı āteş vireler bu daħı ŧulumba eczāsı terkįbleri (16) ve doldırmasınuñ ve 

istiǾmālinüñ ķāǾidesi beyānındadur ki źikr olınur 

(17) terkįb-i eczā-yı ŧulumba 

(18) bārūt 9 ķıyye güherçile 6 ķıyye kükürd 3 ķıyye kömür-i sögüd 7 ķıyye tırāş-ı servį 

2 ķıyye timur egintisi 100 dirhem  

(19) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

[24a] 

(1) bārūt 15 ķıyye güherçile 5 ķıyye kükürd 4 ķıyye kömür-i sögüd 8,5 ķıyye tırāş-ı 

servį 2 ķıyye  

(2) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(3) bārūt 21 kāse güherçile 15 kāse kükürd 5 kāse kömür-i sögüd 19 kāse tırāş-ı servį 2 

kāse  

(4) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(5) bārūt 18 kāse güherçile 15 kāse kükürd 4 kāse kömür-i sögüd 19 kāse tırāş-ı servį 5 

kāse  

(6) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(7) bārūt 12 kāse güherçile 6 kāse kükürd 2 kāse kömür-i sögüd 8 kāse tırāş-ı servį 2 

kāse  

(8) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(9) bārūt 21 kāse güherçile 10 kāse kükürd 5 kāse kömür-i sögüd 5 kāse tırāş-ı servį 1 

kāse  
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(10) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(11) bārūt 15 ķıyye güherçile 5 ķıyye kükürd 7 ķıyye kömür 1 ķıyye tırāş-ı servį 12 

ķıyye Ǿıraķ 1 ķıyye  

(12) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(13) bārūt 9 ķıyye güherçile 6 ķıyye kükürd 3 ķıyye tırāş-ı servį 2 ķıyye kömür 1 ķıyye 

timur tırāşı 0,5 ķıyye Ǿıraķ 1 ķıyye  

(14) terkįb-i dįger-i eczā-yı ŧulumba 

(15) bārūt 6 ķıyye güherçile 3 ķıyye kükürd 2 ķıyye tırāş-ı servį 1 ķıyye kömür 3 ķıyye 

Ǿıraķ 2 ķıyye timur tırāşı 100 dirhem   

(16) bālāda źikr olınan terkįblerüñ her biri bir üstāduñ eŝeri olup (17) lākin bu eŝnālarda 

ve seferler mühimmātınuñ istiǾmāl eyledigi kāse (18) vezinleridür źikr olınan eczālar ve 

bārūt ibtidā aġaç dibekler (19) içinde başķa başķa muĥkem saĥķ olup ġāyet ince ĥarįr 

[24b] 

(1) elekden geçirüp cümlesi mesĥūķ ve ĥāżır āmāde olduķda bālāda (2) taĥrįr olınan 

vezinler ile bir müdevver kebįr aġaç tekne içine eczāları (3) ölçüp ķoyalar ve geregi gibi 

ķarışdıralar andan śoñra tekrār cümle- (4) -sini daħı bir kebįrce kāvsele yapup üzerine 

ķıl elekden geçüreler ki (5) ŧoplanup ķalan eczālar daħı geregi gibi maħlūŧ ola baǾdehu 

bir (6) ŧulumba doldırup tecrübe içün āteş ide ķıġılcımları beş on (7) ħatve miķdārı 

serper ve şedįd āteşlü ise eczāsı uymışdur (8) zįrā ŧulumba eczāsı keskin ve şedįd 

olmalıdur eger eczāsı (9) yavaş olup ķıġılcımlar ziyāde çıķmaz ise bir iki kāse bārūt (10) 

bir buçuķ kāse kömür żamm olına tamām eczā nižāmını bulduķda ŧulumbalar (11) 

ķazma śapı ile ve çemşįr ŧoķmaķ ile doldırılup ibtidā ŧulumbanuñ (12) dibine iki üç 

dirhem miķdārı saĥķ olınmamış dāneli bārūt (13) ķoyalar ve bārutuñ üzerine 

ŧulumbanuñ deligine rāst bir degirmi (14) zınba ile kesilmiş ve orŧası ufaķ zınba ile 

delinmiş kāvsele (15) ķoyalar ve kāvselenüñ üzerine bir miķdār mesĥūķ bārūt ķoyalar ki 

(16) kāvselenüñ deliginden aşaġı bārūta aġızlıķ ola ve cüzǿįcesi (17) daħı kāvselenüñ 

üzerinde yapılup ķal[a] ki āteş itdigi gibi (18) der-Ǿaķab ŧutuşa andan śoñra ķurşun 

śaçma dāneleri (19) fişengi bir miķdār kettān ile śarup ķazma śapı ile kāvselenüñ 
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[25a] 

 

(1) üzerine indireler andan śoñra fişengüñ üzerine bir miķdār eczā (2) ķoyup ķabża-i 

ķazma ile cüzǿįce śıķışdıralar ŧoķmaķ (3) ile đarb olınmaya ki fişenge ħalel316 gelmesün 

andan śoñra bir iki (4) dirhem miķdārı eczā vażǾ olınup ķazma śapını śoķup (5) śol el ile 

ŧutalar ve śaġ el ile ŧoķmaķ urup her urduķca (6) ķazma śapını śol el ile cüzǿįce ķaldırup 

indireler hep (7) ve döndireler ve on beş yigirmi ŧoķmaķ uralar ki eczā ŧālį (8) gibi Ǿaķd 

olup geregi gibi śıķışa bu vechile ikişer dirhem (9) miķdārı eczā ķ[o]yaraķ ve taĥrįr 

olındıġı minvāl üzere ŧoķmaķ (10) uraraķ ŧulumbayı doldıralar ve nıśfı mertebesini 

tecāvüz eyledükde (11) murād olınur ise bir daħı bārūt vażǾ olınup ve kāvsele ve śaçma 

(12) dāneleri fişengi vażǾ olınup źikr olındıġı gibi üzerini (13) eczā ile tā ŧulumbanuñ 

aġzına berāber doldıralar  

(14) ŧulumbanuñ şeklidür 

                                                                 
316

 Metinde “ĥalel” şeklinde yazılmıştır. 
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(15) delikli kāvsele resmidür 

(16) ŧulumba nıśf ĥiśśe gösterilmişdür ki içinüñ deligi ve aşaġı śırıķ geçecek deligi bu 

vechiledür 

[25b] 

 

(1) tamām olmış ve śırıġı geçmiş ve ĥarbesi mıħlanmış resmidür 

(2) ķazma śapınuñ ve deligine kettān kāġıd ķova geçirildigi resmidür 

(3) kettān śarılmış kāġıd resmidür 

(4) ķazma śapı resmidür 

(5) bu daħı delikli ķazma śapı resmidür 

(6) ķıśśa ķazma śapı aġzına yaķın lāzım 

(7) timur ŧulumba ĥārbesi 

(8) śaçma fişengi resmidür 

[26a] 

(1) kāvselenüñ üzerine vażǾ olınan fişengüñ yapılması (2) beyān olınur ibtidā ķazma śapı 

üzerinde bir ķat kāġıd ile (3) fişenglerüñ ķovası śarılup çirįş ile kenārından yapışdıralar 

(4) ve ķazma śapından çıķarup tamām çirįşi ķuruduķda dörder parmaķ (5) miķdārı 

eksile ibtidā bir ŧarafı bükilüp içine beş on ķadar ķurşun (6) śaçma ķonup aġzı ŧarafı 

daħı bükilüp ķapayalar ki iki parmaķ (7) boyı ķalur andan śoñra bir ince ķalem üzerine 
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daħı yine birer ķat kāġıddan (8) ķovalar śarup çirįş ile yapışdıralar ve çirįşi ķuruduķda 

altı (9) parmaķ ķadarı kesilüp içi saĥķ olınmış bārūt ile doldırılup (10) iki ŧarafından 

aġızları baġlana andan śoñra şekilde gösterildigi gibi (11) śaçma fişenginüñ yanına 

baġlayalar ve uzun ķalanını alt üst (12) iki ŧarafına büküp fişenge baġlayalar ki eczā 

yanaraķ üzerine indigi (13) gibi śaçma fişenginüñ üzerine ķıvrılan içine kāġıduñ (14) 

içinde mesĥūķ bārūt āteş aldıġı gibi yanından aşaġı varup (15) alt ŧarafı ķıvrımından 

kāvsele üzerinde ve deliginde olan mesĥūķ (16) bārūtı ŧutuşdurduķda hemān vażǾ olınan 

dānelü bārūt (17) āteş alup paŧlar ve śaçmaları atar ve işbu fişengi ŧulumbaya (18) vażǾ 

ider iken yanlarına bir miķdār üstübi kenāra śarıla ki (19) ŧulumbanuñ içine śıķıça gire 

işbu tertįb ile ŧulumba dolduķda  

[26b] 

(1) aġızlarına ŧaşrasından timur ĥārbeleri iki ŧarafından ķayıķ çivisi (2) ile mıħlayalar 

baǾdehu iki ķat ŧūl ve Ǿarżı birer ķarış miķdārı (3) sincan bezi ĥarbelerden śoķılup 

ŧulumbanuñ aġzına indireler (4) dörder beşer parmaķ eŧrāfından ziyāde ķalan bezi 

ŧulumbanuñ üzerine (5) devşirilüp frengį sicim ile baġlayalar ve ŧulumbanuñ üçer dörder 

(6) parmaķ miķdārı ince gedik olan maĥalleri ilmek iderek sicim ile (7) tamām śaralar 

baǾdehu zįrde olan zift terkįbleri bir ķazġan (8) içinde eridilüp tamām birbirine 

ķarışduķda ŧulumbanuñ aġzını (9) setr iden bezi ve örgi olup śarılan sicimleri ziftleyeler 

ki (10) ħalel317 gelmemek içün ĥıfž ider zift 10 ķıyye revġan-ı ŧoñ 1 ķıyye çam saķızı 1 

ķıyye (11) şemǾ-i Ǿasel 1 ķıyye işbu ŧulumbalaruñ istiǾmāl ve eczāsı piyāde Ǿasker-i 

düşmen (12) üzerine yürüdükde her bir ādeme birer dāne virilür ve aşaġı (13) ŧarafında 

olan deliginden birer śırıġa geçirilüp yürüyiş oldıġı (14) gibi ziftli bezi yırtup āteş 

iderler eczā ŧutuşdıġı gibi (15) on źirāǾ maĥalle degin ķıġılcımları āteş śaçar düşmenüñ 

(16) Ǿaskerini yaķup muķāvemete ķudreti ķalmaz ve śaçmaları olan (17) maĥalle 

geldükce patlayup śaçmaları atar ve iķtiżā ider ise (18) mızrāk gibi ĥarbelerini daħı 

düşmene đarb iderler düşmene (19) perįşānlıķ virecek Ǿacāyib āletdür ve ser-ĥadd-i 

islāmiyelerde  

[27a] 

(1) daħı mevcūd olması lazımdur sepet ħumbarasınuñ yapması (2) ve atmasınuñ ŧarįķi 

beyānındadur ibtidāsınuñ dib ŧāsı (3) ve başlıġı ve ķuşaķları şekilde gösterüldigi vech 

üzere timurdan (4) yapılur meŝelā atılmaķ içün vażǾ olınacaķ hāvanuñ çap-ı ķuŧrı (5) on 
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 Metinde “ĥalel” şeklinde yazılmıştır. 
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ıśbıǾ oldıġı śūretde işbu ķafesüñ daħı Ǿarżı ŧoķuz ıśbıǾ (6) ola ve ŧūlı on iki ıśbıǾ ola ve 

ķuşaķları birbiri üzerinden (7) aşurı ķafes şeklinde aşaġı ve yuķarı uçları perçįn (8) 

olınur ve orŧa ķuşāķ daħı ŧūlānį olan ķūşaķlara perçįn (9) olup mıħlanur tamām olduķda 

ķalıñ bezden gömlegi geçirilüp (10) aşaġı tāsuñ dāǿiren-mādār urġan ile dolayu örilüp 

(11) orŧa ķuşaķlara geldükde ibtidā ŧāsuñ dibine on dört çapında (12) memlū ve ŧıpalu 

bir ħumbara dānesi vażǾ idüp eŧrāfına dāǿiren-[mā]dār (13) bārūt ile memlū ve ŧıpalu el 

ħumbaraları ve timurdan maśnūǾ ķurşun (14) ve bārūt ile memlū tüfeng nāmlūları 

maħlūŧ318 vażǾ olına tā örilen (15) maĥalle gelince aldıġı miķdār el ħumbaraları ve 

nāmlūlar doldıralar (16) baǾdehu ķafesüñ yuķarı ŧāsına bir zıvānalı319 ŧıpa vażǾ idüp (17) 

orŧa ķuşaķdan yuķarı ŧāsa varınca daħı gömlegi çekilüp (18) el ħumbarası śıġacaķ ķadar 

ķalınca örile andan śoñra yine aşaġısı (19) gibi śıķı śıķı aldıġı miķdār el ħumbaraları ve 

nāmlūlar ile aġzına  

[27b] 

(1) berāber bārūt ile maħlūŧ doldırılup açıķ ķalan maĥalli daħı örilüp (2) tamām olduķda 

üzerini zift ve saķız ve revġan-ı ŧoñ ile ķalafāt (3) idüp bıçķıdan ĥāśıl olmış aġaç 

ġubārına yuvarlayup ķurınalar (4) ĥįn-i maĥallinde cemǾiyyetlü düşmen üzerine endāħte 

olınur ki zemįne inerken (5) veyāħūd indigi gibi pārelenür bu ķadar el ħumbaraları ve 

nāmlūlar (6) āteş alup düşmene rahne-i Ǿažįm virür el ħumbaralarına ve gerek (7) aşaġı 

vażǾ olınan on dört çapında ħumbara dānesinüñ ŧıpaları (8) birer parmaķ olmalıdur ki 

ķafes pārelendükden śoñra anlar daħı (9) ŧaġılup perākende olduķları maĥallerde çoķ 

eglenmeyüp pāreleneler (10) ve bir nevǾ daħı doldırılur ki pāçavra320 miŝillü giçe 

ķaranluġında düşmen (11) Ǿaskeri metrįs alduķları mažanne321 oldıġı ĥālde endāhte 

olınur ki (12) zemįne düşdigi gibi meşǾale gibi yanup eŧrāfın rūşen ider ve düşmen (13) 

Ǿaskeri var ise müşāhede olınur ŧop ve tüfeng ile ŧard u baǾįd (14) olınur metrįs 

alamazlar ser-ĥadd-i islāmiyye ķılāǾında bunlar ve gerek (15) pāçavralar322 mevcūd 

bulınması ġāyet münāsibdür ve işbu miŝillünüñ doldırması (16) bu vechiledür ki bir 

ķazġan içinde erideler zift 10 ķıyye terementi 1 ķıyye (17) çam saķızı 1 ķıyye şemǾ-i 

Ǿasel 3 ķıyye revġan-ı ŧoñ 1 ķıyye işbu eczālaruñ cümlesini (18) āteşde eridüp birbirine 

                                                                 
318

 Metinde “maĥlūŧ” şeklinde yazılmıştır. 
319

 Metinde “žıvānalı” şeklinde yazılmıştır.  
320

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
321

 Metinde “maŧanne” şeklinde yazılmıştır. 
322

 Metinde “paçāvrālar” şeklinde yazılmıştır. 
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geregi gibi imtizāc eyledükde āteşden indirüp (19) saĥķ olmış bārūt 5 ķıyye bārūt ve 

saĥķ olmış 2 ķıyye kükürd işbu eczāları daħı içine  

[28a] 

(1) ķarışdıralar baǾdehu bez pārçaları ve üstübi kettān pārçalarıñı el ħumbarası (2) ķadar 

ŧop ola ve ķazġan içine pārça pārça ve baŧırılup bıçķıdan (3) ĥāśıl olan aġaç tırāşı ġubārı 

içine atalar vech-i meşrūĥ üzere (4) bez ve gerek kettān pārçaları ķazġana baŧırılup 

geregi gibi yaġlı (5) ve sāǿir terkįble erimiş zifti emdirüp muşammaǾ olduķda aġaç tozı 

(6) içine buraġalar ki sıcaķlıķ ile bıçķı tozı daħı yapışup taķviyyet (7) bulur baǾdehu 

timur ķafesüñ üzerine bir ķalıñ yelken bezinden gömlek (8) diküp geçüreler ki ve 

gömlegi nıśfına degin diküp ķafese (9) geçüreler ki içine vażǾ olınacaķ ālātları tertįb ile 

ķonıla (10) ve dolduķca aġzına ŧoġrı gömlegi daħı dikeler pes źikr olındıġı (11) gibi 

gömlek geçdükde ibtidā ķafesüñ içine ŧıpası baş aşaġı (12) tā dibde olan timur ŧāsuñ 

orŧasına bir dāne memlū küçük ħumbara (13) dānesi vażǾ olınur eŧrāflarına yaġlı zift ile 

muşammaǾ yapılan (14) bezlerden ve gerek kettānlardan śıķışdıralar ve baǾžen 

aralıķlarına ceviz (15) miķdārı pārça kükürdler vażǾ olına andan śoñra timurdan 

yapılmış (16) dörder parmaķ boyı vāfir tüfeng nāmlūları geregi gibi ziyādece (17) bārūt 

ve ķurşun ile memlū olup ĥāżır ola ve işbu (18) nāmlūlaruñ falyaları aġızlanup bir 

miķdār saĥķ olınmış bārūtdan (19) śu ile ħamįr yapılup falya aġızlıķlarınuñ üzerlerine 

noĥūd miķdārı 

[28b] 

(1) yapışdırup ķurıdalar baǾdehu ŧāsınuñ323 dibine vażǾ olınan ħumbaranuñ (2) eŧrāfları 

tā dib ŧāsına gelince muşammaǾ pārçaları ile śıķı śıķı (3) dolduķda aġızları gömlege ve 

dibleri içerü dāǿiren-mādār ĥāżır (4) memlū olan tüfeng nāmlūları tertįb olınup dizeler 

ve falyaları (5) cümlesinüñ yuķaru ola andan śoñra yine üzerlerine muşammaǾlar ve 

kükürd (6) pārçaları ķonup orŧalarına aldıġı ķadar memlū el ħumbaraları (7) vażǾ ideler 

bu vechile bir ķat nāmlū ve bir ķat muşammaǾ ve orŧalarına (8) el ħumbaraları vażǾ 

olınaraķ nıśfına ķadar geldükde şekilde göste- (9) -rildigi gibi bir kebįr ŧıpanuñ başı ince 

zebāne yapıla ki ķafesüñ (10) başlıġınuñ orŧasın[d]a olan delige ŧıpa içerüden 

śoķulduķda (11) zebānesi geçüp ķalıñ maĥalli geçmeye ki anladıġı zamān fırlayup (12) 

çıķmaya bu vechile ŧıpa içerüden śoķulduķda aşaġı ucına (13) bir ŧobra içinde yüz 

dirhem miķdārı ŧıpa eczāsı baġlayalar ki (14) ŧıpanuñ aşaġı ucına baġlanan işbu eczā 
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 Metinde “tasınuñ” şeklinde yazılmıştır. 
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ŧobrası ķafesüñ (15) tamām orŧasına gele ve ŧıpaya muķaddem birķaç maĥallinden 

eczāsına (16) rāst gelmek üzere burġı ile delüp bārūtlı fįtiller (17) vażǾ olına işbu ŧıpa ve 

ŧopra źikr olındıġı gibi vażǾ (18) olınduķdan śoñra yine tertįb-i mezbūr mūcibince 

tamām-ı ķafes (19) dolınca muşammaǾ ve nāmlūlar śıķışdırıla ve nāmlūlaruñ cümlesini  

[29a] 

 

(1) daħı aġızları gömlege gelmek üzere kenārlara tertįb olına ķafes tamām (2) dolduķda 

gömlegi dikilüp ve üzerini ŧıpanuñ ŧaşra ķalan (3) ucından başlayup sāyisħāne urġanı ile 

dökme gibi śıķı (4) śıķı öreler andan śoñra beş on ķadar uçları sivri ve çengellü (5) 

nāmlūlar daħı örgi üzerinden aġzına ķarįb maĥallere ŧoķmaķ ile (6) ķaķalar andan śoñra 

revġan-ı ŧoñ ile erimiş zift örgi (7) iplerine ķalafāt eyleyeler ve bıçķı tozına yuvarlayalar 

ki zifte (8) yapışup taķviyyet bulur ve hem tįz ķurır andan śoñra ĥıfž (9) olınup ĥįn-i 

iķtiżāda hāvan ile endāħte olınup istiǾmāl olına   

(10) timur ķuşaķlı ķafes şeklidür 

(11) sepet ħumbarasınuñ üzeri ince urġan ile [örilüp tamām oldıġı] şeklidür 
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(12) memlū el ħumbaraları ve tüfeng nāmlūları ve sepet içine bārūt ile dola diyü taĥrįr 

olınan şeklidür 

(13) tamām dolduķda ķalıñ bezden gömlegi geçdigi şeklidür 

(14) a (آ) şekli timur ķuşaķlar ile ķafesüñ şeklidür 

(15) el ħumbaraları 

(16) tüfeng nāmlūları 

(17) āħer tüfeng nāmlūları 

(18) sepete āteş içün vażǾ olınan ŧobralı ve zebāneli ŧıpa-i kebįr resmidür 

(19) sepet ħumbarasınuñ […]324 aġaç şeklidür zebāne […] eczāsı doldıran […] fetiller 

gösterilmişdür325 

(20) perçįn-i timurdur 

[29b] 

(1) b (ب) şekli tamām sepetüñ içi dolduķdan śoñra ķalın bezden gömlegi (2) geçdigi 

şeklidür c (ج) şekli tamām olduķda gömlegüñ üzeri (3) urġan ile örüldigi şeklidür d (د) 

şekli sepete āteş içün vażǾ (4) olınan ŧobralı ve zebāneli ŧıpa-i kebįrüñ şeklidür h (ه) 

şekilleri (5) timurdan tüfeng nāmlūlarınuñ şeklidür v (و) şekli sepet olduķdan śoñra (6) 

ŧaşradan aġzına yaķın maĥallere ķaķılacaķ tüfeng nāmlūlarınuñ (7) şeklidür z (ز) şekli el 

ħumbaralarınuñ şeklidür işbu sepet ħumbaraları (8) hāvan ile atılmaķ iķtiżā eyledükde 

hāvanuñ ħazįnesi tamām ŧopraķ (9) ile dolduķda dört beş parmaķ ŧopraķ döşeyeler ve 

ķalıñ taĥtadan (10) degirmi bir ŧābla yapılup ŧopraġuñ üzerine vażǾ eyleyeler (11) ve 

kenārlarından hāvan kenārlarına degin bir iki parmaķ aralıġı (12) ola ki ol aralıġı ŧopraķ 

ile doldırup ŧomār ile geregi gibi (13) śıķılayalar andan śoñra bir iki ŧobra ŧopraķ vażǾ 

olınup orŧa- (14) -sını açalar taĥta görine ŧopraķ hāvan kenārlarına ŧoġrı (15) yıġıla ki 

sepeti vażǾ eyledükde dibi taĥtaya gelüp ķuśūr müdevver (16) olanı daħı ŧopraġa gelüp 

yumışa gelmeye diyü ķavāǾidüñ taĥrįr (17) olınmış lākin hāvan doldırmaķ faślında 

beyān olınup (18) eşkālinde śaru renk ile gösterildigi gibi ħazįne üzerine vażǾ (19) 

olınan yaśdıķ taǾbįr olınan ŧopraġı düz idüp orŧasını 

[30a] 

(1) çuķur itmeyeler ve sepeti öylece vażǾ eyledükden śoñra eŧrāflarına ŧopraķ (2) 

ķonduķda dibden boş ķalan maĥallerine dolar ve đarb olınduķca geregi gibi (3) śıķışur 

bu vechile daħı münāsib saǾdābādda tecrübe ve tedķįķ olınmışdur ki (4) ħumbara 
                                                                 

324
 “[…]” şekliyle gösterilen yerler sahifenin en kenarında kaldığı için okunamamıştır.  

325
 Bu ibarenin üzerinde bir şekil bulunması gerektiği hâlde bu şekil eserde yer almamaktadır. 
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dānelerinüñ maǾdenleri alçaķ olmaķ taķrįbiyle endāħte olınmaġa başladıġı (5) gibi 

pārelenüp daġılmaġa326 başladı źikr olındıġı gibi yaśdıġı düz tertįb (6) eyledigimüzden 

berü ķaŧǾā dāne pārelenmez oldı bu cihetden bu sepet ħumbaraları (7) daħı endāħte 

olınduķda bu vechile doldırılması münāsibdür andan śoñra sepetüñ (8) hāvan kenārıyla 

boş olan aralıķların ŧopraķ ile doldırup (9) tepeçek ile dāǿiren-mādār geregi gibi her 

semtini hem-vār śıķılaya andan (10) śoñra hāvanı nižāmı üzere sigilleri vażǾ ve nişāne 

uydırılup (11) āteş olına baǾdehu falyaya daħı āteş olınduķda bārūtuñ đarbını evvel (12) 

vażǾ olınan degirmi aġaç ŧābla327 görir sepete ħalel328 gelmeyüp ĥıfž (13) ider zįrā işbu 

sepet şekl-i beyżāvį oldıġında māǾadā śaldırmışdur (14) işbu taĥrįr olınan degirmi 

ŧābla329 ķonmadıġı śūretde iĥtimāldür ki bārūtuñ (15) đarbından pārelenüp ħaŧā vāķiǾ 

olur bu miŝillü ħuśūślarda kemāl-i (16) diķķat ve ihtimām itmek lāzımdur ve işbu sepet 

ħumbaraları ser-ĥadlerde (17) bulınması ehemm-i mühimmedendür zįrā el-Ǿıyāzen 

bi’llāhi teǾālā giçe ĥālinde düşmen (18) metrįs aldıġı mülāĥaža olındıġı gibi sepet 

ħumbarasınuñ bu nevǾinden (19) birisi taĥrįr olınan ķāǾide ile doldırılup mažanne olan 

semte 

[30b]  

(1) atılduķda düşdigi maĥalde daħı inmege başladıġı gibi ŧıpaya geçirilen (2) bārūtlı 

fetįllerden muşammaǾlara āteş teǿŝįr idüp ŧutuşur zemįne (3) indigi gibi meşǾale gibi 

yanup eŧrāfını rūşen eyledükde düşmen (4) Ǿaskeri varise müşāhede olınup ŧop ve tüfeng 

ile ŧard (5) ve baǾįd olınur bu vechile metrįs alamazlar ve işbu sepeti daħı düşmen (6) 

ŧarafından ŧopraķ atmaķla ve sāǿir vechile setr idüp maĥv idemezler (7) zįrā hem yanup 

ve hem pey-der-pey nāmlūlaruñ ķurşunı ve oŧalarda (8) olan el ħumbaraları pārelenüp 

düşmen Ǿaskeri yanına daħı gelmeyüp (9) perįşān olmalarına bāǾiŝ ve bādį olur ve hem 

biri pārelendükde (10) düşmene rahne-i Ǿažįm virür ve hem sepet ħumbarasından aśıl 

murād (11) olan daħı bunlardur ŧarz-ı āħer sepet ħumbarası yapmasınuñ  (12) 

beyānındadur ķuşāķsız muħtaśar330 sepet ħumbarası yapmaķ murād (13) olınduķda 

peştemāl ķadar iki üç ķat yelken bezi içine ķum (14) veyāħūd bıçķı ġubārı ķoyalar ki 

devşirildükde ŧopalaġı hāvana (15) śıġacaķ ķadar ola ol miķdār ķum ķoyup ve bezi 

devşirüp (16) el ħumbaraları ķalınlıġı bir śopa miŝillü müdevver aġacı bezüñ devşirilen 

                                                                 
326

 Metinde “davalmaġa” şeklinde yazılmıştır. 
327

 Metinde “ŧabla” şeklinde yazılmıştır. 
328

 Metinde “ĥalel” şeklinde yazılmıştır. 
329

 Metinde “ŧapla” şeklinde yazılmıştır. 
330

 Metinde “muĥtaśar” şeklinde yazılmıştır. 
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(17) yerinden içine śoķup ip ile muĥkem baġlayalar ki gürz şeklinde (18) bir şey olur a 

 şekli gibi baǾdehu işbu eczāları ķazġanda erideler (19) çam saķızı 3 ķıyye revġan-ı (آ)

ŧoñ 1,5 ķıyye zift 7 ķıyye neft yaġı 0,5 ķıyye şemǾ-i Ǿasel 2 ķıyye 

[31a] 

(1) işbu eczālar ķazġanda eridükde içine ol gürz şeklinde olan ŧop (2) bez baŧırılup 

geregi gibi ķalafāt eyleyeler lākin śap aġacına (3) baġlana maĥallere bulaşdırmayalar 

hemān müdevver gülle gibi olan maĥallerine (4) ķalafāt eyleyeler ve bıçķıdan ĥāśıl olan 

aġaç tozı içine (5) yuvarlayalar ki yapışup geregi gibi taķviyyet bula tamām ķuruyup (6) 

donduķda śapdan baġını çözüp aġacını çıķaralar ve içinden (7) ķumını boşaldalar 

ķalafātuñ ķuvvetiyle müdevver gülle şeklinde ķalup (8) ķalur baǾdehu işbu eczāları daħı 

bir ķazġanda erideler çam saķızı 2 ķıyye (9) ŧoñ yaġı 0,5 ķıyye zift 2 ķıyye neft yaġı 1 

ķıyye kükürd 1 ķıyye güherçile 2 ķıyye saĥķ (10) olmamış bārūt 2 ķıyye şemǾ-i Ǿasel 2 

ķıyye kükürd güherçile ve bārūtdan māǾadāsını (11) ķazġanda eridükde āteşden indirüp 

anları daħı ķarışdıra baǾdehu (12) daħı sıcaķ iken pāçavra331 ve gerek üstübi kettānı el 

ħumbaraları (13) gibi daħı ufaraķ yuvarlaķ olacaķ ķadarını bulamaca śoķup (14) geregi 

gibi emdirüp bir miķdār dondukda ŧıpa eczāsı içinde (15) yuvarlayup ufaķ ufaķ 

yuvarlaķlar yapalar tamām olduķda (16) ķalafāt olınan ķalıbuñ dibine tamām ŧıpaları 

dibe gelmek şarŧıyla (17) üç dāne memlū el ħumbarası vażǾ olınup baǾdehu źikr olınan 

(18) pāçavra332 yuvarlaķlarını tertįb ile el ħumbaralarınuñ üzerine (19) birer birer 

yirleşdireler ve aralıķ ķalan maĥallerine bez kettān 

[31b] 

(1) pārçalarıyla śıķışdıra yarı maĥalle geldükde b (ب) şeklinde gösterilen (2) zebāneli 

ŧıpanuñ aşaġı ucına yüz dirhem miķdārı ŧıpa eczāsı (3) bir bez ŧobra ile baġlana ve eczā 

ŧobrası ķalıbuñ tamām orŧasına (4) rāst ŧıpa ile vażǾ olına ve eŧrāfına vech-i meşrūĥ 

üzere pāçavra333 (5) yuvarlaġı ile ve bez pārçalarıyla ķalıbı geregi gibi śıķı doldıralar (6) 

tamām olduķda ķālıbuñ ķalafāt olmayan yuķarısından bezi (7) devşirüp ŧıpanuñ ķalını 

içerüde ķalmaķ üzere ŧıpanuñ (8) ince334 yerinden bezi baġlayup ziyādesini kesüp atalar 

c (ج) (9) şekli gibi olur baǾdehu ķalafātsız ķalan ŧıpa diblerini daħı (10) ķalafāt eyleyeler 

tamām olduķda d (د) şekli gibi timurdan yapılmış (11) tüfeng nāmlūları dibleri ġāyet 

                                                                 
331

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
332

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
333

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
334

 Sehven “içine” şeklinde yazılmıştır. 
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sivri ve ince ola nāmlūlar (12) ziyāde bārūt ve śıķı ķurşun ile memlū ola ve falyaları 

(13) bir miķdār çuķur ola aġızlanup mercimek ķadar falya çuķurına (14) bārūt çamurı 

yapışdıralar ķuruduķda üzerlerine çirįş (15) ile ufacıķ kāġıdlar yapışdıralar ki falya 

aġızlıġı bozılmaya (16) bu vechile nāmlū tamām olduķda ķalıbuñ ŧaşrasından dāǿiren-

mādār (17) ŧoķmaķ ile ķaķıla ki h (ه) şekli gibi olur v (و)  şekli gibi ķalıbuñ (18) dibine 

rāst bir timur ŧās ķalıbuñ dibine ķalafāt ile yapışdı- (19) -rılup andan śoñra sāyisħāne 

urġanı ile ŧıpadan ħalķa 

[32a] 

 

(1) baġlanup z (ز) şekli gibi tamām olur 

(2) işbu sepet ħumbaraları daħı degirmi ķalın taĥta vażǾıyla (3) hāvana doldırılup atıla 

bārūtuñ đarbından ħalel335 gelmeye bunlar bālāda (4) źikr olınan sepetden yapılması 

āsāndur maŧlūb olan maĥalle daħı doġrı (5) gider beyżāvį şekl olan elbetde bir ŧarafa 

aġup doġrı (6) gitmez 

(7) ŧarz-ı āħer sepet ile yalñız el ħumbaraları tertįb olınmaķ beyānındadur  (8) ibtidā ķalıñ 

yelken bezinden ķum veyāħūd bıçķı tozı ile bundan  

                                                                 
335

 Metinde “ĥalel” şeklinde yazılmıştır. 
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[32b] 

(1) aķdem bālāda şerĥ ve taĥrįr olındıġı minvāl üzere a (آ) şekli gibi (2) aġaç śapa baġlu 

gürz şeklinde yapılduķda bezüñ üzerine bir parmaķ (3) ķalınlıġı dāǿiren-mādār üstübi 

kettān śarup igne iplik ile (4) taķviyyet virüp ĥāżır ola andan śoñra 1 ķıyye beźįr yaġı 1 

ķıyye çam saķızı (5) āteşde eridüp geregi gibi imtizāc eyledükde 532 dirhem zift daħı 

vażǾ (6) olınup ol daħı tamām eriyüp imtizāc eyledükde üç yüz elli (7) altı dirhem 

kiremit otı ķarışdırup bulamaç eyleyeler bu daħı (8) tamām olduķda sıcaķ iken gülle 

şeklinde ĥāżır olan bez ve kettāna (9) işbu bulamacı emdirüp geregi gibi ķalafāt 

eyleyeler tamām olduķda (10) ince keremid otı ki ĥorāsān336 taǾbįr olınandur yuvarlaġı 

keremid (11) otı üzerinde yuvarlayalar ki bulamaca yapışup taķviyyet vire (12) ancaķ 

bezüñ aġaca baġlanan maĥalli ki ip baġ altıdur ol maĥallere (13) bulamaçdan 

bulaşdırmayalar ipden aşaġı gülle şeklinde olana (14) bulaşdırup ķalafāt ideler bu 

vechile tamām olduķda geregi gibi (15) ķurıyup ŧoñduķda aġacuñ baġlarını çözüp 

çıķaralar (16) ve içinde olan ķum veyāħūd tozı boşaldalar bulamacuñ (17) taķviyyeti ile 

yuvarlaķ gülle şeklinde ķālıb ķalur baǾdehu el (18) ħumbaralarınuñ ŧıpaları ikişer 

parmaķ ķadar ķıśśa ola ve eczāsı (19) gevşek dolmış ola bu vechile el ħumbaraları 

doldırup 

[33a] 

(1) ve ŧıpalarınuñ aġızları diķķatlice ķazınup muĥkem saĥķ olınmış (2) bārūtı śu ile 

taħmįr idüp ŧıpalaruñ aġızlarına eczāsı (3) üzerine śuluca śuluca ol bārūt çamurından 

yapışdırup (4) ķurıdalar andan śoñra şeklüñ içine aldıġı ķadar memlū el ħumbara- (5) -

larını perdāħlı337 saĥķ olınmamış bārūt ile maħlūŧ doldıralar (6) ve geregi gibi 

silkeleyüp bārūt śıķışduķca boş olan yerleri (7) bārūt ile śıķılana gevşek ķalmaya 

baǾdehu b (ب) şekli gibi zebāneli (8) memlū ŧıpanuñ ķalıñ yeri içerüde ķalmaķ üzere 

ķālıbuñ bulamaç (9) bulaşmayan bezini düşirüp ŧıpanuñ ince maĥallinden baġlayalar 

(10) c (ج) şekli gibi olur andan śoñra ŧıpanuñ üzerinde baġlanan ve sāǿir (11) ķalafātsız 

ķalan maĥallerine daħı ķoyuca bulamaç ile ķalafāt olınup (12) ĥorāsān ile taķviyyet 

virile tamām doñ[duķ]dan śoñra ŧaşradan dibine (13) d (د) şekli gibi bir timur 

müfaķķarca degirmi ŧās bulamaç ile yapışdırıla (14) baǾdehu ŧıpanuñ ince olup ŧaşrada 

ķalan maĥallinden başlanup urġan (15) ile dökme gibi uralar tamām olduķda yine 

                                                                 
336

 Metinde “ĥoresān” şeklinde yazılmıştır. 
337

 Metinde “perdaħlı” şeklinde yazılmıştır. 
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bulamaçla ķalafāt olınup (16) ĥorāsān338 içinde yuvarlayalar h (ه) şekli gibi tamām olur 

eşkāl bu daħı (17) hāvana vażǾ olınup atılduķda bundan aķdem sepet ħumbaraları 

atılması (18) faślında taĥrįr olındıġı minvāl üzere hāvanuñ ħazįnesi dolduķda (19) 

üzerine ķalınca degirmi taĥta ŧābla üzerine vażǾ olınup eŧrāfı 

[33b] 

 

(1) ŧopraķ ile śıķışdırıla ki đarbı taĥta ŧābla görüp żarar gelmeye (2) ve hāvanuñ menzili 

ķırķ beş derece ile uydırılup atıla işbu tertįb (3) düşmen Ǿaskerinüñ gerek süvārįsi ve 

gerek piyādesi alaylarına atılup (4) tamām üzerlerine indükde ŧıpası dögindigi gibi 

içerüde olan (5) bārūt ŧutışup pārelenür ve tertįb olınan memlū el ħumbaralarınuñ (6) 

daħı ŧıpaları bārūtuñ āteşinden ŧutuşup eŧrāfa ŧaġılur (7) ve ŧıpaları ķıśśa oldıġından her 

biri der-Ǿaķab āteş alup pārelenür (8) düşmene Ǿažįm rahne virür 

(9) işbu taĥrįr olınan ħarķ ve tertįb yalñız tüfeng nāmlūlarıyla tertįb  (10) olınma 

beyānındadur vech-i meşrūĥ üzere bulamaç ile ķalafāt olınan 

[34a] 

(1) ķalup ĥāżır olduķda boyları dörder parmaķ ħām timurdan (2) yapılmış tüfeng 

nāmlūları geregi gibi ziyādece bārūt ve ķurşun (3) ile ġāyet śıķı doldıralar ve źikr olınan 

                                                                 
338

 Metinde “ĥorasān” şeklinde yazılmıştır. 
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nāmlūlaruñ falyaları (4) mercimek miķdārı çanaķ ħazįneli çuķurcaķ ola falya deligine 

(5) śıķı śıķı ŧıpa eczāsı ile aġızlayalar ve ŧıpa eczāsını śu ile (6) taħmįr339 idüp źikr 

olınan falya çuķurına noĥūd miķdārı eczā (7) çamurından yapışdıralar ve ķurıdalar 

andan śoñra ķalıbuñ içine (8) aġızına degin aldıġı miķdār bir ķat nāmlū ve bir ķat saĥķ 

olınmamış (9) dānelü bārūt ile doldıralar ve aġızına berāber geldükde silkeleyüp (10) 

geregi gibi śıķışdıralar ve zebāneli ŧıpayı ķoyup ķalıbuñ ķalafātsız (11) ķalan bezi 

düşirilüp ŧıpa ince maĥallinden baġlayalar baǾdehu ķalafātsız (12) ķalan maĥalleri daħı 

ķalafātlanup tamām ŧoñduķda bulamaç ile dibine (13) timur ŧās yapışdırılduķdan śoñra 

üzerine urġan ile dikme gibi (14) öreler ve örgilerüñ daħı üzeri ķalafāt olınup ħorāsān340 

(15) ġubārı içinde yuvarlaya tamām ķurıyup ĥıfž olına ħumbara (16) hāvanı ile atılmaķ 

iķtiżā eyledükde bu daħı ķalınca degirmi taĥta ŧābla (17) ile atılur tamām indigi maĥalde 

ŧıpası doķundıġı341 gibi içinde (18) olan bārūt ŧutışup pārelenür ve içinde olan yüz elli 

(19) ve iki yüz miķdārı tüfeng nāmlūlarını eŧrāfa daġıdur ve falya 

[34b] 

 

                                                                 
339

 Metinde “taĥmįr” şeklinde yazılmıştır. 
340

 Metinde “ĥorasān” şeklinde yazılmıştır. 
341

 Metinde “döğündiği” şeklinde yazılmıştır. 



279 

 

(1) çuķurlarına olan eczā çamurları düşecegi maĥale gidince (2) fısır fısır yanup 

birdenbire āteş almazlar falyaya eczā ķonmasınuñ (3) luŧfı bunuñ içündür bu vechile 

eŧrāfa daġılup düşdüklerinde (4) der-Ǿaķab eczāları yanup falyadan içerü āteş teǿŝįr ider 

yüz (5) elli iki yüz miķdārı đarblı ve şedįd ķurşunları her ŧarafa atılur (6) ve düşmen 

alayına Ǿažįm perįşānlıķ virüp çoķ iş görür (7) Ǿacāyib şeydür ħumbara hāvanı ile beş on 

el ħumbaralarını (8) ve śalķım atmaķ beyānındadur ibtidā hāvana göre ġāyet ķalınca (9) 

taĥtadan endāħte olınacaķ hāvana göre bir degirmi taĥta ŧābla (10) yapılup 

kenārlarından dāǿiren-mādār burġı ile delüp aġaç çiviler (11) ķaķup sepet çubuķlarıyla 

uralar ki memlū el ħumbaralarını źikr (12) olınan degirmi taĥtanuñ üzerine ŧıpaları 

yuķarı tertįb idüp (13) aralıķlarına ŧopraķ śıķılayalar ki geregi gibi taķviyyet ve rābıŧa 

(14) ĥāśıl ola ve ħumbara ŧıpalarına penbe ipliginden yapılmış bārūtlı (15) fetilleri śarıla 

andan śoñra hāvan doldırılup ħazįnesi ŧopraķ (16) ile śıķılanduķdan śoñra ħazįnenüñ 

üzerine bir ķarış miķdārı (17) ŧopraķ döşeyüp degirmi taĥta ile tertįb olınmış el 

ħumbaralarını (18) tamām orŧaya vażǾ ideler ki kenārlarınuñ hāvan kenārına boş (19) 

ķalan aralıġı hem-vār ķala andan śoñra aralıġına bir ŧobra ŧopraķ (20) nāmlū resmidür 

(21) ŧıpası resmidür 

[35a] 
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(1) döküp tepecek ile geregi gibi hem-vār śıķılana ve el ħumbaralaruñ (2) daħı aralıķları 

ŧopraķ ile ŧıpalarına berāber śıķılanup baǾdehu (3) hāvanı nişāna teveccüh itdirüp 

sigilleri vażǾ olına ve ķırķ beş (4) derece ile hāvana menzil virildükden śoñra ŧıpalaruñ 

aġızları (5) ķazınup birer miķdār ŧıpa eczāsı ķoyalar andan śoñra ŧıpalaruñ (6) aġızlarına 

bir bārūtlı fetil dolaşdıralar atılmaķ murād olınduķda ibtidā (7) fetiller āteş olınup ŧıpalar 

ŧutışduķda falyaya āteş virile (8) bu vechile ihtimām olınduķda dāneler śaçma misāli ŧop 

(9) gidüp eyü olur  

(10) şekl-i peşrev ve śalķım el ħumbaraları ne vechile ķondıġını gösterür  

(11) bu daħı yalñız peşrev taĥta üzerine  ŧıpaları yuķaruya el ħumbaraları ne vechile 

ķonur ve śıķılmamış ŧopraķ üzerine eczā ne vechile ķondıġı gösterür eczā noķŧalar 

olacaķdur 

(12) şekl-i degirmi taĥtaya  dizilüp ve ŧıpaları 

(13) ŧarz-ı āħer śalķım atılmasınuñ beyānındadur  hāvana göre (14) ġāyet ķalıñ taĥtadan 

bir degirmi peşrev yapıla hāvanuñ kenārlarına (15) ikişer parmaķ boş ķala śıķı olmaya 

hāvanuñ ħazįnesi (16) ŧopraķ ile geregi gibi śıķılayup tamām dolduķda ħazįnenüñ 

üzerine (17) üç dört parmaķ döşeme ŧopraķ peşrevi vażǾ idüp eŧrāfını 

[35b] 

(1) hāvan kenārıyla boş ķalan maĥallinden ve birer miķdār taĥta üzerinden (2) geregi 

gibi ŧopraķ ile śıķışdıralar ve eŧrāfını daħı hem-vār (3) śıķışdıralar ve peşrevin üzerine 

üç dört parmaķ miķdārı (4) ŧopraķ ķoyup ķaç dāne śalķım murād olınur ise el 

ħumbaralarını (5) dibleri taĥtaya degerek ŧopraġa gömüp ŧıpa cümle bir yire getürerek342 

(6) nižām ile vażǾ olınduķdan śoñra eŧrāfına ŧopraķ ķoyup geregi gibi (7) śıķışdıra 

tamām ŧıpalara berāber ŧopraķ śıķışduķda ŧıpa aralarını (8) daħı bir ince ķazıķ ile geregi 

gibi śıķışdıralar ki aralıķ ķalmaya (9) ŧıpalar ve ŧopraķ düz ola baǾdehu hāvanı maĥall-i 

nişāna teveccüh (10) itdirüp sigilleri vażǾ ve terāzü ile tamām kerterizi nižām (11) 

virildükden śoñra āteş olınacaġı vaķt ŧıpaların aġızlarını (12) ķazıyup eczāları nümāyān 

olduķda bir miķdār üzerlerine eczā (13) ile aġızlayalar ki āteş olınduķda cümle ŧıpalar 

birden āteş ala (14) baǾdehu falyaya āteş olınur ve śalķım atılan hāvan ķırķ beş 

dereceden atılması münāsibdür 

(15) ħumbara hāvanı ile atılan fūçı tertįbinüñ ķāǾidesi beyān olınur  
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 Metinde “getürirerek” şeklinde yazılmıştır. 
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[36a] 

 

(1) ibtidā kebįr ħumbara hāvanınuñ ħazįnesi üzerine śıġacaķ ķadar bir ķāǾide (2) vārul 

şeklinde bir fūçı yapıla ve muĥkem timur çenberler ile taķviyyet (3) vireler baǾdehu 

memlū el ħumbaraları ve aġızlıķları eczālu memlū tüfeng (4) nāmlūları maħlūŧ fuçı 

içine tertįb ve bir ķat saĥķ olmamış (5) dānelü bārūt vażǾ olınup aralıķları bārūt ile 

śıķışa (6) ve tamām343 orŧa yerine on dört çapında bir memlū ħumbara (7) dānesi vażǾ 

olına ancaķ gerek işbu ħumbaranuñ ve gerek el (8) ħumbaralarınuñ ŧıpaları ikişer 

parmaķ ķıśa ola ve hem eczāları (9) gevşek dolmış ola bu vechile tamām fūçı dolduķda 

bir ķalınca (10) taĥtadan fūçıya degirmi ķapaķ olına lākin taĥta orŧa yerinde ŧıpanuñ 

(11) zebānesi geçecek ķadar deligi ola ki ŧıpanuñ içine zebānesi (12) delikden geçirilüp 

                                                                 
343

 Bu “tamām” kelimesinden sonra sehven “yerine” yazılmış, bilahare üstü çizilmek suretiyle ip tal 

edilmiştir. 
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ŧıpanuñ ķalıñ maĥalli fuçınuñ içine girmek (13) üzere ķapaķ vażǾ olınup üzerine urġan 

ile dökme gibi (14) śıķıça örile ve tamām örildükde revġan-ı ŧoñlı zift ile ķalafāt (15) 

eyleyeler hāvan ile atılmaķ iķtiżā eyledükde bu daħı degirmi ķalınca (16) taĥta ŧābla ile 

hāvan vażǾ olına ki đarbdan pārelenmeye  

(17) zebāneli ŧıpa resmi 

(18) dolmış ve örilmiş fūçı resmidür 

(19) fūçınuñ resmidür 

[36b] 

(1) ħumbara hāvanı ile moloz ŧaş atılmaķ beyān olınur  (2) hāvanı ķāǾide üzerine ziyādece 

bārūt ile doldırılup (3) ħazįnesi tamām ŧopraķ ile śıķılanduķdan śoñra ħazįnenüñ üzerine 

(4) iki üç parmaķ ŧopraķ döşeyüp bir yaśśıca ŧomār ile geregi (5) gibi ŧopraġı śıķılayalar 

eger bālāda şekl olındıġı gibi maħśūś (6) hāvanı var ise yaśdıķ içün hāvanda maħśūś344 

gedik (7) ol gedik ŧopraķ ile śıķılana andan śoñra mümkin mertebe bir yaśśı (8) büyücek 

ŧaş ŧopraġuñ üzerine vażǾ idüp eŧrāfından (9) hāvan kenārlarına varınca iki üç parmaķ 

miķdārı boş (10) ķalan maĥalleri dāǿiren-mādār geregi gibi ŧopraķ ile hem-vār śıķılana 

(11) andan śoñra bir miķdār ufaķ moloz ķonup eŧrāfı ŧopraķ ile (12) śıķılana yine bir 

miķdār moloz daħı orŧaya istif olınup (13) eŧrāfına ŧopraķ vażǾ olına ve geregi gibi 

śıķılana bu vechile tamām (14) olduķda atılacaķ semte hāvanı ķāǾide üzere uydırup (15) 

āteş olına işbu moloz yaķın maĥalle istiǾmāl olınur ki düşmen (16) Ǿaskeri taķarrüb ĥāśıl 

eyledükde iķtiżā ider ve nefǾį Ǿažįmdür (17) zįrā moloz hevāya çıķup düşmen 

Ǿaskerinüñ üzerine yaġmur (18) gibi nāzil olup düşmene rahne-i Ǿažįm virer uzaķ 

menzile (19) ŧop ile ħumbara atmasınuñ ķāǾidesi b eyānındadur  

[37a] 

(1) işbu Ǿamel ufaķ ħumbara dāneleriyle mümkin olur uyġunca ŧop (2) olmalıdur ki 

ĥarbįce ŧopuñ içine girmek mümkin ola ibtidā (3) ŧopuñ çapına rāst dört beş parmaķ 

ķalınca bir degirmi aġaç (4) tekerlek gibi āyįne yapılur a (آ) şekli gibi ki orŧasından bir 

deligi (5) ola ve bir ŧarafınuñ deligi ħumbara dānesinüñ boġazı rāst (6) śıġacaķ miķdār 

vāsiǾ oyulup ķuśūr deligi śıķıca (7) girmek vechiyle ĥāżır olduķda ħumbaranuñ boġazı 

vāsiǾce (8) oyulmış semtine rāst ve ŧıpası delige śıķıca girüp (9) bu vechile źikr olınan 

tekerlek ħumbara geçdükde tekerlegüñ degirmi (10) kenārlarıyla ħumbaranuñ üzerine 

                                                                 
344

 Metinde “maĥśūś” şeklinde yazılıyor. 
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pāçavralar345 veyāħūd üstübi kettān (11) śaralar ki palasturpa maķāmında ola ve 

daġılmamaķ içün (12) üzerini ince sįcim ile öreler atılmaķ iķtiżā eyledükde tekerlegüñ 

(13) yüzinden ŧıpanuñ başına varınca boş ķalan deligi saĥķ olmış (14) bārūt śıķılayalar 

ki ŧopa bārūt ķonduķda źikr olınan (15) tekerlek daħı ŧopa śıķıça vażǾ olınup ŧomār ile 

bārūtuñ (16) üzerine indirildükde tekerlegüñ bārūtlı deligi ŧopuñ (17) bārūtına vara 

andan śoñra bir miķdār ŧomār uralar ki ħumbaranuñ (18) eŧrāfında olan kettān yapılup 

śıķışur tamām olup atılduķda (19) bārūtuñ āteşinden tekerlek deliginde olan bārūt 

ŧutışup 

[37b] 

 

(1) ŧıpası āteş alur ve ŧopuñ başı daħı terāzü ile on (2) veyāħūd on beş derece yuķarı 

ķaldırılup menzil virile (3) ki dāne pertābdan346 gidüp menzil-i baǾįdeye gider 

(4) elif (آ) 

(5) üstübülenmişi 

(6) tamām örilmişi 

  

                                                                 
345

 Metinde “paçāvrālar” şeklinde yazılmıştır. 
346

 Metinde “perdābdan” şeklinde yazılmıştır.  
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[38a]347 

 

[38b] 

(1) nevǾ-i āħer ŧop bir ķāǾide palasturpa ile doldırılup (2) ŧomārı urılduķdan śoñra 

ħumbara dānesinüñ ŧıpasına penbe (3) ipliginden yapılmış ŧopuñ boyı ķadar bir iki ķat 

bārūtlı (4) fetil baġlayup baǾdehu ħumbara dānesi bir ince śırıķ ile palasturpa- (5) -nuñ 

üzerine indireler bārūtlı fetil ŧopuñ aġzından güverteye atılmaķ (6) iķtiżā eyledükde 

ibtidā fetil āteş olına der-Ǿaķab ŧıpaya varır (7) ŧıpa daħı ŧutışdıġı fehm olındıġı gibi 

falyaya daħı āteş olına (8) pāçavra3 4 8  yapmasınuñ ķāǾidesi beyānındadur bālāda (9) źikr 

olındıġı minvāl üzere birķaç ķat bezden ķum ile aġaç (10) śapa baġlanup ve kettānlanup 

zift 1 ķıyye çam saķızı 0,5 ķıyye revġan-ı ŧoñ 0,5 ķıyye (11) şemǾ-i Ǿasel 1 ķıyye işbu 

eczāları ķazġanda eridüp ķalıbı ķalafāt (12) eyleyeler ve bıçķı ile aġaçdan ĥāśıl olan 

toza yuvarlanup (13) ķurıdalar baǾdehu beźįr yaġı 1,5 ķıyye terementi 1,5 ķıyye ķaŧrān 3 

ķıyye zift 3 ķıyye (14) kükürd 2 ķıyye çam saķızı 2 ķıyye şemǾ-i Ǿasel 2 ķıyye saĥķ 

olmamış bārūt 1 ķıyye (15) neft yaġı 1 ķıyye kāfūr 100 dirhem źikr olınan eczāları 

ķazġanda erideler (16) baǾdehu kükürd ve bārūtı daħı içine ķarışdıralar ve kāfūri (17) 

daħı vażǾ idüp ķarışdıralar lākin kāfūruñ saĥķı dibek (18) ile mümkin degüldür bir kāse 

                                                                 
347

 Bu sayfada sadece şekil vardır. 
348

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
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içine vażǾ olına ve üzerine gelince (19) ķral śuyı taǾbįr olınan keskin rūĥ vażǾ olına 

böylece  

[39a] 

(1) bir giçe devr ķral śuyı maĥv olup uçar lākin kāfūri un gibi (2) ince ġubār ider her 

ķanġı terkįbe kāfūr vażǾ olınacaķ ise (3) böyle itmege muĥtāçdur ve işbu kāfūruñ 

fāǿidesi çoķdur āteş (4) ve Ǿalevine şiddet ve ķuvvet ĥāśıl eylediginden māǾadā kāfūrsız 

(5) terkįb yarım sāǾat ķadar dayanup yanması mümtedd olsa kāfūr (6) olan terkįb bir 

sāǾat ve daħı ziyāde mümtedd olmasına sebeb (7) olmış olur ve bu vechile kāfūr ġubārı 

daħı ķarışdırılup (8) andan śoñra pārça pārça üstübi kettānları ve bezleri baŧırup (9) 

muşammaǾ eyleyeler ve bıçķı tozına atup pāçavraların349 nemini (10) alalar bunlar daħı 

ĥāżır olduķda bir zebāneli ŧıpanuñ aşaġı (11) ucına balmumı ile yapılmış bir muşammaǾ 

ŧobra ile taħmįnen350 (12) elli dirhem miķdārı ŧıpa eczāsı baġlayalar ħarķuñ içine (13) 

źikr olınan eczālu pāçavraları351 śıķı śıķı doldıralar ve baǾżen (14) aralıķlarına fındıķ 

miķdārı kükürd pārçaları vażǾ eyleyeler (15) nıśfına yaķın geldükde ŧıpalı ŧobrayı daħı 

ķoyalar ki ŧıpanuñ (16) zebānesi ķālıbuñ aġzına rāst gelsün andan śoñra ŧobra (17) ve 

ŧıpanuñ eŧrāflarını geregi gibi śıķı śıķı pāçavralar352 ile (18) tā ķālıbuñ aġzına berāber 

doldıralar tamām olduķda ħarķuñ ķalafātsız (19) ķalan bezini düşirüp ŧıpanuñ ince 

yerine baġlayalar ve ziyāde 

[39b] 

(1) ķalın bezleri kesüp atalar ve ķalafātsız olan maĥallerini daħı ziftleyüp (2) tamām 

olduķda ŧıpadan başlayup urġan ile öreler atılmaķ iķtiżā (3) eyledükde bunı daħı ķalınca 

degirmi taĥta ŧābla ile atalar ki đarbdan (4) pārelenmeye işbu pāçavra353 ser-ĥadd-i 

islāmiyyelerde bulınması lazımdur (5) zįrā düşmen žuhūrında giçe ķarañluġında gelüp 

metrįs alacaķları (6) vaķt mülāĥaža olındıġı gibi hāvan ile şübhe olınan semte (7) bir 

dānesi atılur tamām yire indigi gibi ŧıpası döginüp (8) ŧobra içinde olan eczā ŧutışur ve 

pāçavralar354 daħı Ǿalevlenüp (9) şuǾlesi eŧrāfı rūşen ider düşmen gelmiş ise müşāhede 

(10) olınur ķalǾanuñ ŧābyalarından tüfeng endāzlar ķurşun ile (11) ve ŧop atmaġıla 

                                                                 
349

 Metinde “paçāvrāların” şeklinde yazılmıştır. 
350

 Metinde “taĥmįnen” şeklinde yazılmıştır. 
351

 Metinde “paçāvrāları” şeklinde yazılmıştır. 
352

 Metinde “paçāvrālar” şeklinde yazılmıştır. 
353

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
354

 Metinde “paçāvrālar” şeklinde yazılmıştır. 
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düşmeni metrįs almaķdan [menǾ ider işbu]355 taķdįrce (12) düşmenüñ śıġınacaķ metrįsi 

olmadıġından müteferriķ perįşān (13) olurlar ser-ĥadlere ġāyet lāzımlu oldıġından 

māǾadā düşmen (14) ķılāǾından daħı tażyįķ-i düşmen içün metrįsler alınup muĥāśara 

(15) olınan ķalǾalardan daħı eger derūnında aĥşābdan yapılmış ebniyye (16) ve büyūtı 

olup iĥrāķı mülāĥaža olınan maĥallere daħı ŧaraf (17) ŧaraf metrįslerden birķaç yüz 

pāçavra356 ķalǾaya endāħte olınsa (18) elbetde bir ŧarafdan ŧutışup muĥteriķ olacaġı 

muĥaķķaķdur (19) zįrā birķaç maĥalden ŧaraf ŧaraf bilā-fāśıla endāħte olındıġı gibi  

[40a] 

 

(1) düşmen şaşırup menǾ ve defǾe ķādir olmazlar ve hem çoķ endāħte (2) olındıġı ĥālde 

baǾżılarını göremezler bu vechile ķalǾa muĥāśaralarında (3) daħı lāzımlu āletdür 

(4) a (آ) […]357 eczā ŧobrası gösterildigi gibi orta yerine gelüp (5) eŧrāflarına ve altlarına 

baġlu pāçav[ralar bu śıķı śıķı vażǾ olınması (6) şeklidür] 358 b (ب) [şekli]359 tamām olmış 

pāçavra[nuñ]360 üzeri urġan ile dökme (7) gibi örildiginüñ şeklidür c (ج) şekli zebāneli 

ŧıpaya baġlanan eczā (8) ŧobrasınuñ şeklidür nevǾ-i āħer pāçavra3 6 1  yapmasınuñ ķāǾidesi 

(9) beyān olınur ibtidā hāvanuñ çapınuñ ķutrı miķdārı iki Ǿaded (10) aġaçdan ŧıpalar 

yapılup eczā ile doldıralar andan śoñra bir ŧobranuñ (11) içine yüz dirhem miķdārı ŧıpa 

                                                                 
355

 Köşeli parantez içinde gösterilen ibare metinde silik vaziyettedir. 
356

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
357

 Buradaki ibare silik vaziyette olduğundan okunamamıştır. 
358

 Köşeli parantez içinde gösterilen ibare metinde silik vaziyettedir. 
359

 Köşeli parantez içinde gösterilen ibare metinde silik vaziyettedir. 
360

 Köşeli parantez içinde gösterilen ibare metinde silik vaziyettedir. 
361

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
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eczāsı ķoyup şekilde gösterildigi (12) gibi ŧıpaları eczā ŧobrasınuñ içine geçirüp ĥac-vārį 

baġlayalar ki (13) eczā ŧobrası tamām ŧıpalaruñ orŧalarına gele ve ŧıpalaruñ ŧobrada (14) 

eczā içine gelecek vasaŧlarınuñ ikişer ŧaraflarından aġaçları (15) yon(t)ılup362 eczāları 

bürine ve ŧobra ile uçlarınuñ vasaŧlarına daħı  

[40b] 

(1) eczālarına rāst delikler delinüp penbe ipligi ile yapılmış bārūtlı (2) fetiller geçüreler 

andan śoñra beźįr yaġı 2 ķıyye terementi 2 ķıyye ķaŧrān 2 ķıyye zift 2 ķıyye (3) bunları 

ķazġanda eridüp pāçavraları363 ve gerek üstübi içine baŧırup (4) geregi gibi emdirüp 

muşammaǾ gibi ideler andan bıçķı tozına buraġalar bunlar (5) daħı ĥāżır olduķda 

ŧıpalaruñ orŧasında olan eczā ŧobrasınuñ (6) eŧrāflarına işbu baġlu pāçavraları364 dāǿiren-

mādār yuvarlaķ şeklinde (7) olmaķ vechiyle śarup ve aralıķlarına baǾżen aġaç 

yonġacıķları365 (8) ve fındıķ ķadar kükürd pārçacıķları366 daħı ķoyalar ve üzerini ince 

(9) sicim ile śıķı śıķı śaralar bu vechile bir ķat pāçavra367 ve bir ķat (10) sicim śarıla tā 

ŧıpalaruñ uçları ikişer parmaķ ķalınca pāçavra368 (11) tertįb iderek ve sicim ile gülle 

şeklinde ķavįce śararaķ (12) tamām olduķda yuvarlaġı ŧıpa eczāsı içine yuvarlayalar ki 

(13) pāçavraların369 dāǿiren-mādār üzerlerinden eczā geregi gibi yapışup (14) taķviyyet 

bula andan śoñra bir ķalınca bezden gömlek yapılup (15) işbu yuvarlaġuñ üzerine 

geçüreler andan śoñra üzerini (16) urġan ile örüp tamām olduķda örgülerin üzeri daħı 

(17) zift ile ķalafāt olına 

 

  

                                                                 
362

 Metinde “yonılup” şeklinde yazılmıştır. 
363

 Metinde “paçāvrāları” şeklinde yazılmıştır. 
364

 Metinde “paçāvrāları” şeklinde yazılmıştır. 
365

 Metinde “yonķacıķları” şeklinde yazılmıştır. 
366

 Metinde “parçacıķları” şeklinde yazılmıştır. 
367

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
368

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
369

 Metinde “paçāvrāların” şeklinde yazılmıştır. 
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[41a] 

(1) a (آ) şekli ŧıpalara eczā ŧobrasınuñ vażǾ ve bārūtlı fetiller ve sāǿir (2) pāçavralaruñ370 

tertįbi şeklidür b (ب) şekli tamām olup örilmiş (3) pāçavranuñ371 resmidür c (ج) şekli 

ŧıpalaruñ resmidür bu daħı ħumbara (4) hāvanı ile atılduķda degirmi taĥta ŧābla ile atılur 

(5) ŧarz-ı āħer pāçavra3 7 2  yapmasınuñ ķāǾidesi beyānındadur (6) çam saķızı 2 ķıyye zift 1 

ķıyye revġan-ı ŧoñ 0,5 ķıyye işbu eczāları bir ķazġanda (7) erideler baǾdehu āteşden 

indirüp kükürd 3 ķıyye güherçile 1 ķıyyeq bunları (8) daħı ķarışdırup ve bir vaķıyye 

miķdārı daħı saĥķ olmamış dānelü (9) bārūt daħı ķarışdıralar andan śoñra beş altı 

parmaķ boyında (10) ince maśura ķalemler ĥāżır ideler baǾdehu ķazġanda olan (11) 

bulamacuñ hażm373 idecegi miķdār üstübi kettān ķazġana baŧırılup (12) tamām emdükde 

el ħumbaraları ķadar yuvarlaķ olacaķ kettānı (13) bir maśura ķalem tamām orŧasından 

geçmiş ola kettānı yuvarlaķ (14) şeklinde śıķalar bu vechile yuvarlaķlar ĥāżır 

olduķlarında bir kebįrce (15) ŧıpa bir iki maĥallinden burġı ile delinüp bārūtlı fetiller 

geçirile (16) andan śoñra ŧıpanuñ aşaġı ucına bir muşammaǾ ŧobra ile yüz dirhem (17) 

miķdārı ŧıpa eczāsı baġlayup ĥāżır olan yuvarlaķların (18) maśuralarından frengį sicim 

geçirüp eczā ŧobrasınuñ eŧrāflarına (19) müdevver gülle şeklinde olmaķ üzere 

yuvarlaķları baġlayup 

[41b] 

(1) ve üzerlerinden frengį sicim ile śıķı śıķı baġlaya ve yuvarlaķlaruñ aralıķ (2) ķalan 

maĥallerine sāde kettān śıķışdırup geregi gibi rābıŧa vireler tamām (3) olacaġı vaķt 

kenārlarına dört beş dāne memlū el ħumbaralarını (4) ŧıpaları iç ŧarafına vażǾ olınup 

kettān ve sicim ile rābıŧa virdükden (5) śoñra bir ķalınca bezden gömlek diküp üzerine 

geçüreler andan śoñra (6) urġan ile öreler ve tamām olduķda revġan-ı ŧoñlı zift ile (7) 

ķalafāt eyleyeler bu miŝillü örgi urġanlarınuñ muķaddem bükimi (8) açılup śābūn ile 

urġanları śābūnlayalar 

                                                                 
370

 Metinde “paçāvrālaruñ” şeklinde yazılmıştır. 
371

 Metinde “paçāvrānuñ” şeklinde yazılmıştır. 
372

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
373

 Metinde “hažm” şeklinde yazılmıştır. 
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(9) a (آ) şekli yuvarlaķlarınuñ ve ŧıpa ile eczā ŧobrası ve fetiller (10) vażǾınun resmidür b 

 şekli tamām olup örildigi resmidür (11) ŧıpaya vażǾ olınan bārūtlı fetilleri ibtidā (ب)

śulıca çirįş (12) veyāħūd zamķ śuyıla saĥķ olınmış bārūtı taħmįr374 idüp (13) penbe 

ipliklerini nemlendirüp bārūt tozına yuvarlayalar (14) ŧarz-ı āħer pāçavra3 7 5  yapmasınuñ 

ķāǾidesi beyānındadur  

[42a] 

(1) reçine 1 ķıyye kükürd 3 ķıyye güherçile 1 ķıyye işbu eczāları bir ķazġanda eridüp (2) 

saĥķ olmamış bārūt 1 ķıyye revġan-ı neft 1 ķıyye ve bunları daħı ķarışdıra (3) baǾdehu 

hażm376 idecegi miķdār üstübi kettān ķoyalar tamām ama muşammaǾ (4) gibi ola andan 

evvel üstübi el ħumbaraları ķadar yuvarlaķ ŧoplar (5) yapalar ve ķuruyup taķviyyet bula 

tįz elden şuǿle içün ħumbara hāvanı (6) ile pāçavra377 atılmaķ iķtiżā eyledükde bir 

kebįrce uzun ŧıpanuñ (7) ucına bir ŧobra ile bir miķdār ŧıpa eczāsı ķoyup baġlayup (8) 

eczā ŧobra orŧaya gelüp eŧrāfına işbu yuvarlaķları degirmi (9) gülle şeklinde olmaķ üzere 

nižāmıyla vażǾ ve yuvarlaķların baǾżen (10) aralıķ ķalan maĥallerini zift parçalarıyla 

śıķışdıra ve bir yerde (11) durması içün frengį sicim ile śararaķ ŧaşrası kenārlarına (12) 

gelecek yerlerine beş altı ķadar el ħumbaraları daħı vażǾ olına ve frengį (13) sicim ile 

śara ki daġılmaya gülle şeklinde dura andan bir ķalın (14) bez daħı birķaç ķat śarup 

üzerini ķalınca frengį sicim (15) ile ŧıpadan başlayup öreler andan bir miķdār zift ve 

revġan-ı (16) ŧoñ eridüp ķalafāt eyleyeler bu daħı sepet ħumbarası gibi (17) degirmi 

taĥta peşrev ile atıla zįrā peşrevsiz atılsa hāvan (18) atılduķda đarbe taĥammül etmeyüp 

pārelenür ve buña daħı ibtidā üstübi (19) kettānı muşammaǾ idüp yuvarlaķ yapılduķda 

orŧalarına birer ince  

                                                                 
374

 Metinde “taĥmįr” şeklinde yazılmıştır. 
375

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
376

 Metinde “hažm” şeklinde yazılmıştır. 
377

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
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[42b] 

(1) ķamış vażǾ olınması münāsib olur zįrā śoñra eczā ŧobrasınuñ (2) eŧrāfına nižām ile 

rabŧ itmege orŧaları ķamışdan delik (3) olmaġa sicime dizilüp rābıŧa virmege āsān olur 

(4) işbu şekilde orŧada śarı ŧıpa ile (5) eczā ŧobrasıdur ve ķırmızı ħalķalar üstübiden (6) 

yapılan ŧoplardur ve siyāh ile yapılan el (7) ħumbaraları dāneleridür memlū ve ŧoplu (8) 

olup ne vechile vażǾ olındıġınuñ resmidür 

(9) işbu şekl pāçavranuñ378 tamām olup (10) örüldigi resmidür  

(11) ŧarz-ı āħer pāçavra3 7 9  yapmasınuñ ķāǾidesi beyānındadur (12) bārūt 5 ķıyye 

güherçile 8 ķıyye kükürd 10 ķıyye kömür 12 ķıyye tırāş-ı servį 12 ķıyye Ǿırāķ-ı ħāliśe 1 

ķıyye (13) işbu eczālar başķa başķa geregi gibi saĥķ olınduķdan śoñra (14) vezn olınup 

geregi gibi ķarışdıra ve terementi ve neft yaġına (15) geregi gibi alışdıra üstübi kettāna 

alışdıralar ve kettānı bu eczā içine  

[43a] 

(1) yuvarlayalar ki eczā geregi gibi kettāna yapışa pāçavra380 işbu kettāndan (2) tertįb 

olınur ve bālāda meźkūr olan vechile ķalın bezden ŧobra içine (3) vażǾ olınup ve üzeri 

urġan ile örile atılmaķ iķtiżā eyledükde (4) peşrev ķalınca taĥta ŧābla ile atılur nevǾ-i 

āħer ŧop ile śaġįr (5) pāçavra3 8 1  yapma ve atmasınuñ tertįbi beyānındadur śaġįr ħumbara 

hāvan- (6) -larınuñ ķuŧrı miķdārı zįrde resm olındıġı gibi bir ŧıpa doldırılup (7) 

orŧasından yünile eczāsı görine ve eczā görinen maĥalline eczā (8) ŧobrası baġlanup 

baǾdehu eczā ŧobrasınuñ üzerine bir ķat pāçavra382 (9) ve bir ķat sicim śaralar tā ŧıpa iki 

ŧarafından birer parmaķ ķalınca (10) andan śoñra aġaç ġubārı içine yuvarlayalar tamām 

ķuruduķda (11) üzerini daħı sicim ile öreler bunlar śaġįr hāvanlar ile donanma-i (12) 

hūmāyūn ķalyonlarında küffār ķalyonlarına endāħte olınduķda (13) yelkenlerine 

müśādefe idenleri ŧutışdırup düşmene gider (14) Ǿažįme virür  

 

                                                                 
378

 Metinde “paçāvranuñ” şeklinde yazılmıştır. 
379

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
380

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
381

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
382

 Metinde “paçāvrā” şeklinde yazılmıştır. 
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 (15) āteş güllesi güherçile 11 ķıyye kükürd 3 ķıyye bārūt-ı mesĥūķ 2 ķıyye tırāş-ı servį 

4 ķıyye (16) kürre[y]i Ǿırāķ içinde ıśladup ķoyu olduķda bu eczāları saĥķ (17) idüp ħalŧ 

ideler taħmįr ķoyuca olduķda dāǿire şeklinde yuvarlaġı (18) yapıla ve bārūt tozına 

yuvarlayalar ki geregi gibi ķuruya ŧop ile (19) atılan āteş güllesi budur şuǾle içün 

yuvarlaķ baǾżen giçe  

[43b] 

(1) ķaranluġında yaķın maĥallere şuǾle içün yuvarlaķ yapmasınuñ ķāǾidesi (2) reçine 

133 ķıyye kükürd 399 dirhem güherçile 133 dirhem dānelü bārūt 133 dirhem ibtidā 

reçine kükürd güherçile (3) eridüp bārūtı ķarışdıra baǾdehu hażm383 idüp ŧop olacaķ (4) 

miķdārı üstübi ķoyalar andan ol üstübi ŧoplar eyleyeler ŧutışdırı- (5) -lup ĥandeķe ve 

sāǿir maĥall-i iķtiżāya atılur ser-ĥadlerde bulınması (6) muķteżįdür frenk kitābından 

tercüme olındı śu üzerinde şuǾle (7) virecek yuvarlaķ beyānındadur  kükürd 4 dirhem 

güherçile 8 dirhem mesĥūķ bārūt 4 dirhem (8) kāfūr 1 dirhem cümlesini birden saĥķ 

idüp neft yaġı veyāħūd beźįr (9) yaġı ile taħmįr olına baǾdehu aġaçdan veyāħūd 

ŧopraķdan veyāħūd timurdan (10) yuvarlaķ ħarķ yapılup içine doldıra ve üzerine reçine 

ile (11) ķalafāt ideler şuǾlesi śaru olmaķ murād olınur ise bir miķdār (12) zırnıħ384 ve 

mısır ŧagı [ve] saķız ķuvvetiyle yeşil murād olınur ise göz (13) ŧaşı vażǾ olına āteş itmek 

içün bir delik yapılup (14) fetil vażǾ olına bir eyüce Ǿalevlenmeyince śuya atmayalar 

frenk (15) kitābından tercüme olınmışdur fetil yapmasınuñ vezn ve ķāǾidesi 

beyānındadur (16) vezn-i ķara fetil güherçile 10 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 1 

dirhem (17) dįger vezn-i ķara fetil güherçile 110 dirhem kükürd 16 dirhem kömür 20 

dirhem (18) dįger vezn-i ķara fetil güherçile 100 dirhem kükürd 20 dirhem kömür 20 

dirhem (19) dįger vezn-i ķara fetil güherçile 10 dirhem 1 denk kükürd 1 dirhem 1 denk 

kömür 1 dirhem 1 denk  

[44a] 

(1) dįger vezn-i ķara fetil güherçile 10 dirhem kükürd 1 denk dirhem kömür 2 dirhem (2) 

işbu eczālaruñ her birini başķa başķa muĥkem saĥķ idüp ince (3) her bir elekden 

eleyesin baǾdehu vezn idüp bir yere ķonup ve tekrār (4) şol mertebe saĥķ idesin ki eczā 

birbirinden farķ olınmaz ola (5) baǾdehu penbe ipligini çirįş śuyıyla ıśladup ovasın aǾlā 

(6) fetil olur vezn-i aķ fetil güherçile 10 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 1 dirhem eczā-

yı (7) meźkūreyi tamām saĥķ idüp istiǾmāl ide ammā saĥķ tamām (8) oldıġı şundan 
                                                                 

383
 Metinde “hažm” şeklinde yazılmıştır. 

384
 Burada ve eserin kalan kısmında “zįrnįh” şeklinde yazılmıştır.  



292 

 

maǾlūm ola ki ol eczāyı pıçaķ yüzüyle (9) frengį kāġıda süresin eger eczā yaġ gibi 

kāġıda śıvaşır (10) ise tamām olmışdur ve eger śıvaşmaz ise saĥķ-ı zift olına (11) 

memālik-i islāmiyyede yapılup istiǾmāl olınan bārūt-ı siyāhuñ (12) terkįbleridür  

(13) vezn-i terkįb-i bārūt-ı siyāh güherçile 400 dirhem kükürd 40 dirhem kömür-i sögüd 

100 dirhem (14) dįger vezn-i terkįb-i bārūt-ı siyāh güherçile 70 dirhem kükürd 10 

dirhem kömür-i fındıķ 10 dirhem (15) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 400 

dirhem kükürd 57 dirhem kömür-i sögüd 80 dirhem (16) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı 

siyāh güherçile 10 dirhem kükürd 1,5 dirhem kömür-i sögüd 2,5 dirhem (17) dįger 

terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 18 dirhem kükürd 10 dirhem kömür-i fındıķ 4 

dirhem (18) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 400 dirhem kükürd 40 dirhem 

kömür-i sögüd 80 dirhem (19) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 70 dirhem 

kükürd 10 dirhem kömür 14 dirhem (20) balmumı yapmasınuñ vezinleri ve ķav āǾidi 

beyānındadur (21) sülügen 4 dirhem şemǾ-i Ǿasel 4 dirhem nebāt şekeri 4 dirhem kükürd 

4 dirhem şāb 4 dirhem penbe ipligi 4 dirhem (22) dįger vezn-i balmumı (23) şemǾ-i Ǿasel 

200 dirhem kükürd 16 dirhem nebāt şekeri 8 dirhem sülügen 26 dirhem penbe ipligi 8 

dirhem (24) dįger vezn-i balmumı (25) şemǾ-i Ǿasel 400 dirhem neft yaġı 50 dirhem 

sülügen 50 dirhem çam saķızı 50 dirhem ardıç saķızı 50 dirhem kükürd 50 dirhem (26) 

penbe ipligi 100 dirhem eczā-yı meźkūreyi muĥkem saĥķ idüp ve balmumını başķa (27) 

eridesin ve birbirine ķatasın andan sāǿir eczāyı daħı ķatup muĥkem ĥāl (28) idesin 

baǾdehu neft yaġını daħı ķatup ve fetili baŧırup muĥkem (29) śıķasın baǾdehu üzerine 

ķaşıķ ile ķoyaraķ mum idüp ĥıfž (30) idesin vaķt-i ĥācetde istiǾmāl idesin ve’s-selām 

[44b] 

(1) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 11 dirhem kükürd 1,5 dirhem kömür-i 

fındıķ 2 dirhem (2) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 40 dirhem kükürd 80  

dirhem kömür-i sögüd 80 dirhem (3) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı siyāh güherçile 70 

dirhem kükürd 10 dirhem kömür-i fındıķ 12 dirhem (4) evvelā fındıķ çubuġın veyā pelid 

çubuġın ķabını ve özini giderüp (5) baǾdehu bir zerre miķdārı kesüp bir desti veyāħūd 

bir aġzı ŧar (6) küp içine ķoyup baǾdehu aġzını ķızıl balçıķ ile ve ķapaġıla śuvaya- (7) -

sın şöyle ki bir yerinden tütün ve Ǿalev çıķmaya andan fıruna veyā külħāna (8) veyāħūd 

āteş içine ķoyup yaķasın tamām yanup kömür olduķda (9) āteşden çıķarup bārūt içine 

dögesin aǾlā bārūt olur (10) buña macār bārūtı dirler şöyle ki tüfengden çıķduķda tütüni 

(11) ħalķa olup göge Ǿurūc ider ġāyet aǾlā bārūtdur (12) sāķsonya ķralınuñ ŧobcıbaşısı 
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yuħān nām zimmįnüñ (13) fenn-i āteş-bāzįde teǿlįf eyledigi bārūt terkįblerinden  (14) 

france kitābından tercüme olınan vezinlerdür (15) terkįb-i vezn-i bārūt güherçile 1246 

dirhem kükürd 166,5 dirhem yābān385 erigi kömüri 322,5 dirhem (16) dįger terkįb-i 

vezn-i bārūt güherçile 1424 dirhem kükürd 200 dirhem yābān386 emrūdį kömüri 255 

dirhem (17) dįger terkįb-i vezn-i bārūt güherçile 1068 dirhem kükürd 150 dirhem ķızıl 

aġaç kömüri 200 dirhem (18) dįger terkįb-i vezn-i bārūt güherçile 16,5 dirhem kükürd 

çiçegi 11 dirhem ŧorŧı ŧozı 11 dirhem pek gürler (19) diger terkįb-i vezn-i bārūt güherçile 

5,5 dirhem kükürd çiçegi 5,5 dirhem tuzlanmış yāħūd yanmış ħamr ŧorŧusı 11 dirhem bu 

daħı pek gürler 

[45a] 

(1) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı beyāż güherçile 1061 dirhem kükürd 178 dirhem sansar 

kemügi 187 dirhem (2) dįger terkįb-i vezn-i bārūt-ı beyāż güherçile 1780 dirhem kükürd 

178 dirhem ķabuķları ķırılmış kendir mesĥūķ ola 178 dirhem (3) işbu beyāż bārūt 

terkįblerine kömüre bedel olmaķ içün sansar (4) kemügi ve kendir aġacı taĥrįr olınmış 

lākin ıħlāmūr veyāħūd ķavaķ (5) aġacınuñ bıçķıdan ĥāśıl olan ġubārını ħāliś Ǿırāķ 

veyāħūd (6) ħamr rūĥı içinde ķaynadup tamām ķuruduķdan śoñra geregi gibi saĥķ (7) 

olınup taĥrįr olınan vezinlerile güherçile ve kükürde żamm eyleyeler (8) terkįb-i vezn-i 

bārūt-ı yeşil güherçile 1780 dirhem kükürd 178 dirhem aġaç çürigi 356 dirhem (9) aġaç 

çürigini zırnıħ ile ħāliś Ǿırķ içinde ķaynadup (10) ķurıdalar baǾdehu geregi gibi saĥķ 

idüp vezni üzere vażǾ eyleyeler (11) terkįb-i vezn-i bārūt-ı māǿi güherçile 1424 dirhem 

kükürd 178 dirhem ıħlāmūr yāħūd ķavaķ ġubārı 178 dirhem (12) törpülenmiş veyāħūd 

bıçķıdan ĥāśıl olmış ıħlāmūr veyāħūd (13)  ķavaķ aġacı ġubārı çivid ile Ǿırāķ içinde 

ķaynadup ķurudalar (14) baǾdehu saĥķ olınup vezni üzere vażǾ olına (15) terkįb-i bārūt-ı 

ķırmızı güherçile 712 dirhem kükürd 89 dirhem ıħlāmūr yāħūd ķavaķ ġubārı 89 dirhem 

sülügen 5 dirhem (16) törpülenmiş ıħlāmūr yāħūd ķavaķ aġacı ħāliś Ǿırķ ile ķaynadup 

(17) ķurumuş ola baǾdehu saĥķ idüp vezni ile dibege vażǾ (18) ve dögilür iken renk 

virecek miķdārı sülügen vażǾ olına (19) bālāda taĥrįr olınan  bārūt terkįblerinüñ 

güherçilesi pek387 

[45b] 

                                                                 
385

 Metinde “yebān” şeklinde yazılmıştır. 
386

 Metinde “yebān” şeklinde yazılmıştır. 
387

 Metinde “pāk” şeklinde yazılmıştır. 
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(1) ķal olmış ola ve kömürleri daħı aġaçlarınuñ ķabuķları ve özleri (2) ve budaġı çıķmış 

ola bārūt içün kömür yapılacaķ aġaçları (3) mayıs veyāħūd ħaziran ayında keseler ki ol 

eŝnāda āb-dārdur (4) ve hem ķabuġı āsān śoyılur kömürini ķış vaķtinde yaķalar bu 

vechile (5) yapılan kömür ġāyet aǾlā olur tüfeng içün istiǾmāle az (6) terkįblere kömür 

yapmaķ murād olınduķda aġaç çubuķları taĥrįr (7) olındıġı minvāl üzere temyįz 

olınduķda bir aġzı ŧar ŧopraķ (8) desti içine ķonılup aġzı balçıķ ile ķapana andan fıruna 

(9) veyāħūd külħān āteşine desti tedrįcen geregi gibi keskin (10) āteşe vażǾ ideler ki 

içinde olan çubuķlar tamām śovuduķda (11) yanduķda desti[y]i yine tedrįc ile āteşden 

çeküp tamām śovuduķda (12) aġzınuñ ķapaġını açalar kömüri çıķaralar bu vechile ķaŧǾā 

telef (13) olmayup çubuķlar tamāmıyla kömür olur ve güherçileyi daħı (14) ķal itmek 

murād olınduķda bir ķazġan içine vażǾ olınup (15) üzerine ķāǾide üzere śu ķoyalar ve 

tamām ķaynar iken güherçile- (16) -nüñ be-her üç vaķıyyesine bir denk yapmış mesĥūķ 

şāb (17) ve yarım denk ŧorŧı ŧozı ve on beş dirhem ħamrdan yapılmış (18) sirke bir ķat 

içinde birbirine ķarışdıralar andan śoñra güherçileyi (19) ķazġanda ķaynar iken ķaşıķ ile 

bunları tedrįcen kenārlarına   

[46a] 

(1) ve orŧasına dökeler güherçilenüñ dibinde olan pośasını (2) geregi gibi ĥāl idüp 

çirgini gırife çıķarır bu vechile ķaynar (3) iken bir timur çubuġı ķazġana baŧırılup ŧaşra 

bir maĥalle (4) damladalar śu ŧoñar ise kemālini bulmışdur ķazġanuñ altından (5) āteşini 

alup başķa ķab içine boşaldalar işbu ķāǾide ile (6) güherçile ġāyet pek388 ķal olur 

baǾdehu taĥrįr olınan evzān ile (7) güherçile ve kükürd ve kömür vezn olınup ibtidā 

başķa başķa geregi (8) gibi saĥķ olınduķdan śoñra bir dibege cümlesi vażǾ olınup (9) 

tedrįcen sünger ile śu ile nem virerek ŧoķmaķ uralar (10) şol mertebe saĥķ olına ki 

eczālar birbirinden farķ olınmayup yek (11) renk olmalıdur evvel mertebe altı yedi biñ 

ŧoķmaķ urılmalıdur (12) be-her yüz ŧoķmaķda bir aġaçla dibekden eczāyı ķarışdıralar 

(13) tamām olduķda ķalburdan geçirüp perdāħ eyleyeler ve der-Ǿaķab (14) ķıl elekden 

incesi alınup tekrār incesi dibege vażǾ (15) ve ŧoķmaķ ile taħmįr olınup yine ķalburdan 

geçürile ve incesi (16) kül-i evvel tefrįķ ve tamām olınca bu vechile ihtimām eyleyeler 

ve perdāħt (17) olınan bārūtı bir miķdār şįşelere vażǾ olınup çalķayalar (18) bir sāǾat 

miķdārı bārūt şįşenüñ içinde devr olınaraķ (19) çalķana çalķana hem müdevver olup 

śıķışur ve cilāǾ ĥāśıl  

                                                                 
388

 Metinde “pāk” şeklinde yazılmıştır. 
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[46b] 

(1) olup çehre-dār olur terkįb-i bārūt-ı hevāǿi ki (2) rüzgārdan āteş alur şāb 34  dirhem 

daķįķ-i ħāśś 17 dirhem (3) ibtidā şāpı bir timur ŧaba içinde pişireler baǾdehu saĥķ (4) 

olınup daķįķ ile ķarışdıralar ve tekrār ikisini daħı (5) timur ŧaba içine ķoyup āteşde 

geregi gibi muĥteriķ ideler ki (6) ŧaba içinde eczā yek-pāre āteş olup ŧamar ŧamar çatlar 

andan śoñra (7) āteşden indirüp tamām śoġuduķda tekrār saĥķ ideler ve bir (8) boġazı 

ince şįşeyi ŧıyn-ı ĥikmet ile veyāħūd timur- (9) -cıların ocaķ yapduķları çamur ile 

ŧıynleyeler ve şekilde (10) gösterildigi gibi şįşenüñ aġzından bir parmaķ ķadar maĥalli 

ŧıyn- (11) -sız ķala ve ŧıyn geregi gibi gölgede ķurıya baǾdehu saĥķ (12) olınan muĥteriķ 

eczāyı şįşenüñ içine vażǾ olınup tedrįc (13) ve teǿennį ile āteş-i nermde şįşe ķızduķda 

eŧrāfına şedįd (14) ve keskin āteş vireler ŧıynlı şįşe eŧrāfında olan (15) āteş ile yek renk 

olduķda aġzından mum Ǿalevi gibi (16) māǿice renklü bir Ǿalev žāhir olur bir sāǾat 

miķdārı daħı (17) āteşde dura ki ķaŧǾā ruŧūbeti ķalmayup duħān çıķmaz ola (18) ve 

ruŧūbeti ķalmadıġını bilmek içün bir pıçaġı yaśśı ŧarafını (19) şįşenüñ aġzına ŧutalar daħı 

ruŧūbet var ise bıçaġa  

[47a] 

(1) nem ĥāśıl ider eger ruŧūbeti yoķ ise bir āħer şįşe daħı (2) ĥāżır ola ki bu şįşenüñ 

aġzına ŧıynlı şįşenüñ aġzı (3) girsün ve āteşe taķınca vażǾ olına ki şįşe bir miķdār (4) 

ķızsun ve aġzına kömürden bir ŧıpa ŧaķaç daħı ĥāżır ideler (5) baǾdehu ŧıynlı şįşede 

eczānuñ ruŧūbeti ķalmadıġı gibi iki māşe389 (6) ile ŧıynlı şįşeyi ķavįce ŧutup āteş 

kenārına olan (7) tehį şįşenüñ aġzı içine śoķalar ve baş aşaġı ŧıynlı (8) şįşenüñ aġzı tehį 

şįşeye girdükde ŧıynlı şįşenüñ (9) dibine yab yab bir şey ile uralar ki her urduķca içinde 

(10) olan eczā silkelenüp ķıġılcım ķıġılcım tehį şįşenüñ içine (11) dökilür bu vechile 

eczā tamām tehį şįşeye dökildükde ŧıynlı şįşeyi (12) aldıġı gibi ĥāżır eyledigi kömür 

ŧıpayı şįşenüñ aġzına śoķup (13) tedrįc ile āteşden girüye çekeler bir miķdār śoġudıġı 

gibi (14) āteş ķarşusından alup geregi gibi bir ŧıpa ŧaķaç ĥāżır eyleyeler (15) hemān 

kömür ŧaķacı çıķardıġı gibi ŧıpa ile muĥkemce şįşenüñ (16) aġzını ŧaķabilür ki ķaŧǾā 

hevā almasun şįşe içinde eczā kül gibi (17) bir şey olur böylece şįşenüñ aġzını muĥkem 

ķapalu ĥıfž eyleyeler (18) ĥįn-i iķtiżāda şįşenüñ ŧıpası çıķaruldıġı gibi bir miķdār (19) 

eczā ŧaşra döküp der-Ǿaķab şįşenüñ aġzını ķapayalar ol ŧaşra  

[47b] 
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(1) dökilen eczā hevā aldıġı gibi yek-pāre āteş olur eger şįşenüñ (2) aġzındaki ŧaķacı 

çıķup açıķ ķalur ise şįşenüñ içinde (3) eczā āteş olmaz lākin ķuvveti zāǿil olup bir daħı 

işe yaramaz (4) bozılur meger tekrār āteşe vażǾ olınup ruŧūbeti gidince (5) ŧabħ olına 

şerĥ olındıġı minvāl üzere şįşenüñ aġzı (6) dāǿim ķapalu olup ķaŧǾā hevā aldırmayalar 

bu vechile hevā almaķda (7) ķaŧǾā bozılmaz lākin kemāl-i ihtimām ve diķķat gerekdür 

ħaŧā irmeye (8) bālāda mümkini taĥrįr olındı ancaķ ķuvveti evvelki merkezi bulmaz (9) 

böyle oldıġı śūretde ĥaźer olına 

(10) āteşe vażǾ olınacaķ ŧıynlı şįşenüñ şeklidür  

(11) terkįb-i hevāǿi fişenglerin eczāları evzānı ve yapmasınuñ ķāǾidesi beyānındadur  

(12) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 12 dirhem kükürd 2,5 dirhem kömür-i sögüd 

6 dirhem (13) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 144 dirhem kükürd 30 dirhem 

kömür-i sögüd 72 dirhem (14) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 24 dirhem kükürd 

5,5 dirhem kömür-i sögüd 13 dirhem 

[48a] 

(1) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 174 dirhem kükürd 38 dirhem kömür-i sögüd 

90 dirhem (2) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 36 dirhem kükürd 7,5 dirhem 

kömür-i sögüd 26 dirhem (3) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 10 dirhem kükürd 1 

dirhem kömür 4 dirhem śaĥĥ (4) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 20 dirhem 

kükürd 1 dirhem kömür 1 dirhem śaĥĥ (5) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį güherçile 10 

dirhem kükürd 2 dirhem 3 denk kömür 2 dirhem śaĥĥ (6) dįger terkįb-i vezn-i āsumānį-

yi ālūd güherçile 2 dirhem kükürd 0,5 dirhem kömür 3 dirhem (7) dįger vezn-i āsumānį-

yi aķsaray güherçile 10 dirhem kükürd denk 2 dirhem 3 kömür 2 dirhem śaĥĥ (8) dįger 

vezn-i āsumānį-yi ŧarrāķa güherçile 9 dirhem kükürd 1,5 dirhem kömür 5 dirhem śaĥĥ 

(9) dįger vezn-i āsumānį-yi ŧarrāķa-i Ǿažįm güherçile 10 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 

3 dirhem śaĥĥ (10) dįger vezn-i āsumānį-yi yücerreb  güherçile 12 dirhem kükürd 1 

dirhem 1 denk kömür 3 dirhem jive 3 dirhem (11) dįger vezn-i āsumānį-yi yücerreb 

güherçile 12 dirhem kükürd 1 dirhem 1 denk kömür 3 dirhem jive 2 dirhem (12) dįger 

vezn-i āsumānį-yi yücerreb güherçile 13 dirhem kükürd 1,5 dirhem kömür-i sögüd 5 

dirhem jive 3 dirhem (13) dįger vezn-i āsumānį-yi yücerreb güherçile 12 dirhem kükürd 

1,5 dirhem kömür-i sögüd 3 dirhem jive 2 dirhem (14) dįger vezn-i āsumānį-yi maħfį 

güherçile 10 dirhem kükürd 2 dirhem kömür-i ķoz 3 dirhem çivid 2 dirhem (15) dįger 

vezn-i āsumānį-yi maħfį güherçile 12 dirhem kükürd 2,5 dirhem kömür-i ķoz 4,5 dirhem 
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aġaç çürigi 1 dirhem (16) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot bārūt 10 dirhem güherçile 10 

dirhem kükürd 5 dirhem kömür 12,5 dirhem (17) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot bārūt 

20 dirhem güherçile 10 dirhem kükürd 5 dirhem kömür 2,5 dirhem (18) dįger vezn-i 

āsumānį-yi ķara ot bārūt 8 dirhem güherçile 15 dirhem kükürd 3 dirhem kömür 13 

dirhem (19) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot bārūt 10 dirhem güherçile 20 dirhem kükürd 

5 dirhem kömür 20 dirhem 

[48b] 

(1) saķsonya ķralınuñ ŧopcıbaşısınuñ frenkce teǿlįf eyledigi (2) kitābdan tercüme 

eyledigim hevāǿi fişenglerüñ terkįbleridür (3) terkįb-i vezn-i āsumānį bārūt 534 dirhem 

güherçile 534 dirhem kükürd 117 dirhem kömür-i ķızıl aġaç 133,5 dirhem (4) dįger 

vezn-i āsumānį bārūt 712 dirhem güherçile 623 dirhem kükürd 166,5 dirhem kömür-i 

ıħlāmūr 322,5 dirhem (5) dįger vezn-i āsumānį bārūt 713 dirhem güherçile 445 dirhem 

kükürd 133,5 dirhem kömür-i ķızıl aġaç 211 dirhem (6) dįger vezn-i āsumānį bārūt 1068 

dirhem güherçile 712 dirhem kükürd 267 dirhem kömür-i ķızıl aġaç 422,5 dirhem (7) 

dįger vezn-i āsumānį-yi aķ ot güherçile 1068 dirhem kükürd 178 dirhem kömür-i 

ıħlāmūr 378 dirhem (8) dįger vezn-i āsumānį-yi aķ ot güherçile 1112,5 dirhem kükürd 

178 dirhem kömür-i ıħlāmūr 445 dirhem (9) dįger vezn-i āsumānį-yi aķ ot güherçile 

1602 dirhem kükürd 278 dirhem kömür-i ıħlāmūr 623 dirhem (10) dįger vezn-i āsumānį-

yi ķara ot bārūt 267 dirhem kömür 30 dirhem śaĥĥ (11) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot  

bārūt 1602 dirhem kömür 267 dirhem śaĥĥ (12) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot bārūt 

1958 dirhem kömür 467 dirhem śaĥĥ (13) dįger vezn-i āsumānį-yi ķara ot bārūt 4005  

dirhem kömür 900 dirhem śaĥĥ (14) źikr olınan eczālar terkįb olınmaķ murād olınduķda 

ibtidā başķa (15) başķa muĥkem saĥķ idüp ince ĥarįr elekden geçüreler baǾdehu 

intiħāb390 (16) olınan evzānla vezn olınup tekrār eleyeler ki eczā birbirine geregi gibi 

(17) maħlūŧ ola baǾdehu bir fişeng doldırup tecrübe eyleyeler ki eger eczā (18) uyġun 

degül ise gāh pek ve gāh yavaş çıķar gāh āteşlü ve gāh (19) āteşsüz gider bu vechile 

olan eczā çürikdür bir miķdār güherçile ve kömür  

[49a] 

(1) żamm olınup eczāya ķuvvet vireler ki eger eczā keskin ise fişeng (2) pārelenür bir 

miķdār kükürd ve kömür żamm olınup eczāya ħiffet391 vireler ve eger (3) dibekde döker 
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isen eķall üç biñ ŧoķmaķ urasın eyü olur ve eger (4) altı biñ ŧoķmaķ ursañ pek aǾlā olur 

ve işbu hevāǿi fişenglerüñ (5) ķalıbı ve tamām olması resimleri gösterülmişdür  

 

(6) işbu fişenglere  

(7) uzunlıġı sekiz ve sekiz buçuķ ķuŧrı miķdārı olmalı ki ķuŧr ķalıbuñ ķalınlıġıdur eger 

ġāyet kebįr fişeng ķalıbı yapılur ise altı buçuķ biri ķuŧr olmalıdur 

(8) burġı deligi boġaz dibinden ķuŧrınuñ ŝülüŝi ve yuķarı nihāyeti rubǾı miķdārıdur ki 

resm 

(9) timur mįl resmidür ki mįlüñ nihāyetinden yuķarı fişengüñ bir buçuķ (9) ķuŧr ķadar 

deliksiz tepeyi doldıralar  

(10) tamām olup çubuġı geçmiş fişeng resmidür 

(11) aġızlıķ resmidür 

(12) tepelik resmidür 

[49b] 

(1) işbu fişenglere baġlanan çubuķlar fişengin sekiz veyāħūd ŧoķuz ŧūlı miķdārı (2) 

olmalıdur ve fişenge baġlanduķdan śoñra fişengüñ bir buçuķ ķuŧrı miķdārı (3) çubuġı 

üzerinden bir buçuķ veyāħūd parmaķ üzerinde vezn eyleyeler aġırlıġı (4) fişeng ile 

müsāvį gülle eger çubuķ aġır gelür ise ince ideler eger (5) ĥafįf gelür ise daħı ķalınca 

çubuķ tedārik ve vażǾ ideler müsāvį gele (6) hevāǿi fişenglerüñ ŧıpasına vażǾ olınan 
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ķandįllerüñ terkįbleridür (7) terkįb-i vezn-i ķandįl güherçile 140 dirhem kükürd 10 

dirhem kömür-i sögüd 13 dirhem āhen 20 dirhem (8) terkįb-i vezn-i ķandįl güherçile 10 

dirhem kükürd 3 dirhem isfįdāc 2 dirhem kömür-i sögüd 1 (9) terkįb-i vezn-i ķandįl 

güherçile 40 dirhem kükürd 60 dirhem isfįdāc 2 dirhem zırnıħ 4 dirhem (10) terkįb-i 

vezn-i ķandįl güherçile 65 dirhem kükürd 1 dirhem 1 denk kömür 45 dirhem tırāş-ı timur 

13,5 dirhem 0,5 denk (11) terkįb-i vezn-i ķandįl güherçile 20 dirhem kükürd 6 dirhem 

zırnıħ 2 dirhem isfįdāc 1 dirhem kömür 1,5 denk (12) dįger vezn-i ķandįl Ǿacemüñ 

ŧutdıġı güherçile 2 dirhem kükürd 2 dirhem kömür 0,5 dirhem śaĥĥ (13) dįger vezn-i 

ķandįl-i zincįr güherçile 6,5 dirhem kömür 1 dirhem 1,5 denk kükürd 0,5 dirhem 1 denk 

(14) dįger vezn-i ķandįl-i mār güherçile 20 dirhem kükürd 4 dirhem kömür-i sögüd 9 

dirhem śaĥĥ (15) dįger vezn-i ķandįl-i mār güherçile 11 dirhem kükürd 0,5 dirhem 

kömür 3,5 dirhem śaĥĥ (16) dįger vezn-i ķandįl-i yılduz güherçile 15 dirhem kükürd 4 

dirhem kömür 0,5 dirhem (17) dįger vezn-i ķandįl-i ŧāvus güherçile 24 dirhem kükürd 25 

dirhem kömür 26 dirhem āhen 27 dirhem (18) dįger vezn-i ķandįl-i ruġān sebz güherçile 

10 dirhem kükürd 0,5 dirhem kömür-i sögüd 0,5 dirhem zırnıħ 10 dirhem (19) dįger 

vezn-i ķandįl-i altun ŧabaķ güherçile 10 dirhem kükürd 3 dirhem kömür 3 dirhem āhen 

2,5 dirhem  

[50a] 

(1) dįger vezn-i ķandįl-i baĥr-i3 9 2  nāzik güherçile 9 dirhem kükürd 3 dirhem kömür 3 

dirhem āhen 3 dirhem (2) dįger vezn-i ķandįl-i zercek-i (?) Ǿarab  güherçile 12 dirhem 

kükürd 1 dirhem kömür 1 dirhem āhen 3 dirhem (3) dįger vezn-i ķandįl-i zercek 

güherçile 140 dirhem kükürd 10 dirhem kömür 13 dirhem āhen 20 dirhem mecermeş (?) 

8 dirhem (4) dįger vezn-i ķandįl-i zercek güherçile 420 dirhem kükürd 30 dirhem kömür 

39 dirhem āhen 60 dirhem mecermeş 24 dirhem (5) dįger vezn-i ķandįl-i lisān güherçile 

4 dirhem kükürd 2 dirhem kāfūr 2 dirhem çivid 7 dirhem rāstıħ 0,5 dirhem (6) dįger 

vezn-i ķandįl-i lisān güherçile 4 dirhem kükürd 2 dirhem çivid 0,5 dirhem kāfūr 2 

dirhem kömür 2 dirhem rāstıħ 0,5 dirhem (7) źikr olınan eczālar ibtidā başķa başķa saĥķ 

olınup ince ĥarįr elekden (8) geçüreler baǾdehu murād olınan ile vezn olınup bir tekne 

içinde birbirine geregi gibi (9) maħlūŧ ideler baǾdehu ŧop olacaķ ķadar yumurŧa aġı ile 

taħmįr olınup (10) ĥabbeler yapalar ve mesĥūķ bārūtda yuvarlayalar ve ķandįl-i mār 

diyü taĥrįr olınan (11) yuķarı çıķup sāǿir ķandįller gibi ŧutışup sögüd śalķımı gibi (12) iz 
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ve yapılan ĥabbelerüñ büyükligi murād olındıġı miķdār olur ki ķoz miķdārı (13) ve kimi 

daħı ufaķ olup vażǾ olınacaķ fişenglerüñ büyükligine göre tertįb olına (14) nevǾ-i dįger 

(15) eger frengį bārūtdan fişeng yapmaķ murād olınur ise ķāǾidesi budur ki (16) bir 

vaķıyye bārūtı tekne içinde aġaç mūşta birle muĥkem saĥķ idüp (17) ve üzerine on beş 

dirhem mesĥūķ kömür ķonup ve tekrār saĥķ idüp (18) fişeng idesin ammā bārūtuñ 

pek393 aǾlāsı olmaķ şarŧıyla (19) māh-tāb fişeng eczāları ve ķāǾidesi beyān olınur 

[50b] 

(1) terkįb-i māh-tāb-ı aśfer güherçile 10 dirhem kükürd 2,5 dirhem nebāt şekeri 2,5 

dirhem zırnıħ 6 dirhem (2) dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 20 dirhem kükürd 6 dirhem 

isfįdāc 1 dirhem zırnıħ 2 dirhem (3) dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 10 dirhem kükürd 3 

dirhem isfįdāc 2 dirhem kömür-i sögüd 1 denk (4) dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 400 

dirhem kükürd 133 dirhem isfįdāc 20 dirhem zırnıħ 40 dirhem (5) dįger terkįb-i māh-tāb 

güherçile 15 dirhem kükürd 5 dirhem isfįdāc 3 denk zırnıħ 2 dirhem (6) dįger terkįb-i 

māh-tāb güherçile 400 dirhem kükürd 138 dirhem isfįdāc 20 dirhem zırnıħ 40 dirhem (7) 

dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 15 dirhem kükürd 4 dirhem kömür 1 dirhem śaĥĥ (8) 

dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 10 dirhem kükürd 2 dirhem nebāt şekeri 1 dirhem zırnıħ 

1 dirhem kömür-i sögüd 3 denk (9) dįger terkįb-i māh-tāb-ı masħara güherçile 10 dirhem 

kükürd 1 denk rāstıħ ŧaşı 2 dirhem (10) kömür 1 denk zırnıħ 1 denk çivid 0,5 dirhem 

ķara zırnıħ 1 dirhem esrār 0,5 dirhem māzū 1 denk (11) dįger terkįb-i māh-tāb güherçile 

10 dirhem kükürd 3 dirhem zırnıħ 2 dirhem isfįdāc 0,5 dirhem çivid 0,5 dirhem (12) 

terkįb-i āfitāb güherçile 10 dirhem kükürd 2 dirhem ķara zırnıħ 2 dirhem ŧuz 3 dirhem 

çivid 3 dirhem esrār 3 dirhem (13) dįger terkįb-i āfitāb güherçile 10 dirhem kükürd 2 

dirhem kömür 0,5 dirhem nemek 2 dirhem śandolos 1 dirhem (14) taĥrįr olınan eczālar 

başķa başķa muĥkem saĥķ olınup vezn olına (15) ve tekrār cümlesini bir yerde şol 

mertebe saĥķ ideler ki eczā birbirinden (16) farķ olınmaz ola baǾdehu kāġıd[d]an 

yapılan ķovalara tedrįc ile (17) doldırılup aġaç śıķılayacaķ ķalıb ile śıķılayup aġzına 

gelince (18) doldıralar āteş olınduķda āsān vechile ŧutuşmaķ içün ibtidā 

[51a] 

(1) ķovanuñ dibine yarım dirhem miķdārı bārūtlıca eczā vażǾ olına işbu (2) māh-tābuñ 

ķalıbı beş parmaķ ķadar ķalıñ olup uzunlıġı on sekiz (3) ķutrı miķdārı olmalıdur (4) 

alma-i frenk güherçile 28 dirhem kükürd 6 dirhem kömür 1 dirhem 1 denk  
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(5) bunuñ ķalıbı śarılur ve bir cānibi śaġ baġlanur ve muĥkem dögilür 

(6) terkįb-i tįz-lep  

(7) sülügen394 10 dirhem şāb 0,5 dirhem ķalem-i çengār 0,5 dirhem torŧı 0,5 dirhem 

nişādır 4 dirhem zelǾ (?) 1 dirhem (8) eczāyı muĥkem saĥķ idüp baǾdehu bir yere ķonup 

vaķt-i ĥācetde istiǾmāl (9) murād olınduķda üzerine śarp sirke dökesin Ǿažįm temāşā ola 

(10) vezn-i dolāb güherçile 12 dirhem kükürd 4 dirhem kömür 3 dirhem āhen 3 dirhem  

(11) zercek fişeng eczāları ve ķāǾidesi beyān olınur   

(12) terkįb-i zercek güherçile 390 dirhem kükürd 104 dirhem kömür-i sögüd 182 dirhem 

berrāde-i āhen 104 dirhem (13) dįger terkįb-i zercek güherçile 384 dirhem kükürd 40 

dirhem kömür-i sögüd 176 dirhem berrāde-i āhen 384 dirhem (14) dįger terkįb-i zercek-i 

sulŧānį güherçile 385 dirhem kükürd 25 dirhem kömür-i sögüd 37 dirhem āhen 97 

dirhem (15) dįger zercek-i sulŧānį güherçile 14 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 1 dirhem 

āhen 3 dirhem (16) dįger sercek-i (?) sulŧānį güherçile 384 dirhem kükürd 24 dirhem 

kömür 36 dirhem āhen 96 dirhem  

[51b] 

(1) dįger terkįb-i sercek güherçile 31 dirhem kükürd 1,5 dirhem kömür 2,5 dirhem āhen 

4 dirhem (2) dįger terkįb-i sercek güherçile 10 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 3 denk 

mücerreme 2 dirhem (3) dįger zercek-i nām-gū (?) güherçile 24 dirhem kükürd 12 

dirhem kömür 12 dirhem āhen 19 dirhem (4) dįger zercek-i gül-feşān güherçile 10 

dirhem kükürd 1 dirhem kömür 1 dirhem āhen 7 dirhem (5) dįger zercek-i semendon (?) 

güherçile 15 dirhem kükürd denk 3 kömür 0,5 dirhem āhen 3 dirhem (6) dįger zercek-i 

nergis güherçile 30 dirhem kükürd 8 dirhem kömür 14 dirhem āhen 8 dirhem (7) dįger 

zercek-i nergis güherçile 10 dirhem kükürd 1 dirhem kömür 5 dirhem āhen 5,5 dirhem 

(8) dįger zercek-i nergis güherçile 24 dirhem kükürd 2,5 dirhem kömür 11 dirhem āhen 

24 dirhem (9) dįger zercek-i nergis güherçile 384 dirhem kükürd 40 dirhem kömür 176 

dirhem āhen 384 dirhem (10) dįger zercek-i zencįre güherçile 6,5 dirhem kükürd 0,5 

denk kömür 1 dirhem śaĥĥ (11) işbu fişeng Ǿaynıyla māh-tāb gibi ķovalara doldırılup iki 

üç (12) ādem boyı yüksege dizilüp aśılur yanduķda āhenleri zerrįn gibi (13) külçe 

şükūfe döküp temāşā olınur ve taĥrįr olınan āhen ħumbara (14) dānesinüñ maǾdeninden 

saĥķ idüp vezni üzere eczāya żamm (15) olınduķda sāǿir āhenden ziyāde şükūfe ižhār 

ider  
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(16) bir gülli fişeng eczāları ve ķāǾidesi beyān olınur   

(17) terkįb bir gülli güherçile 90 dirhem kükürd 25 dirhem kömür-i sögüd 18 dirhem 

āhen 18 dirhem (18) dįger bir gülli güherçile 10 dirhem kükürd 3 dirhem kömür-i sögüd 

1 dirhem āhen 4 dirhem 

[52a] 

(1) dįger bir gülli güherçile 720 dirhem kükürd 200 dirhem kömür 144 dirhem āhen 144 

dirhem (2) dįger bir gülli güherçile 400 dirhem kükürd 120 dirhem kömür 40 dirhem 

āhen 160 dirhem (3) dįger gül güherçile 12 dirhem kükürd 3 dirhem kömür 1 dirhem 

āhen 2 dirhem (4) dįger gül-i şeyh muĥammed  güherçile 24 dirhem kükürd 9 dirhem 

kömür 3 dirhem āhen 11 dirhem (5) dįger gül-i ŧāvus güherçile 12 dirhem kükürd 2 

dirhem kömür 6 dirhem āhen 6 dirhem (6) dįger gül-i hezār renk  güherçile 10 dirhem 

muđarraħ (?) 8 dirhem kömür 2 dirhem āhen 12 dirhem (7) dįger gül-i śaf-śāf güherçile 

20,5 dirhem kükürd 3 dirhem 1 denk kömür 7 dirhem āhen 16 dirhem (8) dįger gül-i 

Ǿankebūt3 9 5  güherçile 10 dirhem kükürd 1,5 dirhem çivid 1 denk āhen 4 dirhem (9) dįger 

gül-i cılbıl güherçile 12 dirhem kükürd 2,5 dirhem kömür 3 denk isfįdāc 2 dirhem şeker 

2 dirhem (10) źikr olınan eczālar başķa başķa muĥkem saĥķ ve baǾdehu vezn olınup 

(11) birbirine geregi gibi maħlūŧ eyleyeler işbu bir gülli fişengin ķalıbı üç (12) parmaķ 

ķalıñ ola ve ŧūlı yedi ķuŧr ola kāġıdın ķovası hevāǿi (13) fişeng ķovası gibi yigirmi otuz 

ķat kāġıd ile kirişden çekilür (14) birbirine kāġıd ķaynatup girift olınmaġıla taķviyyetli 

olmalıdur ve doldı- (15) -rılduķda bir miķdār eczā vażǾ olınup ŧoķmaķ ile geregi gibi 

śıķı (16) doldıralar bu fişengleri śıra ve ardı yire ķazıķlar ķaķup ve (17) ve fişenglerüñ 

başları yuķarı ķazıķlara baġlarlar cümlesi birden āteş (18) olınduķda her biri iki ādem 

boyı yuķarı feverān idüp zerrįn  

[52b] 

(1) şükūfeler ižhār ider ve taĥrįr olınan kāġıd ķovalardan māǾadā timurdan (2) veyāħūd 

tucdan aġzı ŧar hāvānlar yapılup işbu eczā ile doldırılup (3) źikr olındıġı vechile āteş 

olınur hāvānlar żāyiǾ olmayup her-bar (4) istiǾmāl olınur ve kāġıd ile yapılan ķovadan 

büyücek olur ki (5) āteş ziyāde olup temāşāsı müferriĥ olur  

(6) püskürme fişeng eczālar ve ķāǾidesi beyān olınur  

(7) terkįb-i püskürme bārūt 10 dirhem güherçile 20 dirhem kükürd 8 dirhem kömür-i 

sögüd 23 dirhem tırāş-ı servį 3 dirhem (8) dįger püskürme bārūt 18 dirhem güherçile 28 
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dirhem kükürd 6 dirhem kömür-i sögüd 20 dirhem tırāş-ı servį 2 dirhem (9) işbu 

eczāları başķa başķa muĥkem saĥķ idüp vezni üzere bir yire (10) maħlūŧ ideler bunuñ 

ķalıbı Ǿaynıyla bir gülli gibi olup anuñ gibi doldırılur  

(11) baĥrį fişeng eczāları ve ķāǾide beyān olınur   

(12) terkįb-i ķara ot bārūt 5 dirhem güherçile 15 dirhem kükürd 5 dirhem kömür-i sögüd 

14,5 dirhem (13) dįger terkįb-i aķ ot güherçile 24 dirhem kükürd 5 dirhem kömür-i 

sögüd 17 dirhem (14) işbu baĥrį fişengin ķalıbı iki parmaķ ķalıñ olup uzunlıġı (15) on 

ķuŧr ola eczāları aķ ot başķa ķara ot başķa iki  

[53a] 

(1) dürlü eczā yapıla ve fişengin ķovası kāġıd[d]an hevāǿi fişeng ķovası (2) gibi yigirmi 

otuz ķat kāġıddan kiriş ile çekilüp muĥkem śarıla (3) baǾdehu doldırılduķda ikişer 

parmaķ miķdārı bir ķat ķara ot (4) ve bir ķat aķ ot eczā geregi gibi ŧoķmaķ śıķı 

doldıralar (5) tamām olduķda aġzına iki üç dirhem (6) miķdārı ķurşun ķoyup aġzını (7) 

pergideler baǾdehu şekilde oldıġı gibi (8) ıħlāmūr aġacından bir tekerlek yapılup (9) 

fişeng boġazına geçüreler ki (10) āteş olınup śuya atılduķda hem-vār (11) dura ķara ot 

yanar iken fişeng (12) śuyuñ dibine gider aķ ot (13) yanar iken fişeng śuyuñ yüzine 

çıķar  

 

(14) fişeng doldırur iken đarb idecek ŧoķmaķ şeklidür 

(15) fişeng eczālarını saĥķ itmek içün dibek ve vażǾ-ı dest şeklidür 
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[53b] 

(1) el-bābü’l-ħāmis Ǿilm-i hendese ıśŧılāĥātı ve Ǿilm-i mesāĥa (2) ve pergāru’n-nisbe 

istiǾmālātı beyānındadur (3) hendese ile bir maĥalden merǿį olan mahall-i āħerüñ 

mābeyninde (4) olan mesāfe-i meçhūleyi ālet-i müŝelleŝįye ve pergār ile mesāĥa (5) içün 

źikr olınan ālet-i müŝelleŝįye a (آ) şeklinde gösterildigi vech üzere (6) ġāyet düzce ve bir 

iki parmaķ ķalınca taĥtadan olmalıdur ve pirinçden (7) daħı yapılur ve ālet-i 

müŝelleŝįyenüñ etekleri bir dāǿire-i kāmile olup (8) üç yüz altmış dereceye taķsįm 

olınmış dāǿiredür ki dāǿire-i muĥįŧ (9) tesmiye olınur ve işbu dāǿire-i muĥįŧ dört ķıŧǾaya 

terbįǾ olınup (10) her rubǾuñ ķavisinüñ Ǿadedi śaġdan śola ve śoldan śaġa (11) ebced 

ĥurūflarıyla başdan başa yazılmışdur der-beyān-ı taǾdād-ı ĥurūf (12)  

 ا ب ج د ه و ز ح ط ى ك ل م ن

50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

(13) 

 س ع ف ص ق ر ش ت ث خ

600 500 400 300 200 100 90 80 70 60 

(14)  

ebced ĥesābınuñ bunlar müfredātıdur rābįǾdür 

 

(15) mürekkebātından çoķ Ǿadedlü az Ǿadedlüye taķdįm olınur bunlar gibi (16) 123 قكج 

غرلط  1239 elli biñ kerrātı üzerine Ǿaksiyle taķdįm olınur (17) شغمد 2030 بغل 2000 بغ 

300044 gibi çim ( ج )  dāmensiz yā ( ى ) maǾkūs (18) bį-noķŧa ve nun ( ن ) ve fānuñ ( ف  

) noķŧaları mültezim ve ze ( ز )  ile rānuñ ( ر  ) 

[54a] 

(1) śūretleri maĥfūž ve sāǿir ĥurūfuñ iltibāsı noķŧalarıyla icrā (2) olınur miĥver ālet-i 

müŝelleŝįyenüñ merkezdeki çivisidür misŧaralar misŧara (3) gibi iki taĥtadur ki birbiri 

üzerinden miĥvere geçmişdür hedeftān (4) misŧaralaruñ üzerinde olan nişān-gāhlarıdur  

 ذ ض ظ غ

 1000 900 800 700 
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(5) ālet-i müŝelleŝįye  

(6) misŧara  

(7) misŧara  

(8) nıśf-ı ķavis  

(9) merkez 

[54b] 

(1) muķaddime-i ŝānį noķŧa aña dirler ki hįçbir ŧarafdan bulınmak mümkin (2) olmaya 

ħaŧŧ ancaķ bir ŧarafdan bulına nihāyeti noķŧa olur ħaŧŧuñ (3) doġrısına müstaķįm egrisine 

münĥanį dirler saŧĥ iki bulına (4) saŧĥuñ düzine müstevį dirler zāviye bir noķŧada bir 

iken iki (5) ħaŧŧuñ arasındaki köşedür bir müstaķįm bir başķa müstaķįmüñ (6) üzerine 

dikilse iki yanında bu ħaŧlar ol zāviyenüñ đılıǾlarıdur (7) eger ħaŧŧ-ı müstaķįm üzerine 

dikilen ħaŧŧ-ı müstaķįmüñ iki yanında (8) olan zāviyeleri birbirine berāber olsalar ol 

zāviyenüñ her birine (9) ķāǿime dirler ve ol dikilen ħaŧŧa Ǿamūd dirler eger zāviyenüñ 

(10) biri büyük biri küçük olsa büyük zāviyeye münferice dirler (11) küçük zāviyeye 
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ĥādde dirler her ķāǿime dāǿimā ŧoķsan (90) (12) derecedür her ķaǿime birbirine 

berāberdür her iki müstaķįm bir saŧĥı (13) iĥāŧa idemez üç ħaŧŧ-ı müstaķįmüñ iĥāŧa 

eyledigi saŧĥa (14) müŝelleŝ dirler ve ol üç ħaŧŧ đılıǾlarıdur ve her müŝelleŝüñ üç (15) 

zāviyesi iki ķāǿimeye berāberdür bir zāviyesi ķāǿime olsa ol müŝelleŝe (16) ķāǿimü’z-

zāviye dirler münferice olsa ol müŝelleŝe münfericü’z-zāviye (17) dirler ĥāddü’z-zevāyā 

olsa ol müŝelleŝe ĥāddü’z-zevāyā (18) dirler müŝelleŝüñ her zāviyesinüñ ķarşusında olan 

müstaķįm (19) ol zāviyenüñ veteridür 

[55a] 

 

(1) noķŧa 

(2) ħaŧŧ-ı müstaķįm 

(3) ħaŧŧ-ı münĥanį 

(4) saŧĥ-ı müstevį 

(5) ķāǿime 
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(6) ķāǿime 

(7) münferice 

(8) ĥādde 

(9) ķāǿimü’z-zāviye 

(10) maĥaŧŧ 

(11) münfericü’z-zāviye 

(12) ĥāddü’z-zevāyā 

(13) der-beyān-ı mesāĥa bir maĥalden ķarşuda merǿį olan maĥall-i āħerüñ (14) mābeyni 

hendese ķāǾidesi üzerine mesāĥa olınması murād olınduķda (15) ibtidā oldıġı maĥalle 

bir aġaç ķazıķ nişāne dikile baǾdehu cānib-i (16) yemįninde veyāħūd yesārında bir 

miķdārlar maĥalle bir aġaç ķazıķ nişān-ı (17) āħer daħı dikile evvelki nişāne menşeǿ ve 

ikinci nişāne medār ve mesāĥa (18) olınması murād olınan maĥalle maĥaŧŧ tesmiye olına 

hakezā  

(19) medār 

(20) menşeǿ 

[55b] 

(1) işbu şekilde gösterildigi gibi menşeǿ ve medār noķŧalarından mesāĥası (2) murād 

olınan maĥalle nažar olınduķda istiķāmet üzere şuǾāǾ-ı baśįre (3) elbetde bir müŝelleŝ 

ĥāśıl ider ol müŝelleŝ yā ķāǿimü’z-zāviye olur (4) veyā münfericü’z-zāviye olur 

veyāħūd ĥāddü’z-zevāyā olur ibtidā (5) menşeǿ iǾtibār olınan Ǿalāmetüñ üzerine se-pāyı 

diküp ālet-i müŝelleŝįyyenüñ (6) miĥveri tamām nişān-ı menşeǿüñ rāst üzerine gelmek 

vechile vażǾ (7) eyledükden śoñra misŧaranuñ birini idāre eyleyeler ki hedefleri 

deliklerinden (8) maĥaŧŧ müşāhede olınduķda ol misŧarayı pergideler ki ķımıldanmaya 

(9) misŧara-i āħer ile daħı nişān-ı medārı tamām hedefe deliklerinden müşāhede (10) 

eyledükde iki misŧaranuñ mābeyninde dāǿire-i muĥįŧden ķaç derece var ise (11) zāviye-i 

menşeǿüñ derecesidür ol dereceyi taĥrįr ve ĥıfž eyleyeler andan (12) se-pāyı ķaldırup 

nişān-ı medāra daħı taĥrįr olınan ķāǾide ile vażǾ (13) eyledükden śoñra vech-i meşrūĥ 

üzere ibtidā misŧaranuñ biriyle nişān-ı (14) menşeǿi müşāhede eyledükde misŧara-i āħer 

ile maĥaŧŧ daħı müşāhede (15) olınduķda iki misŧaranuñ mābeyninde olan derecāt 

zāviye-i (16) medāruñ derecātıdur anı daħı maǾlūm ideler ki bu vechile şuǾāǾ-ı (17) 

baśįr ile zemįn üzerine bir müŝelleŝ ĥāśıl olur ki yā ķāǿįmü’z- (18) -zāviye veyāħūd 
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ĥaddü’z-zevāyādur veyāħūd münfericü’z-zāviye- (19) -dür her ķanġısı olur ise ibtidā 

taĥrįr olındıġı minvāl üzere  

[56a] 

(1) menşeǿ ve medār-ı zāviyelerinüñ dereceleri maǾlūm olduķdan śoñra (2) menşeǿ ile 

medār mābeynini daħı źirāǾ ile ölçüp ķaç źirāǾ (3) ise bileler baǾdehu bir düz taĥta 

üzerine bir ħaŧŧ-ı müstaķįm çekeler (4) bir ucına yaķın maĥalle menşeǿ içün bir noķŧa 

Ǿalāmet eyleyeler (5) baǾdehu nıśf-ı ķavisüñ merkezini noķŧa-i mezbūreye rāst vażǾ (6) 

olına ki ķavis derecātı ibtidāları ħaŧŧ-ı müstaķįm üzerine gele baǾdehu (7) zāviye-i 

menşeǿ ķaç derece ise nıśf-ı ķavis derecātından ol miķdār (8) dereceye bir noķŧacıķ 

Ǿalāmet-i derece eyleyeler baǾdehu ħaŧŧ-ı menşeǿ (9) ile noķŧa-i dereceyi rāst bir ħaŧŧ-ı 

müstaķįm istiħrāc eyleyeler (10) baǾdehu bir pergārı bir miķdār fetĥ idüp menşeǿ ile 

medār mābeyni (11) ķaç źirāǾ ise noķŧa-i menşeǿden meftūĥ pergār ile ol miķdār (12) 

ĥaŧŧ-ı müstaķįm üzerini faśl eyleyeler nihāyetine bir noķŧa ķoyalar ki (13) noķŧa-i medār 

olur ol noķŧaya daħı noķŧa-i menşeǿ gibi (14) nıśf-ı ķavis vażǾ olınup zāviye-i medār 

derecātı miķdārına (15) noķŧa-i derecāt Ǿalāmet eyleyüp noķŧa-i medār ile noķŧa-i (16) 

derecātı rāst bir ħaŧŧ-ı müstaķįm daħı istiħrāc eyleyeler ki evvelki (17) ħaŧŧ-ı teķāŧuǾ 

eyledigi noķŧa maŧlūb olan noķŧa-i maĥaŧŧ (18) olur baǾdehu meftūĥ olan pergār ile 

menşeǿ noķŧasından maĥaŧŧ (19) noķŧasına varınca ħaŧŧ-ı müstaķįmi faśl ve taķsįm 

eyleyeler ne miķdār 

[56b] 

(1) gelür ise mesāĥası murād olınan maĥall ol miķdār-ı źirāǾdur meŝelā (2) zāviye-i 

menşeǿ ŧoķsan dereceye zāviye-i medār otuz ŧoķuz derece (3) medār ile menşeǿ 

mābeynin yigirmi źirāǾ olsa bir derece musaŧŧaĥ taĥta (4) üzerine misŧara taĥtasıyla bir 

ħaŧŧ-ı müstaķįm çeküp bir semtine bir noķŧa (5) Ǿalāmet olınup zāviye-i menşeǿ iǾtibār 

olına ve menşeǿ ile medār (6) mābeyni yigirmi źirāǾdur bir pergārı bir miķdār fetĥ 

olınup (7) yigirmi kerre noķŧa-i menşeǿden ħaŧŧ-ı müstaķįmüñ üzerinde meftūĥ (8) 

pergārıyla faśl ve taķsįm olınup nihāyetine bir noķŧa Ǿalāmet (9) olına ve zāviye-i medār 

iǾtibār olına hakezā  
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(10) noķŧa-i medār  

(11) noķŧa-i menşeǿ 

5 10 15 20 

(12) baǾdehu nıśf-ı ķavisüñ merkezi noķŧa-i menşeǿün üzerine ķavis (13) derecātınuñ 

ibtidāları iki ŧarafından ħaŧŧ-ı müstaķįme muvāzį (14) ve rāst nıśf-ı ķavis vażǾ olınduķda 

zāviye-i menşeǿ olan (15) ŧoķsan 90 dereceye noķŧa-i derecesi Ǿalāmet olına ve noķŧa-i 

(16) menşeǿ ile noķŧa-i medār396 rāst bir ħaŧŧ-ı müstaķįm çekeler baǾdehu (17) noķŧa-i 

medāra daħı taĥrįr olındıġı minvāl üzere nıśf-ı ķavis (18) noķŧa-i medār vażǾ 

eyledükden śoñra zāviye-i medār otuz ŧoķuz 39  

[57a] 

(1) derecedür ķavis derecātından menşeǿ semtinden ibtidā ile otuz (2) ŧoķuz dereceye 

noķŧa-i derece Ǿalāmeti vażǾ olınup noķŧa-i (3) medār ile noķŧa-i dereceyi rāst bir ħaŧŧ-ı 

müstaķįm daħı çekeler ki (4) evvelki ħaŧŧ ile teķāŧuǾ eyledigi noķŧa-i mesāĥası murād 

olınan (5) noķŧa-i maĥaŧŧ olur hakezā  

 

(6) maĥaŧŧ 

(7) 25,5 źirāǾ  

(8) 16 źirāǾ  

(9) 20 źirāǾ 

(10) baǾdehu menşeǿ ile medār mābeynini faśl ve taķsįm iden meftūĥ pergār ile (11) 

noķŧa-i menşeǿden noķŧa-i maĥaŧŧı faśl ve taķsįm eyledük on altı 16 

                                                                 
396

 Metinde “der-pey” şeklinde bir ibare yazılmıştır. 
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[57b] 

(1) defǾa faśl olındı ki mesāĥası murād olınan maĥall on altı źirāǾ (2) imiş noķŧa-i 

medārdan daħı noķŧa-i maĥaŧŧa varınca ħaŧŧ-ı müstaķįmi (3) meftūħ pergār ile faśl ve 

taķsįm eyledük ikinci Ǿalāmet olınan (4) maĥalden daħı yigirmi beş buçuķ (25,5) źirāǾ 

oldıġı maǾlūm oldı ve-ķıs (5) Ǿalā haźā eger menşeǿ ile medār mābeyni źirāǾ-ı keŝįr ise 

taĥta (6) üzerinde resm ve istiħrācı müşekkil olur böyle oldıġı śūretde (7) nisbetiyle 

Ǿamel eyleyeler meŝelā beş yüz źirāǾ olsa taĥta üzerinde faśl (8) ve taķsįmi 

müteǾessirdür ziyāde meydānlı taĥtaya muĥtāçdur lākin (9) nisbetiyle Ǿamel olınup beş 

yüzün Ǿöşri elli ider menşeǿ ile (10) medār mābeyni elliye taķsįm olınup bu vechile 

menşeǿden maĥaŧŧa (11) varınca ĥāśıl olan her ne ise on Ǿadede đarb olınup (12) ĥāśıl-ı 

đarb miķdārıyla iǾtibār olına işbu nisbet Ǿameliyle her ne (13) ķadar baǾįd olsa Ǿamel 

āsān olur bālāda şerĥ olınan Ǿamel (14) ķāǾįmü’z-zāviye müŝelleŝ ile oldı gerek 

münfericü’z-zāviye ve gerek (15) ĥāddü’z-zevāyā daħı olsa taĥrįr olınan ķāǾide ile 

istiħrāc (16) olınur zįrā mesāĥa olınduķda elbetde ĥāśıl olan zāviyeleri (17) derecātına 

iǾtibār ile üç nevǾ üzere müŝelleŝ ile mümkin (18) olur mühendisįnden saǾįd efendi 

merĥūmuñ iħtirāǾları olınan rubǾ-ı dāǿire-i ceyb-i źü’l-ķavseyn ile müŝelleŝüñ ađlāǾını 

[58a] 

(1) ölçmek içün Ǿilm-i mesāĥa bābında maħśūś risāleleri daħı (2) vardur lākin mübtedį 

olanlara göre tefhįmi Ǿasįr olmaķdan nāşį (3) fehm ve icrāsı āsān olmaķ içün işbu pergār 

Ǿameli derc ve tasŧįr olınmışdur (4) ķarşuda merǿį olan iki maĥalüñ mābeyni mesāĥa 

olmaķ beyānındadur (5) bālāda şerĥ olındıġı minvāl üzere menşeǿ ve medār 

Ǿalāmetlerini (6) vażǾ eyleyeler ve ķarşuda merǿį olan maĥalüñ biri maĥaŧŧ ve biri cānib 

(7) tesmiye ve iǾtibār olına ibtidā menşeǿden ālet-i müŝelleŝįye ķāǾide üzerine (8) vażǾ 

idüp misŧaranuñ birisiyle maĥaŧŧ ve birisiyle medār müşāhede (9) olınduķda iki misŧara 

beyninde olan derecāt zāviye-i menşeǿ derecātıdur (10) tekrār maĥaŧŧ müşāhede olınan 

misŧara idāre olınup çapını (11) müşāhede eyledükde medārı müşāhede iden misŧara ile 

beyninde (12) ķaç derece var ise menşeǿ ve cānib zāviyesi derecātıdur (13) baǾdehu 

medārdan daħı bu vechile misŧaralardan maĥaŧŧ ve menşeǿ (14) müşāhede eyledükde 

mābeyninde olan derecāt zāviye-i medārdur (15) maĥaŧŧ müşāhede olınan misŧara ile 

cānib müşāhede olınup (16) menşeǿi müşāhede iden misŧara ile beyninde olan derecāt 

(17) medār-ı cānib zāviyesi olur bu vechile zāviyeler maǾlūm olduķda (18) menşeǿ ve 
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medār noķŧalarından derece-i zāviye noķŧalarını rāst (19) ħaŧlar çekilüp teķāŧuǾlar cānib 

ve maĥaŧŧ olur ki menşeǿ  

[58b] 

(1) ile medār mābeynini ķaç źirāǾ ise ol miķdāra faśl ve taķsįm (2) iden meftuĥ pergār 

ile cānib ile maĥaŧŧ mābeyni faśl ve taķsįm (3) olına ne miķdār gelür ise mesāĥa murād 

olınan mābeyne ol miķdār-ı (4) źirāǾdur meŝelā zāviye-i menşeǿ yüz yigirmi ve zāviye-i 

menşeǿ-i cānib (5) ķırķ ŧoķuz derece olsa ve zāviye-i medār otuz bir ve zāviye-i medār-ı 

(6) cānib yüz bir buçuķ derece olup medār ile menşeǿ mābeyni daħı (7) yigirmi beş źirāǾ 

olsa ĥaŧŧ-ı müstaķįm üzerine menşeǿ ve medār (8) noķŧaları ve mābeyni yigirmi beş faśl 

ve taķsįm olınduķdan śoñra (9) bālāda taĥrįr olınan ķavāǾid ile zāviyelerinüñ derecātı 

Ǿalāmetlerinden (10) ħaŧlar istiħrāc olınduķda iki ŧaraflarından ħaŧlaruñ teķāŧuǾları (11) 

cānib ile maĥaŧŧ olınur ki cānib ve maĥaŧŧ teķāŧuǾlarına rāst (12) bir ħaŧŧ-ı müstaķįm 

daħı istiħrāc eyleyeler ve menşeǿ ve medār mābeynini (13) faśl ve taķsįm iden meftuĥ 

pergār ile faśl ve taķsįm olınduķda (14) ķırķ ŧoķuz ĥāśıl oldı ki ķarşuda merǿį olanlaruñ 

(15) mābeynini ķırķ ŧoķuz źirāǾ imiş şekilde oldıġı gibi  

[59a] 

 

(1) cānib 

(2) 49 źirāǾ  

(3) zāviye-i medār-ı cānib 101,5º  

(4) zāviye-i medār 31º 
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(5) zāviye-i menşeǿ-i cānib 49º 

(6) zāviye-i menşeǿ 120º 

(7) medār  

(8) 25 źirāǾ 

(9) menşeǿ 

[59b] 

(1) bilā-ālet mesāĥa ķāǾidesi beyān olınur  

 

(2) ķāǿim-i evvel 

(3) ķāǿim-i ŝānį 

(4) fażla 

(5) şuǾāǾ-ı baśįr  

(6) şekilde gösterildigi gibi ab (آب) ŧūlını (7) bilmek murād eylesek ab (آب) ħaŧŧınuñ (8) 

üzerinde a (آ) noķŧası üzerine ac (آج) (9) Ǿamūdını iħrāc eyledük d (د) noķŧasıyla (10) b 

 (12) (ه) ħaŧŧını h (آج) noķŧasını ħaŧŧ-ı şuǾāǾ-ı baśįr (11) ile vaśl eyledük ac (ب)

noķŧasından ķaŧǾ eyledi ah (آه) mābeyni (13) ķāǿim-i evvel hc (هج) mābeyni fażla cd (جد) 

(14) mābeyni ķāǿim-i ŝānį tesmiye olınur (15) ķāǿim-i evveli ķāǿim-i ŝānįye đarb (16) 

ve ĥāśıl-ı đarbı fażlaya ķısmet (17) ve ħāric-i ķısmet ab (آب) ħaŧŧınuñ ŧūlı olur meŝelā 

şekilde (18) oldıġı gibi ķāǿim-i evvel 7 fażla 6 ķāǿim-i ŝānį 10 olsa (19) ķāǿim-i evveli 

ķāǿim-i ŝānįye đarb eyledük (10x7=70) yetmiş ĥāśıl oldı (20) fażla olan ikiye ķısmet 

eyledük 35 düşdi meçhūl olan (21) ab (آب) ŧūlınuñ miķdārı otuz beş imiş  
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[60a] 

 

[60b] 

(1) der-beyān-ı mesāĥa-i der-ālet-i dįger 

(2) efrenc kitāblarında resm ve beyān olınan ālet müşāhede olınup (3) her vechile Ǿamel 

teshįl ve mübtedį olanlara göre tefhįmi sāǿir (4) hendese āletlerinden āsān bir ālet-i 

müstaĥsen olmaġıla istişkāl (5) olınup bu kitāba żamm ve istiǾmālinüñ ķavāǾid-i esheli 

şerĥ ve beyān (6) olınmışdur işbu ālet-i meźkūre şekilde gösterildigi gibi pirinçden 

veyāħūd (7) aġaçdan ġāyet düz taĥtalardan maśnūǾdur ibtidā ki bir misŧara taĥtası gibi 

(8) ŧūlına 240 derece taķsįm olınmış bir taĥta olup ifāde ve tefhįme (9) suhūlet içün 

misŧara-i ŝānįye tesmiye olınmışdur ve cānib-i yesārında olan (10) nihāyetinden şekilde 

gösterildigi gibi bir nıśf-ı ķavis vardur ki 180 (11) dereceye taķsįm olınmışdur ķavis-i 

meźkūre daħı ķavis-i menşeǿ tesmiye olındı (12) ve 200 dereceye taķsįm olınmış bir 

misŧara daħı ķavis-i meźkūruñ merkezine (13) çivi ile pergidilmişdür idāre olınduķca 

misŧaranuñ kenārı ķavisüñ (14) derecātını ķaŧǾ ider buña daħı misŧara-i menşeǿ tesmiye 

olındı başķa (15) şekl ve resm olınup maĥrek tesmiye olınan ŧūlına delikli her (16) 
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müstedįrü’ş-şekl397 bir ķaŧǾ-ı taĥta ki misŧara-i ŝānįyenüñ derecātı inķıŧāǾı (17) içün 

üzerine geçüp öte ve beri sürilüp ĥareket itdirilüp (18) ve źikr olınan maĥreküñ bir 

semtinde bir nıśf-ı ķavis daħı olup (19) 180 dereceye taķsįm olınmışdur ki ķavis-i medār 

tesmiye olındı ve źikr  

[61a] 

(1) olınan maĥrek başķa resm olınmışdur ki geregi gibi maǾlūm ola ve bu ķavis-i (2) 

medāruñ daħı 200 dereceye taķsįm olınmış bir misŧarası vardur misŧara-i (3) medār 

tesmiye olınmışdur işbu ālet ile bir maĥāll mesāĥa olınması murād olınduķda (4) ibtidā 

ālet-i müŝelleŝįye ile bālāda beyān olındıġı vech üzere menşeǿ ve medār (5) 

Ǿalāmetlerinden mesāĥası murād olınan maĥalli müşāhede ve menşeǿ ve medār (6) 

zāviyelerinüñ dereceleri miķdārı ĥıfž olınup ve menşeǿ ve medār mābeyni (7) źirāǾ ile 

ölçilüp her ķaç źirāǾ gelür ise misŧara-i ŝānįye dere- (8) -cātından ol źirāǾ miķdārına 

ķavis-i medār uyġun vażǾ olınduķdan śoñra (9) zāviye-i menşeǿ her ķaç derece ise 

ķavis-i menşeǿden ol miķdār dereceyi (10) misŧara-i menşeǿ medār ķaŧǾ eyledükde Ǿalā 

ĥālihi pergidilüp ķavis-i medārdan (11) daħı zāviye-i medāruñ derecesi miķdār dereceyi 

misŧara-i medār ķaŧǾ (12) eyledükde iki misŧaranuñ teķāŧuǾına nažar olındı ve biri 

ķaçıncı (13) derecede ise mesāĥası murād olınan maĥalle gerek menşeǿden ve gerek 

(14) medārdan ol miķdārdur meŝelā ālet-i meźkūre şeklinde gösterildigi gibi (15) 

zāviye-i menşeǿ 12 derece ve zāviye-i medār daħı 12 derece olup (16) menşeǿ ve medār 

mābeyni 194 źirāǾ olsa hakeźā ķavis-i medāruñ (17) maĥrekini misŧara-i ŝānįye 

derecātından menşeǿ medār mābeynüñ miķdār-ı (18) źirāǾı olan 194 inci398 derece 

üzerine getürüp baǾdehu ķavis-i (19) menşeǿden zāviye-i menşeǿ miķdārı olan 12 inci 

derecesini  

[61b] 

(1) misŧara-i menşeǿ baśduķda Ǿala ĥālihi buraġup ķavis-i medār derecātından (2) 

zāviye-i medār daħı 12 derecedür ķavisüñ 12 nci derecesini misŧara-i (3) medār 

baśduķda misŧaralara nažar eyledük ķavis-i medār misŧarasında 105,5 (4) derecelerinde 

misŧaralar birbirini ķaŧǾ eylemesi gerek menşeǿden ve gerek medārdan (5) mesāĥası 

murād olınan maĥalle 105,5 źirāǾdur ve-ķıs Ǿalā haźā işbu (6) āletüñ nıśf-ı ķavisleri 

büyücek olup misŧaralarına hedefler tertįb (7) olına zāviye derecātını ķaŧǾ itmek içün 

                                                                 
397

 Metinde “mustaŧįru’ş-şekl” şeklinde yazılmıştır. 
398

 Metinde “dinci” şeklinde yazılmıştır. 
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ālet-i müŝelleŝįye daħı (8) ĥācet ķalınmaz idi istiǾmāl ve gerek ŧālib olanlara tefhįmi 

āsān (9) bir ālet-i Ǿacįbedür 

 

(10) maĥaŧŧ 105,5 105,5 194  

(11) medār 12º 

(12) menşeǿ 12º 

(13) el-bābu’s-sādis fenn-i laġım ve vezn-i bārūt ve muķteżā3 9 9-yı hendese  

(14) beyānındadur 

(15) işbu ālet-i müŝelleŝįye ile istiǾmāl olınacaķ fenn-i laġıma mesāĥa (16) ve sāǿir 

istiǾmālātı tevaķķuf iden hendese ıśŧılāĥātı mersūm (17) olan ħuŧūŧdan baǾżen esāmįdür 

ki bu Ǿālemde mevcūd ecsām 

[62a] 

(1) ve ecrām-ı muśmete ve ġayr-ı muśmete lā-yuǾad ve lā-muĥśįdür ve śuver ve eşkālde 

(2) daħı birbirine muvāfıķ olmayup muġāyeret üzere vücūd-pezįr olduķlarına (3) 

bināǿen taǾrįf ve tefhįmi teshįl içün her birini taǾbįrāt-ı maħśūśalarına400 (4) rabŧ 

eylediler meŝelā ecsām-ı muśmeteden bir cisme ki mütesāvįyyü’l-ađlā (5) olmaķ üzere 

şeş saŧĥ iĥāŧasından ĥāśıl olan heyǿet ki mükeǾab4 0 1  (6) şeklidür ki meşhūr tavlanuñ zarı 

gibi ve bu şeklüñ ŧūl (7) ve Ǿarż ve Ǿumķına nažaran cism iǾtibār olınur ve Ǿumķına 

tecāvüz itmeyüp (8) yalñız žāhirinde görünen şeş cihāta saŧĥ taǾbįr iderler ve bu şekli 

(9) muĥįŧ olan suŧūĥuñ nihāyetlerine ħuŧūŧ ıŧlāķ iderüz ve bu (10) ħuŧūŧuñ mücerred ŧūl 

iǾtibār idüp ħuŧūŧa saŧĥdan ķaŧǾā (11) ĥiśśe virmezüz zįrā ħuŧūŧa ednā Ǿarż żamm olınsa 

saŧĥ (12) olmış olur ve ħuŧūŧuñ her birine nažar olınduķda iki cānibinden (13) müntehį 

oldıġı ġāyet-i muǾayyeneye noķŧa ıŧlaķ iderüz ve ol (14) noķŧaya ħaŧdan bir dürlü ĥiśśe 

virmeyüp mücerred nihāyetlerine (15) noķŧa tesmiye iderüz a (آ) şekli gibi a (آ) ĥaŧŧ-ı 

                                                                 
399

 Metinde “muķteża” şeklinde yazılmıştır. 
400

 Metinde “maĥśūśalarına” şeklinde yazılıyor. 
401

 Metinde “muǾakkab” şeklinde yazılmıştır. 
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müstaķįm oldur ki ĥaŧŧuñ (16) iki cānibinde olan nümāyānile mābeynde olan eczā 

istiķāmet (17) üzere olup baǾżısı yüksek ve baǾżısı alçaķ olmayup (18) bir ŧarafı şuǾāǾ-ı 

baśarįyye muķābil olduķda ŧaraf-ı āħer ile vasaŧınuñ (19) rüǿyetine māniǾ olmaya a (آ) 

meǾa ab (آب ) gibi ve ħaŧŧuñ 

[62b] 

(1) nihāyeti noķŧa olur ħaŧŧ-ı münĥanį oldur ki ħaŧŧuñ iki cānibinde olan (2) nümāyānla 

mābeyninde mümtedd olan eczā istiķāmet üzere olmayup (3) yaǾnį baǾżı cüzǿį yüksek 

ve baǾżı cüzǿį alçaķ olup bir ŧarafı (4) şuǾāǾ-ı baśarįyye muķābil olduķda ŧaraf-ı āħer ile 

vasaŧuñ rūyine iǾvicāc (5) eczā māniǾ ola c (ج) d (د) h (ه) gibi ħuŧūŧ-ı mütevāzįye (6) ol 

ħaŧlara taǾbįr olınur ki birbirlerinden buǾdları icrālarında müsāvį (7) olup iki 

cāniblerinden istiķāmet üzere ilā-ġayri’n-nihāye iħrāc (8) olınsalar da birbirlerine 

telāķįleri müyesser olmaz bu ħuŧūŧ gibi (9) v (و) z (ز) ĥ (ح) ŧ (ط) saŧĥ bir vüsǾate dirler ki 

ŧūl (10) ve Ǿarżı vardur lākin ķalınlıġı yoķdur ve nihāyeti ħuŧūŧdur (11) ol daħı birķaç 

resm üzere mevżūǾdur saŧĥ-ı müstevį aña dirler ki (12) her eŧrāfı nihāyetiyle hemvār ve 

ber-ķarār ola y (ى) k (ك) l (ل) m (م) gibi (13) saŧĥ-ı münĥanį aña dirler ki her eŧrāfı (14) 

ve vüsǾati nihāyetiyle berāber olmayup bir ŧarafı (15) aşaġı ve bir cānibi yuķarı ķalķup 

birbirine tevaķķufı olmaya (16) n (ن) s (س) Ǿa (ع) f (ف) gibi dāǿire-i müstedįre (17) dirler 

bir noķŧaya bir meftūĥ pergāruñ bir ayaġını vażǾ idüp (18) dįger ayaġıyla devr iderek 

çekilen ħaŧŧ-ı münĥanį ki bidāyete nihāyeti mülāķį (19) olduķda saŧĥ-ı müstevį dört 

saŧıĥda olan noķŧadan muĥįŧ çekilen 

[63a] 
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(1) muĥįŧ-i dāǿire 

(2) nıśf-ı ķuŧr 

(3) merkez-i dāǿire  

(4) nıśf-ı ķuŧr 

(5) misŧar-ı dāǿire 

(6) muĥįŧ-i dāǿire   

(7) ħuŧūŧuñ cümlesi berāber ola muĥāŧ olan saŧĥa dāǿire ve muĥįŧ olan (8) ħaŧŧ-ı 

münĥanįye muĥįŧ-i dāǿire dirler ve noķŧa-i meźkūre ki tamām vasaŧ-ı (9) dāǿiredür ki 

şekilde a (آ) vażǾ olınmışdur aña merkez-i dāǿire tesmiye (10) olınur ve mezkezden 

muĥįŧe çekilen ħaŧŧ-ı müstaķįmenüñ her birine (11) nıśf-ı ķuŧrı dirler ki şekilde ab (آب) 

ve ac (آج) ħaŧlarıdur ve şol (12) ħaŧŧ-ı müstaķįm ki merkeze uġrayup iki ŧarafdan uçları 

muĥįŧe (13) müntehį olmaķla dāǿireyi tamām nıśfından ķaŧǾ idüp iki pāre (14) itmişdür 

ol ħaŧŧ-ı müstaķįme ķuŧr-ı dāǿire taǾbįr olınur ki bc (بج) (15) ħaŧŧıdur ve ķuŧr-ı dāǿire ile 

tanśįf olınan iki ķıŧǾa (16) berāberüñ her birine nıśf-ı ķavis taǾbįr olınur ki hv (ه و) 

ķıŧǾalarıdur (17) mühendisün Ǿindinde bir dāǿireyi üç yüz (18) altmış dereceye taķsįm 

olınur ki (19) her derece birbiri beyninde ber-ķarār (20) olmaķ üzeredür ve her derece 

daħı  

(21) altmış daķįķaya taķsįm olınup her daķįķa daħı altmış ķıŧǾa-i (22) ŝānįye olmaķ 

üzere taķdįr ve bu ŧarz üzere tanžįm itmişler devāǿir-i (23) mütevāzįye devāǿir-i 

müstedįredür ki her cānibinden buǾdları berāber olup (24) cümlesinüñ merkezi bir ola ve 

muvāķķaten merkezi iĥāŧa itmiş ola (25) bu śūret gibi zāviye iki ħaŧŧuñ uçları bir yere 

mülāĥıķ  

[63b] 

(1) oldıġı noķŧada ĥāśıl olan köşedür bir ħaŧŧ-ı müstaķįm bir başķa (2) ħaŧŧ-ı 

müstaķįmüñ üzerine dikilse iki yanında bu ħaŧlar ol zāviyenüñ (3) đılıǾlarıdur eger ikisi 

daħı ħaŧŧ-ı müstaķįm olsa ol zāviyeye (4) müstaķįmetü’l-ađlāǾ dirler iki yanında peydā 

olan zāviyeler (5) birbirine berāber olup biri büyük ve biri küçük olması ol zāviyenüñ 

(6) her birine ķāǿime dirler ve ol dikilen ħaŧŧ-ı Ǿamūd dirler bu şekl gibi  
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(7) zāviye-i ķaǿime 

(8) ħaŧŧ-ı Ǿamūd 

(9) zāviye-i ķaǿime 

(10) ve eger ĥāśıl olan zāviyelerüñ (11) birisi büyük ve birisi küçük olsa büyük olan 

zāviyeye münferice (12) dirler ve gerçek olan zāviye-i ĥādde dirler hakezā   

(13) zāviye-i ĥādde       

(14) zāviye-i münferice  

(15) her ķāǿime olan zāviye dāǿimā ŧoķsan derecedür her ķāǿime birbirine berāber- (16) 

-dür her iki ħaŧŧ-ı müstaķįm bir saŧĥı iĥāŧa idemez üç ħaŧŧ-ı müstaķįmüñ (17) iĥāŧa 

eyledigi saŧĥa müŝelleŝ taǾbįr olınur ki iĥāŧa iden üç ħaŧŧ-ı (18) müstaķįm müŝelleŝüñ 

đılıǾlarıdur her müŝelleŝüñ üç zāviyesi olur ve üçi (19) iki ķāǿimeye berāberdür ve işbu 

müŝelleŝ daħı üç nevǾ üzere olur (20) eger müŝelleŝüñ bir zāviyesi ķāǿime olup iki 

zāviyesi ĥādde olur (21) ise ol müŝelleŝe ķāǿimü’z-zāviye dirler eger bir zāviyesi 

münferice (22) olur ise iki zāviyesi ĥādde olur buña müŝelleŝ-i münfericü’z- (23) -zāviye 

dirler ve eger üç zāviyesi daħı ĥādde olsa aña 

[64a] 

(1) müŝelleŝ-i ĥāddü’z-zevāyā taǾbįr olınur müŝelleŝüñ her zāviyesinüñ ķarşusında (2) 

olan ħaŧŧ-ı müstaķįm ol zāviyenüñ veteridür   

(3) ķāǿimü’z-zāviye 

(4) münfericü’z-zāviye 

(5) ĥāddü’z-zevāyā 

(6) ađlāǾ-ı erbaǾası olanuñ dört bile đılıǾ berāber olup (7) dört bile zāviyesi ķāǿime 

olduķda kendüsine murabbaǾ tesmiye (8) olınur bu şekl gibi murabbaǾ zāviyeleri ķāǿime 

olup ađlāǾ-ı (9) berāber olmayan şekle mustaŧįl taǾbįr olınur hakezā mustaŧįl (10) ve 

bunuñ Ǿaksine ađlāǾı mütesāvį olup zāviyeleri (11) ķāǿime olmayana maǾįn dirler bu 

śūret gibi maǾįn đılıǾları (12) mütesāvį ve zāviyeleri ķāǿime olmayup ve lākin ađlāǾ ve 
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zevāyā- (13) -sından her iki muķābili berāber olına şebįh-i maǾįn402 ıŧlāķ olınur (14) işbu 

şekl gibi şebįh-i maǾįn403 bunlar māǾadāsına (15) münĥarif taǾbįr olınur ve işbu 

[ri]sālede sālifü’ź-źikr (16) olanlar ile iktifā olındı 

[64b] 

 

[65a] 

  (1) haźā cedvel-i miftāĥü’l-menāzil   

(2) 

Ǿaded-i 

menāzil 

daķįķa derece  Ǿaded-i 

menāzil 

daķįķa derece  Ǿaded-i 

menāzil 

daķįķa derece  Ǿaded-i 

menāzil 

daķįķa derece  Ǿaded-i 

menāzil 

daķįķa derece 

1790 45  31  1570 52  25  1350 14  21  1130 13  17   910 32  13  

1795 55  31  1575 59  25  1355 19  21  1135 17  17  915 37  13  

1800 5  32  1580 6  26  1360 25  21  1140 23  17  920 42  13  

1805 15  32  1585 13  26  1365 31  21  1145 28  17  925 46  13  

1810 25  32  1590 20  26  1370 37  21  1150 33  17  930 52  13  

1815 35  32  1595 27  26  1375 43  21  1155 38  17  935 56  13  

1820 45  32  1600 34  26  1380 44  21  1160 44  17  940 1  14  

                                                                 
402

 Metinde “sebįh-i maǾįn” şeklinde yazılmıştır. 
403

 Metinde “sebįh-i maǾįn” şeklinde yazılmıştır. 
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1825 55  32  1605 41  26  1385 55  21  1165 49  17  945 6  14  

1830 6  33  1610 48  26  1390 1  22  1170 54  17  950 11  14  

1835 17  33  1615 56  26  1395 7  22  1175 59  17  955 16  14  

1840 28  33  1620 3  27  1400 13  22  1180 5  18  960 21  14  

1845 39  33  1625 10  27  1405 19  22  1185 10  18  965 25  14  

1850 50  33  1630 18  27  1410 25  22  1190 15  18  970 30  14  

1855 2  34  1635 25  27  1415 31  22  1195 21  18  975 35  14  

1860 23  34  1640 33  27  1420 37  22  1200 27  18  980 40  14  

1865 25  34  1645 40  27  1425 43  22  1205 32  18  985 45  14  

1870 37  34  1650 48  27  1430 49  22  1210 37  18  990 50  14  

1875 49  34  1655 55  27  1435 55  22  1215 43  18  995 55  14  

1880 2  35  1660 3  28  1440 6  23  1220 48  18  1000 0  15  

1885 14  35  1665 11  28  1445 8  23  1225 53  18  1005 5  15  

1890 27  35  1670 19  28  1450 14  23  1230 59  18  1010 10  15  

1895 41  35  1675 27  28  1455 20  23  1235 4  19  1015 15  15  

1900 54  35  1680 35  28  1460 27  23  1240 9  19  1020 20  15  

1905 8  36  1685 42  28  1465 33  23  1245 15  19  1025 25  15  

1910 22  36  1690 50  28  1470 39  23  1250 21  19  1030 30  15  

1915 37  36  1695 58  28  1475 45  23  1255 26  19  1035 35  15  

1920 25  36  1700 6  29  1480 56  23  1260 32  19  1040 40  15  

1925 8  37  1705 15  29  1485 58  23  1265 37  19  1045 45  15  

1930 24  37  1710 23  29  1490 5  24  1270 43  19  1050 50  15  

1935 31  37  1715 31  29  1495 11  24  1275 48  19  1055 55  15  

1940 85  37  1720 40  29  1500 18  24  1280 54  19  1060 0  16  

1945 17  38  1725 47  29  1505 24  24  1285 59  19  1065 5  16  

1950 35  38  1730 58  29  1510 31  24  1290 5  20  1070 10  16  

1955 55  38  1735 5  30  1515 37  24  1295 11  20  1075 15  16  

1960 16  39  1740 14  30  1520 44  24  1300 16  20  1080 21  16  

1965 38  39  1745 22  30  1525 51  24  1305 22  20  1085 26  16  

1970 2  40  1750 31  30  1530 57  24  1310 28  20  1090 31  16  

1975 28  40  1755 40  30  1535 5  25  1315 33  20  1095 36  16  

1980 57  40  1760 49  30  1540 11  25  1320 39  20  1100 41  16  

1985 30  41  1765 57  30  1545 17  25  1325 45  20  1105 46  16  

1990 8  42  1770 6  31  1550 24  25  1330 50  20  1110 51  16  

1995 59  42  1775 16  31  1555 31  25  1335 56  20  1115 59  16  

2000 0  45  1780 26  31  1560 38  25  1340 2  21  1120 6  17  

   1785 36  31  1565 45  25  1345 8  21  1125 7  17  

[65b] 
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(1) bir dereceden ķırķ beşe varınca menzil teraķķį üzeredür ķırķ beş (2) dereceden 

ŧoķsan dereceye varınca tenezzül üzeredür ki ŧoķsan (3) derecede hāvanuñ aġzı ŧoġrı 

hevāyadur ve her ne dereceden ne miķdār (4) menzile gider ise keźālik 

mütereddidesinden daħı ol ķadar menzile gider (5) ķaldı ki her ķaç derece ile olur ise 

olsun endāħte olınan ħumbaranuñ (6) mesāfe-i źirāǾı maǾlūm olduķdan śoñra sāǿir 

derecelerin her birinden (7) atılmaķ lazım gelse ne miķdār menzile gidecegi ħumbaracı 

olanlar (8) bilmek ve istiħrācına ķādir olan vücūb404 ile muķteżį oldıġına (9) bināǿen 

milel-i efrencüñ kemāl-i diķķat ve ihtimām ile ķavāǾid-i hendeseye (10) merbūŧ 

cedāvil405-i keŝįrelerinden muħtaśar406 ve müfįd bir cedvel tertįb (11) ve ķavāǾid-i 

lāzımesiyle tercüme olınup işbu kitāba żamm olınmaġıla cedvel-i (12) meźkūre 

miftāĥü’l-menāzil tesmiye olınmışdur işbu cedvel-i miftāĥü’l- (13) -menāzilde her 

derecenüñ menzil ve mesāfesi istiħrāc olınur (14) lākin evvel-i emrde bārūt ve ŧomārını 

tertįb ve tedķįķ ile (15) hāvanı doldırup derece-i menzilini daħı taħśįś idüp (16) bir 

sāĥa-i selāmetde endāħte olınmaķla tecrübeye muĥtāçdur ki dāne-i (17) ħumbaranuñ ne 

miķdār mesāfeye gitdigi mesāĥa ile maǾlūm olduķda (18) baǾdehu derece ve 

mesāfesiyle cedvel-i meźkūre duħūl idüp (19) ber-minvāl-i meşrūĥ hāvan-ı meźkūre 

tertįb-i vāĥide üzere doldırılup 

[66a] 

(1) bir dereceden ķırķ beş dereceye varınca her bir dereceden endāħte (2) olındıġı ĥālde 

ħumbara dānesi ne miķdār mesāfeye gidecegi istiħrāc (3) olınup maǾlūm olur ķāǾidesi 

bu vech üzeredür ki tecrübe içün (4) endāħte olınan ħumbaranuñ menzili ķaç derece ise 

cedvel-i miftāĥü’l- (5) -menāzilde ol miķdār derecenüñ Ǿadedini bulup ĥiźāsında407 (6) 

olan Ǿaded-i menāzile murād olınan mesāfenüñ miķdār-ı źirāǾı (7) đarb olınup ĥāśıl-ı 

đarb tecrübe olınan mesāfe źirāǾınuñ (8) miķdār-ı Ǿadedine taķsįm olınduķdan śoñra 

ĥāśıl-ı ķısmet Ǿadedine (9) yaķın veyāħūd Ǿaynı cedvel-i meźkūrede olan Ǿaded-i 

menāzil (10) ħān[e]lerinde bulınup ĥiźāsında408 olan derece ĥıfž olına ki derece-i (11) 

maĥfūža ile menzil virilüp endāħte olınan ħumbara murād (12) olınan mesāfe miķdārı 

gider meŝelā bir hāvana iki yüz dirhem (13) bārūt vażǾ idüp dört nevbet ŧopraķ vażǾ ile 

ħazįne-i (14) hāvan dolınca on beşer veyā yigirmişer ŧomār đarb idüp (15) ve dānenüñ 

                                                                 
404

 Metinde “vücūh” şeklinde yazılmıştır. 
405

 Metinde “cedevāl” şeklinde yazılmıştır. 
406

 Metinde “muĥtaśar” şeklinde yazılmış. 
407

 Metinde “ħiźāsında” şeklinde yazılmıştır. 
408

 Metinde “ħiźāsında” şeklinde yazılmıştır. 
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vażǾından śoñra eŧrāfına ve boġazına gelince baśķı (16) içün vażǾ olınan ŧopraġa daħı 

beş altı tepecek ile (17) śıķılayup tamām doldırılduķda hāvan-ı meźkūre on beş derece 

(18) menzil virilüp endāħte olınduķda dört yüz źirāǾ mesāfeye (19) gitse işbu tertįb ile 

doldırılan hāvanuñ ħumbarası beş yüz  

[66b] 

(1) źirāǾ mesāfeye gitmek murād olınduķda berāy-ı tecrübe endāħte olınan (2) 

ħumbaranuñ derece-i menzili on beş idi cedvel-i miftāĥü’l-menāzilde (3) on beşinci 

dereceyi bölüp ĥiźāsında olan Ǿaded-i menāzili biñ Ǿadeddür (4) işbu biñ Ǿadede murād 

olınan mesāfe źirāǾiye ki beş yüzdür zįrde (5) ĥesāb ve teşkįl olındıġı vech üzere đarb 

olınduķda beş yüke (6) đarb ĥāśıl oldı işbu yekūn-ı đarbı on beş derecenüñ mesāfe-i (7) 

źirāǾı olan dört yüz Ǿadede taķsįm olınduķda 1250 Ǿaded-i maķsūm (8) olur ki işbu 

Ǿaded-i maķsūm cedvel-i meźkūrde olan Ǿaded-i menāzil (9) ħān[e]lerinde tecessüs 

olınduķda 19 derece 21 daķįķa ĥiźāsında409 (10) Ǿaynı bulınur ber-minvāl-i meşrūĥ 

tertįb-i muķaddem ile doldırılan hāvana (11) 19 derece 21 daķįķa menzil virildükde beş 

yüz źirāǾ mesāfeye (12) gider ve-ķıs Ǿalā haźā 

(13) şekl-i ĥesāb (1000x500=500000) yalñız beş yüktür  

(14) berāy-ı tecrübe on beş derecenüñ Ǿaded-i menāzilidür murād (15) olınan  

mesāfe źirāǾ olan beş yüze đarb 

(16) Ǿaded-i maķsūm 1250 (500000 400000 4000 44) 

(17) yekūn-i đarb berāy-ı tecrübe on beş derecenüñ   

(18) mesāfe-i źirāǾına taķsįm 

(19) ve eger tecrübe olınan 19 derece 21 daķįķa menzil410 ile olup ħumbara (20) dānesi 

500 źirāǾ mesāfeye gitmiş olup murād olınan 400 źirāǾ 

[67a] 

(1) olsa cedvel-i meźkūrde 19 derece 21 daķįķa ħizāsında bulınan Ǿaded-i (2) menāzil ki 

1250 dür zįrde ĥesāb ve teşkįl olındıġı minvāl üzere (3) dört yüz đarb olınup yekūn-i 

đarb beş yüze taķsįm olınduķda (4) 1000 Ǿaded-i maķsūm ĥāśıl olur biñ Ǿaded cedvel-i 

meźkūrede (5) tecessüs olınduķda 15 derece ĥiźāsında bulınur on beş derece (6) menzil 

ile atılan ħumbara 400 źirāǾ mesāfeye gidecegi maǾlūm (7) olur tecrübe olınan 

derecenüñ ziyāde ve noķśānı her ne miķdār (8) mesāfeye murād olınur ise işbu ķavāǾid 

üzere istiħrāc olınur  
                                                                 

409
 Metinde “ħiźāsında” şeklinde yazılmıştır. 

410
 Metinde “menz ile” şeklinde yazılmıştır. 
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(9) şekl-i ĥesāb (1250x400=500000) 

(10) on ŧoķuz derece yigirmi bir daķįķanuñ Ǿaded-i menāzilįdür (11) murād olınan dört 

yüze đarb 

(12) Ǿaded-i maķsūm 1000 (500000 500000 5000 55) 

(13) yekūn-i đarb berāy-ı tecrübe 19 derece 21 daķįķanuñ  

(14) mesāfe-i źirāǾı beş yüze taķsįm 

(15) işbu tertįb ile atılan ħumbara 45 derece menzil ile eylese 800 (16) źirāǾ mesāfeye 

gidecegi źikr olınan ķavāǾid üzere ĥesāb (17) olınduķda maǾlūm olur murād olınan 

mesāfe sekiz yüz źirāǾdan (18) ziyāde oldıġı ĥālde tertįb-i meźkūre ile doldırılan 

hāvanuñ (19) ħumbarası gitmez mümkin degüldür zirā 45 derece menzil cümle dere- 

(20) -cātdan ziyāde mesāfeye gidecegi bālāda beyān olınmış idi çünki  

[67b] 

(1) tertįb-i meźkūreden mümkin olmadıġı žāhir oldı tertįbini tebdįl (2) idüp bārūtını ve 

gerek ŧomārını tekŝįr ve tevfįr idüp tafśįl (3) olındıġı minvāl üzere ibtidā tecrübe ile 

derece ve mesāfesini (4) żabŧ idüp cedvel-i meźkūre duħūl itmekle murād olınan (5) 

mesāfenüñ derece-i menzili istiħrāc olına ve eger tecrübe içün (6) atılan ħumbaranuñ 

mesāfesi Ǿadedi derece-i menzili ĥiźāsında411 (7) olan Ǿaded-i menāzile rāst ve muvāfıķ 

gelür ise böyle oldıġı (8) ĥālde ġayrı ĥesāba ĥācet degüldür her derecenüñ ħizāsında (9) 

olan miķdār mesāfesi olur ve-ķıs Ǿalā haźā ķāǾide-i (10) dįger on beş dereceden 400 

źirāǾ gitdigi ĥālde ķırķ beş (11) dereceden ne miķdār gidecegi maǾlūm olmaķ içün 

cedvel-i meźkūrede (12) ķırķ beş derecenüñ Ǿaded-i menāzili 2000 dür on beş derecenüñ 

(13) mesāfesi olan dört yüze đarb olınup yekūn-ı đarb on (14) beş derecenüñ Ǿaded-i 

menāzili olan biñ Ǿadede taķsįm olınduķda (15) 800 Ǿaded ĥāśıl-ı ķısmet olur ki ķırķ beş 

dereceden atılan (16) hāvan sekiz yüz źirāǾ mesāfeye gider sāǿir derecelerden daħı (17) 

gerek ziyādesi ve gerek noķśānı bu minvāl üzere ĥesāb (18) olınmaķla maǾlūm olur  

(19) (2000x400=800000) ķırķ beş derecenüñ Ǿaded-i (20) menāzili on beş derecenüñ 

mesāfe-i (21) źirāǾ dört yüze đarb 

[68a] 

(1) ĥāśıl-ı ķısmet 800 (800000 10000 1000 1000) yekūn-i đarb on beş derecenüñ Ǿaded-i 

menāzili (2) biñ Ǿadede taķsįm 

                                                                 
411

 Metinde “ħiźāsında” şeklinde yazılmıştır. 
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(3) işbu fenn-i ĥafr-i laġım ve rabŧ-ı ħazįne daħı ķavāǾid-i hendeseye taŧbįķ (4) iderek 

laġıma mübāşeret olınan maĥalden ķalǾa dįvārına varınca ķaç źirāǾdur (5) ve dįvārınuñ 

yüksekligi ve ķalınlıġı ve gerek ĥandeġinüñ derinligi (6) ne miķdārdur bil-cümle 

maǾlūmı olup baǾdehu maǾlūmāta nisbet laġımuñ (7) ħazįnesi zeminden ķaç źirāǾ derin 

olacaķ ve dįvā[r]ınuñ (8) ķalınlıġundan yüksekligine nisbet ne miķdār içerüsine iķtiżā 

idecegün (9) ve ħazįne üzerinde olan buña ne miķdār bārūt lāzım idigini (10) ve ol 

miķdār bārūta ħazįne ne miķdār vüsǾatli iķtiżā ider sāǿir ķavā- (11) -Ǿidāt-ı rabŧiyyesiyle 

bil-cümle bilmege muĥtāçdur ki ol laġım işe yaraya (12) işbu ķavāǾidātdan biri yañlış 

olsa ħaŧā iĥtimāli oldur zįrā (13) ķalǾa dįvārını atmaķ içün yapılan laġım kūh ve śaĥrāda 

atılan (14) laġım gibi degüldür śaĥrāda yapılan ķavāǾid üzere olsa baġları (15) muĥkem 

olduķdan śoñra ħazįne üzerinde olan ŧopraġı bārūt (16) söküp atar meger bārūtı ġāyet 

noķśān olup ŧopraġa daħı (17) gevşek ola yoħsa bārūtuñ ķuvveti mektūm ķalmaz 

elbetde ĥükmüni (18) ižhār ider ammā ķalǾa dįvārı temeline iǾmāl ve rabŧ olınan (19) 

laġımuñ ħazįnesi ķavāǾide muġāyir olup maĥallinde olmadıġı śūretde 

[68b] 

(1) içerü ŧarafından yāħūd ŧaşra ŧarafından fürce bulup dįvārı (2) ķaŧǾā rahnedār eylemez 

ammā ihtimām ile ķavāǾid-ı lāzımesine (3) muŧābıķ olduķda bārūtuñ đarbı tamām ķalǾa 

dįvārınuñ içerü (4) ve gerek ŧaşra ŧaraflarında lāzım olan maĥallerinden fürce bulduķda 

(5) bi-eyyi ĥālin412 bālā-yı cidara varınca atup perįşān ider ve iķtiżāsına (6) göre iki ve 

üç veyāħūd daħı yedi ħazįneye degin laġım tertįbini (7) mümkindür lākin ziyāde 

maǾlūmāta muĥtāçdur ve eşkāl-i mütenevviǾātı (8) tersįm ve teşkįl olınmışdur ki Ǿan-aśl 

fennimizüñ rabŧiyyet üzere (9) ve ķavāǾidi muŧlaķā ħavāśś-ı bārūta mebnį olmaġıla 

fenn-i laġıma müteǾallıķ (10) baǾżen ŧabāyiǾ-i ĥükm-i bārūt intiħāb413 olınmışdur evvelā 

bārūt üç (11) eczādan414 mürekkeb bir cevherdür ki teǿŝįr-i āteş ile ĥāśıl (12) eyledigi 

ķuvvet-i nāriyye bulındıġı maĥalden eŧrāfına bir mertebe đarb (13) ve sürǾate irer ki tā 

hevāya münķalib olmaduķca şiddet ve đarbınuñ (14) żabŧ ve rabŧı mümkin degüldür 

ķuvvet-i đarbını ancaķ hevā cezb (15) idüp hevāya münķalib olmaġa muĥtāçdur zįrā 

hevāyı bulmayınca (16) bir vechile şiddet ve ķuvveti żāyiǾ olmaz elbetde ĥikmeti icrā 

ider (17) bir miķdār müctemiǾ bārūtdan bir müdevver ŧop yapılup ol ŧopa (18) āteş teǿŝįr 

                                                                 
412

 “Hangi halde olursa olsun.” 
413

 Metinde “intiĥāb” şeklinde yazılmıştır. 
414

 Metinde “evczādan” şeklinde yazılmıştır.   
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eyledükde her cānibine şiddetini tevsįǾ idüp bir dāǿire-i (19) kebįreyi müştemil keŝįre415 

ĥāśıl ider lākin sedd ve mümānaǾatı olup  

[69a] 

(1) her ķanġı ŧarafdan hevāya ķurbiyyeti var ise bi-eyyi ĥālin ol ŧarafdan ĥükmüni (2) 

icrā ider meŝelā ber-minvāl-i muĥarrer bir müdevver bārūt ŧopı muǾallaķ yüksekde (3) 

dursa āteş teǿŝįr eyledükde dāǿiren-mādār ķuvvet-i nāriyyesi her ŧarafından (4) tevsįǾ 

olup bir kürre-i kebįre ĥāśıl ider baǾdehu şiddet ve đarbı münķalib (5) olup maĥv olur 

şekilde gösterildigi gibi ve eger (6) bārūtdan mecmūǾ ve maśnūǾ ŧop-ı meźkūrenüñ nıśfı 

(7) zemįn içinde ve nıśfı ŧaşrada oldıġı ĥālde āteş teǿŝįr eylese (8) bārūtuñ şiddet-i 

nāriyyesi tevsįǾ olup bir kürre-i kebįre ĥāśıl (9) itmek iķtiżā ider lākin bārūtuñ altında 

zemįn sedd-i ķavį (10) olmaġıla ol ŧarafa ĥükmüni icrāya mümānaǾat ider ancaķ 

faraķında (11) hevā olmaġıla şiddet-i nāriyye yalñız ol ŧarafa ruħśat buldıġından (12) 

evvelki tafśįle nisbet iki ķat tevsįǾ olup ĥāśıl olacaķ (13) dāǿirenüñ nıśfını icrā ider ve 

bütün dāǿirede olan şiddet (14) ve ķuvveti işbu nıśf dāǿire-i kürrede cemǾ ve icrā olup 

şekilde (15) gösterilen gibi ve eger źikr olınan ŧop-ı (16) bārūt birķaç źirāǾ zemin içinde 

olup (17) her ŧarafını ħāk-i ķavį iĥāŧa eyledigi ĥālde āteş teǿŝįr eylese (18) altında zemin 

sedd-i ķavį olup keźālik eŧrāfı metįn ve müstaĥkem (19) olmaġıla ol semtlere đarb ve 

şiddetini icrā idemeyüp ancaķ üst  

[69b] 

(1) ŧarafından hevāya ķurbiyyeti olmaġıla muķteżā-yı ŧabǾı üzere hevāya mülāķātı (2) 

ķadar şiddet-i nāriyyesi tevsįǾ olmaķ lāzım gelüp tevsįǾ olacaķ (3) dāǿire-i şiddet-i 

nāriyyenüñ bārūtdan rūy-i zemįne gelince bulınan (4) buǾdı nıśf-ı ķuŧr olur ķaldı ki her 

ŧarafına şiddet-i ĥükmiyyesini (5) icrā mümkin olsa idi maĥall-i bārūt merkez olup rūy-i 

zemįne (6) gelince nıśf-ı ķuŧr iǾtibāriyle bir dāǿire-i müdevvere ĥāśıl ider (7) idi lākin 

aşaġı ŧarafı ve gerek yanları sedd-i ķavį416 olmaġıla (8) ĥāśıl olacaķ dāǿire-i 

müdevverenüñ rubǾını icrā ider (9) ve işbu rubǾ-ı dāǿire-i müdevverede yine bütün 

dāǿirenüñ ķuvvet (10) ve şiddeti cemǾ olup đarb ve ķuvvetini icrā ider şekildeki (11) 

gibi ve eger bārūt-ı meźkūre ĥandeķ dįvārı (12) miŝillü bir yüksek yar dibinde zemįne 

(13) müsāvį bir miķdār yar içinde olup üzerinde ve altında (14) ve cihet-i ŝelaŝesinde 

sedd-i ķavį olsa hevāya ķurbiyyeti (15) olan yanı semtinden ĥükmüni icrāya furśat-yāb 

(16) oldıġına bināǿen ĥāśıl olacaķ dāǿire-i müdevverenüñ ancaķ (17) sümün ĥiśśesini 
                                                                 

415
 Metinde “kesire” şeklinde yazılmıştır. 

416
 Metinler “sedd ü ķavį” şeklinde yazılmıştır. 
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icrā ider keźālik işbu sümün ĥiśśe dāǿire-i (18) müdevverede daħı dāǿire-i kāmilede 

olan ķuvvetini müctemiǾdür (19) şekilde gösterildigi gibi ve eger bārūt 

[70a] 

(1) bārūt-ı meźkūre ŧūlānį bir müdevver ve gerek ġayr-ı müdevver delik nihāyetinde (2) 

oldıġı ĥālde āteş teǿŝįr eylese hevā semtine küşāde semtine kemāl-i (3) sürǾat ile şiddet 

ve đarbı şitāb ider şekilde gösterildigi gibi (4) bārūtuñ şiddet ve ķuvvetinüñ ĥükmiyle 

bulındıġı (5) maĥale nisbet hevāya sürǾat ve mülāķįsi beyān ve resm olındıġı (6) 

eşkālleri gibi olup ber-minvāl-i laġım ħazįnesinde olan bārūt (7) daħı c (ج) şeklinde 

beyān olındıġı gibi bārūtdan ĥāśıl olacaķ (8) dāǿire-i şiddet-i nāriyyenüñ rubǾını icrā 

idüp ħazįneden ruy-i (9) zemįne gelince v (و) şekli gibi bir kerre-i müdevverenüñ rubǾı 

miķdārı (10) ŧopraġı atup bir külāh-ı müteferriǾ gibi çuķur açılur ki ruy-i (11) zemįnde 

ĥāśıl olacaķ dāǿirenüñ nıśf-ı ķuŧrı ħazįnenüñ (12) derinligi ķaç źirāǾ ise ol miķdārdur ve 

bārūtuñ ĥāśıl (13) idecegi dāǿire-i şiddet-i nāriyyenüñ daħı ķuŧrı ol dāǿire (14) 

miķdārıdur ki şekilde ab (آب) ħaŧŧı miķdārıdur ve ħazįne üzerinden (15) açıla çuķur 

şekilde chd (جهد) miķdārıdur ki cd (جد) misŧara daħı (16) ķuŧr-ı dāǿire ķadardur (17) şekl-

i v 

[70b] 

(1) der-beyān-ı mesāĥa-i muĥįŧ-i dāǿire 

(2) her dāǿirenüñ muĥįŧi ķuŧrınuñ 3 miŝli ve 1 subǾıdur (3) meŝelā dāǿirenüñ ķuŧrı yedi 

źirāǾ olsa muĥįŧi yigirmi iki (4) źirāǾ olur şekilde oldıġı gibi 

 

(5) muĥįŧ-i źirāǾ 22 

(6) ķuŧr-ı źirāǾ 7 

(7) der-beyān-ı mesāĥa-i saŧĥ-ı dāǿire  

(8) her saŧĥ-ı dāǿirenüñ mesāĥası murād olınsa nıśf-ı ķuŧruñ (9) nıśf-ı muĥįŧe đarb 

eyledükde ĥāśıl-ı đarb saŧĥ-ı dāǿire olur (10) meŝelā dāǿirenüñ ķuŧrı yedi źirāǾ olsa 
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muĥįŧi yigirmi iki (11) źirāǾ olur nıśf-ı ķuŧrı üç buçuķdur ve nıśf-ı muĥįŧi daħı (12) on 

bir źirāǾdur birbirine birbirine đarb eyledük otuz sekiz buçuķ (13) źirāǾdur şekilde 

oldıġı gibi (14) nıśf-ı ķuŧr olan üç buçuġa đarb-ı (15) maŧrūĥ beş olduķda buçuķ iǾtibār 

olınur (16) nıśf-ı muĥįŧ 38,5 (11 3,5 55 33 38,5) 

[71a]                                                          

(1) bārūt 

(2) źirāǾ-yı islāmiyye ķanŧār ķıyye dirhem 

330 2 0 1 

015 13 0 2 

200 13 1 3 

220 20 3 4 

055 00 6 5 

060 15 10 6 

010 22 16 7 

320 28 24 8 

240 01 35 9 

300 06 48 10 

140 03 64 11 

081 09 83 12 

075 34 105 13 

240 9 116 14 

100 15 163 15 

160 10 197 16 

085 09 238 17 

220 36 280 18 

320 11 330 19 

000 10 385 20 

15 41 445 21 

180 32 512 22 

50 38 585 23 

340 13 666 24 

205 23 800 25 

060 15 846 26 

160 7 929 27 

320 2 1057 28 

195 17 1174 29 

260 27 1299 30 

340 8 1434 31 

080 39 1577 32 

325 20 1730 33 

380 24 1890 34 

280 24 2064 35 

160 28 2249 36 
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135 4 2439 37 

20 22 2642 38 

170 17 2856 39 

00 36 3081 40 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

[71b] 

(1) der-beyān-ı lāzıme-i bārūt der-ħazįne-i laġım 

(2) laġımuñ ħazįnesinüñ Ǿumķına nisbet ne miķdār bārūta muĥtāç idigini (3) erbāb-ı 

tecrübe tedķįķ iderek laġım ħazįnesinüñ Ǿumķı ķaç źirāǾ (4) ise ol miķdār-ı źirāǾa ne 

miķdār bārūt iķtiżā eyledigini (5) ħazįnesi bir źirāǾdan ķırķ źirāǾ derinlige varınca işbu 

(6) cedvelde źirāǾ ve ķanŧār ve vaķıyye ve dirhem ile derc olınmışdur meŝelā (7) 

laġımuñ ħazįnesi zemįnden on źirāǾ derin olsa ħazįnenüñ (8) üzerinde on źirāǾ bük 

vardur ne miķdār bārūt iķtiżā (9) ider bilinmek içün işbu cedvelde on źirāǾ ħizāsında 

(10) ķırķ sekiz ķanŧār altı ķıyye üç yüz dirhem var ol miķdār (11) bārūt vażǾ olınmalıdur 

(12) der-beyān-ı baġlama istiǾmāl ve gerek olan kebįr burġı ve külüng (13) ve küski ve 

sāǿir ālāt eşkālleridür  

 

[72a] 

 

(1) işbu eşkālde gösterilen ālāt ĥafr-i laġıma müteǾallıķ olup geregi gibi (2) suvarılmış 

ġāyet eślāĥ-ı çelikden maśnūǾ olmaġıla her birini (3) maĥalliyle istiǾmāl iderler zįrā 

ķalǾa dįvārı temelleri tim[u]rına da (4) śaǾb olup degme ālāt kār itmeyecegi 

muĥaķķaķdur ālāta (5) ihtimām olınup her biri mevcūd oldıġı ĥālde zaĥmet çekilmez (6) 
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eshel vechile ĥuśūle gelür lākin ālāt pek417 olmayup (7) nāķıś oldıġı śūretde Ǿusret 

çekildigünden māǾadā (8) murād üzere ĥuśūlü daħı mümkin olmaz 

[72b] 

 

(1) der-beyān-ı eşkāl-i laġım 

(2) şekl-i ŝānį  

(3) şekl-i ŝāliŝ 

(4) şekl-i rābiǾ  

(5) şekl-i ħāmis  

[73a] 

(1) ĥįn-i iķtiżāda bir ħazįneli laġım ĥafr-i laġım olınmaķ murād olınduķda (2) şekl-i 

evvelde gösterildigi ibtidā murabbaǾu’ş-şekl bir çuķur ĥafr olına ki (3) derinligi 

iķtiżāsına göre olur baǾdehu ol çuķuruñ aşaġısından (4) laġım-ı ħazįne peydā ola ki 

şekilde a (آ) laġım ķapusınuñ ve ķapu öñündeki (5) çuķuruñ bir ŧarafına iki źirāǾ 

derinligi bir çuķur daħı ĥafr (6) olına laġım tamāmında yaġmur yaġduķda ol çuķura ābı 

                                                                 
417

 Metinde “pāk” şeklinde yazılmıştır. 
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gidüp laġıma ħalel418 (7) gelmeye ve laġım ķapusından tā ķalǾa dįvārınuñ temelinüñ 

rubǾı mertebesine (8) varınca ħaŧŧ-ı müstaķįm ile mütevāziyen ĥafr olınduķda ol 

maĥalden (9) iķtiżāsına göre yine ol miķdār-ı źirāǾ gerek cānib-i yemįne ve gerek (10) 

yesāre dirsek virüp ķāǿimü’z-zāviye ve’l-ađlāǾ ĥafr olına ki (11) bunuñ daħı miķdārı 

temel ķalınlıġınuñ rubǾı miķdārıdur andan daħı (12) yine dirsek virüp bā-ķāǿimü’z-

zāviyeti’l-ađlāǾ temelüñ rubǾı (13) ķadar daħı ĥafr olınduķda temelüñ nıśfına varılup 

bārūt ħazįnesi (14) laġımuñ ŧabanından ķapu ile bir miķdār aşaġı derince ĥafr 

olınmalıdur (15) şekilde c (ج) bārūt ħazįnesidür ki murabbaǾu’ş-şekl olmalıdur ve 

tamām (16) temel vasaŧına gerekdür śaġįr ve kebįr lākin vażǾ olınacaķ bārūta göre (17) 

ne miķdār vüsǾatli olacaġı cedvelden maǾlūm olup ol miķdār ĥafr (18) olınur ve şekilde 

b (ب) işāret olınan direkler ki lamba taǾbįr olınur (19) laġımuñ iki ŧaraflarından 

dįvārlarına aşaġı ŧabandan tā ŧavanına  

[73b] 

(1) tecāvüz idince şekilde gösterildigi gibi gerek lamba olmalıdur ki dört (2) beş parmaķ 

ķalıñ ķara aġaç taĥtalarıñ yaġ taĥtaları laġım (3) ŧabanından ŧavana varınca işbu 

lambalara geçüp sedd olmalıdur şekl-i (4) evvelde v (و) işareti laġım ķapusından bārūt 

ħazįnesine varınca (5) noķŧalar ile gösterilen laġım ķubūrlarını vażǾ itmek içün (6) 

ķubūr ħarķıdur419 laġımuñ aşaġı ŧabanında źirāǾ ile ħarķ olına ki (7) ķubūrlar vażǾ 

olınduķda laġımuñ ŧaban zeminine müsāvi ķubūrlar (8) ħarķa420 girüp ŧabandan oluķ 

gibi olur bārūt śuçuķları vażǾ (9) olınur üzeri ķapanduķda ķubūrlar setr olup laġımuñ 

ŧabanı yine düz (10) zemin olur şekilde işbu ķubūr ħarķı421 tamām laġım ŧabanınuñ 

vasaŧından (11) gösterilmişdür lākin laġımuñ dįvārları diblerinden daħı olur ve źikr (12) 

olınan ķubūrlar ŧūlānį düz taĥtalardan üçer taĥtayı birbirine mismār (13) ile 

pergidildükde ķāǿimü’z-zāviye ve müŝelleŝü’l-ađlāǾ bir oluķ gibi (14) olur laġım 

ķapusından ħazįneye varınca ne miķdār ķubūra muĥtāç ise (15) yapılup ŧabanda ĥafr 

olınan ħarķa422 içlerine vażǾ olınup uçları (16) birbirine geregi gibi yanaşdırılup alt ve 

yanlarına yapaġı vażǾ olına ki (17) maĥall-i ittiśālinüñ içine nem teǿŝįr itmeye bu 

vechile ķubūrlar laġım ķuyusundan (18) ħazįneye varınca birbirine merbūŧen 

                                                                 
418

 Metinde “ĥalel” şeklinde yazılmıştır. 
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düşündükde śıķ astārdan (19) tūlānį śuçuķlar dikile içine yumurŧa śıġacaķ ķadar 

olmalıdur  

[74a] 

(1) laġım ķapusından ħazįne vasaŧına varınca kiffāyet miķdārı ĥafr olduķda (2) bir 

yüksecik maĥalden śuçuķları śarķıdup iri dānelü bārūtdan (3) doldırup ķuyularuñ içine 

vażǾ olına ve ķubūr içinde boş ķalan (4) maĥallere yapaġı vażǾ olınup ķapana ve 

ķubūrlar ile śuçuķ setr olup (5) laġımuñ ŧabanı yine düz zemin ķalur ve śuçuķ laġım 

ħazįnesinden içerü (6) şekilde gösterildigi vech üzere bir iki ayaķ bir aġaç degnek (7) 

baġlana ki ŧaşradan śuçuķ çekilmek lāzım gelse ŧaşra çıķmaya diyü (8) baġlanur ve 

şekilde Ǿalāmetiyle gösterilmişdür zįrā śuçuġa āteş teǿŝįr (9) eyledükde đarbından 

çekilüp ħazįneden çıkup bir ħaŧāya irer diyü (10) ol cihetden ħazįne içinden bir aġaç 

dikenüñ baġlanmasını teǿkįd itmişlerdür (11) ve ħazįne olan maĥall eger nem-nāk ise 

bārūtuñ ķuvvet ve şiddetine ħalel423 (12) terettüb itmesün içün ħazįnenüñ ŧabanına ve 

dįvārlarına ve ŧavanına (13) rāst śaman şilteleri yapılup vażǾ ve pergidile ve aşaġı gelen 

(14) şilte sāǿirinden ķalıñ ola ve bu miŝillü ħazįnenüñ vüsǾati şiltelerüñ (15) ķalınlıġına 

nisbet ile ziyādece olmalıdur ve źikr olınan ħazįne (16) ĥāżır olduķda bārūtı vażǾ olınup 

yuķaru ŧavana boş ķalan (17) maĥalli şilte ve gerek yapaġı ile geregi gibi śıķışdırılup 

ħazįne (18) ķapusına şekilde c (ج) Ǿalāmetleri olan kiçe ve kāvsele ķapanup (19) ħazįne 

ķapusına berāber olan b1 ( ١ ب ) lambalarına şekl-i ŝānįde gösterildigi gibi  

[74b] 

(1) laġımuñ ŧabanından lambalarına daħı bir baġ taĥtası vażǾ olına baǾdehu (2) h (ه) 

işāret olınan dirsekleme aġaçlarınuñ ŧavana varınca baġ (3) taĥtaları vażǾ ile tamām 

ķapanup baġlanduķdan śoñra iki maĥallinden ŧabandan (4) ŧavana lamba yapılup 

baǾdehu muttaśıl birer sütūn vażǾ olına ki baġda (5) ŧayaķ olur baǾdehu b2 ( ٢ب ) yerini 

b1 ( ١ب ) baġında cānib-i yemįnine b2 ( ٢ب ) (6) baġınuñ cānib-i yesārına ve yine vażǾ 

eyledükden śoñra içlerine zemininden (7) ŧopraķ dolmış ŧobralar vażǾ olınup taĥtalar 

ķalınlıġı aralıķları (8) geregi gibi ŧobra ile dolup düz olduķda yine b2 ( ٢ب ) lambalarına 

baġ (9) taĥtası vażǾ olınduķda şekl-i ŝāliŝde ŧ (ط) Ǿalāmetiyle gösterilen (10) iki 

ķıŧǾasınun baġdan baġa pāyende destek vażǾ olına ki (11) birer başları b1 ( ١ب ) baġlarına 

ŧayaķ olan sütūnda gele baǾdehu evvelki gibi (12) aralıķları dolınca ŧopraķ ile memlū 

ŧobraları ve baǾżı aralıķ (13) ķalan ŧobra köşelerine yapaġı śıķışdıraraķ tamām baġ 
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mābeyni (14) dolduķdan śoñra lambalara yine birer baġ taĥtası vażǾ olınup şekl-i (15) 

rābiǾde h (ه) Ǿalāmetiyle gösterildigi gibi birer dirsekleme aġacını (16) b1 ( ١ب ) baġınuñ 

cānib-i yesār köşesinden b2 ( ٢ب ) baġınuñ cānib-i yemįn (17) köşesine ve rūyine vażǾ 

ideler ki aşaġı dirsekleme ile ĥac-vārį (18) gelür yine baġlaruñ ve dirseklemenüñ 

aralıķları evvelki gibi dolup (19) minvāl-i meşrūĥ üzere laġımuñ ŧabanından ŧavanına 

varınca b2 ( ٢ب ) lambalarına  

[75a] 

(1) bir baġ ve iki maĥalden payende ve sütūn vażǾ olınup anuñ üzerine (2) daħı yine 

birer baġ ve bir dirsekleme muķaddem kepenk ħilāfına vażǾ olınaraķ (3) ve aralıķları 

ŧopraķ ŧobralarıyla ve baǾżı köşelerinden ĥāśıl olan (4) boş maĥallere yapaġı 

śıķışdıraraķ źikr olınan tertįb ile ŧavana (5) varınca baġlanup doldırılduķdan śoñra b2 

( ٢ب ) baġlarına daħı ŧabandan (6) ŧavana iki maĥallinden birer sütūn ŧayaķ vażǾ olına ki 

ķaśūr baġlar (7) daħı tertįb-i meźkūre ile şekl-i ħāmisde gösterildigi gibi tekmįl (8) olına 

baǾdehu laġım ķapusı yanında śaçuķ aġzına eczā ile memlū bir kebįr (9) ħumbara ŧıpası 

geçirilüp baġlayalar baǾdehu üzerini kiçe ile śarup (10) ŧopraķ ile örtüp setr ve ĥıfž 

eyleyeler āteş olınmaķ iķtiżā (11) itdükde ŧıpanuñ örtüsi ve śarġısı açılup ŧıpaya āteş 

(12) olına 

(13) bālāda şerĥ ve beyān ve resm ve teşkįl olınan bir ħazįneli laġım (14) ĥafr endāħte 

olındıġı ĥįnde rūy-i zemįnde ĥāśıl (15) olacaķ dāǿire-i devri tamām rubǾ-ı kürrenüñ nıśfı 

yemįn (16) ve nıśfı yesār ile müdevver olup Ǿaynı ile şekilde (17) gösterildigi gibi 

 

(18) şekl-i endāħte 
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[75b] 

 

(1) ķalǾa temeli içine iki ħazįneli laġım resmidür  

(2) ħazįne          

(3) ħazįne 

(4) laġım ķapusı 

[76a] 

(1) işbu iki ħazįneli ķavāǾidi bālāda şerĥ ve beyān olınan bir ħazį- (2) -neli gibidür lākin 

ĥįn-i iķtiżāda üç ve dört ve daħı ziyāde (3) ħazįneli laġım ĥafr ve rabŧ olınmaķ 

mümkindür ancaķ ziyādesiyle Ǿusretli (4) olur ve ħazįnelerinüñ birbirlerine taķarrübi 

rūy-i zemįnden ħazįnenüñ Ǿumķı (5) ķaç źirāǾ miķdārı ise ħazįnelerüñ birbirlerine 

taķarrübi ol miķdār-ı (6) źirāǾ buǾd ile ĥafr ve tertįb olınmalıdur ki iki ħazįneli laġımuñ 
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(7) şekl-i endāħtesinüñ gösterildigi gibi cānib-i yemįnde olan ħazįne- (8) -nüñ endāħte 

idecegi rubǾ-ı kürrenüñ rūy-i zemįnde ĥāśıl olacaķ (9) dāǿire-i devri tamām cānib-i 

yesārda olan ħazįne üzerine rāst (10) ve keźālik cānib-i yesārda olan ħazįnenüñ daħı icrā 

idecegi (11) dāǿire-i devrį tamām cānib-i yesārda olan ħazįne üzerine rāst (12) gelüp 

şekl-i endāħte-rest ve teşkįl olan dāǿireler gibi (13) rūy-i zemįnde ĥāśıl olacaķ 

dāǿirelerüñ muĥįŧleri birbirlerinüñ (14) merkezlerine rāst gelmekle đarbıla birbirine 

medār olup (15) üzerinde olan bināları kemāl-i ķuvvet ve şiddet ile müsāviyet (16) 

üzere endāħte ider  

[76b] 

 

(1) ħazįne   

(2) ħazįne 



335 

 

(3) işbu iki ħazįneli laġım ķavāǾidi şerĥ ve bālāda taĥrįr olınmışdı (4) lākin şekl-i 

endāħte gibi ħazįnenüñ üzerlerinde endāħte olınan (5) rubǾ-ı kürrelerüñ rūy-i zemįnde 

açup ĥāśıl idecegi dāǿirelerüñ (6) muĥįŧleri birbirlerinüñ merkezlerine rāst olup resm 

olınan (7) dāǿireler gibi rūy-i zemįnde ĥükmüni icrā idüp bi-Ǿaynihi dāǿireler şeklinde 

(8) açılup atılur üç ħazįneli laġım şekli ķalǾa dįvārı temeline   

(9) ħazįne 

(10) ħazįne 

(11) ħazįne 

(12) laġım ķapusı 

(13) ķalǾa temeli 

[77a] 

(1) işbu şekilde gösterilen üç ħazįneli laġımuñ ħazįneleri birbirine (2) nisbet Ǿamiķleri 

ķavāǾid üzere ĥafr ve tertįb olınduķda endāħte (3) ve icrā idecegi çuķurları birbirine 

medār ile rūy-i zemįnde (4) ĥāśıl olacaķ dāǿireleri Ǿumķı ziyāde olan üçinci ħazįnenüñ 

(5) icrā idecegi dāǿire içine girift olur meŝelā birinci laġımuñ (6) ħazįnesi rūy-i 

zemįnden dört źirāǾ derin olsa ikinci  

[77b] 

(1) laġımuñ ħazįnesi sekiz źirāǾ derin olmalıdur evvelki ħazįneden (2) dört źirāǾ içerü 

lāzımdur ve üçinci laġımuñ ħazįnesi (3) on altı źirāǾ lāzımdur ve bunuñ ħazįnesi daħı 

ikinci ħazįneden (4) sekiz źirāǾ içerü lāzımdur işbu terkįbde olan laġımlar düşmen (5) 

Ǿaskeri gelecegi maĥale tertįb olınup düşmen Ǿaskerinden ķatı (6) çoķ ādem helāk 

olmasına sebeb olur zįrā bu tertįb üzere (7) laġımlar āmāde olup düşmen Ǿaskeri tamām 

ibtidāki ħazįne üzerine (8) cemǾiyyet itdükleri gibi birinci laġımuñ āteş olınup endāħte 

(9) olınduķda sāǿir eŧrāfda olan düşmen Ǿaskeri laġım atılan (10) maĥalde ġayrı laġım 

yoķdur diyü elinde ol maĥalle cemǾiyyet iderler (11) ol eŝnāda ikinci laġım daħı āteş 

olınduķda ķatı çoķ düşmen (12) Ǿaskerini helāk idecegi emr-i muķarrerdür ve eger 

cemǾiyyetleri (13) ziyāde ise üçinci laġıma daħı ikinci laġım ile berāber āteş (14) olınur 

veyāħūd Ǿavķ olınup cemǾiyyet ĥāśıl olur ise (15) ol zamān āteş olınur zįrā iki laġım 

atıldı ġayrı yoķdur (16) ķıyasıyla elbetde üzerine cemǾiyyet ĥāśıl olur baǾdehu (17) ol 

ĥavālįye taķarrüb itmekden iĥtirāz iderler sāǿir maĥallerden (18) daħı birer ħazįneli 

birķaç laġım endāħte olınsa anlar daħı böyle (19) ķıyās iderler ve düşmen Ǿaskerine 

ħavf-ı Ǿažįm ĥāśıl olup 
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[78a] 

(1) ol ĥavālįden ricǾat ve perįşān olmalarına bāǾiŝ olur ihmāl olınmaya 

(2) işbu dāǿire-i ŝelāŝüñ taķrįri ikinci dāǿirenüñ Ǿaynıdur 

[78b] 

 

(1) dört ħazįneli laġım ķalǾa dįvārı teme line  

(2) ħazįne 

(3) ħazįne 

(4) ħazįne 

(5) ħazįne 

(6) laġım ķapusı 

(7) beş ħazįneli laġım resmi ķalǾa dįvārı temeline  
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(8) ħazįne 

(9) ħazįne    

(10) ħazįne 

(11) ħazįne 

(12) ħazįne 

(13) laġım ķapusı 

[79a] 

(1) şekilde gösterildigi gibi dört beş ħazįne olınduķda vażǾ (2) olduķda śucuķlara 

ihtimām olına ki śuçuķlaruñ birbirlerine maĥall-i rābıŧa- (3) -sından her bir ħazįne vāśıl 

olacaķ śuçuķlaruñ ŧūlları sāǿirleriyle (4) berāber olup birbirlerinden yarım parmaķ 

noķśān ve zāǿid olmaya ancaķ (5) maĥall-i rābıŧadan baǾżı ħazįne yaķın oldıġı ĥālde 

eşkālde göste- (6) -rildigi gibi ķubūrları istiķāmet üzere olmayup yemįn ve yesāra (7) 

inĥirāf ile tertįb olına ki ħazįne varınca śuçuķ rāst (8) gele bu bābda ziyāde diķķat ister 

ki laġıma āteş olınduķda (9) her bir ħazįne der-Ǿaķab varup cümlesine birden endāħte 

eyleye  

 

(10) ŧūl 

(11) ħazįne 

(12) Ǿarż  

(13) źirāǾ  

(14) źirāǾ  

(15) źirāǾ  
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(16) dįvānħāne 

(17) işbu laġım resminüñ ħazįne üzerinde beş buçuķ (18) altı źirāǾ bük var idi ve a (آ) 

işaret olınan baġı (19) daħı śoñradan baġlamışlar yüz vaķıyyeden ziyāde yapaġı 

gitmişdür (20) ve üç yüz ŧobra ve b (ب) işāret olınan baġ resimlerinde (21) yoġıdı olsa 

münāsibdür ve orŧa laǾliler lamba açılup  

[79b] 

(1) ķalıñ taĥtalar ile sedd ve baġlanur köşeler dįvānħāne diregi (2) ile sedd ve rabŧ olınur 

ve bu laġım altı ķanŧār bārūt aldılar (3) yarım ķanŧārı śuçuķlara gidüp beş buçuķ ķanŧār 

bārūt (4) ħazįne vażǾ olmışdur 

 

(5) şekl-i endāħte 
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[80] 

 

(1) işbu yedi ħazįneli laġım resm-i endāħte gibi ħazįnenüñ (2) üzerlerinde endāħte 

olınan rubǾ-ı kürrelerüñ rūy-i zemįnde (3) açup ĥāśıl idecegi dāǿirelerüñ muĥįŧleri 

birbirlerinüñ  

[80b] 

(1) merkezlerine rāst olup resm olınan dāǿireler gibi (2) rūy-i zemįnde ĥükmüni icrā (3) 

idüp bi-Ǿaynihi  dāǿireler (4) şeklinde açılup (5) atılur (6) 22 (7) 2 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ÜG DİZİN  

 

A 

 

Ǿabdurraĥman paşa: Osmanlı’da Cebeci 

Ocağı komutanlarından biri 

 Ǿa. 3b/03 

Ǿacabā: Ar. şüphe ve tereddüt bildiren 

edat 

 Ǿa. 23a/08, 29b/12, 56a/03 

Ǿaceb: Ar. acaba, hayret 

 Ǿa. 3a/15 

Ǿacemį: Ar. tecrübesiz 

 Ǿa. 12a/17, 12a/18 

Ǿāciz: Ar. beceriksiz, kabiliyetsiz 

 Ǿā. ķaldılar 23a/19 

 Ǿā. ķalduķda 4b/17, 5a/02, 14b/16, 

19b/04, 56b/05 

 Ǿā. ķalup 30b/01 

 Ǿā. olındı 14a/06 

Ǿacz: Ar. beceriksizlik 

 Ǿa. getürüp 30b/02 

 Ǿa. idüp 8b/15 

aç-: engeli kaldırmak 

 a.-duġı 29b/20 

açdır-: açma işini yapma krş. açdur- 

 göz a.-mayup 24b/21 

açdur-: açma işini yapma krş. açdır- 

 göz a.-mayup 25b/21 

açıl-: açık olma hali, denizde kıyıdan 

uzaklaşmak, geçit vermek 

 a.-duķda 18b/19, 18b/20 

 a.-maķ 29b/15 

 a.-mış 29b/17 

 a.-ur 21b/03 

ad: bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, 

tanımlamaya, açıklamaya, 

bildirmeye yarayan söz, isim 

 a.+ın 53a/14, 55b/15, 55b/16 

 a.+ına 25a/19 

ādem: Ar. insan, adam 

 ā. 4b/13, 6a/04, 6a/05, 6b/10, 7b/06, 

10a/15, 10a/16, 12a/14, 12b/08, 

13a/12, 13a/20, 14a/05, 15a/04, 

15a/07, 16a/15, 16a/23, 17b/11, 

18b/05, 21b/11, 24b/23, 25b/09, 

25b/09, 27b/01, 27b/19, 28b/23, 

32b/09, 37a/09, 37a/13, 39b/08, 

39b/16, 41a/08, 41a/16, 42a/10, 

42a/11, 42a/12, 43b/08, 43b/09, 

43b/10, 48b/01, 49a/04, 52b/16, 

53a/13, 64a/03, 65b/01 

 ā.+den 41a/15 

 ā.+e 27b/20, 27b/21, 42a/10, 43b/08 

 ā.+i 38b/10, 39b/01, 48b/01 

 ā.+ler 25a/10, 32b/22, 39b/15, 

41a/10 
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 ā.+leri 7b/19, 25a/09 

 ā.+üñ 48b/01 

adlu: isimli 

 a. 13b/01 

Ǿafv: Ar. bağışlama, af 

 Ǿa.+ı 31a/23 

 Ǿa. ider 31a/16 

 Ǿa. idüp 31a/20 

aġa: ağa, bey 

 a. 67a/04, 67a/04 

 a.+ları 26a/13, 31b/20 

 a.+larına 24b/04 

 metrįs a.+sı 26a/15 

aġaç: meyve verebilen, gövdesi odun 

veya kereste olmaya elverişli 

bulunan ve uzun yıllar 

yaşayabilen bitki, bu gibi 

bitkilerin gövdesinden ve 

dallarından yapılan 

 a. 59b/04 

 a.+dur 59a/03 

aġ(ı)z: ağız; bir boşluğun etrafı, bir 

aletin (havan, tıpa, tulumba gibi) 

üst tarafındaki açık kısmı; giriş 

bölümü  

 a.+ına 16b/06, 16b/13, 58b/05 

 a.+larına 52b/08, 58a/01, 61a/02 

aġızlı: ağızlı 

 a. ĥavān 51b/03 

aġñat-: anlatmak 

 a.-dum 11a/04 

āħer: Ar. başka, diğer 

 ā. 30a/02 

āħir: Ar. nihayet, son 

 ā.-i Ǿömrümüzde 11a/01 

āħiret: Ar. öbür dünya 

 ā.+de 8b/04, 10a/09, 12b/17 

aĥmad paşa: Osmanlı’da sadrazam olan 

Hezarpare Ahmed Paşa (İstanbul, 

?-7-8 Ağustos 1648) olmalı 

 defterdār a.+ya 25a/17 

aĥmed aġa: Osmanlı’da Umman ve 

Budin seferlerine de katılmış olan 

Humbaracı Ocağı komutanı  

 a. 26a/20, 26b/01, 26b/03, 26b/04, 

26b/06 

 a.+yı 5a/15, 28a/16 

aĥmed aġa: Osmanlı’da Kamaniçe 

seferinde bulunan Humbaracı 

Ocağı komutanı 

 diger a. 26a/20 

aĥmed ketĥüdā: 2. Viyana 

muhasarasında bulunan 

komutanlardan biridir ve orada 

şehit olmuştur 

 a. 24b/02 

aĥmed paşa: Kandiye Kalesi 

muhasarasında Humbaracı Ocağı 

komutanlarındandır 

 defterdār a. 5a/12, 28a/11 

aħşām: akşam 

 a.+a 24b/06 

 a. idi 31a/04 

 a. olmasa 31a/04 
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aĥvāl: Ar. durumlar, oluşlar, buluşlar 

 a. 1b/07, 4a/07, 10a/18, 26b/11, 

27b/21, 37a/11, 55b/22 

 a.+de 26b/11 

 a.+i 3a/15, 3a/18, 4b/05, 21b/11, 

25b/16, 31b/04, 39a/01, 40b/10, 

50b/10, 53a/13 

 a.+idür 3a/22 

 a.-i fāsidelerin 9b/17 

 a.+im 10a/13 

 a.+in 13b/12, 22a/08, 59a/01 

 a.+inde 26a/08 

 a.+inden 11b/21, 22a/19 

 a.+ine 21a/10 

 a.+ini 2b/03, 8a/16, 20b/21, 26a/10, 

26a/13, 42a/06, 43b/04, 50b/13 

 a.+ler 10b/08 

 a.+lere 11a/02 

 a.+leri 10a/05, 21b/15, 32b/21 

 a.+lerin 4a/03, 12b/21, 15b/05 

 a.+lerine 2a/15 

 a.+üñ 18a/03 

aķ-: akmak 

 a.-ar 24a/01 

Ǿaķat ķalǾası: Akat Kalesi 

 Ǿa. 11a/19 

aķçe: madenî para 

 a. 5a/16, 10a/12, 28a/17 

aķdeñiz: Akdeniz 

 a.+de 18b/05 

Ǿāķıl: Ar. akıllı, akıl sahibi 

 Ǿā. 21b/13 

 Ǿā.+lar 15b/06 

Ǿāķıl dānā: Ar. alim 

 Ǿā. olan 2a/17 

Ǿaķl: Ar. akıl 

 Ǿa.+ı irdügi 37b/08 

 Ǿa.-ı kāmil 21b/05 

al: kırmızı 

 a. kise 27a/07 

al-: almak 

 a.-acaķ 6b/18 

 a.-alar 36b/09 

 a.-amadı 27b/08 

 a.-dı 25a/05 

 a.-dıysa 27b/11 

 a.-duġı 51a/12 

 a.-duķda 56a/04 

 a.-ıķodı 8b/08, 9a/03 

 a.-ıķoyup 30b/15 

 a.-ınan 4a/10 

 a.-madan 25a/06 

 a.-maġa 14b/11, 15a/16 

 a.-maġıla 14b/16 

 a.-maķ 4a/07, 13b/14, 22a/08, 

28a/11, 55b/15 

 a.-maķda 5a/02 

 a.-up 3b/08, 18b/03, 23a/22, 32b/17, 

40b/15, 42a/19, 43b/17, 55b/05 

 a.-ur 16b/19, 36a/07, 36a/08, 65b/01 

 ateş a.-ur 51b/03, 51b/05 

 lisāna a.-ma 18b/12 

 metrįs a.-duķdan 22a/04 

 metrįs a.-maġı 22b/07 
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 metrįs a.-maġıla 24a/23, 24b/14 

 metrįs a.-maķda 13b/14, 23a/22 

 metrįs a.-maķdan 24a/11 

 metrįs a.-mış 24b/08 

 metrįs a.-mış idi 4a/12 

 metrįs a.-up 25a/23, 39a/18 

 metrįsler a.-ınduķda 26a/07 

 metrįslerin a.-maġa 7b/21 

 metrįslerin a.-up 36b/06 

ālāt: Ar. vasıtalar, aletler 

 ā. 15b/18 

 ā.+ı 63a/01, 15a/05 

 ā.-ı ĥarb 12b/23, 15b/01, 50b/05 

 ā.+ıdur 47b/01, 61a/02, 63a/01, 

63b/01 

 ā.+ları 18a/11, 20b/05, 41b/10 

 ā.+larıdur 57a/01 

 ā.+ların 29a/07, 29b/05, 53a/06, 

64a/03 

 ā.+uñ 22a/11 

ālāy: Far. alay 

 ā. 65a/02 

 ā.+ların 16a/19, 32b/04, 57b/02 

alçaķ: alçak, düşük düzeyde 

 a. 51a/01 

aldat-: aldatmak 

 a.-maz 60a/01 

aldır-: aldırmak 

 a.-alar 4b/02 

 a.-amazsuñ 4b/09, 12a/10, 14a/02 

 a.-dı 39b/11 

 a.-maġa 23b/04 

 a.-masına 4a/01 

 a.-mazsın 37b/15 

 metrįs a.-asın 25a/12, 38a/02 

 metrįs a.-maġa 24b/22 

 metrįs a.-maġıla 24a/15 

aǾlem: Ar. bilen, en bilgin  

 a.+dür 9a/18 

Ǿālem-penāh: Ar. alemin sığınacağı yer 

 pādişāh-ı Ǿā. 14a/21, 18b/03, 28a/12, 

55b/06, 55b/12 

Ǿaleyhi: Ar. onun üzerine  

 ve Ǿa. 22b/06 

Ǿaleyhim ecmaǾįn: Ar. hepsinin üzerine 

olsun 

 Ǿa. 2a/05, 2b/10, 3a/08, 21b/01, 

27b/17, 31a/23, 33a/18, 40b/04, 

53a/18 

alın-: alınmak 

 a.-an 11a/17, 24b/16 

 a.-madı 30b/02 

 a.-ması 36b/15 

 a.-mışdur 42a/18, 43b/16 

 a.-ur 30a/04 

 a.-ur ise 4a/03 

 metrįs a.-an 36b/09 

 metrįs a.-dı 4a/16 

 metrįs a.-dukda36b/11 

 metrįs a.-up 23b/06 

alış-: alışmak 

 a.-ur 64a/03 
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Ǿalį: Humbaracılar Ocağı ikinci halifesi 

ve eserin yazarı krş. kürd 

bayramoġlı 

 Ǿa. 12b/19, 33a/06, 50b/03 

Ǿalį ketĥüdā: Yeniçeri Ocağı ikinci 

komutanı 

 Ǿa. 24b/02  

 Ǿa.+nuñ 24b/07 

Ǿalįm dānā: Ar. her şeyi bilen, ilmi 

yüksek olan 

 Ǿa.+dur 3a/17 

Ǿalį paşa: Osmanlı’da komutan 

 Ǿa. 4a/11, 24b/13 

 Ǿa.+ya 9a/02 

Ǿaliyy: Ar. yüksek, büyük, yüce 

 himmet-i Ǿa.+eleri 29a/05 

 murād-ı Ǿa.+esi degül 31a/11 

allāh: Ar. Hz. Allah, Tanrı 

 a. 1b/03, 1b/13, 2a/20, 2a/21, 2b/07, 

3a/16, 7b/21, 8b/04, 9a/08, 9a/09, 

10a/08, 10b/07, 11a/13, 11b/12, 

12b/17, 14a/22, 15a/18, 19a/06, 

20b/14, 21b/04, 21b/14, 27b/12, 

28a/02, 29a/04, 29a/20, 29b/16, 

30a/02, 30a/20, 31a/11, 31a/14, 

31a/18, 31a/19, 37a/21, 37b/05, 

40b/07, 40b/19, 44a/12, 44a/14, 

44a/20, 53a/14 

 a. allāh 25b/07 

 murād-ı a. degül imiş 31a/12 

allāhu ekber: Allah uluların ulusudur 

 a. 11a/11 

alt: aşağı, aşağı taraf 

 a.+ına 2/17, 7a/07, 13b/03, 15b/15, 

21a/03, 22b/08, 29b/09, 31a/03, 

31a/06, 31b/17, 32a/14, 39b/20, 

51b/17, 52a/10, 55a/02 

 a.+ında 37a/10, 42a/18, 43b/16, 

52a/11 

 a.+ından 31a/08, 31b/08 

altı: altı (sayı) 

 a. 16a/02, 20a/03, 27b/21, 51b/03, 

51b/18, 51b/22, 56b/20, 64a/03, 

65b/01, 66a/01 

altmış: altmış (sayı) 

 a. 5b/06, 13a/16, 28b/06, 58a/01 

altun: altın 

 a. 24b/05 

amān: Ar. yardım isteme 

a. çaġırup 25b/13 

 a. eyledi 24a/19 

amānsız: Ar.+T. korkusuz 

 a. 19b/21 

Ǿamel: Ar. iş; niyet 

 Ǿa. eylemek 17a/19 

āmįn: Ar. amin, öyle olsun  

 ā. 2a/04, 2a/06, 2b/02, 11a/13, 

28a/03, 31b/02, 37b/07 

Ǿāmįr: Ar. devlete ait 

 tersane-i Ǿāmįrede 18b/07 

ammā: Ar. ama, ancak  

 a. 3b/06, 4a/09, 4a/14, 4a/15, 4a/17, 

4a/20, 4b/11, 4b/13, 6a/04, 6b/08, 

6b/14, 7a/07, 7b/06, 7b/07, 
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10a/23, 12a/13, 13a/07, 13a/11, 

13a/19, 14a/04, 14b/20, 15a/17, 

17a/22, 19b/03, 22a/03, 22b/11, 

22b/16, 23a/21, 23a/22, 24a/07, 

24b/15, 25b/15, 27a/04, 27a/12, 

27a/19, 27b/04, 28b/22, 29b/10, 

31a/04, 31b/18, 32a/08, 33a/17, 

36a/04, 36b/08, 36b/10, 37a/02, 

37b/17, 37b/20, 38a/19, 38b/07, 

38b/13, 39a/02, 39a/19, 39a/20, 

39a/23, 39b/18, 40a/15, 40a/18, 

40b/11, 41a/05, 41b/09, 41b/16, 

42a/09, 42a/13, 42a/18, 43b/07, 

43b/11, 43b/16, 50b/16, 50b/20, 

51a/06, 51a/10, 51a/22, 52a/15, 

53b/05, 55b/21, 56b/04, 56b/11, 

56b/18, 58b/02, 58b/10, 59a/02, 

59b/02, 60a/01, 62b/01, 63b/01, 

65a/02, 66a/02 

 a. degüldür 55b/19 

ān: Ar. an, şimdi 

 ā.+a degin 8a/18 

anapoli ķalǾası: İnebolu Kalesi  

 a. 8b/09 

 a.+na 30a/07 

anaŧolı: Anadolu 

 a. 38b/19, 44a/05 

ancaķ: ancak, yalnızca 

 a. 2a/12, 3b/15, 9a/06, 9a/12, 9a/15, 

10a/02, 12b/08, 13a/18, 17a/22, 

18a/16, 18b/15, 20b/10, 22b/11, 

23a/14, 24b/09, 24b/11, 24b/14, 

25a/05, 27a/10, 27b/20, 31a/10, 

31a/14, 31b/14, 32a/09, 32a/14, 

33b/02, 39b/15, 44a/19, 47a/02, 

53a/13, 55b/01, 58b/08, 59b/02, 

63b/01 

anda: onda, orada 

 a. 11b/07, 21b/02, 25b/22, 30a/09, 

30b/14 

andan: ondan, oradan, ondan sonra 

 a. 8a/08, 10b/14, 10b/22, 16b/10, 

17b/21, 21a/16, 25a/02, 25a/16, 

30a/10, 38b/16, 40a/08, 41b/14, 

49a/04, 51a/08, 52b/10, 53a/01, 

59a/01, 65a/02 

anı: onu 

 a. 25a/20, 25b/12, 27b/07, 30a/08, 

50b/15, 51a/06, 51b/02, 51b/08, 

65a/02 

añlan-: anlaşılmak 

 a.-sun 20b/10 

anlar: onlar 

 a. 10a/23, 10a/23, 23a/01 

 a.+dan 37a/03 

 a.+ı 6a/05, 10b/02, 41a/08 

 a.+uñ 6a/02, 26a/12, 41a/07 

anuñ: anın, onun 

 a. 3a/15, 6b/09, 7b/13, 15a/19, 

16a/22, 17a/12, 17a/19, 17b/03, 

17b/04, 17b/04, 17b/15, 18b/07, 

20a/06, 23b/18, 32b/08, 38a/15, 

51b/14, 52a/19, 52b/03, 52b/12, 

56a/02 
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añ-: anmak 

 a.-mazsın 55b/15 

aña: ona 

 a. 2b/15, 3a/01, 4b/09, 5b/15, 7a/10, 

12a/04, 12a/10, 14a/02, 18b/13, 

21a/11, 21b/07, 25b/15, 28b/15, 

33b/04, 36a/09, 37b/15, 39a/13, 

52a/12, 53a/05, 59a/01 

añla-: anlamak krş. añna- 

 a.-duġı 37b/09 

 a.-duġın 21b/15 

 a.-duġum 9b/18, 11b/22, 12b/20 

 a.-duķda 30a/17 

 a.-duķdan 22a/23 

 a.-maz 3a/15, 21b/11 

 a.-nur 22b/05 

 a.-r 20a/18, 26a/13, 26a/14, 27b/21 

 a.-yup 30a/16 

añna-: anlamak krş. añla- 

 a.-mamışdur 60b/01 

 a.-nur 25b/17, 51a/01 

 a.-r 25b/16 

añnad-: anlatmak 

 a.-ur 60b/01 

añnan-: anlaşılmak 

 a.-maz 60a/01, 60b/03 

 a.-ur 20a/05 

ara: ara, arasında 

 a.+da 25a/19 

 a.+mıza girmez idi 18a/16 

 a.+sında 16b/01, 16b/09, 58a/01, 

63a/01 

ara-: aramak 

 a.-maz 10b/02 

 a.-rlar 19b/19 

 a.-rlardı 12b/12 

Ǿarab: Ar. Arap 

 a. 11b/05, 52b/23 

Ǿaraba: araba 

 Ǿa. 13b/11, 22b/12, 48b/05, 58b/01, 

65b/01 

 Ǿa.+lar 19b/11, 19b/15, 29b/12, 

56b/12, 56b/16, 58b/04, 58b/11, 

64b/01 

 Ǿa.+laruñ 58b/08 

 Ǿa. virilüp 29b/04 

Ǿarabistān: Ar. Arabistan, Arap ülkesi 

 Ǿa. 9b/06, 52b/22 

aralıķ: aralık, ara yer  

 a.+da 16a/16, 16b/05, 23b/13 

ard: art, arka, bir şeyin ardında kalan 

kısım 

 a. 44a/01 

 a.+ın 23b/09 

 a.+ına 10b/20  

 a.+ınca 25a/14 

 a.+ında 33a/08, 48b/01, 52b/17 

 a.+ından 51a/10, 51a/11 

 a.+larından 36a/17, 44a/06 

arşun: arşın 

 a. 6b/09, 13a/12, 31b/12, 38b/07, 

38b/08, 39a/22, 39a/22, 48b/01 

artuķ: artık, bundan sonra 
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 a. 23b/12, 38b/10, 39b/02, 42a/08, 

43b/06 

Ǿarż: Ar. bir büyüğe sunma, bildirme 

 Ǿa. 5a/21, 8b/16, 28a/13, 30b/04 

arż-ı rūm: Erzurum 

 a. 11b/04, 56b/10 

aś-: asmak 

 ķulaķ a.-madı 24b/12 

āsān: Ar. kolay 

 ā. 4a/03, 4a/06, 4a/08, 4a/09, 4a/20, 

11b/14, 12a/06, 20b/01 

 ā. eyleye 28a/02 

 ā. ider 9a/09 

 ā. ola 20b/02, 22a/09 

 ā. olur 23b/03, 36b/10, 52b/19 

aśĥāb: Ar. sahipler,  

 a.-ı güzįn 33a/18 

Ǿaś(ı)r: Ar. asır, yüzyıl 

 Ǿa.+da 42a/15, 43b/13 

Ǿasker: Ar. asker, er 

 Ǿa. 5a/03, 10a/22, 19a/19, 22a/05, 

23a/21, 25a/18, 25a/22, 25b/22, 

27a/05 

 Ǿa. çadır 43a/07 

 Ǿa. çadırları 42b/11 

 Ǿa.+de 7a/14 

 Ǿa.+e 38a/08, 38b/03, 44b/05, 52b/02 

 Ǿa.+i 16a/18, 16b/07, 16b/12, 16b/12, 

21b/20, 32b/01, 32b/07, 36a/14, 

44a/03, 44a/05 

 Ǿa.+imüz 36a/13, 42a/15, 43b/13 

 Ǿa.+ini 32b/13 

 Ǿa.+inüñ 16b/09, 32b/13 

 Ǿa.+ler 37a/19, 44a/02, 56a/09 

 Ǿa.+lere 18b/20, 38b/15 

 Ǿa.+leri 40a/12, 58a/01, 65a/01 

 Ǿa.+lerimüz 32b/11 

 Ǿa.+lerine 38b/19, 38b/20 

 Ǿa.+lerinüñ 36a/16 

 Ǿa.+ü 25b/21 

 Ǿa.-i islām 1b/02, 2a/08, 2b/06, 

2b/14, 3a/05, 3a/12, 3b/21, 4a/11, 

6b/07, 8a/02, 8a/13, 9b/21, 

10a/07, 10a/19, 10b/03, 10b/21, 

12a/06, 13a/10, 13a/22, 13b/02, 

13b/06, 13b/15, 13b/17, 15b/14, 

19a/04, 19b/10, 19b/14, 20b/01, 

21a/02, 21a/14, 21b/01, 22b/08, 

22b/14, 22b/21, 23a/18, 23a/20, 

23b/08, 23b/20, 24b/10, 24b/17, 

24b/18, 25a/16, 25b/06, 26b/20, 

27b/09, 29b/12, 30a/06, 30a/09, 

33a/20, 36b/06, 37b/17, 37b/19, 

37b/20, 39a/02, 39a/15, 39b/20, 

40a/05, 40a/11, 40b/05, 41b/17, 

51b/13, 52b/06, 53a/04, 53a/21, 

53b/11, 53b/14, 54b/01, 56a/17, 

56b/16, 63b/01 

 Ǿa.-i islāma 11a/06, 41b/10 

 Ǿa.-i islāmda 10a/21, 27b/18 

 Ǿa.-i islāmı 2a/21, 4a/18, 19a/02, 

24b/21, 31b/01 

 Ǿa.-i islāmuñ 2b/21, 5a/10, 8b/02, 

10b/01, 12b/03, 12b/12, 29b/18, 
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30a/15, 33a/08, 36a/01, 40a/22, 

57b/02 

 Ǿa.-i küffār 36b/01 

 atlı Ǿa.+leri 36a/08, 36a/20 

 ecnās-ı Ǿa. 10a/22 

aśl: Ar. asıl, gerçek 

 a. 41a/10  

 a.+ı 23a/08 

aślā: Ar. hiçbir zaman 

 a. 3b/06, 3b/14, 6b/02, 12a/01, 

13a/17, 17b/12, 19a/22, 19a/23, 

23a/13, 24a/11, 33b/01, 38a/05, 

41a/19, 52b/15, 53a/10, 56a/23, 

56b/01, 59a/01, 60a/01, 60a/01, 

63b/01 

Ǿaśr: Ar. yüzyıl 

 Ǿa.+ın 10b/11 

āsūde: Far. rahat, huzurlu 

 ā. 58a/01 

aş-: aşmak 

 a.-up 19b/11, 56b/10 

aşaġı: aşağı 

 a. 61b/03 

aşır-: aşırmak 

 a.-updan 54b/01 

aşıru: aşırı, alışılan veya dayanılabilen 

dereceden çok daha fazla, taşkın; 

gereğinden fazla, çok krş. aşrı 

 a. 27a/21, 53a/20 

 a.+dan 19a/18, 49a/04, 53b/10 

āşikāre: Far. belli, meydanda, açık 

ortada  

 a. olup 38b/11, 39b/02 

aşrı: aşırı, alışılan veya dayanılabilen 

dereceden çok daha fazla, taşkın; 

gereğinden fazla, çok krş. aşıru 

 a. 7a/03 

at: at, beygir  

 a. 25a/22 

 a.+ından 25b/03 

at-: atmak, fırlatmak 

 a.-a 50b/13 

 a.-acak 3b/15 

 a.-anı 12b/12 

 a.-ar 17a/23, 51a/13, 61a/02, 61b/03, 

62b/01, 63a/01 

 a.-ar imiş 14b/22 

 a.-ardı 63b/01 

 a.-arsın 36a/20 

 a.-asın 15a/01, 32a/19, 52a/12, 

52b/21 

 a.-duġı 59a/01, 61b/03 

 a.-duġın 59a/03 

 a.-duķda 6b/01, 13a/17 

 a.-ılup 3b/16 

 a.-ım 43b/13 

 a.-madan 19b/21 

 a.-maķ 6a/06, 7a/05, 16b/18, 16b/19, 

19b/22, 51a/17, 51a/22, 52b/19, 

58b/11, 63b/01 

 a.-maķdan 6a/21, 13a/16, 14b/23, 

51a/22 

 a.-mayup 3b/06 

 a.-mışuz 23a/16 
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 ħumbara a.-maķ 12a/20 

 ħumbara a.-maķdan 63b/01 

 taş a.-maķ 57b/02 

 tüfeng a.-ar 47b/01 

 ŧop a.-arsañ 31b/13 

atdur-: attırmak, fırlattırmak 

 a.-dı 52a/05 

 a.-urdı 53a/01 

āteş: Far. ateş, od, hararet, kızgınlık 

 ā. 3a/17, 9b/15, 16b/07, 16b/14, 

17a/14, 17a/22, 17a/22, 21b/10, 

25b/13, 51a/12  

 ā. alur 51b/03, 51b/05 

 ā. çıķar 47a/02 

 ā. eyledükde 58a/01 

 ā. eyleye 52b/09 

 ā. idesin 57b/02 

 ā. śaçar 47b/01 

 ā. ŧaşı 48b/01 

 ā. virilmez 51b/04, 65b/01 

 ā. virilüp 65a/01 

 ā.+dür 67a/05, 67a/05, 67a/05, 

67a/05, 67a/05 

 ā.+i 17b/13, 48b/01 

 ā.+inden 65b/01 

 ā.+ler 47b/05 

 ā.+leri 52a/06 

āteşli: Far+T. ateşli, hararetli 

 ā. 5b/04, 27a/22, 27b/01, 28b/04, 

28b/20 

 ā. ŧulumbalar 43a/05 

atıl-: atılmak 

 a.-a 23a/14, 46a/01, 46a/02 

 a.-dı 4a/17, 11b/01, 23b/08 

 a.-duġı 19b/23, 57b/02, 61b/03, 

62b/01, 65a/01, 66a/01 

 a.-duķda 62b/01 

 a.-madı 23a/13 

 a.-mışdur 7a/13 

 a.-up 29a/08, 32b/05, 64a/01 

 a.-ur 20a/12, 51a/17, 51a/19, 52a/07, 

52a/15, 56b/18, 56b/20, 56b/21, 

58b/05, 65b/01 

 a.-urdı 23a/12 

 a.-ursa 31b/16, 32a/01, 63b/01 

 yabana a.-ur 44b/04 

atla-: atlamak 

 a.-r 38a/06 

atlı: atlı krş. atlu 

 a. Ǿaskerleri 36a/08, 36a/20 

atlu: atlı krş. atlı 

 a. 29b/11 

Ǿavdet: Ar. geri dönüş 

 Ǿa.+inde 19b/09, 56b/09 

Ǿavn: Ar. yardım 

 Ǿa.-ı Ǿināyet 1b/03, 2a/20, 7b/21, 

44a/12 

 Ǿa.-ı Ǿināyetiyle 2b/07, 19a/06, 

20b/14, 27b/13, 29a/20, 29b/16, 

30a/02, 37a/21 

ay: otuz günden oluşan bir zaman dilimi 

 a. 8b/14, 25a/08, 30b/01 

 a.+dan 14b/06 

ayaķ(ġ): ayak  
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 a. 4a/02, 31a/08 

 a. dayayup ŧurmaķ 44a/19 

 a.+a 64a/03 

 a.+ı 64a/03, 64a/03 

 a.+larında 24a/08  

 ŧoñuz a.+ı 20a/03, 64a/03 

ayır-: ayırmak  

 a.-asın 38b/14 

āyine: Far. ayna 

 ā.+leri 60b/02 

Ǿayn: Ar. aynı, tıpkı 

 Ǿa.+ınca59a/03 

ayrıl-: ayrılmak 

 a.-madı 31a/08 

az: az, çok olmayan 

 a. 30a/08 

azāķ ķalǾası: Azak Kalesi 

 a.+na 18a/05 

 a.+nda 1b/12 

 a.+nı 27b/07 

 a.+ñı 5a/02, 14b/15 

Ǿažįm: Ar. büyük, uyu, yüce; çok  

 Ǿa. 30a/11, 42a/15, 52a/22, 55b/20 

Ǿažįmet: Ar. gitme, yola çıkma 

 Ǿa. eylerse 11b/14 

 Ǿa.-i ġazā 20a/15 

Ǿažįmü’ş-şān: Ar. şanı, ünü büyük olan 

 Ǿa.+a 10b/07 

 

B 

 

bāb: Ar. bölüm, kısım 

 b.-ı evvel 22b/07 

baba: baba 

 b.+dan 20b/11 

babaeskisi: Babaeski 

 b. 5a/17, 28a/19 

baǾdehu: Ar. daha sonra, ondan sonra 

 b. 9b/06, 10b/18, 30a/07, 30a/18, 

31a/09, 36b/05, 38a/02, 38a/03, 

38a/16, 38b/06, 44b/02, 61b/03, 

63a/01 

baġla-: bağlamak 

 b.-yup 16a/19, 24a/18, 32b/04, 

57b/02, 61a/02 

baġlan-: bağlanmak 

 b.-mış 16b/20 

 b.-ur 52b/05 

baħs: Ar. konuşulan şey, söz, sözü  

 b.+iñde 4a/04 

bāǾiŝ: Ar. sebep olan 

 b.-i fitneye 41a/02 

 b. olur 41a/11 

baķ-: bakmak 

 b.-a 34b/01, 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/02, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01, 46a/01, 

46a/02, 48a/01, 48a/01, 67a/07, 

67a/07, 67a/07, 67a/07 

 b.-ar 60a/01, 60a/01 

 b.-duġın 59a/03 

bāķį: Ar. daimi, kalıcı 
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 b. 11a/07 

 b.+sini 9a/18 

bālāda: Far. büyümüş, boy atmış 

 b. 26a/12 

balŧa: balta, nacak  

 b.+lar 42b/05, 43a/04 

balyemez: orta menzilli top 

 b. 67a/03, 67a/03, 67a/03, 67a/03, 

67a/03, 67a/03, 67a/03, 67a/03, 

67a/03 

 b. ŧop 16b/23 

 b. ŧoplar 7b/03, 39b/13 

banya luka: Banya Luka (Sırbistan) 

 b.+da 17a/07 

barışıķ: barış dönemi, barış hali 

 b. 32b/01, 58a/01 

 b.+dur 58a/01 

bārūt: Far. barut krş. bārūŧ 

 b. 16b/19, 38a/20, 50b/12, 51a/06, 

52a/17, 52a/18, 59a/01, 59a/01, 

59a/01, 61a/02  

 b.+ı 51a/04, 59a/01 

 b.+ın 65a/02 

 b.+un 56b/19 

bārūŧ: Far. barut krş. bārūt 

 b. 7a/11, 7a/17, 16b/20, 42b/12 

 b. fuçıları 43a/09  

 b.+uñ 7a/16  

bārūŧlı: Far.+T. barutlu 

 b. 27a/07 

baś-: basmak, ezmek; yenmek 

 b.-ar 23a/21 

 b.-arlar 3b/11, 42a/23, 43b/21 

 b.-arsuñ 22a/02 

 b.-maġa 25a/03 

 b.-maķ 4a/21, 22b/15, 27b/04, 

37a/01, 40a/04, 40b/16, 42a/22 

 b.-up 25b/09 

 ordı b.-maķ 3b/10 

 orduyı b.-maķ 7b/12 

 ordu-yı hümāyūnı b.-maķ 43b/19 

baśmaķlıķ: alt etmek, yenmek 

 ordu-yı hümāyūnı b. 1b/10 

baş: baş, kafa; uç, uç noktası; ana, 

temel, başlangıç, ilk  

 b. 53a/18, 56a/16 

 b. göstermez 23a/09 

 b. ħalįfe 3b/04 

 b. olan 5a/10, 12b/04, 36a/16 

 b. olanları 18b/21, 56a/10 

 b.+dan çıkar 51a/14 

 b.+ın keserken 16b/03 

 b.+ına 23b/01, 25b/05 

 b.+ına 32a/11 

 b.+larında 24a/07 

 b.+uñ 19a/01, 32b/16, 56a/15 

 ĥandegi b.+ına 19a/04, 23b/02, 

 ĥandegi b.+ıña 4a/09, 4a/11 

 ĥandek b.+ına 23b/07, 24a/14, 

26a/08, 31b/18 

 ĥandek b.+ıña 4a/16 

başdārda: Osmanlı donanmasında 

kullanılan 26-36 oturaklı bir tür 

savaş gemisi krş. baştarda 
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 b. ķapudānı 55b/02 

başıboş: bir kimseye veya bir şeye bağlı 

olmayan 

 b. 37a/09 

başla-: başlamak 

 b.-r 24b/19, 25a/11, 41a/05 

 b.-rlar 25a/11, 37a/05, 41a/12 

baştarda: Osmanlı donanmasında 

kullanılan 26-36 oturaklı bir tür 

savaş gemisi krş. başdārda 

 b. ķapudānı 18b/01  

bat-: batmak 

 b.-dı gitdi 43b/06 

baŧ-: batmak  

 b.-an 64a/03 

 b.-ar 32a/03, 64a/03 

 b.-dı 26b/11, 42a/08 

 b.-mışdur 4b/15 

 b.-ŧı 5a/07 

bataķ: üzerine basıldığında çöken 

çamurlaşmış toprak, bataklık 

 b. 32a/06 

 b.+dur 32a/03 

bataķlı: bataklığı olan yer 

 b. 31b/19 

bayraķ(ġ): bir milletin, belli bir 

topluluğun veya bir kuruluşun 

simgesi olarak kullanılan, renk ve 

biçimle özelleştirilmiş, genellikle 

dikdörtgen biçiminde kumaş, 

sancak 

 b. 21a/20, 22b/18, 37a/10, 40a/10, 

67a/02, 67a/02, 67a/02, 67a/02, 

67a/02, 67a/02, 67a/02, 67a/02, 

67a/02, 67a/02, 67a/02, 67a/02, 

67a/02, 67a/02, 67a/02, 67a/02, 

67a/02, 67a/02 

 b.+ı 5b/14, 5b/16, 28b/14, 67a/04, 

67a/04 

 b.+ın 24a/18, 30a/13, 30a/14, 30b/11 

 b.+lar 33a/16, 39a/05 

 b.+ları 7b/19, 28b/17 

 b.+ların 38b/17 

bayram: millî veya dinî bakımdan 

önemi olan ve kutlanan gün veya 

günler 

 b. giçesi idi 3b/13, 23a/11 

baǾżı: Ar. bazı, bir kısım 

 b. 22a/13, 40a/01 

 b.+larını 15b/13 

beç ķalǾası: Viyana kalesi 

 b.+na 24a/20 

 b.+ñda 5b/10 

beç seferi: Viyana seferi 

 b.+nde 26b/05, 28b/11 

bedel: Ar. karşılık 

 b.+dür 7a/15 

beden: Ar. beden, vücut 

 b. 27a/17, 27a/20, 49a/04, 49a/04, 

53a/20, 53b/10, 53b/13 

 b. dįvārı 3b/15 

 b.+de 49a/04 

 b.+den 53b/07 
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 b.+i 53b/08  

 b.+ine 25b/09 

 b.+lerde 53b/06  

 b.+lere 19a/04 

bedeniyye: Ar. vücutla ilgili 

 kuvvet-i b. 11a/05 

bed-fiǾāl: Far. yaptığı işler kötü olan 

 b. 10b/02,  

 b.+den 30a/03 

 düşmen-i b.+den 40a/23 

 düşmen-i b.+üñ 33a/10 

 küffār-ı b. 14b/20 

 küffār-ı b.+i 36b/17  

beg: bey, komutan 

 b. çadırı 34b/11 

 b.+ler 10a/21 

 b.+leri 18b/20, 56a/09 

 ketĥüdā b. çadır 35a/07 

beglerbegi: sancak beylerinin başı 

 b.+si 25b/23 

 b.+sidür 11b/10 

be-her: Far. her, her bir, her biri 

 b. 39b/05 

bekle-: beklemek 

 b.-diler 25a/08 

bel: bel; beli bükülmek, iş yapamaz hale 

gelmek 

 b.+i büküldi 7b/07 

beled: Ar. şehir, memleket 

 b.-i erlikden 26a/14 

belġrad: Belgrat  

 b. 5b/12, 19a/22, 28b/12, 28b/13, 

52a/04 

 b.+a 52a/03 

 b.+da 18a/14, 19b/05, 51b/03, 

51b/17, 56b/13, 66a/01 

 b.+ı 51b/18 

belġrad ķalǾası: Belgrat Kalesi 

 b. 16b/21, 26b/06, 56a/22, 61a/02 

 b.+na 17b/23 

 b.+nda 65b/01 

 b.+nda iken 15b/21 

 b.+nı 23a/05, 53a/09 

 b.+ñı 3b/01 

belġrad muĥāśarası: Belgrat savaşı 

 b.+nda 17b/01 

 b.+ñda 7a/13, 8a/19 

belį: Far. evet 

 b. 10a/23, 21b/09, 21b/14 

belki: Far. belki, ihtimal, umulur, 

olabilir 

 b. 3a/05, 21b/01, 22b/21, 24b/11, 

31a/13, 31b/17, 32a/13 

bellü: belli 

 b. 18b/05, 55b/12 

ben: ben (zamir)  

 b. 9b/19, 44a/20 

 b.+üm 3b/11, 4a/18, 5b/02, 5b/05, 

23a/20, 28b/03, 42a/23, 43b/21 

bende: Far. kul, köle 

 b.+leri 12b/19, 33a/06, 50b/03 

berāber: Far. beraber, birlikte 
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 b. 16b/06, 16b/13, 38b/23, 44a/11, 

52b/08, 58a/01, 58b/05, 59a/03 

beri: konuşanın önündeki iki uzaklıktan 

kendisine daha yakın olanı krş. 

berü 

 b. 31b/14 

ber-muķayyed: Far. kayıtlı olduğu üzere 

 b. 33b/03 

berü: konuşanın önündeki iki uzaklıktan 

kendisine daha yakın olanı krş. 

beri 

 b. 4b/14, 8a/17, 10a/11, 42a/08, 

43b/06 

berzaĥ: Ar. zor, güç yer  

 b. 29b/14 

beş: beş (sayı) 

 b. 8a/05, 8b/21, 9b/02, 11a/18, 

12b/10, 13a/09, 14a/08, 16a/21, 

16a/22, 16b/19, 16b/23, 17b/08, 

20a/03, 20a/09, 20a/10, 23b/20, 

27b/21, 29b/07, 30b/09, 30b/17, 

32b/05, 32b/06, 32b/08, 36a/04, 

47b/01, 48b/01, 48b/02, 50b/15, 

50b/18, 50b/20, 51a/02, 51a/22, 

51b/10, 52a/17, 52a/23, 57b/03, 

58a/01, 58a/01, 60a/01, 60b/03, 

62b/01, 63b/01, 64a/03, 64a/03 

beşer: beşer (üleştirme sayı sıfatı) 

 b. 17a/23, 17b/10, 41a/06 

beşinci: beşinci (sıra sayı sıfatı) 

 b. 11a/21 

beyān: Ar. izah, açıklama, anlatma, açık 

söyleme 

 b. 8a/16, 15b/18, 15b/20, 16b/16, 

17a/20, 17b/05, 18a/08, 18a/12, 

52b/06 

 b. eyledüm 21a/09, 50b/11, 51b/02 

 b. eylemişümdür 4a/04, 20a/04, 

21a/01, 50b/21, 51a/18, 51a/19, 

51b/06, 52a/19 

 b. eylesem 21a/02 

 b. idem 13b/13, 13b/17, 15b/06, 

52b/17, 53a/04 

 b. ider 5a/09, 22b/07, 28a/06, 32a/20 

 b. idüp 11a/04, 51b/08, 52b/03 

 b. olındı 39a/01 

 b. olınmışdur 40b/11, 54b/01 

 b. olınur 31b/05 

 b.+ındadur 37b/01, 50b/01 

 b.+uñdadur 5b/19, 9a/19 

beyt: Ar. mesken, hane, ev, oda 

 b.-i cibril ķalǾası 9b/07 

 b.-i cibril ķalǾasıdur 11b/08 

bırak(g)-: bırakmak 

 b.-maz 7b/13 

 b.-up 4a/13, 15a/11, 30a/17, 58b/07 

bi-Ǿavnihi: Ar. yardımıyla  

 b. 13a/21 

bi-Ǿavni’l-lāhi teālā: Ar. Allah’ın 

yardımıyla  

 b. 3b/16, 10a/08, 24a/15, 36b/18 

bį-dįn: Far. dinsiz 

 düşmen-i b. 10b/19 
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bį-ĥadd: Far. hadsiz  

 b. olan 31a/19 

bi-ĥürmetihi: Ar. hürmetine 

 b. 2a/07, 37b/08 

bil-: bilmek 

 b.-eler idi 63a/01 

 b.-enlere 42a/14, 43b/12 

 b.-enleri 26a/10 

 b.-mek 50b/13 

 b.-meye 59a/01 

 b.-meyüp 25b/10 

 b.-mez 12b/06, 60a/01, 62a/03 

 b.-mez idi 4b/01 

 b.-mezler 22a/01, 27a/13, 51a/13, 

60a/01, 63a/01, 63b/01 

 b.-ür 3b/11, 10a/16, 27b/20, 28a/01, 

39b/08, 39b/15, 42a/11, 42a/12, 

42a/21, 43b/09, 43b/10, 43b/19, 

52b/16, 53a/13, 56b/13, 65b/01 

 b.-ür idi 56b/14 

 b.-ürler 23a/20 

 b.-ürsin 59a/02 

 b.-ürüz 63b/01 

 irecegin b.-meyüp 53a/20 

 tedāriki b.-ür 27b/18 

bildür-: bildirmek 

 b.-meyüp 55b/23  

 b.-ür 53b/05, 59a/01, 59b/03, 60a/01, 

60a/02 

bile: dahi, de (bağlaç) 

 b. 27a/23, 41a/06, 41a/08, 48b/01 

 b. idi 25b/15 

bilece: birlikte, beraber 

 b. 26a/12 

bilin-: bilinmek 

 b.-mesün 16a/16 

bilmezlik: bilmezlik 

 b. 24b/14 

biñ: bin (sayı)  

 b. 3a/13, 5a/15, 6a/21, 10a/11, 

13a/16, 13b/07, 14b/23, 16a/14, 

16a/18, 16a/18, 16a/21, 16a/23, 

19b/21, 21a/14, 23a/12, 23a/15, 

23b/16, 23b/20, 23b/21, 26b/21, 

28a/17, 28b/08, 32b/07, 32b/09, 

32b/11, 38a/18, 40a/07, 58a/01, 

58a/01, 58a/01, 58a/01 

 b.+den 3b/16, 23b/15, 23b/23, 

27a/02, 27a/04 

binā: Ar. bina, yapı 

 b. eyledügi 14a/19 

 b. olınduķda 56b/21 

 b.+sına 19b/07, 56b/07 

 ķalǾa b.+sını 28a/01 

bindir-: bindirmek 

 b.-üp 16a/07, 36b/17, 39b/14, 51b/21 

bindiril-: bindirilmek 

 b.-üp 51b/15 

bir: bir (sayı ismi); tek; aynı 

 b. 2b/16, 3a/13, 3b/17, 4a/02, 4b/04, 

4b/07, 5a/10, 5a/15, 5b/03, 5b/14, 

6a/05, 6a/06, 6b/09, 6b/10, 6b/18, 

7a/06, 7a/09, 7a/16, 7b/01, 7b/15, 

8a/04, 8a/16, 8b/15, 9a/15, 
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10a/15, 10a/20, 10b/16, 10b/20, 

10b/21, 11a/07, 11b/23, 12a/06, 

12a/07, 12a/21, 12b/03, 13a/08, 

13a/11, 13a/12, 13b/01, 13b/07, 

13b/18, 14a/17, 14a/18, 14b/11, 

14b/13, 14b/15, 14b/21, 15a/01, 

15a/07, 15a/13, 15a/15, 15a/16, 

15a/17, 16a/05, 16a/08, 16a/19, 

16a/20, 16b/18, 16b/18, 17a/05, 

17a/05, 17a/11, 17a/13, 17a/13, 

17a/16, 17a/20, 17b/13, 17b/16, 

17b/23, 18a/02, 18a/20, 18a/21, 

18a/23, 18b/02, 18b/05, 18b/11, 

18b/16, 19a/02, 19a/10, 19a/11, 

19a/14, 19a/15, 19a/17, 19a/18, 

19a/23, 19b/03, 19b/04, 19b/10, 

19b/12, 19b/17, 20a/13, 21a/05, 

21a/15, 21b/05, 21b/09, 21b/10, 

21b/11, 21b/12, 21b/19, 22b/08, 

23a/07, 23a/10, 23a/10, 23b/08, 

23b/08, 23b/11, 23b/22, 24a/03, 

24a/10, 24a/11, 24a/11, 24a/13, 

24b/03, 24b/04, 24b/05, 24b/06, 

24b/14, 24b/18, 25a/06, 25a/16, 

25a/18, 25a/19, 25a/21, 25b/02, 

25b/07, 25b/11, 25b/12, 25b/15, 

26a/04, 26a/09, 26b/21, 27a/02, 

27a/03, 27a/15, 27b/08, 28a/14, 

28a/17, 28a/21, 28b/02, 28b/09, 

28b/15, 29b/11, 29b/15, 29b/16, 

30a/12, 30a/16, 30b/10, 30b/12, 

31a/02, 31a/07, 31a/07, 31a/08, 

31a/14, 32a/03, 32b/02, 32b/10, 

33a/11, 33a/17, 33a/19, 33b/03, 

36a/15, 36b/17, 37a/04, 37b/09, 

38a/14, 38a/23, 38b/07, 38b/09, 

38b/14, 38b/18, 39a/01, 39a/20, 

39a/21, 39b/04, 39b/08, 39b/12, 

39b/16, 39b/16, 39b/18, 40a/06, 

40b/01, 40b/05, 41a/03, 41a/08, 

41a/11, 41a/15, 41a/19, 41b/17, 

41b/18, 41b/20, 42a/01, 42a/09, 

42a/10, 42a/10, 42a/15, 43b/07, 

43b/08, 43b/08, 43b/13, 44a/04, 

44a/09, 44a/16, 47a/03, 48b/01, 

48b/01, 48b/01, 48b/05, 49a/04, 

51a/01, 51a/03, 51a/06, 51b/03, 

51b/11, 51b/19, 52a/05, 52a/07, 

52a/10, 52a/13, 52a/13, 52a/22, 

52b/04, 53a/18, 53b/02, 53b/02, 

53b/03, 53b/04, 55b/01, 55b/04, 

55b/15, 55b/16, 55b/20, 55b/21, 

56a/03, 56a/11, 56a/16, 56a/17, 

56a/21, 56a/21, 56b/01, 56b/04, 

56b/05, 56b/10, 56b/12, 58a/01, 

58b/04, 59a/01, 59a/01, 59a/03, 

59a/03, 59b/01, 59b/02, 60a/01, 

60a/01, 60a/02, 61a/01, 62a/03, 

62a/03, 64a/03, 64a/03, 65a/01, 

65b/01, 66a/01 

biraz: bir parça, azıcık 

 b. 7b/06, 15a/06, 25a/07, 37a/07, 

41a/11, 47a/02 

birbir(i): karşılıklı olarak bir diğeri  
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 b.+lerinden 38b/21 

 b.+lerine 5b/04, 6a/12, 29a/03 

 b.+lerinüñ 41b/21 

 b.+ne 17a/14, 41b/20, 61a/02 

birden: bir defada, ansızın  

 b. 6b/05, 13a/09, 17b/09, 18a/20, 

27a/01, 48b/01, 48b/02, 51b/10 

birer: herkese bir 

 b. 8a/05, 22a/14, 41a/04, 42a/03, 

43b/01, 48b/02, 61a/02 

 b. birer 62b/01 

biri: bir tanesi 

 b. 9b/07, 9b/08, 11b/08, 11b/09, 

56b/18, 62a/03, 63a/01 

 b.+ne 23b/18 

birķaç: çok olmayan, az sayıda, az 

 b. 2a/13, 2b/19, 3a/11, 3a/13, 7b/05, 

10a/03, 13b/06, 13b/07, 14a/11, 

20a/09, 21a/13, 21a/14, 21a/18, 

22b/17, 26b/12, 30a/05, 31b/15, 

32a/12, 32a/15, 33b/05, 36a/19, 

36b/12, 37a/07, 40a/05, 40a/06, 

42a/11, 43b/09, 53b/01, 55b/08, 

56a/05, 56b/20 

bit-: oluşmak, gövermek, meydana 

gelmek, çıkmak  

 b.-er 31b/07 

 ekin b.-er 31b/07 

biz: çokluk birinci kişiyi gösteren söz 

 b. 58a/01 

 b.+de 25a/23 

 b.+dedür 31a/13 

 b.+den 31b/14 

 b.+e 18b/19, 31b/16 

 b.+ler 42a/06 

 b.+lerde 43b/04 

 b.+üm 6b/08, 10b/03, 13a/07, 

15a/05, 15a/07, 17a/21, 18b/17, 

23a/21, 27a/12, 32b/10, 36a/07, 

36a/13, 36a/14, 36a/20, 37a/02, 

42a/15, 43b/13, 47a/01, 56a/03, 

56b/13, 60b/01, 60b/01, 60b/03, 

61a/01, 65a/02, 65b/01 

 b.+ümle 25b/15 

bi’z-zāt: Ar. aracısız, kendisi olarak 

 b. 14b/05, 14b/07 

boġaz: boğaz  

 b.+ını 29b/20 

bosna: Bosna  

 b.+da 1b/10 

boy: bir şeyin tabanı ile en yüksek 

noktası arasındaki uzaklık krş. ŧūl 

 b.+ı 6b/10, 13a/12 

 mızrak b.+ı 63a/01 

boy(u)n: gövdenin başla omuz arasında 

kalan bölgesi 

 b.+ına 24a/18 

 b.+ında 16b/04 

boz-: bir şeyi kendisinden beklenilen işi 

yapamayacak duruma getirmek 

 b.-ar 51a/13, 65a/02 

 b.-mak 17b/07 

 b.-up 19b/02, 51b/13 

bozġun: yenilgi, malubiyet 
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 b. virmesi 13a/05 

bozġunluķ: yenilgi, malubiyet 

 b. 24b/20 

bozıl-: bozulmak, özelliğini kaybetmek 

 b.-dı 26a/19 

 b.-ur 52b/15 

bög(ü)r: böğür, kaburga altı boşlukları  

 b.+ünden 16b/02, 32b/16 

bölük:  takımlardan oluşan, üçü veya 

dördü bir tabur oluşturan ve öbür 

birliklerin temeli sayılan birlik 

 b. 8a/10, 38b/18 

böyle: bunun gibi, buna benzer 

 b. 3a/12, 9b/14, 10b/23, 25a/05, 

26b/11, 60b/01, 62a/03 

 b. iderdi 61a/02 

 b. imiş 24b/09 

 b. olmaz ise 53b/13 

bu: bu (sıfat ve zamir)  

 b. 1b/09, 2b/18, 3a/08, 3a/09, 3a/10, 

3a/16, 3a/18, 3b/04, 3b/18, 3b/19, 

4a/05, 4a/21, 4b/13, 5a/01, 5a/07, 

5a/19, 5b/01, 6a/14, 6b/03, 7a/18, 

7b/08, 7b/09, 7b/11, 8a/17, 8a/18, 

8b/15, 8b/17, 9a/04, 9a/11, 9a/12, 

9a/15, 9a/15, 9b/05, 9b/13, 

10a/09, 10a/14, 10a/15, 10a/18, 

10b/08, 10b/12, 10b/19, 11a/01, 

11a/04, 11a/17, 11b/01, 11b/11, 

11b/19, 12a/01, 12b/12, 12b/18, 

13a/03, 13a/04, 13a/18, 13a/20, 

13a/22, 13b/06, 13b/17, 14a/03, 

14a/05, 14a/06, 14a/18, 14b/15, 

15a/02, 15b/04, 15b/07, 15b/09, 

15b/18, 15b/21, 16a/03, 16a/04, 

16a/11, 16a/12, 16a/16, 16b/05, 

16b/16, 17a/08, 17a/15, 17a/18, 

17a/20, 17b/05, 18a/03, 18a/08, 

18a/15, 18a/19, 19a/16, 19a/21, 

19b/04, 19b/12, 19b/17, 19b/19, 

20a/05, 20a/16, 20b/03, 20b/09, 

20b/09, 20b/10, 20b/17, 21a/01, 

21a/17, 21a/22, 21a/23, 21b/03, 

21b/03, 21b/06, 21b/09, 21b/09, 

21b/11, 21b/19, 22a/06, 22a/07, 

22a/15, 22a/17, 22a/21, 22b/19, 

23a/06, 23b/13, 23b/13, 24b/08, 

25a/22, 25b/15, 25b/19, 26a/01, 

26a/18, 26b/08, 26b/11, 27b/03, 

27b/07, 27b/20, 28b/10, 28b/16, 

28b/17, 28b/21, 28b/23, 29b/02, 

29b/02, 29b/11, 29b/12, 29b/23, 

30b/05, 30b/14, 30b/21, 32a/09, 

32a/21, 32b/19, 33a/05, 33a/18, 

33a/19, 33b/02, 36a/01, 36b/01, 

36b/15, 36b/19, 37a/06, 37a/07, 

37a/11, 37a/20, 37b/08, 38a/07, 

38b/13, 38b/20, 39b/07, 39b/15, 

40a/09, 40a/21, 40b/03, 40b/09, 

40b/16, 41a/14, 41a/17, 41a/18, 

41a/20, 41b/05, 41b/14, 41b/20, 

42a/05, 42a/16, 42a/17, 42a/23, 

42b/08, 42b/13, 43a/11, 43b/03, 

43b/14, 43b/15, 43b/21, 44a/17, 
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45b/04, 47a/01, 47b/03, 47b/04, 

47b/04, 47b/05, 48a/01, 48a/01, 

48a/03, 48b/04, 48b/04, 50b/02, 

50b/09, 50b/10, 51b/07, 51b/16, 

52a/05, 52a/23, 52b/22, 53a/13, 

53b/01, 53b/02, 53b/04, 54b/04, 

54b/04, 55a/02, 55a/05, 55a/05, 

55a/05, 55a/05, 55b/01, 55b/07, 

55b/22, 56b/05, 56b/14, 56b/18, 

57a/01, 57a/01, 57b/02, 57b/03, 

58a/01, 58a/01, 58b/01, 58b/03, 

59a/01, 59a/02, 59a/03, 59a/03, 

59b/01, 59b/02, 59b/03, 59b/04, 

60a/01, 60a/01, 60a/01, 60a/02, 

60b/01, 60b/01, 60b/01, 60b/02, 

61a/01, 61a/01, 61a/01, 61b/03, 

62a/03, 62b/01, 63a/01, 63b/01, 

64a/02, 64a/03, 64b/01, 65a/01, 

65a/02, 65b/01, 66a/01, 66a/01, 

66b/01 

 b.+dur 1b/13, 9b/02, 11b/19, 16b/11, 

19a/11, 28b/01, 31a/19, 40b/05, 

46a/04, 47a/02, 48a/02, 58b/09, 

60b/03, 66b/02 

 b.+na 10a/22 

 b.+nda 30b/03, 60b/01, 62b/01 

 b.+ndan 7b/07, 10b/22, 15a/12, 

16b/11, 19a/09, 21b/18, 41a/01, 

44b/07, 53b/01, 53b/14, 55a/02, 

58a/01, 64b/01 

 b.+nı 16b/08 

 b.+nlar 7a/04, 47b/05, 49a/01, 

49a/02, 49a/03, 51a/21, 58b/01, 

60b/02, 61a/02, 65a/02, 66a/02 

 b.+nlardur 45b/04, 48b/03 

 b.+nları 40a/20, 51a/04, 59a/01 

 b.+nlaruñ 51a/20 

 b.+nuñ 4b/11, 12a/12, 21b/11, 

23a/08, 30a/15, 41b/06 

 b.+nuñla 61a/02 

 b.+ña 5b/11, 5b/21, 17a/05, 24a/20, 

24b/12, 25a/13, 25b/18, 40a/18, 

41b/12, 62b/01 

 b.+ñı 17b/20 

bul-: bulmak 

 b.-amadılar 60b/01 

 b.-amamışdur 50b/18 

 b.-amamışlardur 61a/01 

 b.-amazsın 51a/08 

 b.-duķdan śoñra 39b/02 

 b.-durup 20b/05, 22b/01 

 b.-ur 15b/08, 20b/19 

 mezbūr b.-amadı 41b/16, 41b/19 

 ruħśat b.-up 24b/01 

 yolın b.-maz 59a/01, 64a/03 

buldur-: buldurmak 

 b.-maġa 10a/17 

 b.-up 9a/13, 29a/02 

bulun-: bulunmak 

 b.-malıdur 42a/05, 43b/03 

 b.-mayalar 41a/07 

 b.-maz 55b/09 

 b.-up 15a/14, 55b/08 
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 b.-ur 42a/12, 43b/10 

 ġāfil b.-mamaķ 21b/19 

 ġāfil b.-ur 53b/04 

burġu: delik açmaya yarayan delgiye 

takılı sarma, yivli, keskin, çelik 

alet 

 b.+ları 60b/02 

buyur-: buyurmak 

 b.-dı 44a/21 

 b.-mışdur 9a/09, 31a/18 

 ĥareket b.-asız 33b/04 

 nažar b.-up 22a/17, 39a/13 

buyurıl-: buyurulmak, emredilmek 

 suǿāl b.-ur ise 14b/03, 17b/20, 

29a/12 

 taǾyįn b.-up 30b/05 

bükül-: bükülmek 

 beli b.-di 7b/07 

bütün: tamam, eksiksiz 

 b. 52a/06, 56b/11 

büyük: büyük, küçük karşıtı 

 b. 7a/11, 11a/21, 16a/06, 16b/05, 

16b/16, 17a/11, 20a/02, 20a/09, 

25a/21, 25b/11, 26a/09, 39b/12, 

39b/17, 51a/10, 51b/21, 52a/15, 

52a/16, 52b/20, 64a/03 

büyüklük: büyük olma durumu 

 b.+de 55b/09 

 

C 

 

caǾfer paşa: müellifin yaşadığı dönemde 

Belgrat Kalesi’nde serasker olan 

Osmanlı komutanı 

 merĥūm c. 14a/07, 17a/01, 19a/21, 

23a/06, 56a/22 

 merĥūm c.+ya 14a/10 

cām: Far. kadeh 

 c.-ı şehādet 44a/13 

 c.-ı şehādeti 44b/01 

cān: Far. ruh, gönül 

 c. baş ile 15a/14 

cāvįz ķalǾası: Gürcistan’da Osmanlı 

tarafından fethedilmiş bir kale 

 c. 11a/20 

ceb: Ar. cep 

 c.+inden 60a/01 

cebeci: yeniçeri ordusunda silah yapan, 

onaran ve bakımı ile görevli 

bulunan, savaşta ordunun silah ve 

cephanesini ulaştıran yaya 

kapıkulu ocaklarından bir sınıf 

asker 

 c. 42a/03, 43b/01 

cebecibaşı: Osmanlı’da Cebeci Ocağı 

komutanı 

 c. idi 3b/03 

cebecibaşı ocaġı: Osmanlı’da Cebeci 

Ocağı  

 c.+nuñ 6a/16, 29a/11 

cebeħāne: Far. barut, kursun, gülle ve 

benzerleri gibi harp malzemesi ve 

bunların bulunduğu yer 
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 c.+den 38a/16 

cehd: Ar. çalışma, çabalama 

 c. idesin 36b/08 

cemǾ: Ar. toplamak, yığmak 

 c. 56a/10 

 c. eyledügi 38a/13 

 c. idesin 40a/19 

 c. idüp 18b/21, 38a/14, 38a/22, 

41b/13 

 c. olınan 38a/23, 40a/15 

 c. olup 56a/11 

cemįǾ: Ar. cümle, hep, bütün  

 c. 2a/06, 20a/21, 21a/17, 21b/04, 

22b/04, 22b/10, 23a/09, 31b/05, 

37b/21, 39b/23, 41b/04, 41b/06  

ceng: Far. savaş, vuruşma 

 c. 5b/17, 6a/01, 6a/12, 8b/14, 12a/19, 

12b/05, 12b/07, 12b/10, 12b/12, 

13a/06, 15a/05, 15b/03, 15b/09, 

16b/01, 18a/11, 18a/16, 20a/08, 

20b/05, 22a/11, 23b/02, 29a/07, 

29b/05, 40a/19, 41b/10, 47b/01, 

50b/08, 51a/21, 53a/05, 61a/02, 

63a/01, 63a/01, 63b/01, 64a/03 

 c. idüp 25a/15, 30a/11 

 c.+de 40b/01, 44a/19 

 c.+dedür 10b/22 

 c.+den 24a/03 

 c.+e 3a/07, 3b/13, 6b/02, 21a/22, 

30a/19, 31a/02, 33a/21, 36a/09, 

40b/08, 40b/15, 44a/20 

 c.+i 40b/11, 40b/12 

 c.+inde 15b/18, 25b/19, 33a/11, 

40b/10, 40b/12, 41a/03, 41a/03, 

41a/04, 50b/07, 63a/01 

 c.+ine 10b/18, 31a/10 

 ķalǾa c.+inde 10b/15 

 meydān c.+inde 10b/16 

 ŧābūr c.+inde 10b/15, 13a/02, 15b/02 

cengci: Far. savaşçı 

 c. 25a/01, 40a/13 

cesāret: Ar. cesurluk 

 c. 24a/19, 41a/19 

 c.+de 26a/02 

 c.+dür 25b/19 

 c. idemeyüp 30a/19 

cesāretli: Ar. cesaretli 

 c. 37a/18 

 c.+dür 39a/07 

cesūr: Ar. cesaretli 

 c. 7b/19, 40a/12 

cevānib-i erbaǾa: Ar. dört taraf 

 c.+sı 34b/03, 42b/02 

cevāb: Ar. cevap, sorulan şeye verilen 

karşılık 

 c. 14b/20 

 c. eyledi 14a/15, 55b/14 

 c. idecek 15a/06 

 c. idüp 56a/07 

cezā: Ar. ceza, karşılık 

 c.+ların 15a/20 

 c.+larından 15a/10 
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cibrįl ķalǾası: Arabistan’da Osmanlı 

tarafından feth edilmiş kalelerden 

biri 

 beyt-i c. 9b/07 

 beyt-i c.+dur 11b/08 

cidd: Ar. bir işi gerçekten çalışıp işleme; 

ciddilik 

 c. 4a/01, 11b/16, 29a/02, 36b/07 

ciddį: Ar. ciddiyet; gerçek 

 c. 25a/11 

cihād: Ar. din uğrunda savaşma, savaş 

 fenn-i c. 15a/20 

 müdebbir-i c. 22b/07 

cihān: Far. dünya, alem 

 c.+da 24a/13 

cism: Ar. beden, gövde 

 c.+i 4b/11, 4b/11, 6a/03, 6a/03, 

6a/19, 6b/03, 12a/12, 12a/13, 

13a/19, 13a/19, 14a/03, 14a/04, 

15a/03, 17b/04, 20a/06, 28b/21, 

28b/22, 42a/13, 42a/13, 43b/11, 

43b/11, 51a/20, 52b/13, 62b/01 

cisr: Ar. köprü 

 c. 12b/13 

cülūs: Ar. oturma, tahta çıkma 

 c. eyledükde 9b/04 

cümle: Ar. bütün, hep 

 c. 3b/07, 17a/14, 18b/20, 19b/05, 

24b/06, 25a/22, 32a/02, 32b/20, 

37a/17, 38a/03, 39b/08, 40b/14, 

50b/14, 56a/08, 56a/19, 56b/06, 

58a/01 

 c.+müze 53a/15 

 c.+ñize 14b/20 

 c.+nüñ 26a/02 

 c.+ǿi 10b/07 

 c.+si 9a/12, 10a/19, 24a/02, 49a/01, 

50b/18, 56a/11 

cürǿet: Ar. cesaret, yiğitlik 

 c. idemeyüp 31a/08 

cürm: Ar. suç 

 c.+ümüzi 31a/20 

 c.+üne 31a/15, 31a/16 

cüzǿį: Ar. az, pek az 

 c. 24b/20 

 

Ç  

 

çadır: Far. çadır 

 Ǿasker ç. 43a/07 

 Ǿasker ç.+ları 42b/11 

 beg ç.+ı 34b/11 

 ç. 7b/16, 42a/03, 43b/01 

 ç.+a 7b/16 

 ç.+lar 7b/19 

 ç.+ları 40a/13, 42a/02 

 ç.+ların 16a/15 

 ç.+larında 16a/15 

 ç.+larından 37a/12 

 çavuşbaşı ç.+ları 34b/09 

 etbāǾı ç.+ları 35a/09 

 ketĥüdā beg ç.+ 35a/07 

 maŧbaħ ç. 34b/07, 34b/07, 34b/07, 

35a/05, 35a/05 
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 reis ç.+ı 34b/08 

 silahdār ç. 35a/08 

 sipāh ç. 34b/10 

 yeñiçeri ç.+ları 39a/06 

 żābiŧ ç.+ları 37a/17, 39a/12 

çaġır-: çağırmak 

 ç.-up 9a/03, 25b/14, 55b/13 

çaġırd-: çağırtmak 

 ç.-up 18b/09 

çalış-: çalışmak 

 ç.-a 15a/14 

çam: çam ağacı 

 ç. direklerinden 51b/19 

çarħ-ı felek: Far+Ar. yanarken dönerek 

ateş saçan donanma fişeği 

 ç.+leri 45b/03 

 ç.+lerin 6b/06, 13a/09, 17b/11, 

48b/01, 51b/12 

çarħ-ı felekli: Far+Ar.+T. yanarken 

dönerek ateş saçan donanma 

fişekli 

 ç. 17b/06, 51b/09 

çarıķ: işlenmemiş sığır derisinden 

yapılan ve deliklerine geçirilen 

şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı  

 ç. 24a/09 

çarp-: çarpmak 

 ç.-ar 44b/06 

çavuşbaşı:  Osmanlı’da süvari 

bölüklerinde zabit sınıflarından 

biri 

 ç. çadırları 34b/09 

çihār yār: dört dost, dört büyük halife ile 

ilgili kullanılan bir sıfat krş. çihār 

yār-ı güzįn 

 ç. 37b/06 

çihār yār-ı güzįn: dört halife krş. çihār 

yār 

 ç. 2a/05, 2b/09, 27b/17, 31a/22, 

53a/17 

çehrįn: Kırım taraflarında bir şehir  

 ç.+e 25a/15 

çehrįn ķalǾası: Kırım taraflarında bir 

kale 

 ç. 5b/10 

 ç.+n 25a/13 

 ç.+na 23b/04 

 ç.+ña 4a/15 

çehrįn seferi: IV. Mehmet döneminde 

Kırım taraflarına gerçekleştirilen 

sefer 

 ç.+nde 26b/03, 28b/11 

çek-: çekmek 

 ç.-e 12b/03 

 ç.-er 39b/09 

 ç.-üp 17a/01, 22a/16 

 güçlük ç.-mez 37b/19 

 zaĥmet ç.-er 37b/17 

 zaĥmet ç.-meye 13b/16, 26b/20 

 zaĥmet ç.-meyeler 41b/18 

çekdürme: hem yelkenli, hem küreği 

bulunan gemi, çekdiri 

 ç.+ye 8b/17 
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çelebi muĥammed paşa: Osmanlı’da 

Yeniçeri ağası 

 ç. 3b/02 

çelebi yūsuf paşa: Osmanlı’da ser-asker 

 ç. 32b/18 

çengel: Far. çengel 

 ç.+leri 54b/01 

çengelli: Far.+T. çengelli 

 ç. pāçavra 66b/03, 66b/03, 66b/03 

çevir-: çevirmek 

 ç.-diler 58a/01 

 ç.-esin 22b/11 

 ç.-meden 13b/10 

 ç.-mege 6b/07, 13a/09 

 ç.-mesi 15b/17 

 ç.-mesine 52b/09 

 ç.-üp 44a/01 

çevre: çevre 

 ĥandek ç.+si 39a/03 

çıķ-: çıkmak 

 āteş ç.-ar 47a/02 

 başdan ç.-ar 51a/14 

 ç.-an 15a/12, 20a/02, 48b/01 

 ç.-ar 18b/12 

 ç.-maz 64a/03 

 ç.-up 17a/09, 28b/09 

 śu ç.-ar yer 7a/08, 17a/16 

 śu ç.-sa 52a/11  

çıķar-: çıkarmak 

 ç.-asın 55b/16 

 ç.-dılar 25b/14 

 ç.-duġı 23a/17 

 ç.-up 17a/03, 18b/22, 19a/03, 24b/10, 

44b/04, 55a/02, 56a/19 

 ç.-ur 60a/01 

 nāmın ç.-up 55b/16 

çıķrıķlı: çıkrığı olan 

 ç. 58b/02 

çim: çimen, çim 

 kesme ç.+dür 31b/12 

çiyt: bir nevi kumaş 

 ç. 4b/19, 14b/08, 38a/11, 66b/02 

 ç. doldurup 66b/01 

 ç. urup 51b/20  

 ç.+ler 42b/11 

çizme: koncu diz kapaklarına kadar 

çıkan bir çeşit ayakkabı 

 ç.+leri 24a/09 

çoban: çoban 

 ç. ĥarbeleri 43a/10 

çoķ: çok, az karşıtı 

 ç. 19a/09, 19a/13, 20a/20, 22a/05, 

23a/03, 23a/22, 23b/03, 26a/06, 

27b/01, 28a/14, 31a/04, 31b/18, 

40a/14, 41a/10, 42a/12, 42a/16, 

43b/10, 43b/14, 50b/17, 53b/03, 

53b/13 

 ç.+dur 10a/16, 15a/18, 18b/15, 

31b/19, 32a/06, 32a/07, 39b/08, 

39b/15, 49a/04, 51a/14, 58a/01 

çoķluķ: çokluk 

 ç.+dan 6a/06 

çöl: çöl 

 ç.+ünde 52b/23 
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çöpli: çöplü 

 ç. 38b/22 

çubuķ: çubuk 

 ç. 41b/11 

çuvāl: Far. pamuk, kenevir veya sentetik 

iplikten dokunmuş büyük torba 

 ç. 14b/14, 38a/08, 38b/12, 44a/08 

 ç.+lar 41b/11, 43a/16 

çün: Far. için, çünkü krş. çünki 

 mürūr u Ǿubūrı-ç. 12b/13 

çünki: Far. çünkü krş. çün 

 ç. 11b/17, 22b/19, 23a/11 

 

D 

 

da: dahi, da, de krş. daħı, de  

 d. 15a/16, 23a/20, 24b/15, 26a/09, 

42b/08, 42b/13, 43a/11, 45b/04, 

47b/05, 49a/02, 49a/03, 51b/01, 

55a/05, 55a/05, 55a/05, 55a/05, 

62b/01 

daħı: dahi, da, de, krş. da, de  

 d. 2b/14, 2b/16, 3a/04, 3b/04, 3b/08, 

4a/04, 4a/13, 4a/14, 4b/08, 4b/11, 

4b/11, 4b/13, 4b/18, 4b/19, 5a/01, 

5b/01, 5b/15, 6a/03, 6a/13, 6a/14, 

6a/17, 6b/03, 6b/04, 6b/15, 7a/05, 

7b/09, 7b/09, 8b/04, 8b/08, 8b/10, 

8b/12, 8b/20, 8b/21, 9a/04, 9a/07, 

9a/15, 9b/07, 10a/09, 10a/13, 

10b/03, 10b/13, 10b/15, 10b/22, 

11a/01, 11b/04, 11b/05, 11b/07, 

11b/15, 12a/04, 12a/06, 12a/09, 

12a/12, 12a/13, 12a/14, 12a/16, 

13a/08, 13a/19, 13b/13, 14a/01, 

14a/03, 14a/04, 14a/17, 14a/18, 

14b/06, 14b/09, 14b/12, 14b/15, 

15a/02, 15a/16, 15b/09, 15b/18, 

15b/21, 16a/11, 16a/21, 16a/22, 

16b/16, 17a/15, 17a/19, 17a/20, 

17b/04, 17b/04, 17b/05, 17b/12, 

17b/15, 17b/23, 17b/19, 18a/05, 

18a/08, 18a/19, 18b/11, 19a/10, 

19a/17, 19a/21, 19b/20, 20a/05, 

20a/06, 20a/11, 21b/19, 22a/06, 

22a/09, 22a/10, 22a/13, 23a/01, 

23a/06, 23a/21, 24b/15, 25b/13, 

25b/19, 25b/22, 26a/01, 26a/12, 

27a/02, 27a/03, 27a/03, 27a/06, 

27a/10, 27a/13, 27a/14, 27b/05, 

28b/15, 28b/20, 28b/22, 29a/03, 

29b/08, 30a/08, 30a/09, 30a/10, 

30a/18, 30b/07, 30b/08, 30b/13, 

30b/14, 31a/07, 31a/12, 31b/09, 

32a/07, 32a/07, 32a/11, 32b/06, 

32b/08, 32b/11, 32b/19, 33a/19, 

36a/01, 36a/09, 36a/09, 36a/21, 

36b/19, 37a/02, 37a/03, 37a/05, 

37b/14, 38a/15, 38a/23, 39a/09, 

39a/09, 39a/15, 39b/09, 40a/10, 

40a/11, 40a/14, 40b/05, 40b/09, 

41a/01, 41a/09, 41a/12, 41a/17, 

41a/21, 41b/10, 41b/14, 41b/17, 

42a/02, 42a/05, 42a/08, 42a/13, 
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43b/03, 43b/06, 43b/11, 44a/05, 

44b/03, 46a/02, 47b/03, 47b/04, 

47b/04, 48a/03, 48b/01, 48b/04, 

48b/04, 51a/02, 51a/03, 51a/04, 

51a/07, 51a/08, 51a/08, 51a/16, 

51b/01, 51b/02, 51b/06, 51b/08, 

51b/15, 51b/16, 52a/06, 52a/06, 

52a/08, 52a/19, 52a/19, 52b/03, 

52b/04, 52b/06, 52b/10, 52b/10, 

52b/12, 52b/17, 52b/19, 53a/01, 

53a/04, 53a/08, 53a/23, 54b/04, 

54b/04, 55b/01, 55b/15, 56a/21, 

56b/02, 56b/18, 56b/20, 56b/21, 

57b/03, 58a/01, 58b/01, 59a/01, 

59a/02, 59a/03, 59b/01, 59b/02, 

59b/03, 59b/04, 60a/01, 60a/01, 

60a/02, 60b/01, 60b/02, 61a/01, 

61a/02, 61b/03, 62a/03, 62b/01, 

62b/01, 63a/01, 63b/01, 63b/01, 

64a/02, 64a/03, 64a/03, 65a/02, 

65b/01, 66a/01 

dāħil: Ar. iç, içeri 

 d. olup 29b/09  

 d. olduķda 30a/08, 30a/05 

dāǿimā: Ar. devamlı, sürekli 

 d. 9b/13, 11a/13, 14b/22, 20a/16, 

20b/18, 31b/01, 38b/02, 40b/18, 

41a/20, 42a/06, 43b/04, 63b/01 

dālķılıç: savaşta düşman arasına dalmak 

için gönüllü yazılan asker krş. 

serdengeçdi 

 d. 6b/08 

 d.+ları 13a/10 

damaķ(ġ): damak 

 d.+ı 64a/03, 64a/03 

damla: damla 

 d.+sı 48b/01 

dāne: Far. kurşun, gülle; tane, tohum; 

çekirdek 

 d. 17b/08, 51b/10, 62b/01 

 d.+sin 6b/05, 13a/09, 17a/08, 17a/10, 

17a/11, 19a/17, 27a/16, 48b/02 

 d.+süñ 48b/01 

dar: sıkıntı, güç durum 

 d. 31a/06  

dar: geniş olmayan, bol karşıtı 

 d.+dur 50b/19, 59a/02, 59b/02, 

60b/03 

đarb: Ar. darbe, dövme, vurma 

 đ.+ına 8b/22 

 đ.+ıña 30b/11 

daya-: dayamak 

 ayaķ d.-yup ŧurmaķ 44a/19 

 d.-maġa 49a/04 

 d.-maķ 27a/21 

 d.-yalar 53a/20 

 d.-yamazsın 27a/18 

 d.-yasın 53b/09 

dayan-: dayanmak 

 d.-abilür 25a/02 

 d.-mışdur 7a/03 

 d.-up 19a/19 

de: dahi, da, de krş. da, daħı 
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 d. 3b/11, 9b/19, 15a/16, 21b/16, 

25a/20, 42a/06, 42a/22, 42a/23, 

43b/20, 43b/21, 60a/01, 63a/01 

de-: demek, söylemek krş. di-, eyd-  

 d.-yince 24b/02 

defǾ: Ar. savunmak, def etmek  

 d. ider 40a/05 

defter: Ar. defter, iyilik ve kötülüğün 

yazıldığı manevi defter 

 d.+lerine 29a/09 

defterdār: Osmanlı’da maliye sorumlusu 

 d. aĥmed paşa 5a/12, 25a/17 

 d. efendi 30b/15 

 d. Ǿoŝmān efendiye 8b/07  

deg-: deymek, dokunmak, temas etmek 

 d.-üp 56a/18 

degin: değin, kadar krş. ķadar  

 d. 3b/06, 8a/18, 17b/14, 20b/08, 

21b/03, 22b/02, 23a/07, 24a/02, 

24b/06, 24b/18, 29a/09, 29b/18, 

33a/07, 48b/01 

degül: değil 

 ammā d.+dür 55b/19 

 bize d.+miş 18b/19 

 d. midür 21b/07 

 gibi d.+dür 18a/22 

 için d.+dür 44a/16 

 iş d.+dür 6a/06, 12a/21 

 işi d.+dür 10a/15, 42a/10, 43b/08 

 ķābil d.+dür 10a/18, 10a/20, 29b/15, 

31b/08, 49a/04 

 ķādįr d.+dür 25a/03 

 ķādįr d.+üm 11a/07 

 ķaydında d. 21b/13 

 ķaydında d.+dür 3a/16, 21b/09 

 kireç d.+dür 31b/10 

 ķullanduġı d. 13a/07 

 ķuvvetde d.+dür 59a/01 

 mālŧa d.+dür 56a/14 

 māniǾ d.+dür 27a/06 

 murād-ı allāh d. imiş 9a/06, 31a/12 

 murād-ı Ǿaliyyesi d. 31a/11 

 mümkin d. 7a/09, 12a/07, 17a/18 

 mümkin d.+dür 25b/02, 29b/17, 

31b/09 

 sebķat eylemiş d.+dür 20b/13 

 şimdi d.+dür 14a/14 

 ŧulumba d.+dür 6b/09 

 üzere d.+dür 27a/19 

 yararlıġından d.+dür 36a/18 

deliñ-: delinmek 

 d.-mez 24a/11 

demet: Rum. bağlanarak oluşturulmuş 

deste, bağlam 

 d. 14b/14, 38a/08, 38b/11, 38b/12, 

44a/07 

 d.+leri 41b/12 

deñiz: deniz 

 d.+e 18b/18, 18b/20 

derĥāl: Far. hemen, o anda, şimdi  

 d. 15a/19 

deri: insan ve hayvan vücudunu 

kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı 

tabaka, cilt, ten 
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 d.+sinden 24a/07 

derin: dibi yüzeyinden veya ağzından 

uzak olan 

 d. 32a/07 

derūn: Far. iç, içeri, dahil 

 d.+ı kitābda 4b/06, 5b/21, 6a/08, 

27a/13 

 d.+ı kitābumda 1b/05, 3b/19, 6b/13, 

7a/12, 8a/14, 12a/22, 13a/13, 

20b/04 

 d.+uma 9b/15 

devām: Ar. devam, daim olma 

 d.+ı devlet-i pādişāhįye 30b/20 

devįr: Ar. devr, devir, dönme 

 d. idesin 38b/18 

 d. itdire 39a/23 

 d. itdireler 38b/21 

 d. itdürüp 38b/09 

 d. olınan 38b/21, 39a/21, 39b/01 

devlet: Ar. devlet 

 d.+lerin 30a/20 

 devām-ı d.+i pādişāhįye 30b/20 

 Ǿömr-i d.+lerine 11a/15 

devlet-i Ǿaliyye: Osmanlı Devleti  

 d.+den 30b/19 

devletlü: Ar+T. refah, saadet ve nimet 

sahibi 

 d. 2a/13, 3a/19, 9b/18, 10a/02, 

11a/03, 11b/17, 20b/03, 20b/17, 

22a/17, 26b/13, 29a/04, 29a/21, 

30a/20, 42a/11, 43b/09 

devr: Ar. dönme, bir şeyin etrafında 

dolaşma 

 d. 40a/21 

 d. iderek 44a/10 

 d. idilüp 45b/04 

 d. olınan 44b/03 

 d. olınduġı 40a/20 

devşir-: devşirmek, bir araya getirmek, 

derlemek, toplamak 

 d.-üp 56b/03 

di-: demek, söylemek krş. de-, eyd- 

 d.-di 55b/08 

 d.-mege 24b/19 

 d.-mekdür 62b/01 

 d.-miş 15b/06 

 d.-rler idi 23b/13 

 d.-dükleri 66b/01, 66b/02 

 d.-mekle 11b/11, 24b/05, 32b/16 

 d.-rler 6b/04, 6b/15, 12a/17, 13a/08, 

19b/10, 19b/20, 20a/06, 23b/16, 

24a/01, 25a/20, 27a/11, 48b/01, 

51a/05, 51b/12, 52a/20, 52a/20, 

52a/21, 55b/19, 56b/10, 59a/01, 

59a/01, 62b/01, 63b/01 

 d.-yüp 18b/19, 25a/20, 25b/07, 

38b/07, 40b/02 

 d.-dükde 15a/09, 17a/06, 18b/10, 

55b/13, 56a/10 

 d.-yü 3b/11, 4a/19, 4b/16, 5b/02, 

5b/05, 8b/16, 8b/19, 14a/15, 

14b/03, 15a/06, 16a/17, 18b/12, 

18b/18, 20b/10, 21b/04, 21b/14, 
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23a/21, 26b/14, 28b/03, 29b/05, 

29b/15, 30b/02, 30b/04, 30b/07, 

33a/13, 42a/23, 43b/21, 44a/21, 

49a/01, 56a/02, 56a/04, 56a/15, 

58a/01 

diger: Far. diğer, başka, öteki 

 d. aĥmed aġa 26a/20 

dik-: biçilmiş veya yırtılmış kumaş, 

deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş 

iplikle tutturmak 

 d.-üp 24a/18, 30a/14, 30b/12 

dil: lisan 

 frenk d.+ince 59a/01 

dįn: Ar. din 

 d.-i islām 30a/03 

 d.-i islāma 27b/14 

 düşmen-i d. 57b/02 

dįn-i mübįn: İslam dini 

 d. 10a/10, 11b/16, 12b/16, 39b/18 

 d.+e 8a/17 

dinle-: dinlemek 

 d.-r 21b/14 

direk: direk, ağaçtan veya demirden 

yapılan uzun ve kalın destek 

 d.+lerdür 31b/11 

 çam d.+lerinden 51b/19 

dįvān: Ar. meclis, divan 

 ehl-i d. 44a/06 

dįvār: Far. duvar 

 beden d.+ı 3b/15 

 d. 3b/14, 19a/22, 23a/13, 53a/10 

 d. eŝeri 56a/23 

 d.+a 56b/03, 56b/04 

 d.+ı 7a/08, 16b/17, 17a/04, 17a/14, 

17a/17, 19a/18, 23a/14, 27a/20, 

52a/14 

 d.+ın 17a/10 

 d.+ına 17a/12, 44a/11, 53a/20 

 d.+ları 31b/10 

 d.+uñ 55a/02 

doġrı: doğru, yanlış olmayan krş. ŧoġrı 

 d. 59a/03, 59a/03, 59b/03, 59b/04 

doġrılıġ: doğruluk  

 d.+ın 60a/02 

doķın-: dokunmak  

 d.-duķça 44b/06 

 d.-ur 38b/16 

 żararı d.-ur 44b/05  

dol-: dolmak krş. ŧol- 

 d.-an 65a/02 

 d.-ar 61a/02 

 d.-duķda 65b/01 

 d.-up 16b/22 

 ŧopraķ d.-mışdur 66b/02 

dolan-: dolanmak 

 d.-up 56a/03 

doldır-: doldurmak krş. doldur-, ŧoldur- 

 d.-up 17a/08 

doldur-: doldurmak krş. doldır-, ŧoldur- 

 çiyt d.-up 66b/01 

 d.-mak 65a/02, 65a/02 

 d.-up 4b/19, 7a/11, 14b/08, 16b/06, 

16b/13, 16b/23, 38a/12, 52b/08, 

56b/19, 57b/03, 58a/01, 58b/05 
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 ĥandegin d.-ur 32a/13 

 ŧaş d.-up 57b/02 

 ŧıpaları d.-urlar 52b/14 

 ŧopraķ d.-up 51b/20 

 yirlerin d.-up 31b/16 

dolu: dolu, içi boş olmayan, dolmuş 

 d. 65a/02 

donanma: donanma, bir devletin deniz 

kuvvetleri 

 d. 19a/01, 55b/20 

 d.+nuñ 31a/07 

 d.+sı 31a/01 

 d.+yı hümāyūn 8b/21, 9a/04, 30b/06, 

30b/22, 56a/02 

 d.+yı hümāyūnda 56a/08 

 d.+yı hümāyūnı 56a/05 

 d.+yı hümāyūnuñ 30b/10 

dög-: dövmek, topa tutmak, çapmak, 

vurmak  

 d.-dükde 8b/21 

 d.-erdi 39b/12 

 d.-erken 30b/09 

 d.-ersek 32a/15 

 d.-mege 25b/01 

 d.-mek 17a/01 

dök-: dökmek, üzerine boşaltmak 

 d.-diler 32b/13 

 d.-mekde 7b/03 

 d.-üp 19a/02 

dökme: kalıba dökülmek suretiyle 

yapılmış olan 

 d. 56b/20 

dökül-: dökülmek, kalıba dökülmek 

 d.-miş 17a/07 

dön-: dönmek 

 d.-mezler 40b/08 

 d.-üp 19a/01, 56a/16 

dönüm: 1000 metre kareliik bir alan 

ölçüsü 

 d. 17b/13, 38b/09, 38b/18, 39a/20, 

48b/01 

dörder: dört sayısının üleştirme sayı 

sıfatı 

 d. 17a/06, 27a/08 

dördünci: dört sayısının sıra sıfatı 

 d. 11a/20, 23b/06 

dört: dört 

 d. 3b/05, 6b/05, 7b/02, 8a/05, 13a/05, 

13a/08, 15a/10, 16a/05, 17a/09, 

17b/08, 18a/06, 23b/01, 24b/23, 

25b/13, 27a/21, 27b/21, 30b/09, 

30b/13, 36a/04, 38b/17, 39a/18, 

48b/01, 48b/02, 49a/04, 51b/10, 

53b/06, 56b/06, 64a/03 

duǾā: Ar. dua, niyaz, yakarış 

 ħayr d.+dan 11a/06, 14a/21 

 d.+lar idüp 30b/20 

 d.+sı 12b/10  

dur-: durmak, beklemek, sabit olmak 

krş. ŧur- 

 d.-acan 25b/14 

 d.-alar 36a/08 

 d.-amayup 16a/08 

 d.-an 25a/01 
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 d.-maġa 42a/16, 43b/14 

 d.-maķdan 26a/06 

 d.-masun 49a/01 

 d.-maya 37a/13 

 d.-mayup 38a/05 

 d.-sun 14a/14, 25b/06 

 d.-urlar 51b/16 

 d.-ursa 65a/02 

 ķarşu d.-amayup 51b/23 

 ķarşu d.-aydı 24b/10 

 ķarşu d.-dılar 32b/09 

 ķarşu d.-uñ 44a/20 

 ķarşu d.-up 58a/01 

 metrįsde d.-maķ 25b/01 

durdur-: durmasını sağlamak 

 d.-mayup 41a/09 

durġun: durgun, sakin, hareketsiz  

 d.+dur 21b/21 

dürlü: türlü, çok çeşitli özellikleri olan, 

çeşitli 

 d. 12a/21, 13a/05, 14b/14, 18a/11, 

39a/10, 51a/06, 63a/01 

 d. dürlü 4b/08, 9b/14, 12a/08, 

13b/21, 27b/01, 27b/03, 28b/04, 

28b/20, 29b/14, 37b/13 

 d.+lerden 53a/07 

düş-: düşmek, yere devrilmek, yere 

serilmek  

 d.-di 21b/10, 31a/06 

 d.-dükde 16b/03, 57b/03, 63a/01, 

64a/03 

 d.-e 38b/22 

 d.-en 32a/03 

 d.-er 51a/14, 52a/19 

 d.-üp 9b/15, 10b/20 

düşmān: Far. düşman krş. düşmen 

 d. 10b/18 

 d.+a 24a/19 

 d.+larına 10b/11 

düşmen: Far. düşman krş. düşmān 

 d. 6a/21, 7a/06, 19a/13, 20a/08, 

22a/12, 22b/20, 25a/03, 30a/03, 

32a/02, 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/02, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

42a/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01, 46a/01, 

46a/01, 46a/02, 46a/02, 51a/01, 

52b/07, 53b/02, 53b/03, 54b/01, 

57b/02, 57b/02, 58a/01, 61b/03, 

62b/01, 63a/01, 63a/01, 63b/01, 

63b/01, 64a/03, 64b/01, 65a/02, 

65a/02, 67a/07, 67a/07, 67a/07, 

67a/07 

 d.+de 63b/01 

 d.+den 2b/18, 3a/05, 22a/10, 33b/01, 

40b/08 

 d.+e 38a/06, 51b/15, 62a/03 

 d.+i 39b/14 
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 d.-i bed-fiǾālden 40a/23 

 d.-i bed-fiǾālüñ 33a/10 

 d.-i bį-dįn 10b/19 

 d.-i dįn 57b/02 

 d. ķalǾası 2b/16 

 d. olan 2b/01 

 d.+üñ 51b/12, 57b/03 

 

E 

 

ecel: Ar. ömrün sonu, hayatın son demi 

 e.+den 42a/22, 43b/20 

ecir: Ar. sevap 

 e.+ler 8b/04, 10a/09, 12b/17 

 e.+lerin 31a/16 

ecmaǾįn: Ar. hepsi, cümlesi 

 e. 3a/08 

ecnās: Ar. çeşitler, türler 

 e.-ı Ǿasker 10a/22 

ecr: Ar. ahirete ait mükafat, sevap 

 e. 21b/17, 22b/02, 29a/09, 29b/19, 

33a/07 

 e.+i 20b/08, 21b/16 

edrene: Edirne 

 e. 5a/17, 28a/19 

 e.+den 29b/03 

efendi: buyruyu yürüyen sözü geçen 

kimseler için kullanılan ünlem 

 defterdār e. 30b/15 

 e.+lerimizüñ 6a/17, 10a/13, 29a/04, 

42a/11 

 e.+lerimüz 2a/13, 9a/18, 10a/02, 

11b/17, 12a/16, 22a/17 

 e.+lerimüze 9b/19, 11a/03, 11a/06 

 e.+lerimüzi 26b/13 

 e.+lerimüzin 3a/19, 10a/16, 26b/14 

 e.+lerimüzindür 11a/07 

 e.+lerimizüñ 20b/03 

 e.+m 43b/09, 56a/07 

 e.+mlerimizüñ 30a/20 

 e.+müñ 29a/21 

 e.+müz 20b/17 

efkār: Ar. düşünceler 

 e.+ında 3a/17, 9b/16 

eger: eğer, şayet (bağlaç) 

 e. 2a/18, 4b/15, 10a/18, 10b/15, 

10b/15, 10b/16, 12b/10, 18b/11, 

18b/23, 21b/07, 21b/08, 23a/23, 

24b/07, 24b/09, 27a/08, 27a/08, 

32a/04, 32a/14, 37a/08, 37a/08, 

51a/11, 55b/14, 63a/01 

egle-: eylemek, etmek, yapmak 

 e.-yüp 30a/13 

eglen-: eğlenmek, oyalanmak 

 e.-üp 42a/18, 43b/16 

eglendir-: eğlendirmek, oyalatmak 

 e.-meyüp 36b/11 

egri: eğri, doğru veya düz olmayan 

 e. 31b/11 

egrivān: Erivan 

 e. 32a/06 

ehl: Ar. maharetli, usta; ehil; bir şeyi 

kullananlar  
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 e. 12b/04 

 e.+i 63a/01, 63b/01 

 e.-i dįvān 44a/06 

 e.+ine 63b/01 

 e.-i timār 8a/12 

ehliyyet: Ar. liyakat, salahiyet, yetki 

 e. 12a/15 

ekin: ekin 

 e. biter 31b/07 

ekŝer: Ar. en çok 

 e. 1b/09, 61a/02  

ekŝerį: Ar. çoğu, çoğu kez  

 e. 2b/20, 38a/19, 40a/04, 55b/01 

eksiklük: eksiklik, eksik olma durumu 

 e. 31a/13 

el: koldan parmaklara kadar olan bölüm, 

bazı araç ve nesnelerin tutmaya 

yarayan bölümü  

 e. ħumbaraları 27a/03, 27a/08, 

38a/17, 38a/20, 40a/17, 41b/08  

 e.+den gelen 11b/20 

 e.+ħumbarası 20a/10, 61a/02, 

62b/01, 66a/03 

 e.+imüzden 11a/02 

 e.+lerinde 24a/04, 27a/03, 53b/12 

 e.+lerinden 24a/11 

elbetde: Ar. her halde krş. elbette 

 e. 7b/11, 41a/21, 41b/01, 41b/01, 

55b/07 

elbette: Ar. her halde krş. elbetde 

 e. 8a/03, 36a/14, 40b/13, 40b/13 

elçi: bir uzlaşma sağlamak veya iş 

bitirmek için birinin yanına 

gönderilen kişi 

 e. 14b/19 

elem: Ar. dert, keder 

 e. 17a/02 

elĥamdülillāhi teǾālā: Ar. Allah’a 

hamdolsun, Allah’a şükür 

 e. 5b/05, 5b/08, 8b/03, 12b/15, 

14a/20, 16b/07, 19a/06, 28b/04, 

28b/08, 30a/04, 30b/14, 41a/16, 

53a/22, 56a/21 

el ħumbara: el ile atılan humbara 

 e.+ları 27a/03, 27a/08, 38a/17, 

38a/20, 40a/17, 41b/08 

 e.+sı 20a/10, 61a/02, 62b/01, 66a/03 

elli: elli, elli sayısı 

 e. 2a/14, 2b/13, 3b/14, 3b/15, 6b/01, 

13a/16, 14b/23, 16a/18, 16b/20, 

17a/07, 19b/22, 20a/18, 22a/20, 

23a/12, 23a/15, 23b/16, 58a/01, 

63b/01 

elmās paşa: Osmanlı’da 1695 yılında 

sadrazamlık yapan kişi  

 e. 17b/22 

emānet: Ar. emniyet edilen kişiye 

bırakılan şey 

 e. eyleye 10b/07 

emįn: Ar. emniyet sahibi, birine emniyet 

eden, güvenen 

 e. ola 2b/18, 22a/10, 40a/23, 

 e. olduķdan 3b/12, 42a/20, 43b/18 
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 e. olmaķ 33b/07 

 e. olup 33a/11 

 e. olur 3a/05 

 e. olurlar 18b/19 

emr: Ar. iş buyurma, buyruk  

 e. ile 56a/08 

 e.-i hümāyūnum 56a/14 

 e.+iyle 40b/08 

 e.-i ĥaķla 11b/14, 17a/14 

enbiyā: Ar. peygamberler 

 e. 2a/06 

erbaǾa: Ar. dört 

 cevānib-i e.+sı 34b/03, 42b/02 

erbāb: Ar. usta, sahip, ehil kimse  

 e.+ı 42a/08, 43b/06 

 e.+ı tįmār 44a/05 

 e.+ına 63a/01 

 e.+ını 15b/08 

 e.+ıñı 20b/05 

 e.+ların 9a/13, 10a/17 

 e.+larını 22b/01 

erĥāmü’r-rāhimįn: Ar. merhametlilerin 

en merhametlisi 

 e.+dür 31a/15 

erlik: erkeklik, yiğitlik 

 beled-i e.+den 26a/14 

ertesi: bir günün, bir haftanın, bir ayın, 

bir yılın ardından gelen 

 e. gün 22a/03 

esed ķalǾāsı: Gürcistan taraflarında bir 

kale 

 e. 11a/20 

eŝer: Ar. nişan, iz 

 dįvār e.+i 3b/14, 19a/22, 23a/13, 

53a/10, 56a/23 

esįr: Ar. esir, tutsak; kul, köle; düşkün  

 e. eylediler 16b/04 

 e. oldı 58a/01 

 e. oluruz 15a/07,  

esķipol: Bu yer muhtemelen Kırkkilise 

Sancağı’na bağlı Eskipolas isimli 

şehirdir. 

 e. 5a/19 

 e.+da 28a/21 

esnā: Ar. sıra, an 

 e.+sında iken 32b/01 

eśnāf: Ar. sınıflar, esnaf 

 e. 37a/12 

esrār: Ar. sırlar, gizler 

 e.-ı ġarįbe 29a/18 

eşķıyā: Ar. haydutlar, yol kesenler 

 Ǿarab e.+sı 11b/06, 52b/23 

eşyā: Ar. nesneler, şeyler 

 e.+ları 6a/01, 38a/14, 40a/19 

 e.+larıdur 51a/22 

 e.+ların 12a/19, 12b/05, 12b/12, 

18a/16 

 e.+larında 12b/07 

 e.+larındandur 20a/08 

et-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. id-, it- 

 tedārik e.-mek 50b/08, 53a/03, 

53a/06 

 mürācaǾat e.-mezler 63b/01 
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etbāǾı: Ar. hizmetçiler, uşaklar 

 e. çadırları 35a/09 

etek: çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan 

olan şeylerin yere sarkan bölümü 

 e.+lerin 16a/15 

eŧrāf: Ar. yöre, çevre 

 cemįǾ e.+ı 21a/17 

 e.+ı 4b/07, 7b/16, 12a/08, 13b/20, 

22b/10, 31b/05, 37a/18, 37b/12, 

40a/01, 41b/07 

 e.+ın 3b/08, 13b/09, 23a/09, 37b/21 

 e.+ına 39a/19 

 e.+ında 37a/14, 39a/06, 61b/03 

 e.+ını 22b/16, 38a/15, 51b/20 

 e.+larını 36a/12 

ev: konut, hane 

 e.+lerde 18a/22, 55b/19 

evliyā: Ar. veliler 

 e.+ları 2a/06 

evri: evre, etraf, çevre 

 e. 7b/16 

evvel: Ar. önce, ilk, birinci 

 bāb-ı e. 22b/07 

 e. 8a/11, 10b/17, 13b/02, 21a/21, 

22a/02, 22a/07, 23b/19, 44a/03, 

62b/01 

 faśl-ı e. 21a/02 

 e.+inde 9b/01 

 e.+ki 51a/07 

evvelā: Ar. birinci olarak, her şeyden 

önce, ilkönce 

 e. 4a/08, 13a/06, 26b/21, 39a/17, 

50b/11, 50b/13 

ey: Ar. nida için veya cevap için 

kullanılır 

 e. 56a/07 

eyd-: söylemek, demek krş. de-, di-  

 e.-ür 14b/20, 56a/07 

eyle-: eylemek 

 Ǿamel e.-mek 17a/19,  

 āsān e.-ye 28a/02 

 āteş e.-dükde 16b/07, 58a/01 

 āteş e.-se 16b/14  

 āteş e.-ye 52b/09 

 Ǿažįmet e.-rse 11b/14 

 beyān e.-düm 21a/09, 50b/11, 51b/02 

 beyān e.-mişümdür 15b/18, 15b/21, 

16b/16, 17a/20, 17b/08, 18a/08, 

18a/124a/04, 20a/04, 21a/01, 

50b/21, 51a/18, 51a/19, 51b/06, 

52a/19 

 beyān e.-sem 21a/02 

 binā e.-dügi 14a/19 

 cemǾ e.-dügi 38a/13 

 cevāb e.-di 14a/15, 55b/14 

 cülūs e.-dükde 9b/04 

 e.-cek 29a/07 

 e.-di 9a/03, 14a/12, 14a/22, 14b/06, 

14b/09, 14b/12, 14b/14, 14b/17, 

19b/08, 24a/19, 32b/06 

 e.-diler 9a/06, 16a/08, 16b/04 

 e.-dügi 5a/06, 27b/13 

 e.-miş idi 1b/13, 5a/07,  
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 e.-mişdür 22b/16 

 emānet e.-ye 10b/07 

 fetĥ e.-di 4b/18, 4b/19, 5a/01, 38a/13 

 fetĥ e.-ye 25a/20 

 firār e.-di 30a/18 

 firār e.-diler 58b/07 

 firār e.-miş 17b/21 

 ħalįfe e.-miş idi 18a/15 

 ĥandek e.-miş 3b/09, 23a/10 

 ĥareket e.-ye 21b/08, 38b/03, 41b/16 

 ĥaźer e.-dügi 62b/01, 63b/01 

 ĥaźer e.-ye 26a/06 

 helāk e.-cek 12a/19, 13a/02, 27a/10 

 helāk e.-mek 1b/06, 6a/01 

 helāk e.-mişler 22a/12 

 helāk e.-r 19b/21, 20a/08, 27b/01 

 helāk e.-ye 2b/02 

 helāk e.-yecek 6a/07, 15b/03, 50b/07, 

51a/21 

 ĥırāset e.-ye 10b/06,  

 įcād e.-dükleri 12b/23, 15a/23, 

50b/05 

 įcād e.-düm 47b/01, 60a/01, 61a/01 

 įcād e.-mek 5a/13 

 įcād e.-mekde 6a/05 

 įcād e.-mişdür 60b/01 

 įcād e.-mişlerdür 6a/02 

 įcād e.-mişümdür 17a/21, 51b/07 

 icrā e. 13a/04 

 icrā e.-mege 20b/06 

 icrā e.-mek 22a/23 

 icrā e.-mekdür 19a/10 

 icrā e.-ye 12a/20 

 ifāde e.-diler 41a/13 

 ifnā e.-mek 12b/01 

 ifnā e.-mişlerdür 15b/11 

 ifsād e.-mek 1b/08, 9b/20 

 iĥsān e.-mişdür 21b/05 

 iĥsān e.-ye 8b/04, 10a/09, 12b/18 

 iĥtirāz e.-düginden 41a/14 

 iĥtirāz e.-meli 41a/01 

 iĥtirāz e.-mez 10b/04, 37a/19 

 iĥtirāz e.-r 20a/20 

 iķtižā e.-dükde 57a/01 

 iķtiżā e.-se 7a/07, 17a/16, 52a/10 

 iǾlām e.-dükde 5a/21, 8b/17, 28a/13 

 įrād e.-dügim 21b/06 

 įrād e.-meden 16b/09,  

 įrād e.-mişümdür 9a/17 

 irsāl e.-diler 8b/19 

 iśābet e.-memek 42a/01 

 iśābet e.-meye 21a/05 

 iśābet e.-mez 32a/01 

 iśābet e.-mişdür 31a/14 

 iśābet e.-yüp 24a/23 

 ķār e.-mişümdür 9b/15 

 ķulaķlı e.-yesin 52b/18 

 laġım e.-mek 7a/10, 31b/08, 32a/12 

 laġım e.-yüp 17a/04, 4a/17, 11b/01, 

52b/01 

 maħzūn e.-meyüp 2a/03 

 menǾ e.-yesiz 41a/07 

 metānet e.-ye 25a/07 

 muĥāfaža e.-ye 40a/10 
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 muĥāśara e.-di 3b/05 

 muĥāśara e.-dükde 3b/01, 4b/04, 

8b/14, 23a/05, 28b/02, 53a/10 

 muĥāśara e.-mek 7b/01, 21a/03, 

22b/09 

 muķāvemet e.-meyüp 30b/12 

 muǾāmele e.-ye 31a/20, 41b/15 

 muǾammer e.-ye 11b/13,  

 murād e.-di 51b/18 

 murād e.-dügi 18a/21, 40a/04, 53a/11 

 murād e.-dükde 16a/03, 17a/01, 

56b/11 

 muvāfıķ e. 37b/07 

 muvāfıķ e.-ye 11b/17, 20b/15, 

37a/22, 38b/04, 53a/16 

 muvāfıķ e.-yüp 2a/01, 2b/08, 3a/20 

 mužaffer e. 40b/20 

 mužaffer e.-ye 2a/04, 11a/13, 31b/01 

 mužaffer e.-yüp 2b/01 

 mübāşeret e.-di 3b/13, 23a/11 

 mübāşeret e.-dükde 19a/23, 56b/01 

 mübāşeret e.-mişler 27a/19 

 mübāşeret e.-ye 10b/19, 21a/22, 

38b/07 

 mübāşeret e.-yeler 8a/10 

 mübāşeret e.-yüp 8a/09 

 mülāĥaža e.-dügim 30a/04 

 mülāĥaža e.-düm 9b/09, 25b/02, 

29b/23 

 müzākere e.-se 2a/14 

 peydā e.-dügimüzi 56b/14 

 peydā e.-meleri 28b/04 

 peydā e.-miş 1b/11, 27b/02, 27b/05, 

27b/07 

 peydā e.-mişler 24a/06 

 peydā e.-mişlerdür 24a/09, 50b/16 

 raġbet e.-mekde 28a/14 

 reh-nümālıķ e.-düm 9a/16 

 śadā e.-medi 3b/07 

 sebķat e.-di 8b/03, 12b/17 

 sebķat e.-miş 12a/01 

 sebķat e.-miş degüldür 20b/13 

 sebķat e.-mişdür 4b/15 

 sefer e.-mek 19a/11, 53b/02 

 sefer e.-miş 2a/14 

 suǿāl e.-dükde 52a/04 

 suǿāl e.-mez 51b/01, 63a/01 

 suǿāl e.-mezler 15a/04 

 taĥśįl e.-dügim 17b/20,  

 taĥśįl e.-r 22a/20 

 taķayyüd e.-di 41a/15 

 taķrįr e. 21b/16 

 tamām e.-di 56b/08 

 taǾaccüb e.-di 52a/03 

 taǾlįm e.-di 27b/06 

 taǾlįm e.-mek1b/12 

 taǾlįm e.-sün 30b/04 

 taǾyįn e.-dükden 22b/19 

 taśvįr e.-dügim 18a/13, 41b/05 

 taśvįr e.-mişümdür 2b/04, 2b/19, 

3a/02, 18a/19, 20a/01 

 tasvįr e.-yüp 9a/17 

 taŧvįl-i kelām 53b/01 

 tebdįl e.-di 3b/17 
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 tebdįl e.-mişdür 52a/01 

 tebįrler e.-mişlerdür 15b/10,  

 tedārik e.-dügim 19b/15, 56b/17 

 tedārik e.-sün 17a/06 

 tedārik e.-yecek 20a/19 

 tedārik e.-yüp 20b/01 

 tedārikin e.-miş 42a/21, 43b/19 

 tedārikin e.-yesin 37b/16,  

 tedbįr e.-dükde 28a/10 

 tedbįr e.-mek 12a/03, 27b/11 

 teħallüf e.-mez 60a/01 

 teǿlįf e.-meden 2b/11 

 teǿlįf e.-mege 12a/01 

 teǿlįf e.-meklik 9b/12 

 teslįm e.-di 8b/23, 30a/14, 30a/19, 

30b/13 

 teslįm e.-yesin 8b/19 

 tüfeng e.-yüp 23a/08 

 vire e.-diler 5a/04, 11b/09, 14b/19, 

27b/10 

 vire e.-ye 36b/18 

 yaķın e.-düp 23b/01 

 yürüyüş e-dügi 53b/11 

 yürüyüş e.-dükde 18a/20, 52b/07, 

61a/02 

 yürüyüş e.-mek 54b/01 

 żarar e.-ye 7b/15,  

 źikr e.-dügim 22b/21, 40a/15 

 źikr e.-dük 40a/05 

 ziyāde e.-sün 29a/05, 29b/01, 30a/21 

 ziyāde e.-ye 11a/16,  

eyü: iyi  

 e. 19a/14, 22a/06, 53b/04, 59a/03, 

61a/02 

 e.+dür 6b/14, 7a/12, 59b/02 

 

F 

 

faħr-i kāǿināt: Hz. Muhammet 

 f. 2a/01, 2b/08, 20b/15, 27b/15, 

40b/20 

fāǿide: Ar. yarar, kazanç, fayda 

 f.+si 14a/12, 36a/14, 40b/05, 58b/09 

 f.+sin 20b/19 

falya: İt.  topları ateşlemek için 

ağızotunun konulduğu delik 

 f. 65b/01 

 f.+dan 51b/04 

farķ: Ar. ayrılık, başkalık 

 f. idemezsin 50b/20 

fāside: Ar. kötü, fena 

 ĥįle-i f.+leri 1b/07, 9b/14, 27b/03 

 aĥvāl-i f.+lerin 9b/17 

 ĥįle-i f.+lerini 32a/20 

 ĥįle-i f.+sidür 7b/12 

 ĥįle-i f.+si 3b/10, 42a/21, 43b/19 

 ĥįle-i f.+siidi 1b/10 

 ĥįle-i f.+sin 32a/21 

faśl: Ar. bölüm 

 f. 13b/01, 13b/02, 15a/20, 15b/09, 

15b/18, 15b/21, 16a/11, 17a/20, 

17b/05, 17b/17, 18a/08, 18a/19, 

19a/16, 19a/21, 19b/19, 20a/05, 

36a/01, 37b/01, 50b/01, 50b/10 
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 f.+a 2b/18 

 f.+da 13b/17 

 f.-ı evvel 21a/02 

 f.-ı ŝānį 13b/17 

fāżıl aĥmed paşa: Veziriazam 

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa 

 f. 25a/04 

fehm: Ar. anlama, anlayış 

 f. 2b/12 

fenn: Ar. nevi, çeşit; hüner, sanat, ilim 

 f.+lerin 12b/22, 50b/03 

 f.-i cihād 11a/08, 15a/20 

fermān: Far. emir, buyruk 

 f. 9a/06, 9b/06, 11a/07, 12b/15, 

16a/13, 30b/22 

 f.+ı 30b/16 

 f.-ı Ǿālį şān 30b/05 

 f.-ı pādişāhį 11b/02 

 f.+idüp 25a/18 

 f.+um 56a/01 

fersād ŧaġı: Erzurum trafında bir dağ 

 f. 19b/09, 52a/21, 56b/10 

fesād: Ar. fesat, bozukluk 

 f. 41a/21 

fet(i)ĥ: Ar. fetih, ele geçirme   

 f. 8a/01, 9b/07, 11a/18, 11b/08, 

14a/16, 14b/06, 14b/09, 14b/11, 

14b/14, 14b/17, 30a/07, 30a/08, 

44a/14 

 f. eyledi 4b/18, 4b/19, 5a/01, 38a/13 

 f. eyleye 25a/20 

 f. idüp 25a/14, 53a/22 

 f. olınca 25a/08 

 f. olındı 26b/10 

 f. olındukdan 30a/01 

 f. olınmasına 26a/03 

 f. olınmasını 55b/07 

 f. olur 25a/23 

 f.+i 4a/03, 4a/06, 4a/08, 4a/09, 4a/19, 

4a/20, 5b/05, 5b/06, 6b/15, 8b/23, 

9a/07, 9b/02, 9b/05, 11b/14, 

12a/05, 12a/07, 12b/10, 19a/07, 

20b/01, 20b/02, 22a/08, 23b/03, 

28b/03, 28b/05, 30a/06, 30b/03, 

30b/14, 30b/18, 31a/10, 33a/12, 

36b/07, 36b/10, 40b/02, 44a/18, 

55b/22, 56a/13, 56a/21 

 f.+inde 4a/10, 4a/14, 4b/17, 5b/10, 

6b/17, 8a/18, 12a/06, 12b/02, 

13b/16, 13b/18, 13b/19, 14a/06, 

26b/07, 26b/20, 30a/21, 37b/11, 

37b/19, 55b/08 

 f.+inden 5b/12, 8b/10, 28b/13, 

30a/15, 30b/01 

 f.+ine 18b/07, 28b/12 

 f.+iñi 18b/10 

 f.+ini 18b/11, 18b/23, 55b/13, 56a/15 

 f.+inüñ 53a/14 

 f.+ler 3a/21, 20a/21, 25b/22, 31a/12, 

31a/17, 44b/02 

 f.-i tedbįr 26b/17, 37b/01 

 tiziyye f.+i 37b/19 

fetįl: Ar. lamba fitili, ateşlemek için 

kullanılan fitil  
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 f. 43a/12 

 f.+den 17a/13, 51b/03, 65a/01 

 f.+lerdür 65b/02 

fırśat: Ar. uygun an,  

 f. 27b/14 

firār: Ar. kaçış, kaçma 

 f.+a 3b/17, 51b/23 

 f. eyledi 30a/18 

 f. eylediler 16a/08, 58b/07 

 f. eylemiş 17b/21 

 f. idüp 31a/03 

fitne: Ar. bölücülük, kargaşa çıkartma 

 bāǾiŝ-i f.+ye 41a/02 

 f.+ye 41a/10 

fransız: Fransız 

 f. 6b/04, 6b/15, 17b/06, 18a/19, 

27a/11, 42a/06, 43b/04, 48b/01, 

51b/11 

 f.+imiş 17b/21 

 f.+lar 55b/01 

 f.+uñ 13a/08 

frenk: Frenk  

 f. 62b/01 

 f. dilince 59a/01 

fuçı: Rum. bir araya getirilerek 

çemberlerle tutturulmuş ensiz 

tahtalardan yapılan, yuvarlak, 

karnı şişkin ve altı üstü düz kap 

 bārūŧ f.+ları 43a/09 

fuçı ħumbara: fıçı biçiminde demir veya 

tunçtan dökülmüş, yuvarlak ve 

boş olan içine patlayıcı maddeler 

doldurulup havan topu veya el ile 

atılan, yuvarlak bir tür bomba, 

kumbara 

 f.+ları 6a/20 

 f.+sı 5b/20, 6b/01, 9b/05, 13a/15, 

13a/16, 14b/22, 15a/01, 18a/10, 

19b/20, 19b/22, 20a/07, 51a/22, 

63b/01, 63b/01 

 f.+sıdur 63a/01, 63b/01 

 f.+sınuñ 64a/01 

fütūĥāt: Ar. fetihler 

 tedbįr-i f. 20a/14 

 

G 

 

ġāfil: Ar. gaflette bulunan, ihtiyatsız, 

dikkatsiz 

 ġ. 65a/02 

 ġ. bulunmamaķ 21b/19  

 ġ. bulunur 53b/04 

 ġ.+dür 16a/17 

 ġ.+in 19a/12, 31a/01, 42a/01 

 ġ. olınmamalıdır 10b/15 

 ġ. olınmaya 33a/05, 44b/07 

 ġ. olınmaz 10b/11 

 ġ. olmayalar 37a/03, 37a/06, 53b/15, 

53b/14, 55a/02, 64b/01 

 ġ. olmayasın 25a/02, 38b/16, 51a/08, 

52b/10, 53a/01 

ġaflet: Ar. gafillik, ihtiyatsızlık 

 ġ. 7a/18, 7b/07, 7b/13, 8a/15, 10b/22, 

36b/20 
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 ġ.+den 40b/19 

 ġ. idüp 3a/09 

 ġ. itmeyeler 59a/01 

 ġ. olınmaya 2b/20, 4a/05, 13a/23, 

21b/18, 41a/02, 49a/04, 57a/01, 

57b/03, 58a/01, 58b/13, 61a/02 

ġanįmet: Ar. düşmandan alınan mal 

 ġ. 30a/06, 30a/09 

ġārāt: Ar. yağmalar, çapullar  

 ġ. iderlerdi 11b/07 

ġaraz: Ar. maksat 

 ġ.+ı 10b/02 

ġarįb: Ar. gurbette yaşayan, kimsesiz, 

zavallı  

 ġ. 6b/16, 6b/18, 14a/17, 15b/11, 

16a/05, 16a/08, 17b/16, 18a/21, 

19a/15, 20a/13, 21b/19, 39b/16, 

42a/09, 43b/07, 56a/21, 63a/01, 

66a/01 

 esrār-ı ġ.+e 29a/18 

ġarįbiyye: Ar. Kadiriyye tarikatı 

kollarından biri 

 mülāĥaža-i ġ. 29a/17 

ġayret:  Ar. çalışma, çabalama 

 ġ. 38b/22 

ġayrı: Ar. ayrı, başka 

  duǾādan ġ. 11a/06 

 ġ. ādem 37a/12 

 ġ. bir  hüneri 47a/03 

 ġ. murādı 25a/06 

 ġ. nāmla 55b/16 

 ġ. şeyden 10b/04, 

 ġ. tedārik 52b/16  

 ġ. ŧarafda 53b/03 

 ġ. ŧarafı 19a/12 

 ġ. yirden 32a/18 

 ġ.+n ķıyāsdur 10b/01 

 ġ.+sın cümleǿi 10b/06 

 ġ.+ya tevcih 5b/16 

 ġazā: Ar. din uğruna şavaş 

 Ǿazįmet-i ġ. 20a/15 

 ġ. 11b/17, 12a/02 

 ġ. olınursa 20b/08 

 ġ.+lar 44a/13, 44b/02 

 ġ.+larda 2b/13, 13a/01, 15b/01, 

20b/19, 50b/06 

 ġ.+nuñ 2b/11, 12b/20 

 mefātiĥ-i gencü’l-ġ. 20a/14 

 tedbįrāt-ı ġ. 22b/03 

ġażab:  Ar. hiddet, öfke, kızgınlık 

 ġ.+a 18b/04, 55b/06 

ġazel: Ar. lirik şiir 

 ġ. 39b/16 

ġāzį: Ar. savaşmış, gaza yapmış  

 ġ. 6a/18, 29a/14 

 ġ.+yi 15a/09 

ġāzį sulŧān aĥmed ħān: Osmanlı 

padişahı Sultan III. Ahmet krş. 

sulŧān aĥmed ħān ġāzį 

 ġ. 11a/14, 12b/09, 29a/15, 29a/19, 

29b/21 

geç-: geçmek krş. giç- 

 g.-di 11b/09, 23b/23, 25a/10 

 g.-diler 19b/15, 56b/17 
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 g.-en 12b/06, 14a/18, 29b/01, 30b/21 

 g.-üp 38b/01 

geçir-: geçirmek 

 g.-dügi 18a/07 

 g.-mişdür 17b/18  

 g.-üp 25b/05 

gedik: gedik, bir düzey üstündeki yıkık, 

çatlak veya aralık, rahne 

 g.+lerden 53a/11 

gedüklü: gedikli 

 g. 44a/06 

gel-: gelmek 

 g.-dügi 11a/02 

 g.-dükçe 44b/04 

 g.-dükde 9a/07, 18a/01, 25b/20, 

27a/15, 30a/18, 30a/22, 30b/10, 

30b/13, 32a/04, 49a/04, 51a/17, 

52a/03, 57b/02, 58b/03, 61b/03 

 g.-e 39a/21 

 g.-en 7b/10, 11b/20, 23b/21 

 g.-ince 28b/12 

 g.-mege 41a/05 

 g.-mekle 18b/04, 31a/02, 31a/07 

 g.-mesinden 37a/19 

 g.-mesün 18b/17 

 g.-mez 24a/11 

 g.-miş idi 16a/22, 32b/08 

 g.-miş imiş 8b/20, 30b/09 

 g.-se 48b/01 

 g.-üp 3a/06, 3a/07, 8b/22, 16a/03, 

16a/17, 16a/19, 17b/22, 21b/20, 

23a/05, 23b/14, 24b/03, 25a/03, 

25a/15, 30a/10, 32b/02, 33a/20, 

40a/03, 40b/06, 51b/18, 53a/10, 

55b/07 

 g.-ür 7a/11, 7a/14, 9a/15, 17a/07, 

24b/18, 36a/16, 42a/09, 43b/07, 

52a/15, 52a/16, 62b/01, 64a/03 

 g.-ür ise 44a/10 

 g.-ürken 24b/10 

 g.-ürler 21b/02, 23a/01, 33a/21, 

40b/07, 41a/06 

 lāzım g.-dükde 27a/21, 52b/11, 

52b/19, 53b/05 

gemi: su üstünde yüzen, insan ve yük 

taşımaya yarayan büyük taşıt, 

sefine 

 g.+ler 18b/16 

 g.+lerde 56a/17 

 g.+lerden 19a/03 

 g.+lerine 30b/06 

 g.+ye 55b/04 

genc: Far. hazine 

 g.+ü’l-ġazā 20a/14 

gerçi: Far. her ne kadar, ise de 

 g. 4a/13, 7b/06, 24b/15, 27b/03, 

31a/03, 33a/17, 36b/21, 50b/19 

gerek(g):  gerek, ihtiyaç 

 g. 8a/18, 21b/20, 41b/01, 52a/13 

 g.+dür 1b/12, 3b/18, 4a/02, 5a/11, 

7a/10, 7b/08, 7b/10, 8a/03, 

10b/23, 12a/05, 12b/04, 13b/05, 

13b/09, 13b/15, 15b/16, 20b/11, 

21a/02, 22a/10, 22b/13, 24b/20, 
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24b/23, 26a/14, 26b/21, 32b/23, 

33a/02, 33a/10, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 34b/02, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

36a/10, 36b/20, 37a/10, 37a/18, 

37b/15, 39a/10, 39b/01, 40a/23, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 43a/01, 43a/01, 43a/01, 

43a/01, 44a/02, 44a/19, 46a/01, 

46a/02, 48a/01, 48a/01, 50b/09, 

50b/13, 50b/14, 51a/04, 51a/16, 

52a/12, 59a/01, 66a/02, 66a/02, 

67a/07, 67a/07 

 g.+i 2a/14, 2b/03, 3a/02, 4a/04, 

4b/11, 10b/17, 13b/10, 14a/10, 

15b/05, 18a/04, 18a/11, 20b/12, 

21b/16, 22b/05, 22b/11, 25b/17, 

33a/11, 39b/03, 40b/01, 50b/10, 

53a/04, 55b/17 

 g. ise 19a/01 

gerekli: yapılması, olması veya 

bulunması uygun olan krş. gereklü  

 g. 7a/18, 7b/09, 7b/17, 8a/03, 11b/22, 

12b/20, 17a/19, 18a/23, 18b/13, 

19b/17, 20a/20, 21a/18, 21b/15, 

26a/09, 36a/04, 37b/18, 38a/04, 

39b/18, 40a/01, 47b/01, 51b/16, 

52a/01, 53b/14, 53b/14, 55a/02, 

61a/02 

 g.+dür 33b/06, 42a/03, 43b/01, 

53a/09, 53a/13, 63a/01, 63b/01, 

64a/03, 64b/01 

gereklü: yapılması, olması veya 

bulunması uygun olan krş. gerekli 

 g.+dür 19b/20 

gerü: arka  

 g. 19a/01 

getür-: getirmek 

 g.-diler 32b/18 

 g.-düp 29a/06 

 g.-ecek 53a/02 

 g.-eler 27a/16 

 g.-emeyüp 8b/22, 30b/11 

 g.-mege 12b/08, 15a/04, 27a/23 

 g.-mek 52b/11 

 g.-mekde 41b/18 

 g.-üp 11b/02, 17a/13, 18b/03, 

30b/02, 30b/08, 52a/05, 55b/05 

 g.-ürler 41a/06, 52b/14 

getürd-: getirtmek 

 g.-ürler 51a/07 

getüril-: getirilmek  

 g.-ür 52b/12 

gez-: gezmek 

 g.-miş 2b/13 

gibi: -e benzer, gibi  

 g. 2a/14, 2b/03, 3a/02, 3a/14, 3a/17, 

4a/04, 4a/21, 4b/11, 10b/17, 

10b/19, 13b/05, 13b/08, 13b/10, 

14a/10, 15a/03, 15b/05, 17a/04, 

18a/04, 18a/11, 20a/07, 20b/12, 

21a/15, 21b/16, 21b/21, 22b/05, 

22b/11, 22b/12, 22b/21, 23b/05, 

24a/13, 24b/07, 25b/17, 33a/11, 
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37a/04, 37b/10, 39b/03, 39b/10, 

40a/07, 40b/01, 41a/11, 50b/10, 

51a/12, 53a/04, 55b/17, 62b/01, 

64a/03, 65a/02, 65b/01 

 g. degüldür 18a/22 

 g.+dür 4b/12, 6a/03, 6a/19, 9b/13, 

29b/20 

giç-: geçmek krş. geç- 

 g.-e 38b/07, 38b/07 

giçe: gece 

 bayram g.+si idi 3b/13, 23a/11 

 g. 3b/12, 3b/17, 17a/03, 17a/09, 

17b/09, 22a/01, 27a/02, 38a/06, 

39a/23, 48b/01, 51b/09, 52a/05, 

52a/06, 56a/16, 57b/03, 63b/01 

 g.+nüñ 19a/02, 23a/22 

gidül-: gidilmek 

 g.-di 4a/13 

gine: gene, yine krş. yine 

 g. 3a/07, 4a/19, 8b/05, 21b/02, 

51a/07 

gir-: girmek  

 g.-dügi 25a/10 

 g.-erse 36a/13 

 g.-mez idi 18a/16 

 g.-mişdür 39a/15 

 g.-üp 22a/04, 23a/02, 23b/21, 

25b/11, 48b/02, 55a/02, 55b/04 

girü: gerü, geri  

 g. 25a/15, 50b/21, 51a/13, 56a/16, 

59a/02, 59b/02 

 g.+den 51a/15 

 g.+varup 32b/14 

git(d)-: gitmek 

 g.-di 5a/08, 42a/08 

 g.-dükde 23a/16 

 g.-e 41a/08 

 g.-ecek 29b/11 

 g.-elüm 24b/19 

 g.-emez 19b/12 

 g.-er 29b/13, 32a/04, 52b/21, 59a/02, 

59b/02, 62a/03 

 g.-erken 18b/03, 29b/10, 55b/05 

 g.-mege 19b/11, 56b/12 

 g.-mek 56b/11 

 g.-mesinden 37a/19 

 g.-üp 25a/14 

gizlü: gizli 

 g. 60a/01 

ġorfa ķalǾası: Gorfa Kalesi 

 ġ. 9a/05 

gögsek: yüksek 

 g. 36a/10 

göl: göl 

 g.+in 38a/11 

 g.+ini 4b/19 

 g.+iñi 14b/08 

gönder-: göndermek 

 g.-di 25a/20 

 g.-diler 18a/01 

 g.-dükde 14b/19 

 g.-eler 41a/10 

 g.-esiz 8b/16 

gör-: görmek 
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 g. 4b/03, 20a/01, 32b/01 

 g.-diler 15a/12 

 g.-dügin 63a/01 

 g.-dük 8b/12, 30a/22 

 g.-dükde 9a/04, 20a/04 

 g.-düm 27a/19, 59b/04 

 g.-mediler 63a/01 

 g.-mez 32a/01 

 g.-miş 26a/14, 31b/20   

 g.-üp 11b/21, 12b/19, 15a/23, 

16b/04, 19a/09, 25a/21, 37b/09, 

50b/04, 52a/09, 55b/17 

 g.-ürler 40b/17 

gördes ķalǾası: Mora Adası’ndaki 

Gördes Kalesi 

 g. 8b/09, 29b/09 

 g.+na 30a/05 

göre: göre, nazaran 

 g. 2b/15, 3a/01, 12a/04, 16a/12, 

21a/11, 21b/07, 29b/06, 33b/04, 

37b/15, 38a/10, 39a/22, 39b/07, 

41b/11, 51a/17, 53a/05, 59a/01 

 g.+dür 25b/18 

göril-: görülmek krş. görül- 

 g.-dükde 13a/14 

 g.-e 13b/16 

 g.-medi 24a/04 

 g.-mekle 32b/17 

 g.-memişdür 21b/03 

görin-: görünmek krş. görün-  

 g.-dügi 3a/14, 13b/08, 21a/15, 

37a/04, 40a/07, 41a/11 

 g.-dükde 44a/12 

 g.-üp 24a/21 

 g.-ür 32a/09 

 g.-ürse 39b/06  

görül-: görülmek krş. göril- 

 g.-e 42a/11, 43b/09  

görün-: görünmek krş. görin- 

 g.-ür 32a/06, 33a/17 

görüşil-: görüşülmek 

 g.-üp 31a/02 

göster-: göstermek  

 baş g.-mez 23a/09 

 g.-dükde 14a/10 

 g.-meden 62a/03 

 g.-mege 14a/13 

 g.-mekde 53b/03 

 g.-mekledür 24a/20 

 g.-mez idi 18a/17 

 g.-mişdür 36a/03 

 g.-mişümdür 17b/19, 19a/15, 19a/20, 

19b/16, 20a/05, 20a/13, 22a/15, 

33b/04, 39a/02, 51b/08, 51b/14, 

52b/03, 65a/02 

 g.-se 39b/19 

 g.-üp 19a/12 

 g.-ür 24a/10, 50b/20, 52a/06, 52a/07, 

59a/03, 59b/04 

gösteril-: gösterilmek 

 g.-mişdür 39a/08, 40a/01, 44a/07, 

55a/02, 57b/02 

gövde: gövde, vücut, bedeb  

 g.+si 48b/01 
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göz: göz  

 g. açdırmayup 24b/21 

 g. açdurmayup 25b/21 

 g.+ine 24a/21 

 g.+leri 21b/02, 24a/16 

gözed-: gözetmek krş. gözet- 

 g.-esin 51a/16  

gözet-: gözetmek krş. gözed-  

 g.-mek 10b/21, 51a/04 

gözlü: gözlü, gözü olan, bölmesi olan 

 g. 65b/01, 66a/01 

ġrande ŧulumba: Fr.+T. Fransızların 

kullandığı büyük tulumba 

 ġ. 5b/21, 6b/04, 13a/08, 13a/11, 

17b/05, 17b/07, 27a/10, 27a/22, 

48b/01, 49a/04, 49a/04, 51b/12, 

53b/06 

ġurūr: Ar. boş şeylere güvenerek 

aldanma, kibir; kendini yüksek ve 

değerli tutma hissi 

 ġ. 24a/22 

 ġ.+ından 24b/12 

ġurūriyyet: Ar. kibirli davranma 

 ġ. 31a/14 

güç(c): çetin, zor, kolay karşıtı 

 g.+ile 6b/10, 13a/12, 31a/06  

gücen-: gücenmek, kırgınlık duymak, 

kırılmak 

 g.-ürler 42a/16, 43b/14 

güçlük(g): zorluk 

 g. 4a/10, 4a/15, 13b/19, 14b/13, 

22a/05, 24b/16, 24b/18, 32a/05, 

37b/11, 37b/19, 39b/06, 39b/09, 

42a/10, 43b/08, 58b/02, 58b/04 

 g.+i 9a/09 

gün: gün, güneş 

 g. 3b/07, 8b/21, 12b/11, 14a/11, 

17b/01, 19b/06, 19b/14, 22a/04, 

23a/12, 23b/07, 23b/19, 24b/02, 

30a/05, 30b/09, 56b/06, 56b/15, 

65a/02 

 g.+de 3b/14, 3b/15, 4a/17, 9b/05, 

23a/12, 23a/15, 30b/13, 36b/04, 

52b/01 

 g.+den 3b/12, 4a/19, 25a/11 

 g.+e 3b/06, 21b/03  

 g.+i 24a/17 

 g. saymaġa 25a/11 

gündüz: günün sabahtan akşama kadar 

süren aydınlık bölümü 

 g. 38a/06 

gündüzin: sabahleyin 

 g. 4a/16, 23b/05 

gürcistān: Gürcistan 

 g. 9b/01, 11a/18, 56b/08 

 g. seferinde 19b/08, 52a/20 

güvealdız ŧaġı: Gürcistan’da bir dağ, 

Güvealdız Dağı 

 g.+na 52a/21 

gūyā: Far. sözümona, sanki, diyelim ki 

 g. 29a/18, 29b/21, 41a/06, 60a/01 

güzel: göze ve kulağa hoş gelen, çirkin 

karşıtı 

 g. 41a/18, 59a/02, 60b/01 
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güzįn: Far. seçen, seçilmiş  

 aśĥāb-ı g. 33a/18 

 çihār yār-ı g. 2a/05, 2b/09, 27b/17, 

31a/22, 53a/17 

 śaĥābe-i g. 3a/08, 21a/23, 23a/03, 

40b/04 

 

H 

 

ħabįr: Ar. haberli, bilgili   

 ħ. 38b/02 

ĥācı Ǿalį aġa: Osmanlı ordusunda 

topçubaşılık yapan komutan 

 ĥ. 36b/16 

ĥacıyatmaz: yere nasıl bırakılırsa 

bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık 

sebebiyle dik bir durum alan 

oyuncak 

 ĥ. 43a/08 

ĥāfıž aĥmed paşa: Kandiye savaşında 

bulunmuş Osmanlı komutanı 

 ĥ. 39b/09 

hafta: Far. hafta 

 h.+dan 23a/10 

 h.+ya 23a/07 

ĥāǿil: Ar. mani olan, engel 

 ĥ.+olmaz 17b/13, 51b/11 

ĥaķ: Ar. Allah 

 emr-i ĥ.+la 11b/14, 17a/14 

ĥakāretle: Ar. hakirlik, hor görme 

 ĥ. 22b/03 

ĥaķįr: Ar. değersiz, küçük; bendeniz 

 ĥ. 3b/04, 8a/17, 9a/15, 9b/05, 10a/09, 

11a/01, 11b/01, 11b/11, 12b/12, 

14a/06, 16a/03, 16a/12, 17a/08, 

17a/20, 19b/04, 23a/06, 30b/21, 

32b/19, 33a/05, 47b/01, 51b/07, 

56b/05, 58a/01, 58b/03, 60a/01, 

60b/01, 61a/01 

 ĥ.+de 11a/04 

 ĥ.+de durur 14a/17 

 ĥ.+e 11b/19, 52b/22 

 ĥ.+i 8b/17, 9a/04, 18a/15, 19b/12, 

30b/05, 30b/14, 52a/05, 52a/23, 

56b/14 

 ĥ.-i pür-taķśįr 12b/18, 50b/02 

 ĥ. ise 22a/15 

 ĥ.+üñ 29b/02, 37b/08 

ħāksār: Far. toz toprak içinde kalmış, 

hali perişan 

 küffār-ı ħ. 3a/11, 3b/01, 30a/15, 

53b/07 

 küffār-ı ħ.+ı 1b/06, 2b/01, 6a/01, 

29a/06 

 küffār-ı ħ.+uñ 4b/03, 7a/19, 31a/01, 

32a/20 

ĥāl: Ar. durum, oluş, suret 

 ĥ. 19a/13, 23a/03, 28a/14, 39b/05, 

40a/14 

 ĥ.+de 15a/12 

 ĥ.+dür 3a/15, 39b/16 

 ĥ.+i 40b/14, 49a/04 

ĥālā: Ar. şimdi, henüz 

 ĥ. 56b/21 
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ħalāś: Ar. kurtuluş, kurtulma 

 ħ. idelüm 15a/09 

ħalat: Rum. pamuk, kenevir, Hindistan 

cevizi gibi bitkisel liflerin veya 

çelik tellerin sarılmasıyla oluşan 

kolların bir arada bükülmesiyle 

elde edilen kalın ip 

 ħ.+ların 54b/01 

ĥālbuki: Ar. öyle iken, hakikat şudur ki 

 ĥ. 63b/01 

ħālį: Ar. tenha, boş  

 ħ. 13b/10 

ħalįfe: Ar. birinin yerine geçen kimse; 

kalfa, ikinci usta 

 ħ. 14a/07, 16a/13, 18a/15 

 ħ. idüm 23a/07, 58a/01 

 ħ.+si 8b/15 

 ħ.-yi ŝānį 12b/19, 33a/06, 50b/02 

ħalįl paşa: Osmanlı ordusunda serasker 

olan komutan 

 ħ. 11b/03, 18b/05, 19b/09, 19b/13 

 ħ. idi 56b/09 

 ħ. ise 56b/12 

ħalķ: Ar. aynı ülkede yaşayan, aynı 

kültür özelliklerine sahip olan, 

aynı uyruktaki insan topluluğu 

 ħ. 14b/18, 23b/12, 39b/15, 55b/18, 

56a/11 

 ħ.+a 41b/15, 42a/09, 43b/07 

 ħ.+dan 38b/05 

 ħ.+uñ 18a/22 

hammām: Ar. hamam, banyo 

 kāgįr h. 17a/12 

ħān: Far. han, kervansaray 

 mezbūr ħ.+uñ 17a/10 

 yeñi ħ. 7a/13, 16b/22 

ĥandek(g): Ar. kale etrafına açılan uzun 

çukur, hendek 

 ĥ. 3b/09, 4a/11, 7a/03, 12a/08, 

13b/09, 13b/20, 15b/16, 21a/18, 

22b/10, 22b/17, 23a/17, 23a/18, 

23b/01, 23b/06, 24a/14, 37b/12, 

40a/01, 40b/15, 41b/07, 42a/19, 

43b/17, 44a/09, 44a/10, 49a/04, 

53a/19, 53b/10, 54b/01 

 ĥ. başına 26a/08, 31b/18 

 ĥ. başıña 4a/16 

 ĥ. çevresi 39a/03 

 ĥ. eylemiş 23a/10 

 ĥ. idüp 37b/21, 38a/15 

 ĥ.+dür 31b/06, 34b/03, 34b/04, 

35a/02, 35a/02, 42b/02, 42b/03, 

43a/02, 43a/02, 45b/01, 48a/03, 

67a/08 

 ĥ.+e 24b/17, 39a/06 

 ĥ.+i 4a/09, 19a/04, 19a/18, 23b/02, 

23b/05, 25b/08, 32a/11, 33a/15, 

36a/12, 54b/01 

 ĥ.+idür 54b/02 

 ĥ.+in 31b/16, 32a/13 

 ĥ.+inde 56b/21 

 ĥ.+ine 17b/01 

 ĥ.+ler 7b/16, 7b/17, 37a/14 

 ĥ.+leri 36b/04 
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 ĥ.+lerin 36b/03 

 ķalǾa ĥ.+inden 3b/08 

ĥanya: Yunanistan Girit’te bir şehir 

 ĥ. 6b/16, 30b/07 

 ĥ. aŧasıñda 8b/12 

 ĥ. aŧasında 8b/18 

 ĥ.+nuñ 55b/13, 55b/15 

 ĥ.+ya 18b/16, 55b/05, 56a/02 

ĥanya ķalǾası: Yunanistan Girit’teki 

Hanya şehrinin kalesi 

 ĥ. 30a/23, 55b/07 

 ĥ.+na 18b/03 

 ĥ.+nda 18b/16 

 ĥ.+nuñ 18b/09, 18b/11, 18b/23, 

55b/22, 56a/13, 56a/15 

ĥarb: Ar. cenk, savaş, kavga 

 ālāt-ı ĥ. 12b/23, 15b/01, 50b/05 

 ĥ.+ler 27a/04 

harbe: Ar. kısa mızrak, süngü; tüfek 

doldurmaya, en çok temizlemeye 

yarayan demirden veya ağaçtan 

yapılmış çubuk 

 h.+ler 38a/17, 40a/17, 41b/08, 

43a/11 

 h.+lerdir 49a/01, 49a/02 

 çoban h.+leri 43a/10 

 ħarc: Ar. sarf, gider, kullanılan 

malzeme 

 ħ. idüp 56b/04 

 ħ. oldı 7b/06 

ĥareket: Ar. hareket, davranış; sarsıntı 

 ĥ. 3b/18, 8a/13, 9b/14, 12a/03, 

12a/11, 13b/12, 21a/12, 22b/19, 

27b/11, 30a/01, 37a/20, 40b/17, 

56a/01 

 ĥ. buyurasız 33b/04 

 ĥ. eyleye 21b/08, 38b/03, 41b/16 

 ĥ. idüp 15b/19, 23a/09, 28b/03 

 ĥ. itmek 65a/02 

 ĥ. olındı 19b/18 

 ĥ. olınduķda 44a/18 

 ĥ. olınmaķ 21a/04 

 ĥ.+den 13a/22 

 ĥ.+e 63b/01 

 ĥ.+in 2b/11, 30a/16 

 ĥ.+ine 29a/16 

 ĥ.+üñdür 26b/17 

 ĥ.-i tedbįri 4b/04 

ĥāśıl: Ar. husul olan, peyda olan, çıkan, 

biten, türeyen 

 ĥ. olmaġıla 19a/05 

 ĥ. olup 41a/21 

 ĥ. olur 7b/04, 8a/08, 29b/19, 37a/06, 

38a/07, 39b/04 

ħaśm: Ar. düşman 

 ħ.+ını 30a/12 

ħaśmāne: Ar. düşmancasına 

 ħ. 30a/11 

ĥaşla-: haşlamak, bir şeyi kaynar suya 

daldırmak, kaynar su dökmek 

 ĥ.-malı 53b/09 

ħatmi’l-mürselįn: Hz. Muhammed 

 ħ. 2a/07 
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ħaŧŧ: Ar. çizgi, yol  

 ħ.-ı şerįf 56a/10 

 ħ.-ı şerįfi 18b/21, 55b/23, 56a/08 

ĥattā: Ar. hatta, üstelik, bundan başka, 

hem de 

 ĥ. 5b/14, 8b/06, 16b/21, 17b/01, 

18b/05, 18b/07, 18b/13, 19b/08, 

28b/15, 37a/13, 42a/11, 43b/09, 

51b/17, 52a/02, 53b/06, 55b/09, 

55b/10, 56b/08 

ħaŧūr: Ar. hilekâr 

 ħ. ider 9b/17 

ĥavāle: Ar. bir işi veya bir şeyi başka 

birine bırakma; tahta perde, duvar 

gibi bir şey 

 ĥ. 36b/13, 39b/07, 39b/13 

 ĥ.+si 39b/04 

 ĥ.+yi 39b/09 

ĥavān: Far. havan topu 

 ĥ. 25a/23, 51a/12, 51a/15, 51b/03, 

52b/20, 57b/02, 59a/03, 59b/04, 

65b/01, 66a/02 

 ĥ. ħumbaraları 15b/19, 32a/17, 

38a/03 

 ĥ. ħumbaralarıyla 11b/11, 

 ĥ. ħumbarası 11b/02, 16a/06, 51b/21 

 ĥ. olur 32a/19 

 ĥ.+a 57b/03 

 ĥ.+dur 66b/06, 66b/06, 66b/06, 

66b/06, 67a/06, 67a/06, 67a/06, 

67a/06, 67a/06 

 ĥ.+ı 51a/02, 51a/08, 57b/02, 59b/03 

 ĥ.+lar 33b/07, 36a/06, 39a/16, 

39a/19 

 ĥ.+ları 16b/13, 36b/17, 39b/02, 

52b/08, 65a/02 

 ĥ.+laruñ 58a/01 

 ĥ.+uñ 51a/10, 52b/20, 60a/02, 

60b/02, 66a/01 

 ħumbara ĥ.+ını 16b/05 

ħavf: Ar. korku, korkma 

 ħ. ider 23a/21 

 ħ. iderken 18b/18, 56a/04 

ħayır-ħāĥ: Ar. iyiliksever  

 ħ.+dur 2a/09 

ħayr: Ar. iyi, faydalı, hayırlı 

 ħ., 41b/21 

 ħ. duǾāsı 14a/21 

 ħ. duǾādan 11a/06 

 ħ. vire 53a/15 

ĥayvān: Ar. hayvan 

 ĥ.+lar 25b/06 

ĥaźer: Ar. sakınma 

 ĥ. eyledügi 62b/01, 63b/01 

 ĥ. eyleye 26a/06 

 ĥ. ider 6a/06 

 ĥ. gerekdür 22b/13, 51a/16 

ĥażer: Ar. güvenlik 

 ĥ. gerek 41b/01,  

 ĥ. gerekdür 66a/02 

ĥāżır: Ar. hazır, mevcut 

 ĥ. ola 27a/03 

ĥažr: Ar. yasaklanmış, mahsurlu 

 ĥ. gerektür 36b/20 
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ĥażret: Ar. yüce kabul edilen kimselerin 

adlarının başına saygı, övme, 

yüceltme amacıyla getirilen unvan 

 ĥ. 1b/03, 1b/13, 2a/20, 2a/21, 2b/07, 

7b/21, 8b/04, 9a/08, 9a/09, 

10a/08, 11a/12, 11b/12, 12b/17, 

14a/22, 15a/18, 19a/06, 20b/14, 

21b/04, 28a/02, 29a/04, 29a/20, 

29b/16, 30a/02, 30a/20, 31a/11, 

31a/14, 31a/18, 37a/21, 37a/23, 

37b/05, 40b/18, 44a/12, 55b/12 

 ĥ.+leri 8b/16, 9b/04, 14b/05, 18b/04, 

29a/19, 29b/22, 30b/15, 30b/16, 

41b/13, 55b/06 

 ĥ.+lerine 5a/21, 28a/12 

 ĥ.+lerinüñ 5a/05, 11a/15, 12b/09, 

14a/21, 20b/16, 29a/15, 40b/21 

helāk: Ar. yok olma, ölme 

 h. eylecek 12a/19, 13a/02, 27a/10, 

29a/07 

 ĥ. eyledi 14a/22, 19b/21 

 h. eylemek 1b/06, 6a/01 

 h. eyler 20a/08, 27b/01 

 h. eyleye 2b/02 

 h. eyleyecek 6a/07, 15b/03, 50b/07, 

51a/21 

 h. eylemişler 22a/12 

 h. ider 49a/04 

 h. idüp 11b/06 

 h. itmek 7b/11 

 h. olalar 27b/15 

 h. oldı 7b/06, 58b/08 

 h. oldılar 17a/15, 24a/02 

 h. olduķca 29a/08 

 h. olup 27b/14 

 h. olur 53b/14  

hele: özellikle 

 h. 13b/11, 14a/14, 18b/19, 22b/02, 

37a/06, 38a/21 

hem: Far. hem, aynı zamanda, ve daha 

 h. 1b/05, 2a/10, 2a/16, 2b/19, 3a/02, 

3b/19, 4a/10, 4b/06, 4b/11, 5b/18, 

7a/06, 7b/14, 8a/14, 9a/17, 9b/18, 

9b/20, 11b/23, 12a/22, 13b/13, 

14a/09, 14a/20, 15a/07, 15b/05, 

15b/07, 15b/08, 15b/12, 15b/17, 

15b/20, 16a/09, 16b/11, 16b/16, 

17a/22, 17a/23, 18a/07, 18a/12, 

18a/13, 18a/18, 18b/14, 19a/07, 

19a/09, 19a/14, 19a/19, 19b/11, 

19b/16, 19b/21, 19b/23, 19b/23, 

20a/18, 20b/04, 20b/09, 20b/12, 

20b/21, 21a/09, 22a/14, 22a/16, 

22a/22, 22b/04, 24b/01, 25a/07, 

25a/12, 27a/14, 27a/20, 28b/19, 

28b/21, 29a/01, 30b/03, 32a/05, 

33a/13, 38b/01, 38b/03, 38b/22, 

39a/01, 39a/13, 39a/17, 39b/22, 

41a/18, 41b/05, 41b/19, 42a/10, 

43b/08, 47b/01, 47b/01, 50b/10, 

50b/21, 51a/13, 55b/21, 56b/07, 

60a/01, 61a/01, 64a/03 

hemān: Far. hemen, derhal  
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 h. 4a/01, 4b/01, 6a/04, 7b/13, 10b/02, 

10b/05, 11a/05, 12a/16, 12a/16, 

13b/14, 14a/15, 15a/05, 15a/08, 

16a/20, 20b/14, 24a/05, 24a/10, 

24a/19, 24b/19, 24b/19, 24b/20, 

25a/11, 25b/06, 25b/18, 26a/02, 

28b/06, 29a/21, 29b/21, 31a/19, 

41a/06, 41a/08, 47a/02, 51b/04, 

52b/13, 53a/14, 53a/18, 58b/05, 

63a/01, 65b/01 

hemşehrį: Far.+Ar. memleketli, 

hemşehri    

 h.+si 18a/02 

hep: Far. bütün, tüm olarak 

 h. 25b/18 

her: Far. her 

 h. 1b/07, 2a/15, 2a/18, 3a/04, 4b/01, 

5a/11, 5b/07, 6a/01, 7a/11, 7b/18, 

7b/18, 9b/10, 10a/05, 10a/18, 

11a/02, 11b/13, 13b/12, 14a/12, 

15b/05, 17b/01, 17b/10, 20b/06, 

20b/07, 20b/21, 21a/10, 21a/19, 

22a/01, 22a/18, 22b/17, 24b/04, 

25a/01, 26a/05, 26a/15, 27b/10, 

28a/02, 28a/15, 28b/06, 30a/06, 

31b/13, 31b/21, 32b/21, 33a/16, 

36a/13, 36a/21, 37a/10, 37a/15, 

37a/20, 38a/01, 38a/09, 39a/04, 

39b/07, 40a/19, 40b/17, 41a/20, 

41b/10, 41b/12, 41b/21, 42a/02, 

42a/04, 42a/14, 42a/20, 42a/23, 

43b/02, 43b/12, 43b/18, 43b/21, 

44a/02, 44a/10, 44a/16, 50b/10, 

52a/14, 52a/16, 52b/21, 53a/07, 

53a/10, 53a/19, 56a/01, 56a/18, 

56b/02, 58b/10, 59a/01, 59a/02, 

59b/02, 63a/01 

 h. bir 30a/21, 41a/05 

 h. biri 63a/01 

 h. birin 18a/11, 21b/17, 22a/14 

 h. birine 48b/02 

 h. birinüñ 24a/04 

 h. birleri 2a/11, 5b/03, 7b/14, 10a/01, 

10a/19, 28b/01 

 h. birlerin 20b/07, 21a/01, 29a/01, 

29a/06 

 h. birlerinde 8b/11, 15b/11, 33a/02 

 h. birlerine 10b/09, 30b/19 

 h. birlerinüñ 6a/09, 6a/11, 9a/13, 

20b/05 

 h. birleriñ 22a/23 

herkes: Far. insanların bütünü, herkes 

 h. 23a/08, 25b/03, 58a/01 

ĥesāb: Ar. hesap, sayma  

 ĥ.+dan ise 60a/01 

 ĥ.+ından 60a/01, 60a/01, 60b/01, 

60b/01, 61a/01 

 ĥ.+ındandur 59a/02, 59b/02, 60a/01, 

60b/03 

 ĥ.+ıñda 50b/17 

 ĥ.+ıñdan 50b/12, 50b/16, 50b/19 

 ĥ.+ıñdandur 50b/15 
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heykel: Ar. tunç, tas ve benzeri gibi 

şeylerden yapılan büyük insan ve 

saire 

 h.+dür 6b/16, 17b/16, 19a/15 

hezār: Far. pek çok 

 h. 12a/21 

ĥıfž: Ar. koruma, saklama 

 ĥ. 33b/05 

 ĥ. ola 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01 

 ĥ.-ı ĥırāset 10b/06, 10b/17 

ĥırāset: Ar. bekleme; koruma 

 ĥıfž-ı ĥ. 10b/06, 10b/17 

hįç: Far. yok denecek kadar az, hiç 

 h. 23a/08 

hįçbir: Far.+T. bir addan önce 

getirilerek o adın bildirdiği 

varlıktan bir tanesinin bile 

olmadığını anlatan bir söz 

 h. 14b/01, 19a/22, 21b/08, 56a/23 

ĥikāye: Ar. olmuş bir hadise 

 ĥ. 18b/15, 25b/15 

 ĥ.+müzi 56b/13 

ĥikmet: Ar. hakimlik, sebep 

 ĥ.+i 12a/20 

 ĥ.-i lokmāndan 15b/07 

ĥįle: Ar. oyun, aldatma 

 ĥ. 13b/06, 40a/03, 42a/01 

 ĥ.+lerden 4b/08, 13b/21 

 ĥ.+leri 16b/10 

 ĥ.+lerin 9b/20, 23a/20 

 ĥ.+si 22b/14, 58a/01 

 ĥ.+siñ 27b/02 

 ĥ.+sin 4b/01 

 ĥ.+sinden 21a/06, 21a/12, 33a/10 

 ĥ.+sini 16a/12, 27b/05 

 ĥ.+ye 3a/12 

 ĥ.+yi 7b/13 

 ĥ.+yi ider 41a/20 

 ĥ.-yi fāsideleri 1b/07, 9b/14, 27b/03 

 ĥ.-yi fāsidelerini 32a/20 

 ĥ.-yi fāsidesi 3b/10, 42a/21, 43b/19 

 ĥ.-yi fāsidesidür 7b/12 

 ĥ.-yi fāsidesiidi 1b/10 

 ĥ.-yi fāsidesin 32a/21 

ĥįle-kār: Ar.+Far. hileci, düzenbaz 

 ĥ. 41a/20 

himmet: Ar. gayret, emek, çaba 

 h. 20b/06 

 h.-i Ǿaliyyeleri 29a/05 

ĥiśār: Ar. kale, etrafı istihkamlı kale 

 ĥ. 32a/04 

 ĥ. ķapusı 32b/03 

ĥiśśe: Ar. pay, nasip  

ĥ. 19a/09, 53b/02 

 ĥ. alacaķ 6b/18,  

ĥiśśedār: Ar.+Far. hissesi olan krş. 

ĥiśśemend 

 ĥ. olacaķ 3a/22 

 ĥ. olınur 10b/09 
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ĥiśśemend: Ar.+Far. hissesi olan krş. 

ĥiśśedār 

 ĥ. olan 25b/16 

 ĥ. olmaķ 19a/11 

ĥisset: Ar. cimrilik, tamahkarlık 

 ĥ. 24b/01 

ĥiyel: Ar. oyunlar, aldatmalar 

 ĥ.+lerden 12a/08 

ħiźmet: Ar. iş, iş görme, vazife  

 ħ. 8a/18 

 ħ.+i 29b/02 

 ħ.+imüz 8b/03, 8b/11, 12b/16 

 ħ.+inde 11b/16 

 ħ.+ine 12b/14, 12b/16 

 ħ.-i pādişāhįde 10a/10, 33a/01 

ħiźmet-kar: Ar. hizet eden kimse 

 ħ.+ı na 25b/04 

 ħ.+ı olan 25b/04 

ħod: Far. kendi   

 ħ. 14a/12, 24a/04, 50b/15 

ħor: Far. ehemmiyetsiz, değersiz 

 h. görinüp 24a/21 

ħorlıķ: Far.+T. zillet 

 ħ.+laruñ 51a/21 

ħoros ķapusı: Gürcistan taraflarında 

geçiş kapısı 

 ħ. 32a/08 

ĥotin: Lehistan’da (Ukrayna) bir şehir 

 ĥ. 8b/05 

ĥotin kalǾası: Hotin Kalesi, Lehistan’da 

(Ukrayna) Hotin şehrinin kalesi 

 h. 56b/21 

 h.+nda iken 19b/18 

ĥuccāc: Ar. hacılar 

 ĥ.-ı müslimįn 11b/06 

ħulefāǿ: Ar. halifeler  

 ħ.u’z-zamān 11a/14 

ħumbara: Far. demir veya tunçtan 

dökülmüş, yuvarlak ve boş olan 

içine patlayıcı maddeler 

doldurulup havan topu veya el ile 

atılan, yuvarlak bir tür bomba, 

kumbara 

 el ħ.+sı 61a/02, 62b/01, 66a/03 

 ħ. 7a/05, 7a/10, 7a/16, 12a/16, 

16b/17, 16b/19, 30b/09, 52a/08, 

52a/12, 52a/14, 52a/15, 52a/17, 

52b/17, 55a/02, 55a/03, 59a/03, 

63a/01, 64a/03, 64a/03, 66b/05, 

66b/05, 66b/05, 66b/05 

 ħ. ata 50b/13 

 ħ. atılurdı 23a/12 

 ħ. atmadan 19b/21, 51a/2 

 ħ. atmaķ 6a/06, 12a/20, 52b/19 

 ħ. atmaķdan 6a/21, 13a/16, 14b/23, 

63b/01 

 ħ. atmışuz 23a/16 

 ħ. ĥavānını 16b/05 

 ħ. ŧıpası 61a/02 

 ħ.+dur 15a/05 

 ħ.+lar 7a/14, 8a/07, 14a/07, 17a/07, 

20a/02, 20a/02, 30a/11, 31b/21, 

32a/03, 32b/05, 43a/14, 51b/15, 
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52b/11, 57b/02, , 58a/01, 58b/01, 

58b/04, 64b/01, 65a/01, 65a/02 

 ħ.+lara 29b/04 

 ħ.+ları 15b/19, 16a/04, 16a/10, 

20a/12, 27a/08, 39b/13, 48a/01, 

48a/01, 58b/05, 61b/03, 62a/03, 

62b/01, 63a/01, 65b/01, 66a/01 

 ħ.+larımuz 3b/16, 23a/15 

 ħ.+larınuñ 51b/04, 51b/05, 65a/02, 

65b/01 

 ħ.+larıyla 11b/11 

 ħ.+nuñ 19b/22, 59a/01, 62a/03 

 ħ.+yı 7a/11, 51a/13, 51a/16, 55a/02 

 ĥavān ħ.+ları 32a/17, 38a/03 

 ĥavān ħ.+sı 11b/02, 16a/06, 51b/21 

 ĥavānuñ ħ.+sın 52b/20 

 Ǿilm-i ħ.+nuñ 12b/21, 15a/21, 50b/03 

 saķar ħ.+sı 62b/01 

ħumbarabaşı: Far.+T. humbara kullanan 

askerlerin başı, yöneticisi 

 ħ.+lar 26b/04 

ħumbaracı: Far.+T. humbara kullanan 

asker, kumbaracı 

 ħ. 5b/07, 8b/15, 10a/12, 12b/01, 

15a/13, 15a/15, 19b/19, 28b/06, 

58b/03, 59a/01 

 ħ. imiş 14b/21 

 ħ. olanlara 50b/11 

 ħ.+lar 3b/04, 5a/10, 12a/14, 12b/03, 

12b/18, 15a/20, 16b/11, 17a/05, 

22a/10, 23a/06, 29b/08, 50b/01, 

52a/20 

 ħ.+lara 16a/13, 27a/12, 30b/03, 

30b/17, 52b/04, 60a/02 

 ħ.+lardan 8b/14, 30b/02 

 ħ.+larımızuñ 17a/21 

 ħ.+larımuz 47a/01, 60b/01, 65a/02 

 ħ.+larımuzda 60b/01, 61a/01 

 ħ.+ların 60b/03 

 ħ.+laruñ 5b/19 

 ħ.+laruñ 6b/08, 13a/07, 18a/08, 

32b/19 

 ħ.+ya 14b/21, 15a/06 

 ħ.+yı 15a/08, 15a/09 

ħumbaracıbaşı: Far.+T. humbara 

kullanan askerlerin başı, 

yöneticisi 

 ħ. 5a/14, 5b/02, 5b/09, 5b/12, 6a/11, 

6a/15, 9a/05, 16a/04, 18a/14, 

26a/17, 26b/09, 28a/12, 28b/10, 

28b/13, 28b/18, 30b/22 

 ħ. idüp 5a/15, 5a/17, 5a/18, 28a/16, 

28a/18, 28a/20 

 ħ.+lar 26a/20, 26a/21, 26b/02, 

26b/05, 26b/07, 53a/05 

 ħ. olmaġa 28a/21 

 ħ.+sı 17b/21 

 ħ.+ya 5b/07, 28b/07, 38a/05, 38a/18 

ħumbaracıbaşı Ǿosmān: Osmanlı’da 

humbara kullanan askerlerin başı 

olan ve yazarın döneminde 

merhum olan kişi  

 ħ. 18a/02 
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ħumbaracıbaşı Ǿosmān aġa: Osmanlı’da 

humbara kullanan askerlerin başı 

olan ve yazarın döneminde 

merhum olan kişi 

 ħ. 51b/19 

ħumbaracılar ocaġı: Osmanlı’da 

humbara yapan ve bunu kullanan 

sınıfın bağlı olduğu ocak  

 ħ. 26a/16 

 ħ.+nda 5a/05, 12b/18, 33a/05, 50b/02 

 ħ.+nı 5a/13, 28a/09 

 ħ.+nuñ 5a/08 

ħumbaraciyān: Far. humbaracılar 

 nižām-ı ħ. 28a/04 

ħumbaralı: Far.+T. humbaralı olan 

 ħ. 53a/08 

ħuśūś: Ar. konu, yol 

 ħ. 32a/09, 41a/14 

 ħ.+da 3a/09, 3a/16, 4a/05, 12a/01, 

13b/06, 14a/05, 33b/02, 37a/06 

 ħ.-ı meşrūĥ 3b/18 

 ħ.+lar 37a/07 

ħuśūśā: Ar. hususi olarak, bilhassa, 

ayrıca, hassaten 

 ħ. 13a/02, 15b/02, 50b/07, 63b/01 

ħuśūśen: Ar. hususi olarak, ayrıca  

 ħ. 25b/01 

ħużūr: Ar. hazır bulunma 

 ħ. idüp 21b/10 

ħüdā: Ar. Allah, doğru yol gösteren 

 taķdįr-i ħ.+ 9a/06 

ĥük(ü)m: Ar. hüküm, emir  

 ĥ.+i 6a/09, 7a/16, 7a/17, 15b/14, 

16b/20, 20b/07, 21b/17, 22a/06, 

26b/18, 52a/17, 52b/15 

 ĥ. ider 52a/18 

 ĥ.+ini 20b/19 

 ĥ.+ün 22b/01 

 ĥ.+üni 13a/04, 19a/10, 22a/23, 

33a/04 

 ĥ.+lerin 6a/13, 9a/13 

 ĥ.+lerini 20b/05 

hümāyūn: Far. kutlu; padişaha ait 

 donanma-i h. 8b/21, 9a/04, 30b/06, 

30b/22, 56a/02 

 donanma-i h.+da 56a/08 

 donanma-i h.+ı 56a/05 

 donanma-i h.+uñ 30b/10 

 emr-i h.+um 56a/14 

 maķbūl-ı h. 5b/01 

 maķbūl-ı h.+ları 28a/13 

 ordu-yı h. 2/17, 2b/21, 3a/04, 7b/09, 

7b/14, 10b/01, 13b/04, 15b/16, 

21a/07, 22a/09, 22b/13, 33b/03, 

36b/21, 37a/14, 39b/22, 41b/02, 

41b/19, 58b/03 

 ordu-yı h.+a 21a/05 

 ordu-yı h.+da 37a/09, 37a/13 

 ordu-yı h.+dan 10a/23 

 ordu-yı h.+dur 10b/03, 10b/04 

 ordu-yı h.+ı 1b/09, 3b/20, 10b/05, 

10b/17, 22b/15, 27b/04, 33b/05, 

36b/02, 37a/01, 40a/04, 40b/13, 

40b/14, 40b/16, 42a/21 
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 ordu-yı h.+ı baśmaķ 43b/19 

 ordu-yı h.+uñ 10b/13, 10b/20, 

21a/17, 36a/02, 36a/04, 40b/10 

 ordu-yı h.+un 36a/15 

 oŧaġ-ı h. 39a/07 

 sefer-i h. 1b/03, 2b/03, 11b/21, 

12a/02, 20a/15, 22a/19, 53a/02 

 sefer-i h.+a 2b/14, 52b/11, 53a/04 

 sefer-i h.+da 13b/02, 29b/02, 29b/04 

 taĥt-ı h.+a 9b/04 

hüner: Far. marifet, sanat; ustalık 

 h.+i 47a/03 

ĥürmet: Ar. saygı 

 ĥ.+ine 2a/03, 2a/06, 2b/09, 2b/10, 

20b/16, 27b/16, 27b/18, 31a/22, 

31a/23, 37a/23, 37b/06, 37b/07, 

40b/21, 53a/17, 53a/18 

ĥüseyin aġa: Hüseyin Ağa, Osmanlı’da 

Humbaracı Ocağı komutanı 

 ĥ. 26b/08 

 

I 

 

ıħlāmūr: Ar. kerestesi makbul olan ve 

çay gibi kurutularak içilmeğe 

elverişli güzel kokulu ve şifalı 

çiçeği bulunan bir ağaç 

 ı. ķabuġından 24a/08 

ıssı: ısı, sıcaklık 

 ı.+dan 52b/15 

 

İ 

 

i-: imek yardımcı fiili 

 oldı i.-di 17b/22 

ibtidā: Ar. ilk ile ilgili, başlama, 

başlangıç  

 i. 9b/09, 11a/19, 58b/02 

įcād: Ar. yeniden meydana çıkarma 

 į. 15a/23, 17a/21, 28a/09 

 į. eyledükleri 12b/23, 50b/05 

 į. eyledüm 47b/01, 60a/01, 61a/01 

 į. eylemek 5a/13 

 į. eylemekde 6a/05 

 į. eylemişdür 60b/01 

 į. eylemişlerdür 6a/02 

 į. eylemişümdür 51b/07 

 į. iderler 28b/20 

 į. olındı 58b/01 

 į. olınduġı 28a/04 

icrā: Ar. yapma, yerine getirme 

 i. 14b/03, 15b/14 

 i. eyle 13a/04 

 i. eylemege 20b/06 

 i. eylemek 22a/23 

 i. eylemekdür 19a/10 

 i. eyleye 12a/20 

 i. ider 33a/04 

 i. iderler 6a/13 

 i. iderse 22b/01 

 i. iderseñ 22a/06 

 i. itdürürler 20b/19 

 i. ola 26b/18 

 i. olınmış 21b/17 
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 i. olınup 20b/07 

 i. olınur 29a/14 

 i. olınursa 9a/13 

 i. olmışdur 56b/22 

 i. olur 6a/18 

ictināb: Ar. sakınma, çekinme, 

uzaklaşma 

 i. idüp 36b/19 

iç: herhangi bir durumun, cismin veya 

alanın sınırları arasında bulunan 

bir yer, dâhil, dış karşıtı 

 i. 23b/11 

 i.+de 48b/01 

 i.+i 31b/06 

 i.+imüzde 53a/13 

 i.+inde 3b/07, 5a/03, 6b/12, 7a/16, 

7a/17, 10b/13, 12b/02, 13a/17, 

14b/18, 15a/01, 15a/13, 17a/23, 

19b/06, 19b/14, 20a/09, 25a/01, 

25b/11, 25b/12, 27a/06, 27a/07, 

27b/08, 29a/01, 30a/05, 31b/06, 

32a/01, 33a/01, 33a/20, 36a/10, 

36b/13, 38a/20, 38b/13, 40b/06, 

44b/04, 44b/05, 51a/14, 52a/17, 

52a/18, 53a/07, 56b/06, 56b/15, 

61a/02, 61b/03, 62b/01, 62b/01, 

63a/01, 63b/01, 64a/03 

 i.+indeki 6b/02, 17a/15, 17b/14, 

57a/01 

 i.+inden 20a/02, 44b/04, 47a/02 

 i.+ine 3b/08, 10a/20, 13a/10, 16b/22, 

17a/10, 22a/04, 23a/01, 23a/19, 

23b/16, 32b/14, 40b/15, 42a/19, 

43b/17, 51b/14, 54b/01, 61a/02 

 i.+inüñ 60a/02 

 i.+leri 31b/12 

 i.+üñi 8a/06 

içerü: iç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı 

 i. 23b/20, 25b/10 

 i.+den 15a/11 

 i.+si 32a/02 

 i.+sin 32a/17 

 i.+sine 39b/11 

 i.+ye 48a/01, 48a/01, 48a/01, 48a/01, 

53a/21 

içün: amacıyla, maksadıyla 

 i. 1b/05, 1b/07, 1b/08, 2a/09, 4a/06, 

6a/02, 6b/15, 7b/11, 8b/02, 

10a/01, 13a/21, 14a/19, 15a/07, 

15b/05, 16a/05, 17b/07, 21a/07, 

21b/14, 22b/01, 22b/04, 32a/09, 

33a/12, 33b/05, 33b/07, 36a/05, 

36b/07, 36b/21, 37a/07, 39b/18, 

40b/02, 41a/15, 50b/09, 55b/22, 

56a/13 

 i. degüldür 44a/16 

 i.+dür 42a/02, 62a/03 

id-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. et-, it- 

 Ǿacz i.-üp 8b/15 

 Ǿafv i.-er 31a/16 

 Ǿafv i.-üp 31a/20 

 āsān i.-er 9a/09 

 āteş i.-esin 57b/02 
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 beyān i.-em 13b/13, 13b/17, 15b/06, 

52b/17, 53a/04 

 beyān i.-er 5a/09, 22b/07, 28a/06, 

32a/20 

 beyān i.-üp 51b/08, 52b/03 

 böyle i.-erdi 61a/02 

 cehd i.-esin 36b/08 

 cemǾ i.-esin 40a/19 

 cemǾ i.-üp 18b/21, 38a/14, 38a/22, 

41b/13 

 ceng i.-üp 25a/15, 30a/11 

 cesāret i.-emeyüp 30a/19 

 cevāb i.-icek 15a/06 

 cevāb i.-üp 56a/07 

 cüǿret i.-emeyüp 31a/08 

 defǾ i.-er 40a/05 

 devįr i.-esin 38b/18 

 devr i.-erek 44a/10 

 duǾālar i.-üp 30b/20 

 farķ i.-emezsin 50b/20 

 fermān i.-üp 25a/18 

 fetĥ i.-üp 25a/14, 53a/22 

 firār i.-üp 31a/03 

 ġaflet i.-üp 3a/09 

 ġārāt i.-erlerdi 11b/07 

 ġazālar i.-ecekdür 44b/02 

 ħalāś i.-elüm 15a/09 

 ĥandek i.-üp 37b/21, 38a/15 

 ħarc i.-üp 56b/04 

 ĥareket i.-üp 28b/03 

 ħaŧūr i.-er 9b/17 

 ħavf i.-er 23a/21 

 ħavf i.-erken 18b/18, 56a/04 

 ĥaźer i.-er 6a/06 

 helāk i.-er 49a/04 

 helāk i.-üp 11b/06 

 her zamān i.-erler 42a/23, 43b/21 

 ĥįleyi i.-er 41a/20 

 ħumbaracıbaşı i.-üp 5a/15, 5a/17, 

5a/18, 28a/16, 28a/18 

 ĥužūr i.-üp 21b/10 

 ĥükm i.-er 52a/18 

 i.-e 15a/15 

 i.-ecegin 25b/10 

 i.-üp 5b/14, 8b/19, 9a/02, 9a/05, 

14b/17, 15a/11, 15b/19, 16a/05, 

16a/06, 16b/16, 18a/01, 18b/13, 

18b/14, 21a/01, 22b/17, 24a/17, 

24b/22, 28b/15, 37a/01, 39b/17 

 įcād i.-erler 28b/20 

 icrā i.-er 33a/04 

 icrā i.-erler 6a/13 

 icrā i.-erse 22b/01 

 icrā i.-erseñ 22a/06 

 ictināb i.-üp 36b/19 

 iĥsān i.-er 31a/16, 31a/17 

 iĥśan i.-erler 39b/17 

 iĥtirāz i.-ecek 33a/11, 40b/01, 40b/09 

 iĥtirāz i.-er 3b/11, 6a/05, 42a/22, 

43b/20 

 iĥtirāz i.-eriz 37a/03 

 iĥtirāz i.-erler 33a/05 

 įķāż i.-üp 40b/19 

 iķdām i.-üp 5b/03 
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 iǾlām i.-üp 30b/04 

 ižhār i.-üp 11b/20 

 ķahr i.-erdi 39b/14 

 ķahr i.-üp 8a/08 

 kübrā i.-üp 3a/10 

 laġım i.-üp 23b/08, 23b/11, 23b/19 

 maǾlūm i.-er 59b/02 

 meks-i ikāmet i.-üp 56a/06 

 meşveret i.-üp 10a/04 

 minvāl i.-üp 38b/13 

 muĥāfaža i.-e 21a/22 

 muĥāfaža i.-üp 21a/21 

 muĥāśara i.-üp 8b/18, 30b/01, 

32a/15, 37b/11, 39b/20, 58a/01 

 muķāvemet i.-emeyüp 31a/02 

 muķāvemet i.-üp 23a/02 

 muǾāmele i.-üp 31b/01 

 murād i.-erler ise 43b/10 

 murād i.-erseñ 18b/11 

 murād i.-inmedi 14a/14, 14a/16 

 mübāşeret i.-erler 3a/07, 33b/01, 

40b/08 

 mülāĥaža i.-erdüm 29b/10, 29b/15 

 müzākere i.-erse 20b/18 

 müzākere i.-üp 22a/18 

 nažar i.-e 44a/01 

 nūş i.-üp 44b/01 

 peydā i.-erler 6a/14 

 peydā i.-üp 5b/04, 39b/10, 39b/13, 

51b/20, 56b/05 

 resm i.-üp 19a/17 

 sālyāne i.-üp 38a/09, 38a/13 

 saǾy i.-eler 36b/07 

 saǾy i.-erler 29a/02 

 saǾy i.-esin 23b/04 

 saǾy i.-üp 23b/03, 29a/06 

 śarf i.-ecek 56b/02 

 śarf i.-üp 19b/02, 19b/07, 26a/06, 

56b/07 

 sebķat i.-üp 8b/11, 14b/02 

 seyr i.-üp 25a/22 

 suǿāl i.-er 39b/19 

 taĥammül i.-emeyüp 36b/18 

 taĥrįr i.-üp 15b/17, 17b/15, 19a/15 

 taĥśįl i.-er 2a/15, 2b/14, 20a/21, 

33a/03, 42a/01 

 taĥśįl i.-üp 2b/12 

 taķayyüd i.-üp 4b/01, 23a/23, 25a/12 

 taǾlįm i.-üp 30b/17 

 taǾyįn i.-üp 19b/13, 21a/20, 56b/15 

 taśvįr i.-üp 3a/18, 9b/18, 9b/20, 

11b/23, 13b/13, 14a/09, 14a/20, 

15b/06, 15b/12, 15b/20, 17b/18, 

18a/08, 18a/12, 19a/20, 19b/16, 

21a/09, 22a/14, 33a/13 

 taśvįrin i.-üp 17a/19 

 tedārik i.-er 20a/19 

 tedārik i.-er ise 56a/01 

 tedārik i.-esin 29b/05, 29b/07 

 tedārik i.-üp 6a/12, 8b/06, 19a/10, 

19b/04, 21a/11, 44a/17 

 tedārikin i.-esin 12a/11 

 tedbįr i.-erler 40b/18 
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 tedbįr i.-üp 5a/14, 21b/07, 22a/12, 

22a/13 

 tedbįrin i.-esin 14a/03 

 tedbįrin i.-in 14b/01 

 tekāsül i.-er 12b/05 

 tenbįh i.-üp 38a/05, 38a/18 

 teǿlįf i.-em 13b/01 

 teǿlįf i.-üp 22a/07 

 tertįb i.-üp 33b/03 

 teslįm i.-esiz 30b/07 

 ŧābūr i.-esin 38a/16 

 ŧaleb i.-üp 44a/12 

 yayġara i.-erler 41a/21 

 żabŧ i.-erlerdi 61a/02 

 żabŧ i.-üp 17b/03, 24a/17, 53a/12 

 ziyāde i.-erler 29a/03 

 žuhūr i.-er 58b/12 

 žuhūr i.-üp 21b/12 

idil-: etme işine konu olmak, yapılmak, 

edilmek  

 devr i.-üp 45b/04 

ifāde: Ar. anlatma, anlatış  

 i. eylediler 41a/13 

ifnā: Ar. yok etme, tüketme 

 i. eylemek 12b/01 

 i. eylemişlerdür 15b/11 

ifsād: Ar. fesada uğrama, uğratılma, 

bozma 

 i. eylemek 1b/08, 9b/20 

ihmāl: Ar. ehemmiyet vermeme, 

savsaklama 

 i. olınmaya 3a/09 

iĥsān: Ar. iyilik etme; lütuf 

 i. 39b/16 

 i. eylemişdür 21b/05 

 i. eyleye 8b/04, 10a/09, 12b/18 

 i. ider 31a/16, 31a/17 

 i. iderler 39b/17 

 i. olmaķ 41b/15 

 i.+ı 38b/03, 38b/05 

 i.+ındadur 44a/15 

 i.+lar 9a/03 

 i.+ların 8b/12, 30a/22 

 i.+larına 10a/14 

iĥtimāl: Ar. mümkün olma, 

mümkünlük; belki 

 i. 42a/22, 43b/20 

 i.+i 48b/01 

ihtimām: Ar. dikkatle, gayretle çalışma 

 i. 26a/03, 38a/06 

iĥtirāz: Ar. sakınma, çekinme, korkma 

 i. 10b/23, 16b/10, 36b/19, 44b/07 

 i. eyledüginden 41a/14 

 i. eylemeli 41a/01 

 i. eylemez 10b/04, 37a/19 

 i. eyler 20a/20 

 i. idecek 33a/11, 40b/01, 40b/09 

 i. ider 3b/11, 6a/05, 42a/22, 43b/20 

 i. iderler 33a/05 

 i. idesiz 37a/03 

 i. olınacak 10b/10, 10b/14, 20a/19, 

33a/04 

 i. olınduġı 21a/07 

 i. olınduġından 21a/13, 21a/16 
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 i. olınup 10b/10 

 i. olınur 40a/08 

iħtiyār: Ar. seçme, seçilme; yaşlı 

 i. 11a/01 

 i.+lar 10a/04 

 i.+larına 29a/11 

 i.+larından 6a/16, 6a/17 

 i.+um 9a/15 

ikāmet: Ar. oturma 

 meks-i i. idüp 56a/06 

įķāż: Ar. dikkati çekme, uyarma 

 į. idüp 40b/19 

iķdām: Ar. gayretle, sebatla çalışma; 

ilerleme 

 i.-ı tām 8a/07, 24b/21, 28b/02, 

33a/12, 38a/06, 38b/11, 39b/03, 

40b/02 

 i. idüp 5b/03 

iki: iki (sayı)  

 i. 3b/14, 3b/15, 4a/19, 6b/09, 6b/10, 

7a/03, 7a/10, 7a/14, 9b/05, 9b/07, 

11a/21, 11b/01, 11b/04, 11b/07, 

13a/11, 16a/06, 16b/17, 17a/11, 

19a/17, 19b/05, 23a/12, 23a/15, 

23a/15, 24b/02, 26b/21, 27a/02, 

27a/04, 27a/15, 30a/13, 32a/03, 

38a/18, 38b/02, 38b/08, 39a/22, 

41a/08, 41a/15, 48b/01, 48b/05, 

51b/21, 52a/15, 56b/18, 62a/03, 

62b/01, 63a/01, 63a/01, 65a/02, 

66b/01, 66b/02 

 i.+si 62a/03 

ikinci: ikinci (sıra sayı sıfatı) 

 i. 8a/11, 11a/19, 13a/15, 23b/18, 

37b/01, 50b/12 

ikindi: öğle ile akşam arasındaki zaman 

dilimi 

 i.+ye 24b/05 

ikişer: ikişer (üleştirme sayı sıfatı)  

 i. 7b/18, 17a/06, 17b/10, 21a/19, 

21a/20, 22b/18, 22b/18, 33a/16, 

36a/06, 37a/15, 37a/16, 38a/01, 

40a/02, 40a/09, 41a/05, 61a/02 

iķtiżā: Ar. lazım gelem; işe yarama; 

ihtiyaç  

 i. 17a/16, 52a/10 

 i. eyledükde 57a/01 

 i. eylese 7a/07 

ilāhį: Ar. Allah’a mensup; ilahi  

 mažhar-ı i. 29a/21 

 taķdįr-i i. 24b/09 

 vehb-i i.+dür 20b/09, 21b/09, 

22b/05, 59b/04 

iǾlām: Ar. elem verme, keder verme 

 i. eyledükde 5a/21, 8b/17, 28a/13 

 i. idüp 30b/04 

ile: ile (bağlaç) 

 i. 2a/17, 4a/20, 4b/08, 4b/19, 7a/05, 

7a/10, 7a/11, 7b/03, 7b/19, 7b/20, 

8a/07, 8a/07, 8b/03, 8b/05, 8b/16, 

9a/06, 9a/10, 9b/06, 10a/04, 

10b/18, 10b/18, 10b/21, 11b/02, 

11b/13, 12a/09, 12a/16, 12b/15, 

13a/16, 14a/01, 14b/08, 15a/14, 
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15a/19, 15b/07, 16a/04, 16a/06, 

16b/02, 16b/17, 16b/20, 16b/20, 

17a/03, 17a/03, 17a/09, 17b/03, 

17b/09, 19b/12, 20b/02, 21b/06, 

23b/15, 24a/03, 24a/16, 24b/14, 

25a/15, 25a/18, 25b/06, 26a/08, 

27a/02, 27a/05, 27a/22, 27b/01, 

27b/11, 27b/14, 27b/15, 28b/04, 

30a/07, 30a/08, 30a/09, 30a/12, 

30b/05, 30b/09, 30b/23, 31a/23, 

31b/09, 31b/17, 31b/21, 32a/11, 

32a/12, 32a/13, 32a/13, 32a/17, 

32a/17, 32b/22, 36a/15, 36a/17, 

36b/03, 37a/17, 37b/10, 37b/14, 

38a/12, 38a/20, 38b/11, 38b/23, 

40a/03, 40a/21, 42a/01, 44a/07, 

44a/17, 48b/01, 49a/04, 49a/04, 

50b/13, 51b/09, 51b/19, 52a/06, 

52a/08, 52a/12, 52a/14, 52a/23, 

52b/18, 52b/20, 53a/12, 53b/12, 

55b/20, 56a/08, 56a/10, 56a/16, 

56a/20, 56b/15, 56b/20, 57b/02, 

57b/02, 57b/03, 58b/01, 58b/04, 

63b/01, 64b/01, 65a/02, 65a/02, 

65a/02 

 i.+dür 8a/02 

ilerü: herhangi bir şeye göre daha ötede 

olan yer, geri karşıtı, ileri 

 i. 5a/08, 50b/20, 59a/02, 59b/02 

 i.+de 4a/02, 8a/10 

 i.+ye 38b/17 

ilişdir-: iliştirmek, ilişmesini sağlamak 

 i.-üp 54b/01, 53b/11 

Ǿilm: Ar. bilme, biliş, ilim  

 Ǿi.-i ħumbaranuñ 12b/21, 15a/21, 

50b/03 

imdād: Ar. yardım 

 i. gelen 23b/21 

 i. gelüp 23b/14 

 i. ķoyup 23b/16 

imdi: buna göre, şu hâlde, artık; şimdi 

krş. şimdi 

 i. 2a/10, 2a/15, 3b/19, 4a/07, 4b/01, 

4b/05, 5b/18, 6a/20, 8a/04, 8a/17, 

9a/11, 9b/01, 9b/08, 9b/12, 

10b/11, 12b/18, 13a/20, 15a/05, 

15a/12, 16b/08, 18a/06, 18b/09, 

19a/08, 20b/03, 20b/09, 20b/17, 

20b/20, 22a/17, 22a/21, 26a/07, 

27b/03, 27b/10, 27b/18, 28a/07, 

28b/17, 29a/09, 29a/17, 29b/22, 

31b/04, 33a/08, 36a/01, 36b/21, 

37a/07, 37b/08, 38b/23, 39b/14, 

40a/21, 50b/02, 53b/01, 55b/20, 

58a/01 

in-: yüksekten veya yukarıdan aşağıya 

doğru gelmek, inmek 

 i.-dügi 64a/01 

 i.-dügin 65a/02 

 i.-dükde 61b/03, 62b/01 

 i.-dükden 20a/12 

 i.-erken 20a/11, 62b/01, 63a/01, 

64a/03, 64a/03 

 i.-sün 25b/03 
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inān: Ar. dizgin, inanmak işi   

 i. yoķdur 13b/11, 22b/12 

Ǿināyet: Ar. dikkat, gayret; lütuf, iyilik 

 Ǿavn-ı Ǿi. 1b/03 

 Ǿavn-ı Ǿi.+i 2a/20, 7b/21, 44a/12 

 Ǿavn-ı Ǿi.+iyle 2b/07, 19a/06, 20b/14, 

27b/13, 29a/20, 29b/16, 30a/02, 

37a/21 

Ǿindallāhi: Allah’ın yanında 

 Ǿi. 21b/16 

indir-: indirmek  

 i.-üp 58b/05 

insān: Ar. adam 

 i.+a 21b/05 

in-şāǿallāhu teǾālā: Ar. Allah isterse 

“yüksek olsun” 

 i. 1b/04, 2a/12, 2b/06, 3a/20, 6b/07, 

8a/01, 9a/07, 9a/14, 9b/09, 9b/21, 

10a/07, 10b/06, 11b/13, 13a/21, 

22a/02, 22b/20, 26b/16, 27b/11, 

29b/23, 31a/17, 36b/01, 36b/10, 

37b/18, 44a/14, 44a/18, 44b/03, 

51b/10, 57b/02 

intiķām: Ar. öç alma 

 i. alınur 30a/04 

 i.+un virüp 15a/19 

intiśāb: Ar. bir kimseye mensup olma; 

birinin adamı olma 

 i.+ı 5b/13, 28b/14 

ir-: ermek, anlamak, erişmek 

 Ǿaklı i.-dügi 37b/08 

 i.-ecegin bilmeyüp 53a/20 

 i.-er irmez 38a/03 

 irer i.mez 38a/03 

 murādına i.-ecekdür 44b/01 

įrād: Ar. getirme, söyleme 

 i. eylemeden 16b/09 

 i. eyledügim 21b/06 

 i. eylemişümdür 9a/17 

 i. olındı 26b/12 

 i. olınduġı 9b/02 

 i. olınmışdur 10b/08, 10b/14 

irsāl: Ar. gönderme, yollama 

 i. eylediler 8b/19 

iśābet: Ar. rast gelme, yerini bulma 

 i. eylememek 42a/01 

 i. eylemeye 21a/05 

 i. eylemez 32a/01 

 i. eylemişdür 31a/14 

 i. eyleyüp 24a/23 

ise: olunca, olursa, olsa da, -ince, -diği 

için, -diği vakit 

 alınur i. 4a/03  

 böyle o. ise 53b/13 

 buyurılur i. 14b/03, 17b/20, 29a/12, 

 gelür i. 44a/10 

 gerek i. 19a/01 

 ĥaķįr i. 22a/15 

 ĥesābdan i. 60a/01 

 ider i. 56a/01 

 ķoyar i. 24b/05 

 münāsib i. 25b/02 

 ne i. 26a/05 
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 olınur i. 2b/05, 4b/02, 4b/16, 21b/04, 

21b/08, 42a/14 

 olmaz i. 53b/13 

 olur i. 41b/21, 42a/12 

 paşa i. 56b/13 

 vāķiǾ i. 21b/07 

 var i. 36a/21, 37a/10, 38b/14, 40a/19, 

41b/12, 56a/18, 56b/03, 59a/02, 

59b/02 

iskender: Makedonya kralı Phylippe'in 

oğlu olup, Aristo'dan ders almış 

ve yirmi yaşında hükümdar olmuş 

kişi olan Büyük İskender 

 i.-i śānįdür 29a/20, 29b/22 

 i.-i zülkarneyn 29b/19 

 i.-vārį 29a/16 

islām: Ar. Hz. Muhammed'in Allah 

tarafından tebliğine memur 

olduğu din 

 Ǿasker-i i. 1b/02, 2a/08, 2b/06, 2b/14, 

3a/05, 3a/12, 3b/21, 4a/11, 6b/07, 

8a/02, 8a/13, 9b/21, 10a/07, 

10a/19, 10b/03, 10b/21, 12a/06, 

13a/10, 13a/22, 13b/02, 13b/06, 

13b/15, 13b/17, 15b/14, 19a/04, 

19b/10, 19b/14, 20b/01, 21a/02, 

21a/14, 21b/01, 22b/08, 22b/14, 

22b/21, 23a/18, 23a/20, 23b/08, 

23b/20, 24b/10, 24b/17, 24b/18, 

25a/16, 25b/06, 26b/20, 27b/09, 

29b/12, 30a/03, 30a/06, 30a/09, 

31b/01, 33a/20, 36b/06, 37b/17, 

37b/19, 37b/20, 39a/02, 39a/15, 

39b/20, 40a/05, 40a/11, 40b/05, 

41b/17, 51b/13, 52b/06, 53a/04, 

53a/21, 53b/14, 54b/01, 56a/17, 

56b/16, 63b/01 

 Ǿasker-i i.+a 11a/06, 41b/10 

 Ǿasker-i i.+da 10a/21, 27b/18 

 Ǿasker-i i.+ı 2a/21, 4a/18, 19a/02, 

24b/21 

 Ǿasker-i i.+uñ 2b/21, 5a/10, 8b/02, 

10b/01, 12b/03, 12b/12, 29b/18, 

30a/15, 33a/08, 36a/01, 40a/22, 

57b/02 

 dįn-i i.+a 27b/14 

 i. Ǿakeri 16b/12, 

 i.+dan 24a/03 

islām aġa: Osmanlı’da Humbaracı 

Ocağı komutanı 

 i. 26a/21, 26b/01, 26b/03, 26b/04, 

26b/05 

 i.+yı 5a/16, 28a/18 

islānķamen: Slankamen, Sırbistan’da bir 

şehir 

 i. 16a/02, 51b/17 

ism: Ar. isim, ad 

 i.+i 4b/12, 6a/02, 6a/19, 6b/03, 

12a/12, 13a/18, 14a/03, 15a/02, 

17b/04, 20a/06, 28b/21, 42a/12, 

43b/10, 51a/20, 52b/12, 62b/01 

 i.+ini 27a/13 

istānbūl: İstanbul  

 i.+a 18a/01 
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iste-: istemek, aramak, araştırmak 

 i.-r 15b/08, 56a/15 

 i.-rmiş 23b/10 

 i.-rseñ 52b/21, 55b/15 

 i.-rüm 18b/10, 18b/23, 55b/07, 

55b/13 

istiǾdād: Ar. kabiliyet, yetenek, 

anlayışlılık  

 i.+ına 4b/13, 6a/04, 12a/13, 13a/20, 

14a/04 

istiǾdādlı: Ar.+T. kabiliyetli, yetenekli 

 i. 12b/08, 28b/18, 28b/23 

istiħrāc: Ar. çıkarma, çıkarılma 

 i. olınur 20a/17 

istiǾmāl: Ar. kullanma 

 i. olınduķda 20b/07 

 i. olınup 15b/14 

iş: bir sonuç elde etmek, herhangi bir 

şey ortaya koymak için güç 

harcayarak yapılan etkinlik, 

çalışma 

 i. 13b/16, 15a/18, 23a/23, 24a/11, 

24a/19, 24b/14, 25b/18, 26a/02, 

26a/08, 31b/18, 31b/20, 33a/17, 

42a/09, 42a/11, 43b/07, 43b/09, 

53b/03, 63a/01 

 i. degüldür 6a/06, 12a/21 

 i. görüp 52a/09 

 i. görürler 40b/17 

 i.+dür 17a/19, 18a/23, 19a/14, 

19b/17, 22a/06, 37b/18, 51b/16, 

52a/01 

 i.+i degüldür 10a/15, 42a/10, 43b/08 

 i.+idür 7a/04 

 i.+ler 5a/08 

 i.+leri 19b/19, 28a/02 

işbu: bu, işte bu 

 i. 21a/06, 24a/06 

işid-: işitmek, duymak 

 i.-irler 53a/14 

 i.-üp 30a/16, 55b/06 

 i.-ür 7a/04 

işle-: işlemek, çalışmak  

 i.-di 23a/15 

 i.-medi 17a/05, 23b/11 

işled-: işletmek, kullanmak  

 i.-eler 39b/03 

it-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. et-, id-  

 devįr i.-dürüp 38b/09 

 ġaflat i.-meyeler 59a/01 

 ĥareket i.-mek 65a/02 

 helāk i.-mek 7b/11 

 ħumbaracıbaşı i.-üp 28a/20 

 icrā i.-dürürler 20b/19 

 kāmil i.-di 18a/06 

 taśvįr i.-düm 20b/10 

 tedārik i.-mek 13a/03, 15b/04 

 tedārik i.-mekde 12b/05 

 yürüyüş i.-mek 53a/11 

itdir-: ettirmek, yaptırmak 

 devįr i.-e 39a/23 

 devįr i.-eler 38b/21 

itdird-: ettirtmek, yaptırtmak 
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 saǾy i.-esün 4a/01 

ižhār: Ar. gösterme, meydana çıkarma 

 i. idüp 11b/20 

 

K 

 

ķābil: Ar. kabul eden, kabul edici; olan, 

olabilir 

 ķ. degüldür 10a/18, 10a/20, 29b/15, 

31b/08, 49a/04 

ķabįle: Ar. iptidai ve göçebe insanlarda, 

aynı soydan sayılan ve bir başa 

itaat eden insan topluluğu, boy 

 ķ.+si 4b/12, 6a/03, 15a/03 

 ķ.+sidür 6b/03, 12a/13, 13a/19, 

14a/04, 28b/22, 42a/13, 43b/11, 

51a/20, 52b/13, 62b/01 

 ķ.+sinden 20a/07 

ķabuġ: kabuk; bir şeyin üstünü kaplayan 

ve onu dış etkilere karşı koruyan, 

kendiliğinden oluşmuş sertçe 

bölüm  

 ıħlāmūr k.+ından 24a/08 

ķabūr: Ar. kabir, mezar  

 k. 26a/11 

ķaç: herhangi bir şeyin niceliğini 

sormak için kullanılan soru sıfatı 

 k. günde 36b/04 

ķaç-: kaçmak,  hızla koşup bir yere 

saklanmak 

 ķ.-a 53b/07, 53b/13 

 ķ.-an 48b/01 

 ķ.-ar 48b/01 

 ķ.-mayanı 48b/01 

ķaçan: herhangi, ne zaman, ne vakit 

 ķ. ki 3b/01, 5a/11, 7a/06, 7b/01, 

7b/04, 8a/04, 12a/02, 14b/17, 

15a/13, 16b/11, 17b/06, 18a/19, 

18b/15, 18b/19, 20a/15, 20b/06, 

21a/02, 21b/20, 22b/08, 23a/04, 

23a/16, 23b/04, 26a/07, 29b/10, 

36b/10, 39b/19, 40b/10, 49a/04, 

53a/04, 53a/07, 53a/09, 53a/10, 

53b/02, 55b/03, 56a/02, 56a/11, 

58b/03, 62b/01 

 ķ. kim 13b/02, 13b/17 40a/20, 

41b/02, 52b/06 

ķaçıncı: kaç soru sıfatının sıra biçimi 

 ķ. 60a/01 

ķaçır-: kaçırmak, kaçmasını sağlamak 

veya kaçmasına imkân yaratmak 

 ķ.-alar 49a/04 

 ķ.-maduķça 27a/17, 53b/07 

ķadar: Ar. kadar, değin krş. degin 

 ķ. 2a/15, 2b/13, 4b/01, 7a/11, 7a/17, 

7b/15, 8b/14, 8b/21, 9a/15, 9b/18, 

11a/02, 15b/07, 16a/18, 16a/18, 

16b/20, 17b/14, 18a/23, 20a/03, 

20a/18, 20b/07, 20b/09, 20b/20, 

21b/17, 22a/20, 23b/20, 23b/21, 

24a/02, 25a/01, 26b/21, 27a/06, 

29b/08, 30b/01, 31b/13, 31b/21, 

32b/06, 32b/07, 32b/11, 36a/13, 

36a/13, 36a/21, 42a/14, 43b/12, 
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48b/01, 50b/19, 52a/16, 52a/18, 

52b/21, 55b/02, 56a/18, 56b/02, 

58a/01, 58a/01, 58a/01, 59a/02, 

59b/02, 62b/01 

ķadįm: Ar. eski   

 ķ. 6a/15 

 ķ.+i 29a/10 

ķānūn-ı ķ. 5a/06, 26b/15 

ķadįmį: Ar. eskiden beri, öteden beri 

ķānūn-ı ķ. 5a/09  

ķānūn-ı ķ.+si 26a/17 

ķadįme: Ar. eski 

 ķ.+si 29a/12 

 ķānūn-ı ķ.+si 6a/10, 28a/05, 29a/14 

 muǾtād-ı ķ.+sidür 40b/16  

ķādir: Ar. kudretli, kadir, her şeye gücü 

yeter 

 ķ. degüldür 25a/03 

 ķ. degülüm 11a/07 

 ķ. olduġım 3a/18, 9b/19, 11a/03, 

11b/20 

 ķ. olduķca 10b/05 

 ķ. olmayacaġın 30a/17 

 ķ. olmayup 14b/11, 14b/16, 30a/12 

 ķ.+dür 10a/17, 15a/16, 15a/17 

 ķ.-i ķayyūm-i zü’l-celāl 27b/12 

kāfir: Ar. kafir, Allah’ı inkar eden 

 k. 3a/13, 13b/07, 18b/03, 21a/14, 

24b/01, 25b/15, 36a/16, 37a/04, 

40a/07, 58b/08 

 k.+den 15a/16 

 k.+dür 24a/10, 41a/20 

 k.+i 18a/19, 32b/12 

 k.+ler 17b/02, 17b/17, 18b/17, 

23a/19, 24b/09, 36a/17, 40b/16, 

61a/02 

 k.+lerden 37a/08 

 k.+lerdür 41a/19 

 k.+leri 1b/09, 17b/06, 17b/12, 

27b/03, 32b/12, 41a/18, 48b/01, 

53b/09, 55b/05, 61a/02, 64b/01 

 k.+lerin 7b/07 

 k.+lerinüñ 16a/02, 32a/21 

 k.+lerüñ 7b/12, 17b/11, 31a/05, 

36a/18, 49a/04 

 k.+üñ 24a/16 

 macār k.+leri 58a/01 

 nemçe k.+leri 4a/21, 58a/01 

kāġıd: Far. kâğıt 

 k.+a 14a/08 

 k.+ımezburuñ 33a/08 

 k.+uñ 44a/01 

kāgįr: Far. taş veya tuğladan yapılan 

(yapı), kârgir 

 k. hammām 17a/12 

ķahr: Ar. zorlama; kahır, gazap, helak 

etme 

 ķ. 1b/06, 2b/02, 6a/07, 7b/11, 12a/19, 

14a/22, 15b/02, 27a/10, 27b/14, 

29a/07, 29a/08, 50b/07, 51a/21 

 ķ. iderdi 39b/14 

 ķ. idüp 8a/08 

ķāǾide: Ar. esas, temel; kural 

 ķ.+si 33a/19 
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ķaķ-: kakmak, çatmak, vurmak, itmek 

 ķ.-up 16a/15 

ķal-: kalmak, olduğu yeri ve durumu 

korumak, olmak, herhangi bir 

durumda bulunmak  

 ķ.-anı 24a/01 

 ķ.-dı 12a/15, 65b/01 

 ķ.-dılar 23a/19 

 ķ.-duķda 4b/17, 5a/02, 14b/16, 

19b/04, 56b/05 

 ķ.-madı 3b/14, 3b/15, 15a/02, 

23a/13, 42a/09, 43b/07, 51b/01, 

52b/16, 53a/10, 53a/13, 56b/01, 

63a/01 

 ķ.-mayup 19a/23 

 ķ.-maz 6b/02, 6b/07, 13a/10, 13a/18, 

52b/15, 63b/01 

 ķ.-mışumdur 10a/14 

 ķ.-up 30b/01, 30b/19, 56a/11 

 k.-ur 31b/14, 50b/21 

ķalǾa: Ar. kale, hisar 

 düşmen ķ.+sı 2b/16, 7a/06, 54b/01 

 ķ. 4a/09, 6b/15, 9b/07, 11a/18, 

11b/08, 12a/07, 14a/01, 15a/11, 

15a/13, 15a/15, 16b/17, 22b/08, 

23a/14, 23b/16, 23b/17, 24a/13, 

24a/21, 25a/19, 25a/21, 27a/14, 

27a/20, 28a/01, 32b/17, 44a/11, 

44a/16, 44a/16, 46a/03, 46a/04, 

48a/02, 49a/04, 52a/10, 52a/14, 

53a/07, 53a/14, 53b/08, 54b/01  

 ķ. cengi 40b/11 

ķ. cenginde 10b/15, 40b/10, 41a/03  

 ķ. ĥandegidür 54b/02 

 ķ. ĥandeginden 3b/08 

 ķ.+da 3b/14, 7b/03, 8a/18, 14b/01, 

16a/01, 23a/13, 23b/02 

 ķ.+dan 5a/03, 14b/18, 16a/21, 

17a/09, 23b/12, 27b/09, 32b/04, 

32b/06 

 ķ.+lar 26b/10 

 ķ.+lara 11b/06 

 ķ.+larda 5b/12, 13a/01, 15b/02, 

50b/06 

 ķ.+lardan 11a/17 

 ķ.+ları 30a/02 

 ķ.+ların 30a/21 

 ķ.+laruñ 12b/01, 12b/02 

 ķ.+nuñ 25b/07 

 ķ.+nuñ 32b/10 

 ķ.+nuñ 4a/03, 4a/06, 4a/07, 4a/10, 

4b/07, 7a/08, 8b/20, 9b/02, 

12a/05, 12a/06, 13b/16, 16a/19, 

17a/17, 17b/01, 19a/03, 19a/18, 

19b/07, 22a/08, 24a/01, 25b/09, 

26a/03, 28b/01, 31a/10, 31b/17, 

32a/02, 32a/14, 36b/06, 36b/09, 

39b/04, 40b/02, 42a/18, 43b/16, 

52a/11, 55b/08, 56a/20 

 ķ.+sı 13b/02, 14a/19, 15b/15, 21a/03, 

29b/09, 31a/03, 31a/06, 31a/08, 

39b/20, 55a/02 

 ķ.+ya 3b/13, 4a/08, 4b/02, 7a/02, 

7b/01, 8a/04, 13b/18, 18a/20, 
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18a/20, 23b/04, 23b/11, 25a/07, 

25a/21, 27a/23, 27b/05, 31b/07, 

32a/18, 32b/07, 36a/09, 36b/08, 

36b/11, 36b/12, 37b/09, 39a/20, 

56b/02, 56b/14 

 ķ.+yı 4b/04, 4b/08, 4b/09, 8b/23, 

12a/09, 12a/09, 12a/10, 14a/01, 

15a/16, 16a/03, 17a/01, 19b/08, 

30a/14, 30a/19, 30b/12, 36b/18, 

37b/10, 37b/14, 37b/15, 39b/11, 

55b/15, 56b/07 

 ķ.-yı küffārdur 55a/01 

 ķ.-yı mezbūra 31b/21, 53a/18, 

56a/16, 56a/19 

 ķ.-yı mezbūrdan 58a/01 

 k.-yı mezbūrı 3b/05, 4a/13, 27b/10, 

53a/22, 56b/08 

 ķ.-yı mezbūrın 8b/23, 31b/05 

 ķ.-yı mezbūruñ 5b/03, 5b/06, 8a/05, 

8a/06, 13b/20, 28b/05, 30b/03, 

30b/08, 31a/09, 31b/04, 31b/09, 

32b/03, 33a/12, 36b/07, 37b/11 

ķalb: Ar. kalp, yürek 

 ķ.+ime 9b/16, 21b/10 

ķaldur-: kaldırmak, bulunduğu yerden 

almak 

 ķ.-up 56a/05 

ķālıb: Ar. bir şeye biçim vermeye veya 

eski biçimini korumaya yarayan 

araç 

 ķ.+ıdur 66a/03 

ķalıñ-: kalma işi yapılmak 

 ķ.-a 49a/04 

ķalınca: kalına yakın 

 ķ. 63a/01 

ķalıñlıġ: kalın olma durumu 

 ķ.+ı 48b/01 

ķalķ-: kalkmak, gitmek üzere yerinden 

ayrılmak 

 ķ.-up 18b/18, 25a/16 

ķalpāķ: kesik koni biçiminde deri, kürk 

veya kumaştan yapılmış başlık 

 ķ.+ları 24a/08 

ķalyon: İt. yelkenle ve kürekle yol alan 

savaş gemilerinin en büyüğü 

 ķ. 18b/06, 51b/23, 55b/09 

 ķ.+ı 16a/03, 17b/17, 18a/07, 51b/18 

 ķ.+ları 16a/07, 31a/05, 51b/22 

 ķ.+larına 30b/22 

 ķ.+laruñ 8b/22, 9a/01, 55b/10 

ķamāniçe: Kamaniçe, Lehistan’da 

(Ukrayna) bir şehir  

 ķ. 24a/13, 28b/17 

 ķ.+de 26a/21 

ķamāniçe ķalǾası: Kamaniçe Kalesi, 

Lehistan’da (Ukrayna) bir kale 

 ķ.+ñda 5b/11 

ķamāniçe seferi: Kamaniçe Seferi, 

1672’deki Osmanlı’nın Lehistan’a 

(Ukrayna) yaptığı sefer 

 ķ.+nde 28b/12 

kāmil: Ar. tam, bütün, olgun, alim, 

bilgili  

 k. 5a/11, 20a/18 
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 Ǿaķl-ı k. 21b/05 

 k. itdi 18a/06 

 üstād-ı k. 7a/04 

ķanca: İt. bir şey çekmeye yarar, ucu 

çengelli demir çubuk, çengel 

 ķ. 38a/17 

 ķ.+lar 40a/17, 41b/08, 42b/07, 

42b/08, 53b/10 

ķancalı: İt.+T. kancası olan 

 ķ. 27a/04 

ķandiye: Kandiye,  

 ķ. 39b/10 

 ķ.+de 39b/09 

 ķ.+den 10a/10 

ķandiye ķalǾası: Kandiye Kalesi, Girit’te 

(Yunanistan) bir Kandiye şehrinin 

kalesi 

 ķ. 8a/17, 36b/14 

 ķ.+nda 7b/04, 25a/04, 26a/19, 63b/01 

 ķ.+ndan 28b/09 

 ķ.+nuñ 5a/11, 28a/08 

 ķ.+ñda 5b/09 

ķanġı: hangi 

 ķ. 44a/16 

ķāni: Ar. kanaat eden, yeterince 

 ķ. 39b/12 

ķānovā: Makadenya’daki Kumanova 

şehri olmalıdır 

 ķ. 25a/19 

ķanŧār: Ar. kantar 

 ķ. 7a/16, 7a/17, 16b/20, 52a/18 

ķānūn: Ar. devletin tesrî' (yasama) 

kuvveti tarafından herkesçe 

uyulmak üzere konulan her türlü 

nizam, kaide, kural, yasa 

 ķ. 5a/07, 26a/19 

 ķ.+ı 6a/18, 26b/11 

 ķ.+ına 28a/14 

 ķ.+um 5b/02 

 ķ.-ı ķadįm 5a/06, 26b/15 

 ķ.-ı ķadįmesi 6a/10, 28a/05, 29a/14 

 ķ.-ı ķadįmį 5a/09 

 ķ.-ı ķadįmįsi 26a/17 

ķapan-: kapanmak, kapalı duruma 

gelmek 

 ķ.-up 11b/06, 25b/12 

ķaplan paşa: Osmanlı ordusunda 

komutan 

 ķ. 23b/18 

ķapu: bir yere girip çıkarken geçilen ve 

açılıp kapanma düzeni olan duvar 

veya bölme açıklığı, bu açıklıktaki 

açılıp kapanan kanat 

 ķ.+da 7b/18, 21a/19, 22b/18, 33a/16, 

37a/15, 38a/01 

 ķ.+lar 7b/17, 21a/18, 22b/17, 33a/15, 

34b/05, 34b/05, 34b/05, 34b/05, 

34b/05, 35a/03, 35a/03, 35a/03, 

35a/03, 35a/03, 35a/03, 37a/15, 

37b/21, 39a/04, 40a/01, 42b/04, 

42b/04, 42b/04, 42b/04, 42b/04, 

42b/04, 43a/03, 43a/03, 43a/03, 

43a/03, 43a/03, 43a/03 
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 ķ.+lara 40a/12, 40a/13 

 ķ.+larda 7b/18, 39a/05, 40a/02 

 ķ.+ları 40a/10 

 ķ.+sı 15a/11, 32a/05, 32a/07 

ķapudan: İt. gemi yönetimiyle ilgili en 

yüksek görevli  

 ķ. 18b/14, 55b/21 

 ķ.+ı 55b/02 

 ķ.+ı idi 18b/01 

 ķ. iken 18b/06 

 ķ.+um 18b/22 

ķapudan halil paşa: Damat Halil Paşa, 

Osmanlı’da kaptan-ı deryalık ve 

sadrazamlık yapan kişi 

 ķ.+imiş 55b/10 

ķapudan paşa: Osmanlı ordusunda 

kaptan-ı derya olan kişiler için 

kullanılan rütbe 

 ķ. 8b/16, 30b/04, 30b/10, 56a/11 

 ķ.+sı 4b/21 

 ķ.+yı 14b/10 

ķār: Far. kazanç, iş 

 ķ. eylemişümdür 9b/15 

ķara: Ar. yeryüzünün denizle örtülü 

olmayan bölümü, toprak 

 ķ.+ya 19a/02 

ķara cehennem: Osmanlı’daki çok 

büyük savaş gemisi adı 

 ķ. 18b/06, 55b/09 

ķaradeñiz: Karadeniz 

 ķ.+in 29b/20 

ķaraķuş: sepet humbarası 

 ķ. 62b/01 

ķara muĥammed aġa: Kara Muhammed 

Ağa, Osmanlı’da Belgrat fethinde 

bulunmuş olan Humbaracı Ocağı 

komutanlarından biri  

 k. 26b/08 

ķara muśŧafā paşa: Sadrazam 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 

 ķ. 24a/20 

ķarār: Ar. durma; neticeye bağlama 

 ķ.+ı 3b/17, 51b/23 

ķar çiçegi: kar çiçeği 

 ķ. 31b/07 

ķarġışu: (?) Fr. sepet humbarası 

 ķ. 62b/01 

kār-ħāne: Far. iş yeri, iş yapılan yer, 

fabrika 

 k.+si 18a/09 

 k.+ye 18a/15 

 śuret-i k.+ye 18a/17 

ķarış: karış; parmaklar birbirinden uzak 

duracak biçimde gergin duran 

elde, başparmak ile serçe 

parmağın uçları arasındaki açıklık 

 ķ. 18a/07 

ķarışuķ: ayrı nitelikteki şeylerden 

oluşmuş; karışmış 

 ķ. 40a/21 

ķarįb: Ar. yakın, yakın olan 

 ķ. 36b/09, 39a/06, 40a/12, 41b/17 

 ķ.+dür 5b/08, 28b/08 

 ķ. idi 24b/05 
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 ķ. olmasına 41b/20 

 ķ. olmasında 40a/13 

ķarşu: bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, 

esas tutulan yüzünün ilerisi; 

karşıt, zıt; karşılık olma 

 ķ. 51b/15, 52a/21, 58a/01 

 ķ. duramayup 16a/08, 51b/23 

 ķ. duraydı 24b/10 

 ķ. durdılar 32b/09 

 ķ. duruñ 44a/20 

 ķ.+sına 23b/17, 49a/01 

 ķ.+sında 32b/03 

ķarşula-: karşılamak; dışarıdan gelen bir 

kimseye karşılayıcı olarak 

çıkmak; karşılık olmak; önlemek, 

durdurmak 

 ķ.-dılar 16a/23, 32b/12 

 ķ.-duķda 58a/01 

ķaśūr: Ar. kasır, köşk 

 ķ. 23b/23 

ķat: bir yüzey üzerine az veya çok kalın 

bir biçimde, düzgün olarak 

yayılmış bulunan şey; üst üste 

konulmuş şeylerden her biri, 

tabaka 

 ķ. 32b/04, 36a/06, 38a/02, 39a/18, 

66b/01, 66b/02 

ķavį: Ar. kuvvetli, güçlü 

 ķ. 7b/16, 13b/09, 21a/18, 22b/10, 

22b/16, 23a/10, 36a/05, 36a/12, 

38a/15 

ķavl: Ar. söz 

 ķ.+i 7a/15 

 ķ.+idür 39b/16 

 ķ.+ümden 4a/18 

kay-: kaymak, düz, ıslak, donmuş veya 

kaygan bir yüzey üzerinde 

sürtünerek kolayca yer 

değiştirmek  

 ķ.-ar 51a/16 

ķaya: büyük ve sert taş kütlesi 

 ķ. 7a/09, 17a/17, 52a/11 

 ķ.+dur 57a/01 

 ķ.+lar 29b/14 

 ķ.+lardan 19b/11 

 ķ.+ları 19b/05, 19b/06, 19b/14, 

56b/06, 56b/16 

ķayd: Ar. kayıt, bağ, bir yere mal ederek 

deftere geçirme 

 ķ.+ında degül 21b/13 

 ķ.+ında degüldür 3a/15, 21b/09 

ķayyūm: Ar. Allah 

 ķ. 27b/12 

ķaz-: kazmak, herhangi bir araçla 

toprağı açmak, oymak 

 ķ.-duġı 23a/18 

 ķ.-up 23a/17 

ķazma: toprağı kazıp kaldırma, 

düzeltme vb. işlerde kullanılan 

ağaç saplı demir araç 

 ķ. 38a/16, 40a/16 

 ķ.+lar 41b/07, 43a/13 

kebįr: Ar. büyük, ulu 

 k. ŧulumba 51b/08 
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keçe: yapağı veya keçi kılının 

dokunmadan yalnızca 

dövülmesiyle elde edilen kaba 

kumaş 

 k.+leri 60b/02 

kefere: Ar. kafirler 

 k.+si 5a/02, 14b/15, 62b/01 

 k.+sinden 11a/17, 27b/06 

 k.+sinüñ 14a/19 

 k.+siñden 1b/12 

kelp: Ar. köpek 

 k. 10b/19 

kenār: Far. bir şeyin, bir yerin bitiş 

kısmı veya yakını, kıyı, yaka 

 k.+ına 19a/18, 53b/10, 54b/01, 

54b/01 

 k.+ında 7b/17, 19b/05, 25a/15 

kendi: iyelik ekleri alarak kişilerin öz 

varlığını anlatmaya yarayan 

dönüşlülük zamiri, zat krş. kendü 

 k. 23a/20, 23b/10, 23b/10, 40b/13, 

42a/22, 43b/20 

 k.+nüñ 3b/10 

kendü: iyelik ekleri alarak kişilerin öz 

varlığını anlatmaya yarayan 

dönüşlülük zamiri, zat krş. kendi 

 k. 60a/01 

 k.+lerin 22a/01, 23b/22, 24a/05 

 k.+lerine 3a/06, 33a/21, 40b/07 

 k.+müzi 15a/08 

 k.+nüñ 27b/13 

 k.+ye 24a/22 

kerem: Ar. cömertlik, lütuf 

 k.+iyle 28a/02, 31a/20 

kerre: Ar. defa, kez 

 k. 2a/13, 10a/03, 21b/05, 22b/16, 

32b/10, 36a/19, 51a/13 

kerte: derece, işaret için yapılmış çentik 

veya iz 

 k. 51a/06, 59a/01 

kes-: kesmek, son vermek; başını 

gövdesinden ayırmak 

 k.-e 38b/05, 38b/06 

 k.-erken 16b/03, 32b/17 

kesil-: kesilmek, öldürülmek 

 k.-miş 24a/03 

kesme: kesme işi, kesilmiş 

 k. çimdür 31b/12 

ketĥüdā: Yeniçeri Ocağı’nda ikinci 

komutan   

 k. 24b/03, 35a/07 

keyfiyyet: Ar. nitelik, cins 

 k.+in 31b/05 

kez: bazı sayı sıfatlarıyla birlikte 

kullanılarak bir olayın ve olgunun 

her bir tekrarlanışını bildiren söz, 

defa, kere, sefer 

 k.+dir 3a/12 

ķıbrıs: Kıbrıs 

 ķ.+da 4b/21, 14b/10 

ķıçın ķıçın: geriye doğru, geri geri 

 ķ. girü 32b/14 
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ķıl: bazı hayvanların derisinde, insan 

vücudunun belli yerlerinde çıkan, 

üst deri ürünü olan ipliksi uzantı 

 k. 50b/19 

ķıl-: kılmak, yapmak, etmek 

 ķ.-mışlardur 30b/21 

ķılıç: uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir 

veya her iki yüzü keskin, kın 

içinde bele takılan, çelikten silah 

 ķ. 24a/03, 25b/18, 27a/05, 30a/07, 

30a/08 

 ķ.+dan 11b/09, 23b/23 

 ķ. urdılar 23b/22, 25b/11 

 ķ. urmaġı 38b/06 

 ķ. urmaķ 38b/04, 41b/16 

 ķ. urup 32b/12, 53a/21 

 ķ. vururlar 36a/21 

ķırāǿat: Ar. okuma 

 ķ. olınduķdan 56a/12 

 ķ. olınsun 56a/10 

ķırıl-: kırılmak, helak olmak, telef 

olmak, ölmek 

 ķ.-up 15a/07 

ķırķ: kırk 

 ķ. 2a/14, 2b/12, 7a/17, 10a/11, 

18a/23, 20a/18, 22a/20, 23b/16, 

23b/21, 32b/04, 50b/14, 50b/18, 

55b/02, 60a/01, 60b/03 

ķırķıncı: kırk sayısının sıra sıfatı 

 ķ. 9b/04 

ķısa: uzun olmayan 

 ķ. 6b/12, 48b/01 

ķış: kış mevsimi 

 ķ.+dur 25b/01 

ķıtāl: Ar. vuruşma, birbirini öldürme; 

savaş 

 ķ. olup 13a/01, 15b/01, 50b/06 

ķıyāmet: Ar. mahşer günü, dünyanın 

sonu 

 ķ.+e degin 20b/08, 22b/02, 29a/09, 

29b/18, 33a/06 

ķıyās: Ar. karşılaştırma, mukayese 

 ķ. 5b/21, 10a/22 

 ķ.+dur 10b/01 

ķızlaraġası: Osmanlı’da haremden 

sorumlu olan yüksek düzeydeki 

görevliye verilen isim 

 ķ. 18b/02, 55b/04 

ki: Far. ki (bağlaç) krş. kim, kimesne, 

kimse 

 k. 1b/13, 2b/05, 2b/15, 2b/18, 2b/20, 

3a/02, 3a/12, 3a/15, 3a/17, 3b/09, 

3b/11, 4a/01, 4a/02, 4a/07, 4b/10, 

5a/11, 5b/12, 6a/09, 7a/06, 7b/01, 

7b/04, 7b/10, 8a/04, 8a/11, 8a/11, 

8a/12, 9b/02, 9b/09, 9b/13, 9b/17, 

10a/14, 10b/09, 11b/19, 12a/02, 

12a/04, 12a/05, 12a/20, 12a/21, 

13a/03, 13b/04, 13b/09, 14b/17, 

14b/20, 15a/13, 15b/06, 15b/10, 

15b/11, 15b/16, 16b/11, 16b/11, 

17a/08, 17b/06, 17b/18, 18a/12, 

18a/19, 18b/15, 18b/19, 18b/22, 

19a/11, 20a/01, 20a/04, 20a/15, 
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20b/06, 21a/02, 21a/05, 21a/08, 

21a/13, 21b/10, 21b/14, 21b/20, 

22a/08, 22a/20, 22b/05, 22b/08, 

23a/04, 23a/09, 23a/10, 23a/14, 

23a/16, 23b/04, 23b/19, 23b/22, 

24b/20, 24b/23, 26a/07, 26b/12, 

26b/18, 26b/20, 28b/01, 28b/12, 

29a/18, 29b/03, 29b/10, 29b/11, 

29b/17, 29b/17, 29b/21, 29b/23, 

31a/19, 32a/19, 32b/23, 33a/10, 

33a/19, 33b/07, 36b/08, 36b/09, 

36b/10, 37a/08, 37b/11, 37b/15, 

38a/06, 38b/05, 38b/10, 38b/22, 

39a/21, 39b/01, 39b/04, 39b/19, 

39b/23, 40a/03, 40a/23, 40b/05, 

40b/10, 41a/06, 41b/04, 41b/18, 

41b/20, 42a/21, 42a/22, 43b/19, 

43b/20, 49a/04, 49a/04, 49a/04, 

51a/07, 52a/12, 52a/19, 52a/20, 

52b/04, 53a/07, 53a/09, 53a/10, 

53b/02, 53b/02, 53b/06, 53b/09, 

53b/12, 55b/01, 55b/03, 55b/09, 

55b/14, 56a/02, 56a/07, 56a/11, 

56a/13, 56a/22, 57b/02, 58b/03, 

58b/09, 60a/01, 60a/01, 61b/03, 

62b/01, 62b/01, 63a/01, 64a/03, 

66a/01 

kim: ki (bağlaç) krş. ki, kimesne, kimse   

 k. 13b/02, 21b/14, 23b/09, 24b/04, 

32b/01, 37a/10, 40a/05, 40a/20, 

41b/02, 52b/06 

kimesne: kim, kimse, kişi krş. ki, kim, 

kimse   

 k. 21b/12 

 k.+ler 13a/21, 15b/05, 15b/08, 

18a/13, 21b/13, 44a/21, 50b/09, 

50b/18 

 k.+nüñ 24a/22, 24b/11 

kimi: birtakımı, bazısı, kimisi krş. kimin 

 k.+ne 44a/13, 44a/13 

 k.+ni 56b/03, 56b/03 

kimin: gibi, kimi krş. kimi 

 k. 12b/22, 12b/23, 15a/22, 15a/23, 

19b/02, 19b/02, 50b/05 

 k.+i 50b/04 

kimse: kim, kimse, kişi krş. ki, kim, 

kimesne   

 k. 3a/15, 18a/16, 21b/08, 39b/19, 

49a/01, 52a/11, 60a/01, 60b/01, 

63a/01 

 k.+de 51a/22, 60a/01, 60b/01 

 k.+den 15a/04 

 k.+nüñ 14a/23 

 k.+ye 18a/17, 55b/23 

kireç(c): mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı 

taşı gibi birçok taşın özünü 

oluşturan kalsiyum oksit 

 k. 19b/01, 19b/02, 56b/03 

 k. degüldür 31b/10 

 k.+e 19b/03, 19b/07, 56b/04 

 k.+ine 56b/07 

 k. 56b/02 

kįse: Far. torba, kise 
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 al k. 27a/07, 

 k. 38a/19 

 meşįn k.+ler 38a/20, 61a/02 

kitāb: Ar. kitap 

 derūn-ı k.+da 4b/06, 5b/21, 6a/08, 

27a/13 

 derūn-ı k.+umda 1b/05, 3b/19, 6b/13, 

7a/12, 8a/14, 12a/22, 13a/13, 

20b/04 

 k. 11b/23, 13b/01 

 k.-ı merķūmı 2b/10 

 k.-ı merķūmuñ 9b/01 

 k.-ı mezbūrda 2a/10, 2a/16, 5b/18, 

6a/20, 20b/20, 26b/12, 28b/19, 

50b/21 

 k.-ı mezbūrede 10b/08 

 k.-ı mezbūrı 2a/13, 9b/12, 10a/03, 

22a/07 

 k.-ı mezbūruñ 28b/23, 32b/21, 

32b/23 

 k.-ı mezkūr 20b/17 

 k.-ı mezkūre 22b/02 

 k.-ı mezkūrı 20b/03, 22a/17 

 k.-ı mezkūruñ 22a/21 

 k.-ı ümmüǿl-ġazā 11a/08,  

 temmetü’l-k. 33b/02 

ķo-: koymak, bırakmak krş. koy- 

 ķ.-mayasız 40b/14 

 ķ.-maz 27a/23, 49a/04, 53b/08 

 ķ.-yar ise 24b/05 

 ķ.-yasın 38b/17 

ķoca caǾfer paşa: IV. Mehmed, II. 

Süleyman, II. Ahmed ve II. 

Mustafa dönemlerinde valilik 

yapmış ve Belgrad Kalesi 

muhafızlığında bulunmuş 

Osmanlı paşası 

 ķ. 3b/02 

ķoca ibrāhįm paşa: II. Mustafa 

döneminde Belgrat seraskeri olan 

paşa 

 ķ. 16a/01, 52a/03 

ķol: makinelerde tutup çevirmeye, 

çekmeye yarayan ağaç veya metal 

parça; bir şeyin ayrıldığı 

bölümlerden her biri, dal; kanat; 

kısım, bölüm 

 ķ. 28a/11, 44a/08, 44a/09 

 ķ.+a 38b/20, 41b/10 

 ķ.+dur 48b/04, 48b/04 

 ķ.+ıdur 5a/10, 12b/03 

 ķ.+ında 14a/07 

 ķ.+ından 23b/10, 23b/10 

 ķ.+lar 48b/03 

 ķ.+lara 38b/22, 48b/02 

 ķ.+larına 17b/10 

ķon-: konmak, bir yere inmek 

 ķ.-a 40a/15 

 ķ.-anda 10a/20 

 ķ.-arlar 10a/19 

 ķ.-dılar 32b/14 

 ķ.-duġı 21b/21 

 ķ.-duķda 15b/15, 37b/21 
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 ķ.-durup 3b/21 

 ķ.-maķ 2b/18, 10a/20, 13b/04, 

21a/08, 22a/10, 39b/23, 40b/10 

 ķ.-maķdan 7b/15, 22b/13 

 ķ.-mış 7a/17, 38a/20 

 ķ.-mışdur 33a/15, 33a/17, 39a/03, 

39a/04, 39a/05, 39a/16, 40a/03, 

40a/11, 41b/04, 49a/01 

 ķ.-mış idi 23b/18 

 ķ.-up 7b/16, 13b/03, 21a/04, 22b/10, 

23b/17, 25a/17, 39b/20, 41b/02 

 ķ.-ur 21a/03 

ķondur-: kondurmak, konma işini 

yapmak; gelişigüzel takmak, 

iliştirmek, yerleştirmek 

 ķ.-asın 40a/12 

 ķ.-up 36b/02 

ķonı: konu; konuşmada, yazıda, eserde 

ele alınan düşünce, olay veya 

durum, mevzu 

 ķ.+lar 3a/01 

ķonıl-: konulmak, koyma ve konulma işi 

yapılmak krş. konul- 

 ķ.-an 38a/22 

 ķ.-duġı 55a/02, 55a/02 

 ķ.-duķda 2/17, 22b/09 

 ķ.-maķ 33a/10, 40a/23 

 ķ.-maz 13b/05 

 ķ.-mışdur 40a/02 

ķonuķ: konuk; yolculukta geceyi 

geçirmek için inilen, konaklanılan 

yer  

 ķ. yirde 25a/16 

ķonul-: konulmak, koyma ve konulma 

işi yapılmak krş. ķonıl- 

 ķ.-an 39a/09 

 ķ.-dugı 36a/02 

ķopar-: koparmak, kopmasını sağlamak, 

kopmasına yol açmak; kaldırmak; 

söküp çıkarmak 

 ķ.-up 38b/08, 39a/23 

ķorfu ķalǾası: Korfu Kalesi, Venedik’in 

elinde olan adanın kalesi 

 ķ. 30b/23 

ķorın-: korunmak, krş. ķorun-  

 ķ.-mak 36a/05 

 ķ.-urlardı 24a/06 

ķorķ-: korkmak, korku duymak, 

ürkmek, dehşete kapılmak 

 ķ.-up 24a/16 

ķorķu: bir tehlike veya tehlike düşüncesi 

karşısında duyulan kaygı, üzüntü 

 ķ.+ları 10b/04 

 ķ. olınmaz 22b/21 

ķoron ķalǾası: Koron Kalesi, 

Venediklilere ait bir kale 

 ķ.+nı 30a/17 

ķorsan: İt. düşman veya kendi ulusunun 

gemilerine saldıran deniz 

haydudu, deniz hırsızı 

 ķ. 55b/05 

ķorun-: korunmak krş. ķorın-  

 ķ.-up 21b/02 

 ķ.-urlar 23a/02 
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ķoy-: koymak, bırakmak krş. ko- 

 ķ.-alar 59a/01 

 ķ.-asın 51a/10 

 ķ.-dukdan 56b/19 

 ķ.-up 8b/18, 22b/17, 30b/06, 36b/04, 

37a/15, 37b/21, 38a/04, 39a/19, 

59a/03, 61a/02, 61a/02 

 ķ.-up imdād 23b/16 

ķoyıl-: koyulmak, akmak, dökülmek 

krş. koyul- 

 ķ.-ur 33b/07, 36a/06 

ķoyul-: koyulmak, akmak, dökülmek 

krş. koyıl- 

 ķ.-dılar 53a/21 

 ķ.-urlar 51b/14 

ķoyun: koyun 

 ķ. 24a/07 

köpri: köprü krş. köprü 

 k. 12b/14 

köprü: köprü krş. köpri 

 k. 8b/05 

köse aĥmed aġa: Köse Ahmet Ağa, 

Osmanlı’da humbaracıbaşılık 

yapan ağalardan biri 

 k.+yı 5a/18, 28a/20 

köşe: Far. köşe, kenar 

 k.+lerine 36a/07 

köti: kötü, fena, zararlı, tehlikeli krş. 

kötü 

 k.+lere 38b/04 

kötü: kötü, fena, zararlı, tehlikeli krş. 

köti 

 k.+lere 41b/16 

ķral: Srp. kral, en yüksek devlet 

otoritesini, bütün devlet 

başkanlığı yetkilerini kalıtım veya 

soylularca seçilme yoluyla elinde 

bulunduran kimse 

 ķ. 16b/01, 16b/04, 32b/17, 58a/01 

 ķ.+ı 16b/02, 32b/15, 32b/17 

ķubūr: boru biçiminde kap 

 ķ. 31b/17, 32a/13 

ķucaķla-: kucaklamak 

 ķ.-r 6b/10, 13a/12 

ķul: Tanrı'ya göre insan, abd 

 ķ.+a 38a/09 

 ķ.+ında 56a/08 

 ķ.+ları 39a/07 

 ķ.+larum 44a/20 

 ķ.+uñ 31a/16 

ķulaç: gerilerek açılmış iki kolun 

parmak uçları arasındaki uzaklık 

 ķ. 32a/03, 50b/20, 51a/02 

ķulaķ: kulak 

 ķ. aśmadı 24b/12 

 ķ. urmayup 24a/22 

 ķ. uruñ 25b/03 

ķulaķlı: kulaklı olma hali 

 ķ. eyleyesin 52b/18 

ķullalan-: kullanılmak krş. ķullanıl- 

 ķ.-ur 59a/02, 59b/02 

ķullan-: kullanmak krş. ķullanmaķluķ 

 ķ.-acaķ 60b/01 

 ķ.-acaķ şeydür 60a/01 
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 ķ.-asın 51a/06 

 ķ.-duġı 6b/08, 17a/21, 18a/22, 47a/01 

 ķ.-duġı degül 13a/07 

 ķ.-duķları 60b/03 

 ķ.-mada 58b/02 

 ķ.-maġa 52b/18 

 ķ.-maķ 16a/04 

 ķ.-mazlar 65a/02 

 ķ.-mışdur 21a/19 

 ķ.-mışlar 22a/14 

 ķ.-up 6b/17 

 ķ.-ur 18a/21, 27a/11, 48b/01 

 ķ.-urlar 6b/05, 6b/16, 26a/11, 42a/06, 

43b/04, 50b/19, 51b/12, 55b/01 

ķullanıl-: kullanılmak krş. ķullalan- 

 ķ.-an 50b/14 

ķullanmaķluķ: kullanmak krş. ķullan- 

 ķ.+da 58b/04 

ķulle: Ar. kule 

 ķ.+si 11a/21, 25b/11 

ķundaķ: Yun. tüfek gibi bazı ateşli 

silahlarda bunları çeşitli yönlere 

çevirmeye yarayan, namlunun 

altında bulunan ağaç veya metal 

bölüm 

 ķ. 51a/03 

 ķ.+da 59b/03 

 ķ.+ların 52b/17 

ķuplu: kulpu olan, kulpu bulunan 

 ķ. 17a/06 

ķur-: kurmak, hazırlamak, yapmak, 

oluşturmak 

 ķ.-up 38b/01, 41b/14 

ķurb: Ar. yakın, yakında bulunma 

 ķ.+unda 28a/19 

 ķ.+uñda 5a/17 

ķurşun: tüfek, tabanca vb. hafif ateşli 

silahlarda kullanılan mermi 

 ķ. 17a/23, 38a/02 

ķurşunlu: içinde kurşun olan 

 ķ. 17b/14 

ķurtar-: kurtarmak 

 ķ.-maġa 15a/15 

ķurtıl-: kurtulmak 

 ķ.-duķda 19a/22, 56a/23 

ķurud-: kurutmak, yok etmek, ortadan 

kaldırmak 

 ķ.-alar 21a/21, 37a/09 

ķuvvet: Ar. güç, kuvvet, takat 

 ķ.+de degüldür 59a/01 

 ķ.+dedür 51a/05, 59a/01 

 ķ.-i bedeniyye 11a/05 

 ķ.-i māliyye 11a/05 

ķuyruķ(ġ): kuyruk, bazı şeylerde 

kuyruğa benzeyen uzantı ve baş 

tarafın aksi yönünde bulunan 

bölüm 

 ķ.+ında 48b/02 

ķuyu: kuyu 

 ķ. 31b/09 

kübrā: Ar. daha büyük olan 

 k. 36b/21 

 k. idüp 3a/10 

küçük: küçük 
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 k. 20a/02, 20a/10, 38a/23, 41b/14, 

52b/20, 61a/02, 64a/03 

küffār: Ar. kafirler 

 Ǿasker-i k. 36b/01 

 k. 3b/17, 6a/07, 7b/05, 10b/02, 

13b/06, 14b/19, 16a/14, 16b/05, 

16b/07, 16b/09, 16b/12, 16b/14, 

16b/22, 21b/20, 22a/03, 23a/05, 

23a/16, 23b/15, 25b/08, 25b/10, 

25b/12, 27a/22, 29a/08, 36a/14, 

40a/03, 41a/11, 49a/04, 53a/09, 

53a/11, 53a/20, 53b/13, 56a/03, 

65a/01 

 k.+a 7b/03, 8a/08, 15a/08, 15a/10, 

19a/05, 23a/02, 23b/21, 39b/03, 

52a/07, 58a/01 

 k.+dan 15a/14, 17a/15, 33b/07 

 k.+ı 7b/11, 12a/19, 13a/02, 15b/02, 

17b/03, 19b/21, 27a/09, 27a/17, 

32b/05, 49a/04, 50b/07, 53b/07, 

58b/06 

 k.+ınuñ 51b/17 

 k.+uñ 1b/07, 6b/02, 9b/13, 9b/19, 

13a/17, 13b/02, 14b/22, 15a/02, 

15b/15, 16a/07, 16a/12, 21a/03, 

21a/06, 22b/13, 23a/17, 23a/18, 

25b/16, 30a/01, 36a/11, 36b/13, 

37a/01, 37a/19, 38b/14, 39b/20, 

44b/06, 45b/03, 51b/09, 51b/22, 

52b/09, 55a/02, 58a/01 

 k.-ı bed-fiǾāli 36b/17 

 k.-ı ħāksār 3a/11, 3b/01, 30a/15, 

53b/06  

 k.-ı ħāksārı 1b/06, 2b/01, 6a/01, 

29a/06 

 k.-ı ħāksāruñ 4b/03, 7a/19, 31a/01, 

32a/20 

 ķalǾa-i k.+dur 55a/01  

külek: tahta kova 

 k.+ler 42b/06 

kürd bayramoġlı: Humbaracılar Ocağı 

ikinci halifesi, Şam valiliği yapan 

eserin yazarı krş. Ǿalį 

 k. 11b/10, 52b/22 

kürek: kürek,  

 k. 38a/17 

 k.+ler 40a/16, 41b/07, 42b/09 

 

L 

 

laġım: Ar. düşman kale duvarlarını 

yıkmak veya düşman ordugahına 

zarar vermek amacıyla, düşman 

siperlerine doğru yer altından 

açılan dar yol 

 l. 4a/20, 4b/07, 7a/05, 7a/07, 7a/09, 

7a/10, 7a/15, 7a/16, 13b/21, 

16b/20, 17a/04, 17a/16, 17a/18, 

31b/09, 37b/12, 52a/08, 52a/10, 

52a/18 

 l.+a 7a/05, 16b/17 

 l. eylemek 31b/08, 32a/12 

 l. eyleyüp 4a/17, 11b/01, 52b/01 
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 l.+ı 31b/15 

 l. idüp 23b/08, 23b/11, 23b/19 

 l. śuçuġı 52b/04 

laġımcı: Ar.+T. düşman kalelerini 

yıkmak için lağım kazan asker  

 l.+laruñ 26a/10 

laġımcıbaşı: Ar.+T. Osmanlı’da 

Lağımcı Ocağı’nda komutan 

 l. 17a/02 

laġımcıbaşılıġ: Ar.+T.+T. Osmanlı’da 

Lağımcı Ocağı’nda komutanlık 

yapma işi 

 l.+ı 5b/14, 28b/15 

lā ilāhe illallāhu: Ar. Allah’tan başka 

ilah yoktu 

 l. 11a/10 

lakin: Ar. ama, fakat 

 l. 39b/07, 41a/19, 62a/03, 63a/01 

lāyıķ: Ar. yakışan, yakışır 

 l. 11b/19 

lāzım: Ar. gerek 

 l. 16a/09, 17b/19, 26a/11, 27a/15, 

31b/16, 32a/04, 49a/04, 49a/04 

 l. geldükde 27a/21, 52b/11, 52b/19, 

53b/05 

 l. idi 12b/08 

 l. olur 53a/03 

 l.+dur 2b/15, 2b/18, 3a/02, 4a/07, 

4b/10, 4b/13, 7a/14, 12a/04, 

12a/12, 12a/14, 12a/20, 12b/01, 

13a/03, 13a/20, 13b/04, 13b/12, 

13b/14, 14a/05, 15b/04, 16b/10, 

20b/02, 21a/05, 21a/08, 22b/11, 

26b/18, 26b/20, 32a/18, 37a/08, 

38a/21, 39b/23, 44b/07, 50b/12, 

52a/15, 52b/03, 52b/04, 52b/16, 

53a/06, 53b/06, 60a/02, 63a/01, 

65a/02, 65a/02 

 l.+ındandur 31b/20 

levāzım: Ar. lazım olan şeyler, gerekli 

şeyler 

 l.+ın 55b/17 

lipova: Lipova Romanya’nın batısında 

bir kasaba  

 l. palanķası cenginde 25b/19 

lisān: Ar. dil, konuşma 

 l.+a alma 18b/12 

loķmān: Lokman Hekim 

 ĥikmet-i l.+dan 15b/07 

luŧf: Ar. hoşluk ve güzellik, iyilik  

 l. 28a/02, 31a/20 

lüzūm: Ar. gereklilik, lazım olma 

 l.+ı 5b/17, 10b/13, 11b/22, 12b/11, 

12b/20, 15b/13, 18a/15, 21b/15, 

29b/04, 29b/06, 39a/12, 41b/09 

 l.+ındandur 26a/15 

 l.+ı olup 2a/18 

 

M 

 

māǾadā: Ar. -den başka 

 m. 4b/08, 11a/18, 12a/09, 13b/21, 

28b/20, 37b/13 

 m.+sı 23b/23 
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maǾan: Ar. beraber, birlikte  

 m. 8b/03, 12b/15, 16a/22 

mābeyñ: Ar. ara, aradaki şey 

 m.+inde 55b/18 

macār: Macaristan halkından veya bu 

halkın soyundan olan kimse 

 m. 16a/18, 16a/20, 16a/23, 16b/02, 

32b/01, 32b/09, 32b/12, 32b/15, 

58a/01 

 m. kāfirleri 58a/01 

mādem: değil mi ki, -diği için, diğine 

göre (bağlaç) 

 m. 6a/09, 49a/04 

mādemki: madem (bağlaç) 

 m. 7b/14, 27a/20, 53b/07, 59a/01, 

60a/01 

maġđūben: Ar. gazap ile, öfke ile 

 m. 25a/17 

maġfūr: Ar. yarlıganmış 

 m. 5a/04, 5a/20, 6b/17, 14b/04, 

14b/12, 24a/12, 26a/16, 28a/07, 

42a/07, 43b/05, 52a/02, 55b/03, 

56a/22 

maġosa ķalǾası: Kıbrıs’ta Magosa 

şehrinin kalesi 

 m.+n 4b/21 

 m.+ñı 14b/10 

maĥall: Ar. yer 

 m.+de 10b/16, 16a/21, 16b/01, 

18b/16, 18b/21, 22a/14, 25b/14, 

25b/23, 32b/07, 32b/15, 32b/18, 

36a/19, 39a/18, 41b/05, 50b/10, 

52a/13, 52b/04, 52b/07, 53a/19, 

55b/10, 55b/18 

 m.+den 18b/18 

 m.+e 41b/14 

 m.+i 7b/20, 13a/15, 14a/14, 36b/03, 

52a/19, 57b/03 

 m.-i mezbūre 41b/13 

 m.+inde 2b/20, 7a/15, 12a/20, 

13a/04, 16a/09, 17a/16, 17b/19, 

18a/22, 19a/10, 19b/17, 20a/01, 

21b/19, 22a/06, 25b/17, 26a/05, 

26b/18, 38b/08, 49a/04, 51b/16, 

52a/01, 53a/01, 53a/19, 55a/02, 

57b/02, 63a/01 

 m.+ine 6b/19, 39a/22, 39b/06, 

51a/17, 56a/17 

 m.-i yürüyüş 44a/11 

maĥlūl: Ar. delinmiş  

 m.+dür 5b/16, 28b/17 

maĥmūd begzāde: Mahmut Beyzade, II. 

Mustafa döneminde Osmanlı 

Ordusu’nda komutan olan ve 

Lipova cenginde şehit düşen 

beyzade 

 m. 25b/23 

maħśūś: Ar. mahsus, hususi, özel 

 m. 44a/16 

maħzūn: Ar. hüzünlü, tasalı, kaygılı 

 m. eylemeyüp 2a/03 

maķbūl: Ar. kabul olunmuş; beğenilen 

 m.-ı hümāyūn 5b/01 

 m.-ı hümāyūnları 28a/13 
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maķdūr: Ar. güç, kuvvet 

 m.+uñ 26a/05 

maķrame: Ar. peştanal, örtü 

 m.+sin 24a/18 

maķśūd: Ar. kasdolunmuş, istek 

 m. 29a/18 

maǾķūl: Ar. akıllıca, akla uygun, 

mantıklı 

 m. 32a/09 

māl: Ar. varlık, servet 

 m.+ı 30a/09 

 m.+ların 11b/07 

mā-lā-yuŧāķ: Ar. takat getirilmez, 

dayanılmaz 

 tedbįr-i m. 27b/19 

māliyye: Ar. devlet gelir ve giderleri 

isiyle uğrasan daire 

 ķuvvet-i m. 11a/05 

mālŧa: Malta adası 

 m. 55b/16 

 m. degüldür 56a/14 

 m.+ya 18b/12 

maǾlūm: Ar. bilinen, belli 

 m.+dur 6b/13, 20a/13 

 m.+ıdur 26a/02 

 m.-ı saǾādet 6b/19, 10b/23, 12a/23, 

13a/14, 18b/08, 19a/16, 33a/14, 

41b/06 

 m.-ı saǾādetleri 2a/19, 3a/03, 3a/19, 

4a/05, 7a/02, 8a/15, 10a/05, 

26b/13, 29a/13, 32b/23 

 m.-ı suǾād 15b/12 

 m. ider 59b/02 

 m.+ları 26b/14 

 m. olduķda 6a/18 

 m. olınur 17b/17, 18a/18, 19a/21, 

20a/04, 40b/03 

 m. olur 16a/10 

 m.+umdur 32b/20 

māǿmūr: Ar. bayındır  

 m.+dur 53a/05 

māniǾ: Ar. men'eden, geri bırakan, 

alıkoyan, engel olan 

 m. degüldür 27a/06 

manivela: İt. kaldıraç 

 m. 52b/18 

manśūr: Ar. nas rolünmüş, Allah'ın 

yardımıyla galip, üstün gelmiş 

 m. 10a/08, 11a/13, 11b/15, 13a/22, 

31b/01, 40b/20 

 m. ve mužaffer eyleye 2a/04 

 m. ve mužaffer eyleyüp 2b/01 

 m. ve mužaffer olınmaķ 1b/04, 2a/08 

 m. ve mužaffer olur 2b/06 

manžūr-ı Ǿālį: Ar. dikkat nazarı 

 m.+leri olduķda 3a/03, 6a/08, 

17b/16, 20b/03, 39a/14 

 m.+leri olınduķda 12a/23, 21a/10, 

33a/13, 41b/05 

maǾrifet: Ar. ustalık, bilme, biliş 

 m.+ümi 11b/20 

maǾrūf: Ar. bilinen, tanınan 

 m. 11b/11, 32b/16 

maŧbaħ: Ar. mutfak 
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 m. 35a/06 

 m. çadır 34b/07, 34b/07, 34b/07, 

35a/05, 35a/05 

mažhar: Ar. nail olma, şereflenme 

 m.-ı ilāhį 29a/21 

meǿāb: Ar. geri dönülecek yer 

 merciǾü’l-m. 

mecāl: Ar. güç, kuvvet, takat 

 m.+i ķalmaz 6b/02, 6b/07, 13a/10, 

13a/18, 15a/02, 63b/01 

meç: Fr. süngü gibi yalnız batırılarak 

yaralamaya yarayan, kısa, düz ve 

ensiz kılıç 

 m.+ler 36a/17 

mefātiĥ: Ar. anahtar 

 m.-i gencü’l-ġazā 20a/14 

meger: Far. meğer, oysa ki 

 m. 23a/09, 23b/09 

mehābet: Ar. azamet, ululuk 

 m. 52a/07 

mekke-i mükerreme: Mekke şehri 

 m. 11b/05 

meks: Ar. durma, bekleme, bir yerde 

kalma 

 m. olındı 18a/03 

 m.-i ikāmet 56a/06 

melāǾįn: Ar. herkesin lanet ve nefretini 

kazanmışlar 

 m.+lere 15a/19 

melįl: Ar. kederli 

 m. 2a/03 

melǾūn: Ar. lanetlenmiş 

 m. 1b/09, 1b/11, 4a/21, 5a/01, 7b/11, 

9b/13, 11a/17, 14a/18, 14b/15, 

23a/19, 23b/13, 27b/03, 27b/06, 

32a/21, 40b/16 

 m.+lar 51b/23 

menǾ: Ar. yasak etme, önleme 

 m. eyleyesiz 41a/07 

menāķıb: Ar. menkıbeler 

 m.+dur 6b/18 

menküşe ķalǾası: Menküşe Kalesi, Mora 

Adası’nda bir kale 

 m. 8b/10 

 m.+na 30a/18, 30a/22 

menśūb: Ar. bir kimseye, bir şeye bağlı 

olan 

 m. 39b/17 

menśūr: Ar. saçılmış, dağılmış 

 m. 9b/21 

menzil: Ar. mesafe 

 m. 52b/21 

 m.+de 51a/07, 52b/23 

 m.+e 52b/19 

 m.+in 59b/04, 60b/01 

merciǾ: Ar. dönülecek yer 

 m.ü’l-meǿāb 22b/06 

merĥūm: Ar. Allah’ın rahmetine 

kavuşmuş; ölmüş 

 m. 4a/11, 4b/13, 4b/16, 4b/20, 5a/04, 

5a/12, 5a/20, 5b/13, 6b/16, 6b/17, 

9a/02, 14a/06, 14a/10, 14b/04, 

14b/06, 14b/12, 16a/01, 16a/04, 

17a/01, 18a/02, 18a/15, 18a/23, 
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18b/01, 18b/04, 19a/21, 23a/05, 

24a/12, 25b/20, 25b/23, 26a/16, 

28a/07, 28a/10, 28b/13, 36b/15, 

38a/10, 39b/09, 39b/11, 41a/13, 

42a/07, 42a/07, 43b/05, 43b/05, 

51b/18, 52a/02, 52a/03, 55b/02, 

55b/03, 55b/08, 55b/11, 55b/14, 

55b/23, 56a/06, 56a/22 

merķūm: Ar. yazılmış, adı geçen 

 kitāb-ı m.+ı 2b/10 

 kitāb-ı m.+uñ 9b/01 

mertebe: Ar. derece, basamak 

 m. 23b/22, 25a/09, 29b/16, 38b/04, 

51a/05, 53b/01, 59a/02, 59b/02 

 m.+de 3a/18, 9b/19, 11a/03, 11b/20, 

37b/09 

 m.+sin 39b/01 

 m.+sinde 38b/10, 52a/09 

mertek: yapıda kullanılan dört köşe 

veya yuvarlak, kalınca ağaç; kalas 

 m.+lerdür 55a/04 

mesrūr: Ar. sürurlu, meramına ermiş 

 m. oldılar 30a/10 

meşįn: Far. işlenmiş koyun derisi 

 m. 27a/07, 61a/02 

 m. kįseler 38a/20 

meşrūĥ: Ar. şerh olunmuş, açıklanmış 

 ĥuśūś-ı m. 3b/18 

 minvāl-i m. 3b/19, 5b/15, 6a/14, 

7b/08, 26b/08, 39b/22, 64a/02 

meşveret: Ar. müşaverede bulunma, 

danışma 

 m. 9a/16 

 m. idüp 10a/04 

 m. olınmak 2a/18, 9a/10 

 m. olınup 32b/22 

metānet: Ar. dayanıklılık, sağlamlık 

 m. eyleye 25a/07 

metrįs: Ar. askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan toprak 

siper  

 m. 4a/04, 4a/07, 7b/17, 13b/13, 

23a/21, 25a/08, 26a/14, 26a/15, 

37b/10 

 m. aldırasın 25a/12, 38a/02 

 m. aldırmaġa 24b/22 

 m. aldırmaġıla 24a/15 

 m. alduķdan 22a/04 

 m. alınan 36b/09 

 m. alındı 4a/16 

 m. alınduķda 36b/11 

 m. alınup 23b/06 

 m. almaġı 22b/07 

 m. almaġıla 24a/23, 24b/14 

 m. almaķda 13b/14, 23a/22 

 m. almaķdan 24a/11 

 m. almış 24b/08 

 m. almış idi 4a/12 

 m. alup 25a/23, 39a/18 

 m. gerekdür 24b/23 

 m. olup 3b/13 

 m.+de 3a/05, 21b/01, 23a/01, 23b/01, 

23b/06, 24b/17, 25a/03, 25b/01, 

26a/06, 27a/08, 33a/20, 37b/16, 
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38a/04, 39a/15, 40b/06, 42a/16, 

43b/14, 51a/13 

 m.+de iken 3a/13, 13b/07, 21a/14, 

22b/14, 40a/06 

 m.+den 24b/10 

 m.+e 25a/10, 38a/14, 41a/09 

 m.+i 4b/02, 23a/23, 25a/05 

 m.+ine 41b/17 

 m.+ler 4a/08, 12a/05, 36a/12, 51a/14, 

61a/02 

 m.+ler alınduķda 26a/07 

 m.+lerde 4a/02 

 m.+lere 24b/03 

 m.+leri 36b/08 

 m.+lerin 4a/01 

 m.+lerin almaġa 7b/21 

 m.+lerin alup 36b/06 

 m.+lerüñ 41b/20 

 m.+üñ 22a/07 

mevcūdat: Ar. mahluklar, varlıklar 

 sebeb-i m. 2a/02 

meydān: Ar. alan, düz yer 

 m. 50b/14, 59a/02, 59b/02, 60a/01 

 m. cengi 40b/12  

 m. cenginde 10b/16, 41a/04, 

meydānlı: Ar.+T. meydanı olan, alanı 

olan 

 m. 60a/01 

meyl: Ar. eğilim, istek 

 m.+i 11b/18 

meymenet: Ar. bereket, saadet 

 m. 28a/15 

meǿyūs: Ar. yeise düşmüş, ümidi 

kırılmış 

 m. 12a/07, 14b/18, 27b/09 

 m. olduķda 5a/03 

 m. olınsa 13b/19 

 m. olmaķ 23b/12 

mezāristān: Ar. mezarlık 

 m. 19b/01 

mezārlıķ: kabristan 

 m. 56b/02 

mezbūr: Ar. adı geçen 

 kāġıd-ı m.+uñ 33a/08 

 ķalǾa-i m.+a 31b/21, 53a/18, 56a/16, 

56a/19 

 ķalǾa-i m.+dan 58a/01 

 ķalǾa-i m.+ı 3b/05, 4a/13, 27b/10, 

53a/22, 56b/08 

 ķalǾa-i m.+ın 8b/23, 31b/05 

 ķalǾa-i m.+uñ 5b/03, 5b/06, 8a/05, 

8a/06, 13b/20, 28b/05, 30b/03, 

30b/08, 31a/09, 31b/04, 31b/09, 

32b/03, 33a/12, 37b/11 

 kitāb-ı m. 10a/03 

 kitāb-ı m.+da 2a/10, 2a/16, 5b/18, 

6a/20, 20b/20, 26b/12, 28b/19, 

50b/21 

 kitāb-ı m.+ı 2a/13, 9b/12, 22a/07 

 kitāb-ı m.+uñ 28b/23, 32b/21, 32b/23 

 m. 8b/20, 13a/11, 17a/22, 17b/02, 

17b/07, 18b/09, 18b/13, 19a/03, 

19a/14, 19a/17, 19b/06, 19b/19, 

19b/22, 25a/21, 31b/03, 38a/22, 
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41b/14, 41b/18, 44a/01, 47b/01, 

48b/02, 49a/04, 49a/04, 53a/19, 

53b/05, 53b/10, 55b/14, 55b/17, 

56b/12, 57b/02, 60b/03, 65a/02, 

65a/02 

 m. bulamadı 41b/16, 41b/19 

 m. ħānuñ 17a/10 

 m.+a 48b/01 

 m.+uñ 13a/13 

 ocaġ-ı m.+ı 26b/15, 28a/04 

 ocaġ-ı m.+ın 6a/10 

 ocaġ-ı m.+uñ 29a/10 

 śūret-i m. 44a/15, 54b/01, 57b/02 

 śūret-i m.+da 39a/08 

 taśvįr-i m.+a 40b/03 

mezbūre: Ar. adı geçen 

 kitāb-ı m.+de 10b/08 

 maĥall-i m. 41b/13 

 sene-i m.+de 31a/11 

meziyet: Ar. bir kişiyi veya nesneyi 

benzerinden üstün gösteren nitelik 

 m.+dedür 60a/01 

mezkūr: Ar. adı geçmiş, anılmış 

 kitāb-ı m. 20b/17 

 kitāb-ı m.+ı 20b/03, 22a/17 

 kitāb-ı m.+uñ 22a/21 

 taśvįr-i m.+da 40a/21 

mezkūre: Ar. adı geçmiş, anılmış 

 śūret-i m.+de 21a/06 

 kitāb-ı m. 22b/02 

mı: soru edatı 

 m. 16a/15, 16a/16, 21b/11 

 m.+dur 21b/06, 27b/19, 27b/19, 

27b/20 

mıśır: Mısır 

 m.+a 18b/02, 55b/04 

mızrāk: Ar. uzun saplı, ucu sivri demirli 

harp aleti, kargı 

 m. boyı 63a/01 

mi: soru edatı 

 m. 26a/04, 26a/05, 27b/06 

miķdār: Ar. parça; kıymet; derece  

 m. 8a/16, 23b/08, 25a/18, 25b/12, 

31a/02, 37a/04, 39a/01, 59a/01 

 m.+ı 10b/20, 10b/21, 16a/14, 23b/16, 

38a/19, 38b/09, 39a/20, 58a/01 

mil: Fr. karada 1609, denizde 1852 

metre olarak kabul edilen bir 

uzaklık ölçü birimi 

 m. 56a/05 

miǾmār: Ar. inşaat planlarım yapan ve 

bunların kurulmasına bakan 

sanatkâr 

 m. idüp 18a/01 

 m.+a 28a/01 

minvāl: Ar. tarz, şekil 

 m. 2/17, 2b/15, 3a/01, 4a/07, 4b/03, 

4b/05, 4b/10, 5a/07, 5a/09, 5a/19, 

5b/01, 5b/09, 6b/19, 7a/02, 7a/05, 

7a/13, 7b/09, 8a/13, 9a/01, 

10b/12, 12a/03, 12a/05, 12a/11, 

12a/14, 13b/04, 13b/11, 13b/14, 

14a/09, 15a/21, 15b/15, 15b/19, 

16a/10, 16b/15, 17a/18, 17b/18, 
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18a/09, 19a/19, 19b/15, 21a/01, 

21a/04, 21a/08, 22a/09, 25a/07, 

26a/18, 26b/17, 26b/19, 27a/19, 

27b/10, 28a/06, 28b/10, 28b/16, 

28b/17, 29a/10, 29a/12, 29b/02, 

29b/09, 29b/13, 29b/23, 31b/04, 

33a/09, 33a/15, 36a/08, 36b/01, 

36b/15, 37a/20, 38a/07, 38b/20, 

39a/03, 39a/08, 39a/09, 39a/12, 

39a/15, 39a/16, 40a/11, 40a/22, 

40b/11, 41b/04, 42a/17, 43b/15, 

44a/17, 51a/17, 51b/16, 52a/06, 

52a/08, 52a/09, 52b/02, 52b/05, 

52b/12, 52b/14, 53a/03, 54b/01, 

55a/02, 55a/02, 56b/17, 56b/18, 

57b/02, 57b/02, 58b/01, 64b/01, 

65a/01, 65a/02, 65a/02, 65b/01, 

66a/01 

 m. idüp 38b/13 

 m.+i meşrūĥ 3b/19, 5b/15, 6a/14, 

7b/08, 26b/08, 39b/22, 64a/02 

 m. olup 44a/02 

 m. olur 60b/02 

mįrāŝ: Ar. birine, ölen bir yakınından 

kalan mal mülk, para veya servet, 

kalıt, bırakıt, tereke 

 m.+dur 20b/11 

miŝl: Ar. benzer 

 m.+i 4b/15, 12a/01, 14b/02, 20b/13, 

22b/05, 24a/13, 39b/10, 55b/09 

mişvār: Ar. tarz, tavır 

 m.+ı 18b/05, 55b/12 

mįzān: Ar. terazi, ölçü aleti, tartı; ölçek 

 m. 50b/12 

mora: Mora Adası 

 m. 29b/03 

mora aŧaları: Mora adaları 

 m.+nda 8b/08 

mora aŧası: Mora Adası 

 m. 30a/01 

mosķov: Moskova 

 m. 1b/11, 5a/02, 11a/17, 14a/19, 

14b/15, 17b/21, 23b/13, 27b/06 

mosķov seferi: Moskova Seferi  

 m.+nde 8b/01 

moton ķalǾası: Moton Kalesi, 

Akdeniz’de bir adanın kalesi  

 m. 8b/09 

 m.+na 30a/10 

muǾādil: Ar. müsavi, denk 

 m. 5b/12, 7a/05, 16b/17, 25a/13, 

40a/18, 41b/12 

muǾāmele: Ar. muamele, davranış, 

işlem 

 m. 38b/04 

 m. eyleye 31a/20, 41b/15 

 m. idüp 31b/01 

muǾammer: Ar. yaşayan, yaşamış 

 m. eyleye 11b/13 

muǾāreke: Ar. savaş 

 zenta m.+sinden 32b/02 

muǾažžam: Ar. kocaman, ulu, azametli 

 m. 11a/21 

mūcib: Ar. icap eden, gereken; sebep 
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 m.+ince 30b/16 

muġāyir: Ar. aykırı, başka türlü 

 m. 24a/20 

muĥabbet: Ar. sevgi 

 m.+leri 11b/18 

muĥāfaža: Ar. koruma 

 m. eyleye 40a/10 

 m. ide 21a/22 

 m. idüp 21a/21 

muĥāfıž: Ar. koruyucu 

 m. 8b/13 

 m.+ı 30a/23 

 m.+ına 30b/07 

 m. idi 16a/01 

muĥāfıž paşa: Muhafız Paşa; Osmanlı 

paşası, (Hanya muhafızı Vezir 

Mehmet Paşa olabilir) 

 m. 30b/15 

muĥammed aġa: Osmanlı ordusunda 

humbaracıbaşı 

 m. 5b/13, 28b/13 

muĥammed: Hz. Muhammet 

 m.+in 37b/05 

muĥammed paşa: Muhafız Paşa; 

Osmanlı paşası, (Hanya muhafızı 

Vezir Mehmet Paşa olabilir) 

 m.+ya 8b/19 

 muĥāfıž m. 8b/13, 30a/23  

muĥammed paşa: Şam beylerbeyliği 

yapmış olan Osmanlı paşası  

m. 11b/10 

muĥammedü’l-muśŧafā: Hz. Muhammet 

 m. 2a/02, 2b/08, 20b/15, 27b/16, 

31a/21, 37a/23, 40b/20, 53a/16 

muĥannet: Ar. ihanet eden, hain 

 m. 24a/10, 41a/19 

 m.+lerden 38b/05 

muĥāśara: Ar. kuşatma, etrafını çevirme 

 m. çeke 12b/02  

 m. eyledi 3b/05 

 m. eyledükde 3b/01, 4b/04, 8b/14, 

23a/05, 28b/02, 53a/10 

 m. eylemek 7b/01, 21a/03, 22b/09 

 m. idüp 8b/18, 30b/01, 32a/15, 

37b/11, 39b/20, 58a/01 

 m. olduķda 16b/21, 53a/07 

 m. olınan 4a/06 

 m.+da bulunup 15a/14 

 m.+dan 19a/22, 56a/23 

 m.+larında 8a/19 

 m.+nuñ 53a/14 

 m.+sında 28a/09, 61a/02 

 m.+sıñda 5a/12 

muĥtāç: Ar. ihtiyacı olan 

 m.+dur 27b/21, 28a/01, 39b/05 

 m. olınmadı 14a/23 

muħtaśar: Ar. kısaltılmış, kısa 

 m. 33b/03, 39a/01 

muķābele: Ar. karşılık verme, karşı 

gelme, karşılama 

 m.+sinde 44a/09 

muķābil: Ar. karşı karşıya gelen, 

karşılık 

 m. 10b/18 
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muķaddem: Ar. önde olan; önceki; 

değerli 

 m. 24b/21, 30a/15 

muķaddemā: Ar. eskiden, önceden 

 m. 21a/23, 22b/21, 50b/15 

muķāvemet: Ar. karşı koyma, direnme 

 m. 3a/07 

 m. eylemeyüp 30b/12 

 m. idemeyüp 31a/02 

 m. idüp 23a/02 

 m.+e 30a/12, 30a/16 

muķteżā: Ar. lazım gelmiş; kanun 

icabına göre yazılan yazı, 

derkenar 

 m.+sınca 20b/11 

murād: Ar. istek, dilek; maksat 

 m. 2b/11, 3a/11, 5b/03, 7b/01, 

16a/03, 16b/09, 17a/01, 19b/06, 

53b/01, 53b/03, 56b/07, 62a/03, 

62a/03 

 m. eyledi 51b/18 

 m. eyledügi 18a/21, 40a/04, 53a/11 

 m. eyledükde 56b/11 

 m. iderler ise 43b/10 

 m. iderseñ 18b/11 

 m. idinmedi 14a/14, 14a/16 

 m. olınduġı 5a/13, 8a/04, 13b/03, 

19a/11, 21a/03, 39b/21, 41b/03, 

53b/02 

 m.+ı 25a/06 

 m.+ına irecekdür 44b/01 

 m.+ları 20b/06, 41a/07, 42a/12 

 m.+um 56a/14, 56a/14 

 m.+uñ 55b/14 

 m.-ı allāh degül imiş 31a/12 

 m.-ı allāh degülmiş 9a/06 

 m.-ı Ǿaliyyesi degül 31a/11 

 m.-ı şerįfleri 10a/16 

murād aġa: Murat Ağa; Osmanlı’da 

humbaracıbaşı 

 m. 26b/07 

muślı aġa: Muslu Ağa; Osmanlı’da 

humbaracıbaşı 

 m. 26b/01, 26b/02, 26b/04, 26b/06 

muśŧafā paşa: Mustafa Paşa 

 m. 11b/04 

muśŧafā paşa: Mustafa Paşa;Osmanlı’da 

vezir 

 vezįr m.+ya 28b/14 

muǾtād: Ar. alışılmış 

 m. 1b/10 

 m.-ı ķadįmesidür 40b/16 

mutaśarrıf: Ar. kendinde kullanma hakkı 

ve salahiyeti bulunan 

 m.+ım 10a/13 

muǾterif: Ar. itiraf eden, kendi kusur ve 

kabahatini gizlemeyerek söyleyen, 

anlatan 

 m. olan 31a/15 

muŧŧaliǾ: Ar. öğrenmiş, haber almış, 

haberli 

 m. 29a/16, 29a/18 

muttaśıl: Ar. ulaşan, kavuşan 

 m. 38a/14, 38b/02, 41b/03 
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muvāfıķ: Ar. Ar. uygun, yerinde 

 m. 9a/14, 11b/16, 23b/11 

 m. eyle 37b/07 

 m. eyleye 20b/15, 37a/22, 53a/16 

 m. eyleyüp 2a/01, 2b/08, 3a/20 

mužaffer: Ar. zafer, üstünlük kazanmış 

 m. eyle 40b/20 

 m. eyleye 2a/04, 11a/13, 31b/01 

 m. eyleyüp 2b/01 

 m. olınmaķ 1b/04, 2a/08, 10a/01 

 m. olup 30a/03 

 m. olur 2b/06, 13a/22 

 m.+dür 10a/08, 11b/15 

mübārek: Ar. bereketli, feyizli 

 m. 12b/16 

 sene-i m.+de 12b/06, 14a/18, 19b/17, 

24a/06, 27b/07, 29b/01, 42a/16 

mübāşeret: Ar. bir işe başlama, girişme 

 m. eyledi 3b/13, 23a/11 

 m. eyledükde 19a/23, 56b/01 

 m. eylemişler 27a/19 

 m. eyleye 10b/19, 21a/22, 38b/07 

 m. eyleyeler 8a/10  

 m. eyleyüp 8a/09 

 m. iderler 3a/07, 33b/01, 40b/08 

 m. olına 40b/15 

 m. olındı 31a/10 

 m. olınduķda 8a/01, 36a/09, 41a/04 

 m. olınup 2a/21 

 m. olınursa 10a/06 

 m. olınur ise 2b/05 

müdebbįr: Ar. tedbir alan, tedbirli,   

 m. 15a/17 

 m.-i cihād 22b/07 

 m.+ler 22a/13 

müfįd: Ar. ifade eden, anlatan; faydalı 

 m. 39a/01 

mühimmāt: Ar. harb malzemesi 

 m. 18a/09, 38a/22, 38a/23, 39a/09, 

40a/15, 40a/16, 41b/04, 53a/03 

 m.+lar 29b/13, 39a/10 

 m.+ları 6a/08, 15b/10, 18a/04, 

41b/18, 50b/08, 56a/19 

 m.+larıdur 5b/17 

 m.+ların 6a/12, 8b/05, 13a/03, 

15b/03 

 m.+larındandur 13a/06 

 m.+laruñ 13a/18 

mühlik: Ar. helak eden, öldüren 

 m. 20a/03 

mükedder: Ar. bulanık 

 m.+dür 10a/13 

mükerrer: Ar. tekrarlanmış 

 m. 21a/13 

mülāĥaža: Ar. iyice düşünme; düşünce 

 m. 21b/05 

 m. eyledügim 30a/04 

 m. eyledüm 9b/09, 25b/02, 29b/23 

 m. iderdüm 29b/10, 29b/15 

 m.+m 2a/12 

 m.+yı ġarįbiyye 29a/17 

mümkin: Ar. mümkün 

 m. degül 7a/09, 12a/07, 17a/18 

 m. degüldür 25b/02, 29b/17, 31b/09 
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 m.+dür 39b/07 

 m.+i 26a/05 

münāsib: Ar. yerinde; yakışır 

 m. 39a/20 

 m. ise 25b/02 

 m. olan 32a/15 

 m. olanlardan 42a/04, 43b/02 

münhezim: Ar. hezimete uğrayan, 

bozguna uğrayan, uğramıs, 

bozgun 

 m. 16b/08, 16b/14, 22a/03 

 m. olınması 2b/21 

 m. olmasına 57b/02 

 m. olmazdı 24b/11 

 m. olmışdur 20b/01 

 m. olup 3b/17, 23a/16, 58b/06 

 m. olur 36b/01 

münhezimlik: Ar.+T. bozgunluk 

 m. 24b/08 

mürācaǾat: Ar. yardım istemeler; 

danışmalar  

 m. etmezler 63b/01 

mürūr: Ar. geçme, sona erme; geçiş 

 m.-ı Ǿubūrı 8b/02 

 m.-ı Ǿubūrı-çün 12b/13 

 m.-ı Ǿubūrında 29b/18 

 m.-ı Ǿubūrları 9a/01 

müselmān: Ar. müslüman 

 m. 15a/09, 17b/22, 24a/03 

 m.+lar 15a/07, 15a/12 

müslimįn: Ar. müslümanlar 

 ĥuccāc-ı m.+ 11b/06 

müstaĥkem: Ar. istihkamlı, 

sağlamlaştırılmış, sağlam 

 m. 24a/13, 39b/10 

müşābih: Ar. benzeyen, benzer 

 m. 24b/12 

müŧālaǾa: Ar. tetkik, düşünce 

 m. 2a/13, 10a/03, 20a/16, 20b/18, 

22a/18 

mütecāviz: Ar. geçen; fazla, çok 

 m. 3b/16, 6b/12, 27a/03, 27a/04, 

48b/01 

müteĥayyįr: Ar. hayrette kalan, şaşmış 

 m. ķalup 56a/11 

müyesser: Ar. kolay gelen, kolaylıkla 

olan 

 m. olmışdur 9b/05, 12b/10, 30b/18 

 m. oldı 5b/06, 28b/05, 30b/14, 

56a/21 

 m. olup 19a/07, 30a/06, 44a/14 

 m. olur 3a/21, 9a/07, 37b/20, 44a/18, 

44b/02 

müźākere: Ar. bir iş hakkında konuşma, 

danışma 

 m. eylese 2a/13 

 m. iderse 20b/18 

 m. idüp 22a/18 

 m. olınup 20a/17 

 

N 

 

nādir: Ar. setrek, az 

 n. ķaldı 12a/15, 65b/01 
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 n.+dür 6a/04, 15a/04, 28b/23, 63b/01 

nā-ehl: Far.+Ar. ehil olmayan, ehliyetsiz 

 n. 12b/04 

nāǿil: Ar. erişen, kavuşan, muradına 

eren 

 n. 33a/07 

 n. olur 21b/18, 22b/02 

nām: Ar. isim, ad 

 n. çıķar 18b/12 

 n.+ın çıķarup 55b/16 

 n.+ında 18b/06, 24b/03, 55b/09, 

55b/21 

 n.+la 55b/16 

naśb: Ar. tayin olmak, atanmak 

 n. 5a/14 

 n. olınup 24b/03 

naśįĥat: Ar. öğüt 

 n. 15a/13, 16b/11 

 n.+dür 58a/01 

 n.+lar 9a/16 

nažar: Ar. bakma; göz değme 

 n. 20a/16 

 n. buyurup 22a/17, 39a/13 

 n. ide 44a/01 

 n. olduķda 18b/08, 20a/13 

 n. olınduķda 4a/04, 6b/13, 6b/19, 

7a/01, 8a/15, 15b/12, 16a/10, 

18a/18, 19a/16, 19a/20, 20a/01, 

39a/10, 40b/03 

 n. olınmaya 22b/03 

nāžır: Ar. bakan, gözeten 

 n. ola 48a/01, 48a/01 

ne: ne 

 n. 2/17, 2b/15, 3a/01, 3a/01, 4a/07, 

4b/01, 4b/03, 4b/05, 4b/10, 5a/09, 

6b/19, 7a/02, 7a/05, 7a/11, 7a/13, 

7b/15, 8a/13, 9a/01, 9b/10, 

10b/16, 11a/05, 11a/05, 11b/13, 

12a/03, 12a/05, 12a/11, 12a/14, 

12b/06, 13b/04, 13b/11, 13b/14, 

14a/09, 15a/21, 15b/03, 15b/15, 

15b/19, 16a/10, 16b/15, 17b/14, 

17b/18, 18a/09, 18a/10, 19a/19, 

19b/15, 20a/21, 20b/02, 20b/07, 

20b/20, 21a/04, 21a/08, 22a/01, 

22a/08, 22a/09, 22a/11, 25a/01, 

26b/17, 26b/19, 27a/06, 27b/10, 

28a/06, 29a/10, 29a/12, 29b/13, 

31b/04, 31b/13, 31b/21, 33a/09, 

33a/15, 36a/08, 36a/13, 36a/21, 

38b/05, 39a/03, 39a/08, 39a/09, 

39a/10, 39a/12, 39a/15, 39a/16, 

40a/11, 40a/19, 40a/22, 40b/11, 

41b/04, 41b/12, 41b/21, 42a/14, 

43b/12, 44a/02, 44a/10, 50b/08, 

51a/05, 51a/17, 51a/18, 51a/19, 

51b/01, 51b/05, 51b/06, 51b/06, 

51b/07, 51b/07, 51b/16, 52a/06, 

52a/08, 52a/09, 52a/14, 52a/16, 

52b/02, 52b/05, 52b/05, 52b/12, 

52b/16, 52b/21, 53a/03, 54b/01, 

55a/02, 56a/01, 56a/18, 56b/02, 

56b/04, 56b/04, 56b/17, 57b/02, 

59a/01, 59a/02, 59a/02, 59a/03, 
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59b/02, 59b/02, 60a/01, 62a/03, 

63a/01, 65a/02, 65b/01 

 n. ise 26a/05 

nedür: nedir 

 n. 18a/18, 23a/08 

nefer: Ar. asker 

 n. 5b/07, 28b/07, 30b/17 

nemçe: Avusturya, Avusturyalı 

 n. 16a/18, 24a/09, 32b/01 

 n. Ǿaskerinüñ 32b/13, 41a/18 

 n. kāfirleri 1b/09, 4a/21, 27b/03, 

58a/01 

 n. kāfirlerinüñ 16a/02, 32a/21 

 n. küffārınuñ 51b/17 

nemnāk: Far. nemli, yaş 

 n. 65a/02 

nerd-bān: Far. merdiven 

 n. 6b/15, 7a/03, 18a/21, 18a/22, 

49a/04, 49a/04, 49a/04, 55b/19 

 n.+dur 54b/03, 55b/01 

 n.+ı 19a/09, 27a/18, 27a/18, 49a/04, 

49a/04, 53b/05, 53b/08, 53b/09, 

53b/10, 55b/19 

 n.+lar 27a/16, 56a/20 

 n.+ları 18b/14, 19a/03, 27a/14, 

53a/19, 53b/04, 54b/01, 55b/18 

 n.+laruñ 19a/17 

 n.+uñ 19a/14 

nerede: nerede 

 n. 17b/20 

nesneci: şey, küçük şey 

 n.+ye 20a/16 

nevǾ: Ar. çeşit, cins 

 n. 2b/11, 14b/13, 56b/20 

nıśf: Ar. yarım, yarı 

 n.+ıñda 23a/22 

niçe: nice; nasıl; birçok; ne zaman; 

hangi 

 n. 4a/03, 5a/16, 5b/21, 6a/13, 9a/16, 

10a/01, 10b/08, 10b/10, 10b/14, 

12b/02, 12b/07, 12b/21, 12b/22, 

12b/22, 13a/01, 15a/22, 15a/22, 

15b/01, 15b/09, 15b/10, 18a/11, 

21b/13, 22a/13, 22a/16, 22a/19, 

22b/16, 25a/22, 25b/10, 25b/22, 

26a/08, 28a/17, 32a/10, 33a/03, 

33a/04, 39a/04, 39a/05, 44a/21, 

50b/03, 50b/03, 50b/04, 50b/06, 

51a/13, 53a/20 

 n.+leri 44b/01 

 n. niçe 1b/05, 2a/17, 3a/21, 5b/04, 

9a/14, 9b/16, 11b/22, 12b/01, 

12b/20, 18a/03, 18b/13, 20a/17, 

20b/12, 20b/19, 22a/11, 26b/10, 

29a/03, 29b/19, 30a/01, 31a/17, 

33a/02 

 n.+si 17a/15 

niçün: niçin, neden, niye 

 n. 15a/07, 21b/11 

nişān: Far. nişan, iz; işaret 

 n. urır mısın 12a/17 

 n. urmaġıla 12a/17, 12a/18 

 n. yerine 59a/03 

 n.+ın görüp 16b/04 
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 n.+ını görilmekle 32b/17 

niyāz: Far. yalvarma, yakarma; dua 

 n.+ımuz 1b/13, 31a/19 

nižām: Ar. süre; düzen, usul  

 n. virilen 6a/10 

 n.-ı ħumbaraciyān 28a/04 

 n. virdirür 26b/16 

 n. virüp 30b/18 

nuśret: Ar. Tanrı’nın yardımı; üstünlük 

 n. 8a/01, 44a/14 

 n. virdüm 44a/21 

 n. virüp 27b/14 

nūş: Far. içen 

 n. idüp 44b/01 

 

O 

 

o: o (zamir); o (işaret sıfatı) 

 o. 17b/19, 26a/09, 32a/07 

 o. ecelden 42a/22, 43b/20 

oba: bölmeli büyük göçebe çadırı; 

büyük çadır 

 o. 34b/06, 34b/06, 35a/04, 35a/04 

ocaķ(ġ): ocak, yeniçeri teşkilatını 

oluşturan odalardan her biri  

 o. 17a/04 

 o.+dan 42a/02, 42a/04, 43b/02 

 o.+larda 39b/07 

 o.-ı mezbūrı 26b/15, 28a/04 

 o.-ı mezbūrın 6a/10 

 o.-ı mezbūruñ 29a/10 

 yeniçeri o.+larına 24b/04 

oġ(ı)l: erkek evlat 

 o.+ı 16b/02, 32b/16 

 o.+u 58a/01 

oġuz: saf ve babacan 

 o. idi 25a/09 

oħrį: Ohri, Makedonya şehri 

 o.+de 5a/15 

ohrį sancaġı: Osmanlı’nın Rumeli 

Eyaleti’ne bağlı sancak  

 o.+nda 28a/16 

oķud-: okutmak, okuma işini yaptırmak  

 o.-up 10a/03 

ol: o, öbür, diğer 

 o. 2a/01, 2b/08, 3a/15, 3b/07, 3b/12, 

4a/03, 4a/07, 4a/20, 5a/07, 5a/21, 

5b/06, 5b/09, 5b/15, 6a/18, 7b/13, 

12b/11, 12b/16, 13a/17, 14a/16, 

15a/09, 15a/12, 15a/18, 16a/21, 

16b/01, 18b/13, 18b/18, 18b/21, 

19a/01, 20b/08, 22a/01, 23b/02, 

23b/14, 23b/21, 24a/02, 24a/02, 

24a/07, 25a/07, 25a/09, 25a/09, 

25a/19, 25b/14, 25b/22, 26a/19, 

26b/10, 27a/19, 27b/06, 27b/18, 

28b/06, 29a/13, 29b/08, 29b/17, 

30a/18, 30b/07, 30b/13, 32a/19, 

32b/07, 32b/15, 32b/18, 32b/20, 

36a/13, 36a/19, 38b/05, 38b/18, 

39a/09, 40a/09, 40b/17, 40b/18, 

41a/10, 51a/02, 51a/03, 52a/06, 

52a/13, 52b/07, 52b/14, 52b/14, 

53a/19, 55b/09, 55b/18, 56a/06, 
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56a/16, 56b/11, 58a/01, 58b/06, 

63a/01 

ol-: bulunmak, kalmak, ikamet etmek, 

eğlenmek; yaratılmak, vücut 

bulmak, meydana gelmek 

 aħşām o.-masa 31a/04 

 āsān o.-a 4a/08, 12a/06, 20b/02, 

22a/09 

 āsān o.-ur 4a/03, 4a/09, 23b/03, 

36b/10, 52b/19  

 bāǾiŝ o.-ur 41a/11 

 baş o.-anları 18b/21, 56a/10 

 böyle o.-maz ise 53b/13 

 cemǾ o.-up 56a/11 

 emįn o.-a 2b/18 

 emįn o.-duķdan 42a/20 

 emįn o.-maķ 33b/07 

 emįn o.-up 33a/11 

 emįn o.-ur 3a/05 

 emįn o.-urlar 18b/19 

 esįr o.-dı 58a/01 

 esįr o.-uruz 15a/07 

 fetĥ o.-ınca 25a/08 

 fetĥ o.-ur 25a/23 

 ġāfil o.-mayalar 37a/03, 37a/06, 

53b/14, 55a/02, 64b/01 

 ġāfil o.-mayasın 25a/02, 38b/16, 

51a/08, 52b/10, 53a/01 

 ħālį o.-mayasın 13b/10 

 ĥāǿil o.-maz 51b/11 

 ħarc o.-dı 7b/06 

 ĥāśıl o.-maġıla 19a/05 

 ĥāśıl o.-up 41a/21 

 ĥāśıl o.-ur 7b/04, 8a/08, 29b/19, 

37a/06, 38a/07, 39b/04 

 ĥavān o.-ur 32a/19 

 ĥāžır o.-a 27a/03  

 helāk o.-alar 27b/15 

 helāk o.-dı 7b/06, 58b/08 

 helāk o.-dılar 17a/15, 24a/02  

 helāk o.-ur 53b/14  

 ĥıfž o.-a 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01 

 ĥiśśedār o.-acaķ 3a/22 

 ħumbaracı o.-anlar 12b/01 

 ħumbaracı o.-anlara 15a/13, 50b/11 

 ħumbaracı o.-anlardan 19b/19 

 ħumbaracıbaşı o.-maġa 28a/21 

 icrā o.-a 26b/18 

 icrā o.-mışdur 56b/22 

 icrā o.-ur 6a/18 

 iĥsān o.-maķ 41b/15 

 ķādir o.-duġım 3a/18, 11b/20 

 ķādir o.-duķca 10b/05 

 ķādir o.-mayacaġın 30a/17 

 ķarįb o.-masına 41b/20 

 ķarįb o.-masında 40a/13 

 ķıtāl o.-up 13a/01, 50b/06 

 lāzım o.-ur 53a/03  

 lüzūmı o.-anları 29b/07 

 lüzūmı o.-up 2a/18 
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 manžūr-ı Ǿālįleri o.-duķda 3a/03, 

6a/08, 17b/16, 20b/03, 39a/14  

 meǾyūs o.-duķda 5a/03 

 meǿyūs o.-maķ 23b/12 

 metrįs o.-up 3b/13 

 minvāl o.-up 44a/02 

 minvāl o.-ur 60b/02 

 muĥāśara o.-duķda 53a/07 

 mužaffer o.-up 30a/03 

 mužaffer o.-ur 13a/22 

 mužaffer o.-ur 2b/06 

 münāsib o.-anlardan 42a/04, 43b/02 

 münhezim o.-masına 57b/02  

 münhezim o.-mazdı 24b/11  

 münhezim o.-mışdur 20b/01  

 münhezim o.-up 3b/17, 23a/16, 

58b/06 

 münhezim o.-ur 36b/01 

 müyesser o.-dı 5b/06, 28b/05, 

30b/14, 56a/21 

 müyesser o.-up 19a/07, 30a/06, 

44a/14 

 müyesser o.-ur 3a/21, 9a/07, 37b/20, 

44a/18, 44b/02 

 nāǿil o.-ur 21b/18, 22b/02 

 ne vechile o.-ur 51a/19 

 o.-a 15a/17, 22a/10, 27a/04, 27a/05, 

36a/12, 36b/13, 37a/13, 37a/16, 

38a/19, 38b/02, 38b/02, 38b/09, 

39a/21, 40a/16, 40a/18, 40a/23, 

41b/07, 41b/09, 41b/18, 51a/03 

 o.-acaġın 14a/09 

 o.-acaķ 31b/16 

 o.-alar 2b/16, 12a/04, 33a/13, 40b/02 

 o.-an 2a/02, 2a/17, 2b/01, 4a/09, 

5a/03, 5a/10, 5b/17, 7a/16, 7b/19, 

8a/11, 8b/13, 11a/14, 11b/22, 

12b/11, 12b/13, 12b/19, 12b/21, 

13a/17, 14b/18, 15a/01, 16b/01, 

17b/12, 18a/16, 18b/17, 18b/22, 

19a/07, 19b/05, 19b/13, 21b/15, 

25b/04, 25b/16, 26a/20, 26a/21, 

26b/02, 26b/03, 26b/05, 26b/07, 

27b/09, 27b/12, 29b/05, 30a/23, 

30b/03, 31a/09, 31a/19, 31a/15, 

32a/01, 32a/15, 32b/11, 32b/15, 

33a/01, 33a/06, 36a/11, 36a/17, 

36a/20, 36b/13, 37a/14, 37a/18, 

38a/23, 39a/12, 40a/12, 40a/16, 

41b/09, 48a/01, 48a/01, 48b/01, 

48b/02, 49a/04, 50b/12, 52a/17, 

52a/22, 53a/23, 53b/06, 55b/19, 

56a/09, 56a/12, 56a/17, 56a/18, 

56b/13, 58a/01, 58b/01, 59a/03, 

59b/04, 60b/01, 61b/03, 61b/03, 

62b/01, 63a/01, 63b/01, 64a/03, 

66a/01 

 o.-anlaruñ 33a/02 

 o.-aydı 24b/08, 26b/13 

 o.-dı 4a/20, 11a/18, 11b/08, 12b/10, 

17b/22, 20a/07, 25b/22, 26a/01, 

26b/11 

 o.-dılar 23b/12, 30a/10, 32b/09 



439 

 

 o.-duġı 5b/01, 10a/05, 20a/07, 

20a/12, 26a/11 

 o.-duġımda 3a/17 

 o.-duġımdan 29a/18 

 o.-duġın 5a/09, 5a/20, 6a/15, 8a/13, 

9a/01, 16b/15, 28a/06, 29a/10, 

29a/13, 31b/04, 57b/02, 59a/03, 

59b/03 

 o.-duġından 3b/10, 11b/18, 37b/13 

 o.-duġını 55b/22 

 o.-duġum 9b/19, 11a/03 

 o.-duġumdan 9b/16 

 o.-duķca 29a/08, 61a/02 

 o.-duķda 3a/20, 3b/12, 6a/11, 6a/18, 

10a/17, 12a/03, 15b/13, 17a/17, 

18b/08, 20a/13, 20b/06, 26b/15, 

27b/09, 30a/05, 40b/13, 44a/11 

 o.-duķdan 36b/05, 37a/15, 43b/18 

 o.-duķları 9b/15 

 o.-dum 11a/01, 29a/16 

 o.-ıçaķ 28b/16, 28b/18, 38b/10 

 o.-ına 21a/12, 26a/03 

 o.-ınca 12b/04, 44b/05 

 o.-ınça 41a/10 

 o.-madı 24b/14 

 o.-maġıla 14b/13 

 o.-maġıla 5b/14, 14a/07, 18a/02, 

18b/05, 18b/07, 25a/08, 28b/14, 

55b/12, 58b/04 

 o.-maġın 24b/01 

 o.-maķ 2a/11, 4a/06, 10a/02, 19a/11, 

20b/11, 31a/12, 38b/03, 60a/01, 

61a/01 

 o.-maķdan 5b/02, 62a/03 

 o.-malı 42a/11, 43b/09 

 o.-maludur 26a/12 

 o.-mamalıdur 36b/20, 37a/10 

 o.-masa 24b/16 

 o.-ması 11b/14, 32a/08, 39a/23 

 o.-masına 16b/08, 16b/14, 22a/03 

 o.-masun 56a/04 

 o.-maya 12a/02, 38b/22, 39b/05 

 o.-mayınan 25b/05 

 o.-mayup 14b/11, 14b/16, 30a/12, 

33a/12, 40b/01, 40b/12 

 o.-maz 12a/18, 12a/18, 17b/13, 

58b/12, 65a/02 

 o.-mışdur 9b/05, 15a/03, 20b/01, 

29a/21, 29b/03, 33a/15, 56a/14, 

62b/01 

 o.-sa 7a/08, 7a/09, 7a/12, 17a/18, 

51a/02, 52a/12 

 o.-sun 4a/19, 5b/02, 5b/05, 10b/17, 

22a/02, 28b/03, 36b/05, 52a/14, 

52a/17 

 o.-up 5b/01, 12b/02, 14b/19, 15b/01, 

16a/14, 16a/16, 16a/23, 17a/02, 

17a/14, 18b/15, 19a/08, 27b/14, 

28a/13, 29a/06, 29b/09, 30a/07, 

30b/18, 32b/08, 38b/11, 39b/02, 

44a/09, 55b/03, 58a/01 
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 o.-ur 7a/02, 12a/15, 15a/21, 15b/20, 

16a/09, 16a/11, 17b/19, 18a/09, 

18a/14, 22a/05, 22a/05, 22a/11, 

26a/04, 26a/05, 28a/12, 33a/07, 

51b/02, 51b/05, 51b/07, 52a/08, 

52a/09, 54b/01, 65a/01, 65a/02, 

66a/01  

 o.-ur ise 42a/12 

 o.-urdı 31a/05 

 o.-ursa 10b/16, 17b/15, 22a/02, 

36b/05, 44a/16, 52a/14, 52a/16 

 peydā o.-up 18b/06  

 pįr o.-mışumdur 22a/16 

 rāĥat o.-up 3a/06, 40b/06 

 sal o.-mış idi 31a/05 

 sālik o.-up 3a/12 

 sebeb o.-acaķ 41a/02 

 sebeb o.-anda 16b/08 

 sebeb o.-ursın 16b/15, 52b/09, 

57b/02  

 sedd o.-up 17b/13 

 şehįd o.-up 24b/02, 53a/23 

 taĥśįl o.-ur 22a/21 

 taśvįr o.-anlar 6a/12 

 taśvįr o.-anlaruñ 9a/11,  

 taśvįr o.-ınduġı 3b/20 

 taśvįr o.-up 36a/03 

 ŧāleb o.-an 13a/20, 15b/04, 15b/08, 

18a/12, 50b/09 

 vāķiǾ o.-duġı 25b/17, 53a/02 

 vāķiǾ o.-madı 41a/17 

 vāķiǾ o.-mış 21b/06 

 vāķiǾ o.-mışdur 3a/14, 13b/08, 

21a/16, 40a/07 

 vākiǾ o.-up 13b/19, 14b/03 

 vāķiǾ o.-ur 41a/12, 41b/01 

 vāķiǾ o.-ur ise 41b/21 

 ziyāde o.-ursa 25a/01, 27a/06 

olın-: olınmak  

 Ǿāciz o.-dı 14a/06 

 beyān o.-dı 39a/01, 52b/06 

 beyān o.-mışdur 17b/05, 40b/11, 

54b/01 

 beyān o.-ur 8a/16, 31b/05 

 binā o.-duķda 56b/21 

 cemǾ o.-an 38a/23, 40a/15 

 dāħil o.-duķda 30a/08,  

 devįr o.-an 38b/21, 39a/21, 39b/01 

 devr o.-an 44b/03  

 devr o.-duġı 40a/20 

 devr o.-ur 40a/21 

 fermān o.-mışdum 9b/06  

 fermān o.-up 12b/15  

 fetĥ o.-dı 9b/07, 26b/10, 30a/07  

 fetĥ o.-duķdan 30a/01 

 fetĥ o.-masına 14a/16, 26a/03 

 fetĥ o.-masını 55b/07 

 fetĥ o.-up 30a/08 

 ġāfil o.-mamalıdur 10b/15 

 ġāfil o.-maya 33a/05, 44b/07, 65a/02 

 ġāfil o.-maz 10b/11 

 ġaflet o.-maya 2b/20, 4a/05, 7a/18, 

7b/07, 7b/14, 8a/15, 10b/22, 

13a/23, 21b/18, 41a/02, 49a/04, 
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57a/01, 57b/03, 58a/01, 58b/13, 

61a/02 

 ġazā o.-ursa 20b/08 

 ĥareket o.-dı 19b/18 

 ĥareket o.-duķda 44a/18 

 ĥareket o.-duķdan 22b/20 

 ĥareket o.-maķ 21a/04 

 ĥįle-i fāsideleri o.-maġıla 1b/08 

 ĥiśśedār o.-ur 10b/09 

 ĥükmi o.-ması 6a/09 

 įcād o.-dı 58b/01 

 įcād o.-duġı 28a/04 

 icrā o.-mış 21b/17 

 icrā o.-mış mıdur 14b/03 

 icrā o.-up 20b/07 

 icrā o.-ur 15b/14, 29a/14 

 icrā o.-ursa 9a/13 

 ihmāl o.-maya 3a/09 

 iĥtirāz o.-acaķ 10b/10, 10b/14, 

20a/19, 33a/04 

 iĥtirāz o.-duġı 21a/07 

 iĥtirāz o.-duġından 21a/13, 21a/16 

 iĥtirāz o.-up 10b/10 

 iĥtirāz o.-ur 40a/08 

 įrād o.-dı 26b/12 

 įrād o.-duġı 9b/02 

 įrād o.-mışdur 10b/08, 10b/14 

 istiħrāc o.-ur 20a/17 

 istiǾmāl o.-duķda 20b/07 

 istiǾmāl o.-up 15b/14  

 ķırāǿat o.-duķdan 56a/12 

 ķırāǿat o.-sun 56a/10 

 ķorķu o.-maz 22b/21 

 manžūr-ı Ǿālįleri o.-duķda 12a/23, 

21a/10, 33a/13, 41b/05 

 maǾlūm o.-ur 17b/17, 18a/18, 

19a/21, 20a/04, 40b/03 

 maǾlūm-ı saǾādet o.-a 10b/23 

 maǾlūm-ı saǾādet o.-ur 3a/03, 4a/05, 

6b/19, 12a/23, 13a/14, 15b/13, 

18b/09, 19a/16, 33a/14, 41b/06  

 maǾlūm-ı saǾādetleri o.-duķda 2a/19, 

10a/06, 29a/13, 32b/23 

 maǾlūm-ı saǾādetleri o.-ur 8a/15,  

 mekŝ o.-dı 18a/03 

 meǿyūs o.-sa 12a/07, 13b/19 

 meşveret o.-acaķ 9a/16 

 meşveret o.-maķ 2a/18, 9a/10 

 meşveret o.-up 32b/22 

 muĥāśara o.-an 4a/06 

 muĥāśara o.-duķda 16b/21 

 muĥtāç o.-madı 14a/23 

 murād o.-an 53b/03 

 murād o.-duġı 5a/13, 7b/01, 8a/04, 

13b/03, 19a/11, 21a/03, 39b/21, 

41b/03, 53b/02 

 mužaffer o.-maķ 1b/04, 2a/08, 

10a/01 

 mübāşeret o.-a 40b/15 

 mübāşeret o.-dı 31a/10 

 mübāşeret o.-duķda 8a/01, 36a/09, 

41a/04 

 mübāşeret o.-up 2a/21 

 mübāşeret o.-ur ise 2b/05 
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 mübāşeret o.-ursa 10a/06  

 münhezim o.-ması 2b/21 

 münhezimlik o.-mazdı 24b/09 

 müźākere o.-up 20a/17 

 naśb o.-up 24b/03 

 nažar o.-duķda 4a/04, 6b/13, 6b/19, 

7a/01, 8a/15, 15b/12, 16a/10, 

18a/18, 19a/16, 19a/20, 20a/01, 

39a/10, 40b/03 

 nažar o.-maya 22b/03  

 o.-mamışdur 21b/03  

 peydā o.-dı 52b/02 

 raġbet o.-up 2b/05, 9a/12 

 rāĥat o.-up 33a/21 

 revāne o.-duķda 29b/03 

 riǾāyet o.-ur ise 42a/14, 43b/12 

 riǾāyet o.-urdı 63a/01 

 śadā o.-maya 39a/19  

 sāliyāne o.-an 41b/11 

 saǾy o.-a 24b/22 

 saǾy o.-ur ise 4b/02 

 sebķat o.-mamışdur 22b/06 

 suǾāl o.-duķda 6a/17  

 suǿāl o.-ur ise 4b/16, 21b/04, 21b/08 

 suǿāl o.-ursa 27a/13  

 taĥrįr o.-mışdur 6a/08 

 taĥrįr o.-up 1b/08 

 taĥśįl o.-dı 18a/05 

 taĥśįl o.-duķdan 21a/11 

 taĥśįl o.-ur 39a/11, 39a/14 

 taǾbįr o.-mak 17b/05 

 taǾbįr o.-maz 3b/09, 23a/10 

 taǾbįr o.-ur 20a/03,  

 taǾrįf o.-up 55b/11 

 taǾyįn o.-mışdum 11b/03, 11b/12, 

12b/15 

 taǾyįn o.-mışdur 40a/10 

 taǾyįn o.-up 29b/08, 30b/20, 30b/23, 

52a/23 

 taśvįr o.-an 2a/10, 2a/16, 5b/18, 

20b/04, 27a/14, 28b/19, 29a/01 

 taśvįr o.-duġı 22a/22, 39b/22 

 taśvįr o.-masuñ 20b/12 

 taśvįr o.-mışdır 16a/09 

 taśvįr o.-mışdur 1b/06, 4b/05, 4b/11, 

6b/13, 7a/01, 7a/06, 8a/14, 

12a/22, 13a/13, 39a/06, 39a/10, 

39a/13 

 taśvįr o.-mışdur 39a/17 

 taśvįr o.-up 22b/04 

 tedārik o.-duķda 20a/16 

 tedārik o.-ması 3a/02 

 tedārik o.-mışdur 40a/09 

 tedārik o.-ursa 32a/10  

 tedbįr o.-ması 3a/01 

 tedbįr o.-mışdur 21a/17  

 tedbįr o.-ursa 37a/20 

 tekāsül o.-mış idi 12b/07 

 teǾemmül o.-urlar 20b/08 

 teslįm o.-duķdan 8b/11,  

 teveccüh o.-ursa 9b/10  

 yerinde o.-duġı 32b/21 

 yolında o.-duġı 2a/19 

 yürüyüş o.-duġı 27a/01 
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 źikr o.-an 20b/20, 26a/12, 41b/03 

 źikr o.-dı 21a/13, 26b/14 

 źikr o.-mışdur 22b/14 

olta: Rum. balık avlamada kullanılan, 

ucuna çengelli iğne takılı, 

çoğunlukla naylon tellerden veya 

at kuyruğu kılından yapılmış iplik 

 o. 64a/03 

on: on (sayı)  

 o. 3b/16, 6b/09, 6b/09, 6b/11, 9b/05, 

11b/01, 12b/11, 13a/11, 13a/11, 

14a/08, 16a/02, 16b/19, 16b/23, 

17b/10, 19b/13, 20a/09, 20a/09, 

20a/10, 20a/10, 23a/15, 29b/08, 

30b/17, 31b/12, 32b/04, 47b/01, 

50b/20, 51a/02, 51b/17, 51b/22, 

52a/18, 52b/01, 56b/15, 57b/03, 

62b/01, 63b/01, 64a/03 

onar: on sayının üleştirme sayı sıfatı 

 o. 17a/23, 17b/10, 62b/01 

orada: sözü edilen yerde 

 o. 31b/19 

ordı: ordu, askerin toplandığı, toplu 

olarak bulunduğu yer, ordugâh, 

karargâh, makar. krş. ordu 

 o. baśmaķ 3b/10 

 o.+da 3a/06, 3a/14, 13b/08, 36a/20, 

37a/02, 37a/05, 37a/07, 37a/11, 

40a/07, 41a/09, 41a/12, 41a/17 

 o.+nuñ 3a/13, 21a/14, 21a/15, 

22b/16, 39b/23 

 o.+sından 3b/12 

ordu: ordu, askerin toplandığı, toplu 

olarak bulunduğu yer, ordugâh, 

karargâh, makar. krş. ordı 

 o. 34b/02 

 o.+da 41a/07 

 o.+mı 3b/11, 23a/20, 42a/23, 43b/21 

 o.+nuñ 3b/08, 13b/07, 13b/09, 

36a/07, 36a/12, 37a/17, 40a/06 

 o.+sı 22b/08, 37b/20, 39a/03, 40a/22, 

42a/19, 43b/17 

 o.+sın 21a/21 

 o.+sını 42a/19, 43b/17 

 o.+sıñı 3b/07 

 o.+ya 38b/02, 41a/16, 41b/03 

 o.+yı 7b/20, 33a/09, 36a/05 

 o.+yı baśmaķ 4a/21, 7b/12 

 o.-yı hümāyūn 2b/17, 2b/21, 3a/04, 

7b/09, 7b/14, 10b/01, 13b/04, 

15b/16, 21a/07, 22a/09, 22b/13, 

33b/03, 36a/15, 36b/21, 37a/14, 

39b/22, 41b/02, 41b/19, 58b/03 

 o.-yı hümāyūna 21a/05 

 o.-yı hümāyūnda 37a/09, 37a/13 

 o.-yı hümāyūndan 10a/23 

 o.-yı hümāyūndur 10b/03, 10b/04 

 o.-yı hümāyūnı 1b/09, 3b/20, 10b/05, 

10b/17, 22b/15, 27b/04, 33b/05, 

36b/02, 37a/01, 40a/04, 40b/13, 

40b/14, 40b/16, 42a/21 

 o.-yı hümāyūnı baśmaķ 43b/19 

 o.-yı hümāyūnuñ 10b/13, 10b/20, 

21a/17, 36a/02, 36a/04, 40b/10 
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orman: orman, ağaçlarla örtülü geniş 

alan 

 o. 32b/14 

orta: ara, meydan  

 o. 40a/15 

 o.+sında 38b/01 

orŧa ķol: yeniçeri örgütünde bugünkü 

bölük dengi birliklerinin 

ortasında, merkezde olanı 

 o. 5b/16, 28b/16 

 o.+a 5a/18, 28a/20 

ortalıķ: etraf,yer, çevre 

 o. 16a/16, 39a/20 

 o.+da 16a/11 

Ǿoŝmān aġa: Osman Ağa; Osmanlı’da 

humbaracıbaşı olan ve yezer ile 

beraber bazı icatlarda bulunan ağa  

 o. 16a/04, 18a/14, 58b/01 

Ǿoŝmān efendi: Osman Efendi; 

Osmanlı’da defterdarlık yapmış 

kişi 

 defterdār o.+ye 8b/07 

oŧaġ: büyük ve süslü çadır krş. oŧaķ 

 o. 39a/11 

 o.+ı 40a/14 

 o.-ı hümāyūn 39a/07 

 ser-Ǿasker o.+ı 43a/17 

 serdār-ı ekrem o.+ı 35a/10 

oŧaķ: büyük ve süslü çadır krş. oŧaġ 

 o. 38b/01, 41b/14 

otlı: otu olan 

 o. 38b/12 

otluķ: kuru ot; otu bol yer 

 o. 38a/08 

otur-: oturmak  

 o.-a 24b/23, 38b/01 

 o.-urken 58a/01 

otuz: otuz (sayı)  

 o. 7a/17,  32b/04, 51a/22 

otuz biñ: otuz bin (sayı)  

 o. 23a/12 

otuz iki: otuz iki (sayı)  

 o. 4a/19  

 o.+nci 23b/18 

 

Ö  

 

ögren-: öğrenmek  

 ö.-miş 13b/06 

Ǿöm(ü)r: Ar. ömür, hayat 

 āhįr-i Ǿö.+ümüzde 11a/01 

 Ǿö. 12b/01, 15b/11, 30a/20 

 Ǿö.+ini 29b/01 

 Ǿö.+lerin 29a/05 

 Ǿö.-i devletlerine 11a/15 

 ŧūl-i Ǿö. 11b/13 

öñ: ön; önce, mukaddem, evvel; arka 

karşıtı 

 ö.+inde 26a/10, 30b/23 

 ö.+ine 24b/07 

 ö.+ünçe 27a/16, 27a/21, 49a/04, 

53b/05, 56a/20 

 ö.+ünde 15a/11, 52b/18 

 ö.+ünden 24a/01, 51a/11 



445 

 

 ö.+üne 16a/02, 17b/13, 44a/09, 

51b/11 

örül-: örülmek; örme işi yapılmak 

 ö.-üp 66b/02 

öyle: öyle, o şekilde  

 ö. 9b/09, 29b/10, 29b/22 

 ö.+dür 2a/12 

özį śuyı: Özi Nehri; Dinyeper de denilen 

Ukrayna’da bir nehir 

 ö. 25a/14 

Ǿöźr: Ar. özür; bahane 

 Ǿö. eyledi 14a/11 

 

P 

 

pāçavra: Far. paçavra, kirli bez 

 çengelli p. 66b/03, 66b/03, 66b/03 

 p. 5b/20, 29b/06, 38a/17, 53a/12, 

66b/04 

 p.+lar 40a/18 , 41b/09, 53a/08 

 p.+nuñ 51b/02 

paçarızlıķ: çaparızlık, güçlük, 

çapraşıklık 

 p. 58b/12 

pādişāh: Far. padişah, hükümdar 

 p.+ımuz 9b/03, 11a/14, 12b/09, 

29a/19, 29b/21 

 p.+ımuzı 11b/12 

 p.+ımuzuñ 11a/16, 56a/07 

 p.+um 18b/10 

 p.+uñ 6a/18, 28a/14, 29a/14 

 p.-ı Ǿālem-penāh 14a/21, 18b/03, 

28a/12, 55b/06, 55b/12 

 selef-i p.+lar 14b/02 

pādişāhį: Far. padişaha ait 

 devām-ı devlet-i p.ye 30b/20 

 ħiźmet-i p.+de 10a/10, 33a/01 

 p.+fermanı 11b/02  

 uġur-ı p. 9a/19 

 uġur-ı p.+dür 9b/10 

palanķa: Mac. ağaç ve toprakla 

yapılmış, hendekle çevrilmiş 

küçük hisar 

 lipova p.+ sı cenginde 25b/19 

pāre: Far. parça; sayı, bölük 

 p. 16a/02, 16b/23, 51b/23 

 p. idüp 15a/10 

 p.+ler 49a/04 

pārele-: Far+T. parçalamak 

 p.-yin 52a/20 

 p.-yüp 19b/06, 19b/14, 52b/01, 

56b/06, 56b/16 

pārelen-: Far.+T. parçalanmak 

 p.-dügi 19b/23, 20a/01, 64a/03 

 p.-memişdür 64a/01 

 p.-üp 64a/03 

 p.-ür 20a/12, 38b/15, 44b/07, 61b/03, 

62b/01, 63a/01 

parmaķlıķ: dik ve biraz aralıklı olarak 

yan yana dizilmiş tahta, demir vb. 

çubuklarla yapılmış bölme veya 

korkuluk 
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 p. 4b/06, 12a/08, 13b/20, 24b/04, 

37b/12, 44a/10 

 p.+lar 45b/02, 45b/02, 45b/02 

paşa: Osmanlı Devleti zamanında 

yüksek sivil memurlara ve 

albaydan üstün rütbede bulunan 

askerlere verilen unvan 

 p. 11b/04, 52a/23, 55b/21 

 p.+lar 10a/21 

 p.+ları 18b/20, 44a/04, 44a/05, 

56a/09 

pāzārcı: değişik günlerde kurulan 

pazarlarda mal satan kimse 

 p.+lardan 37a/12 

peder: Far. baba 

 p.+im 56a/06 

 p.+ime 55b/23 

 p.+imi 18b/09 

 p.+imüz 55b/11 

 p.+üm 6b/16, 18a/23, 18b/05, 

55b/02, 55b/08, 55b/14 

pek: sert, katı 

 p. 66a/02 

perākende: Far. dağınık, dağıtma 

 p. 10a/19 

pergār: Far. pergel 

 p.+dur 60a/02 

perįşān: Far. dağınık, karışık 

 p. 7b/15 

perįşānlıķ(ġ): Far.+T. dağınıklık, 

karışıklık 

 p. 3a/14, 13b/08, 40a/07, 41a/12, 

41a/17, 41b/01  

 p.+ı 21a/15 

pesendįde: Far. beğenilmiş, seçilmiş 

 p. idüp 39b/17 

peşrev: Far. binyüzcüler, yani yalnız bin 

yüz gezlik menzil atışlarına 

katılan kemankeşlerin kullandığı 

bir çeşit ok 

 p. 65a/02 

peydā: Far. meydanda, açıkta 

 p. 28b/20 

 p. eyledügimüzi 56b/14 

 p. eylemeleri 28b/04 

 p. eylemiş 1b/11, 27b/02, 27b/05, 

27b/07 

 p. eylemişler 24a/06 

 p. eylemişlerdür 24a/09, 50b/16 

 p. eylemişümdür 17b/08 

 p. iderler 6a/14 

 p. idüp 5b/04, 16a/05, 39b/10, 

39b/13, 51b/20, 56b/05 

 p. olındı 52b/02 

 p. olup 18b/06 

pįr: Far. yaşlı, ihtiyar 

 p. 9a/15, 11a/01, 22a/16 

piştov: Bulg. Osmanlı ordusunda bir 

süre kullanılan, paçavrayla 

sıkıştırılmış barutu horozunda 

bulunan çakmak taşı ile ateşleyip 

kurşun bilyeyi atan, kısa namlulu, 

tek atış yapılabilen bir tür tabanca 
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 p. 16b/02 

porvāt: Rus. kesim, derece 

 p. 51a/05, 59a/01 

prūd śuyı: Prut Nehri; Tuna 

Nehri'nin Ukrayna'nın batısından 

kaynağını 

alan, Moldova ve Romanya'dan 

geçen bir kolu  

 p. 8b/01 

pūrūt śuyı: Prut Nehri; Tuna 

Nehri'nin Ukrayna'nın batısından 

kaynağını 

alan, Moldova ve Romanya'dan 

geçen bir kolu krş. prūd śuyı 

 p. 12b/14 

 p.+nda 12b/06 

pür-taķśįr: Far.+Ar. kusurlu, kabahatli 

 ĥaķįr-i p. 12b/18, 50b/02 

püskürme: etrafa dağılarak giden top 

çeşidi 

 p.+ler 31b/15 

 p.+lerle 32a/12 

 

R 

 

rabbe’l-Ǿālemįn: Ar. alemlerin rabbi 

 r. 2a/06, 2b/02, 11a/10, 28a/03, 

31b/02, 37b/04 

raġbet: Ar. istek, arzu 

 r. eylemekde 28a/14 

 r. olınup 2b/05, 9a/12 

raġmen: Ar. -diği halde, ise de, amma, 

yine de 

 r. 5b/04, 6a/12, 29a/03 

rāĥat: Ar. rahat, tasasız,  

 r. ola 37a/13 

 r. olınup 33a/21 

 r. olup 3a/06, 40b/06 

rahāvįl ķalǾası: III. Ahmet döneminde 

fethedilmiş Gürcistan’da bir kale  

 r. 11a/19 

raĥmetullāhi Ǿaleyh: Allah'ın rahmeti -

onun- üzerine olsun! 

 r. 4b/14, 5a/05, 5a/21, 19a/08, 

28a/08, 53b/01 

rāķoviçse: Macar Kralı II. Ferenc 

Rákóczi (1676-1735) 

 r. oġlı 16b/02, 32b/15 

 r. oġlu 58a/01 

ramadanikov: Rus komutan 

 r. 23b/13 

refāhiyyet: Ar. bolluk, bereket 

 r. 19b/15, 56b/16 

reh-nümālıķ: Far.+T. yol göstericilik 

 r. eyledüm 9a/16 

 r. idüp 11a/02 

reis: Ar. baş, başkan 

 r. çadırı 34b/08 

resm: Ar. resim 

 r. idüp 19a/17 

 r.+i 39b/07 

revāne: Far. giden, yürüyen 

 r. olınduķda 29b/03 
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rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn: Allah’ın 

rızası hepsinin üzerine olsun 

 r. 2b/10, 3a/08, 31a/22, 33a/18 

rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn: 

Allahü teala, hepsinden razı olsun   

 r. 2a/05, 21a/23, 23a/04, 27b/17, 

40b/04, 53a/17 

riǾāyet: Ar. saygı, uyma 

 r. 27b/20 

 r. olınurdı 63a/01 

 r. olınur ise 42a/14, 43b/12 

rodos ķalǾası: Rodos Kalesi 

 r.+nuñ 4b/17 

 r.+ñı 14b/05 

rūĥ: Ar. can; öz 

 r.+ıdur 10b/02 

ruħśat: Ar. izin, müsade 

 r. bulup 24b/01 

rūmeli: Rumeli krş. rūmili 

 r. Ǿaskerü 25b/21  

 r. Ǿaskerlerine 38b/19  

 r. Ǿaskeri 44a/03  

 r. paşaları 44a/04 

 r. beglerbegisi 25b/23 

rūmili: Rumeli krş. rūmeli 

 r. 10a/22 

rüsvālıķ: Far.+T. rezillik 

 r.+lar 31a/04 

 

S 

 

saǾādet: Ar. mutluluk 

 maǾlūm-ı s. 6b/19, 10b/23, 12a/23, 

13a/14, 15b/12, 18b/08, 19a/16, 

33a/14, 41b/06 

 maǾlūm-ı s.+leri 2a/19, 3a/03, 3a/19, 

4a/05, 7a/02, 8a/15, 10a/05, 

26b/13, 29a/13, 32b/23 

 zamān-ı s.+lerinde 11a/16, 11b/18, 

28a/08 

sāǾat: Ar. vakit 

 s. 24a/14 

śabāĥ: Ar. sabah 

 ś. 16a/19, 32b/02, 58a/01 

sābıķ: Ar. eskiler, daha eski 

 s.+lar 24a/06 

śaç-: saçmak, etrafa dağıtmak 

 āteş ś.-ar 17a/22, 17a/23, 47b/01 

śaçıl-: saçılmak 

 ś.-up 64a/03 

 ś.-ur 47a/03 

śaçma ŧop: saçma, serpme şeklinde top; 

mermi 

 ś.-vārį 16b/06 

 ś. 38a/01 

 ś.+lar 21a/20, 37a/16, 40a/03 

śadā: seda, ses 

 ś. eylemedi 3b/07 

 ś. olınmadı 39a/19 

sāde: Far. sadece 

 s. 6a/06, 29b/11, 49a/04, 49a/04 

śaded: Ar. yakınlık, niyet 

 ś.+i 37a/01 

 ś.+imüz 15a/05 
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 ś.+ler 21b/06 

śadr-ı aǾzam: Ar. Osmanlı Devleti'nde 

başbakan, veziriazam 

 ś. 14a/15, 23b/09 

śaġ ķol: yeniçeri örgütünde bugünkü 

bölük dengi birliklerinin sağda 

olanı 

 ś. 5b/15, 28b/16, 44a/04 

 ś.+a 5a/14, 28a/15 

śaĥābe: Hz. Muhammed'i görmüş ve 

onun sohbetinde bulunmuş 

Müslümanlar 

 ś.-yi güzįn 3a/08, 21a/23, 23a/03, 

40b/04 

śāĥib: Ar. sahip; bir işi yapmış olan, bir 

işe hüneri olan 

 ś.-i üstād 15a/17 

śāĥib-i devlet: Ar. sadrazam; talihli  

 ś. 4a/18 

 ś.+e 8b/07 

śaĥrā: Ar. çöl  

 ś. 36b/21 

sāǿir: Ar. seyreden; diğer; başka 

 s. 13b/04, 15a/10, 18a/11, 22b/12, 

25b/21, 29b/06, 29b/13, 31a/12, 

37b/10, 38b/20, 39a/12, 41b/12, 

56a/09, 56a/11, 65a/02 

 s.+i 23b/17 

 s.+leri 65b/01 

saķar: ince söğüt dallarından örülmüş 

büyük saman sepeti 

 s. ħumbarası 20a/09, 62b/01 

śaķın: sakın 

 ś. 18b/17 

śaķla-: saklamak 

 ś.-duġı 7a/19, 14b/23, 36a/11, 

36b/14, 57b/03 

 ś.-mış 4b/09, 12a/09, 14a/01, 37b/14 

 ś.-r 38b/10, 39b/01 

 ś.-salar 3a/06, 21b/02, 23a/01, 

33a/20, 40b/06 

sal: sal; birçok kalın direk yan yana 

bağlanarak yapılan, düz ve 

korkuluksuz deniz veya ırmak 

taşıtı 

 s. 16a/05, 31a/05, 51b/15, 51b/19, 

66b/01, 66b/02, 66b/02 

śal-: salmak 

 ś.-ar 51a/02, 51a/03 

 ś.-ıvirmedi 41a/16 

 ś.-ıvirsün 25b/05 

 ś.-ıvirüp 54b/01 

śāliĥ paşa: Salih Paşa; XVIII. yüzyılda 

Osmanlı ordusunda komutan 

 ś. 52a/23 

 ŧāŧār ś. 11b/03, 19b/12, 56b/15 

sālik: Ar. bir yola giden, bir yolda giden 

 s. olup 3a/12 

śalķı: gevşek, düşük, eğri, dengesiz 

 ś. 51a/03 

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: Allah ona 

salat ve selam olsun 

 ś. 37a/23 
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śallallāhu teǾālā ve sellem: Allah’ın salat 

ve selamı üzerine olsun 

 ś. 40b/21 

śallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellem: 

Allah’ın salat ve selamı üzerine 

olsun  

 ś. 2a/02, 2b/09, 20b/16, 27b/16, 

31a/21, 53a/16 

sālyāne: Far. bir yılda alınan vergi 

 s. idüp 38a/09, 38a/13  

 s. olınan 41b/11 

śaman: saman 

 ś. 38a/09 

śamanlı: samanlı 

 ś. 38b/12 

śan-: sanmak 

 ś.-urlar 15a/05, 55b/19 

śanǾat: Ar. sanat, ustalık, marifet 

 ś. 18a/18, 39b/18 

 ś.+a 13a/20, 15b/04, 50b/09 

 ś.+dan 7a/18 

 ś.+dur 26a/09, 59a/03 

 ś.+ı 12a/14, 15a/03, 15a/21, 15b/08, 

22a/11, 50b/01, 60a/01 

 ś.+ıñı 18a/13 

 ś.+lar 12a/21 

 ś.+larda 12a/15 

 ś.+ların 5b/19, 12b/21, 50b/03 

ŝānį: Ar. ikinci 

 iskender-i ŝ.+dür 29a/20, 29b/22 

 faślı ŝ. 13b/17 

 ħalįfe-i ŝ. 12b/19, 33a/06, 50b/02 

saña: sen zamirinin yönelme durumu eki 

almış biçimi 

 s. 19a/01, 27a/22, 49a/04 

śaplan-: saplanmak, hızla batmak 

 ś.-ur 31b/14 

śaplu: sapı olan 

 ś. 24a/04 

śarf: Ar. harcama, gider 

 ś. idecek 56b/02 

 ś. idüp 19b/02, 19b/07, 26a/06, 

56b/07 

śarıl-: sarılmak 

 ś.-duķda 14a/06, 18a/20 

 ś.-maķ 13b/03 

 ś.-up 7b/01, 13b/18, 19a/05, 44a/17, 

53a/19 

śat-: satmak 

 söz ś.-arlar 63a/01 

saǾy: Ar. gayret, çabalama 

 s. 25a/12 

 s. ide 15a/15  

 s. ideler 36b/07 

 s. iderler 29a/02 

 s. idesin 23b/04 

 s. idüp 23b/03, 29a/06 

 s. itdirdesün 4a/01 

 s. olına 24b/22 

 s. olınur ise 4b/02 

 s.+leri 11b/16 

śay-: saymak 

 gün ś.-maġa 25a/11  

sebeb: Ar. sebep, neden 
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 s. 9b/02, 16b/08, 16b/14, 18b/07, 

28b/01, 29a/16, 41b/20 

 s. olacaķ 41a/02 

 s. olursın 52b/09, 57b/02 

 s.+den 32b/20, 40a/09 

 s.+i 20b/13 

 s.+iyle 12b/10, 14a/22 

 s.-i mevcūdat 2a/02 

sebķat: Ar. geçme, ilerleme 

 s. eyledi 8b/03, 12b/17 

 s. eylemiş 12a/01 

 s. eylemiş degüldür 20b/13 

 s. eylemişdür 4b/15 

 s. idüp 8b/11, 14b/02 

 s. olınmamışdur 22b/05 

sedd: Ar. set; kapanma 

 s. olup 17b/13 

sefer: Ar. sefer, savaş 

 gürcistān s.+inde 19b/08, 52a/20 

 s. 10a/04, 19b/09, 55b/16, 56b/09 

 s. eylemek 19a/11, 53b/02 

 s. eylemiş 2a/14 

 s. virmiş 20a/18, 22a/20 

 s. virüp 10a/11 

 s.+in 8b/06 

 s.+inde 56b/09 

 s.+inden 8a/17 

 s.+üm 18b/12 

 s.-i hümāyūn 1b/03, 2b/03, 11b/21, 

12a/02, 20a/15, 22a/19, 53a/02 

 s.-i hümāyūna 2b/14, 52b/11, 53a/04 

 s.-i hümāyūnda 13b/02, 29b/02, 

29b/04 

 umūr-ı s.+i 2b/13 

sekiz: sekiz (sayı) 

 s. 3b/06, 3b/07, 3b/12, 10a/11, 

48b/01 

seksen: seksen (sayı)  

 s. 29b/04 

 s. biñ 16a/14  

 s. bir 28b/08  

selāmet: Ar. korku ve endişeden uzak 

olma 

 s. 64a/03 

selef: Ar. bir yerde, bir iste, bir vazifede 

başka birinden önce bulunmuş 

olan kimse 

 s. 6a/01, 12b/23, 15a/23, 50b/05, 

50b/15 

 s.-i pādişāhlar 14b/02 

sen: sen krş. señ  

 s. 18b/22, 25a/20 

 s.+den 18b/10, 18b/23, 55b/13 

 s.+sin 56a/13 

sene: sene, yıl  

 s. 18a/23, 20a/18, 22a/20, 55b/02 

 s.+de 30b/21, 43b/14 

 s.+dür 10a/11 

 s.+lerde 2a/14, 2b/13 

 s.+sinde 16a/11, 28b/09, 58a/01, 

58b/02 

 s.-yi mezbūrede 31a/11 
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 s.-yi mübārekde 12b/06, 14a/18, 

19b/17, 24a/06, 27b/07, 29b/01, 

42a/16 

señ: sen krş. sen 

 s. 21b/14 

 s.+den 56a/15 

sepet: Far. sepet 

 s.+ler 28b/04 

sepet ħumbara: sepet humbarası 

 s.+larıdur 61b/03 

 s.+larınuñ 62a/03 

 s.+sı 5b/19, 6a/20, 13a/15, 14b/22, 

18a/10, 20a/06, 38a/21, 51a/18, 

51a/22 

 s.+sıdur 62b/01 

ser-Ǿasker: Far.+Ar. asker ve ordu 

kumandanı 

 s. 18b/15, 19a/07, 19b/13, 31a/09, 

38a/22, 39a/11, 41b/13, 53a/23, 

56b/09 

 s. idi 3b/02, 11b/03, 11b/10, 17a/02, 

19b/09, 23a/06, 23b/14, 32b/19 

 s. idüp 55b/21 

 s. olan 56a/12 

 s. oŧaġı 43a/17 

 s.+i idi 52a/04 

 s.+imüz 52a/22 

 s.+üm 18b/22 

 s.+üñ 40a/14 

serdār-ı ekrem: başkumandan  

 s. oŧaġı 35a/10 

serdengeçdi: savaşta düşman arasına 

dalmak için gönüllü yazılan asker 

krş. dalkılıç 

 s. 6b/11, 24b/03, 38b/16, 42a/04, 

43b/02, 48b/02 

 s.+ler 8a/11, 17a/03, 17a/08, 27a/01, 

44a/03 

 s.+lere 38b/18 

ser-güzeşt: Far. serüven, birinin 

başından gelip geçen şey 

 s.+im 8a/16, 29a/17 

ser-hadli: Far.+Ar. serhatli, huhutlu, 

sınırlı krş. ser-hadlü 

 s. 16a/21, 32b/06, 58a/01, 58a/01 

ser-hadlü: Far.+Ar. serhatli, huhutlu, 

sınırlı krş. ser-hadli 

 s.+ler 16b/03 

ser-ĥalįfe: Far.+Ar. başhalife 

 s. idüm 32b/20 

sev-: sevmek 

 s.-digi 31a/21 

ŝevāb: Ar. sevap; Allah tarafından 

mükâfatlandırılan hareket 

 ŝ. 29a/09 

 ŝ.+a 20b/08, 21b/17, 22b/02, 33a/07 

 ŝ.+dan 21b/17 

 ŝ.+lar 29b/19 

sevdā: Far. sevda; istek 

 s.+sındadur 22b/15 

 s.+ya 40b/18 

sevgili: sevgili 

 s. 2a/03 
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seyr: Ar. yürüyüş, gezme 

 s. idüp 25a/22 

seyyid-i kāǿināt: Hz. Muhammed 

 s. 37b/06, 53a/16 

seyyidü’l-mürselin: Hz. Muhammed 

 s. 2a/04, 28a/03, 31b/02, 37b/08 

seyyidü’l-kevneyn: Hz. Muhammed 

 s. 2a/07 

śıçan yol(ı): lağım yolu veya buna 

benzer yer altı yolu  

 ś. 26a/08, 26a/13, 26a/13, 31b/19, 

31b/20 

 ś.+ları 26a/07, 32a/10, 32a/11 

 ś.+larını 26a/10 

śıfat: Ar. sıfat, hal 

 ś.+ların 15a/22 

śıĥĥat: Ar. sağlamlık; doğruluk 

 ś.+i 32b/22 

śıķ: benzerleri veya parçaları arasında 

çok az aralık 

bulunan, seyrek karşıtı 

 ś. 7b/15 

śıķça: oldukça sık 

 s. 22b/10 

śıķıl-: sıkılmak, sıkma işi yapılmak 

 s.-up 13a/04 

sįdvār ķalǾası: Sidvar Kalesi, 

Macaristan’daki Zigetvar Kalesi 

olmalıdır  

 s.+n 14b/07 

 s.+nuñ 4b/19, 38a/11 

sikke: Ar. madeni para 

 s.+ler 51a/10, 51a/12 

 s.+lerden 51a/15 

 s.+leri 51a/10 

silahdār: Ar.+Far. silahları muafaza 

eden memur 

 s. çadır 35a/08 

sindür-: sindirmek; sinmesini sağlamak 

veya sinmesine sebep olmak 

 s.-mek 32a/18 

sipāh: Far. asker 

 s. çadır 34b/10 

siper: Far. gizlenilip savaşılacak yer 

veya şey 

 s.+ler 16a/06 

śįt: Ar. çatırtı, patırtı 

 s. 39a/19 

sitem: Far. zulüm, eziyet 

 s.+lerin 22a/16 

siz: çokluk ikinci kişi zamiri 

 s. 44a/20 

 s.+e 44a/20 

śoķaķ: Ar. sokak, çarşı, Pazar, 

 ś. śoķaķ 32b/05 

śol ķol: yeniçeri örgütünde bugünkü 

bölük dengi birliklerinin solda 

olanı 

 ś. 44a/04 

 ś.+a 5a/16, 28a/17 

śoñra: sonra; daha ileri bir zamanda, 

müteakiben, önce karşıtı 

 ś. 3b/12, 3b/21, 4a/19, 4a/19, 5b/12, 

7b/20, 8a/08, 8b/10, 8b/11, 
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13b/15, 14b/06, 15a/10, 17a/05, 

20a/12, 21a/11, 21a/22, 22a/04, 

22a/23, 22b/19, 22b/20, 23a/11, 

23b/10, 24b/19, 27b/08, 28b/13, 

30a/01, 32b/02, 36b/05, 37a/15, 

39b/02, 40b/15, 41b/14, 42a/20, 

43b/18, 49a/04, 51a/06, 51a/14, 

56a/05, 56a/12, 56b/19, 59a/01, 

62b/01 

sor-: sormak  

 s.-duķda 14b/18 

sök-: sökmek, çıkarmak 

 s.-üp 24b/07 

söyle-: söylemek 

 s.-di 24b/06 

 s.-mezler 21b/14 

 s.-se 39b/17 

söyün-: sönmek 

 s.-mek 48b/01 

söz: söz 

 s. söyledi 24b/06 

 s.+ine 24a/22, 24b/12 

 s. śatarlar 6a/04, 12a/16, 63a/01 

śu: su  

 ś. kenārında 19b/05 

 ś. çıķar yer 7a/08, 17a/16 

 ś. çıķsa 52a/11 

 ś.+dan 17b/17, 18a/07, 31b/08 

 ś.+dur 31b/06 

 ś.+lar 32a/07 

 ś.+ların 56a/04 

 ś.+larınuñ 31b/06 

 ś.+ya 24a/02 

suǿāl: Ar. soru 

 s. 15b/07 

 s. buyurılur ise 14b/03, 17b/20, 

29a/12 

 s. eyledükde 52a/04 

 s. eylemez 15a/04, 51b/01, 63a/01 

 s. ider 39b/19 

 s. olınduķda 6a/17 

 s. olınursa 27a/13 

 s. olınur ise 4b/16, 21b/04, 21b/08 

śuçuķ(ġ): ağacın yeşil dalından yapılan, 

su fışkırtmaya yarayan bir araç 

 laġım ś.+ı 52b/04 

 ś.+ların 17a/13 

śuda ķalǾası: Suda Kalesi; Girit’te 

Hanya şehrine yakın bir kale 

 ś.+na 30b/07 

 ś.+nda 30b/18 

 ś.+nı 8b/18, 30a/23 

 ś.+ñı 8b/13 

śuġrā: Ar. daha küçük 

 ś. 3a/10 

śulan-: sulanmak; su tedarik etmek 

 ś.-up 18b/16 

śulĥ: Ar. barış; rahatlık 

 ś. 16a/11, 16a/12, 16b/09, 58a/01 

sulŧān aĥmed ħān ġāzį: Osmanlı 

padişahı Sultan III. Ahmet, krş.  

ġāzį sulŧān aĥmed ħān 

 s. 9b/03 
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sulŧān ibrāhim ħān: 1640-1648 yılları 

arası Osmanlı Padişahı Sultan 

İbrhim Han 

 s. 6b/17, 18b/01, 55b/03 

sulŧān muĥammed ħān ġāzį: 1648-1687 

yılları arası Osmanlı Padişahı 

Sultan IV. Mehmet 

 s. 5a/04, 5a/20, 14b/12, 24a/12, 

28a/07 

 s.+nüñ 26a/16 

sulŧān muśŧafā ġāzį: 1695-1703 yılları 

arası Osmanlı Padişahı Sultan II. 

Mustafa krş. sulŧān muśŧafā ħān 

ġāzį 

 s. 25b/20 

sulŧān muśŧafā ħān ġāzį: 1695-1703 

yılları arası Osmanlı Padişahı 

Sultan II. Mustafa krş. sulŧān 

muśŧafā ġāzį 

 s. 52a/02 

sulŧān selįm ħān: 1566-1574 yılları arası 

Osmanlı Padişahı Sultan II. Selim  

 s. 4b/18, 14b/07, 14b/09 

 s. ġāzį 38a/10 

 s.+dan 42a/07, 43b/05 

 s.+uñ 4b/21 

sulŧān süleymān: 1520-1566 yılları arası 

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan 

Süleyman 

 s. 42a/07, 43b/05 

 s. ħān 4b/16, 14b/04 

 s. ħān ġāzį 4b/13 

śūret: Ar. biçim, görünüş; yol 

 ś. 14a/18, 17b/16, 18a/07, 20a/13, 

65a/01 

 ś.+de 17b/18, 40a/21, 55a/02 

 ś.+dür 14a/17, 56a/22, 56b/18, 

57b/02, 61b/03, 61b/03, 62b/01, 

64a/01, 64a/03, 66a/01 

 ś.+i 19b/16, 19b/23, 19b/23, 36a/03, 

52a/07, 52b/06 

 ś.+idür 55a/02, 62a/03 

 ś.+in 21a/09 

 ś.-i kār-ħāneye 18a/17 

 ś.-i mezbūr 44a/15, 54b/01, 57b/02 

 ś.-i mezbūrda 39a/08 

 ś.-i mezkūrede 21a/06 

sünnet: Ar. Hz. Muhammed'in sözleri, 

isleri ve tasvibleri 

 s.+dür 9a/10 

sür-: sürmek; devam etmek, ilerlemek; 

uzaklaştırmak; yürütmek; ovmak; 

karıştırmak 

 s.-er 17b/14 

 s.-eydi 12b/11 

 s.-mez 23b/03 

 s.-üp 17a/10 

 ŧopraķ s.-dükde 5a/02, 27b/08 

 ŧopraķ s.-mege 8a/10, 14a/13, 39b/05 

 ŧopraķ s.-megile 26a/03 

 ŧopraķ s.-mek 1b/11, 4b/09, 8a/04, 

14a/23, 27b/02, 27b/05, 32a/04, 

37b/17, 39b/21, 41b/02, 43b/18 
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 ŧopraķ s.-menüñ 4b/05, 4b/15, 8a/09, 

12a/10, 14a/02, 14a/08, 14b/01, 

14b/17, 18a/04, 37b/01, 37b/15, 

38b/23, 42a/05, 42a/20, 43b/03 

 ŧopraķ s.-sek 32a/14 

 ŧopraķ s.-üp 4b/17, 4b/20, 5a/01, 

14b/06, 14b/08, 14b/11, 14b/14, 

14b/16, 38a/12, 42a/17, 43b/15 

sürmeklik: sürme işini yapma 

 ŧopraķ s.+de 39b/06 

sürül-: sürülmek, sürme işine konu 

olmak veya sürme işi yapılmak 

 s.-en ŧopraķ 45b/04 

süvār: Far. ata binmiş, binici 

 s. 25a/18 

 

Ş 

 

şāhį: Far. Osmanlı’da bir çeşit top 

 ş. 42b/04, 42b/04, 42b/04, 42b/04, 

42b/04, 42b/04, 43a/03, 43a/03, 

43a/03, 43a/03, 43a/03, 43a/03 

 ş. ŧop 7b/18, 22b/18, 38a/01, 67a/01, 

67a/01, 67a/01, 67a/01, 67a/01, 

67a/01, 67a/01, 67a/01, 67a/01, 

67a/01, 67a/01, 67a/01 

 ş. ŧoplar 21a/19, 33a/16, 34b/05, 

34b/05, 34b/05, 34b/05, 34b/05, 

35a/03, 35a/03, 35a/03, 35a/03, 

35a/03, 35a/03, 37a/16, 39a/05, 

40a/02 

 ş. ŧoplar idi 58b/07 

şāhįn muĥammed paşa: Elmas Mehmet 

Paşa; 2 Mayıs 1695 - 11 Eylül 

1697 tarihleri arasında iki yıl dört 

ay on gün sadrazamlık 

yapmış Osmanlı devlet adamı 

 ş. 26a/01 

şām: Şam, Suriye’nin başkenti 

 ş. 11b/10, 52b/22 

şarānpo: Mac. kara yollarının kenarında 

yol düzeyinden aşağıda kalan 

bölüm 

 ş. 4b/06, 13b/21, 16b/18, 37b/12, 

44a/10, 52a/13 

 ş.+lleri 24b/06 

 ş.+-vārį 31b/10 

şaş-: şaşmak 

 ş.-dı 25b/08 

 ş.-up 58a/01 

şaşır-: şaşırmak 

 ş.-mak 62a/03 

şaşķınlıķ(ġ): şaşkınlık 

 ş. 38a/07, 39b/04 

 ş.+ından 30a/13 

şaşķıñlıķ: şaşkınlık 

 ş. 7b/04, 8a/08, 19a/05 

şehādet: Ar. şehitlik 

 cām-ı ş. 44a/13 

 cām-ı ş.+i 44b/01 

şehįd: Ar. din veya yüksek bir ülkü 

uğrunda ölen kimse 

 ş. oldı 26a/01 

 ş. olup 19a/08, 24b/02, 53a/23 
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 ş. olur 22a/05  

şehrübān ķalǾası: Şehrüban Kalesi 

Gürcitan’da bir kale 

 ş. 11a/21 

şekl: Ar. şekil, biçim 

 ş.+indedür 25b/16 

senta muǾārekesi: Zenta Savaşı olarak 

da bilinen 1697 Osmanlı-

Avusturya savaşı 

 s.+nde 32b/02 

şer: Ar. kötülük 

 ş. 41b/21 

şerǾ-i şerįf: İslam şeriatı  

 ş.+e 11b/16 

şerįf: Ar. şerefli, mübarek 

 ħaŧŧ-ı ş. 56a/10 

 ħaŧŧ-ı ş.+i 18b/21, 55b/23, 56a/08 

 murād-ı ş.+leri 10a/16 

şeremet: cesaretli; inatçı 

 ş. 23b/15 

şevketlü: Ar.+T. şevketli 

 ş. 9b/03, 11a/14, 12b/08, 14a/20, 

29b/21 

şeyǿ(şey): Ar. madde, eşya, nesne 

 ş. 25b/02, 33a/12, 40b/01  

 ş.+den 10b/04, 24b/20 

 ş.+dür 7a/18, 36b/14, 41a/02, 53b/14, 

55a/02, 57b/03, 60a/01, 61a/02, 

62b/01, 64b/01, 66a/01 

 ş.+e 11a/07 

 ş.+i 51b/11 

 ş.+ler 5b/04, 6a/14, 9a/16, 20a/17, 

22a/13, 27a/22, 27b/01, 28b/20, 

29a/03 

 ş.+lerden 10b/10, 18a/14, 20a/20, 

28b/19, 33a/04 

 ş.+lerdür 14b/23, 15b/11, 20a/04, 

36a/11 

 ş.+lere 20a/20 

 ş.+leri 11b/23, 20a/19, 20b/12, 

33a/01 

 ş.+lerin 20b/21, 29a/01 

 ş.+lerüñ 22a/19 

şeyǿį: Ar. nesne 

 ş. 39b/08 

şimden: şimdiden; içinde 

bulunduğumuz zamandan 

başlayarak 

 ş. śoñra 24b/19 

şimdi: buna göre, şu hâlde, artık; şimdi 

krş. imdi 

 ş. 5a/07, 5b/08, 6a/02, 6a/19, 13a/18, 

15a/02, 17b/03, 23b/15, 24a/09, 

26a/19, 26b/10, 27b/05, 28b/07, 

42a/09, 43b/07, 50b/14, 51a/20, 

52b/12, 52b/13 

 ş. degüldür 14a/14 

şimdiki: içinde bulunulan anda olan 

veya yapılan 

 ş. 10b/11, 25a/10, 42a/15, 43b/13, 

50b/16, 60a/01 

şimşįr: Far. kılıç 

 tįġ-i ş.+ 27b/15 
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şu: Şu (işaret sıfat ve zamiri) 

 ş. 25a/19, 38b/04, 52a/20 

şübhe: Ar. şüphe, kuşku 

 ş. 22a/03 

şürūǾ: Ar. başlama 

 ş. 19b/07 

 

T 

 

tā: Far. kadar, dek, değin 

 t. 5b/12, 20b/08, 22b/02, 26a/08, 

28b/12, 29a/09, 29b/18, 38b/10, 

39b/01 

taǾaccüb: Ar. şaşakalma 

 t. 21b/12 

 t. eyledi 52a/03 

ŧabāķa: Ar. tabaka, kat, katman 

 ŧ. 14a/08 

ŧābe ŝerāh: "toprağı, kabri iyi ve temiz 

olsun!" manasına ölen için edilen 

dua 

 t. 4b/17, 4b/18, 6b/18, 14b/07, 

14b/10, 18b/02, 24a/12, 38a/11, 

52a/03, 55b/04 

taǾbįr: Ar. ifade, anlatma 

 t.+i 29b/17 

 t. olınur 17b/05, 20a/03 

 t. olınmaz 3b/09, 23a/10 

ŧābūr: berkitilmiş tabya ve sığınak, 

ordugâh 

 ŧ. 3b/08, 6b/01, 6b/05, 13a/10, 

13a/15, 13b/10, 15a/01, 15b/16, 

17b/06, 17b/09, 22b/10, 22b/11, 

25a/15, 25a/14, 26b/17, 27a/09, 

40b/12, 41a/03, 41b/07, 50b/07, 

51b/13, 57b/03, 58b/03, 61a/02, 

63a/01, 63b/01 

 ŧ.+a 27a/05 

 ŧ. cenginde 10b/15, 13a/02 

 ŧ. cenginden 15b/02 

 ŧ.+ı 6a/07, 48b/01, 51b/09 

 ŧ.+ına 13b/11, 22b/12 

 ŧ. idesin 38a/16 

 ŧ. idüp 10a/20 

 ŧ.+uñ 6b/06, 13a/04, 13a/09, 13a/17, 

26b/19, 48b/01, 48b/02, 58b/04 

ŧabya: Ar. bir bölgeyi savunmak için 

yapılan ve silahlarla güçlendirilen 

yapı 

 ŧ. 8a/03, 52a/13 

 t.+lar 7b/02, 7b/05, 7b/10, 8a/06, 

32a/16, 33b/06, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 34b/02, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

36a/05, 36a/10, 36b/12, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01, 43a/01, 

46a/01, 46a/02, 48a/01, 48a/01, 

67a/07, 67a/07 

 t.+ları 7b/19, 36b/04, 36b/16 

 t.+ların 36b/03 

 t.+laruñ 36a/19 

 t.+sın 24a/16 

 t.+yı 16b/18, 39b/12, 39b/13 
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tafśįl: Ar. etrafıyla; açıklama 

 t. 3a/11, 4b/06, 15b/17, 21a/09 

ŧaġ: dağ 

 ŧ. 19b/10, 52a/22, 56b/11 

 ŧ.+dan 56b/10 

 ŧ.+lar 24b/07, 29b/14  

 ŧ.+uñ 52b/01 

taĥammül: Ar. dayanma, katlanma; 

kaldırma 

 t. idemeyüp 36b/18 

 t.+üne 38a/10, 41b/10 

taĥrįr: Ar. yazma, yazılma 

 t. 1b/05, 2a/10, 2a/16, 2b/04, 2b/19, 

3a/02, 3a/18, 3b/19, 4b/06, 4b/11, 

5b/18, 6a/11, 7a/01, 7a/06, 8a/14, 

9a/02, 9a/11, 9a/17, 9b/18, 9b/20, 

11b/23, 12a/22, 13a/13, 13b/12, 

14a/09, 14a/20, 15b/05, 15b/07, 

15b/12, 15b/20, 16a/09, 16b/15, 

17a/19, 18a/07, 18a/12, 18a/13, 

18a/18, 19a/19, 19b/16, 19b/23, 

20b/04, 20b/09, 20b/12, 20b/21, 

21a/08, 21b/16, 22a/14, 22a/22, 

22b/04, 27a/14, 28b/19, 28b/21, 

29a/01, 33a/13, 39a/13, 39a/17, 

39b/22, 41b/04, 50b/10, 50b/21 

 t. idüp 15b/17, 17b/15, 19a/15 

 t. olınmışdur 6a/08 

 t. olınup 1b/08 

taĥśįl: Ar. ilim öğrenme; ele geçme 

 t. eyledügim 17b/20 

 t. eyler 22a/20 

 t. ider 2a/15, 2b/14, 20a/21, 33a/03, 

42a/01 

 t. idüp 2b/12 

 t. olındı 18a/05 

 t. olınduķdan 21a/11 

 t. olınur 39a/11, 39a/14 

 t. olur 22a/21 

taĥt-ı hümāyūn: padişah tahtı 

 t.+a 9b/04 

taĥta: Far. düz, enlice, uzun ve az kalın 

biçilmiş ağaç 

 t. 32a/02 

 t.+sı 51a/01 

ŧāǿife: Ar. güruh, topluluk; kavim 

 ŧ.+si 6b/04, 6b/15, 27a/11, 42a/06, 

43b/04, 48b/01, 51b/11 

ŧāķat: Ar. güç, kuvvet 

 ŧ. getüremeyüp 8b/22, 30b/11 

taķayyüd: Ar. bağlanma; çalışma, 

çabalama 

 t. eyledi 41a/15 

 t. gerekdür 4a/02, 13b/05, 13b/15,  

 t. idüp 4b/01, 23a/23, 25a/12 

 t. lāzımdur 22b/11 

taķdįr: Ar. beğenme, değer verme 

 t.+e 2b/08, 3a/20, 9a/14 

 t.-i ħüdā 9a/06 

 t.-i ilāhį 24b/09 

 t.+ine 2a/01, 20b/15, 37a/22, 37b/07, 

53a/15 

taķrįr: Ar. yerleştirme; önerme 

 t. 39a/02 
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 t. eyle 21b/16 

ŧaleb: Ar. isteme, istek 

 ŧ. idüp 44a/12 

 ŧ. iyle 1b/04, 2a/20, 7b/21 

ŧālib: Ar. istekli  

 ŧ. olan 13a/20, 15b/04, 15b/08, 

18a/12, 50b/09 

taǾlįm: Ar. öğrenme; okutma; egzersiz 

 t. eyledi 27b/06 

 t. eylemek 1b/12 

 t. eylesün 30b/04 

 t. idüp 30b/17 

tamām: Ar. tamam, eksiksiz 

 t. 3b/11, 42a/19, 42a/19, 43b/17, 

43b/17, 56a/04, 56b/19, 61b/03 

 t. eyledi 19b/08, 56b/08 

 t. olduķdan śoñra 36b/05, 37a/14 

 t. olursa 36b/04 

taǾmįr: Ar. onarma, düzeltme 

 t.+e 19a/23 

 t.+ine 56b/01 

tāmm: Ar. bütün, tam 

 iķdām-ı t. 8a/07, 24b/21, 28b/02, 

33a/12, 38a/06, 38b/11, 39b/03, 

40b/02 

ŧapa: İt. şişe gibi dar delikleri tıkamaya 

yarayan mantar, cam, tahta veya 

plastikten tıkaç, tıpa krş. ŧıpa 

 ŧ.+sı 51a/19, 51b/02, 51b/05 

 ŧ.+sına 51b/04 

ŧaraf: Ar. taraf, etraf, bölge, yan 

 ŧ.+a 8b/15, 9b/10, 11b/13, 19a/11, 

38b/14, 51a/02, 52a/05, 62a/03, 

62a/03, 62a/03 

 ŧ.+da 7b/15, 41a/11, 44a/04, 53b/03 

 ŧ.+dan 32a/19, 38b/02 

 ŧ.+ı 19a/12, 31b/14, 32b/09, 51a/01, 

51a/03 

 ŧ.+ına 9a/05, 22a/18, 29b/03, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 34b/01, 34b/02, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 43a/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 46a/01, 46a/01, 

46a/02, 46a/02, 56b/10, 58b/04, 

67a/07, 67a/07, 67a/07, 67a/07 

 ŧ.+ında 9b/07, 11a/18, 12a/02, 

19a/23, 39a/04, 56a/23 

 ŧ.+ından 21a/15, 22b/20, 25b/13, 

28b/02, 31b/14, 32a/05, 32a/08, 

32b/03, 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 40a/06, 42a/20, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 43a/01, 43a/01, 43a/01, 

43a/01, 43b/18, 56a/03 

 ŧ.+ını 44a/01 

 ŧ.+ınuñdan 32a/07 

 ŧ.+ıña 8a/05, 8b/05, 11b/17, 20a/15 

 ŧ.+ıñdan 3a/13, 3b/05, 5b/03, 13b/07, 

16a/20 

 ŧ.+ıñdandur 3a/01 

 ŧ.+ıñdan idi 11b/05 



461 

 

 ŧ.+ıñı 16a/05 

 ŧ.+umdan 5b/05, 28b/03 

 ŧ.+uñ 58b/06 

 ŧ.+uñda 9b/01 

 ŧ.+uñdan 14a/16, 23b/19 

 ŧ.+uñdan varış 4a/17, 4a/20 

 ŧ.+uñdan varuş 23b/07 

taǾrįf: Ar. etraflıca anlatma 

 t.+imüz 19b/18 

 t. olınup 55b/11 

ŧaśma: kemer, kuşak 

 t. śuyı 24a/01 

taśnįfāt: Ar. tasnifler, çekimler 

 t.+ları 37b/13 

 t.+ların 12b/22, 15a/22, 50b/04 

taśvįr: Ar. resmini yapma; yazıyla tarif 

etme 

 t. 15b/17, 44a/07 

 t. eyledügim 41b/05, 18a/13 

 t. eylemişümdür 2b/04, 2b/19, 3a/02, 

18a/19, 20a/01 

 t. eyleyüp 9a/17 

 t. idüp 3a/18, 9b/18, 9b/20, 11b/23, 

13b/13, 14a/09, 14a/20, 15b/06, 

15b/12, 15b/20, 16b/16, 17b/18, 

18a/08, 18a/12, 19a/20, 19b/16, 

20b/21, 21a/09, 22a/14, 33a/13 

 t. itdüm 20b/10 

 t. olanlar 6a/11 

 t. olanlaruñ 9a/11 

 t. olınan 2a/10, 2a/16, 5b/18, 20b/04, 

27a/14, 28b/19, 29a/01 

 t. olınduġı 3b/19, 22a/22, 39b/22 

 t. olınmasuñ 20b/12 

 t. olınmışdur 1b/05, 4b/06, 4b/11, 

6b/13, 7a/01, 7a/06, 8a/14, 

12a/22, 13a/13, 16a/09, 39a/06, 

39a/10, 39a/13, 39a/17, 

 t. olınup 22b/04 

 t. olup 36a/03 

 t.+de 51b/08 

 t.+e 15b/07 

 t.+i 7a/12, 17b/04, 17b/15, 18b/07, 

54b/01 

 t.+iñ 19a/14 

 t.+in 8b/06, 9a/02, 13a/13, 21a/08, 

39a/02, 50b/11, 50b/21, 51a/18, 

51b/14, 52a/19, 52b/03 

 t.+in idüp 17a/19 

 t.+inden 20a/05 

 t.+leri 6a/20, 55b/11 

 t.+lerin 28b/21 

 t.-i mezbūra 40b/03 

 t.-i mezkūrda 40a/21 

ŧaş: taş 

 ŧ. 19b/01, 19b/01, 19b/03, 19b/11, 

31b/10, 44b/04, 56b/01, 56b/04, 

56b/14, 66a/02, 66a/02 

 ŧ. atmaķ 57b/02 

 ŧ. doldurup 16b/06, 16b/13, 57b/02, 

52b/08, 57b/03, 58a/01, 58b/05, 

 ŧ.+a 44b/06 

 ŧ.+dan idi 56b/11 

 ŧ.+ı 48b/01, 52a/20 
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 ŧ.+ını 52b/01, 55a/02 

 ŧ.+lar 38b/13, 56b/19 

 ŧ.+ları 38b/15 

 ŧ.+ların 56b/03 

 ŧ.+larını 19b/02 

ŧaşlı: taşlı 

 ŧ. 52a/22 

ŧaşra: bir ülkenin başkenti veya en 

önemli şehirleri dışındaki yerlerin 

hepsi, dışarlık; dışarı 

 ŧ. 14b/19, 16a/16, 17a/03, 17a/09, 

23a/17, 32b/08, 56a/19, 58a/01 

 ŧ.+da 16a/23, 16b/22, 31a/09, 32b/11 

 ŧ.+ya 56a/18 

ŧāŧār: Tatar halkı  

 ŧ. 16a/22, 32b/07, 58a/01 

 ŧ.+lar 58a/01 

taŧvįl-i kelām: Ar. sözü uzatma 

 t. 53b/01 

taǾyįn: Ar. bir memuriyete koyma 

 t. 9b/06, 16a/13  

 t. buyurılup 30b/05 

 t. eylediler 9a/06, 

 t. eyledükden 22b/19 

 t. idüp 19b/13, 21a/20, 56b/15 

 t. ola 40a/16 

 t. olınmışdum 11b/02, 11b/12, 

12b/15, 

 t. olınmışdur 40a/10 

 t. olınup 29b/08, 30b/20, 30b/23, 

52a/23 

teǾālā: Ar. "yüksek olsun!" manasına 

gelen bir söz olup Allah adıyla 

birlikte kullanılır. 

 t. 2a/21, 3a/16, 5b/05, 5b/08, 6b/07, 

8a/01, 8b/03, 8b/04, 9a/07, 9a/08, 

9a/09, 9a/14, 9b/09, 9b/21, 

10a/07, 10a/09, 10b/06, 11a/13, 

11b/12, 11b/13, 12b/16, 12b/17, 

13a/21, 14a/20, 14a/22, 15a/18, 

16b/07, 19a/06, 21b/04, 21b/16, 

22a/03, 22b/20, 26b/16, 27b/12, 

28a/02, 29a/04, 30a/04, 30a/20, 

30b/14, 31a/15, 31a/18, 37b/05, 

40b/19, 41a/17, 44a/12, 44a/20, 

53a/15, 53a/22 

 t.+dan 1b/13, 31a/19 

 t.+nuñ 1b/03, 2a/20, 2b/07, 7b/21, 

19a/06, 20b/14, 27b/12, 29a/20, 

29b/16, 30a/02, 31a/11, 37a/21, 

40b/07, 44a/15 

tebdįl: Ar. değiştirme, bir başka bir hâle 

getirme 

 t. eyledi 3b/17 

 t. eylemişdür 52a/01 

teber: Far. balta 

 t.+leri 24a/05 

 t.+leriyle 24a/05 

teǾcįl: Ar. sonraya bırakma, gecktirme 

 t. 8b/17 

tedārik: Ar. hazırlama, edinme 

 t. 2a/16, 2b/15, 2b/16, 10a/18, 

12a/03, 12a/04, 12a/11, 13b/12, 
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15a/18, 17a/05, 18b/14, 20a/21, 

20b/02, 21a/22, 26b/18, 26b/19, 

27b/13, 32a/10, 48a/01, 48a/01, 

52b/02, 52b/16, 56b/05 

 t. etmek 50b/08, 53a/03, 53a/06 

 t. eyledügim 19b/15, 56b/17 

 t. eyleyecek 20a/19 

 t. ider 20a/19 

 t. ider ise 56a/01 

 t. idesin 29b/05, 29b/07 

 t. idüp 6a/12, 8b/06, 19a/10, 19b/04, 

21a/11, 44a/17 

 t. itmek 13a/03, 15b/04 

 t. itmekde 12b/05 

 t. olan 56a/18 

 t. olınduķda 20a/16 

 t. olınması 3a/02 

 t. olınmışdur 40a/09 

 t.+de 3a/10 

 t.+dür 6b/14, 7a/19, 21b/01, 21b/19, 

27a/12, 42a/15, 43b/13 

 t.+i 3a/15, 4b/10, 18a/04, 21b/12 

 t.+i bilür 27b/18 

 t.+in 2b/12, 14a/02, 14b/17, 22a/22, 

37b/16, 39b/15, 43b/19, 52b/17, 

55b/17 

 t.+in eylemiş 42a/21 

 t.+in idesin 12a/11 

 t.+inden 7b/13 

 t.+ine 2a/20, 8a/09, 22a/19 

 t.+ler 1b/05, 1b/08, 2a/11, 10a/14, 

10b/12, 15b/10, 18a/03, 18b/13 

 t.+lere 33a/03 

 t.+leri 2b/04, 8a/14, 10a/15 

 t.+lerüñ 9a/11 

 t.-i tedbįrine 21b/11 

 tedbįr-i t. 2a/09 

tedbįr: Ar. bir şeyi te'min edecek veya 

önleyecek yol, çare 

 fetĥ-i t. 26b/17, 37b/01 

 hareket-i t.+i 4b/04 

 t. +idür 23a/04 

 t. 1b/05, 1b/08, 2a/11, 2a/20, 2b/03, 

2b/12, 2b/15, 3a/08, 3a/10, 3a/15, 

6b/14, 7a/19, 8a/13, 9a/11, 

10a/14, 10a/18, 10b/12, 12a/12, 

16a/06, 18a/03, 18a/04, 19b/04, 

21a/17, 21a/23, 21b/03, 22a/22, 

22b/19, 26b/18, 26b/19, 27b/13, 

27b/18, 32a/09, 33a/02, 33a/18, 

37a/20, 37b/16, 39b/15, 40a/09, 

40b/03, 42a/15, 43b/13, 48a/01, 

48a/01, 56b/05 

 t. eyledükde 28a/10 

 t. eylemek 12a/03, 27b/11 

 t. iderler 40b/18 

 t. idüp 5a/14, 21b/07, 22a/12, 22a/13 

 t. olınması 3a/01 

 t.+de 23a/03, 39b/08 

 t.+dür 4a/06, 6b/02, 16a/08, 40b/09, 

41a/18, 53b/04 

 t.+i 4b/10, 18a/06, 21b/12, 22b/04, 

27b/20, 42a/23, 43b/21 

 t.+i mā-lā-yuŧāķ 27b/19 
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 t.+imüzi 3a/20, 37b/07 

 t.+in 1b/11, 14a/08 

 t.+iñ 21b/09 

 t.+in idesin 14a/03 

 t.+in idin 14b/01 

 t.+indendür 3a/09, 33a/19 

 t.+ine 14a/23 

 t.+ler 3a/22, 7b/08, 9b/17, 10a/01, 

10b/14, 15b/10 

 t.+lerdür 27a/10 

 t.+leri 2a/17, 26a/12 

 t.+lerimüz 9a/14 

 t.+lerimüzi 2a/01, 2b/07, 20b/14, 

37a/22, 53a/15 

 t.+lerin 9b/20, 33a/03 

 t.+lerindendür 40b/05 

 t.+lerine 10a/06 

 t.+üñ 9a/12 

 t.-i fütūĥāt 20a/14 

 t.-i tedārik 2a/09 

 tedarik-i t.+ine 21b/11 

tedbįrāt: Ar. tedbirler, önlemler 

 t. 2a/18 

 t.-ı ġazā 22b/03 

teǾemmül: Ar. iyice, etraflıca 

 t. olınurlar 20b/08 

teħallüf: Ar. uygunsuzluk 

 t. eylemez 60a/01 

tekāsül: Ar. üşenme, tenbellik; ilgisizlik 

 t. olınmış idi 12b/07  

t. 13a/23 

 t. ider 12b/05 

tekerlek: merkezde bulunan, bir eksenin 

çevresinde dönebilen çember, 

teker 

 t. 6b/10 

tekerlekli: tekerlekli 

 t. 48b/05 

teǿkįd: Ar. kuvvetlendirme; üsteleme; 

pekiştirme 

 t. 2b/19 

telesir: tuzak 

 t. 24b/18 

 t.+ler 4a/11 

telĥįś: Ar. sadrazam tarafından padişaha 

yazılacak şeylerin kısaltması veya 

bu yolda kısaltılmış yazı 

 t.+i 30b/16 

teǿlįf: Ar. kitap yamza; uzlaştırma 

 t. eylemeden 2b/11 

 t. eylemege 12a/01 

 t. eylemeklik 9b/12 

 t. idem 13b/01 

 t. idüp 22a/07 

temel: bir yapının toprak altında kalan 

ve yapıya dayanak olan duvar, 

taban vb. bölümlerinin tümü 

 t. 17a/17 

ŧemeşvār ķalǾası: Temeşvar Kalesi; 

Romanya’nın en büyük ikinci 

şehrindeki kale 

 ŧ. 16a/17 

 ŧ.+dur 31b/03 

 ŧ.+na 16a/13 
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 ŧ.+nı 42a/17, 43b/15, 58a/01 

 ŧ.+nda 58a/01 

ŧemeşvār muĥāśarası: Temeşvar 

Muhasarası; 1716-1718 

yıllarındakş Avusturya-Osmanlı 

savaşı sırasında yapılan muhasara 

 ŧ.+ñda 8a/19 

temmet: Ar. bitti, tamam oldu 

 t.+ü’l-kitāb 33b/02 

tenbįh: Ar. uyarma 

 t. idüp 38a/05, 38a/18 

terāzü: Far. bir kolun iki ucuna asılı iki 

kefeden oluşan tartı, mizan 

 t. 50b/12, 60a/01, 60a/01, 60b/01, 

60b/03 

 t.+de 50b/13, 59a/02, 59b/02, 60a/01 

 t.+dür 59a/02, 59b/01, 59b/02, 

60a/01, 60b/01, 61a/01 

 t.+ler 50b/14 

 t.+nüñ 61a/01 

 t.+yi 50b/17, 51a/12 

tersane: İt. gemi yapılan yer, gemilik, 

tezgâh 

 t.+de 9a/02, 27a/18, 55b/11 

 t.-yi Ǿāmįrede 18b/07 

tertįb: Ar. düzene koyma, dizme 

 t. idüp 33b/03 

teslįm: Ar. dayanamayıp pes deme, 

bırakma, devretme 

 t. olınduķda 8b/10 

 t. eyledi 8b/23, 30a/14, 30a/19, 

30b/13 

 t. eyleyesin 8b/19 

 t. idesiz 30b/07 

tevcįh: Ar. yöneltme 

 t. 5b/16 

teveccüh: Ar. yönelme; nasip ve 

müyesser olma. 

 t. 9b/10, 11b/14, 20a/15 

ŧıpa: İt. şişe gibi dar delikleri tıkamaya 

yarayan mantar, cam, tahta veya 

plastikten tıkaç, tıpa krş. ŧapa 

 ŧ.+lar 52b/14 

 ŧ.+ları 52b/13 

 ŧ.+ların 17a/13 

 ŧ.+sı 52b/05, 52b/11, 61a/02 

 ŧ.+sına 65b/01 

tįġ: Far. kılıç 

 t.-i şimşįr 27b/15 

tįmār: Far. beslediği sipahilerle harbe 

giden beylere - öşrünü almak 

üzere- ayrılan arazi 

 t. 44a/06 

 ehl-i t. 8a/12 

 erbāb-ı t. 44a/05 

 t.+ına 10a/12 

tiziyye: Far. tez, çabuk 

 t. 7a/07, 17a/16, 26a/03, 31a/03, 

37b/19, 52a/10, 58b/09 

ŧoġrı: doğru, yanlış karşıtı krş. doġrı 

 t. 52a/05 

ŧoķsan: doksan 
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 ŧ. 10a/12, 50b/11, 50b/16, 50b/17, 

59a/02, 59b/02, 60a/01, 60a/01, 

60b/01, 60b/01, 61a/01 

ŧoķuz: dokuz 

 ŧ. 10a/11, 10a/11, 31b/11 

ŧol-: dolmak krş. dol- 

 ŧ.-ar 51a/19, 51b/06, 51b/07 

 ŧ.-u 31b/06 

ŧoldur-: doldurmak krş. doldır-, doldur- 

 ŧ.-madan 23a/19 

 ŧ.-up 51a/09 

ŧomar: Ar. topun içini silmekte 

kullanılan, ucu fırçalı çubuk 

 ŧ.+lar 43a/06 

ŧonbāz: tombaz; yük taşımak ya da 

köprü yapmak için kullanılan altı 

düz bir çeşit deniz aracı, duba 

 ŧ.+ları 12b/13 

ŧoñuz: domuz 

 ŧ. ayagı 20a/03, 64a/03 

ŧop: top; gülle veya şarapnel atan büyük, 

ateşli silah 

 şāhį ŧ. 67a/01, 67a/01, 67a/01, 

67a/01, 67a/01, 67a/01, 67a/01, 

67a/01, 67a/01, 67a/01, 67a/01, 

67a/01 

 şāhį ŧ.+lar 34b/05, 34b/05, 34b/05, 

34b/05, 34b/05, 35a/03, 35a/03, 

35a/03, 35a/03, 35a/03, 35a/03 

 şāhį ŧ.+lar idi 58b/07 

 ŧ. 3b/06, 17a/05, 23a/07, 23a/12, 

25a/23, 27a/23, 36a/07, 36a/08, 

36a/15, 49a/04 

 ŧ. atarsañ 31b/13 

 ŧ. yetişmez 24a/23 

 ŧ.+a 4b/09, 12a/09, 14a/01, 29b/06, 

37b/14, 39b/11 

 ŧ.+lar 15b/19, 29b/12, 30a/11, 

32a/17, 33b/06, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 36a/06, 

39a/16, 39a/18, 39b/02 

 ŧ.+ları 34b/02, 36b/16, 38a/03, 

38b/14, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 43a/01, 43a/01, 

43a/01, 43a/01, 44b/06, 46a/01, 

46a/02, 48a/01, 48a/01, 49a/04, 

58b/06, 67a/07, 67a/07 

 ŧ.+larımuz 23a/13 

 ŧ.+larımuzı 3b/15 

 ŧ.+ların 36b/03 

 ŧ.+larını 36a/19 

 ŧ.+larınuñ 8b/22 

 yaylım ŧ.+una 30b/10 

ŧopcıbaşı: topçu ocağının komutanı 

 ŧ. 29a/11, 36b/15 

 ŧ.+ya 38a/04 

ŧopcıbaşı Ǿalį aġa: Osmanlı’da Topçu 

Ocağı komutanı  

 ŧ. 39b/11 

ŧopcıbaşı ocaġı: Osmanlı’da Kapıkulu 

Ocakları'nın yaya kısmına 
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mensup, top dökmek ve 

kullanmakla vazifeli askerlerin 

bağlı olduğu ocak krş. ŧopcı ocaġı 

 ŧ.+nuñ 6a/15 

ŧopcı ocaġı: Osmanlı’da Kapıkulu 

Ocakları'nın yaya kısmına 

mensup, top dökmek ve 

kullanmakla vazifeli askerlerin 

bağlı olduğu ocak krş. ŧopcıbaşı 

ocaġı 

 ŧ.+ndan 42a/03, 43b/01 

ŧopla-: toplamak  

 ŧ.-maķ 16a/03, 51b/18 

 ŧ.-yup 8a/07 

ŧopraķ(ġ): toprak 

 ŧ. 4b/08, 7b/02, 7b/05, 7b/10, 8a/03, 

8a/06, 12a/09, 14a/01, 16b/23, 

32a/16, 34b/02, 36a/05, 36b/12, 

37b/14, 38b/10, 38b/11, 38b/13, 

38b/23, 39a/21, 39a/22, 39b/01, 

40a/20, 40a/20, 44a/07, 44b/03, 

44b/04, 44b/05, 45b/04, 65a/02, 

65a/02, 66b/01 

 ŧ. doldurup 51b/20 

 ŧ. dolmışdur 66b/02 

 ŧ. içine 22a/04 

 ŧ. sürdükde 5a/02, 27b/08 

 ŧ. sürmege 8a/10, 14a/13, 39b/05 

 ŧ. sürmegile 26a/03 

 ŧ. sürmek 1b/11, 4b/09, 8a/04, 

14a/23, 27b/02, 27b/05, 32a/04, 

37b/17, 39b/21, 41b/02, 43b/18 

 ŧ. sürmeklikde 39b/06 

 ŧ. sürmenüñ 4b/05, 4b/15, 8a/09, 

12a/10, 14a/02, 14a/08, 14b/01, 

14b/17, 18a/04, 37b/01, 37b/15, 

38b/23, 42a/05, 42a/20, 43b/03 

 ŧ. sürsek 32a/14 

 ŧ. sürüp 4b/17, 4b/20, 5a/01, 14b/06, 

14b/08, 14b/11, 14b/14, 14b/16, 

38a/12, 42a/17, 43b/15 

 ŧ. ŧabyalar 33b/06, 34b/01, 34b/01, 

34b/01, 34b/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/01, 42b/01, 

42b/01, 42b/01, 42b/01, 42b/01, 

43a/01, 43a/01, 43a/01, 43a/01, 

46a/01, 46a/02, 48a/01, 48a/01, 

67a/07, 67a/07 

 ŧ. ŧabyasın 24a/16 

 ŧ.+a 36a/13 

 ŧ.+dur 31b/13, 45b/04 

 ŧ.+ı 38b/08, 38b/22 

 ŧ.+ını 23a/17 

ŧop-vārį: T.+Far. top gibi 

 t. 16b/06, 16b/14, 52b/08, 57b/02, 

58a/01, 58b/05 

ŧorba: genellikle pamuk ve kıldan 

dokunmuş, türlü boy ve biçimde, 

ağzı büzülüp bağlanabilen araç 

 ŧ. 38a/08, 44a/08 

 ŧ.+lar 38b/13, 41b/11 

ŧuġ: at kılından süpürge biçiminde 

yapılıp bir sırığa takılan, 

Osmanlılarda padişah, vezir, 
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beylerbeyi, sancakbeyi vb. 

kişilerce kullanılan belirti ve nişan 

 ŧ.+lar 34b/12 

ŧūl: Ar. uzunluk krş. boy 

 ŧ.+i 48b/01 

 ŧ.+i Ǿömr 11b/13 

ŧulumba: İt. sıvıları alçak yerlerden 

çekmeye veya yüksek yerlere 

çıkarmaya yarayan araç 

 āteşli ŧ.+lar 43a/05 

 ġrande ŧ. 5b/21, 6b/04, 13a/08, 

13a/11, 17b/05, 17b/07, 27a/10, 

27a/22, 48b/01, 49a/04, 49a/04, 

51b/12, 53b/06  

 kebįr ŧ. 51b/08 

 ŧ. 17a/20, 17a/22, 17a/22, 26b/21, 

29b/06, 38a/19, 49a/04, 53a/12 

 ŧ. degüldür 6b/09 

 ŧ.+dandur 13a/06 

 ŧ.+lar 40a/17, 41b/08, 42b/10, 

53b/12, 56a/20 

 ŧ.+ları 47b/01 

 ŧ.+nuñ 48b/02 

 ŧ.+ya 17b/10 

 ŧ.+yı 17b/02, 47a/01 

ŧur-: durmak, beklemek, sabit olmak 

krş. dur- 

 ayaķ dayayup t.-mak 44a/19 

tüfeng: tüfek 

 t. 3b/06, 20a/11, 27a/23, 36a/15, 

49a/04, 62b/01 

 t. atar 47b/01 

 t. eyleyüp 23a/08 

 t.+dür 47b/03 

 t.+e 4b/09, 12a/10, 14a/01, 37b/14 

 t.+ler 6b/12, 17a/23, 17b/14, 30a/11 

 t.+lerdür 47b/02, 61b/01, 62a/01, 

63a/02, 63a/02 

 t.+leri 48b/01, 49a/04, 61b/03, 

62b/01, 62b/01, 63a/01 

 t.+lerin 20a/11 

tüfengci: tüfekçi; savaş gereçleri, silah 

yapımı ve onarımı ile uğraşan 

asker sınıfından olan kimse  

 t.+lerden 42a/04, 43b/02 

tüfengli: tüfekli 

 t. 26b/21, 27a/05, 27a/12, 38a/19, 

40a/18, 41b/09 

tüfengli ŧulumba: tüfekli tulumba 

 t. 5b/20, 51b/06 

 t.+lar 53a/08 

türkçe: Türkçe 

 t. 51a/06, 59a/01, 62b/01 

 

U 

 

u: Far. ve (bağlaç) krş. ü, ve 

 u. 1b/05, 1b/08, 2a/11, 12b/13, 

22b/02, 28a/02, 29a/08, 32a/09, 

43b/13, 56b/05 

Ǿubūr: Ar. bir başka tarafa geçme, 

atlama 

 mürūr-ı Ǿu.+ı 8b/02, 12b/13 

 mürūr-ı Ǿu.+ında 29b/18 
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 mürūr-ı Ǿu.+ları 9a/01 

uç: uç; bir şeyin baş veya son noktası 

 u.+u 45b/04 

ufaķ:  boyutları normalden küçük 

 u. 56b/19 

uġ(u)r: bazı olaylarda görülen ve insana 

iyilik getirdiğine inanılan belirti 

veya bazı nesnelerde var olduğuna 

inanılan iyilik kaynağı 

 u.+ına 10a/10 

 u.+dan 25b/07, 26a/04 

 u.+ı pādişāhį 9a/19 

 u.+ı pādişāhįdür 9b/10 

ulu: ulu, yüce 

 u. 19b/10, 28a/14, 29a/14, 31b/07 

Ǿulūfe: Ar. sipahilere, yeniçerilere (üç 

ayda bir) verilen maaş 

 Ǿu.+ler 30b/19 

Ǿummān ķalǾası: Umman Kalesi 

 Ǿu.+ñda 5b/11 

Ǿummān seferi: Umman Seferi 

 Ǿu.+nde 26b/01, 28b/11 

Ǿumūm: Ar. genel olma; bütün 

 Ǿu. 8a/12 

umūr: Ar. işler, şeyler, hususlar 

 u.+ı seferi 2b/13 

umūr-dįde: Ar.+Far. işten anlar, 

tecrübeli 

 u. 10a/04, 32b/22 

 u.+ler 2a/17, 9a/10 

Ǿunvān: Ar. san 

 Ǿu. 24a/10 

ur-: vurmak 

 çiyt u.-up 51b/20 

 ķılıç u.-dılar 23b/22, 25b/11 

 ķılıç u.-maġı 38b/06 

 ķılıç u.-maķ 38b/04, 41b/16 

 ķılıç u.-up 32b/12, 53a/21 

 ķulaķ u.-mayup 24a/22 

 ķulaķ u.-uñ 25b/03 

 nişān u.-ur mısın 12a/17 

 u.-arsañ 51a/12 

 u.-asın 51a/11 

 u.-duķda 38b/15 

 u.-maġıla 12a/17, 12a/18 

 u.-mayasın 51a/11 

 u.-up 23b/22 

 u.-ur 17b/15 

urul-: vurulmak 

 u.-an 51a/15 

 u.-up 16b/03, 32b/16 

uśan-: usanmak 

 u.-mayup 20b/18 

usta: Far. usta; bir zanaatı gereği gibi 

öğrenmiş olan ve kendi başına 

yapabilen kimse 

 u.+lar 60a/01 

 u.+larımuzdan 65b/01 

usta Ǿalį: müellif ile beraber icatlar 

yapmış olan Osmanlı mühendisi 

 u. 8b/02, 8b/05, 12b/14 

uyvār ķalǾası: Uyvar Kalesi; 

Macaristan’da bir kale 

 u.+ñda 14b/13 
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uza-: uzamak 

 u.-duķdan 56a/05 

uzaķ: uzak; yakın olmayan yer 

 u. 17b/15, 39a/17, 52b/19, 52b/23 

 u.+dan 4a/09, 4a/12, 7b/10, 24b/13, 

24b/16, 25a/05, 25a/06, 37a/04 

 u.+dur 32a/05, 32a/08 

uzun: uzun; iki ucu arasında fazla 

uzaklık olan, kısa karşıtı 

 u. 24a/04 

 u.+ı 38b/09 

 

Ü  

 

ü: Far. ve krş. u, ve 

 ü. 4a/01, 21b/17, 29a/02, 30a/20 

üç: üç (sayı) 

 ü. 2b/11, 5a/14, 5b/02, 5b/08, 5b/09, 

5b/14, 6a/11, 6a/15, 6b/05, 7a/03, 

7a/10, 7a/14, 7b/02, 7b/18, 8a/09, 

8b/14, 10a/11, 13a/05, 13b/01, 

14b/05, 16b/05, 17a/04, 17b/08, 

18a/06, 18b/06, 19b/05, 23b/01, 

24b/23, 25a/08, 26a/17, 26b/09, 

27a/15, 27a/21, 27b/21, 28a/11, 

28a/11, 28a/21, 28b/08, 28b/10, 

28b/14, 28b/18, 30b/01, 30b/13, 

38a/02, 38a/18, 38b/17, 39a/18, 

44a/08, 44a/09, 49a/04, 50b/10, 

52a/16, 53b/06, 55b/09, 56b/06, 

62b/01, 63a/01, 64a/03, 65a/02 

üçer: üç sayısının üleştirme sayı sıfatı 

 ü. 17a/06, 17b/11, 21a/19, 21a/20, 

22b/18, 22b/18, 27a/07, 33a/16, 

37a/16, 37a/17, 38a/01, 40a/02, 

40a/10, 41a/05, 61a/02 

üçinci: üçüncü; üç sayısının sıra sıfatı  

 ü. 8a/12, 11a/20, 15a/20, 50b/01, 

51a/01 

ümmet: Hz. Muhammed'e inanarak, 

onun yaptıklarını ve söylediklerini 

uygulayarak çevresinde toplanan 

Müslümanların tümü 

 ü.+ini 2a/03 

ümmet-i muĥammed: İslam dininde 

bulunanlar 

 ü. 11b/15, 13a/01, 15b/01, 37b/06, 

50b/06 

 ü.+i 11a/13, 40b/19 

ümmü’l-ġazā: savaşın annesi; kitabın 

adı 

 ü. 13b/01 

ümmü’l-ġazā fenn-i cihad fetĥ-i tedbįr: 

kitabın uzun adı 

 ü.+dür 11a/08 

ürkündülük: panik 

 ü. 37a/05 

üstād: Far. usta, sanatkar 

 śāĥib-i ü. 15a/17 

 ü. 12a/17, 12a/18, 14b/21, 15a/15, 

28a/01 

 ü.+dan 12b/22 

 ü.+lar 6a/01, 50b/17, 51b/01 

 ü.+lara 12a/18 
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 ü.+lardan 15a/22, 50b/04 

 ü.+ları 50b/15 

 ü.+larımızuñ 7a/15 

 ü.+larıñ 22a/12 

 ü.+ların 29a/02 

 ü.+laruñ 12b/23, 15a/23, 15b/09, 

50b/05 

 ü.-ı kāmil 7a/04 

üstād-āne: Ar.+Far. üstadca, üstada 

yakışır biçimde 

 ü. 30b/17 

üşen-: üşenmek 

 ü.-meyüp 20b/18 

üzer(i): bir şeyin yukarı, göğe doğru 

olan yanı; bir şeyin dış yüzü, 

yüzey 

 ü.+lerinde 33b/06 

 ü.+lerine 3b/04, 6a/21, 36a/16, 

36b/16, 65a/01 

 ü.+müze 18b/17, 31a/01, 56a/03 

 ü.+nde 6b/11, 8b/01, 17a/18, 23a/14, 

25a/22, 32a/02, 49a/04, 52a/12, 

53b/08, 53b/13, 58b/01, 58b/05, 

58b/11, 59a/03, 59b/04 

 ü.+ndedür 48b/05, 65b/01 

 ü.+nden 4b/20, 19b/10, 27a/17, 

38a/12 

 ü.+ne 6b/01, 6b/06, 7a/09, 9a/04, 

12b/14, 13a/15, 14a/07, 16a/07, 

16a/17, 16a/20, 16a/23, 16b/12, 

17b/07, 17b/09, 19a/13, 21a/08, 

21b/20, 23a/07, 25a/03, 25b/07, 

25b/09, 27a/01, 27a/09, 27a/15, 

31a/07, 32b/10, 32b/13, 32b/20, 

36a/15, 36b/06, 48b/01, 48b/01, 

48b/02, 49a/04, 51a/03, 51b/09, 

51b/15, 51b/22, 52b/07, 52b/23, 

53b/02, 53b/11, 54b/01, 56a/09, 

56b/20, 56b/20, 57b/02, 57b/02, 

57b/03, 58a/01, 58b/03, 61a/02, 

61b/03, 63a/01, 63b/01, 63b/01, 

64a/03, 64b/01, 65a/02, 65a/02 

 ü.+nedür 56a/02 

üzere: üzere, üzerine, üzerinde 

 ü. 2/17, 2b/11, 2b/15, 2b/16, 2b/19, 

3a/01, 3a/11, 3b/18, 3b/19, 3b/20, 

4a/07, 4b/06, 4b/10, 5a/07, 5a/09, 

5a/19, 5b/01, 5b/09, 5b/15, 6a/10, 

6a/14, 7a/01, 7a/02, 7a/05, 7a/13, 

7b/08, 7b/09, 8a/13, 8b/08, 8b/17, 

9a/01, 9b/15, 10a/18, 10b/12, 

10b/21, 11a/04, 11b/22, 12a/03, 

12a/04, 12a/05, 12a/11, 12a/14, 

12b/20, 13b/01, 13b/04, 13b/12, 

13b/14, 14a/09, 14b/13, 15a/21, 

15b/15, 15b/17, 15b/19, 16b/15, 

17a/02, 17a/18, 17b/18, 18a/09, 

19a/19, 19b/06, 19b/15, 19b/15, 

19b/18, 21a/01, 21a/04, 21a/09, 

21b/15, 22a/09, 22a/22, 22b/09, 

22b/19, 23b/12, 24b/01, 25a/07, 

26a/17, 26b/09, 26b/15, 26b/17, 

26b/19, 27b/11, 28a/06, 28a/11, 

28b/02, 28b/10, 28b/16, 28b/18, 
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29a/10, 29a/12, 29b/02, 29b/09, 

29b/13, 29b/23, 30a/04, 30a/06, 

31b/04, 33a/09, 33a/13, 33a/15, 

36a/02, 36a/09, 36b/02, 36b/20, 

37a/20, 37b/09, 38a/06, 38b/03, 

38b/04, 38b/20, 39a/09, 39a/13, 

39a/15, 39a/16, 39b/03, 39b/23, 

40a/11, 40a/22, 40b/02, 40b/11, 

40b/14, 40b/17, 41b/04, 41b/15, 

41b/16, 42a/17, 43b/15, 44a/08, 

44a/17, 50b/10, 51a/17, 51b/16, 

52a/07, 52a/08, 52a/09, 52b/02, 

52b/05, 52b/12, 53a/03, 54b/01, 

55a/02, 55a/02, 56b/07, 56b/17, 

56b/17, 56b/18, 57b/02, 60a/01, 

61a/01, 64b/01, 65a/01, 65a/02, 

65a/02, 65b/01, 66a/01, 66b/02 

 ü. degüldür 27a/19 

 ü.+dür 2a/12, 4b/03, 4b/05, 10a/02, 

16a/10, 36b/15, 39a/04, 39a/08, 

58b/01, 64a/02 

 ü. idi 26a/18 

 ü. iken 38a/07 

 

V 

 

vāfir: Ar. çok, bol 

 v. 3a/10, 7b/07, 9a/03, 36b/21, 

37a/02, 42a/18, 43b/16, 55b/18, 

58b/08 

vāķıǾa: Ar. vuku' bulmuş, olmuş bir iş 

 v.+da 59b/04 

vaķıyye: Ar. okka, dört yüz dirhemlik 

tartı. 

 v. 7a/10, 7a/14, 16b/17, 16b/19, 

17a/07, 52a/15, 52a/16, 52a/17, 

62b/01 

vāķiǾ: vuku' bulan, olan, düşen; 

olagelen, rastlayan 

 v. 12a/02, 14b/13 

 v. ise 21b/07 

 v. olduġı 25b/17, 53a/02 

 v. olmadı 41a/17 

 v. olmış 21b/06 

 v. olmışdur 3a/14, 13b/08, 21a/16, 

40a/07 

 v. olup 13b/19, 14b/03 

 v. olur 41a/12, 41b/01 

 v. olur ise 41b/21 

vaķt: Ar. vakit, zaman 

 v. 19a/01, 56a/06, 56a/16 

 v. geçdi 25a/10 

 v.+i 9a/07 

 v.+iñde 16a/19, 19a/02 

 v.+inde 32b/02 

vālį: Ar. bir vilayeti idare eden en 

büyük memur 

 v.+si 52b/22 

vallā: Ar. vallahi 

 v. 53b/13 

var: var, mevcut, yok karşıtı 

 v. 4b/12, 6a/02, 6a/19, 6b/03, 10a/21, 

10a/21, 10a/22, 10a/23, 11a/05, 

11a/05, 12a/12, 13a/18, 14a/03, 
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15a/02, 16a/15, 17a/23, 17b/04, 

19b/10, 20a/06, 28b/21, 37b/11, 

42a/13, 43b/11, 48b/01, 51a/20, 

53b/03, 62b/01 

 v.+dur 4a/10, 4b/12, 6a/03, 6b/10, 

6b/12, 10a/15, 10a/23, 10b/13, 

12a/13, 12a/21, 13a/12, 13a/19, 

14a/04, 14a/13, 14b/20, 16b/10, 

16b/21, 18b/12, 19a/09, 19a/13, 

20a/09, 20a/10, 20a/11, 21b/13, 

23a/03, 23a/23, 25a/19, 26a/08, 

27a/07, 27a/08, 28a/15, 28a/15, 

28b/22, 29b/14, 29b/17, 31b/12, 

31b/18, 32a/05, 36a/14, 37a/02, 

37a/02, 40a/14, 42a/10, 42a/13, 

43b/08, 43b/11, 48b/01, 48b/01, 

51b/03, 53b/02, 56a/08, 58b/02, 

62b/01, 62b/01, 62b/01, 64a/03, 

65b/01 

 v. iden 10b/07 

 v. idi 4a/15, 5b/07, 11b/01, 16b/22, 

17a/07, 17a/12, 18b/02, 24a/05, 

24a/08, 24a/09, 24b/16, 25a/06, 

25b/12, 27b/04, 28b/06, 52a/22 

 v. iken 16a/12 

 v. ise 36a/21, 37a/10, 38b/14, 40a/19, 

41b/12, 56a/18, 56b/03, 59a/02, 

59b/02 

var-: varmak, ulaşmak 

 girü v.-up 32b/14 

 v. 25a/20 

 v.-acaķ 59b/04 

 v.-duġı 24a/14 

 v.-duġımuz 23b/05 

 v.-duķda 24a/21, 51b/22, 62a/03 

 v.-dur 7a/18 

 v.-ınca 4a/11, 24b/17, 24b/18 

 v.-ur 48b/01 

 v.-ursın 58b/10 

 v.-mada 19a/13 

 v.-maķda 31b/18 

 v.-mıyor 5a/08 

 v.-up 18b/16, 22b/09, 36b/06, 

56a/03, 56a/19 

 v.-uş 23b/19 

vāradįn: Varadin; Sırbistan şehri 

 v.+de 17b/12 

vāradįn ķalǾası: Varadin şehrinin kalesi 

 v.+na 4a/12, 24b/13 

 v.+ña 14a/05 

varıl-: varılmak, ulaşılmak 

 v.-dı 23b/07 

 v.-duķda 4a/15, 7a/07, 16a/07, 

25a/21, 37b/10, 52a/10, 54b/01, 

65a/02 

 v.-maz 31b/08 

 v.-ur 26a/09, 31b/17, 31b/21, 32a/11, 

32a/12, 32a/14 

 v.-ursa 23b/02 

varış: varma işi krş. varuş  

 ķalǾanuñ v.+ı 32b/10 

 v. ŧarafuñdan 4a/17, 4a/20 

varuş: varma işi krş. varış  

 v. ŧarafuñdan 23b/07 
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vāsiǾ: Ar. geniş; açık 

 v. 38a/14, 39a/09, 40a/16, 41b/04 

ve: Ar. ve krş. u, ü 

 v. 1b/05, 1b/07, 2a/02, 2a/05, 2a/06, 

2a/10, 2a/11, 2a/13, 2a/16, 2b/04, 

2b/09, 2b/12, 2b/12, 2b/14, 2b/16, 

2b/19, 3a/01, 3a/02, 3a/04, 3a/05, 

3a/07, 3a/09, 3a/10, 3a/15, 3a/15, 

3a/16, 3a/18, 3b/02, 3b/03, 3b/04, 

3b/06, 3b/07, 3b/19, 3b/21, 4a/03, 

4a/10, 4b/06, 4b/06, 4b/06, 4b/08, 

4b/09, 4b/10, 4b/11, 4b/15, 4b/18, 

4b/19, 4b/20, 5a/01, 5a/04, 5a/12, 

5a/14, 5a/20, 5a/21, 5b/10, 5b/10, 

5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/13, 5b/16, 

5b/18, 5b/20, 5b/20, 5b/20, 5b/21, 

5b/21, 6a/05, 6a/07, 6a/14, 6a/16, 

6a/20, 6b/04, 6b/10, 6b/10, 6b/12, 

6b/14, 6b/15, 6b/17, 6b/19, 7a/01, 

7a/02, 7a/05, 7a/06, 7a/14, 7b/09, 

7b/14, 7b/16, 7b/17, 7b/17, 7b/18, 

7b/18, 8a/01, 8a/07, 8a/12, 8a/13, 

8a/14, 8a/18, 8a/19, 8a/19, 8a/19, 

8b/01, 8b/09, 8b/09, 8b/14, 8b/17, 

9a/01, 9a/02, 9a/11, 9a/15, 9a/16, 

9a/16, 9a/17, 9b/06, 9b/14, 9b/18, 

9b/20, 10a/01, 10a/04, 10a/08, 

10a/14, 10a/15, 10a/18, 10a/21, 

10a/22, 10a/22, 10b/03, 10b/08, 

10b/10, 10b/13, 10b/15, 10b/16, 

11a/01, 11a/05, 11a/06, 11a/10, 

11a/11, 11a/11, 11a/13, 11a/14, 

11b/03, 11b/04, 11b/04, 11b/14, 

11b/15, 11b/18, 11b/22, 11b/23, 

11b/23, 12a/03, 12a/03, 12a/06, 

12a/08, 12a/08, 12a/10, 12a/11, 

12a/12, 12a/14, 12a/22, 12b/02, 

12b/20, 12b/21, 12b/22, 12b/22, 

12b/23, 13a/01, 13a/02, 13a/08, 

13a/12, 13a/13, 13a/15, 13a/15, 

13a/22, 13a/23, 13b/11, 13b/12, 

13b/13, 13b/13, 13b/16, 13b/20, 

13b/21, 13b/21, 13b/21, 14a/01, 

14a/03, 14a/05, 14a/09, 14a/18, 

14a/20, 14b/01, 14b/04, 14b/08, 

14b/12, 14b/14, 14b/22, 15a/07, 

15a/18, 15a/22, 15a/23, 15b/01, 

15b/03, 15b/05, 15b/07, 15b/09, 

15b/10, 15b/12, 15b/13, 15b/16, 

15b/17, 15b/19, 15b/20, 16a/06, 

16a/09, 16a/10, 16a/13, 16a/18, 

16a/21, 16a/23, 16b/11, 16b/15, 

16b/16, 17a/11, 17a/13, 17a/19, 

17a/23, 17b/14, 17b/20, 17b/23, 

18a/03, 18a/03, 18a/04, 18a/04, 

18a/04, 18a/05, 18a/07, 18a/09, 

18a/10, 18a/10, 18a/11, 18a/12, 

18a/13, 18a/17, 18a/18, 18b/14, 

18b/20, 18b/20, 18b/22, 19a/03, 

19a/07, 19a/09, 19a/10, 19a/14, 

19a/19, 19b/01, 19b/02, 19b/03, 

19b/07, 19b/11, 19b/15, 19b/16, 

19b/17, 19b/19, 19b/21, 19b/23, 

19b/23, 20a/02, 20a/03, 20a/05, 
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20a/09, 20a/10, 20a/15, 20a/16, 

20a/17, 20a/18, 20a/19, 20a/20, 

20b/01, 20b/02, 20b/04, 20b/06, 

20b/09, 20b/12, 20b/18, 20b/21, 

21a/09, 21a/18, 21a/19, 21a/20, 

21a/21, 21a/23, 21b/03, 21b/03, 

21b/06, 21b/08, 21b/11, 21b/12, 

21b/12, 21b/15, 21b/16, 21b/18, 

21b/21, 22a/05, 22a/09, 22a/10, 

22a/13, 22a/14, 22a/16, 22a/18, 

22a/18, 22a/22, 22b/04, 22b/06, 

22b/17, 22b/17, 22b/18, 23a/02, 

23a/08, 23a/12, 23a/14, 23b/04, 

24a/11, 24a/11, 24a/12, 24a/22, 

24b/01, 24b/04, 24b/08, 24b/09, 

24b/12, 25a/07, 25a/12, 25a/13, 

25b/06, 25b/11, 25b/18, 25b/23, 

26a/01, 26a/03, 26a/10, 26a/14, 

26a/16, 26a/20, 26a/21, 26b/01, 

26b/01, 26b/18, 27a/03, 27a/06, 

27a/08, 27a/10, 27a/12, 27a/14, 

27a/20, 27a/23, 27b/01, 27b/11, 

27b/17, 27b/21, 28a/07, 28a/10, 

28a/11, 28a/13, 28a/15, 28b/11, 

28b/11, 28b/12, 28b/16, 28b/19, 

28b/20, 28b/21, 29a/01, 29a/02, 

29a/08, 29a/11, 29b/06, 29b/06, 

29b/06, 29b/12, 29b/12, 29b/13, 

29b/14, 29b/14, 29b/17, 30a/11, 

30a/11, 30a/15, 30a/16, 30b/03, 

30b/04, 30b/11, 30b/16, 30b/18, 

31a/16, 31a/20, 31a/22, 31b/01, 

31b/05, 31b/06, 31b/06, 31b/07, 

31b/07, 31b/09, 31b/09, 31b/12, 

31b/13, 31b/17, 31b/21, 32a/01, 

32a/05, 32a/06, 32a/06, 32a/11, 

32a/12, 32a/17, 32b/01, 32b/05, 

32b/07, 32b/12, 32b/15, 32b/18, 

32b/19, 33a/03, 33a/03, 33a/04, 

33a/13, 33a/15, 33a/16, 33a/16, 

33a/19, 33a/21, 33b/05, 33b/07, 

34b/01, 34b/01, 34b/01, 34b/01, 

34b/05, 34b/05, 34b/05, 34b/05, 

34b/05, 35a/01, 35a/01, 35a/01, 

35a/01, 35a/01, 35a/03, 35a/03, 

35a/03, 35a/03, 35a/03, 35a/03, 

36a/06, 36a/07, 36a/08, 36a/12, 

36a/15, 36a/20, 36b/03, 36b/03, 

36b/04, 36b/17, 36b/19, 36b/21, 

37a/08, 37a/09, 37a/11, 37a/12, 

37a/14, 37a/15, 37a/16, 37a/16, 

37a/19, 37a/20, 37b/06, 37b/12, 

37b/12, 37b/12, 37b/13, 37b/14, 

37b/16, 37b/21, 38a/01, 38a/01, 

38a/03, 38a/05, 38a/06, 38a/06, 

38a/08, 38a/08, 38a/08, 38a/09, 

38a/09, 38a/12, 38a/13, 38a/16, 

38a/17, 38a/17, 38a/17, 38a/17, 

38a/17, 38a/18, 38a/19, 38a/21, 

38a/22, 38b/01, 38b/01, 38b/03, 

38b/04, 38b/05, 38b/07, 38b/08, 

38b/11, 38b/12, 38b/12, 38b/12, 

38b/12, 38b/12, 38b/16, 38b/19, 

38b/19, 38b/19, 38b/20, 38b/22, 
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39a/01, 39a/02, 39a/03, 39a/04, 

39a/05, 39a/05, 39a/06, 39a/07, 

39a/09, 39a/10, 39a/11, 39a/12, 

39a/13, 39a/15, 39a/16, 39a/16, 

39a/17, 39a/19, 39a/21, 39b/02, 

39b/04, 39b/09, 39b/17, 39b/19, 

39b/22, 40a/01, 40a/02, 40a/03, 

40a/09, 40a/09, 40a/11, 40a/12, 

40a/14, 40a/16, 40a/16, 40a/17, 

40a/17, 40a/17, 40a/17, 40a/18, 

40a/18, 40b/05, 40b/07, 40b/13, 

40b/20, 41a/12, 41a/18, 41a/19, 

41a/21, 41b/01, 41b/05, 41b/07, 

41b/07, 41b/08, 41b/08, 41b/08, 

41b/08, 41b/09, 41b/09, 41b/11, 

41b/11, 41b/12, 41b/13, 41b/16, 

41b/19, 41b/21, 42a/03, 42a/03, 

42a/04, 42a/04, 42a/05, 42a/06, 

42a/07, 42a/07, 42a/10, 42b/04, 

42b/04, 42b/04, 42b/04, 42b/04, 

42b/04, 43a/03, 43a/03, 43a/03, 

43a/03, 43a/03, 43a/03, 43b/01, 

43b/01, 43b/02, 43b/02, 43b/03, 

43b/04, 43b/05, 43b/05, 43b/08, 

44a/03, 44a/03, 44a/04, 44a/04, 

44a/04, 44a/05, 44a/05, 44a/06, 

44a/06, 44a/06, 44a/07, 44a/08, 

44a/08, 44a/10, 44a/10, 44a/15, 

44b/01, 44b/03, 46a/01, 47b/01, 

48a/01, 48a/01, 48b/01, 48b/01, 

48b/01, 48b/01, 48b/01, 48b/01, 

48b/01, 48b/02, 48b/05, 49a/04, 

49a/04, 49a/04, 50b/03, 50b/04, 

50b/05, 50b/06, 50b/07, 50b/08, 

50b/10, 50b/21, 51a/13, 51a/18, 

51a/19, 51a/19, 51a/22, 51b/01, 

51b/06, 51b/07, 51b/08, 51b/09, 

51b/13, 51b/20, 52a/02, 52b/05, 

52b/18, 53a/03, 53a/12, 53a/14, 

53a/15, 53a/17, 53a/23, 55b/03, 

55b/21, 56a/01, 56a/03, 56a/09, 

56a/09, 56a/11, 56a/17, 56a/18, 

56a/22, 56b/02, 56b/03, 56b/04, 

56b/07, 56b/15, 56b/16, 58a/01, 

58a/01, 58a/01, 59a/02, 59a/03, 

59b/02, 60a/01, 60a/01, 60a/01, 

60a/01, 60b/01, 60b/01, 60b/01, 

60b/02, 60b/02, 61a/01, 61a/01, 

61a/02, 61a/02, 61b/03, 62a/03, 

62a/03, 62b/01, 63a/01, 63a/01, 

63b/01, 67a/07, 67a/07 

vech: Ar. yüz; üst, satıh, düz, yüz 

 v.+ile 2a/18, 3a/04, 5a/11, 7a/09, 

12a/07, 13a/03, 14a/12, 14b/11, 

14b/15, 15a/01, 15b/03, 18a/10, 

19b/03, 19b/12, 20a/21, 20b/02, 

22a/08, 22a/11, 26a/15, 27b/08, 

28a/15, 29b/15, 30a/06, 30a/12, 

30a/16, 30b/12, 31a/07, 36b/17, 

37a/21, 41a/20, 49a/04, 50b/08, 

51a/18, 51a/19, 51b/01, 51b/05, 

51b/06, 51b/07, 51b/07, 52b/05, 

56b/04, 56b/12 

vehb: Ar. hediye, bağış 
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 v.-i ilāhįdür 20b/09, 21b/09, 22b/05, 

59b/04 

vehbįǿ-i rabbānį: Ar. Allah vergisi olan 

ilim 

 v. 9b/13 

vekįl: birinin, isini görmesi için yerine 

bıraktığı veya yetki verdiği kimse 

 v. idüm 58b/03 

ve’l-ĥamdülillāhi: Ar. hamd, Allah'a 

mahsustur, hamd'ın asıl sahibi de 

O'dur 

 v. 11a/10 

verem: Ar. tüberküloz 

 v. 14b/20, 14b/21, 15a/06 

veyā: Ar.+Far. veya, yahut (bağlaç) krş. 

vayāħūd, yā, yāħūd  

 v. 6b/01, 7a/03, 17b/08, 21a/20, 

22b/10, 32a/15, 38a/16, 41a/03, 

50b/21, 53b/06, 56a/15 

veyāħūd: Ar.+Far. veya, yahut (bağlaç) 

krş. vayā, yā, yāħūd 

 v. 7a/08, 13b/10, 16b/18, 16b/18, 

17a/16, 17a/17, 40b/12, 41a/03, 

52a/11, 52a/11, 52a/13, 52a/13, 

61a/02 

vezįr aĥmed paşa: 1661-1676 yılları 

arasında Osmanlı’da sadrazamlık 

yapmış olan Köprülü Fazıl Ahmet 

Paşa 

 v. 5a/12, 28a/10 

vezįr-i aǾžam: Ar. sadrazam 

 v. 25a/04, 25a/17 

 v.+a 14a/13 

 v.+ınuñ 11b/15 

vezįr muĥammed paşa: 1656-1661 

yılları arasında Osmanlı’da 

sadrazamlık yapmış olan Köprülü 

Mehmet Paşa 

 v.+ya 41a/13 

vezįr muśŧafā paşa: 1676-1683 yılları 

arasında Osmanlı’da sadrazamlık 

yapmış olan Merzifonlu Kara 

Mustafa Paşa 

 v. 28b/14 

 v.+ya 5b/13 

vezne: Ar. tartı; terazi; ateşli silahlarda 

barutluk, barut yuvası 

 v. 61b/02, 61b/02, 62a/02, 62a/02, 

62b/02, 62b/02, 63b/02, 63b/02, 

64b/02, 64b/02, 64b/02, 64b/02, 

65b/03, 65b/03, 65b/03, 66a/04 

 v.+dür 57b/01, 58a/02 

vir-: vermek 

 bozġun v.-mesi 13a/05 

 nižām v.-diler 26b/16 

 nižām v.-üp 30b/18 

 nuśret v.-düm 44a/21 

 sefer v.-miş 10a/04, 20a/18, 22a/20 

 sefer v.-üp 10a/11 

 v.-di 5b/15, 28b/15 

 v.-diler 5a/16, 5a/18, 5a/19, 17b/23, 

25b/13, 25b/15, 28a/17, 28a/19, 

28a/21 

 v.-düm 8b/06, 9a/03 
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 v.-e 15a/20, 24a/18, 30a/13, 30a/14, 

30b/11, 53a/15 

 v.-en 9a/09 

 v.-eyim 24b/05 

 v.-mek 8b/08 

 v.-memege 15a/16 

 v.-sün 25b/04 

 v.-üp 8b/07, 15a/10, 15a/19, 17b/02, 

27b/15, 56a/01, 61a/02, 61a/02 

 v.-ürler 24b/20 

vire: hiç durmadan, sürekli  

 v. eylediler 5a/04, 11b/09, 14b/19, 

27b/10 

 v. eyleye 36b/18 

viril-: verilmek 

 v.-di 5b/08, 17a/14, 28b/07 

 v.-en 6a/10 

 v.-mede 15a/08 

 v.-mez 51b/04, 65b/01 

 v.-üp 29b/04, 65a/01 

vuķūǾ: Ar. meydana gelme, cereyan 

 v.+ı 11a/04 

vuķūf: Ar. bir halde olduğu gibi kalma; 

anlama, bilme, öğrenme 

 v. 2a/15, 2b/12, 18a/05, 20a/21, 

21a/11, 22a/20, 22a/21, 33a/03, 

39a/11, 39a/14, 41b/21 

vur-: vurmak  

 ķılıç v.-urlar 36a/21 

vücūd: Ar. var olma, varlık 

 v.+a getürdüp 29a/06 

 v.+a getürmege 12b/07, 15a/03  

 

Y 

 

yā: Ar. ey, hey 

 y. 2a/06, 2b/02, 28a/03, 31b/02,  

yā: Far. o halde, öyle ise krş. veyā, 

veyāħūd, yāħūd 

 y. 17b/08, 41a/08, 41a/15 

yābad ķalǾası: Arabistan taraflarında bir 

kale 

 y.+dur 11b/09 

 y. idi 9b/08 

yābān: Far.  İnsan yaşamayan ıssız yer, 

uzak 

 y. a atılur 44b/04 

yadur-: yatırmak 

 y.-duġın zamānda 51a/09 

yaġ-: yağmak, yağmurun yağması 

 y.-dı 4a/14, 24b/15 

 y.-maġıla 14a/11 

 y.-masa 4a/14 

yaġmacı: Yağma eden kimse veya ordu 

 y.+lar 37a/02, 37a/04 

 y.+lardan 37a/08 

yaġmur: yağmur 

 y. 14a/11 

 y.+dan 52b/15 

 y.+lar 4a/13, 4a/14, 14a/12, 24b/15, 

24b/15 

yāħūd: Far. veya, ya da krş. veyā, 

veyāħūd, yā 

 y. 26a/04, 39a/22 
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yaķ-: yakmak 

 kireç y.-acaķ 19b/01, 56b/02 

 y.-a 17b/11 

 y.-ar 48b/01, 48b/01, 48b/01, 48b/01, 

48b/01 

 y.-up 17b/09, 17b/12, 27a/02, 

48b/01, 51b/13 

yaķın: yakın olanlar, uzak karşıtı 

 y. 4a/09, 4a/16, 4b/02, 23b/01, 

23b/04, 23b/05, 24a/14, 24b/17, 

24b/18, 24b/22, 25a/12, 26a/01, 

27a/23, 31b/14, 36b/09, 56a/17, 

61a/02 

 y.+dan 24b/08 

yalñuz: yalnız, sadece; yanında 

başkaları bulunmayan 

 y. 10a/15, 39b/08, 42a/09, 43b/07 

 y.+dur 6a/05 

yaǾnį: Ar. demek, şu demek ki� 

anlamlarında bir söz 

 y. 15a/20, 22b/07, 37b/01, 51a/05, 

62b/01 

yan: bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında 

kalan bölümü 

 y.+ıma 29b/08 

 y.+ında 17a/11, 41a/05, 41a/08, 

41a/16, 66a/02 

 y. yana 24b/23 

yan-: yanmak 

 y.-ar 3a/17 

yanaş-: yanaşmak 

 y.-mazlar 27a/05 

 y.-up 31b/09, 56a/17 

 y.-ur 31b/07 

yap-: yapmak, ortaya koymak 

 y.-ar 51b/01 

 y.-ar idük 18a/16 

 y.-asın 36a/07 

 y.-maġa 27a/18, 50b/17 

 y.-maķ 39b/07 

 y.-sun 12b/06 

 y.-up 7b/02, 8a/06, 13a/03, 15b/03, 

27a/16, 29b/07, 32a/16, 36a/06, 

36b/03, 36b/12, 36b/16, 50b/08, 

56b/07 

yapaġı: yapağı; yün, kırkılmış koyun 

yünü 

 y. 4b/19, 14b/08, 38a/12 

yapdır-: yaptırmak krş. yapdur- 

 y.-up 55b/18 

yapdur-: yaptırmak krş. yapdır- 

 y.-duk 58b/03 

 y.-mak 12a/19 

yapıl-: yapılmak 

 y.-an 36a/19 

 y.-mışdur 66b/01 

 y.-up 7b/05, 29a/08, 31b/15 

 y.-ur 7b/06, 18a/10 

yapraķ: yaprak 

 y. 38a/09 

yapraķlı: yaprağı olan 

 y. 38b/12 

yapu: yapı, bina  

 y.+ya 19b/02, 19b/03 
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yapuş-: yapışmak 

 y.-dılar 25b/10 

yara-: yaramak, bir işse yarar sağlamak 

 ne işe y.-duġın 53b/05 

yaralan-: yaralanmak 

 y.-up 58a/01 

yaralı: yaralanmış olan kişi  

 y. 41a/06, 41a/16 

 y.+lar 41a/04 

 y.+nuñ 41a/05, 41a/08 

yararlıķ(ġ): yararlılık 

 y.+ından degüldür 36a/18 

yaśśı: yayvan ve düz 

 y. 25a/02 

yaśśıluķ(ġ): yassı olma durumu 

 y.+ı 31b/12 

yaya: yürüyerek giden kimse, piyade 

 y. 36a/20 

yayġara: gereksiz olarak yüksek sesle 

bağırıp çağırma krş. yayķara 

 y. iderler 41a/21 

 y.+ya 41a/12 

yayġaracı: Gerekli gereksiz çok bağırıp 

çağıran 

 y.+lar 41a/21 

yayķara:  gereksiz olarak yüksek sesle 

bağırıp çağırma krş. yayġara 

 y.+ya 37a/05 

yaylım: yayılma, dağılma 

 y. ŧop 32b/05 

 y. ŧopuna 30b/10 

yaz-: yazmak 

 y.-duġımdan 29a/17 

 y.-maķdan 3a/11 

 y.-up 10a/01, 14a/10 

yazıl-: yazılmak 

 y.-mışdur 6a/21, 7a/12, 18b/08, 

52a/08 

 y.-ur 29a/09 

yazılı: yazılı olma hali 

 y.+dur 55b/11 

yedi: yedi (sayı)  

 y. 3b/06, 27b/21, 48b/01 

yedinci: yedi sayısının sıra sıfatı 

 y. 4a/17, 23b/07, 24a/17 

yeg: yeğ, daha iyi 

 y.+dür 19b/22, 22a/08, 51a/22, 

63b/01 

yek: Far. bir, tek 

 y. 56a/08 

yeñiçeri: Yeniçeri ocağında sürekli 

görev yapan ücretli yaya askeri 

 y. 38b/19, 39a/07, 39a/18, 42a/03, 

43b/01, 48b/02, 51a/14 

 y. çadırları 39a/06 

 y.+ler 17b/10, 37a/18, 41a/06, 

44a/03 

 y.+lere 17b/02, 61a/02, 61a/02 

 y.+ye 38a/02 

yeñiçeri aġası: Yeniçeri Ocağı komutanı 

 y. idi 3b/03 

yeñiçeri ocaķ: Osmanlı’da sürekli görev 

yayan yaya askerlerden oluşan 

ocak  
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 y.+ları 8a/12 

 y.+larına 24b/04 

yeñi: yeni, yakın zamanda yapılmış, 

kullanılmamış olan 

 y. ħān 7a/13, 16b/22 

yer: bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, 

mahal, mekân krş. yir 

 śu çıķar y. 7a/08, 17a/16 

 y. 32a/19, 39a/09, 39a/21, 41b/04, 

41b/18 

 y.+de 2b/19, 4a/16, 7b/05, 7b/20, 

33b/05, 36b/12, 40a/05, 40a/15, 

56b/01 

 y.+den 7b/02, 23b/11, 24a/23, 

32a/12, 39a/20, 39a/23 

 y.+e 40a/16, 48b/01, 61b/03, 62b/01, 

63a/01, 64a/03, 64a/03 

 y.+i 38b/18 

 y.+idür 42a/14, 43b/12 

 y.+ine 7a/15, 39a/16, 51a/09, 59a/03 

 y.+ler 29b/14 

 y.+lerde 7b/17, 8a/03, 30a/02, 

31a/12, 32a/10, 36a/04, 36a/08, 

40a/01 

 y.+lerden 21a/18, 22b/17 

 y.+lerinden 32a/16 

 y.+lerine 7b/10 

 yerli y.+inde 2a/11, 2b/04, 3b/20, 

32b/21 

 yerli y.+lerine 36b/02 

 yerlü y.+inde 44a/02 

yerleşdir-: yerleştirmek 

 y.-dükden 7b/20 

yerleşdirül-: yerleştirilmek  

 y.-di 17a/11, 17a/12 

 y.-dükden 3b/21 

yerli: yerine uygun olarak krş. yerlü 

 y. 7a/08, 17a/17 

 y. yerinde 2a/11, 2b/04, 3b/20, 

32b/21 

 y. yerlerine 36b/02 

yerlü: yerine uygun olarak krş. yerli 

 y. yerinde 44a/02 

yetiş-: yetişmek, ulaşmak, ermek, vasıl 

olmak 

 ŧop y.-mez 24a/23 

 y.-dükde 58b/04 

 y.-mez 19b/03, 56b/05 

 y.-ür 58b/09 

yetmiş: yetmiş (sayı)  

 y. 16a/14 

yevmen-fe-yevmen: Ar. günden güne, 

gittikçe 

 y. 11a/16, 29a/04, 29b/01, 30a/21 

yıġ-: yığmak 

 y.-dılar 24b/07 

yıġın: yığın;  bir şeyin yığılmasıyla 

oluşturulan küme, tepe 

 y.+lardur 66a/02 

yigirmi: yirmi (sayı)  

 y. 5a/15, 16a/18, 16b/19, 23b/23, 

24b/02, 25a/08, 28a/17, 51a/22, 

58a/01, 62b/01, 64a/03 
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yigirmişer: yirmi sayısının üleştirme 

sayı sıfatı  

 y. 5b/07, 28b/07 

yine: yine, gene krş. gine 

 y. 23a/02, 23a/18, 23b/19, 33a/21, 

38b/12, 40b/07 

yir: bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, 

mahal, mekân krş. yer  

 ķonuķ y.+de25a/16 

 y.+de 18a/02, 19a/23, 21a/13, 

24b/22, 26b/12, 30a/14, 37a/07, 

63a/01 

 y.+den 17a/04, 24a/15, 25a/12, 

32a/18, 38a/03, 38b/08 

 y.+e 10a/20, 16a/15, 16b/03, 17a/13, 

17b/13, 20a/12, 32a/03, 38a/14, 

38a/22, 38a/23, 56a/11 

 y.+ler 31b/19, 32a/06 

 y.+lere 38a/04 

 y.+lerin doldurup 31b/16 

 y.+lerinden 31b/15 

yoħsa: aksi takdirde anlamında 

kullanılan bir söz krş. yoķsa 

 y. 21b/13 

yoķ: olmayan, bulunmayan şey 

 y. 4b/12, 6a/03, 6a/19, 6b/03, 12a/12, 

13a/19, 14a/03, 15a/03, 16a/16, 

19b/01, 19b/01, 19b/11, 20a/06, 

25a/23, 27b/19, 27b/20, 28b/22, 

39b/10, 42a/13, 43b/11, 51a/20, 

52b/13, 56b/01, 56b/12, 62b/01 

 y.+dan 10b/07 

 y.+dur 13b/11, 14b/21, 15a/06, 

17b/04, 22a/03, 22b/12, 23a/14, 

29b/11, 32a/19, 39b/19, 41a/19, 

47a/04, 48b/01, 60a/01, 60a/01, 

60b/01, 60b/01, 61a/01 

 y. iken 24a/13 

yoķla-: yoklamak, dokunarak incelemek  

 y.-mak 59a/01 

 y.-yasın 51a/05, 51a/07 

yoķsa: aksi takdirde anlamında 

kullanılan bir söz krş. yoħsa 

 y. 27b/19, 27b/20, 36a/18 

yol: yol; usul; davranış biçimi; gaye; 

yöntem  

 y. 8a/11, 8a/11, 8a/12, 19b/11, 

29b/11, 36a/15, 52b/02, 56b/12 

 y.+a 52b/14, 53a/02 

 y.+da 52b/15 

 y.+ı 44a/17, 50b/13, 62a/03 

 y.+ın 50b/18, 59a/01, 61a/01 

 y.+ında 11b/05 

 y.+ında olduġı 10a/05  

 y.+ında olınduġı 2a/19  

 y.+ında olmaķ 2a/11, 10a/02 

 y.+ındadur 9a/12, 37a/11, 37a/21, 

41a/18, 48a/01, 48a/01 

 y.+ını 59a/03 

 y.+lar 29b/16, 29b/17 

 y.+larda 29b/07, 29b/10, 29b/11, 

29b/13 
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yondam: yordam; gözle ölçme, 

oranlama 

 y.+ına gele 39a/21 

yorġun: yorulmuş olan 

 y. 21b/21 

yön: yön, taraf 

 y.+e 29b/06 

yuķaru: yukarı; bir şeyin üst bölümü, 

fevk, aşağı karşıtı 

 y.+dan 20a/11, 61b/03, 62b/01, 

63a/01, 64a/01, 64a/03 

 y. durur 64a/03 

yular: bir yere bağlamak veya çekerek 

götürmek için hayvanın başlığına 

veya tasmasına bağlanan ip 

 y.+ı 25b/05 

yūsuf paşa: Yusuf Paşa; Osmanlı’nın 

1645 Hanya fethinde silahdar ve 

başkomutan olan kiş 

 y. 18b/14, 18b/22, 19a/08, 53a/23, 

55b/20, 56a/13 

 y.+ya 56a/06 

yuvarlaķ: taştan ya da demirden 

yapılmış top mermisi, gülle 

 y.+lar 43a/15 

yük: araba, hayvan vb.nin taşıdığı 

şeylerin hepsi 

 y.+ler 25b/06 

yüklü: yükü olan 

 y. 25b/06 

yüksek: yukarıda, üst tarafta olan yer 

 y. 8a/06, 29b/14, 32a/16, 32a/19, 

36a/06, 36b/12 

yürek(g): bir kimsenin ruhsal yönü, 

gönül 

 y.+im 3a/17 

 y.+ime 21b/10 

yüri-: yürümek; hücum etmek krş. yürü- 

 y.-di 16a/20 

 y.-diler 16a/20, 16b/01, 23b/09 

 y.-mek 15b/20 

 y.-rken 16b/05 

 y.-rler 64b/01 

 y.-rlerdi 17b/02 

yürid-: yürütmek; sevk etmek krş. 

yürüd-, yürüt-  

 y.-eler 48b/02 

 y.-emediler 23b/09 

yürü-: yürümek; hücum etmek krş. yüri- 

 y.-di 5b/09, 25b/22, 28b/10 

 y.-diler 32b/10, 36a/17, 53b/12 

 y.-dügi 16b/12, 26a/18, 26b/09, 

36a/18, 49a/01 

 y.-dügin 19a/19 

 y.-dükde 27a/09, 44a/13 

 y.-düler 17b/11 

 y.-medükçe 27a/17 

 y.-mek 27a/15, 49a/04, 49a/04, 

53b/06 

 y.-meyince 27a/22 

 y.-mez 49a/04, 49a/04 

 y.-r 13a/11 

 y.-rler 6b/08, 27a/02 
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 y.-yeler 36b/11, 38b/23, 49a/04 

 y.-yiş 

 y.-yüp 17b/07, 17b/09, 25b/08, 

36a/21, 44a/08, 51b/10, 54b/01, 

58a/01, 65a/02 

yürüd-: yürütmek; sevk etmek krş. 

yürid-, yürüt-  

 y.-erek 56a/20 

 y.-irler 6b/11 

 y.-mek 49a/04, 53b/05, 53b/09 

 y.-seler 6b/06 

 y.-üp 19a/04, 53a/20 

yürüt-: yürütmek; sevk etmek krş. yürid-

, yürüd- 

 y.-medi 4a/18 

 y.-medük 53a/12 

 y.-mege 53b/08  

 y.-mezler idi 17b/03 

yürüyiş: yürüyüş; birliklerin bir yerden 

başka bir yere gitmesi krş. 

yürüyüş 

 y. 6b/11, 27a/01 

 y.+le 26a/04 

 y.+lerde 47b/01 

 y.+üñde 13a/06 

yürüyüş: yürüyüş; birliklerin bir yerden 

başka bir yere gitmesi krş. yürüyiş 

 maĥall-i y. 44a/11 

 y. 24a/16, 18a/20, 44a/02, 44a/06, 

54b/01, 61a/02  

 y. eyledügi 53b/11 

 y. eyledükde 52b/07, 61a/02 

 y. itmek 53a/11 

yüz: yüz (sayı)  

 y. 6b/01, 7a/10, 7a/14, 7a/14, 10a/11, 

16a/21, 16b/17, 17a/06, 20a/03, 

23b/15, 23b/20, 32b/06, 51a/22, 

52a/15, 52a/16, 58a/01, 58a/01, 

58a/01, 63b/01, 64a/03, 64a/03 

 y.+den 6b/12, 48b/01, 56a/01 

 y.+e 5b/08, 28b/08 

 y.+i 32b/08, 52b/09 

 y.+in 16a/22 

yüz çevir-: yüz çevirmek; gösterdiği 

ilgiyi kesmek 

 y.-mezler 23a/03, 33b/01 

yüzden: sebebiyle 

 y. 22a/01 

 

Z 

 

żābiŧ: Ar. subay 

 ż. çadırları 37a/17, 39a/12, 42a/02 

 ż.+ler 37a/08, 41a/09 

żabŧ: Ar. sıkı tutma 

 z. iderlerdi 61a/02 

 z. idüp 17b/03, 24a/17, 53a/12 

zaĥmet: Ar. eziyet, sıkıntı; zor 

 z. 24b/08  

 z. görünür 32a/06 

 z. çeker 37b/17 

 z. çekmeye 13b/16, 26b/20 

 z. çekmeyeler 41b/18 

zaĥmetlü: Ar.+T. zahmetle yapılan 
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 z. 6b/14, 27a/12, 33a/17 

zamān: Ar. zaman, an, vakit 

 z. 13b/05, 22b/12, 24a/07, 28a/05, 

37b/10, 40b/17, 42a/18, 42a/23, 

43b/16, 43b/21, 58b/10, 65a/02 

 z.+da 4a/21, 5a/14, 5b/06, 7b/02, 

8a/05, 12b/11, 13b/03, 16b/13, 

18a/21, 19a/12, 21a/04, 23b/14, 

25b/18, 26a/11, 26b/09, 27a/01, 

28b/06, 30a/08, 39b/16, 39b/21, 

40a/04, 40a/20, 41b/03, 49a/01, 

51a/09, 53a/02, 53a/11, 53b/03, 

53b/12  

 z.+dadur 26a/02 

 z.+ında 14b/02, 17b/23, 18b/02, 

55b/04 

 z.+ından 4b/14 

 z.-ı saǾādetlerinde 11a/16, 11b/18, 

28a/08 

 z.+uñ 25a/09 

 z.+uñda 6b/18 

zamāne: Ar. şimdiki zaman 

 z.+nüñ 22a/15 

žarāfet: Ar. zarfilik, incelik 

 ž.+i 60b/01 

żarar: Ar. zarar, ziyan 

 z. 7b/15, 21a/05, 32a/01 

 z.+ı 38b/15, 42a/01 

 z.+ı doķınur 44b/05 

zeǾāmet: Ar. Osmanlılar devrinde 

Sipahilere verilen en büyük timar 

 z. 17b/23, 28a/21 

 z.+in 5a/16, 28a/17, 28a/19 

 z.+ini 5a/18 

 z.+iñi 5a/19 

zehirlü: zehri olan 

 z.+dür 64a/03 

zemįn:  Far. yer, yeryüzü  

 z. 52a/05 

zevāl: Ar. zail olma, sona erme  

 z.+i 8b/20, 30b/08 

źikr: Ar. anma, anılma 

 ź. eyledügim 22b/21, 40a/15 

 ź. eyledük 40a/05 

 ź. olınan 20b/20, 26a/12, 41b/03 

 ź. olındı 21a/13, 26b/14 

 ź. olınmışdur 22b/14 

zįrā: Far. çünkü, şundan dolayı ki 

 z. 1b/12, 2b/18, 3a/07, 3b/09, 5a/09, 

6a/05, 6a/06, 7a/15, 9a/08, 10a/19, 

10a/21, 10b/19, 11a/04, 12a/07, 

12a/15, 12a/20, 12b/03, 12b/05, 

13a/04, 13b/05, 13b/20, 14b/22, 

15a/15, 15a/17, 17a/21, 18a/14, 

20a/21, 20b/11, 20b/13, 21a/12, 

21a/21, 22b/03, 22b/05, 22b/13, 

22b/16, 23a/03, 23a/19, 24b/16, 

25a/02, 26a/11, 26b/14, 27a/05, 

27a/16, 27b/07, 28b/21, 29a/20, 

29b/13, 31a/05, 31a/13, 31a/17, 

31b/20, 32a/02, 32a/18, 33a/02, 

36a/10, 36a/14, 36a/16, 36b/09, 

36b/13, 36b/14, 37a/11, 37a/18, 

37b/16, 38b/14, 39a/07, 39b/08, 
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40a/05, 40a/13, 40a/19, 40b/16, 

41a/01, 41a/10, 42a/12, 42a/14, 

43b/10, 43b/12, 44a/19, 44a/21, 

44b/05, 49a/04, 51a/07, 51a/15, 

52a/10, 52b/18, 53b/03, 53b/08, 

58a/01, 58b/12, 59a/01, 59a/02, 

59b/02, 60a/01, 62a/03, 63a/01, 

65a/02, 65a/02 

ziyāde: Ar. artma, çoğalma; çok bol; 

aşırı fazla 

 z. 3b/09, 4a/14, 11a/16, 11b/18, 

14b/23, 17a/02, 20a/08, 21a/07, 

21a/12, 22a/05, 23b/03, 23b/15, 

24b/16, 36a/11, 37b/11, 40b/09, 

41a/15, 42a/10, 43b/08, 47b/01, 

51a/16, 63a/01, 63a/01, 63b/01, 

63b/01, 66a/02 

 z.+ce 51a/09 

 z. eylesün 29a/05, 29b/01, 30a/21 

 z. iderler 29a/03 

 z. olursa 25a/01, 27a/06 

 z.+siyle 2b/19, 4a/02, 4a/08, 4a/10, 

4a/14, 5a/11, 6a/13, 7b/03, 7b/05, 

8a/07, 10b/12, 12b/04, 13a/05, 

13b/05, 13b/15, 13b/18, 14a/11, 

16b/10, 18a/06, 18b/04, 19a/05, 

19b/20, 21b/21, 22b/09, 23a/23, 

24b/13, 24b/15, 26a/14, 27a/09, 

27a/11, 30a/09, 30a/12, 31b/11, 

31b/15, 31b/19, 36a/10, 36b/08, 

36b/13, 36b/19, 37a/03, 37a/11, 

37b/17, 37b/18, 38a/21, 40a/08, 

41a/01, 41a/14, 49a/04, 51a/04, 

52a/01, 53a/06, 53a/08, 53a/09, 

53a/12, 55a/02, 55b/06, 57b/03, 

60b/01, 61a/02, 62b/01 

zuǾamā: Ar. büyük tımar sahipleri 

 z. 44a/06 

žuhūr: Ar. ortaya çıkma 

 z. ider 58b/12 

 z. idüp 21b/12 

zü’l-celāl: Ar. ululuk sahibi olan Allah 

 z. 27b/12 

zülķarneyn: Ar. Büyük İskender  

 iskender-i z. 29b/19 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

FH DİZİN 

 

A 

 

āb: Far. su krş. su 

 ā.+ı 73a/06 

Ǿabd: Ar. kul 

 Ǿa.-i Ǿāciz 2b/07  

 Ǿa.-i żaǾįf 2b/02  

ābdār: Far. sulu 

 ā.+dur 45b/03 

Ǿacāyib: Ar. acaib, çok tuhaf şey  

 Ǿa. 26b/19, 34b/07 

Ǿacem: Ar. İranlı 

 Ǿa.+üñ 49b/12 

Ǿacįbe: Ar. şaşılacak şey 

 alet-i Ǿa.+dür 61b/09 

Ǿāciz: Ar. beceriksiz, kabiliyetsiz 

 Ǿābd-i a. 2b/07 

Ǿācizāne: Ar. alçak gönüllülükle 

 Ǿā. 3a/04 

aç-: engeli kaldırmak 

 a.-alar 29b/14, 45b/12 

 a.-up 76b/05, 80a/03 

açıķ: kapalı karşıtı 

 a. 27b/01, 47b/02 

açıl-: açık olma hali 

 a.-a 70a/15 

 a.-up 20b/09, 41b/08, 75a/11, 

76b/08, 79a/21, 80b/04 

 a.-ur 70a/10 

Ǿaded: Ar. sayı 

 Ǿa. 40a/09, 66b/07, 66b/14, 67a/04, 

67a/04 

 Ǿa.+dür 66b/03 

 Ǿa.+e 57b/11, 66b/04, 66b/07, 

67b/14, 68a/02 

 Ǿa.+i 53b/10, 67b/06 

 Ǿa.-i ĥāśıl 67b/15 

 Ǿa.-i menāzil 65a/02, 65a/02, 65a/02, 

65a/02, 65a/02, 66a/09, 66b/08, 

67a/01 

 Ǿa.-i menāzile 66a/06, 67b/07 

 Ǿa.-i menāzili 66b/03, 67b/12, 

67b/14, 67b/19, 68a/01 

 Ǿa.-i menāzilidür 67a/10  

 Ǿa.+ine 66a/08 

 Ǿa.+ini 66a/05 

 mikdar-ı a.+ine 66a/08  

Ǿaded-i maķsūm: Ar. bölüm 

 Ǿa. 66b/07, 66b/08, 66b/16, 67a/04, 

67a/12 

Ǿadedlü: Ar.+T. sayılı 

 Ǿa. 53b/15 

 Ǿa.+ye 53b/15 

ādem: Ar. insan, adam 

 ā. 18a/03, 51b/12, 52a/18, 77b/06 

 ā.+e 26b/12 
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Ǿadem: Ar. yokluk 

Ǿa.-i ĥuśūli 1b/12 

Ǿādet: Ar. alışkanlık 

 Ǿā.+ini 1b/11 

ađlāǾ: Ar. kenarlar 

 a. 64a/06, 64a/12 

 a.+ı 64a/08, 64a/10 

 a.+ını 57b/18 

 a.-yı müŝelleŝ 2b/19 

 ķāǿimü’z-zāviyeti’l-a. 73a/12 

 müŝelleŝü’l-a. 73b/13 

 müstaķįmetü’l-a. 63b/04 

 mütesāvįyyü’l-a. 62a/04 

 ve’l-a. 73a/10 

āfitāb: Far. güneş 

 terkįb-i ā. 50b/12, 50b/13 

aġaç: meyve verebilen, gövdesi odun 

veya kereste olmaya elverişli 

bulunan ve uzun yıllar 

yaşayabilen bitki; bu gibi 

bitkilerin gövdesinden ve 

dallarından yapılan 

 a. 6a/09, 8b/01, 8b/07, 8b/14, 8b/15, 

22b/12, 22b/15, 24a/18, 24b/02, 

27b/03, 28a/03, 29a/19, 30a/12, 

32b/02, 34b/10, 37a/03, 38b/09, 

40b/07, 43a/10, 45b/06, 50a/16, 

50b/17, 55a/15, 55a/16, 73b/02, 

74a/06, 74a/10 

 a. çürigi 45a/08, 48a/15 

 a. çürigini 45a/09 

 a. tozı 28a/05, 31a/04 

 a.+a 32b/12 

 a.+dan 8b/16, 38b/12, 40a/10, 

43b/09, 60b/07 

 a.+ı 30b/16 

 a.+ına 31a/02 

 a.+ından 53a/08 

 a.+ını 31a/06, 74b/15 

 a.+la 46a/12 

 a.+ları 40a/14, 45b/02 

 a.+larınuñ 45b/01, 74b/02 

 a.+uñ 32b/15 

 ķavaķ a.+ı 45a/13, 45a/16 

 ķavaķ a.+ınuñ 45a/04 

 kendir a.+ı 45a/04 

 ķızıl a. kömüri 44b/17 

 kömür-i ķızıl a. 48b/03, 48b/05, 

48b/06 

aġır: tartıda çok gelen, hafif karşıtı 

 a. 49b/04 

aġırlıġ: ağır olma durumu 

 a.+ı 49b/03 

aġ(ı)z: ağız; bir boşluğun etrafı, bir 

aletin (hāvan, tıpa, tulumba gibi) 

üst tarafındaki açık kısmı; giriş 

bölümü  

 a.+ı 4a/13, 4a/13, 6b/02, 6b/19, 

7a/02, 7a/04, 10b/01, 10b/02, 

12a/05, 12a/13, 13b/02, 13b/03, 

17a/04, 26a/06, 44b/05, 45b/07, 

45b/08, 47a/02, 47a/07, 47a/08, 

47b/05, 52b/02, 65b/03 
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 a.+ına 8a/02, 12a/16, 23a/16, 23b/07, 

25a/13, 25b/06, 26b/03, 27a/19, 

28a/10, 29a/05, 29b/06, 34a/08, 

34a/09, 39a/16, 39a/18, 46b/19, 

47a/02, 47a/04, 47a/12, 50b/17, 

53a/05, 75a/08 

 a.+ında 8a/04 

 a.+ındaki 47b/02 

 a.+ından 8b/12, 38b/05, 46b/10, 

46b/15 

 a.+ını 4a/12, 26b/08, 44b/06, 47a/16, 

47a/17, 47a/19, 53a/06 

 a.+ınuñ 20b/12, 45b/12 

 a.+ları 26a/10, 28b/03, 29a/01, 

33a/01, 35a/04 

 a.+larına 26b/01, 33a/02, 35a/06 

 a.+larını 35b/11 

aġızla-: ağız bölümü oluşturmak  

 a.-yalar 34a/05, 35b/13 

aġızlan-: ağız bölümünün oluşması 

 a.-up 28a/18, 31b/13 

aġızlık: bir aletin giriş, ağız bölümü 

 a. 14a/01, 24b/16, 49a/11 

 a.+ı 31b/15 

 a.+ları 36a/03 

 a.+larınuñ 28a/19 

āhen: Far. demir 

 ā. 49b/07, 49b/17, 49b/19, 50a/01, 

50a/02, 50a/03, 50a/04, 51a/10, 

51a/14, 51a/15, 51a/16, 51b/01, 

51b/03, 51b/04, 51b/05, 51b/06, 

51b/07, 51b/08, 51b/09, 51b/13, 

51b/17, 51b/18, 52a/01, 52a/02, 

52a/03, 52a/04, 52a/05, 52a/06, 

52a/07, 52a/08 

 berrāde-i ā. 51a/12, 51a/13 

 ā.+den 51b/15 

 ā.+leri 51b/12 

āħer: Ar. başka, diğer 

 ā. 29a/17, 47a/01 

 mahal-i ā.+üñ 53b/03, 55a/13 

 misŧara-i ā. 55b/09, 55b/14 

 nevǾ-i ā. 38b/01, 40a/08, 43a/04 

 nişan-ı ā. 55a/16 

 ŧaraf-ı ā. 62a/18, 62b/04 

 ŧarz-ı ā. 30b/11, 32a/07, 35a/13, 

41a/05, 41b/14, 42b/11 

aĥmed aġa: Umman ve Budin 

seferlerinde Humbaracıbaşı olarak 

görev yapmış Osmanlı’da 

Humbaracı Ocağı komutanı  

 a. 4a/03 

aĥmed aġa: Osmanlı’da Kamaniçe 

seferinde bulunan Humbaracı 

Ocağı komutanı 

 dįger a. 4a/03 

aĥmed paşa: (1675 - 1747) ilk ismi 

Comte de Bonneval olan Osmanlı 

ordusunun ıslahı için çalışmalar 

yapan ve Humbaracı Ocağı’nı 

ıslah eden Fransız asker  

 müteveffā a.+nuñ 2b/10 

aĥşāb: keresteler, tahtadan yapılmış 

 a.+dan 39b/15 



490 

 

aĥvāl: Ar. haller, durumlar 

 a. 1b/08 

aķ(ġ): beyaz 

 a. ot 48b/07, 48b/08, 48b/09, 52b/15, 

53a/04, 53a/12 

 terkįb-i a. ot  52b/13 

 vezn-i a. fetil 44a/06 

 yumurŧa a.+ı 50a/09 

ak-: akmak 

 a.-up 32a/05 

Ǿaķd: Ar. düğümleme, bağlama 

 Ǿa. olup 25a/08 

aķdem: Ar. önce, önceki  

 a. 7a/16, 32b/01, 33a/17 

Ǿaķįb: bir diğerinin arkasından gelen 

 Ǿa.+inde 1b/11 

Ǿaks: Ar. çarpma, yansıma 

 Ǿa.+ine 64a/10 

 Ǿa.+iyle 53b/16 

aķsaray: Aksaray şehri  

 vezn-i asumānį-yi a. 48a/07 

al-: almak 

 a.-dıġı 26a/14, 27a/15, 27a/19, 

28b/06, 30a/18, 33a/04, 34a/08, 

47a/12, 47b/01 

 a.-dılar 79b/02 

 a.-masun 47a/16 

 a.-up 8a/04, 46a/05, 47a/14 

 ateş a.-a 35b/13 

 ateş a.-mazlar 34b/02 

 ateş a.-up 26a/17, 27b/06, 33b/07 

 ateş a.-ur 23b/14, 37b/01, 46b/02 

 hevā a.-maķda 47b/06 

 metris a.-acaķları 39b/05 

 metris a.-amazlar 27b/14, 30b/05 

 metris a.-dıķları 27b/11 

 metris a.-maķdan 39b/11 

 nemini a.-alar 39a/10 

 nişān a.-maķda 8a/01 

 nişāne a.-mak 12a/17 

 ziyāde a.-ur 15a/05 

aǾlā: Ar. yüksek, üst düzeyde 

 a. 44a/05, 44b/09, 44b/11, 45b/05, 

49a/04 

 a.+sı 50a/18 

Ǿalā-ķaderi’l-vüsǾ: Ar. güç, kuvvet 

yettiği kadar 

 Ǿa. 2a/02  

Ǿalā ĥālihi: Ar. olduğu gibi 

 Ǿa. 61a/10, 61b/01 

Ǿalā haźā: buna göre 

 Ǿa. 21a/19, 57b/05, 61b/05, 66b/12, 

67b/09 

Ǿalā-ķaderi’t-ŧāķa: güç yettiği kadar 

 Ǿa. 2b/16 

Ǿalāmet: Ar. iz, işaret, belirti 

 Ǿa. 12a/19 

 Ǿa. eyleyeler 8a/02, 56a/04 

 Ǿa. olına 56b/15 

 Ǿa. olınan 57b/03 

 Ǿa. olınup 56b/05 

 Ǿa. olınur 12a/18 

 Ǿa.+i 57a/02 

 Ǿa.+iyle 74a/08, 74b/09, 74b/15 
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 Ǿa.+ler 8a/05 

 Ǿa.+leri 74a/18 

 Ǿa.+lerinden 58b/09, 61a/05 

 Ǿa.+lerini 58a/05 

 Ǿa.+üñ 55b/05 

 Ǿa.-i derece 56a/08 

 nokta-i Ǿa.+ 56b/08 

 noķŧa-i derecāt-ı Ǿa. 56a/15 

ālāt: Ar. aletler, aygıtlar 

 ā. 3a/01, 3a/11, 71b/13, 72a/01, 

72a/04, 72a/06 

 ā.+a 72a/04 

 ā.-ı hendesede 2b/19 

 ā.-ı humbaranuñ 3a/06, 3a/16, 3b/06 

 ā.-ı ħumbarayı 3b/12 

 ā.-ı ķıtālden 3b/07 

 ā.+ları 28a/09 

alay: Far. alay 

 a.+ına 34b/06 

 a.+larına 33b/03 

alçaķ: alçak, düşük düzeyde 

 a. 62a/17, 62b/03 

 a.+dan 7a/06, 13b/06, 17a/06 

 a. ise 12b/06 

 a. olmak 30a/04 

aldır-: aldırmak 

 hevā a.-mayalar 47b/06 

Ǿaleksandırı ķadinzi: İtalya kralı, 

humbaracılığa önem veren ve 

savaşlarda bunun kullanılmasını 

sağlayan kişidir 

 Ǿa. 3a/19 

Ǿale’l-ħuśūś: Ar. hele, hususiyle, en çok 

 Ǿa. 2a/13 

Ǿālem: Ar. dünya, cihan 

 Ǿā.+de 61b/17 

 Ǿā.-i dünyāyı 1b/06 

 Ǿā.-i esbāb 1b/06 

ālet: Ar. vasıta; makine  

 ā. 8b/13, 60b/02, 61a/03, 73b/16 

 ā.+dür 26b/19, 40a/03 

 ā.+lerinden 60b/04 

 ā.+lerüñ 8b/05 

 ā.+üñ 61b/06 

 ā.-i ħumbara 2a/14, 4a/06 

 ā.-i ħumbaraya 3a/19 

 ā.-i mesāĥa 59b/01 

 ā.-i meźkūre 60b/06, 61a/14 

 ā.-i müŝelleŝįye 53b/04, 53b/05, 

54a/05, 58a/07, 61a/04, 61b/07, 

61b/15 

 ā.-i müŝelleŝįyenüñ 53b/07, 54a/02, 

55b/05 

 ā.-i müstaĥsene 60b/04 

 ā.-i Ǿacįbedür 61b/09 

 der-ā.-i dįger 60b/01 

Ǿalev: yanan maddelerin veya gazların 

türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, 

yalım, yalaz, alaz, şule 

 Ǿa. 46b/16 

 Ǿa. çıķmaya 44b/07 

 mum Ǿa.+i 46b/15 

 Ǿa.+ine 39a/04 

Ǿalevlen-: alev çıkarmaya başlamak 
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 Ǿa.-meyince 43b/14 

 Ǿa.-üp 39b/08 

Ǿaleyhi: Ar. onun üzerine 

 a. 3b/17 

Ǿaleyhi’s-selam: Ar. “ona selam olsun!” 

manasında peygamberin adı 

anılırken kullanılan bir söz. 

 Ǿa. 3a/16 

alın-: alınmak 

 a.-up 39b/14, 46a/14 

alışdır-: alıştırmak 

 a.-a 42b/15 

 a.-alar 42b/15 

ālih: Ar. mabud 

 ā.+i 1b/04 

alma: elma, bir çeşit erik 

 a.-yı frenk 51a/04 

alt: aşağı, aşağı taraf 

 a. 26a/11, 26a/15 

 a.+ıdur 32b/12 

 a.+ına 8b/14 

 a.+ında 69a/09, 69a/18, 69b/13 

 a.+ından 46a/04 

 a.+larına 40a/05 

 a.+larını 8b/01 

altı: altı (sayı) 

 a. 3a/05, 3b/11, 26a/08, 32b/07, 

41a/09, 42a/12, 46a/11, 49a/04, 

49a/07, 57a/11, 57b/01, 66a/16, 

71b/10, 77b/03, 79a/18, 79b/02 

altışar: altı sayısının üleştirme sayı sıfatı 

 a. 4b/14 

altmış: altmış (sayı) 

 a. 6a/12, 7a/16, 53b/08, 63a/18, 

63a/21, 63a/21 

altun: altın 

 vezn-i ķandįl-i a. ŧabaķ 49b/19 

ālūd: Far. bulaşmış, bulaşık 

 ā. 48a/06 

ama: Ar. amma, fakat krş. ammā 

 a. 42a/03 

āmāde: Far. hazır, hazırlanmış 

 ā. olduķda 24b/01 

 ā. olup 77b/07 

Ǿamel: Ar. iş; niyet 

 Ǿa. 37a/01, 57b/13, 57b/13 

 Ǿa. eyleyeler 57b/07 

 Ǿa.+i 58a/03 

 Ǿa.-i teshįl 60b/03 

 Ǿa.+iyle 57b/12 

 Ǿa. olınup 57b/09 

Ǿamiķ: Ar. derin 

 nisbet-i Ǿa.+leri 77a/02 

ammā: Ar. ama, ancak krş. ama 

 a. 44a/07, 50a/18, 68a/18, 68b/02 

Ǿamme: Ar. umuma mahsus olan 

 Ǿa. 1b/05 

Ǿamūd: Ar. dikey; dikme; direk 

 Ǿa. 54b/09 

 Ǿa.+ını 59b/09 

 ħaŧŧ-ı Ǿa. 63b/06, 63b/08  

Ǿan-aśl: aslında 

 Ǿa. 68b/08 

anca: o kadar, ancak krş. ancaķ 
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 a. 13b/19 

ancaķ: ancak, yalnızca krş. anca 

 a. 2a/06, 6a/12, 7b/17, 32b/12, 

36a/07, 47b/08, 54b/02, 68b/14, 

69a/10, 69a/19, 69b/16, 76a/03, 

79a/04 

andan: ondan, oradan, ondan sonra 

 a. 6a/17, 6b/03, 6b/17, 8a/08, 8a/12, 

18a/05, 20b/08, 22b/16, 23a/11, 

23b/06, 23b/08, 24b/03, 24b/18, 

25a/01, 25a/03, 26a/07, 26a/10, 

27a/18, 28a/15, 28b/05, 29a/04, 

29a/06, 29a/08, 29b/13, 30a/07, 

30a/09, 31b/19, 32b/04, 33a/04, 

33a/10, 34a/07, 34b/15, 34b/19, 

35a/05, 36b/07, 36b/11, 37a/17, 

39a/08, 39a/16, 40a/10, 40b/02, 

40b/04, 40b/14, 40b/15, 41a/09, 

41a/16, 41b/05, 42a/04, 42a/13, 

42a/15, 43a/10, 43b/04, 44a/27, 

44b/07, 45b/08, 45b/18, 46b/06, 

55b/11, 73a/11 

anı: onu 

 a. 18a/06, 55b/16 

Ǿankebūt: Ar. örümcek 

 gül-i Ǿa. 52a/08 

anla-: anlamak 

 a.-dıġı 28b/11 

anlar: onlar 

 a. 27b/08, 77b/18 

 a.+ı 31a/11 

 a.+uñ 2b/08 

anuñ: anın, onun 

 a. 52b/10, 75a/01 

aña: ona 

 a. 3a/01, 4b/16, 7a/03, 54b/01, 

62b/11, 62b/13, 63a/09, 63b/23 

ara: ara, arasında 

 a.+larını 35b/07 

 a.+sına 8b/02, 8b/15 

 a.+sındaki 54b/05 

Ǿarab: Ar. Arap 

 Ǿa. 50a/02 

Ǿaraba: araba 

 a. 16b/02 

aralıķ(ġ): aralık, ara yer  

 a. 31a/19, 35b/08, 41b/01, 42a/10, 

74b/12 

 a.+ı 29b/11, 29b/12, 34b/19 

 a.+ına 34b/19 

 a.+ları 35a/02, 36a/05, 74b/07, 

74b/12, 74b/18, 75a/03 

 a.+ların 30a/08 

 a.+larına 28a/14, 34b/13, 39a/14, 

40b/07 

ard: art, arka, bir şeyin ardında kalan 

kısım 

 a.+ı 52a/16 

ardıç: servigillerden, güzel kokulu 

yapraklarını kışın da dökmeyen, 

yuvarlak kara yemişleri ilaç 

olarak kullanılan bir ağaççık 

 a. saķızı 44a/25 
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arşun: arşın; aklaşık 68 santimetreye eşit 

olan uzunluk ölçüsü 

 a. 15a/03, 20b/06, 20b/09, 21a/02, 

21a/11, 22a/01 

 a.+dur 19b/01, 21a/20 

 a.+uñ 20b/11, 20b/14 

Ǿarż: Ar. bir büyüğe sunma, bildirme 

  Ǿa. 62a/07, 62a/11, 79a/12 

 Ǿa.+ı 26b/02, 27a/05, 62b/10 

āsān: Ar. kolay 

  a. 45b/04, 50b/18, 60b/04 

 a. olmaķ 58a/03 

 a. olur 42b/03, 57b/13 

 a.+dur 32a/04 

 tefhįm-i a. 61b/08 

āŝār: Ar. izler, eserler 

 a.-ı ķudret 1b/08 

aśfer: Ar. sarı 

 terkįb-i māh-tāb-ı a. 50b/01 

aśıl-: asılmak 

 a.-a 8a/04 

 a.-ur 12a 

Ǿaśįr: Ar. zor 

 a. olmaķdan 58a/02 

Ǿasker: Ar. asker, er 

 a. 26b/11 

 a.+i 18a/09, 27b/11, 27b/13, 30b/04, 

30b/08, 36b/16, 77b/05, 77b/07, 

77b/09 

 a.+inden 77b/05 

 a.+ine 77b/19 

 a.+ini 26b/16, 77b/12 

 a.+inüñ 18a/09, 33b/03, 36b/17 

aśıl: Ar. asıl, gerçek 

 a. 30b/10 

āsumānį: Far. açık mavi; göğe ait 

 terkįb-i vezn-i ā. 47b/12, 47b/13, 

47b/14, 48a/01, 48a/02, 48a/03, 

48a/04, 48a/05, 48a/06, 48b/03 

 vezn-i ā. 48a/09, 48a/16, 48a/17, 

48a/18, 48a/19, 48b/04, 48b/05, 

48b/06, 48b/07, 48b/08, 48b/09, 

48b/10, 48b/11, 48b/12, 48b/13 

 vezn-i ā.-yi aķsaray 48a/07 

 vezn-i ā.-yi maĥfį 48a/14, 48a/15 

 vezn-i ā.-yi ŧarrāķa 48a/08 

 vezn-i ā.-yi yücerreb 48a/10, 48a/11, 

48a/12, 48a/13 

aşaġı: aşağı  

 a. 8b/12, 12a/03, 13a/04, 17a/02, 

24b/16, 25a/16, 26a/14, 26b/12, 

27a/07, 27a/10, 27b/07, 28b/12, 

28b/14, 31b/02, 32b/13, 39a/10, 

41a/16, 62b/15, 69b/07, 73a/14, 

73a/19, 73b/06, 74a/13, 74b/17 

 baş a. 28a/11, 47a/07 

 a.+dan 4a/15 

 a.+sı 27a/18 

 a.+sından 73a/03 

āşikāre: Far. belli, açık, meydanda 

 emr-i a.+dür 7b/13 

āşiyān: Far. ev, hane 

 a. 3b/18 
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aşurı: aşırı, alışılan veya dayanılabilen 

dereceden çok daha fazla, taşkın; 

gereğinden fazla, çok 

 a. 27a/07 

at-: atmak, fırlatmak 

 a.-acaķları 7b/04 

 a.-alar 28a/03, 31b/08, 39b/01, 

39b/03 

 a.-ar 26a/17, 26b/17, 68a/16 

 a.-duķları 4a/11 

 a.-madan 2a/18 

 a.-maķ 4b/05, 15a/02, 15b/03, 

17b/01, 18a/03, 68a/13 

 a.-masınuñ 27a/02, 43a/05 

 a.-mayalar 43b/14 

 a.-up 39a/09, 68b/05, 70a/10 

 ħumbara a.-maġıla 7b/16 

 ħumbara a.-masınuñ 36b/19 

 śalķım a.-maķ 34b/08 

 ŧop a.-maġıla 39b/11 

 ŧopraķ a.-maķla 30b/06 

aŧa: ada, Girit adası olabilir 

 a. 22b/05 

āteş: Far. ateş, od, hararet, kızgınlık 

 ā. 8a/15, 8a/17, 8a/19, 8b/03, 14b/01, 

26a/14, 29a/18, 29b/03, 30b/02, 

34b/04, 35b/13, 39a/03, 44b/08, 

46b/15, 47a/06, 47a/14, 52b/05, 

68b/18, 69a/03, 69a/07, 69a/17, 

70a/02, 74a/08, 77b/11 

 ā. ala 35b/13 

 ā. almazlar 34b/02 

 ā. alup 26a/17, 27b/06, 33b/07 

 ā. alur 23b/14, 37b/01, 46b/02 

 ā. güllesi 43a/15, 43a/19 

 ā. ide 24b/06 

 ā. iderler 26b/14 

 ā. itdigi 24b/17 

 ā. itmek 43b/13 

 ā. olına 18a/08, 30a/11, 36b/15, 

38b/06, 38b/07, 75a/11 

 ā. olınacaġı 23b/12, 35b/11 

 ā. olınduķda 30a/11, 50b/18, 52a/17, 

79a/08 

 ā. olınmaķ 75a/10 

 ā. olınup 8a/16, 35a/07, 53a/10, 

77b/08 

 ā. olınur 35b/14, 52b/03, 77b/13, 

77b/15 

 ā. olmaz 47b/03 

 ā. olup 46b/06 

 ā. olur 47b/01 

 ā. saçar 26b/15 

 ā. vireler 23b/15, 46b/14 

 ā. virile 35a/07 

 ā.+de 27b/18, 32b/05, 46b/05, 

46b/17 

 ā.+den 27b/18, 31a/11, 41a/07, 

44b/09, 45b/11, 46b/07, 47a/13 

 ā.+e 45b/10, 47a/03, 47b/04, 47b/10 

 ā.+i 22b/19 

 ā.+inden 33b/06, 37a/19 

 ā.+ini 46a/05 

 ā.-i nermde 46b/13 
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 ā-efgen 2a/16, 3b/08 

 külħān ā.+ine 45b/09 

 teǿŝįr-i ā. 68b/11 

āteş-bāzį: Far. eski savaslarda yapılan 

harp malzemesi 

 fenn-i ā.+de 44b/13 

 śanāyiǾ-i ā.+de 2a/18 

 edevāt-ı ā. 2b/17, 4a/09 

 śanāyiǾ-i ā. 3a/12 

 taśnįǾāt-ı ā. 2a/11 

 fenn-i ā.+ye 3a/17 

āteşlü: Far+T. ateşli, hararetli 

 ā. 48b/18 

 ā. ise 24b/07 

āteşsüz: Far+T. ateşi olmayan 

 a. 48b/19 

atıl-: atılmak 

 a.-a 14a/01, 32a/03, 33b/02, 42a/17 

 a.-acaķ 4b/08, 4b/10, 6a/10, 7a/13, 

15b/01, 36b/14 

 a.-acaķ ise 8a/18 

 a.-an 4b/19, 7a/07, 7a/07, 7a/10, 

7b/02, 8b/15, 12b/07, 13b/08, 

13b/09, 13b/09, 18a/01, 35b/14, 

35b/15, 43a/19, 67a/06, 67a/15, 

67b/06, 67b/15, 68a/13, 77b/09 

 a.-dı 77b/15 

 a.-duķda 7a/14, 30b/01, 33a/17, 

37a/18, 41a/04, 42a/18, 53a/10 

 a.-duķdan 8b/08 

 a.-maķ 27a/04, 29b/08, 34a/16, 

35a/06, 36a/15, 37a/12, 38b/05, 

39b/02, 43a/03, 65b/07 

 a.-ması 33a/17, 35b/14 

 a.-masını 7a/18 

 a.-masınuñ 35a/13 

 a.-mayup 8a/15 

 a.-mış 16b/02 

 a.-sa 7b/01, 42a/17 

 a.-up 33b/03 

 a.-ur 14a/04, 14b/01, 18a/04, 34a/17, 

34b/05, 39b/07, 41a/04, 43a/04, 

43b/05, 76b/08, 80b/05 

 a.-ur iken 23b/10 

 paçāvrā a.-maķ 42a/06 

 ŧaş a.-maķ 36b/01 

atış: atma işi 

 a.+da 14a/01 

Ǿavķ: Ar. alıkoyma, durdurma, vaz 

geçirme 

 Ǿa. olınup 77b/14 

ay: yılın on iki bölümünden her biri 

 a.+ında 45b/03 

ayaķ(ġ): ayak  

 a. 74a/06 

 a.+ını 62b/17 

 a.+ıyla 62b/18 

 a.+ları 20b/09 

ayaķlu: ayağı olan; bir destekle yere 

dayanan 

 a. pergārı 20b/07 

 a. terāzüdür 12a/14,  
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 a. terāzülere 12b/01 

 a. terāzünüñ 9a/03, 9a/04, 9a/05,  

āyįne: Far. ayna 

 a. 37a/04 

Ǿaynı: Ar. aynı, tıpkı 

 Ǿa. 21a/20, 21a/21, 66a/09, 66b/10, 

75a/16 

 Ǿa.+dur 78a/02 

 Ǿa.+yla 51b/11, 52b/10 

ayrıl-: ayrılmak 

 a.-maz 19a/02 

az: az, çok olmayan 

 a. 7a/14, 45b/05, 53b/15 

Ǿažįm: Ar. büyük, uyu, yüce; çok  

 ħavf-ı Ǿa. 77b/19 

 Ǿa. 33b/08, 34b/06, 51a/09 

 Ǿa.+dür 18a/09, 36b/16 

 Ǿa.+e 43a/14 

 rahne-i Ǿa. 27b/06, 30b/10, 36b/18 

 ŧarraķā-yı Ǿa. 48a/09 

Ǿažįme: Ar. büyük, uyu, yüce; çok 

 fevāǿid-i Ǿa.+sini 3b/14 

 ķuvvet-i Ǿa. 2a/12 

 

B 

 

bāb: Ar. bölüm, kısım 

 b. 3a/05 

 b.+da 12a/05, 79a/08 

 b.+ında 4b/03, 58a/01 

 b.+ü’r-rabi 3a/11 

 b.-ı evvel 3a/07 

 b.-ı ħāmis 3a/13 

 b.-ı rābiǾ 22a/03 

 b.-ı sādis 3a/15 

 b.-ı ŝāliŝ 3a/10, 12b/07 

 b.-ı ŝānį 3a/08 

 el-b.+u’s-sādis 61b/13 

baǾdehu: Ar. ondan sonra  

 b. 4b/08, 6a/07, 8a/03, 8a/17, 13b/16, 

13b/18, 18a/06, 20b/07, 21a/01, 

22b/18, 23a/09, 24b/05, 26b/02, 

26b/07, 27a/16, 28a/01, 28a/07, 

28b/01, 30a/11, 30b/18, 31a/08, 

31a/11, 31a/17, 31b/09, 32b/17, 

33a/07, 33a/14, 34a/11, 35a/02, 

35b/09, 35b/14, 36a/03, 38b/04, 

38b/13, 38b/16, 41a/07, 41a/10, 

42a/03, 43a/08, 43b/03, 43b/09, 

44a/03, 44a/05, 44a/28, 44a/29, 

44b/05, 44b/06, 45a/10, 45a/14, 

45a/17, 46a/06, 46b/03, 46b/11, 

47a/05, 48b/15, 48b/17, 50a/08, 

50a/09, 50b/16, 51a/08, 52a/10, 

53a/03, 53a/07, 55a/15, 56a/03, 

56a/05, 56a/06, 56a/08, 56a/10, 

56a/18, 56b/12, 56b/16, 57a/10, 

58a/13, 61a/18, 65b/18, 68a/06, 

69a/04, 73a/03, 74b/01, 74b/04, 

74b/05, 74b/11, 75a/08, 75a/09, 

77b/16 

bādį: Far. geçici 

 b. olur 30b/09 
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baġ: bir şeyi başka bir şeye veya birçok 

şeyi topluca birbirine tutturmak 

için kullanılan ip, sicim, şerit, tel 

 b. 74b/01, 74b/02, 74b/08, 74b/13, 

74b/14, 75a/01, 75a/02, 79a/20 

 b.+a 74b/10 

 b.+da 74b/04 

 b.+dan 74b/10 

 b.+ı 79a/18 

 b.+ında 74b/05 

 b.+ını 31a/06 

 b.+ınuñ 74b/06, 74b/16, 74b/16 

 b.+lar 75a/06 

 b.+ları 68a/14 

 b.+larına 74b/11, 75a/05 

 b.+larını 32b/15 

 b.+laruñ 74b/18 

 ip b. 32b/12  

baġla-: bağlamak 

 b.-mışlar 79a/19 

 b.-rlar 52a/17 

 b.-ya 41b/01 

 b.-yalar 26a/11, 26a/12, 26b/05, 

28b/13, 30b/17, 33a/09, 34a/11, 

39a/12, 39a/19, 40a/12, 75a/09 

 b.-yup 31b/08, 38b/04, 41a/17, 

41a/19, 42a/07 

  der-beyān-ı b.-ma 71b/12 

baġlan-: bağlanmak 

 b.-a 26a/10, 31a/03, 31b/03, 74a/07 

 b.-an 28b/14, 32b/12, 33a/10, 40a/07, 

49b/01 

 b.-duķdan śoñra 49b/02, 74b/03 

 b.-masını 74a/10 

 b.-up 32a/01, 38b/10, 43a/08, 75a/05 

 b.-ur 51a/05, 74a/08, 79b/01 

baġlu: bir bağ ile tutturulmuş olan  

 b. 32b/02, 40a/05, 40b/06 

baĥr: Ar. deniz 

 b.-i nāzik 50a/01 

baĥrį: Ar. denizle ilgili  

 b. fişeng 52b/14 

 b. fişengin 52b/11 

baǾįd: Ar. uzak, ırak 

 b. ise 4b/10, 4b/17, 6a/10, 6a/13 

 b. olınur 27b/13, 30b/05 

 b. olsa 57b/13 

 menzil-i b. 5a/07, 5a/10, 5b/01, 

5b/03, 5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11 

 menzil-i b.+e 4b/19 

 menzil-i b.+eye 37b/03 

bāǾiŝ: Ar. yol açan, sebep olan 

 b. 30b/09 

 b. olur 7a/16, 78a/01 

bālā: Far. yüksek, yukarı, üst, yüce; boy 

 b.-yı cidāra 68b/05 

bālāda: Far. büyümüş, boy atmış 

 b. 5b/13, 12b/03, 22b/04, 22b/14, 

24a/16, 24b/01, 32a/03, 32b/01, 

36b/05, 38b/08, 43a/02, 45a/19, 

47b/08, 57b/13, 58a/05, 58b/09, 

61a/04, 67a/20, 75a/13, 76a/01, 

76b/03 

balçıķ: yapışkan çamur, mil  
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 b. 45b/08 

 ķızıl b. 44b/06 

balmumı: bal peteğinde arıların yaptığı, 

çok miktarda mirisil palmitat, 

serotik asit ve esterleri ve bazı 

yüksek karbon parafinleri içeren, 

mobilya cilası, ayakkabı cilası, 

sentetik meyve, kozmetikte krem 

yapımında kullanılan bir mum 

 b. 39a/11, 44a/20 

 b.+nı 44a/26 

 vezn-i b. 44a/22, 44a/24 

bārūt: Far. Ateşli silahla bir merminin 

atılmasına veya herhangi bir 

aracın fırlatılmasına yarayan, 

patlayıcı madde 

 b. 3a/02, 3a/15, 4b/08, 4b/12, 5a/01, 

5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/07, 

5a/07, 5a/07, 5a/09, 5a/09, 5a/09, 

5a/09, 5a/10, 5a/10, 5a/10, 5a/12, 

5a/12, 5a/12, 5a/12, 5b/01, 5b/01, 

5b/01, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 

5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/05, 

5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 

5b/05, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 

5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/09, 5b/09, 

5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/11, 

5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 

5b/11, 6a/05, 6a/07, 7b/06, 7b/11, 

7b/16, 8a/09, 8a/10, 8a/10, 8a/11, 

8a/12, 8b/11, 8b/12, 8b/17, 8b/18, 

8b/18, 13b/16, 13b/19, 18a/04, 

22a/07, 22a/10, 22a/12, 22a/14, 

22a/16, 22a/18, 22b/02, 22b/09, 

22b/11, 22b/12, 23a/04, 23b/07, 

23b/18, 24a/01, 24a/03, 24a/05, 

24a/07, 24a/09, 24a/11, 24a/13, 

24a/15, 24a/18, 24b/09, 24b/12, 

24b/15, 25a/11, 26a/09, 26a/14, 

26a/16, 27a/13, 27a/14, 27b/01, 

27b/19, 28a/17, 29a/12, 31a/10, 

31b/12, 31b/14, 33a/03, 33a/05, 

33a/06, 33a/07, 33b/05, 34a/02, 

34a/09, 34a/18, 36a/05, 36a/05, 

36b/02, 37a/14, 37a/14, 37a/19, 

38b/14, 41a/09, 41b/13, 42a/02, 

42b/12, 43b/07, 44b/09, 44b/09, 

44b/13, 45a/03, 45a/19, 45b/02, 

46a/18, 48a/16, 48a/17, 48a/18, 

48a/19, 48b/03, 48b/05, 48b/06, 

48b/10, 48b/11, 48b/12, 48b/13, 

52b/07, 52b/08, 52b/12, 65b/14, 

66a/13, 68a/09, 68a/15, 68b/10, 

69a/02, 69a/16, 69b/19, 70a/06, 

71a/01, 71b/01, 71b/04, 71b/08, 

71b/11, 73a/13, 73a/15, 73b/04, 

73b/08, 79b/02, 79b/03 

 b. kertesi 11b/01 

 b. tertįbini 2a/09 

 b. tozına 43a/18 

 b.+a 24b/16, 68a/10, 68b/09, 71b/02, 

73a/16 

 b.+da 50a/10 
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 b.+dan 4b/11, 6b/15, 28a/18, 31a/10, 

50a/15, 68b/17, 69a/06, 69b/03, 

70a/07, 74a/02 

 b.+dur 44b/11 

 b.+ı 4b/16, 6a/02, 26a/16, 33a/02, 

38b/16, 41b/12, 43b/03, 46a/17, 

50a/16, 68a/16, 74a/16 

 b.+ına 37a/17 

 b.+ını 67b/02 

 b.+larınuñ 5a/04 

 b.+uñ 6a/06, 6b/07, 8a/13, 24b/13, 

30a/11, 30a/14, 32a/03, 33b/06, 

37a/15, 37a/19, 50a/18, 68a/17, 

68b/03, 69a/08, 69a/09, 70a/04, 

70a/12, 74a/11 

 b.-ı beyāż 45a/01, 45a/02 

 b.-ı mesĥūķ 43a/15 

 b.-ı meźkūre 69b/11, 70a/01 

 b.-ı siyāh 44a/13, 44a/14, 44a/15, 

44a/16, 44a/17, 44a/18, 44a/19, 

44b/01, 44b/02, 44b/03 

 b.-ı siyāhuñ 44a/11 

 b.-ı yeşil 45a/08 

 beyan-ı b.-ı hāvan 5a/05, 5a/08, 

5a/11, 5b/02, 5b/04, 5b/06, 5b/08, 

5b/10 

 dānelü b. 43b/02 

 ĥükm-i b. 68b/10 

 macar b.+ı 44b/10 

 mahal-i b. 69b/05 

 terkįb-i b.-ı hevāyi 46b/01 

 terkįb-i b.-ı ķırmızı 45a/15 

 terkįb-i vezn-i b. 44b/15, 44b/16, 

44b/17, 44b/18, 44b/19 

 terkįb-i vezn-i b.-ı māǿi 45a/11 

 vezn-i b. 61b/13 

bārūtlı: Far.+T. bārūtu olan 

 b. 28b/16, 34b/14, 35a/06, 37a/16, 

38b/03, 38b/05, 40b/01, 41a/01, 

41a/15, 41b/11 

 b.+ca 51a/01 

 b. fetįllerden 30b/02 

baś-: basmak 

 b.-duķda 61b/01, 61b/03 

baśar: Ar. göz, görme 

 şuǾāǾ-ı b. 8a/07 

baśarįyye: Ar. gözle ilgili 

 şuǾāǾ-ı b. 62a/18, 62b/04 

baśdır-: basdırmak 

 b.-alar 23a/06 

baśįr: Ar. görüp, anlayan 

 şuǾāǾ-ı b. 59b/05 

 şuǾāǾ-ı b.+e 8a/05, 55b/02, 55b/16  

 ħaŧŧ-ı şuǾāǾ-ı b. 59b/10  

baśķı: bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres; 

preslemek 

 b. 66a/15 

baş: baş, kafa; uç, uç noktası; ana, 

temel, başlangıç, ilk  

 b.+a 53b/11 

 b. aşaġı 28a/11, 47a/07 

 b.+dan 53b/11 

 b.+ı 28b/09, 37b/01 

 b.+ına 23b/08, 37a/13 
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 b.+ından 23b/12 

 b.+ını 23a/17 

 b.+ları 8b/16, 52a/17, 74b/11 

 b.+larını 23b/02 

başķa: Bilinenden ayrı, değişik, farklı, 

özge 

 b. 2b/15, 22b/12, 22b/13, 44a/26, 

46a/05, 52b/15, 52b/15, 54b/05, 

60b/14, 61a/01, 63b/01 

 b. başķa 24a/19, 42b/13, 44a/02, 

46a/07, 48b/14, 50a/07, 50b/14, 

52a/10, 52b/09 

başla-: başlamak 

  b.-dı 30a/05 

 b.-dıġı 6a/14, 23b/14, 30a/04, 30b/01 

 b.-yalar 23a/05 

 b.-yup 29a/03, 39b/02, 42a/15 

başlan-: başlanmak 

 b.-up 33a/14 

başlıķ(ġ): bir sütunun, bir direğin 

tepeliği; üste geçirilen bölüm 

 b.+ı 27a/03 

 b.+ınuñ 28b/10 

baŧır-: batırmak 

 b.-up 39a/08, 40b/03, 44a/28 

baŧırıl-: batırılmak 

 b.-up 28a/02, 28a/04, 31a/02, 41a/11, 

46a/03 

baǾżen: Ar. ara sıra 

 b. 7a/14, 12a/19, 28a/14, 39a/13, 

40b/07, 42a/09, 43a/19, 61b/17, 

68b/10 

baǾżı: Ar. birazı, bir kısmı; kimi 

 b. 2b/15, 62b/03, 62b/03, 74b/12, 

75a/03, 79a/05 

 b.+larını 40a/02 

 b.+sı 62a/17, 62a/17 

bedel: Ar. karşılık 

 b. 12b/01 

 b. olmaķ 45a/03 

be-her: Far. her, her bir, her biri 

 b. 4b/10, 4b/14, 6a/10, 8b/07, 8b/14, 

45b/16, 46a/12 

bekre: Ar. kuyu vesairede kullanılan 

çark, çıkrık, makara 

 b. 8b/16 

belġrad: Belgrat   

 b. 22b/05 

belįġ: Ar. anlaşılır 

 b.+im 2b/06 

berāber: Far. beraber, birlikte 

 b. 13b/03, 19a/02, 25a/13, 27b/01, 

34a/09, 35a/02, 35b/07, 39a/18, 

54b/08, 63a/07, 64a/09, 64a/13, 

74a/19, 77b/13 

 b. degüldür 7b/09 

 b. olmayup 62b/14 

 b. olup 63a/23, 63b/05, 64a/06, 

79a/04 

 b.+dür 54b/12, 54b/15, 63b/15, 

63b/19 

 b.+inde 21a/01 
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beri: konuşanın önündeki iki uzaklıktan 

kendisine daha yakın olanı krş. 

berü 

 b. 60b/17 

ber-ķarar: Far.+Ar. aynı durumda olan 

 b. ola 62b/12 

 b. olmaķ 63a/19 

ber-: Far. üzere 

 b.-muǾtād 4a/18 

berāy: Ar. için, maksadıyla 

 b.-ı tecrübe 66b/01, 66b/14, 66b/17, 

67a/13 

berrāde: Ar. su soğutmaya mahsus kap, 

karlık, soğutmaç 

 b.-yi āhen 51a/12, 51a/13 

berü: konuşanın önündeki iki uzaklıktan 

kendisine daha yakın olanı krş. 

beri 

 b. 4a/07, 7a/19, 30a/06 

besle-: beslemek 

 b.-yüp 8b/01 

beş: beş (sayı) 

 b. 3b/01, 4b/17, 4b/18, 4b/19, 5a/01, 

6a/01, 6a/11, 6b/19, 6b/19, 7a/02, 

7b/06, 8a/14, 8b/09, 8b/14, 

12a/15, 13b/01, 13b/04, 13b/04, 

13b/07, 13b/08, 13b/13, 14b/01, 

17a/03, 17a/04, 17a/05, 17a/06, 

18a/03, 20b/17, 21a/20, 21a/21, 

21b/05, 23a/11, 23a/15, 24b/06, 

25a/07, 26a/05, 29a/04, 29b/09, 

33b/02, 34b/07, 35a/03, 35b/14, 

37a/03, 37b/02, 41a/09, 41b/03, 

42a/12, 45b/17, 50a/17, 51a/02, 

57b/04, 57b/07, 57b/09, 58b/07, 

58b/08, 65b/01, 66a/01, 66a/16, 

66a/17, 66a/19, 66b/04, 66b/05, 

66b/06, 66b/11, 66b/13, 66b/14, 

66b/15, 66b/17, 67a/03, 67a/05, 

67a/14, 67b/10, 67b/10, 67b/12, 

67b/12, 67b/14, 67b/15, 67b/19, 

67b/20, 68a/01, 70b/15, 73b/02, 

78b/07, 79a/01, 79a/17, 79b/03 

 b.+den 7a/04, 7a/05, 13b/05, 21a/20 

 b.+e 65b/01 

 b. idi 66b/02 

 b. imiş 59b/21 

beşer: beşer (üleştirme sayı sıfatı) 

 b. 4b/14, 26b/04, 66a/14 

beşinci: beşinci (sıra sayı sıfatı) 

 b. 66b/03 

beyān: Ar. izah, açıklama, anlatma, açık 

söyleme 

  b. 7a/08, 70a/05, 75a/13 

 b. ider 3a/07, 3a/09, 3a/11, 4b/04, 

4b/05 

 b. olınan 60b/02, 76a/01 

 b. olındıġı 61a/04, 70a/07 

 b. olınmış idi 67a/20 

 b. olınmışdur 60b/05 

 b. olınup 29b/17 

 b. olınur 5a/05, 20b/02, 20b/03, 

26a/02, 35b/15, 36b/01, 40a/09, 



503 

 

50a/19, 51a/11, 51b/16, 52b/06, 

52b/11, 59b/01 

 b.+ındadur 3a/07, 3a/13, 3a/15, 

3a/15, 3a/17, 20b/16, 22a/05, 

23b/16, 27a/02, 30b/12, 32a/07, 

33b/10, 34b/08, 35a/13, 36b/19, 

38b/08, 41a/05, 41b/14, 42b/11, 

43a/05, 43b/07, 43b/15, 44a/20, 

47b/11, 53b/02, 58a/04, 61b/14 

 b.+ıyla 3a/02 

 b.-ı baġlama 71b/12 

 b.-ı bārūt-ı hāvan 5a/05, 5a/08, 

5a/11, 5b/02, 5b/04, 5b/06, 5b/08, 

5b/10 

 b.-ı eşkāl-i laġım 72b/01 

 b.-ı lazıme-i 71b/01 

 b.-ı mesāĥa 55a/13 

 b.-ı mesāĥa-i 60b/01, 70b/01, 70b/07 

 b.-ı taǾdād-ı ĥurūf 53b/11 

beyāż: Ar. beyaz, ak 

 b. 45a/03 

 vezn-i bārūt-ı b. 45a/01, 45a/02 

beyn: Ar. ara, aralık; araya 

 b.+inde 3b/09, 58a/09, 58a/11, 

58a/16, 63a/19 

beyżāvį: Ar. yumurta şeklinde 

 b. 32a/05 

 şekl-i b. 30a/13 

bez: Ar. pamuktan veya ketenden 

yapılmıs dokuma 

 b. 28a/01, 28a/04, 31a/02, 31a/19, 

31b/03, 31b/05, 32b/08, 42a/14 

 b.+den 27a/09, 29a/13, 29b/01, 

38b/09, 40b/14, 41b/05, 43a/02 

 b.+i 26b/04, 26b/09, 26b/14, 30b/15, 

31b/06, 31b/08, 34a/11 

 b.+ini 33a/09, 39a/19 

 b.+lerden 28a/14 

 b.+leri 39a/08, 39b/01 

 b.+üñ 30b/16, 32b/02, 32b/12 

 yelken b.+i 30b/13 

 yelken b.+inden 28a/07, 32a/08 

beźįr: Ar. tohum, ekilecek tane 

 b. yaġı 32b/04, 38b/13, 40b/02, 

43b/08 

bezl: Ar. bol bol verme, saçma 

 b.-i iķtidārları 2a/07 

bıçaķ(ġ): bıçak krş. pıçaķ 

 b.+a 46b/19 

bıçķı: tahta veya ağaç biçmekte 

kullanılan, karşılıklı iki sapı olan 

ve iki kişi tarafından kullanılan 

büyük testere 

 b. 29a/07, 38b/12, 39a/09, 40b/04 

 b. ġubārı 30b/14 

 b. tozı 28a/06, 32a/08 

 b.+dan 27b/03, 28a/02, 31a/04, 

45a/05, 45a/12 

bi-Ǿavnihi: Ar. yardımıyla  

 b. 76b/07, 80b/03 

bidāyet: Ar. başlama, başlangıç  

 b.-i nihāyeti 62b/18 

bi-eyyi ĥālin: hangi halde olursa olsun 

 b. 68b/05, 69a/01 
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bil-: bilmek 

  b.-eler 56a/03 

 b.-mege 68a/11 

 b.-mek 20b/05, 46b/18, 59b/07, 

65b/08 

bilā-: Ar. -siz 

 b. 59b/01 

bilā-fāśıla: Ar. fasılasız, aralıksız 

 b. 39b/19 

bil-cümle: Ar. hep, bütün, toptan 

 b. 68a/06, 68a/11 

bile: dahi, de (bağlaç) 

 b. 64a/06, 64a/07 

bilin-: bilinmek 

  b.-mek 71b/09 

binā: Ar. bina, yapı 

  b.+ları 7a/12, 76a/15 

binaǿen: Ar. -den dolayı, -den ötürü 

 b. 2a/03, 3b/15, 7a/03, 62a/03, 

65b/09, 69b/16 

bį-nihāye: Far.+Ar. nihayetsiz, sonsuz, 

tükenmez 

 b. olup 2a/14 

bį-noķŧa: Ar. noktasız 

 b. 53b/18 

biñ: bin (sayı)  

 b. 3b/01, 3b/11, 3b/17, 6a/01, 6a/01, 

7a/16, 46a/11, 49a/03, 49a/04, 

53b/16, 66b/03, 66b/04, 67a/04, 

67b/14, 68a/02 

bir: bir (sayı)  

 b. 1b/10, 1b/13, 2a/08, 3a/04, 3b/03, 

6a/06, 6a/09, 6a/09, 6a/14, 6b/03, 

6b/06, 7b/06, 7b/12, 8a/03, 8a/12, 

9a/03, 12a/09, 12b/06, 12b/06, 

13a/03, 13b/11, 13b/13, 13b/15, 

14a/01, 14a/01, 14b/01, 14b/01, 

17a/02, 17a/07, 18a/05, 18a/06, 

18a/07, 20b/11, 20b/17, 20b/19, 

21a/02, 21b/05, 21b/07, 22b/14, 

22b/18, 23a/01, 23a/01, 23a/03, 

23a/07, 23a/10, 23a/16, 23a/17, 

23a/18, 23a/19, 23a/19, 23b/01, 

23b/09, 24a/16, 24b/02, 24b/04, 

24b/05, 24b/09, 24b/10, 24b/13, 

24b/15, 24b/19, 25a/01, 25a/03, 

25a/11, 26a/02, 26a/05, 26a/07, 

26a/18, 26b/07, 26b/12, 27a/12, 

27a/16, 27b/10, 27b/16, 28a/07, 

28a/12, 28a/18, 28b/07, 28b/07, 

28b/09, 28b/13, 29b/10, 29b/11, 

29b/13, 30b/16, 30b/18, 31a/08, 

31a/14, 31b/03, 31b/13, 31b/18, 

32a/05, 32b/02, 33a/13, 34a/08, 

34a/08, 34b/09, 34b/16, 34b/19, 

35a/06, 35a/14, 35b/05, 35b/08, 

35b/12, 36a/01, 36a/02, 36a/04, 

36a/06, 36a/09, 36b/04, 36b/07, 

36b/11, 36b/12, 37a/03, 37a/04, 

37a/05, 37a/17, 38b/01, 38b/03, 

38b/04, 38b/18, 39a/01, 39a/06, 

39a/10, 39a/11, 39b/07, 39b/18, 

40a/10, 40b/09, 40b/09, 40b/14, 
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41a/06, 41a/08, 41a/13, 41a/14, 

41a/15, 41a/16, 41b/05, 42a/01, 

42a/06, 42a/07, 42a/07, 42a/10, 

42a/13, 42a/15, 43a/06, 43a/08, 

43a/09, 43b/11, 43b/13, 43b/14, 

44a/03, 44a/04, 44b/05, 44b/05, 

44b/05, 44b/07, 45b/07, 45b/14, 

45b/16, 45b/18, 46a/03, 46a/03, 

46a/08, 46a/12, 46a/17, 46a/18, 

46b/03, 46b/07, 46b/10, 46b/16, 

46b/16, 46b/18, 47a/01, 47a/03, 

47a/04, 47a/09, 47a/13, 47a/14, 

47a/17, 47a/18, 47b/03, 48b/17, 

48b/19, 49a/02, 49a/09, 49b/02, 

49b/03, 50a/08, 50a/16, 50b/15, 

51a/05, 51a/08, 51b/16, 51b/17, 

51b/18, 52a/01, 52a/02, 52a/11, 

52a/15, 52b/09, 52b/10, 53a/03, 

53a/04, 53a/08, 53b/03, 53b/06, 

53b/07, 54b/02, 54b/04, 54b/05, 

54b/05, 54b/12, 54b/15, 55a/13, 

55a/15, 55a/16, 55a/16, 55b/03, 

55b/17, 56a/03, 56a/03, 56a/04, 

56a/04, 56a/08, 56a/09, 56a/10, 

56a/10, 56a/12, 56a/16, 56b/03, 

56b/04, 56b/04, 56b/04, 56b/06, 

56b/06, 56b/08, 56b/16, 57a/03, 

58b/05, 58b/06, 58b/12, 60b/04, 

60b/07, 60b/08, 60b/10, 60b/12, 

60b/16, 60b/18, 60b/18, 61a/02, 

61a/03, 61b/09, 62a/04, 62a/14, 

62a/18, 62b/03, 62b/09, 62b/14, 

62b/15, 62b/17, 62b/17, 63a/16, 

63a/17, 63a/24, 63a/25, 63b/01, 

63b/01, 63b/16, 63b/20, 63b/21, 

65b/01, 65b/10, 65b/16, 65b/19, 

66a/01, 66a/12, 66b/01, 66b/10, 

66b/14, 66b/17, 67a/10, 67a/13, 

68b/11, 68b/12, 68b/16, 68b/17, 

68b/17, 68b/18, 69a/02, 69a/02, 

69a/04, 69a/08, 69b/06, 69b/12, 

69b/13, 70a/01, 70a/06, 70a/09, 

70a/10, 70b/12, 71b/05, 73a/01, 

73a/02, 73a/05, 73a/05, 73a/14, 

73b/13, 74a/02, 74a/06, 74a/06, 

74a/09, 74a/10, 74b/01, 75a/01, 

75a/02, 75a/08, 75a/13, 76a/01 

 b.+dür 19a/02 

 b.+i 21b/05, 21b/05, 49a/07 

 b. iken 54b/04 

birbir(i): karşılıklı olarak bir diğeri  

 b. 27a/06, 54a/03, 63a/19 

 b.+lerinden 62b/06, 79a/04 

 b.+lerine 62b/08, 76a/04, 76a/05, 

79a/02 

 b.+lerinüñ 76a/13, 76b/06, 80a/03 

 b.+nden 44b/07, 46a/10, 50b/15 

 b.+ne 26b/08, 27b/18, 44a/27, 

45b/18, 48b/16, 50a/08, 52a/11, 

52a/14, 54b/08, 54b/12, 62a/02, 

62b/15, 63b/05, 63b/15, 70b/12, 

70b/12, 73b/12, 73b/16, 73b/18, 

76a/14, 77a/01, 77a/03 

 b.+ni 61b/04 
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birden: birden, ansızın  

 b. 35b/13, 43b/08, 52a/17, 79a/09 

birdenbire: ansızın 

b. 34b/02 

birer: herkese bir 

  b. 4a/05, 8a/02, 8b/03, 23a/15, 

26a/07, 26b/02, 26b/12, 26b/13, 

27b/08, 35a/05, 35b/01, 42a/19, 

43a/09, 74b/04, 74b/11, 74b/14, 

74b/15, 75a/02, 75a/06, 77b/18 

 b. birer 31a/19 

biri: bir tanesi 

  b. 30b/09, 54b/10, 54b/10, 58a/06, 

58a/06, 61a/12, 63b/05, 63b/05, 

68a/12 

 b.+ne 8b/18, 8b/18 

 b.+ni 55b/07 

 b.+si 30a/19, 63b/11, 63b/11 

 b.+siyle 58a/08, 58a/08 

 b.+yle 55b/13 

birinci: bir sayısının sıra sıfatı 

 b. 77a/05, 77b/08 

birisi: herhangi bir kimse 

 b. 12a/07, 12a/11, 12a/14 

birķaç: çok olmayan, az sayıda, az 

 b. 4b/01, 7b/12, 28b/15, 38b/09, 

39b/17, 39b/19, 42a/14, 62b/11, 

69a/16, 77b/18 

birle: ile 

 b. 2b/05, 50a/16 

bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥįm: Ar. 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

adıyla 

 b. 1b/02 

bi’z-zāt: Ar. aracısız, kendisi olarak 

 b. 1b/07 

boġaz: boğaz  

 b. 49a/08 

 b.+ı 37a/05, 37a/07, 46b/08 

 b.+ına 53a/09, 66a/15 

bomba: İt. canlı veya cansız hedeflere 

atılan, içi yakıcı ve yıkıcı 

maddelerle doldurulmuş, türlü 

büyüklükte patlayıcı, ateşli silah 

 b. gemsine 14a/02 

borı:  bir yerden başka bir yere sıvı, gaz 

vb. aktarmaya yarayan, içi boş, 

uçları açık, uzun ve dar silindir 

 b. ħazįneli 15b/03 

boş: içinde, üstünde hiç kimse veya 

hiçbir şey 

bulunmayan, dolu karşıtı 

 b. ķala 18a/06, 35a/15 

 b. ķalan 30a/02, 34b/18, 35b/01, 

36b/09, 37a/13, 74a/03, 74a/16 

 b. maĥallere 75a/04 

 b. olan 30a/08, 33a/06 

boşald-: boşaltmak; boş duruma 

getirmek  

 b.-alar 31a/07, 32b/16, 46a/05 

boy: bir şeyin tabanı ile en yüksek 

noktası arasındaki uzaklık krş. ŧūl 
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 b.+ı 26a/07, 28a/16, 38b/03, 51b/12, 

52a/18 

 b.+ında 41a/09 

 b.+ları 34a/01 

boynuz: boynuz 

 b. 8b/18 

 b.+lar 8a/08 

bozıl-: bozulmak, özelliğini kaybetmek 

 b.-maya 31b/15 

 b.-maz 47b/07 

 b.-ur 47b/04 

böl-: bölmek 

 b.-üp 66b/03 

böyle: bunun gibi, buna benzer 

  b. 77b/18 

 b. itmege 39a/03 

 b. oldıġı 7b/13, 47b/09, 57b/06, 

67b/07 

böylece: tam böyle, bu biçimde 

 b. 38b/19, 47a/17 

bu: bu (sıfat ve zamir)  

 b. 1b/06, 2b/02, 2b/07, 5a/02, 6a/01, 

6a/13, 6b/13, 7a/13, 7b/02, 7b/10, 

8b/10, 8b/11, 8b/12, 9a/02, 

10b/02, 12a/05, 12a/07, 13a/05, 

13b/04, 15a/04, 17a/05, 17a/07, 

17b/01, 18a/01, 18a/04, 18a/08, 

21a/16, 21a/17, 21b/07, 22a/03, 

23a/14, 23b/15, 24a/17, 25a/08, 

25a/16, 25b/05, 27b/05, 27b/16, 

28b/07, 28b/12, 30a/03, 30a/06, 

30a/06, 30a/07, 30a/15, 30a/18, 

30b/05, 31b/16, 32b/07, 32b/14, 

32b/19, 33a/16, 34a/16, 34b/03, 

35a/08, 35a/11, 36a/09, 36a/15, 

36b/13, 37a/09, 39a/07, 39b/11, 

40a/02, 40a/05, 40b/09, 41a/03, 

41a/14, 41b/07, 42a/16, 42b/15, 

43a/07, 43a/16, 44b/19, 45b/04, 

45b/12, 46a/02, 46a/16, 47a/02, 

47a/11, 47b/06, 48b/19, 52a/16, 

54b/06, 55b/16, 57b/10, 58a/13, 

58a/17, 60b/05, 61a/01, 61b/17, 

62a/06, 62a/08, 62a/09, 62b/08, 

63a/22, 63a/25, 63b/02, 63b/06, 

64a/08, 64a/11, 66a/03, 67b/17, 

73b/17, 74a/14, 77b/06, 79a/08, 

79a/16, 79b/02 

 b.+dur 8a/01, 13b/14, 43a/19, 50a/15 

 b.+ndan 7a/16, 32a/08, 33a/17 

 b.+nlar 8b/07, 27b/14, 32a/03, 

39a/10, 40b/04, 43a/11, 53b/14, 

53b/15, 64a/14 

 b.+nlardur 30b/11 

 b.+nları 40b/03, 41a/07, 42a/02, 

45b/19 

 b.+nuñ 14a/06, 34b/03, 51a/05, 

52b/10, 64a/10, 73a/11, 77b/03 

 b.+ña 12a/14, 42a/18, 44b/10, 

60b/14, 63b/22, 68a/09 

 b.+nı 12a/13, 39b/03 

buçuķ(ġ): buçuk, yarım 

 b. 21a/18, 24b/10, 49a/07, 49a/07, 

49a/09, 49b/02, 49b/03, 57b/04, 
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58b/06, 70b/12, 70b/15, 79a/17, 

79b/03 

 b.+a 70b/14 

 b.+dur 70b/11 

buǾd: Ar. uzaklık; boyut 

 b. 76a/06 

 b.+ı 69b/04 

 b.+ları 62b/06, 63a/23 

budaķ(ġ): budak, dal 

 b.+ı 45b/02 

bul-: bulmak 

 b.-dıġından 69a/11 

 b.-mayınca 68b/15 

 b.-maz 47b/08 

 b.-mışdur 46a/04 

 b.-uña 23a/09 

 b.-up 6b/09, 6b/10, 7b/18, 21a/11, 

66a/05, 68b/01 

 b.-ur ise 6b/08, 6b/10 

 fırça b.-duķda 68b/04 

 nižāmı b.-duķda 23a/05 

 nižāmını b.-duķda 24b/10  

 taķviyyet b.-a 31a/05, 40b/14, 42a/05 

 taķviyyet b.-duķda 23b/03 

 taķviyyet b.-ur 28a/06, 29a/08 

 tenezzül b.-duķda 13a/03, 17a/02 

bulamaç(c): sulu, çamur kıvamında olan 

karışım 

 b. 33a/08, 33a/11, 33a/13, 33b/10, 

34a/12 

 b. eyleyeler 32b/07 

 b.+a 31a/13, 32b/11 

 b.+dan 32b/13 

 b.+ı 32b/09 

 b.+la 33a/15 

 b.+uñ 32b/16, 41a/11 

bulaş-: bulaşmak 

 b.-mayan 33a/09 

bulaşdır-: bulaştırmak 

 b.-mayalar 31a/03, 32b/13 

 b.-up 32b/14 

bulın-: bulunmak 

 b.-a 54b/02, 54b/03 

 b.-an 67a/01, 69b/03 

 b.-dıġı 68b/12, 70a/04 

 b.-maķ 54b/01 

 b.-ması 30a/17, 39b/04, 43b/05 

 b.-up 66a/10 

 b.-ur 66b/10, 67a/05 

 b.-ur ise 6b/12 

 mevcūd b.-ması 27b/15 

bulutlu: bulutlarla kaplanmış, 

bulutlanmış 

 b. 7b/07 

bonba: İt. bomba 

 b. sefinesinüñ19a/01 

 b. sefinesine 19a/02 

buraķ(ġ)-: bırakmak, içine koymak 

 b.-alar 28a/06, 40b/04 

 b.-up 61b/01 

burġı: delik açmaya yarayan delgiye 

takılı sarma, yivli, keskin, çelik 

alet 
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 b. 28b/16, 34b/10, 41a/15, 49a/08, 

71b/12 

buyurıl-: buyurulmak, emredilmek 

 iǾtibār b.-up 4a/01 

bük: dönemeç, bükülerek katlanmış bir 

şeyin her bir bükümü  

 b. 71b/08, 79a/18 

bük-: bükmek 

 b.-üp 26a/12 

bükil-: bükülmek 

 b.-üp 26a/05, 26a/06 

bükim: büküm 

 b.+i 41b/07  

bükümli: bükülmüş olan, bükümü olan 

 b. 15a/03, 20b/06, 20b/09, 20b/11, 

20b/14, 21a/02, 22a/01 

bürin-: örtünmek, sarınmak, katlanmak 

 b.-e 40a/15 

bütün: tamam, eksiksiz 

 b. 69a/13, 69b/09 

büyūt: Ar. yok olma 

 b.+ı 39b/16 

büyücek: biraz büyük, büyüğe yakın 

 b. 18a/05, 36b/08, 52b/04, 61b/06 

büyük: büyük, küçük karşıtı 

 b. 54b/10, 54b/10, 63b/05, 63b/11, 

63b/11 

büyüklik(g): büyük olma durumu, 

uzunluk  b.+i 50a/12 

 b.+ine 50a/13 

 

C 

 

cānib: Ar. taraf, cihet 

 c. 58a/06, 58a/12, 58a/15, 58a/17, 

58a/19, 58b/02, 58b/04, 58b/06, 

58b/11, 58b/11, 59a/01 

 c.+i 51a/05, 62b/15 

 c.+inde 62a/16, 62b/01 

 c.+inden 62a/12, 63a/23 

 c.+ine 68b/18 

 c.+lerinden 62b/07 

 c.-i yemįn 74b/16 

 c.-i yemįnde 76a/07 

 c.-i yemįne 73a/09 

 c.-i yemįninde 55a/15 

 c.-i yemįnine 74b/05 

 c.-i yesār 74b/16 

 c.-i yesārda 76a/09, 76a/10, 76a/11 

 c.-i yesārına 74b/06 

 c.-i yesārında 60b/09 

 zāviye-i medār-ı c. 59a/03 

 zāviye-i menşeǿ-i c. 59a/05 

cedāvil: Ar. cetveller 

 c.+i 4b/03 

 c.-i keŝįrelerinden 65b/10 

cedvel: Ar. cetvel 

 c. 9a/02, 65a/01, 65b/10 

 c.+de 13b/13, 17a/09, 71b/06, 71b/09 

 c.+den 73a/17 

 c.+i 9a/02 

 c.+inde 21a/09 

 c.+inde ise 21b/05 

 c.+lerinde 21a/01 
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 c.-i çap 21b/03, 21b/04 

 c.-i meźkūrde 66b/08, 67a/01 

 c.-i meźkūre 65b/11, 65b/18, 67b/04 

 c.-i meźkūrede 66a/09, 67a/04, 

67b/11 

 c.-i miftāĥ 65b/12 

 c.-i miftāĥü’l-menāzilde 66a/04, 

66b/02 

 c.-i miftāĥü’l-menāzili 3a/09 

celle: Ar. “yüce ve aziz olun!” manasına 

bir dua sözü 

 c. 1b/05 

cemǾ: Ar. toplamak, yığmak 

 c. 69a/14 

 c. olup 69b/10 

cemįǾ: Ar. cümle, hep, bütün  

 c.-i Ǿilmini 7b/18 

 c.-i umūrda 1b/13 

cemǾiyyet: topluluk, kurum 

 c. 77b/14, 77b/16 

 c. iderler 77b/10 

 c. itdükleri 77b/08 

 c.+leri 77b/12 

cemǾiyyetlü: Ar.+T. topluluk halinda 

olan 

 c. 27b/04 

cemmāze: Ar. hızlı giden 

 c.-yi şebāb 2b/03 

cenāb: Ar. hazret 

 c.-ı şįrāze-bend 1b/05 

cenk: Far. savaş, vuruşma 

 c. 2a/11 

cennet: Ar. cennet 

 c. 3b/17 

cesāret: Ar. cesurluk 

 c. olınmaya 4b/12, 6a/13 

cevānib: Ar. taraflar, yanlar 

 c.-i eŧrāfa 2a/09 

cevher: Ar. maya, öz; değerli taş 

 c.+dür 68b/11 

ceviz: Ar. ceviz 

 c. 28a/14 

ceyb: Ar. sinüs 

 rubǾ-ı dāǿire-i c. 57b/18 

cezb: Ar. kendine çekme, çekilme 

 c. idüp 68b/14 

cezįre: Ar. ada 

 girįd c.+si 4a/01 

cılbıl: Ar. çıplak 

 gül-i c. 52a/09 

cidār: Ar. duvar 

 bālā-yı c.+a 68b/05 

cihād: Ar. din uğrunda savaşma, savaş 

 sālikān-ı rāh-ı c.+uñ 2a/04 

cihāt: Ar. taraflar, yönler 

 c.+a 62a/08 

cihet: Ar. yan, taraf 

 c.+den 30a/06, 74a/10 

 c.-i ŝelaŝesinde 69b/14 

cilāǾ: Ar. parlatma, parlaklık 

 c. 46a/19 

cilve-ger: Ar.+Far. cilve eden 

 c. 2a/13 

cinān: Ar. cennetler 
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 ġurefi’l-c. 3b/19 

cism: Ar. beden, gövde 

 c. 62a/04, 62a/07 

cümle: Ar. bütün, hep  

 c. 1b/06, 3b/15, 13b/01, 13b/19, 

14a/06, 15a/05, 17a/03, 17a/05, 

35b/05, 35b/13, 67a/19 

 c.+si 6a/12, 14a/01, 22b/13, 23b/01, 

24b/01, 46a/08, 52a/17, 63a/07 

 c.+sine 79a/09 

 c.+sini 22b/16, 24b/03, 27b/17, 

28b/19, 43b/08, 50b/15 

 c.+sinüñ 28b/05, 63a/24 

 c.+ye 7a/18 

cürm: Ar. suç 

 c.+inde 13b/17 

cüzǿį: Ar. az, pek az  

 c. 62b/03, 62b/03 

 c.+ce 23b/13, 25a/02, 25a/06 

 c.+cesi 24b/16 

 iħtiyār-ı c. 1b/09 

 iħtiyār-ı c.+sini 1b/10 

 

Ç  

 

çaķmaķlı: çakmak taşı ve zemberekle 

ateş alan bir tür tüfek 

 ç. 18a/03 

çal-: çalmak, atmak 

 ç.-ar 6b/09, 6b/13 

çalķa-: çalkalamak, sarmak 

 ç.-yalar 46a/17 

çalķana: çalkalanmak 

 ç. çalķana 46a/19 

çam saķızı: çam ağacından elde edilen 

bal renginde ve bal kıvamında 

olan macun 

 ç. 23a/19, 26b/10, 27b/17, 30b/19, 

31a/08, 32b/04, 38b/10, 38b/14, 

41a/06, 44a/25 

çamur: su ile karışıp bulaşır ve içine 

batılır duruma gelmiş toprak, 

balçık 

 ç. 46b/09 

 ç.+ı 31b/14 

 ç.+ından 33a/03, 34a/07 

 ç.+ları 34b/01 

çanaķ(ġ): çanak; toprak, metal vb. bir 

maddeden yapılmış yayvan, 

çukurca kap 

 ç. 34a/04 

 ç.+ına 8a/12 

 ç.+ında 8a/13 

çap: cisimlerin genişliği, kutur; en, boy 

 cedvel-i ç. 21b/03, 21b/04 

 ç. 5a/05, 5a/08, 5a/11, 5b/02, 5b/04, 

5b/06, 5b/08, 5b/10, 20b/04, 

20b/04, 20b/04, 20b/04, 20b/04, 

20b/04, 20b/04, 20b/04, 21a/01, 

21a/09, 21a/15, 21b/03, 21b/04, 

21b/05, 21b/06 

 ç.+a 20b/10, 20b/13, 21a/20 

 ç.+da 20b/02 

 ç.+dadur 20b/11 



512 

 

 ç.+ı 21a/08, 21a/17 

 ç.+ına 4b/08, 4b/11, 4b/14, 13b/16, 

21a/21, 37a/03 

 ç.+ında 4b/17, 4b/19, 27a/11, 27b/07, 

36a/06 

 ç.+ındadur 20b/14 

 ç.+ını 58a/10 

 ç.+ınuñ 21a/08, 22a/02, 40a/09 

 ç.+lar 22a/03 

 ç.+ları 5b/13, 20b/01, 21a/04, 21a/17 

 ç.+larına 5a/04 

 ç.+larınuñ 20b/15, 21a/20 

 ç.+larıyla 20b/03 

 ç.+laruñ 21a/16 

 ç.+uñ 20b/05, 21a/01, 21a/03, 

21a/06, 21a/10 

 ç.-ı ķuŧrı 27a/04 

 miķdār-ı ç.+ları 20b/12 

 miķyās-ı ç. 21b/02 

çarp-: çarpmak 

 ç.-up 23b/11 

çatla-: çatlamak 

 ç.-r 46b/06 

çehredār: Far. yüz tutan, şekli tutan 

 ç. olur 46b/01 

çek-: çekmek 

 ç.-eler 47a/13, 56a/03, 56b/16, 

57a/03 

 ç.-üp 45b/11, 56b/04 

çekil-: çekilmek  

 ç.-en 62b/18, 62b/19, 63a/10 

 ç.-mek 74a/07 

 ç.-üp 27a/17, 53a/02, 58a/19, 74a/09 

 ç.-ür 52a/13 

 usret ç.-digünden 72a/07 

 zaĥmet ç.-mez 72a/05 

çelik: çelik 

 eślāĥ-ı ç.+den 72a/02 

çemşįr: Far. şemşîr; şimşirgillerden, 

yaprakları her mevsimde yeşil 

kalan, taşlık, çorak bölgelerde 

kendiliğinden yetişen veya 

bahçelerde süs bitkisi olarak 

yetiştirilen, odunu sarımsı renkli 

ve çok sert olan bir ağaççık; bu 

ağaççığın sert, düzgün, sarı renkte 

kerestesi 

 ç. 23a/08, 23a/11, 24b/11 

çenber: çember; daire, yuvarlak 

 ç.+ler 36a/02 

çengār: Far. bakır pasından yapılan yeşil 

boya 

 c. 51a/07 

çengellü: çengeli olan veya ucu çengel 

biçiminde olan 

 ç. 29a/04 

çent-: bir şeyin kenarında kertik açmak 

 ç.-eler 23b/06 

çevir-: çevirmek; bir şeyin yönünü 

değiştirmek 

 ç.-e 6a/15 

 ç.-erek 23a/08 

çıķ-: çıkmak 

 Ǿalev ç.-maya 44b/07 
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 ç.-ar 7a/05, 13b/07, 48b/18, 53a/13 

 ç.-dıġı 6b/11, 13a/02, 17a/01 

 ç.-duķda 44b/10 

 ç.-maya 28b/12, 74a/07 

 ç.-maz 46b/17 

 ç.-maz ise 24b/09 

 ç.-mış 45b/02 

 ç.-up 7a/11, 13a/05, 16b/01, 17a/02, 

17a/07, 18a/09, 22b/19, 36b/17, 

47b/02, 50a/11, 74a/09 

çıķar-: çıkarmak 

 ç.-a 8a/11 

 ç.-alar 31a/06, 32b/15, 45b/12 

 ç.-dıġı 47a/15 

 ç.-ır 46a/02 

 ç.-up 26a/04, 44b/09 

çıķarul-: çıkarılmak 

 ç.-dıġı 47a/18 

çiçek(g): çiçek  

 kükürd ç.+i 44b/18, 44b/19 

çim: çimen, çim 

 ç. 53b/17 

çirįş: Far. çiriş otunun kökünün 

öğütülmesiyle yapılan ve su ile 

karılarak tutkal gibi kullanılan 

esmer, sarı bir toz 

 ç. 26a/03, 26a/08, 31b/14, 41b/11 

 ç.+i 26a/04, 26a/08 

 ç. śuyıyla 44a/05 

çirk(g): Far. kir, pas 

 ç.+i 23a/02 

 ç.+ini 46a/02 

çivi: çivi  

 ç. 60b/13 

 ç.+ler 34b/10 

 ç.+si 26b/01 

 ç.+sidür 54a/02 

çivid: eskiden çivit otundan, bugün 

yapay yollarla elde edilen, mavi 

renkli, sarılığını gidermek için 

çamaşırın son suyuna karıştırılan 

toz boya 

 ç. 45a/13, 48a/14, 50a/05, 50a/06, 

50b/10, 50b/11, 50b/12, 52a/08 

çoķ: çok, az karşıtı  

 ç. 22b/19, 27b/09, 34b/06, 40a/01, 

53b/15, 77b/06, 77b/11 

 ç.+dur 39a/03 

çömlek: toprak tencere 

 ç. ħazįneli 14a/06, 15a/05 

çöz-: düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi 

açmak 

 ç.-üp 31a/06, 32b/15 

çubuķ(ġ): çubuk; körpe dal 

 ç. 49b/04, 49b/05 

 ç.+ı 46a/03, 49a/10, 49b/03 

 ç.+ın 44b/04, 44b/04 

 ç.+lar 45b/10, 45b/13, 49b/01 

 ç.+ları 45b/06 

 ç.+larıyla 34b/11 

çuķur: çevresine göre aşağı çökmüş olan 

yer 

 ç. 31b/13, 70a/10, 70a/15, 73a/02, 

73a/05 
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 ç. itmeyeler 30a/01 

 ç.+a 73a/06 

 ç.+ına 31b/13, 34a/06 

 ç.+ları 77a/03 

 ç.+larına 34b/01 

 ç.+uñ 73a/03, 73a/05 

çuķurcaķ: çukur gibi, küçük çukur 

 ç. ola 34a/04 

çünki: Far. çünkü 

 ç. 67a/20 

çürik(g): çürümüş olan 

 aġaç ç.+i 45a/08, 48a/15 

 aġaç ç.+ini 45a/09 

 ç.+dür 48b/19 

  

D 

 

da: dahi, da, de krş. daħı 

 d. 62b/08, 72a/03 

daġıd-: dağıtmak 

 d.-ur 34a/19 

daġıl-: dağılmak  

 d.-mamaķ 37a/11 

 d.-maya 42a/13 

 d.-up 34b/03 

daħı: dahi, da, de krş. da 

 d. 1b/09, 2a/19, 2b/07, 3b/11, 3b/13, 

3b/15, 4a/01, 4a/07, 5a/02, 6a/03, 

6a/17, 6b/16, 7a/08, 7a/08, 7a/12, 

7b/10, 7b/11, 8a/05, 8a/07, 8a/09, 

8a/12, 8b/02, 9a/02, 10b/02, 

12a/12, 12a/13, 12a/14, 12a/15, 

12a/18, 12a/19, 12b/03, 12b/05, 

13b/06, 13b/07, 13b/10, 13b/13, 

14a/06, 15a/04, 17a/03, 17a/06, 

17a/07, 17b/01, 18a/01, 18a/04, 

18a/07, 19a/02, 20b/11, 20b/14, 

20b/17, 21a/04, 21a/12, 21a/16, 

21a/17, 21a/21, 22a/03, 22b/05, 

22b/16, 22b/17, 23b/01, 23b/10, 

23b/15, 23b/15, 24b/04, 24b/05, 

24b/17, 25a/11, 25b/05, 26a/06, 

26a/07, 26b/18, 27a/01, 27a/05, 

27a/08, 27a/17, 27b/01, 27b/08, 

27b/10, 27b/19, 28a/06, 28a/10, 

29a/01, 29a/05, 29b/16, 30a/03, 

30a/07, 30a/11, 30b/01, 30b/05, 

30b/08, 30b/11, 31a/08, 31a/11, 

31a/12, 31a/13, 31b/09, 32a/02, 

32a/04, 32b/05, 32b/06, 32b/07, 

33a/11, 33a/16, 33b/06, 34a/12, 

34a/14, 34a/16, 35a/02, 35a/11, 

35b/02, 35b/08, 36a/15, 36b/12, 

37a/15, 37b/01, 38b/07, 38b/07, 

38b/16, 38b/17, 39a/06, 39a/07, 

39a/10, 39a/15, 39b/01, 39b/03, 

39b/08, 39b/14, 39b/15, 39b/16, 

40a/03, 40a/15, 40b/05, 40b/08, 

40b/16, 41a/03, 41a/08, 41a/08, 

41a/09, 42a/02, 42a/12, 42a/14, 

42a/16, 42a/18, 43a/11, 44a/27, 

44a/28, 44b/19, 45b/01, 45b/13, 

46b/04, 46b/16, 46b/19, 47a/01, 

47a/04, 47b/03, 49b/05, 50a/13, 
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53b/07, 55a/17, 55b/09, 55b/12, 

55b/14, 55b/16, 56a/02, 56a/13, 

56a/16, 56b/17, 57a/03, 57b/02, 

57b/04, 57b/15, 58a/01, 58a/13, 

58b/06, 58b/12, 60b/11, 60b/12, 

60b/14, 60b/18, 61a/02, 61a/11, 

61a/15, 61b/02, 61b/07, 62a/02, 

63a/20, 63a/21, 63b/03, 63b/19, 

63b/23, 65b/04, 65b/15, 66a/16, 

67b/16, 68a/03, 68a/16, 68b/06, 

69b/18, 70a/07, 70a/13, 70a/15, 

70b/11, 72a/08, 73a/05, 73a/11, 

73a/11, 73a/13, 73b/11, 74b/01, 

75a/02, 75a/05, 75a/07, 76a/02, 

76a/10, 77b/03, 77b/11, 77b/13, 

77b/18, 77b/18, 79a/19 

daǿim: Ar. sürekli, devamlı  

 d. 47b/06 

dāǿimā: Ar. devamlı, sürekli 

 d. 54b/11, 63b/15 

dāǿire: Ar. daire, çember 

 d. 12a/03, 43a/17, 63a/03, 63a/05, 

63a/06, 63a/07, 63a/09, 69b/03, 

70a/13, 70b/09, 77a/05 

 d.+de 69a/13 

 d.+dür 53b/08 

 d.+ler 76a/12, 76b/07, 76b/07, 

80b/01, 80b/03 

 d.+leri 77a/04 

 d.+lerüñ 76a/13, 76b/05, 80a/03 

 d.+nüñ 69a/13, 69b/09, 70a/11, 

70b/02, 70b/03, 70b/10, 78a/02 

 d.+si 6b/07 

 d.+yi 63a/13, 63a/17 

 d.-i devri 75a/15, 76a/09, 76a/11 

 d.-i kāmile 53b/07 

 d.-i kāmilede 69b/18 

 d.-i kebįreyi 68b/18 

 d.-i kürrede 69a/14 

 d.-i muĥįŧ 53b/08, 53b/09 

 d.-i muĥįŧden 55b/10 

 d.-i müdevvere 69b/06 

 d.-i müdevverede 69b/17 

 d.-i müdevverenüñ 69b/08, 69b/16 

 d.-i müstedįre 62b/16 

 d.-i ŝelāŝüñ 78a/02 

 d.-i şiddet-i nāriyyenüñ 70a/08, 

70a/13 

 ķaŧr-ı d. 63a/14, 63a/15 

 muĥįŧ-i d. 63a/01, 63a/08, 70b/01 

 rubǾ-ı d. 4a/17, 12a/01, 12a/02, 

12a/06 

 rubǾ-ı d.-yi ceyb 57b/18 

 rubǾ-ı d.-yi meźkūre 4a/18 

 rubǾ-ı d.-yi müdevverede 69b/09  

 saŧĥ-ı d. 70b/07 

 saŧĥ-ı d.+nüñ 70b/08 

 vasaŧ-ı d.+dür 63a/08 

dāǿirelen-: Ar.+T. dairelenmek, daire 

şekline gelmek, çevrelenmek 

 d.-üp 13a/04, 17a/02 

dāǿiren-mādār: Ar. çepeçevre, fırdolayı 
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 d. 18a/06, 27a/10, 27a/12, 28b/03, 

30a/09, 31b/16, 32b/03, 34b/10, 

36b/10, 40b/06, 40b/13, 69a/03 

 d.-ı hāvanuñ 6b/02 

daķįķ: Ar. toz haline getirilmiş, ince 

 d. 46b/04 

daķįķa: Ar. bir saatlik zamanın altmısta 

biri 

 d. 63a/21, 65a/02, 65a/02, 65a/02, 

65a/02, 65a/02, 66b/09, 66b/11, 

66b/19, 67a/01 

 d.+nuñ 67a/10, 67a/13 

 d.+ya 63a/21 

daķįķ-i ħāśś: Ar. has un 

 d. 46b/02 

dāmensiz: Far. etek 

 d. 53b/17 

damlad-: damlatmak 

 d.-alar 46a/04 

dāne: Far. kurşun, gülle; tane, tohum; 

çekirdek 

 d. 6b/15, 7a/03, 7a/05, 7a/07, 7a/07, 

7a/11, 8a/16, 8b/07, 8b/14, 8b/18, 

13b/05, 13b/06, 13b/08, 13b/09, 

13b/10, 16b/01, 17a/05, 17a/06, 

19b/01, 20b/10, 20b/14, 20b/16, 

21a/17, 21a/20, 26b/12, 28a/12, 

30a/06, 31a/17, 35b/04, 37b/03, 

41b/03 

 d.+den 18b/01 

 d.+dür 21b/03 

 d.+ler 20b/03, 35a/08 

 d.+leri 4a/12, 24b/18, 25a/12 

 d.+leridür 42b/07 

 d.+lerinüñ 12b/07, 20b/01, 30a/04 

 d.+leriyle 37a/01 

 d.+nüñ 4b/10, 6b/01, 6b/03, 6b/05, 

6b/14, 8a/16, 13a/05, 17a/03, 

20b/07, 21b/01, 23b/05, 66a/15 

 d.+si 6a/19, 6b/10, 13a/02, 13b/02, 

14a/06, 15a/04, 15a/05, 15b/02, 

16b/02, 17a/01, 17a/04, 17a/07, 

27a/12, 28a/13, 36a/07, 38b/04, 

39b/07, 66a/02, 66b/20 

 d.+sine 23b/04 

 d.+sini 7b/01, 18a/03, 20b/05 

 d.+sinüñ 8b/13, 27b/07, 37a/05, 

38b/02, 51b/14 

 d.+ye 23b/07 

 d.+yi 6b/09, 6b/13, 13b/19 

 d.-yi ħumbaranuñ 65b/16 

dāneli: Far. içinde kurşun olan krş. 

dānelü  

 d. 24b/12 

dānelü: Far. içinde kurşun olan krş. 

dāneli 

 d. 8a/09, 26a/16, 34a/09, 36a/05, 

41a/08, 74a/02  

 d. bārūt 43b/02 

đarb: Ar. darbe, dövme, vurma 

 đ. 8b/03, 59b/15, 66a/07, 66b/06, 

66b/15, 67a/11, 67b/13, 67b/21, 

68b/12, 69a/19, 69b/10 

 đ. eyledük 59b/19, 70b/12 
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 đ. eyledükde 70b/09 

 đ. eyleyeler 23a/08, 23a/12 

 đ. idecek 53a/14 

 đ. iderler 26b/18 

 đ. idüp 66a/14 

 đ. olına 23a/17 

 đ. olınduķca 30a/02 

 đ. olınduķda 4b/18, 66b/05 

 đ. olınmaya 25a/03 

 đ. olınup 57b/11, 66a/07, 67a/03, 

67b/13 

 đ.+dan 36a/16, 39b/03 

 đ.+ı 6b/08, 6b/10, 6b/15, 17a/02, 

33b/01, 59b/16, 66b/06, 68b/03, 

69a/04 

 đ.+ıla 76a/14 

 đ.+ından 30a/15, 32a/03, 74a/09 

 đ.+ını 30a/11 

 đ.+ınuñ 68b/13 

 đ.-ı meŧrūĥ 70b/14 

 đ.-ı şedįd 13a/03, 17a/01, 23b/09 

 đ.-ı şedįd ider 7a/12 

 đ-ı şitāb 70a/03 

 ĥāśıl-ı đ. 57b/12, 70b/09 

 ķuvvet-i đ.+ını 68b/14 

 yekūn-i đ. 66b/17, 67a/03, 67a/13, 

68a/01 

đarbe: Ar. vuruş, vurma 

 d. 42a/18 

đarbį: Ar. darba ait, darb ile ilgili 

 d. 13a/03 

đarblı: Ar.+T. darbe yaparak, şiddetli, 

vurarak, 

 đ. 14a/06, 15a/04, 15a/05, 34b/05 

dayan-: dayanmak  

 d.-up 39a/05 

defǾ: Ar. öteye itme, savurma 

 d.+e 40a/01 

defǾa: Ar. defa, kere, kez 

 d. 7b/01, 7b/16, 23a/08, 23a/11, 

57b/01 

 d.+da 6a/11, 6a/18 

deg-: deymek, dokunmak, temas etmek 

 d.-digi 23b/13 

 d.-erek 35b/05 

 d.-me 36a/13 

degin: değin, kadar krş. ķadar  

 d. 21a/20, 21a/21, 26b/15, 28a/08, 

29b/11, 34a/08, 68b/06 

degirmi: yuvarlak 

 d. 24b/13, 29b/10, 30a/12, 30a/14, 

32a/02, 33a/13, 33a/19, 34a/16, 

34b/09, 34b/12, 34b/17, 35a/14, 

36a/10, 36a/15, 37a/03, 37a/09, 

39b/03, 41a/04, 42a/08, 42a/17 

 d.+ce 6a/06, 13b/17 

 şekl-i d. 35a/12 

degme: tekme, ayak vuruşu 

 d. 72a/04 

degnek: değnek, sopa 

 d. 74a/06, 74a/10 

degül: değil 

 berāber d.+dür 7b/09  
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 d.+dür 68a/14  

 ĥācet d.+dür 67b/08   

 mümkin d.+dür 38b/18, 67a/19, 

68b/14  

 pūşįde d.+dür 1b/04 

 uygun d.+ ise 48b/18 

del-: delmek 

 d.-üp 7a/13, 28b/16, 34b/10 

delik(g): delik, dar, küçük açıklık  

 d. 42b/02, 43b/13, 70a/01 

 d.+den 36a/12 

 d.+e 28b/10, 37a/08 

 d.+i 8a/11, 25a/16, 25a/16, 36a/11, 

37a/04, 37a/05, 37a/06, 37a/13, 

37a/16, 49a/08 

 d.+inde 26a/15, 37a/19 

 d.+inden 24b/16, 26b/13 

 d.+ine 8b/06, 23b/05, 24b/13, 

25b/02, 34a/04 

 d.+ler 40b/01 

 d.+lerinden 55b/07, 55b/09 

delikli: deliği veya delikleri olan 

 d. 25a/15, 25b/05, 60b/15 

deliksiz: deliği olmayan  

 d. 49a/09 

delin-: delinmek  

 d.-miş 24b/14 

 d.-üp 40b/01, 41a/15 

denk: ağırlık bakımından aşit 

olan;  0,80175 gram olan ağırlık 

ölçü birimi 

 d. 43b/19, 43b/19, 43b/19, 44a/01, 

45b/16, 45b/17, 48a/05, 48a/07, 

48a/10, 48a/11, 49b/10, 49b/10, 

49b/11, 49b/13, 49b/13, 50b/03, 

50b/05, 50b/08, 50b/09, 50b/10, 

50b/10, 50b/10, 51a/04, 51b/02, 

51b/05, 51b/10, 52a/07, 52a/08, 

52a/09 

der: Far. -de, içinde 

 d. 5a/05, 5a/08, 5a/11, 5b/02, 5b/04, 

5b/06, 5b/08, 5b/10, 53b/11, 

55a/13, 60b/01, 60b/01, 70b/01, 

70b/07, 71b/01, 71b/01, 71b/12, 

72b/01 

 noķŧa-i d.-pey 56b/16 

der-Ǿaķab: Far.+Ar. hemen arkasından 

 d. 23b/13, 24b/18, 33b/07, 34b/04, 

38b/06, 46a/13, 47a/19, 79a/09 

derc: Ar. içinde bulunmuş, yer almış 

 d. 58a/03 

 d. olınmışdur 71b/06 

 d. olınup 3a/05 

derecāt: Ar. dereceler, basamaklar, 

miktarlar 

 d. 12b/07, 55b/15, 58a/09 

 d.+dan 7a/01, 13b/01, 17a/04, 67a/19 

 d.+ı 56a/06, 56a/14, 58b/09, 60b/16 

 d.+ıdur 55b/16, 58a/09, 58a/12 

 d.+ına 57b/17 

 d.+ından 56a/07, 57a/01, 61a/07, 

61a/17, 61b/01 

 d.+ını 3a/08, 60b/14 
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 d.+ınuñ 56b/13 

 d.+lar 17a/05 

 d.-ı medār 58a/16 

 d.-ı zāviye 58a/14 

 noķŧa-i d.+ı 56a/15 

 noķŧa-i d.-ı Ǿalāmet 56a/15 

 zāviye-i d.+ını 61b/07 

derece: Ar. derece, basamak, miktar 

 Ǿalāmet-i d. 56a/08 

 d. 6b/19, 7a/03, 7a/10, 7a/13, 7a/14, 

7a/17, 7b/03, 7b/16, 13b/04, 

13b/04, 13b/08, 13b/08, 13b/09, 

13b/10, 17a/05, 17a/05, 17a/06, 

17a/07, 17a/07, 21a/02, 21a/09, 

21a/13, 21b/03, 21b/04, 21b/07, 

22a/02, 33b/02, 35a/04, 37b/02, 

55b/10, 56b/02, 56b/03, 58a/12, 

58b/05, 58b/06, 60b/08, 61a/15, 

61a/15, 61a/18, 63a/19, 63a/20, 

65a/02, 65a/02, 65a/02, 65a/02, 

65a/02, 65b/05, 65b/18, 66a/10, 

66a/17, 66b/09, 66b/11, 66b/19, 

67a/01, 67a/05, 67a/05, 67a/10, 

67a/13, 67a/15, 67a/19, 67b/03 

 d. ise 56a/07, 61a/09, 66a/04 

 d.+de 65b/03 

 d.+de ise 61a/13 

 d.+den 7a/06, 7a/07, 13b/01, 13b/07, 

13b/11, 17a/03, 17a/06, 35b/14, 

65b/01, 65b/02, 65b/03, 66a/01, 

66a/01, 67b/10, 67b/11, 67b/15 

 d.+dür 6b/19, 12a/07, 21a/11, 

21a/18, 21b/05, 21b/07, 54b/12, 

57a/01, 61b/02, 63b/15 

 d.+lerden 67b/16 

 d.+leri 21b/06, 56a/01, 61a/06 

 d.+lerin 65b/06 

 d.+lerinde 61b/04 

 d.+lerine 4b/02 

 d.+nüñ 13b/10, 13b/12, 17a/07, 

17a/08, 65b/13, 66a/05, 66b/06, 

66b/14, 66b/17, 67a/07, 67b/08, 

67b/12, 67b/12, 67b/14, 67b/19, 

67b/20, 68a/01 

 d.+si 9a/04, 9a/05, 10b/02, 61a/11 

 d.+sidür 55b/11 

 d.+sini 61a/19, 61b/02 

 d.+ye 12a/02, 12a/16, 13b/11, 

17a/08, 20b/17, 20b/17, 53b/08, 

56a/08, 56b/02, 56b/15, 57a/02, 

60b/11, 60b/12, 60b/19, 61a/02, 

63a/18, 65b/02, 66a/01 

 d.+yi 17a/08, 55b/11, 66b/03 

 d.-i irtifāǾ 6b/18 

 d.-i irtifāǾları 12a/04 

 d.-i ķaŧǾį 12a/08 

 d.-i maĥfūža 66a/10 

 d.-i menzile 12a/13 

 d.-i menzili 12a/11, 66b/02, 67b/05, 

67b/06 

 d.-i menzilini 65b/15 

 d.-i misŧara 61a/11 

 d.-i misŧara-i menşeǿ 61a/09 
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 d.-i mütereddidesi 13b/12 

 d.-i mütereddidesi 13b/12, 17a/08 

 d.-i mütereddidesidür 13b/11 

 d.-i mütesāviyeye 4a/19 

 d.-i zāviye 58a/18 

 noķŧa-i d. 57a/02 

 noķŧa-i d.+si 56b/15 

 noķŧa-i d.-i 56a/09, 57a/03 

derece-be-derece: basamak basamak 

 d. 4b/01 

derin: dibi yüzeyinden veya ağzından 

uzak olan  

 d. olacaķ 68a/07  

 d. olmalıdur 77b/01 

 d. olsa 71b/07, 77a/06 

 d.+den 23a/14 

derince: biraz derin 

 d. 73a/14 

derinlik(g): bir şeyin dip tarafının 

yüzeye, ağza olan uzaklığı 

 d.+e 71b/05 

 d.+i 68a/05, 70a/12, 73a/03, 73a/05 

derūn: Far. iç, içeri, dahil 

 d.+ına 9a/06, 9a/07 

 d.+ında 39b/15 

dest: Far. el 

 d.-i faķįrānemden 2b/12 

 vażǾ-ı d. 53a/15 

destere: Far. testere; ağaç, demir vb. 

şeyleri kesmeye yarayan, 

genellikle üçgen biçiminde dişleri 

olan, dar ve uzunca çelik araç 

 d. 23b/04 

destek: destek, dayanak 

 d. 74b/10 

desti: testi; geniş gövdeli, dar boğazlı, 

emzikli veya emziksiz olabilen, 

toprak, cam, metal vb. 

maddelerden yapılan su kabı 

 d. 44b/05, 45b/08, 45b/09, 45b/11 

dest-res olın-: Far.+T. ele geçirmek, elde 

etmek, erişmek 

 d.-mayan 2a/15, 3b/07 

devāǿir: Ar. daireler 

 d.-i müstedįredür 63a/23 

 d.-i mütevāzįye 63a/22 

devlet: Ar. bir hükümet idaresinde 

teşkilatlandırılmış olan siyasi 

topluluk 

 kār-gāh-ı d. 2a/03 

devlet-i Ǿaliyye: Osmanlı Devleti  

 d. 3b/19 

 d.+de 18a/03 

devr: Ar. dönme, bir şeyin etrafını 

dolaşma 

 d. 39a/01 

 dāǿire-i d.+i 75a/15, 76a/09, 76a/11 

 d. iderek 62b/18 

 d. olınaraķ 46a/18 

devşir-: bir araya getirmek, derlemek, 

toplamak 

 d.-üp 30b/15, 31b/07 

devşiril-: devşirme işi yapılmak 

 d.-dükde 30b/14 
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 d.-en 30b/16 

 d.-üp 26b/05 

đılıǾ: Ar. kenar 

 d. 64a/06 

 d.+ları 64a/11 

 d.+larıdur 54b/06, 54b/14, 63b/03, 

63b/18 

di-: demek, söylemek  

 d.-rler 44b/10, 54b/01, 54b/03, 

54b/04, 54b/09, 54b/09, 54b/10, 

54b/11, 54b/14, 54b/16, 54b/17, 

54b/18, 62b/09, 62b/11, 62b/13, 

62b/17, 63a/08, 63a/11, 63b/04, 

63b/06, 63b/06, 63b/12, 63b/12, 

63b/21, 63b/23, 64a/11 

 d.-yü 12a/05, 29a/12, 29b/16, 50a/10, 

74a/07, 74a/09, 77b/10 

dib: dip; oyuk veya çukur bir şeyin en 

alt bölümü 

 d. 28b/02, 27a/02 

 d.+de 28a/12 

 d.+den 6b/15, 12a/18, 30a/02 

 d.+e 31a/16 

 d.+i 23a/09, 29b/15 

 d.+inde 13a/01, 14a/04, 14a/05, 

15a/02, 15a/04, 18a/01, 46a/01, 

69b/12 

 d.+inden 14a/06, 49a/08 

 d.+ine 8a/02, 8a/04, 24b/12, 27a/11, 

28b/01, 31a/16, 31b/18, 31b/18, 

33a/12, 34a/12, 47a/09, 51a/01, 

53a/12 

 d.+ini 23a/05 

 d.+leri 28b/03, 31b/11, 35b/05 

 d.+lerini 31b/09 

 d.+lerinden 73b/11 

dibek(g): taştan veya ağaçtan yapılmış 

büyük havan 

 d. 38b/17, 53a/15 

 d.+den 46a/12 

 d.+de 49a/03 

 d.+e 45a/17, 46a/08, 46a/14 

 d.+ler 22b/12, 24a/18 

dįger: Far. diğer, başka, öteki 

 ālet-i d. 60b/01 

 d. 43b/17, 43b/18, 43b/19, 44a/01, 

44a/14, 44a/15, 44a/16, 44a/17, 

44a/18, 44a/19, 44a/22, 44a/24, 

44b/01, 44b/02, 44b/03, 44b/16, 

44b/17, 44b/18, 44b/19, 45a/01, 

45a/02, 47b/12, 47b/13, 47b/14, 

48a/01, 48a/02, 48a/03, 48a/04, 

48a/05, 48a/06, 48a/07, 48a/08, 

48a/09, 48a/10, 48a/11, 48a/12, 

48a/13, 48a/14, 48a/15, 48a/16, 

48a/17, 48a/18, 48a/19, 48b/04, 

48b/05, 48b/06, 48b/07, 48b/08, 

48b/09, 48b/10, 48b/11, 48b/12, 

48b/13, 49b/12, 49b/13, 49b/14, 

49b/15, 49b/16, 49b/17, 49b/18, 

49b/19, 50a/01, 50a/02, 50a/03, 

50a/04, 50a/05, 50a/06, 50b/02, 

50b/03, 50b/04, 50b/05, 50b/06, 

50b/07, 50b/08, 50b/09, 50b/11, 
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50b/13, 51a/13, 51a/14, 51a/15, 

51a/16, 51b/01, 51b/02, 51b/03, 

51b/04, 51b/05, 51b/06, 51b/07, 

51b/08, 51b/09, 51b/10, 51b/18, 

52a/01, 52a/02, 52a/03, 52a/04, 

52a/05, 52a/06, 52a/07, 52a/08, 

52a/09, 52b/08, 52b/13, 62b/18 

 d. aĥmed aġa 4a/03 

 ķāǾide-i d. 67b/09 

 nevǾ-i d. 9a/04, 9a/05, 10b/02, 

50a/14 

 terkįb-i d. 22a/09, 22a/11, 22a/13, 

22a/15, 22a/17, 22b/01, 22b/10, 

23b/19, 24a/02, 24a/04, 24a/06, 

24a/08, 24a/10, 24a/12, 24a/14 

dik-: biçilmiş veya yırtılmış kumaş, 

deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş 

iplikle tutturmak 

 d.+eler 28a/10 

 d.-üp 28a/08 

 gömlek d.-üp 28a/08, 41b/05 

 sipayi d.-üp 55b/05  

dikil-: dikme işi yapılmak; dik duruma 

gelmek 

 d.-e 55a/15, 55a/17, 73b/19 

 d.-en 54b/07, 54b/09, 63b/06 

 d.-se 54b/06, 63b/02 

 d.-üp 29a/02 

dikili: dikilmiş olan 

 d. iken 9a/06 

diķķat: Ar. dikkat; dakiklik, incelik, 

doğruluk 

 d. 6b/05, 47b/07, 79a/08 

 kemāl-i d. 4b/06, 6b/17, 7b/17, 

8a/08, 30a/15, 65b/09 

 d.+olına 6b/05, 6b/14 

diķķatlice: Ar.+T. dikkatli bir biçimde 

 d. 33a/01 

dikme: destek, dayak 

 d. 34a/13 

dil: birçok aletin uzun, yassı ve çoğu 

hareketli bölümleri 

 d.+i 21a/05, 21a/13 

dile-: dilemek, istemek, arzu etmek 

 d.-r ise 13b/18, 13b/18 

dilli: dili olan 

 d. pergār 21a/03 

 d. pergārı 21a/12 

dįn: Ar. din 

 d.+e 2a/07 

direk(g): ağaçtan veya demirden yapılan 

uzun ve kalın destek 

 d.+i 79b/01 

 d.+ler 73a/18 

diren: dirgen 

 d. 6b/10 

dirhem: eski okkanın dörtyüzde biri; 

gümüş para 

 d. 4b/11, 4b/18, 5a/06, 5a/06, 5a/06, 

5a/06, 5a/07, 5a/07, 5a/07, 5a/09, 

5a/09, 5a/09, 5a/09, 5a/10, 5a/10, 

5a/10, 5a/12, 5a/12, 5a/12, 5a/12, 

5b/01, 5b/01, 5b/01, 5b/03, 5b/03, 

5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 
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5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 

5b/05, 5b/05, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 

5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/09, 

5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/09, 

5b/09, 5b/09, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 

5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 8b/14, 

8b/14, 8b/14, 22a/07, 22a/08, 

22a/08, 22a/08, 22a/10, 22a/10, 

22a/10, 22a/14, 22a/14, 22a/14, 

22a/14, 22a/16, 22a/16, 22a/16, 

22a/18, 22a/18, 22a/18, 22a/18, 

22a/18, 22a/18, 22a/18, 22a/18, 

22b/02, 23a/10, 23b/18, 24b/12, 

25a/04, 25a/08, 28b/13, 31b/02, 

32b/05, 32b/07, 38b/15, 39a/12, 

40a/11, 41a/16, 43b/02, 43b/02, 

43b/07, 43b/07, 43b/07, 43b/08, 

43b/16, 43b/16, 43b/16, 43b/17, 

43b/17, 43b/17, 43b/18, 43b/18, 

43b/18, 43b/19, 43b/19, 43b/19, 

44a/01, 44a/01, 44a/01, 44a/06, 

44a/06, 44a/06, 44a/13, 44a/13, 

44a/13, 44a/14, 44a/14, 44a/14, 

44a/15, 44a/15, 44a/15, 44a/16, 

44a/16, 44a/16, 44a/17, 44a/17, 

44a/17, 44a/18, 44a/18, 44a/18, 

44a/19, 44a/19, 44a/19, 44a/21, 

44a/21, 44a/21, 44a/21, 44a/21, 

44a/21, 44a/23, 44a/23, 44a/23, 

44a/23, 44a/23, 44a/25, 44a/25, 

44a/25, 44a/25, 44a/25, 44a/25, 

44a/26, 44b/01, 44b/01, 44b/01, 

44b/02, 44b/02, 44b/02, 44b/03, 

44b/03, 44b/03, 44b/15, 44b/15, 

44b/15, 44b/16, 44b/16, 44b/16, 

44b/17, 44b/17, 44b/17, 44b/18, 

44b/18, 44b/18, 44b/19, 44b/19, 

44b/19, 45a/01, 45a/01, 45a/01, 

45a/02, 45a/02, 45a/02, 45a/08, 

45a/08, 45a/08, 45a/11, 45a/11, 

45a/11, 45a/15, 45a/15, 45a/15, 

45a/15, 45b/17, 46b/02, 46b/02, 

47b/12, 47b/12, 47b/12, 47b/13, 

47b/13, 47b/14, 47b/14, 48a/01, 

48a/01, 48a/01, 48a/02, 48a/02, 

48a/02, 48a/03, 48a/03, 48a/03, 

48a/04, 48a/04, 48a/04, 48a/05, 

48a/05, 48a/05, 48a/06, 48a/06, 

48a/06, 48a/07, 48a/07, 48a/07, 

48a/08, 48a/08, 48a/08, 48a/10, 

48a/10, 48a/10, 48a/10, 48a/11, 

48a/11, 48a/11, 48a/11, 48a/12, 

48a/12, 48a/12, 48a/13, 48a/13, 

48a/13, 48a/13, 48a/14, 48a/14, 

48a/14, 48a/14, 48a/15, 48a/15, 

48a/15, 48a/15, 48a/16, 48a/16, 

48a/16, 48a/16, 48a/17, 48a/17, 

48a/17, 48a/17, 48a/18, 48a/18, 

48a/18, 48a/18, 48a/19, 48a/19, 

48b/03, 48b/03, 48b/03, 48b/03, 

48b/04, 48b/05, 48b/05, 48b/05, 

48b/05, 48b/06, 48b/06, 48b/06, 

48b/06, 48b/07, 48b/07, 48b/07, 

48b/08, 48b/08, 48b/08, 48b/09, 
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48b/09, 48b/09, 48b/10, 48b/10, 

48b/11, 48b/11, 48b/12, 48b/12, 

48b/13, 48b/13, 49b/07, 49b/07, 

49b/07, 49b/07, 49b/08, 49b/08, 

49b/08, 49b/09, 49b/09, 49b/09, 

49b/09, 49b/10, 49b/10, 49b/10, 

49b/10, 49b/11, 49b/11, 49b/11, 

49b/11, 49b/12, 49b/12, 49b/12, 

49b/13, 49b/13, 49b/13, 49b/14, 

49b/14, 49b/14, 49b/15, 49b/15, 

49b/15, 49b/16, 49b/16, 49b/16, 

49b/17, 49b/17, 49b/17, 49b/17, 

49b/18, 49b/18, 49b/18, 49b/18, 

49b/19, 49b/19, 49b/19, 49b/19, 

50a/01, 50a/01, 50a/01, 50a/01, 

50a/02, 50a/02, 50a/02, 50a/02, 

50a/03, 50a/03, 50a/03, 50a/03, 

50a/03, 50a/04, 50a/04, 50a/04, 

50a/04, 50a/04, 50a/05, 50a/05, 

50a/05, 50a/05, 50a/05, 50a/06, 

50a/06, 50a/06, 50a/06, 50a/06, 

50a/06, 50a/17, 50b/01, 50b/01, 

50b/01, 50b/01, 50b/02, 50b/02, 

50b/02, 50b/02, 50b/03, 50b/03, 

50b/03, 50b/04, 50b/04, 50b/04, 

50b/04, 50b/05, 50b/05, 50b/05, 

50b/06, 50b/06, 50b/06, 50b/06, 

50b/07, 50b/07, 50b/07, 50b/08, 

50b/08, 50b/08, 50b/08, 50b/09, 

50b/09, 50b/10, 50b/10, 50b/10, 

50b/11, 50b/11, 50b/11, 50b/11, 

50b/11, 50b/12, 50b/12, 50b/12, 

50b/12, 50b/12, 50b/12, 50b/13, 

50b/13, 50b/13, 50b/13, 50b/13, 

51a/01, 51a/04, 51a/04, 51a/04, 

51a/07, 51a/07, 51a/07, 51a/07, 

51a/07, 51a/07, 51a/10, 51a/10, 

51a/10, 51a/10, 51a/12, 51a/12, 

51a/12, 51a/12, 51a/13, 51a/13, 

51a/13, 51a/13, 51a/14, 51a/14, 

51a/14, 51a/14, 51a/15, 51a/15, 

51a/15, 51a/15, 51a/16, 51a/16, 

51a/16, 51a/16, 51b/01, 51b/01, 

51b/01, 51b/01, 51b/02, 51b/02, 

51b/02, 51b/03, 51b/03, 51b/03, 

51b/03, 51b/04, 51b/04, 51b/04, 

51b/04, 51b/05, 51b/05, 51b/05, 

51b/06, 51b/06, 51b/06, 51b/06, 

51b/07, 51b/07, 51b/07, 51b/07, 

51b/08, 51b/08, 51b/08, 51b/08, 

51b/09, 51b/09, 51b/09, 51b/09, 

51b/10, 51b/10, 51b/17, 51b/17, 

51b/17, 51b/17, 51b/18, 51b/18, 

51b/18, 51b/18, 52a/01, 52a/01, 

52a/01, 52a/01, 52a/02, 52a/02, 

52a/02, 52a/02, 52a/03, 52a/03, 

52a/03, 52a/03, 52a/04, 52a/04, 

52a/04, 52a/04, 52a/05, 52a/05, 

52a/05, 52a/05, 52a/06, 52a/06, 

52a/06, 52a/06, 52a/07, 52a/07, 

52a/07, 52a/07, 52a/08, 52a/08, 

52a/08, 52a/09, 52a/09, 52a/09, 

52a/09, 52b/07, 52b/07, 52b/07, 

52b/07, 52b/07, 52b/08, 52b/08, 
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52b/08, 52b/08, 52b/08, 52b/12, 

52b/12, 52b/12, 52b/12, 52b/13, 

52b/13, 52b/13, 53a/05, 66a/12, 

71a/02, 71b/06, 71b/10 

 d.+den 4b/14, 4b/15, 4b/16, 5a/01, 

5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/12, 

5b/03 

 d.+e 4b/18 

dirsek: bir direği veya başka bir şeyi 

sağlamlaştırmak için yanına eğik 

olarak yerleştirilen ağaç, makas 

 d. 73a/12 

 d. virüp 73a/10 

dirsekle-: dirsek kullanmak, dirsek 

yapmak 

 d.-me 74b/02, 74b/15, 74b/17, 

75a/02 

 d.-menüñ 74b/18 

dįvānħāne: Ar.+Far. geniş sofa; 

kubbealtı, Topkapı sarayında 

Osmanlı vezirlerinin devlet 

işlerini görüşmek üzere 

toplandıkları, Ortakapıdan sonra 

gelen alan 

 d. 79a/16 

 d. diregi 79b/01 

dįvār: Far. duvar  

 d.+ı 68a/18, 68b/01, 69b/11, 72a/03, 

76b/08, 78b/01, 78b/07 

 d.+ına 68a/04 

 d.+ını 68a/13 

 d.+ınuñ 68a/05, 68a/07, 68b/03, 

73a/07 

 d.+ları 73b/11 

 d.+larına 73a/19, 74a/12 

diz-: dizme; bazı nesneleri iplik, tel, 

tahta, sicim vb.ne geçirmek 

 d.-eler 28b/04 

dizil-: dizilmek; dizi durumuna 

getirilmek, dizme işi yapılmak 

 d.-üp 35a/12, 42b/03, 51b/12 

doġrı: doğru, yanlış olmayan krş. ŧoġrı 

 d. 17a/01, 17a/02, 32a/04, 32a/05 

 d.+sına 54b/03 

doġrut-: doğrultmak 

 d.-madan 8b/12 

doķun-: dokunmak 

 d.-dıġı 34a/17 

dol-: dolmak 

 d.-a 29a/12 

 d.-acaķ 6a/07 

 d.-anı 73b/19 

 d.-ar 30a/02 

 d.-duķca 28a/10 

 d.-duķda 6a/19, 8a/11, 23a/16, 

23a/18, 23b/07, 26a/19, 28b/03, 

29a/02, 29a/13, 29b/09, 33a/18, 

35a/16, 36a/09 

 d.-duķdan 8b/14, 29b/01, 74b/14 

 d.-ınca 23a/15, 28b/19, 66a/14, 

74b/12 

 d.-masınuñ 22a/04, 22a/05 
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 d.-mış 15b/01, 32b/19, 36a/09, 

36a/18, 74b/07 

 d.-up 15a/04, 74b/08, 74b/18 

dola-: dolamak 

 d.-yu 27a/10 

dolāb: Ar. içine eşya ve saire konulan 

raflı veya rafsız göz; devreden, 

dönen 

 vezn-i d. 51a/10 

dolaşdır-: dolaştırmak 

 d.-alar 35a/06 

doldır-: doldurmak 

 d.-a 43b/10 

 d.-alar 25a/10, 25a/13, 27a/15, 

31b/05, 33a/05, 34a/03, 34a/09, 

39a/13, 39a/18, 40a/10, 49a/09, 

50b/18, 52a/16, 53a/04 

 d.-an 29a/19 

 d.-ılup 4a/11, 24b/11 

 d.-ur iken 8b/04, 53a/14 

 d.-mada 22b/03 

 d.-maġa 23a/05 

 d.-maķ 29b/17 

 d.-manuñ 13b/14 

 d.-ması 27b/15 

 d.-masınuñ 23b/16 

 d.-up 18a/04, 24b/06, 29b/12, 

30a/08, 32b/19, 48b/17, 65b/15, 

74a/03 

doldırıl-: doldurulmak 

 d.-an 8a/19, 66a/19, 66b/10, 67a/18 

 d.-duķda 52a/14, 53a/03, 66a/17 

 d.-duķdan 75a/05 

 d.-ması 30a/07 

 d.-up 22b/06, 22b/18, 23b/11, 

26a/09, 27b/01, 30a/19, 32a/03, 

34b/15, 36b/02, 38b/01, 43a/06, 

50b/17, 51b/11, 52b/02, 65b/19 

 d.-ur 27b/10, 52b/10 

don-: eriyik durumda bulunan bir metal 

katı duruma geçmek 

 d.-duķda 31a/06, 31a/14 

donanma: donanma, bir devletin deniz 

kuvvetleri 

 d.-ı hūmāyūn 43a/11  

doñ-: eriyik durumda bulunan bir metal 

katı duruma geçmek 

 d.-duķdan 33a/12 

dög-: dövmek, çapmak, vurmak  

 d.-esin 44b/09 

dögil-: dövülen, vurulan 

 d.-ür 45a/18, 51a/05 

dögin-: döğünmek 

 d.-digi 33b/04 

 d.-üp 39b/07 

dök-: dökmek, üzerine boşaltmak 

 d.-eler 8a/13, 8a/15, 46a/01 

 d.-er ise 49a/03 

 d.-esin 51a/09 

 d.-üp 35a/01, 47a/19, 51b/13 

dökil-: dökülmek, kalıba dökülmek 

 d.-dükde 47a/11 

 d.-en 5a/03, 8a/17, 20b/03, 47b/01 

 d.-üp 19a/02, 5b/12 
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 d.-ür 47a/11 

dökme: dökmek işi; kalıba dökülmek 

yoluyla yapılmış; döverek 

yapılma 

 d. 29a/03, 33a/15, 36a/13, 40a/06 

döndir-: döndürmek 

 d.-eler 25a/07 

dörder: dört sayısının üleştirme sayı 

sıfatı 

 d. 4b/16, 8b/07, 26a/04, 26b/04, 

26b/05, 28a/16, 34a/01 

dördinci: dört sayısının sıra sıfatı 

 d. 13b/11, 17a/08, 21a/15 

dört: dört 

  d. 3b/12, 4b/18, 5a/01, 6a/01, 6a/11, 

6a/18, 8a/14, 8b/14, 9b/01, 

12a/12, 12b/01, 13b/15, 21a/08, 

21a/09, 21a/10, 21a/17, 21b/06, 

22a/01, 22a/02, 23b/07, 27a/11, 

27b/07, 29b/09, 35a/17, 35b/03, 

36a/06, 37a/03, 41b/03, 53b/09, 

62b/19, 64a/06, 64a/07, 66a/13, 

66a/18, 66b/07, 67a/03, 67a/11, 

67b/13, 67b/21, 73b/01, 76a/02, 

77a/06, 77b/02, 78b/01, 79a/01 

döşe-: döşemek 

 d.-yeler 29b/09 

 d.-yüp 4b/07, 18a/05, 34b/17, 36b/04 

döşeme: döşemek işi; yapılarda taban 

üzerine döşenen tahta vb. kaplama 

 d. 4b/06, 4b/07, 12b/04, 35a/17 

duħān: Ar. duman 

 d. 46b/17 

duħūl: Ar. içeri girme, içine girme 

 d. idüp 65b/18 

 d. itmekle 67b/04 

dur-: durmak, beklemek, sabit olmak  

 d.-a 42a/13, 46b/17, 53a/11 

 d.-ması 42a/11 

 d.-mayup 6a/15 

 d.-sa 69a/03 

dünyā: Ar. dünya 

 Ǿālem-i d.+yı 1b/06 

dürlü: türlü; çok çeşitli özellikleri olan, 

çeşit çeşit, muhtelif 

 d. 7b/06, 7b/12, 13a/06, 17a/03, 

53a/01, 62a/14 

 d. dürlü 4a/09 

düş-: düşmek, yere devrilmek, yere 

serilmek  

 d.-di 59b/20 

 d.-digi 27b/12, 30b/01 

 d.-düklerinde 34b/03 

 d.-ecegi 34b/01 

düşir-: düşmesine yol açmak, düşmesine 

sebep olmak 

 d.-üp 33a/09, 39a/19 

düşiril-: düşürülmek 

 d.-üp 34a/11 

düşmen: Far. düşman 

 d. 7a/09, 18a/08, 18a/09, 26b/11, 

27b/04, 27b/10, 27b/12, 30a/17, 

30b/03, 30b/05, 30b/08, 33b/03, 

34b/06, 36b/15, 36b/17, 39b/05, 
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39b/09, 39b/13, 40a/01, 77b/04, 

77b/05, 77b/07, 77b/09, 77b/11, 

77b/19 

 d.+e 8a/16, 18a/10, 26b/18, 26b/18, 

27b/06, 30b/10, 33b/08, 36b/18, 

43a/13 

 d.+i 39b/11 

 d.+üñ 26b/15, 39b/12 

 tażyįķ-i d. 2a/15, 39b/14 

 tedmįr-i d. 2a/07 

düşün-: düşünmek 

 d.-dükde 73b/18 

düvel: Ar. devletler 

 d.+lerinüñ 3a/18 

 d.-i naśārā 3b/09, 3b/15 

 d.-i naśārādan 3a/18 

düz: yatay durumda olan, eğik ve dik 

olmayan 

 d. 7a/02, 29b/19, 30a/05, 35b/09, 

56a/03, 60b/07, 73b/09, 73b/12, 

74a/05, 74b/08 

 d.+ine 54b/04 

düzce: oldukça düz 

 d.+ce 4b/07, 12b/04, 53b/06 

 

E 

 

ebced: Ar. Arap elifba (abece) sının özel 

bir düzeni 

 e. 53b/11, 53b/14 

ebed: Ar. sonu olmayan gelecek zaman 

 e.+iyyü’l-istimrār 3b/19 

ebniyye: Ar. binalar, yapılar 

 e. 39b/15 

ecmaǾįn: Ar. hepsi, cümlesi 

 e. 1b/04 

ecrām-ı muśmet: Ar. sert ve kuru olan 

cisimler 

 e.+e 62a/01 

ecsām: Ar. cisimler, bedenler, gövdeler 

 e. 61b/17 

 e.-ı muśmeteden 62a/04 

eczā: Ar. parçalar, ilaç hammaddeleri 

 e. 8a/13, 8a/15, 8b/18, 22b/04, 

22b/19, 23a/07, 23a/10, 23a/12, 

23a/15, 23a/16, 24b/10, 25a/01, 

25a/04, 25a/07, 25a/09, 25a/13, 

26a/12, 26b/14, 28b/14, 31b/03, 

34a/06, 34b/01, 34b/02, 35a/11, 

35a/11, 35b/12, 39b/08, 40a/04, 

40a/07, 40a/10, 40a/12, 40a/13, 

40a/14, 40b/05, 40b/13, 41a/01, 

41a/18, 41b/09, 42a/08, 42b/01, 

42b/05, 42b/15, 43a/01, 43a/07, 

43a/07, 43a/08, 44a/04, 44a/09, 

46b/06, 47a/10, 47a/11, 47a/16, 

47a/19, 47b/01, 47b/03, 48b/16, 

48b/17, 48b/19, 49a/01, 50b/15, 

51a/01, 51a/08, 52a/15, 52b/02, 

53a/01, 53a/04, 62b/02, 62b/05, 

75a/08 

 e. ola 23a/10 

 e.+dan 68b/11 
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 e.+lar 22b/03, 22b/12, 22b/17, 

24a/18, 24b/05, 31a/01, 42b/13, 

46a/10, 48b/14, 50a/07, 50b/14, 

52a/10, 52b/06 

 e.+ları 22b/15, 24b/02, 27b/19, 

30b/18, 31a/08, 34b/04, 35b/12, 

36a/08, 38b/11, 38b/15, 40a/15, 

41a/06, 42a/01, 43a/16, 47b/11, 

50a/19, 51a/11, 51b/16, 52b/09, 

52b/11, 52b/15 

 e.+larına 40b/01 

 e.+larını 53a/15 

 e.+laruñ 27b/17, 44a/02 

 e.+nuñ 8a/17, 23a/03, 47a/05 

 e.+sı 8a/09, 22a/04, 22a/05, 23b/15, 

24b/07, 24b/08, 24b/08, 26b/11, 

28b/13, 29a/19, 31a/14, 31b/02, 

32b/18, 33a/02, 34a/05, 35a/05, 

39a/12, 40a/11, 40b/12, 41a/17, 

42a/07, 43a/07 

 e.+sına 28b/15 

 e.+sını 23b/12, 34a/05 

 e.+ya 23a/04, 23a/06, 49a/01, 

49a/02, 51b/14 

 e.+yı 22b/18, 23a/01, 44a/08, 44a/27, 

46a/12, 46b/12, 51a/08 

 e.-yı istiķāmet 62a/16 

 e.-yı kāǿināt 1b/05 

 e.-yı meźkūreyi 44a/06, 44a/26 

 e.-yı ŧapa 22a/09, 22a/15 

 e.-yı ŧıpa 22a/11, 22a/13, 22a/17, 

22b/01, 22b/10 

 e.-yı ŧulumba 23b/19, 24a/02, 24a/04, 

24a/06, 24a/08, 24a/10, 24a/12, 

24a/14 

 terkįb-i e.-yı ŧıpa 22a/06, 22b/08 

 terkįb-i e.-yı ŧulumba 23b/17 

eczālu: Ar.+T. içi kimyasal madde ile 

doldurulmuş mermi atan ateşli 

silah 

 e. 36a/03, 39a/13 

edevāt: Ar. bir işi işlemeye vasıta olan 

seyler, takımlar, parçalar, aletler, 

avadanlıklar 

 e.-ı āteş-bāzį 2b/17, 4a/09 

 e.-ı ĥarb 2a/17 

 e.-ı ħārice 2a/06 

 e.-ı ħumbarayı 3b/03 

 e.-ı lāzımeleri 3a/03 

 e.+ını 4b/05 

ednā: Ar. pek aşağı; pek az 

 e. 62a/11 

edviye: Ar. ilaçlar 

 e.+lerini 3a/12 

 e.-yi maĥśūśalarıyla 2b/18 

efđal: Ar. fazlalar; ihsanlar, lütuflar 

 e.+ü’t-taĥiyyenüñ 3b/17 

efgen: Far. atan, atıcı 

 āteş-e. 2a/16 

 āteş-e. idügi 3b/08 

efrenc: Ar. Frenk, Avrupalı 

 e. kitāblarında 60b/02 

 e.-i ŧāǿife 8b/12 

 milel-i e.+üñ 65b/09 
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 ŧavāǿif-i e.+ 8b/10 

eginti: eğinti; eğelenen bir şeyden 

dökülen ince toz 

 timur e.+si 22a/08, 22a/18, 23b/18 

eger: eğer, şayet (bağlaç)  

 e. 4b/13, 4b/15, 6a/10, 6a/15, 6b/09, 

6b/12, 22b/18, 23a/02, 24b/08, 

36b/05, 39b/15, 44a/09, 44a/10, 

47a/01, 47b/01, 48b/17, 49a/01, 

49a/02, 49a/03, 49a/07, 49b/04, 

49b/04, 50a/15, 54b/07, 54b/09, 

57b/05, 63b/03, 63b/10, 63b/20, 

63b/21, 63b/23, 66b/19, 67b/05, 

69a/05, 69a/15, 69b/11, 69b/19, 

74a/11, 77b/12 

eglen-: eylenmek; oyalanmak, 

beklemek, durmak 

 e.-meyüp 27b/09 

egri: doğru veya düz olmayan, doğru 

karşıtı 

 e.+sine 54b/03 

ehemm: Ar. daha mühim, çok 

ehemmiyetli 

 e.-i mühimmedendür 30a/17 

eķall: Ar. en az, en aşağı 

 e. 49a/03 

ekŝer: Ar. en çok 

 e. 8b/10, 14b/01 

eksik: ihtiyaç duyulan şey 

 e. 21b/03, 21b/03, 21b/04, 21b/04 

eksil-: eksilmek 

 e.-e 26a/05 

el: koldan parmaklara kadar olan bölüm, 

bazı araç ve nesnelerin tutmaya 

yarayan bölümü  

 e. ħumbaraları 34b/07  

 e. ile 8a/03, 23a/07, 23a/13, 23a/13, 

25a/05, 25a/05, 25a/06  

 e.+inde 77b/10 

el: Ar. Arapça “harf-i tarif” olup 

kelimelerin basında bulunur ve 

ismin manasını tarif ve tayin 

etmeye yarar 

 e.-bābu’s-sādis 61b/13 

 el-bābü’l-evvel 4b/04 

 el-bābü’l-ħāmis 53b/01 

 el-Ǿıyāzen bi’llahi teǾālā 30a/17 

 el-muķaddime 3a/16  

elden: ele tez gelen alışkın 

 tiz e.+den 42a/05 

elbetde: Ar. her halde 

 e. 32a/05, 39b/18, 55b/03, 57b/16, 

68a/17, 68b/16, 77b/16 

ele-: elemek 

 e.-yeler 48b/16 

 e.-yesin 44a/03 

elek: elek 

 e.+den 22b/13, 24b/01, 44a/03, 

46a/14, 48b/15, 50a/07 

 ķıl e.+den 22b/16, 24b/04 

elĥamdūlillāhi: Ar. Allah’a hamdolsun, 

Allah’a şükür 

 e. 1b/03 

el ħumbara: el ile atılan humbara 
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 e.+ları 27a/13, 27a/15, 27a/19, 

27b/05, 28b/06, 28b/08, 29a/12, 

29a/15, 30b/08, 30b/16, 31a/12, 

32a/07, 32b/19, 35a/10, 35a/11, 

36a/03, 41a/12, 42a/04, 42a/12, 

42b/06 

 e.+larına 27b/06 

 e.+larını 33a/04, 34b/07, 34b/11, 

34b/17, 35b/04, 41b/03 

 e.+larınuñ 29b/07, 31a/18, 32b/17, 

33b/05, 36a/07 

 e.+laruñ 35a/01 

 e.+sı 18a/03, 27a/18, 28a/01, 31a/17 

elli: elli, elli sayısı 

  e. 7a/06, 13b/09, 13b/10, 17a/07, 

32b/06, 34a/18, 34b/05, 39a/12, 

53b/16 

 e. ider 57b/09 

 e.+ye 57b/10 

el-yevm: Ar. henüz, şimdi 

 e. 2b/12 

em-: emmek 

 e.-dükde 41a/12 

emdir-: emdirmek 

 e.-üp 28a/05, 31a/14, 32b/09, 40b/04 

em(i)r: Ar. iş buyurma, buyruk 

 e.-i āşikāredür 7b/13  

 e.+de 65b/14 

 e.-i muķarrerdür 77b/12  

emmā bāǾd: Ar. bundan sonra 

 e. 1b/04 

emrūdį: Far. armut biçiminde olan 

 yaban e. kömüri 44b/16 

 e. ħazįneli 15a/04, 15b/02 

endāħte: Far. atılmış, bir tarafa 

bırakılmış 

 e. 3b/06, 30a/04, 40a/01, 65b/16, 

66a/01, 66a/04, 66a/11, 66a/18, 

66b/01, 75a/14, 77a/02, 77b/08, 

77b/18, 79a/09 

 e. idecegi 76a/08 

 e. ider 76a/16 

 e. olınacaķ 34b/09 

 e. olınan 65b/05, 76b/04, 80a/02 

 e. olındıġı 39b/19 

 e. olınduķda 30a/07, 43a/12 

 e. olınsa 39b/17 

 e. olınup 29a/09 

 e. olınur 27b/04, 27b/11 

 resm-i e. 80a/01 

 şekl-i e.-rest 76a/12 

 şekl-i e.+sinüñ 76a/07 

 şekl-i e. 75a/18, 76b/04, 79b/05 

 e.-yi ħumbara 3a/07, 4b/04 

endāz: Far. atıcı 

 e.+lar 39b/10 

enfaǾ: Ar. daha faydalı 

 e. 7b/03 

enseb: Ar. uygun, çok yerinde 

 e.+dür 7b/03 

envāǾ: Ar. çeşitler, türler 

 e. 3a/10, 5b/13, 12a/07 

erbaǾa: Ar. dört 

  ķuśūr-ı e.+da 7b/12 
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 e.+sı 64a/06 

erbāb: Ar. malikler, ehiller 

 e.+ı 2b/15 

 e.+ından 4a/05 

 e.-ı hünerüñ 4a/08 

 e.-ı irfāna 1b/04 

 e.-ı istiǾdāddan 7b/15 

 e.-ı maǾārifden 4a/02 

 e.-ı münķariż 2b/01 

 e.-ı tecrübe 71b/03 

eri-: erimek 

 e.-dükde 31a/01, 31a/11 

 e.-miş 28a/05, 29a/06 

 e.-yüp 23b/01, 32b/06 

erid-: eritmek 

 e.-eler 27b/16, 30b/18, 31a/08, 

38b/15, 41a/07 

 e.-esin 44a/27 

 e.-üp 23a/19, 27b/18, 32b/05, 

38b/11, 40b/03, 42a/01, 42a/16, 

43b/03 

eridil-: editilmek 

 e.-üp 26b/08 

erig: erik  

 yaban e.+i kömüri 44b/15 

ermenek: Ermenek şehri 

 e. hāvanuñ 21a/21 

es-: esmek 

 rüzgār e.-erken 7b/08 

esāmį: Ar. adlar, isimler 

 e.+dür 61b/17 

esbāb: Ar. vasıtalar, sebepler 

 e.+a 1b/13, 2a/02 

 Ǿālem-i e. 1b/06 

esbaķ: Ar.öncekinden daha önceki , 

daha eski 

 ser-ħumbaracıyān-ı e. 2b/09 

eŝer: Ar. nişan, iz 

  e.+i olup 24a/16 

eshel: Ar. en kolay 

 e. 72a/06 

 ķavāǾid-i e.+i 60b/05 

eślāĥ: Ar. daha salih, iyi 

 e.-ı çelikden 72a/02 

eŝnā: Ar. ara, sıra 

 e.+da 7b/01, 45b/03, 77b/11 

 e.+larda 4a/02, 24a/17 

 e.-yı meźkūreden 4a/07 

esrār: Ar. sırlar, gizler 

  e. 50b/10, 50b/12 

estār: Ar. örtüler, perdeler 

 e.+dan 73b/18 

eşkāl: Ar. biçimler, suretler, tarzlar 

 e. 3a/09, 33a/16 

 e.+de 13a/02, 13a/06, 17a/01, 

62a/01, 72a/01, 79a/05 

 e.+i 7a/08 

 e.-i laġım 72b/01 

 e.+idür 8b/05, 12b/08, 16b/02 

 e.-i mütenevviǾātı 68b/07 

 e.+inde 29b/18 

 e.+leri 70a/06 

 e.+leridür 71b/13 
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et-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. id-, it- 

  taĥammül e.-meyüp 42a/18 

etek: çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan 

olan şeylerin yere sarkan bölümü 

  e.+leri 53b/07 

 e.+lerinde 12a/03 

eŧrāf: Ar. yöre, çevre 

 e.+a 33b/06, 34a/19, 34b/03 

 cevānib-i e.+a 2a/09 

 e.+da 77b/09 

 e.+ı 6b/05, 6b/14, 18a/06, 18a/07, 

23b/05, 33a/19, 36b/11, 39b/09, 

62b/12, 62b/13, 69a/18 

 e.+ın 27b/12 

 e.+ına 6b/03, 18a/07, 27a/12, 31b/04, 

35b/06, 36b/13, 42a/08, 42b/02, 

46b/13, 66a/15, 68b/12 

 e.+ında 37a/18, 46b/14 

 e.+ından 26b/04, 36b/08 

 e.+ını 30b/03, 35a/17, 35b/02 

 e.+ları 28b/02 

 e.+larına 28a/13, 30a/01, 40a/05, 

40b/06, 41a/18 

 e.+larını 39a/17 

evvel: Ar. önce, ilk, birinci 

  e. 30a/11, 42a/04, 46a/11, 65b/14 

 bāb-ı e. 3a/07 

 şekl-i e.+de 73a/02, 73b/03 

 el-bābü’l-e. 4b/04 

 ķāǿim-i e.+i 59b/15, 59b/19 

 ķāǿimi e. 59b/02, 59b/13, 59b/18 

 e.+ki 74b/11 

 kül-i e. 46a/16 

evvelā: Ar. birinci olarak, her şeyden 

önce, ilkönce 

  e. 44b/04, 68b/10 

evvelki: Ar.+T. önce olan, önceki, ilk  

 e. 47b/08, 55a/17, 56a/16, 57a/04, 

69a/12, 74b/18, 77b/01 

evzān: Ar. tartılar, ölçüler 

 e. 46a/06 

 e.+ı 47b/11 

 e.+la48b/16 

eyle-: eylemek 

 bulamaç e.-yeler 32b/07 

 đarb e.-dük 59b/19, 70b/12 

 đarb e.-dükde 70b/09 

 đarb e.-yeler 23a/08, 23a/12 

 düşmen e.-dükde 30b/03,  

 e.-mek iderek 26b/06 

 endāħte e.-ye 79a/09 

 faśl e.-yeler 56a/12 

 fetĥ e.-dükde 21a/13 

 ĥāśıl e.-digi 68b/11 

 ĥāśıl e.-diginden 39a/04 

 ĥāśıl e.-dükde 7b/12, 18a/09, 36b/16 

  ħaŧŧ-ı tekātuǾ e.-digi 56a/17 

 ĥāżır e.-digi 47a/12 

 ĥāżır e.-yeler 47a/14 

 ĥıfž e.-yeler 47a/17, 55b/11, 75a/10 

 icrā e.-di 1b/12 

 idāre e.-yeler 55b/07 

 iĥāŧa e.-digi 63b/17, 69a/17 



534 

 

 iħrāc e.-dük 59b/09 

 ihtimām e.-yeler 46a/16 

 iktisāb-ı fenn e.-digimden 2b/09 

 iķtiżā e.-digini 71b/04 

 iķtiżā e.-dükde 4b/05, 29b/08, 

34a/16, 36a/15, 37a/12, 38b/06, 

39b/02, 42a/06, 43a/03 

 imtizāc e.-dükde  27b/18, 32b/05, 

32b/06 

 iśābet e.-mişdür 7b/02 

 istiĥrāc e.-yeler 56a/09, 56a/16, 

58b/12 

 istiǾmāl e.-digi 24a/17 

 işāret e.-yeler 21a/07 

 ķalafāt e.-yeler 29a/07, 31a/02, 

31a/04, 31b/10, 32b/09, 38b/11, 

41b/07, 42a/16 

 ķalafat e.-yeler 36a/15  

 ķaŧǾ e.-di 59b/12 

 ķaŧǾ e.-dükde 8a/07, 61a/10, 61a/11 

 ķaŧǾ e.-mesi 61b/04 

 ķısmet e.-dük 59b/20 

 maħlūŧ e.-yeler 52a/11 

 menzil ile e.-se 67a/15 

 meyl e.-meye 8b/04 

 muĥāśara e.-düklerinde 3b/05, 3b/14 

 murād e.-sek 59b/07 

 muşammaǾ e.-yeler 39a/09 

 müşāhede e.-dükde 55b/09, 55b/14, 

58a/11, 58a/14 

 müşāhede e.-düklerine 3b/15 

 nažar e.-dük 61b/03 

 nişān e.-yeler 21a/12 

 nüzūl e.-digi 7a/12 

 Ǿalāmet e.-yeler 8a/02, 56a/04 

 Ǿalāmet e.-yüp 56a/15 

 Ǿalāmet-i derece e.-yeler 56a/08 

 Ǿamel e.-yeler 57b/07 

 perdāħ e.-yeler 46a/13 

 pürtāb e.-mesi 16b/01 

 rabŧ e.-diler 62a/04 

 rahne-dār e.-mez 68b/02 

 resm e.-mek 21a/08 

 resm e.-yeler 21a/03 

 taħallüf e.-meye 14a/01 

 taĥammül e.-meyüp 4b/13 

 taĥśįl e.-digim 2b/17 

 taķsįm e.-dük 57a/11, 57b/03 

 taķsįm e.-yeler 20b/18, 56a/19 

 tecāvüz e.-dükde 25a/10 

 tecrübe e.-yeler 22b/18, 48b/17 

 tedķįķ e.-düklerine 4a/17 

 teķāŧuǾ e.-digi 57a/04 

 temāşā e.-digim 8b/15 

 teǿlįf e.-digi 44b/13, 48b/01 

 teǿŝįr e.-dükde 68b/18, 69a/03, 

74a/08 

 teǿŝįr e.-se 69a/07, 69a/17, 70a/02 

 tercüme e.-digim 48b/02 

 tertįb e.-digimüzden 30a/05 

 ŧoplar e.-yeler 43b/04  

 vaśl e.-dük 59b/11 

 vażǾ e.-dükden śoñra 29b/15, 30a/01, 

55b/06, 55b/12, 56b/18, 74b/06  
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 vażǾ e.-yeler 4b/07, 23b/03, 29b/10, 

39a/14, 45a/10, 58a/06 

 vezn e.-yeler 49b/03 

 żamm e.-yeler 45a/07 

eyü: iyi  

 e. 35a/09, 49a/03 

eyüce: iyice 

 e. 43b/14 

eyyām: Ar. günler 

 e.-ı ķadįmden 7a/19 

ez-ķadįm: Far.+Ar. eskiden beri 

 e. 2a/04 

 

F 

 

fāǿide: Ar. yarar, kazanç, fayda 

 f. 8a/01 

 f.+si 39a/03 

fāǾil: Ar. işleyen, yapan 

 f.-i muħtār 1b/08 

faķįrāne: Ar. nezaket olarak “ben” 

zamirinin karsılığı 

 dest-i f.+mden 2b/12 

falya: İt.  topları ateşlemek için 

ağızotunun konulduğu delik 

  f. 8a/11, 8a/12, 8a/13, 14a/01, 

28a/19, 31b/13, 31b/15, 34a/04, 

34a/06, 34a/19 

 f.+da 6a/14 

 f.+dan 8a/14, 8a/17, 14b/01, 34b/04 

 f.+ları 28a/18, 28b/04, 31b/12, 

34a/03 

 f.+nuñ 8a/18, 8b/02, 8b/06 

 f.+sına 6a/05, 8b/06, 8b/18, 13b/19 

 f.+ya 8a/10, 8b/13, 12a/18, 23b/14, 

30a/11, 34b/02, 35a/07, 35b/14, 

38b/07 

farķ: Ar. ayrılık, başkalık 

 f. olınmayup 46a/10 

 f. olınmaz ola 44a/04, 50b/16 

faśl: Ar. bölüm 

  f. 56a/19, 56b/08, 57a/10, 57a/11, 

57b/03, 57b/07, 58b/01, 58b/02, 

58b/08, 58b/13, 58b/13 

 f. eyleyeler 56a/12 

 f. olındı 57b/01 

 f.+ında 7a/08, 29b/17, 33a/18 

fażla: Ar. fazla, ziyade, çok 

 f. 59b/04, 59b/13, 59b/18, 59b/20 

 f.+ya 59b/16 

fehm: Ar. anlama, anlayış 

 f. 2b/16, 4a/17, 58a/03 

 f. olındıġı 38b/07 

felāsife: Ar. alimler, bilginler 

 f.+den 2a/08 

fenn: Ar. nevi, çeşit; hüner, sanat, ilim 

 f.+e 68a/03 

 f.+imizüñ 68b/08 

 f.-i āteş-bāzįde 44b/13 

 f.-i āteş-bāzįye 3a/17 

 f.-i ħumbara 4a/03 

 f.-i laġım 3a/15, 61b/13 

 f.-i laġıma 61b/15, 68b/09 

 f.-i meźkūre 2b/05 
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 f.-i meźkūruñ 2a/17 

 iktisāb-ı f. 2b/09 

 taĥśįl-i f. 2b/13 

fenn-i ħumbara ve śanāyiǾ-i āteş-bāzį:  

incelenen ikinci eserin adı; 

humbara ilmi ve ateşli silahlar 

sanatı 

 f. 1b/01 

ferāset: Ar. anlayışlılık, sezgi  

 f. 7b/17 

 f.+e 7b/14 

fesād: Ar. fesat, bozukluk; bu dünya 

 f.+da 1b/06 

fetĥ: fetih, ele geçirme; açmak  

 f. eyledükde 21a/13 

 f. ideler 20b/08 

 f. idüp 21a/02, 21b/07, 56a/10 

 f. olınmuş 19b/01 

 f. olınup 21a/19, 56b/06 

 f.+i 2a/04 

 f.+ine 4a/02 

fevāǿid: Ar. faydalar, yararlar, karlar 

 f. 2a/14 

 f.-i Ǿažįmesini 3b/14 

feverān: Ar. fışkırma, kaynama 

 f. idüp 52a/18 

fındıķ: bir çeşit kömür; eskiden tüfek 

mermisi için kullanılan terim; 

atılan kurşun tanesi 

 f. 39a/14, 40b/08, 44b/04 

 kömür-i f. 22b/02, 44a/14, 44a/17, 

44b/01, 44b/03 

fırça: Rum.  bir şeyin tozunu, kirini 

gidermekte veya bir şeye boya, 

cila sürmekte kullanılan, bir araya 

getirilerek bağlanmış kıl vb.nden 

yapılan araç 

 f. 8b/09 

fırla-: fırlamak 

 f.-yup 28b/11 

fırun: Rum. fırın 

 f.+a 44b/07, 45b/08 

fısır fısır: fısır sesi çıkararak 

 f. 34b/02 

fį: Ar. fiat, baha, kıymet 

 f. 3b/19, 61b/16 

firdevs: Ar. cennet, bahçe 

 f. 3b/18 

fişeng: mermi, kurşun 

 f. 48b/17, 49a/01, 49a/07, 49a/10, 

49b/04, 50a/15, 50a/19, 51a/11, 

51b/11, 51b/16, 52a/11, 52b/06, 

53a/09, 53a/11, 53a/13, 53a/14, 

53a/15 

 f. idesin 50a/18 

 f.+e 25a/03, 26a/12, 49b/02 

 f.+i 24b/19, 25a/12, 25b/08, 26a/17 

 f.+in 49b/01, 52b/11, 52b/14, 53a/01 

 f.+inüñ 26a/11, 26a/13 

 f.+lere 49a/06, 49b/01 

 f.+leri 52a/16 

 f.+lerüñ 26a/03, 50a/13, 52a/17 

 f.+üñ 25a/01, 26a/01, 49a/09, 49b/02 

 hevāǿi f. 52a/12, 53a/01 
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 hevāǿi f.+lerüñ 48b/02, 49a/04, 

49b/06 

 terkįb-i hevāǿi f.+lerin 47b/11 

fetįl: Ar. lamba fitili, ateşlemek için 

kullanılan fitil  

  f. 23b/13, 35a/06, 38b/04, 38b/05, 

38b/06, 43b/14, 43b/15, 44a/06 

 f.+i 44a/28 

 f.+ler 28b/16, 29a/19, 35a/07, 

40b/02, 41a/01, 41a/15, 41b/09 

 f.+lerden 30b/02 

 f.+leri 34b/15, 41b/11 

 vezn-i aķ f. 44a/06 

 vezn-i ķara f. 43b/16, 43b/17, 

43b/18, 43b/19, 44a/01 

france: Fransa 

 f. 3b/10, 3b/13, 44b/14 

frengį: Frenklere ait olan, Avrupalılara 

ait 

 f. kitāblardan 2b/11, 2b/13  

 f. sicįm 26b/05, 41a/18, 41b/01, 

42a/11, 42a/12, 42a/14 

 f. kāġıda 44a/09 

 f. bārūtdan 50a/15 

frengistān: Frenk ülkesi, Avrupa 

 f.+dan 2b/11 

frenk: Frenk  

 f. kitābında 43b/06, 43b/14 

 alma-i f. 51a/04 

frenkce: Fransızca 

 f. 48b/01 

fuçı: Rum. bir araya getirilerek 

çemberlerle tutturulmuş ensiz 

tahtalardan yapılan, yuvarlak, 

karnı şişkin ve altı üstü düz kap 

 f. 35b/15, 36a/02, 36a/04, 36a/09, 

36a/18 

 f.+nuñ 36a/12, 36a/19 

 f.+ya 36a/10 

furśat-yāb: Ar. eline fırsat geçen 

 f. oldıġına 69b/15 

fünūn: Ar. fen, ilim, sanat 

 f.-ı keśįrede 2b/10, 3b/02 

fürce: Ar. iki şeyin arasındaki açıklık, 

yarık 

 f. 6b/08, 6b/10, 68b/01, 68b/04 

 

G 

 

gāh: Far. bazen, kimi vakit, bazı bazı 

 g. 48b/18, 48b/18, 48b/18, 48b/18 

gāhį: Far. bazen, ara sıra 

 g. 7b/07, 7b/08 

ġalile: (d. 15 Şubat 1564 - ö. 8 Ocak 

1642), İtalyan fizikçi, matematikçi

,gökbilimci ve filozof 

 ġ. 3b/03 

ġaybį: Ar. göze görünmeyen seylere ait 

 perde-i ġ.+den 1b/07 

ġāyet: Ar. nihayet; fazla, çok 

 ġ. 4b/06, 6a/01, 6b/13, 7a/11, 22b/13, 

24a/19, 27b/15, 31b/11, 34a/03, 

34b/08, 35a/14, 39b/13, 44b/11, 
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45b/05, 46a/06, 49a/07, 53b/06, 

60b/07, 62a/13, 68a/16, 72a/02 

ġayret:  Ar. çalışma, çabalama 

 ġ. 4b/06, 6a/01, 6b/13, 7a/11, 22b/13, 

24a/19, 27b/15, 31b/11, 34a/03, 

34b/08, 35a/14, 39b/13, 44b/11, 

45b/05, 46a/06, 49a/07, 53b/06, 

60b/07, 62a/13, 68a/16, 72a/02 

ġayr: Ar. ayrı, başka, artık, diğer krş. 

ġayrı 

 ġ.-ı muśmete 62a/01 

 ġ.-ı müdevver 70a/01 

ġayrı: Ar. ayrı, başka, artık, diğer krş. 

ġayr 

 ġ. 67b/08, 77b/10, 77b/15 

ġayūrāne: Ar.+Far. gayur olana 

yakışacak surette 

 ġ. 2a/07 

ġazavāt: Ar. cenk, savaş 

 ġ. 2a/13 

ġāzįyān: Ar. gaziler 

 ġ.-ı mücāhidān 2a/05 

geç-: geçmek krş. giç- 

 g.-digi 29a/13, 29b/02 

 g.-dükde 28a/11, 37a/09 

 g.-ecek 25a/16, 36a/11 

 g.-meye 28b/11 

 g.-miş 25b/01, 49a/10 

 g.-mişdür 54a/03 

 g.-miş ola 41a/13 

 g.-üp 28b/11, 60b/17, 73b/03 

geçir-: geçirmek krş. geçür- 

 g.-üp 24b/01, 40a/12, 41a/18, 46a/13 

geçiril-: geçirilmek krş. geçüril- 

 g.-digi 25b/02 

 g.-e 41a/15 

 g.-en 30b/01 

 g.-üp 26b/13, 27a/09, 36a/12, 75a/09 

geçür-: geçirmek krş. geçir- 

 g.-eler 22b/13, 22b/17, 24b/04, 

28a/08, 28a/09, 40b/02, 40b/15, 

41b/05, 48b/15, 50a/08, 53a/09 

geçüril-: geçirilmek krş. geçiril- 

 g.-e 46a/15 

gedik: gedik, bir düzey üstündeki yıkık, 

çatlak veya aralık, rahne 

 g. 36b/06, 36b/07 

 g. olan 26b/06 

gel-: gelmek 

 g.-dükce 26b/17 

 g.-dükde 27a/11, 28b/08, 31b/01, 

34a/09, 39a/15 

 g.-e 28b/15, 40a/13, 49b/05, 56a/06, 

74b/11 

 g.-ecegi 77b/05 

 g.-ecek 40a/14, 42a/12 

 g.-en 1b/08, 74a/13 

 g.-ince 4a/15, 27a/15, 28b/02, 

38b/18, 50b/17, 66a/15, 69b/03, 

69b/06, 70a/09 

 g.-mek 29a/01, 31a/16, 55b/06 

 g.-mesün 25a/03 

 g.-meye 29b/16, 33b/01 

 g.-meyüp 30b/08 



539 

 

 g.-miş iken 2a/08 

 g.-miş ise 39b/09 

 g.-se 65b/07, 74a/07 

 g.-üp 29b/15, 29b/16, 39b/05, 

40a/04, 42a/08 

 g.-ür 20b/13, 72a/06, 74b/18 

 g.-ür ise 49b/04, 49b/05, 56b/01, 

58b/03, 61a/07, 67b/07 

 ħalel g.-memek 26b/10 

 ħalel g.-meye 32a/03, 73a/06 

 ħalel g.-meyüp 30a/12  

 lāzım g.-üp 69b/02 

 rāst g.-e 79a/07 

 rāst g.-ince 8a/06 

 rāst g.-mek 28b/16 

 rāst g.-mekle 76a/14 

 rāst g.-sün 39a/16 

 rāst g.-üp76a/11 

 rāst g.-ür ise 20b/10 

 vuķūǾa g.-medigi 7a/19 

gemi: su üstünde yüzen, insan ve yük 

taşımaya yarayan büyük taşıt, 

sefine 

 bomba g.+sine 14a/02 

gerçek: yalan olmayan, doğru olan şey, 

hakikat 

 g. olan 63b/12 

gerek(g):  gerek, ihtiyaç 

 g. 2b/12, 2b/13, 3a/02, 4a/13, 12a/19, 

16b/01, 20b/14, 20b/14, 27b/06, 

27b/14, 28a/04, 28a/14, 31a/12, 

33b/03, 33b/03, 36a/07, 36a/07, 

40b/03, 57b/14, 57b/14, 61a/13, 

61a/13, 61b/04, 61b/04, 61b/08, 

67b/02, 67b/17, 67b/17, 68a/05, 

68b/04, 69b/07, 70a/01, 73a/09, 

73a/09, 73b/01, 74a/17 

 g. olan 71b/12 

 g.+dür 47b/07, 73a/16 

  g.+i 4a/11, 8b/01, 8b/09, 18a/07, 

22b/15, 22b/17, 23a/09, 23a/17, 

23b/01, 24b/03, 24b/05, 25a/08, 

27b/18, 28a/04, 28a/16, 29b/12, 

30a/02, 30a/09, 31a/02, 31a/05, 

31a/14, 31b/05, 32b/05, 32b/09, 

32b/14, 33a/06, 34a/02, 34a/10, 

34b/13, 35a/01, 35a/16, 35b/02, 

35b/06, 35b/08, 36b/04, 36b/10, 

36b/13, 39a/17, 40b/04, 40b/13, 

41b/02, 42b/13, 42b/14, 42b/15, 

43a/01, 43a/18, 45a/06, 45a/10, 

45b/09, 46a/02, 46a/07, 46b/05, 

46b/11, 47a/14, 48b/16, 50a/08, 

52a/11, 52a/15, 53a/04, 61a/01, 

72a/01, 73b/16, 74a/17, 74b/08 

getür-: getirmek 

  g.-digi 2b/11 

 g.-ererek 35b/05 

 g.-üp 61a/18 

getüril-: getirilmek  

  g.-e 6b/03 

gevşed-: sertlik ve gerginliğini bozmak 

 g.-eler 23b/13 
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gevşek: sıkı veya gergin olmayan, 

gevşemiş olan 

 g. 6b/06, 6b/08, 6b/09, 6b/12, 6b/14, 

32b/19, 33a/07, 36a/09, 68a/17 

gırif: kurşun boruları lehimlemeye 

yarayan bir araç 

 g.+e 46a/02 

gibi: -e benzer, gibi  

  g. 4a/11, 6a/14, 6b/11, 8b/01, 8b/09, 

12b/02, 13a/02, 13a/03, 13b/13, 

17a/01, 17a/01, 17a/09, 18a/07, 

18a/10, 20b/06, 20b/07, 20b/08, 

20b/10, 20b/16, 22b/15, 22b/17, 

23a/09, 23a/12, 23a/17, 23b/01, 

23b/13, 23b/14, 24b/03, 24b/05, 

24b/17, 25a/08, 25a/08, 25a/12, 

26a/10, 26a/13, 26a/14, 26b/14, 

26b/14, 26b/18, 27a/19, 27b/05, 

27b/12, 27b/12, 27b/18, 28a/04, 

28a/11, 28a/16, 28b/09, 28b/17, 

29a/03, 29b/12, 29b/18, 30a/02, 

30a/05, 30a/05, 30a/09, 30a/18, 

30b/01, 30b/03, 30b/03, 30b/18, 

31a/02, 31a/03, 31a/05, 31a/13, 

31a/14, 31b/05, 31b/09, 31b/10, 

31b/17, 31b/17, 32a/01, 32b/01, 

32b/05, 32b/09, 32b/14, 33a/06, 

33a/07, 33a/10, 33a/13, 33a/15, 

33a/16, 33b/04, 34a/02, 34a/10, 

34a/13, 34a/17, 34b/13, 35a/01, 

35a/16, 35b/02, 35b/06, 35b/08, 

36a/13, 36b/05, 36b/05, 36b/10, 

36b/13, 36b/18, 37a/04, 37a/04, 

38b/07, 39a/01, 39a/17, 39b/06, 

39b/07, 39b/19, 40a/04, 40a/07, 

40a/12, 40b/04, 40b/04, 40b/13, 

41b/02, 42a/04, 42a/16, 42b/13, 

42b/14, 42b/15, 43a/01, 43a/06, 

43a/18, 44a/09, 45a/06, 45a/10, 

45b/09, 46a/02, 46a/08, 46b/05, 

46b/10, 46b/11, 46b/15, 47a/05, 

47a/12, 47a/13, 47a/14, 47a/15, 

47a/16, 47a/18, 47b/01, 48b/16, 

50a/08, 50a/11, 50a/11, 51b/11, 

51b/12, 52a/11, 52a/13, 52a/15, 

52b/10, 52b/10, 53a/02, 53a/04, 

53a/07, 53b/15, 53b/17, 54a/03, 

55b/01, 56a/13, 58b/15, 59b/06, 

59b/18, 60b/06, 60b/07, 60b/10, 

61a/01, 61a/14, 62a/06, 62a/15, 

62a/19, 62b/05, 62b/08, 62b/12, 

62b/16, 63a/25, 63b/06, 64a/08, 

64a/11, 64a/14, 69a/05, 69a/15, 

69b/11, 69b/19, 70a/03, 70a/06, 

70a/07, 70a/09, 70a/10, 70b/04, 

70b/13, 72a/01, 73b/01, 73b/08, 

73b/13, 73b/16, 74a/17, 74a/19, 

74b/08, 74b/11, 74b/15, 74b/18, 

75a/07, 75a/17, 76a/07, 76a/12, 

76b/04, 76b/07, 77b/08, 79a/01, 

79a/06, 80a/01, 80b/01 

 g.+dür 76a/02 

 g. degüldür 68a/14 

giç-: geçmek krş. geç- 
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 g.-er 7a/13 

giçe: gece 

 g. 27b/10, 30a/17, 39a/01, 39b/05, 

43a/19 

git(d)-: gitmek 

 g.-digi 4a/13, 65b/17, 67b/10 

 g.-dükde 13a/04, 17a/02 

 g.-e 6b/16 

 g.-ecegi 65b/07, 66a/02, 67a/06, 

67a/16, 67a/20, 67b/11 

 g.-en 17a/05 

 g.-er 7a/01, 7a/03, 7a/06, 7a/08, 

13a/03, 13a/04, 13b/02, 13b/05, 

13b/06, 13b/10, 14a/06, 15a/04, 

15a/05, 15b/02, 16b/02, 17a/01, 

17a/02, 17a/04, 17a/05, 17a/07, 

32a/05, 37b/03, 43a/13, 48b/19, 

53a/12, 65b/04, 66a/12, 66b/12, 

67b/16 

 g.-er ise 7a/07, 13b/09, 65b/04 

 g.-erek 2a/10, 2b/01, 4a/08 

 g.-ince 34b/01, 47b/04 

 g.-mek 66b/01 

 g.-mesi 6a/02, 13a/03, 17a/01 

 g.-mez 6b/12, 6b/13, 13b/08, 13b/10, 

32a/06, 67a/19 

 g.-miş 66b/20 

 g.-mişdür 79a/19 

 g.-se 66a/19 

 g.-üp 4a/16, 7a/15, 17a/06, 35a/09, 

37b/03, 73a/06, 79b/03 

gider-: gidermek 

 g.-üp 44b/04 

gir-: girmek  

  g.-dükde 47a/08 

 g.-e 26a/19 

 g.-ecek 8b/06, 23b/05 

 g.-mek 36a/12, 37a/02, 37a/07 

 g.-sün 47a/03 

 g.-üp 37a/08, 73b/08 

girift: Far. tutma, yakalama  

 g. olınmaġıla 52a/14 

 g. olur 77a/05 

girįd cezįresi: Girit Adası 

 g.+nde 4a/01 

girü: gerü, geri  

  g. 7a/06, 17a/07 

 g.+ye 7a/05, 13b/06, 13b/06, 13b/08, 

17a/06, 17a/06, 47a/13 

gög: gökyüzü 

 g.+e 44b/11 

gölge: gölge 

 g.+de 46b/11 

göm-: gömmek 

 g.-üp 35b/05 

gömlek(g): gömlek 

 g. diküp 28a/07, 41b/05 

 g. geçdükde 28a/11 

 g. yapılup 40b/14 

 g.+e 28b/03, 29a/01 

 g.+i 27a/09, 27a/17, 28a/08, 28a/10, 

29a/02, 29a/13, 29b/01 

 g.+üñ 29b/02 

gönderil-: gönderilmek 
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 g.-en 22b/06 

gör-: görmek 

  g.-emezler 40a/02 

 g.-ir 30a/12 

 g.-üp 6b/15, 33b/01 

 g.-ür 34b/06 

 rāst g.-meyüp 6b/10 

göre: göre, nazaran 

  g. 4b/08, 4b/16, 5a/02, 5a/04, 6a/17, 

6b/18, 12a/04, 13b/16, 34b/08, 

34b/09, 35a/13, 50a/13, 58a/02, 

60b/03, 68b/06, 73a/03, 73a/09, 

73a/16 

göril-: görülmek krş. görül- 

  g.-digünden 2b/15 

görin-: görünmek krş. görün-  

 g.-e 29b/14, 43a/07 

 g.-en 43a/07 

görül-: görülmek krş. göril- 

  revā g.-meyüp 2a/01 

görün-: görünmek krş. görin- 

 g.-en 62a/08 

göster-: göstermek  

 g.-ür 35a/10, 35a/11 

gösteril-: gösterilmek krş. gösterül- 

 g.-digi 13a/02, 17a/01, 26a/10, 

28b/08, 29b/18, 40a/04, 40a/11, 

46b/10, 53b/05, 55b/01, 59b/06, 

60b/06, 60b/10, 61a/14, 69a/05, 

69b/19, 70a/03, 73a/02, 73b/01, 

74a/06, 74a/19, 74b/15, 75a/07, 

75a/17, 76a/07, 79a/01, 79a/05 

 g.-en 13b/13, 31b/01, 69a/15, 72a/01, 

73b/05, 74b/09, 77a/01 

 g.-mişdür 19a/01, 25a/16, 29a/19, 

73b/11, 74a/08 

gösterül-: gösterilmek krş. gösteril- 

 g.-digi 13a/06, 27a/03 

 g.-mişdür 49a/05 

göz ŧaşı: zac, demir sülfat, kükürtle 

demir birleşimlerinden biri 

  g. 43b/12 

ġubār: Ar. toz 

 aġaç ġ.+ı 43a/10 

 bıçkı ġ.+ı 30b/14 

 ġ. ider 39a/02 

 ġ.+ı 28a/03  

 ġ.+ına 27b/03 

 g.+ını 45a/05 

 ħorasane ġ.+ı 34a/14 

 kāfūr ġ.+ı 39a/07 

 ķavaķ aġacı ġ.+ı 45a/13 

 ķavaķ ġ.+ı 45a/11, 45a/15 

ġuref: Ar. çardaklar, köşkler 

 ġ.+i’l-cinān 3b/19 

gūşįş: Far. çalışma, çabalama 

 g.+leri 2a/06 

güherçile: Far. tarımda gübre, 

hekimlikte ilaç olarak kullanılan, 

barut vb. patlayıcı maddeler 

yapımına yarayan, beyaz renkte 

ve ince billurlar durumunda 

birleşik bir madde, potasyum 

nitrat 
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 g. 22a/07, 22a/10, 22a/12, 22a/14, 

22a/16, 22a/18, 22b/02, 22b/09, 

22b/11, 23a/01, 23a/02, 23b/18, 

24a/01, 24a/03, 24a/05, 24a/07, 

24a/09, 24a/11, 24a/13, 24a/15, 

31a/09, 31a/10, 41a/07, 42a/01, 

42b/12, 43a/15, 43b/02, 43b/02, 

43b/07, 43b/16, 43b/17, 43b/18, 

43b/19, 44a/01, 44a/06, 44a/13, 

44a/14, 44a/15, 44a/16, 44a/17, 

44a/18, 44a/19, 44b/01, 44b/02, 

44b/03, 44b/15, 44b/16, 44b/17, 

44b/18, 44b/19, 45a/01, 45a/02, 

45a/07, 45a/08, 45a/11, 45a/15, 

46a/06, 46a/07, 47b/12, 47b/13, 

47b/14, 48a/01, 48a/02, 48a/03, 

48a/04, 48a/05, 48a/06, 48a/07, 

48a/08, 48a/09, 48a/10, 48a/11, 

48a/12, 48a/13, 48a/14, 48a/15, 

48a/16, 48a/17, 48a/18, 48b/03, 

48b/05, 48b/06, 48b/07, 48b/08, 

48b/09, 48b/19, 49b/07, 49b/08, 

49b/09, 49b/10, 49b/11, 49b/12, 

49b/13, 49b/14, 49b/15, 49b/16, 

49b/17, 49b/18, 49b/19, 50a/01, 

50a/02, 50a/03, 50a/04, 50a/05, 

50a/06, 50b/01, 50b/02, 50b/03, 

50b/04, 50b/05, 50b/06, 50b/07, 

50b/08, 50b/09, 50b/11, 50b/12, 

50b/13, 51a/04, 51a/10, 51a/12, 

51a/13, 51a/14, 51a/15, 51a/16, 

51b/01, 51b/02, 51b/03, 51b/04, 

51b/05, 51b/06, 51b/07, 51b/08, 

51b/09, 51b/10, 51b/17, 51b/18, 

52a/01, 52a/02, 52a/03, 52a/04, 

52a/05, 52a/06, 52a/07, 52a/08, 

52a/09, 52b/07, 52b/08, 52b/12, 

52b/13 

 g.+nüñ 45b/15, 46a/01 

 g.+si 45a/19 

 g.+yi 45b/13, 45b/18 

gül-feşān: Far. gül saçan 

 zercek-i g. 51b/04 

gül: gül 

 g. 52a/03 

 g.-i celįl 52a/09 

 g.-i hezār 52a/06 

 g.-i Ǿankebūt 52a/08 

 g.-i śaf śāf 52a/07 

 g.-i şeyh muĥammed 52a/04 

 g.-i ŧāvus 52a/05 

gülle: eskiden som taş veya demirden, 

yuvarlak bir biçimde yapılırken, 

günümüzde çelikten silindir 

biçiminde, bir ucu sivri olarak 

yapılan top mermisi 

 g. 8b/15, 13b/14, 31a/03, 31a/07, 

32b/08, 32b/13, 32b/17, 40b/11, 

41a/19, 42a/09, 42a/13, 49b/04 

 g. ölçer 15a/06 

 g.+si 13a/01, 15a/01, 15a/04 

 āteş g.+si 43a/15, 43a/19 

gülli: Ar. güllü 
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 k. 51b/16, 51b/17, 51b/18, 52a/01, 

52a/02, 52a/11, 52b/10 

gün: gün, güneş 

  g.+de 7b/06, 7b/12 

gürle-: kalın ve gür ses çıkarmak 

 g.+r 44b/18, 44b/19 

gürz: Far. silah olarak kullanılan ağır 

topuz 

 g. 30b/17, 31a/01, 32b/02 

güverte: İt. gemide ambar ve 

kamaraların üstü 

 g.+ye 38b/05  

 

H 

 

ĥabbe: Ar. taneler 

 ĥ.+ler 50a/10 

 ĥ.+lerüñ 50a/12 

ĥācet: Ar. ihtiyaç, lüzum 

 ĥ. degüldür 67b/08 

 ĥ. ķalınmaz idi 61b/08 

 vaķt-i ĥ.+de 44a/30, 51a/08 

ĥac-vārį: Far. haç biçiminde yapılan, 

olan 

 ĥ. 40a/12, 74b/17 

ĥāddü’z-zevāyā: dar açılar 

 ĥ. 54b/17, 54b/17, 55a/12, 55b/04, 

57b/15, 64a/05 

 ĥ.+dur 55b/18 

ĥādde: Ar. dar 

 ĥ. 54b/11, 55a/08,  

 ĥ. olur 63b/20, 63b/22 

 ĥ. olur 63b/23 

ħafį: Ar. gizli, saklı 

 ħ. 1b/04 

ĥafįf: Ar. ağır olmayan, yeğni 

 h. gelür ise 49b/05 

ĥafr: Ar. kazma işi, çukur kazma 

 ĥ. 68a/03, 72a/01, 73a/01, 73a/05, 

75a/14, 76a/03, 76a/06, 77a/02 

 ĥ. olduķda 74a/01 

 ĥ. olıña 73a/02, 73a/10  

 ĥ. olınan 73b/15 

 ĥ. olınduķda 73a/08, 73a/13 

 ĥ. olınmalıdur 73a/14 

 ĥ. olınur 73a/17 

ħāk: Far. toprak 

 ħ.-i ķavį 69a/17 

hakezā: Ar. aynı şekilde 

 h. 55a/18, 56b/09, 57a/05, 61a/16, 

63b/12, 64a/09 

ĥāl: Ar. durum, oluş, suret 

  ĥ.+de 5a/01, 7a/01, 7b/09, 13b/06, 

22b/03, 27b/11, 40a/02, 66a/02, 

67a/18, 67b/08, 67b/10, 69a/07, 

69a/17, 70a/02, 72a/05, 79a/05 

 lāzıme-i ĥ.+den 2a/02 

 ĥ. idesin 44a/27 

 ĥ. idüp 46a/02 

 ĥ.+in 69a/01 

 ĥ.+inde 30a/17 

ĥālā: Ar. şimdi, henüz 

  ĥ. 8b/12 

ħalel: Ar. bozgunluk  



545 

 

 ħ. gelmemek 26b/10 

 ħ. gelmesün 25a/03  

 ħ. gelmeye 32a/03, 73a/06 

 ħ. gelmeyüp 30a/12 

 ħ. terettüb itmesün 74a/11 

ĥālet: Ar. hal, nitelik 

 ĥ.-i mektūmdur 1b/13 

ħālį: Ar. tenha, boş  

  ħ. olmayup 2b/16 

ħāliś: Ar. katışıksız, hilesiz, saf 

 ħ. Ǿırāķ 45a/05 

 ħ. Ǿırķ 45a/09, 45a/16 

 Ǿırāķ-ı ħ. 22a/08, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22b/04, 42b/12 

ħalķ: Ar. yaratma, yaratılma 

 ħ. itmek 1b/11 

ħalķa: Ar. ortası boş yuvarlak şekil 

 ħ. 31b/19 

 ħ.+lar 42b/05 

 ħ. olup 44b/11 

ħalŧ: Ar. bir şeyi başka bir şey ile 

karıştırma, mezcetme 

 ħ. ideler 43a/17 

ħām: Far. Kaba, incelikten yoksun 

 h. 34a/01 

ħamįr: Ar. hamur 

 ħ. 28a/19 

ħāmis: Ar. beşinci 

 bāb-ı ħ. 3a/13 

 el-bābü’l-ħ. 

 şekl-i ħ. 72b/05 

 şekl-i ħ.+de 75a/07 

ħamr: Ar. şarap 

 ħ. rūĥı 45a/06 

 ħ. ŧorŧusı 44b/19 

 ħ.+dan 45b/17 

ĥandeķ(ġ): Ar. hendek 

 ĥ.+inüñ 68a/05 

 ĥ. dįvārı 69b/11 

 ĥ.+e 43b/05 

ħāne: Far. hane, ev 

 ħ.+lerinde 66a/10, 66b/09 

ĥarb: Ar. harp, savaş 

 edevāt-ı ĥ. 2a/17 

 ĥ. 2a/05, 2a/12 

ĥarbe: Ar. süngü 

 ĥ.+lerden 26b/03 

 ĥ.+leri 26b/01 

 ĥ.+lerini 26b/18 

 ĥ.+si 25b/01, 25b/07 

ĥarbį: Ar. harbe, tüfek doldurmaya, en 

çok temizlemeye yarayan 

demirden veya ağaçtan yapılmıs 

çubuk 

 ĥ. 8b/16 

 ĥ.+ce 37a/02 

ĥareket: Ar. hareket, davranış 

 ĥ. itdirilüp 60b/17 

 ĥ.+de 7b/19 

 ĥ.+i 13a/05, 17a/03 

 ĥ.+leri 12b/08 

ħāric: Ar. dış, dışarı 

 edevāt-ı h.+e 2a/06 

ħāric-i ķısmet: Ar. bölüm 
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 ħ. 59b/17 

ĥarįr: Ar. ipek 

 ĥ. 24a/19, 44a/03, 48b/15, 50a/07 

ħarķ: Ar. su akacak yarık, ark 

 ħ 33b/09 

 ħ.+a 73b/08, 73b/15 

 ħ.+ı 73b/10 

 ħ.+ıdur 73b/06 

 ħ.+uñ 39a/12, 39a/18 

 ħ. yapılup 43b/10 

ĥāśıl: Ar. husul olan, peyda olan, çıkan, 

biten, türeyen 

  ĥ. 59b/16, 66a/07, 68a/01 

 Ǿaded-i ĥ. 67b/15 

 ĥ. eyledigi 68b/11 

 ĥ. eylediginden 39a/04 

 ĥ. eyledükde 7b/12, 18a/09, 36b/16 

 ĥ.-ı đarb 57b/12, 70b/09 

 ĥ.-ı ķısmet 66a/08 

 ĥ. idecegi 70a/12, 76b/05, 80a/03 

 ĥ. ider 47a/01, 55b/03, 68b/19, 

69a/04 

 ĥ. ider idi 69b/06 

 ĥ. idüp 7b/06 

 ĥ. itdireler 23a/04 

 ĥ. itmek 69a/08 

 ĥ. itmekle 7b/07 

 ĥ. ola 34b/14 

 ĥ. olacaķ 69a/12, 69b/08, 69b/16, 

70a/07, 70a/11, 75a/14, 76a/08, 

76a/13, 77a/04 

 ĥ. olan 28a/03, 31a/04, 38b/12, 

45a/05, 57b/11, 57b/16, 62a/05, 

63b/01, 63b/10, 75a/03 

 ĥ. oldı 58b/14, 59b/19, 66b/06 

 ĥ. olmış 27b/03, 45a/12 

 ĥ. olmışdur 2a/13 

 ĥ. olup 46a/19, 77b/19 

 ĥ. olur 55b/17, 67a/04, 77b/16 

 ĥ. olur ise 77b/14 

ħaŧŧ: Ar. çizgi, yol  

 ħ. 54b/02, 54b/14, 57a/04 

 ħ.+dan 62a/14 

 ħ.+ı 70a/14 

 ħ.+ını 59b/11 

 ħ.+ınuñ 59b/07, 59b/17 

 ħ.+lar 54b/06, 58a/19, 58b/10, 

63b/02 

 ħ.+lara 62b/06 

 ħ.+larıdur 63a/11 

 ħ.+laruñ 58b/10 

 ħ.+tıdur 63a/15 

 ħ.+uñ 54b/02, 54b/05, 62a/15, 

62a/19, 62b/01, 63a/25 

 ħ.-ı Ǿamūd 63b/06, 63b/08  

 ħ.-ı menşeǿ 56a/08 

 ħ.-ı münĥanį 55a/03, 62b/18 

 ħ.-ı münĥanįye 63a/08 

 ħ.-ı müstaķįm 54b/07, 55a/02, 

56a/03, 56a/06, 56a/09, 56a/12, 

56a/16, 56b/04, 56b/16, 57a/03, 

58b/07, 58b/12, 62a/15, 63a/12, 
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63b/01, 63b/03, 63b/16, 63b/17, 

64a/02, 73a/08 

 ħ.-ı müstaķįme 63a/14 

 ħ.-ı müstaķįmenüñ 54b/13, 63a/10 

 ħ.-ı müstaķįmi 56a/19, 57b/02 

 ħ.-ı müstaķįmüñ 54b/07, 56b/07, 

56b/13, 63b/02, 63b/16 

 ħ.-ı müteĥannį 62b/01 

 ħ.-ı şuǾāǾ-ı baśįr 59b/10 

 ħ.-ı tekātuǾ 56a/17 

ħaŧā: Ar. hata, yanlış, yanlışlık 

 ħ. 4b/13, 30a/15, 47b/07, 68a/12 

 ħ.+ya 74a/09 

ħaŧŧa: Ar. hatta, bundan başka 

 ħ. 54b/09  

ħatve: Ar. adım 

 ħ. 24b/07 

ĥavālį: Ar. etraf, civar, çevre, yöre. 

 ĥ.+den 78a/01 

 ĥ.+ye 77b/17 

hāvan: Far. havan topu 

 beyān-ı bārūt-ı h. 5a/05, 5a/08, 

5a/11, 5b/02, 5b/04, 5b/06, 5b/08, 

5b/10 

 dāǿiren-mādār-ı h.+uñ 6b/02 

 ermenek h.+uñ 21a/21 

 h. 4b/13, 8a/06, 8a/07, 8a/18, 8b/02, 

8b/04, 8b/04, 8b/09, 8b/11, 8b/14, 

8b/15, 9a/03, 9a/04, 9a/05, 9a/06, 

9a/07, 13a/01, 13a/01, 13b/13, 

13b/16, 14a/02, 14a/04, 14a/05, 

14a/06, 14b/01, 14b/02, 15a/02, 

15a/04, 15a/05, 15b/02, 15b/03, 

17b/01, 18a/01, 18a/03, 18a/08, 

19a/02, 20b/03, 20b/13, 20b/15, 

20b/17, 21a/07, 21a/09, 21a/10, 

21a/14, 21b/02, 29a/09, 29b/08, 

29b/11, 29b/14, 29b/17, 30a/08, 

34b/15, 34b/18, 35b/01, 35b/14, 

36a/15, 36a/16, 36b/09, 39b/06, 

42a/17, 67b/16 

 h.+a 8b/07, 8b/13, 8b/14, 8b/17, 

13b/01, 17a/03, 30b/14, 32a/03, 

33a/17, 34b/08, 34b/09, 35a/04, 

35a/13, 66a/12, 66b/10 

 h.+da 36b/06 

 h.+dan 6b/11, 13a/02, 13a/05, 

16b/01, 17a/01, 17a/02 

 ħ.+ı 4b/07, 8b/07, 8b/12, 12a/14, 

13b/15, 14b/01, 23b/11, 30a/10, 

34a/16, 35a/03, 35b/09, 35b/15, 

36b/01, 36b/02, 36b/06, 36b/14, 

41a/04, 42a/05, 65b/15 

 h.+ınuñ 36a/01 

 h.+lar 52b/02, 52b/03 

 h.+lara 13b/19 

 h.+lardan 14a/06, 15a/05 

 h.+ların 12b/05 

 h.+larına 7b/03 

 h.+larını 7b/19 

 h.+larınuñ 3a/10, 8b/01, 12a/04, 

20b/01, 20b/12, 43a/05 

 h.+laruñ 4a/12 
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 h.+uñ 4a/13, 4b/01, 4b/08, 4b/10, 

6a/04, 6a/05, 6a/07, 6a/18, 6b/12, 

6b/19, 7a/01, 7a/04, 8a/01, 8a/04, 

8b/06, 8b/08, 8b/15, 8b/16, 8b/16, 

8b/18, 10b/01, 10b/02, 12a/05, 

12a/10, 12a/11, 12a/13, 12a/16, 

12a/17, 13b/02, 13b/03, 16b/01, 

17a/04, 20b/12, 23b/11, 27a/04, 

29b/08, 33a/18, 33b/02, 35a/14, 

35a/15, 40a/09, 65b/03, 66a/19, 

67a/18 

 h.-ı mezbūrede 15b/01 

 h.-ı meźkūre 65b/19, 66a/17 

 ħ+ın 8b/12 

 ħazįne-i h. 66a/13 

 ħumbara h.+ı 34b/07 

 śaġįr h.+lar 43a/11 

 sekdirme h.+ı 14a/03, 16b/02 

 şekl-i h. 18a/04 

ħavāśś: Ar. seçkin kişiler  

 ħ.-ı bārūta 3a/02, 68b/09 

 ħ.-ı bārūt 3a/15 

ħavf: Ar. korku, korkma 

 ħ-ı Ǿažįm 77b/19 

ħayme: Ar. çadır 

 ħ.+ye 7b/01 

ħayŧ: Ar. iplik, tel 

 ħ. 12a/15, 12a/15, 12b/01 

 ħ.-ı pirinçden 12a/08 

haźā: Ar. bu, o, su. 

 h. 1b/01, 21a/19, 57b/05, 61b/05, 

65a/01, 66b/12, 67b/09 

ĥażar: Ar. barış; varlık, geriye kalan  

 ĥ.+larda 2b/03 

ĥaźer: Ar. sakınma 

 ĥ. olına 47b/09 

ĥāżır: Ar. hazır, mevcut 

  ĥ. 24b/01, 28b/03 

 ĥ. eyledigi 47a/12  

 ĥ. eyleyeler 47a/14 

 ĥ. ideler 41a/10, 47a/04 

 ĥ. ola 28a/17, 32b/04, 47a/02 

 ĥ. olan 32b/08, 41a/17 

 ĥ. olduķda 22b/14, 34a/01, 37a/07, 

39a/10, 40b/05, 74a/16 

 ĥ. olduķlarında 41a/14 

ĥażırlıġ: Ar.+T. hazırlanmak için 

gereken şey veya durumların 

bütünü 

 ĥ.+ım 73a/01 

 ĥ.+um 3a/02 

ħazįne: Ar. hazine, hazne 

 der-ħ. 71b/01 

 ħ. 13b/17, 29b/18, 68a/09, 68a/10, 

68a/15, 70a/14, 73a/04, 74a/01, 

74a/10, 74a/11, 74a/15, 74a/17, 

74a/19, 75b/02, 75b/03, 76a/09, 

76a/11, 76b/01, 76b/02, 76b/09, 

76b/10, 76b/11, 77b/07, 78b/02, 

78b/03, 78b/04, 78b/05, 78b/08, 

78b/09, 78b/10, 78b/11, 78b/12, 

79a/01, 79a/03, 79a/05, 79a/07, 

79a/09, 79a/11, 79a/17, 79b/04 
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 ħ.+den 6b/07, 70a/08, 74a/09, 

77b/01, 77b/03 

 ħ.+leri 77a/01 

 ħ.+lerinüñ 76a/04 

 ħ.+lerüñ 76a/05 

 ħ.+nüñ 6a/19, 18a/05, 34b/16, 

35a/16, 36b/03, 70a/11, 71b/07, 

74a/12, 74a/14, 76a/04, 76a/07, 

76a/10, 76b/04, 77a/04, 80a/01 

 ħ.+si 6a/07, 6a/19, 8b/16, 29b/08, 

33a/18, 34b/15, 35a/15, 36a/01, 

36b/03, 68a/07, 68a/19, 71b/05, 

71b/07, 73a/13, 77a/06, 77b/01, 

77b/02, 77b/03 

 ħ.+sidür 73a/15 

 ħ.+sinde 70a/06 

 ħ.+sinden 74a/05 

 ħ.+sine 6a/04, 8b/12, 8b/16, 73b/04 

 ħ.+sinüñ 71b/02, 71b/03 

 ħ.+ye 68b/06, 73b/14, 73b/18 

 ħ.-yi hāvan 66a/13 

 rabŧ-ı ħ. 3a/02, 68a/03 

ħazįneli: Ar.+T. hazineli, haznesi olan  

 borı ħ. 15b/03 

 çömlek ħ. 14a/06, 15a/05 

 emrūdį ħ. 15a/04, 15b/02 

 ħ. 14a/04, 17a/02, 34a/04, 73a/01, 

75a/13, 75b/01, 76a/01, 76a/01, 

76a/03, 76a/06, 76b/03, 76b/08, 

77a/01, 77b/18, 78b/01, 78b/07, 

80a/01 

 silindirik ħ. 14a/02, 14a/05, 14b/02 

ħazįrān: Ar. haziran 

 ħ. 45b/03 

hażm: Ar. hazım, sindirme 

 h. idecegi 41a/11, 42a/03 

 h. idüp 43b/03 

ĥażret: Ar. yüce kabul edilen kimselerin 

adlarının başına saygı, övme, 

yüceltme amacıyla getirilen unvan  

 ĥ.+lerinüñ 3b/19 

hedef: Ar. hedef, nişan 

 h.+e 55b/09 

 h.+ler 61b/06 

 h.+leri 55b/07 

hedeftān: Ar. nişangah, hedef olan yere 

 h.  54a/03 

helāk: Ar. mahvolmak, ölmek, yok olma 

 h. idecegi 77b/12 

 h. olmasına 77b/06 

hem: Far. hem, aynı zamanda, ve daha 

  h. 23a/14, 23a/14, 29a/08, 30b/07, 

30b/07, 30b/09, 30b/10, 36a/08, 

40a/01, 45b/04, 46a/19 

hemān: Far. hemen, derhal  

  h. 23b/09, 26a/16, 31a/03, 47a/15 

hem-vār:  

 h. 6b/04, 18a/06, 30a/09, 34b/19, 

35a/01, 35b/02, 36b/10, 53a/10, 

62b/12 

 h.+e 6b/06 

hendese: Ar. geometri  

 ālāt-ı h.+de 2b/19 

 h. 53b/03, 55a/14, 60b/04, 61b/16 
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 Ǿilm-i h. 2b/10, 3a/13, 3b/02, 53b/01 

 Ǿilm-i h.+den 2b/19 

 ķavāǾid-i h. 2b/06, 3a/08 

 ķavāǾid-i h.+ye 3a/03, 4a/10, 65b/09, 

68a/03 

 muķteżā-yı h. 61b/13 

hengām: Far. zaman, sıra, vakit 

 h.+ında 8b/15 

hep: Far. bütün, tüm olarak 

  h. 25a/06 

her: Far. her 

  h. 1b/12, 6b/04, 6b/16, 13b/12, 

17a/08, 20b/05, 21a/01, 21a/06, 

21a/14, 23a/13, 25a/05, 26b/12, 

30a/09, 34b/05, 39a/02, 47a/09, 

53b/10, 54b/11, 54b/12, 54b/12, 

54b/14, 54b/18, 55b/19, 57b/11, 

57b/12, 60b/03, 60b/15, 61a/07, 

61a/09, 62b/12, 62b/13, 63a/19, 

63a/20, 63a/21, 63a/23, 63b/15, 

63b/15, 63b/16, 63b/18, 64a/01, 

64a/13, 65b/03, 65b/05, 65b/13, 

67a/07, 67b/08, 68b/18, 69a/01, 

69a/03, 69a/17, 69b/02, 69b/04, 

70b/02, 70b/08  

 h. bir 66a/01, 79a/03, 79a/09 

 h. biri 24a/16, 33b/07, 52a/18, 

72a/05 

 h. birinden 65b/06 

 h. birine 54b/08, 62a/12, 63a/10, 

63a/16, 63b/06 

 h. birini 44a/02, 62a/03, 72a/02 

her-bār: Far. her defa, daima 

 h. 2a/19, 52b/03  

herkes: Far. insanların bütünü, herkes 

  h.+e 1b/10 

ĥesāb: Ar. hesap, sayma  

  ĥ. 4b/11, 5a/03, 66b/05, 67a/02 

 ĥ. olına 4b/15 

 ĥ. olınduķda 67a/16 

 ĥ. olınmaķla 67b/17 

 ĥ. olınup 4b/16, 5a/02 

 ĥ.+a 67b/08 

 ĥ.+ınuñ 53b/14 

 ĥ.+ıyla 4b/09, 13b/16 

 şekl-i ĥ. 66b/13, 67a/09 

hevā: Ar. hava 

 h.+da 7b/07  

 h. 47a/16, 47b/01, 47b/06, 47b/06, 

68b/14, 70a/02 

 h.+ya 4a/14, 18a/09, 36b/17, 68b/13, 

68b/15, 69a/01, 69b/01, 69b/01, 

69b/14, 70a/05 

 h.+yadur 65b/03 

 h.+yı 68b/15 

hevālan-: Ar.+T. yerden ayrılıp göğe 

yükselmek 

 h.-maġıla 69a/11 

hevāǿi: Ar. havayla ilgili 

 h. fişeng 52a/12, 53a/01  

 h. fişenglerüñ 48b/02, 49a/04, 49b/06 

 terkįb-i bārūt-ı h. 46b/01 

 terkįb-i h. fişenglerin 47b/11 

heves: Ar. arzu, istek 
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 h. itmeyeler 6a/03 

heves-kār: Ar.+Far. hevesli, istekli 

 h. olup 3b/16 

heyǿet: Ar. şekil, görünüş 

 h. 62a/05 

hezār: Far. pek çok 

  gül-i h. 52a/06 

ĥıfž: Ar. koruma, saklama 

 ĥ. eyleyeler 47a/17, 55b/11, 75a/10 

 ĥ. ider 30a/12 

 ĥ. iderek 26b/10 

 ĥ. idesin 44a/29 

 ĥ. olına 34a/15, 66a/10 

 ĥ. olınacaķ 23b/03 

 ĥ. olınup 29a/08, 61a/06 

hicret-i nebeviyye: Hz. Muhammed'in 

Mekke'den Medine'ye göç etmesi. 

 h. 3b/16 

 h.+nüñ 2a/08 

hįç: Far. yok denecek kadar az, hiç 

 h. 13b/03, 17a/04 

hįçbir: Far.+T. bir addan önce 

getirilerek o adın bildirdiği 

varlıktan bir tanesinin bile 

olmadığını anlatan bir söz 

  h. 54b/01 

ħiffet: Ar. hafiflik  

 ħ.+vireler 49a/02 

ĥikmet: Ar. hakimlik, sebep 

  ĥ.+i 68b/16 

 ŧıyn-ı ĥ. 46b/08 

ħilāf: Ar. karşıt, zıt; yalan 

 ħ.+ına 75a/02 

himmet: Ar. gayret, emek, çaba 

 h.+leri 2b/14 

 h.+leriyle 2a/03 

ĥįn: Ar. an, zaman, sıra 

 ĥ.+de 75a/14 

 ĥ.-i iķtiżāda 23b/04, 29a/09, 47a/18, 

73a/01, 76a/02 

 ĥ.-i maĥallinde 27b/04 

 ĥ.-i muĥāśaralarda 2a/15 

ĥiśśe: Ar. pay, nasip  

 ĥ. 25a/16, 62a/11, 62a/14, 69b/17 

 ĥ.+sini 69b/17 

ĥiźā: Ar. karşı; sıra 

 ĥ.+sında 21a/09, 66a/05, 66a/10, 

66b/03, 66b/09, 67a/01, 67a/05, 

67b/06, 67b/08, 71b/09 

ħiźmet: Ar. iş, iş görme, vazife  

 ħ.+inde 2b/08 

 ħ.+ine 2b/04 

ĥorāsān: Far. Kiremit ve tuğla tozlarının 

kireç ve su ile karıştırılmasından 

elde edilen bir çeşit harç 

 ĥ. 32b/10, 33a/12, 33a/16, 34a/14 

ħumbara: Far. demir veya tunçtan 

dökülmüş, yuvarlak ve boş olan 

içine patlayıcı maddeler 

doldurulup havan topu veya el ile 

atılan, yuvarlak bir tür bomba, 

kumbara 

 ālāt-ı ħ.+nuñ 3a/06, 3a/16, 3b/06 

 ālāt-ı ħ.+yı 3b/12 
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 ālet-i ħ. 2a/14, 4a/06 

 ālet-i ħ.+ya 3a/19 

 dāne-i ħ.+nuñ 65b/16 

 edevāt-ı ħ.+yı 3b/03 

 el ħ.+ları 29a/15 

 endāhte-i ħ. 3a/07, 4b/04 

 fenn-i ħ. 4a/03 

 ħ. 2a/11, 2a/18, 3a/08, 3a/10, 3b/05, 

4b/05, 4b/10, 6a/10, 6a/19, 6b/10, 

6b/17, 7a/01, 7a/14, 7a/17, 7a/18, 

7b/01, 7b/03, 7b/16, 7b/19, 8a/15, 

8b/01, 8b/08, 8b/13, 12a/03, 

12a/06, 12b/07, 13a/02, 13a/02, 

17a/01, 20b/01, 20b/05, 23b/04, 

23b/11, 27a/12, 27b/07, 28a/12, 

30a/04, 34a/15, 34b/14, 35b/15, 

36a/01, 36a/06, 36b/01, 37a/01, 

37a/05, 37a/09, 38b/02, 38b/04, 

41a/03, 42a/05, 43a/05, 51b/13, 

66a/02, 66a/11, 66b/19, 67a/06, 

67a/15, 75a/09 

 ħ. atmasınuñ 36b/19 

 ħ. hāvanı 34b/07 

 ħ.+lara 4b/19, 7a/13, 22a/04 

 ħ.+ları 7b/05 

 ħ.+laruñ 5a/03, 5b/13 

 ħ.+nuñ 4b/14, 5b/13, 7a/10, 28b/01, 

36a/07, 37a/07, 37a/10, 37a/17, 

65b/05, 66a/04, 66b/02, 67b/06 

 ħ.+sı 66a/19, 67a/19 

 ħ.+ya 4b/17 

ħumbaracı: Far.+T. humbara kullanan 

asker, kumbaracı 

 ħ. 7b/04, 65b/07 

ħumbaracı ocaġı: Osmanlı’da humbara 

yapan ve bunu kullanan sınıfın 

bağlı olduğu ocak  

 ħ. 4a/05 

 ħ.+nuñ 2b/04 

ħuni: Rum. bir sıvıyı ağzı dar bir kaba 

aktarmak için kullanılan koni 

biçimindeki araç 

 ħ. 8b/11 

 şekl-i ħ.+nüñ 8b/12 

ĥurūf: Ar. harfler 

 beyān-ı taǾdād-ı ĥ. 53b/11 

 ĥ.+larıyla 53b/11 

 ĥ.+uñ 54a/01 

ĥusūl: Ar. üreme, çıkma, türeme 

 ĥ.+e 72a/06 

 ĥ.+i 1b/12 

 Ǿadem-i ĥ.+i 1b/12 

 ĥ.+ü 72a/08 

ħuśūś: Ar. konu, yol 

  ħ.+da 6b/13 

 ħ.+larda 30a/15 

ħuŧūŧ: Ar. çizgiler; yollar; doğrular 

 ħ. 62a/09, 62b/08 

 ħ.+a 62a/10, 62a/11 

 ħ.+dan 61b/17 

 ħ.+dur 62b/10 

 ħ.+uñ 62a/10, 62a/12, 63a/07 

 ħ.-ı mütevāzįye 62b/05 
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ĥükm: Ar. hüküm, emir  

 ĥ.-i bārūt 68b/10 

 ĥ.+iyle 70a/04 

 ĥ.+üni 68a/17, 69a/01, 69a/10, 

69b/15, 76b/07, 80b/02 

ĥükmiyye: Ar. hüküme ait, hükümle 

ilgili 

 şiddet-i ĥ.+sini 69b/04 

hümāyūn: Far. kutlu; padişaha ait 

 donanma-i h. 43a/11 

hüner: Far. marifet, sanat; ustalık 

  erbāb-ı h.+üñ 4a/08 

 śāhib-i h.+üñ 3b/03 

 

I 

 

ıħlāmūr: Ar. kerestesi makbul olan ve 

çay gibi kurutularak içilmeğe 

elverişli güzel kokulu ve şifalı 

çiçeği bulunan bir ağaç 

 ı. 45a/04, 45a/11, 45a/12, 45a/15, 

45a/16, 53a/08 

 kömür-i ı. 48b/04, 48b/07, 48b/08, 

48b/09 

Ǿırķ: Ar. kök 

 Ǿı. 22a/16 

 ħāliś Ǿı. 45a/09, 45a/16 

 Ǿı.-ı ħāliś 22a/08, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22b/04 

Ǿırāķ: Ar. kökler 

 ħāliś Ǿı. 45a/05  

 Ǿı. 22a/18, 24a/11, 24a/13, 24a/15, 

43a/16, 45a/13 

 Ǿı-ı ħāliśe 42b/12 

ıśbıǾ: Ar. parmak 

 ı. 27a/05, 27a/05, 27a/06 

ıślad-: ıslatmak 

 ı.-up 8a/14, 23a/06, 43a/16, 44a/05 

ıśŧılāĥāt: Ar. tabirler, terimler 

 ı.+ı 3a/14, 53b/01, 61b/16 

ıŧlāķ: Ar. salıverme, koyuverme 

 ı. 64a/13 

 ı.+iderüz 62a/09, 62a/13 

Ǿıyāzen bi’llāhi: Allah’a sığınarak 

 el-Ǿı. teǾālā 30a/17 

 

İ 

 

ibtidā: Ar. ilk ile ilgili, başlama, 

başlangıç  

  i. 3a/06, 3a/17, 3a/19, 3b/05, 3b/13, 

4b/05, 6a/14, 8a/10, 8a/16, 

13a/03, 17a/01, 20b/16, 22b/12, 

23a/05, 24a/18, 24b/11, 26a/02, 

26a/05, 27a/11, 28a/11, 32a/08, 

34b/08, 35a/06, 36a/01, 37a/02, 

38b/06, 40a/09, 41b/11, 42a/18, 

43b/02, 46a/07, 46b/03, 48b/14, 

50a/07, 50b/18, 55b/04, 55b/13, 

55b/19, 57a/01, 58a/07, 60b/07, 

61a/04, 67b/03 

 i. oldıġı 55a/15 

 i.+ki 77b/07 
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 i.+ları 56a/06, 56b/13 

 i.+sınuñ 27a/02 

 i.-yi mürabbaǾu’ş-şekl 73a/02 

įcād: Ar. yeniden meydana çıkarma 

  i. 4a/08, 4a/18 

 i. idüp 2a/09 

 i. olınup 4b/01 

 i.+ı 3a/17 

icrā: Ar. yapma, yerine getirme 

 i. 12a/11, 69b/05 

 i. eyledi 1b/12 

 i. idecegi 76a/10, 77a/03, 77a/05 

 i. idemeyüp 69a/19 

 i. ider 68b/16, 69a/02, 69a/13, 

69b/08, 69b/10, 69b/17 

 i. idüp 70a/08, 76b/07, 80b/02 

 i. olınmuş 3b/06 

 i. olınup 3b/14, 12a/04 

 i. olınur 54a/01 

 i. olup 69a/14 

 i.+larında 62b/06 

 i.+sı 58a/03 

 i.+ya 69a/10, 69b/15 

ictihād: Ar. gücü, kuvveti yettiği kadar 

çalışma 

 śamįmü’l-i.+uñ 2a/05 

iç: herhangi bir durumun, cismin veya 

alanın sınırları arasında bulunan 

bir yer, dâhil, dış karşıtı 

  i. 12a/10, 41b/04 

 i.+i 26a/09, 29b/01 

 i.+inde 22b/12, 23a/12, 23a/18, 

24a/19, 26a/14, 26b/08, 27b/16, 

28b/13, 31a/14, 32b/16, 33a/16, 

34a/15, 34a/17, 34a/18, 39b/08, 

43a/16, 45a/06, 45a/09, 45a/13, 

45b/10, 45b/18, 46a/18, 46b/03, 

46b/06, 47a/09, 47a/16, 47b/02, 

50a/08, 50a/16, 69a/07, 69a/16, 

69b/13, 74a/03 

 i.+inden 31a/06, 74a/10 

 i.+ine 8b/08, 22b/15, 23a/19, 24b/02, 

26a/05, 26a/13, 26a/19, 27b/19, 

28a/02, 28a/03, 28a/06, 28a/09, 

28a/11, 29a/12, 30b/13, 30b/17, 

31a/01, 31a/04, 31b/08, 33a/04, 

34a/07, 36a/04, 36a/11, 36a/12, 

37a/02, 38b/16, 38b/18, 39a/12, 

40a/11, 40a/12, 40a/14, 40b/03, 

40b/12, 42b/15, 43a/02, 43a/10, 

43b/10, 44b/06, 44b/08, 44b/09, 

45b/08, 45b/14, 46a/05, 46b/05, 

46b/12, 47a/07, 47a/10, 73b/17, 

73b/19, 74a/03, 75b/01, 77a/05 

 i.+ini 8b/09 

 i.+inüñ 25a/16 

 i.+lerine 73b/15, 74b/06 

içerü: iç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı 

  i. 28b/03, 34b/04, 68b/01, 68b/03, 

74a/05, 77b/02, 77b/04 

 i.+de 31b/07, 33a/08, 33b/04 

 i.+den 28b/10, 28b/12 

 i.+sine 68a/08 
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içün: amacıyla, maksadıyla 

  i. 3a/02, 4b/02, 6a/02, 7b/02, 8a/18, 

8b/09, 8b/15, 8b/16, 12a/08, 

12a/17, 12b/01, 12b/05, 12b/06, 

15a/02, 15b/03, 17b/01, 18a/03, 

20b/05, 21a/08, 21a/10, 21a/15, 

24b/06, 26b/10, 27a/04, 29a/18, 

29b/03, 36b/06, 37a/11, 39b/14, 

42a/05, 42a/11, 43a/19, 43b/01, 

43b/13, 45a/03, 45b/02, 45b/05, 

46b/18, 50b/18, 53a/15, 53b/05, 

56a/04, 58a/01, 58a/03, 60b/09, 

60b/17, 61b/07, 62a/03, 66a/03, 

66a/16, 67b/05, 67b/11, 68a/13, 

71b/09, 73b/05, 74a/12 

 i.+dür 34b/03 

id-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. et-, it- 

  āteş i.-e 24b/06 

 āteş i.-erler 26b/14 

 beyān i.-er 3a/07, 3a/09, 3a/11, 4b/05 

 cemǾiyyet i.-erler 77b/10 

 cezb i.-üp 68b/14 

 đarb i.-ecek 53a/14 

 đarb i.-erler 26b/18 

 đarb i.-üp 66a/14 

 đarb-ı şedįd i.-er 7a/12 

 đarb-ı şedįd i.-üp 23b/09 

 devr i.-erek 62b/18 

 duħūl i.-üp 65b/18 

 düz i.-üp 29b/19 

 elli i.-er 57b/09 

 endāħte i.-ecegi 76a/08 

 endāħte i.-er 76a/16 

 fetĥ i.-eler 20b/08 

 fetĥ i.-üp 21a/02, 21b/07, 56a/10 

 feverān i.-üp 52a/18 

 fişeng i.-esin 50a/18 

 gibi i.-eler 40b/04  

 ġubār i.-er 39a/02 

 ĥāl i.-esin 44a/27 

 ĥāl i.-üp 46a/02 

 ħalŧ i.-eler 43a/17 

 ĥāśıl i.-ecegi 70a/12, 76b/05, 80a/03 

 ĥāśıl i.-er 47a/01, 55b/03, 68b/19, 

69a/04 

 ĥāśıl i.-eridi 69b/06 

 ĥāśıl i.-üp 7b/06 

 ĥāżır i.-eler 47a/04 

 ĥāżır i.-erler 41a/10 

 hażm i.-ecegi 41a/11, 42a/03 

 hażm i.-üp 43b/03 

 helāk i.-ecegi 77b/12 

 ĥıfž i.-er 26b/10, 30a/12 

 ĥıfž i.-esin 44a/29 

 ıŧlāķ i.-erüz 62a/09, 62a/13 

 įcād i.-üp 2a/09 

 icrā i.-ecegi 76a/10, 77a/03, 77a/05 

 icrā i.-emeyüp 69a/19 

 icrā i.-er 68b/16, 69a/02, 69a/13, 

69b/08, 69b/10, 69b/17 

 icrā i.-üp 70a/08, 76b/07, 80b/02 

 iĥāŧa i.-emez 54b/13, 63b/16 

 iĥāŧa i.-en 63b/17 
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 iĥtirāz i.-erler 77b/17 

 iķtiżā i.-ecegün 68a/08 

 iķtiżā i.-en 5a/04, 7b/15 

 iķtižā i.-er 18a/09, 36b/16, 68a/10, 

69a/09, 71b/08 

 iķtižā i.-er ise 26b/17 

 ilmek i.-erek 26b/06 

 ince i.-eler 49b/04 

 iǾtibār i.-en 3a/19 

 iǾtibār i.-üp 3b/11, 62a/10 

 istiǾmāl i.-e 44a/07 

 istiǾmāl i.-er 8b/12 

 istiǾmāl i.-erdi 8b/15 

 istiǾmāl i.-erler 72a/03 

 istiǾmāl i.-esin 44a/30 

 ižhār i.-er 51b/15, 52b/01, 68a/18 

 ķalafāt i.-eler 43b/11 

 ķalafāt i.-erler 32b/14 

 ķalafāt i.-üp 27b/02 

 ķaŧǾ i.-er 60b/14 

 ķaŧǾ i.-üp 63a/13 

 ķıyās i.-erler 77b/19 

 küşād i.-üp 21a/04 

 lāzım i.-igini 68a/09 

 maħlūŧ i.-eler 50a/09, 52b/10 

 maĥv i.-emezler 30b/06 

 maǾlūm i.-eler 55b/16 

 menǾ i.-er 39b/11 

 muĥteriķ i.-eler 46b/05 

 mum i.-üp 44a/29 

 muşammaǾ i.-üp 42a/19 

 mümānaǾat i.-er 69a/10 

 müśādefe i.-enleri 43a/13 

 müşāhede i.-en 58a/11, 58a/16 

 Ǿurūc i.-er 44b/11 

 ölçek i.-üp 6a/09 

 perişān i.-er 68b/05 

 pürtāb i.-en 13b/05 

 rūşen i.-er 27b/12, 39b/09 

 saĥķ i.-eler 46b/07, 50b/15 

 saĥķ i.-esin 44a/04 

 saĥķ i.-üp 43a/16, 43b/08, 44a/02, 

44a/07, 44a/26, 45a/10, 45a/17, 

48b/15, 50a/16, 50a/17, 51a/08, 

51b/14, 52b/09 

 setr i.-en 26b/09 

 setr i.-üp 30b/06 

 şitāb i.-er 70a/03 

 taĥķįķ i.-er 7b/17 

 taĥmįr i.-üp 33a/02, 34a/06, 41b/12 

 taĥśįl-i fenn i.-enlerüñ 2b/14 

 taħśįś i.-üp 65b/15 

 taķsįm i.-en 57a/10 

 taķsįm i.-en 58b/01, 58b/13 

 taǾbįr i.-erler 62a/08 

 taŧbįķ i.-erek 7b/18, 68a/03 

 tebdįl i.-üp 67b/01 

 tecāvüz i.-ince 73b/01 

 tedķįķ i.-erek 71b/03 

 tekmįl i.-er 17a/08 

 temyįz i.-erek 4a/11 

 temyįz i.-erler 8b/08 

 teǿŝįr i.-er 34b/04 

 teǿŝįr i.-üp 30b/02 
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 tertįb i.-erek 40b/11 

 tertįb i.-üp 3b/12, 34b/12 

 tesmiye i.-erüz 62a/15 

 tevaķķuf i.-en 61b/16 

 tevfįr i.-üp 67b/02 

 tevsįǾ i.-üp 68b/18 

 vāsiǾ i.-ilüp 37a/06 

 vażǾ i.-eler 45b/10, 49b/05, 74b/17 

 vażǾ i-er 8b/18 

 vażǾ i.-er iken  26a/18 

 vażǾ i.-erler 12a/14, 28b/07, 34b/18 

 vażǾ i.-üp 23a/07, 23a/11, 27a/12, 

27a/16, 35a/17, 36b/08, 38b/17, 

58a/08, 62b/17, 66a/13 

 vezn i.-erler 8b/10 

 żabŧ i.-üp 67b/04 

 żamm i.-üp 23a/01 

idāre: Ar. çevirme, yönetme; kullanma 

 i. 8a/06 

 i. eyleyeler 55b/07 

 i. olınduķca 60b/13 

 i. olınup 58a/10 

idrāk: Ar. anlayış, anlama 

 i. olınanı 2b/16 

ifāde: Ar. anlatma, anlatış  

  i. 60b/08 

igne:  İki şeyi birbirine tutturmaya yarar 

ince, uzun, ucu sivri, metal araç 

 i. 6a/05, 32b/03 

 i.+yi 6a/15, 8a/11 

 timur i. 8b/06  

iĥāŧa: Ar. bir seyin etrafını çevirme, 

sarma, kusatma 

 i. eyledigi 54b/13, 63b/17, 69a/17 

 i. idemez 54b/13, 63b/16 

 i. iden 63b/17 

 i. itmiş 63a/24 

 i.+sından 62a/05 

ihmāl: Ar. ehemmiyet vermeme, 

savsaklama 

  i. 2a/01 

 i. olınmaya 78a/01 

iħrāc: Ar. dışarı atma; çıkarma 

 i. eyledük 59b/09 

 i. olınsalar 62b/07 

iĥrāķ: Ar. yakma 

 i.+ı 39b/16 

iĥtimāl: Ar. mümkün olma, 

mümkünlük; belki 

  i.+dür 30a/14 

 i.+i 68a/12 

ihtimām: Ar. dikkatle, gayretle çalısma, 

özenle is görme. 

 i. 6b/06, 7b/05, 65b/09, 68b/02 

 i. eyleyeler 46a/16 

 i. itmek 30a/16 

 i. olına 6b/17, 6b/18, 79a/02 

 i. olınduķda 35a/08 

 i. olınup 72a/05 

 i.+ları 3a/18 

 kemāl-i i. 12a/01, 20b/18, 47b/07 

iħtirāǾ: Ar. benzeri görülmemiş bir şey 

icadetme, vücuda getirme 
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 i.+ıyla 3b/03 

 i.+ları 57b/18 

iħtirāǾāt: Ar. ihtira olunan, yoktan 

meydana getirilen şeyler 

 i.+le 2a/11 

 i.+leriyle 4a/09 

iĥtirāz: Ar. sakınma, çekinme, korkma 

  i. iderler 77b/17 

 i. itmek 7b/19 

iħtiyār: Ar. seçme, seçilme; yaşlı 

 i.-ı cüzǿį 1b/09 

 i.-ı cüzǿįsini 1b/10 

ikdār: Ar. kudret verme, 

kudretlendirme, gücünü arttırma 

 i. itmekle 1b/11 

iki: iki (sayı)  

  i. 6b/03, 7b/15, 8a/08, 8b/02, 8b/06, 

8b/16, 8b/18, 23b/02, 24b/09, 

24b/12, 25a/03, 26a/06, 26a/10, 

26a/12, 26b/01, 26b/02, 27a/06, 

29b/11, 29b/13, 30b/13, 34a/19, 

34b/05, 36b/04, 36b/09, 38b/03, 

40a/09, 41a/15, 43a/09, 47a/05, 

51b/11, 52a/18, 52b/14, 52b/15, 

53a/05, 53b/06, 54a/03, 54b/03, 

54b/04, 54b/06, 54b/07, 54b/12, 

54b/15, 55b/10, 55b/15, 56b/13, 

58a/04, 58a/09, 58b/10, 61a/12, 

62a/12, 62a/16, 62b/01, 62b/07, 

63a/12, 63a/13, 63a/15, 63a/25, 

63b/02, 63b/04, 63b/16, 63b/19, 

63b/20, 63b/22, 64a/13, 66a/12, 

68b/06, 69a/12, 70b/03, 70b/10, 

73a/05, 73a/19, 74a/06, 74b/03, 

74b/10, 75a/01, 75a/06, 75b/01, 

76a/01, 76a/06, 76b/03, 77b/15 

 i.+si 63b/03 

 i.+sini 46b/04 

 i.+ye 59b/20 

ikinci: ikinci (sıra sayı sıfatı) 

  i. 55a/17, 57b/03, 77a/06, 77b/03, 

77b/11, 77b/13, 78a/02 

ikişer: ikişer (üleştirme sayı sıfatı)  

  i. 18a/06, 25a/08, 32b/18, 35a/15, 

36a/08, 40a/14, 40b/10, 53a/03 

iķtidār: Ar. güç yetme, yapabilme 

 bezl-i i.+ı 2a/07 

iktifā: Ar. yeter bulma, aza kanaat etme, 

yetinme 

 i. olındı 64a/16 

iktisāb: Ar. kazanma, edinme 

 i.-ı fenn 2b/09 

iķtiżā: Ar. lazım gelem; işe yarama; 

ihtiyaç  

  ĥįn-i i.+da 23b/04, 29a/09, 47a/18, 

73a/01, 76a/02 

 i. eyledigini 71b/04 

 i. eyledükde 4b/05, 29b/08, 34a/16, 

36a/15, 37a/12, 38b/06, 39b/02, 

42a/06, 43a/03 

 i. idecegün 68a/08 

 i. iden 5a/04, 7b/15 

 i. ider 18a/09, 36b/16, 68a/10, 

69a/09, 71b/08 
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 i. ider ise 26b/17 

 i. itdükde 75a/10 

 i.+sına 6a/17, 68b/05, 73a/03, 73a/09 

 maĥal-i i.+ya 43b/05 

ilā-ġayri’n-nihāye: Ar. sonu olmayan 

zamana kadar 

 i. 62b/07 

ile: ile (bağlaç) 

  i. 1b/08, 2a/07, 2a/12, 2b/01, 2b/06, 

2b/16, 4a/05, 4a/10, 4a/17, 4a/19, 

4b/06, 5a/03, 6a/04, 6a/07, 6a/19, 

6b/01, 6b/04, 6b/17, 7a/11, 7a/13, 

7a/15, 7a/17, 7b/03, 7b/05, 7b/17, 

8a/02, 8a/05, 8a/07, 8a/10, 8a/11, 

8b/01, 8b/02, 8b/03, 8b/07, 8b/10, 

8b/11, 8b/13, 8b/15, 12a/02, 

12a/06, 12a/12, 12a/15, 12b/01, 

12b/07, 13a/03, 13a/06, 13b/01, 

13b/03, 13b/04, 13b/08, 13b/09, 

13b/09, 13b/14, 13b/16, 14a/01, 

14b/01, 15a/04, 17a/01, 17a/04, 

17a/05, 18a/02, 18a/04, 18a/04, 

18a/04, 18a/05, 18a/06, 18a/07, 

19b/01, 20b/15, 20b/18, 22b/04, 

22b/07, 22b/14, 23a/01, 23a/06, 

23a/06, 23a/08, 23a/09, 23a/12, 

23a/17, 23b/04, 23b/05, 23b/09, 

23b/12, 23b/14, 24b/02, 24b/11, 

24b/11, 24b/14, 24b/14, 24b/19, 

24b/19, 25a/02, 25a/03, 25a/13, 

26a/02, 26a/03, 26a/08, 26a/09, 

26a/19, 26b/02, 26b/05, 26b/06, 

27a/10, 27a/13, 27a/14, 27a/19, 

27b/01, 27b/02, 27b/13, 28a/06, 

28a/09, 28a/13, 28a/17, 28a/19, 

28b/02, 28b/16, 29a/03, 29a/05, 

29a/06, 29a/09, 29a/11, 29a/12, 

29a/14, 29b/03, 29b/08, 29b/09, 

29b/12, 29b/12, 29b/18, 30a/08, 

30a/09, 30a/19, 30b/04, 30b/17, 

31a/18, 31b/03, 31b/04, 31b/05, 

31b/12, 31b/15, 31b/17, 31b/18, 

31b/19, 32a/07, 32a/08, 32b/03, 

32b/17, 33a/02, 33a/05, 33a/07, 

33a/11, 33a/12, 33a/13, 33a/15, 

33b/01, 33b/02, 33b/10, 34a/03, 

34a/05, 34a/05, 34a/09, 34a/12, 

34a/13, 34a/16, 34a/17, 34b/07, 

34b/10, 34b/16, 34b/17, 35a/01, 

35a/02, 35a/04, 35a/16, 35b/02, 

35b/06, 35b/08, 35b/10, 35b/13, 

35b/15, 36a/02, 36a/05, 36a/13, 

36a/14, 36a/15, 36a/16, 36b/01, 

36b/02, 36b/03, 36b/04, 36b/07, 

36b/10, 36b/11, 36b/19, 37a/12, 

37a/15, 37b/01, 38b/01, 38b/04, 

38b/09, 38b/12, 38b/18, 39a/11, 

39a/11, 39a/17, 39b/02, 39b/03, 

39b/06, 39b/10, 40a/06, 40a/10, 

40a/15, 40b/01, 40b/09, 40b/11, 

40b/16, 40b/17, 41a/04, 41a/04, 

41a/15, 41a/16, 41b/01, 41b/04, 

41b/06, 41b/06, 41b/08, 41b/09, 

42a/06, 42a/07, 42a/11, 42a/13, 
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42a/15, 42a/17, 42b/02, 42b/04, 

42b/06, 43a/03, 43a/04, 43a/04, 

43a/11, 43a/11, 43a/18, 43b/09, 

43b/10, 44a/29, 44b/06, 45a/09, 

45a/13, 45a/16, 45a/17, 45b/08, 

45b/11, 45b/19, 46a/05, 46a/06, 

46a/09, 46a/09, 46a/15, 46b/04, 

46b/08, 46b/09, 46b/13, 46b/15, 

47a/06, 47a/09, 47a/13, 47a/15, 

49b/04, 50a/08, 50a/09, 50b/16, 

50b/17, 52a/13, 52a/15, 52b/02, 

52b/04, 53a/02, 53b/03, 53b/04, 

53b/18, 55b/09, 55b/12, 55b/14, 

55b/17, 56a/02, 56a/02, 56a/09, 

56a/10, 56a/11, 56a/15, 56a/18, 

56b/03, 56b/05, 56b/16, 57a/01, 

57a/03, 57a/04, 57a/10, 57a/10, 

57b/03, 57b/05, 57b/09, 57b/14, 

57b/15, 57b/17, 57b/17, 57b/18, 

58a/11, 58a/15, 58a/16, 58b/01, 

58b/02, 58b/02, 58b/06, 58b/09, 

58b/11, 58b/13, 59b/11, 60b/13, 

61a/03, 61a/04, 61a/07, 61b/15, 

62a/18, 63a/15, 64a/16, 65b/05, 

65b/08, 65b/09, 65b/14, 65b/17, 

66a/11, 66a/13, 66a/16, 66a/19, 

66b/10, 66b/19, 67a/06, 67a/15, 

67a/15, 67a/18, 67b/03, 68b/02, 

68b/11, 70a/03, 71b/06, 73a/08, 

73a/14, 73b/05, 73b/06, 73b/13, 

74a/04, 74a/15, 74a/17, 74b/03, 

74b/08, 74b/12, 74b/17, 75a/04, 

75a/07, 75a/08, 75a/09, 75a/10, 

75a/16, 75a/16, 76a/06, 76a/15, 

77a/03, 77b/13, 79a/07, 79b/01, 

79b/02 

ilerü: herhangi bir şeye göre daha ötede 

olan yer, geri karşıtı, ileri 

  i.+ye 8b/07 

Ǿilm: Ar. bilme, biliş, ilim  

 cemįǾ-i Ǿi.+ini 7b/18 

  Ǿi.-i hendese 2b/10, 3a/13, 3b/02, 

53b/01 

 Ǿi.-i hendeseden 2b/19 

 Ǿi.-i mesāĥa 3a/14, 53b/01, 58a/01 

ilmek: çözülmesi kolay düğüm, ilmik 

 i. 26b/06 

iltibās: Ar. benzerlik   

 i.+ı 54a/01 

iǾmāl: Ar. yapma, yapılma 

 i. 68a/18 

 i.+i 2a/06 

imtizāc: Ar. kaynaşma; uyuşma 

 i. eyledükde 27b/18, 32b/05, 32b/06 

in-: yüksekten veya yukarıdan aşağıya 

doğru gelmek, inmek 

  i.-digi 26a/12, 27b/05, 30b/03, 

34a/17, 39b/07 

 i.-dükde 33b/04 

 i.-er 13a/04, 17a/02 

 i.-erken 27b/04 

 i.-ince 13a/05, 17a/03 

 i.-mege 30b/01 

 i.-mekle 7a/11 
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ince: kendi cinsinden olanlara göre, dar 

ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı 

 i. 24a/19, 26a/07, 26b/06, 28b/09, 

29a/11, 31b/11, 32b/10, 33a/09, 

33a/14, 34a/11, 35b/08, 37a/12, 

38b/04, 39a/02, 39a/19, 40b/08, 

41a/10, 42a/19, 44a/02, 46b/08, 

48b/15, 49b/04, 50a/07 

 i.+si 46a/14, 46a/14, 46a/15 

Ǿind: Ar. yan, yanında, taraf  

 Ǿi.+inde 63a/17 

indir-: indirmek  

  i.-eler 25a/01, 25a/06, 26b/03, 

38b/05 

 i.-üp 27b/18, 31a/11, 41a/07, 46b/07 

indiril-: indirilmek 

 i.-dükde 37a/16 

inhifāz: Ar. çökkünlük; alçaklanma 

 i. ķılınur 18a/02 

inĥirāf: Ar. dönme, değişme, sapma 

  i. 79a/07 

inķıŧāǾ: Ar. kesilme, bitme 

 i.+ı 60b/16 

in-şāǿallāhu teǾālā: Ar. Allah isterse 

“yüksek olsun” 

  i. 4b/03 

intiħāb: Ar. seçme, seçilme 

 i. olınan 48b/15 

 i. olınmışdur 68b/10 

ip: ip 

 i. 30b/17 

 i. baġı 32b/12 

 i.+den 32b/13 

 i.+lerine 29a/07 

iplik(g): iplik 

 i. 32b/03 

 i.+i 40b/01 

 i.+i penbe 44a/21, 44a/23, 44a/26 

 i.+inden 34b/14, 38b/03 

 penbe i.+ini 44a/05 

 penbe i.+lerini 41b/13 

ir-: ermek, anlamak, erişmek 

  i.-er 68b/13, 74a/09 

 i.-meye 47b/07 

irāde: Ar. emir, buyruk 

 i.-yi ķādir-i muŧlaķa 1b/12 

irān: İran 

 i. 22b/06 

irfān: Ar. bilme, anlama 

 erbāb-ı i.+a 1b/04 

iri: iri, büyük 

 i. 74a/02 

irtifāǾ: Ar. yükselme, yükseklik 

 derece-i i. 6b/18 

 derece-i i.+ları12a/04 

 i. 12a/05, 18a/02 

 ķavsü’l-i. 12a/03 

Ǿįsā: Hz. İsa 

 mįlād-ı Ǿį.+nuñ 3b/01, 3b/11 

iśābet: Ar. rast gelme, yerini bulma 

 i. 14a/01 

 i. eylemişdür 7b/02 

 i. itmesine 7a/15 
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ise: olunca, olursa, olsa da, -ince, -diği 

için, -diği vakit 

 alçaķ i. 12b/06 

 āteşlü i. 24b/07 

 atılacaķ i. 8a/18 

 baǾįd i. 4b/10, 4b/17, 6a/10, 6a/13 

 bulınur i. 6b/12 

 bulur i. 6b/08, 6b/10 

 cedvelinde i. 21b/05 

 çıķmaz i. 24b/09 

 degül i. 48b/18 

 derece i. 56a/07, 61a/09, 66a/04 

 derecede i. 61a/13 

 diler i. 13b/18, 13b/18 

 döker i.+n 49a/03 

 gelmiş i. 39b/09 

 gelür i. 20b/10, 20b/13, 49b/04, 

49b/05, 56b/01, 58b/03, 61a/07, 

67b/07 

 gider i. 7a/07, 13b/09, 65b/04 

 her ne i. 57b/11 

 ider i. 26b/17 

 ķalur i. 47b/02 

 ķarįb i. 4b/15 

 keŝįr i. 57b/05 

 keskin i. 49a/01 

 memlū i. 8a/16 

 miķdārı i. 76a/05 

 muĥtāç i. 73b/14 

 nem-nāk i. 74a/11 

 olınacaķ i. 39a/02 

 olınur i. 25a/11, 35b/04, 43b/11, 

43b/12, 50a/15, 67a/08 

 olur i. 6a/08, 21a/06, 21a/15, 55b/19, 

63b/20, 63b/22, 65b/05, 77b/14 

 śıvaşır i. 44a/09 

 śıvaşmaz i. 44a/10 

 ŧamlar i. 23a/03 

 ŧoñar i. 46a/04 

 var i. 27b/13, 36b/06, 46b/19, 

55b/10, 58a/12, 69a/01 

 vasaŧ i. 4b/14, 6a/15 

 yaķın i. 6a/16 

 yanar i. 22b/19 

 yapılur i. 49a/07 

 yoķ i. 47a/01 

 źirāǾ i. 56a/02, 56a/11, 58b/01, 

70a/12, 71b/03 

 źiyāde i. 77b/13 

isfįdāc: Ar. boyacılıkta kullanılan beyaz 

madeni bir madde 

 i. 49b/08, 49b/09, 49b/11, 50b/02, 

50b/03, 50b/04, 50b/05, 50b/06, 

50b/11, 52a/09 

iskenderiyye: İskenderiye; Mısır’ın 

Akdeniz’e kıyısı olan ikinci 

büyük şehri 

 i. 2a/09 

islām aġa: Kandiye Kalesi fethinde 

görev yapmış olan Osmanlı’da 

Humbaracı Ocağı komutanı 

 i. 4a/03 

islāmiyye: İslamiyet’e ait, İslamla ilgili 
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 memālik-i i.+de 4a/07, 44a/11 

 ser-ĥadd-i i.+lerde 26b/19, 39b/04 

 ser-ĥadd-i i. 27b/14 

 źirāǾ-yı i. 71a/02 

iste-: istemek 

 i.-r 6b/15, 79a/08 

istiǾdād: Ar. kabiliyet, yetenek, 

anlayışlılık  

  erbāb-ı i.+dan 7b/15 

istif: Rum. eşya veya başka nesnelerin 

düzgün bir biçimde üst üste 

konulmasıyla oluşan yığın 

 i. olup 18a/07 

 i. olınup 36b/12 

istifāde: Ar. faydalanma, fayda bulma 

 i. 2b/17 

istiħrāc: Ar. çıkarma, çıkarılma 

 i. 20b/15 

 i. eyleyeler 56a/09, 56a/16, 58b/12 

 i. olına 67b/05 

 i. olınduķda 58b/10 

 i. olınmış 9a/04, 9a/05 

 i. olınup 66a/02 

 i. olınur 10b/02, 57b/15, 65b/13, 

67a/08 

 i.+ı 57b/06 

 i.+ına 65b/08 

istiķāmet: Ar. doğru hareket; bir seyin 

bir tarafa doğrulması 

 i. 55b/02, 62b/02, 62b/07, 79a/06 

 eczā-yı i. 62a/16 

istiǾmāl: Ar. kullanma 

  i. 3b/14, 4a/08, 26b/11, 51a/08, 

61b/08, 71b/12 

 i. eyledigi 24a/17 

 i. ide 44a/07 

 i. ider 8b/12 

 i. iderdi 8b/15 

 i. iderler 72a/03 

 i. idesin 44a/30 

 i. olına 29a/09 

 i. olınacaķ 61b/15 

 i. olınan 8b/04, 8b/09, 44a/11, 5b/12 

 i. olınandur 22b/05 

 i. olınur 8b/17, 12b/06, 18a/03, 

18a/08, 36b/15, 52b/04 

 i.+e 45b/05 

 i.+inde 12a/10 

 i.+inüñ 2a/14, 23b/16, 60b/05 

istiǾmālāt: Ar. kullanmalar, kullanışlar 

 i.+ı 3a/01, 3a/14, 4b/03, 53b/02, 

61b/16 

 i.+ını 3a/09 

istimrār: Ar. bir düziye devam etme, 

sürme 

 ebediyyü’l-i. 3b/19 

istişkāl: Ar. şekillenmek 

 i. olınup 60b/04 

iş: bir sonuç elde etmek, herhangi bir 

şey ortaya koymak için güç 

harcayarak yapılan etkinlik, 

çalışma 

  i. görmek 34b/06 

 i.+e yaramaz 47b/03 
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 i.+e yaraya 68a/11 

işāret: Ar. bir şeyi gösterme, nişan, iz 

 i. eyleyeler 21a/07 

 i. olına 22a/02 

 i. olınan 73a/18, 74b/02, 79a/18, 

79a/20 

 i. olınmışdur 21a/20, 21a/21 

 ve i.+i 73b/04 

işbu: bu, işte bu 

  i. 3a/05, 6a/04, 7b/04, 8b/13, 12a/01, 

12a/05, 13b/12, 16b/02, 17a/08, 

18a/08, 21a/20, 21b/05, 22b/03, 

26a/17, 26a/19, 26b/11, 27a/05, 

27b/15, 27b/17, 27b/19, 28a/17, 

28b/14, 28b/17, 29b/07, 30a/13, 

30a/14, 30a/16, 30b/05, 30b/18, 

31a/01, 31a/08, 32a/02, 32b/09, 

33b/02, 33b/09, 36a/07, 36b/15, 

37a/01, 38b/11, 39a/03, 39b/04, 

40b/06, 40b/15, 41a/06, 42a/01, 

42a/08, 42b/04, 42b/09, 42b/13, 

43a/01, 44a/02, 45a/03, 46a/05, 

49a/04, 49a/06, 49b/01, 51a/01, 

51b/11, 52a/11, 52b/02, 52b/09, 

52b/14, 53b/09, 55b/01, 57b/12, 

58a/03, 60b/06, 61a/03, 61b/05, 

61b/15, 63b/19, 64a/14, 64a/15, 

65b/11, 65b/12, 66a/19, 66b/04, 

66b/06, 66b/08, 67a/08, 67a/15, 

68a/03, 68a/12, 69a/14, 69b/09, 

69b/17, 71b/05, 71b/09, 72a/01, 

73b/03, 73b/10, 76a/01, 76b/03, 

77a/01, 77b/04, 78a/02, 79a/17, 

80a/01 

it-: yapmak, etmek, eylemek, etmek 

yardımcı fiili krş. et-, id-  

  āteş i.-digi 24b/17 

 āteş i.-mek 43b/13 

 cemǾiyyet i.-dükleri 77b/08 

 çuķur i.-meyeler 30a/01 

 duħūl i.-mekle 67b/04 

 ħalķ i.-mek 1b/11 

 ĥāśıl i.-mek 69a/08 

 ĥāśıl i.-mekle 7b/07 

 heves i.-meyeler 6a/03 

 i.-mege 39a/03 

 i.-meyecegi 72a/04 

 iĥāŧa i.-miş ola 63a/24 

 ihtimām i.-mek 30a/16 

 iĥtirāz i.-mek 7b/19 

 ikdār i.-mekle 1b/11 

 iķtiżā i.-dükde 75a/10 

 iśābet i.-mesine 7a/15 

 ķal i.-mek 45b/14 

 ķaŧǾ i.-mek 61b/07 

 pāre i.-mişdür 63a/14 

 rabŧ i.-mege 42b/02 

 rabŧ i.-mişlerdür 4b/02 

 resm i.-mek 20b/16 

 saĥķ i.-mek 53a/15 

 śarf i.-mege 1b/10 

 taķarrüb i.-mekden 77b/17 

 tanžįm i.-mişler 63a/22 

 taǾlįm i.-mesiyle 2a/10 
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 taŧbįķ i.-mek 7b/14 

 tecāvüz i.-dükce 4a/16 

 tecāvüz i.-meyüp 62a/07 

 temyįz i.-mek 8b/09 

 teǿkįd i.-mişlerdür 74a/10 

 teǿŝįr i.-meye 73b/17 

 terettüb i.-mesün 74a/12 

 tertįb i.-mişlerdür 3b/16 

 teveccüh i.-dirüp 35b/09 

 teveccüh i.-miş 8a/07 

 vażǾ i.-mek 73b/05 

italya: İtalya 

 i. 3a/19 

itdir-: ettirmek, yaptırmak 

  ĥāśıl i.-eler 23a/04 

 teveccüh i.-üp 35a/03 

itdiril-: ettirilmek, yaptırılmak 

 ĥareket i.-üp 60b/17 

iǾtibār: Ar. saygı gösterme; ehemmiyet 

gösterm; değer 

 derecātına i. ile 57b/17 

 i. buyurılup 4a/01 

 i. iden 3a/19 

 i. idüp 3b/11, 62a/10 

 i.+iyle 69b/06 

 i. olına 56b/05, 56b/09, 57b/12, 

58a/07 

 i. olınan 55b/05 

 i. olınup 4a/08 

 i. olınur 62a/07, 70b/15 

ittiśāl: Ar. bitişme, kavuşma 

 maĥall-i i.+inüñ 73b/17 

 i.+inde olan 9a/07 

iǾvicāc: Ar. eğri büğrü olma, eğrilme 

 i. 62b/04 

iz: iz, işaret, nişan 

 i. 50a/12 

ižhār: Ar. gösterme, meydana çıkarma 

 i. ider 51b/15, 52b/01, 68a/18 

 

J 

 

jive: Far. cıva 

 j. 48a/10, 48a/11, 48a/12, 48a/13 

 

K 

 

ķab: kap; içi gaz, sıvı veya katı herhangi 

bir maddeyi alabilen oyuk nesne 

 ķ. 46a/05 

 ķ.+ını 44b/04 

ķabuķ(ġ): kabuk; bir şeyin üstünü 

kaplayan ve onu dış etkilere karşı 

koruyan, kendiliğinden oluşmuş 

sertçe bölüm 

 ķ.+ı 45b/04 

 ķ.+ları 45a/02, 45b/01 

ķabża: Ar. tutacak, tutamak yeri, sap 

 ķ.-i ķazma 25a/02 

ķaç: herhangi bir şeyin niceliğini 

sormak için kullanılan soru sıfatı 

  ķ. 20b/02, 20b/10, 35b/04, 55b/10, 

56a/02, 56a/07, 56a/11, 58a/12, 

58b/01, 61a/07, 61a/09, 65b/05, 
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66a/04, 68a/04, 68a/07, 70a/12, 

71b/03, 76a/05 

ķaçıncı: kaç soru sıfatının sıra biçimi  

 ķ.+ıncı 61a/12 

ķadar: Ar. kadar, değin krş. degin 

 ķ. 6a/08, 7a/07, 7a/08, 8b/06, 13b/08, 

13b/09, 13b/10, 20b/11, 20b/19, 

23b/05, 26a/05, 27a/18, 27b/05, 

28a/02, 28b/06, 28b/08, 29a/04, 

30b/13, 30b/15, 31b/13, 32b/18, 

33a/04, 36a/01, 36a/11, 38b/03, 

39a/05, 40b/08, 41a/12, 42a/04, 

42a/12, 46b/10, 49a/09, 50a/09, 

51a/02, 57b/13, 65b/04, 69b/02, 

73a/13, 73b/19 

 ķ.+dur 70a/16 

 ķ.+ı 26a/09 

 ķ.+ını 31a/13 

ķader: Ar. ilahi takdir 

 ķ.+i’l-vüsǾ 2a/02 

 ķ.+i’t-ŧāķa 2b/16 

ķadįm: Ar. eski   

 eyyām-ı ķ.+den 7a/19 

 ķ.+den 22b/05 

 resm-i ķ. 5a/03, 20b/02, 5b/12 

ķādir: Ar. kudretli, kadir, her şeye gücü 

yeter 

  ķ. olan 65b/08 

 ķ. olmazlar 40a/01 

ķādir-i muŧlaķ: Ar. Allah; mutlak güç 

sahibi 

 irāde-i ķ.+a 1b/12 

ķafes: Ar. kafes; kafes biçiminde olan, 

çubuk çubuk 

 ķ. 27a/07, 27b/08, 29a/01, 29a/10 

 ķ.+e 28a/08 

 ķ.+üñ 27a/05, 27a/16, 28a/07, 

28a/11, 28b/09, 28b/14, 29a/14 

 tamām-ı ķ. 28b/18 

kāfūr: Ar. Uzak Doğu'da yetişir bir çeşit 

taflandan elde edilen ve 

hekimlikte kullanılan, beyaz ve 

yarı saydam, kolaylıkla 

parçalanan, itin kuvvetli bir 

madde 

 k. 22a/08, 22a/14, 22a/18, 22b/02, 

38b/15, 39a/02, 39a/07, 43b/08, 

50a/05, 50a/06 

 k. olan 39a/05 

 k.+sız 39a/04 

 k.+uñ 38b/17, 39a/03 

 k.+i 38b/16, 39a/01 

kāġıd: Far. kâğıt 

  k. 25b/02, 25b/03, 26a/02, 52a/13, 

52a/14, 52b/01, 52b/04 

 k.+a 44a/09, 44a/09 

 k.+dan 26a/07, 53a/01, 53a/02 

 k.+ın 50b/16, 52a/12 

 k.+lar 31b/15 

 k.+uñ 21a/20, 26a/13 

ķahr: Ar. zorlama; helak etme 

 ķ. 2a/07 

ķāǾide: Ar. esas, temel; kural 
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  ķ. 6a/04, 18a/08, 30a/19, 36a/01, 

36b/02, 36b/14, 38b/01, 45b/15, 

46a/05, 52b/11, 55b/12, 57b/15, 

58a/07 

 ķ.+den 6a/02 

 ķ.+si 18a/04, 23b/16, 35b/15, 36b/19, 

38b/08, 40a/08, 41a/05, 41b/14, 

42b/11, 43b/01, 43b/15, 47b/11, 

50a/15, 50a/19, 51a/11, 51b/16, 

52b/06, 55a/14, 59b/01, 66a/03 

 ķ.+ye 7b/05, 7b/18, 7b/18 

 ķ.-yi dįger 67b/09 

ķāǿim(e): Ar. dik; ayakta 

 ķ. 54b/09, 54b/11, 54b/12, 54b/15, 

55a/05, 55a/06, 63b/06, 63b/15, 

63b/15, 63b/20, 64a/07, 64a/08, 

64a/11, 64a/12 

 ķ.+ü’z-zaviye 54b/16, 55a/09, 

55b/17, 57b/14, 63b/21, 64a/03, 

73a/10, 73b/13 

 ķ.+ye 54b/15, 63b/19 

 ķ.-i evvel 59b/02, 59b/13, 59b/18 

 ķ.-i evveli 59b/15, 59b/19 

 ķ.-i sani 59b/03, 59b/14, 59b/18 

 ķ.-i saniye 59b/15, 59b/19 

 zāviye-i ķ. 63b/07, 63b/09 

kāǿināt: Ar. dünya; yaratıklar  

 eczā-yı k. 1b/05 

ķaķ-: kakmak, çatmak, vurmak, itmek 

  ķ.-alar 23b/09, 29a/06 

 ķ.-up 34b/11, 52a/16 

ķaķıl-: kakılmak; kakma işi yapılmak 

 ķ.-a 31b/17 

 ķ.-acaķ 29b/06 

 ķ.-duķda 23b/05 

ķal: bir alaşımdaki madenlerin erime 

derecesi farkından yararlanarak 

bunları birbirinden ayırma işlemi 

 ķ. itmek 45b/14 

 ķ. olmış 45b/01 

 ķ. olur 46a/06 

ķal-: kalmak, olduğu yeri ve durumu 

korumak, olmak, herhangi bir 

durumda bulunmak  

 ĥācet ķ.-maz idi 61b/08 

 ķ.+ını 26a/11 

  ķ.-a 18a/06, 24b/17, 34b/19, 35a/15, 

46b/11 

 ķ.-an 8b/08, 24b/05, 26b/04, 27b/01, 

29a/02, 30a/02, 31a/19, 31b/09, 

33a/11, 33a/14, 34a/11, 34a/12, 

34b/19, 35b/01, 36b/09, 37a/13, 

39a/19, 41b/02, 42a/10, 74a/03, 

74a/16, 74b/13 

 ķ.-dı 1b/12, 7b/05, 65b/05, 69b/04 

 ķ.-duķda 23b/10 

 ķ.-madıġı 47a/05 

 ķ.-madıġını 46b/18 

 ķ.-maķ 31b/07, 33a/08 

 ķ.-malıdur 23b/10 

 ķ.-maya 33a/07, 35b/08 

 ķ.-mayup 46b/17 

 ķ.-maz 26b/16, 68a/17 

 ķ.-up 31a/07, 32b/17, 34a/01 
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 ķ.-ur 7a/05, 7a/06, 13b/06, 13b/07, 

13b/08, 17a/06, 17a/06, 17a/07, 

26a/07, 31a/08, 32b/17, 74a/05 

 ķ.-ur ise 47b/02 

ķalǾa: Ar. kale, hisar 

  ķ. 3b/06, 8a/15, 40a/02, 68a/04, 

68a/13, 68a/18, 68b/03, 72a/03, 

73a/07, 75b/01, 76b/08, 76b/13, 

78b/01, 78b/07 

 ķ.+lardan 39b/15 

 ķ.+nuñ 39b/10 

 ķ.+ya 39b/17 

 ķ.+yı 3b/04, 3b/14 

 ķ.-yı meźkūre 3b/05 

ķalafāt: Ar. gemi ziftleme usul ve sanatı 

 ķ. 31b/18 

 ķ. eyleyeler 29a/07, 31a/02, 31a/04, 

31b/10, 32b/09, 36a/14, 38b/11, 

41b/07, 42a/16 

 ķ. ideler 32b/14, 43b/11 

 ķ. idüp 27b/02 

 ķ. olına 40b/17 

 ķ. olınan 31a/16, 33b/10 

 ķ. olınup 33a/11, 33a/15, 34a/14 

 ķ. olmayan 31b/06 

 ķ.+sız 31b/09, 33a/11, 34a/10, 

34a/11, 39a/18, 39b/01 

 ķ.+uñ 31a/07 

ķalafātlan-: kalafatlanmak 

 ķ.-up 34a/12 

ķalbur: Ar. tahıl ve başka iri taneli 

maddeleri elemek için kullanılan 

büyük delikli veya seyrek telli 

elek 

 ķ.+dan 46a/13, 46a/15 

ķaldır-: kaldırmak, bulunduğu yerden 

almak 

 ķ.-up 23a/14, 25a/06, 55b/12 

ķaldırıl-: kaldırılmak 

 ķ.-up 37b/02 

ķalem: Ar. kalem 

 ķ. 26a/07, 41a/13 

 ķ.+ler 41a/10 

 ķ. 51a/07 

ķalıb: Ar. her hangi bir şeye muayyen 

bir şekil vermek için kullanılan ve 

o biçimi taşıyan vasıta, kalıp 

 ķ. 32b/16, 50b/17 

 ķ.+ı 31b/05, 38b/11, 49a/05, 49a/07, 

51a/02, 51a/05, 52a/11, 52b/10, 

52b/14 

 ķ.+uñ 31a/16, 31b/03, 31b/06, 

31b/16, 31b/17, 31b/18, 33a/08, 

34a/07, 34a/10, 39a/16, 39a/18, 

49a/07 

ķalın: cisimlerde uzunluk ve genişlik 

dışında üçüncü boyutu çok olan 

(cisim), ince karşıtı krş. ķalıñ 

 ķ. 29b/01, 32a/02, 39b/01, 42a/13, 

43a/02 

 ķ.+ca 23a/16, 27a/18, 33a/19, 

34a/16, 34b/08, 36a/09, 36a/15, 

37a/03, 39b/03, 40b/10, 40b/14, 
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41b/05, 42a/14, 43a/04, 43a/09, 

49b/05, 53b/06 

 ķ.+ı 31b/07 

ķalınlıġ: kalınlık 

 ķ.+ı 8a/13, 8b/06, 30b/16, 32b/03, 

62b/10, 68a/05, 74b/07 

 ķ.+ıdur 49a/07 

 ķ.+ına 74a/15 

 ķ.+ınuñ 73a/11 

 ķ.+undan 68a/08 

ķalıñ: cisimlerde uzunluk ve genişlik 

dışında üçüncü boyutu çok olan 

(cisim), ince karşıtı krş. ķalın 

 ķ. 27a/09, 28a/07, 28b/11, 29a/13, 

29b/09, 32a/08, 33a/08, 35a/14, 

36a/12, 51a/02, 52a/12, 52b/14, 

73b/02, 74a/14, 79b/01 

ķalķ-: kalkmak 

 ķ.-duķca 4a/12, 4a/15 

 ķ.-mamış 13b/03, 17a/04 

 ķ.-mazdur 12a/05 

 ķ.-mış 4a/14, 6b/19, 7a/04 

 ķ.-up 62b/15 

ķalyon: İt. yelkenle ve kürekle yol alan 

savaş gemilerinin en büyüğü 

  ķ.+larına 43a/12 

 ķ.+larında 43a/12 

ķamış: buğdaygillerden, sulak, nemli 

yerlerde yetişen, boğumlu, sert 

gövdesi olan bitkiler  

 ķ. 42b/01 

 ķ.+dan 42b/02 

kāmil: Ar. tam, bütün, olgun, alim, 

bilgili  

 dāǿire-i k.+e 53b/07 

 dāǿire-i k.+ede 69b/18 

ķandįl: Ar. kandil 

 ķ.+ler 50a/11 

 ķ.+lerüñ 49b/06 

 ķ-i mār 50a/10 

 terkįb-i vezn-i ķ. 49b/07, 49b/08, 

49b/09, 49b/10, 49b/11 

 vezn-i ķ.-i altun 49b/19  

 vezn-i ķ.-i baĥr-i nāzik 50a/01 

 vezn-i ķ.-i lisān 50a/05, 50a/06 

 vezn-i ķ.-i mār 49b/14, 49b/15 

 vezn-i ķ.-i Ǿacemüñ 49b/12 

 vezn-i ķ.-i ruġān 49b/18 

 vezn-i ķ.-i ŧāvus 49b/17 

 vezn-i ķ.-i yılduz 49b/16 

 vezn-i ķ.-i zercek 50a/03, 50a/04 

 vezn-i ķ.-i zercek-i Ǿarab 50a/02 

 vezn-i ķ.-i zincir 49b/13 

ķandiye ķalǾası: Kandiye Kalesi, Girit’te 

(Yunanistan) bir Kandiye şehrinin 

kalesi 

  ķ.+nuñ 4a/02 

ķanġı: hangi 

  k. 6b/08, 20b/13, 39a/02, 69a/01 

 k.+sı 55b/19 

ķanŧār: Ar. kantar 

  ķ. 12a/07, 12a/19, 71a/02, 71b/06, 

71b/10, 79b/02, 79b/03 

 ķ. terāzü 11b/02 
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 ķ.+ı 79b/03 

ķapa-: kapamak 

 ķ.-yalar 26a/06, 47a/19 

ķapad-: kapatmak 

 ķ.-ır 6b/11 

ķapaķ(ġ): kapak 

 k. 36a/10, 36a/13 

 ķ.+ıla 44b/06 

 ķ.+ını 45b/12 

ķapalu: kapalı, açık olmayan 

 ķ. 47a/17, 47b/06 

ķapan-: kapanmak 

 ķ.-a 45b/08, 74a/04 

 ķ.-duķda 73b/09 

 ķ.-up 74a/18, 74b/03 

ķapu: bir yere girip çıkarken geçilen ve 

açılıp kapanma düzeni olan duvar 

veya bölme açıklığı, bu açıklıktaki 

açılıp kapanan kanat 

  ķ. 73a/04, 73a/14 

 ķ.+sı 75a/08, 75b/04, 76b/12, 78b/06, 

78b/13 

 ķ.+sına 74a/18, 74a/19 

 ķ.+sından 73a/07, 73b/04, 73b/14, 

74a/01 

 ķ.+sınuñ 73a/04 

ķara: siyah; beyaz karşıtı 

 ķ. 50b/10, 50b/12, 73b/02 

 ķ. ot 48a/16, 48a/17, 48a/18, 48a/19, 

48b/10, 48b/11, 48b/12, 48b/13, 

52b/15, 53a/03, 53a/11 

 terkįb-i ķ. ot 52b/12 

 vezn-i ķ. fetil 43b/16, 43b/17, 

43b/18, 43b/19, 44a/01 

ķaranluġ: karanlık 

 ķ.+ında 27b/10, 43b/01 

ķarañluġ: karanlık 

 ķ.+ında 39b/05 

kār: Far. iş, güç; kazanç 

 k. 72a/04 

kār-gāh: Far. iş yeri; fabrika 

 k.-ı devlet 2a/03 

kār-gįr: Far. taştan veya tuğladan 

yapılmış bina 

 k. 7a/12 

ķarı-: yoklamak 

 ķ.-yup 8b/08 

ķarış: karış; parmaklar birbirinden uzak 

duracak biçimde gergin duran 

elde, başparmak ile serçe 

parmağın uçları arasındaki açıklık 

 k. 8b/06, 26b/02, 34b/16 

ķarış-: karışmak 

 ķ.-duķda 26b/08 

 ķ.-maya 6a/07 

ķarışdır-: karıştırmak 

 ķ.-a 31a/11, 42a/02, 42b/14, 43b/03 

 ķ.-alar 22b/16, 24b/03, 28a/01, 

38b/16, 38b/17, 41a/09, 45b/18, 

46a/12, 46b/04 

 ķ.-up 32b/07, 41a/08 

ķarışdırıl-: karıştırılmak 

 ķ.-up 39a/07 

ķarįb: Ar. yakın, yakın olan 
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  ķ. 4a/02, 12a/16, 29a/05 

 ķ. ise 4b/15 

 menzil-i ķ. 5a/06, 5a/09, 5a/12, 

5b/03, 5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11 

ķarşu: bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, 

esas tutulan yüzünün ilerisi; 

karşıt, zıt; karşılık olma 

 ķ.+da 55a/13, 58a/04, 58a/06, 58b/14 

 ķ.+ki 21a/05 

 ķ.+sında 21a/13, 54b/18, 64a/01 

 ķ.+sından 47a/14 

kār-zār: Far. cenk, savaş 

 k.+a 2a/12 

kāse: Far. çiniden, fağfurdan, billurdan, 

porselenden, madenden veya 

topraktan yapılmış çanak 

 k. 22b/07, 22b/09, 22b/09, 22b/09, 

22b/09, 22b/09, 22b/11, 22b/11, 

22b/11, 22b/11, 22b/11, 24a/03, 

24a/03, 24a/03, 24a/03, 24a/05, 

24a/05, 24a/05, 24a/05, 24a/05, 

24a/07, 24a/07, 24a/07, 24a/07, 

24a/07, 24a/09, 24a/09, 24a/09, 

24a/09, 24a/09, 24a/17, 24b/09, 

24b/10, 38b/18 

ķaśūr: Ar. kasır, köşk 

  ķ. 75a/06 

ķaşıķ: kaşık 

 ķ. 23a/06, 23a/09, 23a/10, 23a/15, 

44a/29, 45b/19 

ķat: bir yüzey üzerine az veya çok kalın 

bir biçimde, düzgün olarak 

yayılmış bulunan şey; üst üste 

konulmuş şeylerden her biri, 

tabaka 

 ķ. 23b/08, 26a/02, 26a/07, 26b/02, 

28b/07, 28b/07, 30b/13, 34a/08, 

34a/08, 36a/04, 38b/03, 38b/09, 

40b/09, 40b/09, 42a/14, 43a/08, 

43a/09, 45b/18, 52a/13, 53a/02, 

53a/03, 53a/04, 69a/12 

ķaŧǾ: Ar. kesme, biçme 

 ķ. 60b/16,  

 ķ. eyledi 59b/12 

 ķ. eyledükde 8a/07, 61a/10, 61a/11 

 ķ. eylemesi 61b/04 

 ķ. ider 60b/14 

 ķ. idüp 63a/13 

 ķ. itmek 61b/07 

ķat-: katmak 

 ķ.-asın 44a/27 

 ķ.-up 44a/27, 44a/28 

ķaŧǾā: Ar. hiçbir vakit, asla 

 ķ. 30a/06, 45b/12, 46b/17, 47a/16, 

47b/06, 47b/07, 62a/10, 68b/02 

ķatı: sert, pek haşin  

 ķ. 77b/05, 77b/11 

ķaŧǾį: Ar. tereddüde mahal bırakmayan, 

kesin 

 derece-i ķ. 12a/08 

ķaŧrān: Ar. katran 

 ķ. 38b/13, 40b/02 

ķavāǾid: Ar. kaideler, usuller 
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 ķ. 4b/03, 4b/09, 58b/09, 67a/08, 

67a/16, 68a/14, 77a/02 

 ķ.+e 7b/14, 68a/19 

 ķ.+i 2b/19, 3a/10, 44a/20, 68b/09, 

76a/01, 76b/03 

 ķ.+üñ 29b/16 

 ķ.-i esheli 60b/05 

 k.-i hendese 2b/06, 3a/08 

 ķ.-i hendeseye 3a/03, 4a/10, 65b/09, 

68a/03 

 ķ.-i lāzımesine 68b/02 

 ķ.-i lāzımesiyle 65b/11 

ķavāǾidāt: Ar. kaideler, usuller 

 ķ. 2b/15, 7b/04 

 ķ.+dan 68a/12 

 ķ.+ını 3a/07, 4b/04 

 ķ.-ı rabŧıyyesiyle 68a/10 

ķavaķ: kavak 

 ķ. aġacı 45a/13, 45a/16 

 ķ. aġacınuñ 45a/04 

 ķ. ġubārı 45a/11, 45a/15 

ķavį: Ar. kuvvetli, güçlü 

 ħāk-i ķ. 69a/17 

 ķ. 69b/07 

 sedd-i ķ. 69a/09, 69a/18, 69b/14 

ķavįce: Ar.+T. kuvvetlice 

 ķ. 40b/11, 47a/06 

kavsele: Far. gosâle; işlenmiş büyükbaş 

hayvan derisi, kösele 

 k. 22b/16, 24b/04, 24b/14, 25a/15, 

26a/15, 74a/18 

 k.+nüñ 24b/15, 24b/16, 24b/17, 

24b/19, 26a/01 

ķav(i)s: Ar. yay 

 ķ. 20b/07, 56a/06, 56b/12, 57a/01 

 ķ.+inüñ 53b/10 

 ķ.+le 25a/11 

 ķ.+ü’l-irtifāǾdur 12a/03 

 ķ.+üñ 60b/13, 61b/02 

 ķ.-i medār 60b/19, 61a/08, 61b/01, 

61b/03 

 ķ.-i medārdan 61a/10 

 ķ.-i medāruñ 61a/01, 61a/16 

 ķ.-i menşeǿ 60b/11 

 ķ.-i menşeǿden 61a/09, 61a/18 

 ķ.-i meźkūre 60b/11 

 ķ.-i meźkūruñ 60b/12 

 nıśf-ı ķ. 54a/08, 56a/07, 56a/14, 

56b/14, 56b/17, 60b/10, 60b/18, 

63a/16 

 nıśf-ı ķ.+leri 61b/06 

 nıśf-ı ķ.+üñ 56a/05, 56b/12 

ķavsli: Ar.+T. yaylı krş. kavslü 

 ķ. 9a/01, 15a/06 

ķavslü: Ar.+T. yaylı krş. kavsli 

 ķ. 9a/04 

ķayıķ: kürek veya yelkenle yürütülen 

ufak tekne 

 ķ. çivisi 26b/01 

ķayna-: kaynamak 

 ķ.-r iken 45b/15, 45b/19, 46a/02 

ķaynad-: kaynatmak krş. kaynat- 

 ķ.-up 45a/06, 45a/09, 45a/13, 45a/16 
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ķaynat-: kaynatmak krş. kaynad- 

 ķ.-up 52a/14 

ķazġan: kazan, derin kap 

 ķ. 23a/18, 26b/07, 27b/16, 28a/02, 

45b/14 

 ķ.+a 28a/04, 41a/11, 46a/03 

 ķ.+da 30b/18, 31a/01, 31a/08, 

31a/11, 38b/11, 38b/15, 40b/03, 

41a/06, 41a/10, 42a/01, 45b/19 

 ķ.+uñ 46a/04 

ķazı-: kazımak 

 ķ.-yup 23b/13, 35b/12 

ķazıķ: kazık, direk, sopa 

  ķ. 35b/08, 55a/15, 55a/16 

 ķ.+lar 52a/16 

 ķ.+lara 52a/17 

ķazın-: kazınmak, kazıma işi yapmak 

 ķ.-up 33a/01, 35a/05 

ķazma: toprağı kazıp kaldırma, 

düzeltme vb. işlerde kullanılan 

ağaç saplı demir araç 

 ķ. 24b/11, 24b/19, 25a/02, 25a/04, 

25a/06, 25b/02, 25b/04, 25b/05, 

25b/06, 26a/02, 26a/04 

kebįr: Ar. büyük, ulu 

  k. 8b/18, 22b/15, 22b/16, 24b/02, 

36a/01, 49a/07, 71b/12, 73a/16, 

75a/08 

 k. ŧıpanuñ 28b/09 

 k.+ce 23b/08, 24b/04, 41a/14, 42a/06 

 ŧıpa-i k. 29a/18 

 ŧıpa-i k.+üñ 29b/04 

kebįre: Ar. büyükçe 

 dāǿire-i k. 68b/18 

 kürre-i k. 69a/04, 69a/08 

kef: kaynayan pekmezin, pişen etin 

üstünde oluşan köpük 

 k.+ine 46a/02 

kemāl: Ar. olgunluk, mükemmellik 

 k.+ini 46a/04 

 k.-i diķķat 4b/06, 6b/17, 7b/17, 

8a/08, 30a/15, 65b/09 

 k.-i ihtimām 12a/01, 20b/18, 47b/07 

 k.-i ķuvvet 76a/15 

 k.-i luŧf 1b/09 

 k.-i meyl 2b/05 

 k.-i sürǾat 23b/14, 70a/02 

 k.-i şiddet 2a/12 

kem-biđāǾa: Far. bilgisi zayıf, az 

okumuş 

 k. 2b/02 

kemüg: kemik 

 sansar k.+i 45a/01, 45a/03 

kenār: Far. kenar, kıyı, yaka 

 k.+a 26a/18 

 k.+ı 60b/13 

 k.+ına 12a/10, 12a/13, 23b/11, 

34b/18, 47a/06 

 k.+ından 26a/03 

 k.+ıyla 30a/08, 35b/01 

 k.+lara 29a/01 

 k.+larına 6b/02, 29b/11, 29b/14, 

35a/14, 36b/09, 41b/03, 42a/11, 

45b/19 
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 k.+larından 29b/11, 34b/10 

 k.+larınuñ 34b/18 

 k.+larıyla 37a/10 

kendir: urgan, ip 

 k. 45a/02 

 k. aġacı 45a/04 

kendü: iyelik ekleri alarak kişilerin öz 

varlığını anlatmaya yarayan 

dönüşlülük zamiri, zat  

  k.+lerden 2b/14 

 k.+lere 4a/05 

 k.+ndendür 19a/02 

 k.+sine 64a/07 

 k.+ye 13b/15 

kepenk: kepenk; sac levha, demir veya 

tahta kanat 

 k. 75a/02 

kerem: Ar. cömertlik, lütuf 

 k.+inden 1b/09 

keremid: Rum. kızıl toprağın renginde, 

pişmiş balçık levha krş. kiremit 

 k. otı 32b/10, 32b/10 

kerrāt: Ar. kerreler, defalar 

 k.+ı 53b/16 

kerre: Ar. defa, kez 

 k. 4b/18, 22a/01, 23a/17, 56b/07, 

70a/09 

kerte:  derece, işaret için yapılmış çentik 

veya iz 

 bārūt k.+si 11b/01 

kerteriz: Rum. bir noktanın nerede 

bulunduğunu pusula ile ölçme 

 k. 35b/10 

kes-: kesmek, son vermek; başını 

gövdesinden ayırmak 

  k.-eler 45b/03 

 k.-üp 13b/17, 31b/08, 39b/01, 44b/05 

keser: tahta, ağaç yontmaya ve çivi 

çakmaya yarayan, kısa saplı, bir 

yanı keskin ağızlı çelik araç 

 k. 23b/05 

kesil-: kesilmek, öldürülmek 

 k.-miş 24b/14 

 k.-üp 26a/09 

 k.-ür 23b/04 

keŝįr: Ar. kesir; çok bol; sık olan  

 k. ise 57b/05 

 k. olup 2a/17 

keŝįre: Ar. kesir; çok bol; sık olan 

 cedāvil-i k.+lerinden 65b/10 

 fünūn-ı k.+de 2b/10, 3b/02 

 k. 68b/19 

 sanayi-i k.+de 4a/04 

 tecrübe-i k. 4a/10 

keskin: çok kesici, iyi kesen; etkili 

 k. 24b/08, 45b/09, 46b/14 

 k. ise 49a/01 

 k. olmışdur 22b/19 

 k. ruĥ 38b/19 

keŝret: Ar. çokluk, bolluk 

 k. 23a/03 

kettān: Ar. keten 

 k. 23b/06, 24b/19, 25b/02, 25b/03, 

28a/01, 28a/04, 31a/19, 32b/03, 
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37a/10, 37a/18, 41a/11, 41b/02, 

41b/04, 42a/03 

 k.+a 32b/08, 42b/15, 43a/01 

 k.+dan 43a/01 

 k.+ı 31a/12, 41a/12, 41a/13, 42a/19, 

42b/15 

 k.+lardan 28a/14 

 k.+ları 39a/08 

kettānlan-: ketenlenmek, ketene 

sarılmak 

 k.-up 38b/10 

kevn: Ar. varlık; olma 

 k. 1b/06 

keźālik: Ar. keza, bu; bu da öyle; aynı 

şekilde 

 k. 7b/09, 12a/18, 21a/03, 21a/12, 

21a/17, 65b/04, 69a/18, 69b/17, 

76a/10 

ķıġılcım: kıvılcım; yanmakta olan bir 

maddeden sıçrayan küçük ateş 

parçası, alev 

 ķ. ķıġılcım 47a/10 

 ķ.+lar 24b/09 

 ķ.+ları 24b/06, 26b/15 

ķıl: bazı hayvanların derisinde, insan 

vücudunun belli yerlerinde çıkan, 

üst deri ürünü olan ipliksi uzantı 

  ķ. elekden 22b/16, 24b/04, 46a/14 

ķıl-: kılmak, yapmak, etmek 

  esbāb ķ.-up 1b/06 

 śāĥibi ķ.-up 1b/10 

ķılāǾ: Ar. kaleler, surlar 

 ķ. 7a/09 

 ķ.+ında 27b/14 

 ķ.+ından 39b/14 

 ķ.-yı mürtefiǾalara 2a/16, 3b/08 

ķılın-: kılınmak, yapılmak, edilmek 

 ķ.-mışdur 3a/06 

 inhifāz ķ.-ur 18a/02 

ķımıldan-: kımıldanmak, hareket 

ettirilmek 

 ķ.-maya 55b/08 

ķırıl-: kırılmak, helak olmak, telef 

olmak, ölmek 

  ķ.-mış 45a/02 

 ķ.-ur 23b/11 

ķırķ: kırk 

  ķ. 2b/07, 4b/17, 4b/18, 4b/19, 6a/11, 

6b/18, 6b/19, 7a/02, 7a/03, 7a/05, 

7a/07, 12a/15, 13b/01, 13b/04, 

13b/04, 13b/05, 13b/07, 13b/08, 

13b/08, 13b/10, 13b/11, 17a/03, 

17a/04, 17a/05, 17a/06, 17a/07, 

17a/08, 21a/09, 21a/11, 21a/12, 

21b/07, 22a/01, 33b/02, 35a/03, 

35b/14, 58b/05, 58b/14, 58b/15, 

65b/01, 65b/01, 66a/01, 67b/10, 

67b/12, 67b/15, 67b/19, 71b/05, 

71b/10 

 ķ.+ında 69a/10 

ķırķar: kırk sayısının üleştirme sayı 

sıfatı 

 ķ. 6a/11 

ķırķıncı: kırk sayısının sıra sıfatı 
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 ķ. 2a/08 

ķırmızı: Ar. kırmızı renk 

 ķ. 42b/05 

 terkįb-i bārūtı ķ. 45a/15 

ķıśa: uzun olmayan krş. ķıśśa 

  ķ. 36a/08 

ķısmet: Ar. bölme 

 ĥāśıl-ı ķ. 66a/08, 68a/01 

 ķ. 59b/16,  

 ķ. eyledük 59b/20 

 ķ. olur 67b/15,  

ķıśśa: kısa krş. ķıśa 

 ķ. 25b/06, 32b/18, 33b/07 

ķış: kış mevsimi 

  ķ. 45b/04 

ķıŧǾa: Ar. bölük, parça 

 ķ. 63a/15 

 ķ.+larıdur 63a/16 

 ķ.+sınun 74b/10 

 ķ.+ya 53b/09 

 ķ.-yı ŝānįye 63a/21 

ķıtāl: Ar. birbirini öldürme; savas 

 ķ.+de 2a/05, 2a/12 

 ķ.+den 2a/17 

 ālāt-ı ķ.+den 3b/07 

ķıvrıl-: kıvrılmak 

 ķ.-an 26a/13 

ķıvrım: bükülmüş, büklüm 

 ķ.+ından 26a/15 

ķıy-: kıymak; çok ince ve küçük 

parçalar biçiminde doğramak 

 eczā ķ.-araķ 25a/09 

ķıyās: Ar. karşılaştırma, mukayese 

 ķ. 6a/08, 15a/04 

 ķ. iderler 77b/19 

 ķ.+ıyla 77b/16 

ķıyye: Ar. okka, dört yüz dirhem. 

 ķ. 5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/06, 5a/07, 

5a/07, 5a/07, 5a/09, 5a/09, 5a/09, 

5a/09, 5a/10, 5a/10, 5a/10, 5a/12, 

5a/12, 5a/12, 5a/12, 5b/01, 5b/01, 

5b/01, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/03, 

5b/03, 5b/03, 5b/03, 5b/05, 5b/05, 

5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 5b/05, 

5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 5b/07, 

5b/07, 5b/07, 5b/09, 5b/09, 5b/09, 

5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/09, 5b/11, 

5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 5b/11, 

5b/11, 8b/14, 8b/14, 22a/07, 

22a/07, 22a/07, 22a/07, 22a/10, 

22a/10, 22a/10, 22a/12, 22a/12, 

22a/12, 22a/12, 22a/12, 22a/12, 

22a/14, 22a/14, 22a/14, 22a/14, 

22a/14, 22a/16, 22a/16, 22a/16, 

22b/02, 22b/02, 22b/02, 22b/02, 

22b/02, 23b/18, 23b/18, 23b/18, 

23b/18, 23b/18, 24a/01, 24a/01, 

24a/01, 24a/01, 24a/01, 24a/11, 

24a/11, 24a/11, 24a/11, 24a/11, 

24a/11, 24a/13, 24a/13, 24a/13, 

24a/13, 24a/13, 24a/13, 24a/13, 

24a/15, 24a/15, 24a/15, 24a/15, 

24a/15, 24a/15, 24a/15, 26b/10, 

26b/10, 26b/10, 26b/11, 27b/16, 



577 

 

27b/16, 27b/17, 27b/17, 27b/17, 

27b/19, 27b/19, 30b/19, 30b/19, 

30b/19, 30b/19, 30b/19, 31a/08, 

31a/09, 31a/09, 31a/09, 31a/09, 

31a/09, 31a/10, 31a/10, 32b/04, 

32b/04, 38b/10, 38b/10, 38b/10, 

38b/11, 38b/13, 38b/13, 38b/13, 

38b/13, 38b/14, 38b/14, 38b/14, 

38b/14, 38b/15, 40b/02, 40b/02, 

40b/02, 40b/02, 41a/06, 41a/06, 

41a/06, 41a/07, 41a/07, 42a/01, 

42a/01, 42a/01, 42a/02, 42a/02, 

42b/12, 42b/12, 42b/12, 42b/12, 

42b/12, 42b/12, 43a/15, 43a/15, 

43a/15, 43a/15, 43b/02, 71a/02, 

71b/10 

ķız-: kızmak; ısıtılan veya ısınan bir 

nesnenin sıcaklığı çok artmak 

 ķ.-duķda 46b/13 

 ķ.-sun 47a/04 

ķızıl: parlak kırmızı renk 

 ķ. aġaç kömüri 44b/17 

 ķ. balçıķ 44b/06 

 kömür-i ķ. agaç 48b/03, 48b/05, 

48b/06 

ki: Far. ki (bağlaç) krş. kimesne 

  k. 1b/05, 1b/12, 3a/06, 4b/19, 6a/06, 

6a/11, 6b/01, 6b/06, 6b/15, 7b/02, 

7b/05, 7b/10, 8a/01, 8a/08, 8b/03, 

8b/08, 12a/08, 12a/14, 13b/14, 

13b/19, 14b/01, 15a/04, 15a/05, 

18a/04, 18a/08, 19a/01, 19a/02, 

21a/17, 21a/20, 21a/21, 22a/01, 

22b/17, 23a/10, 23a/12, 23a/17, 

23b/13, 23b/16, 24b/04, 24b/15, 

24b/17, 25a/03, 25a/07, 25a/16, 

26a/06, 26a/12, 26a/18, 26b/09, 

27b/04, 27b/08, 27b/10, 27b/11, 

27b/16, 28a/06, 28a/08, 28a/09, 

28b/09, 28b/11, 28b/13, 29a/07, 

29b/12, 29b/15, 30a/03, 30a/14, 

30b/14, 30b/17, 31a/05, 31b/15, 

31b/17, 32b/10, 32b/11, 32b/12, 

33b/01, 34b/11, 34b/13, 34b/18, 

35b/08, 35b/13, 36a/11, 36a/16, 

36b/15, 37a/02, 37a/04, 37a/11, 

37a/14, 37a/17, 37b/03, 39a/15, 

39b/03, 40a/12, 40b/12, 42a/13, 

43a/01, 43a/18, 44a/04, 44a/08, 

44b/07, 44b/10, 45b/03, 45b/10, 

46a/10, 46b/01, 46b/05, 46b/17, 

47a/02, 47a/03, 47a/09, 47a/16, 

48b/16, 48b/17, 49a/01, 49a/07, 

49a/08, 49a/09, 50a/12, 50a/15, 

50b/15, 52b/04, 53a/09, 53b/08, 

54a/03, 54b/01, 55b/07, 55b/08, 

55b/16, 55b/17, 56a/06, 56a/12, 

56a/16, 57a/03, 57b/01, 58a/19, 

58b/11, 58b/14, 60b/07, 60b/10, 

60b/16, 60b/19, 61a/01, 61b/17, 

62a/04, 62a/05, 62a/06, 62a/15, 

62b/01, 62b/06, 62b/09, 62b/11, 

62b/13, 62b/18, 63a/08, 63a/09, 

63a/11, 63a/12, 63a/14, 63a/16, 
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63a/18, 63a/23, 63b/17, 65b/02, 

65b/05, 65b/16, 66a/03, 66a/10, 

66b/04, 66b/08, 67a/02, 67b/15, 

68a/11, 68b/08, 68b/11, 68b/13, 

69b/04, 70a/10, 70a/14, 70a/15, 

73a/02, 73a/04, 73a/10, 73a/15, 

73a/18, 73b/01, 73b/06, 73b/16, 

74a/07, 74b/04, 74b/10, 74b/17, 

75a/06, 76a/06, 79a/02, 79a/07, 

79a/08 

kiçe: yapağı veya keçi kılının 

dokunmadan yalnızca 

dövülmesiyle elde edilen kaba 

kumaş 

 k. 6a/06, 13b/17, 23b/08, 74a/18, 

75a/09 

 k.+nüñ 6a/09 

kiffāyet: Ar. yeterli, yeteri kadar 

 k. 74a/01 

kimesne: kim, kimse, kişi krş. ki  

 k. 2a/08, 6a/14 

 k.+ler 7b/15 

 k.+lerüñ 4a/03 

kimi: birtakımı, bazısı, kimisi  

 k. 50a/13 

kiremit: Rum. kızıl toprağın renginde, 

pişmiş balçık levha krş. keremid 

 k. otı 32b/07 

kiriş: bir eğrinin iki noktasını birleştiren 

doğru parçası 

 k. 53a/02 

 k.+den 52a/13 

kitāb: Ar. kitap 

 k.+a 60b/05, 65b/11 

 k.+da 12a/07 

 k.+dan 48b/02 

 k.+ından 43b/06, 43b/15, 44b/14 

 k.+lardan 2b/11, 2b/13 

 k.+larında 60b/02 

kitābet: Ar. katiplik 

 k.+i 2b/04, 2b/08 

ķo-: koymak, bırakmak krş. ķoy- 

  ķ.-mayup 6a/03 

 ķ.-rlar 8b/12 

 ķ.-yup 42a/07 

ķol: bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her 

biri, dal; kanat; kısım, bölüm 

 ķ.+lara 22b/17 

ķon-: konmak, bir yere inmek 

 bārūt ķ.-duķda 37a/14 

  ķ.-dıġı 35a/11 

 ķ.-dıġını 35a/10 

 ķ.-madıġı 30a/14 

 ķ.-masınuñ 34b/02 

 ķ.-up 6b/04, 26a/06, 28b/06, 36b/11, 

44a/03, 50a/17, 51a/08 

 ķ.-ur 8a/09, 8a/10, 13b/14, 35a/11 

 ŧopraķ ķ.-duķda 30a/01 

ķonıl-: konulmak, koyma ve konulma işi 

yapılmak  

 ķ.-a 23b/08, 28a/09 

 ķ.-an 14a/02, 19a/02 

 ķ.-up 45b/08 
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ķova: genellikle su ve sulu şeyler 

taşımaya, kuyudan veya denizden 

su çekmeye yarayan üstünden 

kulplu kap 

 ķ. 25b/02 

 ķ.+dan 52b/04 

 ķ.+lar 26a/08 

 ķ.+lara 50b/16, 51b/11 

 ķ.+lardan 52b/01 

 ķ.+nuñ 51a/01 

 ķ.+sı 26a/03, 52a/12, 52a/13, 53a/01, 

53a/01 

ķoy-: koymak, bırakmak krş. ķo- 

  ķ.-a 13b/18, 13b/19 

 ķ.-alar 6a/06, 6a/10, 8a/12, 13b/19, 

22b/15, 23a/10, 24b/03, 24b/13, 

24b/15, 24b/15, 30b/14, 35a/05, 

39a/15, 40b/08, 42a/03, 43b/04, 

45b/15, 56a/12 

 ķ.-araķ 23a/10, 44a/29 

 ķ.-uñ 8b/13 

 ķ.-up 8b/12, 18a/06, 23a/07, 23a/10, 

23a/16, 23a/17, 25a/02, 30b/15, 

34a/10, 35b/04, 35b/06, 40a/11, 

44b/06, 44b/08, 46b/05, 53a/06 

ķoyu: yoğunluğundan dolayı güç 

akan, sulu karşıtı 

 ķ. 43a/16 

 ķ.+ca 33a/11, 43a/17 

ķoz: Far. ceviz 

 ķ. miķdārı 50a/12 

 kömür-i ķ. 48a/14, 48a/15 

kömür: kömür 

 k. 22b/11, 24a/11, 24a/13, 24a/15, 

24b/10, 42b/12, 43b/16, 43b/17, 

43b/18, 43b/19, 44a/01, 44a/06, 

44a/19, 45b/02, 45b/05, 45b/06, 

45b/13, 46a/07, 47a/12, 47a/15, 

48a/03, 48a/04, 48a/05, 48a/06, 

48a/07, 48a/08, 48a/09, 48a/10, 

48a/11, 48a/16, 48a/17, 48a/18, 

48a/19, 48b/10, 48b/11, 48b/12, 

48b/13, 48b/19, 49a/02, 49b/10, 

49b/11, 49b/12, 49b/13, 49b/15, 

49b/16, 49b/17, 49b/19, 50a/01, 

50a/02, 50a/03, 50a/04, 50a/06, 

50a/17, 50b/07, 50b/10, 50b/13, 

51a/04, 51a/10, 51a/15, 51a/16, 

51b/01, 51b/02, 51b/03, 51b/04, 

51b/05, 51b/06, 51b/07, 51b/08, 

51b/09, 51b/10, 52a/01, 52a/02, 

52a/03, 52a/04, 52a/05, 52a/06, 

52a/07, 52a/09 

 k. olduķda 44b/08 

 k.+den 47a/04 

 k.+e 45a/03 

 k.+i 45b/12 

 k.+ini 45b/04 

 k.+leri 45b/01 

 k.-i fındıķ 22b/02, 44a/14, 44a/17, 

44b/01, 44b/03 

 k.-i ıħlāmūr 48b/04, 48b/07, 48b/08, 

48b/09 

 k.-i ķoz 48a/14, 48a/15 
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 k.-i sögüd 22b/09, 23b/18, 24a/01, 

24a/03, 24a/05, 24a/07, 24a/09, 

47b/12, 48a/01, 48a/02, 48a/12, 

48a/13, 49b/07, 49b/08, 49b/14, 

50b/03, 50b/08, 51a/12, 51a/13, 

51a/14, 51b/17, 51b/18, 52b/07, 

52b/08, 52b/12, 52b/13 

 k.-i sögüt 22a/07, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22a/16, 22a/18 

 k.-i sükūd 44a/13, 44a/15, 44a/16, 

44a/18, 44b/02, 47b/13, 47b/14, 

49b/18 

 ķızıl aġaç k. 44b/17  

 kömür-i ķızıl aġaç 48b/03, 48b/05, 

48b/06 

 yaban emrūdį k.+i 44b/16 

 yaban erigi k.+i 44b/15 

köşe: Far. köşe, kenar 

  k.+dür 54b/05, 63b/01 

 k.+ler 79b/01 

 k.+lerinden 75a/03 

 k.+lerine 74b/13 

 k.+sinden 74b/16 

 k.+sine 74b/17 

ķral: Srp. kral, en yüksek devlet 

otoritesini, bütün devlet 

başkanlığı yetkilerini kalıtım veya 

soylularca seçilme yoluyla elinde 

bulunduran kimse 

  ķ. 3b/01, 3b/10 

 ķ.+ınuñ 44b/12, 48b/01 

 ķ.+larından 3a/19, 3b/10 

 ķ.-ı mesfūr 3b/05 

ķral śuyı: kuvvetli bir asit çözeltisi 

 ķ. 38b/19, 39a/01 

kūşeli: Far.+T. köşesi, kenarı olan krş. 

kūşelü 

 k. 9b/01, 12b/01 

kūşelü: Far.+T. köşesi, kenarı olan krş. 

kūşeli 

 k. 12a/12 

ķubūr: boru biçiminde kap 

  ķ. 73b/06, 73b/10, 74a/03 

 ķ.+a 73b/14 

 ķ.+lar 73b/07, 73b/07, 73b/09, 

73b/12, 73b/17, 74a/04 

 ķ.+ları 79a/06 

 ķ.+larını 73b/05 

ķudret: Ar. kuvvet, takat, güç 

 āŝār-ı ķ. 1b/08 

 ķ.+i 26b/16 

kūh: Far. dağ 

 k. 68a/13 

ķul: Tanrı'ya göre insan, abd 

  ķ.+larını 1b/09 

ķum: kum 

 ķ. 30b/13, 30b/15, 32a/08, 32b/16, 

38b/09 

 ķ.+ını 31a/07 

ķundaķ(ġ): Yun. tüfek gibi bazı ateşli 

silahlarda bunları çeşitli yönlere 

çevirmeye yarayan, namlunun 

altında bulunan ağaç veya metal 

bölüm 
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 ķ. 8b/02, 13b/15, 14a/02, 14a/02, 

17b/01, 18a/01 

 ķ.+ı 19a/02 

 ķ.+ıla 4b/07 

 ķ.+ına 18a/02 

ķurbiyyet: Ar. yakınlık 

 ķ.+i 69a/01, 69b/01, 69b/14 

ķurı-: kurumak;  ıslaklığını, nemini 

yitirerek kuru duruma gelmek 

 ķ.-r 29a/08 

 ķ.-ya 46b/11 

 ķ.-yup 32b/15, 34a/15 

ķurıd-: kurutmak  

 ķ.-alar 28b/01, 33a/04, 34a/07, 

38b/13, 45a/10 

ķurına: Ar.  içinde su biriktirilen, 

yuvarlak, mermer, taş veya plastik 

tekne 

 ķ. 8a/09, 8b/18 

 ķ.+lar 27b/03 

 ķ.+nuñ 8b/18 

 ķ.+sından 8a/10, 8a/12 

ķurşun: tüfek, tabanca vb. hafif ateşli 

silahlarda kullanılan mermi 

  ķ. 24b/18, 26a/05, 27a/13, 28a/17, 

31b/12, 34a/02, 39b/10, 53a/06 

 ķ.+dan 12a/09 

 ķ.+ı 30b/07 

 ķ.+ları 34b/05 

ķuru: suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli 

karşıtı 

 ķ. olup 22b/03 

ķuru-: ıslaklığını, nemini yitirerek kuru 

duruma gelmek 

 ķ.-duķda 26a/04, 26a/08, 31b/14, 

43a/10 

 ķ.-duķdan 45a/06 

 ķ.-muş 45a/17 

 ķ.-ya 43a/18 

 ķ.-yup 23b/03, 31a/05, 42a/05 

ķurud-: kurutmak 

 ķ.-alar 45a/13 

ķusūr: Ar. kasırlar 

 ķ. 29b/15, 37a/06 

 ķ.-ı erbaǾada 7b/12 

 ķ.+larını 5a/02 

ķuşaķ(ġ): kuşak 

 ķ.+ı 8b/08 

 ķ. 27a/08 

 ķ.+dan 27a/17 

 ķ.+lar 29a/14 

 ķ.+lara 27a/08, 27a/11 

 ķ.+ları 27a/03, 27a/06 

ķuşaķlı: kuşağı olan 

 ķ. 29a/10 

ķuşaksız: kuşağı olmayan 

 ķ. 30b/12 

ķuŧr: Ar. çap, köşegen; yan 

 çap-ı ķ.+ı 27a/04 

 ķ. 49a/07, 49a/07, 49a/09, 52a/12, 

52b/15 

 ķ.+ı 20b/07, 20b/13, 21a/08, 21a/10, 

40a/09, 43a/06, 49a/07, 49b/02, 

51a/03, 70a/13, 70b/03, 70b/10 
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 ķ.+ınuñ 21b/06, 49a/08, 70b/02 

 ķ.-ı źirāǾ 70b/06 

 miķdār-ı ķ.+ları 20b/06 

ķuŧr-ı dāǿire: Ar. daire kutrı, çap 

 ķ. 63a/14, 63a/15, 70a/16 

ķutu: Rum. ince tahta, mukavva, teneke, 

plastik vb.nden yapılmış, 

genellikle kapaklı kap 

 ķ. 6a/09, 6a/09, 6a/10 

ķuvvet: Ar. kuvvet, güç, takat 

 ķ. 23a/04, 39a/04, 69b/09, 74a/11 

 ķ. -i đarbını 68b/14 

 ķ. -i nāriyye 68b/12 

 ķ. -i nāriyyesi 69a/03 

 ķ. vireler 49a/01 

 ķ.+i 7b/07, 7b/08, 13a/04, 17a/02, 

23a/03, 47b/03, 47b/08, 68a/17, 

68b/16, 69a/14 

 ķ.+ini 69b/10, 69b/18 

 ķ.+inüñ 70a/04 

 ķ.+iyle 31a/07, 43b/12 

 ķ.-i Ǿažįme 2a/12 

 kemāl-i ķ. 76a/15 

ķuvvetlü: Ar.+T. kuvveti olan, güçlü, 

takatı olan 

 ķ.+ce 6a/11 

ķuyu: kuyu 

 ķ.+laruñ 74a/03 

 ķ.+sundan 73b/17 

küçük: küçük 

 k. 8b/03, 28a/12, 54b/10, 54b/11, 

63b/05, 63b/11 

küffār: Ar. kafirler  

 k. 43a/12 

kükürd: Far.  doğada saf veya başka 

cisimlerle birleşik olarak bulunan, 

sarı renkli element, sülf; çam 

ağacının reçinesi; kibrit krş. 

kükürt 

 k. 22b/09, 22b/11, 23a/01, 23b/18, 

24a/01, 24a/03, 24a/05, 24a/07, 

24a/09, 24a/11, 24a/13, 24a/15, 

27b/19, 28b/05, 31a/09, 31a/10, 

38b/14, 38b/16, 39a/14, 40b/08, 

41a/07, 42a/01, 42b/12, 43a/15, 

43b/02, 43b/02, 43b/07, 43b/16, 

43b/17, 43b/18, 43b/19, 44a/01, 

44a/06, 44a/13, 44a/14, 44a/15, 

44a/16, 44a/17, 44a/18, 44a/19, 

44a/21, 44a/23, 44a/25, 44b/01, 

44b/02, 44b/03, 44b/15, 44b/16, 

44b/17, 45a/01, 45a/02, 45a/08, 

45a/11, 45a/15, 46a/07, 47b/12, 

47b/13, 47b/14, 48a/01, 48a/02, 

48a/03, 48a/04, 48a/05, 48a/06, 

48a/07, 48a/08, 48a/09, 48a/10, 

48a/11, 48a/12, 48a/13, 48a/14, 

48a/15, 48a/16, 48a/17, 48a/18, 

48b/03, 48b/05, 48b/06, 48b/07, 

48b/08, 48b/09, 49a/02, 49b/07, 

49b/08, 49b/09, 49b/10, 49b/11, 

49b/12, 49b/13, 49b/14, 49b/15, 

49b/16, 49b/17, 49b/18, 49b/19, 

50a/01, 50a/02, 50a/03, 50a/04, 
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50a/05, 50a/06, 50b/01, 50b/02, 

50b/03, 50b/04, 50b/05, 50b/06, 

50b/07, 50b/08, 50b/09, 50b/11, 

50b/12, 50b/13, 51a/04, 51a/10, 

51a/12, 51a/13, 51a/14, 51a/15, 

51a/16, 51b/01, 51b/02, 51b/03, 

51b/04, 51b/05, 51b/06, 51b/07, 

51b/08, 51b/09, 51b/10, 51b/17, 

51b/18, 52a/01, 52a/02, 52a/03, 

52a/04, 52a/05, 52a/07, 52a/08, 

52a/09, 52b/07, 52b/08, 52b/12, 

52b/13 

 k.+e 45a/07 

 k.+ler 28a/15 

kükürd çiçegi: sarı renkte bir daha çok 

toz halinde kullanılan tatsız, 

kokusuz bir çeşit maden  

 k. 44b/18, 44b/19 

kükürt: Far.  doğada saf veya başka 

cisimlerle birleşik olarak bulunan, 

sarı renkli element, sülf; çam 

ağacının reçinesi; kibrit krş. 

kükürd 

 k. 22a/07, 22a/10, 22a/12, 22a/14, 

22a/16, 22a/18, 22b/02 

kül: yanan şeylerden artakalan toz 

madde 

 k. 47a/16 

 k.-i evvel 46a/16 

külāh: Far. külah 

 k.-ı müteferriǾ 70a/10 

külçe: Far. külçe 

 k. 51b/13 

külħān: Far. külhan, hamam ocağı 

 k.+a 44b/07 

 k. āteşine 45b/09 

külüng: Far. taşçı kazması; sivri ve uzun 

demirli taşçı kazması, baltanın 

sivri tarafı 

 k. 71b/12 

küp: su, pekmez, yağ vb. sıvıları veya 

un, buğday gibi tahılları 

saklamaya yarayan, geniş karınlı, 

dibi dar toprak kap 

 k. 44b/06 

kürre: Ar. küre, yuvarlak 

 dāǿire-i k.+de 69a/14 

 k.-yi 43a/16 

 k.-yi kebįre 69a/04, 69a/08 

 rubǾ-ı k.+lerüñ 76b/05, 80a/02 

 rubǾ-ı k.+nüñ 75a/15, 76a/08 

küski: küskü; taşa veya duvara delik 

açmak için kullanılan uzun, ağır 

ve bir ucu sivri demir 

 k. 71b/13 

küşād: Far. açma, açılma 

 k.+e 70a/02 

 k. idüp 21a/04 

 

L 

 

laġım: Ar. düşman kale duvarlarını 

yıkmak veya düşman ordugahına 

zarar vermek amacıyla, düşman 
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siperlerine doğru yer altından 

açılan dar yol 

 beyān-ı eşkāl-i l. 72b/01 

 fenn-i l. 3a/15, 61b/13 

 fenn-i l.+a 61b/15, 68b/09 

  l. 2a/11, 68a/03, 68a/11, 68a/13, 

68a/14, 68b/06, 70a/06, 71b/01, 

71b/03, 72a/01, 73a/01, 73a/01, 

73a/04, 73a/04, 73a/06, 73a/07, 

73b/02, 73b/04, 73b/05, 73b/10, 

73b/14, 73b/17, 74a/01, 74a/05, 

75a/08, 75a/13, 75b/01, 75b/04, 

76a/03, 76b/03, 76b/08, 76b/12, 

77b/09, 77b/10, 77b/11, 77b/13, 

77b/15, 77b/18, 78b/01, 78b/06, 

78b/07, 78b/13, 79a/17, 79b/02, 

80a/01 

 l.+a 68a/04, 73a/06, 77b/13, 79a/08 

 l.+lar 77b/04, 77b/07 

 l.+uñ 68a/06, 68a/19, 71b/02, 

71b/07, 73a/14, 73a/19, 73b/06, 

73b/07, 73b/09, 73b/11, 74a/05, 

74b/01, 74b/19, 76a/06, 77a/01, 

77a/05, 77b/01, 77b/02, 77b/08 

lakin: Ar. ama, fakat 

  l. 1b/13, 2a/17, 7a/05, 7a/14, 8a/08, 

13b/07, 20b/18, 24a/17, 29b/17, 

31a/02, 36a/10, 38b/17, 39a/01, 

45a/04, 47b/03, 47b/07, 57b/08, 

58a/02, 62b/10, 64a/12, 65b/14, 

68b/07, 68b/19, 69a/09, 69b/07, 

72a/06, 73a/16, 73b/11, 76a/02, 

76b/04 

laǾli: Ar. koyu kırmız mürekkep 

 l.+ler 79a/21 

lamba: Rum. lamba; su tenekesi; kapı, 

pencere ya da kapak kenarlarına 

açılan, genellikle dikaçılı girinti 

 l. 73a/18, 73b/01, 74b/04, 79a/21 

 l.+lara 73b/03, 74b/14 

 l.+larına 74a/19, 74b/01, 74b/08, 

74b/19 

lā-muĥśį: Ar. sayısız 

 l.+dür 62a/01 

lāmot: Lamut Kalesi; Hollanda’da bir 

kale 

 l. 3b/13 

lā-yuǾad: Ar. sayılmaz, pek çok 

 l. 62a/01 

lāzım: Ar. gerek 

 l. 25b/06, 65b/07, 68b/04, 74a/07 

 l. gelüp 69b/02 

 l. idigini 68a/09 

 l.+dur 7b/05, 7b/19, 8b/07, 8b/14, 

27a/01, 30a/16, 39b/04, 77b/02, 

77b/03, 77b/04 

lāzıme: Ar. gerekli olan 

 der-beyān-ı l.-yi bārūt 71b/01 

 edevāt-ı l.+leri 3a/03 

 ķavāǾid-ı l.+sine 68b/02 

 ķavāǾid-i l.+siyle 65b/11 

 l.leri 3a/01 

 l.-yi ĥālden 2a/02 
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 mühimmāt-ı l.+leriyle 2b/18 

lāzımlu: Ar.+T. lüzumlu, gerekli 

 l. 39b/13, 40a/03 

lisān: Ar. dil, konuşma 

  vezn-i ķandįl-i l. 50a/05, 50a/06 

lūvįs: 13. Louis; 1610-43 

arasında Fransa kralı 

 l. 3b/10 

luŧf: Ar. hoşluk ve güzellik, iyilik  

 l.+ı 34b/03 

 kemāl-i l. 1b/09 

 

M 

 

māǾadā: Ar. -den başka 

  m. 2a/18, 2b/09, 30a/13, 39a/04, 

39b/13, 52b/01, 72a/07 

 m.+sına 64a/14 

 m.+sını 31a/10 

maǾārif: Ar. bilgi, kültür 

 erbāb-ı m.+den 4a/02 

mābeyn: Ar. ara, aradaki şey 

 m. olur 13b/04, 17a/05 

 m.+de 62a/16 

 m.+e 58b/03 

 m.+i 55a/14, 56a/10, 56b/06, 57b/05, 

57b/10, 58a/04, 58b/02, 58b/06, 

58b/08, 59b/12, 59b/13, 59b/14, 

74b/13 

 m.+in 56b/03 

 m.+inde 53b/03, 55b/10, 55b/15, 

58a/14, 62b/02 

 m.+ini 56a/02, 57a/10, 58b/01, 

58b/12, 58b/15 

 m.+üñ 61a/17 

 medār-ı m.+i 61a/06, 61a/16 

macār: Macaristan halkından veya bu 

halkın soyundan olan kimse 

  m. bārūtı 44b/10 

maǾden: Ar.  Yer kabuğunun bazı 

bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal 

etkenlerle oluşan, ekonomik 

yönden değer taşıyan mineral 

 m.+inden 51b/14 

 m.+leri 30a/04 

maǾdūm: Ar.  yok olan, mevcut 

olmayan 

 m. 2b/01 

maĥal(l): Ar. yer 

 ĥįn-i m.+inde 27b/04 

 m. 56b/01, 57b/01, 61a/03, 74a/11 

 m. -i nişāna 35b/09 

  m.+de 21a/06, 30b/01, 34a/17, 

77b/10 

 m.+den 39b/19, 53b/03, 55a/13, 

57b/04, 68a/04, 68b/12, 73a/08, 

74a/02, 75a/01 

 m.+dür 15a/04 

 m.+e 7a/12, 8a/01, 18a/08, 26b/15, 

26b/17, 27a/15, 31b/01, 32a/04, 

34b/01, 36b/15, 46a/03, 55a/15, 

55a/16, 55a/18, 55b/02, 56a/04, 

61a/13, 61b/05, 70a/05, 73b/17, 

77b/05, 77b/10 
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 m.+i 27b/01, 28b/11, 32b/12, 36a/12, 

46b/10, 61a/05, 74a/17 

 m.+idür 8a/08 

 m.+inde 8a/04, 68a/19 

 m.+inden 28b/15, 33a/09, 33a/14, 

34a/11, 35b/01, 74b/03, 75a/06 

 m.+ine 8a/02, 21a/14, 43a/07 

 m.+iyle 72a/03 

 m.+ler 23b/04 

 m.+lerde 27b/09 

 m.+lerden 77b/17 

 m.+lere 23b/03, 29a/05, 29b/06, 

31a/03, 32b/12, 39b/16, 43b/01, 

74a/04, 75a/04 

 m.+leri 26b/06, 34a/12, 36b/10 

 m.+lerinden 68b/04 

 m.+lerine 30a/02, 31a/03, 31a/19, 

33a/11, 41b/02 

 m.+lerini 39b/01, 42a/10 

 m.+inden 41a/15 

 m.+üñ 58a/04, 58a/06 

 m.-i āħerüñ 53b/03, 55a/13 

 m.-i bārūt 69b/05 

 m.-i iķtiżāya 43b/05 

 m.-i rābıŧadan 79a/05 

 m.-i rābıŧasından 79a/02 

mahāret: Ar. ustalık, beceriklilik, el 

uzluğu 

 m.-i tāmmı 2b/10, 3b/02 

 m.-i tāmmları 4a/04 

maĥaŧŧ: Ar. konak 

 m. 55a/10, 55a/18, 55b/08, 55b/14, 

56a/18, 57a/06, 58a/06, 58a/08, 

58a/10, 58a/13, 58a/15, 58b/02, 

61b/10 

 m.+a 57b/10 

 m. olınur 58b/11 

 m. olur 58a/19 

 m.-ı teķāŧuǾlarına 58b/11 

 noķŧa-i m. 56a/17, 57a/05 

 noķŧa-i m.+a 57b/02 

 noķŧa-i m.+ı 57a/11 

maħfį: Ar. gizli, saklı 

 vezn-i āsumānį-yi m. 48a/14, 48a/15 

maĥfūž: Ar. hıfzolunmuş, saklanmış; 

korunmuş 

 derece-i m.+a 66a/10 

 m. 54a/01 

maħlūŧ: Ar. katılmış, karıştırılmış, 

karışık; karışım 

 m. 27a/14, 27b/01, 33a/05, 36a/04 

 m. eyleyeler 52a/11 

 m. ideler 50a/09, 52b/10 

 m. ola 22b/17, 24b/05, 48b/17 

 m. olduķda 23b/02 

maĥrek: Ar. bir merminin çizdiği kavis; 

yörünge 

 m. 60b/15, 61a/01 

 m.+ini 61a/17 

 m.+üñ 60b/18 

maħśūś: Ar. mahsus, hususi, özel; 

özellikle 

  m. 36b/05, 36b/06, 58a/01 



587 

 

 m. olan 15a/02 

maħśūśa: Ar. hususi olarak; özel olarak 

 edviyye-i m.+larıyla 2b/18 

 taǾbįrāt-ı m.+larına 62a/03 

māh-tāb: Far. şenlik gecesinde yakılan 

renkli kibrit veya fisek 

 m. 50a/19, 51b/11 

 m.+uñ 51a/02 

 terkįb-i m. 50b/02, 50b/03, 50b/04, 

50b/05, 50b/06, 50b/07, 50b/08, 

50b/11 

 terkįb-i m.+ı aśfar 50b/01 

 terkįb-i m.-ı masħara 50b/09 

maĥv: Ar. yok olma, yok etme 

 m. 2b/01 

 m. idemezler 30b/06 

 m. olup 39a/01 

 m. olur 69a/05 

māǿi: Ar. mavi 

 bārūt-ı m. 45a/11 

 m.+ce 46b/16 

maǾįn: Ar. eşkenar dörtgen 

 m. 64a/11, 64a/11 

maķām: Ar. durulacak yer, durak 

 m.+ında 37a/11 

maķśūd: Ar. kasdolunmuş, istek 

  m. olan 12a/06 

maǾkūs: Ar. ters 

 m. 53b/17 

mālik: Ar. bir şeye sahip, bir şeyi olan 

 m. oldıġum 2b/12 

maǾlūm: Ar. bilinen, belli 

  m. 65b/06 

 m. ideler 55b/16 

 m. ola 44a/08, 61a/01 

 m. oldı 57b/04 

 m. olduķda 58a/17, 65b/17 

 m. olduķdan 56a/01 

 m. olmaķ 67b/11 

 m. olmayan 20b/01, 20b/05 

 m. olup 73a/17 

 m. olur 20b/02, 66a/03, 67a/06, 

67a/17, 67b/18 

 m.+ı 7b/04, 68a/06 

maǾlūmāt: Ar. malum olan, bilinen 

şeyler 

 m.+a 68a/06, 68b/07 

manivela: İt. bir ucunun bağlı 

bulunduğu bir nokta çevresinde 

dönen kol, kaldıraç 

 m. 8b/07 

māniǾ: Ar. men'eden, geri bırakan, 

alıkoyan, engel olan 

  m. ola 62b/05 

 m. olmaya 62a/19 

mār: Far. yılan 

 vezn-i ķandįl-i m. 49b/14, 49b/15 

 ķandįl-i mār 50a/10 

masħara: Ar. maskara, soytarı 

 terkįb-i māh-tāb-ı m. 50b/09 

maśnūǾ: Ar. yapma, yapay; sanatlı 

 m. 27a/13, 69a/06, 72a/02 

 m.+dur 60b/07, 62b/11 

maśura: Ar. kısa ve ince kamış kalem 
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 m. 41a/10, 41a/13 

 m.+larından 41a/18 

māşe: Far. maşa 

 m. 47a/05 

maŧlūb: Ar. talebedilen, istenilen, 

aranılan sey. 

 m. 8a/05 

 m. olan 8a/01, 32a/04, 56a/17 

maŧrūĥ: Ar. geri kalanı 

 đarb-ı m. 70b/14 

mayıs: Rum. mayıs ayı 

 m. 45b/03 

mažanne: Ar. bir şeyin vücudunun 

zannolunduğu yer, zan götüren; 

ermiş sanılan  

 m. olan 30a/19 

 m. oldıġı 27b/11 

māzū: Far. servi cinsinden, gövdesi düz 

ve dipten dallanan bir süs ağacı ve 

bunun kozalağı olup tabaklıkta 

kullanılır 

 m. 50b/10 

mebnį: Ar. bina olunmuş, yapılmış, 

kurulmuş 

 m. 68b/09 

mebzūl: Ar. çokluk, bolluk  

 m. olmaķdan 2b/14 

mecelle: Ar. kitap mecmua, 

 m.+de 3a/05 

mecermeş: ? 

 m. 50a/03, 50a/04 

mecmūǾ: Ar. toplanmış, bir araya 

getirilmiş şey 

 m. 69a/06 

meçhūl: Ar. malum karşıtı 

 m.+olan 59b/20 

meçhūle: Ar. bilinmeyen 

 mesāfe-i m.+yi 53b/04 

medār: Ar. bir seyin döneceği, 

devredeceği, üzerinde hareket 

edeceği yer, etrafında dönülen 

nokta 

 derecāt-ı m. 58a/16 

 ķavis-i m. 60b/19, 61a/08, 61b/01, 

61b/03 

 ķavis-i m.+dan 61a/10 

 ķavis-i m.+uñ 61a/01, 61a/16 

 m. 55a/17, 55a/19, 55b/01, 56a/02, 

56a/10, 56b/03, 56b/05, 57a/10, 

57b/05, 57b/10, 58a/05, 58a/08, 

58a/18, 58b/01, 58b/06, 58b/07, 

58b/12, 59a/07, 61a/04, 61a/10, 

61a/11, 61a/17, 61b/11, 77a/03 

 m. olup 76a/14 

 m.+dan 58a/13, 61a/14, 61b/04 

 m.+dur 58a/14 

 m.+ı 58a/11 

 m.-ı mābeyni 61a/06, 61a/16 

 m.-ı zāviyelerinüñ 56a/01, 61a/05 

 misŧara-i m. 61a/02, 61b/02 

 nişān-ı m.+a 55b/12 

 nişān-ı m.+ı 55b/09 
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 noķŧa-i m. 56a/13, 56a/15, 56b/10, 

56b/16, 56b/18, 57a/02 

 noķŧa-i m.+a 56b/17 

 noķŧa-i m.+dan 57b/02 

 zāviye-i m. 56a/14, 56b/02, 56b/09, 

56b/18, 58b/05, 58b/05, 59a/04, 

61a/15, 61b/02 

 zāviye-i m.+uñ 55b/15, 61a/11 

 zāviye-i m.-ı cānib 59a/03 

meftūĥ: Ar. fethedilmiş, açılmış, açık 

 m. 22a/01, 56a/11, 56b/07, 57a/10, 

57b/03, 58b/02, 58b/13, 62b/17 

 m. iken 21a/05 

 m. olan 20b/08, 56a/18 

 m. olup 15a/06 

meger: Far. meğer, oysa ki 

  m. 47b/04, 68a/16 

mekān: Ar. yer, mahal 

 m. 3b/18 

mektūm: Ar. gizli, saklı. 

 ĥ.-i m.+dur 1b/13 

 m. 68a/17 

memālik: Ar. memleketler; ülkeler. 

 m.+inden 3b/04 

 m.+üñ 2a/03 

 m.-i islāmiyyede 4a/07, 44a/11 

memleket: Ar. ülke, devlet toprağı 

 m.+inden 3b/13 

memlū: Ar. doldurulmuş, dolu 

 m. 8a/18, 27a/12, 27a/13, 27a/14, 

28a/12, 28a/17, 28b/06, 29a/12, 

31a/17, 31b/12, 33a/04, 33a/08, 

33b/05, 34b/11, 36a/03, 36a/03, 

36a/06, 41b/03, 42b/07, 74b/12, 

75a/08 

 m. ise 8a/16 

 m. olan 28b/04 

menǾ: Ar. yasak etme, önleme 

 m. 40a/01 

 m. ider 39b/11 

menāfiǾ: Ar. menfaatler, yararlar, 

çıkarlar 

 m.+i 2a/14 

menāzil: Ar. menziller, duraklar 

 cedvel-i miftāĥü’l-m.+de 66a/04, 

66b/02 

 cedvel-i miftāĥü’l-m.+i 3a/09  

 m.+de 65b/13 

 miftāĥü’l-m. 65a/01, 65b/12 

 Ǿaded-i m. 65a/02, 65a/02, 65a/02, 

65a/02, 65a/02, 66a/09, 66b/08, 

67a/01, 67a/02 

 Ǿaded-i m.+e 66a/06, 67b/07 

 Ǿaded-i m.+i 67b/12, 67b/14, 67b/19, 

68a/01 

 Ǿaded-i m.+idür 66b/14, 67a/10 

mengene: Rum. onarma, işleme, 

düzeltme vb. işlemlerin 

uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp 

istenildiği gibi tutturmaya yarayan 

bir çeşit alet 

 m. 18a/01, 18b/01  

menşeǿ: Ar. bir seyin neset ettiği, çıktığı 

yer, esas, kök 
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 derecāt-ı zāviye-i m. 58a/09 

 derece-i misŧara-i m. 61a/09 

 ħaŧŧ-ı m. 56a/08 

 ķavis-i m. 60b/11 

 ķavis-i m.+den 61a/09, 61a/18 

 m. 55a/17, 55a/20, 55b/01, 55b/05, 

56a/01, 56a/02, 56a/04, 56a/10, 

56a/18, 56b/03, 56b/05, 57a/01, 

57a/10, 57b/05, 57b/09, 58a/05, 

58a/12, 58a/13, 58a/18, 58a/19, 

58b/06, 58b/07, 58b/12, 59a/09, 

61a/04, 61a/05, 61a/06, 61a/16, 

61a/17, 61b/12 

 m.+den 57b/10, 58a/07, 61a/13, 

61b/04 

 m.+i 55b/14, 58a/16 

 m.+üñ 55b/06 

 misŧara-i m. 60b/14, 61b/01 

 noķŧa-i m. 56a/13, 56b/11, 56b/15 

 noķŧa-i m.+den 56a/11, 56b/07, 

57a/11 

 noķŧa-i m.+ün 56b/12 

 zāviye-i m. 56a/07, 56b/02, 56b/05, 

56b/14, 58b/04, 58b/04, 59a/06, 

61a/09, 61a/15, 61a/19 

 zāviye-i m.+üñ 55b/11 

 zāviye-i m.-i cānib 59a/05 

menūŧ: Ar. asılı, asılmıs, raptedilmis; 

bağlı 

 m. 1b/13 

menzil: Ar. mesafe 

 Ǿaded-i m.+i 66b/03 

 derece-i m. 67b/06 

 derece-i m.+e 12a/13 

 derece-i m.+i 12a/11, 66b/02, 67b/05 

 derece-i m.+ini 65b/15 

 m. 4b/01, 4b/13, 4b/15, 6a/12, 6a/15, 

6a/16, 6b/18, 7a/04, 7a/11, 7a/13, 

7a/15, 7a/17, 7b/03, 10b/01, 

13b/01, 17a/03, 37b/02, 65b/13, 

66a/18, 66b/19, 67a/06, 67a/15, 

67a/19 

 m. virildükde 66b/11 

 m. virildükden 35a/04 

 m. virilüp 66a/11 

 m.+e 4a/12, 4a/15, 5a/02, 6a/02, 

6b/11, 7a/01, 7a/03, 7a/07, 7a/08, 

7b/15, 12a/04, 13b/02, 13b/05, 

13b/09, 13b/10, 17a/04, 36b/18, 

65b/01, 65b/04, 65b/04, 65b/07 

 m.+i 4b/17, 6a/01, 14a/06, 15a/05, 

33b/02, 66a/04 

 m.+ine 6b/18 

 m.+ini 7b/16 

 m.+lerine 5a/04 

 m.+lerini 7a/10 

 m.-i baǾįd 4b/10, 5a/07, 5a/10, 5b/01, 

5b/03, 5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11, 

6a/10 

 m.-i baǾįde 4b/19 

 m.-i baǾįdeye 37b/03 

 m.-i ķarįb 5a/06, 5a/09, 5a/12, 5b/03, 

5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11 
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 m.-i vasaŧ 5a/06, 5a/09, 5a/12, 5b/03, 

5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11 

merbūŧ: Ar. bağlanmıs, bağlı; bitişik 

 m. 65b/10 

merbūŧen: Ar. bağlı olarak 

 m. 73b/18 

mercimek: Far. mercimek 

 m. 31b/13, 34a/04 

merdāne: Far. mertçe, erkekçe, 

 m. 2a/07 

merĥūm: Ar. Allah’ın rahmetine 

kavuşmuş; ölmüş 

  m. 2b/07 

 m.+uñ 57b/18 

merǿį: Ar. riâyet edilen, saygı 

gösterilen; görülen; geçerli 

 m. olan 53b/03, 55a/13, 58a/04, 

58a/06 

 m. olanlaruñ 58b/14 

merkez: Ar. yuvarlak bir çizginin 

(çenberin) her noktasından aynı 

uzaklıkta bulunan nokta 

 m. 54a/09, 63a/03, 63a/09 

 m.+deki 54a/02 

 m.+e 63a/12 

 m.+i 47b/08, 56b/12, 63a/24, 63a/24 

 m.+inden 12a/08 

 m.+ine 60b/12 

 m.+ini 56a/05 

 m.+lerine 76a/14, 76b/06, 80b/01 

 m. olup 69b/05 

merķūmā: Ar. yazılmış, adı geçmiş 

 m.+nuñ 4a/06 

mersūm: Ar. resmedilmiş, yazılmış, 

çizilmiş 

 m. olan 61b/16 

mertebe: Ar. derece, basamak 

  m. 7a/10, 36b/07, 44a/04, 46a/10, 

46a/11, 50b/15, 68b/12 

 m.+lerde 7a/19 

 m.+si 6a/13 

 m.+sine 4a/15, 73a/07 

 m.+sini 25a/10 

meśābe: Ar. benzeyen, benzer 

 m.+sine 2b/02 

mesāfe: Ar. ara, uzaklık 

 m. 66a/07, 66a/12, 66b/04, 66b/15, 

67a/17 

 m.+nüñ 66a/06, 67b/05 

 m.+si 65b/13, 67b/06, 67b/09, 

67b/13 

 m.+sini 4b/02, 67b/03 

 m.+siyle 65b/18 

 m.+ye 65b/17, 66a/02, 66a/18, 

66b/01, 66b/11, 66b/20, 67a/06, 

67a/08, 67a/16, 67a/20, 67b/16 

 m.-i mechūleyi 53b/04 

 m.-i źirāǾ 67b/20  

 m.-i źirāǾı 65b/06, 66b/06, 67a/14 

 m.-i źirāǾına 66b/18 

mesāĥa: Ar. ölçme; ölçüm 

 bilā-ālet-i m. 59b/01 

 der-beyān-ı m. 55a/13, 60b/01, 

70b/01, 70b/07 
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 Ǿilm-i m. 3a/14, 53b/01, 58a/01 

 m. 53b/04, 55a/14, 55a/17, 58b/03, 

61b/15, 65b/17 

 m. olınduķda 57b/16 

 m. olınması 61a/03 

 m. olmaķ 58a/04 

 m.+ları 2b/19 

 m.+sı 55b/01, 56b/01, 57b/01, 

61a/05, 61a/13, 61b/05, 70b/08 

 noķŧa-i m.+sı 57a/04 

  

meŝelā: Ar. misal olarak, sunun gibi, 

söz gelisi 

 m. 4b/17, 7a/06, 13b/08, 17a/07, 

21a/07, 21b/06, 27a/04, 56b/01, 

57b/07, 58b/04, 59b/17, 61a/14, 

62a/04, 66a/12, 69a/02, 70b/03, 

70b/10, 71b/06, 77a/05 

mesfūr: Ar. yazılmış, adı geçmiş 

 ķral-ı m. 3b/05 

mesĥūķ: Ar. doğulup toz hâline 

getirilmis 

 bārūt-ı m. 43a/15 

 m. 22b/14, 23a/01, 23a/03, 24b/01, 

24b/15, 26a/14, 26a/15, 43b/07, 

45a/02, 45b/16, 50a/10, 50a/17 

meşǾale: Ar. lamba, kandil 

 m. 27b/12, 30b/03 

meşġūl: Ar. bir işle uğraşan, iş görmekte 

olan 

 m. olınup 2a/12 

meşhūr: Ar. şöhretli, şöhret kazanmış 

 m. 62a/06 

meşķ: Ar. öğrenmek için yapılan 

çalışma; alışma, alıştırma 

 m. 2a/19 

meşrūĥ: Ar. anlatıldığı üzere  

 minvāl-i m. 65b/19, 66b/10, 74b/19 

 vech-i m. 7b/11, 28a/03, 31b/04, 

33b/10, 55b/13 

metįn: Ar. sağlam, dayanıklı 

 m. 69a/18 

metrįs: Ar. askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan toprak 

siper  

  m. 30a/18 

 m. alacaķları 39b/05 

 m. alamazlar 27b/14, 30b/05 

 m. alduķları 27b/11 

 m. almaķdan 39b/11 

 m.+i 39b/12 

 m.+ler 39b/14 

 m.+lerde 2b/04 

 m.+lerden 39b/17 

metrūkiyyet: Ar. bırakılmışlık; 

kullanılmazlık; terk edilme 

 m. 2b/01 

mevcūd: Ar. var olan, bulunan; mahluk, 

varlık 

 m. 61b/17 

 m. bulunması 27b/15 

 m. olan 5b/12 

 m. oldıġı 72a/05 

 m. olması 27a/01 
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mevcūden: Ar. mevcut olarak, kendisi 

beraber olarak 

 m. 2b/04 

meydānlı: Ar.+T. geniş olan, açık, düz 

olan yer 

 m. 57b/08 

meyl: Ar. eğilim, istek 

 m. eylemeye 8b/04 

 kemāl-i m. 2b/05 

mezbūr: Ar. adı geçen 

  hāvan-ı m.+lar 14b/01 

 ocaġ-ı m.+uñ 2b/08 

 tertįb-i m. 28b/18 

mezbūre: Ar. adı geçen, yukarıda 

söylenmis olan 

 hāvan-ı m.+de 15b/01 

 noķŧa-i m. 56a/05 

 sāķ-ı m. 21a/15 

mezįd: Ar. artırma, çoğaltma; artmış 

 m. 3a/18 

mezkez: Ar. yuvarlak bir çizginin 

(çenberin) her noktasından aynı 

uzaklıkta bulunan nokta 

 m.+den 63a/10 

meźkūr: Ar. adı geçmiş, anılmış 

 cedvel-i m.+de 66b/08, 67a/01 

 fenn-i m.+uñ 2a/17 

 ķavis-i m.+uñ 60b/12 

 m.+ocagı 2b/13 

 m.+olan 43a/02 

meźkūre: Ar. adı geçmiş, anılmış 

 ālet-i m. 60b/06, 61a/14 

 bārūt-ı m. 69b/11, 70a/01 

 cedvel-i m. 65b/11, 65b/18, 67b/04 

 cedvel-i m.+de 66a/09, 67a/04, 

67b/11 

 eczā-yı m.+yi 44a/06, 44a/26 

 eŝnā-yı m.+den 4a/07 

 fenn-i m. 2b/05 

 hāvan-ı m. 65b/19, 66a/17 

 ķalǾa-yı m. 3b/05 

 ķavis-i m. 60b/11 

 noķŧa-i m. 63a/08 

 rubǾ-ı dāǿire-i m. 4a/18 

 tertįb-i m. 67a/18, 75a/07 

 tertįb-i m.+den 67b/01 

 ŧop-ı m.+nüñ 69a/06 

mıħla-: Far.+T. mıhlamak; mıhla 

tutturmak, çakmak, çivilemek 

 m.-yalar 26b/02  

mıħlan-: Far.+T. mıhlanmak; mıhla, 

çiviyle tutturulmak 

 m.-mış 25b/01 

 m.-ur 27a/09 

mızrāk: Ar. uzun saplı, ucu sivri demirli 

harp aleti, kargı 

  m. 26b/18 

miftāĥ: Ar. anahtar; şifre cetveli 

 cedvel-i m.+ü’l-menāzilde 66a/04, 

66b/02 

 cedvel-i m.+ü’l-menāzili 3a/09 

 cedvel-i m.i 65b/12 

 m.+ü’l-menāzil 65a/01, 65b/12 
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miĥver: Ar. eksen; üzerinde bir pozitif 

cihet varsayılan sonsuz hat 

 m. 54a/02 

 m.+e 54a/03 

 m.+i 55b/06 

miķdār: Ar. parça; kıymet; derece  

 ķatre-i m.+ı 40a/09 

 m. 4a/05, 4b/08, 4b/12, 6a/13, 8a/12, 

13a/03, 17a/02, 18a/06, 18a/07, 

20b/13, 21a/04, 21a/18, 23a/01, 

23a/01, 23a/03, 23a/07, 23a/16, 

24b/15, 24b/19, 25a/01, 26a/18, 

27a/15, 27a/19, 28a/18, 30b/15, 

31a/14, 31b/13, 34a/08, 35a/05, 

35b/01, 35b/12, 36b/11, 36b/12, 

37a/06, 37a/17, 41a/11, 42a/03, 

42a/07, 42a/15, 43b/11, 46a/17, 

47a/03, 47a/13, 47a/18, 48b/19, 

49a/02, 50a/12, 52a/15, 56a/07, 

56a/10, 56a/11, 56a/19, 56b/01, 

56b/06, 58b/03, 58b/03, 61a/09, 

61a/11, 65b/03, 65b/07, 65b/17, 

66a/02, 66a/05, 67a/07, 67b/09, 

67b/11, 68a/08, 68a/09, 68a/10, 

68a/10, 68b/17, 69b/13, 71b/02, 

71b/04, 71b/04, 71b/08, 71b/10, 

73a/09, 73a/14, 73a/17, 73a/17, 

73b/14, 76a/05 

 m.+a 58b/01 

 m.+dan 6a/01 

 m.+dur 61a/14, 68a/06, 70a/12 

 m.+ı 6a/08, 8a/14, 8b/06, 18a/02, 

20b/08, 21a/02, 21a/10, 21a/13, 

21a/16, 21b/07, 22a/01, 23a/10, 

23b/10, 24b/07, 24b/12, 25a/04, 

25a/09, 26a/05, 26b/02, 26b/06, 

28a/15, 28a/19, 28b/13, 31b/02, 

34a/04, 34a/06, 34a/19, 34b/05, 

34b/16, 35b/03, 36b/09, 39a/12, 

39a/14, 40a/11, 41a/08, 41a/17, 

43a/06, 43b/04, 44b/05, 45a/18, 

46a/18, 46b/16, 49a/07, 49b/01, 

49b/02, 50a/12, 51a/01, 51a/03, 

53a/03, 53a/06, 59b/21, 61a/06, 

61a/19, 66a/12, 70a/09, 73a/11, 

74a/01 

 m.+ı ise 76a/05 

 m.+ı olup 20b/19 

 m.+ıdur 21b/01, 21b/02, 49a/08, 

70a/14, 70a/14, 70a/15, 73a/11 

 m.+ına 56a/14, 61a/08  

 m.+ını 21a/03, 21a/08 

 m.+ıyla 57b/12 

 m.+lar 55a/16 

 m.+ları 5a/04 

 m.+larıdur 21a/20, 21a/21 

 m.+larını 20b/15 

 m.-ı çapları 20b/12 

 m.-ı ķuŧrları 20b/06 

 m.-ı Ǿadedine 66a/08 

 m.-ı taǾdādını 21a/07 

 m.-ı źirāǾı 61a/17, 66a/06 
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miķyās: Ar. kıyas edecek alet, ölçek, 

ölçü aleti 

 m.+dan 21a/02, 21a/11, 21a/12 

 m.+ı 20b/17, 20b/17 

 m.+ından 21a/18 

 m.+lardan 21b/07 

 m.+laruñ 20b/18, 21b/05 

 m.-ı çap 21b/02 

 m.-ı dānenüñ 21b/01 

mįl: Ar. iğne gibi ince ve uzun bir alet 

 m. 12a/12, 12b/02, 49a/09 

 m.+i 23a/07, 23a/08, 23a/11, 23a/13, 

23a/14 

 m.+üñ 23a/16, 49a/09 

mįlād: Ar. Hz. İsa'nın doğum günü 

 m.-ı Ǿįsānuñ 3b/01, 3b/11 

milel: Ar. milletler, uluslar 

 m.-i efrencüñ 65b/09 

 m.-i naśārā 3a/17 

minvāl: Ar. tarz, şekil 

  m. 6a/04, 6a/18, 25a/09, 32b/01, 

33a/18, 38b/09, 45b/07, 47b/05, 

55b/19, 56b/17, 58a/05, 67a/02, 

67b/03, 67b/17, 70a/06 

 m.-i meşrūĥ 65b/19, 66b/10, 74b/19 

 m.-i muĥarrer 69a/02 

miŝāl: Ar. örnek  

 m.+i 15a/06, 35a/08 

miŝillü: Ar.+T. gibi 

 m. 27b/10, 30a/15, 30b/16, 41b/07, 

69b/12, 74a/14 

 m.+nüñ 27b/15 

miŝl: Ar. gibi  

 m.+i 7a/19, 70b/02 

mismār: Ar. çivi, mıh 

 m. 73b/12 

mistara: Ar. yazı cetveli, geometrik 

şekillerin doğru çizilmesi için 

kullanılan cetvel 

 derece-i m. 61a/11 

 derece-i m.-yı menşeǿ 61a/09 

 m. 54a/02, 54a/06, 54a/07, 56b/04, 

58a/09, 58a/10, 58a/11, 58a/15, 

58a/16, 60b/07, 60b/12, 63a/06, 

70a/15 

 m.+lar 54a/02, 61b/04 

 m.+lara 61b/03 

 m.+lardan 58a/13 

 m.+larına 61b/06 

 m.+laruñ 54a/04 

 m.+nuñ 55b/07, 55b/10, 55b/13, 

55b/15, 58a/08, 60b/13, 61a/12 

 m.+sı 61a/02 

 m.+sında 61b/03 

 m.+yı 55b/08 

 m.-yı āħer 55b/09, 55b/14 

 m.-yı medār 61a/02, 61b/02 

 m.-yı menşeǿ 60b/14, 61b/01 

 m.-yı ŝānįye 60b/09, 61a/07, 61a/17 

 m.-yı ŝānįyenüñ 60b/16  

mįzān: Ar. terazi, ölçü aleti, tartı; ölçek 

  m. 8b/10 

moloz: Rum. toprak ve kireçle karışık 

taş kırıntıları, yapı döküntüsü 
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 m. 14a/04, 15b/03, 17b/01, 18a/01, 

18a/04, 18a/06, 18a/07, 18a/08, 

18a/09, 36b/01, 36b/11, 36b/12, 

36b/15, 36b/17 

muǾallaķ: Ar. havada, boşta duran 

 m. 69a/02 

muǾayyen: Ar. tayin edilmiş, belli, 

belirli krş. muǾayyene 

 m. olan 12b/06 

muǾayyene: Ar. tayin edilmiş, belli, 

belirli krş. muǾayyen 

 m.+ye 62a/13 

mūcib: Ar. icap eden, gereken; sebep 

  m.+ince 28b/18 

muđarraħ: (?) 

 m. 52a/06 

muġāyeret: Ar. aykırılık, uymazlık, 

başkalık 

 m. 62a/02 

muġāyir: Ar. aykırı, uymaz, başka türlü 

 m. olup 68a/19 

muĥaķķaķ: Ar. tahkik olunmuş, 

hakikati, gerçekliği; her ne olursa 

 m.+dur 39b/18, 72a/04 

muħālif: Ar. muhalefet eden, aykırılık 

gösteren, uymayan, uygun 

olmayan 

 m. 7b/19 

muĥammed: Hz. Muhammet 

 m.+in 1b/03 

muĥārebe: Ar. harp, savaş 

 m. 2b/04 

muĥarrer: Ar. yazılı, yazılmış 

 minvāl-i m. 69a/02 

muĥāśara: Ar. kuşatma, etrafını çevirme 

 ĥįn-i m.+larda 2a/15 

 m. 7a/09 

 m. eyledüklerinde 3b/05, 3b/14 

 m. olınan 39b/14 

 m.+larında 40a/02 

 m.+sına 3b/07 

muĥāŧ: Ar. etrafı çevrilmiş, kuşatılmış 

 m. olan 63a/07 

muĥįŧ: Ar. çevre, saran 

 dāǿire-i m. 53b/08, 53b/09 

 dāǿire-i m.+den 55b/10 

 m. 62b/19,  

 m. olan 62a/09, 63a/07 

 m.+e, 63a/10 

 m.+i 70b/02, 70b/03, 70b/10 

 m.+leri 76a/13, 76b/06, 80a/03 

 m.-i dāǿire 63a/01, 63a/08, 70b/01 

 m.-i münhani 63a/12 

 m.-i źirāǾ 70b/05 

 nıśf-ı m. 70b/16 

 nıśf-ı m.+e 70b/09 

 nıśf-ı m.+i 70b/11 

muĥkem: Ar. sağlam, berk, 

sağlamlaştırılmış, kuvvetli 

 m. 22b/13, 24a/19, 30b/17, 33a/01, 

36a/02, 44a/02, 44a/26, 44a/27, 

44a/28, 47a/17, 48b/15, 50a/16, 

50b/14, 51a/05, 51a/08, 52a/10, 

52b/09, 53a/02 
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 m.+ce 47a/15 

 m. olduķdan 68a/15 

muĥtāç: Ar. ihtiyacı olan 

 m. idigini 71b/02 

 m. ise 73b/14 

  m.+dur 7b/14, 39a/03, 57b/08, 

65b/16, 68a/11, 68b/07, 68b/15 

muħtār: Ar. seçilmiş, seçkin 

 fāǾil-i m. 1b/08 

muħtaśar: Ar. kısaltılmış, kısa, özet, 

özlü 

 m. 65b/10 

 m. sepet ħumbarası 30b/12 

muħtelife: Ar. türlü, çeşitli 

 taġyįrāt-ı m.+si 7b/13 

muħtelifen: Ar. türlü olarak, çeşitli 

çeşitli 

 m. 6b/07 

muĥteriķ: Ar. tutuşup yanan, yanmış, 

yanık 

 m. 46b/12 

 m. ideler 46b/05 

 m. olacaġı 39b/18 

muķābil: Ar. karşı karşıya gelen, 

karşılık 

 m. olduķda 62a/18, 62b/04 

 m.+i 64a/13 

muķaddem: Ar. önde olan; önceki; 

değerli 

  m. 2b/07, 22b/06, 28b/15, 41b/07, 

75a/02 

 tertįb-i m. 66b/10 

muķadderāt: Ar. alın yazısı 

 m. 1b/07 

muķaddime: Ar. başlangıç, giriş 

 el-m. 3a/16 

 m. 3a/04, 3a/06  

 m.-yi ŝānį 54b/01 

muķarrer: Ar. kararlaşmış, şüphesiz, 

sağlam 

 emr-i m.+dür 77b/12 

muķāvemet: Ar. karşı koyma, direnme 

  m.+e 26b/16 

muķteżā: Ar. lazım geldiğince 

 m.-yı hendese 61b/13 

muķteżā-yı ŧabǾ: yaratılış icabı 

 m.-yı ŧabǾı 69b/01 

muķteżį: Ar. iktiza eden, lazım gelen 

 m. 65b/08 

 m.+dür 43b/06 

mum: Far. bir fitilin etrafına erimiş bal 

mumu, içyağı, stearik asit veya 

parafin dökülerek genellikle 

silindir biçiminde dondurulan 

ince, uzun aydınlatma aracı 

 m. Ǿalevi 46b/15 

 m. idüp 44a/29 

munķaŧıǾ: Ar. kesilen, kesilmiş, kesik; 

süreksiz  

 m. 7b/09 

murabbaǾ: Ar. dörgen, kare 

 m. 64a/07, 64a/08 

 m.+u’ş-şekl 73a/02, 73a/15  

murād: Ar. istek, dilek; maksat 
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  m. 56b/01, 72a/08 

 m. eylesek 59b/07 

 m. olan 30b/10 

 m. olınan 50a/08, 55a/18, 55b/02, 

57a/04, 57b/01, 58b/03, 61a/05, 

61a/13, 61b/05, 66a/06, 66a/11, 

66b/04, 66b/14, 66b/20, 67a/11, 

67a/17, 67b/04 

 m. olındıġı 50a/12 

 m. olınduķda 30b/12, 35a/06, 

45b/06, 45b/14, 48b/14, 51a/09, 

55a/14, 61a/03, 66b/01, 73a/01 

 m. olınsa 70b/08 

 m. olınur ise 25a/11, 35b/04, 43b/11, 

43b/12, 50a/15, 67a/08 

muśmet: Ar. içi boş, kof olmayan şey 

 ecsām-ı m.+eden 62a/04 

 ġayr-ı m.+e 62a/01 

musaŧŧaĥ: Ar. düzelmiş, yassılaştırılmış 

 m. 56b/03 

muśŧafā ibn-i ibrāhįm: Eseri müellifi 

Mustafa bin İbrahim 

 m. 2b/02 

mustaŧįl: Ar. dikdörtgen 

 m. 64a/09, 64a/09 

muşammaǾ: Ar. muşamba 

 m. 28b/02, 28b/07, 28b/19, 39a/11, 

40b/04, 41a/16, 42a/03 

 m. eyleyeler 39a/09 

 m. idüp 42a/19 

 m. olduķda 28a/05 

 m. yapılan 28a/13 

 m.+lar 28b/05 

 m.+lara 30b/02 

mūşta: Ar. birine vurmak için ele ve 

parmaklara geçirilen demir 

 m. 50a/16 

muŧābıķ: Ar. uyan, uygun 

 m. olduķda 68b/03 

muǾtād: Ar. âdet olunmuş, alışılmış 

 ber-m. 4a/18 

muŧlaķā: Ar. her halde, ne olursa olsun, 

ille 

 m. 68b/09 

muttaśıl: Ar. sürekli, durmadan 

 m. 74b/04 

muvāfıķ: Ar. Ar. uygun, yerinde 

  m. 4a/10, 67b/07 

 m. olmayup 62a/02 

muvāķķaten: Ar. geçici olarak 

 m. 63a/24 

muvāžabet: Ar. bir işe durmadan 

çalışma, bir işle daima uğraşma 

 m. 2b/05 

muvāzį: Ar. paralel olarak  

 m. 56b/13 

mūy: Far. kıl 

 m.+ları 13a/01, 14a/03, 14a/04, 

14a/05, 14a/06, 14b/02, 15a/02 

mūylu: Far.+T. kıllı 

 m.+ları 15a/04, 15a/05, 15b/02, 

18a/01 

 m.+larından 12b/05 

mübāşeret: Ar. bir işe başlama, girişme 
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 m. 2a/01 

 m. olınan 68a/04 

 m. olınmaķ 2a/02 

mübtedį: Ar. yeni başlayan, acemi 

 m. 58a/02, 60b/03 

mücāhidān: Ar. cihat edenler, savaşanlar 

 ġāzįyān-ı m. 2a/05 

mücerred: Ar. soyut 

 m. 62a/10, 62a/14 

mücerreme: Ar. tamam, son 

 m. 51b/02 

müctemiǾ: Ar. toplanan, toplanmış, 

toplu; birikmiş 

 m. 68b/17 

 m.+dür 69b/18 

müddet-i medįde: Ar. uzun zaman 

 m. 2b/03 

müdebbįrān: Ar. tedbir olan tedbirli  

 m. 2a/03 

müdevver: Ar. döndürülmüş, yuvarlak, 

tekerlek, değirmi  

 ġayr-ı m. 70a/01 

 m. 22b/14, 24b/02, 30b/16, 70a/01 

 m. bārūt 69a/02 

 m. gülle 31a/03, 31a/07, 41a/19 

 m. olanı 29b/15 

 m. olup 8b/16, 46a/19, 75a/16 

 m. ŧop 68b/17, 

müdevvere: Ar. döndürülmüş, yuvarlak, 

tekerlek, değirmi 

 dāǿire-i m. 69b/06 

 dāǿire-i m.+de 69b/17 

 dāǿire-i m.+nüñ 69b/08, 69b/16 

 m.+nüñ 70a/09 

 rubǾ-ı dāǿire-i m. 69b/09 

müfaķķar: Ar. kırk merdiven denilen, 

arkası düz çentikli bir kılıç 

 m.+ca 33a/13 

müferreĥ: Ar. ferahlık veren, iç açan, iç 

açıcı 

 m. olur 52b/05 

müfįd: Ar. ifade eden, anlatan 

 m. 65b/10 

müfįde: Ar. anlatan, manalı; faydalı 

 śanāyiǾ-i m. 4a/09 

 taśnįǾāt-ı m.+si 2a/18 

müfredāt: Ar. basit şeyler; dökümleri 

 m.+ıdur 53b/14 

mühendis: Ar. mühendis; hendese 

(geometri) bilen 

 m.+ün 63a/17 

mühendisįn: Ar. mühendisler  

 ber-muǾtād m. 4a/19   

 m.+den 57b/18 

 reǿy-i m. 4a/17  

mühimmāt: Ar. lüzumlu seyler, harb 

malzemesi 

 m.-ı lāzımeleriyle 2b/18 

 m.+ınuñ 24a/17 

mühimme: Ar. ehemmiyetli, gerekli, 

lüzumlu 

 ehemm-i m.+dendür 30a/17 

mühürlen-: Far.+T. mühürleme işi 

yapılmak, mühür basılmak 
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 m.-e 23a/18 

mükeǾab: Ar. küp 

 m. 62a/05 

mülāĥaža: Ar. iyice düşünme; düşünce 

 m. olınan 39b/16 

 m. olındıġı 30a/18, 39b/06 

mülāĥıķ: Ar. ek, bitişik, yapışık 

 m. 63a/25 

mülāķāt: Ar. kavuşma; buluşma; 

birleşme 

 m.+ı 69b/01 

mülāķį: Ar. buluşan, kavuşan; görüşen 

 m. olduķda 62b/18  

 m. olur ise 21a/06, 21a/14 

 m.+si 70a/05 

mülāzemet: Ar. bir yere veya kimseye 

sımsıkı bağlanma; bir işe meşgul 

olma 

 m. 2b/05 

mültezim: Ar.bir seyi veya kimseyi 

lüzumlu sayıp taraflık gösteren 

 m. 53b/18 

mümānaǾat: Ar. menetme, engel olma, 

önleme 

 m.+ı 68b/19 

 m. ider 69a/10 

mümkin: Ar. mümkün 

 m. 36b/07, 67b/01 

 m. degüldür 38b/18, 67a/19, 68b/14 

 m. ola 37a/02 

 m. oldıġı 7a/10 

 m. olmaya 54b/01 

 m. olmaz 72a/08 

 m. olsa idi 69b/05 

 m. olur 37a/01, 57b/17 

 m. olur ise 6a/08 

 m.+dür 68b/07, 76a/03 

 m.+i 47b/08 

mümtedd: Ar. uzayan, uzanan, süren; 

sürekli 

 m. olan 62b/02 

 m. olmasına 39a/06 

 m. olsa 39a/05 

münāsib: Ar. yerinde; yakışır 

  m. 13b/15, 13b/16, 30a/03 

 m. olur 42b/01 

 m.+dür 7a/14, 27b/15, 30a/07, 

35b/14, 79a/21 

münferice: Ar. arası geniş, açık olan; iki 

tarafı birbirinden uzak 

 m. 54b/10, 54b/16, 55a/07, 63b/11, 

63b/21 

münĥanį: Ar. eğri, eğrili  

 ħaŧŧ-ı m. 55a/03, 62b/18 

 ħaŧŧ-ı m.+ye 63a/08 

 m. 54b/03 

 muĥįŧ-i m. 63a/12 

 saŧĥ-ı m. 62b/13 

münharif: Ar. sapan, doğru gitmeyen 

 m. 64a/15 

münķalib: Ar. dönen, dönmüş, değisen 

 m. olmaduķca 68b/13 

 m. olmaġa 68b/15 

 m. olup 69a/04 
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münķariż: Ar. biten, arkası gelmeyen, 

sönen 

 erbāb-ı m. 2b/01 

müntehį: Ar. nihayet bulan, sona eren, 

biten 

 m. oldıġı 62a/13 

mürāǾāt: Ar. hıfzetme, saklama; koruma 

 m. 7b/05 

mürekkeb: Ar. iki veya daha çok 

şeylerin karışmasından meydana 

gelen 

 m. 68b/11 

mürekkebāt: Ar. bileşikler 

 m.+ından 53b/15 

mürtefiǾa: Ar. yükselen, yükselmiş, 

yüksek 

 ķılāǾ-yı m.+lara 2a/16, 3b/08 

müśadefe: Ar. tesadüf etme, rastgelme 

 m. idenleri 43a/13 

müsāvį: Ar. eşit, denk 

 m. 7a/02, 49b/04, 49b/05, 69b/13, 

73b/07 

 m. olmaġıla 4a/13 

 m. olup 62b/06 

müsāvįyet: Ar. eşitlik, aynı halde ve 

derecede olma 

 m. 6b/02, 6b/16, 7b/10, 7b/11, 

12b/04, 76a/15 

müŝelleŝ: Ar. üçleştirilen, üçlü, üç  

 m. 54b/14, 55b/03, 55b/03, 55b/17, 

57b/14, 57b/17, 63b/17, 63b/19 

 m.+e 54b/15, 54b/16, 54b/17, 63b/21 

 ađlāǾ-yı m. 2b/19 

 m.+ü’l-ađlāǾ 73b/13 

 m.+üñ 54b/14, 54b/18, 57b/18, 

63b/18, 63b/18, 63b/20, 64a/01 

müŝelleŝį: Ar. üçgen biçiminde olan 

 ālet-i m.+ye 53b/04, 53b/05, 54a/05, 

58a/07, 61a/04, 61b/07, 61b/15 

 ālet-i m.+yenüñ 53b/07, 54a/02, 

55b/05 

müŝelleŝ-i ĥāddü’z-zevāyā: dar açılı 

üçgenler  

 m. 64a/01 

müŝelleŝ-i münfericü’z-zāviye: geniş 

açılı üçgen 

 m. 63b/22 

müstaĥkem: Ar. istihkamlı, 

sağlamlaştınlmış, sağlam 

 m. olmaġıla 69a/18 

müstaĥsen: Ar. istihsan edilmiş, 

beğenilmiş 

 ālet-i m. 60b/04 

müstaķįm: Ar. doğru, düz, dik 

 ħaŧŧ-ı m. 54b/07, 55a/02, 56a/03, 

56a/06, 56a/09, 56a/12, 56a/16, 

56b/04, 56b/16, 57a/03, 58b/07, 

58b/12, 62a/15, 63a/12, 63b/01, 

63b/03, 63b/16, 63b/17, 64a/02, 

73a/08 

 ħaŧŧ-ı m.+e56b/13 

 ħaŧŧ-ı m.+i 56a/19, 57b/02 

 ħaŧŧ-ı m.+üñ 54b/07, 56b/07, 63b/02, 

63b/16 
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 m. 54b/03, 54b/05, 54b/12, 54b/18 

 m.+üñ 54b/05, 54b/13 

müstaķįme: Ar. doğru, düz, dik 

 ħaŧŧ-ı m. 63a/14 

 ħaŧŧ-ı m.+nüñ 63a/10 

 m.+tü’l-ađlāǾ 63b/04 

müstedįre: Ar. daire seklinde olan 

 dāǿire-i m. 62b/16 

 devāǿir-i m.+dür 63a/23 

müstedįrü’ş-şekl: Ar. daire şeklinde olan 

 m. 60b/16 

müstevį: Ar. düzlem 

 m. 54b/04 

 saŧĥ-ı m. 55a/04, 62b/11, 62b/19 

müşāhede: Ar. bir şeyi gözle görme 

 m. 3b/07, 58a/08, 58a/10, 61a/05 

 m. eyledükde 55b/09, 55b/14, 

58a/11, 58a/14 

 m. eyledüklerine 3b/15 

 m. iden 58a/11, 58a/16 

 m. olınan 58a/15 

 m. olınduķda 55b/08, 55b/14 

 m. olınmışdur 8b/12 

 m. olınup 30b/04, 58a/15, 60b/02 

 m. olınur 27b/13, 39b/09 

müşekkil: Ar. şekilce bir olma, benzeme 

 m. olur 57b/06 

müşkil: Ar. güç, zor 

 m.+dür 7b/14 

müştemil: Ar. kavrayan, saran, içine 

alan 

 m. 68b/19 

müteǾaddide: Ar. çoğalan, çok, birçok, 

birkaç, türlü türlü 

 m.+sini 3a/11 

müteǾallıķ: Ar. asılı, bağlı; ilgili 

 m. 3a/01, 4a/09, 68b/09 

 m. olup 72a/01 

müteǾessir: Ar. hüzünlü, kederli, 

üzüntülü 

 m.+dür 57b/08 

müteferriǾ: Ar. bir kökten ayrılan; dal 

budak salan 

 külāh-ı m. 70a/10 

münfericü’z-zāviye: Ar. geniş açı 

 m. 54b/16, 55a/11, 55b/04, 57b/14, 

64a/04 

 m.+dür 55b/18 

 müŝelleŝ-i m. 63b/22 

müteferriķ: Ar. dağınık, ayrı ayrı 

 m. 39b/12 

müteĥannį: Ar. eğrilen  

 ħaŧŧ-ı m. 62b/01 

mütenevviǾāt: Ar. çeşitlenen, türlü türlü  

 eşkāl-i m.+ı 68b/07 

mütereddide: Ar. karar veremeyen, 

kararsız 

 derece-i m.+si 13b/12, 17a/08 

 derece-i m.+sidür 13b/11 

 m.+sinden 65b/04 

mütesāvį: Ar. eşit 

 m. 64a/10, 64a/12 

 m.+yyü’l-ađlā 62a/04 

mütesāviye: Ar. eşit 
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 derece-i m.+ye 4a/19 

mütevāzį: Ar. paralel 

 devāǿir-i m.+ye 63a/22 

 ħuŧūŧ-ı m.+ye 62b/05 

mütevāziyen: Ar. paralel olarak 

 m. 73a/08 

müteveffā: Ar. ölmüş, ölü 

 m. aĥmed paşanuñ 2b/10 

müyesser: Ar. kolay gelen, kolaylıkla 

olan 

  m. olmaz 62b/08 

 m. olup 2a/04 

 

N 

 

nāķıś: Ar. eksi 

 n. oldıġı 72a/07 

nām: Ar. isim, ad 

  n. 3b/01, 3b/04, 3b/10, 3b/13, 44b/12 

 n.+ında 3b/03 

nā-maǾlūm: Far.+Ar. bilinmeyen, 

bilinmemiş 

 n. 2b/01 

nāmān: Ar. isimler, adlar 

 n. 4a/03 

nām-gū: (?) 

 zercek-i n. 51b/03  

nāmlū: Far. tüfek, tabanca, top vb. ateşli 

silahların ucunda bulunan boru 

biçimindeki parça 

 n. 28b/07, 31b/16, 34a/08, 34b/20 

 n.+lar 27a/15, 27a/19, 27b/05, 

28b/19, 29a/05, 31b/11 

 n.+ları 27a/14, 28a/16, 28b/04, 

29a/12, 29a/16, 29a/17, 31b/11, 

34a/02, 36a/04 

 n.+larını 34a/19 

 n.+larınuñ 29b/05, 29b/06 

 n.+larıyla 33b/09 

 n.+laruñ 28a/18, 28b/19, 30b/07, 

34a/03 

nāriyye: Ar. ateşli 

 dāǿire-i şiddet-i n.+nüñ 70a/13 

 ķuvvet-i n. 68b/12 

 ķuvvet-i n.+si 69a/03 

 n.+nüñ 70a/08 

 şiddet-i n. 69a/11 

 şiddet-i n.+nüñ 69b/03 

 şiddet-i n.+si 69a/08, 69b/02 

naśārā: Ar. Hıristiyanlar 

 düvel-i n. 3b/09, 3b/15 

 düvel-i n.+dan 3a/18 

 milel-i n. 3a/17 

nāşį: Ar. neşet eden, ileri gelen; ötürü, 

dolayı 

 n. 2a/16, 2a/19, 2b/06, 2b/08, 2b/14, 

58a/02 

nažar: Ar. bakma; göz değme 

 n. eyledük 61b/03 

 n. olındı 61a/12 

 n. olınduķda 55b/02, 62a/12 

nažaran: Ar. göre, .. bakıma göre, 

bakarak, bakılırsa; nisbeten 
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 n. 62a/07 

nāzik: Far. ince; güzel 

 baĥr-i n. 50a/01 

nāzil: Ar. yukarıdan asağı inen 

 n. olup 18a/10, 36b/18 

ne: ne 

  n. 4b/08, 7a/07, 13b/09, 16b/01, 

20b/02, 21a/14, 56a/19, 57b/12, 

58b/03, 65b/03, 65b/03, 65b/07, 

65b/17, 66a/02, 67a/07, 67b/11, 

68a/06, 68a/08, 68a/09, 68a/10, 

71b/02, 71b/04, 71b/08, 73a/17, 

73b/14 

 n. ise 57b/11 

nebāt: Far. nöbet şekeri 

 n. şekeri 44a/21, 44a/23, 50b/01, 

50b/08  

nebeviyye: Ar. peygambere ait 

 hicret-i n. 3b/16 

 hicret-i n.+nüñ 2a/08 

nederlānde: Hollanda 

 n. 3b/13 

neferāt: Ar. askerler, erler 

 n. 4a/05 

nefǾį: Ar. çıkar ile ilgili; faydacı 

 n. 2a/17, 3b/07, 18a/09, 36b/16 

neft: Far. neft yağı; bir çeşit mineralli 

yağ 

 n. yaġı 30b/19, 31a/09, 38b/15, 

43b/08, 44a/25 

 n. yaġına 42b/14 

 n. yaġını 44a/28 

 revġan-ı n. 42a/02 

nem: Far. nem 

 n. 47a/01, 73b/17 

 n. virerek 46a/09 

 n.+i 7b/10 

 n.+ini 39a/09 

nemçe: Avusturya, Avusturyalı 

  n. 3b/04 

nemek: Far. tuz 

 n. 50b/13 

nemlendir-: nemlendirmek 

 n.-üp 41b/13 

nemle-: nemlemek 

 n.+dürler imiş 22b/04 

nemlü: nemli 

 n. 7b/07 

nem-nāk: Far. nemli 

 n. ise 74a/11 

neresi: hangi yönü 

 n.+ne 21a/06 

nergis: Far. çiçekleri ayrı veya bir 

köksap üzerinde semsiye 

vaziyetinde bulunan ve beyaz, sarı 

nevileri de olan bir süs çiçeği 

 zercek-i n. 51b/06, 51b/07, 51b/08, 

51b/09 

nerm: Far. yumuşak, hafif 

 āteş-i n.+de 46b/13 

nevǾ: Ar. çeşit, cins 

 n. 4b/01, 9a/03, 27b/10, 57b/17, 

63b/19 

 n.+inden 30a/18 
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 n.-i āħer 38b/01, 40a/08, 43a/04 

 n.-i dįger 9a/04, 9a/05, 10b/02, 

50a/14 

nevālehu: nasib, talih, kısmet 

 n. 1b/06 

nevbet: Ar. sıra 

 n. 66a/13 

nıśf: Ar. yarım, yarı 

 n. 25a/16, 69a/14 

 n.+ı 25a/10, 69a/06, 69a/07 

 n.+ına 28a/08, 28b/08, 39a/15, 

73a/13 

 n.+ından 63a/13 

 n.+ını 69a/13 

 n.-ı ķavis 54a/08, 56a/07, 56a/14, 

56b/14, 56b/17, 60b/10, 60b/18, 

63a/16 

 n.-ı ķavisleri 61b/06 

 n.-ı ķavisüñ 56a/05, 56b/12 

 n.-ı muĥįŧ 70b/16 

 n.-ı muĥįŧe 70b/09 

 n.-ı muĥįŧi 70b/11 

 n.-ı yemįn 75a/15 

 n.-ı yesār 75a/16 

nıśf-ı ķuŧr: Ar. yarı çap 

 n. 63a/02, 63a/04, 69b/04, 69b/06, 

70b/14 

 n.+ı 63a/11, 70a/11, 70b/11 

 n.+uñ 70b/08 

niçe: nice; nasıl; birçok; ne zaman; 

hangi 

  n. 2a/03, 2a/13, 2a/18, 2b/11 

nihāyet: Ar. son 

 bidāyet-i n.+i 62b/18 

 n. 6a/12, 6b/18 

 n.+i 49a/08, 54b/02, 62b/01, 62b/10 

 n.+inde 70a/01 

 n.+inden 49a/09, 60b/10 

 n.+ine 56a/12, 56b/08 

 n.+iyle 62b/12, 62b/14 

 n.+lerine 62a/09, 62a/14 

nisbe: Ar. bir dereceye kadar, nispeten 

 pergāru’n-n. 3a/01, 3a/14, 53b/02 

nisbet: Ar. ilgi; kıyaslama, ölçü; oran 

 n. 68a/06, 68a/08, 69a/12, 70a/05, 

71b/02, 74a/15 

 n.+iyle 57b/07, 57b/09 

 n.+leriyle 22a/03 

 n.-i Ǿameliyle 57b/12 

 n.-i Ǿamiķleri 77a/02 

nişādır: Ar. amonyak tuzu denilen tuzlu 

ve yakıcı bir madde 

 n. 51a/07 

nişān: Far. nişan, iz; işaret 

 maĥall-i n.+a 35b/09 

  n. 7b/02, 8a/18, 21a/15, 55b/06, 

55b/13 

 n. almaķda 8a/01 

 n. eyleyeler 21a/12 

 n. olına 21a/19 

 n.+a 7a/14, 7a/15, 8a/07, 8a/15, 

13a/01, 35a/03 

 n.+ı 22a/02 

 n.+uña 8a/05 
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 n.-ı āħer 55a/16 

 n.-ı medāra 55b/12 

 n.-ı medārı 55b/09 

nişāne: Far. iz, alamet, belirti 

 n. 30a/10, 55a/15, 55a/17, 55a/17 

 n. almaķ 12a/17 

nişān-gāh: Far. nişan tahtası, hedef yeri 

 n. 7a/17  

 n.+a 7a/19 

 n.+larıdur 54a/04 

nižām: Ar. süre; düzen, usul   

 n. 4b/02, 35b/06, 35b/10, 42b/02 

 n.+ı 30a/10 

 n.+ını 7b/18, 23a/04, 24b/10 

 n.+ıyla 42a/09 

nohūd: Far. nohut 

 n. miķdārı 28a/19, 34a/06 

noķśān: Ar. eksiklik, azalma; eksik 

 n. 79a/04 

 n. olan 17a/06,  

 n. oldıġı 13b/06 

 n. olmaya 20b/19 

 n. olsa 7a/06,  

 n. olup 68a/16 

 n.+ı 13b/05, 67a/07, 67b/17 

noķŧa: Ar. nokta; hiç bir buut (boyut)u 

olmayan işaret; derece; durum 

 n. 20b/19, 54b/01, 54b/02, 55a/01, 

56a/04, 56a/12, 56a/17, 56b/04, 

62a/13, 62a/15 

 n. olur 62b/01 

 n.+da 54b/04, 63b/01 

 n.+dan 62b/19 

 n.+lar 35a/11, 73b/05 

 n.+ları 53b/18, 58b/08 

 n.+larından 55b/01, 58a/18 

 n.+larını 58a/18 

 n.+larıyla 54a/01 

 n.+sı 59b/08 

 n.+sına 56a/19 

 n.+sından 56a/18, 59b/12 

 n.+sını 59b/10 

 n.+sıyla 59b/09 

 n.+ya 56a/13, 62a/14, 62b/17 

 n.-yı derecātı 56a/15 

 n.-yı derecāt-ı Ǿalāmet 56a/15 

 n.-yı derece 57a/02 

 n.-yı derecesi 56b/15 

 n.-yı dereceyi 56a/09, 57a/03 

 n.-i medār 56b/16 

 n.-yı maĥaŧŧ 56a/17, 57a/05 

 n.-yı maĥaŧŧa 57b/02 

 n.-yı maĥaŧŧı 57a/11 

 n.-yı medār 56a/13, 56a/15, 56b/10, 

56b/18, 57a/02 

 n.-yı medāra 56b/17 

 n.-yı medārdan 57b/02 

 n.-yı menşeǿ 56a/13, 56b/11, 56b/15 

 n.-yı menşeǿden 56a/11, 56b/07, 

57a/11 

 n.-yı menşeǿün 56b/12 

 n.-yı mesāĥası 57a/04 

 n.-yı mezbūreye 56a/05 

 n.-yı meźkūre 63a/08 
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 n.-yı Ǿalāmet 56b/08 

noķŧacıķ: Ar.+T. noktacık 

 n. 56a/08 

nümāyān: Far. görünücü, görünen; 

meydanda 

 n. olduķda 3b/09, 35b/12 

 n. olmışdur 7b/02 

 n.+ile 62a/16 

 n.+la 62b/02 

nuśret: Ar. yardım; Allah’ın yardımı 

 n.- şiǾārda 2a/14 

nüzūl: Ar. aşağı inme 

 n. eyledigi 7a/12 

 

O 

 

o: o (zamir) 

  o. 21a/21 

ocaķ(ġ): ocak, yeniçeri teşkilatını 

oluşturan odalardan her biri  

 o. 46b/09 

  o.-ı mezbūruñ 2b/08 

 o.-ı meźkūr 2b/13 

oķ meydānı: İstanbul’daki Ok Meydanı 

mevkii  

 o.+na 8b/09 

 o.+nda 8b/12 

ol: o, öbür, diğer 

  o. 4b/12, 6b/08, 6b/09, 7a/08, 7b/01, 

13b/10, 20b/08, 20b/10, 20b/11, 

20b/13, 20b/13, 21a/03, 21a/04, 

21a/06, 21a/06, 21a/18, 29b/12, 

30b/15, 31a/01, 32b/06, 32b/12, 

33a/03, 36b/07, 43b/04, 44a/08, 

45b/03, 47a/19, 54b/06, 54b/08, 

54b/09, 54b/14, 54b/15, 54b/16, 

54b/17, 54b/19, 55b/03, 55b/08, 

55b/11, 56a/07, 56a/11, 56a/13, 

56b/01, 58b/01, 58b/03, 61a/08, 

61a/09, 61a/14, 62a/13, 62b/06, 

63a/14, 63b/02, 63b/03, 63b/05, 

63b/06, 63b/21, 64a/02, 65b/04, 

65b/13, 66a/05, 68a/10, 68a/11, 

68b/17, 69a/01, 69a/10, 69a/11, 

69a/19, 70a/12, 70a/13, 71b/04, 

71b/10, 73a/03, 73a/06, 73a/08, 

73a/09, 73a/17, 74a/10, 76a/05, 

77b/10, 77b/11, 77b/15, 77b/17, 

78a/01 

ol-: bulunmak, kalmak, ikamet etmek, 

eğlenmek; yaratılmak, vücut 

bulmak, meydana gelmek 

 Ǿaķd o.-up 25a/08 

 alçaķ o.-maķ 30a/04 

 āmāde o.-duķda 24b/01 

 āmāde o.-up 77b/07 

 āsān o.-ur 42b/03, 57b/13 

 āteş o.-maz 47b/03 

 āteş o.-up 46b/06 

 āteş o.-ur 47b/01 

 bādį o.-ur 30b/09 

 bāǾiŝ o.-ur 7a/16, 78a/01 

 bārūt o.-ur 44b/09 

 bedel o.-maķ 45a/03 
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 berāber o.-mayup 62b/14 

 berāber o.-up 63a/23, 63b/05, 64a/06, 

79a/04 

 ber-ķarar o.-maķ 63a/19 

 bį-nihāye o.-up 2a/14 

 boş o.-an 30a/08 

 cemǾ o.-up 69b/10 

 çehre-dār o.-ur 46b/01 

 derin o.-acaķ 68a/07 

 derin o.-malıdur 77b/01  

 devlet o.-anlaruñ 2a/03 

 eczā o.-a 23a/10 

 erbaǾası o.-anuñ 64a/06  

 eŝeri o.-up 24a/16 

 eyü o.-ur 35a/09 

 furśat-yāb o.-dıġına 69b/15 

 geçmiş o.-a 41a/13 

 gedik o.-an 26b/06 

 gerek o.-an 71b/12 

 girift o.-ur 77a/05 

 ħālį o.-mayup 2b/16 

 ħalķa o.-up 44b/11 

 ĥāśıl o.-a 34b/14 

 ĥāśıl o.-acaķ 69a/12, 69b/08, 69b/16, 

70a/07, 70a/11, 75a/14, 76a/08, 

76a/13, 77a/04 

 ĥāśıl o.-an 28a/03, 31a/04, 38b/12, 

45a/05, 57b/11, 57b/16, 62a/05, 

63b/01, 63b/10, 75a/03 

 ĥāśıl o.-dı 58b/14, 59b/19, 66b/06 

 ĥāśıl o.-mış 27b/03, 45a/12 

 ĥāśıl o.-mışdur 2a/13 

 ĥāśıl o.-up 46a/19, 77b/19 

 ĥāśıl o.-ur 55b/17, 67a/04, 77b/16 

 ĥāśıl o.-ur ise 77b/14 

 ĥāżır o.-a 28a/17, 32b/04, 47a/02 

 ĥāżır o.-an 32b/08, 41a/17 

 ĥāżır o.-duķda 22b/14, 34a/01, 

37a/07, 39a/10, 40b/05, 74a/01, 

74a/16 

 ĥāżır o.-duķlarında 41a/14 

 helāk o.-masına 77b/06 

 heves-kār o.-up 3b/16 

 ħumbaracı o.-anlar 65b/07 

 ħumbaracı o.-anlaruñ 7b/04  

 ibtidā o.-dıġı 55a/15 

 icrā o.-up 69a/14 

 ittiśālinde o.-an 9a/07 

 ķādir o.-an 65b/08 

 ķādir o.-mazlar 40a/01 

 kāfūr o.-an39a/05 

 ķal o.-mış 45b/01 

 ķal o.-ur 46a/06 

 ķalafāt o.-mayan 31b/06 

 ķalafāt o.-ınup 33a/15 

 ķoyu o.-duķda43a/16 

 keŝįr o.-up 2a/17 

 keskin o.-mışdur 22b/19 

 kömür o.-duķda 44b/08 

 ķuru o.-up 22b/03 

 mābeyn o.-ur 13b/04, 17a/05 

 maĥallinde o.-madıġı 68a/19 

 maĥaŧŧ o.-ur 58a/19 

 maħlūŧ o.-a 22b/17, 24b/05, 48b/17 
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 maħlūŧ o.-duķda 23b/02 

 maħśūś o.-an 15a/02 

 maĥv o.-up 39a/01 

 maĥv o.-ur 69a/05 

 maķśūd o.-an 12a/06 

 mālik o.-dıġum 2b/12 

 māniǾ o.-maya 62a/19 

 maǾlūm o.-a 44a/08, 61a/01 

 maǾlūm o.-dı 57b/04 

 maǾlūm o.-duķda 58a/17, 65b/17 

 maǾlūm o.-duķdan 56a/01, 65b/06  

 maǾlūm o.-maķ 67b/11 

 maǾlūm o.-mayan 20b/01, 20b/05 

 maǾlūm o.-up 73a/17  

 maǾlūm o.-ur 20b/02, 66a/03, 

67a/06, 67a/17, 67b/18 

 maŧlūb o.-an 8a/01, 56a/17 

 mažanne o.-an 30a/19 

 mažanne o.-dıġı 27b/11 

 meçhūl o.-an 59b/20 

 medār o.-up 76a/14 

 meftūĥ o.-an 20b/08, 56a/18 

 meftūħ o.-up 15a/06 

 memlū o.-an 28b/04 

 merkez o.-up 69b/05  

 merǿį o.-anlaruñ 58b/14 

 mersūm o.-an 61b/16 

 mesāĥa o.-maķ 58a/04 

 metrįsi o.-madıġından 39b/12  

 mevcūd o.-an 5b/12 

 mevcūd o.-dıġı 72a/05 

 mevcūd o.-ması 27a/01 

 meźkūr o.-an 43a/02 

 miķdārı o.-up 20b/19 

 muġāyir o.-up 68a/19 

 muĥāŧ o.-an 63a/07 

 muĥįŧ o.-an 62a/09, 63a/07 

 muĥkem o.-duķdan 68a/15 

 muĥteriķ o.-acaġı 39b/18 

 muķābil o.-duķda 62a/18, 62b/04 

 muǾayyen o.-an 12b/06 

 murād o.-an 30b/10 

 muşammaǾ o.-duķda 28a/05 

 muŧābıķ o.-duķda 68b/03 

 muvāfıķ o.-mayup 62a/02 

 mübtedį o.-anlara 58a/02, 60b/03 

 müdevver o.-anı 29b/15 

 müdevver o.-up 8b/16, 46a/19, 

75a/16 

 müferriĥ o.-ur 52b/05 

 mülāķį o.-duķda 62b/18 

 mülāķi o.-ur ise 21a/06, 21a/14 

 mümkin o.-a 37a/02 

 mümkin o.-dıġı 7a/10 

 mümkin o.-madıġı 67b/01  

 mümkin o.-maya 54b/01 

 mümkin o.-maz 72a/08 

 mümkin o.-sa idi 69b/05  

 mümkin o.-ur 37a/01, 57b/17 

 mümkin o.-ur ise 6a/08  

 mümtedd o.-an 62b/02 

 mümtedd o.-masına 39a/06 

 mümtedd o.-sa 39a/05 

 münāsib o.-ur 42b/01 
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 münķalib o.-maduķca 68b/13 

 münķalib o.-maġa 68b/15 

 münķalib o.-up 69a/04 

 müntehį o.-dıġı 62a/13 

 müsāvį o.-maġıla 4a/13 

 müsāvį o.-up 62b/06 

 müstaĥkem o.-maġıla 69a/18 

 müşekkil o.-ur 57b/06 

 müyesser o.-maz 62b/08 

 müyesser o.-up 2a/04 

 nāķıś o.-dıġı 72a/07 

 nāzil o.-up 18a/10, 36b/18 

 noķśān o.-dıġı 13b/06 

 noķśān o.-maya 20b/19 

 noķśān o.-up 68a/16 

 noķŧa o.-ur 62b/01  

 noķŧalar o.-acaķdur 35a/11  

 nümāyān o.-duķda 3b/09, 35b/12 

 nümāyān o.-mışdur 7b/02 

 o.-a 2a/08, 20b/07, 20b/12, 24b/16, 

27a/06, 27a/06, 28a/02, 28b/05, 

29b/12, 30b/15, 31b/11, 31b/12, 

31b/13, 32b/18, 32b/19, 34a/04, 

35b/09, 36a/08, 36a/09, 36a/11, 

37a/05, 37a/11, 42a/04, 44a/04, 

45a/02, 45a/17, 45b/01, 45b/02, 

46b/17, 50b/16, 52a/12, 52a/12, 

52b/15, 62b/05, 62b/12, 63a/07, 

63a/24, 63a/24, 68a/17, 73a/04, 

74a/14 

 o.-an 2b/15, 3b/02, 4b/17, 6a/15, 

7b/01, 7b/15, 8a/05, 8a/05, 8a/13, 

8b/10, 8b/11, 13b/13, 17a/06, 

17a/09, 21a/13, 26a/15, 26b/07, 

26b/13, 26b/16, 27a/08, 28a/12, 

28b/10, 30b/08, 31a/01, 31a/03, 

32b/16, 33a/06, 33b/04, 34a/18, 

34a/18, 34b/01, 37a/18, 37a/19, 

39b/01, 39b/08, 40b/05, 41a/10, 

45b/10, 46a/01, 46b/14, 47a/06, 

47a/10, 48b/19, 53b/03, 53b/04, 

54a/04, 54b/08, 54b/18, 55a/13, 

55b/15, 56b/14, 58a/04, 58a/06, 

58a/09, 58a/14, 58a/16, 59b/20, 

60b/09, 61a/18, 61a/19, 62a/16, 

62a/16, 62b/01, 62b/19, 63b/11, 

63b/12, 63b/15, 64a/02, 66a/06, 

66a/09, 66a/10, 66b/03, 66b/07, 

66b/08, 67b/07, 67b/09, 67b/13, 

67b/14, 68a/09, 68a/15, 68b/04, 

69a/13, 69b/15, 69b/18, 70a/06, 

70b/14, 73b/08, 74a/11, 74a/18, 

74a/19, 74b/11, 76a/07, 76a/09, 

76a/10, 76a/11, 76a/15, 77b/04, 

77b/09 

 o.-ana 32b/13 

 o.-anlar 64a/16  

  o.-dı 57b/14  

 o.-dıġı 5a/01, 62b/11 

 o.-dıġı 7a/01, 7b/08, 7b/09, 7b/13, 

20b/02, 20b/19, 26b/13, 27a/05, 

47b/09, 53a/07, 57b/06, 58b/15, 

59b/18, 63b/01, 67a/18, 67b/07, 
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69a/07, 70a/02, 70b/04, 70b/13, 

79a/05 

 o.-dıġına 2a/02, 65b/08 

 o.-dıġında 30a/13 

 o.-dıġından 2a/16, 33b/07, 39b/13 

 o.-dıġını 4a/16 

 o.-dıġınuñ 16b/01 

 o.-duķda 7a/17, 27a/09, 27b/02, 

29b/02, 31a/15, 31b/06, 31b/10, 

31b/16, 32b/08, 32b/09, 33a/15, 

36b/14, 39a/18, 39b/02, 43a/17, 

46b/15, 53a/05, 62a/18, 64a/07, 

70b/15, 74b/08 

 o.-dur 62a/15, 62b/01, 68a/12 

 o.-maduķda 7b/10 

 o.-maġa 30a/05, 42b/03 

 o.-maġıla 1b/09, 2b/11, 3a/18, 4a/04, 

7a/02, 14a/01, 60b/04, 68b/09, 

69a/10, 69b/01, 69b/07, 72a/02 

 o.-maķ 4a/17, 40b/07, 41a/19, 

42a/09, 43b/11, 50a/18, 58a/03, 

62a/05, 63a/22 

 o.-maķdan 2b/05, 2b/08, 2b/14, 

58a/02 

 o.-maķla 63a/13 

 o.-malı 49a/07 

 o.-malıdur 7b/04, 8b/06, 24b/08, 

27b/08, 37a/02, 46a/11, 49a/07, 

49b/02, 51a/03, 52a/14, 53b/06, 

73a/15, 73b/01, 73b/03, 73b/19, 

74a/15 

 o.-manuñ 4a/14 

 o.-ması 49a/05, 63b/05 

 o.-masınuñ 7a/02 

 o.-maya 6b/07, 35a/15, 62b/15 

 o.-mayan 64a/09 

 o.-mayana 64a/11 

 o.-mayup 6b/14, 8a/18, 62a/17, 

62b/02, 64a/12, 79a/06 

 o.-maz 7b/11 

 o.-mış olur 39a/07 

 o.-sa 7a/06, 13b/03, 13b/07, 17a/04, 

54b/10, 54b/15, 54b/16, 54b/17, 

56b/03, 57b/07, 57b/13, 57b/15, 

58b/05, 58b/07, 59b/18, 63b/03, 

63b/11, 63b/23, 67a/01, 68a/12, 

68a/14, 69b/14, 70b/03, 70b/10, 

71b/07, 77a/06, 79a/21 

 o.-salar 54b/08 

 o.-sun 65b/05 

 o.-up 2a/19, 2b/06, 2b/07, 8b/18, 

12a/01, 13a/01, 18a/07, 24b/09, 

26b/09, 28a/17, 33a/14, 37a/18, 

39b/16, 42b/08, 47b/06, 49a/10, 

50a/13, 51a/02, 52b/05, 52b/10, 

52b/14, 53b/07, 58b/06, 60b/08, 

60b/18, 61a/15, 61b/06, 62a/17, 

62b/03, 63b/20, 64a/08, 64a/10, 

66b/19, 66b/20, 68a/06, 68b/19, 

69a/16, 69a/18, 69b/13, 70a/06, 

72a/01 

 o.-ur 4b/19, 7a/05, 8a/08, 13a/06, 

17a/03, 21a/17, 22a/02, 30b/18, 

31b/09, 31b/17, 32a/01, 33a/10, 
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44a/06, 45b/05, 45b/13, 47a/17, 

49a/03, 49a/04, 50a/12, 52b/04, 

54b/02, 55b/03, 55b/04, 55b/04, 

56a/13, 56a/18, 57a/05, 58a/17, 

59b/17, 63b/18, 63b/19, 63b/22, 

66b/08, 67b/09, 67b/15, 69b/04, 

70b/09, 70b/11, 73a/03, 73b/08, 

73b/10, 73b/11, 73b/14, 76a/04 

 o.-ur ise 55b/19, 63b/20, 63b/22, 

65b/05 

 olmış o.-ur 39a/07  

 pak o.-mayup 72a/06 

 pārelenmez o.-dı 30a/06 

 pek o.-a 23a/12 

 perākende o.-duķları 27b/09  

 perçįn o.-up 27a/08 

 perįşān o.-malarına 30b/09, 78a/01 

 perişān o.-urlar 39b/12  

 peydā o.-an 63b/04 

 rast o.-maķ 12a/16 

 rāst o.-up 76b/06, 80b/01 

 rāygān o.-duķda 2a/10 

 resįde o.-maġıla 2b/02 

 resįde o.-up 2b/12 

 saĥķ o.-mamış 31a/09, 36a/04, 

38b/14, 41a/08, 42a/02 

 saĥķ o.-mış 27b/19, 27b/19, 37a/13 

 saĥķ o.-up 24a/19 

 śaǾb o.-up 72a/04 

 saŧĥ o.-mış olur 62a/11 

 saŧĥ olmış o.-ur 62a/11  

 sebeb o.-ur 77b/06  

 sepet o.-duķdan 29b/05 

 setr o.-up 73b/09, 74a/04  

 şāyiǾ o.-up 3b/09 

 şekl o.-an 32a/05 

 taĥammüli o.-madıġından 21a/20,  

 tamām o.-acaġı 41b/02 

 tamām o.-dıġı 29a/11, 44a/07 

 tamām o.-duķda 18a/08, 32b/14, 

40b/12, 40b/16, 41b/06, 46a/13 

 tamām o.-ınca 46a/16  

 tamām o.-mış 25b/01, 40a/06 

 tamām o.-mışdur 44a/10 

 tamām o.-up 41a/02, 41b/10, 42b/09 

 tamām o.-ur 33a/16 

 telef o.-mayup 45b/12 

 temāşā o.-a 51a/09 

 teraķķį o.-ur 7b/08 

 teşkįl o.-an 76a/12 

 tevsį o.-acaķ 69b/02 

 tevsįǾ o.-maķ 69b/02 

 tevsįǾ o.-up 69a/04, 69a/08, 69a/12 

 ŧālib o.-anlara 61b/08 

 ŧayaķ o.-ur 74b/05 

 ŧop o.-acaķ 43b/03, 50a/09 

 Ǿusret o.-dıġı 22b/03 

 vāķiǾ o.-ur 4b/13, 30a/15 

 vāśl o.-acaķ 79a/03 

 vażǾ o.-an 8b/17 

 vażǾ o.-duķda 79a/01 

 vażǾ o.-mışdur 79b/04 

 vücūd-pezįr o.-duķlarına 62a/02  

 vüsǾatli o.-acaġı 73a/17  
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 yuvarlaķ o.-acaķ 31a/13  

 yuvarlaķ o.-acaķ 41a/12 

 žāhir o.-dı 67b/01 

 žāhir o.-ur 46b/16 

 zāǿid o.-maya 79a/04 

 zāǿil o.-up 47b/03 

 żāyiǾ o.-mayup 52b/03 

 žāyiǾ o.-maz 68b/16 

 źirāǾ o.-an 66b/15 

 źirāǾ o.-dıġı 57b/04 

 źirāǾ o.-sa 61a/16 

 źirāǾ o.-ur 70b/04 

 ziyāde o.-an 77a/04 

 žuhūr o.-an 2a/13 

olın-: olınmak 

 Ǿalāmet o.-a 56b/15 

 Ǿalāmet o.-an 57b/03 

 Ǿalāmet o.-up 56b/05 

 Ǿalāmet o.-ur 12a/18 

 Ǿamel o.-up 57b/09 

 āteş o.-a 30a/11, 36b/15, 38b/07, 

75a/11 

 āteş o.-acaġı 23b/12, 35b/11  

 āteş o.-duķda 8a/15, 8b/03, 30a/11, 

35b/13, 50b/18, 52a/17, 77b/11, 

79a/08 

 āteş o.-maķ 75a/10  

 āteş o.-up 8a/16, 35a/07, 53a/10, 

77b/08 

 āteş o.-ur 14b/01, 35b/14, 52b/03, 

77b/13, 77b/15  

 Ǿavķ o.-up 77b/14 

 baǾįd o.-ur 27b/13, 30b/05  

 beyān o.-an 60b/02, 76a/01 

 beyān o.-dıġı 61a/04, 70a/07 

 beyān o.-mış idi 67a/20 

 beyān o.-mışdur 60b/05  

 beyān o.-up 29b/17 

 beyān o.-ur 4b/04, 5a/05, 20b/02, 

20b/03, 26a/02, 35b/15, 36b/01, 

40a/09, 50a/19, 51a/11, 51b/16, 

52b/06, 52b/11, 59b/01 

 cesāret o.-maya 4b/12, 6a/13 

 đarb o.-a 23a/17 

 đarb o.-duķca 30a/02 

 đarb o.-duķda 4b/18, 66b/05 

 đarb o.-maya 25a/03 

 đarb o.-up 57b/11, 66a/07, 67a/03, 

67b/13 

 derc o.-mışdur 71b/06 

 derc o.-up 3a/05 

 devr o.-araķ 46a/18  

 diķķat o.-a 6b/14 

 endāħte o.-acaķ 34b/09 

 endāħte o.-an 65b/05, 76b/04, 80a/02 

 endāħte o.-dıġı 39b/19, 40a/01, 

66a/01, 75a/14 

 endāħte o.-duķda 30a/07, 43a/12, 

66a/18, 77b/09 

 endāħte o.-maķla 65b/16  

 endāħte o.-sa 39b/17, 77b/18  

 endāħte o.-up 29a/09 

 endāħte o.-ur 27b/04, 27b/11 

 farķ o.-mayup 46a/10 
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 farķ o.-maz 44a/04, 50b/16 

 faśl o.-dı 57b/01 

 fehm o.-dıġı 38b/07 

 fetĥ o.-muş 19b/01 

 fetĥ o.-up 21a/19, 56b/06 

 girift o.-maġıla 52a/14  

 ħaŧā o.-maġa 30a/04  

 ĥafr o.-a 73a/02, 73a/10 

 ĥafr o.-an 73b/15 

  ĥafr o.-duķda 73a/08, 73a/13  

 ĥafr o.-malıdur 73a/14 

 ĥafr o.-ur 73a/17 

 ĥaźer o.-a 47b/09 

 ħazįne o.-duķda 79a/01 

 ĥesāb o.-a 4b/15 

 ĥesāb o.-duķda 67a/16 

 ĥesāb o.-maķla 67b/17 

 ĥesāb o.-up 4b/12, 4b/16, 5a/02 

 ĥesābıyla o.-up 13b/16 

 ĥıfž o.-a 34a/15, 66a/10 

 ĥıfž o.-acaķ 23b/03 

 ĥıfž o.-up 29a/08, 61a/06 

 ıŧlāķ o.-ur 64a/13  

 įcād o.-up 4b/01 

 icrā o.-muş 3b/06 

 icrā o.-up 3b/14, 12a/04 

 icrā o.-ur 54a/01 

 idāre o.-duķca 60b/13 

 idāre o.-up 58a/10 

 idrāk o.-anı 2b/16 

 ihmāl o.-maya 78a/01 

 iħrāc o.-salar 62b/07 

 ihtimām o.-a 6b/17, 6b/18, 79a/02 

 ihtimām o.-duķda 35a/08 

 ihtimām o.-up 72a/05 

 iktifā o.-dı 64a/16 

 intiħāb o.-an 48b/15 

 intiħāb o.-mışdur 68b/10 

 iǾtibār o.-a 56b/05, 56b/09, 57b/12 

 iǾtibār o.-an 55b/05 

 iǾtibār o.-up 4a/08 

 iǾtibār o.-ur 62a/07, 70b/15 

 istif o.-up 36b/12 

 istiħrāc o.-a 67b/05 

 istiħrāc o.-duķda 58b/10 

 istiħrāc o.-mış 9a/04, 9a/05 

 istiħrāc o.-up 66a/02 

 istiħrāc o.-ur 10b/02, 57b/15, 65b/13, 

67a/08 

 istiǾmāl o.-a 29a/09 

 istiǾmāl o.-acaķ 61b/15 

 istiǾmāl o.-an 8b/04, 8b/09, 44a/11, 

5b/12 

 istiǾmāl o.-andur 22b/05 

 istiǾmāl o.-ur 8b/17, 12b/06, 18a/03, 

18a/08, 36b/15, 52b/04 

 istişkāl o.-up 60b/04 

 işāret o.-a 22a/02  

 işāret o.-an 73a/18, 74b/02, 79a/18 

 işāret o.-mışdur 21a/20, 21a/21 

 ķalafāt o.-a 40b/17 

 ķalafāt o.-an 31a/16, 33b/10 

 ķalafāt o.-up 33a/11, 34a/14 

 maĥaŧŧ o.-ur 58b/11 
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 medār o.-an 56b/01 

 mesāĥa o.-duķda 57b/16 

 mesāĥa o.-ması 55a/14, 55a/17, 

61a/03 

 meşġūl o.-up 2a/12 

 muĥāśara o.-an 39b/14 

 murād o.-an 50a/08, 55a/18, 55b/02, 

57a/04, 57b/01, 58b/03, 61a/05, 

61a/13, 61b/05, 66a/06, 66a/11, 

66b/04, 66b/14, 66b/20, 67a/11, 

67a/17, 67b/04 

 murād o.-dıġı 50a/12 

 murād o.-duķda 30b/12, 35a/06, 

45b/06, 45b/14, 48b/14, 51a/09, 

55a/14, 61a/03, 66b/01, 73a/01 

 murād o.-sa 70b/08 

 murād o.-ur ise 25a/11, 35b/04, 

43b/11, 43b/12, 50a/15, 67a/08 

 mübāşeret o.-an 68a/04 

 mübāşeret o.-maķ 2a/02 

 mülāĥaža o.-an 39b/16 

 mülāĥaža o.-dıġı 30a/18, 39b/06 

 müşāhede o.-an 58a/15 

 müşāhede o.-duķda 55b/08, 55b/14, 

58a/08 

 müşāhede o.-mışdur 8b/12  

 müşāhede o.-up 30b/04, 58a/15, 

60b/02 

 müşāhede o.-ur 27b/13, 39b/09 

 nažar o.-dı 61a/12 

 nažar o.-duķda 55b/02, 62a/12 

 nişān o.-a 21a/19 

 o.-a 6b/05, 6b/06, 8a/06, 18a/08, 

21a/16, 36a/10, 38b/06, 56b/09, 

58a/07, 64a/13, 73a/05 

 o.-an 7a/09, 44b/14, 57b/18, 58a/10, 

61a/01, 66a/04, 66a/07, 66a/11, 

66b/01, 79a/20 

 o.-maķ 73a/01 

 perçįn o.-ur 27a/07 

 perdāħt o.-an 46a/16 

 rabŧ o.-an 68a/18 

 rabŧ o.-maķ 76a/03 

 rabŧ o.-ur 79b/02 

 resm o.-a 21a/15, 22a/03  

 resm o.-an 12a/01, 12b/03, 76b/06, 

80b/01  

 resm o.-dıġı 12b/02, 43a/06, 70a/05 

 resm o.-dıķda 21a/04 

 resm o.-mış 20b/06, 20b/12 

 resm o.-mışdur 61a/01 

 resm o.-up 60b/15  

 saĥķ o.-a 46a/10 

 saĥķ o.-an 46b/11 

 saĥķ o.-duķdan śoñra 46a/08, 42b/13 

 saĥķ o.-mamış 24b/12, 33a/05, 

34a/08 

 saĥķ o.-mış 26a/09, 28a/18, 33a/01, 

41b/12 

 saĥķ o.-up 22b/13, 45a/06, 45a/14, 

46b/03, 50a/07, 50b/14 

 śalpa o.-ur 8b/07  

 śarf o.-a 73b/06 

 şekl o.-dıġı 36b/05 
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 şekl o.-duġı 20b/16 

 şerĥ o.-an 5a/02, 57b/13 

 şerĥ o.-dıġı 47b/05, 58a/05 

 şübhe o.-an 39b/06 

 tafśįl o.-dıġı 67b/02 

 tafśįl o.-maġıla 3a/04 

 taħmįr o.-a 43b/09 

 taĥmįr o.-up 46a/15, 50a/09 

 taĥrįr o.-acaķ 6a/03 

 taĥrįr o.-an 4b/09, 6a/02, 22b/03, 

22b/04, 22b/14, 24b/02, 29a/12, 

30a/14, 30a/19, 33b/09, 45a/07, 

45a/19, 46a/06, 50a/10, 50b/14, 

51b/13, 52b/01, 55b/12, 57b/15, 

58b/09 

 taĥrįr o.-anlardur 5b/13 

 taĥrįr o.-dı 47b/08 

 taĥrįr o.-dıġı 6a/18, 8a/19, 12b/03, 

25a/09, 32b/01, 33a/18, 45b/06, 

55b/19, 56b/17 

 taĥrįr o.-mış 21a/01, 29b/16, 45a/04 

 taĥrįr o.-mışdı 76b/03 

 taĥrįr o.-mışdur 7a/09, 12a/07 

 taĥśįś o.-ur 12a/11 

 taķdįm o.-ur 53b/15, 53b/16 

 taķsįm o.-a 58b/02 

 taķsįm o.-duķda 58b/13, 66b/07, 

67a/03, 67b/14 

 taķsįm o.-duķdan 58b/08, 66a/08 

 taķsįm o.-maġıla 4a/19 

 taķsįm o.-mış 53b/08, 60b/08, 

60b/12, 61a/02 

 taķsįm o.-mışdur 60b/11, 60b/19 

 taķsįm o.-up 56b/08, 57b/10, 63a/21 

 taķsįm o.-ur 63a/18 

 tanśįf o.-an 63a/15  

 taǾbįr o.-an 8b/18, 13b/18, 29b/19, 

38b/19 

 taǾbįr o.-andur 32b/10 

 taǾbįr o.-up 18a/03  

 taǾbįr o.-ur 8a/09, 12a/08, 62b/06, 

63a/14, 63a/16, 63b/17, 64a/01, 

64a/09, 64a/15, 73a/18 

 taǾlįm o.-madıġında 2a/19 

 taǾlįm o.-up 7a/18 

 tasŧįr o.-mışdur 58a/03  

 taŧbįķ o.-araķ 3a/03 

 tecessüs o.-duķda 66b/09, 67a/05 

 tecrübe o.-an 66b/19, 67a/07 

 tedārik o.-up 4a/06 

 tedķįķ o.-malıdur 12a/02 

 tedķįķ o.-mışdur 30a/03 

 tekmįl o.-a 75a/07 

 temāşā o.-ur 51b/13 

 temyįz o.-duķda 45b/07  

 terbįǾ o.-up 53b/09  

 tercüme o.-dı 43b/06 

 tercüme o.-mışdur 43b/15 

 tercüme o.-up 65b/11 

 terkįb o.-maķ 32a/07, 48b/14 

 tertįb o.-a 29a/01, 50a/13, 61b/06, 

79a/07 

 tertįb o.-an 33b/05 

 tertįb o.-duķda 77a/02 
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 tertįb o.-ma 33b/09 

 tertįb o.-malıdur 76a/06  

 tertįb o.-mış 34b/17 

 tertįb o.-up 28b/04, 77b/05 

 tertįb o.-ur 43a/02  

 tesmiye o.-a 55a/18 

 tesmiye o.-an 60b/15  

 tesmiye o.-dı 60b/19, 60b/11, 60b/14 

 tesmiye o.-mışdur 60b/09, 61a/03, 

65b/12 

 tesmiye o.-ur 53b/09, 59b/14, 63a/09, 

64a/07 

 teşebbüŝ o.-maġıla 2a/01 

 teşkįl o.-an 75a/13 

 teşkįl o.-dıġı 66b/05, 67a/02 

 teşkįl o.-mışdur 68b/08 

 teveccüh o.-muş 13a/01 

 ŧabħ o.-a 47b/05 

 vażǾ o.-a 4b/09, 4b/12, 4b/16, 

13b/15, 13b/17, 13b/17, 18a/05, 

18a/07, 27a/14, 28a/15, 28b/17, 

31b/04, 35a/03, 36a/07, 36a/16, 

36b/13, 38b/18, 38b/19, 42a/12, 

43b/13, 43b/14, 45a/14, 45a/18, 

47a/03, 51a/01, 56a/05, 73b/16, 

74a/03, 74b/01, 74b/04, 74b/10, 

75a/06 

 vażǾ o.-acaķ 27a/04, 28a/09, 47b/10, 

50a/13, 73a/16 

 vażǾ o.-acaķ ise 39a/02 

 vażǾ o.-an 8b/16, 9a/03, 9a/04, 9a/05, 

9a/06, 10b/01, 15a/04, 22a/04, 

26a/01, 26a/16, 27b/07, 28b/01, 

29a/18, 29b/03, 29b/18, 30a/12, 

41b/11, 49b/06, 66a/16 

 vażǾ o.-ana 8b/15  

 vażǾ o.-araķ 28b/08, 75a/02 

 vażǾ o.-dıġınuñ 42b/08 

 vażǾ o.-duķda 20b/10, 35b/06, 

56b/14, 73b/07, 74b/09 

 vażǾ o.-duķdan 28b/17, 61a/08 

 vażǾ o.-malıdur 4b/09, 71b/11 

 vażǾ o.-ması 12b/05, 40a/05, 42b/01 

 vażǾ o.-maya 5a/01 

 vażǾ o.-mış 9a/07, 13a/01, 14a/02, 

18a/01 

 vażǾ o.-mışdur 63a/09 

 vażǾ o.-up 6a/05, 12b/05  

 vażǾ o.-up 6b/01, 8a/03, 10b/02, 

12a/10, 12a/13, 12a/17, 16b/02, 

18a/02, 23a/04, 23b/01, 25a/04, 

25a/11, 25a/12, 29b/13, 31a/17, 

32b/05, 33a/17, 33a/19, 36a/05, 

36a/13, 37a/15, 41b/04, 43a/03, 

45b/14, 46a/07, 46a/08, 46a/17, 

46b/12, 47b/04, 52a/15, 56a/14, 

57a/02, 73b/15, 74a/04, 74a/16, 

74b/07, 74b/14, 75a/01 

 vażǾ o.-ur 8b/11, 8b/18, 12a/19, 

12b/03, 28a/13, 73b/08 

 vezn o.-a 50b/14 

 vezn o.-an 22b/07  

 vezn o.-up 42b/14, 48b/16, 50a/08, 

52a/10 
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 żamm o.-a 24b/10 

 żamm o.-duķda 51b/14 

 żamm o.-maġıla 65b/11 

 żamm o.-sa 62a/11 

 żamm o.-up 49a/01, 49a/02 

 zift o.-a 44a/10 

 źįkr o.-an 22b/12, 24a/16, 24a/18, 

31a/17, 32a/04, 34a/03, 34a/06, 

34b/11, 37a/09, 37a/14, 38b/15, 

39a/13, 48b/14, 50a/07, 52a/10, 

53b/05, 60b/18, 67a/16, 69a/15, 

73b/11, 74a/15, 75a/04 

 źikr o.-dıġı 25a/12, 28a/10, 28b/17, 

30a/05, 38b/09, 52b/03 

 źikr o.-ur 23b/16  

oluķ: bir şeyin akmasına yarayan üst 

yanı açık boru 

 o. 73b/08, 73b/13 

on: on (sayı)  

  o. 3b/10, 6a/16, 7b/01, 7b/06, 

20b/17, 21a/08, 21a/09, 21a/10, 

21a/15, 21a/17, 21b/05, 21b/06, 

21b/07, 22a/02, 23a/11, 23a/15, 

23a/18, 24b/06, 25a/07, 26a/05, 

26b/15, 27a/05, 27a/06, 27a/11, 

27b/07, 29a/04, 34b/07, 36a/06, 

37b/01, 37b/02, 45b/17, 50a/17, 

51a/02, 52b/15, 57a/11, 57b/01, 

57b/11, 66a/14, 66a/17, 66b/02, 

66b/03, 66b/06, 66b/14, 66b/17, 

67a/05, 67a/10, 67b/10, 67b/12, 

67b/13, 67b/20, 68a/01, 70b/12, 

71b/07, 71b/08, 71b/09, 77b/03 

onar: on sayının üleştirme sayı sıfatı 

  o. 6a/17 

orta: ara, meydan krş. orŧa 

 o.+sına 6b/03 

 o. yerine 40a/04 

orŧa: ara, meydan krş. orta 

  o. 27a/08, 27a/11, 27a/17, 36a/06, 

36a/10, , 79a/21 

 o.+da 42b/04 

 o.+dan 13b/04 

 o.+ları 42b/02 

 o.+larına 28b/06, 28b/07, 40a/13, 

42a/19 

 o.+sı 24b/14 

 o.+sıdur 7a/03 

 o.+sına 28a/12, 28b/10, 28b/15, 

31b/03, 46a/01 

 o.+sında 14a/03, 14b/02, 15a/05, 

15b/02, 40b/05 

 o.+sından 37a/04, 41a/13, 43a/07 

 o.+sını 29b/13, 29b/19 

 o.+ya 18a/07, 34b/18, 36b/12, 42a/08 

ot: ot, ilaç, barut 

 aķ o. 48b/07, 48b/08, 48b/09, 

52b/15, 53a/04, 53a/12 

 ķara o. 48a/16, 48a/17, 48a/18, 

48a/19, 48b/10, 48b/11, 48b/12, 

48b/13, 52b/15, 53a/03, 53a/11 

 keremid o.+ı 32b/10  

 kiremit o.+ı 32b/07 
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 terkįb-i aķ o. 52b/13 

 terkįb-i ķara o. 52b/12 

oŧa: oda; hane; hücre 

 o.+larda 30b/07 

otuz: otuz (sayı)  

  o. 2b/07, 6a/11, 7a/17, 7b/03, 21a/18, 

23a/08, 52a/13, 53a/02, 56b/02, 

56b/18, 57a/01, 58b/05, 59b/21, 

70b/12 

ov-: ovmak 

 o.-asın 44a/05 

oyul-: oyulmak 

 o.-mış 37a/08 

 o.-up 37a/06 

 

Ö  

 

ölç-: ölçmek; en, boy, hacim, süre gibi 

nicelikleri kendi cinslerinden 

seçilmiş bir birimle karşılaştırıp 

kaç birim geldiklerini belirtmek 

 ö.-mek 58a/01 

 ö.-üp 22b/15, 24b/03, 56a/02 

ölçek: ölçek; birim kabul edilen 

herhangi bir şeyin alabildiği kadar 

ölçü; bu ölçü miktarında olan 

 ö. 6a/09, 22b/07 

ölçer: ölçü yapan aygıt 

 gülle ö. 15a/06 

ölçil-: ölçülmek 

 ö.-üp 61a/07 

öñ: ön; önce, mukaddem, evvel; arka 

karşıtı  

 ö.+ine 6b/12 

 ö.+ündeki 73a/04 

ör-: örmek 

 ö.-eler 29a/04, 33a/15, 34a/14, 

37a/12, 39b/02, 41b/06, 42a/15, 

43a/11 

 ö.-üp 40b/16 

örgi: örgü krş. örgü 

 ö. 26b/09, 29a/05, 29a/06, 41b/07 

 ö.+lerüñ 34a/14 

örgü: örgü krş. örgi 

 ö.+lerin 40b/16 

öril-: örülmek; örme işi yapılmak krş. 

örül- 

 ö.-digi 41b/10 

 ö.-diginüñ 40a/07 

 ö.-dükde 36a/14  

 ö.-e 27a/18, 43a/03 

 ö.-en 27a/14 

 ö.-miş 36a/18, 41a/02  

 ö.-üp 27a/10, 27b/01, 29a/11  

ört-: örtmek 

 ö.-üp 75a/10 

örtü: örtü;  örtmek için kullanılan şey 

 ö.+si 75a/11 

örül-: örülmek; örme işi yapılmak krş. 

öril- 

 ö.-digi 29b/03, 36a/14, 42b/10 

 ö.-mişi 37b/06 
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Ǿöşr: Ar. on sayıdan birini alma, dokuza 

bir ilâve ile on etme 

 Ǿö.+i 57b/09 

öte: öbür taraf, ileri 

 ö. 60b/17 

öylece: o biçimde, tam öyle 

 ö. 21a/05, 30a/01 

öz: öz; çekirdek 

 ö.+ini 44b/04 

 ö.+leri 45b/01 

 

P 

 

pāçavra: Far. paçavra, kirli bez 

 p. 3a/12, 13b/14, 13b/18, 14b/01, 

27b/10, 31a/12, 31a/18, 31b/04, 

38b/08, 39b/04, 39b/17, 40a/08, 

40b/09, 40b/10, 42b/11, 43a/01, 

43a/05, 43a/08 

 p. atılmaķ 42a/06 

 p. yapmasınuñ 41a/05, 41b/14 

 p.+lar 27b/15, 37a/10, 39a/17, 

39b/08, 40a/05 

 p.+ları 39a/13, 40b/03, 40b/06 

 p.+ların 39a/09, 40b/13 

 p.+laruñ 40a/06, 41a/02 

 p.+nuñ 41a/03 

 şekl-i p.+nuñ 42b/09 

palasturpa: İt. top tıkacı 

 p. 37a/11, 38b/01 

 p.+nuñ 38b/04 

pārça: Far. ufak, küçük sey, parça 

 p. 6a/06, 28a/15 

 p. pārça 28a/02, 39a/08 

 p.+ları 23b/08, 28a/01, 28a/01, 

28a/04, 28b/02, 28b/06, 39a/14 

 p.+larıyla 31b/01, 31b/05, 42a/10 

pārçacıķ: Far.+T. küçük parça 

 p.+ları 40b/08 

pāre: Far. parça; sayı, bölük 

 p. 63a/13 

pārelen-: Far.+T. parçalanmak 

 p.-dükde 30b/09 

 p.-dükden 27b/08 

 p.-eler 27b/09 

 p.-meye 36a/16, 39b/04 

 p.-mez 30a/06 

 p.-üp 30a/05, 30a/15, 30b/08 

 p.-ür 27b/05, 33b/05, 33b/07, 34a/18, 

42a/18, 49a/02 

parmaķ: parmak; eni bu organ kadar 

olan; inç; arşının yirmi dörtte biri 

 p. 8a/14, 18a/05, 18a/06, 23b/09, 

26a/04, 26a/06, 26a/09, 26b/04, 

26b/06, 27b/08, 28a/16, 29b/09, 

29b/11, 32b/02, 32b/18, 34a/01, 

35a/15, 35a/17, 35b/03, 36a/08, 

36b/04, 36b/09, 37a/03, 40b/10, 

41a/09, 43a/09, 46b/10, 49b/03, 

51a/02, 52a/12, 52b/14, 53a/03, 

53b/06, 73b/02, 79a/04 

paŧla-: patlamak krş. patla- 

 p.-r 26a/17 

patla-: patlamak krş. paŧla- 
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 p.-yup 26b/17 

pāyende: Far. payanda, destek, dayak 

 p. 74b/10, 75a/01 

peder: Far. baba 

  p.+üm 2b/07 

pek: sert, katı; gereken, beklenen veya 

alışılmış olandan çok 

  p. 44b/18, 44b/19, 45a/19, 46a/06, 

48b/18, 49a/04, 50a/18 

 p. ola 23a/12  

 p. olmayup 72a/06 

pelid: Ar. meşe ağacı 

 p. 44b/04 

penbe: Far. pamuk 

 p. 34b/14, 38b/02, 40b/01 

 p. ipiliklerini 41b/13 

 p. ipligi 44a/21, 44a/23, 44a/26 

 p. ipligini 44a/05 

perākende: Far. dağınık, dağıtma 

 p. 27b/09 

perçįn: Far. perçin 

 p. 29a/20 

 p. olınur 27a/07 

 p. olup 27a/08 

perdāħ: Far. parlatma, parlaklık verme 

krş. perdāħt 

 p. eyleyeler 46a/13 

perdāħlı: Far.+T. cilalı 

 p. 33a/05 

perdāħt: Far. cila, parlaklık, parlama 

krş. perdāħ 

 p. olınan 46a/16 

perde: Far. perde 

 p.-yi ġaybįden 1b/07 

pergār: Far. pergel 

 dilli p. 21a/03 

 dilli p.+ı 21a/12 

 p. 6b/01, 15a/06, 19b/01, 21a/04, 

22a/01, 53b/04, 56a/11, 56a/18, 

57a/10, 57b/03, 58a/03, 58b/02, 

58b/13 

 p.+ı 20b/07, 21a/02, 21a/18, 21b/07, 

56a/10, 56b/06 

 p.+ıyla 56b/08 

 p.+larıyla 21a/11 

 p.+u’n-nisbe 3a/01, 3a/14, 53b/02 

 p.+uñ 20b/09, 21a/05, 62b/17 

pergit(d)-: berkitmek; sağlamlaştırmak, 

tahkim etmek, örtmek 

 p.-eler 53a/07, 55b/08 

 p.-ilüp 61a/10 

pergidil-: berkitilmek; berkitme işine 

konu olmak 

 p.-dükde 73b/13 

 p.-e 74a/13 

 p.-mişdür 60b/13 

perįşān: Far. dağınık, karışık 

 p. ider 68b/05 

 p. olmalarına 30b/09, 78a/01 

 p. olurlar 39b/12 

perįşānlıķ: Far.+T. dağınıklık, karışıklık 

 p. 26b/19 

 p. virüp 34b/06 

pertāb: Far. atılma; uzağa düşen şey 
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 p. 12b/07, 16b/01 

 p.+dan 37b/03 

 p. iden 13b/05 

pes: Far. ard, arka, geri 

 p. 20b/01, 28a/10 

peşrev: Far. binyüzcüler, yani yalnız bin 

yüz gezlik menzil atışlarına 

katılan kemankeşlerin kullandığı 

bir çeşit ok 

  p. 35a/11, 35a/14, 42a/17, 43a/04 

 p.+i 35a/17 

 p.+in 35b/03 

 p.+siz 42a/17 

 şekl-i p. 35a/10 

peştemāl: Far. peştamal; arka örten şey  

 p. 30b/13 

pey: Far. iz, isaret; ard, arka 

 noķŧa-yı der-p. 56b/16 

peydā: Far. meydanda, açıkta 

 p. ola 73a/04 

 p. olan 63b/04 

pey-der-pey: Far. birbirinin ardı sıra, 

yavaş yavaş 

 p. 30b/07 

pıçaķ(ġ): bıçak krş. bıçaķ 

 p. 23b/12 

 p. 8a/13 

 p. yüzüyle 44a/08 

 p.+ı 46b/18 

pirinç: Far. bakır-çinko alaşımlarının 

genel adı 

 p. 12a/12 

 p.+den 12a/09, 12b/02, 53b/06, 

60b/06 

pişir-: pişirmek 

 p.-eler 46b/03 

piyāde: Far. yaya; bir asker sınıfı 

 p. 26b/11 

 p.+si 33b/03 

pośa: tortu, çökelti 

 p.+sını 46a/01 

pūşįde: Far. örtülmüş; örtü 

 p. degüldür 1b/04 

püskürme: püskürmek işi 

 p. 13b/14, 13b/18, 52b/06, 52b/08 

 terkib-i p. 52b/07 

 

R 

 

rabbe’l-Ǿālemįn: Allah; kainatın efendisi  

 r. 1b/03 

rābıŧa: Ar. iki şeyi birbirine bağlayan 

şey, bağ; münasebet, ilgi  

 maĥall-i r.+dan 79a/05 

 maĥall-i r.+sından 79a/02 

 r. 34b/13 

 r. virdükden śoñra 41b/04 

 r. vireler 41b/02 

 r. virmege 42b/03 

rābiǾ: Ar. dördüncü  

 bāb-ı r. 22a/03 

 bābü’r-r. 3a/11 

 r.+dür 53b/14 

 şekl-i r. 72b/04 
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 şekl-i r.+de 74b/14 

rabŧ: Ar. bağlama, bağlanma  

 r. eylediler 62a/04 

 r. itmege 42b/02 

 r. itmişlerdür 4b/02 

 r. olınan 68a/18 

 r. olınmaķ 76a/03 

 r. olınur 79b/02 

 r.+ı 68b/14 

 r.-ı ħazįne 3a/02, 68a/03 

rabŧiyye: Ar. bağa ve bağlamaya ait, 

bunlarla ilgili 

 ķavāǾidāt-ı r.+siyle 68a/10 

rabŧiyyet: Ar. bağlanılacak şey  

 r. 68b/08 

raġbet: Ar. istek, arzu 

  r. 3a/18, 3b/11 

 r.+im 2b/05 

rāh: Far. yol 

 sālikān-ı r.-ı cihāduñ 2a/04 

rahne: Far. zarar, ziyan, bozgunluk 

 r. 33b/08 

 r. virür 18a/10 

 r.-i Ǿažįm 27b/06, 30b/10, 36b/18 

rahnedār: Far. zarara uğramış; yıkığı, 

gediği olan 

 r. 68b/02 

rāst: Far. doğru 

 r. 4a/14, 6b/01, 20b/13, 20b/15, 

21a/06, 21a/14, 24b/13, 31b/04, 

31b/18, 37a/03, 37a/05, 37a/08, 

40b/01, 55b/06, 56a/05, 56a/09, 

56a/16, 56b/14, 56b/16, 57a/03, 

58a/18, 58b/11, 67b/07, 74a/13, 

76a/09 

 r. gele 79a/07 

 r. gelince 8a/06 

 r. gelmek 28b/16 

 r. gelmekle 76a/14 

 r. gelsün 39a/16 

 r. gelüp 76a/11 

 r. gelür ise 20b/10 

 r. görmeyüp 6b/10 

 r. olmaķ 12a/16 

 r. olup 76b/06, 80b/01 

rāstıħ: Far. sürülen siyah boya 

 r. 50a/05, 50a/06 

 r.  ŧaşı 50b/09 

rāygān: Far. pek çok, pek bol; değersiz 

 r. olduķda 2a/10 

reçine: Rum.  bazı bitkilerde, özellikle 

çamlarda oluşan, katı veya yarı 

akışkan organik salgı maddesi, 

ağaç sakızı 

 r. 42a/01, 43b/02, 43b/02, 43b/10 

renk: Far. renk 

 r. 29b/18, 45a/18, 46a/11, 46b/15, 

52a/06 

renklü: Far.+T. renkli 

 r. 46b/16 

resįde: Far. erismiş, yetişmiş, 

olgunlaşmış 

 r. olmaġıla 2b/02 

 r. olup 2b/12 
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resm: Ar. resim; eser, nişan; suret; tertip 

 r. 3a/10, 21a/07, 22a/02, 49a/08, 

57b/06, 60b/02, 62b/11, 75a/13 

 r. eylemek 21a/08 

 r. eyleyeler 21a/03 

 r. itmek 20b/16 

 r. olına 21a/15, 21a/16, 22a/03 

 r. olınan 12a/01, 12b/03, 76b/06, 

80b/01 

 r. olındıġı 12b/02, 43a/06, 70a/05 

 r. olındıķda 21a/04 

 r. olınmış 20b/06, 20b/12 

 r. olınmışdur 61a/01 

 r. olınup 60b/15 

 r.+i 36a/17, 78b/07 

 r.+idür 9b/01, 14a/04, 15a/01, 

15a/05, 15b/02, 18b/01, 19a/01, 

19a/02, 25a/15, 25b/01, 25b/02, 

25b/03, 25b/04, 25b/05, 25b/08, 

29a/18, 34b/20, 34b/21, 36a/18, 

36a/19, 41a/03, 41a/03, 41b/10, 

41b/10, 42b/08, 42b/10, 49a/09, 

49a/10, 49a/11, 49a/12, 75b/01 

 r.+inüñ 79a/17 

 r.+lerde 20b/18 

 r.+leri 49a/05 

 r.+lerinde 79a/20 

 r.-i endāħte 80a/01 

resm-i ķadįm: Ar. eski usul 

 r. 5a/03, 20b/02, 5b/12 

revā: Far. yakışır, uygun, yerinde 

 r. görülmeyüp 2a/01 

revġan: Far. yağ 

 r.-ı neft 42a/02 

 r.-ı toñ 23a/19, 26b/10, 27b/02, 

27b/17, 29a/06, 30b/19, 38b/10, 

41a/06, 42a/15 

 r.-ı toñlı 36a/14, 41b/06 

reǿy: Ar. düşünce, görme, görüş 

 r. 3b/03, 4a/06 

 r.-i mühendisįn 4a/17 

ricāl: Ar. belli mevki sahibi kimseler 

 r.+inden 2b/13 

ricǾat: Ar. geri dönme, geri çekilme 

 r. 78a/01 

risāle: Ar. mecmua, dergi 

 r.+de 64a/15 

 r.+leri 58a/01 

 r.+yi 1b/01 

rubǾ: Ar. dörtte bir, çeyrek 

 r. 76b/05 

 r.+ı 6a/08, 49a/08, 70a/09, 73a/07, 

73a/11, 73a/12 

 r.+ını 69b/08, 70a/08 

 r.+uñ 53b/10 

 r.-ı dāǿire 4a/17, 12a/01, 12a/02, 

12a/06 

 r.-ı dāǿire-i ceyb 57b/18 

 r.-ı dāǿire-i meźkūre 4a/18 

 r.-ı dāǿire-i müdevverede 69b/09 

 r.-ı kürrelerüñ 80a/02 

 r.-ı kürrenüñ 75a/15, 76a/08 

ruġān: Far. parlak deri 

 vezn-i ķandįl-i r. 49b/18 
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rūĥ: Ar. ispirto gibi uçucu gaz 

 ħamr r.+ı 45a/06  

 keskin r. 38b/19 

ruħśat: Ar. izin, müsade 

  r. bulındıġından 69a/11 

rūşen: Far. aydın, parlak; belli 

 r. ider 27b/12, 39b/09 

ruŧūbet: Ar. rutubet, nem  

 r. 7b/07, 46b/19 

 r.+i 46b/17, 46b/18, 47a/01, 47a/05, 

47b/04 

rū: Far. yüz, çehre 

 r.+yine 62b/04, 74b/17 

rūy-i zemįn: Far. yeryüzü, dünya 

 r.+de 70a/10, 75a/14, 76a/08, 76a/13, 

76b/05, 76b/07, 77a/03, 80a/02, 

80b/02 

 r.+den 76a/04, 77a/06 

 r.+e 69b/03, 69b/05, 70a/08 

rüǿyet: Ar. görme, bakma, görülme 

 r.+ine 62a/19 

rüzgār: Far. rüzgar, yel 

 r. 7b/08, 7b/09 

 r.+dan 46b/02 

 

S 

 

sāǾat: Ar. vakit 

  s. 39a/05, 39a/06, 46a/18, 46b/16 

śaǾb: Ar. güç, zor, çetin 

 ś. olup 72a/04 

śābūn: Ar. sabun 

 ś. 41b/08 

śābūnla-: Ar.+T. sabunlamak 

 ś.-yalar 41b/08 

śaç-: saçmak, etrafa dağıtmak 

  āteş ś.-ar 26b/15 

śaçma: saçma işi; mermi 

 ś. 24b/18, 25a/11, 25b/08, 26a/06, 

26a/11, 26a/13, 35a/08 

 ś.+ları 26a/17, 26b/16, 26b/17 

śaçuķ: saçılmış olan 

 ś. 75a/08 

saǾdābād: Ar. İstanbul Kâğıthane deresi 

kıyısında bulunan bir mesirenin 

adı olup Lale Devri'nde büyük bir 

ün kazanmış yer 

 s.+da 7a/16, 30a/03 

sāde: Far. sadece 

  s. 41b/02 

sādis: Ar. altıncı 

 bāb-ı s. 3a/15 

 el-bābu’s-s. 61b/13 

śaf śāf: Ar. söğüt ağacı 

 gül-i ś. 52a/07 

śaġ: sağ 

 ś. 8a/03, 8a/06, 23a/13, 25a/05 

 ś.+a 6b/13, 8b/04, 53b/10 

 ś.+dan 53b/10 

śaġ: sağlam 

 ś. 51a/05 

śaġįr: Ar. küçük, ufak 

 ś. 43a/04, 43a/05, 73a/16 

 ś. hāvanlar 43a/11 
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sāĥa: Ar. meydan, alan 

 s.-yı selāmetde 65b/16 

śaĥb: Ar. sahipler 

 ś.+ihi 1b/04 

śāĥib: Ar. sahip; bir işi yapmış olan, bir 

işe hüneri olan 

 ś.+i ķılup 1b/10 

 ś.-i hünerüñ 3b/03 

śaĥĥ: Ar. "doğrudur, yanlışsızdır" 

manasına resmî yazılara konulan 

bir işaret 

 ś. 48a/03, 48a/04, 48a/05, 48a/07, 

48a/08, 48a/09, 48b/10, 48b/11, 

48b/12, 48b/13, 49b/12, 49b/14, 

49b/15, 50b/07, 51b/10 

saĥķ: Ar. döğme, döğülme, ezme; 

sürtme 

 s. 44a/07, 44a/10, 52a/10 

 s.+ı 38b/17 

 s. ideler 46b/07, 50b/15 

 s. idesin 44a/04 

 s. idüp 43a/16, 43b/08, 44a/02, 

44a/07, 44a/26, 45a/10, 45a/17, 

48b/15, 50a/16, 50a/17, 51a/08, 

51b/14, 52b/09 

 s. itmek 53a/15 

 s. olına 46a/10 

 s. olınan 46b/11 

 s. olınduķdan 42b/13, 46a/08 

 s. olınmamış 24b/12, 33a/05 

 s. olınmaz 34a/08 

 s. olınmış 26a/09, 28a/18, 33a/01, 

41b/12 

 s. olınup 22b/13, 45a/06, 45a/14, 

46b/03, 50a/07, 50b/14 

 s. olmamış 31a/09, 36a/04, 38b/14, 

41a/08, 42a/02 

 s. olmış 27b/19, 27b/19, 37a/13 

 s. olup 24a/19 

śaĥrā: Ar. kır, ova, çöl 

 ś.+da 68a/13, 68a/14 

saǾįd efendi: Osmanlı’da mühendis olan 

Sait Efendi 

 s. 57b/18 

śāǾiķadār: Ar. sevkeden, götüren, süren 

 ś. 2a/16 

 ś. 3b/08 

sāǿir: Ar. seyreden; diğer; başka 

  s. 2a/06, 2a/11, 2a/17, 3a/12, 3b/07, 

6b/06, 7a/01, 7a/09, 17a/05, 

21a/16, 22a/02, 28a/05, 30b/06, 

33a/10, 41a/01, 43b/05, 44a/27, 

50a/11, 51b/15, 54a/01, 60b/03, 

61b/16, 65b/06, 67b/16, 68a/10, 

71b/13, 77b/09, 77b/17 

 s.+inden 74a/14 

 s.+lerden 15b/02 

 s.+lere 15a/04 

 s.+leriyle 79a/03 

sāķ: Ar. kenar 

 s.-ı mezbūre 21a/15 

 s.+ına 21a/04 

 s.+uñ 21a/05, 21a/14 
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saķız: sakız; sakız ağacı; ağaçlardan 

çıkan hoş kokulu, beyaz renkli 

reçine 

 s. 27b/02, 43b/12 

 ardıç s.+ı 44a/25 

ŝaķįl: Ar. ağır, çirkin 

 s. 8a/03 

sāķsonya: Almanya’nın doğusunda yer 

alan eyalet 

 s. 44b/12, 48b/01 

sāl: Far. yıl 

 s.+inde 2a/08 

śaldır-: saldırmak  

 s.-mışdur 30a/13 

sālifü’ź-źikr: Ar. zikredilen, anılan 

 s. 64a/15 

sālikān: Ar. bir yolda gidenler, bir şeyhe 

uymuş olanlar 

 s.-ı rāh-ı cihāduñ 2a/04 

ŝāliŝ: Ar. üçüncü 

 bāb-ı ŝ. 3a/10, 12b/07 

 şekl-i ŝ.+de 74b/09 

 şekl-i ŝ. 72b/03 

śalķım: topla atılan demir parçaları; 

söğüt salkımı 

 ś. 14b/01, 35a/10, 35a/13, 35b/04, 

35b/14 

 ś. atmak 34b/08 

 sögüd ś.+ı 50a/11 

śalpa: gevşek, iş bilmez, tembel 

 ś. 8b/07 

salŧanat: Ar. sultanlık; padişahlık, 

hükümdarlık 

 s.+larında 3b/19 

śaman: saman 

  ś. 74a/13 

śamįm: Ar. iç, öz, asıl; merkez 

 ś.+ü’l-ictihāduñ 2a/05 

śanāyiǾ: Ar. sanatlar, zanaatlar 

 ś.-i āteş-bāzį 1b/01, 3a/12 

 ś.-i āteş-bāzįde 2a/18 

 ś.-i keŝįrede 4a/04 

 ś.-i müfįde 4a/09 

śandolos: Kuzey Afrika’da yetişen 

sandaloz ağacından elde edilen ve 

kolay eriyen açık sarı renkli bir 

madde 

 ś. 50b/13 

ŝānį: Ar. ikinci 

 bāb-ı ŝ. 3a/08 

 ķāǿim-i ŝ. 59b/03, 59b/14, 59b/18 

 ķāǿim-i ŝ.+ye 59b/15, 59b/19 

 ķıŧǾa-yı ŝ. 63a/22 

 misŧara-yı ŝ.+ye 60b/09, 61a/07, 

61a/17 

 misŧara-yı ŝ.+yenüñ 60b/16 

 muķaddime-i ŝ. 54b/01 

 şekl-i ŝ. 72b/03 

 şekl-i ŝ.+de 74a/19 

sansar: postları değerli türlü etçil 

hayvanların ortak adı 

 s. kemügi 45a/01, 45a/03 
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śap: bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. 

bölümlerini taşıyan, ağaçlarda 

odunlaşarak gövde durumunu alan 

bölüm;  bir aracı tutmaya yarayan 

bölüm 

 ś. 31a/02 

 ś.+a 32b/02, 38b/10 

 ś.+dan 31a/06 

 ś.+ı 12a/10, 24b/11, 24b/19, 25b/04, 

25b/05, 25b/06, 26a/02 

 ś.+ından 26a/04 

 ś.+ını 25a/04, 25a/06 

 ś.+ınuñ 25b/02 

śar-: sarmak 

 ś.-a 42a/13 

 ś.-alar 26b/07, 37a/11, 40b/09, 

43a/09 

 ś.-araķ 40b/11, 42a/11 

 ś.-up 23b/06, 24b/19, 26a/08, 32b/03, 

40b/07, 42a/14, 75a/09 

śarf: Ar. harcama, gider 

  ś. itmege 1b/10 

 ś. olına 73b/06 

śarġı: esnek bir maddeden yapılmış 

uzun, dar ve ince şerit; bandaj 

 ś.+sı 75a/11 

śarı: sarı renk krş. śaru 

 ś. 42b/04 

śarıl-: sarılmak 

 ś.-a 26a/18, 34b/15, 40b/10, 53a/02 

 ś.-an 26b/09 

 ś.-mış 25b/03 

 ś.-up 26a/03 

 ś.-ur 51a/05 

śarķıd-: sarkıtmak 

 ś.-up 74a/02 

śarp: keskin 

 ś. 51a/09 

śaru: sarı renk krş. śarı 

 ś. 29b/18, 43b/11 

saŧ(ı)ĥ: Ar. yüzey; bir şeyin dış tarafı, 

dış yüzü 

 ś. 54b/03, 62a/05, 62a/08, 62b/09, 

70b/09 

 ś. olmış olur 62a/11 

 ś.+a 54b/13, 63a/07, 63b/17 

 ś.+da 62b/19 

 ś.+dan 62a/10 

 ś.+ı 54b/12, 63b/16 

 ś.+uñ 54b/04 

 ś.-ı dāǿire 70b/07 

 ś.-ı dāǿirenüñ 70b/08 

 ś.-ı münĥanį 62b/13 

 ś.-ı müstevį 55a/04, 62b/11, 62b/19 

saǾy: Ar. gayret, çabalama 

  s. 2a/03, 2a/05, 2b/14 

saǾy-i belįġ: Ar. emek harcayıp gereği 

gibi çalısma 

 s. 2b/06 

sāyisħāne: seyishane 

 s. 29a/03, 31b/19 

sebeb: Ar. sebep, neden 

 s. 1b/07  

 s. olmuş olur 39a/06 
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 s. olur 77b/06 

ŝebt: Ar. yazma, kaydetme, deftere 

geçirme 

 ŝ.-i silk-i süŧūr 3a/05 

sebz: (f.s.) yeşil, yeşil renkli 

 s. 49b/18 

sedd: Ar. kapama, tıkama; tıkanma, 

engel olma 

 s. 68b/19, 69b/07, 73b/03, 79b/01, 

79b/02 

 s.-i ķavį 69a/09, 69a/18, 69b/14 

sefer: Ar. sefer, savaş 

  s. 2b/03 

 s.+ler 24a/17 

sefįne: Ar. gemi, vapur 

 s.+sine 19a/02 

 s.+sinüñ 19a/01 

sekdirme: bir çeşit havan 

 s. 8b/15 

 s. hāvanı 14a/03, 16b/02 

sekiz: sekiz (sayı) 

  s. 3b/01, 7b/01, 49a/07, 49a/07, 

49b/01, 51a/02, 67a/17, 67b/16, 

70b/12, 71b/10, 77b/01, 77b/04 

sekizer: sekiz sayısının üleştirme sayı 

sıfatı 

 s. 4b/11, 6a/16, 6a/17 

seksen: seksen (sayı)  

  s. 3b/01, 8b/09, 21a/20, 21a/20, 

21a/21 

selāmet: Ar. korku ve endişeden uzak 

olma 

  sāĥa-yı s.+de 65b/16 

ŝelāŝ: Ar. üç krş. śelāŝe 

 dāǿire-i ŝ.+üñ 78a/02 

ŝelaŝe: Ar. üç krş. śelāŝ 

 cihet-i ŝ.+sinde 69b/14 

semendon: (?) 

 zercek-i s. 51b/05 

semt: Ar. taraf, cihet, yön 

 s.+e 30a/19, 36b/14, 39b/06 

 s.+idür 21a/21 

 s.+inde 2a/09, 60b/18 

 s.+inden 57a/01, 69b/15 

 s.+ine 22b/06, 37a/08, 56b/04, 

70a/02, 70a/02 

 s.+ini 30a/09 

 s.+lere 69a/19 

sene: sene, yıl  

  s. 2b/08 

 s.+lerinde 22b/05 

 s.+si 8b/09 

 s.+sinde 3b/02, 3b/12, 7a/16 

 s.+sinden 3b/17 

se-pā: Far. ayaklı, tahta destek; sehpa 

 s.+yı diküp 55b/05 

 s.+yı ķaldırup 55b/12 

sepet: Far. sepet 

  s. 29a/12, 30a/13, 32a/07, 34b/11 

 s.+den 32a/04 

 s.+e 29a/18, 29b/03, 30a/12 

 s.+i 29b/15, 30a/01, 30b/05 

 s. olduķdan 29b/05 

 s.+üñ 29b/01, 30a/07 
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sepet ħumbara: sepet humbarası 

 muħtaśar s. +sı 30b/12 

 s. +sından 30b/10 

 s. +sınuñ 27a/01, 29a/11, 29a/19, 

30a/18 

  s.+ları 29b/07, 30a/06, 30a/16, 

32a/02, 33a/17 

 s.+sı 3a/12, 30b/11, 42a/16 

ser-: sermek 

 s.-eler 23b/02 

sercek: (?) 

 s.-i sulŧānį 51a/16 

ser-ĥadd: Ar. sınır, hudut 

 s.-i islāmiyye 27b/14 

 s.-i islāmiyyelerde 26b/19, 39b/04 

 s.+lerde 30a/16, 43b/05 

 s.+lere 39b/13 

ser-ħumbaracıyān: Humbaracı Ocağı 

komutanı 

 s.-ı esbaķ 2b/09 

serp-: serpmek 

 s.-er 24b/07 

servį: Far. servi ile ilgili 

 tırāş-ı s. 22a/07, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22a/16, 22a/18, 22b/02, 

22b/09, 22b/11, 23b/18, 24a/01, 

24a/03, 24a/05, 24a/07, 24a/09, 

24a/11, 24a/13, 24a/15, 42b/12, 

43a/15, 52b/07, 52b/08 

setr: Ar. örtme, kapama, gizleme 

 s. 75a/10 

 s. iden 26b/09 

 s. idüp 30b/06 

 s. olup 73b/09, 74a/04 

seyr: Ar. yürüme, yürüyüş; gitme, 

hareket 

 s. 13a/05 

sıcaķ: havaddaki yüksek ısı 

 s. iken 31a/12, 32b/08 

sıcaķlık: sıcak olan şeyin durumu, 

hararet 

 s. 28a/06 

śıġ-: sığmak, uygun gelmek 

 ś.-acaķ ķadar 27a/18, 30b/15, 36a/01, 

73b/19 

 ś.-acaķ miķdār 37a/06 

śıġın-: sığınmak 

 ś.-acaķ 39b/12 

śıķ: benzerleri veya parçaları arasında 

çok az aralık 

bulunan, seyrek karşıtı 

  ś. 22b/13, 73b/18 

śıķ-: sıkmak, sıkı hale getirmek 

 ś.-alar 41a/14 

 ś.-asın 44a/29 

śıķı: dar 

 s. 31b/05, 31b/12, 34a/03, 35a/15, 

52a/15, 53a/04 

 ś. śıkı 27a/19, 28b/02, 29a/03, 

34a/05, 39a/13, 39a/17, 40a/05, 

40b/09, 41b/01 

śıķıça: sıkı bir biçimde 

 ś.+ca 26a/19, 36a/14, 37a/06, 37a/08, 

37a/15 
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śıķıl-: sıkılmak, sıkma işi yapılmak 

 ś.-duķdan soñra 18a/04 

śıķıla-: sıkı duruma getirmek, 

sıkıştırılmak 

 ś.-maķ 8b/15, 8b/16 

 ś.-ya 30a/09 

 ś.-yacaķ 50b/17 

 ś.-yalar 18a/05, 29b/13, 34b/13, 

36b/05, 37a/14 

 ś.-yup 35a/16, 50b/17, 66a/17 

śıķılan-:  sıkılama işi yapılmak 

 ś.-a 6b/06, 18a/06, 18a/07, 18a/08, 

33a/07, 35a/01, 36b/07, 36b/10, 

36b/12, 36b/13 

 ś.-duķdan 34b/16, 36b/03 

 ś.-maġa 6b/16 

 ś.-maķ 6b/04, 6b/15 

 ś.-ması 6b/07, 7b/10 

 ś.-masında 6b/05 

 ś.-mamış 35a/02 

 ś.-up 35a/02 

śıķış-: kalabalıktan dolayı birbirine çok 

yaklaşmak 

 ś.-a 25a/08, 36a/05 

 ś.-duķca 33a/06 

 ś.-duķda 35b/07 

 ś.-ur 30a/03, 37a/18, 46a/19 

śıķışdır-: bir şeyi dar bir yere zorla 

sığdırmak, tıkmak 

 ś.-a 31b/01, 35b/07, 42a/10 

 ś.-alar 25a/02, 28a/14, 34a/10, 

35b/02, 35b/03, 35b/08 

 ś.-araķ 74b/13, 75a/04 

 ś.-up 41b/02 

śıķışdırıl-: sıkıştırma işi yapılmak 

 ś.-a 28b/19, 33b/01 

 ś.-up 74a/17 

śıra: yan yana, art arda olan şey veya 

kimselerin tümü, dizi 

 ś. 52a/16 

śırıķ(ġ): değnekten uzun ve kalınca ağaç 

 ś. 25a/16, 38b/04 

 ś.+a 26b/13 

 ś.+ı 25b/01 

śırıķlı: büyük çömlek, küp 

 ś. 18a/03 

śıvaş-: bulaşmak, üstüne sürülmek 

 ś.-ır ise 44a/09 

 ś.-maz ise 44a/10 

sicim: keten, kenevir vb. bitkilerin 

liflerinden yapılan ince ip 

 frengį s. 26b/05 

 s. 8a/06, 26b/06, 37a/12, 40b/09, 

40b/10, 40b/11, 41a/18, 41b/01, 

41b/04, 42a/11, 42a/13, 42a/14, 

43a/09, 43a/11 

 s.+e 8a/03, 42b/03 

 s.+i 8a/03 

 s.+leri 26b/09 

sigil: odun yarmakta kullanılan ağaç 

veya demir kama 

 s.+ler 8b/01, 8b/03, 8b/14 

 s.+leri 30a/10, 35a/03, 35b/10 
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silindirik: silindirle ilgili, silindir 

biçiminde 

 s. ħazįneli 14a/02, 14a/05, 14b/02 

silk: Ar. sıra; tutulan yol 

 ŝebt-i s.+i süŧūr 3a/05 

silkele-: üstündeki şeyleri düşürmek, 

kaydırmak için bir şeyi üst üste, 

birden silkmek 

 s.-yüp 8a/10, 33a/06, 34a/09 

silkelen-: silkeleme işine konu olmak 

 s.-üp 47a/10 

sincan bezi: bir bez çeşidi 

 s. 26b/03 

sirke: birtakım kimyasal yöntemlerle 

hazırlanmış birleşiklerin ortak adı; 

bit, tahtakurusu vb. asalak 

böceklerin yumurtası 

 s. 45b/18, 51a/09 

sivri: ucu keskin ve batıcı olan 

 s. 14a/04, 17a/02, 29a/04, 31b/11 

siyāh: Far. kara 

 bārūt-ı s. 44a/13, 44a/14, 44a/15, 

44a/16, 44a/17, 44a/18, 44a/19, 

44b/01, 44b/02, 44b/03 

 bārūt-ı s.+uñ 44a/11 

 s. 42b/06 

śoġu-: soğuk hâle gelmek 

 ś.-dıġı 47a/13 

 ś.-duķda 46b/07 

śoķ-: sokmak 

 ś.-a 8a/11 

 ś.-alar 47a/07 

 ś.-up 23b/07, 25a/04, 30b/17, 31a/13, 

47a/12 

śoķıl-: sokma işine konu olmak, girmek 

krş. śoķul- 

 ś.-a 6a/05, 8b/03 

 ś.-an 8b/06, 8b/14 

 ś.-up 26b/03 

śoķılı: sokulmuş durumda olan 

 ś. olan 6a/15 

śoķul-: sokma işine konu olmak, girmek 

krş. śoķıl- 

 ś.-duķda 28b/10, 28b/12 

śol: sağ karşıtı 

 ś. el 23a/13, 25a/05, 25a/06 

 ś.+a 6b/13, 8a/06, 8b/04, 53b/10 

 ś.+dan 53b/10 

śoñra: sonra; daha ileri bir zamanda, 

müteakiben, önce karşıtı 

 ś. 3b/17, 6a/18, 6b/03, 6b/17, 8a/08, 

8a/12, 8b/08, 8b/14, 18a/04, 

20b/08, 23b/06, 23b/07, 23b/08, 

24b/03, 24b/18, 25a/01, 25a/03, 

26a/07, 26a/10, 27a/18, 27b/08, 

28a/15, 28b/05, 28b/18, 29a/04, 

29a/06, 29a/08, 29b/01, 29b/05, 

29b/13, 30a/01, 30a/07, 30a/10, 

31b/19, 32b/04, 33a/04, 33a/10, 

33a/12, 34a/07, 34a/13, 34b/15, 

34b/16, 34b/19, 35a/04, 35a/05, 

35b/06, 35b/11, 36b/03, 36b/07, 

36b/11, 37a/17, 38b/02, 39a/08, 

39a/16, 40a/10, 40b/02, 40b/14, 
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40b/15, 41a/09, 41a/16, 41b/05, 

41b/05, 42b/01, 42b/13, 43a/10, 

45a/06, 45b/18, 46a/08, 46b/06, 

49b/02, 55b/07, 55b/13, 56a/01, 

56b/18, 58b/08, 61a/08, 65b/06, 

66a/08, 66a/15, 68a/15, 74b/03, 

74b/06, 74b/14, 75a/05 

 ś.+dan 79a/19 

śopa: kalın değnek 

 s. 30b/16 

śovu-: soğumak 

 ś.-duķda 45b/10, 45b/11 

śoyıl-: soyma işine konu olmak 

 s.-ur 45b/04 

sögüd: söğüt ağacı krş. sögüt 

 kömür-i s. 22b/09, 23b/18, 24a/01, 

24a/03, 24a/05, 24a/07, 24a/09, 

44a/13, 44a/15, 44a/16, 44a/18, 

44b/02, 47b/12, 47b/13, 47b/14, 

48a/01, 48a/02, 48a/12, 48a/13, 

49b/07, 49b/08, 49b/14,  49b/18, 

50b/03, 50b/08, 51a/12, 51a/13, 

51a/14, 51b/17, 51b/18, 52b/07, 

52b/08, 52b/12, 52b/13 

 s. śalķımı 50a/11 

sögüt: söğüt ağacı krş. sögüd 

 kömür-i s. 22a/07, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22a/16, 22a/18,  

sök-: sökmek, çıkarmak 

  s.-ecek 18b/01 

 s.-üp 68a/16 

sökül-: sökme işine konu olmak 

 s.-meye 23a/09 

śu: su krş. āb 

 ś. 28a/19, 33a/02, 34a/05, 43b/06, 

45b/15, 46a/04, 46a/09 

 ś.+ya 43b/14, 53a/10 

 ś.+yıla 41b/12 

 çirįş ś.+yıyla 44a/05 

 ś.+yuñ 53a/12, 53a/13 

subǾ: Ar. yedide bir 

 s.+ıdur 70b/02 

śuçuķ(ġ): ağacın yeşil dalından yapılan, 

su fışkırtmaya yarayan bir araç 

 ś. 74a/04, 74a/05, 74a/07, 79a/07 

 ś.+a 74a/08 

 ś.+lar 73b/19 

 ś.+lara 79a/02, 79b/03 

 ś.+ları 73b/08, 74a/02 

 ś.+laruñ 79a/02, 79a/03 

suhūlet: Ar. kolaylık 

 s. 60b/09 

śulıca: içinde su bulunnacak şekilde krş. 

śuluca 

 ś. 41b/11 

sulŧān muĥammed ħān : 1648-1687 

yılları arası Osmanlı Padişahı 

Sultan IV. Mehmet  

 s. 3b/18 

sulŧānį: Ar. çekirdeksiz bir tür üzüm 

 sercek-i s. 51a/16 

 zercek-i s. 51a/14, 51a/15 

śuluca:  içinde su bulunnacak şekilde 

krş. śulıca 
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 ś. śuluca 33a/03 

śūret: Ar. biçim, görünüş; yol 

  ś. 63a/25, 64a/11 

 ś.+de 7b/13, 27a/05, 30a/14, 47b/09, 

57b/06, 68a/19, 72a/07 

 ś.+leri 54a/01 

suŧūĥ: Ar. yüzeyler 

 s.+uñ 62a/09 

śuva-: sıvamak, kaplamak 

 ś.-yasın 44b/06 

süvarıl-: su verilmek 

 s.-mış 72a/02 

śuver: Ar. suretler, yüzeyler 

 ś. 62a/01 

südüs: Ar. altıda bir 

 s. 21b/03, 21b/03, 21b/04, 21b/04 

sükūd: Ar. susma, söz söylememe 

 kömür-i s.  

sülügen: yanmış kalaydan ve kurşundan 

yapılan kırmızı bir boya 

 s. 44a/21, 44a/23, 44a/25, 45a/15, 

45a/18 

ŝülüŝ: Ar. üçte bir 

 ŝ.+i 49a/08 

sülümen: Ar. ak sülümen; cıva ve klorun 

birleşimi olan, çok zehirli, beyaz 

bir toz, süblime 

 s. 51a/07 

sümün: Ar. sekizde bir 

 s. 69b/17, 69b/17 

sünger: Rum. yapay olarak elde edilen 

temizlik veya dolgu gereci 

 s. 46a/09 

süpür-: süpürmek 

 s.-üp 8b/09 

sür-: sürmek; devam etmek, ilerlemek; 

uzaklaştırmak; yürütmek; ovmak; 

karıştırmak 

  s.-er 18a/03 

 s.-esin 44a/09  

 ziyāde s.-er14a/06 

sürǾat: Ar. çabukluk, hız 

 kemāl-i s. 23b/14, 70a/02 

 s. 70a/05 

 s.+e 68b/13  

süril-: sürülmek 

 s.-üp 60b/17 

sütūn: Far. direk 

 s. 74b/04, 75a/01, 75a/06 

 s.+da 74b/11 

suŧūr: Ar. yazı satırlar, dizileri   

 ŝebt-i silki s. 3a/05 

süvārį: Far. atlı, atlı asker 

 s.+si 33b/03 

 

Ş 

 

şāb(p): Far. şap 

 ş. 44a/21, 45b/16, 46b/02, 51a/07  

 ş.+ı 46b/03 

şāķūl: Ar. düşey çizgi; duvar 

düzgünlüğünü ölçmek için 

kullanılan alet  

 ş. 8a/03, 8a/04, 12a/09, 12a/15 
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 ş.+e 12b/01 

şānehu: Ar. şanı yüce 

 ş. 1b/05 

şarŧ: Ar. şart, koşul 

 ş.+ıyla 31a/16, 50a/18 

şaşır-: şaşırmak 

 ş.-up 40a/01 

şāyiǾ: duyulmuş, bir şeyin her 

noktasıyla ilgili bulunan 

 ş. olup 3b/09 

şebāb: Ar. gençlik, yiğitlik, tazelik 

 cemmāze-i ş. 2b/03 

şebįh: Far. benzeyen 

 ş. 64a/13, 64a/14 

şedįd: Ar. şiddetli, sert, katı 

 đarb-ı ş. 13a/03, 17a/01, 23b/09 

 đarb-ı ş. ider 7a/12 

 ş. 24b/07, 24b/08, 34b/05, 46b/13 

şeker: Far. şeker  

 nebāt ş.+i 44a/21, 44a/23, 50b/01, 

50b/08 

 ş. 52a/09  

şek(i)l: Ar. şekil, biçim 

 murabbaǾu’ş-ş. 73a/02, 73a/15  

 mustaŧįru’ş-ş. 60b/16 

 ş. 8b/11, 60b/15, 63b/06, 64a/08, 

64a/14, 70a/17 

 ş. olan 32a/05 

 ş. olındıġı 20b/16, 36b/05 

 ş.+de 8b/10, 13b/13, 26a/10, 27a/03, 

28b/08, 40a/11, 42b/04, 46b/09, 

53a/07, 55b/01, 58b/15, 59b/06, 

59b/17, 60b/06, 60b/10, 63a/09, 

63a/11, 69a/05, 69a/14, 69b/19, 

70a/03, 70a/14, 70a/15, 70b/04, 

70b/13, 73a/04, 73a/15, 73a/18, 

73b/01, 73b/10, 74a/06, 74a/08, 

74a/18, 75a/16, 77a/01, 79a/01 

 ş.+deki 69b/10 

 ş.+e 64a/09 

 ş.+i 20b/06, 20b/07, 20b/08, 20b/10, 

29a/14, 29b/01, 29b/02, 29b/03, 

29b/05, 29b/07, 30b/18, 31b/09, 

31b/10, 31b/17, 31b/17, 32a/01, 

32b/01, 33a/07, 33a/10, 33a/13, 

33a/16, 37a/04, 40a/06, 40a/07, 

41a/01, 41a/02, 41a/03, 41b/09, 

41b/10, 62a/08, 62a/15, 70a/09, 

76b/08 

 ş.+idür 8b/06, 8b/07, 8b/08, 8b/09, 

8b/14, 8b/15, 8b/15, 8b/16, 8b/17, 

9a/01, 9a/02, 9a/03, 9a/04, 9a/05, 

9a/06, 9a/07, 10b/01, 10b/02, 

11b/01, 11b/02, 13a/01, 14a/02, 

14a/06, 14b/01, 14b/02, 15a/02, 

15a/03, 15a/04, 15a/06, 15b/01, 

15b/03, 16b/01, 17a/02, 18a/01, 

18a/03, 25a/14, 29a/10, 29a/11, 

29a/12, 29a/13, 29a/14, 29a/19, 

29b/02, 29b/03, 29b/04, 29b/05, 

29b/07, 29b/07, 40a/06, 40a/07, 

40a/08, 41a/02, 47b/10, 53a/14, 

53a/15, 62a/06 
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 ş.+inde 8a/08, 27a/07, 30b/17, 

31a/01, 31a/07, 31b/01, 32b/02, 

32b/08, 32b/13, 32b/17, 36a/02, 

40b/06, 40b/11, 41a/14, 41a/19, 

42a/09, 42a/13, 43a/17, 53b/05, 

61a/14, 70a/07, 76b/07, 80b/04 

 ş.+leri 29b/04 

 ş.+leridür 8b/18 

 ş.+üñ 33a/04, 62a/06 

 ş.-i beyżāvį 30a/13 

 ş.-i degirmi 35a/12 

 ş.-i endāħte 75a/18, 76b/04, 79b/05  

 ş.-i endāħte-rest 76a/12 

 ş.-i endāħtesinüñ 76a/07 

 ş.-i evvelde 73a/02, 73b/03 

 ş.-i ħāmis 72b/05 

 ş.-i ħāmisde 75a/07 

 ş.-i hāvan 18a/04 

 ş.-i ĥesāb 66b/13, 67a/09 

 ş.-i ħuninüñ 8b/12 

 ş.-i pāçavranuñ 42b/09 

 ş.-i peşrev 35a/10 

 ş.-i rābiǾ 72b/04 

 ş.-i rābiǾde 74b/14 

 ş.-i ŝāliŝ 72b/03 

 ş.-i ŝāliŝde 74b/09 

 ş.-i ŝānį 72b/02 

 ş.-i ŝānįde 74a/19 

şemǾ-i Ǿasel: Ar. bal mumu 

 ş. 23b/01, 26b/11, 27b/17, 30b/19, 

31a/10, 38b/11, 38b/14, 44a/21, 

44a/23, 44a/25 

şerĥ: Ar. açma, ayırma, açıklama 

 ş. 4b/04, 32b/01, 60b/05, 75a/13, 

76a/01, 76b/03 

 ş. olınan 5a/02, 57b/13 

 ş. olındıġı 47b/05, 58a/05 

şeş: Far. altı 

 ş. 62a/05, 62a/08 

şey: Ar. madde, eşya, nesne 

 ş. 30b/18, 47a/09, 47a/17 

 ş.+dür 34b/07 

şeyh muĥammed: (?) 

 gül-i ş. 52a/04 

şiǾār: Ar. alamet, işaret, iz 

 nuśret-ş.+da 2a/14 

şiddet: Ar. sertlik, katılık, fazlalık; 

kuvvet kullanımı 

 dāǿire-i ş.-i nāriyyenüñ 70a/08 

70a/13 

 kemāl-i ş. 2a/12 

 ş. 39a/04, 68b/13, 68b/16, 69a/04, 

69a/13, 70a/03, 70a/04, 76a/15 

 ş.+i 69b/10 

 ş.+ine 74a/11 

 ş.+ini 68b/18, 69a/19 

 ş.-i ĥükmiyyesini 69b/04 

 ş.-i nāriyye 69a/11 

 ş.-i nāriyyenüñ 69b/03 

 ş.-i nāriyyesi 69a/08, 69b/02 

şiddetli: Ar.+T. etkisi çok olan, zorlu 

 ş. 15a/05 

şilte: minder, küçük döşek; pamuk, yün 

yatak 
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 ş. 74a/14, 74a/17 

 ş.+leri 74a/13 

 ş.+lerüñ 74a/14 

şįrāze-bend: Far. düzen verne, 

düzenleyen 

 cenāb-ı ş. 1b/05 

şįşe: Far. şişe, sırça 

 ş. 46b/13, 46b/14, 47a/01, 47a/03, 

47a/16 

 ş.+de 47a/05 

 ş.+lere 46a/17 

 ş.+nüñ 46a/18, 46b/10, 46b/12, 

46b/19, 47a/02, 47a/02, 47a/07, 

47a/08, 47a/08, 47a/10, 47a/12, 

47a/15, 47a/17, 47a/18, 47a/19, 

47b/01, 47b/02, 47b/05, 47b/10 

 ş.+ye 47a/08, 47a/11 

 ş.+yi 46b/08, 47a/06, 47a/11 

şitāb: Far. acele, çabuk 

 đarb-ı ş. ider 70a/03 

şol: şu, o 

 ş. 44a/04, 46a/10, 50b/15, 63a/11 

şöyle: şunun gibi, şuna benzer biçimde 

 ş. 44b/07, 44b/10 

şu: şu 

 ş.+ndan 44a/08 

şuǾāǾ: Ar. ışın, ışık 

 haŧŧ-ı ş.-ı baśįr 59b/10 

 ş.-ı baśar 8a/07 

 ş.-ı baśariyye 62a/18, 62b/04 

 ş.-ı baśįr 55b/16, 59b/05 

 ş.-ı baśįre 8a/05, 55b/02 

şuǿle: Ar. alev, ateş alevi 

 ş. 42a/05, 43a/19, 43b/01, 43b/06 

 ş.+si 39b/09, 43b/11 

şübhe: Ar. süphe, kuşku 

 ş. olınan 39b/06 

şükūfe: Far. çiçek 

 ş. 51b/13, 51b/15 

 ş.+ler 52b/01 

 

T 

 

tā: Far. kadar, dek, değin 

  t. 25a/13, 27a/14, 28a/12, 28b/02, 

39a/18, 40b/10, 43a/09, 68b/13, 

73a/07, 73a/19 

ŧaba: İt. şişe gibi dar delikleri tıkamaya 

yarayan mantar, cam, tahta veya 

plastikten tıkaç, tıpa krş. ŧapa, ŧıpa 

 timur ŧ. 46b/03, 46b/05 

 ŧ. 46b/06 

ŧabaķ: Ar. tabak 

 altun ŧ. 49b/19  

ŧaban: taban 

 ŧ. 73b/07 

 ŧ.+da 73b/15 

 ŧ.+dan 73a/19, 73b/08, 74b/03, 

75a/05 

 ŧ.+ı 73b/09, 74a/05 

 ŧ.+ına 74a/12 

 ŧ.+ında 73b/06 

 ŧ.+ından 73a/14, 73b/03, 74b/01, 

74b/19 
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 ŧ.+ınuñ 73b/10 

ŧabāyiǾ: Ar. tabiatlar 

 ŧ. 68b/10 

ŧabħ: Ar. pişirme, pişirilme 

 ŧ. olına 47b/05 

ŧabįǾat: Ar. yaratılış, huy, mizaç  

 ŧ. 7b/06, 7b/12 

ŧabǾ: Ar. yaratılış, tabiat 

 muķteżā-yı ŧ.+ı 69b/01 

taǾbįr: Ar. ifâde, anlatma; yorma 

 t. 64a/01 

 t. iderler 62a/08 

 t. olınan 8b/18, 13b/18, 29b/19, 

38b/19 

 t. olınandur 32b/10 

 t. olınup 18a/03 

 t. olınur 8a/09, 12a/08, 62b/06, 

63a/14, 63a/16, 63b/17, 64a/09, 

64a/15, 73a/18 

taǾbįrāt: Ar. tabirler, terimler 

 t.-ı maħśūśalarına 62a/03 

ŧābla: Ar. tabla; tahta tepsi 

 ŧ. 29b/10, 30a/12, 30a/14, 33a/19, 

33b/01, 34a/16, 34b/09, 36a/16, 

39b/03, 41a/04, 43a/04 

ŧabya: Ar. bir bölgeyi savunmak için 

yapılan ve silahlarla güçlendirilen 

yapı 

 ŧ.+larından 39b/10 

taǾdād: Ar. sayı, sayma 

 beyān-ı t.-ı ĥurūf 53b/11 

 miķdār-ı t.+ını 21a/07 

 t. 12a/03 

tafśįl: Ar. ayrıntılı açıklama 

 t.+e 69a/12 

 t. olındıġı 67b/02 

 t. olınmaġıla 3a/04 

ŧaġıl-: dağılmak 

 ŧ.-up 27b/09 

 ŧ.-ur 33b/06 

taġyįrāt: Ar. başkalaştırmalar; 

değiştirmeler, bozmalar 

 t.-ı muħtelifesi 7b/13 

taħallüf: Ar. geride kalma, arkada 

bırakılma, uygun gelmeme 

 t. eylemeye 14a/01 

taĥammül: Ar. dayanma, katlanma; 

kaldırma 

  t. etmeyüp 42a/18 

 t. eylemeyüp 4b/13 

 t.+i 21a/20 

taĥiyye: Ar. hayır dua etme 

 efđalü’t-t.+nüñ 3b/17 

taĥķįķ: Ar. doğru olup olmadığını 

arastırma, meydana çıkarma 

 t. ider 7b/17 

taħmįn: Ar. asağı yukarı bir fikir 

söyleme 

 t. 6a/08 

taħmįnen: Ar. asağı yukarı 

 t. 6a/01, 23a/10, 39a/11 

taħmįr: Ar. mayalanma, yoğrulma  

 t. 43a/17 

 t. idüp 33a/02, 34a/06, 41b/12 
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 t. olına 43b/09 

 t. olınup 46a/15, 50a/09 

taĥrįr: Ar. yazma, yazılma 

 t. 2b/18, 55b/11 

 t. olınacaķ 6a/03 

 t. olınan 4b/09, 6a/02, 22b/03, 

22b/04, 22b/14, 24b/02, 29a/12, 

30a/14, 30a/19, 33b/09, 45a/07, 

45a/19, 46a/06, 50a/10, 50b/14, 

51b/13, 52b/01, 55b/12, 57b/15, 

58b/09 

 t. olınanlardur 5b/13 

 t. olındı 47b/08 

 t. olındıġı 6a/18, 8a/19, 12b/03, 

25a/09, 32b/01, 33a/18, 45b/06, 

55b/19, 56b/17 

 t. olınmış 21a/01, 29b/16, 45a/04 

 t. olınmışdı 76b/03 

 t. olınmışdur 7a/09, 12a/07 

taĥśįl: Ar. ilim öğrenme; ele geçme 

  t. 2b/06 

 t. eyledigim 2b/17 

 t.-i fenn 2b/13 

taħśįś: Ar. bir şeyi birine veya bir yere 

mahsus kılma, ayırma 

 t. idüp 65b/15 

 t. olınur 12a/11 

taĥta: Far. düz, enlice, uzun ve az kalın 

biçilmiş ağaç 

 degirmi t. 33a/19  

  t. 12a/12, 12b/02, 29b/14, 32a/02, 

33b/01, 34a/16, 34b/09, 34b/17, 

35a/11, 35b/01, 36a/10, 36a/16, 

39b/03, 41a/04, 42a/17, 43a/04, 

56a/03, 56b/03, 57b/05, 57b/07, 

60b/08, 60b/16 

 t. terazü 9b/01 

 t.+dan 29b/09, 34b/09, 35a/14, 

36a/10, 53b/06 

 t.+dur 54a/03 

 t.+lar 74b/07, 79b/01 

 t.+lardan 60b/07, 73b/12 

 t.+ları 73b/02, 74b/03 

 t.+larıñ 73b/02 

 t.+larını 4b/06 

 t.+larınuñ 12b/04 

 t.+nuñ 34b/12 

 t.+sı 60b/07, 74b/01, 74b/09, 74b/14 

 t.+sıyla 56b/04 

 t.+ya 29b/15, 35a/12, 35b/05, 57b/08 

 t.+yı 73b/12 

ŧāǿife: Ar. güruh, topluluk; kavim 

 efrenc-i t. 8b/12 

ŧāķ: Ar. kubbe, kemer 

 ŧ. 23a/12 

ŧaķ-: takmak 

 ŧ.-abilür 47a/16 

 ŧ.-up 8b/13 

taķ-: takmak 

 ŧ.-ınca 47a/03 

ŧaķaç(c): tahtadan kapak, tıpa 

 ŧ. 47a/04, 47a/14 

 ŧ.+ı 47a/15, 47b/02 

taķarrüb: Ar. yaklaşma, yanaşma 
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 t. 18a/09, 36b/16 

 t. itmekden 77b/17 

 t.+i 76a/04, 76a/05 

taķdįm: Ar. öne alma, ileriye sürme; 

sunma 

 t. olınur 53b/15, 53b/16 

taķdįr: Ar. beğenme, değer verme 

  t. 63a/22 

 t.+ce 39b/11 

taķrįb: Ar. yaklaştırma, tahmin 

 t.+iyle 30a/04 

taķrįr: Ar. yerleştirme; önerme 

  t.+i 78a/02 

taķsįm: Ar. bölme; bölüm 

 t. 12a/02, 66b/18, 67a/14, 68a/02 

 t. eyledük 57a/11, 57b/03 

 t. eyleyeler 20b/18, 56a/19 

 t. iden 57a/10, 58b/01, 58b/13 

 t. olına 58b/02 

 t. olınduķda 58b/13, 66b/07, 67a/03, 

67b/14 

 t. olınduķdan 58b/08, 66a/08 

 t. olınmaġıla 4a/19 

 t. olınmış 53b/08, 60b/08, 60b/12, 

61a/02 

 t. olınmışdur 60b/11, 60b/19 

 t. olınup 56b/08, 57b/10, 63a/21 

 t. olınur 63a/18 

 t.+i 57b/08 

taķsįr: Ar. kusur, suç 

 t. 2a/01 

taķviyyet: Ar. kuvvetlendirme 

 t. 23a/09, 33a/12, 34b/13, 40b/14 

 t. bula 31a/05, 42a/05 

 t. bulduķda 23b/03 

 t. bulur 28a/06, 29a/08 

 t. vire 32b/11 

 t. vireler 36a/02 

 t. virüp 32b/04 

 t.+i 32b/17 

taķviyyetli: Ar.+T. güçlü, takviye 

olunmuş olan 

 t. 52a/14 

ŧālį: Ar. sonradan gelen, bir şeyin arkası 

sıra giden ŧ. 25a/07 

ŧālib: Ar. istekli  

  t. olanlara 61b/08 

taǾlįm: Ar. öğrenme; okutma; egzersiz 

 t. itmesiyle 2a/10 

 t. olınmadıġında 2a/19 

 t. olınup 7a/18 

 t.+i 7a/17 

tamām: Ar. tamam, eksiksiz 

 t. 4a/14, 6a/07, 6a/19, 6b/02, 6b/15, 

7a/03, 8a/02, 8a/06, 12a/01, 

12a/15, 13a/04, 17a/02, 20b/15, 

22a/01, 23a/04, 23a/14, 23a/15, 

23b/01, 23b/02, 24b/10, 26a/04, 

26b/07, 26b/08, 27a/09, 27b/02, 

28b/15, 29a/01, 29a/13, 29b/01, 

29b/02, 29b/08, 31a/05, 31a/15, 

31a/16, 31b/03, 31b/06, 31b/10, 

31b/16, 32a/01, 32b/06, 32b/08, 

32b/09, 33a/12, 33a/15, 33b/04, 
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34a/12, 34a/15, 34a/17, 34b/18, 

35a/16, 35b/07, 35b/10, 36a/06, 

36a/09, 36a/14, 36b/03, 36b/13, 

37a/18, 37b/06, 39a/18, 39b/02, 

39b/07, 40a/13, 41a/12, 41a/13, 

42a/03, 43a/10, 44a/07, 44b/08, 

45a/06, 45b/10, 45b/11, 45b/15, 

46a/16, 46b/07, 47a/11, 49a/05, 

49a/10, 53a/05, 55b/06, 55b/09, 

63a/08, 63a/13, 66a/17, 68b/03, 

73a/15, 73b/10, 74b/03, 74b/13, 

75a/15, 76a/09, 76a/11, 77b/07 

 t. olacaġı 41b/02 

 t. oldıġı 44a/07 

 t. olduķda 18a/08, 32b/14, 40b/12, 

40b/16, 41b/06, 46a/13 

 t. olmış 25b/01, 40a/06 

 t. olmışdur 44a/10 

 t. olup 41a/02, 41b/10, 42b/09 

 t. olur 33a/16 

 t.+ında 73a/06 

 t.+ıyla 45b/13 

 t.-ı ķafes 28b/18 

ŧamar: damar 

 ŧ. ŧamar 46b/06 

ŧamla-: damlamak 

 ŧ.-r ise 23a/03 

tāmm: Ar. bütün, tam 

 mahāret-i t. 2b/10, 3b/02 

 mahāret-i t.+ları 4a/04 

tanśįf: Ar. sınıf sınıf, takım takım 

ayırma 

 t. olınan 63a/15 

tanžįm: Ar. düzeltme, düzenleme 

 t. itmişler 63a/22 

ŧapa: İt. şişe gibi dar delikleri tıkamaya 

yarayan mantar, cam, tahta veya 

plastikten tıkaç, tıpa krş. ŧaba, ŧıpa 

 eczā-yı ŧ. 22a/09, 22a/11, 22a/15 

 ŧ. 3a/11 

 ŧ. eczāsı 8a/09 

 ŧ.+laruñ 22a/04 

ŧar: dar 

 t. 44b/05, 45b/07, 52b/02 

ŧaraf: Ar. taraf, etraf, bölge, yan 

 ŧ. ŧaraf 39b/16, 39b/19 

  ŧ.+a 1b/10, 6b/09, 32a/05, 34b/05, 

69a/10, 69a/11 

 ŧ.+dan 39b/18, 54b/01, 54b/02, 

63a/12, 69a/01, 69a/01 

 ŧ.+ı 6b/04, 6b/06, 6b/16, 12b/06, 

12b/06, 26a/05, 26a/06, 26a/15, 

62a/18, 62b/03, 62b/14, 69b/07 

 ŧ.+ına 26a/12, 41b/04, 69b/04, 

73a/05 

 ŧ.+ında 20b/11, 26b/13 

 ŧ.+ından 3b/05, 3b/13, 4a/01, 6b/08, 

6b/08, 6b/09, 8b/03, 26a/10, 

26b/01, 30b/06, 43a/09, 56b/13, 

68b/01, 68b/01, 69a/03, 69b/01 

 ŧ.+ını 46b/18, 69a/17 

 ŧ.+ınuñ 37a/05 

 ŧ.+larında 8b/02, 68b/04 

 ŧ.+larından 40a/14, 58b/10, 73a/19 
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 ŧ.-ı āħer 62a/18, 62b/04 

ŧard: Ar. kovma, uzaklaştırma 

 ŧ. 27b/13, 30b/04 

taǾrįf: Ar. etraflıca anlatma 

 t. 62a/03 

ŧarįķ: Ar. yol 

 ŧ.+i 13b/14, 22a/05, 22a/05, 27a/02 

ŧarrāķa: Ar. gümbürtü 

 vezn-i āsumānį-yi ŧ. 48a/08 

 ŧ.-i Ǿažįm 48a/09 

ŧarz: Ar. şekil, biçim 

 ŧ. 63a/22 

 ŧ.-ı āħer 30b/11, 32a/07, 35a/13, 

41a/05, 41b/14, 42b/11 

ŧās: Ar. genellikle içine sulu şeyler 

konulan metal vb.nden yapılmış 

kap 

 degirmi ŧ. 33a/13 

 ŧ. 31b/18, 34a/13 

 ŧ.+a 27a/17  

 ŧ.+ı 27a/02 

 ŧ.+ına 27a/16, 28b/02 

 ŧ.+ınuñ 28b/01 

 ŧ.+uñ 27a/10, 27a/11, 28a/12 

taśarruf: Ar. tutum, elinde bulundurma 

 t. 1b/08 

taśarrufāt: Ar. tasavvurlar 

 t.+ı 1b/07 

taśnįǾāt: Ar. yapma, düzme, uydurma 

 t.-ı āteş-bāzį 2a/11 

 t.-ı müfįdesi 2a/18 

tasŧįr: Ar. satır dizme, yazı yazma 

 t. 58a/03 

taśvįr: Ar. resmini yapma; yazıyla tarif 

etme 

  t. 2b/18 

ŧaş: taş 

 göz ŧ.+ı 43b/12 

 rāstıħ ŧ.+ı 50b/09  

  ŧ. 18a/05, 36b/08 

 ŧ. atılmaķ 36b/01 

ŧaşra: bir ülkenin başkenti veya en 

önemli şehirleri dışındaki yerlerin 

hepsi, dışarlık; dışarı 

  ŧ. 29a/02, 46a/03, 47a/19, 47a/19, 

68b/01, 68b/04, 74a/07 

 ŧ.+da 23b/09, 33a/14, 69a/07 

 ŧ.+dan 29b/06, 33a/12, 74a/07 

 ŧ.+sı 42a/11 

 ŧ.+sından 26b/01, 31b/16  

taŧbįķ: Ar. uydurma, uydurulma, 

yakıstırma; karşılaştırma 

 t. iderek 7b/18, 68a/03 

 t.  itmek 7b/14 

 t. olınaraķ 3a/03 

ŧavāǿif: Ar. tayfalar; güruhlar, bölükler 

 ŧ.-i efrenç 8b/10 

ŧavan: üst bölüm, taban karşıtı 

 ŧ.+a 73b/03, 74a/16, 74b/02, 74b/04, 

75a/04, 75a/06 

 ŧ.+ına 73a/19, 74a/12, 74b/19 

tavla: İt. tavla 

 t.+nuñ zarı 62a/06 

ŧāvus: Ar. tavus kuşu 
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 dįger gül-i ŧ. 52a/05 

 vezn-i ķandįl-i ŧ. 49b/17 

tavżįĥ: Ar. açıklama 

 t. 3a/04 

ŧayaķ: dayak, sopa, değnek 

 ŧ. 74b/11, 75a/06 

 ŧ. olur 74b/05 

taǾyįn: Ar. bir memuriyete koyma 

 t.+i 4a/05 

tażyįķ: Ar. baskı, zorlama 

 t.-i düşmen 2a/15, 39b/14 

teǾālā: Ar. "yüksek olsun!" manasına 

gelen bir söz olup Allah adıyla 

birlikte kullanılır. 

  t. 3b/18, 4b/03 

teber: Far. balta; meşin bıçağı 

 tįġ u t. 2a/06 

tebdįl: Ar. değiştirme, değiştirilme 

 t. 67b/01 

tebyįn: Ar. meydana çıkarma, belli etme 

 t. 3a/03 

tecāvüz: Ar. saldırma, sataşma 

 t. eyledükde 25a/10 

 t. idince 73b/01 

 t. itdikce 4a/16 

 t. itmeyüp 62a/07 

tecessüs: Ar. araştırma, araştırılma 

 t. olınduķda 66b/09, 67a/05 

tecrübe: Ar. tecrübe, denme 

 erbāb-ı t. 71b/03 

 t. 22b/18, 24b/06, 30a/03, 66a/03, 

66a/07, 66b/01, 66b/14, 66b/17, 

67a/13, 67b/03, 67b/05 

 t. eyleyeler 48b/17 

 t. olınan 66b/19, 67a/07 

 t.+ye 65b/16 

 t.-yi keŝįre 4a/10 

tedārik: Ar. hazırlama, edinme 

  t. 3b/12, 3b/16, 49b/05 

 t. olınup 4a/06 

tedbįr: Ar. bir şeyi te'min edecek veya 

önleyecek yol, çare 

  t. 7a/18 

 t.+leriyle 4a/06 

tedķįķ: Ar. dikkatle araştırma, 

araştırılma 

 t. 4a/11, 7b/17, 65b/14 

 t. eyledüklerinde 4a/17 

 t. iderek 71b/03 

 t. olınmalıdur 12a/02 

 t. olınmışdur 30a/03 

 t.+ine 2b/06 

tedmįr: Ar. yoketme, mahvetme 

 t.-i düşmen 2a/07 

tedrįc: Ar. derece derece, basamak 

basamak ilerleme 

 t. 8a/10, 45b/11, 46b/12, 47a/13, 

50b/16 

tedrįcen: Ar. derece derece, yavas 

yavas, azar azar 

 t. 23a/07, 45b/09, 45b/19, 46a/09 
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teǿennį: Ar. yavaş gitme, yavaş hareket 

etme 

 t. 46b/13 

 t.+yle 8a/11 

tefhįm: Ar. anlatma 

 t.+e 60b/08 

 t.+i 58a/02, 60b/03, 62a/03 

 t.-i āsān 61b/08 

tefrįķ: Ar. ayırma, seçme, ayırdetme 

 t. 46a/16 

tehį: Far. boş 

 t. 8a/18, 47a/07, 47a/08, 47a/10, 

47a/11 

teķāŧuǾ: Ar. kesişme 

 ħaŧŧ-ı t. 56a/17 

 maĥaŧŧ-ı t.+larına 58b/11 

 t. eyledigi 57a/04 

 t.+ına 61a/12 

 t.+lar 58a/19 

 t.+ları 58b/10 

tekerlek(g): merkezde bulunan, bir 

eksenin çevresinde dönebilen 

çember, teker 

 t. 37a/04, 37a/09, 37a/15, 37a/19, 

53a/08 

 t.+üñ 37a/09, 37a/12, 37a/16 

tekerlekli: takerleği olan 

 t. 13b/15 

teǿkįd: Ar. kuvvetlendirme; üsteleme; 

pekiştirme 

  t. itmişlerdür 74a/10 

tekmįl: Ar. bitirme, bitirilme; tam, 

eksiksiz 

 t. 13b/12, 15b/01 

 t. ider 17a/08 

 t. olına 75a/07 

tekmįlen: Ar. tamamen 

 t. 23a/18 

tekne: türlü işlerde kullanılmak için 

çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, 

uzun ve geniş kap 

 t. 22b/15, 24b/02, 50a/08, 50a/16 

tekrār: Ar. bir şeyi iki veya daha çok 

defa yapma 

 t. 22b/16, 24b/03, 44a/03, 46a/14, 

46b/04, 46b/07, 47b/04, 48b/16, 

50a/17, 50b/15, 58a/10 

tekŝįr: Ar. çoğaltma 

 t. 67b/02 

telāķį: Ar. buluşma, kavuşma 

 t.+leri 62b/08 

telef: Ar. boşa gitme 

 t. olmayup 45b/12 

teǿlįf: Ar. yazılmış eser, kitap 

 t. eyledigi 44b/13, 48b/01 

temāşā: Far. bakıp seyretme, gezme 

 t. 8b/09 

 t. eyledigim 8b/15 

 t. ola 51a/09 

 t. olınur 51b/13 

 t.+sı 52b/05 



645 

 

temel: bir yapının toprak altında kalan 

ve yapıya dayanak olan duvar, 

taban vb. bölümlerinin tümü 

 t. 73a/11, 73a/16 

 t.+i 75b/01, 76b/13 

 t.+ine 68a/18, 76b/08, 78b/01, 

78b/07 

 t.+inüñ 73a/07 

 t.+leri 72a/03 

 t.+üñ 73a/12, 73a/13 

temkįn: Ar. ihtiyat, tedbir 

 t. 1b/11 

temyįz: Ar. ayırma, saçme 

 t. iderek 4a/11 

 t. iderler 8b/08 

 t. itmek 8b/09 

 t. olınduķda 45b/07 

teneke: yumuşak çelikten yapılmış üzeri 

kalay kaplı ince sac 

 t. 23a/06, 23a/09 

tenezzül: Ar. alçakgönüllülük  

 t. 4a/16, 7b/08, 65b/02 

 t. bulduķda 13a/03, 17a/02 

tepecek: üzüm ezilen ağaç ya da taş 

tekne krş. tepeçek 

 t. 6b/04, 8b/15, 35a/01, 66a/16 

tepeçek: üzüm ezilen ağaç ya da taş 

tekne krş. tepecek 

 t. 30a/09 

tepe: bir şeyin en üstteki bölümü 

 t.+yi 49a/09 

tepelik: tepeye, üste konulan bölüm 

 t. 49a/12 

teraķķį: Ar. ilerleme, gelişme 

 t. 65b/01 

 t. olur 7b/08 

terāzü: Far. bir kolun iki ucuna asılı iki 

kefeden oluşan tartı, mizan 

 ķanŧār t. 11b/02 

 t. 4b/01, 4b/02, 4b/03, 7a/08, 7b/03, 

8a/02, 9a/06, 9a/07, 10b/01, 

10b/02, 12a/08, 13a/06, 13b/01, 

35b/10, 37b/01 

 t.+de 12b/02 

 t.+dür 12a/12, 12a/14 

 t.+ler 4a/18, 12a/01 

 t.+lerinden 12a/06 

 t.+nüñ 9a/03, 9a/04, 9a/05, 12a/10, 

16b/01 

 t.+si 6b/17, 12b/03, 18a/02 

 t.+sinüñ 3a/08, 9a/01, 9a/02 

 t.+siyle 4b/06 

 taĥta t. 9b/01 

terbįǾ: Ar. dörde bölme 

 t. olınup 53b/09 

terbiye: Ar. Ar. yetiştirme, eğitim 

 t.+siyle 2b/09 

tercümān: Ar. çevirmen 

 t.+lar 2b/15 

tercüme: Ar. çeviri 

 t. 44b/14, 65b/11 

 t. eyledigim 48b/02 

 t. olındı 43b/06 

 t. olınmışdur 43b/15 
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 t.+den 2b/16 

terementi: Fr. terebentin; 

kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan 

ya kendi kendine ya da ağacın 

çizilmesiyle akan, yağlı boya, 

yağlı vernik üretiminde ve 

inceltilmesinde kullanılan, ince, 

renksiz, kokulu reçine 

 t. 27b/16, 38b/13, 40b/02, 42b/14 

terettüb: Ar. sıralanma 

 t. itmesün 74a/12 

terkįb: Ar. birkaç seyi birlestirip karısık 

bir sey meydana getirme; sentez 

 bārūt t.+ini 2a/09 

 t. 39a/05, 39a/06, 51b/17 

 t. olınmaķ 48b/14 

 t.+de 77b/04 

 t.+e 39a/02 

 t.+i 22b/06 

 t.+le 28a/05 

 t.+lerdür 22b/07 

 t.+lere 45b/06 

 t.+leri 22b/05, 23b/15, 26b/07 

 t.+leridür 44a/12, 48b/02, 49b/06 

 t.+lerinden 44b/13 

 t.+lerine 45a/03 

 t.+lerinüñ 45a/19 

 t.+lerüñ 24a/16 

 t.-i āfitāb 50b/12, 50b/13 

 t.-i aķ ot 52b/13 

 t.-i bārūt-ı hevāǿi 46b/01 

 t.-i bārūt-ı ķırmızı 45a/15 

 t.-i dįger 22a/09, 22a/11, 22a/13, 

22a/15, 22a/17, 22b/01, 22b/10, 

23b/19, 24a/02, 24a/04, 24a/06, 

24a/08, 24a/10, 24a/12, 24a/14 

 t.-i eczā-yı ŧıpa 22a/06, 22b/08 

 t.-i eczā-yı ŧulumba 23b/17 

 t.-i hevāǿi fişenglerin 47b/11 

 t.-i ķara ot 52b/12 

 t.-i māh-tāb 50b/02, 50b/03, 50b/04, 

50b/05, 50b/06, 50b/07, 50b/08, 

50b/11 

 t.-i māh-tāb-ı aśfar 50b/01 

 t.-i māh-tāb-ı masħara 50b/09 

 t.-i püskürme 52b/07 

 t.-i tįz-lep 51a/06 

 t.-i vezn-i āsumanį 47b/12, 47b/13, 

47b/14, 48a/01, 48a/02, 48a/03, 

48a/04, 48a/05, 48a/06, 48b/03 

 t.-i vezn-i bārūt 44b/15, 44b/16, 

44b/17, 44b/18, 44b/19 

 t.-i vezn-i bārūt-ı beyāż 45a/01, 

45a/02 

 t.-i vezn-i bārūt-ı siyāh 44a/15, 

44a/16, 44a/17, 44a/18, 44a/19, 

44b/01, 44b/02, 44b/03  

 t.-i zercek 51a/12, 51a/13 

 t.-i zercek-i sulŧānį 51a/14 

 terkįb-i vezn-i bārūt-ı māǿi 45a/11 

 terkįb-i vezn-i bārūt-ı yeşil 45a/08 

 terkįb-i vezn-i ķandįl 49b/07, 49b/08, 

49b/09, 49b/10, 49b/11 
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 vezn-i t.-i bārūt-ı siyāh 44a/13, 

44a/14 

tersįm: Ar. resmetme, çizme, resmini 

yapma 

 t. 68b/08 

tertįb: Ar. düzene koyma, dizme 

 t. 3b/04, 4a/06, 4a/10, 7a/18, 26a/19, 

28a/09, 31a/18, 33b/02, 33b/09, 

36a/04, 65b/10, 65b/14, 66a/19, 

67a/15, 75a/04, 76a/06, 77b/06 

 t. eyledigimüzden 30a/05 

 t. iderek 40b/11 

 t. idüp 3b/12, 34b/12 

 t. itmişlerdür 3b/16 

 t. olına 29a/01, 50a/13, 61b/06, 

79a/07 

 t. olınan 33b/05 

 t. olınduķda 77a/02 

 t. olınma 33b/09 

 t. olınmaķ 32a/07 

 t. olınmış 34b/17 

 t. olınup 28b/04, 77b/05 

 t. olınur 43a/02 

 t.+i 41a/02, 43a/05 

 t.+ini 67b/01, 68b/06 

 t.+inüñ 35b/15 

 t.-i mezbūr 28b/18 

 t.-i meźkūre 67a/18, 75a/07 

 t.-i meźkūreden 67b/01 

 t.-i muķaddem 66b/10 

 t.-i vāĥide 65b/19 

tertįbāt: Ar. düzen, düzenleme 

 t. 2b/17, 3a/13 

 t.+ları 8b/10 

teshįl: Ar. kolaylaştırma 

 Ǿamel-i t. 60b/03 

 t. 62a/03  

tesħįr: Ar. ele geçirme, elde etme 

 t.+i 2a/04 

teǿŝįr: Ar. alamet, nişan; etki 

 t. eyledükde 68b/18, 69a/03, 74a/08 

 t. eylese 69a/07, 69a/17, 70a/02 

 t.-i āteş 68b/11 

 t. ider 34b/04 

 t. idüp 30b/02 

 t. itmeye 73b/17 

tesmiye: Ar. adlandırma 

 t. 58a/07, 60b/19, 61a/03, 65b/12 

 t. iderüz 62a/15 

 t. olına 55a/18 

 t. olınan 60b/15 

 t. olındı 60b/11, 60b/14 

 t. olınmışdur 60b/09 

 t. olınur 53b/09, 59b/14, 63a/09, 

64a/07 

teşebbüŝ: Ar. girişim 

 t. olınmaġıla 2a/01 

teşkįl: Ar. meydana getirme; yapım 

 t. 3a/04 

 t. olan 76a/12 

 t. olınan 75a/13 

 t. olındıġı 66b/05, 67a/02 

 t. olınmışdur 68b/08 
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tevaķķuf: Ar. bekleme, durma; bağlı 

olma  

 t.+ı 62b/15 

 t. iden 61b/16 

teveccüh: Ar. yönelme; nasip ve 

müyesser olma. 

  t. itdirüp 35a/03, 35b/09 

 t. itmiş 8a/07 

 t. olınmuş 13a/01 

tevfįr: Ar. artma, çoğalma 

 t. idüp 67b/02 

tevsįǾ: Ar. genişletme, genişletilme 

 t. idüp 68b/18 

 t. olacaķ 69b/02 

 t. olmaķ 69b/02 

 t. olup 69a/04, 69a/08, 69a/12 

ŧıpa: İt. şişe gibi dar delikleri tıkamaya 

yarayan mantar, cam, tahta veya 

plastikten tıkaç, tıpa krş. ŧaba, 

ŧapa 

 eczā-yı ŧ. 22a/13, 22a/17, 22b/01, 

22b/10 

 terkįb-i eczā-yı ŧ. 22a/06, 22b/08 

 ŧ. 18b/01, 22b/18, 23a/14, 23b/09, 

23b/14, 28b/10, 28b/12, 28b/13, 

28b/17, 31a/14, 31b/02, 31b/04, 

31b/09, 34a/11, 35a/05, 35b/05, 

35b/07, 36a/17, 38b/07, 39a/12, 

40a/11, 40b/12, 41a/15, 41a/17, 

41b/09, 42a/07, 42b/04, 43a/06, 

43a/09, 47a/04, 47a/14, 47a/15 

 ŧ. eczāsı 34a/05 

 ŧ. eczāsını 34a/05 

 ŧ.+dan 23a/02, 31b/19, 39b/02, 

42a/15 

 ŧ.+lar 23a/18, 35a/07, 35b/09, 

35b/13, 40a/10 

 ŧ.+lara 35b/07, 41a/01 

 ŧ.+ları 23a/05, 27b/07, 31a/16, 

32b/18, 33b/06, 33b/07, 34b/12, 

35a/11, 35a/12, 36a/08, 40a/12, 

41b/04 

 ŧ.+ların 35b/11 

 ŧ.+larına 34b/14, 35a/02 

 ŧ.+larınuñ 33a/02 

 ŧ.+laruñ 22b/06, 23b/02, 33a/01, 

35a/04, 35a/05, 40a/13, 40a/13, 

40b/05, 40b/10, 41a/03 

 ŧ.+nuñ 23a/05, 23a/12, 23a/16, 

23b/05, 23b/08, 23b/12, 28b/09, 

28b/14, 29a/02, 31b/02, 31b/07, 

31b/07, 33a/08, 33a/09, 33a/10, 

33a/14, 36a/10, 36a/11, 36a/12, 

37a/13, 39a/10, 39a/15, 39a/17, 

39a/19, 41a/16, 42a/06, 75a/11 

 ŧ.+sı 8a/16, 28a/11, 33b/04, 34a/17, 

34b/21, 37a/08, 37b/01, 39b/07, 

47a/18, 75a/09 

 ŧ.+sına 38b/02, 49b/06 

 ŧ.+ya 23a/07, 23a/09, 28b/15, 30b/01, 

38b/06, 40a/07, 41b/11, 75a/11 

 ŧ.+yı 23b/07, 34a/10, 47a/12 

 ŧ.-yı kebįr 29a/18 

 ŧ.-yı kebirüñ 29b/04 
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ŧıpalı: İt.+T. tıpası olan krş. ŧıpalu  

 ŧ. 39a/15 

ŧıpalu: İt.+T. tıpası olan krş. ŧıpalı 

 ŧ. 27a/12, 27a/13 

tırāş: Far. bir şeyin üzerindeki pürüzleri 

alma, belli bir biçim vermek için 

yontma 

 aġac t.+ı 28a/03 

 t.-ı servį 22a/07, 22a/10, 22a/12, 

22a/14, 22a/16, 22a/18, 22b/02, 

22b/09, 22b/11, 23b/18, 24a/01, 

24a/03, 24a/05, 24a/07, 24a/09, 

24a/11, 24a/13, 24a/15, 42b/12, 

43a/15, 52b/07, 52b/08 

 t.-ı timur 49b/10 

 timur t.+ı 22a/14, 24a/13, 24a/15 

ŧıyn: Ar. çamur, balçık 

 ŧ. 46b/11 

ŧıyn-ı ĥikmet: Ar. tebeşir 

 ŧ. 46b/08 

ŧıynle-: Ar.+T. çamurlamamak 

 ŧ.-yeler 46b/09 

ŧıynlı: Ar.+T. çamurlu 

 ŧ. 46b/14, 47a/02, 47a/05, 47a/06, 

47a/07, 47a/08, 47a/11, 47b/10 

ŧıynsız: Ar.+T. çamursuz 

 ŧ. 46b/10 

tįġ: Far. kılıç 

  t. u teber 2a/06 

tįmār: Far. beslediği sipahilerle harbe 

giden beylere - öşrünü almak 

üzere- ayrılan arazi 

  t. 4a/04 

timur: demir 

 t. 6a/05, 6a/15, 8a/11, 8b/08, 12a/12, 

23a/07, 23a/11, 25b/07, 26b/01, 

28a/07, 28a/12, 29a/10, 29a/14, 

31b/18, 33a/13, 34a/13, 36a/02, 

46a/03, 49a/09 

 t. egintisi 22a/08, 22a/18, 23b/18 

 t. igne 8b/06 

 t. tırāşı 22a/14, 24a/13, 24a/15 

 t. ŧaba 46b/03, 46b/05  

 t.+dan 12b/02, 27a/03, 27a/13, 

28a/15, 29b/05, 31b/10, 34a/01, 

43b/09, 52b/01 

 t.+dur 29a/20 

 t.+ına 72a/03 

 tırāş-ı t. 49b/10  

timurcı: demirci 

 t.+ların 46b/08 

tįz: Far. tez, çabuk 

 t. elden 42a/05 

 t. ķurır 29a/08 

 t. yanar 22b/19,  

tįz-lep: Far. çabucak 

 terkįb-i t. 51a/06 

ŧobcıbaşı: topçu ocağının komutanı 

  ŧ.+sı 44b/12 

ŧobra: genellikle pamuk ve kıldan 

dokunmuş, türlü boy ve biçimde, 

ağzı büzülüp bağlanabilen araç 

krş. ŧopra, ŧorba 
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 ŧ. 28b/13, 29b/13, 31b/03, 34b/19, 

39a/11, 39a/16, 39b/08, 40a/15, 

41a/16, 42a/07, 42a/08, 43a/02, 

74b/08, 74b/13, 79a/20 

 ŧ.+da 40a/13 

 ŧ.+lar 74b/07 

 ŧ.+ları 74b/12 

 ŧ.+larıyla 75a/03 

 ŧ.+nuñ 40a/10 

 ŧ.+sı 28b/14, 31b/03, 40a/04, 40a/13, 

41b/09, 43a/08 

 ŧ.+sıdur 42b/05 

 ŧ.+sınuñ 40a/08, 40a/12, 40b/05, 

41a/01, 41a/18, 42b/01, 43a/08 

 ŧ.+yı 39a/15 

ŧobralı: torbalı 

 ŧ. 29a/18, 29b/04 

ŧoġrı: doğru, yanlış karşıtı krş. doġrı 

 ŧ. 4a/14, 6b/13, 6b/16, 7a/15, 8a/14, 

13a/03, 13a/04, 13b/02, 28a/10, 

29b/14, 65b/03 

 ŧ. iken 8b/11 

ŧoķmaķ: ağaçtan yapılmış iri çekiç 

 ŧ. 23a/08, 23a/11, 24b/11  

 ŧ. 23a/17, 23b/08, 25a/02, 29a/05, 

31b/17, 46a/11, 46a/15, 49a/03, 

49a/04, 52a/15, 53a/04, 53a/14 

 ŧ. uralar 23a/15, 25a/07, 46a/09 

 ŧ. urarak 25a/09 

 ŧ. urup 23a/13, 25a/05 

 ŧ.+da 46a/12 

ŧoķsan: doksan (sayı) 

 ŧ. 4a/19, 12a/02, 12a/06, 13b/12, 

17a/08, 54b/11, 56b/02, 56b/15, 

63b/15, 65b/02, 65b/02 

ŧoķuz: dokuz (sayı)  

 ŧ. 4b/18, 27a/05, 49b/01, 56b/02, 

56b/18, 57a/02, 58b/05, 58b/14, 

58b/15, 67a/10 

ŧoķuzar: dokuz sayısının üleştirme sayı 

sıfatı 

 ŧ. 4b/11 

ŧomar: Ar. topun içini silmekte 

kullanılan, ucu fırçalı çubuk 

 t. 6a/11, 6a/16, 6a/17, 8b/15, 8b/16, 

18a/05, 29b/12, 36b/04, 37a/15, 

37a/17, 66a/14 

 t.+a 6a/12, 6a/13 

 t.+dan 6a/12 

 t.+ı 6a/14, 38b/02 

 t.+ını 6a/03, 7b/16, 65b/14, 67b/02 

ŧoñ: hayvansal yağ 

 revġan-ı ŧ. 23a/19, 26b/10, 27b/02, 

27b/17, 29a/06, 30b/19, 38b/10, 

41a/06, 42a/15 

 ŧ. yaġı 31a/09 

ŧoñ-: donmak  

 ŧ.-ar ise 46a/04 

 ŧ.-duķda 32b/15, 34a/12 

ŧoñlı: tonlu 

 revġan-ı ŧ. 36a/14, 41b/06  

ŧop: top; gülle veya şarapnel atan büyük, 

ateşli silah 
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 ŧ. 2a/10, 27b/13, 28a/02, 30b/04, 

31a/01, 35a/08, 36b/19, 37a/01, 

38b/01, 43a/04, 43a/18, 50a/09, 

68b/17, 69a/15 

 ŧ. atmaġıla 39b/11 

 ŧ. olacaķ 43b/03 

 ŧ.+a 37a/14, 37a/15, 68b/17 

 ŧ.+ı 69a/02 

 ŧ.+lar 42a/04, 43b/04 

 ŧ.+lardur 42b/06 

 ŧ.+uñ 37a/02, 37a/03, 37a/16, 37b/01, 

38b/03, 38b/05 

 ŧ.-ı meźkūrenüñ 69a/06 

ŧopalaġ: yuvarlak, küre biçiminde 

 ŧ.+ı 30b/14 

ŧopcıbaşı: topçu ocağının komutanı 

  ŧ.+sınuñ 48b/01 

ŧoplan-: toplanmak 

 ŧ.-up 22b/17, 24b/05 

ŧoplu: toplu, birlikte 

 ŧ. 42b/07 

ŧopra: genellikle pamuk ve kıldan 

dokunmuş, türlü boy ve biçimde, 

ağzı büzülüp bağlanabilen araç 

krş. ŧobra, ŧorba 

 t. 28b/17 

ŧopraķ(ġ): toprak 

 ŧ. 6a/06, 6a/09, 6a/19, 6b/04, 7b/09, 

7b/11, 18a/04, 18a/05, 18a/06, 

18a/07, 18a/07, 29b/08, 29b/09, 

29b/12, 29b/13, 29b/14, 30a/08, 

33b/01, 34b/13, 34b/15, 34b/17, 

34b/19, 35a/02, 35a/11, 35a/16, 

35a/17, 35b/02, 35b/04, 35b/06, 

35b/07, 35b/09, 36b/03, 36b/04, 

36b/07, 36b/10, 36b/11, 36b/13, 

45b/07, 66a/13, 74b/07, 74b/12, 

75a/03, 75a/10 

 ŧ. atmaķla 30b/06 

 ŧ. ķonduķda 30a/01 

 ŧ.+a 6a/10, 29b/16, 35b/05, 66a/16, 

68a/16 

 ŧ.+dan 43b/09 

 ŧ.+ı 8b/08, 8b/15, 8b/16, 29b/19, 

36b/05, 68a/15, 70a/10 

 ŧ.+uñ 6a/08, 29b/10, 36b/08 

ŧorba: genellikle pamuk ve kıldan 

dokunmuş, türlü boy ve biçimde, 

ağzı büzülüp bağlanabilen araç 

krş. ŧobra, ŧopra 

 ŧ. 6b/03 

ŧorŧı: Far. çökelti krş. ŧorŧu 

 ŧ. 51a/07 

 ŧ. ŧozı 44b/18, 45b/17 

ŧorŧu: Far. çökelti krş. ŧorŧı 

 ħamr ŧ.+sı 44b/19  

toz: çok küçük parçacıklara bölünmüş 

olan herhangi bir madde krş. ŧoz 

 agaç t.+ı 28a/05, 31a/04 

 bārūt t.+ına 41b/13, 43a/18 

 bıçķı t.+ı 28a/06, 32a/08 

 bıçķı t.+ına 29a/07, 39a/09, 40b/04,  

 t.+a 38b/12 

 t.+ı 32b/16, 45b/17 
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ŧoz:  çok küçük parçacıklara bölünmüş 

olan herhangi bir madde krş. toz 

 ŧorŧı ŧ.+ı 44b/18, 45b/17 

törpülen-: törpüleme işi yapılmak 

 t.-miş 45a/12, 45a/16 

tuc: tunç 

 t.+dan 52b/02 

ŧūl: Ar. uzunluk krş. boy 

 ŧ. 20b/19, 26b/02, 62a/06, 62a/10, 

62b/09, 79a/10 

 ŧ.+ı 8b/06, 21b/06, 27a/06, 49b/01, 

52a/12, 59b/17 

 ŧ.+ına 60b/15 

 ŧ.+ını 59b/06, 60b/08 

 ŧ.+ınuñ 59b/21 

 ŧ.+ları 20b/18, 79a/03 

ŧūlānį: Ar. boyuna, uzunluğuna 

 ŧ. 27a/08, 70a/01, 73b/12 

ŧulumba: İt. sıvıları alçak yerlerden 

çekmeye veya yüksek yerlere 

çıkarmaya yarayan araç 

 eczā-yı ŧ. 23b/19, 24a/02, 24a/04, 

24a/06, 24a/08, 24a/10, 24a/12, 

24a/14 

 terkįb-i eczā-yı ŧ. 23b/17 

  ŧ. 22a/05, 23b/15, 24b/08, 25a/16, 

25b/07, 26a/19 

 ŧ. doldırup 24b/06 

 ŧ.+lar 24b/10 

 ŧ.+laruñ 26b/11 

 ŧ.+nuñ 3a/11, 24b/11, 24b/13, 

25a/13, 25a/14, 26a/19, 26b/03, 

26b/04, 26b/05, 26b/08 

 ŧ.+ya 26a/17 

 ŧ.+yı 25a/10 

ŧoŧ: Baron de Tott (1733-1793) krş. ŧoŧ 

begzāde 

 ŧ.+da[n] 8b/12 

ŧut-: tutmak 

 ŧ.-alar 25a/05, 46b/19 

 ŧ.-dıġı 49b/12 

 ŧ.-up 23a/13, 47a/06 

ŧoŧ begzāde: Baron de Tott (1733-1793) 

 ŧ.+den 8b/09, 8b/15 

ŧutış-: tutuşmak krş. ŧutuş- 

 ŧ.-dıġı 38b/07 

 ŧ.-duķda 35a/07 

 ŧ.-up 33b/05, 34a/18, 37a/19, 39b/18, 

50a/11 

 ŧ.-ur 39b/08 

ŧutışdır-: tutuşturmak krş. ŧutuşdur-  

 ŧ.-up 43a/13 

ŧutışdırıl-: tutuşturulmak 

 ŧ.-up 43b/04 

ŧutuş-: tutuşmak krş. ŧutış- 

 ŧ.-a 24b/18 

 ŧ.-dıġı 26b/14 

 ŧ.-maķ 50b/18 

 ŧ.-up 33b/06 

 ŧ.-ur 30b/02 

ŧutuşdur-: tutuşturmak krş. ŧutuşdur- 

 ŧ.-duķda 26a/16 
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ŧuz: tuz 

 ŧ. 50b/12 

tüfeng: tüfek 

  t. 2a/10, 27a/14, 27b/13, 28a/16, 

28b/04, 29a/12, 29a/16, 29a/17, 

29b/05, 29b/06, 30b/04, 31b/11, 

33b/09, 34a/02, 34a/19, 36a/03, 

39b/10, 45b/05 

 t.+den 44b/10 

tükrük: tükürük 

 t. 23a/06 

tütün: yanan bir şeyden çıkıp havaya 

karışarak yukarıya kalkan gaz, 

duman, duhan 

 t. 44b/07 

 t.+i 44b/10 

tüvānā: Far. güç, kuvvet, takat 

 t. 2b/03 

tuzlan-: tuzlu hâle gelmek 

 t.-mış 44b/19 

 

U 

 

u: Far. ve (bağlaç) krş. ü, ve 

 u. 2a/06, 27b/13 

uç(c): uç; bir şeyin baş veya son noktası 

 u.+ı 8a/05 

 u.+ına 28b/12, 28b/14, 31b/02, 

39a/11, 41a/16, 42a/07, 56a/04 

 u.+ından 29a/03 

 u.+ını 8a/07, 8b/12 

 u.+ları 27a/07, 29a/04, 40b/10, 

63a/12, 63a/25, 73b/15 

 u.+larınuñ 40a/15 

uç-: uçmak 

 u.-ar 39a/01 

ufacıķ: çok ufak, küçücük 

 u. 31b/15 

ufaķ:  boyutları normalden küçük 

  u. 18a/06, 24b/14, 36b/11, 37a/01, 

50a/13 

 u. ufaķ 31a/15 

ufaraķ: biraz ufak 

 u. 31a/13 

uġra-: uğramak 

 u.-yup 63a/12 

Ǿulyā: Ar. daha yüce 

 vasaŧ-ı Ǿu.+larına 8a/02 

 vasaŧ-ı Ǿu.+sına 12a/17 

 vasaŧ-ı Ǿu.+ya 12a/18 

Ǿumķ: Ar. derinlik 

 Ǿu.+ı 71b/03, 76a/04, 77a/04 

 Ǿu.+ına 62a/07, 62a/07, 71b/02 

umūr: Ar. işler, şeyler, hususlar 

  cemįǾ-i u.+da 1b/13 

 u.+uñ 1b/12 

un: un 

 kāfūri u. 39a/01 

ur-: vurmak 

 ŧoķmaķ u.-alar 23a/15, 25a/07, 

46a/09 

 ŧoķmaķ u.-araķ 25a/09 

 ŧoķmaķ u.-up 23a/13, 25a/05 
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  u.-alar 6a/04, 6a/11, 6a/13, 34b/11, 

37a/12, 37a/17, 47a/09 

 u.-asın 49a/03 

 u.-duķca 25a/05, 47a/09 

 u.-duķda 23a/14 

 u.-maġa 6a/03, 6a/14  

 u.-sañ 49a/04 

urġan: urgan, halat, kalan ip 

 u. 27a/10, 29a/11, 29b/03, 33a/14, 

34a/13, 36a/13, 39b/02, 40a/06, 

40b/16, 41b/06, 43a/03 

 u.+ı 29a/03, 31b/19 

 u.+ları 41b/08 

 u.+larınuñ 41b/07 

urıl-: vurulmak 

 ŧoķmaķ u.-malıdur 46a/11 

 u.-a 6a/16, 6a/17 

 u.-duķdan 38b/02 

Ǿurūc: Ar. yükselme, göklere ağma 

 Ǿu. ider 44b/11 

Ǿusret: Ar. zorluk, güçlük, sıkıntı 

 Ǿu. çekildigünden 72a/07 

 Ǿu. oldıġı 22b/03 

Ǿusretli: Ar.+T. zorlu 

 Ǿu. 76a/03 

uy-: uymak, uygun gelmek 

 u.-mışdur 24b/07 

uydır-: uydurmak 

 u.-up 36b/14 

uydırıl-: uydurulmak 

 u.-up 22a/03, 30a/10, 33b/02 

uyġun: yakışır, yaraşır, münasip  

 u. 61a/08 

 u.+ca 37a/01 

 u. degül ise 48b/18 

uzaķ: uzak; yakın olmayan yer 

  u. 36b/18 

uzun: uzun; iki ucu arasında fazla 

uzaklık olan, kısa karşıtı 

 u. 26a/11, 42a/06 

uzunlıġ: uzunluk 

 u.+ı 49a/07, 51a/02, 52b/14 

 

Ü  

 

ü: Far. ve krş. u, ve 

  ü. 1b/06, 65a/01, 69b/07 

üç: üç (sayı) 

  ü. 7b/16, 13a/06, 17a/03, 18a/03, 

18a/05, 21a/18, 23b/07, 24b/12, 

30b/13, 31a/17, 32b/06, 35a/17, 

35b/03, 36b/04, 36b/09, 45b/16, 

49a/03, 51b/11, 52a/11, 53a/05, 

53b/08, 54b/13, 54b/14, 54b/14, 

57b/17, 63a/17, 63b/16, 63b/17, 

63b/18, 63b/19, 63b/23, 68b/06, 

68b/10, 70b/11, 70b/14, 71b/10, 

76a/02, 76b/08, 77a/01, 79a/20 

 ü.+i 63b/18 

üçer: üç sayısının üleştirme sayı sıfatı 

  ü. 4b/15, 26b/05, 73b/12 

üçinci: üçüncü; üç sayısının sıra sıfatı  

  ü. 3b/10, 77a/04, 77b/02, 77b/13 

üst: fevk, yukarı; aşağı karşıtı 
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 ü. 6b/09, 8b/02, 26a/11, 69a/19 

üstād: Far. usta, sanatkar 

 ü.+uñ 24a/16 

üstübi: ketenin çöpü, işe yaramayan 

bölümü 

 ü. 23b/06, 26a/18, 28a/01, 31a/12, 

32b/03, 37a/10, 39a/08, 40b/03, 

41a/11, 42a/03, 42a/04, 42a/18, 

42b/15, 43b/04, 43b/04 

 ü.+den 42b/05 

üstübülen-: üstübi hâlâ getirilmek 

 ü.-mişi 37b/05 

üzer(i): bir şeyin yukarı, göğe doğru 

olan yanı; bir şeyin dış yüzü, 

yüzey 

 ü. 29a/11, 29b/02, 34a/14, 40a/06, 

40b/16, 43a/03, 73b/09 

  ü.+inde 24b/17, 26a/02, 26a/15, 

32b/11, 33a/10, 43b/06, 49b/03, 

54a/04, 56b/07, 57b/06, 57b/07, 

59b/08, 68a/09, 68a/15, 69b/13, 

71b/08, 76a/15, 79a/17 

 ü.+inden 6b/11, 8a/01, 8a/19, 12a/16, 

12a/17, 27a/06, 29a/05, 35b/01, 

49b/03, 54a/03, 70a/14 

 ü.+ine 3a/05, 3b/06, 4b/07, 6a/06, 

6a/09, 7a/09, 8a/13, 8a/15, 8b/16, 

9a/03, 9a/04, 9a/05, 10b/01, 

10b/02, 13b/15, 13b/17, 14a/02, 

16b/02, 17b/01, 18a/01, 18a/04, 

18a/05, 18a/08, 18a/10, 20b/06, 

20b/09, 20b/14, 21a/03, 21a/11, 

22a/01, 22b/16, 23b/06, 24b/04, 

24b/13, 24b/15, 25a/01, 25a/01, 

26a/01, 26a/07, 26a/12, 26a/13, 

26b/04, 26b/12, 27b/04, 28a/07, 

29b/10, 29b/18, 31a/18, 32b/02, 

33a/03, 33a/19, 33a/19, 34a/13, 

34b/12, 34b/16, 35a/11, 35a/11, 

35a/16, 35b/03, 36a/01, 36a/13, 

36b/02, 36b/03, 36b/08, 36b/17, 

37a/10, 37a/16, 38b/05, 38b/18, 

40b/15, 41b/05, 43a/08, 43b/10, 

44a/29, 45b/15, 50a/17, 51a/09, 

53b/16, 54b/06, 54b/07, 55a/14, 

55b/05, 55b/06, 55b/17, 56a/03, 

56a/06, 56b/04, 56b/12, 58a/07, 

58b/07, 59b/08, 60b/17, 61a/18, 

63b/02, 75a/01, 76a/09, 76a/11, 

77b/07, 77b/16 

 ü.+ini 25a/12, 27b/02, 29a/02, 

37a/12, 40b/08, 40b/15, 42a/14, 

43a/11, 56a/12, 75a/09 

 ü.+lerinde 76b/04, 80a/02 

 ü.+lerinden 40b/13, 41b/01 

 ü.+lerine 28a/19, 28b/05, 31b/14, 

33b/04, 35b/12 

üzere: üzere, üzerine, üzerinde 

  ü. 1b/11, 3a/08, 4a/16, 4a/18, 5a/03, 

5b/12, 6a/04, 6a/18, 6b/02, 6b/04, 

6b/16, 7b/10, 7b/11, 7b/11, 8a/19, 

9a/05, 12b/04, 12b/04, 13a/06, 

20b/03, 23a/03, 25a/09, 27a/03, 

28a/03, 28b/16, 29a/01, 30a/10, 
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31b/04, 31b/07, 32b/01, 33a/08, 

33a/18, 33b/10, 36a/13, 36b/14, 

38b/09, 41a/19, 42a/09, 45a/10, 

45a/14, 45b/07, 45b/15, 47b/05, 

51b/14, 52b/09, 53b/05, 55b/02, 

55b/13, 55b/19, 56b/17, 57b/17, 

58a/05, 61a/04, 62a/02, 62a/05, 

62a/17, 62b/02, 62b/07, 62b/11, 

63a/22, 63a/22, 63b/19, 65b/19, 

66b/05, 67a/02, 67a/08, 67a/16, 

67b/03, 67b/17, 68a/14, 68b/08, 

69b/01, 72a/08, 74a/06, 74b/19, 

76a/16, 77b/06, 77a/02, 79a/06 

 ü.+dür 63a/20, 65b/01, 65b/02, 

66a/03 

 

V 

 

vacden döneşü: Macristan’da bir kale 

 e. 3b/04 

vāfir: Ar. çok, bol 

  v. 28a/16 

vāhid: Ar. yalnız, tek 

 tertįb-i v.+e 65b/19 

vāķıǾa: Ar. vuku' bulmuş, olmuş bir iş 

  v. 7a/18 

vaķıyye: Ar. okka, dört yüz dirhemlik 

tartı. 

 v. 23a/18, 23a/19, 23a/19, 23b/01, 

41a/08, 50a/16 71b/06 

 v.+den 79a/19 

 v.+sine 45b/16 

vāķiǾ: vuku' bulan, olan, düşen; 

olagelen, rastlayan 

  v. 4a/02 

 v. olur 4b/13, 30a/15 

vaķt: Ar. vakit, zaman 

  v. 35b/11, 39b/06, 41b/03 

 v.-i ĥācetde 44a/30, 51a/08 

 v.+inde 45b/04 

var: var, mevcut, yok karşıtı 

  v. 21a/10, 71b/10 

 v.+dur 58a/02, 60b/10, 61a/02, 

62b/10, 71b/08 

 v. idi 79a/18 

 v. ise 27b/13, 30b/04, 36b/06, 

46b/19, 55b/10, 58a/12, 69a/01 

var-: varmak, ulaşmak 

  v.-a 37a/17 

 v.-ınca 13b/11, 17a/08, 27a/17, 

36b/09, 37a/13, 56a/19, 57b/02, 

57b/11, 65b/01, 65b/02, 66a/01, 

68a/04, 68b/05, 71b/05, 73a/08, 

73b/03, 73b/04, 73b/14, 73b/18, 

74a/01, 74b/02, 74b/19, 75a/05, 

79a/07 

 v.-ır 38b/06 

 v.-up 26a/14, 79a/09 

 v.-ur 6a/12 

varıl-: varılmak, ulaşılmak 

  v.-up 73a/13 

vārul: Far. çoğunlukla sıvı maddeleri 

koymak için kullanılan, metalden 
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yapılmış, silindir biçiminde, üstü 

kapalı kap 

 v. 15a/02 

 v.+ı 8b/17  

 v. +uñ15b/01 

vasaŧ: Ar. orta, iki şeyin arası 

 menzil-i v. 5a/06, 5a/09, 5a/12, 

5b/03, 5b/05, 5b/07, 5b/09, 5b/11 

 v. ise 4b/14, 6a/15 

 v.+a 6b/01 

 v.+ı 4a/14 

 v.+ına 73a/16, 74a/01  

 v.+ından 73b/10 

 v.+ını 4a/16 

 v.+ınuñ 62a/18 

 v.+larına 40a/15 

 v.+larınuñ 40a/14 

 v.+uñ 62b/04 

 v.-ı dāǿiredür 63a/08 

 v.-ı Ǿulyālarına 8a/02 

 v.-ı Ǿulyāsına 12a/17 

 v.-ı Ǿulyāya 12a/18 

vāśıl: Ar. erişen, ulaşan  

 v. olacaķ 79a/03 

vāsiǾ: Ar. geniş; açık 

 v. idilüp 37a/06 

vāsiǾce: Ar.+T. genişçe; açıkça 

 v. 37a/07 

vaśl: Ar. erişmek, ulaşmak 

 v. eyledük 59b/11 

vażǾ: Ar. koyma, koyulma 

 v. 8b/14, 13b/03, 30a/10, 35b/10, 

41a/01, 42a/09, 45a/17, 46a/14, 

66a/13, 74a/13, 74b/03 

 v. eyledükde 29b/15 

 v. eyledükden 30a/01, 55b/06, 

55b/12, 56b/18, 74b/06 

 v. eyleyeler 4b/07, 23b/03, 29b/10, 

39a/14, 45a/10, 58a/06 

 v. ideler 28b/07, 34b/18, 45b/10, 

49b/05, 74b/17 

 v. ider 8b/18 

 v. ider iken 26a/18 

 v. iderler 12a/14 

 v. idüp 23a/07, 23a/11, 27a/12, 

27a/16, 35a/17, 36b/08, 38b/17, 

58a/08, 62b/17, 66a/13 

 v. itmek 73b/05 

 v. olan 8b/17 

 v. olduķda 79a/01 

 v. olına 4b/12, 4b/16, 13b/15, 

13b/17, 13b/17, 18a/05, 18a/07, 

27a/14, 28a/15, 28b/17, 31b/04, 

35a/03, 36a/07, 36a/16, 36b/13, 

38b/18, 38b/19, 42a/12, 43b/13, 

43b/14, 45a/14, 45a/18, 47a/03, 

51a/01, 56a/05, 73b/16, 74a/03, 

74b/01, 74b/04, 74b/10, 75a/06 

 v. olınacaķ 27a/04, 28a/09, 47b/10, 

50a/13, 73a/16 

 v. olınacaķ ise 39a/02 

 v. olınan 8b/15, 8b/16, 9a/03, 9a/04, 

9a/05, 9a/06, 10b/01, 15a/04, 
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22a/04, 26a/01, 26a/16, 27b/07, 

28b/01, 29a/18, 29b/03, 29b/18, 

30a/12, 41b/11, 49b/06, 66a/16 

 v. olınaraķ 28b/08, 75a/02 

 v. olındıġınuñ 42b/08 

 v. olınduķda 20b/10, 56b/14, 73b/07, 

74b/09 

 v. olınduķdan 28b/17, 35b/06, 61a/08 

 v. olınmalıdur 4b/09, 71b/11 

 v. olınması 12b/05, 40a/05, 42b/01 

 v. olınmaya 5a/01 

 v. olınmış 9a/07, 13a/01, 14a/02, 

18a/01 

 v. olınmışdur 63a/09 

 v. olınup 6a/05, 6b/01, 8a/03, 

10b/02, 12a/10, 12a/13, 12a/17, 

12b/05, 16b/02, 18a/02, 23a/04, 

23b/01, 25a/04, 25a/11, 25a/12, 

29b/13, 31a/17, 32b/05, 33a/17, 

33a/19, 36a/05, 36a/13, 37a/15, 

41b/04, 43a/03, 45b/14, 46a/08, 

46a/17, 46b/12, 47b/04, 52a/15, 

56a/14, 57a/02, 73b/15, 74a/04, 

74a/16, 74b/07, 74b/14, 75a/01 

 v. olınur 8b/11, 8b/18, 12a/19, 

12b/03, 28a/13, 73b/08 

 v. olmışdur 79b/04 

 v.+ından 66a/15 

 v.+ınun 41b/10 

 v.+ıyla 32a/02 

 v.-ı dest 53a/15 

ve: Ar. ve krş. u, ü 

 v. 1b/04, 1b/04, 1b/04, 1b/05, 1b/07, 

1b/07, 1b/09, 1b/11, 1b/12, 2a/01, 

2a/01, 2a/03, 2a/04, 2a/05, 2a/05, 

2a/06, 2a/06, 2a/07, 2a/07, 2a/10, 

2a/11, 2a/11, 2a/11, 2a/12, 2a/12, 

2a/14, 2a/15, 2a/17, 2a/19, 2b/01, 

2b/01, 2b/01, 2b/02, 2b/03, 2b/03, 

2b/04, 2b/04, 2b/05, 2b/05, 2b/06, 

2b/06, 2b/07, 2b/10, 2b/12, 2b/13, 

2b/14, 2b/16, 2b/17, 2b/17, 2b/18, 

2b/18, 2b/19, 2b/19, 3a/01, 3a/01, 

3a/02, 3a/02, 3a/04, 3a/04, 3a/04, 

3a/05, 3a/09, 3a/09, 3a/09, 3a/10, 

3a/10, 3a/11, 3a/12, 3a/12, 3a/12, 

3a/12, 3a/14, 3a/14, 3a/15, 3a/16, 

3a/17, 3a/18, 3b/02, 3b/03, 3b/04, 

3b/04, 3b/06, 3b/07, 3b/09, 3b/11, 

3b/12, 3b/14, 3b/16, 4a/03, 4a/03, 

4a/04, 4a/04, 4a/06, 4a/06, 4a/08, 

4a/09, 4a/10, 4a/11, 4a/13, 4a/14, 

4a/17, 4a/18, 4b/03, 4b/03, 4b/04, 

4b/05, 4b/10, 5a/04, 5b/12, 6a/01, 

6a/06, 6a/08, 6a/08, 6a/17, 6b/05, 

6b/06, 6b/06, 6b/08, 6b/11, 6b/13, 

6b/16, 6b/17, 7a/09, 7a/09, 7a/18, 

7a/18, 7b/03, 7b/04, 7b/07, 7b/08, 

7b/11, 7b/14, 7b/16, 7b/16, 7b/16, 

7b/17, 7b/17, 8a/02, 8a/04, 8a/06, 

8a/09, 8a/14, 8a/16, 8a/19, 8b/02, 

8b/06, 8b/09, 8b/12, 8b/14, 8b/15, 

8b/18, 12a/02, 12a/10, 12a/11, 

12a/11, 12a/14, 12a/19, 12a/19, 
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12b/03, 12b/03, 12b/05, 12b/06, 

12b/08, 13a/01, 13a/05, 13a/06, 

13b/05, 13b/14, 13b/14, 13b/17, 

13b/18, 13b/19, 14a/02, 14a/06, 

14b/01, 14b/01, 15a/05, 16b/01, 

16b/01, 16b/02, 17a/06, 18a/02, 

18a/03, 18a/04, 18a/06, 18a/06, 

18a/07, 18a/09, 19a/02, 20b/01, 

20b/03, 20b/11, 20b/14, 20b/14, 

20b/15, 20b/17, 20b/19, 21a/06, 

21a/07, 21a/12, 21a/14, 21a/15, 

21a/16, 21a/17, 21a/19, 21b/05, 

22a/02, 22a/02, 22a/04, 22a/05, 

22a/05, 22b/05, 22b/12, 22b/14, 

22b/15, 23a/06, 23a/15, 23a/19, 

23b/01, 23b/04, 23b/06, 23b/11, 

23b/14, 23b/16, 23b/16, 24a/17, 

24a/18, 24b/01, 24b/03, 24b/07, 

24b/08, 24b/11, 24b/13, 24b/14, 

24b/15, 24b/16, 25a/05, 25a/07, 

25a/07, 25a/09, 25a/10, 25a/11, 

25a/11, 25a/16, 25b/01, 25b/01, 

25b/02, 26a/04, 26a/08, 26a/11, 

26a/15, 26a/17, 26a/17, 26b/02, 

26b/05, 26b/09, 26b/11, 26b/12, 

26b/16, 26b/17, 26b/19, 27a/02, 

27a/03, 27a/03, 27a/06, 27a/06, 

27a/07, 27a/08, 27a/12, 27a/13, 

27a/13, 27a/14, 27a/15, 27a/19, 

27b/02, 27b/02, 27b/05, 27b/06, 

27b/10, 27b/12, 27b/13, 27b/14, 

27b/15, 27b/19, 28a/01, 28a/02, 

28a/02, 28a/04, 28a/05, 28a/08, 

28a/10, 28a/14, 28a/14, 28a/17, 

28a/17, 28b/03, 28b/04, 28b/05, 

28b/07, 28b/07, 28b/15, 28b/17, 

28b/19, 28b/19, 29a/02, 29a/04, 

29a/07, 29a/08, 29a/12, 29a/12, 

29a/18, 29b/04, 29b/09, 29b/11, 

30a/01, 30a/02, 30a/03, 30a/05, 

30a/10, 30a/16, 30a/16, 30b/04, 

30b/05, 30b/05, 30b/06, 30b/07, 

30b/07, 30b/09, 30b/09, 30b/10, 

30b/15, 31a/04, 31a/06, 31a/10, 

31a/12, 31a/19, 31b/03, 31b/04, 

31b/05, 31b/11, 31b/12, 31b/12, 

32b/01, 32b/08, 32b/16, 32b/18, 

33a/01, 33a/06, 33a/10, 33b/02, 

33b/03, 33b/05, 33b/07, 33b/09, 

34a/02, 34a/03, 34a/05, 34a/07, 

34a/08, 34a/09, 34a/10, 34a/14, 

34a/18, 34a/19, 34a/19, 34b/05, 

34b/06, 34b/08, 34b/13, 34b/14, 

35a/01, 35a/03, 35a/10, 35a/11, 

35a/12, 35b/01, 35b/02, 35b/03, 

35b/09, 35b/10, 35b/14, 36a/02, 

36a/03, 36a/04, 36a/06, 36a/07, 

36a/08, 36a/14, 36a/18, 36b/13, 

36b/16, 37a/05, 37a/08, 37a/11, 

37b/01, 38b/10, 38b/12, 38b/16, 

38b/16, 38b/18, 39a/03, 39a/04, 

39a/04, 39a/06, 39a/07, 39a/08, 

39a/09, 39a/13, 39a/17, 39a/19, 

39b/01, 39b/08, 39b/11, 39b/16, 



660 

 

40a/01, 40a/01, 40a/05, 40a/13, 

40a/15, 40b/03, 40b/07, 40b/08, 

40b/08, 40b/09, 40b/11, 41a/01, 

41a/01, 41a/08, 41b/01, 41b/01, 

41b/04, 41b/06, 41b/09, 41b/09, 

42a/02, 42a/05, 42a/09, 42a/10, 

42a/12, 42a/15, 42a/18, 42b/05, 

42b/06, 42b/07, 42b/14, 42b/14, 

42b/15, 43a/02, 43a/03, 43a/05, 

43a/07, 43a/09, 43a/18, 43b/05, 

43b/10, 43b/12, 43b/15, 44a/03, 

44a/10, 44a/20, 44a/26, 44a/27, 

44a/28, 44b/04, 44b/06, 44b/07, 

45a/04, 45a/07, 45a/18, 45b/01, 

45b/01, 45b/02, 45b/04, 45b/13, 

45b/15, 45b/17, 45b/17, 46a/01, 

46a/07, 46a/07, 46a/13, 46a/15, 

46a/15, 46a/16, 46a/16, 46a/19, 

46b/04, 46b/07, 46b/09, 46b/11, 

46b/13, 46b/14, 46b/18, 47a/03, 

47a/04, 47a/07, 47b/07, 47b/11, 

48b/18, 48b/18, 48b/19, 49a/02, 

49a/02, 49a/03, 49a/04, 49a/05, 

49a/07, 49a/08, 49b/02, 49b/05, 

50a/10, 50a/10, 50a/12, 50a/13, 

50a/17, 50a/17, 50a/19, 50b/15, 

51a/05, 51a/05, 51a/11, 51b/13, 

51b/16, 52a/10, 52a/12, 52a/14, 

52a/16, 52a/16, 52a/17, 52b/01, 

52b/04, 52b/06, 52b/11, 53a/01, 

53a/04, 53a/15, 53b/01, 53b/02, 

53b/04, 53b/06, 53b/06, 53b/07, 

53b/09, 53b/10, 53b/18, 53b/18, 

54a/01, 54b/09, 54b/14, 54b/14, 

55a/17, 55a/17, 55b/01, 55b/11, 

56a/01, 56a/19, 56b/05, 56b/08, 

56b/09, 56b/14, 56b/15, 57a/10, 

57a/11, 57b/03, 57b/06, 57b/08, 

57b/14, 58a/03, 58a/03, 58a/05, 

58a/06, 58a/06, 58a/07, 58a/08, 

58a/12, 58a/13, 58a/18, 58a/19, 

58b/01, 58b/02, 58b/04, 58b/05, 

58b/05, 58b/07, 58b/08, 58b/08, 

58b/11, 58b/12, 58b/12, 58b/13, 

58b/13, 59b/16, 59b/17, 60b/02, 

60b/03, 60b/05, 60b/05, 60b/08, 

60b/09, 60b/12, 60b/15, 60b/17, 

60b/18, 60b/19, 61a/01, 61a/04, 

61a/05, 61a/05, 61a/06, 61a/06, 

61a/12, 61a/13, 61a/15, 61a/16, 

61b/04, 61b/08, 61b/13, 61b/13, 

61b/16, 62a/01, 62a/01, 62a/01, 

62a/01, 62a/01, 62a/03, 62a/06, 

62a/07, 62a/07, 62a/07, 62a/08, 

62a/09, 62a/12, 62a/13, 62a/17, 

62a/19, 62b/03, 62b/09, 62b/09, 

62b/10, 62b/10, 62b/12, 62b/14, 

62b/15, 63a/07, 63a/08, 63a/10, 

63a/11, 63a/11, 63a/15, 63a/20, 

63a/22, 63a/24, 63b/05, 63b/06, 

63b/10, 63b/11, 63b/12, 63b/18, 

63b/19, 63b/23, 64a/10, 64a/12, 

64a/12, 64a/12, 64a/15, 65b/03, 

65b/08, 65b/09, 65b/10, 65b/11, 
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65b/13, 65b/14, 65b/14, 65b/18, 

66a/15, 66a/15, 66b/05, 66b/19, 

67a/02, 67a/07, 67b/02, 67b/02, 

67b/03, 67b/05, 67b/07, 67b/17, 

68a/03, 68a/05, 68a/05, 68a/05, 

68a/07, 68a/09, 68a/10, 68a/13, 

68a/18, 68b/04, 68b/05, 68b/06, 

68b/07, 68b/08, 68b/09, 68b/13, 

68b/13, 68b/14, 68b/16, 68b/19, 

69a/04, 69a/05, 69a/06, 69a/07, 

69a/13, 69a/14, 69a/14, 69a/15, 

69a/18, 69a/18, 69a/19, 69b/07, 

69b/09, 69b/10, 69b/10, 69b/11, 

69b/13, 69b/14, 69b/19, 70a/01, 

70a/03, 70a/04, 70a/05, 70a/05, 

70a/12, 70a/14, 70b/02, 70b/11, 

71b/06, 71b/06, 71b/06, 71b/12, 

71b/12, 71b/13, 71b/13, 73a/04, 

73a/07, 73a/09, 73a/15, 73a/16, 

73a/18, 73b/04, 73b/11, 73b/13, 

73b/16, 74a/03, 74a/04, 74a/05, 

74a/08, 74a/11, 74a/11, 74a/12, 

74a/12, 74a/13, 74a/13, 74a/14, 

74a/15, 74a/17, 74a/18, 74b/06, 

74b/10, 74b/12, 74b/17, 74b/18, 

75a/01, 75a/01, 75a/02, 75a/03, 

75a/03, 75a/10, 75a/11, 75a/13, 

75a/13, 75a/13, 75a/16, 76a/01, 

76a/02, 76a/02, 76a/03, 76a/04, 

76a/06, 76a/10, 76a/12, 76a/15, 

76b/03, 77a/02, 77a/03, 77b/02, 

77b/03, 77b/12, 77b/19, 78a/01, 

79a/04, 79a/06, 79a/16, 79a/18, 

79a/20, 79a/20, 79a/21, 79b/01, 

79b/02, 79b/02 

 ve’l-ađlāǾ 73a/10 

vech: Ar. yüz; üst, satıh, düz, yüz 

  v. 8a/19, 12b/04, 13a/06, 27a/03, 

53b/05, 61a/04, 66a/03, 66b/05, 

74a/06 

 v.+den 17a/05 

 v.+ile 5a/02, 7a/13, 7b/02, 12a/16, 

13a/05, 13b/04, 16b/01, 17a/07, 

18a/08, 20b/02, 20b/08, 21a/16, 

21a/17, 22a/03, 23a/14, 25a/08, 

28b/07, 28b/12, 30a/03, 30a/07, 

30b/05, 30b/06, 31b/16, 32b/14, 

32b/19, 34b/03, 35a/08, 35a/10, 

35a/11, 35a/11, 36a/09, 36b/13, 

37a/09, 39a/07, 40a/02, 40b/09, 

41a/14, 42b/08, 43a/02, 45b/04, 

45b/12, 46a/02, 46a/16, 47a/11, 

47b/06, 48b/19, 50b/18, 52b/03, 

55b/06, 55b/16, 57b/10, 58a/13, 

58a/17, 60b/03, 68b/16, 72a/06, 

73b/17 

 v.+iledür 7b/10, 25a/16, 27b/16 

 v.+iyle 37a/07, 40b/07 

 v.-i meşrūĥ 7b/11, 28a/03, 31b/04, 

33b/10, 55b/13 

ve-ķıs Ǿalā haźā: Ar. bunun üzerine 

kıyas et 

 v. 21a/19, 57b/04, 61b/05, 66b/12, 

67b/09  
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vesāǿil: sebepler, vesileler 

 v.+e 2a/01 

veter: Ar. kiriş  

 v.+idür 54b/19, 64a/02 

veyā: Ar.+Far. veya, yahut (bağlaç) krş. 

vayāħūd, yā, yāħūd  

 v. 44b/04, 44b/07, 55b/04, 66a/14 

veyāħūd: Ar.+Far. veya, yahut (bağlaç) 

krş. vayā, yā, yāħūd 

 v. 4b/11, 4b/14, 4b/15, 12a/09, 

12a/12, 27b/05, 30b/14, 32a/08, 

32b/16, 37a/10, 37b/02, 41b/12, 

43b/08, 43b/09, 43b/09, 44b/05, 

44b/08, 45a/04, 45a/05, 45a/12, 

45a/12, 45b/03, 45b/09, 46b/08, 

49b/01, 49b/03, 52b/02, 55a/16, 

55b/04, 55b/18, 55b/18, 60b/06, 

66a/09, 68b/06, 77b/14 

vez(i)n: Ar. tartma, tartılma; tartı, 

ağırlık 

 terkįb-i v. 44a/15, 44a/16, 44a/17, 

44a/18, 44a/19, 44b/01, 44b/02, 

44b/03, 45a/01, 45a/02, 45a/08, 

45a/11 

 terkįb-i v.+i āsumānį 47b/12, 47b/13, 

47b/14, 48a/01, 48a/02, 48a/03, 

48a/04, 48a/05, 48a/06, 48b/03 

 terkib-i v.-i bārūt 44b/15, 44b/16, 

44b/17, 44b/18, 44b/19 

 terkįb-i v.-i ķandįl 49b/07, 49b/08, 

49b/09, 49b/10, 49b/11 

 v. 13b/16, 22b/14, 43b/15 

 v. eyleyeler 49b/03 

 v. iderler 8b/10 

 v. idüp 44a/03 

 v. olına 4b/09, 50b/14 

 v. olınan 22b/07 

 v. olınup 42b/14, 46a/07, 48b/16, 

50a/08, 52a/10 

 v.+i 45a/10, 45a/14, 45a/17, 51b/14, 

52b/09 

 v.+idür 64a/02 

 v.+ler 24b/02 

 v.+lerdür 44b/14 

 v.+leri 44a/20 

 v.+leridür 24a/18 

 v.+lerile 45a/07 

 v.-i aķ fetil 44a/06 

 v.-i āsumānį 48a/07, 48a/08, 48a/09, 

48a/10, 48a/11, 48a/12, 48a/13, 

48a/14, 48a/15, 48a/16, 48a/17, 

48a/18, 48a/19, 48b/04, 48b/05, 

48b/06, 48b/07, 48b/08, 48b/09, 

48b/10, 48b/11, 48b/12, 48b/13 

 v.-i balmumı 44a/22, 44a/24 

 v.-i bārūt 61b/13 

 v.-i dolāb 51a/10 

 v.-i ķandįl 49b/12, 49b/13, 49b/14, 

49b/15, 49b/16, 49b/17, 49b/18, 

49b/19, 50a/01, 50a/02, 50a/03, 

50a/04, 50a/05, 50a/06 

 v.-i ķara fetil 43b/16, 43b/17, 43b/18, 

43b/19, 44a/01 
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 v.-i terkįb bārūt-ı siyāh 44a/13, 

44a/14 

vezne: Ar. atesli silâhlarda barutluk, 

barut yuvası 

 v. 8a/08 

vir-: vermek 

 āteş v.-eler 23b/15, 46b/14 

 dirsek v.-üp 73a/10, 73a/12 

 ħiffet v.-eler 49a/02  

 ĥiśśe v.-meyüp 62a/14   

 ĥiśśe v.-mezüz 62a/11 

 ķuvvet v.-eler 49a/01 

 nem v.-erek 46a/09  

 Ǿažįm rahne v.-ür 33b/08 

 Ǿažįme v.-ür 43a/14 

 perįşānlıķ v.-üp 34b/06 

 rābıŧa v.-dükden 41b/04 

 rābıŧa v.-eler 41b/02 

 rābıŧa v.-mege 42b/03 

 rahne v.-ir 18a/10 

 rahne-i Ǿažįm v.-er 36b/18  

 rahne-i Ǿažįm v.-ür 27b/06, 30b/10  

 taķviyyet v.-e 32b/11 

 taķviyyet v.-üp 32b/04 

 v.-ecek 26b/19, 43b/07, 45a/18 

 v.-eler 36a/02 

viril-: verilmek 

 āteş v.-e 8a/18, 8a/19, 35a/07 

 dāne v.-ür 26b/12 

 menzil v.-dükde 7a/15, 66b/11  

 menzil v.-dükden śoñra 35a/04 

 menzil v.-e 7a/11, 37b/02 

 menzil v.-en 10b/01 

 menzil v.-mek 7a/13 

 menzil v.-mesi 7b/03  

 menzil v.-se 7a/04, 13b/01, 17a/03 

 menzil v.-üp 66a/11, 66a/18 

 nižām v.-dükden śoñra 35b/11 

 taķviyyet v.-e 33a/12 

vuķūǾa: Ar. meydana gelme, cereyan 

 v. gelen 1b/08 

 v. gelmedigi 7a/19 

vüsǾ: Ar. bir işi yapabilme gücü 

 ķaderi’l-v. 2a/02 

vücūd-pezįr: Ar.+Far. vücut bulan, olan, 

meydana gelen 

 v. 62a/02 

vücūb: Ar. vacip ve lüzumlu olma 

 v. 65b/08 

vüsǾat: Ar. genişlik; kapasite; genlik  

 v.+e 62b/09 

 v.+i 62b/14, 74a/14 

vüsǾatli: Ar. geniş, genli  

 v. 68a/10, 73a/17 

 

Y 

 

yā: Far. o halde, öyle ise krş. veyā, 

veyāħūd, yāħūd 

  y. 53b/17, 55b/03, 55b/17 

yab yab: yavaş yavaş 

 y. 47a/09 

yābān: Far. yabani, çöl  

 y. emrūdį kömüri 44b/16 
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 y. erigi kömüri 44b/15 

yaġ: yağ 

 beźįr y.+ı 32b/04, 38b/13, 40b/02, 

43b/08 

 neft y.+ı 30b/19, 31a/09, 38b/15, 

43b/08, 44a/25 

 neft y.+ına 42b/14 

 neft y.+ını 44a/28 

 toñ y.+ı 31a/09 

 y. 44a/09, 73b/02 

yaġ-: yağmak, yağmurun yağması 

 yaġmur y.-duķda 73a/06  

yaġlı: yağlı olarak 

 y. 28a/04, 28a/13 

yaġmur: yağmur 

 y. gibi 18a/10, 36b/17 

 y. yaġduķda 73a/06 

yāħūd: Far. veya, ya da krş. veyā, 

veyāħūd, yā 

 y. 12b/02, 44b/19, 45a/11, 45a/15, 

45a/16, 68b/01 

yaķ-: yakmak 

  y.-alar 45b/04 

 y.-asın 44b/08 

 y.-up 26b/16 

yaķın: yakın olanlar, uzak karşıtı 

 y. 8a/02, 8a/04, 8a/04, 12a/18, 

18a/08, 25b/06, 29b/06, 36b/15, 

39a/15, 43b/01, 56a/04, 66a/09, 

79a/05 

 y. ise 6a/16 

yalñuz: yalnız, sadece; yanında 

başkaları bulunmayan 

  y. 32a/07, 33b/09, 35a/11, 62a/08, 

66b/13, 69a/11 

yaǾnį: Ar. demek, şu demek ki� 

anlamlarında bir söz 

  y. 62b/03 

yan: bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında 

kalan bölümü 

 y.+ı 69b/15 

 y.+ına 26a/11, 30b/08 

 y.+ında 54b/06, 54b/07, 63b/02, 

63b/04, 75a/08 

 y.+ından 19a/01, 26a/14 

 y.+ları 69b/07 

 y.+larına 8b/14, 26a/18, 73b/16 

 y.+larından 6b/12 

yan-: yanmak 

  y.-araķ 26a/12 

 y.-ar iken 23a/02, 53a/11, 53a/13 

 y.-ar ise 22b/19 

 y.-duķda 45b/11, 51b/12 

 y.-maġa 23b/14 

 y.-ması 39a/05 

 y.-mış 44b/19 

 y.-up 27b/12, 30b/03, 30b/07, 

34b/02, 34b/04, 44b/08 

yanaşdırıl-: yanaştırılmak 

 y.-up 73b/16 

yañlış: yanlış 

 y. 68a/12 

yap-: yapmak, ortaya koymak 
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  y.-alar 31a/15, 42a/05, 50a/10 

 y.-duķları 46b/09 

 y.-ma 43a/05 

 y.-maķ 30b/12, 45b/06, 50a/15 

 y.-ması 27a/01 

 y.-masınuñ 30b/11, 38b/08, 40a/08, 

41a/05, 41b/14, 42b/11, 43b/01, 

43b/15, 44a/20, 47b/11 

 y.-mış 45b/16 

 y.-up 24b/04 

yapaġı: yapağı; yün, kırkılmış koyun 

yünü 

  y. 73b/16, 74a/04, 74a/17, 74b/13, 

75a/04, 79a/19 

yapıl-: yapılmak 

  y.-a 28b/09, 35a/14, 36a/02, 43a/18, 

53a/01 

 y.-acaķ 45b/02 

 y.-an 28a/13, 42b/06, 42b/06, 

45b/05, 50a/12, 50b/16, 52b/04, 

68a/13, 68a/14 

 y.-duķda 32b/02, 42a/19 

 y.-ması 26a/01, 32a/04 

 y.-mış 28a/15, 31b/10, 34a/02, 

34b/14, 38b/03, 39a/11, 39b/15, 

40b/01, 45b/17 

 y.-up 12b/02, 24b/17, 28a/19, 

29b/10, 34b/10, 37a/18, 40a/10, 

40b/14, 43b/10, 43b/13, 44a/11, 

52b/02, 53a/08, 68b/17, 73b/15, 

74a/13, 74b/04 

 y.-ur 27a/04, 37a/04, 53b/07 

 y.-ur ise 49a/07 

yapış-: yapışmak 

 y.-a 43a/01 

 y.-up 8b/08, 28a/06, 29a/08, 31a/05, 

32b/11, 40b/13 

yapışdır-: yapıştırmak 

 y.-alar 26a/03, 26a/08, 31b/14, 

31b/15, 34a/07 

 y.-up 28b/01, 33a/03 

yapışdırıl-: yapıştırılmak 

 y.-a 33a/13 

 y.-duķdan 34a/13 

 y.-up 31b/18 

yar: yar, uçurum 

 y. 69b/12, 69b/13 

yara-: yaramak, bir işse yarar sağlamak 

  işe y.-maz 47b/03  

 y.-ya 68a/11 

yarı: Bir bütünü oluşturan iki eşit 

parçadan her biri; yarım 

 y. 31b/01 

yarım: bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit 

parçadan her biri 

 y. 23a/10, 39a/05, 45b/17, 51a/01, 

79a/04, 79b/03 

yaśdıķ(ġ): yastık 

 y. 29b/19, 36b/06 

 y.+ı 30a/05 

yaśśı: yayvan ve düz  

 y. 18a/05, 36b/07, 46b/18 

yaśśıca: biraz yassı  

 y.+ca 36b/04 
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yat-: yatmak 

 y.-up 23a/02 

yatır-: yatırmak 

 y.-up 23b/02 

yavaş: yavaş, hızlı olmayan 

 y. 23a/02, 24b/09, 48b/18 

yavaşlad-: yavaşlatmak 

 y.-alar 23a/02 

yazıl-: yazılmak 

 y.-an 12a/03 

 y.-mışdur 53b/11 

yedi: yedi (sayı)  

  y. 46a/11, 52a/12, 68b/06, 70b/03, 

70b/10, 80a/01 

yek: Far. bir, tek 

 y. 46a/10, 46b/15 

yek-pāre: Far. tek parça, bütün 

 y. 46b/06, 47b/01 

yekūn: Ar. toplam 

 y. 66b/06 

 y.+e 67b/13 

 y.+i đarb 66b/17, 67a/03, 67a/13, 

68a/01 

yelken: yelken, yelkenli 

 y. bezi 30b/13 

 y. bezinden 28a/07, 32a/08 

 y.+lerine 43a/13 

yemįn: Ar. sağ, sağ taraf 

 cānib-i y. 74b/16 

 cānib-i y.+de76a/07 

 cānib-i y.+e 73a/09 

 cānib-i y.+inde 55a/15 

 cānib-i y.+inine 74b/05 

 nıśf-ı y. 75a/15 

 y. 79a/06 

yer: bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, 

mahal, mekân krş. yir 

  y.+de 13b/13, 14b/01, 42a/10, 

50b/15 

 y.+e 8a/04, 17a/03, 44a/03, 51a/08, 

63a/25 

 y.+i 33a/08 

 y.+inde 36a/10 

 y.+inden 30b/17, 31b/08, 44b/07  

 y.+ine 8a/09, 8a/09, 36a/06, 39a/19, 

40a/04 

 y.+ini 74b/05 

 y.+leri 33a/06 

 y.+lerine 42a/12 

 y.+üñ 63a/16 

yesār: Ar. sağ, sağ taraf 

 cānib-i y. 74b/16 

 cānib-i y.+da 76a/09, 76a/10, 76a/11 

 cānib-i y.+ına 74b/06 

 cānib-i y.+ında 60b/09 

 nıśf-ı y. 75a/16 

 y.+a 79a/06 

 y.+e 73a/10 

 y.+ında 55a/16 

yeşil: yeşil 

 y. 43b/12 

 bārūt-ı y. 45a/08 

yetmiş: yetmiş (sayı)  
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  y. 3b/17, 59b/19 

yıġıl-: yığılmak 

 y.-a 29b/15 

yılduz: yıldız 

 vezn-i ķandįl-i y. 49b/16 

yırt-: yırtmak 

 y.-up 26b/14 

yigirmi: yirmi (sayı)  

  y. 20b/17, 21b/05, 23a/08, 23a/11, 

25a/07, 52a/13, 53a/02, 56b/03, 

56b/06, 56b/07, 57b/04, 58b/04, 

58b/07, 58b/08, 67a/10, 70b/03, 

70b/10 

yigirmişer: yirmi sayısının üleştirme 

sayı sıfatı 

 y. 6a/16, 23a/15, 66a/14 

yine: yine, gene 

 y. 4a/16, 7a/06, 7b/17, 13b/07, 

26a/07, 27a/18, 28b/05, 28b/18, 

33a/15, 36b/12, 45b/11, 46a/15, 

69b/09, 73a/09, 73a/12, 73b/09, 

74a/05, 74b/06, 74b/08, 74b/14, 

74b/18, 75a/02 

yir: bir şeyin, bir kimsenin kapladığı 

veya kaplayabileceği boşluk, 

mahal, mekân krş. yer  

  y.+e 13a/05, 35b/05, 39b/07, 52b/09, 

52a/16 

yohsa: yoksa 

 y. 68a/17 

yirleşdir-: yerleştirmek 

 y.-eler 31a/19 

yoķ(ġ): olmayan, bulunmayan şey 

 y.+dur 23a/03, 62b/10, 77b/10, 

77b/15 

 y.+ıdı 79a/21 

 y. ise 47a/01 

yoķla-: yoklamak, dokunarak incelemek  

 y.-na 6b/01 

yonġa: yontulmuş küçük odun parçaları, 

talaş 

 y.+ cıķları 40b/07 

yontıl-: yontma işi yapılmak 

 y.-up 40a/15 

yuħān: Saksonya kralının topçubaşısı 

olan kişi 

 y. 44b/12 

yuķarı: yukarı; bir şeyin üst bölümü, 

fevk, aşağı karşıtı krş. yuķaru 

 y. 8a/17, 27a/07, 27a/16, 27a/17, 

34b/12, 37b/02, 49a/08, 49a/09, 

50a/11, 52a/17, 52a/18, 62b/15 

 y.+sından 31b/06 

yuķaru: yukarı; bir şeyin üst bölümü, 

fevk, aşağı karşıtı krş. yuķarı 

 y. 4a/12, 4a/15, 7a/02, 7a/04, 12a/05, 

13b/02, 23a/16, 28b/05, 74a/16 

 y.+sına 8a/14 

 y.+sından 8a/17 

 y.+ya 35a/11 

yumışa: hizmet 

 y. 29b/16 

yumurŧa: yumurta 

 y. 73b/19 
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 y. aķı 50a/09 

yuvarla-: yuvarlamak 

 y.-ya 34a/15 

 y.-yalar 29a/07, 31a/05, 32b/11, 

33a/16, 40b/12, 41b/13, 43a/01, 

43a/10, 43a/18, 50a/10 

 y.-yup 27b/03, 31a/15 

yuvarlaķ(ġ): yuvarlak; taştan ya da 

demirden yapılmış top mermisi, 

gülle 

 y. 12a/09, 31a/13, 32b/17, 40b/06, 

41a/12, 41a/13, 42a/04, 42a/19, 

43a/19, 43b/01, 43b/07, 43b/10 

 y.+ı 31b/05, 32b/10, 40b/12, 43a/17 

 y.+lar 31a/15, 41a/14 

 y.+ları 41a/19, 42a/08 

 y.+ların 41a/17, 42a/09 

 y.+larını 31a/18 

 y.+larınuñ 41b/09 

 y.+laruñ 41b/01 

 y.+uñ 40b/15 

yuvarlan-: yuvarlanamak 

 y.-up 38b/12 

 y.-ur 6b/12 

yücerreb: tecrübe 

 vezn-i āsumānį-yi y. 48a/10, 48a/11, 

48a/12, 48a/13 

yük: araba, hayvan vb.nin taşıdığı 

şeylerin hepsi 

  y.+e 66b/05 

 y.+tür 66b/13 

yüksecik: biraz yüksek olan 

 y. 74a/02 

yüksek(g): yüksek 

 y. 12b/06, 17a/07, 62a/17, 62b/03, 

69b/12 

 y.+e 7a/05, 7a/11, 13b/07, 51b/12 

 y.+de 69a/02 

yükseklig: yükseklik 

 y.+i 68a/05 

 y.+ine 68a/08 

yünil-: tıraş edilme 

 y.-e 43a/07  

 y.-üp 23b/06,  

yürü-: yürümek; hücum etmek  

  y.-dükde 26b/12 

yürüyiş: yürüyüş; birliklerin bir yerden 

başka bir yere gitmesi 

  y. 26b/13 

yüz: yüz (sayı)  

 pıçaķ y.+üyle 44a/08  

  y. 3b/01, 3b/11, 4b/18, 5a/01, 6a/01, 

6a/01, 6a/12, 7a/16, 18a/03, 

18a/03, 28b/13, 31b/02, 32b/06, 

34a/18, 34a/19, 34b/04, 34b/05, 

39b/17, 40a/11, 41a/16, 46a/12, 

53b/08, 57b/07, 58b/04, 58b/06, 

63a/17, 66a/12, 66a/18, 66a/19, 

66b/07, 66b/11, 67a/03, 67a/17, 

67b/16, 71b/10, 79a/19, 79a/20 

 y.+dür 66b/04 

 y.+e 66b/15, 67a/03, 67a/11, 67a/14, 

67b/13, 67b/21 

 y.+inden 37a/13 
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 y.+ine 53a/13 

 y.+ün 57b/09 

 y.+ünden 1b/07 

 

Z 

 

żabŧ: Ar. sıkı tutma 

 ż. 68b/14 

 ż. idüp 67b/04 

žāhir: Ar. görünen, anlaşılan 

 z. 3b/09 

 z. oldı 67b/01 

 z. olur 46b/16 

 z.+inde 62a/08 

zaĥmet: Ar. eziyet, sıkıntı; zor 

 z. çekilmez 72a/05 

zāǿid: Ar. artı; artan 

 z. olmaya 79a/04 

żaǾįf: Ar. zayıf, gerçek 

 Ǿabd-i ż. 2b/02 

zāǿil: Ar. sona eren, devamlı olmayan 

 z. olup 47b/03 

zamān: Ar. zaman, an, vakit 

 z. 23b/12, 28b/11, 77b/15 

zamķ: Ar. sıvı yapıştırıcı 

 z. 41b/12 

żamm: Ar. ek, ilave 

 z. 60b/05, 65b/11 

 z. eyleyeler 45a/07 

 z. idüp 23a/01 

 z. olına 24b/10 

 z. olınduķda 51b/14 

 z. olınsa 62a/11 

 z. olınup 49a/01, 49a/02 

zar: tavla ve başka oyunlarda kullanılan 

kemik, fil dişi, plastik vb. 

maddelerden küp olarak yapılan 

ve altı yüzünde, birden altıya 

kadar benekler bulunan oyun aracı 

 z.+ı 62a/06 

żarar: Ar. zarar, ziyan 

  z. 33b/01 

zāviye: Ar. açı; köşe 

  derecāt-ı z. 58a/14 

 derecāt-ı z.-yi menşeǿ 58a/09 

 derece-i z. 58a/18 

 ķāǿimü’z-z. 54b/16, 55a/09, 55b/03, 

55b/17, 57b/14, 63b/21, 64a/03, 

73a/10, 73b/13 

 ķāǿimü’z-z.+ti’l-ađlāǾ 73a/12 

 medār-ı z.+lerinüñ 56a/01, 61a/05 

 müŝelleŝ-i münfericü’z-z. 63b/22 

 münfericü’z-z. 54b/16, 55a/11, 

55b/04, 57b/14, 64a/04 

 münfericü’z-z.+dür 55b/18 

 z. 54b/04, 63a/25, 63b/15 

 z.+ler 58a/17, 63b/04 

 z.+leri 54b/08, 57b/16, 64a/08, 

64a/10, 64a/12 

 z.+lerinüñ 58b/09 

 z.+lerüñ 63b/10 

 z.+nüñ 54b/06, 54b/08, 54b/09, 

54b/19, 63b/02, 63b/05, 64a/02 
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 z.+si 54b/15, 54b/15, 58a/12, 58a/17, 

63b/18, 63b/20, 63b/20, 63b/21, 

63b/22, 63b/23, 64a/07 

 z.+sinüñ 54b/18, 64a/01 

 z.+ye 54b/10, 54b/11, 63b/03, 

63b/11 

 z.-i imenşeǿ-i cānib 59a/05 

 z.-i derecātını 61b/07 

 z.-i ķaǿime 63b/07, 63b/09  

 z.-i medār 56a/14, 56b/02, 56b/09, 

56b/18, 58b/05, 58b/05, 59a/04, 

61a/15, 61b/02 

 z.-i medār-ı cānib 59a/03 

 z.-i medāruñ 55b/15, 61a/11 

 z.-i menşeǿ 56a/07, 56b/02, 56b/05, 

56b/14, 58b/04, 58b/04, 59a/06, 

61a/09, 61a/15, 61a/19 

 z.-i menşeǿüñ 55b/11 

 z.-i münferice 63b/14 

zāviye-i ĥādde: Ar. dar açı 

 z. 63b/12, 63b/13 

zāviye-i münferice: Ar. geniş açı  

 z. 63b/14 

żāyiǾ: Ar. kaybolan, yok olan 

 z. olmayup 52b/03 

 z. olmaz 68b/16 

zeǾāmet: Ar. Osmanlılar devrinde 

Sipahilere verilen en büyük timar 

  z. 4a/04 

zebāne: Far. terazi ve benzeri gibi bazı 

aletlerin dili 

 z. 28b/09, 29a/19 

 z.+si 28b/11, 36a/11, 36a/11, 39a/16 

zebāneli: Far.+T. zebanesi olan 

 z. 29a/18, 29b/04, 31b/02, 33a/07, 

34a/10, 36a/17, 39a/10, 40a/07 

zelǾ: (?) 

 z. 51a/07 

zemįn:  Far. yer, yeryüzü  

 rūy-i z.+de 70a/10, 75a/14, 76a/08, 

76a/13, 76b/05, 76b/07, 77a/03, 

80a/02, 80b/02 

 rūy-i z.+den 76a/04, 77a/06 

 rūy-i z.+e 69b/03, 69b/05, 70a/08 

  z. 4b/06, 9a/01, 9a/02, 12b/03, 

17a/04, 55b/17, 69a/07, 69a/09, 

69a/16, 69a/18, 73b/10, 74a/05 

 z.+den 68a/07, 71b/07 

 z.+e 4a/13, 7a/02, 13b/03, 27b/04, 

27b/12, 30b/02, 69b/12 

 z.+inden 74b/06 

 z.+ine 73b/07 

zencįre: Far. zincir 

 zercek-i z. 51b/10 

zercek: (?) 

 terkįb-i z. 51a/12, 51a/13 

 terkįb-i z.-i sereŧāni 51a/14 

 vezn-i ķandįl-i z.-i  50a/03, 50a/04  

 vezn-i ķandįl-i z.-i Ǿarab 50a/02 

 z. 51a/11 

 z.-i gül-efşān 51b/04 

 z.-i nām-gū 51b/03 

 z.-i nergis 51b/06, 51b/07, 51b/08, 

51b/09 
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 z.-i semendūde 51b/05 

 z.-i zencire 51b/10 

zerre: Ar. pek ufak parça, azıcık 

 z. 44b/05 

zerrįn: Ar. altın, altından 

 z. 51b/12, 52a/18 

zevāyā: Ar. açılar, köşeler 

 ĥāddü’z-z. 54b/17, 54b/17, 55a/12, 

55b/04, 57b/15, 64a/05 

 ĥāddü’z-z.+dur 55b/18 

 müŝelleŝ-i ĥāddü’z-z. 64a/01 

 z.+sından 64a/12 

zınba: Far. zunbe; delgeç, zımba 

 z. 24b/14, 24b/14 

zırnıħ: Far. zırnık, sıçanotu, arsenik 

mâdeni ile kükürt karısığı bir 

madde 

 z. 43b/12, 45a/09, 49b/09, 49b/11, 

49b/18, 50b/01, 50b/02, 50b/04, 

50b/05, 50b/06, 50b/08, 50b/10, 

50b/10, 50b/11, 50b/12 

zıvānalı: Far.+T. iki ucu açık küçük 

borulu, delikli mili olan  

 z. ŧıpa 27a/16 

zift: Ar. kara sakız, katrandan çıkarılan, 

kolay kınlan, az sıcakta eriyen 

katı, siyah, parlak bir madde  

 z. 23a/18, 26b/07, 26b/10, 27b/02, 

27b/16, 28a/13, 29a/06, 30b/19, 

31a/09, 32b/05, 36a/14, 38b/10, 

38b/13, 40b/02, 40b/17, 41a/06, 

41b/06, 42a/10, 42a/15 

 z. olına 44a/10 

 z.+e 29a/07 

 z.+i 28a/05 

ziftle-: Ar.+T. ziftlemek 

 z.-yeler 26b/09 

 z.-yüp 39b/01 

ziftlen-: Ar.+T. ziftlenmek 

 z.-en 23b/04 

ziftli: Ar.+T. ziftli 

 z. 26b/14 

źihn: Ar. zihin 

 ź. 7b/14 

źikr: Ar. anma, anılma 

  ź. 12b/03, 28a/10, 60b/19 

 ź. olınan 22b/12, 24a/16, 24a/18, 

31a/17, 32a/04, 34a/03, 34a/06, 

34b/11, 37a/09, 37a/14, 38b/15, 

39a/13, 48b/14, 50a/07, 52a/10, 

53b/05, 60b/18, 67a/16, 69a/15, 

73b/11, 74a/15, 75a/04 

 ź. olındıġı 25a/12, 28b/17, 30a/05, 

38b/09, 52b/03 

 ź. olınur 23b/16 

zimmį: Ar. İslam Devleti tebaasından 

olan ve haraç veren Hıristiyanlar 

 z.+nüñ 44b/12 

zincįr: Far. zincir 

 vezn-i ķandįl-i z. 49b/13 

zįr: Far. aşağı, alt 

 z.+de 20b/16, 22b/07, 26b/07, 

43a/06, 66b/04, 67a/02 

zįrā: Far. çünkü, şundan dolayı ki 
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 z. 4b/13, 6b/07, 7a/01, 7a/11, 7a/16, 

13b/02, 13b/06, 17a/04, 18a/09, 

23b/10, 24b/08, 30a/13, 30a/17, 

30b/07, 36b/17, 39b/05, 39b/19, 

42a/17, 42b/01, 57b/16, 62a/11, 

68a/12, 68b/15, 72a/03, 74a/08, 

77b/06, 77b/15 

źirāǾ: 75-90 cm.lik bir uzunluk ölçüsü 

birimi, dirsek ile orta parmak ucu 

arasındaki uzaklık 

 ķuŧr-ı ź. 70b/06 

 mesāfe-i ź. 67b/20 

 mesāfe-i ź.+ı 65b/06, 66b/06, 67a/14 

 mesāfe-i ź.+ına 66b/18 

 miķdār-ı ź.+ı 61a/17 

 miķdār-ı ź.+ı 66a/06 

 muĥįŧ-i źirāǾ 70b/05 

 ź. 26b/15, 56a/02, 56b/03, 57a/07, 

57a/08, 57a/09, 57b/05, 57b/07, 

58b/07, 59a/02, 59a/08, 61a/07, 

61a/07, 61a/08, 66a/18, 66b/01, 

66b/11, 66b/20, 66b/20, 67a/06, 

67a/16, 67a/19, 67b/10, 67b/16, 

68a/07, 69a/16, 70b/03, 70b/10, 

70b/11, 71b/05, 71b/06, 71b/07, 

71b/08, 71b/09, 73a/05, 73a/09, 

73b/06, 76a/05, 76a/06, 77a/06, 

77b/01, 77b/02, 77b/03, 77b/04, 

79a/13, 79a/14, 79a/15, 79a/18 

 ź. imiş 57b/01, 58b/15 

 ź. ise 56a/02, 56a/11, 58b/01, 70a/12, 

71b/03 

 ź. olan 66b/15 

 ź. oldıġı 57b/04 

 ź. olsa 61a/16 

 ź. olur 70b/04 

 ź.+a 21a/19, 71b/04 

 ź.+dan 67a/17, 71b/05 

 ź.+dur 6a/01, 56b/01, 56b/06, 

58b/04, 61b/05, 68a/04, 70b/12, 

70b/13 

 ź.+ınuñ 66a/07 

 ź.+iye 66b/04 

 ź.-yı islāmiyye 71a/02 

ziyāde: Ar. artma, çoğalma; çok bol; 

aşırı fazla 

 z. 3b/07, 4a/12, 4a/15, 5a/01, 6a/02, 

6a/02, 6a/03, 6b/05, 7a/01, 7a/03, 

7a/04, 7a/10, 7a/13, 13b/02, 

13b/05, 13b/07, 13b/10, 14a/06, 

15b/02, 17a/04, 17a/05, 17a/06, 

20b/19, 23b/10, 26b/04, 31b/12, 

39a/06, 39a/19, 51b/15, 52b/05, 

57b/08, 67a/07, 67a/18, 67a/20, 

68b/07, 76a/02, 79a/08, 79a/19 

 z. alur 15a/05 

 z. çıķmaz ise 24b/09 

 z. ise 77b/13 

 z. olan 77a/04 

 z. sürer 14a/06 

 z.+ce 6a/17, 6b/14, 18a/04, 28a/16, 

34a/02, 36b/02, 74a/15 

 z.+dür 21b/06 

 z.+si 13b/05, 67b/17 
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 z.+sine 6a/13  

 z.+sini 31b/08 

 z.+siyle 76a/03 

 z.+ye 4b/12, 21a/20 

žuhūr: Ar. ortaya çıkma 

 z. 3a/17 

 z. olan 2a/13 

 z.+ı 3a/06 

 z.+ında 39b/05 

źü’l-ķavseyn: Ar. iki kavis 

 ź. 57b/18 
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SONUÇ :  

Bir milletin yaşantısı, tarihi ve dili onun en önemli kültürel değerlerindendir. 

Tarihte yazılmış Türkçe eserlerin gün yüzüne çıkarılması, incelenmesi, korunması, 

özelliklerinin belirlenmesi kültürümüzün yaşatılması için bir ihtiyaçtır. Bu maksatla da 

özellikle son çeyrek yüzyılda birçok eserin incelemesi yapılmış, eski yazılı birçok metin 

gün yüzüne çıkarılmıştır.  

Eski yazılı eserlerin kültürel hazinemize tekrardan kazandırılması amacıyla 

yapılan çalışmaların her biri ayrı bir önem ihtiva etmektedir. Bu çalışmaların yapıldığı 

geçmiş dönemlere ait metinler bize özellikle milletimizin dili ve tarihi hakkında önemli 

bilgiler sunmaktadır.  

Üzerinde çalışma yaptığımız Ümmü’l-Ġazā adlı eser, Osmanlılarda 

humbaracılıkla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Eserde bulunan teknik terimler ve 

silahlar, XVIII. yüzyıl askerlik tarihi için büyük önem taşımaktadır. Kullanılan resimler, 

silahların ve Osmanlı harp tekniklerinin tanıtımında esere bir kat daha değer 

kazandırmaktadır. Bu anlamda böyle bir eserin gün yüzüne çıkartılıp ilim âlemine 

tanıtılmasının önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Ümmü’l-Ġazā genel olarak dil özellikleri açısından dönemi için sade 

denilebilecek bir tarzda yazılmıştır. Bilindiği gibi XVIII. yüzyıl mahallileşme akımının 

etkisinde olan, sade dilli eserlerin yazıldığı bir dönemdir. Metin harekesiz, çok güzel bir 

nesih ile yazılmıştır. Metnin birkaç yerinde çok az sayıda (17a’da “dörder” kelimesi 

gibi) harekeli örneklere de rastlanmaktadır. b, p ve ç, c kullanımlarının nöbetleşe olduğu 

aynı kelimenin bazen b, bazen p ile yine bazen c’li yazılan kelimelerin ç ile de yazıldığı 

görülmektedir. Zamir n’si (ن) bazen (ك) ile de (6b’de zamānuñda) yazılmıştır. Eserde 

bazen edatların birleşik yazıldığı (21b’de olınmış ķadar, 22a’da virmiş ķadar) 

görülmektedir. 61a’daki el ħumbarası<il ħumbarası kullanımı “e<i” değişimine örnektir. 

Eserde şarampo, ġrande, falya gibi yabancı kaynaklı terim adlarına rastlanmaktadır. 

İncelemesi yapılan ikinci eser olan Fenn-i Ħumbara ve Śanāyiǿ-i Āteş-bāzį adlı 

eserin 1760 yılı civarında yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Osmanlıcanın hâkim 

olduğu on sekizinci yüzyılın yazı dili özelliğinin bir yansıması olarak metnin dili 

ağırdır. Bir düzyazı olmasına ve sanat metni olmamasına rağmen müellif, ağırlıklı 

olarak Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayı tercih etmiştir. Özellikle metnin 
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başındaki bölüm ile geometri terimlerinin sık geçtiği beşinci bölümün ağır bir dille 

yazıldığı görülür.   

FH harekesiz nesih ile yazılmıştır. Metnin harekesiz olması, okumada ikili 

durumlarla karşılaşılmasına ve okuyucunun tercih yapmak durumunda kalmasına sebep 

olmaktadır. Yuvarlaklaşmanın metnimizde tam olarak sağlandığını söylemek mümkün 

olmamakla birlikte eserde örnekleri görülmektedir. 61b varağında “buraġup” şeklinde 

yazılmış olan kelime Eski Anadolu Türkçesi özelliği göstermektedir. i > e değişimi ile 

ilgili olarak da genelde tercihin e’den yana olduğu görülmektedir. Metinde mekân 

anlamındaki “yer” kelimesi 20 defa, “yir” kelimesi ise 6 defa geçmektedir. Bunun yanı 

sıra birçok kelime iki farklı imla ile metinde bulunmaktadır. Müellifin bu kelimeleri 

“üstübü-üstübi”, “tıpa-tapa”, “perdâh-perdâht”, “doğrı-toğrı”, “nice-niçe”, “dağılmak-

tağılmak”, “donmak-tonmak”, “bomba-bonba”, “soġudukda-sovudukda”, “tabla-tapla”, 

“sucuk-suçuk”, “lamba-lampa” gibi farklı şekillerde yazdığı görülmektedir. Ayrıca 

metinde tobra > torba örneğinde olduğu gibi metatez hadisesi örneği de bulunmaktadır. 

FH’yi istinsah eden kişinin medreseli eğitimi almadığı tahmin edilmekte, bu 

sebeple olsa gerek eserin çok özenli bir biçimde yazıldığı söylenemez. Zira birçok yerde 

yazım yanlışı yapılmıştır. Ayrıca eserin başında ve çizim bölümlerinin olduğu 

sayfalardaki yazıların bir kısmı bulanık veya mürekkep izlerinden dolayı okunamaz 

vaziyettedir. Metinde eksik olan bazı harf ve ibareler, ayrıca silik vaziyette bulunan bazı 

ifadelerden okunabilenleri köşeli parantez [ ] içene alarak tahmini okumaları 

yazpılmıştır. 

FH’de çok sayıda cetvel, tablo, liste, araç-gereç ve terazi resmi bulunmaktadır. 

Ancak bu şekillerin birçoğu özensiz ve düzensiz bir şekilde elle çizilmiştir. 

FH’de siyah ve kırmızı renk mürekkep kullanılmıştır. Kırmızı renk, genelde 

bölüm başları ve başlıklar için tercih edilmiştir. Bazı yerlerde ise başlığın bir kısmının 

kırmızı, bir kısmının siyah yazıldığı görülmektedir. Metin kırmızı mürekkep ile 

çerçeveye alınmıştır. Sayfa düzeninden çıkılan yerler ile derkenarlara yazılan yazılar ve 

çizilen şekiller, metnin okunmasında yer yer sorun teşkil etmektedir. 

FH’nin 6b, 20b, 39a, 55b ve 69a sayfalarında “kangı” gibi arkaik bir kelime 

örneğine rastlanması, bu kelimenin eserin telif edildiği dönemde de kullanıldığını 

görmek bakımından mühim ve son derece ilgi çekicidir. Metinde 45b varağındaki 
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“Mayıs veyahud Haziran” örneğinde görüldüğü gibi miladi aylar kullanılmıştır. Müellif 

tarih verirken hem hicri takvimi, hem de Hz. İsa’nın tevellüdünü esas alan miladi 

takvimi kullanmıştır. Bu da müellifin miladi takvim bilgisinin mevcudiyetini 

göstermektedir. 

FH ikilemeler bakımından zengindir. Metinde yardımcı fiil kullanımı da çok 

yaygındır. Cümleler genellikle “ve”, “ki” gibi bağlaçların yardımıyla fazlaca uzun 

tutulmuştur. Bu da bazı cümlelerde anlam kaymalarına sebep olabilmektedir.  

Her iki metinde de genel olarak imla ile ilgili tam bir standartlaşma 

görülmemektedir. Nöbetleşe kullanımlarla birlikte aynı kelimenin birkaç farklı biçimde 

yazıldığı birçok örneğe rastlanmıştır. Her iki metinde de geçen “pāçavra” kelimesi 

ÜG’de paçāvra, pāçāvralar, pāçavrānuñ, paçāvra; FH’de paçāvrā, paçāvra şekillerinde 

yazılmıştır.  

Şimdi zaman eki olan “-yor” metinlerimizden sadece ÜG’de bir kez “varmıyor 

5a/08” örneğinde tespit edilmiştir. Bu dönemde hâlâ bu ekin yaygın kullanılmayışı 

dikkat çekicidir. 

Metinlerde damak uyumu vardır sadece ÜG’de iki örnekte (otururken 

58a/01Ǿubūrı-çün ve 12b/13) bu uyumun bozulduğu görülmektedir. Metinlerdeki dudak 

uyumunun Eski Anadolu Türkçesi döneminde de olduğu gibi tam olarak gerçekleşmediği 

görülmüştür. Metinlerde birçok ekin hem düz hem yuvarlak kullanımları ile karılaşılmıştır. 

İncelemesi yapılan her iki eser de XVIII. yüzyılda yazılmış olan askerlik ve harp 

sanatı ile ilgili önemli bilgileri içlerinde barındırmaktadırlar. Bu eserler ve benzeri 

eserlerin birlikte değerlendirilmesi ile Osmanlı’da ateşli silahlar konusu ile ilgili önemli 

çalışmaların yapılabileceği değerlendirilmektedir. 
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EKLER 

 

EK-1: ÜG TIPKIBASIM (1b - 2a) 
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EK-2: ÜG TIPKIBASIM (34b - 35a) 
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EK-3: ÜG TIPKIBASIM (65b - 66a) 
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EK-4: FH TIPKIBASIM (1b - 2a) 
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EK-4: FH TIPKIBASIM (48b - 49a) 
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EK-4: FH TIPKIBASIM (79b - 80a) 
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