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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve   Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,   Me-

dine’de, Kâhire’de,    Şam’da,     Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,          Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi,   Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Ali Şîr Nevâyî’nin (ö. 906/1501) Osmanlı Türkçesine tercüme edildi-

ğini bildiğimiz eserleri iki risale ile bir mesneviden ibarettir. Mensur ter-

cümelerden biri Türk edebiyatında tezkire türünün ilk örneği olan Mecâli-
sü’n-Nefâyis, diğeri de İslâm öncesi İran hanedanlarını konu alan Tevârîh-i 
Mülûk-i ‘Acem’dir. Bursalı Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd ü Şîrîn’i de Nevâyî’nin 

aynı adlı mesnevisinin genişletilmiş bir tercümesi kabul edilmektedir. 

Nevâyî’nin, birbirinin devamı veya bir külliyatın parçaları olarak ta-

sarlamış olduğu tarih konulu iki eseri vardır. Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ 

ile Tevârîh-i Mülûk-i Acem adlı bu risaleler, tarihî şahsiyetler ansiklopedisi 

formunda hazırlanmış eserlerdir. Osmanlı Türkçesine tercümesini yayına 

hazırladığımız Tevârîh-i Mülûk-i Acem’de İslam öncesi İran hanedanları, 

geleneksel sınıflamaya uygun olarak “Pîşdâdîler”, “Keyânîler”, “Eşkânîler” 

ve “Sâsânîler” şeklinde dört tabakaya ayrılmış; bunlara mensup 72 hüküm-

dar, kronolojik sırayla ve haklarındaki bilgiler belli bir sistem dâhilinde dü-

zenlenerek tanıtılmıştır. Eserin sonunda Hüseyin Baykara’ya ithafen yaz-

dığı kasidede de Nevâyî, bir Türk hükümdarları tarihini yazacağını; içerik 

ve biçimini de tarif ederek anlatmaktadır. Ancak kaynaklarda Nevâyî’ye ait 

böyle bir eserin varlığına dair bilgi bulunmamaktadır. 

Tevârîh-i Mülûk-i Acem’i, Osmanlı Türkçesine Fenâyî tercüme etmiştir. 

Mütercim nüshası elimizde bulunmayan metnin sebeb-i tercüme kısmın-

da Fenâyî, Anadolu Türkçesini kastederek “Türkçe bilmediği”ni ifade et-

mektedir. Hakkında müellif biyografilerinin tespiti için kullanılan klasik 

müracaat kitaplarında bilgi bulamadığımız mütercim, tercüme ettiği kita-

bın kaynak dili olan Çağataycaya ne derecede hâkim olduğuna ise değin-

memektedir. Bu durum Fenâyî’nin Çağataycayı doğal olarak bildiği; yani 

bir Doğu Türk’ü olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. 

Eserin mevcut nüshaları, metnin Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türk-

çesine adeta iki aşamalı bir tercüme ile aktarılmış olduğunu göstermekte-

dir. Kahire ve Madrid nüshaları tercümenin ilk aşamasını; Bologna, Kon-

ya, Fatih, Çankırı, Viyana nüshaları da ikinci aşamayı temsil etmektedir. 



Nüshalardan anlaşıldığı kadarıyla Fenâyî’nin yaptığı ilk tercüme, kısıtlı bir 

redaksiyon diyebileceğimiz bir yaklaşımla elden geçirilmiş ve bu redaksi-

yonlu metin, ilk tercümeden daha fazla okura ulaşmıştır. Ancak metin üze-

rindeki bu tasarruf Fenâyî’ye mi, yoksa Fenâyî’nin mukaddime kısmındaki 

“Türkçe bilmezken bu işe giriştiği” ifadesinden cesaret alan bir müstensihe 

mi aittir, sorusuna cevap vermek için elimizde yeterli veri yoktur. 

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in Osmanlı Türkçesine tercümesini konu alan 

çalışmamız Giriş, İnceleme, Metin ve Dizin bölümlerinden oluşmaktadır. 

Bu çalışma için Türkiye’de Fatih, Çankırı, Gaziantep; yurtdışında Bolog-

na, Kahire, Madrid ve Viyana’da bulunan nüshalardan ve Çağatayca met-

nin Fatih nüshasından faydalanılmıştır. Elimizdekilerin hiçbiri müterci-

min kendi hattı olmadığından ve iki tanesi dışında nüshalarda istinsah 

kaydı bulunmadığından, metnin tenkidinde nüshaların ayırıcı vasıflarını 

tespit yoluna gidilmiştir

Çalışmamızın Giriş bölümünde eserin konusu, şekil ve dil özellikleri, 

lehçeler arası bir tercüme örneği olarak dil tarihimizdeki yeri, nüshaları, 

yukarıda bahsettiğimiz iki aşamalı tercüme yapısı ve çalışmada izlediğimiz 

yöntem hakkında bilgi verilmektedir. Metin imla, ses ve şekil bilgisi bakı-

mından döneminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır ve Giriş bölümün-

de bunlar genel olarak ortaya konmuştur. İnceleme bölümünde, metinde 

geçen Hint-Avrupa dillerine özgü söz dizimi yöntemleriyle birleştirilmiş 

cümleler ele alınmaktadır. Kahire nüshasını esas alarak oluşturduğumuz 

tenkitli metni hazırlarken karşılaştırma amacıyla Fatih ve Bologna nüsha-

larından istifade ettik. Metindeki bazı problemli noktalarda ise Çağatay 

Türkçesi metnin Fatih nüshasına başvurduk. Cibakaya programını kulla-

narak hazırladığımız Dizin’in birinci kısmında, artık Türkiye Türkçesinde 

yaşamayan kelime ve kelime grupları yer almaktadır. Dizin’in ikinci kısmı 

özel adlara ayrılmıştır. Bu kısımda özel adların açıklamaları, metinde geç-

tiği bağlamda ve kaynaklardan teyit edilerek verilmiştir.



Bu kitabı sevgili ailemin ve pek çok değerli meslektaşımın desteği ile 

hazırladım. Çalışmanın her aşamasında, özellikle de sentaks incelemesi 

konusunda fikirlerini paylaşma nezaketini gösteren Sayın Doç. Dr. Ah-

met Şefik Şenlik’e içtenlikle teşekkür ederim. Kahire nüshasına erişmemi 

sağlayan Sayın Dr. Fatih Kurtulmuş’a ve her çalışmamızda faydalandığı-

mız Cibakaya dizin programını Türkolojiye armağan eden Prof. Dr. Ceval 

Kaya Hocam’a yardımları için minettarım. Daha önce 2011 yılında tarafı-

mızdan basılan metnin gözden geçirilmiş hâliyle, Madrid ve Kahire nüsha-

larının da dâhil edilerek yayınlanması hususunda desteklerini esirgemeyen 

Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’na, adı geçen kurumun Başkanı 

Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Sayın 

Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’nın şahsında bütün kurum çalışanlarına ayrı 

ayrı şükranlarımı sunarım. 

 Hilal Oytun ALTUN

 Krakow 2020
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GİRİŞ

I. ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN TEVÂRÎH-İ MÜLÛK-İ ‘ACEM ADLI ESERİ

Ali Şîr Nevâyî, Osmanlı şairleri tarafından üstat kabul edilen, Türk 

edebiyatında çığırlar açmış şahsiyetlerden biridir.1 Nevâyî’nin şiirlerine 

yazılan nazireler,2 Osmanlı şiirinde Nevâyî’ye yapılan atıflar, Nevâyî’nin 

etkisiyle Çağatay Türkçesinde şiir yazan Osmanlı şairleri,3 Nevâyî sözlük-

leri,4 Nevâyî’nin başlattığı tezkire türünün Anadolu sahasındaki örnekleri 

ve mesneviler, Osmanlı Türkçesinde Nevâyî etkisini gösteren kaynaklar-

dır5 ve bunlar hakkında pek çok yetkin araştırma mevcuttur. Buna karşın 

Nevâyî’nin eserlerinden Osmanlı Türkçesine yapılan tercümeler konusun-

daki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu alanda bildiğimiz mensur örnek-

lerden biri Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem,6 diğeri ise Türk edebiyatında tezkire 

türünün ilk örneği olan Mecâlisü’n-Nefâyis’tir.7 Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’de 

İslam öncesi İran hanedanları tarihi gibi uzun, tartışmalı ve büyük ölçüde 

efsanevi bilgilere dayanan bir konu, 30-40 varak hâlinde ve muhtasar şe-

kilde anlatılmaktadır. Bursalı Lâmiî Çelebi tarafından genişletilmiş olarak 

Osmanlı Türkçesine aktarılan Nevâyî’nin Ferhâd ü Şîrîn mesnevisi de bu 

tercüme eserler arasında sayılmaktadır.8 

1 Mehmet Çavuşoğlu, “Kanûnî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar”, 

Atsız Armağanı, İstanbul 1976, s. 75-90.

2 Osman Fikri Sertkaya, “Osmanlı Şairlerinde Ali Şir Nevayî Tarzı ve Nevayî’ye Anadolu’da Yazılan 

Nazireler”, Ali Şîr Nevâyî’nin 560. Doğum, 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri, 
TDK, Ankara 2004, s. 129-140.

3 Sertkaya, “Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri I”, TUDED, İstanbul 1970, C. XVIII, s. 133-138. 

Bu makalenin devamı olan diğer üç makale de konu ile ilgilidir.

4 Mustafa Kaçalin, Niyâzî, el-Lugātü’n-Nevâ’iyye ve’l-İstişhâdâtü’l-Cağatâ’iyye (Nevâyî’nin Sözleri ve Ça-
ğatayca Tanıklar), TDK, Ankara 2011; Zuhal Kargı Ölmez, “Çağatayca Sözlükler”, Kebikeç, 1998, 

S. 6, s. 137-144.

5 Mustafa İsen, “Orta Asya Türk Edebî Dilinin Anadolu Türk Edebî Diline Etkisi”, Ötelerden Bir Ses: 
Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Ankara 1997, s. 298-299.

6 Zeki Velidi Togan, “Ali Şîr”, İA, C. I, s. 353; Günay Kut, “Ali Şîr Nevâî”, TDVİA, C. II, s. 453; Rıd-

van Canım, “Türk Kültür ve Edebiyatında Ali Şîr Nevâyî ve Türkiye’de Ali Şîr Nevâyî Çalışmaları”, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2002, S. 19, s. 141.

7 Vahit Türk, “Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde bir Nevâî Eseri”, TÜBAR, 2010, S. 28,

s. 395-408. 

8 Hasan Ali Esir, “Bursalı Lâmiî Çelebi’nin Ferhâd u Şîrîn’inin Ali Şîr Nevaî’nin Ferhâd u Şîrîn’i ile 

Mukayesesi”, TUDED, İstanbul 2014, C. L, S. 50, s. 39-64. 
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Eserin Konusu

Nevâyî’nin tarih konulu eserlerinden ilki 1490’larda yazılan Târîh-i En-
biyâ ve Hükemâ,9 ikincisi de 1492’den sonra kaleme alınan Tevârîh-i Mülûk-i 
‘Acem’dir.10 Nevâyî’nin kendi ifadelerinden bu eserleri birbirinin devamı ya 

da bir bütünün parçaları olarak tasarladığı anlaşılmaktadır.11 Söz konusu iki 

eser de tarihî şahsiyetler ansiklopedisi şeklinde tanzim edilmiştir. 

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem, İslâm öncesi İran hanedanlarının sayısınca, 

Pîşdâdîler, Keyânîler, Eşkânîler (Mülûk-i Tavâyif ), Sâsânîler (Ekâsire) ol-

mak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. Hükümdarlar, mensubu bulun-

dukları hanedanlık bölümü içinde kronolojik sırayla tanıtılmaktadır. Eser-

de, hükümdarlara dair bilgiler de ansiklopedi maddelerinde olduğu gibi 

belli bir sistem çerçevesinde verilmiştir. 

Eserin sonunda Hüseyin Baykara’ya (873-911/1469-1506) ithafen 

kaleme aldığı kasidede Nevâyî, ömrü yeterse bir Türk hükümdarları ta-

rihi yazma niyetinden bahsetmektedir,12 Hüseyin Baykara’nın ataları olan 

sultanları bu muhtasara benzer bir formda, belki de Tevârîh-i Mülûk-i 
Türk adını vereceği bir eserle anlatmayı planlamıştır. Bu kısım, Tevârîh-i 
Mülûk-i ‘Acem’in Osmanlıca tercümesinde şu şekildedir:

Velī şimdi �azmüm budur ki Ḫudāy 

Eger olsa �ömrüme mühlet-fezāy 

Çeküp ṭurfe tārīḫuña ḫāmeyi

Ḳılup nükteye tīz hengāmeyi 

Ṣıfātuñı evvelden āḫir diyem

Ḫayālāt-ı maḫfī vü ẓāhir diyem

9 Vahit Türk, Ali Şîr Nevâyî, Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ (Metin-Aktarma-Dizin-Tıpkıbasım), TKAE, 

Ankara 2018.

10 Aziz Kayumov, “Nevâî’nin Umumi Tarihga Aid Bir Kitabı Togrisida”, TDAY Belleten, Ankara 1989, 

C. XXXIII, s. 85-87; Kaçalin, age., s. 845; Vahit Türk, Ali Şir Nevâyî, Kitâb-ı Tevârîh-i Mülûk-ı 
‘Acem, TKAE, Ankara 2019; Ayşehan Deniz Abik,  ‘Alî Şîr Nevâyî’nin Risaleleri, Târîh-i Enbiyâ ve 
Hükemâ, Târîh-i Mülûk-i ‘Acem, Münşe‘ât, Metin, Gramatikal İndeks, Sözlük, AÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1993, s. 195-284.

11 Türk, age., 2018, s. v, 74. 

12 Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ’nın Yafes maddesinde Nevâyî aynı niyeti şu sözlerle dile getirmiştir: “Çün 

bu tārīḫ ki bitiledür ḫāṭırda andaḳdur ki sulṭān-ı ṣāḥib-kıran ḥālāt ve ensābı meẕkūr bolġay inşaallahu 

te�ālā. Ol Yāfeṡ tāriḫiġa mevḳūfdur. Çün bolġusıdur munça bile iḫtiṣār ḳılıldı.” Türk, age., 2018, s. 7.
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Ṣalam evvelā ṭurfe bünyād aña

Yazam ẕikr-i ābā vü ecdād aña

Yazam anda sulṭānlar aḥvālini

Ḥikāyet ḳılup ḫānlar aḳvālini 

Diyem kimler almışdur evvel cihān

Ya nice cihān ėtdi anı nihān

Çü mesnedden atdı anuñ raḫtını

Kim aldı cihān-dārlıḳ taḫtını

Çün ol ḳıldı mesned yüzinden firār

Yine şāhlıḳ kimse ṭutdı ḳarār13 

Şiirin bu kısmında Nevâyî, Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’i nasıl kurguladığı-

nı da anlatmaktadır. Buna göre her biri bir madde başı olacak şekilde her 

hükümdarın şeceresi, yaptığı işler ve eserleri, döneminin önemli kişileri 

ve olayları, hükümdarlığının nasıl sonlandığı ve yerine kimin geçtiği gibi 

bilgiler sıralanmıştır. Her maddenin sonunda hayatı anlatılan hükümdarla 

ilgili ikişer beyitlik birer mesnevi bulunmaktadır. Bu beyitlerin tamamı 

hayatın fani, güç ve iktidarın geçici olduğuna değinen öğüt verici manzu-

melerdir. 

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’de anlatılan hükümdarlardan üçü, Nevâyî’nin 

daha önce yazdığı mesnevilerine de konu olan şahsiyetlerdir. Sedd-i İsken-
derî’de, İskender’in hayat hikâyesini anlatırken tarihî gerçekleri kendine 

göre değerlendirmekte, bunun yanı sıra olayları efsanevi kayıtlar da ekleye-

rek aktarmaktadır. Heft Peyker türünde bir eser olan Seb
a-i Seyyâre, Sâsânî 

hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un (V. Behrâm) av ve aşk maceraları üzerinedir. 

Ferhâd ü Şîrîn’de de Nevâyî, Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in (Pervîz) hikâ-

yesini anlatırken şekil bakımından geleneği takip ederken içeriği kendi te-

ziyle oluşturmuştur.14 Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’de Sedd-i İskenderî ve Seb
a-i 
Seyyâre’ye atıfta bulunulan satırlar Osmanlıca tercümede şöyledir:

13 K35b/18-36a/6

14 Gönül Alpay Tekin, Nevâyî, Ferhâd ü Şîrîn (İnceleme-Metin), TDK, Ankara 1994, s. 37-47.
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Ve bu dāstānı faḳīr Sedd-i İskenderī’de kim Ḫamse’nüñ bėşinci kitābı-

dur, meşrūḥ edā ėdüpdururın.15 

Ve Dil-ārām-ı Çengī ve Yėdi Ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ ve sāyir ḥālātın bileyin 

diyen kişi bu faḳīrüñ Ḫamse’sinde Seb
a-i Seyyāre’de oḳuyup ma�lūm ḳılsun.16 

Nevâyî, Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem adlı eserinde muhtelif tarihî kay-

naklardaki bilgileri değerlendirmektedir. Nevâyî’nin eserini kaleme 

alırken faydalandığını ifade ettiği kaynaklar şunlardır: İmâm Muham-

med bin Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk’ü,17 

Firdevsî-i Tûsî’nin (ö. 411/1020[?]) Şâhnâme’si,18 İbn Miskeveyh’in 

(ö. 421/1030) Âdâbü’l-‘Arab ve’l-Fürs’ü, İmâm Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) 

Nasîhatü’l-Mülûk’ü,19 Nizâmî-i Gencevî’nin (ö. 611/1214[?]) İskendernâ-
me’si,20 Kadı Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Nizâmü’t-Tevârîh’i,21 Reşîdüddîn 

Fazlullâh-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) Câmi‘ü’t-Tevârîh’i,22 Emîr Hüs-

rev-i Dihlevî’nin (ö. 725/1325) Âyîne-i İskenderî’si,23 “Fahr-i Benâkitî” 

unvanıyla da bilinen Fahrüddîn Ebû Süleymân Dâvûd-ı Benâkitî’nin 

(ö. 730/1329-30) Ravzatü Üli’l-Elbâb fî Tevârîhi’l-Ekâbir ve’l-Ensâb’ı yahut 

daha meşhur adıyla Târîh-i Benâkitî’si,24 Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî’nin 

(ö. 740/1340’tan sonra) Târih-i Güzîde’si.25 Ayrıca bir de hangi eser 

olduğunu tespit edemediğimiz Müntahab26 adlı bir kaynağa atıfta bulu-

nulmuştur. 

Eserde ilk devirleri mitolojiye dayanan geniş tarih, yukarıda sıraladığı-

mız kaynaklardaki bilgilerin birbirleriyle çeliştiği noktalara da işaret edi-

lerek özetlenmektedir. İslam öncesi İran hanedanları, Hz. Âdem’den, Hz. 

Ömer’in hilafet devrinde İran’da İslam devleti hâkimiyetinin başladığı son 

Sâsânî hükümdarları dönemine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde anla-

15 K11b/13-14

16 K25b/1-3

17 K2b/14 vd.

18 K6a/2 vd.

19 K2a/17

20 K12b/13

21 K2a/16 vd.

22 Fç728b/6. Fenâyî’nin tercümesinde Câmi‘ü’t-Tevârîh’in adı geçmemektedir. 
23 K12b/12

24 K2a/17 vd.

25 K6b/13 vd.

26 K6b/19
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tılmaktadır. İlk dönemi oluşturan Pîşdâdîlerin, İran mitolojisinin kaynağı 

Avesta’ya; ikinci hanedan olan Keyânîlerin Şâhnâme’ye dayandırıldığı bu 

anlatı tarzı İran tarihçiliğinde gelenekseldir. İslamiyet’e kadar olan İran hü-

kümdarlarının saltanat devreleri de yine geleneksel model takip edilerek 

dörde ayrılmıştır. Eserde toplam 72 hükümdar, hâkimiyetleri, meşruiyet-

leri, saltanat süreleri, nesepleri ve birbirlerine nisbetleri, kaynaklardaki tar-

tışmalı noktalara da değinilerek tanıtılmaktadır. 

İlk bölümde efsanevi çağların hükümdarları olan “Pîşdâdîler” başlığı al-

tında 12 hükümdar anlatılmaktadır; bölümün başında Nevâyî bu sayıyı 11 

olarak belirtmiştir. İkinci dönem hükümdarları “Keyânîler”, İskender’in 

de dâhil edilmesiyle 10 kişidir ve bu devir M.Ö. 323’te İskender’in ölü-

mü ile son bulmuştur. İskender’e kadar olan hükümdarlar İran ulusal des-

tanlarında da yer alan kişiliklerdir. Pîşdâdî hükümdarları Avesta kaynaklı,27 

Keyânîler ise Zâl ve oğlu Rüstem’in hayatları etrafında şekillenen hikâye-

lere konu olan Şâhnâme kahramanlarıdır.28 Keyânîlerin son dönemlerinde 

İran mülküne hükmeden Daryuş ve İskender’den itibaren tarihî kayıtlara 

daha fazla atıf yapılan bilgiler başlamaktadır. 

Eserin üçüncü bölümü İskender’in ülke yönetimini İran hanedanına 

mensup fertlere üleştirmesiyle “Mülûk-i Tavâyif ” olarak anılan “Eşkânî-

ler”e ayrılmıştır. M.Ö. 247 ile M.S. 228 yılları arasını kapsayan bu dönem, 

birbirlerine paralel olarak yönetimde bulunan hükümdarların adları, hü-

kümranlık tarihleri ve süreleri bakımlarından oldukça karışıktır ve kay-

naklarda Nevâyî’nin tutarsız bulduğu bazı bilgiler mevcuttur. Şâhnâme’de 

bu hükümdarlardan isim verilmeden kısaca bahsedilmektedir.29 Nevâyî, 

bölümün sonunda hükümdar sayısı için 15 rakamını vermiş, ancak top-

lamda Eşkânîlerden 17 hükümdar anlatmıştır. Bu bölümde, kaydettikleri 

bilgilerdeki çelişkilere dikkat çekmek üzere Hamdullâh Müstevfî-i Kaz-

vinî’nin Târih-i Güzîde’si ile Kadı Beyzâvî’nin Nizâmü’t-Tevârîh’ine de atıf 

yapılmıştır. M.S. 224-654 yılları arasında hüküm sürmüş olan Sâsânîler 

27 J. Kellens, “Avesta”, Encyclopædia Iranica, Vol. III, Fasc. 1, s. 35-44. www.iranicaonline.org/articles/

avesta-holy-book

28 Ehsan Yarshater, “Afrāsīāb”, Encyclopædia Iranica, Vol. I, Fasc. 6, s. 570-576. www.iranicaonline.org/

articles/afrasiab-turanian-king; Tahsin Yazıcı, “Efrâsiyâb”, TDVİA, C. X, s. 478-479.

29 Firdevsî-i Tûsî, Şâhnâme (The Sháhnáma of Firdausí), Arthur George Warner - Edmond Warner, 

London 1905-1925, C. I-IX. 
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(Ekâsire) eserin son bölümünü oluşturur ve 33 hükümdarla eserdeki en 

geniş yere sahiptir. Sâsânîlerin hâkimiyeti Hz. Ömer’in hilafeti döneminde 

son bulmuştur. 

Nevâyî, mitoloji ve tarihî kayıtları iki farklı nitelikte kaynak olarak de-

ğerlendirmemiş, hükümdarların ve onlarla ilgili bilgilerin efsanevi olup 

olmadığına değinmeden hepsini tarihî şahsiyetler ve olaylar olarak anlat-

mıştır. Eserde farklı rivayetlerin değerlendirilmesinde efsane veya tarihî 

kayıt kıstası konulmamakla birlikte, olaylar arasında mantıkî bağlantılar 

kurulmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan Nevâyî’nin kaynaklardaki çelişkili 

bilgileri ele alarak bir nevi objektif bakış açısı geliştirmeye çalıştığı söy-

lenebilir. Tartışmalı konularda kaynaklarını tenkide tâbi tutmakta; kendi 

hükümlerini mantıkî ve tarihî gerekçelere dayandırarak açıklamaktadır. 

Örneğin, Partlar (Üçüncü tabaka: Eşkânîler - Mülûk-i Tavâyif ) konusun-

da kaynaklardaki farklı görüşler ele alınırken, Târîh-i Güzîde’de bu konu 

ile ilgili verilen bilgilerin neden hatalı sayılması gerektiği tercüme metinde 

şu şekilde ifade edilmiştir:

“Ve Güzīde’de Ḥamdullāh Müstevfī üç fırḳa ḳılup, yigirmi bir pādişāh 
yazup ve anları Mülūk-i Ṭavāyif ṭutupdur. Bu ḫod ġalaṭdur kim anlar 
Mülūk-i Ṭavāyif olalar; zīrā yine kendüsi tenāḳuż getürüpdür kim Mülūk-i 
Ṭavāyif ’den ba�żını Eşk bin Dārā öldürdi. Ve Eşkānīleri bu Eşk bin Dārā 
neslinden ṭutupdur ve salṭanatlarınuñ zamānın daḫı muḫtelif yazupdur.”30 

Ayrıca Nevâyî, Partların tarihi ile ilgili karmaşayı çözmek için kendi 

çabasını da şöyle ifade etmektedir: 

“Faḳīr ol ḳadar ki imkān-ı iḥtiyāṭ kim varıdı, ḳılup özlerin ẟebt ḳıldum, 
ammā müddetlerine i�timād olunmaduġı ecilden yazmadum. Ammā her 
birisinüñ ẕikrinde kim tafṣīl ḳılınupdur, ḥesāb eyleyen kişi bilür.”31 

Nevâyî kaynaklarda verilen bilgileri doğru bir değerlendirmeye tâbi 

tutmak için azami dikkati göstermişse de, eserin tercümesine de aktarılan 

bazı çelişkili noktalar kalmıştır. Bunun bir örneği, Keykubâd maddesinde 

geçmektedir. Keykubâd’ın atasının “Zâb bin Tahmâsb oğlu Minûçihr” ol-

duğu söylendiği bu bölümden önceki “Minûçihr” ve “Zâb bin Tahmâsb” 

30 K15a/15-19

31 K15b/1-4
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maddelerinde böyle bir bağlantıdan söz edilmemektedir. Hatta Minûçihr, 

Zâb’dan daha önce tahta geçen hükümdarlardan biri ve Ferîdûn’un oğlu 

İrec’in neslinden olarak gösterilmiştir: 

“Minūçihr, Īrec’üñ ḳızı oġlı idi. Ba�żılar oġlınuñ oġlıdur dėmişler.”32 

“Zāb bin Ṭahmāsb kim Minūçihr’üñ nebīresidür…” 33

“Keyānīlerden evvel kişi kim salṭanat ḳıldı, Keyḳubād idi. Ve anı Zāb bin 
Ṭahmāsb oġlı Minūçihr neslindendür dėdiler.”34 

Çelişkiyi açıklamak amacıyla başvurduğumuz kaynaklarda, birisi Minû-

çihr’in babası, diğeri torunu olan iki ayrı Zâb Bin Tahmâsb bulunduğuna 

dair bir bilgi bulamadık.

Bir başka örnek Güştâsb oğlu İsfendiyâr’ın kız kardeşleri veya halaları 

ile ilgilidir: 

“İsfendiyār daḫı varup Ercāsb’ı öldürüp, Tūrān mülkini nihāyetine varınca 
alup, ḳız ḳarındaşların esīrlikden çıḳarup…”35 

Ancak kurtarılan kız kardeşler birkaç satır öncesinde Güştâsb’ın kız 

kardeşleri (İsfendiyâr’ın halaları) olarak belirtilmiştir. Çağatay Türkçesi 

metnin Fatih nüshasında da kelime aynı şekilde sing͡il (kız kardeş) olarak 

geçmektedir:

“Ercāsb bin Efrāsiyāb kim Türk pādişāhı idi, nite kim yuḳaruda ẕikr olun-
dı, vilāyeti ḫālī bulup, Belḫ’i alup, Lohrāsb’ı öldürüp, ḳızlarını kim Güş-
tāsb’uñ ḳız ḳarındaşları idi, esīr ḳılup…”36 

Bir başka karışıklık Dârâ ve Dârâb isimlerinde görülür. Çağatayca me-

tinde de yanlış olarak “Dârâb” şeklinde yazılan isim bir sonraki satırda 

“Dârâ” şeklindedir: 

“Eşk kim Dārāb’uñ oġlı idi...”37 

“Eşk bin Dārā”38 

32 K5b/2 krş. Fç729b/19

33 K6a/11-12 krş. Fç730a/6

34 K7a/6-7 krş. Fç730a/26

35 B19b/12-13 krş. Fç731b/7

36 B19b4-6 krş. Fç731b/3-4

37 K14a/7 krş. Fç733b/13

38 K14a/9 krş. Fç733b/14
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Ele alınan tarih çok geniş, kaynaklar çok çeşitli ve bilgiler karmaşık 

olduğundan, Nevâyî kendi öncelik sıralamasını yapmak ve pek çok bil-

giyi dışarıda bırakmak durumunda kalmıştır. Detaylara girmediği bazı 

noktalarda kimi zaman okuyucuyu kendisinin daha önce yazdığı eserlere 

yönlendirmekte, bazen de bu denli detay vermenin aslında fayda getirmek 

yerine kafa karışıklığına yol açacağını ifade etmektedir: 

“…bu ṭabaḳada ehl-i tārīḫ sözinde iḫtilāfdur, bunlaruñ adında ve �adedin-
de ve salṭanatlarınuñ zamānında ve taḳdīm ü te�ḫīrindedür. Ve bu ḫilāfla-
ra taṭbīḳ u tevfīḳ vėrmek sözi taṭvīl ėdüp oḳuyıcıya mūcib-i melāl olup 
ḥavāssın perīşān ėtdügi ecilden, ẕikr ėdüp gėçmek münāsib göründi.”39 

Nevâyî eserinde kaynakları tekrar etmekten ziyade, mevcut anlatıları 

tasnif etmeyi hedeflemiş görünmektedir. Günümüz ansiklopedilerini andı-

ran bu anlatım tarzında bilgiler birbirinden ayırt edilerek maddeler hâlin-

de toplanmış, rivayetler arasında mantıksal ve kronolojik bağ kurulurken 

kaynaklara atıflar yapılmıştır. Benzer biçim özelliklerini paylaşan Târih-i 
Enbiyâ ve Hükemâ40 ve Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem, muhtemelen Nevâyî’nin 

yazmaya niyet ettiği Türk hükümdarlar tarihinde de uygulayacağı modelin 

taslaklarını temsil etmektedir. 

II. TEVÂRÎH-İ MÜLÛK-İ ‘ACEM’İN OSMANLICA TERCÜMESİ 

A. Eserin Mütercimi Fenâyî’nin Kimliği

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in mütercimi Fenâyî, eseri Osmanlı Türkçe-

sine tercüme etme sebebini, meclisinde bulunduğu ileri gelenlerin talebi 

ile açıklamaktadır. Herhangi bir yer, şahıs, tarih malumatı içermeyen bu 

kısımda Fenâyî’nin kimliğine dair bilgi de bulunmamaktadır. Aynı kaynak 

nüshadan istinsah edildiği anlaşılan Kahire ve Madrid nüshalarındaki met-

nin girişinde Fenâyî, henüz Türkçe bilmezken bu işe giriştiğini şu sözlerle 

ifade etmektedir: 

“Faḳīr daḫı binā�en �alā işāretihi’l-�āliye, bā-vücūd-ı biżā�at-i ḳalīl ve nüsḫa-
yı �alīl, henūz Türkce bilmez-iken kendüyi Türkçe bilür zu
m ėdüp … bu 
küstāḫlıġa iḳdām ve bu bī-edebāne vaż�a iltizām eyledi.”41

39 K14a/1-5

40 Türk, age., s. 1-74. 

41 K2a/1-5
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Kâtib Çelebi’nin Keşfü’z-Zünûn’u, Mehmed Süreyyâ Bey’in Sicill-i Os-
mânî’si ve Bursalı Mehmed Tâhir’in Osmanlı Müellifleri adlı eseri gibi biyo-

bibliyografik kaynaklarda Fenâyî hakkında bilgi bulmak mümkün olmadı. 

Ali Şîr Nevâyî’yi tanıtan kaynaklarda Viyana’da basılan ve Târîh-i Fenâyî 
adıyla bilinen matbu nüshadan bahsedilmekte, ancak eserin mütercimi ile 

ilgili bilgi verilmemektedir.42 Kahire nüshasının zahriyesindeki kayıtların 

arasında “Mü’ellif-i īn kitāb Monlā Fenāyī raḥmetullāhi ‘aleyh” şeklinde bir 

ibare yer almaktadır. “Bu kitabın müellifi Monlâ Fenâyî’dir, Allah ona rah-

met eylesin” mealindeki sözlerden hareketle araştırdığımız “Monlâ Fenâyî” 

adı, Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazma Eserler Kataloğu’nda 

tanıtılan bir yazma eserin zahriyesinde geçmektedir.43 Herhangi bir bağlam 

içinde olmayışı sebebiyle bu kaynaktan da Fenâyî hakkında yeni bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Târîh-i Fenâyî’ye atıf yapan iki akademik çalışmada44 Millî 

Kütüphane Kişi Dizini’nde45 geçen “Fenâyî-i Şîrâzî (ö. 925/1519)” ismi 

eserin yazarı olarak gösterilmiş olmakla birlikte, söz konusu kaynaklarda 

başka bilgi bulunmamaktadır.

Madrid ve Kahire nüshalarında yer alan ve diğer nüshalara aktarılmamış 

olan “Türkçe bilmezken bu işe girişmiş olduğu” ifadesinden, mütercimin 

Anadolu Türkçesini sonradan öğrenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Tercüme 

ettiği kitabın kaynak dilini ne kadar bildiği konusunda ise herhangi bir 

tevazu ifadesi kullanmayışı, Fenâyî’nin ana dilinin Çağatayca, kendisinin 

de bir Doğu Türk’ü olduğuna güçlü bir delildir. Madrid ve Kahire nüshala-

rında, redakte edilmiş gibi görünen diğer nüshalara oranla Doğu Türkçesi 

ve Çağatayca orijinal metnin etkisi daha fazla sezilmekteyse de, tercümede 

Fenâyî’nin Osmanlı Türkçesini bilmediğini düşündürecek hatalar bulun-

mamaktadır. Nüshalar arasındaki bu yöndeki farklar ilgili bölümde ayrın-

tılı karşılaştırmalarla verilecektir.

42 Togan, “Ali Şîr”, İA, C. I, s. 353; Kut, “Ali Şîr Nevâî”, TDVİA, C. II, s. 453. 

43 “Fenāyī, Monlā: Utrecht, UB Hs. 1 F 18.” Jan Schmidt, Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library 
of Leiden University and Other Collections in the Netherlands (Minor Collections), Brill, Leiden 2012, 

s. 359.

44 Kaçalin, age., s. 52; Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, 
İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 2011, s. 194.

45 Milli Kütüphane Kişi Dizini https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/authority/personlist/454
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Netice olarak Monla Fenâyî ve Fenâyî-i Şirâzî şeklinde iki mahlasın 

yanı sıra; Kahire ve Madrid nüshalarında geçen Türkçe bilmediği ifadesi 

dışında, yazar hakkında bilgi bulamadık. Tevazuyla söylenmiş bu sözden, 

yazarın, biri sonradan öğrenmiş olduğunu anladığımız Anadolu Türkçesi, 

diğeri de Çağatayca olmak üzere iki Türk lehçesi bildiği anlaşılmaktadır. 

Maalesef Fenâyî’ye ait başka eserler, tercümeler olup olmadığı hususu da 

karanlıktır.  

Mütercimin kimliği için başvurduğumuz kaynaklardaki diğer Fenâyîle-

rin de, bu tercümenin sahibi olduklarına dair bir ipucu bulunmamaktadır. 

Araştırmalarımızda karşımıza çıkan Fenâyî mahlaslı müellif ve şairlerin 

hiçbiri Anadolu Türkçesiyle mensur eser vermiş bir Doğu Türk’ü görünü-

mü arz etmemektedir. “Divan Edebiyatında ‘Fenâyî’ Mahlaslı Şairler” ko-

nulu makalede,46 bu mahlası kullanan sekiz şair tanıtılmıştır. Bu şairlerden 

1519’da öldüğü belirtilen Fenâyî Dede, Nevâyî’nin çağdaşı ve tercümenin 

en eski nüshasının (989/1581) yazılmasından önce yaşamış olmakla, tarih 

olarak uygun düşmekteyse de makalede onun böyle bir tercüme yaptığına 

dair bilgi yoktur; ayrıca adı geçen kişiler Anadolu Türkçesine vâkıf olduk-

ları için de aradığımız Fenâyî olma ihtimalleri azalmaktadır.

Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A‘lâm’da “Fenâî” ve “Fânî” mahlasla-

rını karıştırmak suretiyle Nevâyî ile ilgili bir yanlışlık yapmıştır: Eserin 

“‘Alîşîr Nevâyî” maddesinde, Nevâyî’nin Farsça şiirlerinde kullandığı 

mahlas “Fânî” olarak belirtilirken47 “Fânî” maddesinde Nevâyî’den bahis 

yoktur.48 Buna mukabil eserde yer verilen iki “Fenâyî” maddesinin ilkin-

de Nevâyî’nin bu mahlası Farsça şiirlerinde kullandığı yazılmıştır; ikinci 

maddede de Farsça şiir yazan yedi şair tanıtılmaktadır.49 Söz konusu şairler 

arasında da Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in mütercimi Fenâyî olduğu düşünü-

lebilecek bir şahsiyet bulunmamaktadır.  

46 A. Yıldız, “Divan Edebiyatında Fenâyî Mahlaslı Şairler”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 2003, C. 7, S. 1, s. 345-355. 

47 Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A‘lâm, İstanbul 1894, C. IV, s. 3190.

48 Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A‘lâm, İstanbul 1896, C. V, s. 3336-3337.

49 Şemseddin Sâmî, Kâmûsü’l-A‘lâm, İstanbul 1896, C. V, s. 3437. 
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B. Eserin Şekil Özellikleri

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in Osmanlı Türkçesine tercümesi olan metin, 

Çağatayca aslı gibi mensurdur. Nüshalarda kırmızı mürekkeple yazılan 

hükümdar adları başlık hâline getirilmiş; devamına hükümdarın nesebi, 

şeceresi, kişiliği, tahta nasıl geçtiği, meşruiyeti, devrinin önemli olayları, 

hükümdarlığının ne şekilde son bulduğu, getirdiği yenilikler, yaptırdığı 

şehirler ve mimari eserler, kendisinden sonra gelen hükümdarın tahtı dev-

ralışı, kaynaklarda o devirle ilgili olarak verilen tartışmalı bilgiler, hüküm-

darın çağdaşı olan peygamberler ve filozoflar, en son da saltanat süreleri 

gibi bilgiler sıralanmıştır. Ancak kaynaklarda bulunmadığından veya çok 

önemli görülmediğinden, bazı hükümdarlar hakkında bu bilgilerin tama-

mı verilmemiştir.

Tanıtılan her hükümdarın ardından “Mesnevi” başlığı altında ikişer be-

yitten oluşan toplam 50 şiir yazılmıştır. Bu mesnevilerden İskender için ola-

nı sekiz beyitten oluşmaktadır. Eşkânîler (Mülûk-i Tavâyif ) olarak bilinen 

üçüncü tabaka hükümdarları çok kısa anlatılmış ve her biri için ayrı birer 

mesnevi yazılmak yerine bölümün sonuna on beyitlik bir şiir eklenmiştir. 

Hükümdarlığı tartışmalı bazı şahsiyetler için ise mesneviye gerek görülme-

miştir. Buna göre eserde tanıtılan 72 hükümdarın 48’i için şiir bulunmakta-

dır. Eserin en sonunda Hüseyin Baykara için yazılmış olan mesnevi Çağatay-

ca metinde 50, Fenâyî’nin tercümesinde ise 46 beyitten oluşmaktadır.

Eserdeki manzum kısımların tamamı aruzun “Fe‘ûlün / fe‘ûlün / fe‘û-

lün / fe‘ûl” kalıbıyla yazılmıştır. Pek çok mısrada ibareyi vezne uydurmak 

maksadıyla bazı tasarruflara gidilmiştir. Örneğin; bir mısrada Çağatayca 

“dėk” edatının “gibi” ile karşılanması sebebiyle bozulan vezin, “ki” bağla-

cının ilavesiyle düzeltilmiştir:

Anıñ dėk ki ol ėl tenindin ketif50 Anuñ gibi k’ol ėl teninden ketif51

Üç mısrada Çağatay Türkçesine özgü yapılar, vezne uydurmak mak-

sadıyla Osmanlı Türkçesi metne aynen geçirilmiştir. Bunlardan birincisi 

yönelme hâli ekindeki “ġ” sesidir: 

50 Fç736b/23

51 K22a/6
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Çü Nūdar’ġa tüşti cihān kişveri52 Çü Nūẕar’ġa düşdi cihān kişveri53

Diğeri ise zamir n’sinin kullanılmadığı iki örnektir:

Revān ḳıldı Behmen bėli dėk anı54 Revān ḳıldı Behmen bėlide anı55

Barurda çü ḳalmas bulardın biri56 Gidicek çü ḳalmaz bulardan biri57

Bunların dışında Türkçe açık hecelerde bol miktarda olmak üzere, ba-

zen izafet kesresinde ve diğer açık hecelerde imale, az da olsa bazı uzun 

ünlü bulunduran veya kapalı hecelerde zihaf kusurları pek çok mısrada 

bulunmaktadır. Med ve vaslın da dâhil olduğu bu düzenlemelere örnek 

olarak aşağıdaki mısralar verilebilir: 

Çü Behrām(ı med) devr-i(imale) zamānı(imale) idi

Zamānında meşhūr(ı med) Mānī idi

Yoḳ(vasl) ėtdi(imale) anı(imale) da(imale)ḫı çarḫ-ı(imale) felek

Bunuñ naḳşını(imale) da(imale)ḫı ol ḳıldı ḥakk58 

Çü ġaṣb eyledi(imale) Şehr(i med) -īrād(ı med) mülk 

Aña(imale) �ār(ı med)la(imale) oldı ber-bād(ı med) mülk 

Cezāsın anuñ farż(ı med) bildi(imale) sipihr 

Bu i(imale)şi(imale) maḥallinde ḳıldı(imale) sipihr59

C. Eserin Dil Özellikleri 

Ali Şîr Nevâyî’nin 15. yüzyıl sonlarında yazmış olduğu Tevârîh-i Mülûk-i 
‘Acem adlı eserin Osmanlı Türkçesine tercümesine ait tespit edebildiğimiz 

en eski nüsha 989/1581 tarihlidir. Metin, kaleme alındığı devrin yazı dili 

ve gramer hususiyetlerini yansıtmaktadır. Sözlüğünün yaklaşık yüzde 65’i 

Arapça ve Farsça alıntı kelimelerden oluşan metnin dili oldukça anlaşılır 

52 Fç730a/1

53 K6a/3

54 Fç732a/2

55 K10a/5

56 Fç742a/9

57 K35a/15

58 K19a/2-4

59 K33b/6-8
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ve sadedir. Esere konu olan İran hanedanlarına mensup hükümdarlar hak-

kındaki bilgiler Nevâyî’nin metninde neredeyse akademik bir üslupla ve 

edebiyata tevessül edilmeden verilmiş; hükümdarların hayatlarından heye-

can verici olaylar da aynı yalınlıkla anlatılmıştır. Bu üslup sadeliği metnin 

Osmanlıca tercümesine de hâkimdir. 

Metinde Çağatay Türkçesinin etkileri; Kahire ve Madrid nüsha gru-

bunda kıl- fiilinin nispeten sık kullanımı, bazı kelimelerde “e” ünlüsünün 

 harfiyle gösterilişi ve Bologna nüshasında sayıların şedde ile yazımı gibi ا

örneklerle sınırlıdır. 

1. Ses Bilgisi

Arap harfli Osmanlı Türkçesi metinlerinin genelinde olduğu gibi, bu 

metnin nüshalarında da kapalı e, aslî uzunluk, alıntı kelimelerin adaptas-

yonu, düzlük-yuvarlaklık uyumunun gelişimi, ilk hecedeki yuvarlak ünlü-

nün geniş veya dar oluşu gibi dönemin ses bilgisi meselelerine cevap bu-

lunmamaktadır. Burada, imladan hareketle metnin ses bilgisi özelliklerine 

kısaca değineceğiz. 

a. “e/i” Meselesi 

Kapalı e,60 Türkçenin yazıldığı alfabelerde gösterilmediğinden gelişimi-

ni kısmen transkripsiyonlu metinlerden takip edebildiğimiz bir sestir. Eski 

Türkçe’de kapalı e sesini içerdiği kaydedilen ve standart Türkiye Türkçesin-

de “e” harfi ile yazılıp söylenen kelimelerden bir kısmı Meninski/Ciadyrgy 

sözlüğünde madde başında “i” ile yazılıp, düz geniş ön ünlü (e) içeren şe-

killerin halk söyleyişi olduğu belirtilmiştir.61 İlk hecedeki “e” sesi günümüz 

Türkiye Türkçesinde “i” sesine dönüşen kelimelerden eyü “iyi” (< edgü), 

60 Kapalı e sesini içerdiği tespit edilen kelimeler için bk. Emine Yılmaz Ceylan, “Ana Türkçede Kapalı 

e Ünlüsü”, Türk Dilleri Araştırmaları, Ankara 1991, S. 1, s. 164; Duman, “Klasik Osmanlı Türkçesi 

Döneminde i/e Meselesine Dair”, İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, İstanbul 1999, 

S. 7, s. 66.

61 Antonio Ciadyrgy, Dizionario Turco, Arabo e Persiano Ridotto Sul Lessico del Celebre Meninski in Or-
dine Alfabetico Latino, Milano 1832’de “i” ile madde başı yapılan ve “e” ile söylenişleri halk dili volg. 

olarak belirtilen kelimeler şunlardır: bil (s. 79), dimek (s. 182), dirmek (s. 184; krş. s. 171’de dernek), 

gice (s. 275), il (s. 354), ilçi (s. 355), itmek (s. 372), yir (s. 392), yitmek (s. 395), virmek (s. 936). Şu 

kelimeler de “e” ile yazılmıştır: beş (s. 73), geç (s. 270), geçmek (s. 270), yedek (s. 387), yedi (s. 387), 

yeğ (s. 387), yemek (s. 391). İrmek/ermek (s. 364) ve yel/yil (s. 389) kelimeleri ise çift şekilli olarak 

kaydedilmiştir. 
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gey- “giy-” (< ked-) ile besle-, demür, geçür-, gerçek, gerek, yetiş-, yetmiş (sayı 

ismi) kelimelerinin ilk ünlüsü nüshalarda gösterilmemektedir. Adı geçen 

sözlükte bu kelimeler “e” ile kaydedilmiştir.62 

Kahire nüshasında ilk hece ünlüsü en az bir kez ى harfi ile gösterilen 

ve Türkiye Türkçesi ağızlarında da kapalı e ile telaffuz edilen kelimeleri, 

çalışmamızın tenkitli metin kısmında “ė” şeklinde imla ettik. Kahire nüs-

hasında tespit edilen yazımlar şu şekildedir:

bėş gėç- gėce yėdi yėr yėt- yėtür-

Ünlü yazılmadan: 2 19 4 10 42 15 5

harfi ile: 12 ى 4 4 11 7 4 2

Toplam: 14 23 8 21 49 19 7

Bunlardan başka; nüshada üçer kez geçen bėl ve yėl kelimeleri, her defa-

sında ى harfi ile yazılmıştır. Bazen veznin uzun ünlü (kapalı hece) gerektir-

diği yerde kelimenin ünlüsü ى harfi ile gösterilmiştir; yėrine.63 dė-, ėl, ėr-, 
ėt-, vėr-, yė- vb. kelimelerin yanı sıra, metinde birer kez geçen gėçin-, ėlçi, 
ėriş-, ėrte, yėdek örneklerinde de ünlü, ى harfi ile yazılmıştır. 

Kahire nüshasının çok düzenli harekelenmiş olan 1b-3a varaklarında 

söz konusu kelimelerden bez, demür, geçir-, gey-, geyik, yė- (yėyeler), yėr fet-

ha ile; bėl, dė-, ėt-, vėr- kesre ile gösterilmiştir. Ancak burada da bir standart 

görülmemektedir. Mesela söz konusu sayfalarda geçtiği yerlerde dė- fiili üç 

farklı şekilde yazılmıştır: ى harfi ve kesre ile (dėmiş, dėdiler vb.); ى harfi 

olmadan kesre ile (dėmek, dėr, dėdiler vb.); bir yerde de ى harfi olmadan 

fetha ile (dėdügine).64 

b. Aslî Uzunluk 

Aslî uzun ünlülü olarak kaydedilen Türkçe kelimeler65 bazen uzunluğu 

hatırlatacak şekilde ön seste آ ile, iç seste ا ile, bazen de ünlüsü gösterilmeden 

62 Söz konusu kelimeler için bk. Ciadyrgy, age.: eyü (s. 210), gey- (s. 272), besle- (s. 72), demür (s. 167), 

geçür- (s. 271), gerçek (s. 274), gerek (s. 275), yetiş- (s. 394), yetmiş (s. 394). Krş. gitmek (s. 281), 

işitmek (s. 371).

63 K11a/13

64 K2a/18

65 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara 1995, s. 97.



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 33

imla edilmiştir. Örneğin: aġ-,66 aḳ,67 av68 düzenli olarak آ ile; ad 69 bazen آ 
ile; arḳ 70 ا harfi ve fetha harekesi ile; aġız,71 alda-,72 añla-73 sadece ا harfi ile; 

ḳan,74 var,75 yad yaġı 76 her geçtiği yerde ا harfi ile; ḳal-77 ise bazen ا harfi ile; 

ḳarı78 ا harfi olmaksızın yazılmıştır. 

Ünsüzlerin sedalılık özelliğinin aslî uzunluklarla ilgisi sebebiyle bu 

yazımların altında arkaik bir alışkanlık da olabileceği akla gelse de,79 ç/c 

harflerinin yazımında bir standart tespit edilememektedir. Örneğin “ağaç” 

kelimesi iki farklı anlamıyla metinde 6 kez geçmektedir80 ve Kahire nüs-

hasında bir yer hariç olmak üzere nüshalarda her geçtiğinde  harfi ile ج 

yazılmıştır. İç sesteki “a” ünlüsü de Dîvânu Lugāti’t-Türk’te tavsiye edildiği 

gibi ا harfi ile81 gösterilmiştir. Yine aç, saç, gėç vb. kelimelerinin ünlüleri 

gösterilirken, kelime sonu ünsüzü, ج ile imla edilmiştir. 

aġac82 אج ا

ac83 آج

sac84 אج

gėc85 כ

66 K8a/5

67 K31b/11

68 K15a/3, 16a/16, 17a/3, 25a/8 vb.

69 K14a72, 17b/4, 19b/1, 20b/4 vb.

70 K2b/17, 5b/3

71 K10a/8

72 K27a/8

73 K10a/15

74 K5a/15, 8a/2, 32a/12, 34a/17 vb.

75 K2b/19, 7b/9

76 K14a/12

77 K24b/17

78 K12a/14

79 Duman, age., s. 86, 87-95; Talat Tekin, age., s. 97.

80 Metinde aġaç/aġac kelimesi 3 yerde bitki olan “ağaç”, 3 yerde de mesafe ölçüsü anlamında geçmekte-

dir. Bununla ilgili ayrıca bk. Kaçalin, age., s. 823, 1042; Gerard Clauson, An Etymological Dictionary 
of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford 1972, s. 79.

81 Talat Tekin, age., s. 97.

82 K4b/14

83 K23b/13

84 B16a/15

85 K13b/18
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c. Alıntı Kelimelerin Türkçeye Uyarlanması 

Alıntı kelimelerin aslî imlaları ile yazılmasından dolayı bu kelimelerde 

ünlü türemesi olup olmadığını takip etmek mümkün değildir. İlk varak-

ları harekelenmiş olan Kahire nüshasında rūzigār 86 kelimesinin orta hece 

ünlüsü kesre ile gösterilmiştir. 

Alıntı kelimelerin telaffuzda önlük-artlık uyumuna girip girmediği 

(ādem, dīvār, kūşe, rāżī vb.), Türkiye Türkçesinde önlük-artlık uyumunu 

durdurucu etki yapan seslerin (opaque segment)87 durumu (ḥadd+i, ḥāl+i, 
ḳavl+i, vaḳt+i vb.), ünlü türemesi (
adl, 
aḳl, 
aṣl 
aṣr, cism, emr, beyt, daḫl, 
ḳatl, ḳavm, pādşāh, şehr vb.), uzun ünlülerin kısalması (dūst, çūbān, henūz, 

bāzū, zūr vb.), son seste sedasızlaşma (
acāyib , ḫarāc, ḫiṭāb, i
timād, ṣāḥib 

vb.) gibi ses değişimleri nüshalardaki imladan anlaşılamamaktadır.88 

d. Ünlü Uyumları 

Artlık-Önlük (Damak) Uyumu: Türkçede ünlülerin niteliğini belirle-

yici olan ünlü-ünsüz uyumuna göre patlamalı ön damak ünsüzleri (ك  “g”, 

“k”) sadece ön damak ünlüleriyle (“e”, “i”, “ö”, “ü”), patlamalı art damak 

ünsüzleri (غ “ġ”, ق “ḳ”) sadece art damak ünlüleriyle (“a”, “ı”, “o”, “u”) bir 

arada olabilir. Artlık-önlük (damak) uyumuna aykırılıklar söz konusu pat-

lamalı damak ünsüzleri esas alınarak tespit edilebilmektedir. (geçmeduġı,89 
yazdük 90 vb.) Örneğin Fatih ve Çankırı nüshalarında -ıcak/-icek eki sıkça 

ince ünlülüdür: 

86 K2b/19

87 Türkiye Türkçesinde ünlü uyumunu durduran parçacıklar için bk. George N. Clements - Engin 

Sezer, “Vowel and Consonant Disharmony in Turkish”, The Structure of Phonological Representations 
(Part II), ed. Harry van der Hulst - Norval Smith, Dordrecht 1982, s. 214 vd. 

88 16. yüzyılda Osmanlı Türkçesi söyleyişlerinin Latin alfabesi ile kaydedilmiş olduğu Ciadyrgy, age.’de-

ki yazımlara göre bazı kelimelerde ünlü türemesi olmuştur: rūziǵār s. 710; pādiṣāh s. 667. Bazı 

kelimeler iki şekilli olarak kullanılmaktadır: akl/akyl s. 17; asl/asyl s. 35; ásr/ásyr s. 34; bejt/bejit s. 65. 

Bir kısım kelimelerde de ses türemesi bulunmadığı görülmektedir: ğism s. 264; emr s. 215; ṣehr s. 
807. Bazı uzun seslerin kısaldığı, bazılarının ise henüz kısalmadığı (bāzū s. 58; ćobān s. 116; dost s. 
190; rāzy ̄s. 694; zūr/zor s. 974), bazı kelimelerde ünlü uyumunun etkisinin görüldüğü (ādem/ādam 
s. 5; dīvār s. 186; henūz/henüz s. 341; ḱūṣe/ḱoṣe/ḱöṣe s. 487), Türkiye Türkçesinde olduğu gibi ünlü 

uyumunu ünsüzlerin yönlendirdiği (ádl ü dād s. 6; dachlü s. 151; hadten s. 308; hāli s. 314; katlü 

s. 430; kavl/kavil s. 432; kavmü s. 432; vakt/vakyt - vakti s. 924), kelime sonunda patlamalı sedalı 

ünsüzlerin henüz sedasızlaşmadığı da (áğājib s. 7; charāğ s. 130; chytāb s. 150; y˰timād s. 949; sāhyb 
s. 724) transkripsiyonlu metinlerden takip edilebilmektedir.

89 V10b/9

90 G30b/18
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olıcaḳ91 او olıcek92 כ او

ṣorıcaḳ93 ر ṣorıcek94 כ ر

olmayıcaḳ95 او olmayıcek96 כ او

Standart Türkiye Türkçesinde sadece ön damak ünsüzlü olarak bulunan 

-(i)ken zarf-fiil ve -ki aitlik ekleri bu metinde de uyumsuz olarak bulun-

maktadır: alurken,97 ṭabaḳadaki.98 -ki aitlik eki şu kelimelerde ise uyuma 

girmiştir: bāġuñdaġı,99 ḳanḳısı 100

Metinde -lıḳ/-lik ve -raḳ/-rek eklerini içeren alıntı kelimelerde uyum-

suzluklar tespit edilebilmektedir. 

Art ünlülü taban + ön damak ünsüzlü ek örnekleri: 

bahādırlik101 כ אدر bahādırlıḳ102 אدر

mümtāzlik103 כ אز mümtāzlıġı104 אز

pādişāhlik105 כ א אد pādişāhlıḳ106 א אد

vefāsızlik107 כ א و vefāsızlıḳ108 א و

91 M10a/6

92 F12a/16, Ç88b/18

93 K10b/8

94 F14a/2, Ç90b/4

95 K20b/14, Ç102a/2

96 F27a/5

97 K17a/5

98 K13b/3

99 K27b/12

100 K23b/14

101 F16a/4

102 K12a/18

103 K32a/16

104 V33b/13

105 B6a/7

106 K2b/2

107 K5b/14

108 F6b/11
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Ön ünlülü taban+ art damak ünsüzlü ek:

fedāyīlıḳ109  ا  fedāyīlik110 כ ا 

ṣaḥīḥraḳdur111 اق در ṣaḥīḥrekdür112 اك در

Düzlük-Yuvarlaklık (Dudak) Uyumu: Bu uyum, eserde çeşitlilik arz 

etmektedir. İlk sayfaları harekelenmiş olan Kahire nüshasında ilgi hâli ve bil-

dirme eklerinin ünlüleri bu sayfalarda düzenli olarak kesre ile gösterilmiştir. 

Kahire ve Madrid nüshalarında birkaç yerde -Up zarf-fiili kesre harekesi ile 

veya düz-dar ünlüyü göstermek üzere ى  harfi ile yazılmıştır. Metin, standart 

Türkiye Türkçesinde tek tük bulunan bugünki/bugünkü tipi ikili örnekler ba-

kımından zengindir. ḳuyı113/ḳuyu,114 göndür-115/gönder-,116 görin-117/görün- vb. 

Nüshalarda yüri-/yürü- şeklinde iki farklı imlası bulunan kelime, son ses 

gösterilmediği durumlarda tarafımızdan “ü” ile okunmuştur.118 Metinde 

24 kez geçen bugünki “yürü-” kelimesi yüri- veya yürü- olarak yahut son 

ünlü gösterilmeden üç farklı şekilde yazılmıştır. Nüshalarda bu kelimenin 

yazımları şu şekildedir:

K B V

yürü- 12 2 6

yüri- 3 6 9

Son ünlü gösterilmeden 9 16 9

Nüshalarda ünlüsü yazılmayan bildirme eki -dur/-dür, Kahire nüsha-

sının harekelenmiş olan ilk sayfalarında düzenli olarak kesre ile gösteril-

miştir: kişidir,119 peyġāmberdir120 gibi. Ekin ünlüsünün yazılmamış olması 

109 G11a/19

110 K11b/6

111 K6a/6

112 B12b/3

113 K12a/15

114 K12a/8

115 K5b/8

116 K12a/8

117 K12a/11

118 Kelime, Ciadyrgy, age., s. 403’te yüri- ve yürü- olarak çift şekilli kayıtlıdır. 

119 K2a/9

120 K2b/12
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sebebiyle harekeleme sistemini esas alarak bu eki uyuma girmiş kabul et-

mek, en eski nüshaları 16. yüzyıl sonlarından kalan bu metin için erken 

görünmektedir.121 Söz konusu harekeli sayfalarda fiil çekiminde kullanılan 

ek ḳılmışdur122 örneğinde yuvarlak ünlü ile harekelenmiştir: 

İlgi hâli eki -uñ/-üñ de nüshalarda genellikle ünlüsü gösterilmeden ya-

zılmış ve Kahire nüshasının ilk sayfalarında ise kesre ile işaretlenmiştir. 

Ancak anuñ kelimesinde ek, yuvarlak ünlüyü gösterecek şekilde düzenli 

olarak و harfi ile yazılmıştır. Bunun dışında kalan ilgi hâli ekleri, hareke-

lenmiş sayfalarda kesre ile gösterilmiştir: bunlarıñ,123 ḥaḳīriñ124 gibi.

Yuvarlak Ünlüler: Anadolu ağızlarında geniş ve dar yuvarlak ünlü içe-

ren kelimelerden metinde geçenler şunlardır: yörü-/yürü-, yoḳarı/yuḳarı, 
böyü-/büyü-125 

e. Ünsüzlerin Seda Durumu

Önseste “d-t” değişimi bakımından metin kalın sıradan kelimelerde “t” 
tarafında görünmektedir: toḳu-, toġ-, turuş-; krş. daḫı, doldur-/toldur-; dep-, 
ditre-, dürlü, düken- vb. 

Eski Türkçede önses “t” içeren ince sıradan kelimelerin bir kısmında 

Eski Anadolu Türkçesi ses bilgisi özelliklerine uygun olarak önseste “t” > 

“d” değişimi görülmektedir. İstisnai örnekler şunlardır: dükenüp126 - tüke-
nüp;127 doldurup128 - ṭoldurup,129 ṭoġrayup130 - doġrayup;131 

İki kelimede görülen “ḳ” > “ġ” değişimi nüshalarda iki şekillidir: yaraġ 

(< yaraḳ)132/yaraḳ;133 yasaġ (< yasaḳ)134/yasaḳ135 

121 Yavuz Kartallıoğlu, “Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır?”, 

Turkish Studies, 2008, C. III, S. 6, s. 460.

122 K2b/11

123 K1b/16

124 K2a/5

125 Ciadyrgy, age.’de bu kelimeler şu şekilde verilmiştir: yürü- (jürü s. 403), yoḳarı (jokary s. 397), büyü- 
(büjü s. 99)

126 K7a/8

127 B14b/1, F8a/10

128 B37b/9

129 K18b/13, B54b/5

130 K17a/8, B34b/6

131 V19a/8

132 K25a/17, B55a/7

133 B49b/1

134 K32b/3, B62a/15

135 B49b/1
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İki Ünlü Arasında Sedalılaşma:

İki ünlü arasında sedalılaşma hadisesinde yine aralarındaki farklara rağ-

men nüshalar standart Türkiye Türkçesine göre daha ileri bir noktadadır: 

añladup,136 bıraġup137/bıraḳup,138 berkidüp,139 getürdüp,140 yoġ ėtdi141/ yoḳ 
ėtdi,142 yumurda143/ yumurṭa,144 odı145/otı,146 vb.

2. Şekil Bilgisi 

Metin şekil bilgisi bakımından incelendiğinde isim yapım ve çekiminde 

kaynaklarda tespit edilememiş kullanımlar görülmemektedir. İşlek olma-

yan isimden isim yapma eklerinden “-da” eki yarındası;147 “-egü” eki ise 

biregü148 örnekleri ile metinde geçmektedir.

İsim çekiminde ise Çağataycadan tercüme sırasında veznin bozulma-

ması için zamir n’sinin kullanılmamış olduğu iki kelimeden başka sıradı-

şı örnekler nadirdir: Revān ḳıldı Behmen bėlide anı;149 Gidicek çü ḳalmaz 
bulardan biri150

Fiil yapım ve çekimi konusunda da metin, döneme dair bilgilerimizi 

teyit eder niteliktedir. Aşağıda bugün standart Türkiye Türkçesinde bulun-

mayan kullanımlardan örnekler sıralanmıştır. 

136 K12a/7

137 K7a/1, V8a/4

138 B36a/7

139 K9b/2

140 K18b/17

141 V21a/3

142 K19a/4, B38a/8

143 K11b/1, B24a/14

144 V13a/7

145 K28b/12, V30a/19

146 B55b/6

147 K19a/9

148 K16a/19

149 K10a/5

150 K35a/15 3. tekil şahıs iyelik ekinin etimolojisi ile ilgili tartışmalara katkı olması amacıyla Çağatayca 

metinde söz konusu ekin bir yerde –sin şeklinde yazılmış olduğunu kaydetmekte fayda görüyoruz: 

…pādişāhlıḳ ḳā�idesin andan burunraḳ yoḳ ėrdi. (Fç728b/9) / krş. pādişāhlıḳ ḳā�idesi andan evvel 

yogıdı (K2b/2) Zamir n’sinin ekin bünyesinde bulunduğu tezini destekleyen bir tanık sayılabilecek 

bu eskicil örnek de benzerleri gibi yalın hâlde, cümlenin öznesi durumundadır. (Orçun Ünal, “Türk-

çe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /n/ Sesinin Kökeni Üzerine”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2019, TAED. 64, s. 53.)
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Geniş zaman, metinde şimdiki zamanı da ifade edecek şekilde -ar/er ve 

-(ı)r ekleri ile yapılmıştır: çıḳarın,151 dėmezem,152 dėmezin153 dėmen.154

-Up zarf-fiiline -durur+şahıs eki ilavesiyle oluşturulan gramer formu 

metinde şimdiki-geniş zaman benzeri bir işlev görmektedir: bulupdururın,155 

diyüpdurur,156 çıḳarıpdururlar157 gibi.

Gelecek zaman, -sa gerek formu ile ifade edilmiştir ve metinde birkaç 

örnekten ibarettir: vėrseñ gerekdür,158 ṭutsa gerekdür159 vb. Bir örnekte de 

-acak eki kullanılmıştır: ḳılmayacaḳdur160

Öğrenilen geçmiş zaman, -mış ekinin yanı sıra; -Up zarf fiiline şahıs eki 

eklenmesi ile kurulmuştur: bulupsın,161 vb.

Bitmiş (perfective) geçmiş zaman kipi, metinde -mIş+dur ve -Up+dur 
yapıları ile kurulmuş ve sadece üçüncü şahıslarla kullanılmıştır: ṭutmışdur,162 

ṭutupdur,163 yazmışlardur,164 ṭutmayupdurlar165 vb.

Emir eki metinde tarihî şekilleri ve işlevleri ile bulunmaktadır: ḳılayın,166 

ṭutalum,167 eyleñ,168 yetürmeñüz,169 vb. Teklik 2. şahısta -ġıl emir eki man-

zum parçalarda 2 kez geçmektedir: ḳoġıl,170 olġıl 171 

151 K8a/4

152 K23b/9

153 B46b/4

154 K35b/4

155 K32a72

156 K7b/2

157 K6b/14

158 K13b/13

159 K29a/2

160 K33b/10

161 K36a/8

162 K28b/1

163 K15a/17

164 K12b/11

165 K27b/4

166 K19a/15

167 K21a/4

168 K23b/10

169 K8a/17

170 K36a/15

171 K36a/17
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İstek kipi -a/-e+şahıs eki yapısı ile metinde işlek olarak bulunmaktadır: 

diyem,172 ḳazanasın,173 utana,174 gidesiz,175 yiyeler176 vb.

3. Sözlük Bilgisi

Metin yaklaşık 18 bin kelimeden oluşmaktadır. Metnin sözlüğü hazır-

lanırken tarafımızdan 2140 kelime madde başı olarak belirlenmiştir. Mad-

de başı kelimelerin 1092’si Arapça, 361’i Farsça kökenli alıntı kelime ve 

deyimlerdir. Metindeki Türkçe kelime sayısı ise 595 olarak tespit edilmiş-

tir. Oransal olarak sözlüğün %50’si Arapça, %27’si Türkçe, %16’sı Farsça, 

%5 kadarı da bu dillerin ikisine veya üçüne ait unsurlarla oluşturulmuş 

birleşik ve türemiş kelimelerdir.177 

Bunlara ek olarak, metinde büyük çoğunluğu kişi ve yer adları olmak 

üzere çeşitli milletlere, mimari ve edebî eserlere ait 500’e yakın özel isim 

bulunmaktadır. Bu özel isimlerden fazla meşhur olmayanlarının nüshalar-

da faklı şekillerde imla edildiği görülmektedir.

Birleşik fiiller metinde en yoğun bulunan kelime grubu tipidir. Söz 

konusu fiillerin Farsçadan tercüme yolu ile kopyalandığı görülmektedir.178 

aradan çıḳ-,179 
asker çek-,180 maṣāff düz-,181 firīb yė-182 gibi. 

a. Arkaizmler

Metinde, Türkiye Türkçesi için arkaik olan veya sadece ağızlarda yaşa-

yan kelimeler vardır: 

172 K36a/1

173 K13b/16

174 K29a/11

175 K31a/5

176 K3a/11

177 Nevâyî’nin manzum bir eseri olan Sedd-i İskenderî’nin söz varlığının kökenlerine göre oranları şu 

şekildedir: % 37.60 Arapça, % 35 Farsça, % 19.74 Türkçe. Hatice Tören, Nevâyî, Sedd-i İskenderî, 
(İnceleme-Metin), TDK, Ankara 2001, s. XI. 

178 Ayşehan Deniz Abik, “Nevâyî’nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması”, Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, C. XIII, S. 1, s. 211-222.

179 K13b/16

180 K5b/5

181 K24a/5

182 K15b/6
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bürüncek  Baş örtüsü.183

ıssı  Sıcak.184 

sancal-  Saplanmak.185 

ṣı-  Kırmak, yenmek.186 

teyin  Sincap.187 

ṭuruş-  Karşı karşıya gelmek, savaşmak.188 

yinç-  Ezmek.189 

yund  Kısrak.190

b. Yalancı Eşdeğerlik

Metinde geçen bazı kelimeler standart Türkiye Türkçesinden farklı an-

lamlara gelmektedir. Bu kelimeler Türkiye Türkçesi denkleri ile yapıdaştır:

aldur-  Kaptırmak.191 

ata   Baba.192

baṣıl-  Yenilmek, altta kalmak.193 

deñiz atı  Efsanevi bir at türü; “Bahrî yund”.194 

eren   Erkek.195 

ṭaşra  Dışarı.196 

üzül-  Çekilmek.197 

yasaḳ  Savaş teçhizatı.198 

yum-  Üstünü örtmek, kapalı duruma getirmek.199

183 K29b/17

184 K21b/7

185 K23b/3

186 K30a/8 vd.

187 K2b/18

188 K8b/7 vd.

189 K3a/2

190 K2b/16

191 K35a/5

192 K2a/15 vd.

193 K30b/5

194 K23a/12

195 K10b/17

196 K13a/5

197 K23b/15

198 K25a/17 vd.

199 K6a/8
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Metinde Türkiye Türkçesinde yapıdaş olmayan sesteş muadilleri bulu-

nan birkaç kelime geçmektedir: 

aġac Bir kişinin ortada durarak bağırdığında sesinin duyula-

cağı iki uç noktanın birbirine mesafesinin üç katı kadar 

uzaklık.200 

ḳaçan  Ne zaman ki; -dığı zaman.201 

ḳanda  Nereye.202

4. Cümle Bilgisi 

Tevârîh-i Mülûk-i Acem’de gördüğümüz söz dizimi yapısı, fazla değişti-

rilmeden Osmanlıca tercümeye de taşınmıştır. 16. yüzyıl Osmanlı Türk-

çesi dönemine ait metin, Türkçenin kendine özgü yapılarının yanı sıra, 

Farsçadan kopyalanmış söz dizimi teknikleriyle kurulmuş cümleleri de 

içermektedir. Metnin bütününe farklı söz dizimi kurallarına tâbi iki dile 

ait yapıların katman katman örüldüğü cümle kümeleri hâkimdir. 

Türkçeye Farsçadan kopyalanmış Hint-Avrupa tipi birleşik yapıdaki 

cümlelerin metindeki örneklerini bu çalışmanın İnceleme kısmında ele 

alacağız. Burada ise metinde örneği çok az bulunan soru cümlelerine dair 

kısaca bilgi vermekle yetineceğiz. Metinde 10 kadar soru cümlesi bulun-

maktadır. Bunlardan bir tanesi soru eki ile, diğerleri soru kelimeleri ile 

yapılmıştır: 

“Oġluñuz ve ḳızuñuz var mıdur?”203

“Atañ seni nice terbiyet ėdüp ne ile beslemiş idi, tā bu mertebede nāzik 
olupsın?”204

Soru cümlelerinden bir kısmı “retorik soru” adı verilen, bilgi alma ama-

cı gütmeyen, soru yapısının üslup aracı olarak kullanıldığı cümlelerdir. 

“Nice melūl olmayayın kim �ālem mülkini aldum ve �ömr āḫire yetdi, şim-
di żarūrī mülki yad kişilere ḳoyup gitmek gerek.”205

200 K3b/8

201 K18a/6

202 K4b/15

203 K27b/16

204 K20b/10

205 K17a/17
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“Bir kebāba yetecek ṭuz ne miḳdār bahā eyleye kim mübālaġa ėdersiz ṣatun 
alalar.”206

D. Lehçeler Arası Tercüme Örneği Olarak Metnin Özellikleri

Fenâyî, eserine sebeb-i tercüme diyebileceğimiz kısa bir mukaddime 

ile başlamaktadır. Nüshaların şecerelendirilip bazı ayırt edici özellikleri-

nin ele alındığı bölümde de karşılaştırmalı olarak metinlerini vereceğimiz 

ifadeler özetle şöyledir: Bir yerel yöneticinin meclisinde Ali Şîr Nevâyî’nin 

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem adlı eserinden birkaç sayfa okunmuştur; Anadolu 

Türklerinden oluştuğu anlaşılan mecliste herkesin zevk alarak okuması ve 

anlaması için bu kitabın Anadolu Türkçesine aktarılması (Türkî imlâ üzre 
ve Türkî ta‘bîrle yazılması / Rûmî libâsla zînet verilmesi) yönünde bir talep 

ortaya çıkar: “...bunı bir kişi Türkī üslūbı üzre imlā ėdüp Türkī ta�bīr eyle-

ye.”207 Kahire ve Madrid nüshalarında gördüğümüz bu ifadelerle Çağatay 

imlasının, Osmanlı Türkçesi ile farkına da işaret edilmektedir. Bologna 

ve Fatih nüshaları ile diğer nüshalarda aynı bölüm “...bu risāleyi Çaġatay 

dilinden çıḳarup Rūmī libāsla zīnet vėrmek...”208 şeklindedir. Metindemla 

veya üslupla ilgili bir atıf içermeyen, “Rûmî libasla zînet vermek” ifadesi 

Farsça gibi Türk dil ailesinden olmayan dillerden Osmanlı Türkçesine ter-

cümeler için kullanılmaktaktadır.

Dil tarihi açısından bu ifadeleri önemli kılan birkaç nokta vardır. Eserin 

mukaddime kısmında nüshalar arasındaki dikkat çekici farklardan ilki, yu-

karıda verilen cümlelerde kullanılan terminolojidir. Buna göre tercümenin 

hedef dili, bir nüsha grubunda “Rūmī”; diğerinde “Türkī” olarak adlandı-

rılmıştır. Rûmî terimini tercih eden nüshalarda kaynak dil “Çaġatay dili” 

olarak anılmaktadır, diğer grupta ise kaynak dile referans yoktur. 16. yüzyıl 

öncesinde Anadolu sahasında Nevâyî’nin dili için “Çağatay dili” tabirinin 

kullanıldığı bir kaynak bulamadık. Eckmann “Çağatayca” başlıklı makale-

sinde, 18. asırdan önce “Çağatay dili” dendiği vakit Nevâyî’nin dilinden zi-

206 K28a/1

207 K1b/21

208 B5a/10. Bu ifadeyi Lâmiî Çelebi, Nevâyî’den tercüme ettiği Ferhâd ü Şîrîn mesnevisi için (“Gerekdür 

bir libāsı Rūmiyāne”) ve Farsçadan Türkçeye yaptığı çeviriler için (“Geyse Rūmī-cāme vü Türkā-

ne-tāc”) kullanmaktadır. bk. Tekin, age., s. 858. Aynı ifadenin başka tercümeler hakkında kullanımı 

için bk. Yazar, “Gazzâlî’nin XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Batı Türkçesinde Tercüme Edilen Eserleri”, 

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (2011/2), C. XVI, S. 31, s. 122, 144.
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yade edebî dilin kastedildiğini belirtmektedir.209 Nevâyî’nin Ferhâd ü Şîrîn 

mesnevisini Batı Türkçesine aktarırken Lâmiî Çelebi’nin (ö. 938/1532) de 

kullandığı210 “Rûmî libâs giydirmek” ifadesi ile birlikte düşünüldüğünde, 

metnin bilinen en eski (989/1581) tarihli nüshasında geçen “Çağatay di-

li” tabiri; “Çağatay elfâzı” ile kurulmuş Nevâyî dilinin, Batı Türkçesinden 

başkalığını vurgulayan erken bir kayıt olarak değerlendirilebilir. 

Anadolu Türkçesinin “Türkî” veya “Rûmî” olarak adlandırılması da 

terminolojinin ilerleyişini göstermek bakımından kayda değerdir. Ön-

celikle hem Nevâyî’nin dili211 hem de 14. yüzyıldan itibaren Anadolu’da 

kullanılan Batı Türkçesi, “Türk dili, Türkî, Türkçe” olarak adlandırılmak-

tadır.212 “Rûmî” ve “Çağatay” tabirlerinin kullanıldığı nüshalar, “Çağatay 

bölgesi Türkçesinden Rum (Anadolu) bölgesi Türkçesine tercüme” şeklin-

de coğrafî bir isimlendirme yapıldığı kanaati uyandırmaktadır. Bu şekilde 

dönem metinlerinde her ikisi de Türkçe olarak anılan bu dillere coğrafi 

bir ayrım getirilmek istenmiş veya Nevâyî’nin yaptığı gibi “Çağatay edebî 

dili”213 kastedilmiş olabilir.

Mukaddimeden sonra asıl tercüme kısmındaki nüsha farkları da dil tari-

hi meseleleri açısından dikkate değer örnekler sunmaktadır. Çağataycanın 

temel yardımcı fiili olan kıl- fiilinin sıklığı-seyrekliği, Anadolu sahası me-

tinlerinin döneminin belirlenmesi açısından bir ölçüt kabul edilmektedir.214 

Tercümenin ilk aşaması gibi görünen ve istinsah tarihleri tespit edilemeyen 

nüshalarda söz konusu fiil, diğerlerine nazaran daha sık kullanılmıştır. Ay-

nı nüshaların giriş kısmında Fenâyî’nin Anadolu Türkçesi bilmediği ifadesi 

de yer almaktadır: “henūz Türkçe bilmez-iken kendüyi Türkçe bilür zu�m 

ėdüp…” Kelime tercihleri de bu grup nüshalarda Çağatayca metinle daha 

209 Eckmann, “Çağatay Dili Hakkında Notlar”, TDAY Belleten, C. VI, s. 117, 118.

210 Nuran Tezcan, “Sebeb-i Teliflere Göre Mesnevi Edebiyatının Tarihsel Dönüşümü”, Doğu - Batı: Os-
manlılar II, 2010, S. 52, s. 53.

211 Zuhal Kargı Ölmez, “Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar”, TALİD, 2007, 

C. V, S. 9, s. 175-177.

212 Şinasi Tekin, “1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde ‘Olga/bolga’ 

Sorunu”, TDAY Belleten, Ankara 1974, C. XXI-XXII, s. 60; Kemal Yavuz, “XIII-XVI. Asır Dil 

Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hak-

kındaki Görüşleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 1983, C. II, S. 27, s. 12-20. 

213 János Eckmann, “Çağatay Dili Hakkında Notlar”, TDAY Belleten, Ankara 1958, C. VI, s. 117, 118.

214 Gökhan Ölker, “Tarihi Belli Olmayan Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinin Tarihlendirilmesinde 

Yeni Bir Kıstas: “et-/it-” ve “kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı”, TEKE, 2015, S. 4/2, s. 546-563. 
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uyumludur. Nüsha özelliklerinin ele alındığı bölümde ayrıntılı olarak ir-

deleyeceğimiz gibi, metin Osmanlı Türkçesine iki aşamada aktarılmış gibi 

görünmekte; kıl- fiilinin daha sık kullanıldığı bir grup nüsha, diğerlerine 

nispetle “ara form” özelliği arz etmektedir. Söz konusu nüshalarda Çağatay 

imlasının etkisi, düz-geniş ön ünlü “e” sesinin diğer nüshalara göre daha 

sık olarak ا harfi ile yazımından ibarettir. 

Metnin Osmanlı Türkçesine tercümesi sırasında Çağatayca metin bü-

yük ölçüde bire bir aktarılmıştır, ancak yer yer atlamalar ve bazı eklemeler 

de mevcuttur. 

Çağatayca Metinle Osmanlı Tercümesi Arasındaki Farklar

Eserin Çağatayca metniyle Anadolu Türkçesine tercümesinin kelime 

kelime karşılaştırması lehçeler arası ilişkiler ve tercüme denklikleri konu-

larında bilgilerimize katkı sağlayacaktır. Ancak biz burada genel bir karşı-

laştırma ile yetindik. Çağatayca kaynak olarak Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in 

Fatih (Fç) nüshasını, tercümeler için de Kahire (K) nüshasını kullandık. 

Bu sınırlı karşılaştırmayla, tercümenin orijinal metne büyük oranda 

sadık olmakla birlikte yer yer metnin bazı kısımlarının atlandığı (1) veya 

düzeltme hatta açıklama amaçlı birkaç kelime eklendiği (2) görülmekte-

dir. Mütercimin metne bilinçli müdahaleleri bazı kısımları atlamak, ba-

zı kısımları detaylandırmak veya öze dokunmayan değişiklikler yapmak 

şeklindedir. Buraya aldığımız örneklerde mütercimin müdahaleleri köşeli 

parantezle, değişikliğe uğrayan kısımlar ise altı çizili olarak gösterilmiştir:

...ṣandūḳḳa kirip, tört kūşeside ḳa-
çır ya bürküt baġlap215

...ṣandūḳa girüp, dört kūşesine 
[kerkesler (1)] baġlayup216

Mülūk-i Ṭavāyif Īrān-zemīn’de ol 
ta�yīn ḳıldı kim üç yüz altmış yılgaça 
alar alçın ara nizā� ḳılıp Rūm’ga hīç 
ḳaysının͡g żararı yėtmedi.217

Mülūk-i Ṭavāyif ’i Īrān’da ol ta�yīn 
ḳıldı kim [üç yüz (1)] yıla degin 
anlar arasında nizā� olup Rūm’a hīç 
birisinüñ [daḫl ü (2)] żararı olmadı.218

215 Fç730b/20

216 K8a/4

217 Fç733a/23

218 K13a/11-13
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Īrec nisbetidin Minūçihr kim ne-
bīresi ėrdi; anı taḳviyet ve terbiyet 
ḳıldı kim ceddinin͡g ḳanın Salm ve 
Tūr’dın tilep alarnı ḳatl ḳıldı. Ve 
Ferīdūn’nın͡g armānı ḳalmadı, �ā-
lemdin ötüp Minūçihr’ni velī�ahd 
ḳıldı.219

[�āḳıbet (2)] Īrec nesebinden Minū-
çihr kim [Īrec’üñ (2)] nebīresi idi; 
anı terbiyet ve taḳviyet ėdüp, [�aẓīm 
�asker ḳoşup, varup (2)] ceddinüñ 
ḳanın ṭaleb ėdüp Salm ve Tūr’ı ḳatl 
ėtdi. [Andan ṣoñra (2)] Ferīdūn,
[…(1)] Minūçihr’i velī�ahd ḳılup
�āleme [vedā� eyledi (2)].220

Ayrıca birkaç yerde orijinal metindeki anlamla tutarsız bir aktarım 

bulunmaktadır. Çağatayca metinde “Marre, onun adıyla anılan yerde...” 

mealindeki ibare Osmanlı Türkçesine “Marre, adının anıldığı her yerde” 

anlamına gelecek şekilde aktarılmıştır:

Mārre anda kim anın͡g atı bile ayturlar.221 Mārre [her yėrde kim] adı añılur.222

Kelime bilgisi açısından değerlendirildiğinde tercüme, Doğu Türkçesi 

ile Batı Türkçesi arasındaki farklılıkları yansıtmaktadır. Biz, bu bölüm-

de ele aldığımız kelimeler için Niyâzî. el-Lugātü’n-Nevâ’iyye ve’l-İstişhâ-
dâtü’l-Cağatâ’iyye adlı eserin Kaçalin yayınından223 faydalandık.

Aşağıda Çağatayca metinle Osmanlıca metin arasındaki kelime farkları, 

köken bilgisi bakımından sınıflanmıştır. 

1. Doğu Türkçesine özgü kelimeler çeviride Osmanlı Türkçesi denkleri 

ile karşılanmıştır: 

andaḳ > öyle; biti- > yaz-; çaḳ- > ḳovla-; çupçuḳ > serçe; dėk > gibi; ėşik > 
ḳapu; ėlig > el; iligle- > ṭut-; ėmes / ėrmes > degül; ini > küçük ḳarındaş; iyis 
> ḳoḳu; ḳalın > çoḳ; ḳaş > ḳat, yan; ḳayt- > dön-; ḳaytar- > döndür-; givür- > 
ḳoy-; köp > çoḳ; köprek > artuḳ; ḳol > el; ḳov- > ardınca var-; ḳuyaş > güneş; 
narı > öte; nėme > nesne; öt- > geç-; öz > kendi / kendü; sin͡gil > ḳız ḳarındaş; 
tap- > bul-; tart- > çek-; utru > ḳarşu; yaḫşı > eyü; orun > yėr; yasa- > yap-; 
yaşurun bol- > gizlen-; yiber- > gönder- / göndür- vb. 

219 Fç729b/15-16

220 K5a/13-16

221 Fç729a/20

222 K4a/8

223 Kaçalin, age., s. 893-1045.
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2. Çağatayca metindeki Türkçe kökenli bazı kelimeler için tercümede 

alıntı kelimeler kullanılmıştır: 


ālem ėli > 
ālem ehli; ança > ol ḳadar; an͡gla- > fehm ėt-; araġa kėltür- > 
peydā ḳıl-; bitil- > ẕikr olun-; barça > cümle; bozuġluḳ > vīrānlıḳ; burunḳı > 
evvelki; burunraḳ > evvel; buyur- > emr ėt-; çaġ > zamān; çek > ḳur
a; çerig 
> 
asker; ėl > ḫalḳ; ėşek > ḥimār; ige > ṣāḥib; it > kelb; ḳalın > 
aẓīm; ḳatıḳ > 

aẓīm; kişi > ādem; ḳatla > kerre; ḳoycı > çoban; köprek > ekẟer; özge > ġayrı; 
sarı > cānib; tapşur- > müsellem ḳıl-; Ten͡gri te�ālā > Ḥaḳḳ te�ālā; tile- > ṭalep 
ėt-; tüket- > tamām ėt-; ulġa- > pīr ol-; uluḳ > 
aẓīm; uruş > cenk; üçün > 
ecilden; yaḳın > ḳarīb; yıġ- > cem
 ėt-; yıraḳraḳ > ba
īd vb.

3. Kaynak metindeki bazı alıntı kelimelere karşılık olarak tercümede 

farklı alıntı kelimeler kullanılmıştır:

çeşn > żiyāfet; delīl > şāhid; furṣat > zamān; 
imāret ḳıl- > ma
mūr eyle-; 
iẓhār ḳıl- > ẓuhūr ėt-; kānī > ma
denī; millet > dīn; mülk > bilād; mülk 
sür- > salṭanat sür-; müsellem tut- > teslīm ėt-; peydā > ẓāhir; sipāh > 
asker; 
sipāhīliḳ esliḥası > silāḥ esbābı; vāḳıf > ḫaberdār vb.

4. Çağatayca metindeki bazı alıntı kelimeler tercümede Türkçe kelime-

lerle karşılanmıştır: 

binā ḳıl- > yap-; cadde > yol; ḫvāher-zāde > ḳız ḳarındaşı ḳızı; helāk ḳıl- > 
öldür-; hem > daḫı; imdād > yardım; perestiş > tap- vb.

Kelime gruplarının tercümelerinden örnekler:

bī-taḥammül bol- > iḫtiyārı ḳalma-; tura almay ḳaç- > ṭurmaġa mecā-
li ḳalmayup ḳaç-; ḳıçḳır- > çaġırup feryād ėt-; tārīḫ 
ulemāsı > 
ulemā-yı 
tevārīḫ; salṭanatḳa otur- > salṭanat taḫtına otur- vb. 

Çevirinin metin içinde takip edilebilmesi amacıyla metinden birkaç 

parça aşağıda Çağatayca aslı ile birlikte verilmiştir. Cümlelerde şekil bilgisi 

farklılıkları kalın, diğer metinde bulunmayan biçim birimleri altı çizili ola-

rak yazılmış; ses bilgisi farkları vurgulanmamıştır. 
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Çağatay Türkçesi Osmanlı Türkçesi

Ferīdūn’nı kim ba�żı “Cemşīd nebīre-
si” dėpdürler, ba�żı Ābīten oġlıġa kim 
Ṭahmūraẟ neslidin bolgay nisbet ḳı-
lıpdurlar; ol çaġda Ḍaḥḥāk vehmi-
din ḳoycılar arasıda yaşurun bolur 
ėrdi.224

Ferīdūn ki ba�żılar Cemşīd nebīre-
sidür dėrler, ba�żılar Ābīten oġlıdur 
dėrler ki, anı Ṭahmūraẟ neslindendür 
dėrler; ol zamānda Ḍaḥḥāk vehmin-
den çobanlar arasında gizlenmiş-
idi.225

Ve Ḳalgan �Amāliḳa kim �Ādīler 
ėrdiler def� ḳıldı.226

Ve �Amāliḳa’dan ḳalan �Ādīleri def� 
eyledi.227

Çün Ḳubād anıñ milletini ḳabūl ḳıldı; 
ėl māl u �ayālları nā-maḥfūẓ boluridi, 
�āciz bolup, ittifāḳ ḳılup, Ḳubād’nı 
tutup bend ḳıldılar ve Cāmāsb’nı kim 
anın͡g inisi ėrdi, pādişāh ḳıl-
dılar. Mazdek ḳaçıp Āẕerbāy-
cān’ga bardı ve Ḳubād’nı anıñ 
sin͡gilisi ḥīle bile ḳaçurdı ve ol Tür-
kistān’ga barıp. Ba�żı Heyāṭale dėp-
dürler. Her taḳdīr bile kömek alıp 
mülk üstige yürümek boldılar.228

Ve çün Ḳubād anuñ milletini ḳabūl 
ėtdi; ḫalḳuñ māl u �ayālı nā-maḥfūẓ 
olduġı cihetden ḫalḳ �āciz olup, it-
tifāḳ ėdüp, Ḳubād’ı ṭutup bend ḳılup, 
Cāmāsb kim anuñ kücük ḳarındaşı 
idi, anı pādişāh ḳıldılar. Ve Mazdek 
ḳaçup Āẕerbāycān’a varup ve Ḳubād’ı 
daḫı ḳız ḳarındaşı ḳaçurup ol daḫı 
Türkistān’a vardı. Ve ba�żılar Heyāṭa-
le’ye vardı dėdiler. Bārī beher taḳdīr 
�asker alup mülk üstine yürimek ḳaṣd 
eyledi.229

Dėpdürler kim; birev yana birevdin 
bir bāġ satun aldı ve ol bāġda girāmī 
defīne taptı. Bāġnıñ burungı igesige 
ayttı kim: “Kėlip bāġıñdaġı tapılgan 
medfūnı alġıl ki min sėndin bāġ sa-
tun alıpmın, yoḳ ki özge nėme.” 
Ol ayttı kim: “Mėn sėn͡ge bāġı her 
nė bile ki an͡ga dāḫildür satıpmın.” 
Ba�żı dėdiler ki: “Bu ḫazīne beytü’l-
māl dāḫilidür, pādişāhḳa ta�alluḳ 
tutar.”230 

Dėrler ki; bir kişi bir kişiden bir bāġ 
ṣatun aldı ve ol bāġda bir �aẓīm defīne 
buldı. Bāġuñ evvelki ṣāḥibine dėdi 
ki, ḳażıyye şöyle oldı: “Gel bāġuñda-
ki medfūnuñı al kim ben senden bāġ 
ṣatun aldum, bāġdan ġayrı nesne bile 
almadum.” Ol daḫı dėdi kim: “Ben 
saña bāġı yėriyle yurdıyla ṣatdum ve 
her nesne kim bāġda dāḫildür, bile 
vėrdüm.” Ve ba�żılar dėdiler kim: “Bu 
ḫazīneyi beytü’l-māle dāḫildür, pādişā-
ha müte�allıḳdur.”231 

224 Fç729b/3-4

225 K4b/11-12

226 Fç729b/9

227 K5a/2

228 Fç738b/25-28

229 B52b/11-53a/3

230 F739a/12-17

231 V29a/20-29b/4
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Sikender bolurda cihāndın nihān 
Mülūk-i Ṭavāyif ’ḳa bėrdi cihān
Alar hem bėrip taḫt u tācıġa zīb 
Cihāndın yėdiler nėçe gün firīb
Teġāfüllerin çünki fehm ėtdiler 
Telāfī ḳılurdın burun kėtdiler
Cihān mülkin Eşkānī aldı tamām 
Alarga bular boldı ḳāyim-maḳām 
Ḳayu biriniñ olgaç �ayān nevbeti 
Saġındı ki cāvīd ėrür mülketi
Nėçe gün dimāġıġa ṣaldı ġurūr 
Çü vaḳt oldı kėtmeklik ėrdi żarūr
Cihāndın kėtüp kām ala almadı 
Kişige cihān cāvidān ḳalmadı232

Sikender oluban cihāndan nihān 
Ṭavāyif Mülūki’ne degdi cihān
Hem anlar vėrüp taḫt u tācına zīb 
Cihāndan yėdiler niçe gün firīb
Teġāfüllerin çünki fehm ėtdiler 
Telāfīsin ėtmezden öñ gitdiler 
Cihān mülkin Eşkānī aldı tamām 
Olup bunlar anlara ḳāyim-maḳām 
Olup her birinüñ �ayān nevbeti 
Ḳamu ṣandı cāvīd olur devleti
Niçe gün dimāġına ṣaldı ġurūr 
Çü vaḳt oldı gitmeklik oldı żarūr
Cihāndan gidüp kāmını almadı 
Kişiye cihān cāvidān ḳalmadı233

Eserin sonunda Nevâyî’nin Hüseyin Baykara için yazdığı bir şiir bulun-

maktadır. Bu şiir Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem’in Çağatayca orijinalinde 50 be-

yit, elimizdeki tercüme nüshaların hepsinde 46 beyittir. Tercümenin müel-

lif nüshası elimizde olmadığı için söz konusu dört beytin tercüme sırasında 

mı yoksa istinsah sırasında mı çıkarıldığını bilemiyoruz. Ancak bu yayını 

hazırlarken incelediğimiz sekiz nüshanın altısı eksiksiz görünmekte oldu-

ğundan beyitlerin tercüme sırasında atlanmış olabileceği kanaatindeyiz.

Tercümede eksik olan beyitler şunlardır: 

12. beyit Munı şāhlıḳ dėse ėrmes yıraḳ 
Ki ġafletdin āgāhlıġ yaḫşıraḳ234

20. beyit Ki anı givürgen zamān ḳaşın͡ga 
Barısın niẟār eyledim başın͡ga235

32. beyit Velādet künidin tutup tā bu dem
Barın şerḥ ile eylegeymin raḳam236

35. beyit Dėben barçanın͡g mülk ü devrānını 
Mu�ayyen ḳılıp devri pāyānını237

232 Fç734a/21-26

233 K15b/5-11

234 Fç742a/13

235 Fç742a/17

236 Fç742a/23

237 Fç742a/24
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E. Eserin Nüshaları 

1. Nüshaların Şecerelendirilmesi ve Genel Özellikleri 

Mütercim hattı elde bulunmayan metnin iki koldan istinsah edildiği 

anlaşılmaktadır. Bu kollardan birini, Çağatayca orijinal metne daha sadık 

gibi görünen ve sebeb-i tercüme kısmında Fenâyî’nin -Anadolu Türkçesi 

kastedilerek- Türkçe’yi iyi bilmediği yönündeki ifadesinin yer aldığı Kahire 

ve Madrid nüshaları oluşturur. Diğer kol ise tüm nüshalar arasında bilinen 

en eski tarihlisi olan Bologna nüshasındaki metindir. 

Mevcut sekiz nüshadan yalnız ikisinde, Bologna ve Gaziantep nüsha-

larında istinsah kaydı bulunmaktadır. Bologna nüshasının ferağ kaydın-

da 989/1581, Gaziantep nüshasında ise 1008/1599 tarihi görülmektedir. 

Madrid nüshasında istinsah kaydı yoktur; ancak metnin son sayfası olan 

24b yüzünün sağ alt köşesinde silik bir mührün altında 1055/1645 tarihi 

okunmaktadır. Bunun dışında nüshalarda tarih, yer gibi bilgiler tespit edi-

lememiştir. 

Aşağıda ayrı ayrı tavsif ettiğimiz nüshaların sınıflandırılmasından, me-

tin özellikleri esas alınarak bazı hükümlere ulaşılabilmektedir. Eldeki veri-

lere göre Kahire ve Madrid nüshalarının metinleri büyük oranda aynıdır 

ve aynı kaynaktan çıkmış gibi görünmektedir. Kahire nüshası, Madrid 

nüshasına nispetle daha eksiksiz ve hatasızdır. Bu ikisi dışında kalanlar ise 

farklı bir koldan yayılmıştır. Bunlardan en eksiksiz ve hatasız olanı Fatih 

nüshasıdır. Gaziantep ise hatalı ve eksik kısımların en bol olduğu nüshadır. 

Bologna nüshasındaki bazı yazımlar ve hatalar da bu koldaki diğer nüsha-

lardan farklıdır. Dolayısıyla en erken tarihli olmalarına rağmen Bologna 

da, Gaziantep de Fatih grubunun kaynak nüshası değildir. Ayrıca nüshalar, 

yazı stilleri ve sayfa düzeni yönlerinden, mensup oldukları grupla uyum-

ludur. Kahire ve Madrid nüshaları nesih; Fatih, Viyana, Çankırı nüshaları 

ta‘lik; Gaziantep nüshası Arap neshi, Bologna nüshası yine nesih hat ile 

imla edilmiştir. Diğer tüm nüshalar her sayfada 19 satır, Bologna nüshası 

ise 15 satır olacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu bilgilere dayanarak nüsha-

ları şu şekilde şecerelendirmek mümkündür:
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Mütercim Nüshası

                                   ? 

Fatih (?)

Viyana Yazma (?)

Çankırı (?)

Gaziantep 

(1008/1599)

Bologna 

(989/1581)

Kahire (?) 

Madrid 

(1055/1645[?])

Nüshaların birbirleriyle ilişkilerine bakarak, biri mütercim nüshası ol-

mak üzere en az iki nüsahnın kayıp olduğunu tahmin ediyoruz. Kahire 

grubu ile diğer nüsha grubu arasındaki farklar bu kanaati uyandırmak-

tadır. Fenâyî’nin Anadolu Türkçesini bilmediğine dair ifade Kahire gru-

bunda yer alırken, diğer grupta yer almamaktadır. İkinci önemli fark da, 

Kahire grubunun dili ve imlasının diğer gruba oranla Çağatay Türkçesine 

daha yakın özellikler taşıyor olmasıdır. 

Metni kopya etmek üzere işe girişen ilk müstensihlerden birinin, 

Fenâyî’nin Türkçe bilmediğine dair ifadeyi metinden çıkarıp o kısmı değiş-

tirmekle kalmamış, metne imla ve dil açısından daha Anadolulu bir hava 

vermeye çalışmış olması muhtemeldir. İkinci bir ihtimal olarak Fenâyî’nin, 

yaptığı ilk tercümeyi bizzat elden geçirerek, Anadolu Türkçesi bilmediği 

kısmı çıkarıp, metindeki Çağatay imla ve dil unsurlarını azaltmaya çalış-

mış olduğu söz konusu edilebilir. Ancak elimizdeki nüshalardan hiçbiri bu 

müdahalenin yapıldığı nüsha gibi görünmemektedir. Nüshaların dağılı-

mına bakıldığında ise elden geçirilmiş versiyonun daha çok yayılmış oldu-

ğu, Kahire-Madrid nüshalarındaki metnin Anadolu ve İstanbul taraflarına 

ulaşmadığı görülür.

Sonuç olarak Bologna-Fatih grubundaki metin Fenâyî’nin metninin 

redakte edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır ve mevcut nüshalardan hiç biri 

Bologna-Fatih grubunun kaynağı olacak özelliklere sahip değildir. İki nüs-

ha grubunun diğer bazı şekil özellikleri de dikkate değerdir. Redaksiyonlu 

metnin kaynağı olan kayıp nüshada muhtemelen derkenarda yazılmış olan 

Cemşîd’in ölümü ile ilgili ifadelerin diğer nüshalardaki durumudur. Kahi-

re-Madrid nüshalarında yer almayan bu ifadeler, Fatih grubu nüshalarında 

derkenarda, Bologna nüshasında ve daha geç tarihli matbu Viyana nüs-
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hasında metnin içindedir. Büyük ihtimalle mütercim nüshasında da der-

kenarda bulunan “rūd-ḫāne ırmaḳ” ibaresi ise Bologna (ve matbu Viyana 

nüshası) hariç tüm nüshalarda yine derkenarda yer almaktadır. 

Nüshalarda tespit edilen bir başka özellik de müstensihin kaynak nüsha 

ile kendi metnini karşılaştırmak için kullandığını sandığımız, kırmızı mü-

rekkeple konmuş nokta veya virgül formunda metin içi durak işaretleridir. 

Ancak bunlar daire içinde bulunmadıklarından, mukabele kaydı238 olup 

olmadıklarını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Söz konusu işaret-

ler Fatih grubunda metnin başından sonuna kadar, Kahire-Madrid gru-

bunda ise sadece sebeb-i tercümenin bulunduğu ilk iki sayfada yer almıştır. 

Bologna nüshasında bu işaretler bulunmamaktadır.

Metin tenkidinde esas, müellifin yazdığına en yakın metni ortaya koy-

maktır.239 Bu bakımdan elimizdeki metin iki noktada zorluk çıkarmakta-

dır: Metne Fenâyî müdahale ettiyse, burada amacımız ilk tercümeyi mi 

yoksa müdahale edilmiş şekli mi ortaya çıkarmak olmalıdır? İkinci olarak 

da, eğer bu müdahale Fenâyî tarafından değil de, bir müstensih tarafından 

yapıldıysa redakte edilmiş metni dikkate almamak mı gerekir? Bu iki soru-

ya verilecek tek bir doğru cevap bulamadığımız için tenkitli metnin terti-

binde şöyle bir yol izledik: Kahire grubunda yer alan müdahaleye uğrama-

mış metni esas alıp, Bologna ve Fatih nüshalarındaki farkları dipnotlarda 

göstermeye karar verdik. Böylelikle müdahale edilmemiş metin, müstensih 

hataları düzeltilerek ortaya çıkmış olacak; elden geçirilmiş versiyon da dip-

notlardan takip edilebilecektir. Ayrıca bu yolla Kahire grubundaki istinsah 

hataları diğer gruptaki nüshalardan kontrol edilmiş olacaktır. 

Metnin sebeb-i tercüme bölümü olarak adlandırılabilecek mukaddime 

kısmı, nüsha grupları arasındaki farklar açısından önemli detaylar içer-

mektedir. Bu kısmı karşılaştırmalı olarak aşağıya alarak, diğer nüshada ol-

mayan kısımları altı çizili, dikkat çekmek istediğimiz farklılıkları ise kalın 

olarak gösterdik. 

238 Yazmaların özelliklerinin tespiti ile ilgili bk. Orhan Bilgin, “Yazma”, TDVİA, C. XLIII, s. 369-373.

239 Ahmet Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman Münasebeti İle)”, 

Türkiyat Mecmuası, 1942, C. VII-VIII, s. 255. 
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İlk cümlelerde tercüme fikrinin nasıl ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Bu-

radaki en dikkate değer ayrım, birinci grup nüshalarda tercümeye kitaptan 

birkaç sayfa okunmasının ardından karar verildiğinin belirtilmesidir: 

Kahire-Madrid Bologna-Fatih vd.

...bu faḳr ehlinüñ ḫāk-i pāyı ve 
fenā deştinüñ bādiye-peymāyı, 
ya�nī faḳīr ü ḥaḳīr Fenāyī, bir gün 
Ḥażret-i Mīr �Alī Şīr Nevāyī’nüñ 
Tevārīḫ-i Mülūk adlu risālesini bir 
ṣāḥib-devletüñ meclis-i şerīfine 
tuḥfe ve maḥfil-i münīfine hediy-
ye �arż eylemişdi. Çün ol �ālī-şānuñ 
iltifāt naẓarlarıyla müşerref olup 
birḳaç varaḳ müṭāla�a olunduḳda 
ṭab�-ı şerīflerine ġāyetde maṭbū� ve 
dil-peẕīr ve nihāyetde merġūb ve bī-
naẓīr gelüp fevḳa’l-ḥadd istiḥsān ve 
taḥsīn buyurdılar. 

...bu faḳr ehlinüñ ḫāk-i pāyı ve 
fenā deştinüñ bādiye-peymāyı, 
a�nī faḳīr-i ḥaḳīr Fenāyī, bir gün 
Ḥażret-i Mīr �Alī Şīr Nevāyī’nüñ 
Tevārīḫ-i Mülūk ismiyle müsemmā 
risālesini bir ṣāḥib-devletüñ meclis-i 
şerīfine tuḥfe ve maḥfil-i münīfine 
hediyye �arż eyledi. Çün ol �ālī-şā-
nuñ iltifāt naẓarlarıyla müşerref ol-
duḳda 
ṭab�-ı şerīflerine maṭbū� ve dil-peẕīr 
ve maḳbūl ve bī-naẓīr görünüp 
fevḳa’l-ḥadd taḥsīn ve iḥsān buyur-
dılar. 

Takip eden cümlelerde tercümenin amacı anlatılmaktadır. Burada en 

önemli fark dillerin adları ile ilgilidir. Osmanlı Türkçesi, birinci grup nüs-

halarda “Türkî”, diğer grupta “Rûmî” olarak adlandırılmıştır. İkinci grup-

ta Nevâyî’nin metninin dili, “Çağatay dili” şeklinde ifade edilmiştir. Bu 

kısımdaki diğer fark da tercüme faaliyetinin niteliğine dairdir. Bu metni 

tercüme etmek birinci grup için “Türk (Anadolu) tarzı imla ve söyleyişlerle 

yazma”, diğer grup için ise Farsça gibi bir yabancı dilden yapılan tercüme-

lere benzer şekilde “Rûmî libâs giydirme” işidir: 

Ve ol meclisde ḥāżır olan aṣḥābdan 
ba�żı istimā�ından ẕevḳ-nāk olup, 
ol ṣāḥib-devletden iltimās eyledi-
ler ki bunı bir kişi Türkī üslūbı 
üzre imlā ėdüp Türkī ta�bīr eyle-
ye; tā her kişi feḥvāsını fehm ėdüp 
müṭāla�asından mahẓūẓ ve beh-
re-mend ola.

Ol meclisde ḥāżır olan e’izze-i 
aṣḥābdan ve ecille-i aḥbābdan ba�żı 
iltimās eylediler ki bu risāleyi 
Çaġatay dilinden çıḳarup Rūmī 
libāsla zīnet vėrmek murād ėdin-
diler ki; tā her kişi feḥvāsını fehm 
ėdüp mefhūm-ı ḳıṣṣadan āgāh ve 
ḫaberdār ola.
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Tercümeye geçilmeden önceki son cümlelerde bu görevi Fenâyî’nin 

hangi duygularla üstlendiği belirtilmekte ve Kahire grubunda onun “he-

nüz Türkçe bilmediği”ni belirten ifadesi yer almaktadır: 

Ol ḥażret daḫı bunlaruñ iltimāsını ḳa-
būl ve maḳṣūdını ḥuṣūle mevṣūl ḳılup, 
ol ḫiẕmeti yine bu bendeye ḥavāle ey-
lediler. Faḳīr daḫı binā�en �alā işāre-
tihi’l-�āliye, bā-vücūd-ı biżā�at-i ḳalīl 
ve nüsḫa-yı �alīl, henūz Türkce bil-
mez-iken kendüyi Türkçe bilür zu�m 
ėdüp, ور ــ ر  ــ feḥvāsına istinād ve ا
ل ــ ــאس  ام ا ــ כــ ر  ــ -�ma�nāsına i ا
timād ėdüp bu küstāḫlıġa iḳdām ve bu 
bī-edebāne vaż�a iltizām eyledi. 
Fużalānuñ fażla-i iḥsānından mercū ve 
mütevaḳḳı�dur ki, 

bu ḥaḳīrüñ edebsizligini ma�ẕūr ve 
oranī bir �aybını dāmen-i �āṭıfetleriyle 
mestūr buyurup galaṭ vāḳı� olan yėrleri 
ıṣlāḥ eyleyeler.240 

Ol ḥażret daḫı bu �azīzlerüñ il-
timāsını ḳabūl ėdüp ve ol ḫid-
meti yine bu ḥaḳīre ḥavāle ėt-
dükleri ecilden 

bu ḫidmete iltizām ve bu küstāḫ-
lıġa cür’et ve iḳdām eyledi. 
Fużalānuñ fażla-i iḥsānından 
mes’ūl ve me’mūldür ki, 

ــאس  ام ا ــ כــ ر  ــ ور وا ــ ر  ــ   ا
ل

ma�nāsı üzre 
bu ḥaḳīrüñ küstāḫlıġını ma�ẕūr 
ve oranī bir �aybını zīr-i dā-
men-i ıṣlāḥda pūşīde vü mestūr 
buyuralar.”241 

Yukarıdaki tablolarda örneklendirilen ve aralarında derin ayrılıklar bu-

lunmayan bu iki kolun birbirleriyle ve Çağatayca orijinal metinle farklarını 

genel hatlarıyla burada belirtmek açıklayıcı olacaktır. 

Kahire-Madrid grubunda Çağatay dil ve imlasını çağrıştıran bazı özel-

likler mevcuttur. Örneğin; ḳıl-, ėt-, eyle- yardımcı fiillerinin Kahire ve Bo-

logna-Fatih metinlerindeki sayıları şu şekildedir:

ḳıl- ėt- eyle-

Kahire 296 275 162

Bologna-Fatih 265 294 189

240 K1b/7-2a/7

241 B5a/3-5b/3
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Başka bir örnek olarak Kahire nüshasında “e” sesinin 18 yerde ا harfi ile 

yazılması, bunlardan özge ve içre kelimelerinin son sesinin düzenli olarak 

 ile gösterilmesi verilebilir. Buna mukabil Bologna nüshasında 5, matbu ا

Viyana nüshasında 4 yerde bu yazım özelliği görülmektedir.

Metindeki kelimelerin sıralaması bakımından Kahire grubu, Çağatayca 

orijinal metne daha fazla uygunluk göstermektedir: 

ba�żı Fürs’den242 Fürs’den ba�żı243

�amel ḥikmetinde244 ḥikmet-i �ameliyyede245

ortancası Tūr ve kiçisi Īrec246 kiçisi Īrec ve ortancası Tūr247

Eklerin ve zamirlerin kullanılmasında da Bologna-Fatih grubu, gerek 

Çağatayca orijinal metinle gerekse Kahire grubu nüshalarındaki metinle 

farklılıklar arz etmektedir:

Hūşeng’i kim nebīresi idi248 Hūşeng249

ṣadāsın250 ṣadāsını251

Rüstem’e252 aña253

anı254 anı Rüstem;255 Rüstem anı256

mülkin257 mülkini258

242 K2a/13

243 F2a/17

244 K2b/9

245 B6b/2, F2b/19

246 K5a/6

247 B10b/7, F5b/14

248 K2b/5

249 B6a/12, F2b/14

250 K3b/14

251 B8a/9, F4a/13

252 K7a/12

253 B14b/6, F8a/19

254 K7b/3

255 B15a/8

256 F8b/13

257 K6a/15

258 B13a/1, F7a/14



56 GİRİŞ - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

Kelime tercihlerinde Kahire grubu Çağatayca metinle benzeşirken, Bo-

logna-Fatih grubundan ayrışmaktadır: 

her kimüñ kim259 her kişinüñ ki260

ėli261 ḫalḳı262

oġlanları263 oġulları264

teskīn vėrmezidi265 teskīn eylemezidi266

ḳurtardı267 ḫalāṣ eyledi268

çeri269 �asker270

açdı271 musaḫḫar eyledi272

göñülden dilediler273 dilden muḥabbet eylediler274

ṣayd275 tesḫīr276

Bologna ve Fatih nüshalarında hata gibi görünen iki fark şu şekildedir: 

iki ḳarn277 iki ḳırḳ278

yazmışlardur279 yazmamışlardur280

259 K3a/15

260 B7b/2, F3b/11

261 K3b/18

262 B8a/15, F4a/18

263 K4a/10

264 B9a/5, F4b/12

265 K4b/3

266 B9b/7, F5a/7

267 K7b/3

268 B15a/8, F8b/13

269 K8a/2

270 B16a/3, F9a/16

271 K9a/5

272 B18a/2, F10b/11

273 K9a/7

274 B18a/6, F10b/15

275 K9b/12

276 B19a/10, F11b/6

277 K12b/14

278 B26b/10, F16b/3

279 K15b/16

280 B32a/12, F20a/19
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Bologna-Fatih grubunda Çağatayca metne yapılan eklemeler Kahire 

grubundakilerden daha fazladır: 

def�281 ḳam� ve def�282

aġrısına283 aġrısınuñ def�ine284

yıḳdı285 yıḳdı ve yaḳdı286 

ṭutup on dėmişler287 ṭutupdur; ol vech üzerine on kişi olur288

Etrāk’le uruşurdı289 muttaṣıl Etrāk’le cenk ėderdi290 

muḫtelif-mizāc ve münḳalib- 
rāy291

muḫtelif-mizāc ve mütelevvin-ṭabī�at ve 
münḳalib-rāy292

kendümi hīç senüñ oġluñ 
añlamazam293

kendümi senüñ oġluñ olduġuma hīç 
iḥtimāl vėrmezin294 

Çağatayca orijinal metinde bulunup Kahire grubuna aktarıldığı hâlde 

Bologna-Fatih metinlerine aktarılmayan bazı kısımlar mevcuttur. Aşağıdaki 

örneklerde altı çizili kısımlar Bologna-Fatih grubunda yer almamaktadır: 

nesneleri ve renkleri ve ḳoḳuları;295 ve Yūsuf 
aleyhi’s-selām daḫı anuñ 
zamānında geldi;296 Ḥadīs Yemāme’de;297 ḳara geymek ve gök geymek;298 

Mūṣul cezīrelerinden299

281 K4a/11

282 B9a/7, F4b/14

283 K4b/2

284 B9b/6, F5a/6

285 K6a/9

286 B12b/6, F7a/6

287 K7a/4

288 B14a/10, F8a/10

289 K7a/7

290 B14a/15, F8a/12

291 K7a/19

292 B15a/3, F8b/9

293 K10a/15

294 B22a/11, F13b/5

295 K3b/5

296 K4a/18

297 K4a/7

298 K8a/11

299 K17b/11
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Kahire-Madrid ve Bologna-Fatih gruplarında yer alan ortak hatalar 

muhtemelen çeviri sırasında oluşmuş ve nüshadan nüshaya aktarılmıştır. 

Bütün nüshalarda görülen ortak imla hataları fazla değildir: Rāmcird300 şe-

hir adı tüm nüshalarda yanlış yazılmıştır. Çağatayca metindeki miknet,301 

tercüme nüshalarda minḥat302 ve ni
met303 şeklinde imla edilmiştir.

Bologna-Fatih grubunda yer alarak Çağatayca orijinallerine uygun olan 

ve Kahire-Madrid grubunda bulunmayan örnekler, tercümeyi ikinci kez 

gözden geçirenin Fenâyî olduğu ihtimalini düşündürmektedir. Ancak bu 

tip örnekler de fazla değildir: 

Hārūn’ı gönderdi304 Hārūn’ı Fir�avn’a gönderdi305

Zāl306 Zāl-ı zer307

Sürūdı308 Sürūd-ı309

şāhıydı310 pādişāhı idi311

n’ėtse gerek312 ne yėtse gerek313

Şeh olsa velī şāh-ı dervīş-ḫūy314 Şeh olsa velī olsa dervīş-ḫūy315

Sen olġıl cihān ehline şāh-veş316 Sen olġıl cihān ehline şāh u bes317

300 K3b/7

301 Fç734b/5

302 K16a/7

303 F20b/17

304 K5b/8

305 B11b/7, F6b/1

306 K6b/17

307 B13b/15, F7b/19

308 K7a/16

309 B14b/13, F8b/5

310 K7b/4

311 B15a/9, F8b/14

312 K13b/2

313 B28a/6, F17a/12

314 K35b/2

315 B68a/14, F47b/18

316 K36a/17

317 B70b/1, F48b/14
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2. Nüshaların Tavsifi

Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem adlı mensur eserin Osmanlı Türkçesine çeviri-

sinin Türkiye kütüphanelerinde 3, yurt dışındaki kütüphanelerde 4 olmak 

üzere toplam 7 yazma, ayrıca bir matbu nüshasını tespit ettik. Bu çalışmada 

eserin tenkitli metnini hazırlarken karşılaştırma yapmak için faydalandığı-

mız nüshalar aşağıda sıralanmıştır. Nüshaların tavsifini istinsah tarihine 

göre değil şecerelerine göre vermenin; buna göre evvela Kahire ve Madrid, 

ardından Bologna ile Fatih, akabinde Çankırı, Viyana ve Gaziantep nüsha-

larının sırayla ele alınmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Nüshalar 

bulundukları kütüphane veya şehir adının ilk harfi ile kodlanmıştır.

K (Kahire) Nüshası: Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye(Mısır Millî Kütüpha-

nesi), No: 752 (660).318

Her sayfada 19 satır içeren nüsha, siyah mürekkeple ve nesih hat ile 

istinsah edilmiştir. Nüshanın oldukça yıpranmış durumda olan cildi ve 

sayfaları tamir görmüştür. Sayfalarda yaygın su lekeleri ve okumayı engel-

lemeyecek kadar kurt yenikleri vardır. Nüshanın 10. varağı kopmuş, say-

falar bir varağın eksilmiş olduğu farkedilmeksizin kurşun kalemle ve Arap 

rakamlarıyla numaralandırılmıştır. Metin, 1b ile 36a varakları arasında yer 

almaktadır. 3a yüzünün son satırlarına kadar son derece düzenli bir şekilde 

harekelenmiş olan metin siyah; başlıklar, duraklar ve manzumelerin başın-

daki “Meẟnevī” ibareleri ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ferağ kaydı 

bulunmayan nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi tespit edilememiştir.

Nüshanın 1a yüzünde (zahriyesinde) yer alan ve okunabilen kayıtlar 

şunlardır: Sayfanın sol üst köşesinde siyah mürekkeple ve kalın bir yazıyla 

“Tārīḫ-i Mülūk-i ‘Acem” ibaresi ve hemen altında, içerisinde “Dārü’l-Kü-

tübi’l-Mıṣriyye (Mısır Millî Kütüphanesi)” ibaresi bulunan mor renkli kü-

tüphane mührü yer almaktadır. Sayfanın en üstünde siyah mürekkeple: “Mā 
huve ........319 muḳarrerun ‘indī, nemaḳahū el-‘abdu’l-faḳīr ileyhi Subḥānehū 
ve Te
ālā el-Ḥācc Süleymān bin ‘Abdirraḥmān ........ ‘afā ‘anhume’d-Deyyān, 

318 Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyeti’l-‘Osmâniyye, haz. Mehmed İhsân Abdülazîz -Nasrullâh Mübeşşir et-

Tırâzî, Kahire 1987, C. I, s. 190-191.

319 Bu kısımlar okunmaz hâlde olduğu için boş bırakıldı.
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bi-mennihī ve keremihī” yazılıdır. Her ne kadar yukarıdaki kayıtta yer alan 

“nemaḳahū el-‘abdu’l-faḳīr ileyhi Subḥānehū ve Te
ālā el-Ḥācc Suleymān bin 
‘Abdirraḥmān” ibaresi, adı geçen zatın müstensih olabileceğini ihtar edi-

yor ise de; buradaki özensiz ve karmaşık yazının nüshanın metin kısmında 

bulunan ve çok daha okunaklı bir nesihle kaleme alınmış olan ibarelerle 

şekil bakımından alakasız oluşu bu ihtimali ziyadesiyle zayıflatmakta, bu 

zatın zahriyedeki bazı kayıtları veya gerek derkenarlardaki gerekse nüsha-

nın sonundaki Arabî ibareleri yazan şahıs olduğunu düşündürmektedir. 

Söz konusu kaydın altında yine siyah mürekkeple “Hāẕā Kitāb-ı Tevārīḫ-i 
Mülūk-i ‘Acem”, devamında da “‘ale’l-iḫtiṣār minhu” ibareleri bulunmakta-

dır. Bu ibarenin sağ altına soluk bir yazı ile “Tārīḫ-i Türkī”, bunun altı-

na ise “660” rakamı yazılmıştır. Bu rakamla eserin kütüphanede eskiden 

kayıtlı olduğu numaraya işaret edilmiş olabilir. Mezkur rakamın alt tara-

fında “Mü’ellif-i īn kitāb Monlā Fenāyī raḥmetullāhi ‘aleyh” ibaresi yer 

almaktadır. Sayfanın ortalarında “Eger ‘ilmüñ taḥṣīl[i] olsa āsān / Cihānda 

kalmaz idi nādān” ibarelerinden oluşan bir beyit denemesi okunmaktadır. 

Oldukça lekeli vaziyette bulunan bu zahriye sayfasının etrafı şeffaf bantla 

tamir edilmiştir. 

Nüshanın 1b, 3a, 3b, 5a ve 25a yüzlerinde koyu siyah mürekkep ve 

ta‘lik hat ile kaleme alınmış Arapça derkenar notları bulunmaktadır. 36b 

yüzünde başlayan ve 37a yüzünde devam eden toplam 38 satırlık Arabî kı-

sım da aynı yazı stili ile kaleme alınmıştır ve bu kısım peygamberlerin şece-

releri hakkında bilgi vermektedir. Nüshanın son sayfası olan 37b yüzünde 

yer alan ibareler biraz daha karmaşık ve eserle ilgisizdir. Zahriyede bulunan 

mor renkli kütüphane mührü 37b’de de yer almakta, ayrıca aşağıda bir ilaç 

terkibinin eczaları okunabilmektedir.

Bunların haricinde müstensih, yazarken atladığı kelime ve cümle parça-

larını 2a, 8a ve 8b varaklarında derkenara eklemiş, bazı hataları da üstünü 

çizerek veya م ve خ harfleri ile yer değiştirmeye işaret ederek düzeltmiştir. 

6b’de derkenarda bulunan “rūd-ḫāne ırmaḳ” ibaresi de aynı müstensih ta-

rafından eklenmiştir. Bu ibare muhtemelen mütercim nüshasında bulun-

maktadır; zira diğer nüshalarda da görülmektedir.
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M (Madrid) Nüshası: Biblioteca Nacional de España (İspanya Millî 

Kütüphanesi), No: MSS/12140, “Ali Şir Nevai - Tevarih-i Müluk.” 

Her sayfada 19 satır içeren nüsha, siyah mürekkeple ve nesih hat ile 

istinsah edilmiştir. Dijital kopyadan görülebildiği kadarıyla metin; âharlı, 

kirli bej-sarı renkli, yer yer koyulaşan lekeli kâğıda yazılmıştır. Metin siyah 

mürekkeple; her bölümün başlığı olan hükümdar adları ve manzumelerin 

başındaki “Meẟnevī” ibareleri; ilk varaklarda mensur metnin içinde, me-

tin boyunca beyitler arasında bulunan duraklar kırmızı mürekkeple imla 

edilmiştir. Cildin 1a, 11a, 35b yüzlerinde İspanya Millî Kütüphanesinin 

(Biblioteca Nacional) mührü, metnin nihayete erdiği 24b’de de okunaksız, 

Arap harfli bir başka mühür bulunmaktadır. Ferağ kaydı bulunmayan nüs-

hada müstensihe dair bir ize rastlanmamıştır. Bununla birlikte metnin son 

sayfası olan 24b (metnin akışına ve sayfaların tanzimine göre 35b olmalı) 

yüzünün sağ alt köşesindeki mührün altında yazılmış bulunan 1055/1645 

rakamının istinsah tarihi olması muhtemeldir. Metin 1b-35b varakları ara-

sındadır; ancak varaklar yanlış ciltlendiği için sayfa numaraları metne göre 

sıralı değildir. Hatalı ciltlenmiş varaklar esas alınarak kitap bölümlere ayrıl-

dığında, metnin akışına göre sayfaların doğru sıralaması aşağıdaki cetvelde 

gösterilmiştir:

I VI II IV III V

Sayfalar 1b-19b 20a-24b 25a-26b 27a-32b 33a-33b 34a-35b

Metin akışı 1b-19b 31a-35b 20a-21b 23a-28b 22a-22b 29a-30b

Nüshanın zahriye sayfasında en yukarıda Arabî harflerle “Tercüme-i 

Tārīḫ-i Mīr ‘Alī Şīr Nevāyī”, “Neṣāyiḥ-i Ḫayriyye” ve “Naṣīḥat-nāme-i 

Gülşenī” ibareleri, daha aşağıda el yazısıyla Fransızca “Mir Alishir Histoire 

Des Anciens Rois De Perse” başlığı mevcuttur.

Kahire ve Madrid nüshalarının mütercim hattı olamayacağı, metin-

lerdeki hatalardan anlaşılmaktadır. Eksikleri değerlendirildiğinde Madrid 

nüshasının Kahire nüshasından istinsah edilmiş olduğu muhtemel görün-

mektedir. Metnin iki nüshada çok yüksek oranda örtüşmesi, ayrıca yazı 

tipinin, harf karakterlerinin ve sayfaların benzerliği, bu iki nüshanın aynı 
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müstensih tarafından hazırlanmış iki kopya olabileceği ihtimalini de akla 

getirmektedir. Kahire nüshasında atlanmış kısımlar satır aralarında ve sayfa 

kenarlarında düzeltilmişken, bunlar Madrid nüshasında metnin içindedir. 

Eski Anadolu Türkçesi imla geleneğini hatırlatacak şekilde Kahire nüsha-

sında birkaç örnekte yönelme ve yükleme hâli isim çekim ekleri hareke 

ile gösterilmiş, bu kelimeler Madrid nüshasında hareke ile gösterilecekmiş 

de unutulmuş gibi eksiz olarak yazılmıştır. İki nüsha arasında kelime veya 

ekler bakımından hata bulunmayan farkların sayısı azdır. Bunlardan başka 

söz konusu iki nüshada, diğer nüshalarda bulunmayan ortak eksikler ve 

hatalar da vardır.

B (Bologna) Nüshası: La Biblioteca Universitaria di Bologna (Bologna 

Üniversitesi Kütüphanesi), Marsigli Koleksiyonu, No: MS 3370.

Eserin bilinen en eski tarihli nüshasıdır. Nüshanın 70b ve 71a yüzlerin-

de bulunan ferağ kaydında istinsah tarihi 5 Cemâziyelevvel 989 (7 Haziran 

1581), müstensih adı ise “Ṣadrüddīn bin Ḳāḍī Şükrullāh-ı Dezfūlī” şeklin-

de verilmiştir. Her sayfası 15 satırdan oluşan metin, boyutları 200x130-

130x75 mm olan cildin 4b-71a varakları arasında yer almaktadır. Âhar-

lı kâğıt üzerine siyah mürekkeple yazılan metinde başlıklar, duraklar ve 

“Meẟnevī” ibareleri için kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Metnin derke-

narlarında yer yer tashihler bulunmaktadır. Metin, okunaklı bir nesihle 

yazılmıştır ve düzensiz olarak harekelidir. Nüshada birkaç cümle atlanmış, 

birkaç beyitte de mısraların yeri değiştirilmiştir. Yazmanın 1b-3a varakları 

arasında Ali Şîr Nevâyî’nin Dîvân’ı için Molla Câmî (ö. 898/1492) tara-

fından yazılmış, başlığı altında Farsça bir dibace bulunmaktadır. 71b ile 

76a arasındaki boş varaklardan sonra, 76b ile 154a varakları arasında Şâh u 
Gedâ mesnevisinin aynı müstensih tarafından yine 989/1581 yılında istin-

sah edilmiş metni yer almaktadır. Luigi Ferdinando Marsigli (ö. 1730), bu 

yazmayı 1684-1686 yılları arasında bulunduğu İstanbul, Buda veya Belg-

rad’da elde etmiş ve bu eseri de içeren koleksiyonunu 1712 yılında Bologna 

Üniversitesi Kütüphanesi’ne hediye etmiştir. Yazma, o tarihten beri aynı 

kütüphanede muhafaza edilmektedir.320 

320 Victor Rosen, Remarques sur les Manuscrits Orientaux de la Collection Marsigli à Bologne Suivies de la 
Liste Complète des Manuscrits Arabes de la Même Collection, Roma 1885, s. 17; Orazgozel Machaeva, 
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F (Fatih) Nüshası: Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, No: 

4267. 

Nüshanın her sayfası 19 satırdan oluşmaktadır ve nüshayı içinde bulun-

duran cildin ebadı 210x135-145x73 mm’dir. Âharlı kâğıt üzerine yazılan 

metin, 1b-48b varakları arasında yer almaktadır. Rutubet lekeleri metnin 

okunmasına engel teşkil etmeyecek şekilde ve ilk varakların kenar boşluk-

larında yaygındır. Varak numaraları hem Arap rakamlarıyla hem de bugün 

kullandığımız rakamlarla yazılmıştır. Ta‘lik hat ile ve metin kısmında siyah; 

başlıklarda, “Meẟnevī” ibarelerinde ve cümle parçacıkları arasındaki durak 

işaretlerinde kırmızı mürekkep kullanılarak istinsah edilmiş olan nüshada 

sadece yabancı isimlerde ve birkaç alıntı kelimede hareke bulunmaktadır. 

Metin, kırmızı mürekkeple yazılmış olan “Tārīḫ-i Mülūk-i Nevāyī Tercü-

me-i Faḳīr Fenāyī” başlığı ile başlamaktadır. Eserin yazı karakteri ve imlası 

ile ilgili bütün bu fiziksel özellikler, her ikisi aynı müstensihe ait gibi gö-

rünen Çankırı ve Viyana yazma nüshalarında da gözlemlenebilmektedir. 

Fatih nüshasındaki metin, grubunun en eksiksiz ve hatasız olanıdır. 

Nüshada istinsah tarihi ve müstensihin kimliği belirtilmemiştir. Nüsha-

nın zahriyesinde Sultan I. Mahmud’un vakıf mührü321 ve vakıf kaydı, ayrı-

ca içerisinde sadece “Muṣtafā” ismi okunabilen silik vaziyette oval bir mü-

hür bulunmakta; sayfanın üst kısmında da Arabî harflerle sağdan sola doğ-

ru sırasıyla “Tercüme-i Tevārīḫ-i Mülūk” ve “Tārīḫ-i Nevāyī” ibareleri ile 

hat türünü, satır ve sayfa adedini rakamsal olarak ifade eden “ta‘līḳ 19” ve

“�aded-i evrāḳ ḳırḳ sekiz (48)” kayıtları yer almaktadır. 

Ç (Çankırı) Nüshası: Millî Kütüphane (Ankara) - Çankırı İl Halk Kü-

tüphanesi, No: 18 Hk 101/2.

Her sayfada 19 satır içeren nüsha ta‘lik hat ile istinsah edilmiştir. Me-

tin siyah; başlıklar, “Meẟnevī” ibareleri ve durak işaretleri kırmızı mürek-

keple yazılmıştır. Metin, cildin 78b-118b varakları arasında yer almaktadır. 

“La Melodia dei Tempi Passati: Quattro Discorsi di ‘Alīšīr Navā’ī”, Oriente Moderno, 15 (76), Nr. 2, 

Roma 1996, s. 459; Maurizio S. Pistoso, “I Manoscritti Musulmani della Biblioteca Universitaria 

di Bologna”, Poetica Medievale Tra Oriente e Occidente, ed. Paolo Bagni - Maurizio S. Pistoso, Roma 

2003, s. 308.

321 Günay Kut - Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara 1984, s. 31-32.
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Bu nüshadaki metin de kırmızı mürekkeple yazılmış olan “Tārīḫ-i Mülūk-i 

Nevāyī Tercüme-i Faḳīr Fenāyī” başlığını taşımaktadır. Metinde sadece ya-

bancı özel isimler harekelenmiştir. Eserin sonunda bulunan mesnevinin son 

18 beyti bu nüshada eksiktir. Nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi tespit 

edilememiştir. Yazmanın 78a yüzüne denk gelen ve Fenâyî’nin tercümesinin 

zahriyesi de diyebileceğimiz sayfada iki adet temellük kaydından başka, sol 

üst köşede “Tercüme-i Tārīḫ-i Mülūk-i Nevāyī” ibaresi okunmaktadır.

V (Viyana) Matbu Nüshası: Österreichische Nationalbibliothek 

(Avusturya Millî Kütüphanesi), Sammlung von Handschriften und 

alten Drucken (ALT), No: 29974-C; Bayerische Staatsbibliothek 

(Bavyera Devlet Kütüphanesi), No: 4 A. or. 3330. 

Eserin bu matbu nüshası 1197/1783’te Viyana’da Târîh-i Fenâyî adı ile 

basılmıştır.322 Nüsha Avusturya Millî Kütüphanesi ve Bavyera Devlet Kü-

tüphanesi internet sitesinde tam metin olarak çevrimiçi erişime açıktır.323 

Bu çalışmamızda, adı geçen dijital kaynaktan faydalandık. Nüsha 38 va-

raktan oluşmakta ve her sayfa 22 satır içermektedir. Metin, her hükümdar 

bir paragraf oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Arapça kelimelerdeki ikiz 

ünsüzü gösteren şedde dışında hareke kullanılmamıştır. 

Bu basıma kaynaklık eden yazma nüsha yine aynı kütüphanede bulun-

maktadır: 

Vy (Viyana) Yazma Nüshası: Österreichische Nationalbibliothek 

(Avusturya Millî Kütüphanesi), Sammlung von Handschriften und alten 

Drucken (HAN), No: Cod. Mxt. 402.324 

Fiziksel özellikler açısından Fatih ve Çankırı nüshaları ile benzerlik 

taşıyan yazma nüsha, ta‘lik hatla yazılmış ve her sayfada 19 satır içere-

cek şekilde düzenlenmiştir. Metin, 49 varaktan oluşan nüshanın 2b-45a 

varakları arasında yer almaktadır. 47a ve 47b yüzlerinde “Tevārīḫ-i Āl-i 

‘Oẟmān” başlığı altında Osmanlı padişahlarının cülus yılları yazılmış, 

322 Z. Velidi Togan’ın “Ali Şîr” (İA, C. I, s. 353) ve Günay Kut’un, “Ali Şîr Nevâî” (TDVİA, C. II, s. 453) 

maddelerinde bu kitabın basım tarihi 1872 olarak verilmiştir. 

323 https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10219865.html 

324 Gustav Flügel, Die Arabische, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hof-
bibliothek zu Wien, Wien 1865, Vol. II, s. 193-194.
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“Salṭanat-ı ‘Oẟmān 641” ifadesinden başlanarak en son “Salṭanat-ı 

İbrāhīm 1049” yazılmıştır. Bu 1049/1640 tarihi, ferağ kaydı bulunma-

yan nüshanın yaklaşık istinsah tarihi ile ilgili bir ipucu addedilebilir. 

Yazmanın 1b-2a varaklarında yine Osmanlı tarihi ile ilgili ibareler, bazı 

şehirlerin fetih ve bazı sultanların vefat tarihleri gibi kayıtlar bulunmak-

tadır. Matbu nüshadaki metin ile yazma nüshadaki metin arasında sade-

ce birkaç kelime farkı vardır.

G (Gaziantep) Nüshası: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi - 

Gaziantep İl Halk Kütüphanesi, No: 3489 (Eski kayıt no: 27 Hk 343).

Nüshadaki ferağ kaydında istinsah tarihi 29 Rebîulâhir 1008 (18 Ka-

sım 1599), müstensih adı ise “İbrāhīm bin Bālī el-Ḫaṭīb Cāmi’-i Ķal‘a-i 

Ḥulumcı(?)” olarak verilmiştir. Metin, 1b-33a varakları arasında yer al-

makta olup her sayfa 19 satırdan oluşmaktadır. Âharlı kâğıda yazılan metin 

siyah, durak işaretleri ve “Meẟnevī” ibareleri kırmızı mürekkeple imla edil-

miştir. Diğer yazma nüshaların aksine, bir iki başlık dışında bu nüshada 

başlıkları oluşturan hükümdar adlarının kırmızı değil siyah mürekkeple ve 

metnin bir parçası imiş gibi imla edilmiş oluşu dikkat çekicidir. Oldukça 

tertipli bir şekilde istif edilen metin Arap neshiyle yazılmıştır. Nüshanın 

1b yüzünde müzehhep serlevha bulunmaktadır; 1b ve 2a yüzlerindeki cet-

veller de tezhiplidir. Diğer sayfalarda ise metnin cetvelleri kırmızı çift çizgi 

şeklindedir. Mesneviler metinden ve her bölüm birbirinden yine kırmızı 

çift çizgi ile ayrılmıştır. Cilt üst orta kısmından rutubet aldığı için lekelen-

miş, kararmış ve kısmen erimiştir. Varak numaraları siyah mürekkeple ve 

Arap rakamlarıyla yazılmıştır. 16a yüzünün numaralandırılmasından sonra 

bir varak atlanmış, bu şekilde numaralandırmada kayma husule gelmiştir. 

Arapça ikiz konsonantı gösteren şedde dışında metin neredeyse tamamen 

harekesizdir.

Nüshanın “Tevārīḫ-i Mülūk-i Nevāyī Tercüme-i Faḳīr Fenāyī” şeklin-

deki başlığı, müzehhep serlevhanın ortasına yazılmıştır. Beş adet sayfanın 

derkenarlarında metnin içinde yer almayan bazı bilgiler ve bu arada o say-

falarda anlatılan hükümdarların saltanat müddetleri kısa notlar hâlinde yer 

almaktadır. Bunlar 2a’da Keyûmers, 2b’de Hûşeng, 3a’da Tahmûras, 4b’de 
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Ferîdûn ve 5a’da Minûçihr ile ilgili notlardır. En fazla hatalı yazım, eksik 

kelime ve cümle parçasının bulunduğu bu nüsha hatalar bakımından Bo-

logna nüshasından da farklıdır. Gaziantep nüshası, Fatih-Çankırı-Viyana 

nüshaları ile ortak kaynaktan istinsah edilmiş görünmektedir. Ancak bu 

grubun bilinen en eski tarihli nüshası olmakla birlikte diğerlerinin kaynağı 

olmadığı söylenebilir.  

3. Nüshalardaki Bazı İmla Özellikleri

Eserin biri matbu olmak üzere toplam 8 nüshası mevcuttur. Yazma nüs-

haların hepsi son derece okunaklı yazılmıştır ve iki tanesi hariç eksiksiz-

dir. Döneme özgü imla özellikleri bu nüshalardan takip edilebilmektedir. 

Kahire nüshasının ilk dört sayfası dışında nüshalarda hareke yok denecek 

kadar az kullanılmıştır. Bologna nüshası diğer nüshalardan daha fazla, an-

cak çoğu kez harfle imla edilen ünlüyü gösterecek şekilde harekelenmiştir. 

Özellikle biçim birimlik ünlülerin gösterimi hususunda en tutarlı imlanın 

Fatih nüshasında bulunduğu tespit edilmiştir. 

a. Ünlülerin Yazımı

1. Türkçe kelimelerde “a” ön seste matbu Viyana nüshasında düzenli 

olarak medli elifle (آ) gösterilmektedir, yazma nüshalarda bu yazım şekli 

düzensizdir.

2. “e” ünlüsü Kahire ve Madrid nüshalarında daha sık, Bologna ve 

Viyana nüshalarında birkaç yerde  ا  harfi ile gösterilmiştir. Son seste 

ve iç seste bazen “e” ünlüsünün Uygur imlasının bir izi olarak veya 

Çağatayca orijinal metnin etkisiyle ا harfi ile yazımı, Kahire ve Madrid 

nüshalarında diğer nüshalara oranla biraz daha fazladır:

özge:325 اوزכא

ögey:326 اوכאى

kesmemiş:327 א כ

325 K18b/16, B37b/12, V20b/15

326 K7b/10, B15b/3, V8a/13

327 V20b/5
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3. Kapalı e sesi içeren kelimelerdeki ilk ünlü kimi zaman ى harfi ile 

gösterilmiş, kimi zaman da gösterilmemiştir. İlk hece ünlüsü en az bir kez 

 harfi ile gösterilen ve Türkiye Türkçesi ağızlarında da kapalı e ile telaffuz ى

edilen kelimeleri tenkitli metinde “ė” harfiyle kaydettik.

4. Nüshalarda işlevi olduğu hâlde yazılmayan bazı “e” sesleri bulun-

maktadır; ancak bunlar “y” sesinin yanında veya orta hecede daralmış 

olduğu için yazılmamış da olabilir. İmla bu konuda bir ipucu verme-

mektedir. Bu kelimeler, tarafımızdan standart Türkiye Türkçesindeki gi-

bi okunmuştur: 

vėrmeyüp328  ب  و

öldüreyin329  ور  او

ėdemeyüp330 ب ب ; ا ه  ا

5. Nüshalarda Türkçe kelimelerdeki ünlülerin yazımı kuralsızdır. Aynı 

kelimenin metnin değişik yerlerindeki yazımlarında farklı ünlüler göste-

rilmektedir. (görün-/görin-, bulın-/bulun-, yuḳaru/yuḳarı, ilerü/ileri, ḳuyu/
ḳuyı, köprü/köpri vb.) kelimelerdeki ikili yazımlardan hareketle, ünlünün 

yazılmadığı yerleri tenkitli metinde uyumlu sayarak okuduk.

6. yigirmi / yigirm kelimesinin yazımında nüshalarda farklar vardır. Me-

tinde 13 kez geçen bu kelime Kahire nüshasında 8 kez yigirm, 5 kez de 

yigirmi şeklinde yazılmıştır. 

7. Alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler kaynak dilin imlasına uygun ola-

rak gösterilmiştir. Ancak Bologna nüshasında hīç, ḫıred-pişe, pīr ve pīşkeş 
kelimelerinde ى harfinin yazılmadığı örnekler de vardır: 

b. Ünsüzlerin Yazımı

1. “c” ve “ç” ünsüzlerinin yazımı nüshalar arasında karışıktır. Kelime-

lerin farklı yazımının -Türkce331 /Türkçe332 örneğinde olduğu gibi- bazen 

328 K17b/7

329 K32b/13

330 B18a/11; V9b/11

331 K2a/2

332 K2a/2
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dikkatsizlikten kaynaklandığı görülse de, tenkitli metinde imlaya sadık 

kalınarak kelimeler metinde yazıldığı şekilleriyle gösterilmiştir. Örneğin 

geç- fiili metinde ünlüsü gösterilmeden geç- ve gec-, ünlüsü gösterilerek gėç- 
ve gėc- şeklinde yazılmıştır: gėçüp,333 gėcen,334 gėçüp,335 gėcüp.336 Bir başka 

örnek de nice / niçe kelimesidir. “Nasıl; ne kadar; çok; -larca” anlam ve 

işlevleri iki yazım için de geçerlidir. Metinde bu kelime 6 kez nice, 31 kez 
niçe şeklinde yazılmıştır. Kiçi/kici kelimesinde de ikili yazım söz konusu-

dur. Metinde 4 kez geçen bu kelime, bir kez kici 

337 şeklinde ج harfi ile 

yazılmıştır. 

Aslen “ç” sesini içeren fakat nüshalarda ج harfi ile imla edilmiş kelime-

ler şunlardır: ac,338 aġac,339 gėc,340 güc.341 Bunlardan başka Bologna nüsha-

sında saç, Fatih nüshasında üç ve küçük kelimeleri ج harfiyle yazılmıştır: 

sac,342 üc,343 kücük344

2. Eski Türkçe ön ses “k”, Eski Anadolu Türkçesi ve devamında sıklıkla 

“g” şeklindedir.345 Anadolu ağızlarında “g” ön sesli kelimeler, Meninski/

Ciadyrgy sözlüğünde çift şekille kaydedilen gendü/kendü ve kiçi/giçi346 hariç 

olmak üzere “k” harfi ile yazılmıştır: keçi, kişi, küçük vb. Bu kelimelerden 

gel-, gerek, göñül, göz, güç vb. tenktili metinde Türkiye Türkçesine uygun 

olarak “g” ile; keçi, kendü, kes-, kiçi, kim, kişi, küçük gibi kelimeler ise “k” 

ile okunmuştur.

 harfinin birden fazla ünsüzü göstermesi, bir yerde bir kelimenin  ك 

teklik ikinci şahıs mı yoksa çokluk birinci şahıs mı olduğuna karar vermeyi 

güçleştirmektedir: 

333 K6a/9, 9b/16 vb.

334 K26a/8

335 K15a/2, 16b/3

336 K23b/2, 24a/3

337 K27a/13

338 K23b/13, B46b/9

339 K2b/14, 4b/14, B8a/2

340 K13b/18, B28b/12

341 K9a/6, B18a/4

342 B16a/15

343 F11a/10

344 F36a/9

345 Caferoğlu, “Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri”, TDAY Belleten, C. XI, s. 13.

346 Ciadyrgy, age., s. 274, 462, 470, 478, 482, 487; Ahmet Caferoğlu, “Anadolu Ağızları Konson Değiş-

meleri”, TDAY Belleten, Ankara 1963, C. XI, s. 13.
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Eger anı aradan götürsek / götürseñ ḫāṭır cem
 olurdı.347 

3. Nüshalarda “b” ve “p” ünsüzleri de yer yer karışmakta, “p” ünsüzü 

bazen ب harfi ile gösterilmektedir. yap- fiili Bologna ve Fatih nüshalarında 

birkaç yerde yab- şeklinde yazılmıştır. Ancak bu yazım, bir ses değişikliğini 

aksettirmekten çok, Arap alfabesinde bulunmayan پ harfinin kullanımında 

yapılan dikkatsizlikle348 veya Uygur imlasının geç bir etkisi olarak349 

açıklanabilir.

4.  “ñ” ünsüzü metinde ك harfi ile gösterilmiştir. Metinde iki yerde geçen 

“Tañrı” kelimesi Kahire ve Bologna nüshalarında ikişer, diğer nüshalarda 

birer kez  כ   harfleri ile yazılmıştır: 351ى ى350 , כ     

5. Aslî imlasında hemze içeren kelimelerin bir kısmı nüshalarda 

hemzesiz yazılmıştır. Kahire ve Fatih grubu nüshalarında neredeyse hiç 

yazılmamış olan hemzeler matbu Viyana nüshasında çoğu kez yazılmış, 

özel isimlerde ise ihmal edilmiştir:

fażāyil352 א fażā’il353 א

ġāyib354 א ġā’ib355 א

ḫazāyin356 ا ḫazā’in357 ا

6. “hizmet” kelimesi Kahire, Madrid ve Viyana nüshalarında harfi ile, 

diğer nüshalarda ise د harfi ile yazılmıştır.

7. Kahire nüshasının ilk dört sayfası dışında tüm nüshalarda hareke kul-

lanımı asgari seviyededir. Arapça kelimelerde iç seste bulunan ikiz ünsüzü 

göstermek üzere nüshalarda oldukça düzenli biçimde şedde kullanılmıştır. 

347 K30b/16

348 Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnâmesine göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri, TDK, Ankara 1995, s. 97.

349 Mecdut Mansuroğlu, “Eski Osmanlıca”, Tarihî Türk Şiveleri, der. Mehmet Akalın, TKAE, Ankara 

1988, s. 249.

350 K17b/7, K35b/1, B35b/2, B68a/12, F47b/10, V37a/13

351 F23a/4, V19b/6

352 K12a/17, V14a/3

353 B26a/5

354 K8b/17

355 V9a/17

356 K6a/18, V16b/2

357 B30a/7
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Bologna ve Gaziantep nüshalarında Türkçe kelimelerde “ş” ve “t” sedasız 

ünsüzlerinden sonra “d” sesi ile başlayan ek geldiğinde, “d” ünsüzünün 

üzerine de şedde konulduğu görülmektedir. Bu şeddelerin sedasızlık 

bakımından benzeşmeye işaret ettiği, “şd” ve “td” ses çiftlerinin üzerinde 

kullanılmasından anlaşılmaktadır. Fiillere gelen eklerde sedasız benzeşmeyi 

veya ikiz ünsüzü çağrıştıran bu kullanım, “d” ünsüzü ile başlayan ayrılma 

ve bulunma hâli vb. isim çekim eklerinde görülmemektedir:

iletdi358 ى ّ  ا

ėtdükde359 ه وכ ّ ا

yetişdügi360 وכ ّ  

yetişdi361 ى ّ  

Bologna nüshasında ayrıca iki, yedi, sekiz, ṭoḳuz, otuz sayı adları, 

Çağatayca karşılıklarını andıracak şekilde çoğu kez şedde ile yazılmıştır: 

c. Kelime ve Eklerin Yazımı

1. Metinde geçen bazı edatlar nüshalarda kelimeye bitişik yazılırken, 

bazı ekler de yer yer kelimeden ayrı yazılmıştır. “ile” bağlacı, “içün” edatı 

ve “i-” ek fiili, sonuna geldikleri kelimeyle düzensiz bir şekilde bitişik veya 

ayrı yazılmıştır. Sıfata bitiştirilmiş yazım örneği olarak şu kelime tespit 

edilmiştir: ol dem362 (م  (او

“ki” bağlacı Çağatay Türkçesinden aktarılırken, iki örnekte veznin 

bozulmaması için kendisinden sonra gelen kelimeye bitiştirilmiştir: 

k’āyīn363 כא ki āyīn364 כ آ

k’ol365 כאول ki ol366 כ اول

358 B16a/2

359 B29a/6

360 B48a/4

361 B17a/12

362 B34b/7

363 B20b/11

364 M10a/13, F12b/6

365 K22a/6 

366 F29a/7, G20a/11
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2. “a”, “e” ünlüleri ile “h” ünsüzünü gösteren  ه  harfi ile biten kelimelere 

gelen ekler daima; “ı”, “i” ünlülerini gösteren  ى  harfi ile biten kelimele-

re gelen ekler ise çoğunlukla kelimeden ayrı yazılmıştır. Bu tip kelimeler 

dışında da yer yer bazı isim ve fiil çekim ekleri ile yapım ekleri kelime 

tabanından ayrı olarak imla edilmiştir. 

ba�żısını367   

gitmeklik368 כ כ   כ

nāmūslanup369 ب س  א  

ṣaḥīḥraḳdur370 راق در  

salṭanatlarınuñ371 כ    

ṭabaḳadaki372   ده כ

3. Nüshalarda yükleme hâli eki, ه harfi ile biten bazı kelimelerde yer 

yer hemze ile imla edilmiştir: ḳā
ide’i (ḳā
ideyi),373 Kūfe’i (Kūfe’yi),374 kişi’i 
(kişiyi),375 örneklerinde olduğu gibi. Bologna nüshasındaki bir örnekte yö-

nelme hâli çekimi bu işaretle gösterilmiştir: kimse’e (kimseye) 
376 

4. Kahire nüshasında birkaç kelimede yönelme ve yükleme hâli ekleri 

kesre veya fetha harekeleri ile gösterilmiştir. Hareke ile gösterilmiş çekim 

eklerini içeren kelimeler, Kahire nüshasından kopya edildiğini sandığımız 

Madrid nüshasında harekesi unutulmuş gibi eksiz görünmektedir: memle-
ketümi,377 oġluma,378 Cemşīd’i379 gibi. Bu durum harekeli yazım geleneği-

nin geç bir etkisi olarak değerlendirilebilir. 

367 K14b/13

368 K15b/10

369 B23b/12

370 K6a/6

371 K14a/2

372 K13b/3

373 K2b/2, 14a/11, B29a/14

374 K3a/5

375 K18a/17, 22b/3

376 B28b/6

377 K22b/5

378 M22b/4

379 B9a/7
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Ḍaḥḥāk’e380 Ḍaḥḥāk381

selāṭīne382 selāṭīn383

ḥavāss384 ḥavāssı385

ittifāḳ386 ittifāḳı387

5. Nüshalarda bazı eklerin dikkatsizlik sonucu yazılmadığı 

anlaşılmaktadır. Eksik olan ekler; ilgi hâli (-uñ/-üñ) eki, üçüncü teklik 

iyelik ekinden sonra gelen yükleme (-(n)ı, -(n)i; -(ı)n, -(i)n) ve yönelme 

hâli (-(n)a, -(n)e) ekleri, ayrıca edilgenlik, ettirgenlik ve yeterlilik ekleridir: 

İlgi hâli:

İskender ḳaraltısın388 İskender’üñ ḳaraltısın389 

Yükleme hâli:

anuñ bu ṣıfātı bilüp390 anuñ bu ṣıfātını bilüp391

bi�ẟeti zamānı ṣorup392 bi�ẟeti zamānını ṣorup393

Ḳayṣer’i ve cümle tevābi�i394 Ḳayṣer’i ve cümle tevābi�ini395

380 K4b/8

381 M4b/7

382 K29b/14

383 M29a/10

384 K14a/4

385 F18a/2

386 B5b/9

387 K2a/10, V2b/4

388 B26a/12

389 K12b/4

390 B39a/7

391 K19b/14

392 B55b/13

393 K28b/18

394 B43a/6

395 K21b/14
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Üçüncü teklik şahıs iyelik eki:

kendü �ibādete meşġūl oldı396 kendü �ibādetine meşġūl oldı397 

memlekete girüp398 memleketine girüp399 

Üçüncü teklik şahıs iyelik eki ve yükleme hâli:

on yėdi ḳarındaş öldürüp400 on yėdi ḳarındaşın öldürüp401 

ri�āyet ḳabūl ėtmeyüp402 ri�āyetin ḳabūl ėtmeyüp403 

Fiilden fiil yapan edilgenlik eki:

zamānına ta�arruż ḳılmadı404 zamānına ta�arruż ḳılınmadı405 

Fiilden fiil yapan ettirgenlik eki:

Behrām’ı ṭaleb ėdüp getürüp406 Behrām’ı ṭaleb ėdüp getürdüp407 

bid�atları aradan götürüp408 bid�atları aradan götürdüp409 

Ḳubād’ı yine taḫta oturdılar410 Ḳubād’ı yine taḫta oturtdılar411

Yeterlilik eki:

Efrāsiyāb anuñla ṭurışmayup412 Efrāsiyāb anuñla ṭurışımayup413

ele getürmemişdi414 ele getürememiş idi415

396 K22a/12

397 V24a/7

398 B48a/6

399 K24b/6

400 B63a/9

401 K32b/19

402 B62b/10

403 K32b/9

404 B50b/4

405 K26a/2

406 B48b/12

407 K25a/4

408 K33b/11

409 V35a/11

410 B53a/5

411 K27a/17

412 B12b/11

413 K6a/12

414 K6b/1

415 F7b/1





İNCELEME

ESERDE GEÇEN HİNT-AVRUPA TİPİ BİRLEŞİK CÜMLELER

Osmanlı Türkçesi metinleri üzerine yapılan dil incelemelerinde ülke-

mizde geleneksel olarak şekil bilgisi konularına odaklanılmaktadır. Elimiz-

deki 16. yüzyıla ait metnin dili şekil bilgisi yönünden, döneme dair mevcut 

bilgilere yenilerini eklememizi sağlayacak farklı bir özellik taşımamaktadır. 

Diğer yandan eserin dil hususiyetlerinden birleşik cümle yapısı dikat çe-

kicidir. Bağlaçlar yardımıyla birbirleriyle ilintilendirilmiş karmaşık yapıda 

cümle kümeleri metnin tamamına hâkimdir. Biz de eserin dil özelliklerini 

incelediğimiz bu kısımda, sözünü ettiğimiz karmaşık yapılı cümlelerden, 

yabancı dillerden kopyalanmış birleştirme yöntemleri ile kurulmuş olan-

ları incelemeye karar verdik. Böyle bir çalışmanın tabiatı gereği olarak da 

metnin yalnızca mensur kısımlarını taradık. 

Tevârîh-i Mülûk-i Acem’de müşahade ettiğimiz söz dizimi yapısı, 
Nevâyî’nin diğer mensur eserlerindekilerle416 benzerlikler arz etmektedir. 

Eserin Osmanlı Türkçesine tercümesi de, sentaks örgüsü bakımından, ter-

cümeye kaynaklık eden Çağatayca metinle büyük oranda örtüşmektedir. 

Eserin mütercimi Fenâyî, Nevâyî’nin metnini cümlelerin kuruluşunu çok 

fazla değiştirmeden Osmanlıcaya aktarmıştır. 

Bir sentaks çalışmasında metne birçok farklı cephelerden bakılabilir. Biz 

burada bakışımızı yalnızca Hint-Avrupa dillerinden kopyalanmış birleşik 

cümle yapısına çevireceğiz. Malum olduğu üzere Türkçenin aslî birleşik cüm-

le yapısı ile Hint-Avrupa dillerindeki birleşik cümle yapısı büyük farklılıklar 

göstermektedir. Türkçede bu işlem, çoğu kez fiilin bitimsizleştirilmesi yön-

temi ile yapılırken, Hint-Avrupa dillerinde bitimli fiilin bağımsız morfem-

ler vasıtasıyla adlaştırılması (nominalization) suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Hem aslî Türkçede bulunan bitimsizleştiriciler (zarf fiil, sıfat fiil ve isim fiil 

ekleri) hem de Hint-Avrupa dillerindeki söz konusu bir kısım bağımsız mor-

femler, cümle bağlayıcıları olarak işlev görürler. Diğer bir husus Hint-Avrupa 

dilleri yan yana sıralayan (koordinatif ) bağlaçları çok işlek bir şekilde kulla-

nırken aslî Türkçe birkaç istisnai durum (udu, vb.) hariç bu tür bağlaçlara ih-

416 Ali Şîr Nevâyî’nin Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ adlı eserinin metni için bk. Türk, age., s. 1-74.
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tiyaç duymamaktadır.417 Burada aslî Türkçeden kastımız sentaks bakımından 

Türkçenin yabancı etkilere en kapalı hâlde bulunduğu Köktürkçe metinler-

dir. Alt alta sıralama (subordination), bağımlı morfemler olan zarf fiil, sıfat 

fiil ve isim fiil ekleriyle yapılır ve bu morfemler Latin yazı sistemine göre ana 

yüklemin solunda bulunur. Bitimli cümleler, bazı tümleç yan cümleleri ve 

tėyin ile ana cümleye bağlananlar dışında alt alta sıralanmaz. Bunun dışında 

Türkçede, cümlelerin sentaks bakımından bağlanmadığı fakat birtakım zarf-

larla (conjunctive adverbs: anı üçün, anta kėsre; bu sebeple, dolayısıyla, üstelik, 
yine de, vb.) anlamca birbirleriyle irtibatlandırıldığı durumlar olağandır. 

Eski Uygurcadan itibaren Türkçe metinlerde hem Hint-Avrupa hem 

de Türkçe tarzı birleşik cümle kurgulamasının paralel olarak kullanıldığını 

görürüz. Fakat ifade ettiğimiz gibi bu çalışmada yalnızca Hint-Avrupa yani 

İran dillerinin sentaktik anlayışına uygun olarak kurulan cümle yapılarına 

odaklanacağız. Çalışmanın devamında söz konusu yapıların kurulmasını 

sağlayan bağımsız cümle bağlayıcılarından bahsederken yalnızca “bağlaç” 

terimini kullanacağız. 

Hint-Avrupa dillerinde sentaktik bakımdan farklı işleve sahip iki bağlaç 

tipi vardır. İlk grup, cümleleri yan yana sıralayarak birbirine bağlar. Bu yön-

temle, söz dizimsel bakımdan eşit yeterlilikte cümleler birleştirilmektedir. Bu 

yapılarda kullanılan cümle bağlacının, başında bulunduğu önermeyi ikincil 

hâle getirmek gibi bir işlevi yoktur. İkinci grup, bir cümleyi diğerinin içine 

entegre ederek onları hiyerarşik bakımdan alt alta sıralamaya yarar. Burada 

ise, bir üst cümleye (super-ordinate) bağlanmak zorunda olan bitimli bir 

yan cümle söz konusudur.418 Başındaki bağlaç sebebiyle tek başına ayakta 

duramayan bitimli (finite) yan cümlelerin mevcudiyeti ve ikincil öge-temel 
öge sıralamasına aykırı olarak, yüklemden sonraya getirilebilmesi sebebiyle, 

alt alta sıralanmış cümle tipi Türkçeye oldukça yabancıdır.419

417 Ahmet Şefik Şenlik, “Osmanlı Türkçesindeki Cümle Bağlaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler”, 
TUDED, 45 2011, s. 254. 

418 Alt alta sıralanmış yan cümlelerin ana cümle olarak işlem gördüğü yapıların insubordination olarak 

tanımlanması nispeten yeni bir yaklaşımdır. N. Evans, “Insubordination and its uses”,  Finiteness.
Theoretical and Empirical Foundations, ed. I. Nikolaeva, New York 2007, s. 366-431. 

419 Mertol Tulum, “Orhun Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle ile Yardımcı Cümle İlişkisi”, 

TDAY Belleten, 1990, C. 38, s. 196-205; Eser Erguvanlı, “A Case of Syntactic Change: Ki Construction 

in Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi: Hümaniter Bilimler, C. 1-9, 1980-1981,s. 111-112. 
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Bitimli cümleler arasında hiyerarşik yapıların oluşturulması, Türkçe-

de ilk örnekleri Eski Uygur dönemi tercüme eserlerinde tespit edilmeye 

başlanan ve Hint-Avrupa dillerinden kopyalanmış bir sentaktik işlemdir.420 

İslamiyet’in kabulünden sonra da Farsça eserlerin tercümeleriyle yayılan 

bu yeni cümle teşkil yöntemi zamanla telif eserlerde de kendine yer bul-

muş ve dil ilişkileri sebebiyle farklı Türk dillerinde kopya edilmiştir. Yine 

bu dönemden sonra bitimli cümlelerin birbirine bağımlı ya da birbirinin 

unsuru olmayacak şekilde, bağlaçlar (coordinating conjunctions: ve, ama, 
veya, vb.) yardımıyla birleştirildiği yapılar yaygınlaşmıştır.

Türkçe söz diziminde önermelerin sentaktik düzlemde ilişkilendiril-

mesi konusunu inceleyen araştırmacılar, Hint-Avrupa dillerindeki şekliyle 

alt alta sıralanmış cümlelerin Türkçe söz dizimine tamamen aykırı olduğu 

konusunda hemfikirdirler. Yabancı dillerden kopyalanmış cümle bağlaç-

larının, önermeler arasındaki ilişkiyi nasıl belirlediği, cümledeki morfo-

sentaktik unsurlara ve bağlama bağlıdır. Türkçe metinlerde, özellikle ana 

cümle yükleminin ardından getirilen bitimli cümleleri, sadece bağlaçların 

niteliğine bakarak alta sıralanmış kabul etmek mümkün değildir.421

Cümle bağlayıcıları yardımıyla yan yana veya alt alta sıralanmış cümle-

ler arasında anlam bağı başlıca üç yolla kurulmaktadır:  

1. İlk grupta yan yana sıralanmış (coordinated) ve cümle ögelerine yerleş-
tirilmemiş olmak şartıyla alt alta sıralanmış (non-embedded subordinated) 

cümlelerle kurulan yapılar yer alır.422 

Ama, fakat, ve, veya gibi, birbirine denk, bağımsız cümleleri yan yana 

sıralayan bağlayıcılar (coordinate linker), iki cümle arasında önermelerden 

birini diğerine bağımlı kılmadan, zamansal ardışıklık, sonuç, ekleme, kar-

şıtlık, alternatiflik gibi, anlam ilişkileri kurar. 

Zarf yan cümleleri, başka bir önermeye referans olarak tanımlanmış 

bir içerik iletmektedir. Söz konusu içeriğin semantik zeminini; önce, son-

420 Şinasi Tekin, “Uygurcada yardımcı cümleler üzerine bir deneme”, TDAY Belleten 1965, C. 13, 

s. 62; Mecdut Mansuroğlu, “Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları”, TDAY Belleten, 1955, C. 3, 

s. 59-60; Şenlik, age., 2011, s. 254-255. 

421 Lars Johanson, “Some Remarks on Turkic ‘Hypotaxis’”, Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie. 
Budapeşte 1991 (1975), s. 210-211, 224; Şenlik, age., 2011, s. 254-257.

422 R. M. W. Dixon, “Complement Clauses and Complementation Strategies in Typological Perspecti-

ve”, Complementation, A Cross-Linguistic Typology, Oxford 2006, s. 2-4. 
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ra, iken, -e kadar gibi zamanla ilgili; çünkü, eğer, her ne kadar, -e rağmen, 

madem, gerçi gibi mantıksal; hiç değilse, üstelik, her ne kadar, diğer yandan, 
bununla beraber, yine de, her hâlukârda gibi karşıtlama; –mak için, -ması 
için gibi amaç ifadeli; -maktansa, -acağına gibi tercih/red belirten vs. cüm-

le bağlayıcıları tayin etmektedir. Bir üst önermeye hangi anlam ilişkiyle 

bağlanacağı bu şekilde morfosentaktik unsurlarla işaretlenmiş bitimli cüm-

leler, zarf yan cümlesi (adverbial cause)423 olarak adlandırılmakla beraber 

bunların her koşulda ana cümleye bağımlı veya ikincil; hiyerarşik olarak 

altta oldukları söylenemez. Dolayısıyla zarf yan cümlelerinin tek bir cümle 

tipi ile açıklanması da mümkün değildir.424 

2. Türkçede ilgi cümleciği olarak adlandırılan yapılar ikinci grupta yer 

almaktadır. İlgi cümleciği, sıfat tamlamasının tamlayanı olarak görev ya-

par. Bunları cümlecik olarak adlandırmamızın sebebi, diğer yan cümle-

ler gibi bir öge yuvasını doldurmayıp; cümleye bağlı bir unsurun parçası 

olmalarıdır. Başındaki bağlaç vasıtasıyla cümlenin bir unsuruna, oradan 

da cümleye hiyerarşik olarak bağlanan Hint-Avrupa tipi ilgi cümlecikleri 

bitimli bir cümlenin tüm özelliklerini taşımakta ve Türkçenin niteleyen 

öge - nitelenen öge (modifier – head) sıralamasının aksine olarak, nitele-

diği unsurdan sonra (posthead) konumlanmaktadır. Türkçedeki bu tür ilgi 

cümlecikleri ki(m) bağlacıyla işaretlenmektedir. 

3. Tümleç yan cümleleri (complement clause)425 bağlı bulunduğu cüm-

lenin temel ögelerinden birini oluşturur. Tümleç yan cümlelerinin özelliği, 

bunları öge olarak kabul edebilen yüklemlerin belli anlam alanları ile sı-

nırlı oluşudur.426 Türkçe söz diziminde de bu tip cümlelerin bitimli hâlde 

bulunması ve istenirse sonuna diye eklenerek bir üst cümleye bağlanması 

mümkündür. Hint-Avrupa tipindeki tümleç yan cümleleri, Türkçe yapı-

423 Bu tip yan cümleler için, cümlede zorunlu olmayan bir öge yuvasını doldurmaları sebebiyle, “adjunct 

clause” tabiri de kullanılmaktadır. Bas Aarts, “Subordination”, Encyclopedia of Language & Linguistics, 
Elsevier, Oxford 2006, Vol. 12, s. 252.

424 Holger Diessel, “Adverbial Subordination”, Bloomsbury Companion to Syntax, London 2013, s. 342.

425 Bu yapı cümlede temel ögelerden biri olarak yer aldığı için “content clause” veya genelde isim konu-

munda bulunduğu için “nominal clause” olarak da adlandırılmaktadır. Aarts, age., s. 252.

426 Dixon, age., 2006  s. 27-33. Türkçede tümleç yan cümlelerini nesne veya özne olarak kabul eden 

fiiller için bk. Hatice Coşkun, “Türkçe Çekimsiz Tümleç Yan Cümlelerinde Olgusallığın Kapsamı”, 

Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology, C. 29/1, 2019, s.17, 21-22.
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lardan farklı olarak, başında bulunan bağlaç vasıtasıyla ana cümleye bağ-

lanmakta ve ana yüklemden sonraya getirilmektedir.  

Yukarıdaki sınıflama aynı zamanda basit cümlelerin birbirleri ile sentak-

tik olarak birleştirilme derecelerini427 de yansıtmaktadır. İlgi cümleciği, her-

hangi bir unsuru oluşturan bir ismin tamlayanı olarak cümleye dâhil olabilir; 

yani tek başına bir öge yuvasını (argument slot) dolduramaz. Tümleç yan 

cümleleri ise belli semantik özelliklere sahip sınırlı bir fiil grubunun yüklem 

olduğu cümlelere fiil isteminin zorunlu kıldığı bir öge (nesne, özne, tümleç 

/complement) olarak katılır. Zarf yan cümleleri zorunlu olmayan bir ögenin 

(adjunct) yerini tutar ve semantik olarak da diğer ikisinden farklıdır. Zarf 

yan cümlesinin içeriği ana cümle nezdinde yardımcı veya esas bilgi olarak 

tanımlanabilmektedir,428 ancak böyle bir ayrım görünüşte bitimli cümleler 

olsalar da, cümlenin zorunlu bir unsuru veya bir unsurun parçası oldukları 

için ilgi cümleciği ve tümleç yan cümlelerine uygulanamaz. 

İncelediğimiz metinde de yan yana veya alt alta sıralanmış cümleler bü-

yük bir yekûn tutmaktadır. Türkçede birleşik cümlelerin sınıflandırılması 

üzerine çeşitli görüşler bulunmakta ise de,429 metinde geçen Hint-Avru-

pa tipinde alt alta sıralanan cümleleri, yukarıda özetlediğimiz temel tasnif 

esasında sıfat işlevli (ilgi cümlecikleri), isim işlevli (tümleç yan cümleleri) 

ve zarf işlevli yan cümleler olarak üç ana grupta ele alacağız.430 Bunların 

ardından da eşit söz dizimsel yeterlilikte cümlelerin bir araya getirildiği 

yapılar incelenecektir. 

Bu çalışmaya konu olan yapılar hakkında bir ön fikir oluşturmak ama-

cıyla iki örnek cümle üzerinde duracağız. Buraya aldığımız ilk cümlede 

“çün” bağlacı ile alt alta sıralanmış bir zarf yan cümlesi
(1)

; yan cümlenin öz-

nesinin tamlayanı olarak ilgi cümleciği
(2)

; onun içinde “ve” bağlacı ile yan 

427 Aarts, age., s. 252.

428 R. M. W. Dixon, “The semantics of clause linking in a typological perspective”, The semantics of 
clause linking. A crosslinguistic typology, Oxford 2009, s. 2-6; Ayrıca bk. Ahmet Şefik Şenlik, Zur 
Satzverknüpfung im Altosmanischen unter besonderer Berücksichtigung der interpropositionalen 
Kausalität, Mainz 2006, s. 95.

429 Leylâ Karahan, “Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat 
Dergisi, Temmuz 2000, C. 2000/II, S. 583, s. 16-23.

430 Celia Kerslake, “Alternative subordination strategies in Turkish”, Connectivity in Grammar and 
Discourse, 2007, s. 231. 
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yana sıralanmış iki tümleç yan cümlesi
(3, 4)

 bulunmaktadır. Köşeli parantez 

[] ilgi cümleciğini, açı parantez <> tümleç, küme parantez de {} zarf yan 

cümlesini göstermektedir. Bağlaçlar altı çizili yazılmıştır.

{Keykāvūs [kim ba�żılar <Keyḳubād’uñ oġlı>
(3)

 ve ba�żılar <nebīresidür>
(4)

 
dėdiler]

(2)
 çün Keyḳubād’uñ velī�ahdı idi}

(1)
 anuñ yėrine salṭanat taḫtına 

oturdı. 431 

Buraya adığımız ikinci örnek cümleyi inceleyebilmek için ilgi cüm-

leciklerini Türkçe senktaksa uygun olarak düzenleyerek bir karşılaştırma 

yapacağız:

Bu bir iş idi
(Y)

 
[kim andan evvel gelen pādişāhlar-
dan birisi ḳılmamış idi ve andan 
ṣoñra bu fırṣat hīçkimesneye el vėr-
memişdür  
{meger kim Ebu’l-ġāzī Sulṭān Ḥü-
seyin Bahādır Ḫān ḫullide mülkü-
hu’ya

(T)
 müyesser oldı [kim  ol daḫı 

bunuñ gibi bir iş ḳılmışdur]
(3)

}
(2)

]
(1)

 
ve
ol ḳażiyyenüñ icmāli budur 
[kim

(k1)
 ol ḥażret Ḫorāsān taḫtın 

alduġı çaġ [kim
(k2)

 henūz memleket 
ḳarār ṭutmamış idi] 
kim

(k3)
 

Yādigār Muḥammed Mīrzā [kim
(k4)

 
mülk vāriẟi idi] �aẓīm çeri çeküp ol 
ḥażretüñ üzerine yürüdi]. 432 

Bu, 
[[(ol daḫı) bunuñ gibi bir iş ḳılmış 
olan]

(3)
 Ebu’l-ġāzī Sulṭān Ḥüseyin 

Bahādır Ḫān ḫullide mülkühu’ya
(T)

 
müyesser olması hariç,

(2)
 andan evvel 

gelen pādişāhlardan birisinin ḳılma-
dığı ve andan ṣoñra bu fırṣatın hīçki-
mesneye el vėrmediği]

(1)
 

bir iş idi
(Y)

ve
ol ḳażiyyenüñ icmāli budur: 
[ol ḥażret Ḫorāsān taḫtın al-
duġı [henūz memleket ḳarār 
ṭutmadığı]

(k2)
 çaġ,

 ??
 (k3)

[mülk vāriẟi olan]
(k4)

 Yādigār 
Muḥammed Mīrzā �aẓīm çeri çeküp 
ol ḥażretüñ üzerine yürüdi].

(k1)

Yukarıdaki örnekte “ve” cümle bağlayıcısı ile yan yana sıralanmış iki 

cümle vardır. İlk cümledeki yüklem
(Y)

 ilgi cümleciği
(1)

 ile nitelenmiş du-

rumdadır. İlgi cümleciğinde “ve andan sonra” bağlacı ile yan yana sıralan-

mış iki cümle ve bunlara “meger kim” vasıtasıyla alt alta sıralanmış bir zarf 

yan cümlesi
(2)

 bulunmaktadır. Alt alta sıralanmış cümlenin yer tamlayanı
(T)

 

da ilgi cümleciği
(3)

 ile nitelenmiştir. Sentaktik olarak bir üst cümleye, çe-

şitli seviyelerde alt alta sıralanmış 4 bitimli yan cümleden oluşan yapıda, 

semantik bir aksama mevcuttur; cümleye konu olan iş, tarihte sadece iki 

431 K7a/18

432 K24a/13
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kez olmuş, birincisi ilgili hükümdarın (V. Behrâm, Behrâm-ı Gûr), ikincisi 

de Hüseyin Baykara’nın başına gelmiştir. Ancak bu durumun (2) numara-

lı zarf yan cümlesinde söylendikten sonra (3) numaralı ilgi cümleciğinde 

gereksiz şekilde tekrar edilmesi cümledeki anlamı muğlaklaştırmaktadır.

Yan yana sıralanmış diğer cümlede yer alan “kim” bağlaçlarından birin-

cisi
(k1)

 iki nokta; ikinci
(k2)

 ve dördüncüsü
(k4)

 ilgi cümleciğinin işaretleyicisi 

görevindedir. Üçüncü “kim”in
(k3)

 ise işlevi açık değildir ve bu cümledeki 

diğer tüm bağlaçları içeren Çağatayca metinde de bulunmamaktadır. Bu 

bağlaç çıkarıldığında cümle anlamlı görünmektedir: 

... ol ḥażret Ḫorāsān taḫtın alduġı [henūz memleketin ḳarār ṭutmadığı] çaġ 
[mülk vāriẟi olan] Yādigār Muḥammed Mīrzā ... 433

Metinde yukarıdakilere benzer; ikiden fazla bitimli cümlenin birleşti-

rilmesi ile oluşturulmuş cümleler çoğunlukta ise de, birleşme şekillerini 

doğru anlayabilmek için, incelemek üzere aldığımız örnekleri mümkün 

olduğunca iki bitimli cümleden oluşan yapılara indirgemeye çalıştık. Bu 

bölümde ilgi cümlecikleri köşeli [], tümleç yan cümleleri açı <>, örnekle 

doğrudan ilgili olmayan cümle parçaları normal parantezle gösterilmiştir. 

Cümle içinde vurgulamak istediğimiz kısımların ise altı çizilmiştir.

I. İLGİ CÜMLECİKLERİ

Bitimli bir cümlenin tüm sentaktik özelliklerini taşıyabilen Hint-Av-

rupa tipi ilgi cümlecikleri, sıfat tamlamasının tamlayanı olduğundan, bir 

öge yuvasını tek başına dolduramaz; cümleye ancak bir öge bünyesinde 

katılabilir. 

Başına getirilen ki(m) bağlacı vasıtasıyla ana cümleye hiyerarşik olarak 

birleştirilmiş olan bu bitimli iç cümle yapısı metinde oldukça sık geçmek-

tedir. Metinde geçen ilgi cümleciklerinin özelliklerini, bu bölümde sen-

taktik (cümledeki görevleri ve yapısı) ve semantik (ana cümleyle anlam 

ilişkisi) olmak üzere iki başlıkta inceledik. 

433 Fç737b/16
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A. İlgi Cümleciklerinin Sentaktik Özellikleri

1. Türleri ve Cümledeki Görevleri

Yukarıda belirtildiği gibi ilgi cümleciklerinin ana cümledeki varlıkları 

niteledikleri ögeye bağlıdır. İlgi cümlecikleri bir cümlede veya bir kelime 

grubunda öge olarak yer alan herhangi bir ismi niteleyebilir. Cümledeki 

konumuna göre iki çeşit ilgi cümleciği vardır. Birinci tip ilgi cümleciği, ni-

telediği unsurun hemen ardından ve ana cümle yükleminden önce, cüm-

le içinde yer alır. Latincede (coniuncto relativa / relative connection) ve 

Farsçada da bulunan ikinci tip434 ilgi cümleciği ise, ana cümle yüklemin-

den sonra getirilir. Çalışmanın devamında söz konusu yapılardan bahse-

derken kısaca I. tip, II. tip tabirlerini kullanacağız. 

Metinden seçtiğimiz örneklerden görüleceği gibi ilgi cümleciğinin han-

gi pozisyonda bulunacağı, yüklem hariç olmak üzere, nitelediği ögeden 

bağımsızdır. İsim cümlesinin yüklemi enklitik olduğundan bu unsurun 

tamlayanı durumundaki ilgi cümlecikleri, Farsça ile benzer şekilde, her 

zaman yüklemden sonra gelir, II. tiptedir.435 

Ana cümlenin bir ögesi olan isim, sıfatı olarak görev yapan ilgi cüm-

leciğinin de bir parçasıdır. Bu sebeple ilgi cümleciği ile tamlanan kelime, 

hem ana hem de yan cümle yüklemine bağlıdır. Bu ortak ögenin, cümle-

lerde farklı görevleri üstlendiği, yani iki farklı yüklem istemine (predicate 

valency) göre çekimlenmesi gerektiği durumlarda standart dışı kullanımlar 

ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu farklı kullanımlar I. tip ilgi cümlecik-

lerinde ve unsurun ilgi cümleciğinin öznesi olduğu yapılarda tespit edilir-

ken, II. tip ilgi cümleciklerini içeren cümlelerde ögelerin yüklemle ilişkisi 

her zaman kurallıdır.

Türkçedeki Hint-Avrupa sentaktik yapılarının kaynağı olan Farsçada, 

yüklemin gerektirdiği gramer işaretleyicisi, ilgi cümleciğinin içerisine yer-

leştirilen artgönderim işlevli (anaphoric) zamirin ve unsurun üzerindedir.436 

Metinde, ilgi cümleciği ile nitelenen unsurun ana cümle yüklemine kurallı 

434 Johanson, age., 1991 (1975), s. 212; Gernot Windfuhr, John R. Perry, “Persian and Tajik”, The Ira-
nian Languages, 2010, s. 504-506.

435 Windfuhr, Perry, age., s. 505.

436 Windfuhr, Perry, age., s. 508.
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şekilde bağlanabildiği cümlelerin bir kısmında, Farsçada da uygulandığı 

gibi artgönderim için zamirler kullanılmıştır.437 Bunların çoğunda II. tip, 

birkaç örnekte de I. tip ilgi cümleciği bulunmaktadır. Aşağıdaki örneklerde 

ana cümlenin atıf yapılan ögesi
(1)

 ve ilgi cümleciği içinde ögeye atıf yapan 

zamirin
(2)

 altı çizilmiştir. Örneklerde (1) ile unsurun ana cümle; (2) ile ilgi 

cümleciği içindeki görevi belirtilmektedir:

Yüklem
(1)

 - belirtili nesne
(2)

:

Ve anuñ āẟārından Ḫorāsān’da Nīşābūr’dur
(1)

 [kim anı
(2)

 Ṭahmūraẟ bün-
yād ėdüp tamām ėtmezden evvel kendü tamām olup ḫarāblıġa müteveccih 
olmışdı].438  

Ve āẟārı Iṣṭaḫr’da Hezār Sütūn idi
(1)

 [kim anı
(2)

 İskender bozdı].439 

Özne
(1)

 - yer tamlayanı
(2)

:

Yine Erdeşīr
(1)

 [ki aña
(2)

 Kevāşīr dėrler] Kirmān ve Ahvāz ve Ḫūzistān ve 
Mūṣul cezīrelerinden ḫıṭṭa-i baḥrine varınca taḥt-ı taṣarrufına getürüp-
dür.440 

Yer tamlayanı
(1)

 - özne
(2)

:

Ve ol yayak bir şehre
(1)

 vardı [kim ittifāḳ ol
(2)

 Aflyūn’uñ şehri idi].441 

Belirtili nesne
(1)

 - yüklem
(2)

: İnceleyeceğimiz örnekte ilgi cümleciğinin 

yüklemi, ana cümlenin belirtili nesnesine atıfta bulunan zamirdir; dolayı-

sıyla yukarıda verilen örneklerden farklı olarak ilgi cümleciğindeki zamir 

cümleden çıkarılamaz. 

Anuñ re�yi üzerine her birin
(1)

 bir memlekete mülk naṣb ėdüp gönderdi 
[kim Mülūk-i Ṭavāyif dėdükleri anlardur

(2)
].442 

Belirtili nesne
(1)

 - yer tamlayanı
(2)

: Bu örnekte (2) ile işaretlediğimiz 

zamir, ilgi cümleciği içindeki zarf fiil grubunun yer tamlayanıdır. 

Cāvīdān-ḫıred adlu kitābı
(1)

 �amel ḥikmetinde ol taṣnīf ḳıldı [kim Me�mūn 
ḫalīfe vezīri Ḥasan bin Sehl andan

(2)
 ba�żını bulup �Arab diline tercüme 

ḳılmışdur].443  

437 Farsça için bk.: Windfuhr, Perry, age., s. 503; Erguvanlı, age., s. 114-115.

438 K18a/5

439 K10b/15

440 K17b/10

441 K12b/3

442 K13b/19

443 K2b/9
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Aşağıdaki örneklerde artgönderim için şahıs zamiri yerine, unsurun içe-

riğine atıf yapma amacıyla belirsizlik zamiri ve sıfatlardan faydalanılmıştır.

Belirtisiz nesne
(1) 

- özne
(2)

: 

Biñ beyża altun
(1) 

 [kim her beyża
(2)

 vezinde ḳırḳ miẟḳāl ola] ḫarāc ta�yīn 
ḳılup...444 

Belirtili nesne
(1)

 - özne
(2) 

- belirtili nesne
(2)

: Burada da artgönderimi, ilgi 

cümlecikleri içinde yer alan belirsizlik zamirlerindeki iyelik eki sağlamak-

tadır:

Kendü ḫalḳından, el-�uhdetü �ale’r-rāvī, yigirm biñ kişiyi
(1)

 zindāna ṣalmış 
idi [kim her biri

(2)
 bir mu�teber kişi idi] [kim fülān cenkde eyü yürüme-

düñüz diyü bahāne ėdüp her gün bir niçesini
(2)

 öldürür idi].445 

İlgi cümleciği ile nitelenen unsur, ana cümlede ve yan cümlede aynı 

göreve sahipse o durumda artgönderime ihtiyaç duyulmadan kurallı bir 

yapı ortaya çıkmaktadır. 

Özne
(1)

 - özne
(2)

:

Ve pīl
(1)

 [kim 
(2)

 Hindūstān’dan ġayrı yėrde ṭoġurmazdı] anuñ zamānında 
Medāyin’de ṭoġurdı.446  

Özne
(1)

 - özne
(2)

 (edilgen cümlede): 

Ve üstinde bir gevher-i şeb-çerāġ
(1)

 [kim 
(2)

 bir mülk ḫarācı degerdi] 

dögülmişdi.447 

Belirtili nesne
(1)

 - belirtili nesne
(2)

:

Der-bend nevāḥīsinde olan ḳal�aları
(1)

 [ki 
(2) 

Ḳıpçaḳ yıḳup ḫarāb ėtmişdi] 
yine ma�mūr ėdüp...448

İlgi cümleciği ile ana cümledeki görevleri farklı da olsa, nitelenen un-

surun ana cümle yüklemine göre çekimlenmesi ve ilgi cümleciği içinden 

atıf yapılmaması sentaktik ve semantik yönden kurallıdır. Metinde bu gibi 

cümlelerdeki söz konusu unsurlar, ilgi cümleciğinin öznesidir:

444 K11a/5

445 K32b/6

446 K31b/08

447 K31a/18

448 K18b/2
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Belirtili nesne
(1) 

- özne
(2)

:

(Lohrāsb’ı öldürüp) ḳızlarını
(1)

 [kim 
(anlar 2)

 Güştāsb’uñ ḳız ḳarındaşları idi] 
esīr ḳılup Belḫ’i yıḳup çoḳ ġanāyimle dönüp mülkine gitmiş idi.449 

Yer tümleci
(1) 

- özne
(2)

:

Ve bu dāstānı faḳīr Sedd-i İskenderī’de [kim 
(ol 2)

 Ḫamse’nüñ bėşinci kitābı-
dur] meşrūḥ edā ėdüpdururın.450 

Yüklem
(1) 

- özne
(2)

:

�Adl bir ḥiṣārdur
(1)

 [kim 
(ol 2)

 ṣu ṣalıp ve odıla göyünmez ve mancılıġla bo-
zulmaz].451 

Bu kısımda son olarak cümlede birden fazla ögenin ilgi cümleciği ile 

nitelendiği örnekler vereceğiz. Aşağıda iki ögeden oluşan cümlede, özne
(1)

 

ve yüklem
(2)

, her bir öge için bir ilgi cümleciği mevcuttur: 

Ve Buḫtunnaṣr bin Gevẕerẕ
(1)

 [kim �ālemüñ bir ḫarāblıġı daḫı dėrler <kim 
anuñ ẓulmından oldı>] Lohrāsb’uñ gümāştesi idi

(2)
 [kim iki kerre Bey-

tü’l-muḳaddes’i yėrle berāber eyledi]. 452  

Bir başka örnekte üç unsur ilgi cümleciği ile nitelenmek istenmiş ama 

cümlenin içine ancak ikisi yerleştirilebilmiştir. Bu sebeple de cümlenin 

başındaki Ṭaysefūn [kim Sāsān taḫtgāhı idi] parçası yükleme bağlanama-

mıştır:

Ṭaysefūn [kim Sāsān taḫtgāhı idi]; Ṭāyir [ki �Ammān pādişāhı idi] Ṭay-
sefūn üstine çeri çeküp Hürmüz’üñ ḳız ḳarındaşı [kim Şābūr’uñ ḫālası idi] 
esīr ḳılup nikāḥına ḳoydı.453 

Cümlenin Çağatayca orijinalinde ise üç öge de ilgi cümleciğiyle nite-

lenmiş şekildedir:

�Ammānīlerdin pādişāhī [ki atı Ṭāyir irdi] Ṭaysefūn’nı [kim Sāsān taḫtgāhı 
irdi] çapıp Hürmüz’ning ėkeçisini tutup [kim Şābūr’ga ḫāla bolgay] esir 
ḳılıp nikāḥıga givürüp…454  

449 M9b/16

450 K11b/14

451 K29a/8

452 K9a/17

453 K20b/1

454 Fç736a/17
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Türkçe Söz Dizimine Sıfat Fiil Ekleriyle Aktarılamayan İlgi 

Cümlecikleri 

Ana cümle içinden ilgi cümleciğinin nitelediği unsura atıf yapıldığı 

durumlarda, cümlenin unsurları arasındaki ilişki değişmektedir. Bu tip 

örneklerde ilgi cümleciği çıkarıldığında kalan kısım, unsurların yüklem-

le uyumsuzluğundan dolayı bütün bir cümle görünümünden uzaktır; ilgi 

cümleciği, nitelediği unsurla beraber, ana cümleden ayrı bir yapı oluştur-

muş görünmektedir. Bunlar, görünüm olarak ilgi cümleciği olsa da, unsur-

ların ilişkileri sebebiyle Türkçe söz diziminde sıfat fiillerle karşılanamaz.  

Aşağıdaki ilk grup cümlelerde, nitelediği unsur ilgi cümleciğinin özne-

sidir ve yalın hâldedir.

Kendünüñ etbā�ı [kim Fürs selāṭīn neslinden idiler]; anları ri�āyet eyleye.455 

Nu�mān bin Münẕir [kim �Arab pādişāhı idi]; aña ıṣmarladı... 456 

Baġdād [ki ġāyetde ıssı olur]; anda ḫām ṣıġır derisine ḳoyup güneşe ḳarşu 
aṣa ḳomış idi.457 

Benzer bir örnekte ana cümlenin belirtili nesnesi ve yer tamlayanı gö-

revini üstlenen iki zamirle, ilgi cümleciğinin nitelediği “Hürmüz”e atıf ya-

pılmaktadır. 

Hürmüz [kim 
 
küçük idi]; anı velī�ahd ḳılup taḫtını aña vėrdi.458

Başka bir örnekte bir unsuru iki ilgi cümleciği nitelemektedir; dolayı-

sıyla unsurun bağlanacağı üç yüklem söz konusudur. “ba�żı ḫazāyin” yalın 

hâlde birinci; “anı” zamiri ile de ikinci ilgi cümleciğinin yüklemine bağ-

lanmıştır. Ana cümlede artgönderim için işaret sıfatı ile kelimenin kendisi 

getirilmiştir. 

Ve ba�żı ḫazāyin [kim 
 
Minūçihr’den ve Nūẕar’dan ḳalmış idi], [kim ḳal�a-

lar muḥkemliginden Efrāsiyāb anı ele getürmemişdi]; ol ḫazāyin ile
 
 Zāb 

bin Ṭaḥmāsb salṭanat esbābını düzüp ma�āş geçürdi.459 

455 K11b/11

456 K23a/9

457 K21b/8

458 K25b/17

459 K6a/18
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Herhangi bir kelime grubunda yer alan bir ismin niteleyicisi olarak 

cümleye katılabilen ilgi cümleciklerinde de benzer bir sentaks özelliği olu-

şabilmektedir. Aşağıdaki iki örnekte isim tamlamalarının tamlayanları
(1)

 

yüklemi isim olan ilgi cümleciği
(2)

 ile nitelenmiştir. 

İrem
(1)

 [ki Arfaḥşed’üñ ḳarındaşıdur
(2)

]; anuñ
(1)

  yėdi oġlı varıdı.460

...ṣanduḳ içinde nuḳūd ve cevāhir
(1)

 [kim var idi
(2)

]; 
(anuñ 1)

 ba�żını ḫarc 
ėdüp ...461 

Bir başka örnekte belirtili nesne
(1) 

ilgi cümleciğinin
 
 öznesinin tamlaya-

nıdır
(2) 

ve iki cümledeki görevinin gerektirdiği ekleri de almamıştır:

Ḍaḥḥāk [kim 
(anuñ 2) 

anlara nisbeti yuḳaruda ẕikr olunmışdı] Cemşīd üstine 

göndürdiler.462  

Aynı artgönderim sistemi ile kurulan ikinci grup cümlelerde ise ilgi 

cümlecikleri niteledikleri unsurla beraber zarf yan cümlelerini andırmakta-

dır. Bunları Türkçe söz dizimine, sıfat fiil ekleri yerine başta şart eki olmak 

üzere zarf fiil ekleri ile aktarmak mümkündür. Metinde bu şekilde tespit 

ettiğimiz yapılarda ana cümle yüklemi dilek kipindedir. 

Her ḳanḳısı [kim tācı alur] salṭanatı ol ḳıla.463

(Ol sözler [kim muḫtelefün fīhdür] ẕikr ėdüp) her neye [kim ensebdür] 
anuñ üzerine beyān ėdelüm.464

Rūm ḳayṣerleri her ne dīnde [kim ola] kimesne anlara taġyīr vėrmeye.465

Her ḫarāblıḳ [kim ḳayṣer anuñ mülkinde ḳılmışdı] buyurdı <ol ḫarāb olan 
yėrleri ḳayṣer ta�mīr ėde...>466

Metinde iki örneği bulunan bir ilgi cümleciği tipi, nitelediği unsura 

diğerlerinden daha farklı bağlanmaktadır. Türkçe söz dizimine yine sıfat 

fiille aktarılamayan bu kullanımda, ilgi cümleciği nitelediği unsurun doğ-

rudan içeriğini aktarmaktadır. Söz konusu örneklerde kim’li yan cümle, 

içeriğini ortaya koyduğu unsura (
ahd-nāme, vaṣiyyet-nāme) sıfat olarak 

bağlanamamakta; dolayısıyla ilgi cümleciklerinin temel sentaktik işlevin-

460 K4a/5

461 K10a/18

462 K4a/10

463 K23b/14

464 K13b/15

465 K9b/14

466 K21b/2
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den uzaklaşmaktadır. Ancak bu yan cümleler, ana cümleye, tek başına bir 

öge olarak katılamadığı için tümleç yan cümlesi de sayılamayacaktır. Diğer 

yandan, bu tip kullanımlar bir unsurun tamlayanı oldukları için söz dizimi 

bakımından ilgi cümleciklerine, ilettiği anlam yönünden de tümleç yan 

cümlelerine yaklaşmaktadır. 

Ḳayṣer, Ferīdūn �ahd-nāmesin gösterdi [kim Rūm ḳayṣerleri her ne dīnde 
[kim ola] kimesne anlara  taġyīr vermeye].467 

Ve anuñ sāyir selāṭīn içün vaṣiyyet-nāmesi vardur [kim her biri ne vechle, 
ne ḳānūnla salṭanat ḳılalar].468 

İlgi Cümleciklerinde Söz Dizimi Kusurları

Yukarıda belirtildiği gibi, I. tip ilgi cümleciklerini içeren cümlelerde 

bazı sentaktik kusurlar görülmektedir. İlgi cümleciğinin öznesi olan unsu-

run, ana yüklemle uyumsuz kalmasından kaynaklanan aksaklıklar cümle-

nin semantik olarak da bozulmasına sebep olabilmektedir. Bu kullanımları 

“kusur” olarak nitelememizin nedeni, cümlenin anlamında bir aksama 

veya muğlaklık bulunmasıdır. Ana cümle yüklemine yalın hâlde bağlanan 

özne ve belirtisiz nesne için geçerli olmayan bu aksamalar, belirtili nesne, 

yer tamlayanı ve zarfın ilgi cümleciği ile nitelendiği durumlarda söz konu-

su olmaktadır. Metinde birkaç örneği bulunan iki tür kural dışılık tespit 

ettik: 

– İlgi cümleciği ile nitelenen unsur, ana cümledeki görevinin gerektir-

diği isim hâl ekini almamış, unsurun ana cümle yüklemi ile bağı başka bir 

şekilde de işaretlenmemiştir. Metinde örnekleri çok az olan bu kullanımda, 

unsurlar arasındaki uyumsuzluğa rağmen anlam bazen sorunsuz iletilebil-

mektedir.

Yer tümleci
(1) 

- özne
(2)

:

Ėrte bir gün sen aradan çıḳduḳdan ṣoñra, bunlaruñ biri biri arasına münā-
za�at düşüp, senüñ dārü’l-mülküñØ

(1)
 [ki 

(ol 2)
 Rūm’dur] gėc ta�arruż ḳılalar.469 

– Metinde bir örneğini tespit ettiğimiz diğer kullanım, hem unsurun çe-

kimlenmesi hem de ilgi cümleciğinden sonraya çekimli zamir getirilmesidir. 

467 K9b/14

468 K29a/5

469 K13b/17



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 89

Belirtili nesne
(1) 

- özne
(2)

:

Gehreşt’i
(1)

 [kim 
(2) 

Cāmāsb nebīrelerindendür ve anası Benī İsrā�īl neslin-
den birinüñ ḳızı idi] anı

(1)
 Şām riyāsetine göndürüp ... 470 

2. İlgi Cümleciklerinin Yapısı

Yukarıda farklı türlerini incelediğimiz ilgi cümlecikleri cümlede çeşitli 

şekil ve yapılarda bulunabilmektedir. 

Bir cümlede aynı ögeyi niteleyen yan yana sıralanmış ve birbirinden 

bağımsız birkaç ilgi cümleciği bulunabilir. Bunlardan bir kısmı I. tiptedir 

ve tek bağlaç yardımıyla ana cümleye dâhil olur. 

Eşk [kim Dārā’nuñ oġlı idi
(1)

, İskender zamānında vehminden gizlenmiş 
idi

(2)
] anuñ üzerine ḫurūc ėdüp anı aradan götürüp taḫtı elinden aldı.471  

Gehreşt’i [kim Cāmāsb nebīrelerindendür
(1)

 ve anası Benī İsrā�īl neslinden 
birinüñ ḳızı idi

(2)
] anı Şām riyāsetine göndürüp ... 472  

Bazılarında ise II. tip ilgi cümlecikleri ayrı birer bağlaçla, yine aynı ana 

yükleme bağlı olacak şekilde sıralanmaktadır. 

Anda bir �aẓīm binā ṣaldı 

[kim şimdiki ḥālde henūz eẟeri ve resm ve 
nişānesi vardur] 

[kim ādemī-zād anuñ gibi binā yapmaḳ 
muḥāl görinür] 

[kim kişi görmeyince inanmaz]473 

Ve faḳīr cümle müverriḫler 
naḳīżı iki söz bulup dururın 

[ki aña vāḳi� oldı hīçkimesneye vāḳi� olmadı] 
[kim gėçen cümleden artuḳdur]474  

İlgi cümleciklerinin eksiksiz bitimli cümle özellikleri taşıdığı yukarıda 

belirtilmişti. İlgi cümlecikleri içinde yer alan ögeler de ilgi cümlecikleri ile 

nitelenebilmektedir: 

Ve ḫıredmend oldur [kim
(0)

 gizlü bir iş ėtmeye [ki
(1)

  āşkārā anı ėdemeye] ve 
bir kimesnenüñ ġıybetinde bir söz dėmeye [ki

(2)
 işidicek utana] ve ṣavaşda 

düşmen az diyüp ġāfil olmaya ki çoḳ odunı az od yaḳar].475  

470 M10a/17

471 K14a/7

472 M10a/15

473 K3b/8

474 K32a/1

475 K29a/9
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İlgi cümlecikleri içinde alt alta sıralanmış başka cümle tipleri de bulu-

nabilir: 

Pādişāhuñ bir oġlı vardur [kim
(0)

 ma�lūm degüldür <kim
(1)

 bir pādişāha 
anuñ gibi oġul müyesser olmış ola>].476 

Aşağıdaki örnekte özneyi oluşturan bağlama grubundaki ilk unsuru 

niteleyen ilgi cümleciği yokmuş (parenthetical) farzedilerek, ikinci ögeye 

eklenen ilgi cümleciği ile iki unsur birlikte nitelenmiştir. 

...ḥükemādan Soḳrāṭ [kim Fīẟāġūr şākirdi idi] ve Cāmāsb [kim ser-āmed-i 
zamān idiler] Güştāsb zamānında geldiler.477 

İkinci ilgi cümleciğinin nitelediği unsur şöyle bir yapı olsa gerektir: Soḳrāṭ 
ve Cāmāsb [kim ser-āmed-i zamān idiler] ...

Ki(m) Bağlacının Kullanımı

Metinde ilgi cümlecikleri, cümleye her zaman ki(m) ile bağlanmak-

tadır; ancak kurala istisna teşkil eden, bağlacın düşürüldüğü (asyndetic) 

birkaç cümle bulunmaktadır. Bu cümlelerde ilgi cümleciği hâlinde bir iç 

cümle bulunmadığı da iddia edilebilir; fakat bize göre örneklerde köşeli 

parantez içine aldığımız kısımların başına ki(m) getirildiğinde, metindeki 

tipik, takip ettiği unsuru niteleyen ilgi cümleciği yapısı ortaya çıkmaktadır. 

İlk iki cümlede Osmanlıca tercümede yer almayan ve aşağıda üstü çizili 

gösterdiğimiz ki(m) bağlaçları Çağatayca metinde vardır. 

Bārī her taḳdīrile bir at idi [kim tündlüginden kimesne yanına varımazdı] 
ol nā-dānlıġından anı ṭutup eyerledi...478 

Ve yine bir Şeb-dīz adlu at [kim sāyir atlardan dört ḳarış yüce idi] [kim 
öldügünden ṣoñra anı taṣvīr ėdüp anuñ ṣūretiyle ḫursend olurıdı].479 

Bizim ilgi cümleciği olacağını düşündüğümüz iki cümle, Çağatayca 

metinde de ki(m) bağlacı kullanılmaksızın kurulmuştur: 

Her kimde [kim pādişāhlıḳ yoḳ] kāmkārlıḳ yoḳ. (krş. her kimüñ [kim 
ḫātūnı yoḳ] ġam-güsārı yoḳ.)480

476 K17a/19

477 M10a/8

478 K19a/13 krş. Fç737a/22

479 K31b/4 krş. Fç740b/9

480 K29a/12 krş. Fç739b/19
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Evvelki ṭabaḳaya  Pīşdādīler dėmişler [kim cümlesi on bir kişidür] [kim 
ālemde salṭanat ḳılmışlardur].481 

Aşağıda altını çizip italik olarak yazdığımız ki(m) işlevsiz görünmekte-

dir ancak metnin Çağatayca orijinalinde de bulunmaktadır: 

Bābek ḳatında kim Erdevān’uñ Fārs vilāyetinde kendü tevābi�inden bir ki-
mesnesi varıdı [kim Sāsān kendüyi ol kimesneye tābi� ḳılup ol nevāḥīde 
çoḳ minḥet ve şevket peydā ėtmiş idi].482 

B. İlgi Cümleciklerinin Semantik Özellikleri

1. Kısıtlayıcılık ve Belirlilik

İlgi cümleciği, anlam yönünden cümlenin vazgeçilmez veya dışarıda 

bırakılabilir bir parçası olabilir. Çıkarılması hâlinde cümlenin anlamının 

bozulmadığı tipteki (non-restrictive) ilgi cümleciği, nitelediği unsurun be-

lirtililik (definiteness) durumunu etkilemez. Bunların verdiği bilgi, içinde 

yer aldıkları önermenin doğrusal ilerleyen kapsamının dışındadır ve sadece 

ilgili unsura bağlıdır; cümleyi domine etmez.483 Mensubu olduğu evren-

den doğal olarak ayrışmış, yani özel isim olmak itibariyle belirli (definite) 

anlam kategorisinde yer alan ögeler söz konusu olduğunda ilgi cümleci-

ği, kısıtlamayan tiptedir. Böyle bir yapıda ilgi cümleciğinin vereceği bilgi, 

tamlananın belirlilik durumunu etkileyemez. 

Zāl [kim Rüstem Dāstān’uñ atasıdur] anuñ ḳatında sipeh-sālār idi.484 

Nūşīrevān’uñ āẟārından Medāyin yanında Rūmiyye şehridür [kim Anṭāki-
ye ṭarḥı üzerine yapılmışdur].485

İlgi cümleciği, nitelediği varlığın mensubu olduğu evrenden ayrışması-

nı sağlayan bilgiyi ilettiği durumlarda cümleden çıkarılamaz; kısıtlayıcıdır 

(restrictive).486 

Evvel kişi [kim cihānda salṭanat ḳıldı] Keyūmerẟ idi.487 

481 K2a/9 krş. Fç728b/1

482 K16a/6 krş. FÇ734b/4

483 James Griffiths, Güliz Güneş, “Ki issues in Turkish, Parenthetical coordination and adjunction”, 

Parenthesis and Ellipsis: Cross-Linguistic and Theoretical Perspectives, 2014, 174.

484 K6b/12

485 K29a/16

486 “(A restrictive relative clause) singles out a particular (entity) from the universe of discourse.” Aarts, 

age., s. 252.

487 K2a/11
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Metinde, kısıtlayıcı ilgi cümlecikleri, belirtili olmayan unsurların nite-

lenmesinde yaygın olarak kullanılmıştır. Özel isimler (İskender), tamlanan 

olarak yerlerini belirsiz bir ifadeye (bir pādişāh) devrettiklerinde kısıtlayıcı 

ilgi cümleciği ile nitelenebilir hâle gelmektedir: 

İskender bir pādişāhıdı [kim andan evvel gelen ve ṣoñra gelen pādişāhlar-
dan birisi anuñ ėtdügi işleri eylemedi].488  

Belirlilik-kısıtlayıcılık ilişkisinin nasıl çalıştığını ortaya koyan bir örneği 

aşağıda veriyoruz. Nitelediği unsur bir önceki cümlede tanıtıldıktan sonra 

belirtili hâle gelmiş olan ilgi cümleciği, artık kısıtlayıcı olmaktan çıkmış-

tır: bir söz > ol söz Eğer ilk cümledeki bilgi elde bulunmasaydı, esas bilgi 

mecburen ilgi cümleciği ile iletiliyor olacaktı, bu sebeple de vazgeçilmez 

(kısıtlayıcı/restrictive) duruma gelecekti:

(Ammā bir sözde cümlenüñ ittifāḳı birdür)  biz ol sözi [kim müttefeḳun 
�aleyhdür] edā ėdelüm...489 

İlgi cümlecikleri her, bir, vb. gibi belirsizlik sıfat ve zamirlerinin atıf 

yaptığı sınırsız evrenin daraltılmasını, ihtimallerin en aza indirilmesini sağ-

ladığı; belirsiz durumda olan tamlananı belirli hâle getiren bilgiyi ifade 

ettiği durumda kısıtlayıcıdır:

(Ben saña bāġ ṣatdum ve) her nesne [kim bāġda dāḫildür]
 
bile vėrdüm.490 

Her kişi [kim istedi] bulımadı.491 

Belirsizlik sıfatlarıyla işaretlenen unsurların ilgi cümleciğiyle nitelendi-

ği durumlar, miktar (1), tarz (2) veya şart (3) gibi zarflık bilgiler ifade 

edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu gibi ilgi cümlecikleri de kısıtlayıcıdır; 

çıkarılmaları hâlinde cümlenin anlamı çökmektedir. 

(1) Bir yılda ol ḳadar maḥṣūl ḥāṣıl oldı [kim gėçen yėdi yıllıḳ ḳaḥṭuñ ḳuṣū-
rın tamām eyledi].492 

(2) Siyāvūş içün bir mātem ṭutulupdur [kim �ālemde hergiz anuñ gibi mā-
tem ṭutulmamışdur].493 

488 K13b/16

489 K13b/4

490 K27b/13

491 K19a/10

492 K26a/7

493 K8a/9
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(3) Her ḳanḳısı [kim tācı alur] salṭanatı ol ḳıla.494 

Aşağıdaki örneklerde kısıtlayıcılığın ilgi cümlesinin içerdiği bilginin vaz-

geçilmezliğinden değil, nitelenen unsurun, bilgiyi tek başına iletebilecek an-

lam belirginliğine sahip olmamasından kaynaklandığı açıkça görülmektedir. 

Faḳīr ol ḳadar imkān-ı iḥtiyaṭ [kim varıdı] ḳılup özlerin ẟebt ḳıldum.495 

Rūm ḳayṣerleri her ne dīnde [kim ola] kimesne anlara taġyīr vėrmeye.496 

Bu şekilde semantik yönden ilgi cümleciğinin sıfat işlevinden uzaklaşan 

yapıların bir kısmı, söz dizimini incelediğimiz kısımda değindiğimiz gibi 

sentaktik olarak da zarf yan cümlelerine benzemeye başlamışlardır.

Kısıtlayıcılık söz konusu olduğunda değinilmesi gereken bir konu da 

yüklemden sonraya yerleştirilen ilgi cümleciklerinin durumudur. Me-

tindeki örneklerden görüldüğü kadarıyla ilgi cümleciğinin kısıtlayıcılığı, 

cümledeki konumundan bağımsızdır. Diğer yandan yüklemden sonra ge-

len ve kısıtlayıcı olmayan ilgi cümleciklerini, alt alta sıralamadan çok, ana 

cümleye yan yana sıralanmış şeklinde kabul edip Türkçe söz dizimine yan 

yana sıralayan bağlaçlarla aktarmak da mümkündür. İlgi cümleciklerini söz 

dizimi yönünden incelerken belirttiğimiz gibi, II. tip ilgi cümleciklerinde 

sentaks kusuru bulunmamaktadır; bu da söz konusu yapıların bağımsız 

cümle olma eğiliminin başka bir göstergesidir.

Ḍaḥḥāk’üñ iki omuzında bir maraż ẓāhir olmışıdı [kim aġrısına ādemī-zād 
beynisinden ġayrı nesne teskīn vėrmezidi].497

2. Zarflık Bilgi İleten İlgi Cümlecikleri

İlgi cümleciğinin, Türkçede de Farsçada olduğu gibi sebep, zaman, yer, 

miktar, şart ve tarz gibi bilgiler ifade etmekte kullanılabildiği498 metindeki 

görece az sayıda örnekten görülebilmektedir. Sentaktik olarak cümledeki bir 

unsurun tamlayanı durumundaki ilgi cümleciği, semantik olarak ana cüm-

leye nitelediği unsur üzerinden zarflık (adverbial) bilgilerle katılmaktadır.499 

494 K23b/14

495 K15b/1

496 K9b/14

497 K4b/2

498 Widfuhr, Perry, age., s. 504.

499 Şenlik, age., 2006, s. 177, 178.
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Sebep
(causal)

Anuñ iki nāyibi [kim ẓulmından cānlarına yėtmişdi] ol 
maḥalde Dārā’yı helāk eylediler.500  
(1) Anuñ ṣıfātında ėl pesend ḳılmaduġı bu idi [kim güneh-
kārı hīç bir kimsenüñ şefā�ati ile āzād ėtmezdi].501   

Amaç 
(purposive)

(1) Bu tedbīrden ġarażı ol idi [kim Hürmüz oġlına bed-
gümān olup aradan götüre ve Behrām daḫı Hürmüz’i ara-
dan āsānlıġıla def� ėdüp yėrine pādişāh ola]. 502  

Tarz
(manner)

(1) ..ḫalḳla bir vechle ma�āş eyledi [kim cümlesi rāżī ve 
şākir olup cān u göñülden dilediler]. 503  
Nūşīrevān’uñ āẟārından Medāyin yanında Rūmiyye şehri-
dür [kim Anṭākiye ṭarḥı üzerine yapılmışdur]. 504  

Derece, mik-
tar (amount)

(1) Vīrānlıḳ şol ḥadde yetişdi [ki az yėrde ābādānlıḳ ḳaldı].505  

(1) ...bir yılda ol ḳadar maḥṣūl ḥāṣıl oldı [kim gėçen yėdi 
yıllıḳ ḳaḥṭuñ ḳuṣūrın tamām eyledi].506  

Zaman
(temporal)

(1) Ol seḥer [kim bu iş vāḳi� oldı] her ne ḳadar kim mülāḥaẓa 
olundı ol vaḳ�ada ḥāżır olan yüz kişiye yėtmezidi.507  

(1) Pādişāh taḥsīnler ėdüp mülāzemet ve muṣāḥabet isti-
d�āsı ḳılup ol daḫı rıżā vėrüp pādişāhla gėce ve gündüz �ayş 
u nūşda ve avda ve şikārda tā ol vaḳte degin [kim pādişāha 
bir �aẓīm düşmen müteveccih olup, pādişāh kendüyi ḫaṣ-
ma ḥarīf görmeyüp firār ḳaṣdın ḳılıcaḳ Behrām az leşker 
ile varup ol düşmeni def� ėdüp manṣūr ve muẓaffer yine 
geldi].508  

Şart
(conditional)

(1) Her ḳanḳısı [kim tācı alur] salṭanatı ol ḳıla.509  

(1) Ol sözler kim [muḫtelefün fīhdür] ẕikr ėdüp, her neye 
[kim ensebdür] anuñ üzerine beyān ėdelüm.510  

500 K11b/4

501 K22b/16

502 K30a/1

503 K9a/7

504 K29a/15

505 K5b/19

506 K26a/7

507 K24b/8

508 K25a/10

509 K23b/14

510 K13b/15
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Yer (locative)
(1) `emūd Ḥicāz’da sākin oldu; Ṣaḥḥār Ṭay’da; …Mārre 
her yėrde [kim adı añılur].511  

Karşıtlık
(contrastive)

... āteşkedelerüñ odı [kim niçe biñ yıldan beri söyünme-
mişdi] söyündi.512  

Sonuç
(result)

Çoḳ zamān Efrāsiyāb Īrān’da vīrān ḳılduġı yėrlerüñ ıṣlāḥı-
na ve ta�mīrine meşġūl oldı [kim fī’l-cümle ābādānlıġa yüz 
ṭutdı].513 

İlgi cümleciği, (1) ile gösterdiğimiz örneklerde kısıtlayıcı durumdadır. 

Kısıtlayıcı olmayan ve ana yüklemden sonra yerleşmiş bulunan ilgi cüm-

leciklerini Türkçe söz diziminde, istenirse sıfat fiil yerine zarf fiille; ya da 

ki(m) yerine yan yana sıralayan bağlaçlarla karşılamak da mümkündür. 

3. İlgi Cümleciklerinin Açıklama İşlevi

İlgi cümleciği ile nitelenmekte olan unsurun, ana cümle yüklemi duru-

mundaki bir işaret zamiri olduğu yapıların çoğunda ki(m) iki nokta ben-

zeri bir işleve sahiptir: İzahat ile, açıklanacak olan kısım arasında sınırda 

durur ve açıklama cümlesini başlatır. Cümlenin anlam yükünü taşıdığı bu 

gibi durumlarda ilgi cümleciği mecburen kısıtlayıcıdır. Söz konusu yapı, 

sebep (ciheti ol idi) ve amaç bildirirken (ġarażı ol idi), izahat verirken (ic-
māli / şerḥi budur; ... budur, ... bunlardur, ...bu idi, ...ol idi, vb.) tipik bir 

ifade şekli olarak metinde sık kullanılmaktadır. Nitelenen unsur genellikle 

yüklem olduğu için bu yapı ana cümle sonuna yerleştirilen II. tip ilgi cüm-

leciği ile kurulur.

Açıklama:

Ammā icmāli budur [kim Ḫüsrev’üñ ġāyet tecemmül ve cāhından nite 
kim yuḳaruda ẕikr olundı, dimāġında ġurūr, ve fi�linde fütūr olmışıdı].514 

Anuñ daḫı şerḥi budur [kim Behrām temāşā ve teferrüc ve neşāṭa māyil 
kişi idi ve ḫod-rāy ve zīr-dest ve pehlivān idi].515 

511 K4a/7

512 K28b/12

513 K6a/17

514 K32a/18

515 K24b/11
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Aşağıdaki cümlelerde ilgi cümleciği ile nitelenmekte olan unsur, ana 

cümle yüklemi değildir. Yine II. tip ilgi cümleciği, (1)’de belirtili nesne, 

(2)’de zarf üzerinden ana cümleye bağlanmıştır.

(1) … Ekāsire aña bu i�tirāżı ḳıldılar <kim ḳaçan bir şehr binā ḳılsalar 
cānver şeklinde ṭarḥ ḳılurlar idi; nite kim Sūs’ı yılan şeklinde ve Şuşter’i at 
şeklinde>.516 

(2) Ve bu faḳīrüñ ḫayāline eyle gelür  <kim ol seḥer kim bu iş vāḳi� oldı 
her ne ḳadar [kim mülāḥaẓa olundı] ol vaḳ�ada ḥāżır olan yüz kişiye 
yėtmezidi>.517

Sebep:

Anuñ ṣıfātında ėl pesend ḳılmaduġı bu idi [kim günehkārı hīç bir kimse-
nüñ şefā�ati ile āzād ėtmezdi].518 

Mülk açmaġınuñ ciheti ol idi [kim iki oġlı varıdı]...519 

Amaç:

Ġarażı bu idi [kim ol taḥsīnler ḳıla]… 520 

4. Bazı Semantik Kusurlar

Cümle ögelerinden belirtili nesne, yer tamlayanı ve zarfın ilgi cümleciği 

ile nitelendikleri bazı durumlarda ortaya çıkan sentaks kusurları anlamın 

da bulanıklaşmasına sebep olmaktadır. Adı geçen unsurların, ilgi cümleciği 

ile nitelendiği örneklerde, yüklemin gerektirdiği gramatik işaretleyicilerin 

düşürülmesi hem sentaktik olarak hem de semantik olarak kusurludur. Bu 

cümlelerden ilgi cümleciğinin çıkarılması hâlinde cümlenin anlamı çök-

mese de anlatım bozulmaktadır. 

Ṭāḳ-ı KisrāØ [kim meşhūrdur] ol yapdı.521 

Nitelenen unsurun yalın hâlde bırakılması ve ilgi cümleciğinden sonra 

çekimli zamir veya kelimenin tekrar getirildiği cümleler, standart ilgi cüm-

leciklerinde olduğu gibi sıfat olarak anlamlandırılamamaktadır. Aşağıdaki 

cümlede metnin kalanından öğrendiğimize göre sipehsalar olarak Hora-

516 K18a/6

517 K24b/8

518 K22b/16

519 K9a/8

520 K19b/18

521 K28a/5
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san’a gönderilen kişi Behrâm-ı Çûbîn’dir, ancak ilgi cümleciğinden sonra 

getirilen şahıs zamiri, yanlış anlamaya yol açabilecektir. Dolayısıyla bu tip 

cümlelerde; ilgi cümleciklerini nitelediği unsurla birlikte ara söz olarak de-

ğerlendirmek doğru olacaktır:

...ḫāḳān-ı Çīn üzerine Behrām-ı Çūbīn [kim 
Acem mülūkinden idi] anı 
sipeh-sālār ėdüp Ḫorāsān’a göndürdi.522

Yer yer ilgi cümleciklerinin kuruluşundan kaynaklanan anlam karma-

şası oluşmuştur. Aşağıdaki örnekte Çağatayca metinde de mevcut olan 

karmaşa, Osmanlıca tercümede tüm içeriğin ana yüklemi niteleyen ilgi 

cümleciği içinde verilmesi ile artmış görünmektedir. Numaralar nitelenen 

unsuru ve onu niteleyen ilgi cümleciğini göstermektedir: 

Ve bir daḫı bu
(0)

 [kim ḥażret-i Risā-
let-penāh ṣalla’llahu �aleyhi ve sellem 
bi�ẟeti

(1)
 [kim anuñ zamānında vāḳi� 

oldı]
(1)

, 
bu

(2)
 cümle gėçen devlet ve miknet 

ve tecemmül ve ḥaşmet ol devletüñ 
biñ baḫşındabir baḫşı ṭutılsa olmaz 
[kim ol ḥażret dīn ve İslām da�vetine 
aña nāme göndürüp ve ol müzaḫ-
refāt ġurūrından ol ḥażretüñ mü-
bārek nāmesini yırtup emrine iṭā�at 
ḳılmadı]

(2)
]

(0)
.523 

Ve yana biri ḥażret-i Risālet ṣallallā-
hu �aleyhi ve sellem bi�ẟeti

(1)
 

[kim anıng zamānında vāḳi� boldı]
 (1)

 
[kim bu

(2)
 ötken barça miknet ve 

tecemmülni bu devletning ming 
ülüşidin bir ülüşi tutsa bolmas [kim 
ol ḥażret anga dīn ve İslām da�ve-
tıġa nāme bitip kişi yiberdi ve ol 
müzaḫrefāt ġurūrıdın ol ḥażretning 
mübārek nāmesin yırttı ve iṭā�at ḳıl-
madı]

 (2)
]

(1)
.524 

Metinde (2) ile işaretli ilgi cümleciğinin sınırları açısından bir aksama 

mevcuttur. (2) ile işaretli özne (bu) ve niteleyicisi arasındaki cümle parçası 

olumlu bir karşılaştırma açılışı yaparken, cümlenin sonunda beklenmedik 

bir olumsuzluk ilgi cümleciği içinde yan yana sıralanmış olarak durmak-

tadır. Cümlede bu yönüyle söz dizimi ve anlam arasında bir uyumsuzluk 

hissedilmektedir.

Başka bir örnekte ilgi cümleciğinin
(2)

 nitelediği unsurla
(1)

 bağı, aralarına 

giren bir başka cümleden dolayı kopuk görünmektedir: 

522 K29b/11

523 K32a/6

524 Fç740b/22
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Biri oldur [kim eger Şīrīn
(1)

 gibi �ālem nādiresi maḥbūbesi varıdı, (velī Fer-
hād gibi �ālem u�cūbesi raḳībi var idi) [kim �aşḳ ve niyāzı ifrāṭından bā-vü-
cūd Ḫüsrev gibi pādişāha meyl ėtmeyüp göñli Ferhād’a māyil olup iltifāt 
ve teraḥḥumlar ḳıldı]

 (2)
].525 

Unsurların yerleştirilişi sebebiyle cümlenin ifade ettiği anlamla, iletil-

mek istenenin farklı olduğu bir örnekte esasen ilgi cümleciğine dâhil olan 

ögeler, ana cümleye zaman ve yer bildiren tümleçler olarak eklenmiştir:

Pervīz zamānında Rūm’dan Çelīpā adlu büt [kim Medāyin’e getürmişler 
idi ve Rūmīler anı defa�ātle dileyüp Ekāsire vėrmezidi] Tūrān-duḫt mülk 
maṣlaḥatı içün müṣālaḥa ėdüp anı yine Rūm’a göndürdi.526 

Cümledeki Pervīz zamānında Rūm’dan kısmı, ana cümlede yer alan 

müṣālaḥa ėdüp veya göndürdi fiillerinin değil, ilgi cümleciğinin ilk yükle-

minin (getürmişler idi) unsurlarıdır.

II. TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİ

Bir üst cümleye (super-ordinate) temel ögelerden (core argument) biri 

olarak bağlanabilen isim işlevli bitimli cümleler, tümleç yan cümlesi olarak 

adlandırılmaktadır. Türkçe söz dizimine göre tümleç yan cümleleri bitimli 

(1) veya bitimsiz (2) olabilir. 

(1) Yine biz şimdi aña <seni bize gerekmez> diyümezüz.527  

(2) <Ḍaḥḥāk daḫı ḫalḳı kendüden yüz çevirdüklerini> bilüp ṭurmaġa 
mecāli ḳalmayup ḳaçdı.528 

Bitimli tümleç yan cümleleri ana cümleye bağlaçlarla veya bunlar ol-

maksızın monte edilir. Tümleç yan cümlesi, Türkçede sonuna bir bağlayıcı 

(diye) eklenmiş olsun olmasın diğer ögeler gibi yüklemden önce; Hint-Av-

rupa tipinde ise başına bağlaç unsur (ki(m)) getirilerek yüklemden sonra 

(post predicate) gelir. Metinde, Hint-Avrupa ve Türk tipi pek çok örneğin 

yanı sıra iki şeklin bir arada bulunduğu cümleler de mevcuttur.

Tümleç yan cümlelerini diğer yan cümlelerden ayıran en önemli özel-

lik, bunları öge olarak kabul edebilen yüklemlerin semantik olarak sınırlı 

525 K32a/3

526 K33b/12

527 K23b/7

528 K4b/15
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bir gruba ait olmasıdır. Bitimli bir cümleyi öge olarak alabilen yüklemler 

algılama (duyma, görme, hissetme, sezme, vb.), tanımlama ve işleme (bil-
me, anlama, kaydetme, reddetme, pişman olma, vb.), niyet (isteme, düşünme, 
planlama, karar verme, vb.), bildirme (söyleme, anlatma, açıklama, vb.), de-

ğerleme (beğenme, hoşlanma, sevme, kızma, nefret etme, vb.), yönlendirme 

(emretme, yasaklama, izin verme, vb.) gibi anlam alanlarından fiillerdir. Yan 

cümlenin yüklemi için ise herhangi bir sınırlama yoktur.529 

Çalışmanın bu kısmında tümleç yan cümleleri, semantik ve sentaktik 

özellikleri açısından incelenecektir. 

A. Tümleç Yan Cümlelerinin Semantik Özellikleri

Metinde tümleç yan cümlelerini öge olarak almış fiiller, anlamlarına 

göre şu şekilde gruplanabilir: 

Anlama; bilme, öğrenme bil-, gör-, ḫaber al-; ma
lūm (ol-)

Düşünme; rüya görme gümān ḳıl-, ḫayāline eyle gel-; düşinde gör-

Tanımlama 
ār ėt-

Yönlendirme ḳarār ḳıl-, muḳarrer ḳıl-; buyur-, emr ėt-/kıl-, ya-
saġ eyle-, mübālaġa ėt-, mübālaġa ıṣmarla-: mercū 
ve mutevaḳḳı
 (ol-); ḳo-, ruḫṣat vėr-

Değerlendirme ġalaṭ (ol-)

Dolaylı anlatım cümlelerinin yüklemi olan fiiller: 

İfade etme, bildirme de-, yaz-, ḥikāyet ėt-, arz eyle-/ kıl-, çaġırt-; müẟbet (ol-)

Bilgi isteme/verme sor-; cevap gönder-/ver-, ḫaber gönder-/ver-

Yönlendirme buyur-, emr et-, vasiyet et-/eyle-, nasihat et-

Değerlendirme itiraz et-/ kıl-, tenāḳuż getür-; tahsin kıl-; müttefiḳ (ol-)

Tümleç yan cümlelerinin anlamıyla ilgili semantik ayrımlardan biri de 

olgusallık (factivity) konusudur. Olgusallık genel olarak, cümledeki bir öge 

olan bitimli cümlede ifade edilen durumun gerçekleşmiş olup olmadığı-

nın anlaşılabilirliği şeklinde tanımlanabilir. Bazı fiiller öge olarak aldıkları 

529 Dixon, age., 2006, s. 9. 
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tümleç yan cümlesinin gerçekleşmişliğini garanti ederken, bazıları bu bil-

giyi açık bırakmaktadır.530 Metinde kendilerine bağlanmış olan tümleç yan 

cümlelerindeki bilginin gerçekleşmiş olduğuna dair bilgi vermeyen; olgu-

sal olmayan (non-factive) ana yüklemler şunlardır: buyur-; dile-; ḳarār ḳıl-, 
muḳarrer ḳıl-, mübālaġa ėt-, mübālaġa ıṣmarla-, emr ėt-/kıl-, yasaġ  eyle-; 
mercū ve mutevaḳḳı
 (ol-), ḳo-, ruḫṣat vėr- Söz konusu ana yüklemlere bağlı 

yan cümlelerin yüklemleri dilek kipindedir: 

Buyurdı <kim birinüñ ḳızını birinüñ oġlına vėreler, ol mālı daḫı ikisine 
vėreler> ...531 

Bu cihetden on yėdi oġlını bir ḳal�aya ḳoyup ḥabs ėdüp yasaġ eyledi <kim 
hīç birisinüñ yanına �avrat yaḳın olmaya>.532 

Yukarıdakilerden farklılık arz eden iki örnekte, görünüm olarak tümleç 

yan cümlesini andırsa da, olgusallık açısından bakıldığında bağlacın yan 

yana sıralama işlevinde kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır:533 

Erdeşīr şādmān olup buyurdı kim anı yaşdaşı oġlanlarla ṭonadup Er-
deşīr’üñ ḳarşusından bir bir gėçürdiler.534  

Kim bağlacının yan yana sıralama işlevinde kullanıldığı diğer örnekte 

ise dıştaki Hint-Avrupa, içteki Türkçe söz dizimine uygun olarak yapılmış 

iç içe iki tümleç yan cümlesi bulunmaktadır. 

Ġarażı bu idi [kim ol taḥsīnler ḳıla <kim <aṣlā senüñ ḳuṣūruñ yoḳdur 
cemī� evżā�uñ maṭbū� ve maḳbūl ve cümle-i eṭvāruñ pesendīde ve ma�ḳūl-
dür> diyeydi>].535  

Yan yana sıralandığını varsaydığımızda örnekteki birleşik cümlenin yapısı 

ana hatlarıyla şöyledir: Ġarażı bu idi: ol taḥsīnler ḳılaydı ve <....> diyeydi. 

530 L. Johanson, “Selection of Subjunctors in Turkic Non-Finite Complement Clauses”, Bilig Türk Dün-
yası Sosyal Bilimler Dergisi S. 67, 2013, s. 79-80; Hatice Coşkun, “Türkçe Çekimsiz Tümleç Yan 

Cümlelerinde Olgusallığın Kapsamı”, Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology, C. 29/1, 2019, s.17.

531 K27b/17

532 K32b/4

533 ki(m)’in yan yana sıralama işlevinde kullanıldığı başka örnekler de mevcuttur: “Maslahat gördiler ki 

Dede Korkut varsun didiler” vb. Erguvanlı, age, s. 123; 120, 122, 127. “emr-ėtdi ki anaṭolı leşkeri ve 

rūm ėli leşkeri edrene nevāḥisine cem� olındı”, vb. Şenlik, age., 2011, s. 254. 

534 K17b/5

535 K19b/18
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Cümleye Kattığı Anlam

Tümleç yan cümlelerini nesne olarak içeren cümlelerin bir kısmı zarf-

lık bilgiler de ifade edebilmektedir. En çok bil-, gör- (anla- manası ile) ve 

ḫaber al- fiillerinin ana yüklem olarak kullanıldığı bu yapıdan –ınca zarf 

fiiline benzer bir işlevle istifade edilmiş, zaman ve sebep bildirmekte kul-

lanılmıştır. 

Örneklerde zarflık bilgi içeren kısımlar altı çizili gösterilmiştir.

Gördiler <kim ol daḫı bu maṣlaḥata lāyıḳ degüldür> anı daḫı aradan sürdiler.536 

Bildi <kim maṣāff düzüp düşmenle muḳābele olınmaz> mülki küçük ḳa-
rındaşı Nersī’ye ıṣmarlayup kendüsi üç biñ kişi ile, Āẕerbaycān āteşkedesi-
ne giderin, diyüp ėlden ġāyib oldı.537 

Ḫaber aldı <kim Şābūr’uñ vezīri Rūdbār’da ve sipeh-sālārı Şehriyār’da-
dur, sāyir yėrleri ḳayṣer almışdur> Şābūr, nihānī ādem gönderüp ol ikisini 
getürdüp yine çeri çeküp ḳayṣer ile cenk ėdüp...538 

B. Tümleç Yan Cümlelerinin Sentaktik Özellikleri

1. Yapı Bakımından Tümleç Yan Cümleleri

Tümleç yan cümleleri eksiksiz bir cümle yapısındadır. Yüklemin türüne 

göre isim veya fiil cümlesi; anlam bakımından olumlu veya olumsuz; yapı 

bakımından basit veya birleşik olabilir. 

Tümleç yan cümlelerini öge olarak alan cümleler, yüklemlerinin anlam 

içerikleri sınırlı olsa da, yapı ve anlam bakımından çeşitlilik gösterir. İsim 

cümleleri de metinde örnekleri az olmakla birlikte tümleç yan cümlelerini 

öge olarak alabilir. Arapçadan kopyalanmış isimler bu cümlelerin yüklemi 

olmuştur. 

Pādişāhuñ bir oġlı vardur [kim ma�lūm degüldür <kim bir pādişāha anuñ 
gibi oġul müyesser olmış ola>].539  

Fużalānuñ fażla-i iḥsānından mercū ve mutevaḳḳı�dur <ki bu ḥaḳīrüñ 
edebsizligini ma�ẕūr ve oranī bir �aybını dāmen-i �āṭıfetleriyle mestūr 
buyurup ġalaṭ vāḳi� olan yėrleri ıṣlāḥ eyleyeler>.540  

536 K34b/14

537 K24a/6

538 K21a/19

539 K17a/19

540 K2a/5
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Bu ḫod ġalaṭdur <kim anlar Mülūk-i Ṭavāyif olalar>.541

Tevārīḫde şöyle müẟbetdür <ki dīvler anı secdede bulup ṭaşıla başını 
yinçüp öldürdiler>.542  

Tevārīḫ ehli müttefiḳlerdür <kim saç kesmek ve ḳara geymek ve gök 
geymek ol mātemden ḳalmışdur>.543  

Metinde birleşik yapıda pek çok tümleç yan cümlesi vardır. Örneğin 

tümleç yan cümleleri yan yana sıralanmış cümleler içerebilir: 

Bu ḳā�ideyi muḳarrer ḳıldılar <kim menşūrlarında kendü adlarından evvel 
anuñ adın yazalar ve yad yaġı geldügi vaḳt biri birine yardım eyleyeler>.544  

Başka tipte birleşik tümleç yan cümleleri de mevcuttur. Örnekte, zarf 

yan cümlesi kim bağlacı ile tümleç yan cümlesine birleştirilmiştir. Yüklemi 

“dėdi” olan ana cümleye sebep bildiren çün’lü yan cümle
(1)

 ile tümleç yan 

cümlesi; tümleç yan cümlesine
(2)

 de sebep bildiren kim’li zarf yan cümlesi
(3)

 

bağlanmıştır. 

Çün Erdeşīr’üñ oġlı yoġıdı,
(1)

  dėdi <kim nice melūl olmayayın kim 
�ālem mülkini aldum ve �ömür āḫire yėtdi, şimdi żarūrī mülki yād kişilere 
ḳoyup gitmek gerek

(3)
>

 (2)
.545  

Aşağıdaki örnekte ise çün’lü zarf yan cümle
(2)

, tümleç yan cümlesine
(1)

 

alt alta sıralanmıştır:

Tevārīḫde şöyle yazar <kim Şābūr çün taḫta oturdı
(2)

, be-ġāyet ḥüsn-i 
aḫlāḳla ve müstaḥsen eṭvārla mu�āmele eyledi>

(1)
546  

Karmaşık yapılı başka bir tümleç yan cümlesinde, biri ilgi cümleciği 

görünümünde şart yan cümlesi
(1)

 içeren yan yana sıralanmış iki cümle
(0)

 

bir aradadır: 

�Āḳıbet bir gün bunuñ üzerine ḳarār ḳıldılar <kim salṭanat tācını iki ac ars-
lanuñ ortasında ḳoyalar

(0)
, her ḳanḳısı kim tācı alur

(1)
 salṭanatı ol ḳıla

(0)
>.547  

Tümleç yan cümlesi başka bir tümleç yan cümlesi içerebilir. Bu yapı iç 

içe iki dolaylı anlatım şeklindedir:

541 K15a/17

542 K3a/1

543 K8a/10

544 K14a/12

545 K17a/17

546 K22a/18

547 K23b/14
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Şābūr dėdi <kim baña müneccimler ḫaber vėrdiler <kim bu ḳavimden bir 
peyġamber gelüp taḫtı evlādumdan alup anları tüketse gerek>>.548  

Ol kenīzek daḫı Erdeşīr’e ḫaber vėrdi <kim Erdevān bir ḳorḳulı düş görüp 
mu�abbirlere ta�bīr ėtdürüp şöyle dėdiler <kim mülk senden intiḳāl ėdüp 
bir āḫerüñ taṣarrufına girse gerek.>>549  

İlgi cümleciğinin içinde tümleç yan cümlesinin bulunduğu (1) veya 

tam tersi yapılar (2) da mümkündür:

(1) Keykāvūs [kim ba�żılar <Keyḳubād’uñ oġlı> ve ba�żılar <nebīresidür> 
dėdiler] (çün Keyḳubād’uñ velī�ahdı idi, anuñ yėrine salṭanat taḫtına 
oturdı.)550  

(2) Ve ba�żılar dėrler <ki Zāb bin Ṭahmāsb [kim Minūçihr’üñ nebīresidür] 
ḫurūc ḳılup Efrāsiyāb anuñla ṭurışımayup yüz çevirüp kendü mülkine 
�azīmet ḳıldı>.551  

2. Kip ve Zaman

Metinde tümleç yan cümlelerinin yüklemleri, geçmiş, gelecek ve geniş 

zamanda çekimlenmiştir.

Geçmiş Zaman

Ve bu faḳīr ba�żı tevārīḫde görüpdür <ki ḳayṣer Şābūr’ı kendü ile bile 
getürüp Baġdād’ı Şābūr’uñ tevābi�i muḥāṣara ḳılmışdı>.552  

Geniş Zaman

Bir gėce Bābek düşinde görür <kim güneş Sāsān’uñ alnından ṭoġar>.553  

Firāsetle bildi <kim ḳonuḳ �aẓīmü’ş-şān kişidür>.554  

Gelecek Zaman

Bildi <ki mülk özgelere vefā ḳılmaduġı gibi kendüye daḫı vefā ḳılmaya-
caḳdur>...555  

548 K21a/2

549 K16b/10

550 K7a/18

551 K6a/11

552 K21b/7

553 K16a/10

554 K26b/6

555 K33b/9
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Dilek Kipi

Anlar daḫı te�emmül ėdüp bunuñ üzerine ḳarār ḳıldılar <kim yarın 
ṣabāḥdan hīç bir kişi anuñ yanına varmaya>.556  

3. Cümledeki Görevleri

Tümleç yan cümlelerinin gramer özellikleri şöyle tarif edilmektedir:

1) Eksiksiz bir cümle yapısına sahiptir; 2) Bir üst cümlenin ögesi olarak gö-

rev yapar; 3) Oluş, kılış veya potansiyel belirten bir önermenin ifadesidir; 

4) Öge olarak bağlanabileceği yüklemler sınırlıdır.557 Metinde tespit ettiği-

miz tümleç yan cümleleri büyük oranda bu ölçütlere uyar görünmektedir.

Metinde neredeyse tamamı belirtili nesne görevinde olan tümleç yan 

cümleleri, yanızca isim cümlelerine özne ve yer tamlayıcısı olarak katıl-

mıştır.

Belirtili Nesne

Metinde geçen tümleç yan cümleleri Türkçe söz dizimine çoğunlukla 

–dık sıfat fiili ile aktarılabilmektedir:

Bir köşede ṭurup temāşā eyledi, gördi <ki Erdeşīr kendü oġullarından 
artuḳdur>.558  

Bilmediler <kim ḳanda gitdi>.559  

Ana cümle yüklemi emret-, kararlaştır-, dile-, izin ver- gibi olgusal ol-

mayan (non-factive) fiiller olan ve istek kipinde çekimlenmiş yükleme sa-

hip tümleç yan cümleleri Türkçe söz dizimine –ma isim fiili ile aktarılabil-

mektedir:

Bunlara vaṣiyyet eyledi <ki Tūrān’da Siyāvūş neslinden ‘Ferūd’ adlu bir 
kimesne vardur, zinhār aña żarar yėtürmeñüz>.560  

Salṭanat muḥabbeti ḳomadı <kim oġlını pādişāh ėdüp kendü anuñ ḥıfẓ u 
ḥimāyetini ḳıla>.561  

556 K19a/8

557 Dixon, age., 2006, s. 15. 

558 K16a/18

559 K24a/7

560 K8a/17

561 K10a/7
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Özne

Metinde tümleç yan cümlesini özne olarak almış örnekler isim cümle-

sidir. Bunlar Türkçe söz dizimine (1) –dukları sıfat fiil; (2) –meleri isim fiil 

ekleri ile aktarılabilir: 

(1) Bu ḫod ġalaṭdur <kim anlar Mülūk-i Ṭavāyif olalar>562  

(2) Fużalānuñ fażla-i iḥsānından mercū ve mutevaḳḳı�dur <ki bu ḥaḳī-
rüñ edebsizligini ma�ẕūr ve oranī bir �aybını dāmen-i �āṭıfetleriyle mestūr 
buyurup ġalaṭ vāḳi� olan yėrleri ıṣlāḥ eyleyeler>.563  

Yer tamlayanı

Metinde tek örnekte tümleç yan cümlesi ana cümlenin yer tamlayanı-

dır. Örnekteki yan cümle Türkçe söz dizimine –dığında sıfat fiili ile akta-

rılabilir: 

Tevārīḫ ehli müttefiḳlerdür <kim saç kesmek ve ḳara geymek ve gök 
geymek ol mātemden ḳalmışdur>.564  

4. Dolaylı Anlatım

Tümleç yan cümlelerinin bir işlevi de dolaylı anlatımdır. Dolaylı anla-

tımın fiilimsilerle kurulduğu yapı metinde geçmemektedir; aktarılan ifade 

her zaman bitimli cümle yapısındadır. Aktarımı gösteren fiiller, semantik 

olarak bilgi alışverişi anlam alanındakilerle sınırlıdır. Metinde bu işlevde 

kullanılan fiiller şöyledir: arz eyle-, buyur-, cevap gönder-, cevap ver-, çaġırt-, 
de-, emret-, haber ver-, haber gönder-, itiraz kıl-, nasihat et-, sor-, tahsin kıl-, 
vasiyet et-/eyle-, yaz-. 

Hint-Avrupa Tipi Dolaylı Anlatım

Ki(m) bağlacı ile ana cümleye bağlanan ve ana yüklemden sonraya yer-

leştirilen Hint-Avrupa tipi tümleç yan cümlelerinden metinde dolaylı an-

latım amacıyla sıkça istifade edilmiştir. 

Firdevsī Şāhnāme’de diyüp durur <kim Heftḫvān yolı ile varup anı ḳurtardı>.565

Pek çok kurallı örneğin yanı sıra metinde, özgün nitelikler arz eden 

bazı yapılar da mevcuttur. Aşağıdaki örneklerde tümleç yan cümlesi, ana 

562 K15a/17

563 K2a/5

564 K8a/10

565 K7b/3
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cümlenin öznesi olan kişinin sözlerini aktarmakta kullanılmıştır. Ancak 

ana cümle yüklemi (teslim eyle-, gönder-), tümleç yan cümlesinin içerdiği 

ifadenin doğrudan bağlanabileceği fiillerden değildir. Burada ilgi cümleci-

ği yapısı da kurulamadığından; örnekleri eksiltili cümleler olarak kabul et-

mek gerektiğini düşünüyoruz. Metinde bulunmayan ve bizim eklediğimiz 

kısımlar parantez içinde ve italik yazılmıştır: 

Erdeşīr ḥużūrında ḫazīne-dāra teslīm eyledi (ve dedi)  <kim “Bu emāneti 
istedügüm vaḳt vėresin”>.566 

Hürmüz māl ḥırṣından bī-cihet bed-fi�llik ėdüp Behrām’a bürüncek ile bir 
çıḳrıḳ göndürdi (ve dedi) <kim “Senüñ ḳılduġuñ işe lāyıḳ bunlardur”>.567 

İskender daḫı cevāb göndürdi (ve dedi) <kim ol yumurda yumurdlayan ḳuş 
yuvadan uçdı>.568  

Tümleç yan cümlesinin içeriği ile ana cümle içeriği birbirine karışmış 

gibi görünen bazı cümleler vardır. Cümlelerde tümleç yan cümlesinin öge-

si olan (altı çizili) kısımlar bir üst cümlede bırakılmıştır. 

Ve Buḫtunnaṣr bin Gevẕerẕ  [kim �ālemüñ bir ḫarāblıġı daḫı dėrler <kim 
anuñ ẓulmından oldı>].569 

Bu cihetden dėrler <ki bir yıl yā üc yıl ṣūreti mesḫ oldı>.570  

Ba�żılar şehr-i Zūr’da ve ba�żılar şehr-i Bābil’de dėrler <kim vefāt ėdüp 
İskenderiyye’ye naḳl olundı>.571 

Aşağıdaki örnekte durum tam tersidir; tümleç yan cümlesinin bağlı ol-

duğu ana cümleden önceki cümle olarak bulunması gereken kısım, tümleç 

yan cümlesinin içinde bırakılmıştır. 

...baġuñ evvelki ṣāḥibine dėdi <kim ḳażıyye şöyle oldı: Gel bāġuñdaġı 
medfūnı al... >:...572 

Birkaç örnekte, ana cümle içinde tümleç yan cümlesinin içeriğine ön-

gönderimde (cataphora) bulunulmaktadır. Söz konusu örneklerde kim 

bağlacının işlevi iki nokta üstüste gibidir.

566 K17a/13

567 K29b/17

568 K11b/1

569 K9a/17

570 K9a/19

571 K13a/3

572 K27b/11
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Ba�żılar anı dėrler <kim atası öldügi vaḳt anası ḳarnında ḳaldı ve ṭoġınca 
tācını anasınuñ başı üstinde aṣarlarıdı>.573  

Ammā Benākitī bunuñ �aksini yazar <kim Ol be-ġāyet ẓālim ve cābir kişi 
idi>.574 

Türk Tipi Dolaylı Anlatım

Tümleç yan cümlesinin ana cümle yükleminden önceye yerleştirildiği 

Türkçe söz dizimine göre yapılmış dolaylı anlatımlarda ana cümle yüklemi 

olarak metinde yalnızca dė- fiiili kullanılmıştır:

Ve ba�żılar <Ḫarḳīl ve Ḫıżır ve İlyās ve Elyesa� daḫı anuñ zamānında 

geldi> dėdiler.575 

Metindeki birkaç yerde, hakkında tümleç yan cümlesi ile bilgi verilen 

unsur belirtili nesne olarak ana cümleye katılmaktadır: 

Anı ba�żılar <Peşeng bin Tūr bin Ferīdūn oġlıdur> dėrler. 576 

Ba�żılar anı <ẓālim ve cābir (kişi idi)> ve ba�żılar <munṣif ve �ādil kişi idi> 
dėdiler. 577 

Metinde Türk tipi tümleç yan cümlesinin ilgi cümleciği içine yerleşti-

rilmiş olarak bulunduğu örnekler de mevcuttur:

Ve anuñ āẟārından ... Ḫocend’de bir dīvārdur [kim ba�żılar <elli aġac ve 
bāżılar daḫı artuḳ ve eksük> dėmişlerdür] ...578 

Benzer bir örnekte iki dolaylı anlatım cümlesi bulunmaktadır. İlki ana 

cümlenin nesnesini
(1)

 oluştururken ikincisi
(2)

 ilgi cümleciği
(3)

 içine yerleşti-

rilmiştir. Örnekte ilgi cümleciği, (1) numaralı tümleç yan cümlesinin öz-

nesini niteler görünmektedir: 

Ba�żılar, <Ābīten oġlıdur>
(1)

 dėrler [ki anı <Ṭahmūraẟ neslindendür>
(2)

 
dėrler]

(3)
 (ol zamānda Ḍaḥḥāk vehminden çobanlar arasında gizlenmiş 

idi).579 

573 K20a/11

574 K22a/13

575 K7a/14

576 K6a/5

577 K29b/2

578 K26a/15

579 K4b/11
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Ana cümle yüklemi olarak kullanılan dė- fiili diyü ve diyüp zarf fiil for-

munda, aktarılan cümleyi ana cümlenin zarf fiil grubunun alt cümlesi hâ-

line getirmiştir:

Şīrūye daḫı <ben anı ḥüccetle öldüreyin> diyüp ėtdügi işleri bir bir yazup 
göndürüp cevāb ṭaleb eyledi.580 

Melez Tip

Yukarıda görüldüğü gibi metinde dolaylı anlatım, bitimli tümleç yan 

cümlesinin ana cümle yükleminden önceye getirildiği Türk tipi ve ana 

yüklemden sonraya konduğu Hint-Avrupa tipi olarak iki şekilde kurul-

maktadır. Türk tipi söz diziminde aktarılan ifade+ana cümle yüklemi: dė-; 
Hint-Avrupa tipinde ise ana cümle yüklemi+ki(m)+aktarılan ifade, sırala-

ması görülür. Bazı örneklerde iki cümle tipi bir arada kullanılmıştır. Ör-

neklerde altını çizerek gösterdiğimiz gibi tümleç yan cümlesi, iki farklı ana 

cümle yüklemine bağlanmıştır:

Saṭīḥ Kāhin ol yıḳılan on iki küngüre �adedi üzre dėdi
(1)

 <kim senden ṣoñra 
senüñ neslüñden on iki kimse salṭanat ḳılup andan ṣoñra ol ṣāḥib-sa�āde-
tüñ devleti cümleye ġālib olup milleti �ālemi ṭutsa gerekdür> dėdi

(2)
.581 

Benzeri örneklerde tümleç yan cümlesi diyüp zarf fiili ile başka bir cüm-

leye daha alta sıralanmaktadır:

Şābūr bunı işidüp dėdi
(1)

 <kim seni bu nev�le besleyen ataña vefāñ olmayı-
caḳ, baña ḫod hīç olmaz> diyüp

(2)
 (siyāset ḳıldı).582 

Aşağıdaki cümlede Hint-Avrupa tipi tümleç yan cümlesi, Türk tipi bir 

tümleç yan cümlesi içermektedir:

Şöyle dėrler <kim evvel zamānda biñ yıla bir ḳarn dėrler imiş>...583 

III. ZARF YAN CÜMLELERİ 

Birbirlerine sentaktik olarak bağlanmış önermeler arasında belli anlam 

ilişkilerinin mevcudiyeti tespit edilebilmektedir. Önermeler, aşağıda ana 

hatlarıyla sıralanan ilgilerle bir araya getirilebilmektedir:584 

580 K32b/13

581 K28b/14

582 K20b/14

583 K12a/3

584 Burada özetlediğimiz tasnif Dixon, age., 2009, s. 2-6’dan alınmıştır.
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1. Zaman (temporal) bağı: Zaman bakımından birbirini takip eden; 

biri diğerinin gerçekleşme zamanını gösteren veya biri diğerinin şartı olan 

önermeler. 

2. Sonuç (consequence) bağı. Biri diğerinin sebebini, sonucunu veya 

amacını açıklayan önermeler. 

3. Olası sonuç (possible consequence) bağı. Gerçekleşmesi veya gerçek-

leşmemesi diğerine bağlı olan önermeler. 

4. Ekleme (addition): Sırasız olarak bir araya getirilebilen; aynı olay / 

durumun farklı yönlerini içeren veya ek bilgi veren; aralarında karşıtlık 

ilişkisi olan önermeler. 

5. Alternatiflik (alternatives) bağı: Biri diğerinin alternatifi olan; red 

veya tercih edilmesi için bir arada sunulan önermeler. 

6. Benzerlik (manner) bağı: Gerçekten veya varsayımsal olarak biri di-

ğerinin modeli olan önermeler.

İncelememiz tek bir metne dayandığından, önermeler arasındaki anlam 

ilişkisi çeşitliliği elimizdeki örneklerle sınırlıdır. Bir başka deyişle yukarıda 

özetlenen sınıflamanın tamamını örneklendirmek için metindeki malzeme 

yetersizdir; örneğin metinde olası sonuç kategorisine girebilecek cümleler 

yoktur. 

Listede yer alan birleşik cümle çeşitleri yan yana sıralama veya zarf yan 

cümlelerinin alt alta sıralanması ile oluşturulabilir; bunlar dilden dile fark-

lılık gösterir. Biz bu bölümde alt alta sıralanmış cümle tiplerini ele alaca-

ğız. Metinde alt alta sıralanmış cümleler: Göreli zaman, şart; sebep, amaç; 

zıtlık; tarz; kategorisindendir. Bunlar kurulurken alt alta sıralayan ki(m) 
(göreli zaman, sebep, amaç); çün (göreli zaman, sebep); tā (göreli zaman, 

amaç); kaçan (göreli zaman); zirā (sebep); eger, farazā (şart); egerçi, meger 
kim (karşıtlık); nite kim (benzerlik), şāyed (amaç) cümle bağlayıcılarından 

istifade edilmiştir.  

Alta sıralanmış cümleler ana yüklemden sonra veya ana cümle ögele-

rinden önce bulunabilir. Yan cümlenin ana yüklemden sonra mı yoksa ana 

cümlenin ögelerinden önce mi getirileceği, başındaki bağlaca göre değişir. 
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Bağlacın rolü, yan cümlenin ana cümleye kattığı anlamı işaretlemek ve 

konumunu belirlemektir. Örneğin önermeleri sebep anlamıyla işaretle-

yen çün, yan cümleyi ana cümleden ögelerinden önceye; aynı kategori-

den ki(m) ise ana yüklemden sonraya yerleştirmektedir. Metindeki alt alta 

sıralayan cümle bağlayıcılarının işlevleri ve cümledeki pozisyonları genel 

olarak Farsça ile benzerdir.585

Ana cümle ögelerinden önce Ana cümle yükleminden sonra

İşlev 

(Türkçe karşılığı):

Bağlaç İşlev 

(Türkçe karşılığı):

Bağlaç

Göreli zaman 
(-dığı zaman, -ınca)

çün, ki(m), ḳaçan
Göreli zaman
(-e kadar)

tā

Sebep 
(-dığı için)

çün
Sebep 
(çünkü, -dığı için)

ki(m), zirā

Karşıtlık 
(ise de)

egerçi
Karşıtlık
(hariç)

meger kim

Şart 
(ise)

eger, farazā 
Tarz 
(-dığı gibi)

nite kim, 
şöyle kim

Amaç 
(-ması için)

ki(m), 
şāyed, tā 

Önermelerin anlam içeriklerinin işaretlenmesinde kullanılan bir unsur 

da yan cümlenin yüklemidir. En istikrarlı kullanım, ilk yazılı metinlerden 

beri Türkçenin tek yan cümlesi kabul edilen586 şart cümlesinde görülür. 

Başına eger getirilmiş yan cümlelerin yüklemi, bir iki istisna dışında şart 

kipindedir. Ancak incelediğimiz örneklerden, önermenin ana cümleye 

hangi zarflık bilgi ile bağlandığını işaretlemekte, şart kipindeki yüklem dı-

şında belirleyici olduğu bir durum tespit edilememiştir. Örneğin metinde 

çün’ün zaman işaretleyicisi olarak kullanıldığı yan cümlelerin yüklemi ge-

nellikle geçmiş zamanda çekilmiş fiildir. Çün’ün önermeleri sebep içeriği 

olarak işaretlediği örneklerin çoğunda ise yan cümle yüklemi geniş veya 

geçmiş zamanda çekilmiş isimdir. Ama bunlar yan cümlenin içeriğini be-

lirlememektedir.

585 Windfuhr, Perry, age., s. 518.

586 Mansuroğlu, age., s. 59.
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İnceleme kısmının başında teorik çerçeveyi çizerken değindiğimiz gibi 

temelde üç gruba ayrılan birleşik cümle tiplerinin, zarf yan cümleleri söz 

konusu olduğunda bir arada ele alınması gerekmektedir. Yukarıda ilgi 

cümlecikleri ve tümleç yan cümlecikleri başlığı altında incelediğimiz cüm-

lelerden bazılarının, anlam olarak cümleye zaman, sebep, amaç, sonuç gibi 

zarflık bilgiler kattığı görülmüştü. Bunlar, cümledeki öge yuvalarına yerle-

şen yapılar olduklarından, şekil olarak cümleye yerleştirilmiş (embedded) 

durumdadır. Zarf yan cümlesi ise, cümlenin zorunlu olmayan bir ögesini 

oluşturmasından hareketle, cümle içine yerleştirilmemiş (non-embedded) 

kabul edilmektedir.587 Son olarak, başındaki ki(m) bağlacı sebebiyle alt alta 

sıralanmış gibi görünen bazı cümleler, esasen bir yan yana sıralama duru-

mundadır; bunların bir üst cümleye (super-ordinate) bağlanmakta oldu-

ğunu söylemek yüzeysel bir yaklaşım olacaktır.588 Özellikle ana yüklem-

den sonraya yerleştirilmiş ki(m)’li cümlelerin alt alta sıralanmış olduğunu 

tartışmasız iddia etmek mümkün değildir. Özetle zarf yan cümleleri tek 

bir cümle tipi ile sınırlandırılamamaktadır; cümle içine yerleştirilmiş veya 

yerleştirilmemiş, her iki şekilde alt alta sıralanmış veya yan yana sıralanmış 

cümleler zarflık anlamlar ifade edebilir. 589

Aşağıda alt alta sıralayan bağaçlarla birleştirilmiş cümleler, sentaktik 

özelliklerine de değinilerek anlam ilişkileri esasında ele alınmaktadır. 

1. Göreli Zaman (çün, ki(m), ḳaçan, tā)

Bir önermenin gerçekleşme zamanının diğer önermeye atıf yaptığı 

durumlarda, zaman referansı olarak alınan kısım yan cümle durumuna 

indirgenmiştir. Önce, sonra, -dığında/-ınca, -den beri, -e kadar, iken, ben-

zeri anlamlara gelen bağlaçların hepsi yan cümleyi işaretlemekte kullanı-

lır. Yan cümle ana cümlenin zamanını gösterir, bu sebeple verdiği bilgi 

ikincildir.590

587 Holger Diessel, “Adverbial Subordination”, Bloomsbury Companion to Syntax, 2013, s. 342.

588 Johanson, age., 1991 (1975), s. 222-224. 

589 Diessel, age., s. 342.

590 Dixon, age., 2009, s. 10-14.
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Çün (-dığı zaman)

Türkçede –dığı zaman, -dığında, -ınca, -dıktan sonra zarf fiilleri ile kar-

şılanabilen bir işlevde kullanılan çün, bunların içerebildiği anlam detayla-

rını ifade edememektedir. Çün’ün görevi, başına geldiği cümleyi zaman 

zarfı hâline getirip ikincilleştirerek üst bir cümleye alt alta sıralı olarak bağ-

lamaktır. 

Zaman ifadesi ile metinde geçtiği her yerde çün’lü yan cümle, bağlı 

bulunduğu ana cümle gibi geçmiş zamandadır: 

Çün salṭanat taḫtına oturdı cihān mülkine �adl ü dād ile zīb ü zīnet vėrdi.591 

Çün’lü yan cümlenin yeri, ana cümle ögelerinden öncedir. Ayrıca çün, 
yan cümlenin başında bulunabilir veya öznesinden sonra gelebilir: 

Behrām çün ġaflet uyḫusın-
dan uyandı

mülki vīrān ve düşmeni ġālib ve sipāhı perīşān
buldı.592 

Bazen özneyi oluşturan kelime grubunun içerisinde de yer alabilir:

Ḫāḳānuñ çün bu ṭarafdan 
ḫāṭırı cem�  oldı

başladı ferāġāt-ı ḫāṭır ile memleket taṣarrufına
meşġūl olup ḥükm ve ḥükūmet eylemege.593 

Ana cümle içerisinde yan cümle öznesini tanımlayıcı ara sözler (parent-

heticals) bulunur; örneklerde parantez içine aldığımız kısımlar böyledir:

Çün memleket ṣāḥibi oldı (zīrā ol be-ġāyet ẓālim ve nā-dān kişi idi) Er-
deşīr Bābek’den ṣoñra Sāsān neslinden gelen 
selāṭīn her ne ḳadar şefḳat ve �ādālet ėtdiler ise 
ol  cümlenüñ �ivażı ẓulm ve bī-dād eyledi.594 

Metindeki örneklerin çoğunda ana cümle ile yan cümlenin öznesi or-

taktır; ancak bu şart değildir ve istenirse iki farklı öznesi olan önermeler 

aynı yapı ile birbirine bağlanabilir:

591 K3b/3

592 K24a/3

593 K24a/10

594 K23a/5
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Mānī çün bu sözleri söyledi Behrām daḫı dėdi <kim çün senüñ rūḥuñ be-
denüñ zindānında �azābdadur,  yine biz senüñ 
kendü sözüñle �amel ėdüp rūḥuñı �azābdan 
ḳurtaralum> diyüp ḳatline emreyledi.595 

Çün Şīrūye vefāt ḳıldı (cemī� ḳarındaşlarını öldürmişdi) Ekāsire’den 
kimse bulmadılar ki pādişāh eyleyeler.596 

Aşağıdaki örnekte, yan ve ana cümlenin ortak öznesi, altını çizdiğimiz 

zarf fiil grubunun belirtili nesnesidir.597  

Çün Gīv anı Tūrān’dan getürüp Īrān’da 
salṭanat taḫtına oturdı

Ferāmerz’le Ṭūs’ı Efrāsiyāb def�ine 
göndürdi.598 

Aşağıdaki çün’lü yan cümle ve ana cümlede –Up zarf fiili ile birbirine 

bağlanmış fiilimsi grupları farklı öznelere sahiptir. Buna göre cümlede top-

lam 5 özne bulunmaktadır.

Çün Iṣṭaḫr şehrine yėtdiler
(1)

, Erdeşīr’üñ atası etbā�ından ba�żı gelüp
(2)

 
cem� olup

(2)
 ḫalḳa şāyi� olup

(3)
 ėl ittifāḳ 

ėdüp
(4)

 Erdevān’uñ oġlı üstine yürüyüp
(4)

 
anı aradan götürüp

(4)
 Erdevān bu ḫaberi 

işidüp
(5)

 bunuñ def�ine kendü çeri çeküp
(5)

 
Erdeşīr ile uruşup ḳatle yėtdi

(5)
.599 

Başka bir örnekte çün’lü yan cümle, iki farklı özne tarafından gerçekleş-

tirilen birkaç farklı kılış içermektedir: 

Çün Pervīz
(1)

 ḳayṣer mededi birle Beh-
rām-ı Çūbīn

(2)
 üzerine gelüp ol

(2)
 daḫı 

ḳarşu çıḳup uruşup baṣılup ḫāḳān ḫiẕ-
metine vardı

anda aña zehr vėrüp emrini tamām 
eylediler. 600 

595 K19a/1

596 K33a/4

597 Anlatımdaki aksama –Up zarf fiili ile birleştirilen cümlelerin öznelerinin farklı olmasından kaynak-

lanmıştır. Ewa Csato, Lars Johanson, “On gerundial syntax in Turkic”, Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae, (1992-93), Vol. 46, No. 2/3, s. 134, vd.

598 K8a/15

599 K16b/15

600 K30b/6
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Hem yan cümlenin hem ana cümlenin birleşik yapıda bulunduğu bir 

durumda cümle uzayıp unsurlar arasındaki bağın kopma ihtimaline karşı 

öznenin ana cümlede de tekrar edilmesi, semantik değil ama sentaktik ku-

sura yol açmıştır. 

Çün Şābūr anda olan ḫalḳdan tefaḥḥuṣ 
ėdüp ḫaber aldı <kim Şābūr’uñ vezīri 
Rūdbār’da ve sipeh-sālārı Şehriyār’da-
dur, sāyir yėrleri ḳayṣer almışdur>

Şābūr nihānī ādem gönderüp ol 
ikisini getürdüp yine çeri çeküp 
ḳayṣer ile cenk ėdüp ḳayṣeri ṭu-
tup ve her ḫarāblıḳ [kim ḳayṣer 
anuñ mülkinde ḳılmışdı], buyur-
dı <ol ḫarāb olan yėrleri ḳayṣer 
ta�mīr ėde>...601 

Çün’ün zaman bağı ile yan cümleyi ana cümleye bağladığı iki örnekte, 

zaman zarfı da kullanılmıştır. Bu kullanım, anlam ve söz dizimi açısından 

kusur değildir:

Çün ertesi anı çıḳardılar (gördiler <ki Bendūye’dür>) ėtdügi tedbīri 
añlayup żarūrī anı ṭutup Behrām ḳatına 
iletdiler.602 

Çün yarındası ḫalḳ bunı gö-
rüp müteġayyir oldılar

(zīrā be-ġāyet ulu kişi idi) keyfiyyet-i ḥāl 
ma�lūm oldı, cem�isi sākit olup Fīrūz Hür-
müz’e ṭa�n eylediler.603 

Bazı örneklerde ana cümlede, çün’lü yan cümle içeriğine, ana cümlede 

zaman zarfı ile atıf yapılmaktadır. Bu durum, yan cümle içeriğinin iki kez 

zaman referansı olarak işaretlenmiş olması sebebiyle sentaktik açıdan ku-

surludur.

Çün Erdeşīr atası manṣıbından nevmīd 
olup vehmi ġālib oldı

bu maḥalde ol kenīzek daḫı Er-
deşīr’e ḫaber vėrdi <kim Erdevān 
bir ḳorḳulı düş görüp mu�abbir-
lere ta�bīr ėtdürüp şöyle dėdiler 
<kim mülk senden intiḳāl ėdüp 
bir āḫerüñ taṣarrufına girse ge-
rek.>> 604 

601 K21a/19

602 K31a/07

603 K34a/13

604 K16b/10
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Birkaç örnekte ise çün’lü yan cümle yüklemi çekimli bir fiil değil, za-

man işlevli zarf fiildir. Bu tip kullanımlar melez (hybride) olarak adandırıl-

maktadır. Çün’le kurulan melez yapıların bazılarında zarf fiil belirleyicidir, 

bağlaç çıkarıldığında cümle hâla aynı anlamı ifade etmeye devam eder.605

Çün taḫta oturup tācı başına ḳoyup 
ėl öñine gelmege başladuġı maḥalde

başladı perīşān sözler söyleme-
ge... 606 

İskender çün Mülūk-i Ṭavāyif ’i 
memālike naṣb ėtdükde

Dicle kenārından �Irāḳ ve Rey’i 
Ḫorāsān’a varınca İbṭaḥş-ı Rūmī’ye 
vėrdi.607 

Çün ol �ālī-şānuñ iltifāt naẓarlarıyla 
müşerref olup birḳaç varaḳ müṭāla�a 
olunduḳda

ṭab�-ı şerīflerine ġāyetde maṭbū� ve 
dil-peẕīr ve nihāyetde merġūb ve 
bī-naẓīr gelip…608 

–Up zarf fiili ile kullanıldığında ise yan cümlenin zaman bilgisini 

işaretleyen asıl unsur çün olduğu için cümleden çıkarıldığında anlam 

değişir:609

Çün Hümā’nuñ yėrine taḫta oturup ḫalḳa  �adl ü dād eyledi.610 

Çün Behrām anı getürdüp dėdi <kim söyleyecek sözlerüñi 
söyle ki bunlar daḫı işitsün>.611 

Birkaç örnekte ise alt alta sıralanmış çün’lü yan cümle, bir de ve ile 

yan yana sıralanmıştır. Bu durum da semantik olarak değil ama sentaktik 

olarak kusurdur:

Güştāsb çün Ḥaleb mülkinde taḫta 
oturdı ve

Zerdüşt Ḥakīm anuñ zamānın-
da ẓuhūr ėdüp ve ol gebr dīninde 
riyāżetler ve mücāhedeler çeküp 
Zend kitābın taṣnīf ėdüp ḫalḳı ol 
dīne da�vet ḳıldı.612 

605 Şenlik, age., 2006, s. 180, 182-183.

606 K34b/13

607 K14a/6

608 K1b/11

609 Şenlik, age., 2006, s. 180, 181. 

610 K10b/19

611 K18b/18

612 K9b/10
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Çün İbṭaḥş-ı Rūmī’yi aradan götürdi 
ve

Īrān mülkini Rūm ehli küdūretinden 
ṣāf ḳılup sāyir Mülūk-i Ṭavāyif ’le 
muvāfaḳat ḳıldı.613 

Çün Lohrāsb taḫtını Güştāsb’a teslīm 
eyledi ve

kendüsi Belḫ’de �ibādete meşġūl ol-
dı.614 

Ki(m) (-dığı zaman)

İlgi cümleciğinin nitelediği unsur, metinde geçen birkaç cümlede, ana 

cümlenin zamanını gösteren zarf görevinde kullanılmıştır. ol vaḳt kim, ol 
seḥer kim gibi yapılar Farsçada da bulunan standart bir kullanımdır.615

Ve ol vaḳt [kim güneş noḳta-i i�tidāl-i 
rebī‘īyye taḥvīl ėtmiş idi] 

ol bināda taḫt üstinde oturup �adālet 
ṣīt u ṣadāsın �āleme münteşir kıldı.616 

....ol seḥer [kim bu iş vāḳi� oldı] (her ne ḳadar kim mülāḥaẓa olun-
dı) ol vaḳ�ada ḥāżır olan yüz kişiye 
yėtmezidi.617 

Başka bir örnekte, ilgi cümleciği ana cümleye zaman işleviyle bağlanmış 

bir yan cümle kurulmasını sağlamıştır:

Ve evvel �azīmet [ki ḳıldı Zābulistān’a] atası İsfendiyār ḳanını ṭaleb eyledi.618

-ınca zarf fiili ile aynı işlevde görünen bir diğer yapı da tümleç yan 

cümlesidir. ki(m), zaman (veya sebep) bildiren cümleyi alt alta sıralayarak 

bir üst cümleye bağlamakta değil; tümleç yan cümlesini bil-, gör- fiillerinin 

yüklem olduğu cümleye nesne olarak eklemlemekte kullanılmıştır. Tümleç 

yan cümlesini içeren cümle, ana cümlenin zamanını veya sebebini göster-

mektedir:

Gördiler <kim ol daḫı bu maṣlaḥata 
lāyıḳ degüldür>

anı daḫı aradan sürdiler.619 

613 K14a/9

614 K9b/3

615 Windfuhr, Perry, age., s. 517.

616 K3b/13

617 K24b/8

618 M10a/14

619 K34b/15
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Örnekleri az olmakla birlikte, ana cümlenin zamanını veya sebebini 

gösteren ve ki(m) bağlacı ile alta sıralanmış yan cümle, çün ile alta sıralan-

mış bir cümlenin ana (super-ordinate) cümlesi olabilir. Bu şekilde –ınca 

işlevli iki yan cümle üst üste gelmiş olur:

(Çün Pervīz ḳaçup Behrām’a varmadı) 
Hürmüz bildi <kim oġlınuñ günāhı 
yoḳdur, hemān Behrām’uñ arada mekr 
ve ḥīlesi imiş>

Hürmüz �asker çeküp Behrām 
üstine göndürdi.620 

(Çün ertesi anı çıḳardılar) gördiler <ki 
Bendūye’dür>

ėtdügi tedbīri añlayup żarūrī anı 
ṭutup Behrām ḳatına iletdiler.621 

Ḳaçan (-dığı zaman)

Ḳaçan soru zarfı, başına geldiği cümleyi, ana cümleye zaman bilgi-

si ile bağlayarak ikincil hâle getirmiştir. Şart eki ve bağlaç birlikte, iki-

sinden biri cümleden çıkarıldığında anlamın bozulduğu yeni bir yapı 

oluşturmuştur:622

…ḳaçan bir şehr binā ḳılsalar cānver şeklinde ṭarḥ ḳılurlar idi.623 

...(sen bu ḳavma bu ẓulmı ėtmeseñ evlā-
dur ki) ḳaçan ol ṣāḥib-sa�ādet ẓāhir olsa

senüñ bu ef�ālüñ işidüp evlāduña 
daḫı artuḳ intiḳām  eylemeye.624 

Tā (-ıncaya kadar)

Ana cümlenin yükleminden sonraya yerleşen tā başına geldiği yan 

cümleyi ana cümledeki önermenin zaman sınırı olarak işaretler. Aşağıdaki 

örneklerde yan cümleler, ana cümleye “oluncaya kadar” gibi bir anlamla 

katılmıştır:

620 K30a/6

621 K31a/07

622 Şenlik, age., 2006, s. 180, 189. 

623 K18a/6

624 K21a/6
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Ḫāḳānuñ çün bu ṭarafdan ḫāṭırı 
cem� oldı, başladı ferāġāt-ı ḫāṭır ile 
memleket taṣarrufına meşġūl olup 
ḥükm ve ḥükūmet eylemege

tā Behrām Āẕerbāycān’dan Gür-
cistān’dan Ḳıpçaḳ’a çıḳup Ḫvārezm’i 
basup Cürcān nevāḥīsinde ḫāḳāna 
şebīḫūn ḳılup az kişi ile üç yüz biñ 
çeri ṣıyup ḫāḳānı ṭutup kendü eliyle 
boynın urdı.625 

Evvel anı ümīdvārlıḳ ile muṣāḥib 
ėdinüp etbā�ını kendüden vehmsüz 
ḳıldı

tā cümlesi ẓāhir oldı.626 

Az zamāndan ṣoñra ḳız bir oġlan 
ṭoġurup vezīr anuñ adını Şābūr ḳo-
yup ihtimām ile terbiyyet ḳılur idi 

tā on yaşına girüp ḥüsn ü cemāl-
de ve rüşd ü kemālde nādire-i 
zamān olmışıdı.627 

Metindeki bir örnekte tā şol vaḳte degin kim şeklinde birleşik yapı da 

yine aynı işlevle kullanılmıştır:

Ekẟer evḳāt Ceyḥūn kenārında olup 
Etrāk’le uruşurdı

tā şol vaḳte degin kim Pīşdā-
dīler dükenüp Efrāsiyāb yine 
Tūrān’dan �asker çeküp Īrān ḳaṣ-
dına yüridi.628 

Tā aşağıdaki örneklerde zaman sınırından ziyade bir derece sınırını ifa-

de etmektedir. 

Lā-cerem ḳānūn ve ḳā�ide bozuldı 
her kişi diledügini ḳıldı

tā mülke revnaḳ ve sipāha nesaḳ 
ḳalmadı.629 

Atañ seni nice terbiyyet ėdüp ne ile 
beslemiş idi 

tā bu mertebede nāzik olupsın?630 

Aşağıdaki cümlede tā kim birlikte yine derece sınırı göstermektedir:

Her kimüñ kim bir sevgülüsi ölse 
idi, anuñ ṣūretin düzüp anuñla ḫur-
send olurdı

tā kim bu ḥālle büt-perestlige mün-
cerr oldı.631 

625 K24a/12

626 K18b/10

627 K17a/14

628 K7a/7

629 K24a/2

630 K20b/10

631 K3a/16
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Aşağıdaki sınırlı örnekler dışında metindeki tüm tā’lı yan cümleler de 

onların bağlı olduğu ana cümleler de geçmiş zamanda çekimlidir. Birkaç 

cümlede tā, kendisi ile aynı işlevde olan –ınca zarf fiil eki ile beraber me-

lez yapı kurmuştur.632 Yan cümlenin, ana yüklemden sonraya yerleştirilmiş 

olmasından hareketle, semantik olarak işlevsizleşen bağlacın sentaktik ko-

numunu yitirmediği söylenebilir.

Sen kendü cānibüñden bir i�timād ėtdü-
güñ kişiyi gönder kim benüm yėrüme 
oturup memleketi żabṭ eyleye

tā oġlum büyüyince.633 

Ve Ḳayṣer Şīrūye’yi gitmege ḳomadı tā  Behrām-ı Gūr zamānı olınca.634 

2. Şart (ilgi cümleciği, eger) 

Şart ifadeli yan cümleler, ana cümleden önceye yerleşmiştir. Şart cüm-

lesi metinde üç yapı ile gösterilmektedir. Birinci şekil belirsizlik zamirinin 

ilgi cümleciği ile nitelendiği yapıdır: 

Her ḳanḳısı [kim tācı alur] salṭanatı ol ḳıla.635 

Her kişi [kim istedi] bulımadı.636 

Alta sıralayan eger, şart kipinde çekilmiş yan cümlenin başına getiri-

lebilir. Cümleden şart eki veya bağlaç çıkarıldığında anlamda değişiklik 

olmaz:637 

Bu iş eger vāḳi� ise ġarāyibdendür.638  

Eger anı aradan götürseñ ḫāṭır cem� olurdı.639 

Metinde iki örnekte şart eki kullanılmayarak, şart anlamı sadece eger ile 

ifade edilmiştir. 

632 Şenlik, age., 2006, s. 180, 186-187. 

633 K22b/4

634 K22b/8

635 K23b/14

636 K19a/10

637 Şenlik, age., 2006, s. 180, 185. 

638 K22b/8

639 K30b/16
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Siz eger Kesrī’yi pādişāh ḳılduñuz ben dėmezem <ki fī’l-ḥāl anı �azl ey-
leñ>, ammā çün memleket pādişāhsız 
olmaz, elbette bir pādişāh gerekdür.640 

Eger Şīrīn gibi �ālem nādiresi maḥ-
būbesi varıdı

velī Ferhād gibi �ālem u�cūbesi raḳībi 
var idi.641 

Bir başka örnekte de eger kullanılmaksızın, yüklemi şart kipinde çekim-

lenmiş olan yan cümle ana cümleye bağlanmıştır.

Farażā ėrte bir gün bir ḥādiẟe vāḳi� 
olsa 

imtiḥān eyleñ görüñ, a�dā def�ine 
ḳanḳımuzda ḳābiliyyet artuḳ olursa, 
pādişāhlıḳ aña müsellem olsun.642 

3. Sebep (çün, ki(m), zīrā)

Genellikle çünkü anlamında bir bağlaç veya –dığı için gibi bir zarf fiille 

işaretlenen sebep cümlesinin ikincil bilgiyi içerdiği ve bunların bağlandığı 

sonuç cümlelerinin esas olduğu kabul edilmektedir.643 

Çün (-dığı için)

Çün’lü yan cümlenin yeri, sebep bildirdiği durumda da ana cümle öge-

lerinden öncedir. Çün bağlacı ile işaretlenen yan cümle, isim cümlesi ise 

sebep bildirmektedir; ya da başka bir deyişle metinde yüklemi isim olan 

çün’lü yan cümleler zaman bildirmekte kullanılmamıştır. 

Çün Siyāvūş ol töhmetden berī idi od aña żarar ėdüp yakmadı.644 

Çün anuñ ẕātında cevheri varıdı bu söz ile ġaflet uyḫusından uyanup 
kendü aḫlāḳını ıṣlāḥ ėdüp, marżī 
aḫlāḳ-pīşe ḳıldı.645 

Çün köpri birdür anları döndürmegiçün her aḫşam 
naḳḳāreler çalarlar.646 

640 K23b/9

641 K32a/3

642 K23b/10

643 Dixon, age.,  2009, s. 2, 6, 17-21.

644 K7b/13

645 K20a/3

646 K20a/17
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Çün aşağıdaki örnekte yan yana sıralanmış iki cümleyi yan cümle hâli-

ne getirmiştir: 

Ammā çün ataları salṭanat ḳıl-
mamışdı ve Keyḫüsrev’üñ daḫı 
oġlı yoġıdı

mülki aña vėricek ḫalḳa güç geldi.647 

Yan cümle yükleminin geniş, geçmiş veya gelecek zamanda çekimlen-

miş bir fiil olduğu durumlarda da çün’ün cümleye sebep anlamı katabildiği 

görülmektedir:

Çün Ekāsire neslinden kimse bu-
lunmadı

Pervīz’üñ Tūrān-duḫt adlu ḳızını pā-
dişāh ėdüp taḫta oturtdılar.648 

Çün ol zamān Rüstem gėçmişdi oġlı Ferāmerz’i yā küçük ḳarındaşı 
Zevāre’yi dāra  aṣup ve Zāl’ı ṭutup 
ḳayd ėdüp yine āzād eyledi.649 

Bazı örneklerde çün’ün, tıpkı –ınca zarf fiili gibi sebep mi zaman mı 

bildirdiği çok açık değildir. Hem ana hem yan cümle yüklemi geçmiş za-

manda çekimli fiildir:

Çün İskender ḫarāc göndürmedi Dārā ādem göndürüp ol biñ beyża al-
tunı  ṭaleb eyledi.650 

Çün göñli bu cānibden emīn oldı �ayş u �işrete meşġūl olup ol bābda 
ḥadden aşurdı.651 

Aşağıdaki örnekte ana cümlenin gerçekleşmesi iki sebebe bağlanmak-

tadır: İlk sebep bu cihetden ile bir önceki cümlede; ikinci sebep de çün ile 

yan cümlede gösterilmektedir.

Bu cihetden Güştāsb çün be-ġāyet 
reşīd ve bahādır kişi idi

taḥammül ėdemiyüp andan gidüp 
Rūm’a vardı.652 

647 K9a/6

648 K33b/5

649 M10a/15

650 K11a/19

651 K23b/18

652 K9a/10
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Çün’ün yan cümleyi zaman bilgisi ile işaretlediği kısımda da görüldü-

ğü gibi çün ve –Up bir arada melez bir yapı oluşturmaktadır. –Up zarf 

fiili sebep bildirmediği için çün’ün cümleden çıkarılması hâlinde anlam 

bozulur:653 

Dārā’yı, Dārāb çün velī�ahd ḳılup atası yėrine pādişāh oldı.654 

Metinde gramer anlamında sorunsuz olmakla birlikte mantıken tuhaf 

görünen bir cümle de çün ile kurulmuştur:

Çün ḥāmile idi vaż�-ı ḥaml ėtdi.655 

Ki(m) (-dığı için, çünkü)

Ki(m) sebep bildirdiği durumlarda ana yüklemden sonraya yerleştirilir; 

anlam ve konum olarak Türkiye Türkçesindeki çünkü ile denktir. Dolayı-

sıyla sebep bildiren ki(m)’in özellikle ana cümle yükleminden sonra geti-

rildiğinde, örneğin çün’lü yan cümleler gibi tek başına ayakta duracak söz 

dizimi bağımsızlığını kaybetmiş olduğu söylenemez. 

Aşağıdaki cümlede ki(m)’in işlevi –dığı için zarf fiili veya Türkçedeki 

yan yana sıralama işleviyle çünkü’yle benzer görünmektedir.

Pādişāh ġam yėmesün kim pādişāhuñ bir oġlı vardur [kim 
ma�lūm degüldür <kim bir pādişāha 
anuñ gibi oġul müyesser olmış ola>].656 

Behrām ... bī-nihāye ġanīmet ḥāṣıl 
ėdüp ba�żını [kim selāṭīne lāyıḳ 
idi] Hürmüz ḫizmetine göndürdi 

kim Hürmüz’den vāfir taḥsīn ve iḥsān 
tevaḳḳu� eyleridi.657 

Ve ṣavaşda düşmen az diyüp ġāfil 
olmaya 

ki çoḳ odunı az od yaḳar.658 

Bir ana cümleye, biri sebep diğeri amaç bildiren iki yan cümlenin ki(m) 
ile bağlandığı bir örnek: 

653 Şenlik, age., 2006, s. 180, 181. 

654 K11a/15

655 K10a/6

656 K17b/1

657 K29b/14

658 K29a/9
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İsfendiyār’ı Rüstem cengine göndürdi kim anuñ ṭarafından ḫāṭırı cem� de-
gül idi (sebep)
kim bir uġurdan anı daḫı def� ėdüp 
ferāġatle pādişāhlıḳ ėde. (amaç)659 

Hz. Muhammed’e övgü içeren birkaç cümlede ki anlam olarak çünkü 

ile benzerdir:

Raḥmeten li’l-�ālemīn dėmek ol ṣāḥib-
sa�ādete lāyıḳdur

ki kendü vücūda gelmezden biñ yıl 
evvel maẓlūmları ẓālimler elinden 
ḫalāṣ ėdüp hümāyūn ismi meẕkūr ol-
maġıla sāyir nāsı ḳatilden ve pādişāhı 
ẓulüm ve şeḳāvetden ḫalāṣ ḳılur.660 

İlgi cümleciğinin belirtili nesneyi nitelediği birkaç durum da ana cüm-

leye sebep ilgisi ile bağlanabilmektedir.661

Āḫir Behrām’uñ ḫaberin pādişāha di-
yüp pādişāh Behrām’ı ṭaleb ėdüp ge-
türdüp şeklini görüp ta�accüb eyledi 

[kim be-ġāyet ḫūb-ṣūret ve ḳavī-hey-
kel idi]...662 

Sebep bildiren ki(m)’li bir yapı cihet, sebeb kelimelerinin ilgi cümleciği 

tarafından nitelenmesi ile kurulmaktadır. 

Ve aña Behrām-ı Gūr dėdiler, bu cihetden [kim gūr avına be-ġāyet 
māyil idi].663 

Aña Hürmüz-i Ḳaṭī
 dėrleridi, bu sebebden [kim atası Şābūr anı 
Ḫorāsān vilāyetinüñ ḥükūmetine 
göndermiş idi…]664 

Zīrā 

Zīrā metinde daha çok çünkü anlamında ve ana yüklemden sonra gelen 

cümlede kullanılmaktadır ve bu yapı bir yan yana sıralamadır: 

659 M9b/18

660 K21a/8

661 Şenlik, age., 2006, s. 177, 178.

662 K25a/5

663 K23b/1

664 K36b/9
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Çün yarındası ḫalḳ bunı görüp, mü-
teġayyir oldılar

zīrā be-ġāyet ulu kişi idi.665 

Metinde bir örnekte zīrā, -dığı için işlevinde ana cümleden önceye yer-

leşmiş yan cümlede geçmektedir: 

(Çün memleket ṣāḥibi oldı) zīrā ol 
be-ġāyet ẓālim ve nā-dān kişi idi

Erdeşīr Bābek’den ṣoñra Sāsān nes-
linden gelen selāṭīn her ne ḳadar 
şefḳat ve �ādālet ėtdiler ise ol cüm-
lenüñ �ivażı ẓulm ve bī-dād eyledi.666

4. Amaç (ki(m), şāyed, tā)

Ki(m) (-mesi için/-mek için)

Ki(m) birkaç cümlede amaç içerikli yan cümleyi işaretlemekte kullanıl-

mıştır. Sebep ve sonuç cümlelerinde yan yana sıralamakta olduğu görünen 

ki(m), başına geldiği amaç bildiren bitimli cümleyi ikincilleştirerek alt alta 

sıralamaktadır. Ana cümle öznesi ile yan cümle öznesinin farklı olduğu 

durumlarda yan cümle Türkçe söz dizimine –mesi için zarf fiili ile aktarıla-

bilmektedir. Metinde ki(m) bağlacının ana cümleye amaç ifadesi ile birleş-

tirdiği tüm yan cümleler dilek kipindedir.

 -mesi için

Çün köpri birdür, anları döndürme-
giçün her aḫşam naḳḳāreler çalarlar

kim geçrek ḳalup ḳarañulıḳda köp-
ri üstinde müzāḥame ėdüp kimseye 
ziyān olmaya.667 

Sen bu ḳavma bu ẓulmı ėtmeseñ ev-
lādur 

ki ḳaçan ol ṣāḥib-sa�ādet ẓāhir olsa 
senüñ bu ef�ālüñ işidüp evlāduña 
daḫı artuḳ intiḳām eylemeye.668 

Aynı ana cümleye ikisi de amaç içeren iki yan cümlenin birleştirildiği 

bir örnek:

665 K34a/14

666 K23a/6

667 K20a/17

668 K21a/6
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Meşhūrdur <kim vaṣiyyet ḳıldı <kim 
elini tābūtdan ṭaşra ḳoyalar>>

kim �ālem ehline mūcib-i tenbīh 
belki �ibret ola,
kim berr ü baḥri taṣarruf eline ge-
türen �ālem mülkine ḥükm ėden 
İskender, bu bī-vefā dünyādan şöyle 
eli boş gitdügini görüp, bu bī-vefā 
cihāna aña göre i�timād ėdüp, bu-
nuñ ẟebātsız devletine maġrūr ol-
mayalar.669 

Ana ve yan cümlelerin öznesi aynı olduğu durumda ki(m)’in işlevini 

Türkçe söz diziminde –mek için zarf fiili yansıtabilmektedir. Yan cümle 

yine dilek kipindedir.

-mek için

Rüstem’den cenk diledi ki Rüstem’i zor-destle ṭutup ala 
gide...670 

İsfendiyār’ı Rüstem cengine göndür-
di [kim anuñ ṭarafından ḫāṭırı cem� 
degül idi]

kim bir uġurdan anı daḫı def� ėdüp 
ferāġatle pādişāhlıḳ ėde.671 

Şāyed

Şāyed, bir örnekte amaç içeren önermenin başında geçmektedir.

Ve anda bir zamān gėçinüp āḫir ḳız 
ḳarındaşları ile ḫaberleşüp aña zehr 
göndürdiler kim Erdeşīr’e vėrüp anı 
helāk eyleye

şāyed bu ṭarīḳıla mülk anlara ḳala.672 

Amaç belirten kısım ...kim Erdeşīr’e vėrüp anı helāk eyleye şāyed bu 

ṭarīḳıla mülk anlara ḳala. farklı bir değerlendirme ile şāyed yan yana sıra-

lamada kullanılmış da sayılabilir: …anı helāk eyleye ve bu ṭarīḳıla mülk 

anlara ḳala.

669 K13a/8

670 M10a/3

671 M9b/18

672 K17a/3
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Tā (-ması için)

Sınırlandırma işlevli tā bağlacı bir örnekte amaç içeren yan cümleyi 

işaretlemiştir:

Şābūr emr ėtdi <kim bir köpri daḫı yapalar> tā ḫalḳ vüs�atle gėçeler.673 

Metnin Çağatayca orijinalinde de bulunan başka bir örnekte tā, yan 

cümleyi işaretlemekte değil, kelime grubu başında kullanılmıştır. Buradaki 

işlev diğer kullanımlardan biraz farklı; “hadiselerin gelişimine uygun ola-

rak” gibi bir anlam ifade etmektedir.  

Ol ṭabaḳadan devlet Eşkānīlere in-
tiḳāl ėtdügi vaḳt Sāsānīlerden bir 
kişi ḳalmış idi [kim anuñ daḫı adı 
Sāsān idi] ḫalḳ içinde kendüyi gizle-
yüp maḫfī ve pūşīde yürürdi 

tā rūzgār-ı ḥavādiẟ iḳtiżāsından.674 

5. Benzerlik (nite kim, şöyle kim)

Metinde nite kim bağlacı olduğu/ olacağı gibi zarf fiil yapıları ile Türkçe 

söz dizimine aktarılabilmektedir.   

…ḳaçan bir şehr binā ḳılsalar cānver 
şeklinde ṭarḥ ḳılurlar idi;

nite kim Sūs’ı yılan şeklinde ve Şuş-
ter’i at şeklinde.675 

İki örnekte geçen şöyle kim, derece gösteren yan cümleyi işaretlemektedir:

Ve Sāve Deñizi yėre gėçdi şöyle kim andan hīç ṣu eẟeri ḳalmadı.676 

Ammā Ḍaḥḥāk’üñ salṭanatı ve ẓulmı 
çoḳ zamān uzadı

şöyle kim ḫalḳ �āciz oldılar.677 

Varsayımsal benzerlik ilişkisi metinde ki ile kurulmuş bir cümlede bu-

lunmaktadır ve Türkçe söz dizimine –dığı gibi zarf fiili ile aktarılabilir:

...ṣavaşda düşmen az diyüp ġāfil olmaya ki çoḳ odunı az od yaḳar.678 

673 K20a/18

674 K16a/5 krş. Fç734b/4

675 K18a/6 

676 K28b/13

677 K4a/19

678 K29a/9
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6. Dışarıda Bırakma (meger kim)

Meger kim “hariç olmak üzere; sadece” anlamı ile bitimli bir cümleyi alt 

alta sıralamada kullanılmıştır: 

... andan ṣoñra bu fırṣat hīçkimesne-
ye el vėrmemişdür  

meger kim Ebu’l-ġāzī Sulṭān Ḥüse-
yin Bahādır Ḫān ḫullide mülkühuya 
müyesser oldı.679 

IV. YAN YANA SIRALANMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELER

1. Zaman

Metinde kronolojik sırayla gerçekleşen olayları içeren cümlelerin yan 

yana sıralanmasında kullanılan bağlaçlardan bazıları, başına geldikleri (ve, 
ṣoñra, ve ṣoñra, andan ṣoñra, ve andan ṣoñra) önermeyi; olaylar dizisinde 

“bir sonraki”, bazıları da (
āḳıbet; āḫir, āḫirü’l-emr) “en sondaki” olarak 

işaretlemektedir: Yani ilk gruptakiler devamında ikinci gruptakiler nihaye-
tinde gibi bir anlam taşımaktadır. Aşağıdaki örnekler, sebep-sonuç ilişki-

sinden ziyade öncelik-sonralık ilişkisi içeren cümlelerdir. 

Ṣoñra

Metinde “devamında” anlamıyla en çok ṣoñra zarfı kullanılmıştır.

Biz ol sözi [kim müttefeḳun �aleyh-
dür] edā ėdelüm

ṣoñra ol sözler kim muḫtelefün fīh-
dür ẕikr ėdüp her neye kim enseb-
dür anuñ üzerine beyān ėdelüm.680 

andan ṣoñra:

Behrām, Hürmüz’üñ �askeriyle uru-
şup ṣıdı. 

Andan ṣoñra Hürmüz’üñ salṭanatı 
kār-ḫānesi mütezelzil oldı.681 

679 K24a/15

680 K13b/5

681 K30a/8
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Ve ṣoñra: 

ḳayṣerüñ ḳızını alup taḥt-ı nikāḥına 
ḳoyup, kendü mülkine �azm ėtdi.

Ve ṣoñra ol ḳızı yine atasına gön--
dürdi.682 

Ve andan ṣoñra:

Āzermi-duḫt’ı ṭutup, hem atası ḳıl-
duġı müdde�āyı ḥāṣıl ėdüp, hem ata-
sı ḳanına ḳıṣāṣ eyledi. 

Ve andan ṣoñra salṭanat ėtmege 
kimse bulımadılar.683 

Andan:

Evvel anı ümīdvārlıḳ ile muṣāḥib ėdi-
nüp etbā�ını kendüden vehmsüz ḳıldı 
tā cümlesi ẓāhir oldı.

Andan �ulemāyı cem� ėdüp anuñıla 
baḥẟ ėtdürdi. 684 

Ve

Asıl işlevi sırasız ekleme olan ve bağlacı metinde aralarında öncelik-son-

ralık ilişkisi bulunan önermeleri birleştirmekte de kullanılmıştır. Aşağıdaki 

cümlelerin yerleri değiştirildiğinde anlatım bozulacağından, açıkça görül-

mektedir ki ve bağlacı, kronolojik olarak sonra gerçekleşen olayın başında 

bulunmaktadır. Ancak ve’nin çıkarılması hâlinde cümleler arasındaki mev-

cut ilişki bozumaz, çünkü bu ilişkiyi ve bağlacı kurmamaktadır:685

Ekāsire’nüñ erkān-ı devleti anı bu-
lup getürüp taḫta oturtdılar 

ve ol bir niçe gün pādişāh oldı.686 

<Ol ṣāḥib-sa�ādetüñ devleti cümleye 
ġālib olup milleti �ālemi ṭutsa gerek-
dür> dėdi. 

Ve ol nice dėdiyse yine dėdügi gibi 
oldı.687 

Art arda gerçekleşen olaylar, zincirin halkaları gibi ve bağlacı ile birbi-

rine eklenmektedir:

682 K11a/6

683 K34a/17

684 K18b/10

685 Ahmet Şefik Şenlik, “Türkiye Türkçesinde Cümle Bağlacı Olarak Kullanılan ‘Ve’ Ve ‘Da’ Hakkında 

Bazı Mülahazalar”, TUDED, 54 2016, s. 113, 117-118.

686 K34b/5

687 K29a/2
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Ve anuñ zamānında  ḥażret-i Seyyidi’l-Mürselīn ṣalla’llāhu �aleyhi ve 
sellem dār-ı fenādan dār-ı beḳāya riḥlet buyurdılar ve ḫilāfet Ebū Bekr 
raḍıyallāhu �anhu ḥażretlerine muḳarrer oldı. Ve Tūrān-duḫt, Şehrīrād’ı 
öldüren kişiye [kim Mesrūḥ-ı Ḫorāsānī dėrleridi] terbiyyet ḳılup vezāret 
manṣıbın vėrdi. Ve bir yıl dört ay salṭanat ḳılduḳdan ṣoñra mülke vedā� 
ḳıldı. Ve andan ṣoñra Pervīz’üñ ba�īd aḳrabāsından Ḫaşbeşdev adlu kişiyi 
taḫta oturtdılar.688 

Türkçede zarf fiil ekleri, sonuna geldikleri cümleleri bitimsizleştirerek 

bir üst cümlenin ögesi hâline getirmektedir. Ancak –Up zarf fiilinin, “ek-

lendiği cümleciğin içeriği –diğer gerundiumların oluşturduğu cümlecikle-

rinkinden farklı olarak- anlatım değeri bakımından temel cümlenin içeriği 

ile eşdeğerdir.” 689 Aşağıya aldığımız örneklerde de –Up, bir üst cümleye 

bağlanacak yan bilgileri değil, art arda gelen olayları eşit seviyede sırala-

makta kullanılmaktadır. 

Pervīz çün Rūm’a vardı, ḳayṣer anuñ ḥālini kemāhī bilüp ri�āyetler ėdüp, 
Meryem adlu ḳızını Pervīz’e nikāḥ ėdüp, �aẓīm �asker vėrüp, Pervīz daḫı 
Behrām üstine gelüp, Behrām ṣınup ḳaçup, ḫāḳān ḳatına varup, Per-
vīz Medāyīn taḫtına oturup, memāliki ḫıṭṭa-ı taṣarrufına ḳoyup, mik-
net ve şevketi bir mertebeye ėrişdi [ki andan öñdin selāṭīne müyesser 
olmamışdı].690 

Ol bu işi işidüp müteġayyir olup çeri çeküp Erdeşīr üzerine gelüp Erdeşīr’i 
ve Mihrḫays’ı öldürüp Medāyin taḫtına oturup pādişāh oldı.691 

-Up zarf fiili ile kurulmuş cümleciklerin yan yana sıralayan bağlaçlarla 

bitimli bir cümleye bağlandığı cümleler de metinde oldukça bol bulun-

maktadır.692

-Up ve:

Ve Kisrā Ṭāḳı’ndan on iki küngüre 
yıḳılup 

ve Kisrā bu işlerden müteḥayyir 
olup Saṭīḥ Kāhini getürdüp an-
dan bu aḥvālüñ keyfiyyetin istifsār 
ėdüp ... 693 

688 K33b/19

689 Şenlik, age., 2016, s. 121-122.

690 K31a/11

691 K33a/11

692 Şenlik, age., 2006, s. 180, 187-188. 

693 K28b/15



130 İNCELEME - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

-Up ṣoñra:

Ve Rüstem ol cenkde bahādırlıḳlar 
gösterüp 

ṣoñra Keyḳubād Rüstem’e cihān 
pehlivānlıġın vėrdi, sipeh-sālār 
ḳıldı.694  

-Up ve ṣoñra:

Anuñ meşveretiyle Majdek-i la�ī-
ne istimālātlar vėrüp anı getürüp 
ḫuṣūṣiyyetler ẓāhir ḳılup ve etbā�ını 
kendüne mülāzım ḳılup 

ve ṣoñra dīni bāṭıl idügini ḥüccetle 
aña ẟābit ḳılup  anı ve cemī� tevābi�i-
ni diriyle başı aşaġa ḳuyıya bıraġup 
üzerlerini ṭaşla ṭoldurdılar.695  

-Up andan ṣoñra:

Senden ṣoñra senüñ neslüñden on 
iki kimse salṭanat ḳılup 

andan ṣoñra ol ṣāḥib-sa�ādetüñ dev-
leti cümleye ġālib olup milleti �ālemi 
ṭutsa gerekdür.696 

-sa zarf fiili ile kurulmuş şart yan cümlesi de bir örnekte bitimli bir 

cümleye yan yana sıralanmıştır: 

(Bu ḳadar bī-bahā nesne içün pā-
dişāh olan kimesne niçün bid�at pey-
dā ėde kim) yaramaz nesne ne ḳadar 
cüzvī olursa 

ṣoñra her kişi bir miḳdār arturup anı 
küllī ėder ve bednāmlıḳ anı bünyād 
ėdene ḥāṣıl olur.697 

Buraya kadar olan bağlaçlar sıralı olaylardan, bir sonrakini gösteren ve 

“devamında” gibi bir anlam ifade edenlerdi. Aşağıda ise sırayla gerçekleşen 

olayların en sonundakini işaretlemekte kullanılan, “nihayetinde” anlamı 

içeren zarflar bulunmaktadır. Bunlardan metinde geçenler: 
āḳıbet, āḫir, 
āḫirü’l-emr zarflarıdır. Bunlar zaman zaman ve bağlacı veya –Up zarf fiili 

ile de bir arada kullanılabilmektedir. 

694 K7a/12

695 K28a/09

696 K29a/1

697 K28a/3
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�Āḳıbet

Minūçihr ḳoduġı rüsūm ve ḳā�ideyi 
ol ri�āyet ḳılmadı ve mülk ve sipāha 
ḫalel yol buldı. 

�Āḳıbet Efrāsiyāb anuñ üstine �asker 
çeküp gelüp anı ṭutup öldürdi.698 

-Up 
āḳıbet: 

Ḳarındaşı oġlı Ḍaḥḥāk-i �Ulvānī’yi 
�aẓīm �asker ile üstine göndürüp 

�āḳıbet anı ṭutup bıçḳı ile iki bölüp, 
cismini pāre pāre eyledi.699 

... Anuñ bunuñ gibi cihetlerinden 
ḫalāyıḳuñ cānına yėtüp 

�āḳıbet ittifāḳ eyleyüp, Pervīz’i ṭu-
tup ḥabs ėdüp, Şīrūye’yi pādişāh 
eylediler.700 

Āḫir

Ḍaḥḥāk daḫı ḫalḳı kendüden yüz 
çevirdüklerini bilüp ṭurmaġa mecāli 
ḳalmayup ḳaçdı.

Āḫir ḳanda vardıysa ardınca varup 
ṭutup Ferīdun anı cezāsına yėtürdi.701 

Ve āḫir:

Çoḳ mülk ve memleket aldı ve āḫir  riḥlet kūsın çaldı.702 

-Up āḫir:

Ve anda bir zamān gėçinüp āḫir ḳız ḳarındaşları ile ḫaberleşüp 
aña zehr göndürdiler kim Erdeşīr’e 
vėrüp anı helāk eyleye…703 

Āḫirü’l-emr:

Bu sözden Erdeşīr’üñ daġdaġası daḫı 
ziyāde oldı. 

Āḫirü’l-emr cāriye ile ittifāḳ ėdüp 
ṭavīleden i�timād ėtdükleri atları 
alup, binüp ḳaçdılar.704 

698 K5b/17

699 K4a/1

700 K32b/11

701 K4b/15

702 K19b/10

703 K17a/3

704 K16b/13
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Ve āḫirü’l-emr

Ve Mülūk-i Ṭavāyif ’den keẟīrini ol 
maḳhūr ḳılup mülkini alup kendüye 
tābi� ve münḳād ḳıldı. 

Ve āḫirü’l-emr, Erdeşīr Bābek anı 
aradan götürüp mülk Eşkānīlerden 
Sāsānīlere intiḳāl eyledi.705 

-Up āḫirü’l-emr

Bunlar Tūrān’a varıcaḳ Ferūd bun-
lara el vėrmeyüp �inād ve nizā� ẓāhir 
eyleyüp 

āḫirü’l-emr ele gelüp Ṭūs sa�yıyla 
ḳatle yetişdi.706 

2. Sebep - Sonuç 

Metinde iki önerme arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunduğu durum-

larda sonuç önermesini işaretlemek üzere ki(m), ve, lā-cerem bağlaçları 

kullanılmıştır. Bu tip cümlelerde bağlaç, ilki sebep ikincisi sonuç içeren 

önermeler arasına yerleştirilmiştir:

Ki(m) (ve böylece; sonuç olarak)

Ki(m) bağlacı bir önceki önermenin sonucunu içeren cümlenin başında 

yan yana sıralama işlevinde kullanılmıştır. Bu tip birleşik yapılarda ki(m) 
sonuç bilgisini yani ana cümleyi işaretlerken ve; ve sonuçta gibi anlamlar 

ifade eder görünmektedir. Ki(m) başında bulunduğu cümleyi ikincilleş-

tiren bağlaçlardan olmakla birlikte aşağıdaki örnekleri Türkçeye fiilimsi 

yapıları ile aktarmak mümkün olmadığından “yan yana sıralama” başlığı 

altında değerlendiriyoruz:

Çün pādişāh oldı, yaḫşı rüsūm ve 
ḳā�ide peydā ḳıldı 

kim atasınuñ ẓulm ve ta�addīsin 
ḫalḳa unutdurdı.707 

Omuzlarını yarup yaġrınlarını sök-
türüp yabana atdurur idi 

kim anlar bu �aẕābla ölürler idi.708 

705 K15a/13

706 K8a/19

707 K14b/19

708 K20b/16
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Çoḳ zamān Efrāsiyāb Īrān’da vīrān 
ḳılduġı yėrlerüñ ıṣlāḥına ve ta�mīrine 
meşġūl oldı

kim fī’l-cümle ābādānlıġa yüz 
ṭutdı.709 

Tümleç yan cümlesi gibi görünen bir başka cümlede kim, buyruğun 

içeriğini değil, verilen buyruktan sonra gerçekleşen fiili ifade etmektedir: 

Erdeşīr şādmān olup buyurdı kim anı yaşdaşı oġlanlarla ṭona-
dup Erdeşīr’üñ ḳarşusından bir bir 
gėçürdiler.710 

Birkaç yerde, ana cümlenin zarfının tamlayanı olan ilgi cümleciği, içe-

rik olarak sonuç bilgisi iletmektedir: 

Ġāyetde yaḫşılıġından Rūm ḳayṣe-
rini kendüye bir mertebede muṭī� 
ḳılmışdı

kim ḳayṣerüñ vefātı zamānında çün 
oġlı küçük idi Şābūr’a ḫaber göndü-
rüp istid�ā eyledi .... 711 

Yolda �acāyib merdānelikler gösterüp 
ėl içinde bir mertebe şöhret buldı

kim Hümā’ya nāmeler yazup �arż 
eylediler <kim pādişāh devletinde 
bir nādir pehlivān yigit peydā olup 
şunuñ gibi işler ḳıldı> diyüp terbiy-
yetler eylediler.712 

Ve (sonuçta)

sebep sonuç 

Minūçihr ḳoduġı rüsūm ve ḳā�ideyi 
ol ri�āyet ḳılmadı 

ve mülk ve sipāha ḫalel yol buldı.713 

... mülk �Arab eline düşdi ve İslām livāsı ser-efrāz olup küfr �a-
lemi ser-nigūn oldı.714 

Lā-cerem (sonuçta)

“Şüpehsiz, besbelli” anlamlarına gelen lā-cerem, metinde iki yerde, ilk 

önermenin sonucu olarak gerçekleştiği görülen ikinci önermeyi işaretlemiştir:

709 K6a/17

710 K17b/5

711 K22a/19

712 K10b/4

713 K5b/17

714 K35a/6
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Ve şarāb [kim müdāvimini mūcib-i 
ġaflet ve bī-pervālıḳdur], anı mülk 
işinden fāriġ ḳıldı   

lā-cerem ḳānūn ve ḳā�ide bozuldı 
her kişi diledügini ḳıldı tā mülke 
revnaḳ ve sipāha nesaḳ ḳalmadı.715 

…ḫalḳı kendüye ṭapmaga emr idüp, 
ėli bütperest eyledi

lā-cerem muḳteżā-yı ḥikmet-i ilāhī 
ol  idi kim, aña cezā eyleye.716 

3. Ekleme 

Metinde içerdiği bilgiler birbirini takip etmeyen, sebep-sonuç vb. gibi 

ilintileri bulunmayan ama semantik veya pragmatik olarak ilişkili pek çok 

cümle yan yana sıralanmaktadır. Bunlardan sırasız olarak eklenmiş (unor-

dered addition) olanların özelliği, cümlelerin yerinin değiştirilmesi hâlinde 

anlamda herhangi bir değişiklik olmamasıdır.717

Ve

Metinde cümleleri yan yana sıralayan esas bağlacın ve olduğu görül-

mektedir. Aşağıdaki örnekler sırasız, yani önermelerin yer değiştirmesi hâ-

linde anlamın değişmediği, bozulmadığı cümlelerdir: 

Evvel aġacdan taḫta kesüp evlere ḳapu ol düzdi. Ve ekẟer ma�denīleri ol 
çıḳardı. Ve pārs ve kelbe geyik ṣaydını ol ta�līm eyledi. Deveyi yüke ol ḳoy-
dı. Ve ḥimārı yunda çeküp ḳatır ḫayālini ol ḳıldı. Ve arḳlar ḳazup, ṣu ṣalıp, 
abādānlıḳları ol eyledi. Ve yėre ferş ol ṣaldı. Ve tilkü ve ās ve teyin derisini 
geymege ol ḳābil ḳıldı.718 

Eksiltili cümlelerde: 

Ḥīre şehri göze yaḳın ve havāsı dil-güşā ve feżāsı rūḥ- efzādur.719 

Şānı ercümend ve aḫlāḳı dil-pesend idi. Aḫlāḳı merġūb ve eṭvārı nāsa 
maṭlūb idi.720 

715 K23b/19

716 K4a/1

717 Dixon, age., 2009, s. 26-28.

718 K2b/14

719 K23a/9

720 K19b/3
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-Up ve: 
Şām vilāyetine varup Yaḥyā Peyġamber �aleyhi’s-selām intiḳāmına cehūd-
laruñ ba�żısını ḳırup ve ba�żını esīr ve ẕelīl ėdüp ve ba�żı ḳaçup memlekete 
ṭaġıldılar.721 

Yukarıda ve bağlacının cümleler arasında öncelik-sonralık, sonuç, sıra-

sız ekleme ilişkisi kurmamakla beraber, böyle cümlelerin bağlanmasında 

kullanıldığı görülmüştü. Bir başka kullanımda ve bağlacı ile ilk cümlede 

verilen bilgiye ekleme yapmaktadır. Buradaki örneklerde cümlelerin yerleri 

değiştirildiğinde anlam da değişmekte veya bozulmaktadır, çünkü ikinci 

verilen bilgide daha önceki bigilere daḫı, yine gibi edatlarla atıf yapılmak-

tadır. 

Ol mevżi�de bir şehr binā ḳılup adını Belḫ ḳodı. Ve Sūs ve Bābil şehrini 
Hūşeng yapdı. Ve ba�żılar Kūfe’yi daḫı ol yapdı dėdiler.722 

Ve yine ol  binā ėtdügi yėrlerden biri Çend Şābūr. Ve Ḫūzistān’da Uşād 
Şābūr ve Ḳazvīn’de ve Sīstān’da yine binālar ḳılupdur.723 

Ek bilgi verirken de –Up zarf fiili, ve bağlacıyla bir arada kullanılmak-

tadır:

Ve Majdek-i la�īn, Ḳubād zamānında peydā olup nübüvvet da�vāsını iẓhār 
ėdüp ve ėli biri birinüñ mālına ve �ayālına şerīk olmasına ruḫṣat vėrdi.724 

Metinde ve bağlacı ile yan yana sıralanmış bazı cümlelerin içerik ba-

kımından tek ilişkisi aynı hükümdar dönemindeki olayları aktarıyor ol-

maktan ibarettir. Bu kullanımın verilen bilgileri aynı bağlamda tutmak 

amacıyla tercih edildiği anlaşılmaktadır:

Ve Ḫūzistān’da Uşād Şābūr ve Ḳazvīn’de ve Sīstān’da yine binālar ḳılupdur. 
Ve Mānī-i muṣavvir-i zındīḳ anuñ zamānında geldi. Ve anuñ pādişāhlıġı 
otuz yıl oldı.725 

Ekẟer evḳātda Iṣṭaḫr’da olurdı. Ve gāhī Demāvend’de olurdı. Ve �ömri biñ 
yıla yetişdi.726 

721 K14b/13

722 K3a/3

723 K18a/8

724 K27a/6

725 K18a/8

726 K2b/14
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Hem hem

Metinde tek örnekte geçen hem hem, sırasız ekleme işlevindedir:

Hem ḥakīm idi ve hem velī.727 

Ammā

Ammā bağlacı, bir cümlede aslî işlevi olan karşıtlık ifadesinin dışında 

sırasız ekleme amacıyla kullanılmış görünmektedir; cümlelerin yerlerini 

değiştirdiğimizde anlatım bozulmamaktadır:

Ba�żılar anı peyġamber idi dėdiler, ammā ol ḳadar āẟār ve yaḫşı ṣıfātı varıdı 
[kim Keyānīlerde anuñ gibi pādişāh gelmedi].728 

Metinde daḫı ve yine edatları ek bilgi veren cümleyi işaretleyerek yan 

yana sıralama işlevinde kullanılmıştır: 

Daḫı 

Ve ba�żı Fürs’den anı, Nūḥ �aleyhi’s-selām evlādından, dėmişdür. Daḫı çoḳ 
söz dėmişler... 729 

Ve Mānī peyġamberlik da�vāsın ḳılup pergārsuz dā’īre ve ḳalem cedvelsüz 
ḫaṭṭ-ı müstaḳīm çeker idi. Ve daḫı bir yumurda ḳadar kürrede �ālem ṣū-
retin resm ėdüp cemī� eḳālīm ve bilādı ve cibāl ve biḥārı mufaṣṣal yazup 
köyler ve kendler ve ırmaḳlar ve yollar iẓhār ḳılmışıdı.730 

Yine

Ve anuñ āẟārından Fārs’da Arūsī Kūresi’dür kim anuñ şerḥi uzundur. Yine 
Erdeşīr, [ki aña Kevāşīr dėrler] Kirmān ve Ahvāz ve Ḫūzistān ve Mūṣul 
cezīrelerinden ḫıṭṭa-i baḥrine varınca taḥt-ı taṣarrufına getürüpdür.731 

Bu cihetden on yėdi oġlını bir ḳal�aya ḳoyup ḥabs ėdüp yasaġ eyledi <kim 
hīç birisinüñ yanına �avrat yaḳın olmaya> ...ve yine kendü ḫalḳından, 
el-�uhdetü �ale’r-rāvī, yigirm biñ kişiyi zindāna ṣalmış idi ... 732 

Bu bölüme aldığımız diğer bağlaçların ortak özelliği, bir cümleyi diğe-

rine açıklayıcı bilgilerle bağlamalarıdır.

727 K12b/17

728 K8b/18

729 K2a/14

730 K21b/18

731 K17b/10

732 K32b/4
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Bārī

Bārī başına geldiği cümleyi, kısacası, özetle gibi bir anlamla etiketlemek-

tedir:

Pādişāh Behrām’ı ṭaleb ėdüp getürdüp şeklini görüp ta�accüb eyledi kim 
be-ġāyet ḫūb-ṣūret ve ḳavī-heykel idi bārī Behrām’a ol işi ẓāhir ḳılup teklīf 
eyledi ve ol daḫı ḳabūl ėdüp yaluñuz varup ol pīli öldürdi.733  

Metinde bārī bağlacı çoğunlukla “beher taḳdīr” yapısı ile bir arada bu-

lunmaktadır: 

Ve salṭanatları zamānında iḫtilāf eylemişler. Bārī her taḳdīrle, yėdi yüz 
yıldan artuḳdur.734 

Ve ba�żılar Heyāṭale’ye vardı dėdiler. Bārī beher taḳdīr �asker alup mülk 
üstine yürimek ḳaṣd eyledi.735 

Bā-vücūd (sonuç olarak)
Ve ol muḫtelif-mizāc ve munḳalib-rāy kişi idi. Bā-vücūd �aẓīm salṭanat 
niçe kerre kendüyi mühlikelere bıraġup bendlere düşüp Rüstem ḫalāṣ 
eyledi.736 

Meger (meğer)
Şābūr’ı ṣaklayan kişilerüñ tevābi�i ba�żı faḳīrleri yaġma ėdüp getürmişler 
idi. Meger bunlaruñ yükleri yaġ idi...737 

Ve ḳız Bāriz’den ḥāmile idi, yolda giderken gėceyle bir ḳuyu kenārında 
vaż�-ı ḥaml ėdüp ḳızuñ daḫı yanında az ādem bulunup ve bu yėr meger bir 
ḥarāmīlik maḥūf yėr idi.738 

Ya�nī (yani)
...balçıḳdan yaradıldı, ya�nī ata bilinden gelmedi.739 

Pes (öyleyse, o zaman)
Ve anuñ yėri özge �ālemdür, pes rūḥa taṣfiye ḥāṣıl ḳılup tīz bu zindāndan 
ḫalāṣ ėtmek gerekdür kim ṭopraḳ küdūretinden kendü maḳāmına yetişe.740 

733 K25a/5

734 K7a/5

735 K27a/15

736 K7a/19

737 K21b/14

738 K12a/9

739 K2a/15

740 K18b/16



138 İNCELEME - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

4. Karşıtlık

Birbirine zıt bilgiler içeren önermeler, bağlaçlarla yan yana sıralanabilir. 

Bağlaç, başında durduğu cümlede verilen bilginin diğerinden bir şekilde 

farklı olduğunu göstermekte ve böylece birleşik cümledeki odak bilgiyi de 

işaretlemektedir.741 

Ammā 

Ammā bağlacı, iki cümle arasında karşıtlık ilişkisi olduğunu göstermek-

te kullanılır:

Güzīde’de şöyle dėr <kim Erdeşīr 
be-ġāyet ḫıredmend ve dānā kişi 
idi>... 

Ammā Benākitī bunuñ �aksini yazar 
<kim ol be-ġāyet ẓālim ve cābir kişi 
idi>.742 

Çoḳ tevārīḫde Rüstem-i Dāstān’ı 
anuñ neslindendür dėdiler. 

Ammā faḳīr ḳatında bu ḳavl ba�īd 
görinür.743  

Bazı cümlelerde tam karşıtlık ilişkisi değil, sapma veya beklenen du-

rumdan farklılık da ifade edilmektedir: 

Pādişāhlıḳ tācıyla ser-efrāz olduḳdan 
ṣoñra Sūḫrā’yı ol daḫı vezīr ḳıldı.

Ammā Sūḫrā öz ḥaddinden  tecāvüz 
ėde başladı.744 

Bazen birkaç karşıtlık cümlesi arka arkaya sıralanabilir:

Faḳīr ol ḳadar imkān-ı 
iḥtiyaṭ kim varıdı ḳılup 
özlerin ẟebt ḳıldum 

ammā müddetlerine i�-
timād olunmaduġı ecil-
den yazmadum 

ammā her birisinüñ ẕik-
rinde kim tafṣīl ḳılınup-
dur;  ḥesāb eyleyen kişi 
bilür.745 

Yūsuf �aleyhi’s-selām daḫı 
anuñ zamānında geldi

ammā Hūd �aleyhi’s- 
selām dīnine girüp, ölince
Ḫaḍramūt’da oldı. 

Ammā Ḍaḥḥāk’üñ salṭa-
natı ve ẓulmı  çoḳ zamān 
uzadı.746 

741 Dixon, age., 2009, s. 28-30.

742 K22a/13

743 K6b/12

744 K27a/3

745 K15b/2

746 K4a/19
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Bir örnekte, bitimli cümle ve –Up zarf fiiliyle kurulmuş kelime grubu 

yan yana sıralanmıştır:

Ve ol üçüni tuḥfe ve hedāyā birle 
döndürüp 

ammā ḫāḳān-ı Çīn üzerine Beh-
rām-ı Çūbīn [kim �Acem mülū-
kinden idi] anı sipeh-sālār ėdüp 
Ḫorāsān’a göndürdi.747 

Egerçi ammā (ise de)
Egerçi ev ṣāḥibi anı tanımadı ammā Ḳubād be-ġāyet vecīh ve mütekellim 
kişi idi, firāsetle bildi <kim ḳonuḳ �aẓīmü’ş-şān kişidür>.748 

Egerçi Anūşīrevān rüsūm ve ḳavā�idini mer�ī ṭutardı, ammā az günāha çoḳ 
siyāset ḳılduġı cihetden ėl mütevehhim olup nefret eylediler.749 

Eger ... Velī ... (ise de)

Yan yana sıralayan velī bağlacı metinde bir tek cümlede geçmekte ve iki 

önerme arasında karşıtlık ilişkisi kurmaktadır:

...Eger Şīrīn gibi �ālem nādiresi maḥ-
būbesi varıdı 

velī Ferhād gibi �ālem u�cūbesi raḳībi 
var idi...750 

Ve līkin 

Cümleler arasında karşıtlık yönünden bir ilişki kuran diğer bağlaç ve 
līkin / ve likin’dir :

Ḫıredmend pādişāh idi ve līkin be-ġāyet ḳāhir idi.751 

Ekāsire’nüñ erkān-ı devleti anı bu-
lup getürüp taḫta oturtdılar ve ol bir 
niçe gün pādişāh oldı. 

Ve līkin bir iş �uhdesinden gelme-
yüp �āciz olduġı cihetden anı daḫı 
giderdiler.752 

Atası ve dedesi adını aña ḳodılar. Ve likin aña Şehenşāh dėdiler ve ol 
bu laḳabla şöhret ṭutdı.753 

747 K29b/11

748 K26b/6

749 K29b/3

750 K32a/3

751 K20a/10

752 K34b/5

753 K19b/1
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Bazı cümlelerde karşıtlık ilişkisinden ziyade cümlenin yönü değişmiş 

görünmektedir:

�Ömri biñ yıla yetişdi. Ve līkin āḫir �ömrinde ḳırḳ yıl salṭa-
nat ḳılup, ....bu vefāsız cihāna vedā� 
ėdüp gitdi.754 

Dānyāl ḳal�ayı alup anı helāk eyledi. Ve likin Buḫtunnaṣr bābında söz 
çoḳ olduġı ecilden bu muḫtaṣarda 
yazılmadı.755 

5. Alternatif

Metinde birbirnin alternatifi olan önermelerin birleştirildiği bir tek 

cümle bulunmaktadır:

Behmen pādişāhlıḳı yā Hümāy’a 
vėrdi

yā tācını andan ṭoġan oġlına vaṣiyyet 
eyledi.756 

754 K2b/5

755 K9b/2

756 M10b/06



SONUÇ

Tevârîh-i Mülûk-i Acem’in 16. yüzyıla ait Osmanlıca tercümesi, orijinal 

metnin söz dizimi özelliklerini aslına oldukça sadık bir şekilde yansıtmak-

tadır. Nevâyî’nin bolca istifade ettiği Hint-Avrupa tipi birleşik cümle yapı-

sı, Osmanlıca metne de büyük oranda hâkimdir. 

Yaptığımız incelemede bu cümlelerin semantik ve sentaktik özellikleri-

ni tespit etmeye çalıştık. Bunun için metinde Hint-Avrupa tipi yöntemler-

le alt alta sıralanmış cümleleri temel bir sınıflamaya tâbi tuttuk. İlk grubu 

ki(m) bağlacıyla alt alta sıralanan ilgi cümlecikleri oluşturmaktadır. İlgi 

cümlecikleri cümlede bir unsurun tamlayanı olarak görev yapar ve bitimli 

bir yapının bir başka cümle içinde alabileceği en kısıtlı alanı doldurur. 

İkinci grupta yine ki(m) bağlacının bir ana cümleye özne veya nesne göre-

viyle bağladığı tümleç yan cümleleri yer almaktadır. Son grupta ise bir üst 

cümleye zarflık bilgilerle bağlanan bitimli yan cümleler bulunur. Zarf yan 

cümlelerinin içeriği, başına getirilen bir bağlaç tarafından sebep, amaç, so-

nuç, şart, zaman, benzerlik gibi ilgilerle işaretlenerek ana cümleye bağlanır. 

Hint-Avrupa tipi alt alta sıralanmış cümlelerin yanında metindeki pek 

çok cümle de yan yana sıralanmış durumdadır. Söz konusu cümleler ara-

sındaki zaman, sonuç, ek bilgi vermek, karşıtlık gibi anlam ilişkilerini işa-

retlemekte, çoğunlukla alıntı bağlaçlar kullanılmaktadır.

Bağlaçlar, önermelerin içerdikleri bilgileri etiketleyerek, diğer cümle-

lerle hangi semantik zeminde ilişkilendirileceğini göstermektedir. Eksiksiz 

bir cümlenin tüm özelliklerini taşıyan yapıları, bir başka cümleye bağımlı 

hâle getiren alta sıralayıcı bağlaçlar, başında bulundukları cümlenin, ana 

cümleye göre anlamını ve konumunu belirler.

Genel olarak metinde; ilgi cümleciği, tümleç yan cümlesi, zarf yan 

cümlesi hâlinde alt alta sıralanmış cümlelerle, yan yana sıralanmış cümleler 

ve Türkçeye özgü fiilimsi grupları iç içe bulunmaktadır. Bitimli cümleleri 

alt alta veya yan yana sıralayan bağlaçların, zarf fiillerle bir arada kullanıl-

masıyla melez yapılar da oluşmuştur. 

Metinde bitimli cümlelerin Hint-Avrupa sentaks yöntemleriyle birleş-

tirildiği yapılar aşağıdaki özellikleri taşımaktadır:
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– Metinde ilgi cümlecikleri, bağlacın kullanılmadığı istisnai birkaç ör-

nek dışında daima ki(m) ile alta sıralanır. Anlam yönünden Hint-Avrupa 

muadilleri gibi kısıtlayıcı (restrictive) veya kısıtlamayan (non-restrictive) 

yapıdadır. İlgi cümlecikleri, niteledikleri unsura bağlı olarak cümleye se-

bep, sonuç, amaç, karşıtlık, tarz, miktar, yer, zaman gibi zarflık bilgiler 

de katabilir. Cümlede veya bir kelime grubunda herhangi bir ismi nitele-

yebilen ilgi cümleciklerinin ana cümleyle ilişkisinde iki temel uygulama 

vardır: İlgi cümleciğinin nitelediği unsura ya ilgi cümleciği içinden veya 

ana cümleden atıf yapılmaktadır. Bunlardan yalnız ilk gruptakiler, unsura 

ilgi cümleciği içinden atıf yapılanlar, Türkçe söz dizimine sıfat fiil ekleri 

ile aktarılabilmektedir. İlgi cümleciğinin cümledeki konumu ise ya he-

men nitelediği unsurdan ya da ana yüklemden sonradır.

– Metindeki Hint-Avrupa tipi tümleç yan cümleleri de ki(m) bağ-

lacıyla alta sıralanmakta ve daima ana yüklemden sonra bulunmakta-

dır. Dolaylı anlatım işlevli birkaç örnekte tümleç yan cümlesi, Türk ve 

Hint-Avrupa tipi yapıların birlikte kullanılması suretiyle kurulmuştur. 

Tümleç yan cümleleri kısıtlı sayıda örnekte zaman ve sebep gibi zarflık 

bilgilerle ana cümleye bağlanmıştır. 

– Bağlaçlar, zarf yan cümlelerinin bir üst cümleyle kuracağı anlam 

bağını sebep, amaç, göreli zaman, şart, benzerlik gibi içerik kategori-

lerinden biri ile işaretleyerek alta sıralamaktadır. Metinde bu işlevle 

ki(m), çün, ḳaçan, tā, eger, meger kim, nite kim, vb. kullanılmıştır. Bazı 

bağlaçlar (çün, eger, vb.) yan cümleyi ana cümle ögelerinden önceye, 

bazıları da (tā, meger kim, şöyle kim, vb.) ana cümle yükleminden son-

raya yerleştirir. ki(m) ile ana cümleye bağlanan yan cümleler ise, iki 

poziyonda da yer alabilir.

– Önermeler arasında zamansal ardışıklık, sonuç, ek bilgi, karşıtlık, 

alternatiflik ilgileri kurmakta kullanılan yan yana sıralayan bağlaçlar ve 

bağlayıcı zarflar ve, sonra, āhir, āḳıbet, hem hem, yā yā, zīrā, velī, ve likin, 
ammā, bāri, ki(m) ve benzerleridir.  

– Türkçeye Farsçadan taşınmış söz dizimi yapılarının kurulmasında en 

sık istifade edilen ki ve onunla aynı işlevi kazanmış olan Türkçe kökenli 

kim bağlacı, daha önce pek çok çalışmada belirtildiği gibi, incelediğimiz 

metinde de hem alt alta hem yan yana sıralama işlevinde kullanılmıştır. 
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METNİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN USUL

a. Nüsha Farklarının Gösterilişi 

1. Mütercim hattı elde bulunmayan metnin tenkidinde Kahire nüshası 

(K) esas alınmıştır. Bir varağı kopmuş olan nüshanın bu eksik kısmı metin 

tenkidi sırasında Madrid nüshası (M) ile ikame edilmiştir. Bununla bir-

likte Madrid nüshası tenkitli metne kaynak olan nüshalara dâhil edilme-

miştir. Bunun öncelikli sebebi, söz konusu nüshanın metninde bulunan 

hatalardır. İkinci olarak da -evvelce ayrıntılı olarak açıklandığı gibi- zaten 

tenkide dâhil edilen Kahire nüshası, Madrid nüshasının kaynağı niteliği-

ni taşımaktadır. Bu yüzden metin tenkidinde Madrid nüshasının kaynak 

nüsha olarak kullanılmasına lüzum görülmemiştir. İstinsah tarihi tespit 

edilemeyen Fatih nüshası (F), içerdiği metnin diğer nüshalara kıyasla daha 

tutarlı olması; bilinen en eski tarihli nüsha olan Bologna nüshası (B) da 

metninin birkaç cümle parçası dışında eksiksiz olması sebebiyle karşılaş-

tırmak amacıyla tenkide dâhil edilmiştir. Metin tenkidinde faydalanılacak 

nüshaların belirlenmesinde Ahmet Ateş tarafından tespit edilen ölçütler757 

esas alınmıştır. Buna göre tenkitli metne Fenâyî’nin nüshasında olacağı 

tahmin edilen şekil alınmış, diğer şekiller fark olarak sayfa altındaki dip-

notlarda gösterilmiştir. Ayrıca farklara yansıtılmamakla birlikte Çağatayca 

metnin Fatih nüshasına (Fç) da metnin tesisinde referans kaynağı olarak 

başvurulmuştur. Böylelikle bir hatanın tüm nüshalarda bulunması hâlin-

de Çağatayca metinden kontrol edilerek, hatanın müstensihlere mi yoksa 

doğrudan mütercim Fenâyî’ye mi ait olduğu anlaşılabilmektedir. Bunlarla 

ilgili açıklama ve örnekler yukarıda verilmiştir.

2. Nüshalar arasındaki farklar Kahire nüshasındaki sayfa ve satır nu-

maraları esas alınarak gösterilmiştir. Farkları göstermek amacıyla kullandı-

ğımız işaretler ve açıklamaları şu şekildedir: 

[] köşeli parantez: Metnin içinde nüsha adı kısaltmaları, varak numa-

raları ve varakların yüzü (a veya b) köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 

757 Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, s. 253-267.
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1 dipnot işareti: Sayfa altındaki dipnotlarda gösterilen farklar için kul-

lanılmıştır.

(1) parantez içinde dipnot işareti: Metnin Kahire nüshasındaki satır 

numaralarının gösterilmesi için kullanılmıştır. 

: iki nokta: Tenkitli metne aldığımız şekli dipnotlarda diğer nüshalar-

dan ayırmakta kullanılmıştır. 

- kısa çizgi: Metindeki kelime veya kelimeler diğer nüshalarda yoksa bu 

işaret ve ilgili nüshanın kısaltması yazılmıştır. 

// çift eğik çizgi: Birkaç kelimeden daha uzun bir kısım diğer nüshalar-

da farklı ise, tenkitli metne alınan kısmın ilk ve son kelimeleri arasına 

konmuştur. 

; noktalı virgül: Dipnotlarda Fatih ve Bologna nüshaları arasındaki 

farkları ayırmakta kullanılmıştır. 

| düz çizgi: Aynı dipnot içeriğinde nüshalarda bulunan ayrı nitelikte 

farklar bu işaret ile birbirinden ayrılmıştır.

b. Metnin Düzenlenişi

1. Metnin çeviriyazımında büyük ölçüde Türk İlmî Transkripsiyon Kı-
lavuzu’nda758 belirlenmiş olan sistem esas alınmıştır. 

2. Metin, her hükümdar bir madde başı olacak şekilde bölünerek met-

nin akışına göre paragraflara ayrılmıştır. 

3. Nüshalarda yer yer hemze ile, Kahire nüshasında ise fetha ve kesre 

harekeleri ile gösterilen yükleme hâli ve yönelme hâli çekimi kelimeye bi-

tişik yazılmıştır. Bunlar fark olarak belirtilmemiştir. 

4. Nüshalarda kelimeden ayrı yazılmış ekler metne yansıtılmamış, tüm 

ekler kelimeyle bitiştirilmiştir.

5. İlk ünlüsünü düşürerek veya düşürmeden ekleşme eğiliminde olan 

“i-” fiili, “ile” bağlacı ve “içün” edatı Kahire nüshasındaki şekille metne 

alınmıştır. 

758 Reşit Rahmeti Arat, Türk İlmî Transkripsiyon Kılavuzu, MEB, İstanbul 1946.
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6. Nüshalarda yer yer kelimeye bitiştirilen ṣoñra, kim, daḫı, da edat 

ve bağlaçları günümüz imla kurallarına göre tenkitli metinde daima ayrı 

yazılmıştır. Farklı yazımlar dipnotlarda gösterilmemiştir.

7. “Kim” ve “ki” bağlaçlarında Kahire nüshası esas alınmış; nüshalar-

daki farklılıklar dipnotlarda gösterilmemiştir. 

8. Alıntı kelimelerdeki farklı yazımlar (a
nî / ya
nî, ḫidmet / ḫiẕmet, ser-
efrāz / ser-firāz vb.) nüsha farkı olarak gösterilmiştir. 

9. Türkçe kelimelerde ünsüzlerin seda (bıraġup / bıraḳup), ünlülerin 

düzlük-yuvarlaklık (yazıp / yazup, kendi / kendü), artlık-önlük (degirmen / 
degirman, vefāsizlik / vefāsızlıḳ), yazım ve diğer bazı (yigirm / yigirmi, ḳoydı 
/ ḳodı) farkları dipnotlarda gösterilmiştir.

10. Nüshalarda yanlış yazılmış kelimelerin doğru imlası metin içinde 

paranteze alınarak yazılmış ve nüshalardaki yanlış yazımlar, imlanın takip 

edilmesi amacıyla dipnotlarda gösterilmiştir. Nüshalarda noktalı harflerin 

nokta sayılarındaki hatalar, ses bilgisi özelliğine işaret etmediği sürece fark 

olarak belirtilmemiştir. 

11. Nüshalarda derkenarlara ilave edilmiş metin parçaları dipnotlarda 

gösterilmiştir.

12. Nüshalarda müstensihler tarafından düzeltilen hatalar (eksik veya 

yanlış yazılmış kelimenin derkenarda düzeltilmesi, yeri değişmiş kelimele-

rin işaretlenmesi gibi) ve aynı kelimenin iki kez yazılması gibi yazım yan-

lışları dipnotlarda gösterilmiştir. 

c. Arapça ve Farsça Kelimelerin Yazımında Takip Edilen Yol

1. Arapça ve Farsça birleşik kelime ve edatların yazımında İsmail Ün-

ver tarafından tespit edilen esaslara759 riayet edilmiştir.

2. Arapça ve Farsça kelimelerin imlasında Devellioğlu sözlüğündeki760 

yazımlar tercih edilmiştir. Ancak Türkçedeki ses değişimlerini gösteren 

imla ile karşılaşıldığında metnin imlasına uyulmuştur. 

759 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Turkish Studies, 2008, C. III, S. 6, s. 1-46.

760 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1999.
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3. “ve” bağlacı metin içinde “ve” olarak, manzum kısımlarda vezin gö-

zetilerek ve bazı kalıplaşmış deyimlerde ses uyumlarına bağlı olarak “u” 

veya “ü” şeklinde okunmuştur: cidd ü cehd, aṣl u faṣl, berr ü baḥr gibi.

4. Farsça yây-ı izafet, artlık-önlük (damak) uyumuna bağlı olarak “ı” 

ve “i” ile; ön damak “k” ve “g” ünsüzlerinden sonra ise ünlü-ünsüz uyumu 

dikkate alınarak “i” ile yazılmıştır: Mülūk-i Ṭavāyif vb. 

5. Arapça imlasında hemze bulunan kelimeler yazma nüshalarda ge-

nellikle, matbu Viyana nüshasında ise yer yer hemzesiz yazılmıştır. Bu ke-

limelerin yazımında Kahire nüshasının imlası esas alınmış; transkripsiyon 

yapılırken hemze ile yazılan kelimelerde ( ’ ) işareti, hemzesiz yazılan yer-

lerde “y” harfi kullanılmış ve diğer nüshalardaki şekiller fark olarak göste-

rilmemiştir. 

6. Arapça ve Farsça bazı özel isimlerin tüm nüshalarda yanlış yazıldığı 

durumlarda kaynaklardan araştırılarak metne kelimelerin doğru şekilleri 

alınmış; dipnottta nüshalardaki hatalı yazımlar Arap harfleriyle kaydedil-

miştir. Kaynaklardan teyit edemediğimiz özel isimleri ise metinde olduğu 

gibi bırakıp, durumu özel adlar dizininde açıkladık. 

7. Yabancı özel isimlerin Latin harflerine aktarılmasında Türkiye Diya-
net Vakfı İslam Ansiklopedisi’ndeki yazımlar esas alınmıştır. 

d. Türkçe Kelimelerin Yazımında Takip Edilen Yol

1. Nüshalarda ünlülerin yazımında bir standart yoktur. yüri-/yürü-, 
görin-/görün-, gönder-/göndür- gibi iki şekilli kelimelerde Kahire nüshasın-

daki imla esas alınmıştır. Bu durum dizinde de madde başı çok şekilli ve-

rilmek suretiyle belirtilmiştir. 

2. Kapalı e sesini içeren kelimelerde ilk ünlü, Osmanlı Türkçesinin ilk 

dönemine ait olan metnin nüshalarında bazen ى harfi ile imla edilmiştir. 

Kaynaklarda kapalı e içerdiği belirtilen kelimelerden Türkiye Türkçesinde 

“e”ye dönüşen ve Kahire nüshasında en az bir kez ى harfi ile yazılan ses, 

ünlünün niteliğinin gösterilmesi amacıyla “ė” harfi ile transkribe edilmiş-

tir: bėl, bėş, dė-, gėce, gėç, gėç-, gėçin-, ėl, ėlçi, ėr-, ėrgür-, ėriş-, ėrte, ėt-, vėr-, 
yė-, yėdek, yėdi (7), yėdür-, yėr, yėt-, yėtür- örneklerinde olduğu gibi. Nüs-
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halarda ى harfi ile imla edilmemiş olan ertesi (< ėrte), geçrek (< gėç), geçür- 
(< gėç-), yetiş- (< yėt-), yetmiş (< yėdi), yerlü (<yėr) kelimeleri ise tenkitli 

metinde “e” harfi ile gösterilmiştir.761

3. Nüshalarda “d” sesi ile başlayan eklerde ünsüz uyumuna uygun ya-

zım Kahire nüshasındaki tek örnek dışında mevcut olmadığından, bunlar-

da bir düzeltme yapılmamış, olduğu gibi yazılmıştır: ėtti 762

4. Geleneksel imlaya uygun olarak nüshalarda ب harfi ile yazılan “-Up” 

zarf-fiil, metnin çeviriyazımında “p” harfi ile gösterilmiştir.

 .harflerinin birbirine karıştığı üc/üç, aġac/aġaç, gėc-/gėç- vb چ ve ج .5

kelimelerde Kahire nüshası esas alınmış, diğer nüshalar fark olarak göste-

rilmemiştir.

6. Burada açıklanan hususlar dışında metne alınan şekiller için Kahire 

nüshası esas alınmıştır. Kahire nüshasındaki hatalar ve eksiklikler, diğer 

nüshalarda en sık karşılaşılan şekil dikkate alınarak düzeltilmiştir.

761 Söz konusu kelimeler Clauson’un sözlüğünde şu şekildedir: ét- (s. 36), él (s. 121), ér- (s. 194), érte (s. 
202), érgür- (s. 227), ériş- (s. 239), bél (s. 330), bér- (s. 354), béş (s. 376), dé- (s. 433), géç (s. 692), 

géç- (s. 694), géce (s. 694), yé- (s. 869), yét- (s. 884), yétti (s. 886), yétür- (s. 893). Ayrıca krş. yétmiş 
(s. 891), yétiş- (s. 893).
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TERCÜME-İ TEVÂRÎH-İ MÜLÛK

Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

FENÂYÎ

TENKİTLİ METİN





[F1b] 

TEVĀRĪḪ-İ MÜLŪK-İ NEVĀYĪ TERCÜME-İ FAḲĪR FENĀYĪ1

[B4b] Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm2

[K1b] (1)Ḥamd-ı nā-maḥdūd ve ẟenā-yı nā-ma�dūd ol Ḫālıḳ-ı Āferīde-

gār’a ve ol Ṣāni�-i Perverdigār’a3 (2)ki, nev�-i insānı ta�līm-i esmā ve tekrīm-i 
4

َــא﴾  ْ -ile sāyir ḥayvānāt içinde5 ser-efrāz ve her ṣınıfını (3)luġāt-ı muḫ ﴿َכ

telife sebebiyle biri birinden mümtāz ėdüp ve6 her ferdine bir ẕevḳ ve ḥāl
(4)ve her ḥāle muvāfıḳ ḥüsn-i maḳāl vėrdi. Ve taḥiyyāt-ı bī-ġāyet ve ṣalavāt-ı 

bī-nihāyet (5)Faḫrü’l-Mürselīn ve Ḫātemü’n-Nebiyyīn üzerine olsun ki,
7

ِ آَدَم  َــ ُ َو ِّ ــ َ َــא  vürūdınuñ (6)mütekellimi ve 8 أَ ِ ــ َ َ ْ ِب َوا َ ــ َ ْ ُ ا ــ َ ْ َــא أَ أَ
 [B5a] 

sürūdınuñ müterennimidür, ṣallallāhu �aleyhi9 ve �alā ālihī (7)ve ṣaḥbihī ec-

ma�īn. 

Ammā ba�d; bu faḳr10 ehlinüñ ḫāk-i pāyı ve fenā deştinüñ bādiye-
(8)peymāyı, ya�nī11 faḳīr-i ḥaḳīr12 Fenāyī, bir gün Ḥażret-i Mīr �Alī Şīr 

1 Tevārīḫ-i Mülūk-i Nevāyī Tercüme-i Faḳīr Fenāyī: - K - B

2 Bismillāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥīm: - K - F

3 Ḫālıḳ-ı // Perverdigār’a: Ṣāni�-i Āferīdegār’a ve ol Ḫālıḳ-ı Perverdigār’a B F

4 ﴾۟ ً ــ ۪ ْ َ َــא  ْ َ َ  ْ ــ ِ  ٍ ــ ۪ َכ ــ  ٰ َ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ َو ــאِت  َ ِّ ا  َ ــ ِ  ْ ــ ُ َא ْ َوَرَز  ِ ــ ْ َ ْ َوا  ِّ ــ َ ْ ا ــ  ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ َو ٰاَدَم  ــ 
ٓ
۪ َ َــא  ْ َכ  ْ ــ َ َ ﴿َو

 (“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel 

ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsrâ, 17/70) 

İfadede yer alan ve “şerefli kıldık” manasına gelen ﴾َــא ْ  kelimesi ile bu ayet-i kerimeye telmihte ﴿َכ

bulunulmuştur.

5 ḥayvānāt içinde: ḥayvānātdan B F

6 ve: - B - F

7 “Ben Âdemoğullarının efendisiyim.” Bu ibare ile başlayan iki meşhur hadis-i şerif bulunmaktadır. 

Bunlardan ٍ ــ َ ُ ٍ َوأَوُل  ِ ــא َ ، َوأَوُل  ُ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ْ َ ــ  َ ْ َ  ْ ــ َ ، َوأَوُل  ِ ــ َ א َ
ِ ْ َم ا ْ ــ َ ِ آَدَم  ــ َ ُ َو ِّ ــ َ ــא  َ  şeklindeki hadis-i şerif أَ

için bk. Müslim, Fezâ’il, 2, (2278). Aynı ibare ile başlayan اُء َ ــ ِ ي  ِ ــ َ ِ ، َو َ ــ ْ َ  َ ِ َو ــ َ א َ
ِ ْ َم ا ْ ــ َ ِ آَدَم  ــ َ ُ َو ِّ ــ َ ــא  َ  أَ

َ ــ ْ َ  َ َْرُض َو ْ ُ ا ــ ْ َ ــ  َ ْ َ  ْ ــ َ ــא أَوُل  َ ، َوأَ ــ ِ ا َ ِ  َ ــ ْ َ اُه ِإ  َ ــ ِ  ْ ــ َ َ ٍ آَدُم  ــ ِ َ ْ َ  ٍ ّ ــ ِ َ  ْ ــ
ِ ــא  َ ، َو َ ــ ْ َ  َ ِ َو ــ ْ َ ْ  şeklindeki ا

hadis-i şerif için bk. Tirmizî, Menâkıb, 3, (3615). Bu ikinci hadisin kısmi farklılıklar arz eden diğer 

versiyonları için bk. İbn Mâce, Zühd, 37, (4308); İbn Hanbel, III, 152, (2546).

8 “Ben Arapların ve Arap olmayanların en fasih konuşanıyım.” İmâm Süyûtî (ö. 911/1505), hadis 

olarak şöhret bulmuş bu sözün sıhhat bakımından sıkıntılı olduğunu ve isnadının bulunmadığını 

belirtmiştir. bk. Ebu’l-Fidâ İsmâ‘îl bin Muhammed bin Abdilhâdî el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Müzî-
lü’l-İlbâs, thk. Yûsuf bin Mahmûd el-Hâc Ahmed, Dımaşk 2000, C. II, s. 509. 

9 ṣallallahū �aleyhi: ( ّ ) B

10 faḳr: faḳīr B

11 ya�nī: a�nī B F

12 faḳīr-i ḥaḳīr: faḳīr ḥaḳīr K
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Nevāyī’nüñ Tevārīḫ-i Mülūk (9)adlu13 risālesini bir ṣāḥib-devletüñ mec-

lis-i şerīfine tuḥfe ve maḥfil-i14 münīfine hediyye (10)�arż eylemişdi.15 Çün 

ol �ālī-şānuñ iltifāt naẓarlarıyla müşerref olup16 birḳaç (11)varaḳ müṭāla�a 

olunduḳda17 ṭab�-ı şerīflerine ġāyetde18 maṭbū� ve dil-peẕīr ve nihāyetde 

merġūb (12)ve bī-naẓīr gelüp19 fevḳa’l-ḥadd istiḥsān ve taḥsīn20 buyurdılar. 

Ve21 ol meclisde ḥāżır (13)olan aṣḥābdan22 ba�żı istimā�ından ẕevḳ-nāk olup, 

ol ṣāḥib-devletden23 (14)iltimās eylediler ki [F2a] bunı bir kişi Türkī üslūbı 

üzre imlā ėdüp Türkī ta�bīr (15)eyleye;24 tā her kişi feḥvāsını fehm ėdüp 

müṭāla�asından maḥẓūẓ ve behre-mend (16)ola.25 

Ol ḥażret daḫı bunlaruñ26 iltimāsını ḳabūl ve maḳṣūdını ḥuṣūle [K2a] 
(1)mevṣūl ḳılup,27 ol ḫiẕmeti28 yine bu bendeye29 ḥavāle eylediler.30 Faḳīr 

daḫı binā�en (2)�alā işāretihi’l-�āliye, bā-vücūd-ı biżā�at-i ḳalīl ve nüsḫa-

yı �alīl, henūz Türkce bilmez-iken kendüyi Türkçe bilür31 (3)zu�m ėdüp, 
32

ور  ــ ر  ــ feḥvāsına istinād ve 33 ا
ل  ــ ــאس  ام ا ــ כــ ر  ــ  ا

 (4)ma�nāsına 

i�timād ėdüp bu küstāḫlıġa iḳdām ve bu bī-edebāne vaż�a (5)iltizām eyle-

di.34 [B5b] Fużalānuñ fażla-i iḥsānından35 mercū ve mütevaḳḳı�dur36 ki, bu 

13 adlu: ismiyle müsemmā B F

14 maḥfil: maḥall B

15 eylemişdi: eyledi B F

16 olup: olduḳda B F

17 olup birḳaç varaḳ müṭāla�a olunduḳda: olduḳda B F

18 ġāyetde: - B - F 

19 maṭbū� // bī-naẓīr gelüp: maḳbūl ve bī-naẓīr görünüp B F 

20 istiḥsān ve taḥsīn: taḥsīn ve iḥsān B F 

21 Ve: - B - F

22 aṣḥābdan: e�izze-i aṣḥābdan ve ecille-i aḥbābdan B F

23 istimā�ından ẕevḳ-nāk olup, ol ṣāḥib-devletden: - B - F

24 bunı bir kişi // eyleye: bu risāleyi Çaġatay dilinden çıḳarup Rūmī libāsla zīnet vėrmek murād ėdin-

diler ki B F 

25 müṭāla�asından maḥẓūẓ ve behre-mend ola: mefhūm-ı ḳıṣṣadan āgāh ve ḫaberdār ola B F

26 bunlaruñ: bu �azīzlerüñ B F 

27 ve maḳṣūdını ḥuṣūle mevṣūl ḳılup: ėdüp ve B F 

28 ḫiẕmeti: ḫidmeti B F 

29 bendeye: ḥaḳīre B F 

30 eylediler: ėtdükleri ecilden B F

31 kendüyi Türkçe bilür: (K’da derkenardadır); - B - F

32 “Emrolunan kişi (bir hata yaparsa) mazurdur.”

33 “Özür, kerem sahipleri nezdinde makbuldür.”

34 Faḳīr // iltizām eyledi: bu ḫidmete iltizām ve bu küstāḫlıġa cür�et ve iḳdām eyledi B F 

35 iḥsānından: iḥsāndan B

36 mercū ve mütevaḳḳı�dur ki: mes�ūl ve me�mūldür ki ل ــ ــאس  ام ا ــ כــ ر  ــ ور وا ــ ر  ــ  ma�nāsı ا

üzre B F; ل ــ ر: ا ــ ــאس ;B ا ام ا ــ כــ ل  ــ ل:  ــ ــאس  ام ا ــ כــ  B 
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ḥaḳīrüñ (6)edebsizligini37 ma�ẕūr ve oranī bir �aybını dāmen-i �āṭıfetleriyle38 

mestūr buyurup39 (7)ġalaṭ vāḳi� olan yėrleri ıṣlāḥ eyleyeler.40

41 ُ و أ وأ ِّ وا ّ ا وا

***

(8)Āġāz-ı Kitāb 

Tevārīḫ ehli �Acem tārīḫinde42 Fürs selāṭīnini dört (9)ṭabaḳa43 eylemiş-

ler, evvelki ṭabaḳaya “Pīşdādīler” dėmişler.44 Cümlesi on bir kişidür kim
(10)�ālemde salṭanat ḳılmışlardur.45 

�Ulemā-yı tevārīḫ ittifāḳı46 üzre evvel kişi kim cihānda (11)salṭanat ḳıl-

dı, Keyūmerẟ47 idi. Ammā anuñ nesebi bābında çoḳ iḫtilāf var.48 Muġ49 
(12)dėmiş kim: Ādem �aleyhi’s-selāmdur. Ve ba�żı �Acem’den50 dėmiş kim: 

Ādem �aleyhi’s-selāmuñ (13)oġlı oġlıdur.51 Ve ba�żı52 Fürs’den53 anı Nūḥ

�aleyhi’s-selām54 evlādından dėmişdür.55 (14)Daḫı çoḳ söz dėmişler,56 [F2b] 

ammā ṣıḥḥatden ba�īd olduġı ecilden yazılmadı.57 

37 edebsizligini: küstāḫlıġını B F

38 dāmen-i �āṭıfetleriyle: zīr-i dāmen-i ıṣlāḥda B F

39 mestūr buyurup: pūşīde vü mestūr buyuralar B F

40 ġalaṭ vāḳi� olan yėrleri ıṣlāḥ eyleyeler: - B - F 

41 “Allah başarıya erdiren ve yardım edendir. Ona sığınır ve ondan yardım dilerim.” - B - F

42 Tevārīḫ ehli �Acem tārīḫinde: Rāviyān-ı aḫbār ve nāḳilān-ı āṡār ki kütüb-i tevārīḫi ḫızāne-i rūzigārda 

tuḥfe vü yādigār ḳomışlardur B F

43 ṭabaḳaya: ṭabaḳaya eylemişler B 

44 dėmişler: dėmişler kim B F

45 ḳılmışlardur: ḳılmışlardur. Ḥażret-i Mīr �Alī Şīr-i rūşen-żamīr, �aleyhi’r-raḥmetu ve’r-rıḍvānu mi-

ne’l-�Aliyyi’l-Kebīr, Tevārīḫ-i Mülūk’inde şöyle taḥrīr ve taḳrīr ėder ki B F; taḳrīr: taḳdīr B ḍ

46 ittifāḳı: ittifāḳ B 

47 Keyūmerṡ: (رث  B (כ

48 var: eylemişler B F 

49 Muġ: Muġ ki Mecūsīlerüñ �ālimine dėrler B F 

50 ba�żı �Acem’den: �Acem’den ba�żı B F

51 oġlı oġlıdur: nebīresidür B F 

52 ba�żı: - B 

53 ba�żı Fürs’den: Fürs’den ba�żı F 

54 �aleyhi’s-selām: - B - F 

55 dėmişdür: dėmişler ve B F 

56 dėmişler: söylemişler B F 

57 yazılmadı: ẕikr olunmadı B F
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Ādem’dür diyenler [B6a] (15)ḳavli üzre aña Gil Şāh58 dėmişler; bu 

ma�nāya kim balçıḳdan yaradıldı, ya�nī59 ata bėlinden (16)gelmedi. Ve Keyū-

merẟ diyenler ḳavli üzre ma�nāsı ḥayy-ı nāṭıḳ dėmek olur. Ammā Niẓā-
mü’t-Tevārīḫ’de (17)ve Benākitī’de olan ittifāḳ üzre, İmām Muḥammed Ġaz-

zālī ḳuddise sırruhū Naṣīḥatü’l-Mülūk adlu (18)kitābında60 Şīẟ Peyġāmber 

�aleyhi’s-selāmuñ ḳarındaşıdur61 dėdügine ṭa�n eylemişler. Şol62 (19)cihetden 

kim; Şīẟ �aleyhi’s-selām63 Ḍaḥḥāk-i �Ulvānī zamānında gelmişdür, tārīḫ ehli 

[K2b] (1)ittifāḳı üzre Keyūmerẟ ile Ḍaḥḥāk zamānınuñ mā-beyni biñ yıla 

ḳarībdür. 

Bārī beher taḳdīr (2)pādişāhlıḳ64 ḳā�idesi andan evvel yoġıdı, bu ḳā�ideyi65 

ol düzdi. Ve evvel66 kişi kim (3)şehr binā ḳıldı, ol idi. Demāvend’i ve Iṣṭaḫr’ı 

ol binā ḳıldı. Ekẟer evḳātda67 (4)Iṣṭaḫr’da olurdı ve gāhī Demāvend’de olur-

dı. Ve �ömri biñ yıla yetişdi. (5)Ve līkin āḫir �ömrinde ḳırḳ yıl salṭanat ḳı-

lup,68 Siyāmek oġlı Hūşeng’i69 kim nebīresi idi, (6)velī�ahd ḳılup, bu vefāsız 

cihāna vedā� ėdüp gitdi. 

Meẟnevī: Çü evvel (7)kişi kim düzüp rūd70 u cām 

 Cihān-dārlıḳ taḫtın ėtdi maḳām 

 Keyūmerẟ idi līk (8)devrān-ı dūn 

 Anı daḫı ḳıldı ṣoñı ser-nigūn 

[B6b] Hūşeng 

Ḫıred-mend ve �ālim (9)ve �ādil pādişāhdı. Ve Cāvīdān-ḫıred adlu kitābı 

�amel ḥikmetinde71 ol taṣnīf ḳıldı (10)kim, Me�mūn Ḫalīfe [F3a] vezīri Ḥa-

58 aña Gil-şāh // üzre: - B 

59 ya�nī: - F

60 kitābında: risālesinde B F 

61 Şīṡ peyġāmber �aleyhi’s-selāmuñ ḳarındaşıdur: Şīṡ nām ḳarındaşdur B Şīṡ peyġāmberüñ, �aley-

hi’s-selām, ḳarındaşıdur F 

62 şol: şu B F

63 �aleyhi’s-selām: ( ) B

64 pādişāhlıḳ: pādişāhlik B F

65 bu ḳā�ideyi: ve ḳānūnı B bu ḳā�ide ve ḳānūnı F

66 evvel: (اُول) K
67 evḳātda: evḳāt B F

68 ḳılup: ėdüp B F

69 K28b/13

70 rūd: dūd B

71 �amel ḥikmetinde: ḥikmet-i �ameliyyede B F
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san bin Sehl andan ba�żını72 bulup �Arab diline tercüme (11)ḳılmışdur.73 Ve 

Şeyḫ �Alī-yi Miskeveyh Ādābü’l-
Arab ve’l-Fürs adlu kitābında anı ẕikr ėdüp 

dėr ki: (12)Anuñ müṭāla�ası muṣannifinüñ fażl u kemāline şāhid-i besdür.74 

Ve �Acem anı peyġāmberdür75 dėmişler. (13)Ve �adl ü dādı ziyādeliginden 

aña Pīş-dād dėdiler. Evvel demüri ṭaşdan ol (14)çıḳardı. Ve Ṭaberī dėr kim: 

Evvel aġacdan taḫta kesüp evlere76 ḳapu ol düzdi. Ve ekẟer (15)ma�denīleri 

ol çıḳardı. Ve pārs ve kelbe geyik ṣaydını ol ta�līm eyledi. (16)Ve deveyi yüke 

ol ḳoydı. Ve ḥimārı yunda77 çeküp ḳatır ḫayālini ol ḳıldı.78 (17)Ve arḳlar79 

ḳazup ṣu ṣalıp80 ābādānlıḳları81 ol eyledi. Ve yėre ferş ol ṣaldı. (18)Ve tilkü ve 

ās ve teyin derisini geymege ol ḳābil ḳıldı.

�Ömri bābında iḫtilāf (19)var,82 ammā ḳırḳ yıl pādişāhlıḳ eyledi83 ve te-

cerrüd ve taḳvāyıla rūzigār geçirdi.84 Ve dāyimā [K3a] (1)ṭaġlarda �ibādet 

eyleridi. Tevārīḫde şöyle müẟbetdür [B7a] ki; dīvler anı secdede (2)bu-

lup ṭaşıla başını85 yinçüp öldürdiler. Ve Ṭahmūraẟ-ı Dīv-bend kim oġlı86

(3)idi; atası ḥālinden ḫaberdār olup, dīvleri atasınuñ ḳıṣāṣı içün (4)öldürüp 

ve ol mevżi�de bir şehr binā ḳılup adını Belḫ ḳodı. Ve Sūs ve Bābil (5)şehri-

ni87 Hūşeng yapdı.88 Ve ba�żılar Kūfe’yi daḫı ol yapdı dėdiler. 

Meẟnevī: (6)Yoġıdı cihān-dār-ı encüm-sipāh 

[F3b] Cihān içre bir şeh ki Hūşeng Şāh 

  (7)Melek89 şīvelü şāh idi bī-�adīl 

 Felek ḳıldı bir dīve anı ḳatīl 

72 ba�żını: - B

73 ḳılmışdur: ḳılupdur B F

74 şāhid-i besdür: bes şāhiddür B F

75 peyġāmberdür: peyġamberdür B F

76 evlere: evvelde B

77 yunda: ata B F

78 ḳıldı: eyledi B

79 ve arḳlar // ol eyledi: - B

80 ṣalıp: ṣalup F

81 ābādānlıḳları: bāġ u bāġçe zīnetin F

82 var: vardur B F

83 eyledi: eyleridi B

84 geçirdi: geçürür idi B F

85 ṭaşıla başını: başını ṭaşla B F

86 oġlı: anuñ oġlı B F

87 şehrini: şehrini daḫı B F

88 yapdı: yapdı dėdiler B F

89 Melek: Melik K
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(8)Ṭahmūraẟ 

Çün atası Hūşeng’üñ velī�ahdı idi, atası yėrine (9)salṭanat taḫtına oturup90 

ḫalāyıḳ ri�āyetine ve memālik ḥimāyetine cidd ü cehd ile (10)meşġūl oldı. Ve 

anuñ zamānında �aẓīm ḳaḥṭ oldı. Ġanīlere emr ėtdi ki, (11)ḳuşluḳ ṭa�āmını 

kendüler yiyeler ve aḫşam ṭa�āmını miskīnlere vėreler. (12)Ve oruc ṭutmaḳ 

andan sünnet ḳaldı. Ve ol yapduġı şehrlerden Merv’de (13)Kühen-diz ve 

Ḫorāsān’da Nīşābūr ve İṣfahān’da Mihrīz ve Sāriye. Ve Ṭaberī [B7b] dėr ki: 

Āmül’i91 (14)daḫı92 ol binā ḳıldı. Ve Fārsī kitāb yazmaġı ve bez93 ṭoḳumaġı ol 

iḫtirā� ḳıldı.94 (15)Ve anuñ zamānında �aẓīm ṭā�ūn oldı. Her kimüñ kim95 bir 

sevgülüsi ölse idi (16)anuñ ṣūretin düzüp anuñla ḫursend olurdı; tā kim bu 

ḥālle büt-perest(17)lige96 müncerr oldı. Ve Ṭahmūraẟ otuz yıl salṭanat sürdi. 

Meẟnevī: (18)Çü şāh idi Ṭahmūraẟ āfāḳda 

 Ki �adl ėtti97 çarḫ-ı kühen-ṭāḳda 

  (19)Niçe dīv-bend oldı ol ercümend

 Ecel dīvi āḫir anı ḳıldı bend 

[K3b] (1)Cemşīd 

Ba�żılar anı Ṭahmūraẟ’uñ ḳarındaşıdur98 dėdiler. Ve ba�żılar ḳarındaşı-

nuñ99 (2)oġlıdur dėdiler. Çün salṭanat taḫtına oturdı, cihān mülkine �adl ü 

dād ile100 (3)zīb ü zīnet vėrdi. Ḥüsn ü cemālde bī-naẓīr ve fażl u kemālde 

dil-peẕīrdi. (4)Ġarīb iḫtirā�lar ḳıldı. [F4a] Ol101 cümleden birisi silāḥ esbābı-

dur kim peydā ḳıldı. Ve ipek (5)ve ḫazz102 ve çoḳ ṭoḳunur nesneleri ve renk-

leri103 ve ḳoḳuları104 ol peydā ḳıldı kim andan (6)evvel ḫalḳ içinde yoġıdı. Ve 

90 oturup: oturdı B

91 Āmül’i: (ي ِ ِ ي) K F (آ  B (ا

92 daḫı: - B - F

93 bez: biz F

94 iḫtirā� ḳıldı: iḫtirā� B

95 kimüñ kim: kişinüñ ki B F

96 büt-perestlige: büt-perestlik B

97 ėtti: ėtdi B F

98 ḳarındaşıdur: ḳarındaşdur B

99 Ḳarındaşınuñ: Ḳarındaşuñ B

100 dād ile: - B

101 ol: (اّول) K
102 ḫazz: (د ) B 

103 ve renkleri: - B

104 ve ḳoḳuları: - B - F



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 157

şehrden şehre yolları ol peydā ḳıldı. Ve105 çoḳ işlere (7)ḳānūn ve106 ḳā�ide ḳodı. 

[B8a] Ve Iṣṭaḫr şehrini ol ḳadar büyütdi kim, Ḫafrek’den107 Rāmcird’e108 
(8)yetişdi kim, ṭūlı on iki aġac ve �arżı on aġacdur. Ve anda bir �aẓīm binā 

ṣaldı kim (9)şimdiki ḥālde henūz109 eẟeri ve resm ü nişānesi vardur kim 

ādemī-zād anuñ gibi binā (10)yapmaḳ muḥāl görinür kim kişi görmeyince110 

inanmaz. Ve ba�żı tevārīḫde anı Çihil-(11)Menār diyü ẕikr ėderler.111 Çün bu 

�imāreti tamām ėtdi, �ālem selāṭīnini ve cihān (12)eşrāf ü ekābirini anda cem� 

ėdüp żiyāfet eyledi. Ve ol vaḳt kim güneş noḳṭa-i (13)i�tidāl-i rebī�īye taḥvīl 

ėtmiş idi,112 ol bināda taḫt üstinde oturup �adālet (14)ṣīt ü ṣadāsın113 �āleme 

münteşir ḳıldı. Ve ol günüñ adını Nevrūz ḳodı.114 

Ve salṭanatınuñ115 (15)zamānı yėdi yüz yıla yetişdi. �Āḳıbet müfriṭ116 cāh 

u ġurūrı ve devlet ü tekebbüri117 (16)dimāġına fāsid ḫayāl ṣalup, �ālem ehlin 

kendü �ibādetine emr ḳılup, kendü ṣūretine (17)bütler düzdürüp, ol eḳālīm 

ü kişvere118 gönderüp, ḫalḳı kendüye ṭapmaġa emr ėdüp (18)ėli119 büt-pe-

rest eyledi. Lā-cerem muḳteżā-yı ḥikmet-i İlāhī ol [B8b] idi kim aña cezā 

eyleye,120 (19)Şeddād-ı �Ād’a taḳdīr oldı.121 [F4b] Ḳarındaşı oġlı Ḍaḥḥāk-i 

�Ulvānī’yi �aẓīm �asker ile üstine [K4a] (1)göndürüp,122 �āḳıbet anı ṭutup, 

bıçḳı ile iki123 bölüp cismini pāre pāre eyledi.124 Ṭaberī’de (2)anuñ ḳatli 

Biyūrasb’a mensūbdur,125 ammā özge tevārīḫde yoḳdur. 

105 ve: - B

106 ve: - B

107 Ḫafrek’den: Ḫafrek B

108 Rāmcird’e: ( و ) K (زا و B F (ذا

109 henūz: - B - F

110 görmeyince: görmeyicek B F

111 diyü ẕikr ėderler: dėrler B F

112 ėtmiş idi: eylemiş idi B F

113 ṣadāsın: ṣadāsını B F

114 ḳodı: ḳoydı B

115 salṭanatınuñ: salṭanatuñ B

116 müfriṭ: (ط ّ ) B

117 ve devlet ü tekebbüri: ve tekebbür ü tecebbüri B F

118 eḳālīm ü kişvere: eḳālīm-i kişvere K

119 ėli: ḫalḳı B F

120 cezā eyleye: ( B ( ا

121 oldı: oldı kim B F

122 göndürüp: gönderüp B F

123 iki: - B

124 eyledi: ḳıldı B F

125 Biyūrasb’a mensūbdur: Biyūrasb’a mensūbdur. Biyūrasb Fārs vilāyetinde bir kişi idi. Cemşīd ḳarār-

gāhından ẓuhūr ėdüp, Cemşīd’e ġālib olup, Cemşīd ḳaçup ol yerine oturdı. Cemşīd ḳaçup bir yıl 
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Meẟnevī:  (3)Çü Cemşīd taḫt üzre ṭutdı maḳām

 Dimāġına yol buldı sevdā-yı ḫām

  (4)Anı ḳıldı Ḥaḳ126 mekri ėdüp sitīz 

 Siyāset ḳılıcı ile rīz rīz127 

(5)Şeddād ve Şedīd 

İrem ki Arfaḥşed’üñ ḳarındaşıdur,128 anuñ yėdi oġlı varıdı: (6)�Ād ve 

`emūd ve Ṣaḥār ve Ṭam ve Ḥadīs ve Ḥāsim ve Mārre. �Ād Yemen’e vardı.
(7)`emūd [B9a] Ḥicāz’da sākin oldı. Ṣaḥār Ṭayy’da, Ṭam �Ammān’da ve Baḥ-

reyn’de, Ḥadīs Yemāme’de,129 (8)Ḥāsim Ḥarem ve Sinvān arasında, Mārre her 

yėrde kim adı añılur.130 Ammā bunlardan �Ād (9)evlādı çoġalup131 ġalebe eyle-

diler. Ve anlaruñ ulusı Erşed bin �Amalīḳ132 bin133 �Ād idi. (10)Çün ol öldi, oġ-

lanları134 Şeddād ve Şedīd pādişāh135 oldılar. Ve Ḍaḥḥāk kim anlara (11)nisbeti 

yuḳaruda ẕikr olunmışdı, Cemşīd üstine göndürdiler.136 Ol gelüp Cemşīd’i137 
(12)def� ėdüp,138 kendüsi139 salṭanat taḫtına oturdı.140 

Meẟnevī: Çü Şeddād oldı cihān içre şāh 
  (13)Aña oldılar cümle şehler sipāh 

 Felek eyle kim cevr ḳıldı bedīd 
  (14)Ne Şeddād ḳalsa gerek ne Şedīd 

pinhān olduḳdan ṣoñra Biyūrasb anı bulup, bıçḳı ile iki bölüp pāre pāre eyledi dėdiler. B F (Bu kısım 
F’de derkenardadır); Biyūrasb: ( ر ُ ُ ) B

126 Ḥaḳ: - B - F

127 rīz rīz: zīr ü zeber B

128 ḳarındaşıdur: ḳarındaşdur B

129 Ḥadīs Yemāme’de: - B - F

130 Mārre her yerde kim adı añılur: Burada bir tercüme hatası olduğu görülmektedir; metnin Çağatayca 

orijinalinde cümle şu şekildedir: “Mārre anda kim anıng͡ atı bile ayturlar” (Fç729a/20); añılur: (ر ــ  (اכ
B

131 çoġalup: çoḳ olup B F

132 �Amalīḳ: ( ) B

133 bin: ibn-i K

134 oġlanları: oġulları B F

135 pādişāh: şāh B

136 göndürdiler: gönderdiler B F

137 Cemşīd’i: Cemşīd B 

138 def� ėdüp: ḳam� u def� ėtdükden ṣoñra B F 

139 kendüsi: kendi B

140 oturdı: oturdı ve ẕevḳ u şād-mānī eyledi B
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Ḍaḥḥāk bin Mürdās

Çün Cemşīd ḳam�ından (15)ṣoñra taḫta oturup ẓulm ü sitem āġāz ey-

ledi, Ḥaḳ Te�ālā Hūd Peyġāmberi141 göndürdi.142 (16)Şeddād anuñ da�vetin 

ḳabul eylemedi,143 [F5a] Ḥaḳ Te�ālā144 anı ve ḳavmini rīḥu’l-�aḳīm145 ile 

[B9b] helāk (17)eyledi. Ve Şeddād’uñ oġlı Mezīd pādişāh oldı. Ve İbrāhīm 

�aleyhi’s-selām146 anuñ (18)zamānında geldi. Ve Yūsuf �aleyhi’s-selām daḫı 

anuñ zamānında geldi;147 ammā Hūd �aleyhi’s-(19)selām dīnine girüp ölince 

Ḥaḍramūt’da148 oldı. 

Ammā Ḍaḥḥāk’üñ salṭanatı ve ẓulmi [K4b] (1)çoḳ zamān uzadı, şöy-

le kim ḫalḳ �āciz oldılar. Dėrler kim; Ḍaḥḥāk’üñ iki omuzında (2)bir ma-

raż ẓāhir olmışıdı149 kim aġrısına150 ādemī-zād151 beynisinden ġayrı nesne
(3)teskīn vėrmezidi.152 Ba�żı müverriḫler, anuñ iki omuzından iki yılan çıḳup
(4)ġıdāları ādem beynisi idi dėrler.153 Bārī beher taḳdīr ol her154 gün iki 

ādem öldürür (5)idi. Günāhlu ādem bulınmasa ḳur�a ṣalup sāyir ḫalḳdan 

ḳatl ḳılurlardı. (6)Sipāhān’da Gāve-i Āhenger’üñ bir oġlı bu cihetden ḳatl 

olmışıdı. İttifāḳ155 yine bir oġlına (7)daḫı ḳur�a düşicek anuñ iḫtiyārı ḳal-

mayup, çaġırup feryād ėdüp, ḫalḳa (8)ṭa�nlar ḳılup Ḍaḥḥāk’e sögdi. Ėl daḫı 

ġayret ėdüp, aña müttefiḳ olup,156 (9)ḫurūc ėdüp,157 Sipāhān vālīsini öldü-

rüp Ḍaḥḥāk üstine yüridiler.158 (10)Bu ittifāḳ üzre bī- [B10a] nihāye159 ḫalḳ 

cem� oldı. 

141 peyġāmberi: peyġamberi F

142 göndürdi: gönderdi B F

143 eylemedi: ḳıldı B ḳılmadı F

144 Te�ālā: ( ) B

145 Bu ibare ile ﴾ َ
ِ َ ْ َ ا ِّ ُ ا ِ ْ َ َ َא  ْ َ אٍد ِاْذ اَْر َ  

ِ  Âd kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine“) ﴿َو

köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.” Zâriyât, 51/41) ayet-i kerimesine telmihte bulunulmuştur.

146 İbrāhīm �aleyhi’s-selām: İbrāhīm Peyġamber �aleyhi’s-selām B F

147 ve Yūsuf // geldi: - B - F

148 Ḥaḍramūt’da: Ḫıżr �aleyhi’s-selām (ه ) B

149 olmışıdı: oldı B F 

150 aġrısına: aġrısınuñ def�ine B F

151 ādemī-zād: ādem-zād F

152 vėrmezidi: eylemezidi B F

153 dėrler: dėdiler B

154 her: - F

155 ittifāḳ: - B

156 olup: - B - F

157 ėdüp: eylediler B

158 yüridiler: yürüdiler B F

159 bī-nihāye: bī-nihāyet B
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Ferīdūn ki ba�żılar Cemşīd nebīre(11)sidür160 dėrler,161 ba�żılar Ābīten oġ-

lıdur dėrler ki, anı Ṭahmūraẟ neslindendür dėrler; (12)ol zamānda Ḍaḥḥāk 

vehminden çobanlar arasında gizlenmiş idi,162 anı arayup bulup (13)getürüp, 

Gāve-i Āhenger163 sipeh-sālār olup, demürciler bėline [F5b] baġladuġı164 

saḫtiyānı (14)bir aġac başına baġlayup �alem eyleyüp, Ḍaḥḥāk’üñ üstine yü-

rüdiler. Ḍaḥḥāk daḫı (15)ḫalḳı165 kendüden yüz çevirdüklerini166 bilüp, ṭur-

maġa mecāli ḳalmayup167 ḳaçdı. Āḫir ḳanda (16)vardıysa ardınca varup ṭu-

tup168 Ferīdūn anı cezāsına yėtürdi. Ḍaḥḥāk’üñ (17)salṭanatı zamānı biñ yıla

ėrişdi.169

Meẟnevī: Felek çün olur ẓulm ḳılmaġa ḫāṣ 
  (18)Degül ẓālim ü �ādil andan ḫalāṣ

 Ḳılup ḳatl Ḍaḥḥāk’i de ṭoymadı 
  (19)Ferīdūn’ı daḫı ḳoruy ḳoymadı 

Ferīdūn 

Eyü aḫlāḳlı, �ālim ü �ādil pādişāhdı. [K5a, B10b] (1)
Adāletle �ālem eh-

lini170 ḫoş-ḥāl ḳılup Ḍaḥḥāk cevrinden olan zaḫmlara �adl (2)ile merhem 

urdı ve �Amāliḳa’dan ḳalan �Ādīleri def� eyledi.171 Ve Gāve-i Āhenger’i172 

terbiyet173 (3)ḳılup ulu mertebeye yetişdürdi. Ve Gāve-i Āhenger’üñ ol

�alem ḳılduġı saḫtiyānı (4)teyemmünen ve teberrüken muraṣṣa� ḳılup iḥ-

tirām eyledi kim, tevārīḫde Direfş-i Gāvyānī dėdükleri (5)oldur. 

160 nebīresidür: nebīresi durur B 

161 dėrler: dėrler ve B F

162 gizlenmiş idi: muḫtefī olmışıdı B F

163 Āhenger: Ḥaddād B

164 baġladuġı: baġladuḳları B F

165 ḫalḳı: ḫalḳ B 

166 çevirdüklerini: çevirdükleri B

167 ḳalmayup: olmayup B F

168 ṭutup: ṭutdılar B

169 ėrişdi: yetişdi B F

170 ehlini: ḫalḳını B

171 eyledi: ėdüp B F 

172 Āhenger’i: Āhenger B

173 terbiyet: terbiyetler B F
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Ve Ferīdūn �ālemüñ ekẟer bilādın174 aldı. Ve anuñ üç175 oġlı var idi: Ulusı 
(6)Salm176 ve ortancası Tūr ve kiçisi Īrec.177 Memāliki üçine ḳısmet (7)ḳılup, 

Rūm178 ve Maġrib’den Yemen ḥaddine179 varınca Salm’a vėrdi. Türkistān 

ve Çīn mülkin180 (8)Tūr’a vėrdi. Ve Fārs ve �Irāḳ ve Ḫorāsān kim kendünüñ 

taḫtı ve dārü’l-mülki idi, (9)Īrec’e vėrdi. Çün Īrec be-ġāyet �āḳil ve ḫalūḳ 

idi, Ferīdūn sāyir (10)ḳarındaşlarından anı artuḳ severdi. Bu cihetden anlar 

dāyim ḥased içre idi.181 [F6a] Ferīdūn (11)çün taḫtını aña müsellem ḳıldı, 

bunlar ḥasedden182 ittifāḳ ėdüp Īrec’i öldür(12)diler. Ferīdūn ol zamānda 

ġāyetde183 pīr olmışıdı, anlardan intiḳām [B11a] almaġa ḳudreti (13)yoġı-

dı,184 bu vāḳı�adan aḥvāli be-ġāyet185 ḫarāb oldı. �Āḳıbet Īrec nesebinden 
(14)Minūçihr kim Īrec’üñ nebīresi idi; anı terbiyet ve taḳviyet186 ėdüp, �aẓīm 

�asker (15)ḳoşup, varup ceddinüñ ḳanın ṭaleb ėdüp Salm ve Tūr’ı ḳatl ėtdi.187 

Andan (16)ṣoñra188 Ferīdūn, Minūçihr’i velī�ahd189 ḳılup �āleme vedā� eyledi. 

Ve Ferīdūn’uñ (17)pādişāhlıġı bėş yüz yıl idi.190 Ve Mūsā �aleyhi’s-selām 

ve Ḳārūn anuñ zamānında (18)geldiler.191

Meẟnevī: Ferīdūn ki �ālemde yaydı bisāṭ 
  (19)Niçe �ālem ehline yėtdi192 neşāṭ 

 Anuñ da felek ḳıldı ṭopraḳ yėrin

[K5b]  (1)Ne ẓālim ne �ādil ḳomaz hīç birin

174 bilādın: bilādını B F

175 üç: üc K F

176 Salm: ( ْ ِ ) B K F 

177 ortancası Tūr ve kiçisi Īrec: kiçisi Īrec ve ortancası Tūr B F

178 Rūm: Rūm’ı B F

179 Yemen ḥaddine: Yemen’e B F

180 mülkin: memleketini B F

181 idi: idiler B F

182 ḥasedden: ḥasedlerinden B F

183 ġāyetde: be-ġāyet B

184 yoġıdı: yoḳdı B

185 be-ġāyet: ġāyet F

186 taḳviyet: (ي ) B

187 ḳatl ėtdi: ḳatle yetişdürdi B F

188 ṣoñra: - B

189 velī�ahd: velī�ahdı F

190 yıl idi: yıl ėtdi B

191 Mūsā // geldiler: Mūsā �aleyhi’s-selām anuñ zamānında idi ve Ḳārūn daḫı anuñ zamānında idi. 

Tamām oldı. B Mūsā ( ــ ) anuñ zamānında idi ve Ḳārūn daḫı anuñ zamānında geldi. F

192 yėtdi: yapdı B F
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Minūçihr 

Īrec’üñ ḳızı oġlı idi. (2)Ba�żılar oġlınuñ193 oġlıdur dėmişler. Ve ol194 �ālim 

ü �ādil pādişāhdı. Fırāt (3)arḳın ol ḳazıp195 �Irāḳ’a ṣu iletdi. Ve bāġ u bostān-

lar ṭarḥ [B11b] ėdüp gül (4)ve reyāḥīn bāġlarda ol ekdi. Ve çoḳ dihḳānlıḳ 

āletin ol araya getürdi. 

(5)Ve zamānında altmış yıl gėçdükden ṣoñra Tūr oġlı Efrāsiyāb �asker çe-

küp anuñ (6)üzerine yürüdi,196 ol daḫı muḳābil olmayup, Ṭaberistān cāni-

bine çekilüp, (7)Āmū Ṣuyı’ndan ötesini aña müsellem ḳıldı. Efrāsiyāb daḫı 

bu ṣulḥa [F6b] rāżī olup (8)dönüp gitdi. 

Ḥaḳ Te�ālā Mūsā �aleyhi’s-selāmı197 ve ḳarındaşı Hārūn’ı198 Fir�avn’a199 

gönderdi kim (9)adı Velīd bin Muṣ�ab idi ve ol Lāv bin Sām evlādından idi 

kim Şeddād anı (10)Mıṣr ḥükūmetine göndermişdi. Ve Şu�ayb bin Med-

yen bin İsmā�īl anuñ zamānında meb�ūẟ (11)oldı. Ve sipeh-sālārı Sām bin200 

Nerīmān idi. Ve Zāl kim Rüstem’üñ atasıdur, anuñ (12)zamānında vücūda 

geldi. Ve Minūçihr yüz yigirmi yıl pādişāhlıḳ ḳıldı.201 

Meẟnevī: (13)Minūçihr kim oldı �ālemde şāh

 Aña oldılar cümle şehler sipāh 

[B12a] (14)Aña hem vefāsızlik202 ėtdi cihān 

 Kişiye cihān ḳalmadı203 cāvidān

(15)Nūẕar 

Minūçihr’üñ oġlıdur. Atasından ṣoñra mülk aña degdi, ammā ol ġāyetde 
(16)�ayyāş ve bī-pervā kişi idi. Minūçihr ḳoduġı rüsūm u ḳā�ideyi204 ol ri�āyet 

193 Oġlınuñ: Oġlunuñ F

194 Ve ol: - B - F

195 ḳazıp: ḳazup B F

196 yürüdi: yüridi ve B yürüdi ve F

197 �aleyhi’s-selāmı: �aleyhi’s-selām B

198 Hārūn’ı: Hārūn B

199 Fir�avn’a: - K

200 bin: ibn-i B

201 pādişāhlıḳ ḳıldı: pādişāhlıḳ eyledi. Vallāhu a�lem B pādişāh oldı F

202 vefāsızlik: vefāsızlıḳ F

203 Kişiye cihān ḳalmadı: Kimesneye ḳalmaz cihān B

204 rüsūm u ḳā�ideyi: ḳānūn u ḳā�ideyi B F
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ḳılmadı205 (17)ve206 mülk ve sipāha ḫalel yol buldı. �Āḳıbet Efrāsiyāb anuñ üsti-

ne207 �asker çeküp, (18)gelüp208 anı ṭutup öldürdi ve on iki yıl Īrān mülkinde ṭu-

rup vīrānlıḳ (19)ḳıldı. Vīrānlıḳ209 şol ḥadde yetişdi ki az yėrde ābādānlıḳ ḳaldı. 

Ve ba�żı tevārīḫde [K6a] (1)Nūẕar’ı “Sū�-i210 Zamān” dėrler. Ve211 pā-

dişāhlıġı zamānını ba�żılar altı ay ve ba�żılar (2)iki yıl dėrler. Ve Firdevsī 

Şāhnāme’de yėdi yıldur dėr.212

Meẟnevī: (3)Çü Nūẕar’ġa düşdi cihān kişveri

  Ḫalāyıḳ ferāġatden oldı berī 

 (4)Aña da cihāndan vefā yėtmedi 

  Cihān içre bir dem ḳarār ėtmedi 

[B12b, F7a]

 (5)Efrāsiyāb 

Anı ba�żılar Peşeng bin Tūr bin Ferīdūn oġlıdur dėrler. Ve ba�żılar 
(6)anuñ nisbetin Keyūmerẟ’e çıḳarurlar, ammā evvelki ḳavl ṣaḥīḥraḳdur.213 

Çün Efrāsiyāb (7)Nūẕar’ı öldürdi, Īrān mülkini bir mertebede ḫarāb ḳıl-

dı kim az yėrde ma�mūr ḳaldı. (8)Bāġlarını bozdı ve kārīzlerini yumdı ve 

aġaçlarını kesdi ve �imāretlerini (9)yıḳdı.214 Ol zamānda Sām bin Nerīmān 

gėçüp, oġlı Zāl kim Rüstem’üñ atasıdur, (10)atası ta�ziyetine meşġūl idi. Ve 

ba�żılar dėrler215 ki; Zāl kendüsi �asker çeküp (11)Efrāsiyāb’ı Īrān mülkin-

den216 çıḳardı. Ve ba�żılar dėrler ki; Zāb bin Ṭahmāsb kim (12)Minūçihr’üñ 

nebīresidür, ḫurūc ḳılup,217 Efrāsiyāb anuñla ṭurışımayup,218 (13)yüz çevirüp 

kendü mülkine �azīmet ḳıldı. Ve219 Efrāsiyāb’uñ pādişāhlıġı on iki yıl idi.

205 ḳılmadı: ėtmeyüp B ėtmedi F

206 ve: - B

207 üstine: üzerine B F

208 gelüp: - B

209 Vīrānlıḳ: - B - F

210 sū�-i: (د ) B F

211 Ve: - B 

212 Ve Firdevsī Şāhnāme’de yėdi yıldur dėr: Vallāhu a�lem B Ve Firdevsī Şāhnāme’sinde yėdi yıl dėr F

213 ṣaḥīḥraḳdur: ṣaḥīḥrakdür B F

214 yıḳdı: yıḳdı ve yaḳdı B F

215 dėrler: dėdiler B F

216 Īrān mülkinden: Īrān’dan B F

217 ḳılup: ėdüp B F

218 ṭurışımayup: ṭurışmayup B ṭuruşmayup F

219 Ve: - K
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(14)Meẟnevī Çü Efrāsiyāb oldı �ālem şehi 

 Degül idi iş sırrınuñ āgehi 

[B13a] (15) Cihān mülkin220 öz mülki ḳıldı gümān 

  Anı da aradan çıḳardı zamān

(16)Zāb bin Ṭahmāsb 

�Ādil pādişāhdı. Çoḳ zamān Efrāsiyāb Īrān’da (17)vīrān ḳılduġı yėrlerüñ 

ıṣlāḥına221 ve ta�mīrine meşġūl oldı kim fi’l-cümle ābādānlıġa (18)yüz ṭutdı. 

Dėrler kim; yėdi yıl ra�iyyetden ḫarāc almadı ve ba�żı ḫazāyin kim (19)Minū-

çihr’den ve Nūẕar’dan ḳalmış idi kim ḳal�alar muḥkemliginden Efrāsiyāb 

anı [K6b, F7b] (1)ele getürmemişdi,222 ol ḫazāyin ile Zāb bin Ṭahmāsb 

salṭanat esbābını223 (2)düzüp ma�āş geçürdi. Ve Zāl bin Sām aña ḫiẕmetler224 

ḳılup ve225 ol vīrān olan (3)yėrleri �imāret ḳılmaḳda aña yardımlar eyledi. 

Ve Zāb iki rūd-ḫāne kim226 aña Zābeyn (4)dėrler,227 �Irāḳ mülkinde 

çıḳardı. Ve ba�żılar Diyār-ı Bekr’de dėrler. Ve kendü ḥayātında (5)iken salṭa-

natı Gürşāsb’a teslīm ėdüp228 ferāġat kūşesinde �ibādete meşġūl (6)oldı. Ve 

anuñ salṭanatı zamānını Benākitī bėş yıl dėmişdür. Ve özge [B13b] tevārīḫ-

de (7)otuz yıldur.229

Meẟnevī:  Çü āfāḳ mülkine şāh oldı Zāb 
  (8)Düzetdi ne kim bozdı Efrāsiyāb 

 Olur ẓulm işinden eyü �adl işi 
 (9)Çü ḳalmaz ne ẓālim ne �ādil kişi

220 mülkin: mülkini B F

221 ıṣlāḥına: ıṣlāḥ B F

222 getürmemişdi: getürmişdi B getürememiş idi F

223 esbābını: esbabın B F

224 ḫiẕmetler: ḫidmetler B

225 ḳılup ve: ḳılup B F

226 kim: - B

227 Derkenarda: “‘rūd-ḫāne’ ırmaḳ” K; “ırmaġa ‘rūd-ḫāne’ dėrler” F 

228 ėdüp: eyleyüp B F

229 yıldur: yıldur dėrler B F
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Gürşāsb 

Anuñ anası, İbn-i Yāmīn bin (10)Ya�ḳūb �aleyhi’s-selāmuñ ḳızı idi. Ve 

atası Zāb bin230 Ṭahmāsb’uñ ḳarındaşı (11)idi. Çoḳ tevārīḫde Rüstem-i 

Dāstān’ı anuñ neslindendür dėdiler.231 Ammā faḳīr ḳatında (12)bu ḳavl 

ba�īd görinür; zīrā Zāl kim Rüstem-i Dāstān’uñ atasıdur, anuñ ḳatında (13)

sipeh-sālār idi. 

Ve Gürşāsb’ı Güzīde’de, belki çoḳ tevārīḫde Minūçihr (14)nebīreligine 

çıḳarıpdururlar.232 Ve Rüstem’i Sām bin233 Nerīmān bin Eẟreb bin Ābīten’e 
(15)yėtürüpdururlar.234 

Gürşāsb zamānında Efrāsiyāb yine çeri235 çeküp, Īrān (16)üstine gelüp, 

Gürşāsb’la maṣāff ḳılup rezm düzdi ve Efrāsiyāb (17)cenginde fevt oldı. Ve 

Zāl236 Zābulistān’dan çeri çeküp, [B14a] gelüp [F8a] Efrāsiyāb’ı Īrān’dan 
(18)çıḳardı. 

Ve Gürşāsb’uñ salṭanatı zamānında iḫtilāf237 vardur. Niẓāmü’t-Tevārīḫ’de 
(19)ve Benākitī’de yigirm238 yıldur. Ve Güzīde’de ve Müntaḫab’da altı yıl.239 

Ve ba�żılar daḫı240 bėş yıl dėmişler.

[K7a]

 (1)Meẟnevī:  Çü Gürşāsb oldı cihān ḫüsrevi 

  Varıdı yine241 şāhlar peyrevi 

 (2)Çıḳardı aradan sipihr-i dijem242

  Yėtürdi aña da niçe dürlü ġam

***

230 bin: ibn-i K

231 dėdiler: dėrler B F

232 çıḳarıpdururlar: çıḳarurlar B F

233 bin: ibn-i B

234 yėtürüpdururlar: çıḳarurlar B çıḳarupdurlar F

235 çeri: �asker B F

236 Zāl: Zāl-ı Zer B F

237 iḫtilāf: - F

238 yigirm: yigirmi B F

239 yıl: yıl dėrler B F 

240 ve ba�żılar daḫı: dėrler ve ba�żı B dėrler ve ba�żılar F

241 Varıdı yine: Yine varıdı K 

242 dijem: (درم) B
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(3)İkinci ṭabaḳa Keyānīlerdür. Ve anlar ṭoḳuz kişidür kim salṭanat ḳıl-

dılar.243 (4)Ve ba�żılar İskender’i daḫı anlardan ṭutup244 on dėmişler.245 Ve 

salṭanatları zamānında (5)iḫtilāf eylemişler.246 Bārī her247 taḳdīrle yėdi yüz 

yıldan artuḳdur. 

Ve Keyānīlerden evvel (6)kişi kim salṭanat ḳıldı,248 Keyḳubād idi.249 Ve 

anı Zāb bin Ṭahmāsb (7)oġlı Minūçihr neslindendür dėdiler. Ekẟer evḳāt 

Ceyḥūn kenārında olup Etrāk’le250 (8)uruşurdı;251 tā şol vaḳte degin252 kim 

[B14b] Pīşdādīler253 dükenüp,254 Efrāsiyāb yine (9)Tūrān’dan �asker çeküp 

Īrān ḳaṣdına yüridi.255 Ve Keyḳubād ol vaḳt Kūh-ı Elbürz’de (10)idi. Zāl, 

Rüstem’i göndürüp,256 varup Keyḳubād’ı getürüp, başına tāc ḳoyup, Īrān 
(11)salṭanatın aña müsellem ḳılup,257 Efrāsiyāb üzerine yürüyüp Efrāsiyāb’ı258 

Īrān’dan (12)çıḳardılar. Ve Rüstem ol cenkde bahādırlıḳlar gösterüp, ṣoñra 

Keyḳubād Rüstem’e259 cihān (13)pehlivānlıġın260 vėrdi,261 sipeh-sālār ḳıldı. 

Ve Loḳmān Ḥakīm [F8b] ve Eşmūyīl Peyġāmber262 ve Ṭālūt (14)anuñ 

zamānında geldiler. Ve ba�żılar Ḫarḳīl ve Ḫıżr ve İlyās ve Elyesa� daḫı anuñ 

zamānında (15)geldi dėdiler. Ve ba�żılar Yūnus Peyġāmber’i263 daḫı264 dėdi-

ler. Ve Keyḳubād yüz yigirm265 yıl pādişāhlıḳ eyledi.266

243 ḳıldılar: sürdiler B F

244 ṭutup: ṭutupdur B F

245 on dėmişler: Ol vech üzerine on kişi olur B F

246 eylemişler: vardur B

247 her: beher B F

248 ḳıldı: eyledi B F

249 Keyḳubād idi: Keyḳubād’dur B F

250 Etrāk’le: muttaṣıl Etrāk’le B F

251 uruşurdı: cenk ėderdi B F

252 degin: dek B F

253 Pīşdādīler: ( دارد ) B

254 dükenüp: tükenüp B F

255 yüridi: yürüdi F

256 göndürüp: gönderüp B F

257 ḳılup: ḳılup ol daḫı B F

258 Efrāsiyāb’ı: - B - F

259 Rüstem’e: aña B F

260 pehlivānlıġın: pehlivānlıġı B pehlivānlıġını F

261 vėrdi: vėrdi ve B F

262 Peyġāmber: Peyġamber F

263 Peyġamber’i: Peyġāmber’i B

264 K32a/3

265 yigirm: yigirmi B F

266 eyledi: eyledi dėdiler B eyledi dėrler F
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(16)Meẟnevī Çü267 düzdi cihān pür-meniş Keyḳubād

 Sürūd-ı268 Keyānī ile irdi şād 

 (17)Velī ḳıldı çarḫ-ı muḫālif siper269 

 Anuñ daḫı ḫīnā-gerin270 nevḥa-ger

[B15a] Keykāvūs (18)kim271 ba�żılar Keyḳubād’uñ oġlı272 ve ba�żılar ne-

bīresidür dėdiler; çün Keyḳubād’uñ velī�ahdı273 (19)idi, anuñ yėrine salṭanat 

taḫtına oturdı. Ve ol muḫtelif-mizāc274 ve münḳalib-rāy kişi idi. [K7b] 
(1)Bā-vücūd-ı275 �aẓīm salṭanat niçe kerre kendüyi mühlikelere bıraġup,276 

bendlere düşüp,277 (2)Rüstem ḫalāṣ eyledi.278 Biri279 Māzenderān ḳaydıdur 

kim Firdevsī Şāhnāme’de280 diyüpdurur281 kim: (3)Heft-ḫvān282 Yolı ile va-

rup anı283 ḳurtardı.284 Ve yine Yemen’de Ẕü’l-Eẕ�ār-ı Ḥimyerī kim (4)Ye-

men şāhıydı,285 anı ve cemī�-i erkān-ı devletini ṭutup ḳayd ḳıldı.286 Anda 

daḫı Rüstem (5)varup Ẕü’l-Eẕ�ār’la muṣālaḥa ėdüp, Sūdāye ki Ẕü’l-Eẕ�ār’uñ
(6)ḳızı idi,287 Keykāvūs’a alup anı ve ādemlerini288 çıḳardı. Keykāvūs daḫı 
(7)bu şükrāneye ḳız289 ḳarındaşı ḳızı Mihr-nāz’ı Rüstem’e vėrüp anı290 si-

peh-sālār(8)lıḳdan salṭanat pāyesine yėtürdi. 

267 Çü: Çi B

268 Sürūd-ı: Sürūdı K

269 siper: seyr K F

270 ḫīnā-gerin: ḫunyā-gerin F

271 kim: - B

272 oġlı: oġlıdur B F

273 velī�ahdı: velī�ahd B

274 muḫtelif-mizāc: muḫtelif-mizāc ve mütelevvin-ṭabī�at B F

275 bā-vücūd-ı: Ve bā-vücūd-ı B

276 bıraġup: bıraḳup B

277 düşüp: düşdi ṣoñra B F

278 Rüstem ḫalāṣ eyledi: Rüstem-i Dāstān aña ḫalāṣ ėtdi B

279 biri: cümleden biri B F

280 Şāhnāme’de: (א ده אد ) B

281 diyüpdurur: diyüpdür B F

282 Heft-ḫvān: Heft-ḫān B

283 anı: anı Rüstem B Rüstem anı F

284 ḳurtardı: ḫalāṣ eyledi B F

285 şāhıydı: pādişāhı idi B F

286 ḳıldı: eyledi B F

287 Sūdāye ki Ẕü’l-Eẕ�ār’uñ ḳızı idi: Ẕü’l-Eẕ�ār’uñ ḳızı Sūdābe B Ẕü’l-Eẕ�ār’uñ ḳızı Sūdāye’yi F

288 ādemlerini: ādemīlerini F

289 ḳız: (ن ) B

290 anı: - B - F
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Ve Keykāvūs’uñ Sūdāye’den ġayrı anadan (9)Siyāvūş [B15b] adlu [F9a] 

bir oġlı varıdı kim Yūsuf �aleyhi’s-selāmdan ṣoñra anuñ gibi (10)cemīl yigit 

gelmemiş idi. Ve anı Rüstem ṣaḳlayup terbiyet ḳılmış idi. Sūdāye kim ögey 
(11)anası idi, aña �āşıḳ olup andan murādın291 ḥāṣıl ėdemedügi ecilden anı 

Keykā(12)vūs ḳatında kendüyle292 müttehem ėdüp ḳovladı. Ve Siyāvūş daḫı 

kendüyi ol töhmetden (13)berī ėtmegiçün kendü irādetiyle oda girdi. Çün 

Siyāvūş ol töhmetden berī idi, (14)od aña żarar ėdüp yakmadı.293 

�Āḳıbet atasınuñ ḫaṭā rāyı ve mütelevvin294 mizācından (15)vehm ėdüp, 

ḳaçup Tūrān’da Efrāsiyāb ḳatına vardı. Ve Efrāsiyāb aña i�zāz u (16)ikrām 

ėdüp, ḳızın295 vėrüp Türkistān vilāyetini aña müsellem ḳıldı. Ammā ḳa-

rındaşı (17)Garsīvar’uñ296 ḥasedinden297 anı ḳovlayup, yaramaz añlatduġı-

nı taḥḳīḳ ėtmeyüp anı bī-günāh (18)öldürdi. Ṣoñra Efrāsiyāb ḳızından 

Siyāvūş’uñ bir oġlı ṭoġup adını (19)Keyḫüsrev ḳodılar.298 Bulūġ ḥaddine 

yetişdükden ṣoñra Gīv bin [B16a] Gevẕerẕ-i Kişvāẕ Sipāhān’dan [K8a]
(1)yaluñuz gelüp, Keyḫüsrev’i ve anasını alup, ḳaçup Īrān’a iletdi. Ve299 Rüs-

tem, Siyāvūş (2)ḳanını ṭaleb eyleyü300 Tūrān’a çeri301 çeküp bī-nihāyet ḳatl 

ḳıldı. 302 Ve Efrāsiyāb Tūrān’dan303 ḳaçup, Efrāsiyāb Īrān’ı ḫarāb ėtdügi gibi 

Rüstem daḫı (3)Tūrān’ı ḫarāb ėdüp gitdi. 

Ve Keykāvūs’uñ fāsid ḫayālātından biri daḫı budur kim; (4)ṣandūḳa gi-

rüp, [F9b] dört kūşesine kerkesler baġlayup, “Göge çıḳarın.” diyüp304 (5)

havāya aġdı. Ḳuşlar yorulduḳdan ṣoñra anı yine yėre bıraḳdılar. 

Çün Keykāvūs (6)ġāyetde pīr oldı, Keyḫüsrev’i velī�ahdı ḳılup dirligin-

de305 anı pādişāh eyledi. (7)Ve anuñ zamānında peyġāmberlerden306 Dāvūd 

291 murādın: murād B F

292 kendüyle: - B

293 ėdüp yakmadı: yetişdürmedi B F

294 mütelevvin: televvün K

295 ḳızın: ḳızın aña B

296 Garsīvar’uñ: (زك B (כ

297 ḥasedinden: ḥasedden K

298 ḳodılar: ḳıldılar B

299 ve Rüstem: Rüstem B F

300 eyleyü: eyleyüp B F

301 çeri: �asker B F

302 ḳıldı: eyledi B F

303 çeri çeküp // Tūrān’dan: (K’da derkenardadır.)
304 diyüp: diyü B F

305 dirliginde: ve pīrliginde B

306 peyġāmberlerden: peyġamberlerden F
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ve Süleymān �aleyhime’s-selām geldiler. Ve Loḳmān (8)Ḥakīm daḫı anuñ 

zamānında geldi. Ve āẟārından Raṣad’dur kim Bābil’de düzmişdür, (9)şim-

diki ḥālde aña Tel-i �Urḳūn dėrler. 

Ve Siyāvūş içün bir mātem ṭutulup(10)dur kim �ālemde hergiz anuñ gibi 

mātem ṭutulmamışdur. Tevārīḫ ehli müttefiḳlerdür kim (11)saç kesmek ve 

ḳara geymek307 ve gök geymek ol mātemden ḳalmışdur. [B16b] Ve Key-

kāvūs yüz elli (12)yıl pādişāh oldı.

Meẟnevī: Çü Keykāvūs oldı serīr üzre zīb308

  (13)Niçe gün aña çarḫ vėrdi firīb 

 Egerçi semāya yėtürdi309 anı 
  (14)Semādan velī yėre urdı anı 

Keyḫüsrev 

Çün Gīv anı Tūrān’dan getürüp (15)Īrān’da salṭanat taḫtına oturdı,310 

Ferāmerz’le Ṭūs’ı Efrāsiyāb def�ine göndürdi.311 (16)Ve ol ikisinüñ Keyḫüs-

rev’e ḳarābetleri varıdı. Bunlara vaṣiyyet eyledi ki: “Tūrān’da (17)Siyāvūş 

neslinden Ferūd adlu bir kimesne vardur, zinhār aña żarar yėtürmeñüz.”312 

Bunlar (18)Tūrān’a varıcaḳ Ferūd bunlara el vėrmeyüp, �inād ve nizā� ẓā-

hir eyleyüp, āḫirü’l-emr (19)ele gelüp Ṭūs sa�yıyla ḳatle yetişdi. Bunlar daḫı 

Efrāsiyāb’la ṭuruşup uruşup,313 [K8b] (1)ṣınup ḳaçup [F10a] Keyḫüsrev’e 

geldiler. Keyḫüsrev daḫı Ṭūs’a ġażab ėdüp ḥabs emr eyledi. (2)Ve Ṭūs daḫı 

araya dilekciler bıraġup,314 �afv ṭaleb ėdüp [B17a] yine Efrāsiyāb cengi-

ni boynına (3)aldı. Keyḫüsrev315 anı bendden çıḳarup, tekrār �asker ḳoşup 

Efrāsiyāb üzerine (4)göndürdi;316 bu def�a yine Efrāsiyāb’a ẓafer bulmadı. 

�Āḳıbet Keyḫüsrev kendüsi �aẓīm �asker çeküp,317 Efrāsiyāb üzerine yürü-

307 geymek: - B - F

308 Çü Keykāvūs oldı serīr üzre zīb: Çü Kāvūs mesned üze buldı zīb K

309 yetürdi: yetişdürdi B F

310 oturdı: oturup B F

311 göndürdi: gönderdi B F

312 yetürmeñüz: yetürmeyesiz B F

313 ṭuruşup uruşup: cenk ėdüp B F

314 bıraġup: bıraḳup B

315 Keyḫüsrev: Ve Keyḫüsrev B F

316 göndürdi: gönderdi B F

317 Efrāsiyāb’a ẓafer // çeküp: (K’da derkenardadır.)
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yüp, Efrāsiyāb’uñ muḳābeleye (5)ḳudreti olmayup cenkden yüz döndürüp 

ḳaçdı. Efrāsiyāb her ne yėre (6)gitdi ise318 Keyḫüsrev ardınca varup bir niçe319 

kerre ṭuruşup uruşdılar.320 Dāyimā ẓafer (7)Keyḫüsrev’üñ oldı. 

Bir def�a Ḫvārezm’de ṭuruşdılar; Şīde kim Efrāsiyāb’uñ oġlı (8)idi, anda 

ḳatle yetişdi. Efrāsiyāb andan daḫı ḳaçup �Irāḳ-ı �Acem cānibine (9)müte-

veccih oldı. Keyḫüsrev daḫı ardınca varup, tā Āẕerbāycān’a varup, Āẕerbāy-

cān’da (10)yine uruşup, �āḳıbet Efrāsiyāb, Keyḫüsrev elinde maḳtūl oldı.321 

Ve Rüstem’üñ322 (11)niçe kerre cenkleri Efrāsiyāb ve Gevẕerẕ-i Kişvāẕ323 

ve Pīrān-ı Vīseh324 ve325 Bījen’üñ (12)Īrān-zemīne varup, ḳaplanlar öldürüp,326 

Menīje anı Tūrān’a iletüp, [B17b] Efrāsiyāb (13)bendine düşüp ve Rüstem 

bāzirgān ṣūretiyle varup Bījen’i bendden ḫalāṣ (14)ḳılduġı,327 tevārīḫ ve Şāh-
nāme328 mażmūnı üzre Keyḫüsrev zamānında vāḳi� olmışıdı. 

(15)Çün Keyḫüsrev’üñ ḫāṭırı Efrāsiyāb ıżṭırābından emīn oldı, Loh-

rāsb kim (16)Keyḳubād neslinden idi; pādişāhlıġa oturdup,329 [F10b] 

kendü salṭanat terkin ḳılup330 (17)ḫalḳ içinden331 ġāyib oldı. Ba�żılar anı 

peyġamber332 idi dėdiler. Ammā ol ḳadar (18)āẟār ve yaḫşı ṣıfatı varıdı333 kim 

Keyānīlerde anuñ gibi pādişāh gelmedi. Ba�żılar dėdiler kim; (19)Süleymān 

�aleyhi’s-selāmdan ḳaçup, Belḫ nāḥiyesinde varup helāk oldı. 

Ve Keyḫüsrev’üñ [K9a] (1)pādişāhlıġı zamānı altmış yıl idi. Ve anuñ 

zamānında enbiyādan Süleymān �aleyhi’s-selām (2)ve aḥbārdan Sīlūfī ve ḥü-

kemādan334 Fīẟāġūraẟ idi. 

318 Efrāsiyāb her ne yėre gitdi ise: - B - F

319 niçe: nice B F

320 ṭuruşup uruşdılar: uruşup duruşdılar F

321 maḳtūl oldı: ḳatle yetişdi B F

322 Rüstem’üñ: Rüstem-i Destān’uñ B F

323 Gevẕerẕ-i Kişvāẕ: Gevẕerẕ ve Kişvāẕ K

324 Pīrān-ı Vīseh: Pīrān ve Vīseh K F

325 ve: ile ve B F

326 öldürüp: öldürdüginüñ B F

327 ḳılduġı: ėtdügi B F

328 Şāhnāme: Şāhnāme’yi B

329 oturdup: oturdı B F

330 ḳılup: urup F

331 içinden: içinde B

332 peyġamber: peyġāmber B

333 āṡār ve yaḫşı ṣıfatı varıdı: yaḫşı ṣıfātı ve eyü āṡārı var idi B F

334 ḥükemādan: ḥükemādı K
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Meẟnevī: Yine oldı Keyḫüsrev-i pāk-rāy 
 (3)Cihān kişveri335 içre ol336 ketḫudāy337 

 Ve līkin bu zāl uştulum eyledi 

 Cihāndan anı daḫı kem eyledi 

[B18a] (4)Lohrāsb bin Ervend338 

Keykāvūs’uñ küçük ḳarındaşı oġlı idi. Dārü’l-mülki Belḫ idi. (5)�Ālemüñ 

ekẟer bilādın açdı.339 Ammā çün ataları salṭanat ḳılmamışdı ve Keyḫüs-

rev’üñ (6)daḫı oġlı yoġıdı,340 mülki aña vėricek ḫalḳa güç341 geldi. Ve ol daḫı 

bu işi fehm (7)ėdüp ḫalḳla bir vechile342 ma�āş eyledi kim cümlesi rāżī vü 

şākir olup cān u göñülden343 (8)muḥabbet eylediler.344 

Ve mülk açmaġınuñ ciheti345 ol idi kim, iki oġlı varıdı: Güştāsb ve Razīn. 
(9)Aña bir sehv düşdi kim, kendü oġlanlarından Keykāvūs etbā�ına346 memāli-

küñ347 eyülerin (10)vėrdi. Bu cihetden Güştāsb, çün348 be-ġāyet reşīd ve bahā-

dır kişi idi, taḥammül ėdemeyüp349 (11)andan gidüp Rūm’a vardı. Anda aña350 

eyü işler el vėrdi; [F11a] ejdehā351 ve gergedan (12)öldürmek gibi, daḫı niçe 

bunuñ gibi352 bahādırlıḳlar.353 Bārī beher taḳdīr Ḳayṣer aña ḳızın vėrüp (13)gü-

yegü ėdindi. Ve ol aradan bu intiḳāmı almaġa Rūm’dan çeri çeküp Ḫorāsān 

[B18b] (14)üstine yürüdi. Atası daḫı öz ġalaṭın bilüp, anı velī�ahd354 ḳılup, 

335 kişveri: kişvere B

336 ol: olan B

337 ketḫudāy: kedḫudāy B

338 Lohrāsb bin Ervend: Lohrāsb B

339 açdı: musaḫḫar eyledi B F

340 yoġıdı: yoḳ idi B F

341 güç: güc B F

342 vechile: vech üzre B F

343 göñülden: dilden B F

344 muḥabbet eylediler: dilediler K

345 ciheti: sebebi B F

346 etbā�ına: ittibā�ına B

347 memāliküñ: memālik K

348 Güştāsb çün: çün Güştāsb B F

349 ėdemeyüp: ėdmeyüp B F

350 aña: - B

351 ejdehā: ejderhā F

352 niçe bunuñ gibi: bunuñ gibi niçe F

353 bahādırlıḳlar: bahādırlıḳlar eyledi B F

354 velī�ahd: velī�ahdı B
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pādişāhlıġını355 (15)aña vėrüp, kendüsi daḫı be-ġāyet pīr olmışıdı; bir kūşe ṭu-

tup �ibādete meşġūl (16)oldı.

Ve Buḫtu’n-Naṣr356 bin Gevẕerẕ kim �ālemüñ bir ḫarāblıġı daḫı dėrler 

kim anuñ ẓulminden (17)oldı,357 Lohrāsb’uñ gümāştesi idi kim iki kerre Bey-

tü’l-Maḳdis’i358 yėrle berāber eyledi359 (18)ve Dānyāl Peyġamber360 ile Üzeyir 

Peyġamber’i,361 �aleyhime’s-selām,362 esīr ḳıldı. Bu cihetden (19)dėrler ki; bir 

yıl yā üc yıl ṣūreti mesḫ oldı ve andan ṣoñra Dānyāl Peyġamber’i [K9b] (1)

ḳoyıvėrdi. Ve Dānyāl çeri çeküp Buḫtu’n-Naṣr363 üstine yürüdi. Ve ol ḳaçup, 
(2)Ḫūzistān364 Ḳal�ası’nı berkidüp ve Dānyāl365 ḳal�ayı alup anı helāk eyledi. 

Ve lākin (3)Buḫtu’n-Naṣr366 bābında söz çoḳ367 olduġı ecilden bu muḫtaṣarda 

yazılmadı. 

Çün Lohrāsb (4)taḫtını Güştāsb’a teslīm eyledi ve kendüsi Belḫ’de

�ibādete meşġūl oldı. Ve Güştāsb (5)ba�żı bilād fetḥine meşġūl iken Ercāsb 

gelüp Lohrāsb’ı öldürüp [B19a] Belḫ’i aldı. 

(6)Ve Lohrāsb’uñ salṭanatı zamānında enbiyādan368 Üzeyir ve Eremyā 

ve Dānyāl �aleyhimü’s-selām varıdı.369 (7)Ve pādişāhlıġı zamānı yüz yigirm370 

yıl idi.

Meẟnevī: Yine oldı Lohrāsb ṣāḥib-serīr 

[F11b]  (8)Ki oldı elinde selāṭīn esīr 

 Ne mülki amān buldı Güştāsb’dan
 (9)Ne cānı ḫalāṣ oldı Ercāsb’dan

355 pādişāhlıġını: pādişāhlıġı B F

356 Buḫtu’n-Naṣr: Buḫt-ı Naṣr B F

357 ḫarāblıġı daḫı // oldı: ḫarāblıġına daḫı ol sebeb olmışıdı B F

358 Beytü’l-Maḳdis’i: Beytü’l-Muḳaddes’i B F

359 eyledi: eylemişidi B F

360 Peyġamber: Peyġāmber B

361 peyġamberi: peyġamber B

362 �aleyhime’s-selām: �aleyhi’s-selām B

363 Buḫtu’n-Naṣr: Buḫt-ı Naṣr B

364 Ḫūzistān: (אن ز ) K (אن ر ) B F

365 Dānyāl: Dānyāl ( ) F

366 Buḫtu’n-Naṣr: Buḫt-ı Naṣr B 

367 çoḳ: be-ġāyet çoḳ B F

368 enbiyādan: - B - F

369 varıdı: varıdılar B F

370 yigirm: yigirmi F
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Güştāsb 

Çün Ḥaleb mülkinde taḫta oturdı (10)ve Zerdüşt Ḥakīm anuñ zamānın-

da ẓuhūr ėdüp ve ol gebr dīninde riyāżetler ve mücā(11)hedeler çeküp, Zend 

kitābın371 taṣnīf ėdüp ḫalḳı ol dīne da�vet ḳıldı.372 Çün ḥakīm (12)idi, riyāżet 

ciheti ile ḫalḳı ṣayd373 eylemiş idi. Ve Güştāsb’ı daḫı firīfte ḳılup (13)kendü 

dīnine ḳoyup, ḫalḳı daḫı ol dīne ḳoydı. Ve Rūm’da Ḳayṣer’e daḫı ādem 

göndürüp374 (14)anı daḫı bu dīne da�vet ḳıldı. Ḳayṣer, Ferīdūn �ahd-nāmesin 

gösterdi kim;375 “Rūm (15)ḳayṣerleri her ne dīnde kim ola, kimesne anlara 

[B19b] taġyīr vėrmeye.”376 Ve ol daḫı ceddi fermānına (16)inḳıyād ėdüp, 

ol teklīfden377 gėçüp ve kendüsi Iṣṭaḫr taḫtında oturup Zend kitābını
(17)oḳumaġa meşġūl oldı. 

Ercāsb bin378 Efrāsiyāb kim Türk pādişāhı idi, nite kim (18)yuḳaruda379 

ẕikr olundı, vilāyeti ḫālī bulup, Belḫ’i alup, Lohrāsb’ı öldürüp, ḳızları-

nı kim (19)Güştāsb’uñ ḳız ḳarındaşları idi, esīr ḳılup,380 Belḫ’i yıḳup, çoḳ 

ġanāyimle dönüp [M9b]* (12)mülkine gitmiş idi. Güştāsb işidüp intiḳām 

içün Rüstem’e ḥükm göndermiş idi. Ve Rüstem (13)anuñ ḥükmine inḳıyād 

ėtmeyüp Zābulistān’dan gelmedi. Kendü oġlı İsfendiyār kim Ḳal�a-i Sefīd 
(14)ḥiṣārında381 maḥbūs idi; mülk va�desi [F12a] ḳılup, �asker ḳoşup Ercāsb 

intiḳāmına gönderdi. (15)İsfendiyār daḫı varup Ercāsb’ı öldürüp, Tūrān 

mülkini nihāyetine varınca alup, ḳız ḳarındaş(16)ların382 esīrlikden çıḳa-

rup, �aẓīm ġanāyimle gelüp salṭanat383 istid�āsı ḳılıcaḳ, Güştāsb yā Rüstem
(17)anuñ ḥükmine icābet ḳılmaduġı ecilden384 veyā mülk [B20a] ü salṭa-

371 kitābın: kitābını B F

372 ḳıldı: eyledi B F

373 ṣayd: tesḫīr B F

374 göndürüp: gönderüp B F

375 gösterdi kim: gösterdi. Gördi ki B F

376 kim ola // vėrmeye: olursa kimse anlara ta�arruż ėdüp taġyīr vėrmeyeler dėmiş B F

377 teklīfden: teklīfinden B

378 bin: ibn-i K

379 yuḳaruda: yuḳarıda B

380 ḳılup: ėdüp B F
* Kahire nüshasındaki eksik varak, Madrid nüshasının 9b yüzünün 12. satırından 10b yüzünün 8. sa-

tırına kadar olan kısımla tamamlanmıştır. Konuyla ilgili açıklama için bk. Giriş - Nüshaların Tavsifi.

381 Ḳal�a-i Sefīd ḥiṣārında: Ḳal�a-i Sefīd’de B F

382 ḳarındaşların: ḳarındaşlarını B F

383 salṭanat: mülk B F

384 icābet ḳılmaduġı ecilden: iṭā�at ḳılmaduġı cihetden B F
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natdan385 gėçmedügi cihetden İsfendiyār’ı (18)Rüstem cengine göndürdi386 

kim anuñ ṭarafından ḫāṭırı387 cem� degül idi kim bir uġurdan anı daḫı def� 
(19)ėdüp ferāġatle pādişāhlıḳ ėde. Ol daḫı kām u nā-kām Rüstem üstine388 

varup, Rüstem aña [M10a] (1)ḳarşu varup,389 ṭā�at ve390 �öẕr-ḫvāhlıḳlar391 

gösterüp, ḥürmet ve ta�ẓīmler eyleyüp392 Güştā(2)sb ḫiẕmetine393 varma-

sını394 ḳabūl eyledi. Ve ol ġāyet-i ġurūrından pehlivānlıḳ göstermegiçün395 

Rüstem’den (3)cenk diledi396 ki Rüstem’i zūr-ı destle397 ṭutup ala gide. Ve 

Rüstem ġāyetde pīr olmışdı, aña ḥarīf (4)olımazıdı.398 Zāl tedbīri ile yāḫūd 

Sīmurġ mededi ile, bārī beher taḳdīr ḥīle ḳılup399 (5)İsfendiyār’ı helāk ey-

ledi. Çün400 Firdevsī Şāhnāme’de diyüpdür, be-ġāyet meşhūrdur, şerḥi
(6)ḥācet degüldür. El-ḳıṣṣa; Güştāsb bu ḫaberden vāḳıf olıcaḳ401 bu işden 

ġāyetde peşīmān (7)olup, İsfendiyār’uñ oġlı Behmen’i velī�ahd ḳılup [B20b] 

salṭanat terkin eyledi. 

Ve ḥükemādan Soḳrāṭ (8)kim Fīẟāġūr402 şākirdi idi ve Cāmāsb kim ser-ā-

med-i zamān idiler, Güştāsb zamānında (9)geldiler.403 [F12b] Ve Güştāsb’uñ404 

āẟārından Semerḳand Ḳal�ası’dur405 ve Dīvār kim Īrān’la Tūrān mā-beyninde 

çekilmişdür (10)ve Nesā şehri ve Beyżā şehridür kim406 ekẟer ekābir ü eşrāf 

andandurlar.407 Ve Güştāsb’uñ salṭanatı (11)zamānı yüz yigirmi yıl idi.

385 mülk ü salṭanatdan: mülk-i salṭanatdan B

386 göndürdi: gönderdi B F

387 ḫāṭırı: ḫāṭır M

388 üstine: üzerine B F

389 ḳarşu varup: istiḳbāl ėdüp B F

390 ṭā�at ve: - B - F

391 �öẕrḫvāhlıḳlar: �öẕrḫvāhlıḳ B F

392 ta�ẓīmler eyleyüp: ta�ẓīm ėdüp B F

393 ḫiẕmetine: ḫidmetine B F

394 varmasını: - B

395 ġurūrından pehlivānlıḳ göstermegiçün: ġurūr-ı pehlivānlıḳdan M

396 diledi: ṭaleb eyledi B F

397 zūr-ı destle: ḍarb-ı destle B F

398 olımazıdı: olunmaz idi B

399 ḥīle ḳılup: ḥīle ile B F

400 Çün: - B - F

401 olıcaḳ: olıcek F

402 Fīṡāġūr: (כ ر א ) B Fīṡāġūraṡ’uñ F

403 geldiler: idiler M

404 Güştāsb’uñ: Güştāsb M

405 ḳal�asıdur: (ر  ) B

406 kim: - B

407 andandurlar: andandur B F
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Meẟnevī:  Çü Güştāsb düzdi serīr üzre bezm
 (12)Felek ḳıldı anuñ da ḳatline �azm 

  �Adem oldı ḳānūn-ı Güştāsbī
  (13)Anuñ gibi ki āyīn-i408 Lohrāsbī

Behmen 

Pādişāh olduḳdan ṣoñra �adl-āyīn (14)ḳıldı. Ve evvel �azīmet ki ḳıl-

dı Zābulistān’a, atası İsfendiyār ḳanını409 ṭaleb eyledi. Çün ol (15)zamān410 

Rüstem411 gėçmişdi, oġlı Ferāmerz’i yā küçük ḳarındaşı412 Zevāre’yi dāra 

[B21a] aṣup ve Zāl’ı ṭutup (16)ḳayd ėdüp ve413 yine āzād eyledi.

Ve �Acemler anı çoḳ mülk taṣarruf eline getürdügi414 cihetden415 Dırāz-

dest (17)dėdiler. Ve Buḫt-ı Naṣr oġlı Naṣr’ı Bābil’den �azl ḳılup416 ve Geh-

reşt’i kim Cāmāsb nebīrelerindendür ve anası (18)Benī İsrā�īl neslinden bi-

rinüñ417 ḳızı idi, anı Şām riyāsetine418 göndürüp419 buyurdı kim; varup
(19)Benī İsrā�īl ḳavmiyle Beytü’l-Maḳdis’i420 ma�mūr eyleyeler. Ve Behmen’üñ 

anası421 Ṭālūt neslinden ve ḥaremi Urcī�ān422 [M10b] (1)bin423 Süleymān

�aleyhi’s-selāmuñ nejādından idi.424 İki oġlı varıdı: Biri Sāsān ve biri Dārāb. 

Ve üç (2)ḳızı vardı: Hümāy ve Fernek ve Behmen-duḫt.425 Sāsān zāhid ve 

müttaḳī kişiydi,426 mülke iltifāt (3)ėtmeyüp kūşe ṭutdı. Ve Hümāy’ı kim427 

Behmen kendü �aḳdine ḳoymış idi, [F13a] maraż-ı428 mevtinde tācını 

408 ki āyīn-i: ( B (כא
409 ḳanını: (ن א ) B ḳanın F

410 zamān: zamānda B F

411 Rüstem: - F

412 ḳarındaşı: ḳarındaşını B

413 ve: - B - F

414 taṣarruf eline getürdügi: ele getürdigi B

415 cihetden: ecilden B F

416 ḳılup: ėdüp B F

417 birinüñ: birisinüñ B

418 riyāsetine: ḥükūmetine B F

419 göndürüp: gönderüp B F

420 Beytü’l-Maḳdis’i: Beytü’l-Muḳaddes M Beytü’l-Muḳaddes’i B

421 anası: atası M F 

422 Urcī�ān: (אن M B (اور

423 bin: ibn-i F

424 nejādından idi: - M

425 Behmen-duḫt: ( M ( و

426 zāhid ve müttaḳī kişiydi: müttaḳī ve zāhid kişi idi B F

427 Hümāy’ı kim: Hümāy kim ḳızıdur B F

428 maraż-ı: ma�raż-ı B
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(4)anuñ ḳarnı429 üstine ḳodı kim Dārāb’a ḥāmile idi; erkān-ı devleti ittifāḳ-

la,430 oġlı ṭoġıcaḳ (5)anı pādişāh eyleyeler. Ve ba�żılar [B21b] dėmiş431 kim; 

Behmen pādişāhlıḳı432 yā Hümāy’a vėrdi yā tācını andan (6)ṭoġan oġlına 

vaṣiyyet eyledi. Beher taḳdīr Sāsān bu cihetden ferāġat ėdüp kūşe (7)ṭutdı.

Ve Behmen’üñ āẟārından Fārs’da433 Güvār Bendi’dür kim Emīr Seyfüd-

dīn [K10a] (1)Baġdād yolında ribāṭ düzüpdür. Ve yine Nesā ve Çahram ve 

Būsīgān anuñ āẟārındandur. (2)Ve pādişāhlıġınuñ434 zamānı yüz on iki yıl 

idi. Ve anuñ zamānında ḥükemādan435 Boḳrāṭ (3)ve Boḳrāṭīs idi.

Meẟnevī: Yėtüp Behmen’e çün vefāsız cihān
 (4)Anuñ ġadri göñlinde idi nihān 

 Yayılduġı dem şevket-i Behmenī
 (5)Revān ḳıldı Behmen bėlide anı

Hümāy 

Ṣāḥib-rāy ve ehl-i ḫıred436 ḫātūn idi. (6)Behmen’den ṣoñra taḫta oturdı. 

Çün ḥāmile idi,437 vaż�-ı ḥaml ėtdi.438 Ve salṭanat (7)muḥabbeti ḳomadı kim 

oġlını439 pādişāh ėdüp kendü anuñ ḥıfẓ u ḥimāyetini ḳıla.440 Oġlını441 (8)bir 

ṣandūḳa [B22a] ḳoyup, aġzını zift ile muḥkem ėdüp deryāya ṣaldı. Dėrler 

ki; (9)bir kāzir442 anı bulup evine getürüp, anı kendü oġlı gibi besleyüp 

bulūġ ḥaddine ėrince443 (10)terbiyet ḳıldı.444 Bulūġ ḥaddine ėrdükden ṣoñra 

ẕātında olan salṭanat cevheri kendü (11)muḳteżāsınca ṭaleb ėdüp, kāzirlik445 

429 ḳarnı: ḳarın B ( אر ) F

430 ittifāḳla: ittifāḳıyla B F

431 dėmiş: dėmişler B F

432 pādişāhlıḳı: pādişāhlıġı F

433 Fārs’da: Fārsī’de M

434 pādişāhlıġınuñ: pādişāhlıġı B F

435 ḥükemādan: - F

436 ehl-i ḫıred: ehl ve ḫıred B ḫıred K

437 idi: ėdüp B

438 ėtdi: ėdüp B F

439 oġlını: oġlunı F

440 ḥimāyetini ḳıla: ḥimāyetin ėde B F

441 oġlını: oġlunı F

442 kāzir: (כאرز) K F

443 ėrince: varınca B

444 ḳıldı: ėtdi F

445 kāzirlik: (כ K F (כאرز
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işini mekrūh görüp, �ilm ü edeb446 ve fażl (12)u kemāl kesb ėdüp, silāḥ-şōr-

luḳ [F13b] ḳānūnın ögrenüp sipāhīlik esbābını447 (13)müheyyā eyledi.448

Ve kāzir449 anı ṣuda bulduġı cihetden adını Dārāb ḳomış idi. Çün (14)him-

meti �ālī450 idi; kendünüñ evvel-i ḥālinden istinkāf451 ėdüp, aṣl u ḥaḳīḳatınuñ 

keyfiyyetinden (15)su�āl ėdüp dėdi kim: “Ben kendümi hīç senüñ oġluñ añ-

lamazam.452 Baña kendü aṣlumdan ḫaber ver.” (16)diyicek kāzir453 birez inkār 

ėdüp, arada çoḳ söz gėçüp, kāzir āḫir454 gördi ki ṣaḳlayubilmez, 455 (17)vāḳi�-i 

ḥāli456 beyān ėdüp;457 “Seni bir ṣandūḳla ṣu içinde bulup, besleyüp terbi-

yet ḳıldum.” (18)dėdi. Ve ṣandūḳ içinde nuḳūd u cevāhir kim varıdı, [B22b] 

ba�żını ḫarc ėdüp ve ba�żı kim (19)ḳalmış idi, anları Dārāb’a teslīm eyledi. 

Ve ol zamānda Hümā çeri düzüp Rūm fetḥine göndermek [K10b]
(1)maḥallinde idi. Dārāb daḫı ol ḳalan ser-māye ile sipāhīlik esbābın düzüp, 
(2)sipeh-sālāra458 mülāzım olup ol sefere bile gitdi. Yolda459 �acāyib  merdā-

nelikler gösterüp (3)ėl içinde bir mertebe460 şöhret461 buldı kim Hümā’ya 

nāmeler yazup �arż462 eylediler kim; “Pādişāh (4)devletinde bir nādir463 peh-

livān yigit peydā olup şunuñ gibi işler ḳıldı.” diyüp464 terbiyetler (5)eyle-

diler. Ve Hümā’nuñ göñlinde anuñ muḥabbeti yėr ṭutup, aña465 �ināyet

va�deleri466 yazup göndürdi.467 

446 edeb: ādāb B

447 esbābını: esbābın B F

448 eyledi: ḳılup B

449 kāzir: (כאرز) F

450 �ālī: a�lā K

451 istinkāf: istikşāf B F 

452 hīç senüñ oġluñ añlamazam: senüñ oġluñ olduġuma hīç iḥtimāl vėrmezin B F

453 kāzir: (כאرز) F

454 kāzir āḫir: �āḳıbet kāzir B F

455 ṣaḳlayubilmez: ṣaḳlıyabilmez B

456 ḥāli: aḥvāli B 

457 ėdüp: ėdüp dėdi ki: “Ben B F

458 sipeh-sālāra: (אره ) B

459 Yolda: Ol yolda B Ve ol yolda F

460 mertebe: mertebede B F

461 şöhret: şöhret ü iştihār B F

462 �arż: �arżlar B

463 nādir: nādirü’z-zamān B

464 diyüp: diyü B F

465 aña: anuñ B

466 va�deleri: va�delerin B F

467 göndürdi: gönderdi B
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(6)Ve ba�żı tevārīḫde dėrler kim; Rūm cenginde ittifāḳ Ḳayṣer’i daḫı ol ṭu-

tup, bu def�a ḫod (7)ėl içinde engüşt-nümā olup, [F14a] anı daḫı468 Hümā’ya 

yazup i�lām eylediler.469 �Asker dönüp (8)Īrān’a geldükde Hümā470 çerisine bir 

menzil istiḳbāl ėdüp fetḥ keyfiyyetin ṣorıcaḳ471 (9)ol maḥalde Dārāb’ı gös-

terüp dėdiler kim: “Bu fetḥüñ bā�iẟi bu yigit olmışdur.” Hümā’nuñ (10)gözi 

aña düşdügi gibi472 göñline473 ıżṭırāb düşüp [B23a] memesine süd geldi. 

Taḥayyür ile (11)ta�accüb ėdüp474 Dārāb’uñ aṣl u faṣlın475 tefaḥḥuṣ ḳılıcaḳ,476 

ol daḫı kendü ḥālini vuḳū�ı üzre beyān (12)ėdicek,477 Hümāy bildi kim ken-

dünüñ oġlıdur; erkān-ı devletine keyfiyyet-i ḥāli bildürüp, Dārāb’uñ yüzin 
(13)öpüp, şād-mānlıḳlarla tācı anuñ478 başına ḳoyup ve taḫtı aña müsellem 

ėdüp,479 kendü perde480 (14)ardına girüp �ibādete meşġūl oldı.

Ve Hümā’nuñ salṭanatı zamānı otuz iki yıl oldı. (15)Ve āẟārı Iṣṭaḫr’da 

Hezār-Sütūn idi kim anı İskender481 bozdı. Ve ba�żılar Çihil-Menār’ı (16)daḫı 

aña482 nisbet ḳılurlar. Ve ẟemere şehri kim aña Ceryādḳān dėrler, anı daḫı ol 

binā ḳıldı. 

Meẟnevī: (17)Yine bir niçe gün Hümā483 aldı mülk

 Erenler gidüp �avrata ḳaldı mülk

 (18)Dükendi484 anuñ mülk ü devrānı da 

 Felek Zāl’ı ḳaṭ� eyledi anı da

468 ol ṭutup // anı daḫı: - B

469 yazup i�lām eylediler: �arż eylediler B F

470 Hümā: Hümāy B

471 ṣorıcaḳ: ṣorıcek F

472 gibi: sā�at B

473 göñline: göñlüne F

474 ėdüp: ėdüp ve B 

475 faṣlın: faṣl B

476 ḳılıcak: ėdüp B F

477 ėdicek: ėdüp B

478 anuñ: - B - F

479 ėdüp: ḳıldı ve B eyledi ve F

480 perde: ( د ) B

481 anı İskender: İskender anı B F

482 daḫı aña: aña daḫı B

483 Hümā: Hümāy B

484 Dükendi: Tükendi B F
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(19)Dārāb 

Çün Hümā’nuñ yėrine taḫta485 oturup486 ḫalḳa [B23b] �adl ü dād eyle-

di. Ve ol [K11a] (1)ḫıred-mend ve487 pehlivān ve ḫūb-ṣūret pādişāhdı. Ve 

ekẟer mülk selāṭīni aña (2)inḳıyād eyledi. 

Ve ol zamānda Rūm488 Ḳayṣeri489 Feyleḳūs490 idi; ser-keşlik (3)ėdüp, 

Dārāb �asker çeküp, Rūm üstine yürüyüp, Ḳayṣer’i ṭutup bend ḳıldı. 

[F14b] (4)Çün Rūm’ı ḳayāṣireden491 ġayrı kişi żabṭ ėtmek492 mümkin de-

gül idi; yine anı (5)terbiyet ḳılup, biñ beyża altun kim her beyża vezn-

de ḳırḳ miẟḳāl ola, ḫarāc ta�yīn (6)ḳılup,493 Ḳayṣer’üñ ḳızını alup taḥt-ı 

nikāḥına ḳoyup kendü mülkine �azm ėtdi.494 Ve ṣoñra (7)ol ḳızı yine ata-

sına göndürdi.495 Ve ba�żılar dėrler kim; ol ḳız Dārāb’dan (8)ḥāmile idi. 

Ḳayṣer ḳızını kendü496 �aḳdine ḳoyup, oġlı ṭoġduḳdan ṣoñra497 “Dārāb 
(9)oġlıdur.” dėmege nāmūslanup, “Kendü oġlumdur.” diyüp, kendü oġlı 

gibi ṣaḳlayup, (10)adını İskender498 ḳoyup velī�ahdı ḳıldı. 

Ve Dārāb zamānında olan peyġamberlerden (11)Cercīs �aleyhi’s-selām499 

ve ḥükemādan Eflāṭūn-ı İlāhī varıdı. Ve anuñ (12)salṭanatı500 zamānını501 

[B24a] ba�żılar altmış yıl ve ba�żılar elli502 iki yıl dėdiler.503

485 yerine taḫta: taḫtına B F

486 oturup: oturdı F

487 ve: - F

488 Rūm: - F

489 ol zamānda Rūm Ḳayṣeri: Rūm Ḳayṣeri ol zamānda B

490 Feyleḳūs: feylesūf B

491 ḳayāṣireden: ḳayāṣire B F

492 ėtmek: - B - F

493 ḳılup: ėdüp B F

494 ėtdi: eyledi B F

495 göndürdi: gönderdi B F

496 kendü: kendünüñ F

497 ṭoġduḳdan ṣoñra: (ه כ و ) B

498 İskender: Sikender B

499 �aleyhi’s-selām: ( ) F

500 salṭanatı: salṭanat B

501 zamānını: zamānı B

502 elli: altı B

503 dėdiler: idi dėdiler B 
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Meẟnevī: (13)Çü taḫt üzre Dārāb-ı rūşen-żamīr 

 Hümā yėrine504 oldı ārām-gīr 

 (14)Anuñ daḫı yıḳdı felek505 pāyesin

 Başından ayırdı Hümā sāyesin 

(15)Dārā 

Dārā’yı, Dārāb çün velī�ahd ḳılup506 atası yėrine pādişāh oldı. (16)Çün 

ẓālim-ṭab� kişi idi, ẓulminden ḫalāyıḳuñ cānına yėtmiş idi. Ve507 Reştīn508 

kim (17)Dārāb destūrıyla vezīr ḳılmış idi, küçük ḳarındaşınuñ509 si�āyetiyle510 

diledi kim �azl ėde. 

Ba�żılar (18)dėrler kim; İskender’e ol kişi511 göndürüp512 evvel ma�hūd 

olan ḫarācı vėrmekden (19)peşīmān eyledi. Çün İskender ḫarāc gönderme-

di, Dārā ādem göndürüp513 ol biñ beyża altunı [K11b] (1)ṭaleb eyledi. İs-

kender daḫı cevāb göndürdi514 kim: [F15a] “Ol yumurda515 yumurdlayan516 

ḳuş yuvadan517 (2)uçdı. Dārā daḫı bu ṭama�ı518 [B24b] göñlinden çıḳarsun.” 

Dārā’ya bu sözden ġażab müstevlī (3)olup, üstine çeri çeküp, iki çerinüñ519 

iki cānibden520 ṣafları düzüldügi vaḳt (4)anuñ iki nāyibi kim ẓulminden 

cānlarına yėtmişdi,521 ol maḥalde Dārā’yı helāk eylediler. (5)Ve522 ba�żılar 

dėrler ki; ol fedāyīleri İskender göndürüp523 bu işi buyurmışdı. (6)Ve ba�żılar 

504 Hümā yėrine: Hümā’ya serine B

505 yıḳdı felek: felek yıḳdı K (K’da bu kelimelerin yerleri م  ve خ harfleri konularak düzeltilmiştir.)
506 ḳılup: ḳıldı B F

507 ve: (د) B
508 Reştīn: ( B Reştīn’i F (ر

509 ḳarındaşınuñ: (ا ) K

510 si�āyetiyle: ḳovlaması ile B F

511 kişi: ādem B F

512 göndürüp: gönderüp B F

513 göndürüp: gönderüp B F

514 göndürdi: gönderdi B F

515 yumurda: yumurdayı F

516 yumurdlayan: yumrulayan B (yumurṭlayan: B’de derkenardadır.)
517 yuvadan: bu yuvadan B F

518 ṭama�ı: ṭab�ı B

519 çerinüñ: çeri çeküp B

520 cānibden: cānibinden F

521 cānlarına yetmişdi: cānlarına geçmişidi B F

522 Ve: - B - F

523 göndürüp: gönderüp B F
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dėrler ki; iki Hemedānlu524 kişi bu işi fedāyīlik ṭarīḳıyla eylediler. (7)Ammā 

evvelki ḳavl ṣaḥīḥdür. 

Dārā çün ol maḥalde yıḳıldı,525 İskender gelüp Dārā’nuñ başını (8)dizi 

üstine alup, aġlayup and içdi kim: “Bu iş benüm cānibümden olmadı.” 

Dārā daḫı (9)i�tiḳād ėdüp, İskender’e üç526 vaṣiyyet eyledi: Biri ol kim, Rū-

şeng adlu (10)ḳızını �aḳd-i nikāḥına ḳoya. Ve biri daḫı ol kim, anuñ ḳātil-

lerine ḳıṣāṣ eyleye.527 (11)Ve biri daḫı ol kim, kendünüñ etbā�ı kim Fürs
(12)selāṭīni528 neslinden idiler,529 anları ri�āyet eyleye. İskender daḫı cümle-

sini (13)ḳabūl ėdüp, āḫir deminde İskender gibi ġālib �adūsından ḫoş-nūd 

[B25a] gitdi. Ve bu dāstānı (14)faḳīr Sedd-i İskenderī’de kim Ḫamse’nüñ bė-

şinci kitābıdur, meşrūḥ edā ėdüpdururın.530 Ve Dārā’nuñ (15)pādişāhlıġı531 

on dört yıl idi. 

Meẟnevī: Yine bir niçe vaḳt Dārā-yı dehr 
 (16)İçüp nūş-ı devrān aña vėrdi zehr 

 Felek vėrdi Dārā’ya gerçi532 memāt
 (17)Sikender de içmedi āb-ı ḥayāt

İskender533 

İskender’üñ nesebi bābında [F15b] iḫtilāf (18)çoḳdur.534 Ba�żılar anı 

Dārāb oġlıdur dėdiler,535 nite kim yuḳaruda536 ẕikri gėçdi. Ve Benākitī
(19)Dīvānü’n-Neseb adlu kitābında şöyle yazupdurur537 kim: İskender Her-

mes-i Rūmī oġlıdur kim [K12a] (1)Hermes-i Tafṭī bin Yūnān bin Tārḫ 

bin Yāfeẟ bin Nūḥ’dur. Ve anuñ �ömrini biñ altı yüz yıl (2)diyüpdürler. Ve 

524 Hemedānlu: Hemedānlı F

525 yıḳıldı: yıġıldı F

526 üç: üc K F

527 anuñ ḳātillerine ḳıṣāṣ eyleye: (Bu cümle K’da sehven iki kez yazılmış, bilahare ikincisinin üzeri çizilmiş-
tir.) ol ḳātillerini ḳıṣāṣ içün öldüre B F

528 selāṭīni: selāṭīn B 

529 neslinden idiler: neslindendür B F

530 ėdüpdururın: (روز B (ا
531 pādişāhlıġı: pādişāhlıḳı zamānı B

532 Dārā’ya gerçi: ger Dārā’ya çi B (B’de bu kelimelerin yerleri م ve خ harfleri konularak düzeltilmiştir.)
533 İskender: - B 

534 iḫtilāf çoḳdur: çoḳ iḫtilāf vardur B

535 dėdiler: diyüp B

536 yuḳaruda: yuḳarıda B

537 yazupdurur: yazupdur B F
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Ẕü’l-ḳarneyn kim anuñ laḳabıdur; vech-i tesmiye538 şöyle dėrler539 kim, 

evvel540 zamānda (3)biñ yıla bir ḳarn dėrler imiş. 

Ve yine Benākitī’de dėr kim: [B25b] Anuñ atası541 Bāriz bin Elbān542

(4)idi. Ve anası Aflyūn bin Dūḳā543 ḳızı idi. Ve Bāriz’le Aflyūn arasında dā-

yimā (5)�adāvet idi. Mülk maṣlaḥatı içün barışup ve barışıḳlıḳ544 te�kīdi içün 

Bāriz, (6)Aflyūn’uñ ḳızını alup yine mülkine �azīmet eyledi. Ve Bāriz’üñ tevā-

bi�i ol ḳıza ḥased (7)ėdüp, Bāriz’e545 yaramaz añladup, Bāriz ol ḳızı gözden 

bıraġup yine atasına (8)gönderdi. Ve ḳız Bāriz’den ḥāmile idi. Yolda giderken 

gėceyle bir ḳuyu kenārında vaż�-ı (9)ḥaml ėdüp, ḳızuñ daḫı yanında az ādem 

bulunup ve bu yėr meger bir546 ḥarāmīlik547 maḫūf yėr idi. (10)Bu maḥalde 

ıraḳdan birçoḳ ḳaraltı görinüp, bunlar ḥarāmī ṣanup, oġlanı548 bir ḳıymetī 
(11)nesneye ṣarup, ol ḳuyınuñ549 başında ḳoyup ḳaçdılar. Görinen550 ḳaraltı 
(12)ḫod deşt behāyimi imiş. Bārī Ḥaḳ Te�ālā bir süri ḳoyundan bir südli551 
(13)keçi552 ayırup emr ḳıldı kim her gün gelüp ol ṭıfla süd vėre. Ve ol ṭıfl 

Sikender (14)idi. Ve ol [B26a] keçi bir ḳarı ḫātūnuñ idi. Bir gün keçisi ġā-

yib olduġı cihetden553 (15)arayu554 ol ḳuyı başına555 gelüp, [F16a] ol ġarīb556 

ḥāle muṭṭali� olup, müteḥayyir ḳalup, āḫir İskender’i (16)alup evine getürüp, 

kendü oġlı gibi anı557 besleyüp, anı pādişāhuñ oġlı mektebinde mu�allime558 

538 tesmiye: tesmiyesi B

539 şöyle dėrler: şöyledür B

540 evvel: ol B F

541 atası: anası B

542 Elbān: (אن אت) K F (ا  B (ا

543 Dūḳā: Nūḳā K

544 barışıḳlıḳ: barışlıḳ B

545 Bāriz’e: Aflyūn’a B F

546 bir: - B

547 ḥarāmīlik: ḥarāmīlıḳ F

548 oġlanı: oġlını B

549 ḳuyınuñ: (כ ا  ) B ḳuyunuñ F

550 Görinen: Görünen F

551 südli: südlü B F

552 keçi: keçiyi F

553 Bir gün keçisi ġāyib olduġı cihetden: - B - F

554 arayu: Ol ḳarı keçisini arayu B F

555 ḳuyı başına: araya B F

556 ġarīb: ġarībe F

557 anı: - B - F

558 mu�allime: oḳumaġa B F
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vėrdi.559 (17)İskender az vaḳtde560 cemī�-i561 fażāyili562 ve kemālātı kesb ėdüp 

sipāhīlik rüsūmını (18)ve bahādırlıḳ563 fünūnını tekmīl eyledi. Bir gün pā-

dişāh ol debīre ġażab ėdüp (19)ḥesāba çekdi. Çün pādişāh ẓālim ü nādān564 

idi, İskender �aḳl u ḥikmet [K12b] (1)muḳteżāsı üzre anda ṭurmaġı ma�ḳūl 

görmeyüp ol diyārdan sefer eyledi. (2)Yolda giderken ḫiẕmetkārı565 anı uyu-

dup, at ve silāḥın alup ḳaçdı. (3)Ve ol yayaḳ566 bir şehre vardı kim ittifāḳ ol 

Aflyūn’uñ şehri idi. Ve anası (4)ḳaṣr567 ṭamına çıḳup ṣaḥrā cānibini temāşā 

ėderken İskender’üñ568 ḳaraltısın görüp, (5)muḥabbet ṭamarı ḥareket ėdüp 

memesine süd geldi. Taḥayyür ḳılup, anı dileyüp, tefaḥḥuṣ ḳılup,569 (6)oġlı 

idügin bilüp Aflyūn’a iẓhār ḳıldı.570 Ve Aflyūn’uñ daḫı oġlı yoġıdı571 [B26b] 
(7)ve hem ġāyetde pīr olmışdı, mülkini ḳızı oġlı İskender’e vėrüp572 kendüsi 

�ibādete (8)meşġūl oldı. Andan ṣoñra İskender573 çeri çeküp, atası mülkini 

alup (9)ve mikneti �aẓīm olup Dārā üzerine ḫurūc ḳıldı. Ve anı daḫı yuḳaru-

da574 ẕikr olunduġı gibi (10)aradan götürüp cihān mülkini ṭutdı. 

Ve anuñ �ömrini ekẟer tevārīḫde otuz altı (11)yıl ve salṭanatını575 on üç576 

yıl yazmışlardur.577 Ammā muḥāldür kim on üç578 yılda ol (12)ḳılduġı iş-

ler579 müyesser ola. Ve Emīr Ḫüsrev-i [F16b] Dihlevī Āyīne-i Sikenderī’de580 

559 vėrdi: vėrüp B F

560 vaḳitde: zamān içinde B zamānda F

561 cemī�-i: cemī�ī K

562 fażāyili: fażā’il B F

563 bahādırlıḳ: bahādırlik F

564 nādān: nādān kişi B F

565 ḫiẕmetkārı: ḫidmetkārı B F

566 yayaḳ: piyāde B F

567 ḳaṣr: Ḳayṣer B

568 İskender’üñ: İskender B

569 ḳılup: ėdüp B F

570 ḳıldı: eyledi B F

571 yoġıdı: yoḳıdı B

572 İskender’e vėrüp: vėrdi İskender’e B

573 İskender: Sikender B F

574 yuḳaruda: yuḳarıda B F

575 salṭanatını: salṭanatı B F

576 üç: üc F

577 yazmışlardur: yazmışlar B yazılmış F

578 üç: üc F

579 işler: - B - F

580 Sikenderī’de: İskenderī’de B 



184 TENKİTLİ METİN - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

anuñ salṭanatı581 (13)zamānını bėş yüz yıldan artuḳ582 diyüpdür.583 Ammā 

Ḥażret-i Şeyḫ Niẓāmī İskendernāme’(14)sinde iki ḳarn-ı584 ma�hūd buyu-

rupdur. Ve faḳīr daḫı Sedd-i İskenderī’de ol iki (15)büzürg-vār ḳavlin sāyir 

müverriḫler üzerine tercīḥ ėdüp naẓm edāsıyla ḳarār vėrdük.585 

(16)Bārī her taḳdīr ile586 İskender bir pādişāhıdı kim andan evvel gelen587 

ve ṣoñra gelen (17)pādişāhlardan birisi anuñ ėtdügi işleri eylemedi. Hem 

ḥakīm idi ve hem velī. (18)Ve ba�żılar aña588 nebī daḫı dėdiler. Ḫiẕmetinde589 

dört [B27a] yüz ḥakīm varıdı. Eflāṭūn-ı İlāhī (19)ve Arisṭū gibi vezīri varıdı. 

Sekiz biñ şāh ve şāh-zāde ḫiẕmetin590 ḳılurıdı.591 [K13a] (1) �Ālemüñ berr 

ü baḥrin alup, āb-ı ḥayāt temennāsıyla592 ẓulumāta593 girüp, Ḫıżr ve İlyās 
(2)aña mülāzım olup, anlara āb-ı ḥayāt naṣīb olup, ol taḥassür ile teşne-leb 
(3)maḥrūm çıḳdı.594 Ba�żılar Şehrizūr’da595 ve ba�żılar şehr-i Bābil’de dėrler 

kim (4)vefāt ėdüp İskenderiyye’ye naḳl olundı. Meşhūrdur kim, vaṣiyyet 

ḳıldı kim; (5)elini596 tābūtdan ṭaşra ḳoyalar kim �ālem ehline mūcib-i ten-

bīh belki �ibret597 (6)ola kim berr ü baḥri taṣarruf598 eline getüren,599 �ālem 

mülkine ḥükm ėden İskender (7)bu bī-vefā dünyādan şöyle eli boş gitdü-

gini görüp, bu bī-vefā cihāna aña göre (8)i�timād ėdüp,600 bunuñ ẟebātsız601 

devletine maġrūr olmayalar.602

581 salṭanatı: salṭanat B 

582 artuḳ: ziyāde F

583 diyüpdür: yazmışlar B

584 ḳarn-ı: ḳırḳ B F

585 vėrdük: vėrdüm B F

586 her taḳdīr ile: beher taḳdīr B F

587 gelen: - F

588 aña: - K

589 Ḫiẕmetinde: Ḫidmetinde B F

590 ḫiẕmetin: ḫidmetin B F

591 ḳılurıdı: ḳılurlar idi F

592 temennāsıyla: temennāsını ile B

593 ẓulumāta: ẓulmete B F

594 çıḳdı: (K’da bu kelimeden önce “ḳıldı” yazılıp bilahare üzeri çizilmiştir.)
595 Şehrizūr’da: Şehrirūz’da B F

596 elini: altı B

597 �ibret: mūcib-i �ibret B F

598 taṣarruf: taṣarrufı B F

599 getüren: getürüp B

600 i�timād ėdüp: i�tibār u i�timād eylesünler ve B F

601 ṡebātsız: bī-ṡebāt u bī-beḳā B bī-beḳā vü bī-ṡebāt F

602 olmayalar: olmasunlar B F
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Ve anuñ āẟārından (9)Ye�cūc Seddi’dür ve Merv ve Herāt ve Semerḳand 

ve İṣfahān’dur. 

Ve603 ol [B27b] vefāt (10)ėtdükden ṣoñra [F17a] oġlı İskenderūs604 mül-

ki ḳabūl ėtmeyüp �ibādete meşġūl (11)oldı ve Baṭlamyūs Ḥakīm’i Rūm’da 

ḳayṣer ḳıldı. Ve Mülūk-i Ṭavāyif ’i Īrān’da ol (12)ta�yīn ḳıldı kim üç605 yüz 

yıla degin anlar arasında nizā� olup Rūm’a (13)hīç birisinüñ daḫl ü żararı 

olmadı.

Meẟnevī: Sikender ki fetḥ eyledi baḥr ü berr
 (14)Girüp taḥt-ı fermānına ḫuşk ü ter

 Yetişdi Zuḥal evcine rif�ati 
 (15)Çalındı felek üzre hem nevbeti 

 Velī vü ḥakīm idi hem şāh idi
 (16)Nübüvvet işinden hem āgāh idi 

 Gehī Sedd-i Ye�cūc ḳısm eyledi
 (17)Gehī yüz �acāyib  ṭılısm eyledi606 

 Bu ḥaşmet ki vėrdi Ḥaḳ-ı pāk aña
  (18)Ne ẓulm ėtdi gör çarḫ-ı bī-bāk aña 

[B28a]  Ki ḫālī elin bī-nevālar gibi
  (19)Uzadup giderken gedālar gibi

 Çıḳardı cihāndan çü ser-māyesüz

[K13b]   Elin kāmdan naḳdden vāyesüz

 Ḳalanına gör çarḫ n’ėtse gerek
 (2)Saña yā baña ḫod ne yėtse607 gerek

***

603 Ve: - B - F

604 İskenderūs: (رروس כ B (ا
605 üç: üc B F

606 “idi” ve “eyledi” redifli beyitlerde mısraların yerleri B’de: Nübüvvet ... / Velī … / Gehī yüz … / Gehī 

Sedd-i … şeklinde sıralanmıştır.
607 ne yėtse: n’ėtse K (K’da bu son mısra Eşkānīler hakkındaki kırmızı mürekkeple yazılmış uzun başlığın 

tam ortasında yer almaktadır.)
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Üçinci ṭabaḳa608 Eşkānīlerdür609 kim anlara “Mülūk-i Ṭavāyif” dėr-

ler. (3)Tārīḫ ehli arasında610 bu ṭabaḳadaki611 selāṭīn tertībinde muḫālefet 

çoḳdur. (4)Ammā bir sözde cümlenüñ ittifāḳı birdür;612 biz613 ol sözi kim 

müttefaḳun-�aleyhdür, edā ėdelüm.614 (5)Ṣoñra ol615 sözler kim muḫtele-

fün-fīhdür, ẕikr ėdüp her neye616 kim ensebdür, anuñ (6)üzerine beyān ėde-

lüm. 

Müttefaḳun-�aleyh olan bu sözdür617 kim; İskender çün618 (7)Īrān mül-

kiyile Fārs [F17b] iḳlīmini fetḥ eyledi, bu memālikde olan selāṭīni (8)ve 

evlādını cem� eyledi ve anlaruñ cihetinde ne re�y619 ü tedbīr ėdecegin620 

bilmeyüp621 (9)�āciz ḳaldı. [B28b] Arisṭāṭālīs kim anuñ vezīri idi; anda 

ḥāżır degül idi, (10)aña mektūb göndürüp622 andan re�y623 ṭaleb eyledi. 

Ve ol daḫı cevāb yazup (11)göndürdi624 kim: “Bu cemā�ati ḳatl şer�an ve 

�aḳlen münāsib degüldür. Ve şöyle ḳomaḳ (12)daḫı memlekete mūcib-i 

fesād625 ve ḫāṭıra bā�iẟ-i tereddüd ü ıżṭırābdur.626 Çün sen (13)memāliki 

beher taḳdīr bir kimesneye627 vėrseñ gerekdür, ġayrılara vėrecegüñe yine 
(14)bunları sen kendü cānibüñden melik naṣb ėdüp her birini bir yėre 

muḳarrer ḳılasın. (15)Bu fānī dünyāda628 bunca selāṭīn ḳanını dökmeyüp, 

kendü iḥsānuñla memnūn629 (16)ḳılup eyü ad ḳazanasın. Ėrte630 bir gün 

608 ṭabaḳa: ṭabaḳada B ṭabaḳaya F

609 Eşkānīlerdür: Eşkānīler dėrler B F

610 arasında: mā-beyninde B S

611 ṭabaḳadaki: ṭabaḳada olan B F

612 birdür: vardur B F

613 biz: - B - F

614 edā ėdelüm: diyelüm B

615 ol: olan B

616 her neye: her ne B

617 bu sözdür: söz budur B F

618 çün: (ن ) K

619 re�y: rāy B F

620 ėdecegin: ėdecegini B F

621 bilmeyüp: bilimeyüp F

622 göndürüp: gönderüp B F

623 re�y: rāy B F

624 göndürdi: gönderdi B F

625 fesād: (אط ) F

626 fesād // ıżṭırābdur: fesād-ı ḫāṭır ve bā�iṡ-i tereddüd-i ıżṭırābdur B

627 kimesneye: kimseyi B kimseye F

628 dünyāda: dīnde K

629 memnūn: mecnūn B

630 Ėrte: Sen ėrte F
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sen631 aradan çıḳduḳdan ṣoñra bunlaruñ (17)biri biri arasına münāza�at 

düşüp, senüñ dārü’l-mülküñ ki Rūm’dur, (18)gėc ta�arruż ḳılalar.” İsken-

der’e Arisṭū’nuñ re�yi632 dil-peẕīr düşüp, anuñ633 re�yi634 üzerine (19)her 

birin bir memlekete melik635 naṣb ėdüp gönderdi kim, Mülūk-i Ṭavāyif 

dėdükleri [K14a] (1)anlardur. 

Ve ol kim bu ṭabaḳada ehl-i tārīḫ sözinde iḫtilāfdur,636 [B29a] bun-

laruñ (2)adında ve �adedinde ve salṭanatlarınuñ zamānında ve taḳdīm ü 

te�ḫīrindedür. [F18a] Ve bu (3)ḫilāflara taṭbīḳ u tevfīḳ637 vėrmek sözi taṭvīl 

ėdüp oḳuyıcıya mūcib-i (4)melāl olup ḥavāssın638 perīşān ėtdügi ecilden, 

ẕikr ėdüp gėçmek münāsib (5)göründi.

İskender çün639 Mülūk-i Ṭavāyif ’i memālike naṣb ėtdükde Dicle kenā-

rından640 (6)�Iraḳ ve Rey’i641 Ḫorāsān’a varınca İbṭaḥş-ı Rūmī’ye vėrdi. Ve ol 

dört yıl (7)salṭanat sürdi. Ve Eşk kim Dārā’nuñ642 oġlı idi, İskender zamā-

nında vehminden (8)gizlenmiş idi; anuñ üzerine ḫurūc ėdüp, anı aradan 

götürüp taḫtı643 elinden (9)aldı. 

Eşk bin Dārā 

Çün İbṭaḥş-ı Rūmī’yi aradan götürdi ve Īrān (10)mülkini Rūm ehli kü-

dūretinden ṣāf ḳılup644 sāyir Mülūk-i Ṭavāyif ’le muvāfaḳat ḳıldı. (11)Ve 

anlar daḫı aña be-ġāyet ḥürmet ve ta�ẓīm645 ėdüp bu ḳā�ideyi muḳarrer ḳıl-

dılar kim, (12)menşūrlarında kendü adlarından646 evvel647 anuñ adın yazalar 

631 sen: - B - F

632 re�yi: rāyı B F

633 anuñ: - B - F

634 re�yi: rāyı B F

635 melik: - B - F

636 iḫtilāfdur: iḫtilāf vardur B F

637 taṭbīḳ u tevfīḳ: tevfīḳ u taṭbīḳ B F

638 ḥavāssın: ḥavāssı B F

639 çün: çün kim B F

640 kenārından: kenārında K

641 Rey’i: Rey K Rey ve B 

642 Dārā’nuñ: Dārāb’uñ K B F (Bu isim her üç nüshada yer alan ilgili başlıkta “Eşk bin Dārā” şeklindedir.)
643 taḫtı: taḫtını B ( ) F

644 ḳılup: ėdüp B F

645 ḥürmet ü ta�ẓīm: ta�ẓīm ü ḥürmet F

646 adlarından: adlarınuñ B F

647 evvel: üzerine B F
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ve yad yaġı geldügi (13)vaḳt648 biri birine [B29b] yardım eyleyeler. Ve anuñ 

zamānı üç649 yıl idi.

Şābūr bin Eşk 

(14)Ba�żılar dėrler kim; �Īsā Peyġamber650 �aleyhi’s-selām anuñ zamānında 

meb�ūẟ oldı. (15)Ve Zekeriyyā ve Yaḥyā ve Cercīs �aleyhimü’s-selām651 daḫı652 

anuñ zamānında idiler. Ve Aġusṭūs (16)Ḳayṣer anuñ zamānında idi. Ve Şā-

būr’uñ zamānı yigirmi yıl idi. 

[F18b] Behrām bin Şābūr 

(17)Atası vaṣiyyeti ile taḫta oturdı.653 On bir yıl pādişāhlıḳ eyledi.654

Balāş bin Behrām 

(18)Ol daḫı atasınuñ velī�ahdı olup on bėş yıl pādişāhlıḳ eyledi.

Hürmüz bin Balāş 

(19)Atasınuñ ḳāyim-maḳāmı olup on ṭoḳuz yıl pādişāhlıḳ eyledi.655

Anūş bin656 Balāş 

[K14b] (1)Anuñ pādişāhlıġı657 on yıl idi. Ve ba�żılar dėrler kim; �Irāḳ ve 

Fārs’da Eşk o(2)ġullarından658 Ayġūr659 adlu kimesne Şābūr’dan elli yıl ṣoñ-

ra660 pādişāh oldı. Ve Yaḥyā (3)�aleyhi’s-selām anuñ zamānında şehīd oldı. 

Ve ol salṭanatı oġlı Gevẕerẕ’e (4)müsellem ḳıldı.

648 geldügi vaḳt: geldükde B F

649 üç: üc F

650 peyġamber: peyġāmber B

651 �aleyhimü’s-selām: �aleyhi’s-selām K - B

652 daḫı: - B - F 

653 oturdı: oturup B F

654 pādişāhlıḳ eyledi: pādişāh oldı B F

655 eyledi: eyledi dėdiler B

656 bin: ibn-i B

657 anuñ pādişāhlıġı: pādişāhlıġı anuñ F | pādişāhlıġı: pādişāhlıḳı B

658 oġullarından: oġlanlarından B 

659 Ayġūr: Ayġūz B F 

660 elli yıl ṣoñra: ṣoñra elli yıl B
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Gevẕerẕ bin661 Ayġūr662 

Ulu pādişāh [B30a] oldı ve �adl ü dād (5)ṭarīḳından çıḳdı. Ve Benī İs-

rā�īl üstine çeri çeküp çoḳ ḳatller663 eyledi. (6)Ve dėrler kim; Buḫtu’n-Naṣr664 

Benī İsrā�īl’e ḳılduġı işleri bu daḫı bi-�aynihī Benī İsrā�īl’e (7)ol vech üzre665 

ma�āş ḳıldı.666 Bir gün şikār ėderken ol daḫı ecel ṣayyādına şikār (8)oldı. Ve 

anuñ pādişāhlıġı zamānı elli yėdi yıl oldı.667 

Īrān bin Balāş 

(9)Gevẕerẕ’üñ ḳarındaşı oġlı668 idi. �Ālim ü �ādil pādişāh idi. Gevẕerẕ’üñ 

ẓulminden (10)ve tehettükinden669 ḫazāyin670 ḫālī ve memleket ḫarāb olmı-

şıdı. Ol ri�āyet ve lüṭufla re�ayāyı671 (11)ma�mūr ve mülk ü ḫazāyini memlū 

ḳıldı.672 [F19a] Ve anuñ salṭanatı zamānı ḳırḳ yıl idi.

Nersī (12)bin Gevẕerẕ 

Atasınuñ velī�ahdı olup taḫta673 oturdı. Şām vilāyetine (13)varup,674 Yaḥyā 

Peyġamber675 �aleyhi’s-selām intiḳāmına Cehūdlaruñ ba�żısını676 ḳırup
(14)ve ba�żını esīr ve ẕelīl ėdüp ve ba�żı ḳaçup memlekete ṭaġıldılar. An-

dan ṣoñra Benī İsrā�īl (15)ḳavminden pādişāhlıḳ677 münḳaṭı� oldı. Ve ol vaḳt 

Benī İsrā�īl ḳavminden pādişāh, Süleymān Peyġamber678 �aleyhi’s- (16)selām679 

[B30b] evlādından Mīnā idi kim ba�żılar anı Buḫtu’n-Naṣr680 helāk ėtdi 

dėdiler. Ve Nersī bin (17)Gevẕerẕ’üñ salṭanatı otuz yıl idi.681

661 bin: ibn-i K

662 Ayġūr: Ayġūz B F

663 ḳatller: ḳatl B F

664 Buḫtu’n-Naṣr: (  ) B Buḫt-ı Naṣr F

665 üzre: - K

666 ḳıldı: eyledi B F

667 oldı: idi B F

668 oġlı: - F

669 ve tehettükinden: - B - F

670 ḫazāyin: ḫazā�in B

671 re�āyāyı: ( א B (ر
672 ḳıldı: eyledi B

673 taḫta: taḫtına B

674 varup: (دارب) B
675 Peyġamber: - B - F

676 ba�żısını: ba�żını B F

677 pādişāhlıḳ: - K

678 Peyġamber: - B - F

679 �aleyhi’s-selām: ( ) F

680 Buḫtu’n-Naṣr: Buḫt-ı Naṣr B F

681 idi: eyledi B
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Hürmüz bin Balāş 

Ba�żılar dėrler kim; ol Īrān (18)oġlı idi682 kim, Gevẕerẕ’üñ ḳarındaşıdur.683 

Çün pādişāh oldı, yaḫşı684 rüsūm685 u ḳā�ide686 (19)peydā ḳıldı kim atasınuñ 

ẓulm ü ta�addīsin ḫalḳa unutdurdı. Ve dört ḫātūnı varıdı, [K15a] (1)anlardan 

birisi aña zehr vėrüp helāk eyledi. Ve pādişāhlıġı687 zamānı ṭoḳuz yıl idi.

(2)Fīrūz bin Hürmüz 

Anuñ yėrine taḫta gėçüp �adl ü dād eyledi. Ammā �ayyāş688 (3)kişi idi ve 

av severidi. Bir gün anuñ rūḥı ġazālı daḫı ecel ṣayyādına şikār (4)oldı. Ve 

salṭanatı zamānı yėdi yıl idi. 

Ḫüsrev bin Fīrūz 

Andan ṣoñra pādişāh oldı. [F19b] (5)Ve689 anuñ salṭanatı zamānı otuz yıl 

idi.

Balāş bin Fīrūz 

Anuñ ḳāyim-maḳāmı idi. Ve ol (6)hüner-ver pādişāh idi ve hüner ehlini690 

sever idi. Ve anuñ691 zamānında hüner ehli �azīz ve mu�teber (7)olup, hüner-

ler692 tekmīl bulup, [B31a] �āḳıbet ol daḫı özgeler693 gitdügi yola gitdi. Ve 

anuñ (8)pādişāhlıġı ḳırḳ yıl idi.

Fīrūz bin Erdevān694 

Ol Ḫüsrev’ün ḳarındaşı idi. (9)Ol daḫı695 bir niçe gün taḫta oturup, ol 

daḫı ecel şerbetin içdi. Ve anuñ (10)pādişāhlıġı bėş yıl idi.696

682 oġlı idi: oġlı B

683 ḳarındaşıdur: ḳarındaşdur B

684 yaḫşı: eyü B F

685 rüsūm: resm B 

686 ḳā�ide: ḳā�ideyi B

687 pādişāhlıġı: anuñ salṭanatı B F

688 �ayyāş: �ayyāş ü �işret-dōst B F

689 Ve: - B 

690 hüner ehlini: ehl-i hüneri B F

691 anuñ: (ش B (ار
692 hünerler: hüner B F

693 özgeler: ġayrılar B F

694 Fīrūz bin Erdevān: - K - B 

695 daḫı: (Bu kelime F’de sehven iki kere yazılmıştır.)
696 Ve anuñ pādişāhlıġı bėş yıl idi: - B - F
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Erdevān bin697 Balāş 

Eşkānīlerden eñ ṣoñra pādişāh (11)olan ol idi. Tecemmül698 ü �aẓameti ve 

mülkinüñ vüs�ati ol ṭabaḳada olan pādi(12)şāhlardan artuḳ idi. Ve Mülūk-i 

Ṭavāyif ’den keẟīrini699 ol maḳhūr ḳılup, mülkini (13)alup kendüye tābi� ve 

münḳād ḳıldı.700 Ve āḫirü’l-emr Erdeşīr-i Bābek anı701 aradan götürüp, (14)

mülk Eşkānīlerden Sāsānīlere intiḳāl eyledi. 

Ve Eşkānīlerden bu muḫtaṣarda (15)on bėş kişi yazıldı. Ve Niẓā-
mü’t-Tevārīḫ’de on yėdi kişi yazıldı. Ve Güzīde’(16)de Ḥamdullāh702-Müstevfī 

üç703 fırḳa ḳılup, yigirmi bir pādişāh yazup ve anları Mülūk-i (17)Ṭavāyif704 ṭu-

tupdur. Bu ḫod ġalaṭdur kim anlar Mülūk-i Ṭavāyif olalar; zīrā yine ken-

düsi (18)tenāḳuż getürüpdür kim Mülūk-i Ṭavāyif ’den ba�żını Eşk bin Dārā 

[F20a] öldürdi.705 Ve Eşkānīleri (19)bu Eşk bin Dārā neslinden ṭutupdur706 ve 

salṭanatlarınuñ zamānın707 daḫı [B31b] muḫtelif yazupdur. [K15b](1)Faḳīr 

ol ḳadar imkān-ı iḥtiyāṭ kim708 varıdı, ḳılup özlerin709 ẟebt ḳıldum, ammā 

müddetlerine (2)i�timād olunmaduġı ecilden yazmadum. Ammā her birisi-

nüñ ẕikrinde kim tafṣīl ḳılınupdur,710 (3)ḥesāb eyleyen kişi bilür. Ve Mülūk-i 

Ṭavāyif ’i ba�żılar ṭoḳsan dėmişler ve ba�żılar daḫı (4)artuḳ ve eksük dėmişler. 

Vallāhu a�lem.

Meẟnevī: (5) Sikender olur dem711 cihāndan nihān 

 Ṭavāyif Mülūki’ne vėrdi712 cihān 

 (6)Hem anlar vėrüp taḫt u tācına zīb 

 Cihāndan yėdiler niçe713 gün firīb 

697 bin: ibn-i K 

698 Tecemmül: Anuñ tecemmül B F

699 keṡīrini: çoġını B F

700 ḳıldı: eyledi B F

701 anı: - B

702 Bu kelime yazmalarda “Vācidü’l” şeklindedir. Doğru yazım Ayşehan Deniz Abik, age. 1993, s. 230’dan 

alınmıştır.

703 üç: üc F

704 Ṭavāyif: Ṭavāyif ’den F

705 öldürdi: öldürüpdür B F 

706 Ve Eşkānīleri // ṭutupdur: - B

707 zamānın: zamānı B

708 imkān-ı iḥtiyāṭ kim: ki imkān-ı iḥtiyāṭ B F

709 özlerin: kendülerini B F

710 ḳılınupdur: (ر ) B

711 olur dem: oluban B

712 vėrdi: degdi B

713 niçe: nice B
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 (7)Teġāfüllerin çünki fehm ėtdiler 

 Telāfīsin714 ėtmezden öñ gitdiler 

 (8)Cihān mülkin715 Eşkānī aldı tamām 

 Olup bunlar anlara ḳāyim-maḳām 

 (9)Olup her birinüñ �ayān nevbeti 

 Ḳamu ṣandı cāvīd olur devleti [B32a]  

 (10)Niçe gün dimāġına ṣaldı ġurūr

 Çü vaḳt oldı gitmeklik oldı żarūr

 (11)Cihāndan gidüp kāmını almadı

 Kişiye cihān cāvidān ḳalmadı

 (12)Ger anlar gibi olsa yüz biñ bedīd

 Yine olur anlar gibi nā-bedīd

 (13)Bu gitmek degüldür selāṭīne ḫāṣ

 Gedālar daḫı bulmaz andan ḫalāṣ 

 (14)Cihān kim vefā oldı andan ıraḳ

 Iraḳ olsa716 andan kişi yaḫşıraḳ

***

(15)Dördinci ṭabaḳa Sāsānīlerdür kim anlara “Ekāsire” dėrler. (16)Bun-

laruñ �adedin ma�lūm ėdüp yazmamışlardur.717 Ba�żılar [F20b] otuz 

iki ve ba�żılar otuz sekiz (17)dėmişler. Ve salṭanatlarınuñ zamānını daḫı 

muvāfıḳ yazmamışlar. Ṣāḥīb-i Güzīde bėş yüz yigirm718 (18)yėdi yıl dėr. 

Ve Benākitī bėş yüz otuz bir yıl dėr. Ve Ḳāḍī [B32b] Beyżāvī dört yüz 

otuz719 yıl dėr.

(19)Her taḳdīr ile Erdeşīr-i Bābek Sāsānīlerden evvel pādişāh olandur. 

Ve ol Sāsān [K16a] (1)bin Behmen nebīresidür. Ve anuñ şerḥi budur kim: 

714 Telāfīsin: (  ) B

715 mülkin: mülkini B

716 olsa: olmaḳ B F

717 yazmamışlardur: yazmışlardur K 

718 yigirm: yigirmi B F

719 dört yüz otuz: dört yüz otuz bir B F
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Çün Behmen, Hümāy’ı kim ḫātūnı idi, (2)velī�ahd720 ḳılup, Sāsān kim oġlı 

idi, kūşe721 ṭutmış idi, nite kim yuḳarıda (3)ẕikr olındı.722 Ve ol ṭabaḳadan 

devlet Eşkānīlere intiḳāl ėtdügi vaḳt (4)Sāsānīlerden bir kişi ḳalmış idi 

kim anuñ daḫı adı Sāsān idi, ḫalḳ içinde (5)kendüyi gizleyüp723 maḫfī vü 

pūşīde yürürdi; tā ḥavādiẟ-i rūzigār724 iḳtiżāsından. (6)Bābek ḳatında kim725 

Erdevān’uñ Fārs vilāyetinde kendü tevābi�inden bir kimesnesi726 varıdı 

kim, (7)Sāsān kendüyi ol kimesneye tābi� ḳılup ol nevāḥīde çoḳ minḥat 

ü şevket727 (8)peydā ėtmiş idi.728 Her zamān Bābek bu Sāsān’uñ evża� u 

eṭvārını mülāḥaẓa ḳılurıdı. (9)Andan āẟār-ı riyāset ve ḫıred-mendlik ẓāhir 

olur idi.729 

Bir730 gėce Bābek düşinde [B33a] görür kim, (10)güneş Sāsān’uñ alnın-

dan731 ṭoġar. [F21a] Anuñ aṣlını732 tefaḥḥuṣ ḳılup,733 ma�lūm ḳıldı kim734 

kimüñ (11)neslidür735 ve kimüñ aṣlıdur. Bābek, Sāsān’a �izzet ü ikrām ėdüp, 

aña ḳızın vėrüp, (12)Erdeşīr-i Bābek anuñ ḳızından ṭoġdı. Çün Sāsān aradan 

çıḳmışdı, aña Bābek (13)ismiyle736 ad vėrdiler. 

Erdeşīr737 ḥadd-i bulūġa yetişüp,738 cümle-i kemālātı kesb ėdüp, ye-

gāne-i (14)āfāḳ olup, �ālemde ṣīt ü ṣadāsı şöhret ṭutdı. Erdevān işidüp,
(15)anı739 Bābek’den isteyüp, kendü oġullarıyla740 terbiyet ḳılur idi. Bir gün 

Erdeşīr, (16)Erdevān’uñ oġullarıyla741 ava gitmiş idi. Erdevān ṣūret (17)teb-

720 velī�ahd: velī�ahdı B F

721 kūşe: kūşeyi B

722 olındı: olunmışıdı B F

723 kendüyi gizleyüp: gizlenüp B F

724 ḥavādiṡ-i rūzigār: rūzigār-ı ḥavādiṡ K

725 kim: - F

726 kimesnesi: kimsesi B F

727 minḥat ü şevket: ni�met ü minḥat ve devlet ü şevket B ni�met ve devlet ve şevket F

728 ėtmiş idi: ḳılmışıdı B F

729 olur idi: olur B

730 Bir: Her B

731 alnından: altından K

732 Anuñ aṣlını: Bābek anuñ aṣlın B F

733 ḳılup: kıldı kim B 

734 ma�lūm ḳıldı kim: kimüñ nesebdür ve B ma�lūm ėdindi kim kimüñ nesidür ve F 

735 neslidür: nesli B F

736 ismiyle: ( B (آ
737 Erdeşīr: Çün Erdeşīr B F

738 yetişüp: yetişdi B F

739 işidüp anı: anı işidüp B anı işidüp anı F

740 oġullarıyla: oġlanları ile B

741 oġullarıyla: oġlanlarıyla B (K’da buraya sehven tekrar “terbiyet ḳılur idi” yazılıp bilahare üstü çizilmiştir.)
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dīl ėdüp, bunlaruñ ardınca varup742 bunlaruñ ṭutuşın, ḳapuşın görmek 

isteyicek743 (18)bir kūşede ṭurup temāşā eyledi.744 Gördi ki Erdeşīr kendü 

oġullarından745 artuḳdur, (19)reşkinden ġażab ėdüp dėdi kim: “Ol746 biregü747 

ola, aña salṭanat āyīninüñ748 iktisābı [K16b, B33b] (1)ne münāsibdür!”749 

diyüp Erdeşīr’e kendünüñ emīr-i āḫūrlıġın750 buyurdı.751 Erdeşīr daḫı
(2)żarūretden752 ol ḫiẕmete753 meşġūl oldı. 

İttifāḳ754 bir gün755 ṭavīle başında (3)oturur iken Erdevān’uñ ḥaremin-

den bir niçe cāriye [F21b] gėçüp giderken birisi Erdeşīr’i (4)görüp aña756 

�āşıḳ oldı. El-ḳıṣṣa; arada muḥabbet ü meveddet757 ẓāhir olup, mülāḳāt (5)ve 

ḫuṣūṣiyyet758 vāḳi� olup, Erdevān’uñ maḫfī aḥvālinden ve gizlü rāzından759 
(6)ol cāriye Erdeşīr’e ḫaber vėrür idi.760 Bu maḥalde Bābek’üñ761 vefātı ḫa-

beri gelüp, (7)Erdeşīr atasınuñ manṣıbın ṭaleb ėdüp,762 Erdevān vėrmeyüp 

ol763 ḥükūmete (8)kendü oġlın764 gönderdi. Çün Erdeşīr atası manṣıbın-

dan nevmīd olup (9)vehmi ġālib oldı, bu maḥalde ol kenīzek daḫı Erdeşīr’e 

ḫaber vėrdi kim: “Erdevān (10)bir ḳorḳulu765 düş görüp, mu�abbirlere ta�-

bīr ėtdürüp, şöyle dėdiler kim: ‘Mülk senden (11)intiḳāl ėdüp bir āḫerüñ 

taṣarrufına girse gerek.’ Erdevān bu766 sözden [B34a] vehm-nāk (12)olup bu 

742 varup: varup nihānī B F 

743 isteyicek: isteyüp B F

744 eyledi: eyleridi B F

745 oġullarından: oġlanlarından B

746 Ol: - B

747 biregü: bir ecnebīnüñ oġlı B F

748 salṭanat āyīninüñ: āyīn-i salṭanat B F

749 münāsibdür: münāsebetdür B 

750 emīr-i āḫūrlıġın: emīr-i āḫūrlıġı ḫidmetini B emīr-i āḫūrlıġı ḫiẕmetini F

751 buyurdı: ta�yīn eyledi B F

752 żarūretden: zarūretinden B 

753 ḫiẕmete: ḫidmetine B ḫidmete F

754 İttifāḳ: İttifāḳā B

755 bir gün: bir gün Erdeşīr B F

756 aña: - B - F

757 muḥabbet ü meveddet: meveddet ü muḥabbet B F

758 ḫuṣūṣiyyet: ḫuṣūṣiyyetler B F

759 rāzından: rāzından ne vāḳi� olsa B F

760 vėrür idi: vėrür ėtdi B

761 Bābek’üñ: Erdeşīr’üñ babası Bābek’üñ B F

762 ėdüp: ėtdi B F 

763 ol: - B

764 oġlın: oġlunı F

765 ḳorḳulu: ḳorḳulı B F 

766 bu: bu nev�e F
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işüñ tefaḥḥuṣında767 ve bu ḳażiyyenüñ tedārikindedür.” dėdi. Bu sözden 

Erdeşīr’üñ (13)daġdaġası daḫı ziyāde oldı.768 

Āḫirü’l-emr cāriye ile ittifāḳ ėdüp, ṭavīleden (14)i�timād ėtdükleri769 at-

ları alup, binüp ḳaçdılar. Çün Iṣṭaḫr şehrine yėtdiler; (15)Erdeşīr’üñ atası 

etbā�ından ba�żı gelüp cem� olup, ḫalḳa770 şāyi� olup, ėl (16)ittifāḳ ėdüp, Er-

devān’uñ [F22a] oġlı üstine yürüyüp, anı aradan götürüp,771 Erdevān (17)

bu ḫaberi işidüp, bunuñ def�ine kendü çeri çeküp, Erdeşīr ile uruşup (18)

ḳatle yėtdi.772 Ve ḳalan Mülūk-i Ṭavāyif ’i daḫı maḳhūr ḳılup, memālik 

fetḥine yürüyüp773 (19)ve Erdevān’uñ ḳızını nikāḥına ḳoydı. Ve Erdevān’uñ 

dört oġlı774 var idi; [K17a] (1)ikisi telef olup, ikisi daḫı ḳaçup Hindūstān’a 

vardılar. Ve anda bir zamān (2)gėçinüp, āḫir775 ḳız ḳarındaşları ile ḫaberle-

şüp aña zehr göndürdiler776 kim Erdeşīr’e777 vėrüp778 (3)anı779 helāk eyleye; 

şāyed bu ṭarīḳıla mülk anlara ḳala.

Erdeşīr [B34b] bir gün avdan gelüp, (4)şerbet dileyüp, ol ḳız daḫı şerbeti 

zehr-ālūd ḳılup ḥāżır ḳılmış idi. Fi’l-ḥāl (5)ḫiẕmetkārlardan780 birisi şerbeti781 

ṣunıvėrince782 Erdeşīr devlet-i reh-nümūnıyla şerbeti783 alurken (6)te�emmül 

ẓāhir ḳılup, şerbet vėrenüñ eli ditreyüp, beñzi müteġayyir olup, şerbetüñ784 
(7)yarısı döküldi. Erdeşīr be-ġāyet ḫıred-mend idi;785 ol şerbetüñ ḳalanını ek-

mek (8)ṭoġrayup şerbet ṣunana yėdüricek ol dem helāk oldı. Erdeşīr tefaḥḥuṣ 

ėdüp, (9)keyfiyyet-i ḥāli ma�lūm ḳılup, ḳızı vezīrine vėrdi ki helāk eyleye. Vezīr 

767 tefaḥḥuṣında: tefaḥḥuṣını ėdüp B F

768 oldı: olup B F

769 ėtdükleri: ėtdügi B F

770 ḫalḳa: ḫalḳ içinde B F

771 götürüp: götürdiler B F

772 yetdi: yetişdi B F

773 yürüyüp: yüridi B yürüdi F

774 oġlı: - F

775 āḫir: āḫirü’l-emr F 

776 göndürdiler: gönderdiler B F

777 Erdeşīr’e: Erdeşīr’üñ B

778 vėrüp anı: zehr vėrüp B

779 anı: - B

780 ḫiẕmetkārlardan: ḫidmetkārlardan B F 

781 şerbeti: - B - F 

782 ṣunıvėrince: ṣunıvėricek B ṣunıvėrincek F

783 şerbeti: - B - F

784 şerbetüñ: - B - F

785 ḫıred-mend idi: ḫıred-mend ve �āḳil kişiydi F
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�āḳıbet-(10)endīş [F22b] kişi idi. Ḳızı öldürmek isteyicek, ḳız “Pādişāh’dan786 

ḥāmileyin.” diyüp, (11)vezīr anı ṣaḳlayup, kendü āletin787 kesüp, bir niçe gün 

�ilācdan ṣoñra ol kesilen (12)�użvını bir ḥoḳḳaya ḳoyup, aġzını mührleyüp, 

Erdeşīr ḥużūrında ḫazīne-(13)dāra teslīm eyledi kim: “Bu emāneti istedügüm 

vaḳt vėresin.” Az zamāndan ṣoñra (14)ḳız bir oġlan ṭoġurup, vezīr anuñ adını 

Şābūr ḳoyup, ihtimām ile terbiyet (15)ḳılur idi; [B35a] tā on yaşına girüp 

ḥüsn ü cemālde ve rüşd ü kemālde nādire-i zamān788 (16)olmışıdı. 

Bir gün vezīr Erdeşīr’üñ ḳatına girüp, anı melūl görüp sebebin
(17)ṣordı. Çün Erdeşīr’üñ oġlı yoġıdı,789 dėdi kim: “Nice melūl olmayayın 

kim (18)�ālem mülkini aldum ve �ömr āḫire yėtdi.790 Şimdi żarūrī mülki 

yad kişilere ḳoyup (19)gitmek gerek.” Vezīr eyitdi:791 “Pādişāh792 ġam yė-

mesün kim, pādişāhuñ bir oġlı vardur793 kim [K17b] (1)ma�lūm degüldür 

kim bir pādişāha anuñ gibi oġul müyesser olmış ola.” Erdeşīr’e bu söz-

den (2)ḥayret gelüp, keyfiyyet-i ḥāli ṣorup,794 vezīr ol emānet795 ḥoḳḳayı 

dileyüp, ol rāzı (3)āşikāre ḳılup796 dėdi ki: “Bu günüñ797 fikrin ḳılup, ol 

ḥāmileyi öldürmeyüp, töhmet def�içün798 (4)kendüme bu ḥāleti799 revā 

gördüm. Ve pādişāh-zāde ṭoġup, on yaşına girüp ve adı (5)Şābūr ḳondı.” 

[F23a] Erdeşīr şād-mān olup buyurdı kim; anı yaşdaşı oġlanlarla (6)ṭo-

nadup Erdeşīr’üñ ḳarşusından bir bir gėçürdiler. Ve oġlı800 [B35b] yėti-

cek801 Erdeşīr’üñ802 atalıḳ (7)mühri ḥarekete gelüp, anı dizine alup öpüp, 

Tañrı’ya şükrler ḳılup ve anuñ803 anasını (8)yine ḥaremine gönderüp, vezī-

786 pādişāhdan: - B - F

787 āletin: āletini B F

788 nādire-i zamān: nādire-i devrān B F

789 yoġıdı: yoḳdı B

790 yėtdi: yėtdi ki B yetişdi F

791 eyitdi: eyitdi kim B F

792 Pādişāh: Pādişāhum B

793 vardur: var F

794 ṣorup: ṣorıcaḳ B ṣorıcek F

795 emānet: emānet ḳoduġı F

796 āşikāre ḳılup: āşikārā ḳıldı B

797 Bu günüñ: Bunuñ B

798 def�içün: def�i içün B F

799 ḥāleti: ḥāli B

800 oġlı: Erdeşīr oġlı B

801 yeticek: gelicek B F

802 Erdeşīr’üñ: - B

803 ve anuñ: - B - F



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 197

re bī-ḥadd �ināyetler ḳılup ve anuñ adını yine Şābūr olmaḳ (9)üzerine804 

muḳarrer ḳılup805 Erdeşīr anı velī�ahd806 ḳıldı. 

Ve anuñ āẟārından Fārs’da (10)Arūsī Kūresi’dür kim anuñ şerḥi uzundur. 

Ve yine Erdeşīr, ki aña Kevāşīr (11)dėrler, Kirmān ve Ahvāz ve Ḫūzistān807 

ve Mūṣul cezīrelerinden808 ḫıṭṭa-i Baḥreyn’e varınca (12)taḥt-ı taṣarrufına 

getürüpdür. Ve pādişāhlıġı müddeti otuz yıl idi. Ve on dört yıl (13)ḥükmi 

�ālem ehline nāfiẕ olup, �āḳıbet ecel yėtüp özge809 cihān-dārlara ḳılduġını 

aña daḫı  (14)ḳıldı.810

Meẟnevī: Cihān mülkini aldı çün Erdeşīr 
 (15)Tüvānā vü dānā şeh idi dilīr 

 Ölürde ne nef� ėtdi dānālıġı 
 (16)Ne def� ėdebildi tüvānālıġı 

[B36a] Şābūr bin Erdeşīr 

Çün atası yėrine (17)oturdı, atası resm ü ḳānūnına taġyīr vėrmedi ve atası 

ta�yīn ėtdügi (18)kişileri vilāyetlerden811 ve menāṣıbdan812 �azl ėtmedi.813 Ve 

�āḳil ü �ādil pādişāhdı.814 (19)Aña �arż ḳıldılar kim Ḳosṭanṭiniyye’de Rūm 

Ḳayṣeri kendü ḥaddinden tecāvüz [F23b] ḳılupdur; [K18a] (1)Şābūr daḫı 

Nuṣaybīn şehrini muḥāṣara ḳılup, Ḳayṣer’üñ ḫızānesini taṣarruf (2)eyle-

di.815 Ḳayṣer daḫı öz ḥaddin bilüp, araya şefī�ler vāsıṭa ḳılup,816 ḫarāc ḳabūl
(3)ėdüp, Şābūr817 fetḥ u nuṣretle818 dönüp gitdi. 

804 olmaḳ üzerine: ismiyle B F

805 ḳılup: ḳıldı B F

806 velī�ahd: velī�ahdı F

807 Ḫūzistān: (אن ر ) K (אن ز ) F

808 cezīrelerinden: - B - F

809 özge: rūzigār B

810 ḳıldı: ḳıldı. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B

811 vilāyetlerden: vilāyetden B F 

812 menāṣıbdan: manṣıbdan B F 

813 ėtmedi: eylemedi B F

814 pādişāhdı: pādişāhdı. Ve B F

815 eyledi: - B

816 vāsıṭa ḳılup: vāsıṭalar bıraḳup B; bıraḳup: bıraġup F

817 Şābūr: Şābūr daḫı B F

818 nuṣretle: nuṣretle sālimen ve ġānimen B nuṣretle sālimen ġānimen F
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Ve anuñ āẟārından Ḫorāsān’da (4)Nīşābūr’dur kim anı Ṭahmūraẟ bün-

yād ėdüp, tamām ėtmezden evvel kendü tamām olup, (5)ḫarāblıġa müte-

veccih olmışdı; Şābūr anı başdan şaṭranc ṭarḥı üzre ābādān (6)ḳıldı. Ve dėr-

ler kim; Ekāsire aña819 bu i�tirāżı ḳıldılar kim ḳaçan bir şehr binā ḳılsalar 

cānver (7)şeklinde ṭarḥ ḳılurlar idi, nite kim Sūs’ı yılan şeklinde ve Şuşter’i 

at şeklinde. (8)Ve yine ol [B36b] binā ėtdügi yėrlerden biri820 Cünd-Şābūr821 

ve Ḫūzistān’da822 Uşād-Şābūr. Ve Ḳaz(9)vīn’de ve Sīstān’da yine binālar ḳı-

lupdur. Ve Mānī-i823 muṣavvir-i zındīḳ anuñ zamānında (10)geldi. Ve anuñ 

pādişāhlıġı otuz yıl idi.824

Meẟnevī:  Çü Şābūr oldı cihān ḫüsrevi 
 (11)
Adāletde oldı ata peyrevi 

  Velī āḫirü’l-emr çarḫ-ı dijem

 (12)Atası gibi anı ėtdi825 �adem

Hürmüz bin Şābūr 

Aña Hürmüz-i Ḳaṭī� dėrleridi. (13)Bu sebebden kim; atası Şābūr anı826 

Ḫorāsān vilāyetinüñ ḥükūmetine göndermiş idi827 (14)ve Şābūr cāh-dōst 

[F24a] ve bed-gümān kişi idi. Hürmüz Ḫorāsān’ı düzüp ve �aẓīm �asker 
(15)cem� ėtmişdi.828 Ḥāsidler829 anı Şābūr’a yaramaz añladup, Şābūr anuñ 

fikrinde istiḳlāl (16)mülāḥaẓa ḳılup, “Gelsün!” diyü830 emr eyledi. Hürmüz 

daḫı bu ḳażiyyeyi fehm ėdüp, (17)bir elini kesüp Şābūr’a göndürdi.831 Ve 

ol zamānda [B37a] ḳānūn idi kim nāḳıs kişiyi (18)pādişāh ḳılmazlar idi. 

Şābūr Hürmüz’üñ bī-günāhlıġın832 bilüp, ol ḥāsidleri833 (19)maḳhūr ḳılup, 

819 Ekāsire aña: aña Ekāsire B F

820 biri: birisi B F

821 Cünd-Şābūr: (ر א  ) B F

822 Ḫūzistān’da: (ه א ر ) K (ه א ز ) F

823 Mānī-i: Mānī B F

824 idi: oldı B F

825 anı ėtdi: ėtdi anı B F

826 anı: aña B F 

827 ḥükūmetine göndermiş idi: ḥükūmetin vėrmişidi B F

828 cem� ėtmişdi: çeküp B

829 Ḥāsidler: Ve ḥāsidler B F

830 diyü: diyüp B

831 göndürdi: gönderdi B F

832 bī-günāhlıġın: bī-günāhlıġı B bī-günāhlıġını F 

833 ḥāsidleri: ḥāsidlerini B
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göñli anuñçün ġāyetde834 melūl835 oldı. Ve anı kendü zamānında [K18b] 
(1)velī�ahd836 ḳıldı. 

Ve ol Mānī-i837 muṣavvir-i zındīḳı ve etbā�ını ḥüccetle tekfīr ėdüp
(2)cezāsına yėtürdi. Ve anuñ āẟārından Ḫūzistān’da838 Rām-Hürmüz ve Baġ-

dād nāḥiyesinde (3)Dest-gīr’dür. Ve anuñ salṭanatı zamānında iḫtilāf vardur. 

Ba�żılar iki yıl ve ba�żılar (4)üç839 yıl dėrler840 ve ba�żılar otuz yıl dėmişler.841 

Meẟnevī: Çü Hürmüz ėdüp taḫtı mesned-nişīn
 (5)
Adālet ėdüp düzdi �ālem işin 

 Anuñ kesmişidi firāset elin 
 (6)Felek kesmedi hem842 siyāset elin

Behrām bin Hürmüz843 

Atası Hürmüz vaṣiyyeti (7)ile pādişāh oldı. Ve Mānī-i844 Naḳḳāş’uñ mil-

leti kim zendeḳa idi, anuñ zamānında (8)şāyi� [B37b] olup ve çoḳ ḫalāyıḳ 

aña firīfte olup dīnine [F24b] girdiler ve etbā�ı çoġalup845 (9)ḳuvvet ṭutdı. 

Ve Behrām Ḫudā-perest ve ḫıred-mend pādişāh idi; diledi kim Mānī-i846 
(10)Naḳḳāş’uñ milletini def� eyleye. Evvel anı ümīd-vārlıḳ ile muṣāḥib ėdi-

nüp847 (11)etbā�ını kendüden vehmsüz ḳıldı; tā cümlesi ẓāhir oldı.848 Andan849 

�ulemāyı (12)cem� ėdüp anuñıla baḥẟ ėtdürdi. Ve �ulemā anı tekfīr ėdüp, 

küfrini aña (13)ẟābit ḳılup, ḥüccetle Mānī’nüñ derisin yüzüp, içine ṣaman 

ṭoldurup,850 memleketi851 (14)gezdürüp ve etbā�ını ḳırdı. 

834 ġāyetde: be-ġāyet B F

835 melūl: melūl ü perīşān B F

836 velī�ahd: velī�ahdı F 

837 Mānī-i: Mānī B F

838 Ḫūzistān’da: (ه א ز ) K F

839 üç: üc F

840 dėrler: - B - F

841 dėmişler: dėmişler, iḫtilāf çoḳ vardur B

842 kesmedi hem: kesmemiş idi B F

843 Hürmüz: - B - F

844 Mānī-i: Mānī B F

845 çoġalup: çoḳluḳ B

846 Mānī-i: Mānī B F

847 ėdinüp: ėdüp B

848 oldı: oldılar B F

849 Andan: Andan ṣoñra B F

850 ṭoldurup: doldurup B

851 memleketi: memleketini B
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Ve ba�żılar diyüpdururlar;852 Mānī ḫalḳı bu sözi ile853 (15)firīfte ḳılur 

idi:854 “İnsānuñ rūḥı beden zindānında maḥbūsdur ve anuñ yėri (16)özge855 

�ālemdür. Pes rūḥa taṣfiye ḥāṣıl ḳılup tīz bu zindāndan856 ḫalāṣ ėtmek
(17)gerekdür kim ṭopraḳ küdūretinden857 kendü maḳāmına yetişe.”858 Çün 

Behrām anı getürdüp859 (18)dėdi kim: “Söyleyecek sözlerüñi söyle ki bun-

lar daḫı işitsün.”860 [B38a] Mānī çün bu sözleri (19)söyledi, Behrām daḫı 

dėdi kim: “Çün senüñ rūḥuñ bedenüñ zindānında �aẕābdadur, [K19a]
(1)yine biz861 senüñ kendü sözüñle �amel ėdüp rūḥuñı �aẕābdan ḳurtara-

lum.” diyüp ḳatline (2)emr eyledi. Ve Behrām’uñ pādişāhlıġı müddeti862 üç863 

yıl ve üç864 ay idi.865 

Meẟnevī: (3)Çü Behrām devr-i866 zamānı idi

 Zamānında meşhūr Mānī idi 

[F25a] (4)Yoḳ867 ėtdi anı daḫı çarḫ-ı felek

 Bunuñ naḳşını daḫı ol ḳıldı ḥakk

(5)Behrām bin Behrām 

Aña Ṣalif dėrler idi kim taṣallüf ü tekebbüri bī-ḥadd868 ve tekellüf
(6)ü tecebbüri bī-�add869 idi; az sehve çoḳ �itāb ve cüz�ī günāha nā-maḳ-

dūr870 siyāset (7)ü �aẕāb ḳılurıdı.871 Ḫalāyıḳ anuñ bed-ḫūyluġından872 �āciz 

852 diyüpdururlar: diyüpdurur ki B F

853 sözi ile: sözle B F

854 ḳılur idi: ḳılurdı kim B F

855 özge: özgeyi B

856 zindāndan: zindāndan anı B F

857 küdūretinden: küdūretinden çıḳup B F 

858 yetişe: yetişse B 

859 getürdüp: getürüp B

860 işitsün: işitsünler B

861 yine biz: biz yine B F

862 müddeti: - B - F 

863 üç: üc F

864 üç: üc F

865 idi: idi. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B

866 devr-i: devri B F

867 Yoḳ: Yoġ F

868 bī-ḥadd: bī-ḥadd ü bī-nihāyet B

869 bī-�add: bī-�add ve bī-sirāyet B 

870 nā-maḳdūr: bī-maḳdūr B F

871 ḳılurıdı: ėderdi B F 

872 bedḫūyluġından: bedḫūluġından B 
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ḳalup,873 mūbedlere ve ḥakīmlere874 (8)istiġāẟe gösterüp isti�ānet eylediler.875 

Anlar daḫı te�emmül ėdüp [B38b] bunuñ üzerine (9)ḳarār ḳıldılar kim, 

yarın ṣabāḥdan hīç bir kişi anuñ yanına varmaya. Yarındası (10)cemī�-i876 

ḫalḳ ittifāḳ ėdüp bu işi eylediler. Her kişi877 kim istedi, bulımadı.878 Ėl
(11)andan �āciz olduġı gibi ol daḫı ėlden �āciz oldı. Mūbedler gelüp naṣīḥat
(12)ḳıldılar879 kim: “Pādişāh ḫalḳla pādişāhdur, ėl880 olmasa salṭanat müm-

kin olmaz. Ḫalḳı (13)mizācuñ tündlüginden kendüñden ürkütdüñ, lā-ce-

rem senden dūr oldılar.”881 (14)Behrām daḫı �ahd ü peymān ėdüp; “Mü-

tenebbih oldum. Gelsünler, her birisini rāżī (15)ḳılayın.” diyüp, yine mū-

bedleri göndürüp,882 ḫalḳı anuñ ḫiẕmetine883 getürüp, ol884 (16)tünd-ḫūylıġı 

terk ėdüp ḫalḳla �afv ve muvāsā ve �adālet-pīşe ḳıldı. Ve anuñ (17)salṭanatı 

zamānı885 yigirm886 yıl idi.

Meẟnevī: Niçe887 oldı Behrām-ı Behrām tīz888 

[F25b] (18)İşi çarḫ Behrām’ı gibi sitīz 

 Yėtüp vaḳt düşdi ecel dāmına 
 (19)Varup taḫt-ı eflāk Behrām’ına 

[B39a] Behrām bin Behrām bin Behrām 

Atası ve dedesi [K19b] (1)adını889 aña ḳodılar. Ve lākin890 aña Şehenşāh 

dėdiler ve ol bu laḳabla şöhret (2)ṭutdı. Ve evvel kişi kim bu laḳabla şöh-

ret ṭutdı, ol idi. Şānı ercümend (3)ve aḫlāḳı dil-pesend idi. Aḫlāḳı merġūb 

873 ḳalup: ḳılup B 

874 ḥakīmlere: ḥakīme K

875 eylediler: ėtdiler B F

876 cemī�-i: cemī�ī K

877 kişi: kişiyi F

878 bulımadı: bulmadı B

879 ḳıldılar: eylediler B F

880 ėl: eyle K

881 oldılar: eylediler B

882 göndürüp: gönderüp B F

883 ḫiẕmetine: ḫidmetine B F 

884 ol: ol daḫı ol B F

885 zamānı: zamān B

886 yigirm: yigirmi F

887 Niçe: Nice F

888 tīz: sitīz K

889 adını: - B adın F

890 Ve lākin: Ve līkin B F
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ve eṭvārı nāsa891 maṭlūb idi. (4)Ẓulm bināsın bozdı ve �adl esāsın892 düzdi. 

Ammā devrānı �ömri893 gibi bī-vefā (5)ve �ömri devrānı gibi bī-beḳā894 olup, 

dört ay salṭanat sürüp bu bī-vefā (6)dünyāya vedā� eyledi.895 

Meẟnevī: Şehenşāh çün sürdi �ālemde raḫş 
 (7)Cihāna olup gün gibi nūr-baḫş 

 Niçe896 gün gibi buldı evc-i kemāl
 (8)Felekden hem ol buldı āḫir zevāl

Nersī bin Behrām897 

Atası yėrine salṭanat (9)taḫtına oturup, ol daḫı atası gibi kām-kār u 

�ālī-miḳdār ve ḫıred-mend (10)ü hüşyār pādişāhdı. Çoḳ mülk ü memleket 

aldı ve āḫir [B39b] rıḥlet kūsın çaldı. Ve mülkinüñ (11)zamānı ṭoḳuz yıl idi.

Meẟnevī: Çü Nersī olup mülk ile kām-cūy 
 (12)Olup ata taḫtında ārām-cūy 

 Ne ḳodı bu devrān anuñ kāmını
 (13)Ne ecdādı taḫtında ārāmını

Hürmüz bin Nersī 

Ol be-ġāyet mütekebbir ü mütecebbir (14)kişi idi. Salṭanatdan898 evvel 

ėl anuñ bu ṣıfātını899 [F26a] bilüp andan hirāsān (15)ėtdiler.900 Çün ata-

sı yėrine pādişāh oldı, ḫalāyıḳ mütevehhim oldılar. Ve ol (16)bā-vücūd bu 

nev�901 ma�āş üzre kendü eṭvārına be-ġāyet mu�teḳid idi. Bir gün ġāyet-i
(17)ḫod-pesendliginden902 bir ḥakīme ṣordı kim: “Benüm ef�āl ve ṣıfātum-

dan ne eksük gördüñ?” (18)Ġarażı bu idi kim ol taḥsīnler ḳıla kim; “Aṣlā 

891 nāsa: - B

892 �adl esāsın: �adl ü dād ḳā�idesin B F 

893 �ömri: �ömr B 

894 bī-vefā ve �ömri devrānı gibi: - F

895 eyledi: eyledi. Raḥmetullāhi �aleyhi. B ėdüp gitdi F

896 Niçe: Nice K

897 Nersī bin Behrām: Hürmüz bin Nersī B

898 Salṭanatdan: Salṭanatından B

899 ṣıfātını: ṣıfātı B

900 ėtdiler: eylediler B idiler F

901 nev�: nev�e B F

902 ḫod-pesendliginden: ḫod-pesendlikden K
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senüñ ḳuṣūruñ yoḳdur, cemī�-i903 (19)evżā�uñ maṭbū� u maḳbūl ve cümle-i 

eṭvāruñ pesendīde vü ma�ḳūldür.” diyeydi.904 [K20a] (1)Ḥakīm daḫı aña 

böyle905 cevāp vėrüp dėdi kim: “Hemān [B40a] senüñ bir eksügüñ var.906 

N’olayıdı (2)sen ḫalḳa ḥākim olduġuñ gibi kendü nefsüñe daḫı ḥākim olay-

duñ.” Çün anuñ (3)ẕātında cevheri varıdı; bu söz ile ġaflet uyḫusından907 

uyanup, kendü aḫlāḳını (4)ıṣlāḥ ėdüp marżī aḫlāḳ-pīşe ḳıldı. Kendü vefāt 

ėtdükde908 oġlı yoġdı,909 (5)ammā ḥaremi ḥāmile idi. Tācını anuñ başı910 üs-

tine aṣaḳoyup911 aña pādişāhlıḳ (6)ėtdürdiler; tā oġlı Şābūr ṭoġınca. Ve Hür-

müz’üñ salṭanatı zamānını912 ba�żılar yėdi yıl (7)ve ba�żılar ṭoḳuz yıl dėdiler.

Meẟnevī: Düşüp Hürmüz’e çün bu dehr-i denī
 (8)Niçe vaḳt hem ḳıldı913 maġrūr anı

 Ve līkin ecel ėdicek914 türk-tāz
 (9)Ne ḳaldı ġurūr ol zamān ne niyāz915

[F26b] Şābūr-ı Ẕü’l-Ektāf 

Ḫıred-mend pādişāh (10)idi ve līkin be-ġāyet ḳāhir idi. Ba�żılar anı dėrler 

kim; atası öldügi vaḳt (11)anası ḳarnında ḳaldı ve916 ṭoġınca tācını917 anası-

nuñ [B40b] başı üstinde918 aṣarlarıdı.919 (12)Ve evvel kişi kim ṭufūliyyet ey-

yāmında ḫāṭırına eyü rāy geldi, ol idi. Ve anuñ (13)şerḥi budur kim: Altı ya-

şında iken Şehrūz920 adlu vezīri yanında idi kim (14)aḫşam vaḳtinde naḳḳā-

903 cemī�-i: cemī�ī K

904 diyeydi: dėdi B

905 böyle: bu vechile F

906 var: vardur B

907 uyḫusından: uyḳusından B F

908 ėtdükde: ėtdükden ṣoñra B F

909 yoġdı: yoḳıdı B

910 başı: başına B

911 aṣaḳoyup: aṣup B F

912 zamānını: zamānı B

913 hem ḳıldı: ḳıldı hem K

914 ėdicek: iricek B

915 ġurūr ol zamān ne niyāz: zamān-ı ġurūr u ne nāz B F

916 ve: - B 

917 tācını: tācı B F

918 üstinde: üzerine B F

919 aṣarlarıdı: aṣaḳorlarıdı B F

920 Şehrūz: (رى ) K
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re çalındı. Şābūr vezīrden ṣordı921 kim: “Bu vaḳt bu922 naḳḳāre923 āvāzı
(15)nedür?” Vezīr daḫı cevāb vėrüp dėdi kim: “Ḫalḳ köpri ile deryādan924 

öte cānibe925 (16)gėçerler. Çün köpri birdür; anları döndürmegiçün her aḫ-

şam naḳḳāreler926 çalarlar927 kim (17)geçrek ḳalup, ḳarañulıḳda köpri üstin-

de müzāḥame928 ėdüp kimseye ziyān (18)olmaya.” Şābūr emr ėtdi kim bir 

köpri daḫı yapalar; tā ḫalḳ vüs�atle gėçeler. 

Ve anuñ (19)ṭufūliyyeti zamānında memleketde929 �Arab istīlāsından 

çoḳ şūriş ü ġavġā ẓāhir olup, [K20b] (1)Ṭaysefūn930 kim Sāsān taḫt-gāhı 

idi, Ṭāyir931 ki �Ammān pādişāhı932 idi, Ṭaysefūn933 üstine (2)çeri çeküp, 

Hürmüz’üñ ḳız ḳarındaşı kim Şābūr’uñ ḫālası idi, esīr ḳılup nikāḥına
(3)ḳoydı ve memleketi yıḳup bozup934 yine kendü [B41a] ėline gitdi. Ve 

Ṭāyir’üñ935 andan [F27a] bir ḳızı (4)oldı kim nezāket ve cemālde be-ġā-

yet936 bī-naẓīr idi; adını937 Melike ḳomışlarıdı. Şābūr (5)büyüyüp yigit 

olduḳdan ṣoñra çeri çeküp Ṭāyir938 üstine varup, Ṭāyir ḳal�aya (6)girüp 

berkidüp, Şābūr daḫı muḥāṣara ḳılup, Melike içerüden müttefiḳ olup, 
(7)ḳal�ayı939 Şābūr’a940 alıvėrüp941 ve Şābūr Ṭāyir’i942 öldürüp Melike’yi 

nikāḥına ḳoydı. 

921 ṣordı: ṣorup dėdi F

922 bu: - B 

923 naḳḳāre: naḳḳāreyi B 

924 deryādan: (אدن B (ور

925 cānibe: cānibine B

926 naḳḳāreler: naḳḳāreyi B naḳḳāre F

927 çalarlar: çaldılar B

928 müzāḥame: ( ا ) B

929 memleketde: memleketden F

930 Ṭaysefūn: (ن ) K (ن ) B F

931 Ṭāyir: Ṭā�ir B

932 pādişāhı: pādişāh B

933 Ṭaysefūn: (ن ) K B F

934 yıḳup bozup: bozup yıḳup B F

935 Ṭāyir’üñ: Ṭā�ir’üñ B

936 be-ġāyet: - F

937 adını: ve adını B F

938 Ṭāyir: Ṭā�ir B

939 ḳal�ayı: - F 

940 ḳal�ayı Şābūr’a: Şābūr’a ḳal�ayı B 

941 alıvėrüp: anı vėrüp B

942 Ṭāyir’i: Ṭā�ir’i B
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(8)Dėrler ki; bir gėce Melike, Şābūr’uñ döşeginde uyımayup943 nāle ey-

leridi. �Āḳıbet (9)gördiler,944 bir mūrçe beriki döşegi altında ḳalup anuñi-

çün bī-ḥużūr olup (10)nāle eylerimiş. Şābūr, Melike’den ṣordı kim: “Atañ 

seni nice terbiyet ėdüp ne ile (11)beslemiş idi,945 tā bu mertebede946 nāzik 

olupsın?” Melike dėdi kim: “Atam baña ilik ile (12)nebāt şekerin947 un ėdüp 

ḳarışdurup ġıdā ḳılurıdı. Andan ġayrı baña nesne948 (13)yėdürmezler idi.”949 

Şābūr bunı işidüp dėdi kim:950 “Seni bu nev�le besleyen951 ataña vefāñ (14)

olmayıcaḳ952 baña ḫod [B41b] hīç olmaz.” diyüp siyāset ḳıldı. 

Ve andan ṣoñra ol memlekete ḫarāblıḳ (15)vėren953 A�rāb ḳaṣdına yürü-

yüp, ele gelenini envā�-ı �aẕābla öldürür idi. (16)Tevārīḫde şöyle meşhūrdur 

kim; omuzlarını yarup,954 yaġrınlarını söktürüp955 [F27b] (17)yabana atdu-

rur idi kim anlar bu �aẕābla ölürler idi.956 Bu cihetden aña (18)Ẕü’l-Ektāf 

dėdiler. 

Ve Resūlullāh ṣallallāhu �aleyhi ve sellem957 ecdādından Mālik bin
(19)Naḍr958 kim A�rāb’uñ büzürg-vārı959 idi, anuñ zamānında960 idi. Andan 

ṣordı kim: [K21a] (1)“�Arab’a bu ḳadar ta�ẕīb ü ḳatlüñ bā�iẟi nedür?” Şā-

būr dėdi kim:961 “Baña müneccimler ḫaber (2)vėrdiler962 kim; bu ḳavmden 

bir peyġamber963 gelüp, taḫtı benüm evlādumdan964 alup anları (3)tüketse965 

943 uyımayup: uyumayup B F

944 gördiler: gördiler ki B F

945 beslemiş idi: beslemiş idi kim B F 

946 mertebede: mertebe B F

947 nebāt şekerin: şeker nebātı B sükker nebātı F

948 baña nesne: nesne baña B F

949 yėdürmezler idi: yėdürmezidi B F 

950 kim: - B

951 besleyen: - F

952 olmayıcaḳ: olmayıcek F

953 vėren: vėrüp B

954 yarup: yazup B 

955 söktürüp: sökdürüp B F

956 ölürler idi: ölür idi B

957 ṣallallāhu �aleyhi ve sellem: ( ) F

958 Naḍr: ( ) K B F

959 büzürg-vārı: büzürgi B 

960 zamānında: zamānında mevcūd F

961 dėdi kim: dėdi B

962 ḫaber vėrdiler: dėdiler B

963 peyġamber: peyġāmber B 

964 evlādumdan: evlādumuñ elinden B F

965 tüketse: helāk itse B F
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gerek.966 Bu cihetden, evvel bunlara intiḳām ėderin.” Mālik dėdi kim: “Ev-

vel, (4)bu neden ma�lūm oldı kim müneccimler gerçek ola.967 İkinci bu kim, 

ṭutalum gerçek968 (5)olmışlar;969 sen bu ḳavme bu ẓulmi ėtmeseñ evlādur 

ki, ḳaçan ol Ṣāḥib-sa�ādet ẓāhir (6)olsa970 senüñ bu ef�ālüñ işidüp evlāduña 

daḫı artuḳ intiḳām [B42a] eylemeye.” Şābūr bu sözle971 (7)ol işi terk eyledi. 

“Raḥmeten li’l-�ālemīn” dėmek ol Ṣāḥib-sa�ādet’e lāyıḳdur ki; kendü vü-

cūda (8)gelmezden biñ yıl evvel maẓlūmları ẓālimler elinden972 ḫalāṣ ėdüp, 

hümāyūn ismi meẕkūr (9)olmaġıla sāyir nāsı ḳatlden ve pādişāhı ẓulm ü 

şeḳāvetden ḫalāṣ ḳılur.973 Ṣallallāhu �aleyhi (10)ve �alā ālihī ve ṣaḥbihī ec-

ma�īn.

El-ḳıṣṣa; Şābūr’a Güştāsb ḳılduġı974 gibi bir ḫaṭā vāḳi� oldı. (11)Ve anuñ 

şerḥi budur kim: [F28a] Şābūr müsāferet ṭarīḳıyla Rūm’a varup, Rūm’da 

anı bilüp, (12)Ḳayṣer ṭutup975 ṣoyup, bir ḫām ṣıġır derisine ḳoyup, anı bu 

ḥālle maḥbūs ḳılup, (13)kendüsi976 çeri çeküp anuñ memleketi üstine va-

rup, mülkini alup977 yıḳup vīrān (14)eyledi. Şābūr’ı ṣaḳlayan kişinüñ bir ḳızı 

varıdı. Şābūr’ı görüp, aña (15)�āşıḳ olup, anı bendden ḫalāṣ ėdüp, ikisi bile 

ḳaçup Ḳazvīn’e geldiler. Ṣāḥib-i (16)Güzīde Ḳazvīnlüdür, ḥikāyet ėder kim: 

Ḳazvīn’de bir bāġa ḳonmışdı,978 bir zāhid (17)kişinüñ idi.979 Şimdiki ḥālde 

ol [B42b] yėre Şābūrān dėrler kim ol yėri Şābūr �imāret (18)ḳılmışdur. Çün 

Şābūr anda olan ḫalḳdan tefaḥḥuṣ ėdüp ḫaber aldı kim Şābūr’uñ (19)vezīri 

Rūdbār’da980 ve sipeh-sālārı Şehriyār’dadur, sāyir981 yėrleri Ḳayṣer almışdur. 

[K21b] (1)Şābūr nihānī ādem göndürüp,982 ol ikisini getürdüp, yine çeri 

966 gerek: gerekdür B

967 ola: dėdiler B

968 gerçek: müneccimler gerçek B F

969 olmışlar: olmış B 

970 ẓāhir olsa: ẓuhūr itse B F

971 bu sözle: ( ز ) B

972 elinden: elinde B

973 ḳılur: ḳıldı B F

974 ḳılduġı: ḳıldı B

975 ṭutup: anı ṭutup B

976 kendüsi: kendü B F 

977 alup: - B - F

978 ḳonmışdı: ḳonmış idi kim B F

979 kişinüñ idi: kişinüñ idi kim B

980 Rūdbār’da: Rūdbār’dur B

981 sāyir: ve sāyir B F

982 göndürüp: gönderüp B F
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çeküp Ḳayṣer ile (2)cenk ėdüp, Ḳayṣer’i ṭutup ve her ḫarāblıḳ kim Ḳayṣer 

anuñ mülkinde ḳılmışdı, (3)buyurdı; ol ḫarāb olan yėrleri Ḳayṣer ta�mīr ėde 

ve cümle bennā ve ırġad983 Rūm’dan (4)gelüp cemī�-i984 ḫurūc u ḥavāyic985 

Ḳayṣer üzerine lāzım986 ola. Andan ṣoñra987 Ḳayṣer’üñ (5)burnını delüp ip 

ṭaḳup, iki ḳulaġını kesüp memāliki gezdürdi.988 

(6)Ve bu faḳīr989 [F28b] ba�żı tevārīḫde görüpdür ki; Ḳayṣer, Şābūr’ı 

kendü ile bile getürüp, (7)Baġdād’ı Şābūr’uñ tevābi�i muḥāṣara ḳılmışdı. 

Ve Baġdād ki ġāyetde990 ıssı olur, (8)anda ḫām ṣıġır derisine ḳoyup güneşe 

ḳarşu aṣaḳomış idi. Bir gün Ḳayṣer (9)�aẓīm ḳonaḳlıḳ ėdüp cemī�-i991 ḫalḳ 

ser-ḫoş olmışlar idi. Çün memāliki yaġma ėtmek [B43a] (10)şāyi�992 olmışı-

dı, Şābūr’ı ṣaḳlayan kişilerüñ tevābi�i ba�żı faḳīrleri993 (11)yaġma ėdüp getür-

mişler idi. Meger bunlaruñ yükleri yaġ idi. Esīrlerden biri (12)Şābūr’uñ ḥā-

line vāḳıf olup, ol yaġdan ol ḳurıyan994 ḫāma ḳoyup, ḫām yumuşduḳdan995

(13)ṣoñra anı ḫalāṣ ėdüp ve ol kendüyi şehre bıraġup,996 fi’l-ḥāl (14)�asker dü-

züp, çıḳup Ḳayṣer’i ve cümle tevābi�ini997 mest bulup şeb-gīr ḳıldı. (15)Ve 

yuḳaruda ẕikr olan işleri andan ṣoñra ḳıldı. Vallāhu a�lem.998 

Ve ba�żılar Mānī-i999 Naḳḳāş’ı1000 (16)daḫı bu Şābūr zamānında geldi dė-

diler. Ve Mānī peyġamberlik1001 da�vāsın ḳılup pergārsuz dāyire1002 (17)ve 

ḳalem ve1003 cedvelsüz ḫaṭṭ-ı müstaḳīm çeker idi. Ve daḫı bir yumurda 

983 bennā ve ırġad: bennālar ve ırġadlar B F

984 cemī�-i: cemī�ī K

985 ḫurūc u ḥavāyic: ḫarc u ḥavāyici B F

986 lāzım: - B - F

987 ṣoñra: (ك כ ) K

988 gezdürdi: gezdürüp B

989 faḳīr: ḥaḳīr B

990 ġāyetde: havāsı ġāyetde B F

991 cemī�-i: cemī�ī K

992 şāyi�: içün ḳaṣdı şāyi� B F

993 faḳīrleri: ḳayṣerleri B

994 ḳurıyan: ḳuruyan F

995 yumuşduḳdan: (K’da bu kelimenin ardından “ėdüp” yazılıp bilahare üstü çizilmiştir.)
996 bıraġup: bıraḳup B

997 tevābi�ini: tevābi�i B

998 Vallāhu a�lem: - B - F

999 Mānī-i: Mānī B F

1000 Naḳḳāş’ı: Naḳḳāş B

1001 peyġamberlik: peyġamberlıḳ B F

1002 dāyire: dā�ire B

1003 ve: - B - F
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ḳadar kürrede1004 �ālem ṣūretin (18)resm ėdüp, cemī�-i1005 eḳālīm ü bilādı ve 

cibāl ü biḥārı mufaṣṣal yazup, köyler ve kendler1006 (19)ve ırmaḳlar ve yollar1007 

iẓhār ḳılmışıdı. Ve bu Şābūr anı ḥüccetle tekfīr ėdüp, siyāset [K22a, F29a] 
(1)ḳılup, merdūd milletin1008 def� eyledi. 

Ve anuñ āẟārından Ḳazvīn şehristānı ve Medāyin1009 (2)şehrinüñ tecdīdi 

ve Şuşter’de [B43b] şādırvān ve Fīrūz-Şābūr ve Sīstān’da1010 ba�żı (3)yėrler 

ve Hindūstān’da niçe şehrlerdür. Ve salṭanatınuñ1011 müddeti yetmiş yıl ve 

ba�żılar yetmiş (4)iki yıl dėdiler.1012 

Meẟnevī: Çü Şābūr alup Ḳāf tā Ḳāf hem 
 (5)Çıḳarur idi bī-ḥadd ektāf hem 

 Çıḳardı anı gerdiş-i muḫtelif
 (6)Anuñ gibi k’ol1013 ėl teninden ketif 

Erdeşīr 

Şābūr-ı Ẕü’l-Ektāf ’uñ (7)kiçi ḳarındaşı idi. Vefātı zamānında kendünüñ 

oġlı Şābūr henūz küçük (8)idi, salṭanatı ḳarındaşı Erdeşīr’e vėrdi kim oġlı 

büyüdügi vaḳt taḫtını yine oġlına (9)vėre. Güzīde’de şöyle dėr kim: Erdeşīr 

be-ġāyet ḫıred-mend ü dānā kişi idi, �āriyetī devlete (10)göñül vėrmeyüp, 

ḫalḳla be-ġāyet yaḫşı mu�āmele ḳılup �adālet gösterdi. Bu cihetden (11)aña 

Nigū-kār laḳab ḳonuldı. Çün Şābūr oġlı Şābūr büyidi1014 yigit oldı, (12)Er-

deşīr [B44a] mülki aña teslīm ėdüp kendü �ibādete meşġūl oldı. Ve anuñ 

salṭanatı (13)zamānı on yıl idi. Ammā Benākitī1015 bunuñ �aksini1016 yazar 

kim: Ol be-ġāyet ẓālim (14)ü cābir1017 kişi idi. Anuñ ẓulminden ḫalḳuñ cā-

1004 kürre: küre K B

1005 cemī�-i: cemī�ī K

1006 ve kendler: ( و B (כ

1007 yollar: yolları B

1008 milletin: milletini B F

1009 Medāyin: Medā�in B

1010 Sīstān’da: (ه א ) K

1011 salṭanatınuñ: salṭanatuñ B

1012 dėdiler: dėdiler. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B

1013 k’ol: k’evvel B ki ol F

1014 büyidi: büyüdi B F

1015 Benākitī: Benākitī’de B F 

1016 �aksini: �aksin B F

1017 cābir: mecbūr B
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nına yetişüp, ittifāḳla anı salṭanatdan1018 [F29b] (15)çıḳarup mülki Şābūr’a 

vėrdiler. 

Meẟnevī: Çü Şābūr ölüp Erdeşīr aldı mülk 
 (16)Niçe bīm ü ümīdile ḳaldı mülk

 Ne kim �ālem ehline ḳıldı pesend 
 (17)Aña daḫı ėrgürdi çarḫ-ı bülend

Şābūr bin Şābūr1019

Tevārīḫde şöyle yazar kim; (18)Şābūr çün taḫta oturdı, be-ġā-

yet ḥüsn-i aḫlāḳla ve müstaḥsen eṭvārla (19)mu�āmele eyledi. Ġāyetde1020 

yaḫşılıġından1021 Rūm Ḳayṣeri’ni kendüye bir mertebede muṭī�1022 [K22b] 
(1)ḳılmışdı kim; Ḳayṣer’üñ vefātı zamānında çün oġlı küçük idi, Şābūr’a 
(2)ḫaber göndürüp1023 istid�ā eyledi kim: “Ben pīr1024 oldum, �ömre ḫod 

i�timād [B44b] yoḳ. Ve1025 oġlum daḫı (3)henūz küçükdür. Sen kendü cā-

nibüñden bir i�timād ėtdügüñ kişiyi gönder kim benüm yėrüme (4)oturup 

memleketi żabṭ eyleye; tā1026 oġlum büyüyince. Oġlum yetişdügi vaḳt (5)

memleketümi1027 yine oġluma vėre.” Ḳayṣer vefāt ėtdükden ṣoñra Şābūr, 

Şīrūye’yi gönderdi (6)kim Ḳayṣer’üñ oġlı büyüyince Rūm’da ḥükūmet ey-

leye. Oġlı yetişdükden ṣoñra (7)Şīrūye muḫālefet1028 ėtmeyüp mülki yine 

oġlına1029 vėrdi.1030 Bu iş eger vāḳi� ise (8)ġarāyibdendür. Ve Ḳayṣer Şīrūye’yi 

gitmege ḳomadı; tā Behrām-ı Gūr zamānı olınca. 

(9)Ve Şābūr bir gün çādırında oturur iken bir ḳatı yėl esüp, çādır yıḳılup, 
(10)sütūnı başına ṭoḳunup helāk oldı. Ve Şābūr’uñ salṭanatı zamānı (11)bėş 

yıl [F30a] ve birḳaç gün1031 idi.

1018 anı salṭanatdan: salṭanatdan anı F

1019 Şābūr bin Şābūr: Şābūr bin Erdeşīr K

1020 Ġāyetde: �Āriyetde B 

1021 yaḫşılıġından: eyülüginden B F

1022 muṭī�: muṭī� u münḳād B F

1023 göndürüp: gönderüp B F

1024 pīr: - K

1025 Ve: - K

1026 tā: - F

1027 memleketümi: memleketüm K

1028 muḫālefet: muḫālif K 

1029 oġlına: oġluna F

1030 vėrdi: teslīm eyledi B F

1031 ve birḳaç gün: - B
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Meẟnevī: Çü Şābūr mülk içre1032 düzdi bisāṭ1033

 (12)Cihān mülki içre ḳılurdı neşāṭ 

 Sütūn başına inüp ėtdi zebūn
 (13)Anı daḫı bu günbed-i bī-sütūn 

[B45a] Behrām bin Şābūr 

Atası yėrine taḫta (14)oturdı. Ve anuñ sīretin ba�żı müverriḫler eyü ve 

ba�żılar yaramaz diyüpdürler.1034 (15)Ve atası1035 zamānında Kirmān’da 

ḥükūmet ḳılduġı cihetden aña Kirmānşāh dėdiler. (16)Ve anuñ ṣıfātında1036 

ėl pesend ḳılmaduġı bu idi kim, günehkārı hīç bir kimsenüñ1037 şefā�ati ile 
(17)āzād ėtmezdi. 

Ve ba�żılar anuñ oġlı Behrām atası yėrine oturup atasından ṣoñra
(18)bir yıl pādişāhlıḳ ḳıldı dėdiler. Ve ba�żılar hīç i�tibār ḳılmayup anı selāṭīn 

a�dā(19)dından �add eylemediler. Ve Benākitī şöyle yazar kim: Ėl anuñ ẓul-

minden ġavġā ḳılup [K23a] (1)ol ġavġāda helāk oldı. Ve salṭanat oġlına1038 

degdi. Ve ol on iki yıl (2)salṭanat sürdi.1039

Meẟnevī: Cihān mülki çün ṭutdı Behrām’a yüz
 (3)Olup ḫalḳuñ andan işi1040 kāmsuz 

  Anı daḫı gerdūn-ı bī-vehm ü bāk
 (4)Çeküp kām u nā-kām ḳıldı helāk

[B45b] Yezdicerd bin Behrām 

Çün memleket ṣāḥibi (5)oldı, zīrā ol be-ġāyet ẓālim ü nādān kişi idi; Er-

deşīr-i Bābek’den ṣoñra Sāsān (6)neslinden gelen selāṭīn her ne ḳadar şefḳat 

ve �ādālet ėtdiler ise ol [F30b] (7)cümlenüñ �ivażı ẓulm ü bī-dād eyledi ve 

anlar zamānında memleket ne deñlü ma�mūr oldıysa (8)bunuñ zamānında 

1032 mülk içre: - K

1033 bisāṭ: (אط ) K neşāṭ B F

1034 diyüpdürler: dėmişler B F

1035 atası: ata F

1036 ṣıfātında: ṣıfātın B F 

1037 kimsenüñ: kimesnenüñ B

1038 oġlına: oġluna F

1039 sürdi: ḳıldı B F

1040 andan işi: işi andan K (K’da bu kelimelerin yerleri م ve خ harfleri konularak düzeltilmiştir.)
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vīrān ü perīşān oldı. Ve sekiz yıldan ṣoñra anuñ bir oġlı (9)olup adını Beh-

rām ḳodı. Ve Nu�mān bin Münẕir kim �Arab pādişāhı idi, (10)aña ıṣmarladı 

kim Ḥīre şehri1041 göze yaḳın ve havāsı dil-güşā ve feżāsı rūḥ-(11)efzādur, 

anda aña perveriş vėrüp terbiyet eyleye. 

Ve Yezdicerd’i1042 Ṭūs vilāyetinde (12)Çeşme-i Sebz nevāḥīsinde at depüp 

öldürdi. Ba�żılar anı deñiz atı idi (13)dėdiler. Ve ba�żılar firişte at ṣūretinde 

gelüp anı helāk eyledi dėdiler. Ve ba�żılar (14)anı dīv idi dėdiler.1043 Bārī her 

taḳdīrile bir at idi,1044 tündlüginden kimesne1045 yanına (15)varımazdı,1046 ol 

nādānlıġından anı ṭutup eyerledi ve ḳusḳunın1047 ururken (16)anı depüp helāk 

eyledi.1048

Meẟnevī: [B46a] Mekān ṭutdı çün taḫt üze1049 Yezdicerd
 (17)Ta�addī vü ẓulm eyledi ḫalḳa vird1050

 Niçe gün ṣaḳalına güldi bu çarḫ
 (18)Ecel eli ile yine buldı çarḫ1051

Behrām bin Yezdicerd 

Çün atasından (19)ṣoñra taḫta oturdı, atası bozduḳlarını düzdi ve anuñ 

ẓulmi yėrine �adālet1052 [K23b] (1)gösterdi. Ve aña Behrām-ı Gūr dėdiler, 

bu cihetden kim; gūr avına be-ġāyet māyil idi. (2)Ve ba�żılar dėdiler1053 kim; 

Gūr şikār ėderken anuñ [F31a] oḳı eyñisinden gėçüp yėre (3)sancaldı. 

Çün Yezdicerd öldi, erkān-ı devleti kim andan çoḳ ẓulm görmişler idi, 
(4)mülki anuñ1054 oġlına1055 vėrmege rāżī olmayup1056 Erdeşīr neslinden Kes-

1041 Ḥīre şehri: - B Ḥīre şehri kim F

1042 Yezdicerd’i: (ى د ) K 

1043 Ve ba�żılar anı dīv idi dėdiler: - B - F

1044 at idi: at idi kim B F 

1045 kimesne: kimse B F

1046 varımazdı: varmaz idi B

1047 ḳusḳunın: ḳusḳun K

1048 eyledi: eyledi dėrler F

1049 üze: üzre B F

1050 vird: derd B

1051 buldı çarḫ: oldı ḫarc B buldı ḫarc F

1052 �adālet: �adl ü �adālet B F

1053 dėdiler: dėrler B F

1054 anuñ: - F 

1055 oġlına: oġluna F

1056 olmayup: oldılar B olmadılar F
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rī adlu bir kimseyi1057 (5)getürüp pādişāh eylediler. Behrām çün bunı işitdi, 

yigit olmış idi, Nu�mānla (6)atası taḫtına müteveccih oldı. Ėl, atası cefāsın-

dan şikāyet iẓhār ḳılup dėdiler ki: (7)“Şimdi biz hele bir özge [B46b] kişi1058 

pādişāh eyledük. Yine biz şimdi aña,1059 ‘Seni bize gerekmez.’ diyümezüz.1060 
(8)Var sen kendü fikrüñ ḳıl.”1061 Behrām anlara istimāletler vėrüp dėdi kim: 

“Mülk baña atamdan (9)mīrāẟdur. Siz eger Kesrī’yi pādişāh ḳılduñuz, ben 

dėmezem1062 ki fi’l-ḥāl anı �azl (10)eyleñ. Ammā çün memleket pādişāhsız 

olmaz, elbetde1063 bir pādişāh gerekdür. Farażā (11)ėrte bir gün1064 bir ḥādiẟe 

vāḳi� olsa imtiḥān eyleñ, görüñ, a�dā def�ine ḳanḳımuzda1065 (12)ḳābiliyyet 

artuḳ olursa pādişāhlıḳ aña müsellem olsun.” �Āḳıbet bir gün1066 bunuñ
(13)üzerine ḳarār ḳıldılar kim salṭanat tācını iki ac arslanuñ ortasında1067 ḳo-

yalar. (14)Her ḳanḳısı1068 kim tācı alur,1069 salṭanatı ol ḳıla.1070 [F31b] Çün 

bu ma�reke düzüldi, Kesrī tāc (15)terkin ḳılup selāmeti ġanīmet bilüp üzül-

di.1071 Ammā Behrām arslanları (16)öldürüp, tācı başına ḳoyup, taḫta gė-

çüp salṭanat ḳıldı.1072 Ve ḫalḳa �adl ü �adālet (17)ėdüp, ḫalḳı1073 rāżī vü şākir 

ėdüp,1074 memleket ma�mūr u ābādān oldı. 

[B47a] Çün göñli (18)bu cānibden emīn oldı, �ayş ü �işrete meşġūl olup 

ol bābda ḥadden (19)aşurdı.1075 Ve şarāb kim müdāvemeti mūcib-i ġaflet ve 

bī-pervālıḳdur, anı mülk işinden [K24a] (1)fāriġ ḳıldı. Lā-cerem ḳānūn u 

ḳā�ide bozuldı, her kişi diledügini ḳıldı;1076 (2)tā mülke revnaḳ ve sipāha 

1057 kimseyi: kişiyi B F

1058 kişi: kişiyi B F 

1059 biz şimdi aña: şimdi biz aña B F

1060 diyümezüz: diyemezüz F

1061 fikrüñ ḳıl: fikrüñ ḳıl, saña daḫı māni� degülüz.” dėdiler. B F

1062 dimezem: size dimezin B F

1063 elbetde: elbette B F

1064 ėrte bir gün: ėrte yā bir gün B F 

1065 ḳanḳımuzda: ḳanġımuzda F

1066 bir gün: - B - F

1067 ortasında: arasında B F

1068 ḳanḳısı: ḳangısı F

1069 alur: alursa B 

1070 salṭanatı ol ḳıla: tācı anuñ başına ḳoyup salṭanatı aña vėreler B F

1071 terkin // üzüldi: terkin urup “Selāmet ġanīmet” diyüp kenāra çekildi B F

1072 ḳıldı: eyledi B F

1073 ḫalḳı: ḫalḳ F 

1074 ėdüp: olup B F

1075 aşurdı. Ve: tecāvüz eyledi B F

1076 Lā-cerem // ḳıldı: - B - F
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nesaḳ ḳalmadı. Ḫān-ı Türk bu işden1077 vāḳıf olup, (3)çeri çeküp, Ceyḥūn’ı 

gėçüp anuñ memleketine daḫl ḳıldı. Behrām çün ġaflet (4)uyḫusından1078 

uyandı, mülki vīrān ve düşmeni ġālib ve sipāhı perīşān buldı.1079 (5)Bildi 

kim maṣāff düzüp düşmenle muḳābele olınmaz,1080 mülki küçük ḳarındaşı 

Nersī’ye (6)ıṣmarlayup kendüsi üç biñ1081 kişi ile “Āẕerbāycān1082 āteş-ke-

desine giderin.” diyüp (7)ėlden ġāyib oldı, bilmediler kim ḳanda gitdi. Ėl 

daḫı1083 gümān ḳıldılar kim Ḫāḳān’dan (8)ḳaçdı. Żarūrī1084 pīşkeşler düzüp, 

ādemler göndürüp1085 [F32a] Ḫāḳān’a dėdiler kim: “Biz saña (9)muṭī� u 

münḳāduz, mülk senüñdür. Nice bilürseñ öyle1086 eyle.” 

Ḫāḳān’uñ çün bu ṭarafdan (10)ḫāṭırı cem� [B47b] oldı, başladı ferāġat-ı 

ḫāṭır ile memleket taṣarrufına meşġūl olup (11)ḥükm ü ḥükūmet eyle-

mege. Tā Behrām Āẕerbāycān’dan1087 Gürcistān’dan Ḳıpçaḳ’a1088 çıḳup,
(12)Ḫvārezm’i baṣup, Cürcān nevāḥīsinde Ḫāḳān’a şebīḫūn ḳılup, az kişi ile 

üç1089 (13)yüz biñ çeri1090 ṣıyup, Ḫāḳān’ı ṭutup kendü eliyle boynın1091 urdı. 

Bu bir iş (14)idi kim andan evvel gelen pādişāhlardan birisi ḳılmamış idi 

ve andan ṣoñra (15)bu furṣat hīç kimesneye1092 el vėrmemişdür.1093 Meger 

kim Ebu’l-Ġāzī Sulṭān Ḥüseyin (16)Bahādır Ḫān ḫullide mülkuhū’ya mü-

yesser oldı kim,1094 ol daḫı bunuñ gibi bir1095 iş ḳılmışdur. (17)Ve ol ḳażiy-

yenüñ icmāli budur kim: Ol ḥażret Ḫorāsān taḫtın alduġı (18)çaġ1096 kim 

henūz memleket ḳarār ṭutmamış idi kim Yādigār Muḥammed Mīrzā kim 

1077 işden: işe B F

1078 uyḫusından: (ن B (او
1079 buldı: gördi B F

1080 muḳābele olınmaz: muḳābeleye ve muḳāteleye ḳābiliyyeti yoḳdur B F; ḳābiliyyeti: ḳābiliyyet F

1081 üç biñ: hemān üc biñ B F

1082 Āẕerbāycān: (אن א B F (آدر

1083 Ėl daḫı: - B - F

1084 Żarūrī: Żarūrī ol memleketüñ a�yānı B F

1085 göndürüp: gönderüp B F

1086 öyle eyle: eyle B F

1087 Āẕerbāycān’dan: (ن א א B F (آدر

1088 Ḳıpçaḳ’a: Ḳıpçaġ’a B

1089 üç: üc F

1090 çeri: çeriyi F

1091 boynın: boynını B boynunı F

1092 hīç kimesneye: bir kimseye B F

1093 el vėrmemişdür: el vėrmemişdi B

1094 oldı kim: olmışdur B F

1095 bunuñ gibi bir: bir bunuñ gibi B F

1096 çaġ: vaḳt B F
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mülk (19)vāriẟi idi, �aẓīm çeri çeküp ol ḥażretüñ üzerine yürüdi. Ba�żı kū-

teh- [K24b] (1)endīş kimesneler1097 bī-vefālıḳ ėdüp, ḳaçup aña varduḳları 

cihetden ḫalāyıḳ (2)vehm ėdüp cenk yaraġı1098 ḳılmadılar. Ve ol ḥażret daḫı 

mülki1099 bıraġup,1100 az ādem [B48a] ile (3)kenāra çekilüp ve ġarīmi taḫ-

tı1101 alup, ferāġatle mülke mutaṣarrıf olup,1102 her cānibe1103 (4)ḫayl ü sipāhı 

[F32b] yaġmaya göndürüp1104 mülki vīrān ėtmege başladuḳları zamānda 

ḫalāyıḳuñ (5)fiġān u ġırīvi1105 ol ḥażretüñ ḳulaġına yetişdügi maḥalde ṣabra 

mecāli1106 ḳalmayup, (6)ġāyetde az kişi ile ol ġālib �adūnuñ üstine yürüyüp, 

memleketine1107 girüp, (7)taḫtına müteveccih olup, ḳaṣr-ı salṭanatında1108 

anı ṭutup ḫalḳı anuñ ẓulminden ḫalāṣ (8)eyledi. Ve1109 bu faḳīrüñ ḫayāline 

eyle gelür kim; ol seḥer kim bu iş vāḳi� oldı, her ne ḳadar kim (9)mülāḥaẓa 

olundı, ol vāḳı�ada ḥāżır olan yüz kişiye yėtmezidi. 

Ve Behrām (10)taḫtını ḳoyup müsāferet ṭarīḳıyla Hindūstān’a varduġı 

daḫı ġarāyibdendür.1110 İcmālen anı (11)daḫı beyān ėdelüm. Anuñ daḫı 

şerḥi budur kim: Behrām temāşā ve teferrüc1111 ve neşāṭa māyil (12)kişi idi. 

Ve ḫod-rāy ve zeber-dest ve pehlivān idi. Ve zūr-ı bāzūsına i�timād (13)ėdüp 

bu’l-�aceb işlere müteṣaddī olurdı.1112 Ol cümleden biri budur kim; Hin-

dūstān (14)mülkinüñ [B48b] �acāyib  ü ġarāyibin1113 işidüp ve1114 teferrüc 

heves1115 ḳıldı. Ve mülkini1116 Nersī’ye (15)ıṣmarlayup, kendüsi1117 tebdīl-i 

ṣūret ėdüp, ėlden çıḳup Hindūstān’a vardı. Ve anda (16)dāyim ṣayd ile rū-

1097 kimesneler: kimseler B F

1098 yaraġı: yaraḳın B yaraġın F

1099 mülki: mülke K

1100 bıraġup: bıraḳup B

1101 taḫtı: taḫtını F 

1102 mülke mutaṣarrıf olup: mülki taṣarrufa başlayup B F 

1103 cānibe: cānibine B

1104 göndürüp: gönderüp B F

1105 ġırīvi: (ي ) B

1106 ṣabra mecāli: ṣabr u mecāli B

1107 memleketine: memlekete B

1108 salṭanatında: salṭanatda B F

1109 Ve: - K

1110 ġarāyibdendür: ġarāyibden K

1111 temāşā ve teferrüc: teferrüc ü temāşāya ve ṭarab u �ayş B F

1112 zūr-ı bāzūsına // müteṣaddī olurdı: - B - F

1113 �acāyib ü ġarāyibin: �acāyibinden ve ġarāyibinden B 

1114 ve: - B - F

1115 heves: hevesin B F

1116 mülkini: mülki ḳarındaşı B F

1117 kendüsi: kendisi B
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zigār geçürür idi.1118 Eṭrāfında olan ėl1119 fevc fevc anuñ (17)temāşāsına va-

rup, ėtdügi işlerden �acebe ḳalup şecā�atine ḥayrān (18)ḳalurlar idi.1120 Bīşe 

sibā�ını,1121 meẟelā ḳaplan ve arslan1122 gibi ve sāyir derendeleri1123 [F33a] 
(19)yumruġıyla1124 öldürür idi. İttifāḳ1125 bir bīşede bir �aẓīm pīl mest olup 

[K25a] (1)yā ḳudurup, yol başına gelüp,1126 ḫalḳa çoḳ żarar1127 ėdüp ḫaylī 

ādem helāk ėtmiş (2)idi ve ol yolı baġlamış idi.1128 Ve pādişāh bir niçe ker-

re �asker göndürüp1129 def� ėde(3)memişler idi.1130 Āḫir Behrām’uñ ḫaberin 

pādişāha diyüp, pādişāh Behrām’ı (4)ṭaleb ėdüp getürdüp,1131 şeklini gö-

rüp ta�accüb eyledi1132 kim be-ġāyet ḫūb-ṣūret1133 (5)ve ḳavī-heykel idi. Bārī 

Behrām’a ol işi ẓāhir ḳılup teklīf eyledi (6)ve ol daḫı ḳabūl [B49a] ėdüp, 

yaluñuz varup ol pīli öldürdi. Pādişāh (7)taḥsīnler ėdüp, mülāzemet ve 

muṣāḥabet istid�āsı ḳılup,1134 ol daḫı rıżā (8)vėrüp pādişāhla gėce ve gündüz 

�ayş1135 u nūşda ve avda vü şikārda. Tā ol vaḳte (9)degin1136 kim; pādişāha bir 

�aẓīm düşmen müteveccih olup, pādişāh kendüyi ḫaṣma (10)ḥarīf görme-

yüp firār ḳaṣdın ḳılıcaḳ,1137 Behrām az leşker ile varup, ol (11)düşmeni def� 

ėdüp manṣūr u muẓaffer yine geldi. Ve pādişāh ḳızını Behrām’a (12)vėrüp, 

mülkini daḫı aña müsellem ḳılup velī�ahd1138 ḳılmaḳ isteyicek,1139 Behrām 

kendüsini (13)āşikāre1140 ḳılup ne kişi idügin bildürdi.1141 Ve pādişāh [F33b] 

1118 geçürür idi: geçinürdi B 

1119 ėl: ḫalḳ B F

1120 ḳalurlar idi: ḳaldılar B 

1121 sibā�ını: sibā�nuñ B F

1122 ḳaplān ve arslan: arslan ve ḳaplān B F

1123 derendeleri: (ى ه  K F (دّر

1124 yumruġıyla: yumruḳıyla B

1125 İttifāḳ: İttifāḳā B 

1126 başına gelüp: üzerine B F

1127 żarar: żarar ve ziyān B F

1128 baġlamış idi: ṭutmışıdı B F

1129 göndürüp: gönderüp B F

1130 ėdememişler idi: ėdemediler B

1131 getürdüp: getürüp B

1132 eyledi: ḳalup B

1133 ḫūb-ṣūret: nāzik-terkīb ve ḫūb-ṣūret B F

1134 istid�āsı ḳılup: istid�āsın ḳıldı B F

1135 �ayş: �ayşda B F

1136 degin: dek B F

1137 ḳılıcaḳ: eyleyicek B F

1138 velī�ahd: velī�ahdı B F

1139 isteyicek: istedi B F

1140 āşikāre: āşikārā B F

1141 bildürdi: pādişāha bildürüp B F
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Behrām’uñ ne kişi (14)idügin bilicek, vehm ėdüp ne eyliyecegin1142 bilme-

di. Ve Behrām anı1143 (15)kendüden emīn ėdüp, ḳızını alup, Hindūstān’ı 

yine aña1144 muḳarrer ḳılup, (16)ḫarāc ta�yīn ḳılup,1145 Sind kenārından �A-

cem ṭarafında olan vilāyetleri alup, (17)Rāy-ı Hind’üñ ḳızı ile bī-nihāye1146 

[B49b] yaraġ1147 u yasaḳ düzüp yine memleketine1148 geldi. (18)Ve dört biñ 

evli barḳlı sāzende ve gūyende1149 ve raḳḳās ve ehl-i ṭarab Hindūstān’dan 
(19)göçürüp, bile alup geldi. Şimdiki ḥālde �Acem vilāyetinde olan [K25b] 
(1)Lūlīler anlaruñ1150 neslindendür. Ve Dil-ārām-ı Çengī ve Yėdi Ḳaṣr-ı 

Ḫavernaḳ ve sāyir (2)ḥālātın bileyin diyen1151 kişi bu faḳīrüñ Ḫamse’sinde

Seb
a-i Seyyāre’de oḳuyup1152 (3)ma�lūm ḳılsun. 

Ve Behrām’uñ salṭanatı zamānı yetmiş yıl idi. Ve ba�żılar altmış (4)üç1153 

yıl dėmişler.1154 

Meẟnevī: Çü şāh oldı �ālemde Behrām-ı Gūr 
 (5)Cihānda mey ü �ayşdan ṣaldı şūr

 Ecel şerbeti �ayşını şūr ėdüp
 (6)Çıḳardı1155 cihāndan yėrin gūr ėdüp

Yezdicerd bin Behrām 

Atası vaṣiyyeti ile (7)salṭanat taḫtına oturdı. Ve ol be-ġāyet zībā-rūy 

pādişāh idi ve ziyāde ḫoş-ḫūy şāh idi,1156 (8)�adl ve �adālet-pīşe ḳıldı. Ve1157 

[B50a] anuñ zamānında memālik [F34a] müreffehü’l-ḥāl1158 ve re�ayā

1142 vehm ėdüp ne eyliyecegin: vehminden içine ıżṭırāb düşüp n’eyliyecegin B F; içine: içinde B 

1143 Ve Behrām anı: Behrām anuñ ıżṭırābını bilüp B F

1144 aña: - B

1145 ḳılup: ėdüp B F

1146 bī-nihāye: bī-nihāyet B

1147 yaraġ: yaraḳ B F

1148 memleketine: memlekete B

1149 ve gūyende: - B

1150 anlaruñ: anuñ K

1151 bileyin diyen: bilmek isteyen B F

1152 oḳıyup: oḳuyup F

1153 üç: üc F

1154 dėmişler: dėmişler. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B

1155 Çıḳardı: (دن ) B

1156 be-ġāyet // şāh idi: pādişāh idi ve be-ġāyet zībā-rūy ve ḫoş-ḫūy K; zībā-rūy: zībā-rūy ve B

1157 Ve: - B - F

1158 müreffehü’l-ḥāl: ġāyetde müreffehü’l-ḥāl B F
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(9)fāriġu’l-bāl oldı. Ve ġāyet1159 yumuşaḳ sözli1160 olduġı cihetden aña Yez-

di(10)cerd-i Nerm1161 dėdiler. Ve salṭanatı zamānını1162 ṣāḥib-i Güzīde bir 

yıl yazupdur. Ve ehl-i (11)tevārīḫ anuñ salṭanatı zamānında1163 çoḳ iḫtilāf 

eylemişlerdür; fāyide1164 olmaduġı (12)ecilden yazılmadı. 

Meẟnevī Yine Yezdicerd ibn-i1165 Behrām idi 
 (13)Ki �ālemde �adlinden ārām idi 

 Eger ḫūyı yumşaḳ idi ger iri
 (14)Felek ḳomadı anı daḫı diri

Hürmüz bin Yezdicerd1166 

Yezdicerd’üñ iki (15)oġlı vardı: Ulusı Fīrūz, kiçisi Hürmüz. Ammā Yez-

dicerd, Fīrūz’ı (16)Sīstān’la Nīmrūz mülkine göndürüp1167 ol memāliki aña 

müsellem ḳıldı (17)ve Hürmüz kim küçük idi, anı velī�ahd1168 ḳılup taḫtını1169 

aña vėrdi. Fīrūz (18)bu ġadre taḥammül ėtmeyüp,1170 Heyāṭale pādişāhına 

ilticā ḳılup,1171 anuñ mededi birle1172 (19)sipāh [B50b] çeküp Hürmüz1173 

üstine gelüp, maṣāff düzüp anı esīr ḳıldı.1174 Ve ba�żılar, [K26a] (1)anı ḳatl 

ėtdi dėdiler. Ve ba�żı müverriḫler1175 anı selāṭīn ḥesābından �add ėtmediler. 
(2)Ol sebebden pādişāhlıġınuñ1176 zamānına ta�arruż ḳılınmadı. 1177

1159 ġāyet: ġāyetde B F

1160 yumuşaḳ sözli: sözi ve ḫūyı nerm B F

1161 Nerm: (م ) B

1162 zamānını: zamānı B

1163 zamānında: zamānı B

1164 fāyide: fāyidesi B F

1165 ibn-i: bin K B 

1166 Hürmüz bin Yezdicerd: Hürmüz-i Yezdicerd K

1167 göndürüp: gönderüp B F

1168 velī�ahd: velī�ahdı B F

1169 taḫtını: taḫtı B F

1170 ėtmeyüp: ėdemeyüp B F 

1171 ḳılup: ėdüp B F 

1172 birle: ile B F

1173 Hürmüz: Hürmüz’üñ B F

1174 ḳıldı: ḳılup B

1175 müverriḫler: ( ّ ) B

1176 pādişāhlıġınuñ: - B - F

1177 ḳılınmadı: ḳılmadı B
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Fīrūz bin Yezdicerd 

(3)Müselmān ü �āḳil ve kār-dān ü �ādil kişi idi. �Adāletle memāliki ābād ve 

ri�āyetle (4)re�ayāyı ḫoş-nūd u şād eyledi. Anuñ salṭanatı zamānında1178 yėdi yıl 

[F34b] ḳaḥṭ (5)oldı. Ol yėdi yılda ḫarācı re�ayādan1179 sāḳıṭ ėdüp bir kimesne-

den1180 bir nesne (6)almadı ve çoḳ kimesnelere1181 ḫızānesinden vech-i ma�āş 

muḳarrer eyledi.1182 Ve anuñ (7)�adāleti berekātında bu yėdi yıldan ṣoñra Ḥaḳ 

Te�ālā bir ucuzluḳ vėrdi kim1183 bir yılda (8)ol ḳadar maḥṣūl ḥāṣıl oldı kim gė-

çen yėdi yıllıḳ1184 ḳaḥṭuñ ḳuṣūrın tamām eyledi. Ve anuñla (9)Heyāṭale pādişā-

hı Ḫoş-nevāz arasında ġarīb iş rivāyet ḳılurlar;1185 muḥāle yaḳın1186 (10)olduġı 

cihetden yazılmadı. Ve Fīrūz çoḳ memālik alduḳdan ṣoñra Türkistān vilā-

yetinüñ (11)üstine yürüdi. Türkistān pādişāhı anuñ bir menzilinde1187 ḳuyılar 

ḳazdurup, [B51a] (12)üstini ḫas1188 ü ḫāşākle örtüp,1189 ġafletle anda yėtdükde 

çoḳ ḫalḳı ol1190 çāhlara1191 (13)düşüp ve kendü daḫı bir çāha düşüp helāk oldı.1192 

Ve anuñ āẟārından Rey nevāḥīsinde Fīrūz-ārā ve Cürcān’da (14)Rū-

şen-Fīrūz ve Hindūstān’da Rām-Fīrūz ve İṣfahān’uñ Yiñi şehridür ve 

Āder(15)bāycān’da Şāh-Fīrūz ve Fārs’da Kām-ı Fīrūz. Ve Ḫocend’de bir 

dīvārdur kim ba�żılar elli (16)aġac ve bāżılar daḫı artuḳ ve eksük dėmişler-

dür kim iki vilāyetüñ arasında fāṣıla(17)dur.1193 Ve anuñ salṭanatı zamānı1194

yigirm1195 altı yıl idi.1196 

1178 zamānında: - B

1179 ḫarācı re�āyādan: re�āyādan ḫarācı B F

1180 kimesneden: kimseden B F

1181 kimesnelere: kimselere B F

1182 eyledi: ḳıldı B F

1183 bu yėdi yıldan ṣoñra Ḥaḳ Te�ālā bir ucuzluḳ vėrdi kim: - B - F

1184 yėdi yıllıḳ: yıllara B

1185 ḳılurlar: ėderler B F 

1186 yaḳın: ḳarīb B F

1187 menzilinde: menziletde F

1188 ḫas: ( ) F

1189 örtüp: örttürüp B

1190 ol: anda B F

1191 çāhlara: cāhlara K

1192 oldı: oldılar B F

1193 Hindūstān’da // fāṣıladur: Fārs’da Kām-ı Fīrūz ve Ḫocend’de bir dīvārdur kim; ba�żılar elli aġac ve 

ba�żılar daḫı artuḳ ve eksük dėmişlerdür kim, iki vilāyetüñ arasında fāṣıladur ve İṣfahān’da Yiñi şeh-

ridür ve Āderbāycān’da Şād-Fīrūz B F; Yiñi: ( ّכــ B (ا
1194 zamānı: zamānını B F

1195 yigirm: yigirmi F

1196 idi: dėmişler B F
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Meẟnevī: (18)Çü Fīrūz bin Yezdicerd oldı şāh

 Aña müfteḫir oldı ḫayl ü sipāh 

[F35a] (19) Aña daḫı gerdūn cefā eyledi 

 Ecel dāmına mübtelā eyledi

[K26b] (1)Balāş bin Fīrūz 

Çün salṭanat taḫtına oturdı, Sūḫrā kim atası zamānında (2)vezīr ve mem-

leket maṣlaḥatında [B51b] müşīr idi, anı yine manṣıbında muḳarrer ḳılup 

mülk iḫtiyārın (3)aña ıṣmarladı. Ve Sūḫrā müselmān şīvelü1197 ḫıred-pīşe 

kişi idi, memāliki1198 düzdi (4)ve ḫalḳı ġanī eyledi. Ve Balāş’uñ küçük ḳa-

rındaşı Ḳubād, Balāş’dan ḳaçup Ḫāḳān-ı (5)Türk’e giderken yolda İsferāyin 

şehrine yetişüp bir dihḳānuñ evine ḳonuḳ oldı.1199 (6)Egerçi ev ṣāḥibi anı 

tanımadı;1200 ammā Ḳubād be-ġāyet vecīh ve mütekellim kişi idi, ferāsetle 
(7)bildi kim ḳonuḳ �aẓīmü’ş-şān kişidür, żiyāfet ḳā�idesin tertīb üzre1201 ri�ā-

yet (8)eyledi. Ve dihḳānuñ bir ṣāḥib-cemāl ḳızı varıdı. Ḳubād anı göricek1202 

ḫāṭırı (9)meyl ėdüp nikāḥa1203 ṭaleb ėtdükde anlar daḫı rāżī olup maḳṣūd 

müyesser oldı. (10)Ve Ḳubād andan gėçüp Ḫāḳān’a vardı. Ve ol ḳız ḥāmile 

olup, andan bir oġlı ṭoġup (11)adını Nūşīrevān ḳodılar. 

Ve Ḳubād dört yıl Ḫāḳān ḳatında olup, Ḫāḳān aña (12)�asker vėrüp, ol 

�askeri alup,1204 Balāş üstine varurken [F35b] İsferāyin’e uġra(13)yup, oġlı 

Nūşīrevān’la gözi [B52a] rūşen olup, hem1205 ol gün Balāş’uñ erkān-ı dev-

letinden (14)ėlçi1206 gelüp Balāş’uñ ölüsi ḫaberin getürüp ve anı pādişāhlıġa 

ṭaleb ėtdükleri1207 (15)�arżları getürdi.1208 Ḳubād oġlınuñ1209 mülāḳātın te-

1197 şīvelü: yollı B F 

1198 memāliki: memālik B

1199 ḳonuḳ oldı: ḳondı B F

1200 tanımadı: bilmedi B F

1201 tertīb üzre: tamām tertīb üzre görüp B F; görüp: getürüp B

1202 göricek: görüp B F

1203 nikāḥa: nikāḥ B F

1204 �askeri alup: �askerle B F

1205 hem: hemān B F 

1206 erkān-ı devletinden ėlçi: erkān-ı devleti B F

1207 ėtdükleri: ėtdüklerin B ėtdüklerinüñ F

1208 �arżları getürdi: �arżların getürdiler B F 

1209 oġlınuñ: oġlunuñ F
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berrük1210 ṭutup, Ḫāḳān çerisini yine döndürüp, (16)ḥaremini ve1211 oġlını1212 

alup, Medāyin’e gelüp salṭanat taḫtına oturup ve Sūḫrā’yı ol daḫı yine
(17)manṣıbında muḳarrer ḳılup �adl ü dāda mübāşeret ḳıldı.1213 

Ve Balāş’uñ pādişāhlıġı zamānı (18)bėş yıldan eksük idi. Ve �Irāḳ’da 

Balāş-ābād anuñ āẟārındandur.1214 

Meẟnevī: (19)Balāş ibn-i1215 Fīrūz-ı āfāḳ-ārā1216 

 Ne bėş yıl ki bėş gün idi ketḫudā 

[K27a] (1)Ve līkin anı daḫı bu günde pīr 

 Ecel ḫaylı destinde ḳıldı esīr

(2)Ḳubād bin Fīrūz 

Pādişāhlıḳ tācıyla ser-efrāz1217 olduḳdan ṣoñra Sūḫrā’yı (3)ol daḫı vezīr 

ḳıldı. Ammā Sūḫrā öz ḥaddinden [B52b] tecāvüz ėde başladı, Ḳubād 

�āḳıbet (4)anı giderüp Şābūr’ı vezīr eyledi. Ba�żılar dėrler ki; Büzürcmihr, 

Sūḫrā’nuñ oġlıdur (5)ve ol Ḳubād ḫiẕmetinde1218 olurdı. Ve Majdek-i1219 

la�īn Ḳubād zamānında peydā olup, nübüvvet (6)da�vāsını1220 iẓhār ėdüp ve 

ėli biri birinüñ mālına ve �ayālına şerīk olmasına ruḫṣat (7)vėrdi. [F36a] Bu 

cihetden ne ḳadar müfsid ve ḥarām-zāde varısa aña tābi� olup çoġaldılar.
(8)Ve Ḳubād’ı daḫı hezār mekr ü ḥīle ile aldayup kendü milletine ḳoydı. Ve 

mu�cize da�vāsın (9)ėdüp, “Od benümle söyleşür.” diyüp, āteş-kede yanın-

da1221 naḳb urup, bir kimseyi1222 (10)ta�yīn ḳılmışdı1223 kim kendüsi ne ḫiṭāb 

ḳılsa ol daḫı aña göre cevāb vėrür (11)idi.

1210 teberrük: (ك ّ ) K

1211 ve: - K

1212 oġlını: oġlunı F

1213 mübāşeret ḳıldı: meşġūl oldı B F

1214 āṡārındandur: āṡārındandur. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B āṡārındandur dėmişler F

1215 ibn-i: bin K B 

1216 āfāḳ-ārā: (אق دا K (آ
1217 ser-efrāz: ser-firāz F

1218 ḫiẕmetinde: ḫidmetinde B F 

1219 Majdek-i: Mazdek-i B F

1220 da�vāsını: da�vāsın B F

1221 yanında: yanına B 

1222 kimseyi: kimesne B

1223 ḳılmışdı: ėtmişdi B F
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Ve çün Ḳubād anuñ milletini ḳabūl ėtdi; ḫalḳuñ māl u �ayālı nā-maḥfūẓ 

olduġı (12)cihetden �āciz olup,1224 ittifāḳ ėdüp, Ḳubād’ı ṭutup bend ḳılup ve 

Cāmāsb kim (13)anuñ kici1225 ḳarındaşı idi, anı pādişāh ḳıldılar. Ve Majdek1226 

ḳaçup Āẕerbāycān’a1227 varup (14)ve Ḳubād’ı daḫı ḳız [B53a] ḳarındaşı ḳa-

çurup1228 ol1229 Türkistān’a vardı. Ve ba�żılar (15)Heyāṭale’ye vardı dėdiler. 

Bārī beher taḳdīr �asker alup mülk üstine yürimek1230 (16)ḳaṣd eyledi. Ḫalḳ 

daḫı Cāmāsb’uñ anuñla muḳāvemet1231 ėdemeyecegin bilüp, anı daḫı
(17)bend ḳılup Ḳubād’a vėrdiler ve Ḳubād’ı yine taḫta oturtdılar.1232 

Ve anuñ zamānında Yemen (18)pādişāhı Şemir-i1233 Ẕü’l-Cenāḥ ḫurūc ėdüp 

üstine yürüdi. Ve Ḳubād aña muḳāvemetden1234 (19)kendüsini1235 �āciz görüp, 

çoḳ tuḥfe vü teberrük vėrüp, barışup yine1236 döndürdi. [K27b, F36b] (1)Ve 

Şemir-i1237 Ẕü’l-Cenāḥ Ceyḥūn’dan gėçüp Māverā’ü’n-nehr’i aldı. 

Ve Ḳubād’uñ āẟārından (2)Fārs’da1238 Kāzerūn1239 ve �Irāḳ’da Ḥulvān 

ve Mūṣul’da Cāḳūt ve Ṭaberistān’da1240 niçe mevżi� (3)dėdiler. Ve Ūcān’da 

Şehr-bānī1241 daḫı dėdiler. Ve müverriḫler Cāmāsb’ı mülūk a�dādından
(4)ṭutmayupdurlar.1242 Ve Ḳubād’la Ḳayṣer arasında1243 nizā� olup, Ḳubād 

Rūm’a çeri çeküp manṣūr (5)u muẓaffer döndi.1244 Ve �ömrinüñ āḫirinde 

Nūşīrevān’ı [B53b] kendü yėrine pādişāh ėdüp kendü1245 (6)kūşe1246 ṭutdı.1247 

1224 �āciz olup: ḫalḳ �āciz olup B F

1225 kici: kücük B F 

1226 Majdek: Mazdek B F

1227 Āẕerbāycān’a: ( א א B F (آدر

1228 ḳaçurup: ḳaçup B

1229 ol: ol daḫı B F

1230 yürimek: yürümek F

1231 muḳāvemet: muḳābele vü muḳāvemet B F

1232 oturtdılar: oturdılar B

1233 Şemir-i: Şems-i K 

1234 muḳāvemetden: muḳābeleden B F

1235 kendüsini: kendüni F

1236 yine: - F

1237 Şemir-i: Şems-i K

1238 Fārs’da: Fārs’da ve B 

1239 Kāzerūn: Kārizūn B F

1240 Ṭaberistān’da: Ṭaberistān ve K

1241 Şehr-bānī: Şehr-bānī’yi F

1242 ṭutmayupdurlar: �add ėtmeyüpdürler B F 

1243 arasında: mā-beyninde B F

1244 döndi: geldi B F

1245 kendü: kendüsi F

1246 kūşe: kūşeyi B (  F (כ

1247 ṭutdı: iḫtiyār ėdüp B iḫtiyār eyledi F
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Ve Ḳubād’uñ salṭanatı zamānı1248 ba�żılar altmış üç1249 yıl ve ba�żılar altmış 

dört (7)yıl dėdiler. 

Meẟnevī: Ḳubād oldı çün mülk üze1250 ḳahramān
 (8)Ḫalāyıḳa andan yėtüp behre-mān1251 

 Aña daḫı çarḫ ėtdi āḫir �inād 
 (9)Budur iş Ḳubād1252 ol gerek Keyḳubād

Nūşīrevānü’l-1253�Ādil bin Ḳubād 

Nūşīrevān’uñ (10)�adli bābında söz çoḳdur. Dėrler ki; bir kişi bir kişiden 

bir bāġ ṣatun aldı (11)ve ol bāġda bir �aẓīm defīne buldı. Bāġuñ evvelki ṣāḥi-

bine dėdi kim, ḳażıyye (12)şöyle oldı: “Gel bāġuñdaġı medfūnı1254 al kim 

ben senden bāġ ṣatun aldum, bāġdan (13)ġayrı bile nesne1255 almadum.” Ol 

daḫı dėdi kim: “Ben saña bāġ ṣatdum1256 ve her nesne kim bāġda (14)dāḫil-

dür, bile vėrdüm.” Ve ba�żılar dėdiler kim: “Bu ḫazīne beytü’l-māle dāḫil-

dür, pādişāha [F37a] (15)müte�allıḳdur.”1257 Bārī1258 bu ḳażıyye Nūşīrevān’a 

�arż olundı,1259 [B54a] Nūşīrevān daḫı bunlara (16)ṣordı1260 kim: “Oġluñuz 

ve1261 ḳızuñuz var1262 mıdur?” Bunlar daḫı “Vardur.” dėdiler. Buyurdı kim 

birinüñ ḳızını1263 (17)birinüñ oġlına1264 vėreler, ol mālı daḫı ikisine vėreler; 

tā anlar ve evlādı1265 (18)ol māldan müntefi� olalar. 

1248 zamānı: zamānını B F

1249 üç: üc K F

1250 üze: üzre B F

1251 Ḫalāyıḳa andan yėtüp behremān: Yėtüp �ālem ehline andan amān B F

1252 Ḳubād: gerek Ḳubād F (F’de bu kelimelerin yerleri م ve خ harfleri konularak düzeltilmiştir.)
1253 Nūşīrevānü’l: Nūşīrevān-ı B F

1254 medfūnı: medfūnuñı F

1255 bile nesne: nesne bile F

1256 bāġ ṣatdum: bāġı yėriyle yurdıyla ṣatdum F

1257 “Gel bāġuñdaki // müte�allıḳdur”: “Gel, bāġuñdan medfūn peydā olmışdur, al.” Ol dėdi: “Ben saña 

ṣatmışam bāġı ve ne ki bāġda vardur.” Ol dėdi: “Ben bāġı almışam B; bāġuñdan (ده כــ א ) B 

1258 Bārī: Bārī beher taḳdīr B 

1259 �arż olundı: �arż olundı, Nūşīrevān her ḳanḳısına ki alduḳına teklīf ėtdi, ḳabūl ėtmediler B 

1260 daḫı bunlara ṣordı: dėdi B

1261 ve: - B - F

1262 var: (وا) K

1263 birinüñ ḳızını: (K’da sehven iki kez yazılıp bilahare ikincinin üzeri çizilmiştir.)
1264 ḳızını birinüñ oġlına: oġlını birinüñ ḳızına B | oġlına: oġluna F

1265 evlādı: evlādları F
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Ve yine bir gün şikārda kebāb yėmek isteyüp,1266 (19)ittifāḳ1267 ṭuz ḥāżır 

bulunmayup bir kimesneyi1268 ṭuza göndürdi1269 ve mübālaġa ıṣmarladı1270 

kim: [K28a] (1)“Zinhār ṭuzı ṣatun alasın.”1271 Ve ehl-i meclis1272 dėdiler 

kim: “Bir kebāba yėtecek ṭuz ne miḳdār bahā (2)eyleye kim mübālaġa ėder-

siz ṣatun alalar.”1273 Dėdi kim: “Bu ḳadar bī-bahā nesne içün (3)pādişāh1274 

olan kimesne niçün1275 bid�at peydā ėde1276 kim,1277 yaramaz nesne ne 

ḳadar cüz�ī olursa (4)ṣoñra her kişi bir miḳdār arturup anı küllī ėder ve 

bed-nāmlıḳ anı bünyād ėdene ḥāṣıl (5)olur.”1278 

Ve Nūşīrevān’uñ1279 dārü’l-mülki Medāyin1280 şehri idi. Ve1281 Ṭāḳ-ı Kisrā 

kim meşhūrdur, (6)ol yapdı ve �adl zincīrini ol aṣdı. Ve Büzürcmihr1282 anuñ 

veziri idi; [B54b] (7)anuñ meşveretiyle Majdek-i1283 la�īne istimāletler vėrüp, 

anı getürüp, ḫuṣūṣiyyetler ẓāhir (8)ḳılup ve etbā�ını kendüne1284 mülāzım ḳı-

lup1285 ve ṣoñra dīni bāṭıl idügini1286 ḥüccetle aña ẟābit (9)ḳılup, [F37b] anı 

ve cemī�-i tevābi�ini diriyle1287 başı aşaġa ḳuyıya bıraġup1288 üzerlerini ṭaşla
(10)ṭoldurdılar.1289 Ve ba�żılar dėrler ki; Majdek-i1290 la�īni kendü eliyle öldür-

di1291 ve �ālem yüzini1292 (11)anuñ nā-pāk milletinüñ televvüẟinden pāk ḳıldı. 

1266 isteyüp: isteyicek B F

1267 ittifāḳ: ittifāḳā B

1268 kimesneyi: kimseyi B F

1269 göndürdi: gönderdi B F

1270 mübālaġa ıṣmarladı: mübālaġa ėtdi ve ıṣmarladı B

1271 alasın: alusın B

1272 meclis: meclisden ba�żı B F

1273 ṣatun alalar: - B - F

1274 pādişāh: (K’da sehven iki kez yazılıp bilahare birincinin üstü çizilmiştir.) 
1275 niçün: ne içün F

1276 peydā ėde: eyleye B F

1277 kim: - B

1278 anı küllī // ḥāṣıl olur: küllī ėdüp bed-nāmlıġı anı iḥdāṡ ėdene ḳıyāmete dek bāḳī ḳalur B F

1279 Nūşīrevān’uñ: (כ K ( روا

1280 Medāyin: Medā�in B

1281 Ve: - K - F

1282 Büzürcmihr: Büzürcmihr kim B F

1283 Majdek-i: Mazdek-i B F

1284 kendüne: kendüye B F 

1285 ḳılup: ėdüp B F

1286 idügini: ėtdügini B

1287 diriyle: - B - F

1288 bıraġup: bıraḳup B

1289 ṭoldurdılar: ṭoldurup B 

1290 Majdek-i: Mazdek-i B F

1291 öldürdi ve: öldürüp F

1292 yüzini: yüz B
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Ve anuñ zamānında Rūm Ḳayṣeri (12)anuñla muḫālefet iẓhārı1293 ḳılup, 

Nūşīrevān çeri çeküp, Rūm’ı musaḫḫar ḳılup, (13)Ḳayṣer’i dutup,1294 ḫarāc 

ta�yīn ḳılup, muḳarrer ḳıldı kim yılda bir kerre Nūşīrevān (14)dergāhına 

gelüp elin öpüp ḫil�at geye. Ve bunuñ üzerine minnet ḳoyup gitdi. Ve Çīn 
(15)mülkinde1295 Ḫāḳān üstine1296 yürüyüp ve Ḫāḳān ṣulḥ cānibini ṭutup, 

Ferġana’dan berisini1297 (16)aña müsellem ḳılup, ḳızını Nūşīrevān’a1298 vė-

rüp göndürdi.1299 Ve Nūşīrevān andan dönüp (17)Heyāṭale mülkin mu-

saḫḫar ḳılup, �azm-i Hindūstān [B55a] ėdüp, Rāy-ı Hind aña kendüsin1300

(18)ḥarīf görmeyüp, tażarru� u taẓallüm gösterüp, araya vāsıṭalar ve şefī�ler 

ṣalup1301 (19)ol daḫı1302 ḫarāc ḳabūl ėtdi.1303 Andan1304 dönüşde �arż eylediler 

ki Ḳıpçaḳ yolını1305 [K28b] (1)der-bendler ṭutmışdur. Ol yola �ubūr ėdüp, 

ol1306 der-bendleri1307 alup ve der-bend nevāḥī(2)sinde olan ḳal�aları ki Ḳıp-

çaḳ yıḳup ḫarāb ėtmişdi; yine ma�mūr ėdüp, yaraġ1308 (3)u yasaġını1309 mü-

kemmel düzüp, yarar1310 ādemler ḳoyup, muḥkem [F38a] żabṭ ėdüp, ol 

nāḥiyeden ḫāṭırı (4)cem� olup1311 yine Medāyin’e geldi. Ve memālikde yollar 

düzüp ve ṣulara köpriler1312 baġlayup, (5)ehl-i fesādı yollardan bi’l-külliyye 

def� eyledi. Müsāfirler ferāġat-ı ḫāṭır ile varur1313 gelür oldılar. 

1293 iẓhārı: iẓhār B F

1294 Ḳayṣeri dutup: - B - F

1295 mülkinde: pādişāhı B F 

1296 üstine: üzerine B F 

1297 Ferġana’dan berisini: Ferġana ötesini B F

1298 ḳızını Nūşīrevān’a: Nūşīrevān’a ḳız B Nūşīrevān’a ḳızın F

1299 göndürdi: gönderdi B F

1300 aña kendüsin: kendüsin aña B kendüzin aña F

1301 vāsıṭalar ve şefī�ler ṣalup: şefī�ler vāsıṭa ḳıldılar B şefī�ler ve vāsıṭalar ṣalup F

1302 ol daḫı: - B 

1303 ėtdi: ėdüp döndürdi B F

1304 Andan: Ve andan B F

1305 yolını: yolunı F

1306 ol: - B - F

1307 der-bendleri: der-bendlerini B

1308 yaraġ: (اغ ) B yaraḳ F

1309 yasaġını: yasaḳ B yasaḳını F 

1310 yarar: yėr yėr B

1311 olup: - B 

1312 köpriler: köprüler B

1313 varur: varup B F
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(6)Ve Seyf-i Ẕü’l-Yezen-i1314 Ḥimyerī kim Yemen pādişāhı idi, mülkini 

Mesrūḳ bin Ebrehe alup anı1315 (7)Yemen’den çıḳarmış idi.1316 Nūşīrevān 

dergāhına yüz urup, istimdād ḳılup taẓallüm gösterdi. (8)Nūşīrevān aña 

yardım ḳılup deryā yüzinden anı1317 Yemen’e göndürdi1318 [B55b] ve anuñ 

mededi (9)birle1319 yine mülkini1320 aldı. 

Ve Ebrehe ol kişidür kim; Ka�be-i1321 Şerīf ’i, şerrefehallāh,1322 yıḳmaġa 

ḳaṣd ėdüp, (10)Ḥaḳ Te�ālā ebābīl ḳuşını gönderüp anı ve �askerini helāk eyle-

di. (11) ﴾ َ ــ ْ َ َכ ــ َ  ْ ــ َ -sūresi1324 bizüm Peyġamberümüz’e kim Ḫātemü’l (1323) ﴿اَ

Enbiyā’dur,1325 ṣallallāhu �aleyhi ve sellem, anuñ1326 şānında (12)nāzil oldı. Ve 

ol Ḥażret ṭoġduġı gėce āteş-kedelerüñ odı1327 kim niçe biñ (13)yıldan beri1328 

söyünmemişdi, söyündi. Ve Sāve Deñizi yėre gėçdi, şöyle kim andan hīç 
(14)ṣu eẟeri ḳalmadı. Ve Kisrā Ṭāḳı’ndan on iki küngüre yıḳılup ve Kisrā 

bu işlerden (15)müteḥayyir olup,1329 Saṭīḥ-i Kāhin’i getürdüp,1330 andan bu 

aḥvālüñ keyfiyyetin istifsār ėdüp,1331 (16)ol daḫı dėdi kim: “Bu gėce �Arab’da 

Ḳureyş ḳabīlesinden Muḥammed adlu [F38b] bir kişi1332 gelmişdür 

kim, (17)Fürs mülūkinüñ devleti anuñ zamānında āḫir ola.1333 Ve ol āḫi-

rü’z-zamān peyġamberi (18)ola.” Ve Nūşīrevān bi�ẟeti1334 zamānını1335 ṣorup, 

Saṭīḥ-i Kāhin ol yıḳılan on iki (19)küngüre �adedi üzre dėdi kim: “Senden 

1314 Ẕü’l-Yezen-i: ( B (ذوا
1315 anı: - B - F

1316 çıḳarmış idi: çıḳarup ve ol daḫı B F

1317 anı: - B - F

1318 göndürdi: -B gönderdi F 

1319 mededi birle: meded ile B medediyle F

1320 yine mülkini: mülkini yine F

1321 Ka�be-i: Mekke-i K

1322 şerrefehallāh: şerrefehallāhu ( ) B

1323 Bu ibare, ﴾ ِ ــ ِ ْ ــאِب ا َ ْ אَ ِ ــَכ  َ َر ــ َ َ  َ ــ ْ َ َכ ــ َ  ْ ــ َ  ”?Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi“) ﴿اَ

Fîl, 105/1) ayet-i kerimesinin en başında yer almaktadır.

1324 sūresi: sūresini K B

1325 Ḫātemü’l-Enbiyā’dur: Ḫātemü’l-Enbiyā’dan B

1326 anuñ: - B - F 

1327 odı: otı B F

1328 beri: berü F

1329 olup: ḳalup B F 

1330 getürdüp: getürüp B 

1331 istifsār ėdüp: ṣorup F

1332 kişi: peyġamber B F

1333 ola: olup B F

1334 bi�ṡeti: ( ) B

1335 zamānını: zamānı B
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ṣoñra senüñ neslüñden on iki kimse1336 salṭanat [K29a, B56a] (1)ḳılup, 

andan ṣoñra ol Ṣāḥib-sa�ādet’üñ1337 devleti cümleye1338 ġālib olup, milleti1339 

�ālemi (2)ṭutsa gerekdür.” dėdi. Ve ol nice dėdiyse yine1340 dėdügi gibi oldı. 

Ve Nūşīre(3)vān’uñ bār-gāhında1341 dört altun kürsī ḳonılurdı.1342 Birin-

de kendüsi ve birinde Büzür(4)cmihr ve birinde Ḳayṣer-i Rūm1343 ve birinde 

Ḳıpçaḳ Ḫānı otururdı. 

Ve anuñ sāyir (5)selāṭīn içün vaṣiyyet-nāmesi vardur kim her biri ne vec-

hile, ne ḳānūnla1344 (6)salṭanat ḳılalar. Bu muḫtaṣarda ḳābil degüldür kim 

cümlesi yazıla, ammā iki üç1345 kelime ile (7)mażmūnını muḫtaṣar1346 beyān 

ėdelüm. Ve ol bunlardur kim: “�adl bir ḥiṣārdur kim, ṣu ṣalıp1347 (8)ve odı-

la1348 göyünmez ve mancılıġla1349 bozulmaz. Ve �adl bir gencdür kim, ne ḳa-

dar çoḳ alursañ (9)ol ḳadar çoḳ1350 olur ve ne ḳadar az alursañ ol ḳadar az1351 

olur. Ve ḫıred-mend oldur kim, (10)gizlü1352 bir iş ėtmeye1353 ki āşikāre anı1354 

ėdemeye. Ve bir kimsenüñ1355 ġıybetinde bir söz dėmeye ki1356 (11)işidicek 

utana. Ve ṣavaşda düşmen az diyüp1357 [F39a] ġāfil olmaya ki çoḳ odunı 
(12)az od yaḳar.”1358 [B56b] Ve taḫtınuñ dört pāyesinde bu dört söz yazılmışı-

dı ki: “Her kimde1359 pādişāhlıḳ (13)yoḳ, kām-kārlıḳ yoḳ. Ve her kimüñ kim 

1336 kimse: - K

1337 Ṣāḥib-sa�ādet’üñ: Ṣāḥib-devlet’üñ K

1338 cümleye: cümle B 

1339 milleti: şerīf milleti B F

1340 yine: hemān B F

1341 bār-gāhında: dergāhında B F

1342 ḳonılurdı: ḳonulurıdı B F

1343 Ḳayṣer-i Rūm: Ḳayṣer B F

1344 ne ḳānūnla: ve ne ḳānūn üzre B F

1345 iki üç: birḳaç B F

1346 muḫtaṣar: - B 

1347 ṣalıp: ṣalmaġıla yıḳılmaz ve B F

1348 ve odıla: ( B (داود
1349 mancılıġla: mancılıḳla B mancınıḳla F

1350 ol ḳadar çoḳ: çoḳ B F

1351 ol ḳadar az: az B F

1352 gizlü: tenhā B tenhāda F

1353 ėtmeye: işlemeye B F

1354 āşikāre anı: anı āşikārā B F

1355 kimsenüñ: kimesnenüñ B

1356 dėmeye ki: dėmeye ki ol kişi F

1357 düşmen az diyüp: düşmeni az görüp B F

1358 yaḳar: yaḳar nā-bedīd eyler B F

1359 Her kimde: Her kimde kim B F
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ḫātūnı yoḳ, ġam-güsārı yoḳ.1360 (14)Ve her kimüñ kim oġlı yoḳ, dōst-dārlıġı1361 

yoḳ. Ve her kimüñ kim (15)bunlardan birisi yoḳ, ḫastalıġı yoḳ.” 

Ve Nūşīrevān’uñ āẟārından Medāyin1362 yanında (16)Rūmiyye şehridür 

kim Anṭākiye1363 ṭarḥı1364 üzerine1365 yapılmışdur. Ve salṭanatı zamānını1366 

ba�żılar (17)ḳırḳ yėdi yıl ve ba�żılar ḳırḳ yıl ve ba�żılar ḳırḳ yėdi yıl ve yėdi 

ay dėrler.1367 

Meẟnevī: (18)Enūşīrvān1368 ḫüsrev-i dād-ger 

 Ki �adlinden ābād idi baḥr ü berr 

 (19)Aña daḫı devrān vefā ḳılmadı 

 Aña ḳılmadı çün saña ḳılmadı

[K29b] (1)Hürmüz bin Nūşīrevān 

Atası vaṣiyyeti ile taḫta oturdı. Ba�żılar anı ẓālim (2)ü cābir ve ba�żılar 

munṣif1369 ü �ādil kişi [B57a] idi dėdiler. Ammā siyāseti ġālib (3)ve intiḳāmı 

şedīd kişi idi. Egerçi Enūşīrvān1370 rüsūm u ḳavā�idini1371 mer�ī (4)ṭutar-

dı, ammā az günāha çoḳ siyāset ḳılduġı cihetden ėl1372 mütevehhim olup
(5)nefret eylediler. Ol daḫı ėl teneffür ėtdügini1373 bilüp, ol cihetden ṭab�ın-

da (6)intiḳām ve siyāset ṣıfatı ġālib olup, [F39b] re�ayāya ḫarācı arturup ve 

sipāha (7)cüz�ī cerīme içün ḳatl emr eyleridi.1374 

Çün ėl1375 bir uġurdan nevmīd (8)oldılar, eṭrāfından1376 düşmen ġulüvv 

ėdüp memleket üstine yürüdiler.1377 Rūm’dan (9)Ḳayṣer ve �Arab’dan �Abbā-

1360 her kimüñ kim ḫātūnı yoḳ, ġam-güsārı yoḳ: (K’da sehven iki kez yazılmıştır.)
1361 dōst-dārlıġı: dōst-dārlıḳ B

1362 Medāyin: Medā�in B

1363 Anṭākiye: ( א  B (ا

1364 ṭarḥı: ( ) K 

1365 üzerine: üzre F

1366 zamānını: zamānı B

1367 dėrler: dėdiler. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B dėdiler F

1368 Enūşīrvān: (وان ْ َ B (اَ
1369 munṣif: ( ) B

1370 Enūşīrvān: Nūşīrevān B F

1371 ḳavā�idini: ḳā�ideyi B

1372 ėl: ḫalḳ B F

1373 ėtdügini: ėtdigini B F

1374 eyleridi: ėtdürdi K 

1375 ėl: ḫalḳ B F

1376 eṭrāfından: eṭrāfdan B F

1377 yürüdiler: yüridiler B



228 TENKİTLİ METİN - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

sü’l-Aḥvel1378 ve Maġrib’den �Amr-ı Ezraḳ1379 ve Türkistān’dan (10)Ḫāḳān-ı 

Çīn1380 yürüdi.1381 Ve ol üçüni1382 tuḥfe1383 vü hedāyā birle1384 döndürüp,1385 
(11)ammā Ḫāḳān-ı Çīn üzerine Behrām-ı Çūbīn kim �Acem mülūkin-

den idi; (12)anı sipeh-sālār ėdüp Ḫorāsān’a1386 göndürdi kim1387 Behrām 

Ḫāḳān’la cenk ėdüp, (13)Ḫāḳān’ı ve oġlını1388 öldürüp, bī-nihāye ġanīmet 

ḥāṣıl ėdüp, ba�żını kim (14)selāṭīne [B57b] lāyıḳ idi, Hürmüz ḫiẕmetine1389 

göndürdi1390 kim Hürmüz’den vāfir taḥsīn (15)ü iḥsān tevaḳḳu� eyleridi. 

Hürmüz’üñ ḳulaġına ḥasūdlar bunı yetişdürdi(16)ler kim: “Behrām bī-nihā-

ye1391 ġanīmet alup pādişāha az1392 nesne göndürdi.”1393 Hürmüz māl
(17)ḥırṣından bī-cihet bed-fi�llik ėdüp Behrām’a bir1394 bürüncek ile bir 

çıḳrıḳ (18)göndürdi1395 kim: “Senüñ ḳılduġuñ işe lāyıḳ bunlardur.” Beh-

rām müteġayyir olup, (19)Hürmüz’e �āṣī olup, kendüyi Pervīz adına ḳul-

luġa mensūb ḳılup ve anuñ ḫiẕmetin1396 [K30a] (1)ḳabūl ḳıldı. Bu tedbīr-

den ġarażı ol idi kim, [F40a] Hürmüz oġlına1397 bed-gümān olup aradan
(2)götüre1398 ve Behrām daḫı Hürmüz’i aradan āsānlıġıla def� ėdüp yėrine 

pādişāh (3)ola. Bu re�yi1399 muvāfıḳ düşüp, Hürmüz, Pervīz’e ḳaṣd ėdüp, 

Pervīz1400 daḫı ḳaçup (4)Ermen vilāyetine varup, anda Şīrīn’e �aşıḳ olup bir 

zamān eglendi; nite kim (5)şerḥi gelse gerekdür inşā�allāhu Te�ālā.1401 

1378 �Abbāsü’l-Aḥvel: �Abbās-ı Aḥvel B F

1379 Ezraḳ: (ارزق) B (ازُرق) F 

1380 Çīn: çün B

1381 yürüdi: yüridi B F

1382 üçüni: üçüne F

1383 tuḥfe: ( ) F

1384 birle: vėrüp B F

1385 döndürüp: döndürdi F

1386 Ḫorāsān’a: Ḫāḳān’a B F

1387 göndürdi kim: gönderdi B F

1388 oġlını: oġlunı F

1389 ḫiẕmetine: ḫidmetine B F

1390 göndürdi: gönderdi B F

1391 bī-nihāye: bī-nihāyet B

1392 az: cüz�ī B F

1393 göndürdi: gönderdi B F

1394 bir: vāle B F

1395 göndürdi: gönderdi B F

1396 ḫiẕmetin: ḫidmetini B ḫidmetin F

1397 oġlına: oġluna F

1398 aradan götüre: oġlını aradan götürüp B F; oġlını: oġlunı F

1399 re�yi: rāyı F

1400 Pervīz: Hürmüz B

1401 inşā�allāhu Te�ālā: - B - F
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Çün Pervīz ḳaçup Behrām’a varmadı, (6)Hürmüz bildi kim oġlınuñ1402 

günāhı [B58a] yoḳdur,1403 hemān Behrām’uñ arada mekr ü ḥīlesi imiş; 
(7)Hürmüz �asker çeküp Behrām üstine göndürdi,1404 Behrām, Hürmüz’üñ 

�askeriyle1405 (8)uruşup1406 ṣıdı. Andan ṣoñra Hürmüz’üñ salṭanatı kār-ḫā-

nesi mütezelzil oldı. (9)Çün Hürmüz’üñ erkān-ı devleti andan rāżī degüller 

idi; Hürmüz’i (10)ṭutup gözine mīl çeküp, Ermen vilāyetine kişi1407 göndü-

rüp,1408 Pervīz’i getürüp (11)pādişāh ḳıldılar. Ve Hürmüz’üñ salṭanatı zamā-

nını on bir yıl ve birḳaç gün dėdiler.

Meẟnevī: (12) Yine Hürmüz oldı çü kişver-ḫıdīv1409

 Siyāsetleri1410 ṣaldı ḫalḳa ġırīv 

 (13)Aña daḫı Ḥaḳ’dan1411 yėtüp intiḳām 

 �Adem mülkine ol da ḳıldı ḫırām

(14)Behrām-ı Çūbīn 

Çün Hürmüz’üñ erkān-ı devleti gözine mīl çekdiler, Ḫüsrev (15)Pervīz 

Ermen’den gelüp atası taḫtına1412 oturdı. [F40b] Behrām-ı Çūbīn anuñ 
(16)üstine1413 çeri çeküp, ol daḫı yaraġın1414 görüp �askerin1415 düzüp ḳarşu 

çıḳdı.1416 (17)Ve1417 [B58b] Nehrevān’dan gėçüp birbirine1418 yaḳlaşduḳları 

vaḳt Pervīz gördi kim Behrām’la (18)muḳābeleye ṭāḳat yoḳdur, Hürmüz’den 

istimdād ėdüp rāy ṭaleb eyledi. (19)Hürmüz ḫaber göndürdi1419 kim: “Oġ-

1402 oġlınuñ: oġlunuñ F

1403 yoḳdur: yoḳ imiş B F

1404 üstine göndürdi: üzerine gönderüp B F

1405 �askeriyle: �asker ile K

1406 uruşup: cenk ėdüp B F

1407 kişi: ḫaber B F

1408 göndürüp: gönderüp B F

1409 çü kişver-ḫıdīv: çü gör a ḫıdīv B

1410 Siyāsetleri: Siyāsetler B

1411 Ḥaḳ’dan: ėlden K

1412 atası taḫtına: taḫta B F

1413 üstine: üzerine B F

1414 yaraġın: yaraḳın B

1415 �askerin: �asker B F

1416 çıḳdı: çıḳup B F

1417 Ve: - B - F 

1418 birbirine: biri birine B F

1419 göndürdi: gönderdi B F
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luñı, uşaġuñı, māluñı1420 ve menālüñi [K30b] (1)muḥkem ḳal�alara ḳoyup, 

sen Rūm’a varup Ḳayṣer’den istimdād eyle.”1421 Pervīz daḫı ol (2)aradan 

gidüp, Rūm’a varup Ḳayṣer’e ilticā1422 eyledi. Behrām, Pervīz’üñ ardınca
(3)ādemler göndürüp,1423 kendü Medāyin’e gelüp1424 taḫta oturup pādişāh-

lıḳ eyledi. (4)Çün Pervīz, Ḳayṣer1425 mededi birle1426 Behrām-ı Çūbīn üze-

rine gelüp, ol daḫı (5)ḳarşu çıḳup uruşup,1427 baṣılup, Ḫāḳān ḫiẕmetine1428 

vardı. Anda aña zehr (6)vėrüp emrini1429 tamām eylediler. 

Ve Behrām’uñ salṭanatı zamānı iki yıl ve birḳaç (7)gün daḫı1430 idi. Ve 

ba�żı tevārīḫde anı mülūk a�dādından �add ėtmeyüp(8)dürler. Ve anuñ aṣ-

lını ba�żılar Gürgīn-i1431 Mīlād’a ve ba�żılar Yezdicerd bin (9)Behrām’a

çıḳarurlar.1432

Meẟnevī: [B59a] Çü Behrām-ı Çūbīn’i1433 baḫt-ı1434 bülend 
 (10)Cihān mülkine eyledi ercümend 

 Velī anı Pervīz ṭurġurmadı1435 
 (11)Dem urmadı tā mülkden sürmedi

Ḫüsrev Pervīz bin Hürmüz1436 

[F41a] Ol vaḳt kim (12)Pervīz, Behrām’dan yüz döndürüp �azm-i Rūm 

eyledi,1437 Bendūye ve Bisṭām (13)anuñ1438 sipeh-sālārı idiler.1439 Ve Hür-

1420 oġluñı, uşaġuñı, māluñı: ehlüñi ve evlāduñı ve māl B F

1421 eyle: eyle dėdi ki B eyle dėdi F

1422 Ḳayṣer’e ilticā: Ḳayṣer’den istimdād B Ḳayṣer’den ilticā F

1423 göndürüp: gönderüp B 

1424 gelüp: - B

1425 Ḳayṣer: Ḳayṣer’üñ F

1426 mededi birle: meded ile B medediyle F

1427 uruşup: cenk ėdüp B F

1428 ḫiẕmetine: ḫidmetine B F

1429 emrini: işini B F

1430 daḫı: - B

1431 Gürgīn-i: ( כ F (כ
1432 çıḳarurlar: çıḳardılar B F

1433 Çūbīn’i: Çūbīn B

1434 baḫt-ı: taḫt-ı B

1435 ṭurġurmadı: durġurmadı F

1436 Hürmüz: Behrām B

1437 eyledi: ėtmişidi B F

1438 anuñ: ve anuñ B

1439 sipeh-sālārı idiler: sipeh-sālārı idi B sipeh-sālārlarıydı F
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müz’üñ gözine anlar mīl çekmişidi ve Hürmüz1440 (14)intiḳāmından anlar 

henūz emīn degüller idi. Ve anlar Pervīz’e dėdiler kim: (15)“Hürmüz saña 

Rūm �azīmeti buyurup, bize intiḳām eciliçün Behrām’ı getürüp mülki
(16)aña vėrse gerekdür. Eger anı aradan götürseñ ḫāṭır cem� olurdı.” Pervīz 

anlaruñ (17)bu sözine cevāb vėrmedügi cihetden1441 anlar bu işe1442 rıżā fehm 

ėdüp, (18)Hürmüz’i helāk ėdüp, az kişi ile Pervīz’i Fırāt Ṣuyı’ndan geçürüp 
(19)Rūm �azīmeti ḳıldılar. 

Yolda giderken bir deyrde [B59b] ḳonmışlar idi. Nā-gāh Behrām �as-

keri [K31a] (1)peydā oldı. Bendūye Pervīz’i ilerü1443 göndürüp,1444 kendü-

si Pervīz’üñ salṭanat libāsını (2)geyüp ḳaldı. �Asker gelicek deyr ḳapusını 

baġlayup, deyr ṭamına çıḳup, anlar anı ol (3)libāsla görüp Pervīz’i gümān 

ḳıldılar. Bendūye bunlara dėdi kim: “Çün size giriftār oldum, (4)bugün 

be-ġāyet kūfte olup dururın,1445 aṣlā1446 ḥarekete mecālüm yoḳdur. Bugün 

deyrüñ ṭāyiresinde1447 (5)oturuñ, yarın beni alup gidesiz.”1448 Çün bu nev� 

iltimās eyledi,1449 [F41b] anlar daḫı ḳabūl ėdüp1450 (6)deyrüñ eṭrāfında ol 

gün ḳonup oturdılar. Çün ertesi anı çıḳardılar, gördiler ki (7)Bendūye’dür; 

ėtdügi tedbīri añlayup żarūrī anı ṭutup Behrām ḳatına iletdiler.1451 (8)Beh-

rām anuñ teba�ı çoḳluġı cihetinden öldürmedi. 

Pervīz çün Rūm’a vardı; Ḳayṣer (9)anuñ ḥālini kemāhī bilüp, ri�āyet-

ler ėdüp, Meryem adlu ḳızını Pervīz’e nikāḥ ėdüp, (10)�aẓīm �asker vėrüp, 

Pervīz daḫı [B60a] Behrām üstine gelüp, Behrām ṣınup, ḳaçup (11)Ḫāḳān 

ḳatına varup, Pervīz Medāyīn1452 taḫtına oturup, memāliki ḥīṭa-i1453 taṣar-

1440 Hürmüz: Hürmüz’üñ B F

1441 cihetden: ecilden B F

1442 işe: işi B F

1443 ilerü: ileri B

1444 göndürüp: gönderüp B F

1445 be-ġāyet kūfte olup dururın: ġāyetde yorgunluġum vardur B F

1446 aṣlā: - B - F 

1447 ṭāyiresinde: dāyiresinde B F

1448 beni alup gidesiz: maṣlaḥat ne ise muḳarrer ėdesiz B F

1449 eyledi: ėdüp B F

1450 ėdüp: eyleyüp B F

1451 iletdiler: getürdiler B F

1452 Medāyīn: Medā�īn B

1453 ḥīṭa-i: ( ) B ( ) F
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rufına (12)ḳoyup, miknet ü şevketi1454 bir mertebeye ėrişdi1455 ki andan öñ-

den olan1456 selāṭīne müyesser (13)olmamışdı. 

Ve ba�żı müverriḫler aña naṣīb olan nesneleri ḥayret1457 ṭarīḳıyla ta�dād1458 

ḳılup (14)dururlar.1459 Cümleden biri ol taḫtdur kim aña Ṭāḳdīs dėrler idi,1460 

altundan,1461 irtifā�ı1462 (15)yüz ḳarış idi. Ve anı cevāhirle muraṣṣa� ḳılup ve 

dört pāyesinde encüm ü eflāk ve eḳālīm-i (16)seb�a ṣūretini1463 ḫūb vechile 

yazmışlar idi1464 kim, ol anda oturup salṭanat ḳılurıdı.1465 (17)Yine1466 bir altun 

tāc kim, vezni altmış batmān1467 idi kim biñ gevher [F42a] oturtmışlarıdı 

kim her biri1468 (18)bir serçe yumurdası ḳadar1469 var idi. Ve üstinde bir gev-

her-i şeb-çerāġ kim bir mülk ḫarācı degerdi, (19)dögülmişdi. Ve ol tācı başı 

ucına1470 aṣaḳorlar idi. Ve yine bir dībā ferş kim, [B60b] vüs�ati [K31b] (1)bir 

cerīb miḳdārı var idi kim anı cevāhirle muraṣṣa� ḳılmışlar idi kim yeşil dībā 
(2)ve gūnā-gūn cevāhirle muraṣṣa� olmışıdı; ḳış güninde1471 sebze vü reyāḥīn 

olmaduġı (3)zamānda bu ferş üzerine oturup meclis düzüp �ayş ėder idi. Ve 

yine (4)bir Şeb-dīz adlu at kim sāyir atlardan dört ḳarış yüce idi, öldügin-

den1472 ṣoñra (5)anı taṣvīr ėdüp1473 anuñ1474 ṣūretiyle ḫursend olurıdı. Ve yine 

Bārbed1475 adlu bir muġannī kim, (6)zamānenüñ yegānesi idi. Ve yine Şābūr 

adlu bir naḳḳāş kim, ol �aṣrda anuñ gibi (7)bir naḳḳāş daḫı yoġıdı.1476 Ve 

1454 şevketi: şevketini F

1455 mertebeye ėrişdi: yėre yetişdi B yėre yetişdürdi F

1456 öñden olan: öñdin: K

1457 ḥayret: ta�accüb B F

1458 ta�dād: ẕikr ėdüp ta�dād B F

1459 ḳılupdururlar: ḳılupdurlar B F

1460 dėrler idi: dėrler B

1461 altundan: altundan kim B F

1462 irtifā�ı: irtifā� K anuñ irtifā�ı F

1463 ṣūretini: ṣūreti B F

1464 yazmışlar idi: yazılmış idi F

1465 ḳılurıdı idi: ḥükm ü ḥükūmetin eyleridi B F

1466 Yine: Ve yine B F

1467 batmān: ( א ) F

1468 her biri: her birisi B F

1469 ḳadar: deñlü B F

1470 ucına: üstinde B F

1471 güninde: günlerde B günlerinde F

1472 öldüginden: öldükden B F

1473 ėdüp: ėtdürüp B F 

1474 anuñ: - F

1475 Bārbed: (אد אز ) B

1476 yoġıdı: yoḳdı B
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yine Büzürg-Ümmīd1477 adlu bir vezīri var idi kim, ol (8)�aṣruñ efḍal1478 ü 

ekmeli idi. Ve yine biñ ḳılāde pīli varıdı. Ve pīl kim1479 Hindūstān’dan1480 (9)

ġayrı yėrde ṭoġurmazıdı, anuñ zamānında Medāyin’de1481 ṭoġurdı. Ve1482 bu 

daḫı (10)bir emr-i ġarīb idi.1483 Ve yine ṭavīlesinde on sekiz biñ atı varıdı kim,
(11)dört biñi kendünüñ yėdeginde yürür idi. Ve yine [B61a] iki biñ aḳ devesi 

varıdı. [F42b] Ve yine1484 (12)serā-perdesinde1485 niçe biñ ṣāḥib-cemāl cāriye1486 

varıdı kim, anlardan niçe yüzi (13)muġanniye idi. Ve yine Genc-i Bād-āverd 

kim, on biñ devede1487 altun ve gümüş ve cevāhir (14)ve nefāyis1488 idi kim 

memālik-i Rūm’da ḳayāṣire anı niçe biñ yılda cem� ėtmişler idi; (15)bir yėr-

den bir yėre deryāyla alup giderken yėl anı Medāyīn’e getürdi1489 ve Ḫüsrev
(16)Pervīz anı taṣarruf ḳıldı. Ve aña Genc-i1490 Bād-āverd dėdiler. Ve yine at-

landuġı vaḳt niçe yüz1491 (17)saḳḳā muḳarrer olmışdı kim toz1492 maḥallin-

de yollara ṣu ṣaçarlar idi. Ve yine nice1493 yüz1494 ḫādim1495 (18)micmerlerle1496 

buḫūrlar yaḳup yėlden cānibe1497 yürürler idi. Ve dėrler ki; Ṭāḳ-ı Kisrā nā-

tamām (19)idi, ol tamām ėtdi.1498 Ve yine Şīrīn gibi maḥbūbesi1499 var idi kim, 

�ālemde anuñ ḥüsn [K32a] (1)ü leṭāfeti ve cemāl ü1500 melāḥati hīç kimesnede 

olmamışdur.1501 

1477 Ümmīd: Ümīd K

1478 efḍal: a�ḳal B

1479 Ve pīl kim: Pīl kim pīl B Pīl kim F

1480 Hindūstān’dan: Hindūstān B

1481 Medāyin’de: - F

1482 Ve: - B - F

1483 ġarīb idi: ġarībdür B 

1484 varıdı. Ve yine: varıdı kim B

1485 serā-perdesinde: Dīnā Sarāyı’nda B

1486 cāriye: cāriyesi B F

1487 devede: deve yüki B F

1488 nefāyis: (אس ) B

1489 getürdi ve: getürüp B F

1490 Genc-i: ( B (כ
1491 yüz: yüz biñ B

1492 toz: toz ve ṭopraġ B 

1493 nice: niçe B F

1494 yüz: yüz biñ B

1495 ḫādim: ḫādimler B F

1496 micmerlerle: micmerlerde F

1497 cānibe: cānibine B 

1498 ėtdi: eyledi F

1499 maḥbūbesi: bir maḥbūbesi B F

1500 cemāl ü: cemāl F 

1501 hīç kimesnede olmamışdur: görülmiş işidilmiş degül idi B F
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Ve faḳīr cümle müverriḫler naḳīżı (2)iki söz1502 bulupdururın ki aña vāḳi� 

oldı, hīç kimesneye1503 vāḳi� olmadı kim1504 [B61b] gėçen1505 cümleden
(3)artuḳdur. Biri oldur kim: Eger1506 Şīrīn gibi �ālem nādiresi maḥbūbesi va-

rıdı,1507 velī Ferhād gibi (4)�ālem u�cūbesi1508 raḳībi var idi kim, �aşḳ u niyāzı 

ifrāṭından bā-vücūd Ḫüsrev gibi pādişāha (5)meyl ėtmeyüp, göñli Ferhād’a 

māyil olup iltifāt u teraḥḥumlar ẓāhir ḳıldı.1509 Ve anı Ḫüsrev [F43a] bi-

lüp, (6)reşkinden Ferhād’ı hezār1510 mekr ü ḥīle ile öldürdi. Ve bir daḫı bu1511 

kim: Ḥażret-i Risālet-penāh (7)ṣallallāhu �aleyhi ve sellem bi�ẟeti kim anuñ 

zamānında vāḳi� oldı;1512 bu cümle gėçen devlet ü miknet (8)ve tecemmül ü 

ḥaşmet ol devletüñ biñ baḫşında bir baḫşı ṭutılsa1513 olmaz kim, ol Ḥażret 
(9)dīn ü İslām da�vetine1514 aña nāme göndürüp1515 ve ol müzaḫrefāt ġurū-

rından ol Ḥażret’üñ (10)mübārek nāmesini yırtup emrine iṭā�at ḳılmadı. Ve 

kendü1516 mülk ü devletine1517 ḳaṣd eyledi. Ve ol (11)Ḥażret’üñ mu�cizesin-

den mülkine zevāl yetişüp, Şīrūye kim anuñ oġlıdur; me�mūr oldı (12)kim 

Ferhād’uñ bī-günāh ḳanı içün atasına ḳıṣāṣ eyledi. Ve bunlar cümle icmālle 

gėçdi. [B62a] (13)Ümīd1518 ol kim cümlesi yėrlü yėrinde tafṣīlle1519 daḫı edā 

oluna inşā�allāhu Te�ālā. Ve Pervīz’üñ (14)salṭanatı zamānı otuz yıl idi.

Meẟnevī: Çü Ḫüsrev olup mülkle1520 ser-firāz 
 (15)Mülūk içre buldı bu nev� imtiyāz 

 Velī çarḫ ėtdi sitem-sāzlik 
 (16)Zevālinde de vėrdi mümtāzlik

1502 söz: nesne B F

1503 kimesneye: kimseye B F

1504 kim: kim her birisi B F

1505 geçen: - B

1506 Eger: Egerçi B F

1507 maḥbūbesi varıdı: idi B

1508 u�cūbesi: �ucūbesi K

1509 iltifāt u teraḥḥumlar ẓāhir ḳıldı: iltifātlar ve teraḥḥumlar ẓāhir ḳılup B F

1510 hezār: hezār dürlü F

1511 bir daḫı bu: biri bu daḫı B biri daḫı bu F

1512 vāḳi� oldı: vāḳi� olup B F

1513 ṭutılsa: - B - F

1514 da�vetine: da�vetiçün B F

1515 göndürüp: gönderüp B F

1516 kendü: kendünüñ B F 

1517 mülk ü devletine: mülk-i devletine B

1518 Ümīd: Ümmīd B

1519 tafṣīlle: tafṣīl üzre B F

1520 mülkle: mülk ile B 
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Şīrūye bin Ḫüsrev 

Şīrūye (17)atasını öldürdükden ṣoñra pādişāhlıḳ taḫtına oturdı. Ve ata-

sını öldürdü(18)ginüñ şerḥi ṭavīldür.1521 Ammā icmāli budur kim: Ḫüs-

rev’üñ ġāyet-i tecemmül ü cāhından, nite kim (19)yuḳaruda1522 ẕikr olundı, 

dimāġında ġurūr [F43b] ve fi�linde fütūr olmışıdı1523 ve siyāset [K32b] 
(1)ü1524 ġażabı ḫalḳa ḥadden aşmışdı. Ol cümleden biri bu kim; münec-

cimler aña dėdiler kim: (2)“Senüñ zevālüñ evlāduñdan birisinüñ elinde-

dür.” Bu cihetden on yėdi oġlını1525 bir ḳal�aya (3)ḳoyup1526 ḥabs ėdüp, 

yasaġ [B62b] eyledi kim hīç birisinüñ yanına �avrat yaḳın olmaya. (4)Bu 

iḥtirāzdan kim, şāyed müneccimler dėdügi ḳażıyye ṣūret baġlaya.1527 Ve 

yine kendü ḫalḳından, (5)el-�uhdetü1528 �ale’r-rāvī, yigirm1529 biñ kişiyi zin-

dāna ṣalmış idi1530 kim her biri bir mu�teber (6)kişi idi kim, “Fülān cenkde1531 

eyü yürümedüñüz.”1532 diyü bahāne1533 ėdüp her gün bir niçesini (7)öldürür 

idi. Ve Merdān1534 Şāh adlu sipeh-sālārını kim niçe memleketüñ serveri 

idi; (8)müneccimler “Saña Zābulistān ḥākiminden żarar1535 var.” dėdükleri 

ecilden getürdüp,1536 bī-günāh1537 öldürmege (9)ictināb ėdüp elin kesdürdi. 

Ve ṣoñra “Ri�āyet ḳılayın.” diyüp, ol daḫı ri�āyetin1538 ḳabūl (10)ėtmeyüp 

kendü1539 ḳatlin ṭaleb ėtdügi cihetden1540 ḳatl ėtdi. Anuñ bunuñ gibi ci-

hetlerinden (11)ḫalāyıḳuñ cānına yėtüp, �āḳıbet ittifāḳ eyleyüp,1541 Pervīz’i 

ṭutup ḥabs ėdüp Şīrūye’yi (12)pādişāh eylediler. Ve Şīrūye’ye dėdiler kim: 

1521 ṭavīldür: uzundur B F

1522 yuḳaruda: yuḳarıda B F

1523 olmışıdı: ḥāṣıl olmışıdı B F

1524 ve: - B

1525 oġlını: oġlı B oġlunı F

1526 ḳoyup: - B

1527 baġlaya: baġlamaya B

1528 el-�uhdetü: ve’l-�uhdetü B F

1529 yigirm: yigirmi F

1530 ṣalmış idi: ḳoyup B F

1531 cenkde: cenginde K

1532 yürümedüñüz: yürüyüş ėtmedüñüz B F

1533 bahāne: bu bahāneyi B

1534 Merdān: Mervān K

1535 żarar: (ور ) B

1536 getürdüp getürüp B

1537 bī-günāh: (K’da sehven bu kelimenin hemen üstüne ayrılma hâli eki olan -dan yazılmıştır.)
1538 ri�āyetin: ri�āyet B

1539 kendü: - B - F

1540 cihetden: ecilden B F

1541 eyleyüp: ėdüp F
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“Ol bunuñ gibi nā-şāyeste işler ḳılupdur. Anı (13)öldür, yoḳsa ol seni öl-

dürür.” Şīrūye [B63a, F44a] daḫı, “Ben anı ḥüccetle öldüreyin.” diyüp,
(14)ėtdügi1542 işleri bir bir yazup, göndürüp1543 cevāb ṭaleb eyledi. Pervīz 

daḫı her birine bir1544 cevāb (15)yazup göndürdi.1545 �Āḳıbet ėl ġulüvv ėdüp 

ol zindānda olan yigirm1546 biñ maḥbūsı (16)çıḳardılar. Şīrūye gördi kim iş 

bir dürlü daḫı oldı; Merdān1547 Şāh oġlını1548 göndürdi,1549 (17)vardı, Pervīz’i 

öldürdi. Şīrūye atasını öldürdükden ṣoñra aña daḫı (18)bir mühlik maraż 

�ārıż olup yėdi aydan ṣoñra ḥayāt vedī�atın ḳıldı. Ve mülk (19)ḥırṣından on 

yėdi ḳarındaşını1550 öldürüp bunca şeḳāvete müteṣaddī olduḳdan ṣoñra 

[K33a] (1)�āḳıbet kendü daḫı ėllere ėtdügin buldı.

Meẟnevī: Çü Şīrūye-i dūn-i ber-geşte-baḫt1551 
 (2)Bu deñlü ta�ablarla1552 almışdı taḫt 

 Henūz ėtmedin taḫt üzre maḳām 
 (3)Buyurdı felek taḫta1553 üzre ḫırām1554

Erdeşīr bin Şīrūye 

Çün Şīrūye (4)vefāt ḳıldı, [B63b] cemī� ḳarındaşlarını öldürmişdi,1555 

Ekāsire’den kimse bulmadılar1556 ki pādişāh (5)eyleyeler. Şīrūye’nüñ yėdi ya-

şında Erdeşīr adlu bir oġlı var idi; żarūretden (6)anı pādişāh ėdüp, Pervīz’üñ 

Mihr-ḫays adlu bir çāşnī-gīri varıdı, be-ġāyet rāy (7)ü tedbīr ehli ve pāk-nefs 

ve nīk-endīş kişi idi, [F44b] ittifāḳla anı vezīr ḳıldılar kim Erdeşīr (8)bü-

yüyince mülk tedbīrin ol eyleye. Ve Pervīz’üñ Rūm nevāḥīsinde Şehr-īrād 

adlu bir kimsesi (9)varıdı, bir iş ḳılsa idi1557 anuñla meşveret ḳılurıdı. Bu işi 

1542 ėtdügi: ėtdükleri B F

1543 göndürüp: gönderüp B

1544 bir: - B - F

1545 göndürdi: gönderdi B F

1546 ol zindānda olan yigirm: zindāndan ol yigirmi B F

1547 Merdān: Mervān K B

1548 oġlını: oġlunı F

1549 göndürdi: gönderdi B F

1550 ḳarındaşını: ḳarındaş B ḳarındaşın F

1551 baḫt: ber-baḫt K

1552 ta�ablarla: ta�abbüdle B

1553 taḫta: taḫtın B

1554 ḫırām: ḳıyām B F

1555 öldürmişdi: öldürdi B

1556 bulmadılar: bulımadılar F

1557 ḳılsa idi: ḳılsa F
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anuñ meşveretsüz (10)ḳılmışlar idi.1558 Ol bu işi işidüp müteġayyir olup, çeri 

çeküp Erdeşīr üzerine gelüp, (11)Erdeşīr’i ve Mihr-ḫays’ı öldürüp, Medāyin1559 

taḫtına oturup pādişāh oldı. Ve Erdeşīr (12)bir yıl altı ay salṭanat ḳıldı.1560 

Meẟnevī: Yine Erdeşīr idi ṭıfl-ı nijend 
 (13)Ki oldı maḳāmı1561 serīr-i bülend 

 Yüce taḫtdan çarḫ-ı bī-vehm ü bāk1562

[B64a] (14)Aşaġa atup ėtdi1563 anı helāk

Şehr-īrād 

Çün şāhlıḳ taḫtına (15)oturdı; andan ulu kişiler varıdı kim1564 anlara 

anuñ ḫiẕmeti1565 güç1566 gelüp, �ār ėderleridi kim (16)Ekāsire ḳā�idesi1567 üzre 

mülāzemet eyleyeler. Ve Ekāsire’nüñ ḳā�idesi1568 bu idi kim her ṣabāḥ kim 
(17)pādişāha girmege ḫalḳa yol olurdı,1569 ḫalāyıḳ öñinde yėr öpüp secde 

ėderleridi.1570 (18)Ammā aña ba�żılar ėdüp ba�żılar ėtmez idi. Ve Ekāsire atla-

nur olsa idi1571 �ādet (19)bu idi kim sipāh ıraḳdan ḥalḳa urup1572 ṭururlar idi. 

Bir gün Şehr-īrād [K33b] (1)atlanduġında1573 bu ḳā�ide ri�āyet1574 olınma-

yup, ol daḫı1575 ġażab ėdüp, (2)“Niçün ḳānūn üzre ṭurmazlar!”1576 diyü ḫışm 

ėdicek, [F45a] sipāh arasından birisi1577 süñü ile (3)boynına urup öldürüp 

1558 Bu işi anuñ meşveretsüz ḳılmışlar idi: - B - F

1559 Medāyin: Medā�in B

1560 ḳıldı: ḳıldı. Vallāhu a�lem. B sürüp pādişāh oldı F

1561 maḳāmı: maḳām K

1562 bāk: (אك ) K

1563 ėtdi: ḳıldı B F

1564 varıdı kim: varıdı B F

1565 ḫiẕmeti: ḫidmeti B F

1566 güç: güc B F

1567 ḳā�idesi: ḳānūnı B F

1568 ḳā�idesi: ḳānūnı B F

1569 ḫalḳa yol olurdı: yol olurdı ḫalḳa F

1570 ėderleridi: eylerleridi B F

1571 atlanur olsa idi: atlanduġı vaḳt B F

1572 urup: olup K

1573 atlanduġında: atlanup B F

1574 ri�āyet: (K’da bu kelime önce hatalı yazılmış, daha sonra hatalı ibarenin üstü çizilerek iptal edilmiştir.)
1575 olınmayup, ol daḫı: olunmaduġı cihetden B F

1576 ṭurmazlar: durmazlar F

1577 birisi: biri B F
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ve ayaġına ip ṭaḳup şehr içinde1578 sürüyüp çaġırtdılar1579 ki: (4)“Olur olmaz 

kişi salṭanat ḫayālin ḳılsa sezā ve cezāsı1580 budur!” 

Ve anuñ salṭanatı ḳırḳ [B64b] gün idi. (5)Çün Ekāsire neslinden kim-

se bulunmadı, Pervīz’üñ Tūrān-duḫt1581 adlu ḳızını pādişāh ėdüp (6)taḫta 

oturtdılar.1582

Meẟnevī: Çü ġaṣb eyledi Şehr-īrād mülk 
 (7)Aña �ārla oldı ber-bād mülk 

 Cezāsın anuñ farż1583 bildi sipihr 
 (8)Bu işi maḥallinde ḳıldı sipihr

Tūrān-duḫt 

Çün pādişāhlıḳ (9)taḫtında1584 ārām ṭutdı, be-ġāyet �āḳıle idi; bildi ki 

mülk özgelere1585 vefā ḳılmaduġı gibi (10)kendüye daḫı vefā ḳılmayacaḳdur, 

�adl ü dād bünyād ḳılup, ḫalāyıḳa çoḳ ümīd-vārlıḳ1586 vėrüp, (11)Ekāsire 

zamānında olan bid�atları aradan götürüp1587 eyü āyīnler1588 peydā ḳıldı.1589 

Ve Pervīz (12)zamānında Rūm’dan Çelīpā adlu büt kim Medāyin’e getürmiş-

ler idi ve Rūmīler anı defa�ātle (13)dileyüp1590 Ekāsire vėrmezidi, Tūrān-duḫt 

mülk maṣlaḥatı içün1591 muṣālaḥa ėdüp [B65a] anı (14)yine1592 Rūm’a gön-

dürdi1593 kim Rūmīlerden mülke żarar yetişmeye. Ḳayṣer daḫı minnet-dār 

olup (15)barışup, ḫalāyıḳ andan mesrūr oldılar. 

1578 içinde: içine K

1579 çaġırtdılar: çaġır ḳıldılar B

1580 sezā ve cezāsı: sezāsını K sezāsı cezāsı B 

1581 Tūrān-duḫt: Tūrān K

1582 oturtdılar: oturtdılar. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B

1583 farż: ( ) B

1584 taḫtında: taḫtına K

1585 özgelere: ġayrılara B F

1586 ümīd-vārlıḳ: ümmīd-vārlıḳ B

1587 götürüp: getürüp B

1588 āyīnler: ḳānūnlar B F 

1589 ḳıldı: eyledi F

1590 dileyüp: isteyüp B F

1591 maṣlaḥatı içün: maṣlaḥatıçün B F

1592 yine: - F

1593 göndürdi: gönderdi B F
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Ve anuñ zamānında [F45b] Ḥażret-i1594 Seyyidü’l-Mürselīn (16)ṣal-

lallāhu �aleyhi ve sellem1595 dār-ı fenādan dār-ı beḳāya rıḥlet buyurdılar 

ve ḫilāfet Ebū Bekr raḍıyallāhu �anh ḥażretlerine1596 (17)muḳarrer oldı. Ve 

Tūrān-duḫt, Şehr-īrād’ı öldüren kişiye kim1597 Mesrūḥ-ı Ḫorāsānī (18)dėr-

leridi, terbiyet ḳılup vezāret1598 manṣıbın vėrdi. Ve bir yıl dört ay salṭa-

nat ḳılduḳdan1599 (19)ṣoñra mülke vedā� ḳıldı. Ve andan ṣoñra1600 Pervīz’üñ 

ba�īd aḳrabāsından Ḫaşbeşdev adlu [K34a] (1)kişiyi1601 taḫta oturtdılar. Ol 

bī-çāre daḫı bir ay miḳdārı1602 salṭanat ėdüp,1603 ḫayāline çoḳ māliḫūlyā1604 
(2)bıraġup1605 �āleme1606 vedā� ḳıldı.

Meẟnevī: Çü Tūrān serīr üzre ṭutdı sükūn 
 (3)Aña da vefā ḳılmadı dehr-i dūn 

 Ol ėtdi vefā çarḫ ḳıldı sitem 
 (4)Aña yoḳ bu iş yaluñuz saña hem 

[B65b] Āzermi-duḫt 

Çün pādişāhlıġa (5)oturdı, kimseyi vezīr ḳılmadı, mülk işini kendü re�y 

ü tedbīriyle1607 düzmek muḳarrer (6)ḳıldı. Ve ol Tūrān-duḫt’uñ ḳız ḳarın-

daşı idi. Ve Ekāsire dūd-mānında1608 andan ṣāḥib-cemāl (7)gelmemiş idi. 

Fīrūz Hürmüz adlu bir sipeh-sālārı varıdı kim Ḫorāsān mülkini aña vėrüp,
(8)ol daḫı Rüstem adlu oġlını1609 yėrine göndermiş idi ve Rüstem be-ġāyet 

[F46a] bahādır kişi idi. (9)Ve bu ol Rüstem’dür ki, Emīrü’l-Mü�minīn �Ö-

mer raḍıyallāhu �anh Sa�d-ı Vaḳḳāṣ’ı İslām çerisiyle (10)Medāyin’e göndür-

1594 Ḥażret-i: - B - F

1595 ṣallallāhu �aleyhi ve sellem: ( ــ ) K ve Ḫātemü’n-Nebiyyīn ṣallallāhu �aleyhi ve sellem B ve Ḫāte-

mü’n-Nebiyyīn Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu �aleyhi ve sellem F

1596 raḍıyallāhu �anh ḥażretlerine: ḥażretlerine, raḍıyallāhu �anh B F

1597 kim: - B - F

1598 vezāret: vizāret K

1599 salṭanat ḳılduḳdan: salṭanatdan F

1600 ṣoñra: - B 

1601 kişiyi: bir kişi B 

1602 miḳdārı: miḳdār B 

1603 ėdüp: - K - B 

1604 māliḫūlyā: (א א ) B F

1605 bıraġup: bıraḳup B

1606 �āleme: bu fānī cihāna F

1607 re�y ü tedbīriyle: rāy-ı tedbīrle B rāy ü tedbīri ile F

1608 dūd-mānında: devr-i zamānında B

1609 oġlını: oġlunı F
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dügi1610 vaḳt Yezdicerd bu Rüstem’i ḳarşu1611 göndürmişdür;1612 inşā�allāh 

maḥallinde gelse (11)gerekdür.1613 Ve Fīrūz Hürmüz nisā� 1614 ṭāyifesine mü-

te�allıḳ ve heves-nāk1615 kişi idi. Āzermi-duḫt hevāsında (12)bī-iḫtiyār olup, 

araya vāsıṭalar ṣalup ta�aşşuḳ iẓhār ḳıldı. Āzermi-duḫt gėceye (13)va�de vėrüp, 

gėce varduġı vaḳt başını kesüp ḳaṣr1616 ḳapusında aṣaḳodı. Çün yarındası 
(14)ḫalḳ bunı görüp müteġayyir oldılar, zīrā be-ġāyet ulu kişi idi. [B66a] 

Keyfiyyet-i1617 ḥāl ma�lūm (15)oldı, cemī�isi1618 sākin1619 olup Fīrūz Hürmüz’e 

ṭa�n eylediler. Bu ḳażiyyeyi oġlı Rüstem1620 (16)işidüp, Ḫorāsān’dan çeri çe-

küp, Medāyin’e gelüp, Āzermi-duḫt’la cenk ėdüp, (17)Āzermi-duḫt’ı ṭutup, 

hem atası ḳılduġı müdde�āyı ḥāṣıl ėdüp hem atası ḳanına1621 (18)ḳıṣāṣ eyle-

di. Ve andan ṣoñra salṭanat ėtmege kimse bulımadılar. Ve anuñ salṭanatı1622

(19)zamānı altı ay idi.1623 

Meẟnevī: Çü Āzermi-duḫt oldı mesned-nişīn 

[K34b]  (1)Pes1624 āşüfte ḳıldı yine mülk işin 

 Ḳatīl oldı az demde ol bī-direng 
 (2)Getürdi velī mülk ḥāline neng1625

Mihr-ḫays 

Ekāsire mülki bu maḥalde çoḳ (3)perīşān olduġı [F46b] cihetden tārīḫi1626 

mażbūṭ degüldür. Müverriḫler1627 her biri bir dürlü yazmışlar.1628 (4)Ammā 

Ṭaberī bu nev�e yazar kim: Mihr-ḫays Ahvāz’da idi. Ol Erdeşīr-i Bābek 

1610 göndürdügi: gönderdügi B F

1611 ḳarşu: - B - F

1612 göndürmişdür: göndermişdür B F

1613 inşā�allāh maḥallinde gelse gerekdür: - B - F

1614 nisā�: nisā K F

1615 müte�allıḳ ve heves-nāk: māyil ve müte�allıḳ B F

1616 ḳaṣr: ḳaṣrı F

1617 Keyfiyyet-i: Çün keyfiyyet-i B F

1618 cemī�isi: cümlesi B F

1619 sākin: sākit K F

1620 Rüstem: - B - F

1621 ḳanına: ḳatına K

1622 salṭanatı: ( ) K

1623 idi: idi. Vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb B idi dėrler F

1624 Pes: Bes F

1625 neng: teng K

1626 tārīḫi: - B

1627 Müverriḫler: Müverriḫlerüñ B F

1628 yazmışlar: yazmışdur F
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neslindendi. [B66b] (5)Ekāsire’nüñ erkān-ı devleti anı bulup getürüp1629 

taḫta oturtdılar ve ol bir niçe gün (6)pādişāh oldı. Ve līkin bir iş �uhdesinden 

gelmeyüp1630 �āciz olduġı cihetden (7)anı daḫı giderdiler. 

Çün mülk şāhsız olmaz, Nuṣaybīn’de1631 Pervīz oġullarından1632 Ḫer-

rād-ı (8)Ḫüsrev adlu bir kimse buldılar kim Şīrūye ḳarındaşlarını1633 öldür-

dügi vaḳt (9)ḳaçup, anda varup, ėl1634 arasında gizlü gezer idi; anı getürüp 

taḫta oturtdılar.1635 (10)Ve ol daḫı başarımayup, anı daḫı giderüp, ruḫṣat 

vėrdiler kim vara, yine geldügi yėre (11)gide. 

Ve yine Nūşīrevān neslinden Fīrūz-ı Mehrān adlu kişi1636 bulup ge-

türdiler kim (12)anası Cihān-duḫt idi. Ammā1637 ol dīvāne-veş kişi idi. Çün 

taḫta oturup, tācı başına (13)ḳoyup, ėl öñine gelmege başladuġı maḥalde1638 

başladı perīşān sözler söylemege kim: (14)“Baña bu taḫt u1639 tācdan �ār ge-

lür.” Gördiler kim ol daḫı bu maṣlaḥata lāyıḳ degüldür, anı daḫı (15)aradan 

sürdiler.

[B67a] Ve yine [F47a] ādem istediler. Maġrib diyārında Pervīz evlādın-

dandur diyüp, (16)Ferruḫ-zād adlu kimseyi1640 bulup getürüp taḫta oturtdı-

lar. Ol daḫı altı aydan ṣoñra (17)ḳatle yetişdi. 

Andan ṣoñra müteḥayyir oldılar.1641 Ve ol vaḳtde Yezdicerd bin Şeh-

riyār (18)Iṣṭaḫr’da idi. Atası Şehriyār, Pervīz oġlı idi. Ve Şīrūye ḳarındaşla-

rını öldürdügi (19)vaḳt anı Şīrīn ḳaçurmışdı, ol cihetden kim anı kendüsi 

ṣaḳlamış idi. Ve andan [K35a] (1)bir oġlan olup adını Yezdicerd ḳomışla-

rıdı ve ol zamānda Iṣṭaḫr’da olurdı. (2)Anı bulup getürdüp teklīfle1642 taḫta 

1629 getürüp: getürdüp F

1630 gelmeyüp: çıḳmayup B F

1631 Nuṣaybīn’de: (ه ْ َ
ِ َ ) K F

1632 oġullarından: oġlanlarından B

1633 ḳarındaşlarını: ḳarındaşlarından B ḳarındaşların F

1634 ėl: ḫalḳ B F

1635 oturtdılar: geçürdiler B F

1636 adlu kişi: adlu bir kişi idi, anı B adlu kişiyi F

1637 Ammā: - B

1638 maḥalde: vaḳt B F

1639 taḫt u: (K’da evvela “tāc” yazılmış, bilahare bu kelimenin üzeri çizilerek yerine “taḫt u” ibaresi imla 
edilmiştir.)

1640 kimseyi: bir kimseyi F

1641 oldılar: ḳaldılar B F

1642 teklīfle: - B - F 
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oturtdılar. Ve anuñ zamānında �Acem mülki işi ża�īf1643 (3)ve mütezelzil olup 

her ṭarafdan a�dā ġalebe ėde başladı; ḫuṣūṣā �Arab ḳabīlesi. (4)Ve Yezdicerd 

bir zamān sa�y ü iḳdām ėdüp, ıṣlāḥ ėdemedi. �Āḳıbet Emīrü’l-Mü�minīn
(5)�Ömer raḍıyallāhu �anh1644 çerisine mülki aldurup, kendüsi ḳaçup, mülk 

�Arab eline düşdi (6)ve İslām livāsı [B67b] ser-efrāz1645 olup küfr �alemi 

ser-nigūn oldı. Ve Yezdicerd ḳaçup (7)İṣfahān’a1646 varup, andan Kirmān’a, 

andan Merv’e, andan1647 daḫı ardınca ādem varup, (8)yaluñuz ḳaçup, bir 

degirmene1648 girüp [F47b] gizlendi.1649 Ve degirmenci1650 anuñ esbābına 

ṭama� ėdüp anı1651 (9)öldürüp esbābın aldı. Ve Yezdicerd’üñ pādişāhlıġı yi-

girm1652 yıl idi. Vallāhu a�lem (10)ve aḥkem.1653 

***

1643 işi ża�īf: be-ġāyet ża�īf B F

1644 �Ömer raḍıyallāhu �anh: �Ömer raḍıyallāhu �anh zamānında İslām B F

1645 ser-efrāz: ser-firāz B F

1646 Iṣfahān’a: Ṣıfahān’a B

1647 andan Kirmān’a, andan Merv’e, andan: ve andan Kirmān’a ve andan Merv’e, anda B F

1648 degirmene: degirmāna B

1649 gizlendi: gizlenüp B F

1650 Ve degirmenci: ve degirmāncı B degirmenci F

1651 anı: - B - F

1652 yigirm: zamānı yigirmi B F

1653 Vallāhu a�lem ve aḥkem: - B Vallāhu a�lem F
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Bu meẟnevīyi1654 Nevāyī ḥażretleri Sulṭān Ḥüseyin ḥaḳḳında 

bu risālenüñ āḫirinde yazmışdı. Biz daḫı bu maḥalde yazduḳ.1655

 (11) Eger Yezdicerd olsa1656 ger1657 Şehriyār 

  Ve ger Behmen olsun ger İsfendiyār 

 (12) Ki her kim ki ḳodı vücūda ḳadem

  Yine aña olmaḳ gerekdür �adem 

 (13) Sikender gibi ger alup baḥr ü berr

  Ve ger bulsa biñ yıl cihānda maḳarr

 (14) Yine olsa me�mūrı ṭoḳuz sipihr 

  Atı na�li1658 olsa anuñ māh ü mihr 

[B68a] (15) Gidicek çü ḳalmaz bulardan biri

  Anuñ ṭopraḳ altıdur āḫir yėri

 (16) Kişi kim müyesser olup şāhlıḳ

  Żamīrine Ḥaḳ ṣalsa āgāhlıḳ

 (17) Ki bilse cihāna vefā yoḳdurur

  Cihān ehline hem beḳā yoḳdurur

 (18) Gözine1659 cihān mülkini ilmese1660

  Ḥaḳ emrinden özge �amel ḳılmasa

 (19) �Adālet içün istese mülk ü cāh

  Sitem def�in ėtmege çekse sipāh 

[K35b] (1) Her işde kim olur aña müdde�ā

  Ġaraż olsa Tañrı rıżāsı aña

 (2) Olup salṭanat içre ol faḳr-cūy

  Şeh olsa velī olsa1661 dervīş-ḫūy

1654 meẟnevīyi: meẟnevī B

1655 Bu meẟnevīyi // yazduḳ: Meẟnevī K 

1656 olsa: olsun B F

1657 ger: er B F

1658 na�li: na�l B

1659 Gözine: Gözini B

1660 ilmese: ilmeye B

1661 olsa: şāh K
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 (3) Velī ḳılmadı şāhlardan kişi 

  Bu işi meger1662 şāh-ı ġāzī işi1663 [B68b, F48a]

 (4) Dėmen �ayn-ı insān ki insān-ı �ayn

  Hem insān u hem �ayn-ı Sulṭān Ḥüseyn

 (5) Şehā geldi şehlik müsellem saña

  Ne şehlik ki dervīşlik hem saña

 (6) Dėsem eyleyem vaṣfıñ āsān degül

  Ki biñde birin dėmek imkān degül

 (7) Ve līkin baña ol ki maḳdūr idi

  Ol işler ki �ālemde meşhūr1664 idi 

 (8) Senüñ vaḳtüñ içre çeküp ża�f ü renc

  Zamānī ki naẓm eyledüm penc genc 

 (9) Ki her genci içre1665 ne ẓāhirdurur 

  Niẟāruña yüz biñ cevāhirdurur 

 (10) Çü dīvāne dībāce ḳıldum raḳam 

  Ṣıfātuñı şerḥ eyledüm anda hem 

 (11) Ki her lafẓını �aḳl-ı cevher-şinās

  Görüp cevher-i ferd eyler1666 ḳıyās 

[B69a] (12) Çü naẓmü’l-cevāhir yazup ātīñe 

  Üküş vaṣf derc eyledüm ẕātıña 

 (13 )Ki encüm zerin1667 ger töker1668 çarḫ-ı kūz

  Degüldür birinüñ bahāsı henūz

 (14) Daḫı çoḳ yine naẓm-ı gevher-feşān

  Yine çoḳ daḫı neẟr-i cevher-feşān1669 

1662 Bu işi meger: Degül bu velī B F

1663 işi: kişi B

1664 �ālemde meşhūr: meşhūr-ı �ālem B

1665 Ki her genci içre: Ki genci içinde B F

1666 eyler: eyle B

1667 zerin: deren B F

1668 töker: döker B F

1669 cevher-feşān: cevher-nişān F
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 (15) Ki çün çekmişem ḫāme-i müşk-bīz 

  Senüñ vaṣfuña eyledüm nükte-rīz

 (16) Ḳamu gerçi pāk ü muḫayyel idi 

  Velī cümle vaṣfuñda mücmel idi 

 (17) Kişi nükteyi ḳılsa mücmel �ayān 

  Yaḳīndür anuñ şerḥi olmaz1670 beyān

 (18) Velī şimdi �azmüm budur ki Ḫudāy 

  Eger olsa �ömrüme1671 mühlet-fezāy

 (19) Çeküp ṭurfe tārīḫuña ḫāmeyi 

  Ḳılup nükteye tīz hengāmeyi  [K36a, B69b]

 (1) Ṣıfātuñı evvelden āḫir diyem

  Ḫayālāt-ı maḫfī vü ẓāhir diyem

 (2) Ṣalam evvelā ṭurfe bünyād aña

  Yazam ẕikr-i ābā vü1672 ecdād aña

 (3) Yazam anda sulṭānlar aḥvālini

  Ḥikāyet ḳılup ḫānlar aḳvālini 

[F48b] (4) Diyem kimler1673 almışdur evvel cihān

  Ya1674 nice cihān ėtdi anı nihān

 (5) Çü mesnedden atdı anuñ raḫtını

  Kim aldı1675 cihān-dārlıḳ taḫtını 

 (6) Çün ol ḳıldı mesned yüzinden firār

  Yine şāhlıḳ kimse1676 ṭutdı ḳarār

 (7) Aña deñlü kim sen şeh-i nīk-baḫt

  Atadan ata1677 vāriẟ-i tāc ü taḫt

1670 olmaz: bilmez B

1671 �ömrüme: bu �ömre B F

1672 ābā vü: (אد B (آ
1673 kimler: ( B (כ

1674 Ya: Bu B

1675 aldı: oldı B

1676 kimse: kime F

1677 ata: ana K B
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 (8) Ki şimdi çeküp salṭanat nevbetin

  Bulupsın1678 cihān-dārlıḳ şevketin 

[B70a] (9) Senüñ �adlüñile diri ḫāṣ u �ām

  Cihān ehlini rāḥat ėtdüñ tamām

 (10) Ki Ḥaḳ eyleyüp mülk ü cāhuñ1679 füzūn

  Ḥayātuñ ṭınābını ėtsün uzun1680 

 (11) Ġaraż bu ki söz yėtse encāmına

  Bu tārīḫ yüz ḳoysa1681 itmāmına

 (12) Aña ṣalsa her kişi açup1682 naẓar

  Olup göñli mażmūnıdan1683 behre-ver

 (13) Yaḳīn añlaya ṭab�-ı dāniş-verī

  Ki mīrāẟuñ1684 imiş cihān kişveri

 (14) Senüñ ḥaḳḳuñ imiş cihān-dārlıḳ

  Cihān ḫānlıġına sezā-vārlıḳ 

 (15) Nevāyī çü �arż eyledüñ müdde�ā

  Ḳoġıl müdde�ā gel ḳıl imdi du�ā1685

 (16) İlāhī ki çün şehsüz ola cihān

  Cihān ehline olmaya hīç amān 

1678 Bulupsın: Ki buldı B Ki bulduñ F

1679 cāhuñ: cānuñ B

1680 uzun: efzūn F

1681 ḳoysa: ḳosa B F

1682 açup: açsa B

1683 mażmūnıdan: mażmūnıla B F

1684 mīrāṡuñ: (כ ا ) B

1685 Ḳoġıl müdde�ā gel ḳıl imdi du�ā: Gel ü müdde�ā ḳılġıl imdi du�ā K (K’da “imdi” ve “ḳılġıl” kelimele-
rinin yerleri م ve خ harfleri konularak düzeltilmiştir.)
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[B70b] (17) Sen olġıl cihān ehline şāh u bes1686 

  Saña �adl ü dād ola1687 dil-ḫvāh bes

 (18) Ola ḥaşre1688 dek ḥaşmetüñ müstedām
 (19) Selāmuñ ḳıla şāhlar ve’s-selām*

1686 şāh u bes: şāh-veş K

1687 ü dād ola: ter K

1688 ḥaşre: ḥaşr B
*  B’de metnin nihayetinde yer alan Arapça ferağ kaydının ve devamındaki Farsça manzum ibarelerin 

tercümesi aşağıdadır. Nüshanın ferağ kaydını Arapçadan Türkçeye tercüme eden Dr. Necdet Karaka-

ya’ya teşekkür ederim.

 [B70b] (5-14)“Muhammed aleyhi’s-selâma binlerce salat, binlerce selam olsun. Eserin yazımı, karşılık-

sız vermeyi seven ve mutlak hükümdar olan Allah’ın ihsan ettiği güzel yardım ile sona erdi. (Eser) 989 

senesinin Cemâziyelevvel ayının 5’inde yazıldı; Yüce Allah’a muhtaç, fakir ve hakir olan âciz [B71a]
(1-12)Sadrüddîn bin Kadı Şükrullâh-ı Dezfûlî eliyle tamam oldu. Allah onu, onun anne ve babasını, 

erkek ve kadın bütün müminleri ve Müslümanları bağışlasın.” 

 [Fârsî:] “Her okuyandan dua isterim, çünkü ben günahkâr bir kulum. Yazanı övgüyle yad eden 

herkes Allah’ın rahmetine gark olsun.”

 “Her kim okursa, bu ona yaraşır. Her kim de çalıntı yaparsa, Allah’ın laneti ona olsun.”
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DİZİN*

* Dizin’de bugün Türkiye Türkçesinde yaşamayan kelime ve yapılar bulunmaktadır. Metinde geçen tüm 

kelimelerin yer aldığı eksiksiz Dizin’e şu adresten ulaşılabilir: https://actaturcica.org/e-kitaplar/

A

ābā Ar. Atalar.
 ā. vü ecdād 36a/2
ābād Far. Bayındır.
 ā. 26a/3, 29a/18
ābādān Far. Bayındır.
 ā. ḳıl- 18a/5
 ā. ol- (ma�mūr u ā.) 23b/17
ābādānlıḳ Far.T. Bayındırlık.
 ā. 5b/19
 ā.+(ġ)a 6a/17
 ā.+ları eyle- 2b/17
āb-ı ḥayāt Far.Ar. Hayat suyu, abıhayat.
 ā. 11b/17, 13a/1, 13a/2
ac Karnı aç. 
 a. 23b/13
�acāyib Ar. (�acā�ib) 1. Acayip, müthiş.
 �a. 10b/2, 13a/17
 2. Tuhaflıklar.
 �a. ü ġarāyibin 24b/14
�aceb Ar. Hayret.
 �a.+e ḳal- 24b/17
a�dā Ar. Düşmanlar.
 a. 35a/3
 a. def�i 23b/11
a�dād Ar. Sınıf, grup.
 a.+ından �add eyle- 22b/18
 a.+ından �add ėt- 30b/7
 a.+ından ṭut- 27b/3
�adālet-pīşe Ar.Far. Adaleti huy edinme.
 �a. ḳıl- 19a/16
 �a. ḳıl- (�adl ve �a. ḳıl-) 25b/8 
�adāvet Ar. Düşmanlık.
 �a. 12a/5
�add Ar. Sayma.
 �a. eyle- 22b/19
 �a. ėt- 26a/1, 30b/7
ādem Ar. İnsan; adam. 
 ā. 4b/4, 9b/13, 11a/19 
 ā.+ler 24a/8, 28b/3, 30b/3

�adem Ar. Yokluk.
 �a. ėt- 18a/12
 �a. mülki 30a/13
 �a. ol- 35a/12 
ādemī-zād Ar.Far. İnsanoğlu.
 ā. 3b/9, 4b/2
�adl Ar. Adalet.
 �a. 5a/1, 6b/8, 19b/4
 �a. ėt- 3a/18
 �a. ü �adālet 23b/16 
 �a. ü dād 3b/2, 14b/4, 26b/17
 �a. ü dād eyle- 10b/19, 15a/2
 �a. ü dād ol- 36a/17
 �a.+i 27b/10
 �a.+inden 25b/13, 29a/18
 �a.+üñile 36a/9
�adl-āyīn Ar.Far. Adalet töresi. 
 �a. ḳıl- M10a/13
adlu Adlı, adında.
 a. 7b/9, 11b/19, 32b/7
�adū Ar. Düşman.
 �a.+nuñ 24b/6
 �a.+sından 11b/13
āfāḳ Ar. Ufuklar, her taraf. 
 ā.-ārā 26b/19
 ā. mülki 6b/7
 ā. (yegāne-i ā.) 16a/14 
 ā.+da 3a/18
Āferīdegār Far. Yaratıcı, Allah
 ā.+a (Ḫālıḳ-ı ā.) 1b/1
�afv Ar. Af, bağışlama.
 �a. 8b/2
 �a. ve muvāsā 19a/16
aġ- Yükselmek.
 a.-dı 8a/5
aġac / aġaç 1. Ağaç.
 a. 4b/14
 2. Bir kişinin ortada durarak bağır-

dığında sesinin duyulacağı iki uç 
noktanın birbirine mesafesinin üç 
katı kadar uzaklık.
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 a. 3b/8, 26a/16
 a.+dur 3b/8
āgāh Far. Bilgili, haberli.
 a. 13a/16
āgāhlıḳ Far.T. Haberdarlık.
 a. ṣal- 35a/16
āġāz Far. Başlama.
 ā. 2a/8
 ā. eyle- 4a/15
āgeh Far. Bilgili, haberli. 
 ā.+i 6a/14
aḥbār Ar. Hahamlar
 a.+dan 9a/2
�ahd ü peymān ėt- Ar.Far. T. Söz ver-

mek. 
 �a. 19a/14
�ahd-nāme Ar.Far. Sözleşme metni.
 �a.+sin 9b/14
āhenger Far. Demirci. 
 a. (Gāve- i ā.) 4b/13
 a.+i (Gāve-i ā.) 5a/2
 a.+üñ (Gāve-i ā.) 4b/6, 5a/3
āḫer Ar. Başka, diğer, gayrı.
 ā.+üñ 16b/11
āḫir Ar. 1. Son, nihayet. 
 ā. 3a/19, 12a/15, 25a/3 
 ā. ol- 28b/17
 ā.ü’l-emr 8a/18, 15a/13, 16b/13
 ā.ü’z-zamān 28b/17 
 ā.+e 17a/18
 ā.+inde 27b/5
aḫlāḳ-pīşe Ar.Far. Ahlaklı olmayı huy 

edinme. 
 a. ḳıl- 20a/4
aḫşam Akşam.
 a. 3a/11
 a. (her a.) 20a/16 
 a. vaḳti 20a/14
aḥvāl Ar. Durum..
 a.+i 5a/13 (3. t. ş. iyelik)
 a.+inden 16b/5
 a.+ini 36a/3
 a.+üñ 28b/15
�aḳd Ar. Yasal bağ.
 �a.+ine ḳoy- M10b/3, 11a/8
 �a.+i nikāḥına ḳoy- 11b/10

�āḳıbet Ar. Nihayet, sonunda.
 �ā. 3b/15, 8b/4, 32b/15
�āḳıbet-endīş Ar.Far. Sonunu düşünen. 
 �ā. 17a/9
�āḳil Ar. Akıllı kimse.
 �ā. 5a/9, 17b/18, 26a/3
�āḳile Ar. Akıllı kadın.
 �ā. 33b/9
�aḳīm Ar. Yağmur getirmeyen rüzgâr. 

Bk. rīḥu’l-�aḳīm
 �a. (rīḥu’l-�a.) 4a/16
�aḳl Ar. Akıl.
 �a. 12a/19
 �a.+en 13b/11
aḳvāl Ar. Sözler.
 a.+ini (ḫānlar a.) 36a/3
alda- Kandırmak.
 a.-yup 27a/8
aldur- Kaptırmak.
 a.-up 35a/5
�alem Ar. Sancak, bayrak.
 �a. eyle- 4b/14
 �a. ḳıl- 5a/3
 �a.+i 35a/6 (3. t. ş. iyelik)
�aleyhi’s-selām Ar. “Allah’ın selamı 

onun üzerine olsun.” manasında 
dua.

 �a. 2a/13, 4a/17, 14b/13
 �a.+dan 7b/9, 8b/19
 �a.+dur 2a/12
 �a.+ı 5b/8 (Yükleme hâli)
 �a.+uñ 2a/12, 2a/18, 6b/10
�ālī Ar. Yüce, büyük, ulu. 
 �ā. 10a/14 
�alīl Ar. Sakat. 
 �a. (nüsḫa-yı �a.) 2a/2
�ālī-miḳdār Ar. Kıymeti yüksek olan.
 �ā. 19b/9
�ālī-şān Ar. Şan ve şerefi yüksek olan.
 �ā.+uñ 1b/10
altun Altın.
 a. 11a/5, 29a/3, 31a/17
 a.+dan 31a/14
 a.+ı 11a/19 (Yükleme hâli)
�āmm Ar. Halk, avam.
 �ā. (ḫāṣ u �ā.) 36a/9 
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�amel Ar. Amel, iş.
 �a. ḥikmeti 2b/9
 �a. ėt- 19a/1
 �a. ḳıl- 35a/18
amān Ar. Emniyet, kurtuluş.
 a. bul- 9b/8
 a. ol- 36a/16
ammā Ar. Fakat, ama.
 a. 2a/11, 23b/15, 34b/12
ammā ba�d Ar. Bundan sonra. 
 a. 1b/7
�ār Ar. Utanma.
 �ā. ėt- 33a/15
 �ā. gel- 34b/14
 �ā.+la 33b/7
aradan çıḳ- Ölmek. 13b/16, 16a/12
aradan çıḳar- Öldürmek. 6a/15, 7a/2
aradan def� ėt- Öldürmek. 30a/2
aradan git- Kaçmak. 30b/2
aradan götür- 1. Öldürmek. 12b/10, 

15a/13 
 2. Ortadan kaldırmak, iptal etmek. 

33b/11
aradan sür- Göndermek. 34b/15
araya getür- İcat etmek. 5b/4
ārām Far. Durma, dinlenme.
 ā. 25b/13
 ā. ṭut- 33b/9
 ā.+ını 19b/13
ārām-cūy Far. Dinlenmek isteyen.
 ā. ol- 19b/12
ārām-gīr Far. Aram tutan, dinlenen.
 ā. ol- 11a/13
�ārıż Ar. Sonradan ortaya çıkan şey.
 �ā. ol- 32b/18
�āriyetī Ar. Ödünç, eğreti.
 �ā. devlet 22a/9
arḳ Su arkı.
 a.+ın (Fırāt a.) 5b/3 
 a.+lar 2b/17
artuḳ Fazla.
 a. 5a/10, 15b/4, 26a/16
 a. ol- 23b/12
 a.+dur 7a/5, 16a/18, 32a/3

artur- Artırmak.
 a.-up 28a/4, 29b/6
�arż Ar. Sunma, takdim etme. 
 �a. eyle- 1b/10, 10b/3, 28a/19
 �a. ḳıl- 17b/19
 �a. olun- 27b/15
 �a.+ları getür- 26b/15
�arż Ar. En, genişlik.
 �a.+ı 3b/8 (3. t. ş. iyelik)
ās Far. Kakım. 
 a. 2b/18
aṣ- Asmak.
 a.-aḳo- 21b/8, 31a/19, 34a/13
 a.-aḳoy- 20a/5
 a.-arlarıdı 20a/11 
 a.-dı 28a/6
 a.-up (dāra a.) M10a/15
āsān Far. Kolay.
 ā. 35b/6
āsānlıḳ Far.T. Kolaylık.
 ā.+(ġ)ıla 30a/2
āẟār Ar. Eserler.
 ā. 8b/18
 ā.-ı riyāset 16a/9 
 ā.+ı 10b/15 (3. t. ş. iyelik)
 ā.+ından 8a/8, 17b/9, 29a/15
 ā.+ındandur 10a/1, 26b/18
aṣḥāb Ar. Dostlar, meclis arkadaşları.
 a.+dan 1b/13 
�asker Ar. Asker.
 �a. 3b/19, 10b/7, 31a/10
 �a. çek- 5b/5, 6a/10, 30a/7
 �a. düz- 21b/14
 �a. ḳoş- 5a/14, 8b/3
 �a.+i 26b/12, 30b/19
 �a.+in düz- 30a/16
 �a.+ini 28b/10
 �a.+iyle 30a/7
aşaġa Aşağı.
 a. at- 33a/14
 a. (başı a.) 28a/9
āşikāre Far. Aşikâr, apaçık.
 ā. 29a/10
 ā. ḳıl- 17b/3, 25a/13
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aşur- Geçmek.
 a.-dı (ḥadden a.) 23b/19
āşüfte Far. Perişan.
 a. 34b/1
āteş-kede Far. Mecusilerin ateşe taptık-

ları yer.
 ā. 27a/9
 ā.+lerüñ 28b/12
 ā.+sine 24a/6
�āṭıfet Ar. İyilikseverlik.
 �ā.+leriyle (dāmen-i �ā.) 2a/6 (3. ç. ş. 

iyelik)
ātī Ar. İstikbal.
 ā.+ñe 35b/12
atlan- Ata binmek. 
 a.-duġında 33b/1
 a.-duġı vaḳt 31b/16
 a.-ur ol- 33a/18
āvāz Far. Ses.
 ā.+ı (naḳḳāre ā.) 20a/14 
�avrat Ar. Kadın.
 �a. 32b/3
 �a.+a 10b/17
�ayāl Ar. Eş; aile.
 �a.+ı (māl u �a.) 27a/11 (3. t. ş. iyelik)
 �a.+ına (mālına ve �a.) 27a/6
�ayān Ar. Açık, ayan.
 �a. ḳıl- 35b/17
 �a. ol- 15b/9
�ayb Ar. Ayıp, kusur.
 �a.+ını 2a/6
āyīn Far. Merasim, âdet, usul.
 ā. (�adl-ā.) M10a/13
 ā.-inüñ (salṭanat ā.) 16a/19
 ā.+ler (eyü ā.) 33b/11
�ayn Ar. Kendi, kendisi.
 �a. 35b/4 
�ayş Ar. Sefahat. 
 �a. ėt- 31b/3 
 �a. u �işret 23b/18 
 �a. u nūşda 25a/8
 �a.+dan 25b/5
 �a.+ını 25b/5

�aẓamet Ar. Büyüklük. 
 �a.+i (tecemmül ü �a.) 15a/11 (3. t. ş. 

iyelik)
�aẓīm Ar. Büyük. 
 �a. 3a/10, 7b/1, 27b/11
 �a. ol- 12b/9
�azīmet Ar. Gitme, gidiş, yola çıkma.
 �a. eyle- 12a/6
 �a. ḳıl- 6a/13, M10a/14
 �a.+i (Rūm �a.) 30b/15, 30b/19
�aẓīmü’ş-şān Ar. Ünü, şanı büyük olan. 
 �a. 26b/7
�azīz Ar. Kıymetli, değerli.
 �a. ve mu�teber 15a/6
 �a. eyle- 23b/9
 �a. ėt- 11a/17, 17b/18
 �a. ḳıl- M10a/17
�azm Ar. 1. Karar.
 �a. ḳıl- M10a/12
 �a.+üm 35b/18
 2. Yola çıkmak.
 �a. ėt- 11a/6 
 �a.-i Rūm eyle- 30b/12 
 �a.-i Hindūstān ėt- 28a/17

B

bāb Ar. Konu.
 b.+da (ol b.) 23b/18
 b.+ında 2a/11, 9b/3, 27b/10
bādiye-peymā Ar.Far. Çölde dolaşan.
 b. 1b/7
bahā Far. Karşılık, fiyat.
 b. eyle- 28a/1
 b.+sı 35b/13
bahādır Far. Yiğit.
 b. 9a/10, 34a/8
bahādırlıḳ Far. Yiğitlik.
 b. fünūnı 12a/18 
 b.+lar 7a/12, 9a/12
baḥr ü berr Ar. Deniz ve kara.
 b. 13a/13, 29a/18, 35a/13
 b.+i (berr ü b.) 13a/6 
 b.+in (berr ü b.) 13a/1
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baḥẟ ėtdür- Ar.T. Tartıştırmak.
 b. 18b/12
baḫş Far. Pay, hisse.
 b.+ı 32a/8 (3. t. ş. iyelik)
 b.+ında 32a/8
baḫt Far. Bk. ber-geşte-baḫt
 b. 33a/1 
ba�īd Ar. Uzak.
 b. aḳrabā 33b/19 
 b. görin- 6b/12
 b. ol- 2a/14
bā�iẟ Ar. Sebep olan. 
 b. ol- 10b/9 
 b.-i tereddüd 13b/12
 b.+i 21a/1 (3. t. ş. iyelik)
bāk Far. Korku.
 b. (bī-vehm ü b.) 23a/3, 33a/13 
bār-gāh Far. Yüksek divan.
 b.+ında 29a/3 
barışıḳlıḳ Barış.
 b. 12a/5
Bārī Ḥaḳ Te�ālā Ar. Her şeyi takdir et-

tiği şekle uygun yaratan Yüce Allah. 
 b. 12a/12
bārī Far. Hasılı, hülasa.
 b. 25a/5, 27b/15
 b. beher taḳdīr 2b/1, 4b/4, 27a/15 
 b. her taḳdīr 7a/5, 12b/16, 23a/14
barḳlı Bk. evli barklı.
 b. (evli b.) 25a/18
baṣıl- Yenilmek, altta kalmak.
 b.-up 30b/5
batmān Ar. 7,692 kilogramlık bir ağır-

lık ölçüsü.
 b. 31a/17
bā-vücūd Far.Ar. Sonuç olarak.
 b. 2a/2, 7b/1, 19b/16
bāzirgān Far. Tüccar, bezirgân.
 b. 8b/13
bāzū Far. Pazu.
 b.+sına (zūr-ı b.) 24b/12
bed-fi�llik Far.Ar.T. Kötülük.
 b. ėt- 29b/17

bed-gümān Far. Şüpheci, fena düşün-
celi.

 b. 18a/14
 b. ol- 30a/1
bed-ḫūyluḳ Far.T. Kötü huyluluk.
 b.+(ġ)ından 19a/7
bedīd Far. Meşhur, aşikâr, meydanda.
 b. 4a/13
 b. ol- 15b/12
bed-nāmlıḳ Far.T. Kötü ün, kötülüğü 

ile dillere düşmüş olma.
 b. 28a/4
be-ġāyet Ar. Pek çok, aşırı, son derece.
 b. 5a/9, 17a/7, 31a/4
behāyim Ar. Dört ayaklı hayvanlar; ca-

navarlar. 
 b.+i (deşt b.) 12a/12
beher taḳdīr Far.Ar. Her takdirde, her 

hâlde. 
 b. M10b/6, 13b/13 
 b. (bārī b.) 2b/1, 4b/4, 27a/15 
behre-mān Far. Hisseli, nasipli.
 b. 27b/8
behre-mend Far. Behreli, hisseli.
 b. ol- (mahẓūẓ ve b.) 1b/15
behre-ver Far. Hisse ve nasibini almış.
 b. ol- 36a/12
bend Far. Bağ, zincir.
 b. ḳıl- 3a/19, 11a/3, 27a/12
 b.+den 8b/3, 8b/13, 21a/15
 b.+ine 8b/13
 b.+lere 7b/1
bende Far. Tevazu amacıyla 1. tekil kişi 

zamiri yerine kullanılan “köle” anla-
mında söz. Bk. faḳīr

 b.+ye 2a/1
bennā Ar. (bennā�) Yapı ustası, kalfa.
 b. ve ırġad 21b/3
ber-bād Far. Perişan, harap, viran.
 b. ol- 33b/7
berekāt Ar. Bereketler, bolluklar.
 b.+ında 26a/7
ber-geşte-baḫt Far. Talihi tersine dön-

müş; bahtsız. 
 b. 33a/1 
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berī Ar. Temiz; kurtulmuş.
 b.7b/13
 b. ėt- 7b/13
 b. ol- 6a/3
beriki Adı geçen. 
 b. 20b/9
berkit- Sağlamlaştırmak, takviye etmek.
 b.-(d)üp 9b/2, 20b/6
berr Ar. Bk. baḥr ü berr
 b. 13a/13, 29a/18, 35a/13 b. ü baḥr 

13a/1, 13a/6
bes Far. Yeterli.
 b. 36a/17
 b.+dür 2b/12
beyża altun Ar. Beyaz altın. 
 b. 11a/5, 11a/19
beyni Beyin.
 b.+si 4b/4
 b.+sinden 4b/2
beytü’l-māl Ar. Devlet hazinesi.
 b.+e 27b/14
bezm Far. İçki meclisi.
 b. düz- M10a/11
bıçḳı Testere.
 b. 4a/1
bī-�add Far.Ar. Sayısız.
 b. 19a/6
bī-�adīl Far.Ar. Benzersiz.
 b. 3a/7 
bi-�aynihī Ar. Aynıyla, tıpkı, olduğu 

gibi.
 b. 14b/6
bī-bahā Far. Değersiz, ucuz. 
 b. nesne 28a/2 
bī-bāk Far. Korkusuz, pervasız.
 b. (çarḫ-ı bī-bāk) 13a/18 
bī-beḳā Far.Ar. Fani.
 b. ol- 19b/5
bī-cihet Far.Ar. Sebepsiz.
 b. 29b/17
bī-dād Far. Zulüm, işkence.
 b. eyle- 23a/7
bī-direng Far. Durmayan, eğlenmeyen, 

çabuk. 
 b. 34b/1 

bī-edebāne Far.Ar. Edepsizce.
 b. 2a/4
bī-ġāyet Far.Ar. Sonsuz, sayısız.
 b. (taḥiyyāt-ı b.) 1b/4
bī-günāh Far.Ar. Suçsuz.
 b. 7b/17, 32a/12, 32b/8
bī-günāhlıḳ Far.Ar.T. Suçsuzluk.
 b.+(ġ)ın 18a/18
bī-ḥadd Far.Ar. Hadsiz, sınırsız, çok.
 b. 17b/8, 19a/5, 22a/5
biḥār Ar. Denizler.
 b.+ı (cibāl ü b.) 21b/18 
bī-ḥużūr Far.Ar. Huzursuz.
 b. ol- 20b/9
bī-iḫtiyār Far.Ar. İhtiyarsız, iradesiz.
 b. ol- 34a/12
bilād Ar. Beldeler.
 b. 9b/5
 b.+ı (eḳālim ve b.) 21b/18 
 b.+ın aç- 9a/5
 b.+ın al- 5a/5
bile Beraber, ile.
 b. 10b/2, 21b/6, 27b/13
 b. (ikisi b.) 21a/15 
 b.+al- 25a/19
bi’l-külliyye Ar. Büsbütün.
 b. 28b/5
bīm Far. Korku.
 b. ü ümīd 22a/16 
binā"en �alā işāretihi’l-�āliye Ar. “Onun 

yüce emri üzerine.”
 b. 2a/2
bī-naẓīr Far.Ar. Benzersiz, emsalsiz.
 b. 1b/12, 3b/3, 20b/4
bī-nevā Far. Nasipsiz, çaresiz.
 b.+lar 13a/18
bī-nihāye Far. Sonsuz, sınırsız.
 b. 4b/10, 25a/17, 29b/16 
 bī-nihāyet 1b/4, 8a/2
bī-pervā Far. Pervasız.
 b. 5b/16
bī-pervālıḳ Far.T. Pervasızlık.
 b.+dur 23b/19
biregü Başkası.
 b. 16a/19
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birez Biraz
 b. 10a/16 
birle İle.
 b. (hedāyā b.) 9b/10
 b. (mededi b.) 25b/18, 28b/9, 30b/4
bisāṭ Ar. Yaygı, minder, döşeme.
 b. düz- 22b/11
 b. yay- 5a/18 
bi�ẟet Ar. Peygamberlik.
 b.+i 28b/18, 32a/7 (3. t. ş. iyelik)
bī-sütūn Far. Sütunsuz, direksiz.
 b. (günbed-i b.) 22b/13 
bīşe Far. Orman, meşelik, sazlık.
 b. sibā�ı 24b/18
 b.+de 24b/19
bī-vefā Far.Ar. Vefasız. 
 b. 13a/7, 19b/4, 19b/5
bī-vefālıḳ Far.Ar.T. Vefasızlık.
 b. ėt- 24b/1
bī-vehm Far.Ar. Tasasız, vehimsiz, en-

dişesiz.
 b. ü bāk 23a/3, 33a/13 
biżā�at Ar. Malumat.
 b.-i ḳalīl 2a/2
bostān Far. Sebze bahçesi.
 b.+lar (bāġ u b.) 5b/3 
buḫūr Far. Tütsü. 
 b.+lar yaḳ- 31b/18
bu’l-�aceb Ar. Acayip, tuhaf, şaşılacak 

şey.
 b. 24b/13 
bulūġ Ar. Ergenlik. 
 b. (b. ḥaddi) 7b/19, 10a/9, 10a/10 
 b.+a (ḥadd-i b.) 16a/13 
bülend Far. Yüksek, yüce.
 b. 22a/17, 30b/9, 33a/13
bünyād Far. Asıl, esas, temel.
 b. ėt- 18a/4, 28a/4
 b. ḳıl- (�adl ü dād b. ḳıl-) 33b/10
 b. ṣal- 36a/2
bürüncek Baş örtüsü.
 b. 29b/17 
büt Far. Put.
 b. 33b/12
 b.+ler düzdür- 3b/17

büt-perest Far. Putperest.
 b. eyle- 3b/18
büt-perestlik Far.T. Putperestlik
 b.+(g)e 3a/16
büzürg-vār Far. Büyük, ulu, saygıdeğer.
 b. 12b/15
 b.+ı 20b/19 (3. t. ş. iyelik)

C

cābir Ar. Cebreden, zorlayan.
 c. (ẓālim ü c.) 22a/14, 29b/2 
cāh Ar. İtibar, makam.
 c. (mülk ü c.) 35a/19, 36a/10
 c. u ġurūr 3b/15
 c.+ından (tecemmül ü c.) 32a/18
cāh-dōst Ar.Far. Makam düşkünü.
 c. 18a/14
cām Far. Kadeh. 
 c. (rūd u c.) 2b/7
cānib Ar. Taraf, yan, cihet.
 c.+den 11b/3, 23b/18
 c.+e 31b/18
 c.+e (her c.) 24b/3
 c.+e (öte c.) 20a/15
 c.+ine 5b/6, 8b/8
 c.+ini 12b/4, 28a/15
 c.+ümden 11b/8
 c.+üñden 13b/14, 22b/3
cānver Far. (cān-āver) Hayvan.
 c. 18a/6
cāvīd Far. Ebedî.
 c. ol- 15b/9
cāvidān Far. Ebedî.
 c. ḳal- 5b/14, 15b/11
cedd Ar. Dede, ata, soy. 
 c.+i 9b/15 (3. t. ş. iyelik)
 c.+inüñ 5a/15
cedvelsüz Ar.T. Cetvelsiz.
 c. 21b/17
cehd Ar. Çalışma, çaba. 
 c. (cidd ü c.) 3a/9
cem� Ar. Toplama.
 c. eyle- 13b/8
 c. ėt- 3b/12, 18a/15, 18b/12



270 DİZİN - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

 c. (ḫāṭırı c.) M9b/18 
 c. ol- 4b/10, 16b/15
 c. ol- (ḫāṭır c.) 30b/16
 c. ol- (ḫāṭırı c.) 24a/10, 28b/4
cemāl Ar. Güzellik.
 c. (ṣāḥib-c.) 26b/8, 31b/12, 34a/6
 c. ü melāḥati 32a/1
 c.+de (ḥüsn ü c.) 3b/3, 17a/15
 c.+de (nezāket ve c.) 20b/4
cemī� Ar. Bütün, hepsi.
 c. 33a/4
 c.-i 7b/4, 21b/4, 28a/9
 c.+isi 34a/15 
cemīl Ar. Güzel.
 c. 7b/10
cerīb Ar. Dönüm.
 c. 31b/1
cerīme Ar. Suç.
 c. 29b/7
cevāhir Ar. Cevherler, değerli taşlar.
 c. 10a/18, 31b/13
 c. durur 35b/9
 c. (naẓmü’l-c.) 35b/12
 c.+le 31a/15, 31b/1, 31b/2
cevher Ar. Kabiliyet.
 c.+i 20a/3 (3. t. ş. iyelik)
 c.+i (salṭanat c.) 10a/10
cevher-i ferd Ar. Maddenin en küçük 

birimi, atom.
 c. 35b/11 
cevher-feşān Ar.Far. Mücevher saçan.
 c. (neẟr-i c.) 35b/14
cevher-şinās Ar.Far. Mücevheri tanıyan.
 c. (�aḳl-ı c.) 35b/11
cevr Ar. Eziyet.
 c. ḳıl- 4a/13
 c.+inden 5a/1
cezīre Ar. Ada.
 c.+lerinden (Mūṣul c.) 17b/11 
cibāl Ar. Dağlar. 
 c. ü biḥār 21b/18
cidd Ar. Gayret, ceht.
 c. ü cehd 3a/9 

cihān-dār Far. Padişah.
 c.-ı encüm-sipāh 3a/6
 c.+lara 17b/13
cihān-dārlıḳ Far.T. Padişahlık.
 c. 2b/7, 36a/14
 c. şevketi 36a/8
 c. taḫtını al- 36a/5
cihet Ar. 1. Sebep. 
 c.+den (fiil –dUk + iyelik eki + cihet-

den) 24b/1, 25b/9, 34b/3
 c.+den (bu c.) 4b/6, 23b/1, 32b/2
 c.+den (ol c.) 29b/5
 c.+den (şol c.) 2a/19
 c.+i 9a/8, 9b/12 (3. t. ş. iyelik)
 c.+inden 31a/8
 c.+lerinden 32b/10
 2. Yön. 
 c.+inde 13b/8
cism Ar. Beden.
 c.+ini 4a/1
cümle Ar. 1. Bütün. 
 c. 4a/13, 32a/1, 35b/16
 2. Tamamı, hepsi.
 c. 32a/12 
 c.-i 16a/13, 19b/19
 c.+den 32a/2 
 c.+nüñ 13b/4, 23a/7
 c.+si 2a/9, 9a/7, 32a/13
 c.+sini 11b/12
 c.+ye 29a/1
 3. Grup, kategori. 
 c.+den 3b/4, 24b/13, 32b/1 

Ç

çaġırt- Bağırtmak. 
 ç.-dılar 33b/3
çāh Far. Kuyu, çukur.
 ç.+a 26a/13
 ç.+lara 26a/12
çarḫ Far. Baht. 
 ç. 3a/18, 13b/1, 34a/3
 ç.-ı felek 19a/4 
 ç.-ı kūz 35b/13
 ç.-ı kühen-ṭāḳ 3a/18
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çāşnī-gīr Far. Çeşnigir, çeşnici başı.
 ç.+i 33a/6 (3. t. ş. iyelik)
çeri Asker.
 ç. çek- 6b/17, 8a/2, 34a/16
 ç. düz- 10a/19
 ç. ṣı- 24a/13
 ç.+nüñ 11b/3
 ç.+sine 10b/8, 35a/5
 ç.+sini 26b/15
 ç.+siyle 34a/9
çıḳrıḳ Yün, kıl veya pamuktan ip yap-

mak için kullanılan alet.
 ç. 29b/17
çü Far. Mademki, vakta ki, hele. 
 ç. 2b/6, 3a/18, 4a/3, vd. çün Far. 

(çūn) -dığı zaman; -dığı için.
 ç. 1b/10, 3a/8, vd. 

D

dād Far. Adalet. 
 d. (�adl ü d.) 3b/2, 14b/4, 33b/10
 d. (�adl ü d. eyle-) 10b/19, 15a/2
 d. (�adl ü d. ol-) 36a/17
 d.+a (�adl ü d.) 26b/17
 d.+ı (�adl ü d.) 2b/13 (3. t. ş. iyelik)
dād-ger Far. İnsaflı, doğru.
 d. (ḫüsrev-i d.) 29a/18
daġdaġa Ar. Telaş, sıkıntı.
 d.+sı 16b/13
daḫı De, da.
 d. 1b/16, 2a/1, vd.
 d. idi 30b/7
daḫl Ar. Girme, dâhil.
 d. ḳıl- 24a/3
 d. ü żararı ol- 13a/13
dām Far. Tuzak. 
 d.+ına (ecel d.) 19a/18, 26a/19 
dāmen Far. Etek.
 d.-i �āṭıfet 2a/6
dānā Far. Bilen, bilgili.
 d. 17b/15, 22a/9
dānālıḳ Far.T. Bilgili olma. 
 d.+(ġ)ı 17b/15

dāniş-verī Far. Alim olma, bilginlik.
 d. 36a/13
dār Far. Darağacı.
 d.+a as- M10a/15
dār-ı beḳā Ar. Ölümsüzlük yurdu, ahiret.
 d. 33b/16
dār-ı fenā Ar. Dünya.
 d. 33b/16
dārü’l-mülk Ar. Başkent.
 d.+i 5a/8, 9a/4, 28a/5 (3. t. ş. iyelik)
 d.+üñ 13b/17 (2. t. ş. iyelik)
dāstān Far. Hikâye. 
 d.+ı 11b/13 (Yükleme hâli)
da�vā Ar. İddia.
 d.+sın ėt- (mu�cize d.) 27a/8
 d.+sın ḳıl- (peyġamberlik d.) 21b/16
 d.+sını iẓhār ėt- (nübüvvet d.) 27a/6
debīr Far. Kâtip, yazıcı.
 d.+e 12a/18
def� Ar. Kovma, uzaklaştırma.
 d. eyle- 5a/2, 18b/10, 22a/1
 d. ėt- 4a/12, 17b/16, 25a/2 
 d. ėt- (aradan d.) 30a/2
 d.+içün 17b/3
 d.+in ėt- 35a/19
 d.+ine 8a/15, 16b/17
 d.+ine (a�dā d.) 23b/11
defa�āt Ar. Kereler. 
 d.+le 33b/12
deg- Mülkü, saltanatı elde etmek. 
 d.-di 5b/15, 23a/1
dehr Ar. Dünya; zaman. 
 d. 11b/15
 d.-i denī 20a/7 
 d.-i dūn 34a/3 
dem Far. Zaman, an. 
 d. 6a/4, 10a/4, 15b/5
 d. (ol d.) 17a/8
 d. ur- 30b/11 
 d.+de 34b/1
 d.+inde (āḫir d.) 11b/13
demür Demir.
 d.+i 2b/13 (Yükleme hâli)
denī Ar. Alçak. 
 d. (dehr-i d.) 20a/7 
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deñiz atı Efsanevi bir hayvan; “Bahrî 
yund”? Hippokampoi? 

 d. 23a/12
deñlü Kadar.
 d. 33a/2, 36a/7
 d. (ne d.) 23a/7
dep- Ayağıyla vurmak.
 d.-üp 23a/12, 23a/16
der-bend Far. Sınırda bulunan küçük 

kale.
 d. 28b/1
 d.+ler 28b/1
 d.+leri 28b/1 (Yükleme hâli)
derc Ar. Yazma, derleme.
 d. eyle- 35b/12
derende Far. Yırtıcı.
 d.+leri 24b/18 (Yükleme hâli)
dergāh Far. Saray, padişah kapısı.
 d.+ına 28a/14, 28b/7
dervīş-ḫūy Far. Derviş mizaçlı.
 d. 35b/2
deryā Far. Deniz.
 d. 28b/8
 d.+dan 20a/15
 d.+ya 10a/8
 d.+yla 31b/15
dest Far. El. 
 d.+inde 27a/1
 d.+le (zūr-ı d.) M10a/3
destūr Far. İzin.
 d.+ıyla 11a/17
deşt Far. Çöl, sahra.
 d. behāyimi 12a/12
 d.+inüñ (fenā d.) 1b/7
devlet Ar. Devlet, saltanat.
 d. 16a/3
 d. ü miknet 32a/7 
 d. ü tekebbür 3b/15
 2. Talih. 
 d.-i reh-nümūn 17a/5
deyr Ar. Manastır, kilise.
 d. 31a/2
 d.+de 30b/19
 d.+üñ 31a/4, 31a/6

dībā Far. Altın ve gümüş işlemeli bir tür 
ipek kumaş.

 d. 31a/19, 31b/1
dībāce Far. Önsöz.
 d. 35b/10
dihḳān Far. Köylü, rençber, çiftçi.
 d.+uñ 26b/5, 26b/8
dihḳānlıḳ Far.T. Çiftçilik. 
 d. 5b/4
dijem Far. Korkunç, ürkütücü; kederli. 
 d. (çarḫ-ı d.) 18a/11 
 d. (sipihr-i d.) 7a/2
dilekci Ricacı.
 d.+ler 8b/2
dil-güşā Far. İç açan, kalbe ferahlık ve-

ren.
 d. 23a/10
dil-ḫvāh Far. Gönül dileği.
 d. 36a/17
dilīr Far. Yürekli, cesur.
 d. 17b/15
dil-pesend Far. Gönüle hoş gelen.
 d. 19b/3
dil-peẕīr Far. Gönüle hoş gelen. 
 d. düş- 13b/18 
 d. (maṭbū� ve d.) 1b/11
 d.+di 3b/3
dimāġ Ar. Akıl, şuur.
 d.+ına 3b/16, 4a/3, 15b/10
 d.+ında 32a/19
direfş Far. Bayrak, sancak.
 d.-i Gāvyānī 5a/4
ditre- Titremek.
 d.-yüp 17a/6
dīv Far. Dev, cin, şeytan.
 d. 23a/14
 d.+e 3a/7
 d.+i (ecel d.) 3a/19
 d.+ler 3a/1
 d.+leri 3a/3 (Yükleme hâli)
dīvāne-veş Far. Deli gibi.
 d. 34b/12
dīvār Far. Duvar.
 d. M10a/9
 d.+dur 26a/15
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dōst-dārlıḳ Far.T. Dostluk, sevgililik.
 d.+(ġ)ı 29a/14 (3. t. ş. iyelik)
dögül- Dövülmek.
 d.-mişdi 31a/19
dūd-mān Far. Sülale.
 d.+ında 34a/6
dūn Ar. Alçak, aşağılık.
 d. 33a/1 
 d. (dehr-i d.) 34a/3 
 d. (devrān-ı d.) 2b/8 
dūr Far. Uzak. 
 d. ol- 19a/13
düken- Tükenmek. 
 d.-di 10b/18
 d.-üp 7a/8
dürlü Türlü.
 d. 7a/2
 d. (bir d.) 32b/16, 34b/3
düşmen Far. Düşman.
 d. 25a/9, 29a/11, 29b/8
 d.+i 24a/4, 25a/11 (Yükleme hâli)
 d.+le 24a/5
düzet- Düzeltmek.
 d.-di 6b/8

E / Ė

ebābīl Ar. Ebabil, dağ kırlangıcı.
 e. ḳuşı 28b/10 
ecil Ar. (ecl) Sebep. 
 e.+den 2a/14, 15b/2, 32b/8
 e.+içün 30b/15
edā Ar. Eda, yerine getirme.
 e. ėt- 11b/14, 13b/4
 e. olun- 32a/13
 e.+sıyla 12b/15
ef�āl Ar. Fiiller, işler.
 e. ve ṣıfāt 19b/17 
 e.+üñ 21a/6 (2. t. ş. iyelik)
efḍal Ar. En faziletli.
 e. ü ekmel 31b/8
eflāk Ar. Felekler, gökler.
 e. (encüm ü e.) 31a/15
 e. (taḫt-ı e.) 19a/19 

egerçi Far. Her ne kadar … ise de, vakıa. 
 e. 8a/13, 26b/6, 29b/3
ejdehā Far. Ejderha.
 e. 9a/11
ekābir Ar. Büyükler, önde gelenler. 
 e. ü eşrāf M10a/10
 e.+ini (eşrāf ü e.) 3b/12
eḳālīm Ar. Ülkeler, memleketler.
 e. ü bilād 21b/18
 e. ü kişver 3b/17
eḳālīm-i seb�a Ar. Yeryüzünü kuşatan 

yedi iklim 
 e. 31a/15
ekmel Ar. En kâmil, en olgun. 
 e.+i (efdal ü e.) 31b/8 (3. t. ş. iyelik)
ekẟer Ar. Çoğu. 
 e. 2b/3, 5a/5, 11a/1
eksük Eksik.
 e. 15b/4, 19b/17, 26a/16 

e.+(g)üñ 20a/1 (2. t. ş. iyelik)
ektāf Ar. Omuzlar. 
 e. 22a/5
el El. 
 e. vėr- 8a/18, 9a/11, 24a/15 

e.+e gel- 8a/19, 20b/15
 e.+e getür- 6b/1
 e.+ine getür- (taṣarruf e.) M10a/16, 

13a/6
ėl Halk; yurt, memleket.
 ė. 4b/8, 22b/19, 34b/13 
 ė. ol- 19a/12
 ė.+den 19a/11, 24a/7, 24b/15
 ė.+i 3b/18, 27a/6 (Yükleme hâli)

ė.+ine 20b/13
 ė.+lere 33a/1
el-ḳıṣṣa Ar. Hülasa, sonuç olarak.
 e. M10a/6, 16b/4, 21a/10
el-�uhdetü �ale’r-rāvī Ar. “Rivayetin doğ-

ruluğu konusunda mesuliyet rivayet 
edene aittir.” manasında bir deyiş.

 e. 32b/5
emīr-i āḫūrlıḳ Ar.Far.T. İmrahorluk, 

ahır beyliği.
 e.+(ġ)ın 16b/1
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emīrü’l-Mü"minīn Ar. “Müminlerin 
idarecisi, emiri” manasında Hz. 
Ömer’den itibaren İslam devlet baş-
kanlarına verilen unvan.

 e. �Ömer 34a/9, 35a/5
emr Ar. 1. İş. 
 e. (āḫirü’l-e.) 8a/18, 15a/13, 18a/11
 e.-i ġarīb 31b/10 
 e.+ini tamām eyle- 30b/6
encām Far. Son, işin sonu.
 e.+ına yėt- 36a/11 
encüm Ar. Yıldızlar. 
 e. 31a/15, 35b/13
encüm-sipāh Ar.Far. Yıldızlar kadar çok 

askeri olan (hükümdar). 
 e. (cihān-dār-ı e.) 3a/6
engüşt-nümā Far. Parmakla gösterilen.
 e. ol- 10b/7
enseb Ar. En münasip. 
 e.+dür 13b/5
envā� Ar. Çeşitler.
 e.-ı �aẕāb 20b/15
er Far. Eğer.
 e. B67b/8
ercümend Far. Muhterem, seçkin.
 e. 3a/19, 19b/2
 e. eyle- 30b/10
eren Erkek.
 e.+ler 10b/17
ėrgür- Eriştirmek. 
 ė.-di 22a/17
erkān-ı devlet Ar. Devletin ileri gelen-

leri. 
 e.+i M10b/4, 23b/3, 34b/5 (3. t. ş. 

iyelik)
 e.+inden 26b/13 
 e.+ine 10b/12
 e.+ini 7b/4
ėrte Yarın.
 ė. bir gün 13b/16, 23b/11
esbāb Ar. Vasıtalar, levazım.
 e.+ıdur (silāḥ e.) 3b/4
 e.+ın 35a/9 
 e.+ın (sipāhīlik e.) 10b/1 
 e.+ına 35a/8

 e.+ını (salṭanat e.) 6b/1 
 e.+ını (sipāhīlik e.) 10a/12
esmā Ar. İsimler. 
 e. (ta�līm-i e.) 1b/2 
eẟer Ar. İz. 
 e.+i 3b/9, 28b/14 (3. t. ş. iyelik)
eşrāf Ar. İleri gelenler.
 e. (ekābir ü e.) M10a/10
 e. ü ekābir 3b/12
etbā� Ar. Tâbi olanlar. 
 e.+ı 11b/11, 18b/8 (3. t. ş. iyelik)
 e.+ına 9a/9
 e.+ından 16b/15
 e.+ını 18b/1, 18b/11, 28a/8
eṭvār Ar. Tavırlar.
 e.+ı 19b/3 (3. t. ş. iyelik)
 e.+ına 19b/16
 e.+ını (evżā� u e.) 16a/8
 e.+la (müstaḥsen e.) 22a/18
 e.+uñ (cümle-i e.) 19b/19 (2. t. ş. 

iyelik)
evc Ar. Zirve, en son nokta.
 e.-i kemāl 19b/7
evḳāt Ar. Vakitler.
 e. (ekẟer e.) 7a/7
 e.+da (ekẟer e.) 2b/3 
evlā Ar. (evlā�) Daha iyi.
 e.+dur 21a/5
evżā� Ar. Hâller, tavırlar.
 e. u eṭvār 16a/8
 e.+uñ 19b/19 (2. t. ş. iyelik)
eyit- Demek, söylemek.
 e.-di 17a/19
eyle Öyle. 
 e. 4a/13, 24b/8 
eyñi Eyin, sırt; göğüs kemiği.
 e.+ sinden 23b/2
eyü İyi.
 e. 4b/19, 9a/11, 33b/11 
 e. ad ḳazan- 13b/16
 e. ol- 6b/8
 e.+lerin 9a/9 
eyyām Ar. Günler.
 e.+ında (ṭufūliyyet e.) 20a/12
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F

faḳīr Ar. 1. Fakir, yoksul. 
 f.+leri 21b/10 (Yükleme hâli)
 2. Müellifin tevazu göstermek için 

kendisinden bahsederken kullandığı 
söz. Bk. bende

 f. 2a/1, 12b/14, 32a/1 f.-i ḥaḳīr 
1 b / 8

 f.+üñ 24b/8, 25b/2
faḳr-cūy Ar.Far. Yoksulluk arayan.
 f. ol- 35b/2
fāriġ Ar. Vazgeçmiş.
 f. ḳıl- 24a/1
fāriġu’l-bāl Ar. Başı dinç, gönlü rahat.
 f. ol- 25b/9
farażā Ar. Farz edelim ki.
 f. 23b/10
fāṣıla Ar. Ara.
 f.+dur 26a/16
fāsid Ar. Kötü, fena, bozuk. 
 f. 3b/16, 8a/3 
faṣl Ar. Ayrıntı.
 f. (aṣl u f.) 10b/11 
fażāyil Ar. (fażā�il) Faziletler, erdemler.
 f.+i 12a/17 
fażl Ar. Fazilet, erdem, iyilik.
 f. u kemāl 2b/12, 3b/3, 10a/11 
fażla Ar. Fazlalık, aşırılık. 
 f.-i iḥsān 2a/5
fedāyī Ar. Serdengeçti.
 f.+leri 11b/5 (Yükleme hâli)
fedāyīlik Ar.T. Serdengeçtilik.
 f. 11b/6
feḥvā Ar. Anlam. 
 f.+sına 2a/3
 f.+sını 1b/15
fehm Ar. Anlama, kavrama.
 f. ėt- 1b/15, 9a/6, 30b/17
felek Ar. Baht, talih.
 f. 3a/7, 19a/4, 33a/3
 f. üzre 13a/15 
 f.+den 19b/8

fenā Ar. Yok olma, sürekli olmama, sü-
reksizlik.

 f. deşti 1b/7
 f.+dan (dār-ı f.) 33b/16 
ferāġat Ar. 1. Vazgeçme, el çekme. 
 f. ėt- M10b/6 
 f. köşesi 6b/5
 f.-ı ḫāṭır 24a/10, 28b/5
 f.+le M9b/19, 24b/3 
 2. İstirahat, dinlenme.
 f.+den 6a/3
ferāset Ar. Kavrama, sezme.
 f.+le 26b/6 
ferd Ar. 1. Birey.
 f.+ine 1b/3
 2. Maddenin en küçük parçası.
 f. (cevher-i f.) 35b/11
ferş Ar. Yer döşemesi; halı.
 f. 2b/17, 31a/19, 31b/3
fesād Ar. Bozukluk.
 f. (mūcib-i f.) 13b/12
 f.+ı (ehl-i f.) 28b/5 (Yükleme hâli)
fevc fevc Ar. Dalga dalga.
 f. 24b/16
fevḳa’l-ḥadd Ar. Hadden aşkın, aşırı.
 f. 1b/12
fevt Ar. Ölme, ölüm.
 f. ol- 6b/17
feżā Ar. (feżā�) Geniş ova, alan.
 f.+sı 23a/10
fırḳa Ar. Topluluk.
 f. ḳıl- 15a/16
fiġān Far. Bağırarak ağlama, inleme.
 f. u ġırīv 24b/5
fi�l Ar. Hareket, iş.
 f.+inde 32a/19
fi’l-cümle Ar. Nihayette, sonunda.
 f. 6a/17
fi’l-ḥāl Ar. Hemen.
 f. 17a/4, 21b/13, 23b/9
firāset Ar. Yiğitlik; binicilik.
 f. 18b/5
firīb Far. Aldatan, aldatıcı.
 f. vėr- 8a/13
 f. yė- 15b/6
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firīfte Far. Aldanmış, kandırılmış.
 f. ḳıl- 9b/12, 18b/15
 f. ol- 18b/8
firişte Far. Melek. 
 f. 23a/13
furṣat Ar. Fırsat.
 f. 24a/15
fużalā Ar. Fazıllar, erdemli kimseler.
 f.+nuñ 2a/5 
fülān Ar. Herhangi bir, falan.
 f. 32b/6
fünūn Ar. Fenler, sanatlar.
 f.+ını 12a/18
fütūr Ar. Gevşeklik, usanç.
 f. ol- 32a/19
füzūn Far. Çok fazla.
 f. eyle- 36a/10

G / Ġ

ġadr Ar. Hainlik, haksızlık.
 ġ.+e 25b/18
 ġ.+i 10a/4
gāhī Far. Bazen. 
 g. 2b/4
ġalaṭ Ar. Yanlış.
 ġ. 2a/7
 ġ.+dur 15a/17
 ġ.+ın 9a/14
ġalebe Ar. Yenme, üstünlük sağlama.
 ġ. eyle- 4a/9
 ġ. ėt- 35a/3
 ġ. yėtür- 7a/2
ġam-güsār Ar.Far. Dert ortağı, teselli 

veren
 ġ.+ı 29a/13
ġanāyim Ar. (ġanā�im) Ganimetler.
 ġ.+le 9b/19, M9b/16
ġanī Ar. Zengin.
 ġ. eyle- 26b/4
 g.+lere 3a/10
ġarāyib Ar. (ġarā�ib) Gariplikler, tuhaf-

lıklar.
 ġ.+dendür 22b/8, 24b/10
 ġ.+in 24b/14

ġaraż Ar. Hedef, gaye.
 ġ. 36a/11
 ġ. ol- 35b/1
 ġ.+ı 19b/18, 30a/1
ġarīm Ar. Hasım, rakip.
 ġ. +i 24b/3 (3. t. ş. iyelik)
ġavġā Far. Kavga.
 ġ. 20a/19
 ġ. ḳıl- 22b/19
 ġ.+da 23a/1
ġāyib Ar. (ġā�ib) Kayıp.
 ġ. ol- 8b/17, 12a/14, 24a/7
ġazāl Ar. Ceylan.
 ġ.+ı (rūḥı ġ.) 15a/3
gebr Far. Mecusi, ateşperest. 
 g. 9b/10
geçrek Daha geç.
 g. ḳal- 20a/17
gedā Far. Yoksul, dilenci.
 g.+lar 13a/19, 15b/13
gehī Far. Bazen, ara sıra.
 g. 13a/16, 13a/17
genc Far. Hazine.
 g. 35b/8
 g.+i 35b/9 (3. t. ş. iyelik)
 g.-i Bād-āverd 31b/13, 31b/16 
 g.+dür 29a/8
ger Far. Eğer.
 g. 15b/12, 25b/13, 35b/13
gerdiş Far. Dönüş, dönme, dolaşma.
 g.-i muḫtelif 22a/5
gerdūn Far. Felek, dünya.
 g. 26a/19
 g.-ı bī-vehm ü bāk 23a/3
gevher Far. Değerli taş.
 g. 31a/17 
 g.-i şeb-çerāġ 31a/18
gevher-feşān Far. Mücevher saçan.
 g. 35b/14
gey- Giymek.
 g.+e 28a/14
 g.+mege 2b/18
 g.+mek (ḳara g. ve gök g.) 8a/11
 g.-üp 31a/2
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ġırīv Far. Bağırma, bağrışma.
 ġ. (figān u ġ.) 24b/5
 ġ. ṣal- 30a/12
ġıybet Ar. Hazır bulunmama.
 ġ.+inde 29a/10
giriftār Far. Yakalanmış.
 g. ol- 31a/3
gizlü Gizli.
 g. 16b/5, 29a/10, 34b/9
göçür- Göç ettirmek.
 g.-üp 25a/19 
göyün- Yanmak.
 g.-mez 29a/8
göz Göz.
 g.+den bıraḳ- 12a/7
 g.+e yaḳın 23a/10
 g.+i düş- 10b/10
 g.+i rūşen ol- 26b/13 
 g.+ine il- 35a/18
 g.+ine mīl çek- 30a/10, 30a/14, 

3 0 b / 1 3
ġulüvv Ar. Taşkınlık.
 ġ. ėt- 29b/8, 32b/15
gūnā-gūn Far. Renk renk, türlü türlü.
 g. 31b/2
gūr Far. Mezar.
 g. ėt- 25b/6
gūr Far. Yaban eşeği.
 g. avı 23b/1
 g. şikār ėt- 23b/2
gūyende Far. Söyleyen.
 g. (sāzende ve g.) 25a/18
gümān Far. Zan, sezme.
 g. ḳıl- 6a/15, 24a/7, 31a/3
gümāşte Far. Vekil, vezir.
 g.+si idi 9a/17
günbed Far. Kubbe.
 g.-i bī-sütūn 22b/13
günehkār Far. Günahkâr, suçlu.
 g.+ı 22b/16
güyegü Damat, güvey.
 g. ėdin- 9a/13

H / Ḥ / Ḫ

ḥabs Ar. Hapis.
 ḥ. 8b/1
 ḥ. ėt- 32b/3, 32b/11
ḥad Ar. (ḥadd) Sınır, had.
 ḥ.+(d)e 5b/19 
 ḥ.+(d)en aş- 32b/1
 ḥ.+(d)en aşur- 23b/18
 ḥ.-(d)i bulūġ 16a/13
 ḥ.+(d)in bil- 18a/2
 ḥ.+(d)inden 27a/3
 ḥ.+(d)inden tecāvüz ḳıl- 17b/19
 ḥ.+(d)ine (bulūġ ḥaddine) 7b/19, 

10a/9, 10a/10
ḫādim Ar. Hizmetkâr.
 ḫ. 31b/17
ḫāk-i pāy Far. Ayağın tozu.
 ḫ. 1b/7
ḫāḳān Hakan, hükümdar.
 ḫ. 26b/11, 28a/15, 31a/11
 ḫ.+a 24a/8, 26b/10
 ḫ.+dan 24a/7
 ḫ.+ı 24a/13, 29b/13 (Yükleme hâli)
 ḫ.-ı Çīn 29b/10, 29b/11
 ḫ.-ı Türk 26b/4
 ḫ.+la 29b/12
 ḫ.+uñ 24a/9
ḥākim Ar. Hükümdar, idareci.
 ḥ. ol- 20a/2 
 ḥ.+inden (Zābulistān ḥ.) 32b/8
ḥakīm Ar. Âlim, bilgin.
 ḥ. 12b/18, 20a/1
 ḥ. idi 12b/17, 13a/15
 ḥ.+e 19b/17
 ḥ.+i 13a/11 (Yükleme hâli)
 ḥ.+lere 19a/7
ḥaḳīr Ar. Değersiz; müellifin kendin-

den bahsederken kullandığı tevazu 
ifadesi.

 ḥ. (faḳīr-i ḥ.) 1b/8
 ḥ.+üñ 2a/5
ḥakk Ar. Kazıma.
 ḥ. ḳıl- 19a/4
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ḫalāṣ Ar. Kurtuluş.
 ḫ. 4b/18
 ḫ. bul- 15b/13
 ḫ. eyle- 7b/2, 24b/7
 ḫ. ėt- 18b/16, 21a/8, 21a/15
 ḫ. ḳıl- 8b/13, 21a/9
 ḫ. ol- 9b/9
ḥālāt Ar. Hâller, durumlar.
 ḥ.+ın 25b/2
ḫalāyıḳ Ar. (ḫalā�iḳ) İnsanlar, halk.
 ḫ. 3a/9, 6a/3, 24b/1
 ḫ.+a 27b/8, 33b/10
 ḫ.+uñ 11a/16, 24b/4, 32b/11
ḫalel Ar. Bozukluk.
 ḫ. 5b/17
ḥālet Ar. Hâl, durum.
 h.+i 17b/4 (Yükleme hâli)
Ḫālıḳ Ar. Yaratıcı, Allah.
 ḫ.-ı Āferidegār 1b/1
ḫālī Ar. Boş. 
 ḫ. 13a/18, 14b/10
 ḫ. bul- 9b/18
ḫullide mülkuhū Ar. “Mülkü daim ol-

sun, sonsuza kadar yaşasın.” mana-
sında hükümdar isimlerinin yanın-
da kullanılan bir dua ifadesi.

 ḫ.+ya 24a/16
ḫalūḳ Ar. İyi ahlaklı, insaniyetli.
 ḫ. idi (�āḳil ve ḫ.) 5a/9 
ḫām Far. 1. Boş.
 ḫ. (sevdā-yı ḫ). 4a/3
 2. İşlenmemiş. 
 ḫ. sıġır derisi 21a/12, 21b/8
 3. İşlenmemiş sığır derisi.
 ḫ. 21b/12
 ḫ.+a 21b/12
ḫāme Far. Kalem.
 ḫ.-i müşk-bīz 35b/15
 ḫ.+yi 35b/19
ḥaml Ar. Hamilelik. Bk. vaż�-ı ḥaml
 ḥ. ėt- (vaż�-ı ḥ.) 10a/6, 12a/9
ḫarāc Ar. Vergi.
 ḫ. alma- 6a/18
 ḫ. gönder- 11a/19 
 ḫ. ḳabūl ėt- 18a/2, 28a/19

 ḫ. ta�yīn ḳıl- 11a/5, 25a/16, 28a/13
 ḫ. vėr- 11a/18
ḥarāmīlik Ar.T. Haramilerin bulundu-

ğu, haramilere ait.
 ḥ. 12a/9
ḥarem Ar. 1. Kadın eş, hanım.
 ḥ.+i M10a/19, 20a/5 (3. t. ş. iyelik)
 ḥ.+ini 26b/16
 2. Evin veya sarayın hanımlara mah-

sus bölümü. 
 ḥ.+inden 16b/3
 ḥ.+ine 17b/8
ḥarīf Ar. Denk.
 ḥ. gör- 25a/10, 28a/18
 ḥ. olıma- M10a/3
ḫāṣ Ar. (ḫāṣṣ) Mahsus.
 ḫ. 15b/13
 ḫ. ol- 4b/17
ḫāṣ u �ām Ar. İleri gelenler ve sıradan 

kişiler, havas ve avam. 
 ḫ. 36a/9
ḥāsid Ar. Kıskanç, çekemeyen.
 ḥ.+ler 18a/15 
 ḥ.+leri 18a/18 (Yükleme hâli)
ḥasūd Ar. Kıskanç.
 ḥ.+lar 29b/15
ḫas ü ḫāşāk Far. Çer çöp. 
 ḫ.+le 26a/12 
ḥaşmet Ar. Heybet, gösteriş, debdebe.
 ḥ. 13a/17, 32a/8
 ḥ.+üñ 36a/18 (2. t. ş. iyelik)
ḥaşr Ar. Öldükten sonra tekrar dirilme; 

ölülerin diriltileceği vakit, Kıyamet 
günü.

 ḥ.+e dek 36a/18
ḫāṭır Ar. Zihin, fikir, gönül.
 ḫ. cem� ol- 30b/16
 ḫ. (ferāġāt-ı ḫ.) 24a/10, 28b/5
 ḫ.+a 13b/12
 ḫ.+ı 8b/15 (3. t. ş. iyelik)
 ḫ.+ı cem� M9b/18, 24a/10
 ḫ.+ı cem� ol- 28b/3
 ḫ.+ı meyl ėt- 26b/8
 ḫ.+ına eyü rāy gel- 20a/12
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ḫaṭṭ Ar. Çizgi.
 ḫ.-ı müstaḳīm 21b/17
ḥavāss Ar. Duygular.
 ḥ.+ın 14a/4 (Yükleme hâli)
ḥavāyic Ar. İhtiyaçlar.
 ḥ. (ḫurūc u ḥ.) 21b/4
ḫayālāt Ar. Hayaller.
 ḫ.-ı maḫfī vü ẓāhir 36a/1
 ḫ.+ından 8a/3
ḫayl Ar. Süvari. 
 ḫ. ü sipāh 24b/4, 26a/18
 ḫ.+ı (ecel ḫ.) 27a/1
ḥayvānāt Ar. Canlılar.
 ḥ. 1b/2
ḥayy-ı nāṭıḳ Ar. Konuşan canlı, insan.
 ḥ. 2a/16
ḫazāyin Ar. (ḫazā�in) Hazineler.
 ḫ. 6a/18, 6b/1, 14b/10
 ḫ.+i 14b/11 (Yükleme hâli)
ḫazīnedār Ar.Far. Hazinedar.
 ḫ.+a 17a/12
ḫazz Ar. İpekli elbise.
 ḫ. 3b/5
hedāyā Ar. Hediyeler.
 h. birle 29b/10 
hemān Far. Öylece.
 h. 20a/1, 30a/6
hengāme Far. Kavga, gürültü.
 h.+yi ḳıl- 35b/19 
her ḳanḳısı Far.T. Herhangisi, hangisi 

olursa. 
 h. 23b/14
her taḳdīr Far.Ar. Her hâlükârda. 
 h. 12b/16, 15b/19
hergiz Far. Asla. 
 h. 8a/10
hevā Ar. Heves, istek.
 h.+sında 34a/11
heves-nāk Far. Hevesli.
 h. 34a/11
hezār Far. Pek çok, bin.
 h. 27a/8, 32a/6
ḫıdīv Far. Vali.
 ḫ. ol- (kişver-ḫ.) 30a/12

ḥıfẓ Ar. Koruma.
 ḥ. u ḥimāyetini ḳıl- 10a/7
ḥımār Ar. Erkek eşek.
 ḥ.+ı 2b/16 (Yükleme hâli)
ḫırām Far. Salına salına gitme.
 ḫ. 33a/3
 ḫ. ḳıl- 30a/13
ḫıred Far. Akıl.
 ḫ. (ehl-i ḫ.) 10a/5
ḫıred-mend Far. Akıllı.
 ḫ. 2b/8, 11a/1, 29a/9 
 ḫ. idi 17a/7
ḫıred-mendlik Far.T. Akıllılık.
 ḫ. 16a/9
ḫıred-pīşe Far. Bilgeliği âdet edinmiş 

olan. 
 ḫ. 26b/3
ḫışm Far. Öfke.
 ḫ. ėt- 33b/2
ḫıṭṭa Ar. Memleket.
 ḫ.-i Baḥreyn 17b/11
ḫızāne Ar. Hazine.
 ḫ.+sinden 26a/6
 ḫ.+sini 18a/1
ḥikāyet Ar. Anlatma. 
 ḥ. ėt- 21a/16
 ḥ. ḳıl- 36a/3
ḫilāf Ar. Çelişki.
 ḫ.+lara 14a/3
ḫilāfet Ar. Hz. Peygamber’in halifeliği 

ve İslam devletinin idareciliği ma-
kamı.

 ḫ. 33b/16
ḫil�at Ar. Padişahın taltif için giydirdiği 

kaftan.
 ḫ. gey- 28a/14
ḥimāyet Ar. Koruma. 
 ḥ.+ine (memālik ḥ.) 3a/9
 ḥ.+ini ḳıl- (ḥıfẓ u ḥ.) 10a/7
himmet Ar. Gayret etme, çabalama.
 h.+i 10a/14 (3. t. ş. iyelik)
ḫīnā-ger Far. Şarkı söyleyen. 
 ḫ.+in 7a/17
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hirāsān Far. Korkan, korkak.
 h. ėt- 19b/14
ḥīṭa Ar. Gözetme, sakınma.
 ḥ.-i taṣarrufına ḳoy- 31a/11
ḫod Far. Kendi.
 ḫ. 10b/6, 13b/2, 22b/2
ḫod-pesendlik Far.T. Kendini beğen-

mişlik.
 ḫ.+(g)inden 19b/17 
ḫod-rāy Far.Ar. Kendi kafasında giden, 

bildiğinden şaşmayan.
 ḫ. 24b/12
ḥoḳḳa Ar. Maden, cam veya topraktan 

yapılan küçük kap.
 ḥ.+ya 17a/12
 ḥ.+yı 17b/2
ḫoş-ḥāl Far.Ar. Hâli vakti yerinde.
 ḫ. ḳıl- 5a/1
ḫoş-ḫūy Far. İyi huylu.
 ḫ. 25b/7
ḫoş-nūd Far. Razı, memnun.
 ḫ. 11b/13, 26a/4
ḫūb Far. Güzel, hoş, iyi. 
 ḫ. vechile 31a/16
ḫūb-ṣūret Far.Ar. İyi görünen.
 ḫ. 11a/1, 25a/4
Ḫudā-perest Far. Allah’a tapan.
 ḫ. 18b/9
ḫursend Far. Kanaat eden. 
 ḫ. ol- 3a/16, 31b/5
ḫurūc Ar. Ayaklanma. 
 ḫ. ėt- 4b/9, 14a/8, 27a/18
 ḫ. ḳıl- 6a/12, 12b/9
ḫurūc Ar. Masraflar. 
 ḫ. u ḥavāyic 21b/4
ḥuṣūle mevṣūl ḳıl- Ar.T. Başarmak, he-

defe ulaşmak. 
 ḥ. 1b/16
ḫuṣūṣā Ar. Özellikle.
 ḫ. 35a/3
ḫuṣūṣiyyet Ar. Yakınlık.
 ḫ. 16b/5
 ḫ.+ler 28a/7
ḫuşk Far. Kuru.
 ḫ. ü ter 13a/14

ḥużūr Ar. Hazır bulunma.
 ḥ.+ında 17a/12
ḥüccet Ar. Delil.
 ḥ.+le 18b/13, 28a/8
 ḥ.+le öldür- 32b/13
 ḥ.+le tekfīr ėt- 18b/1, 21b/19
ḥükemā Ar. (ḥükemā�) Bilginler. 
 ḥ.+dan 9a/2, 10a/2, 11a/11
 ḥ. ḳıl- 22b/15
 ḥ.+e 16b/7
 ḥ+ine 5b/10, 18a/13
hümāyūn Far. Mübarek.
 h. 21a/8
hüner-ver Far. Hünerli.
 h. 15a/6
ḥüsn Ar. Güzellik.
 ḥ. ü cemāl 3b/3, 17a/15
 ḥ. ü leṭāfet 31b/19
 ḥ.-i aḫlāḳ 22a/18
 ḥ.-i maḳāl 1b/4
ḫüsrev Far. Padişah.
 ḫ.-i dād-ger 29a/18
 ḫ.+i (cihān ḫ.) 7a/1, 18a/10
hüşyār Far. Akıllı.
 h. 19b/10

I

ıssı Sıcak.
 ı. ol- 21b/7

İ

icmāl Ar. Özet.
 i.+i 24a/17, 32a/18 (3. t. ş. iyelik)
 i.+le gėç- 32a/12
icmālen Ar. Özet olarak.
 i. 24b/10
ictināb Ar. Kaçınma. 
 i. ėt- 32b/9
içerü İçeri.
 i.+den 20b/6
içre İçinde.
 i. 3a/6, 22b/12, 35b/2 
 i. idi 5a/10
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içün İçin.
 i. 3a/3, 12a/5, 32a/12
ifrāṭ Ar. Aşırı gitme.
 i.+ından 32a/4
iḥsān Ar. Lütuf, iyilik.
 i. 29b/15
 i.+ından 2a/5
 i.+uñla 13b/15
iḫtirā� Ar. İcat. 
 i. ḳıl- 3a/14
 i.+lar ḳıl- 3b/4
iḥtirām Ar. Hürmet.
 i. eyle- 5a/4
iḥtirāz Ar. Sakınma.
 i.+dan 32b/4
iḫtiyār Ar. İhtiyar, irade, seçme. 
 i.+ı ḳal- 4b/7
 i.+ın (mülk i.) 26b/2
iḥtiyāṭ Ar. Tedbirli davranma. 
 i. ḳıl- 15b/1
iḳdām Ar. Gayret ve sebatla çalışma.
 i. eyle- 2a/4
 i. ėt- (sa�y ü i.) 35a/4
iḳlīm Ar. Ülke.
 i.+ini (Fārs i.) 13b/7
iktisāb Ar. Kazanma.
 i.+ı 16a/19 (3. t. ş. iyelik)
iḳtiżā Ar. (iḳtiżā�) Gerek.
 i.+sından 16a/5
il- Değmek, dokunmak.
 i.-mese (gözine il-) 35a/18
İlāhī Ar. Allah’a ait; Tanrısal.
 i. (Eflāṭūn-ı i.) 11a/11, 12b/18
 i. (ḥikmet-i i.) 3b/18
 2. “Ey Allahım!” manasında nida.
 i. 36a/16
i�lām Ar. Bildirme.
 i. eyle- 10b/7
ilerü İleri.
 i. göndür- 31a/1

ilticā Ar. (ilticā�) Sığınma. 
 i. eyle- 30b/2
 i. ḳıl- 25b/18

iltifāt Ar. İlgilenme, teveccüh gösterme.
 i. ėt- M10b/2
 i. ḳıl- 32a/5
iltimās Ar. Yapılmasını isteme.
 i. eyle- 1b/14, 31a/5
 i.+ını 1b/16
iltizām Ar. Gerekli görme.
 i. eyle- 2a/5
�imāret Ar. 1. Bayındırlık.
 �i. ḳıl- 6b/3, 21a/17 
 2. Mamur yer; yapı, bina.
 �i.+i 3b/11
 �i.+lerini 6a/8
imdi Şimdi.
 i. 36a/15
imlā Ar. Yazım, yazma işi.
 i. ėt- 1b/14
imtiyāz Ar. Farklılık.
 i. bul- 32a/15
�ināyet Ar. Yardım.
 �i. 10b/5
 �i.+ler ḳıl- 17b/8
inḳıyād Ar. Boyun eğme.
 i. eyle- 11a/2
 i. ėt- 9b/16, M9b/13
intiḳāl Ar. Bir yerden başka bir yere 

geçme.
 i. eyle- 15a/14
 i. ėt- 16a/3, 16b/11
ir- “i-” ek fiili. 
 i.-di (şād i.) 7a/16
irādet Ar. İrade, istek. 
 i.+iyle 7b/13
isti�ānet Ar. Yardım isteme.
 i. eyle- 19a/8
istid�ā Ar. (istid�ā�) İsteme.
 i. eyle- 22b/2
 i.+sı ḳıl- M9b/16, 25a/7
istifsār Ar. Sorma, soruşturma. 
 i. ėt- 28b/15
istiġāẟe Ar. Yardım isteme.
 i. göster- 19a/8
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istiḥsān Ar. Güzel bulma, beğenme.
 i. ve taḥsīn b/12
istiḳbāl Ar. Karşılama.
 i. ėt- 10b/8
istimā� Ar. Dinleme.
 i.+ından 1b/13
istimālet Ar. Teselli etme.
 i.+ler vėr- 23b/8, 28a/7
istimdād Ar. Yardım isteme.
 i. eyle- 30b/1
 i. ėt- 30a/18
 i. ḳıl- 28b/7
istinkāf Ar. Yüz çevirme, reddetme.
 i. ėt- 10a/14
�işret Ar. İçki içme, sefahat.
 �i.+e (�ayş u i.) 23b/18
�itāb Ar. Azarlama.
 �i. 19a/6
itmām Ar. Tamamlanma.
 i.+ına 36a/11
 2. Tesadüf
 i. 10b/6, 12b/3, 27b/19
�ivaż Ar. Karşılık.
 �i.+ı 23a/7 (3. t. ş. iyelik)
i�zāz Ar. Saygı gösterme, ağırlama.
 i. u ikrām ėt- 7b/15 
iẓhār Ar. Gösterme.
 i. ėt- 27a/6
 i. ḳıl- 12b/6, 21b/19, 34a/12
 i.+ı ḳıl- 28a/12
�izzet Ar. Saygı, ikram.
 �i.ü ikrām ėt- 16a/11

K / Ḳ

ḳābil Ar. Mümkün.
 ḳ. 29a/6
 ḳ. ḳıl- 2b/18 
ḳaçan Ne zaman ki; -dığı zaman.
 ḳ. 18a/6, 21a/5
ḳadem Ar. Adım. 
 ḳ. ḳo- 35a/12
Ḳāf tā Ḳāf Dünyayı baştan başa. 
 ḳ. 22a/4

ḳāhir Ar. Kahredici. 
 ḳ. idi 20a/10 
ḳaḥṭ Ar. Kıtlık.
 ḳ. 3a/10, 26a/4
 ḳ.+uñ 26a/8
ḳal�a Ar. Şehir; kale.
 ḳ.+lar 6a/19
 ḳ.+lara 30b/1
 ḳ.+ları 28b/2 (Yükleme hâli)
 ḳ.+sıdur M10a/9
 ḳ.+sını 9b/2
 ḳ.+ya 20b/5, 32b/2
 ḳ.+yı 9b/2, 20b/7
ḳalīl Ar. Az.
 ḳ. 2a/2
ḳam� Ar. Yerinden çıkarma, defetme.
 ḳ.+ından 4a/14
kām Far. Arzu, emel.
 k.+dan 13b/1
 k.+ını 19b/12
 k.+ını al- 15b/11
kām-cūy Far. Maksadına ulaşmak iste-

yen.
 k. ol-19b/11
kām-kār Far. İsteğine ulaşmış. 
 k. 19b/9
kām-kārlıḳ Far.T. Mutluluk.
 k. 29a/13
kāmsuz Far.T. İsteğine kavuşmamış.
 k. 23a/3
ḳamu Hepsi.
 ḳ. 15b/9, 35b/16
kām u nā-kām Far. İster istemez.
 k. M9b/19, 23a/4 
ḳanda Nereye.
 ḳ. 4b/15, 24a/7
ḳanḳı Hangi.
 ḳ+ısı (her ḳ) 23b/14 
 ḳ.+muzda 23b/11
ḳapu Kapı.
 ḳ. 2b/14
 ḳ.+sında 34a/13
 ḳ.+sını 31a/2
ḳapuş Avı yakalama işi. 
 ḳ.+ın 16a/17
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ḳarābet Ar. Yakınlık.
 ḳ.+leri 8a/16 (3. ç. ş. iyelik)
ḳarañulıḳ Karanlık.
 ḳ.+da 20a/17
 2. Bir yerde karar tutma, yerleşme.
 ḳ. ėt- 6a/4
 ḳ. ṭut- 24a/18, 36a/6 
kār-dān Far. İş bilir kimse.
 k. ü �ādil (�āḳil ve k.) 26a/3
kār-ḫāne Far. İş yeri. 
 k.+si (salṭanatı k.) 30a/8 
ḳarındaş Kardeş.
 ḳ.+ı 3b/19, 9a/4, 26b/4 (3. t. ş. iye-

lik)
 ḳ.+ıdur 2a/18, 3b/1, 4a/5
 ḳ.+ını 32b/19
 ḳ.+ınuñ 3b/1, 11a/17
 ḳ.+ları 9b/19 (3. ç. ş. iyelik)
 ḳ.+larından 5a/10
 ḳ.+larını 33a/4, 34b/8, 34b/18
ḳarīb Ar. Yakın. 
 ḳ.+dür 2b/1
kārīz Far. Sulama kanalı. 
 k.+lerini yum- 6a/8
ḳarn Ar. Yüz yıllık zaman.
 ḳ. 12a/3 
 ḳ.-ı ma�hūd 12b/14
ḳarşu Karşı.
 ḳ. aṣaḳo- 21b/8
 ḳ. çıḳ- 30a/16, 30b/5
 ḳ. göndür- 34a/10 
 ḳ. var- M10a/1
 ḳ.+sından 17b/6
ḳaṣd Ar. Niyet, kasıt.
 ḳ. eyle- 27a/16, 32a/10
 ḳ. ėt- 28b/9, 30a/3
 ḳ.+ın ḳıl- 25a/10
 ḳ.+ına yüri- 7a/9, 20b/15
ḳaṣr Ar. Saray. 
 ḳ. 12b/4, 34a/13
 ḳ.-ı salṭanat 24b/7 
ḳat Yan, huzur. 
 ḳ.+ına 7b/15, 17a/16, 31a/7 
 ḳ.+ında 6b/11, 7b/12, 16a/6
 ḳ.+ında ol- 26b/11

ḳaṭ� Ar. Kesme.
 ḳ. eyle- 10b/18
ḳatı Güçlü, sert.
 ḳ. yėl 22b/9
ḳatīl Ar. Öldürülmüş, maktul.
 ḳ. ḳıl- 3a/7
 ḳ. ol- 34b/1
ḳavā�id Ar. Kurallar.
 ḳ.+ini (rüsūm u ḳ.) 29b/3 
ḳavī-heykel Ar. Kuvvetli. 
 ḳ. 25a/5
ḳavl Ar. Söz.
 ḳ. 6a/6, 6b/12, 11b/7
 ḳ.+i üzre 2a/15, 2a/16
 ḳ.+in 12b/15
ḳayāṣire Ar. Kayserler, Roma impara-

torları.
 ḳ. 31b/14
 ḳ.+den 11a/4
ḳayd Ar. Tutma, bağlama, tutsak etme. 
 ḳ. ėt- M10a/16 
 ḳ. ḳıl- 7b/4
 ḳ.+ıdur 7b/2
ḳāyim-maḳām Ar. (ḳā�imü’l-maḳām) 

Birinin yerine geçen, birisine vekâ-
leten idarecilik yapan.

 ḳ. ol- 15b/8
 ḳ.+ı idi 15a/5
 ḳ.+ı ol- 14a/19
ḳayṣer Ar. Roma ve daha sonra Bizans 

imparatorlarına verilen unvan.
 ḳ. 9a/12, 18a/2, 30b/4
 ḳ. ḳıl- 13a/11
 ḳ.+den 30b/1 
 ḳ.+e 9b/13, 30b/2
 ḳ.-i Rūm 29a/4 
 ḳ.+i 10b/6, 11a/3, 21b/2 (Yükleme 

hâli)
 ḳ.+i (Rūm ḳ.) 11a/2, 17b/19, 

28a/11 
 ḳ.+ini (Rūm ḳ.) 22a/19
 ḳ.+leri (Rūm ḳ.) 9b/15
 ḳ.+üñ 11a/6, 18a/1, 21b/4
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kāzir Far. Pamuk ipliği veya bezini yı-
kayarak ağartma işini yapan kimse, 
kastarcı.

 k. 10a/9, 10a/13, 10a/16
kāzirlik Far. Kastarcılık. 
 k. 10a/11
ḳażıyye Ar. Mesele.
 ḳ. 27b/11, 27b/15, 32b/4
 ḳ.+nüñ 16b/12, 24a/17
 ḳ+yi 18a/16, 34a/15
kelb Ar. Köpek.
 k.+e 2b/15
kem Far. Az, eksik. 
 k. eyle- 9a/3
kemāhī Ar. Olduğu gibi, tam manasıy-

la.
 k. 31a/9
kemāl Ar. 1. Olgunluk.
 k. (evc-i k.) 19b/7
 k.+de (rüşd ü k.) 17a/15
 2. Erdem.
 k. (fażl u k.) 10a/12
 k.+de (fażl u k.) 3b/3
 k.+ine (fażl u k.) 2b/12
kemālāt Ar. Öğrenilmesi gerekli şeyler, 

bilgiler.
 k.+ı (cümle-i k.) 16a/13 (Yükleme 

hâli)
 k.+ı (fażāyili ve k.) 12a/17 (Yükleme 

hâli)
kend Far. Şehir. 
 k.+ler 21b/18
kenīzek Far. Cariye.
 k. 16b/9
kerkes Ar. Akbaba.
 k.+ler 8a/4
kerre Ar. Defa, kere.
 k. (bir k.) 28a/13
 k. (bir niçe k.) 8b/6, 25a/2
 k. (iki k.) 9a/17
 k. (niçe k.) 7b/1, 8b/11
kesb Ar. Çalışıp kazanma. 
 k. ėt- 10a/12, 12a/17, 16a/13
keẟīr Ar. Çok.
 k.+ini 15a/12

ketḫudā Far. (ked-ḫüdā) Kâhya
 k. 26b/19
 ketḫudāy 9a/3
ketif Ar. Kürek kemiği. 
 k. 22a/6
keyfiyyet Ar. Nitelik.
 k.-i ḥāl 10b/12, 17b/2, 34a/14 
 k.+in 10b/8, 28b/15
 k.+inden 10a/14
ḳılāde Ar. Taife, grup, güruh.
 ḳ. 31b/8
ḳıṣāṣ Ar. Öldüreni öldürme cezası.
 ḳ. eyle- 11b/10, 32a/12, 34a/18
 ḳ.+ı 3a/3
ḳısmet Ar. Bölme, pay etme.
 ḳ. ḳıl- 5a/6
ḳıymetī Ar. Kıymetli.
 ḳ. 12a/10
kiçi / kici Küçük. 
 k. ḳarındaşı 22a/7
 k.+si 5a/6, 25b/15
 kici 27a/13
kim Ki, cümle bağlayıcısı.
 k. 2a/9, 2a/10, 2a/12, vd.
 meger kim 24a/15
 ne kim 6b/8, 22a/16
 nite kim 9b/17, 16a/2, 32a/18
 tā kim 3a/16
kimesne Kimse.
 k. 9b/15, 14b/2, 28a/3
 k.+ler 24b/1
 k.+lere 26a/6
 k.+ye 16a/7
 bir kimesne 8a/17
 bir kimesneden 26a/5
 bir kimesnesi 16a/6
 bir kimesneye 13b/13
 bir kimesneyi 27b/19
 hīç kimesnede 32a/1
 hīç kimesneye 24a/15, 32a/2
kişver Far. Ülke. 
 k. 30a/12
 k.+e (eḳālīm ü k.) 3b/17
 k.+i (cihān k.) 6a/3, 9a/3, 36a/13
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ḳo- Koymak.
 adını ḳo- 7b/19, 20b/4, 35a/1 
 diri ḳo- 25b/14
 ḳānūn ve ḳā�ide ḳo- 3b/7
 rüsūm u ḳā�ideyi ḳo- 5b/16
 şöyle ḳo- 13b/11
 vücūda ḳadem ḳo- 35a/12
ḳonaḳlıḳ Ziyafet. 
 ḳ. ėt- 21b/9
ḳorḳulı Korkutucu.
 ḳ. 16b/10
ḳoş- Sevketmek.
 ḳ.-up (�asker ḳ.) 5a/15, 8b/3, 

M 9 b / 1 4
ḳovla- Dedikodu, iftira etmek.
 ḳ.-dı 7b/12
 ḳ.-yup 7b/17
ḳuddise sırruhū Ar. “Sırrı mukaddes 

olsun.” manasında dua.
 ḳ. 2a/17
kūfte Far. Hırpalanmış.
 k. ol- 31a/4 
kūs Far. Büyük davul, kös. 
 k.+ın (rıḥlet k.) 19b/10 
ḳusḳun Atın kuyruğunun altından eğe-

re bağlanan kayış.
 ḳ.+ın ur- 23a/15
kūşe Far. Köşe.
 k. ṭut- 9a/15, 16a/2, 27b/6
 k.+sinde (ferāġat k.) 6b/5
kūteh-endīş Far. Kısa düşünen, ileriyi 

düşünmeyen.
 k. 24a/19
kūz Far. Kambur.
 k. (çarḫ-ı k.) 35b/13
küdūret Ar. Karışıklık, bulanıklık.
 k.+inden 14a/10, 18b/17
kühen-ṭāḳ Far.Ar. Kemerleri, binası 

eski olan; köhnemiş.
 k. (çarḫ-ı k.) 3a/18 
küllī Ar. Çok. 
 k. ėt- 28a/4
küngüre Far. Kubbenin en tepesi.
 k. 28b/14, 28b/19

L

lā-cerem Ar. Şüphesiz, besbelli. 
 l. 3b/18, 19a/13, 24a/1
lafẓ Ar. Söz.
 l.+ını 35b/11
la�īn Ar. Lanetli.
 l. 27a/5
 l.+e 28a/7
 l.+i 28a/10 (Yükleme hâli)
lāzım Ar. Sorumluluk.
 l. ol- (üzerine l.) 21b/4
leşker Far. Asker.
 l. 25a/10
leṭāfet Ar. Hoşluk, güzellik.
 l.+i (ḥüsn ü l.) 32a/1 (3. t. ş. iyelik)
libās Ar. Elbise.
 l.+ını 31a/1
 l.+la 31a/3
līk Far. Lakin, ama, fakat.
 l. 2b/7
līkin Far. Ama, fakat.
 ve l. 2b/5, 20a/8, 35b/7
livā Ar. (livā�) Bayrak.
 l.+sı (İslām l.) 35a/6
luġāt Ar. Lisanlar.
 l.-ı muḫtelife 1b/3

M

ma�āş Ar. Geçim, yaşayış
 m. 26a/6
 m. eyle- 9a/7
 m. geçür- 6b/2
 m. ḳıl- 14b/7
 m. üzre 19b/16
mā-beyn Ar. Ara.
 m.+i 2b/1 (3. t. ş. iyelik)
 m.+inde M10a/9
ma�denī Ar. Maden.
 m.+leri çıḳar- 2b/15
maġrūr Ar. Kibirli, gururlu.
 m. ḳıl- 20a/8
 m. ol- 13a/8
māh Far. Ay, kamer.
 m. ü mihr 35a/14
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maḥal Ar. (maḥall) Yer. 
 m.+de 24b/5, 34b/13
 m.+de (bu m.) 16b/6, 16b/9, 34b/2
 m.+de (ol m.) 10b/9, 11b/4, 11b/7
 m.+(l)inde 31b/17, 33b/8
 m.+(l)inde gel- 34a/10
 m.+(l)inde idi 10b/1
maḥbūbe Ar. Sevilen kadın.
 m.+si 31b/19, 32a/3
maḫfī Ar. Gizli. 
 m. 16b/5
 m. vü pūşīde yürü- 16a/5
 m. vü ẓāhir 36a/1
maḥfil Ar. Toplanılan yer.
 m.-i münīf 1b/9
ma�hūd Ar. 1. Evvelce zikredilmiş olan, 

bahsi geçen.
 m. (ḳarn-ı m.) 12b/14
 2. Üzerinde anlaşılmış olan.
 m. ol- 11a/18
maḫūf Ar. Korkunç, tehlikeli.
 m. 12a/9
maḥẓūẓ Ar. Hoşlanmış, haz almış.
 m. ve behre-mend 1b/15 
maḳāl Ar. Söz.
 m. (ḥüsn-i m.) 1b/4
maḳarr Ar. Karar edilen, durulan yer.
 m. bul- 35a/13
maḳdūr Ar. Allah’ın takdiri.
 m. idi 35b/7
maḳhūr Ar. Kahredilmiş, mahvedilmiş. 
 m. ḳıl- 15a/12, 16b/18, 18a/19
maḳṣūd Ar. Emel, istek.
 m. 26b/9
 m.+ını 1b/16
māliḫūlyā Ar. Vesvese, melankoli.
 m. 34a/1
mancılıġ Ar. (mancanīḳ) Mancınık.
 m.+la 29a/8
manṣıb Ar. Makam, mevki, rütbe.
 m.+ın 16b/7, 33b/18
 m.+ında 26b/2, 26b/17
 m.+ından 16b/8
manṣūr Ar. Galip gelmiş.
 m. u muẓaffer 25a/11, 27b/4

maraż Ar. Hastalık.
 m. 4b/2, 32b/18
 m.-ı mevt M10b/3
ma�reke Ar. Savaş, savaş meydanı.
 m. düzil- 23b/14
marżī Ar. Razı olunmuş, beğenilmiş.
 m. aḫlāḳ-pīşe ḳıl- 20a/4
maṣāff Ar. Saf, taburun toplandığı yer.
 m. düz- 24a/5, 25b/19
 m. ḳıl- 6b/16
maṣlaḥat Ar. 1. İş.
 m.+a 34b/14
 m.+ında (memleket m.) 26b/2
 2. Barış, dirlik, düzenlik.
 m.+ı içün (mülk m.) 12a/5, 33b/13
maṭbū� Ar. Makbul, hoş. 
 m. u maḳbūl 19b/19 
 m. ve dil-peẕīr 1b/11
maṭlūb Ar. Talep edilen.
 m. idi 19b/3
māyil Ar. (mā�il) Meyilli, eğilimli.
 m. 24b/11
 m. idi 23b/1
 m. ol- (göñli m.) 32a/5
mażbūṭ Ar. Yazılmış.
 m. 34b/3
mażmūn Ar. İçerik; mana.
 m.+ı üzre 8b/14 
 m.+ıdan 36a/12
 m.+ını 29a/7
meb�ūẟ Ar. Peygamber olarak gönderil-

miş olan zat.
 m. ol- 5b/10, 14a/14 
meclis Ar. Toplantı, toplanma.
 m. düz- 31b/3
 m. (ehl-i m.) 28a/1
 m.-i şerīf 1b/9
meded Ar. Yardım.
 m.+i M10a/4 (3. t. ş. iyelik)
 m.+i birle 25b/18, 28b/8, 30b/4
medfūn Ar. Gömü, define.
 m.+ı 27b/12 (3. t. ş. iyelik)
mekr Ar. Hile.
 m. ü hīle 27a/8, 30a/6, 32a/6
 m.+i (Ḥaḳ m.) 4a/4 
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melāḥat Ar. Yüz güzelliği.
 m.+i (cemāl ü m.) 32a/1 (3. t. ş. iye-

lik) 
melāl Ar. Bıkkınlık, usanç.
 m. (mūcib-i m.) 14a/4 
melūl Ar. Mahzun, üzgün.
 m. gör- 17a/16
 m. ol- 17a/17, 18a/19
memālik Ar. Memleketler.
 m. 3a/9, 25b/8, 26a/10
 m. fetḥine yürü- 16b/18
 m.+de 13b/7, 28b/4
 m.+e 14a/5
 m.-i Rūm 31b/14 
 m.+i 5a/6, 13b/13, 26a/3 (Yükleme 

hâli)
 m.+i düz- 26b/3
 m.+üñ 9a/9
memāt Ar. Ölüm.
 m. 11b/16
memlū Ar. Dolu.
 m. ḳıl- 14b/11
me"mūr Ar. Görevlendirilmiş.
 m. ol- 32a/11 
 m.+ı ol- 35a/14
menāl Ar. Varı yoğu, bütün varlığı. 
 m.+üñi (māluñı ve m.) 30a/19
menāṣıb Ar. Makamlar, mevkiler.
 m.+dan 17b/18 
menşūr Ar. Ferman.
 m.+larında 14a/12
menzil Ar. Yolda konaklama yeri.
 m. 10b/8
 m.+inde 26a/11
mercū Ar. Umulan.
 m. ve mütevaḳḳı� 2a/5 
merdānelik Far.T. Yiğitlik.
 m.+ler 10b/2
merdūd Ar. Reddedilmiş.
 m. millet 22a/1
merġūb Ar. Rağbet edilen, sevilen.
 m. 19b/3
 m. ve bī-naẓīr 1b/11
mer�ī Ar. Yürürlükte.
 m. ṭut- 29b/3

mesḫ Ar. Şeklini değiştirerek çirkin hâle 
getirme. 

 m. ol- 9a/19
mesned Ar. Makam. 
 m. 36a/6
 m.+den 36a/5
mesned-nişīn Ar.Far. Bir makamda bu-

lunan.
 m. ėt- 18b/4
 m. ol- 34a/19
mesrūr Ar. Sevinçli.
 m. ol- 33b/15
mest Far. Sarhoş. 
 m. 21b/14
 m. ol- 24b/19
mestūr Ar. Örtülmüş.
 m. buyur- 2a/6
meşrūḥ Ar. Şerh olunmuş, açıklanmış.
 m. 11b/14
meşveret Ar. Danışma, istişare etme.
 m. ḳıl- 33a/9 
 m.+iyle 28a/7
meveddet Ar. Sevgi. 
 m. (muḥabbet ü m.) 16b/4 
mevṣūl Ar. Ulaşmış. Bk. ḥuṣūle mevṣūl 

ḳıl-
 m. ḳıl- 2a/1
mevt Ar. Ölüm. bk. maraż-ı mevt
 m.+inde M10b/3
mevżi� Ar. Yer. 
 m. 27b/2
 m.+de 3a/4
mey Far. Şarap. 
 m. ve �ayş 25b/5
meẕkūr Ar. Zikredilen.
 m. ol- 21a/8
micmer Ar. Buhurdan, içinde tütsü ya-

kılan kap.
 m.+lerle 31b/18
mihr Far. Güneş. 
 m. (māh ü m.) 35a/14 
miknet Ar. Kuvvet, kudret.
 m. (devlet ü m.) 32a/7
 m. ü şevket 31a/12
 m.+i 12b/9
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mīl Ar. Ucu sivri çelik çubuk.
 m. çek- (gözine m. çek-) 30a/10, 

30a/14, 30b/13 
minḥat Ar. Hediye. 
 m. ü şevket 16a/7 
minnet Ar. Yükümlülük.
 m. ḳoy- 28a/14
miẟḳāl Ar. 4,810 gramlık bir ölçü biri-

mi.
 m. 11a/5
mu�abbir Ar. Rüya tabircisi.
 m.+lere 16b/10
mūbed Ar. Mecusi bilgini.
 m.+ler 19a/11
 m.+lere 19a/7
 m.+leri 19a/15 (Yükleme hâli)
mūcib Ar. Vesile. 
 m.-i fesād 13b/12 
 m.-i ġaflet 23b/19
 m.-i melāl ol- 14a/3
 m.-i tenbīh 13a/5
mufaṣṣal Ar. Geniş, ayrıntılı.
 m. 21b/18
muġannī Ar. Şarkıcı.
 m. 31b/5
muġanniye Ar. Şarkıcı kadın.
 m. 31b/13
muḥāl Ar. İmkânsız.
 m. 3b/10
 m.+dür 12b/11
 m.+e 26a/9
muḥāṣara Ar. Kuşatma.
 m. ḳıl- 18a/1, 20b/6, 21b/7
muḫayyel Ar. Tahayyül edilmiş.
 m. (pāk ü m.) 35b/16 
muḥkem Ar. Tahkim edilmiş, sağlam.
 m. 28b/3, 30b/1
 m. ėt- 10a/8
muḥkemlik Ar.T. Sağlamlık.
 m.+(g)inden 6a/19
muḫtaṣar Ar. 1. Kısa (kitap). 
 m.+da 9b/3, 15a/14, 29a/6
 2. Kısaca, özetle.
 m. 29a/7

muḫtelefün-fīh Ar. Hakkında ihtilafa 
düşülen şey.

 m.+dür 13b/5
muḫtelif-mizāc Ar. Değişken tabiatlı, 

tutarsız. 
 m. 7a/19
muḳābele Ar. Karşılık verme. 
 m. olın- 24a/5
 m.+ye 8b/4, 30a/18
muḳābil Ar. Karşılayan, karşısına çıkan.
 m. ol- 5b/6
muḳarrer Ar. Kararlaştırılmış.
 m. eyle- 26a/6
 m. ḳıl- 13b/14, 26b/2, 34a/5
 m. ol- 31b/17, 33b/17
muḳāvemet Ar. Karşı koyma. 
 m. ėt- 27a/16
 m.+den 27a/18
muḳteżā Ar. Lazım gelen.
 m.+sı üzre 12b/1
 m.+sınca 10a/11
 m.-yı ḥikmet-i İlāhī 3b/18
munṣif Ar. İnsaflı. 
 m. ü �ādil 29b/2
murād Far. istek.
 m.+ın ḥāṣıl ėt- 7b/11
muraṣṣa� Ar. Kıymetli taşlarla bezenmiş.
 m. ḳıl- 5a/4, 31a/15, 31b/1
 m. ol- 31b/2
mūrçe Far. Küçük karınca.
 m. 20b/9
musaḫḫar Ar. Ele geçirilmiş.
 m. ḳıl- 28a/12, 28a/17
muṣāḥabet Ar. Konuşma, sohbet etme.
 m. (mülāzemet ve m.) 25a/7
muṣāḥib Ar. Sohbet arkadaşı, nedim.
 m. ėdin- 18b/10
muṣālaḥa Ar. Barış.
 m. ėt- 7b/5, 33b/13
muṣannif Ar. Yazar. 
 m.+inüñ 2b/12
muṣavvir Ar. Ressam. 
 m. (Mānī-i m.-i zındīḳ) 18a/9, 

1 8 b / 1 
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mutaṣarrıf Ar. Tasarruf salahiyetini 
haiz, idareci.

 m. ol- 24b/3
mu�teḳid Ar. Güvenen, inanan.
 m. idi 19b/16
muṭī� Ar. İtaat eden. 
 m. ḳıl- 22a/19
 m. u münḳād 24a/9
muṭṭali� Ar. Öğrenmiş, haberli.
 m. ol- 12a/15
muvāfaḳat Ar. Uzlaşma.
 m. ḳıl- 14a/10
muvāfıḳ Ar. Uygun.
 m. 1b/4, 15b/17
 m. düş- 30a/3
muvāsā Ar. Yardım, iyilik.
 m. 19a/16
mübāşeret Ar. İşe girişme.
 m. ḳıl- 26b/17
mücāhede Ar. Riyazet, nefis terbiyesi.
 m.+ler çek- 9b/10
mücmel Ar. İcmal olunmuş, kısa ve öz 

anlatılmış.
 m. 35b/17
 m. idi 35b/16
müdāvemet Ar. Bağımlılık. 
 m.+i 23b/19 (3. t. ş. iyelik)
müdde�ā Ar. İddia olunan şey.
 m. 36a/15
 m. ol- 35b/1
 m.+yı 34a/17
müfriṭ Ar. Aşırı.
 m. 3b/15 
müfsid Ar. Fesat çıkaran, bozguncu.
 m. 27a/7
müfteḫir Ar. İftihar eden.
 m. ol- 26a/18
müheyyā Ar. Hazır. 
 m. eyle- 10a/13
mühlet-fezāy Ar.Far. Süresini arttıran.
 m. 35b/18
mühlik Ar. Öldürücü.
 m. maraż 32b/18
mühlike Ar. Tehlike.
 m.+lere 7b/1

mühr Ar. Alamet.
 m.+i (atalıḳ m.) 17b/7 
mülāḥaẓa Ar. İyice düşünme.
 m. ḳıl- 16a/8, 18a/16
 m. olun- 24b/9
mülāḳāt Ar. Buluşma, görüşme.
 m. ve ḫuṣūṣiyyetler 16b/4
 m.+ın 26b/15
mülāzemet Ar. Bağlanma.
 m. eyle- 33a/16
 m. ve muṣāḥabet 25a/7
mülāzım Ar. Bir kimsenin yanında 

olan, ondan ayrılmayan. 
 m. ḳıl- 28a/8
 m. ol- 10b/2, 13a/2
mülk Ar. Devlet; ülke.
 m. 5b/17, 17a/3, 26b/2
 m. aç- 9a/8
 m. al- 10b/17, 22a/15
 m. deg- 5b/15
 m. işi 23b/19, 34b/1, 34a/5
 m. selāṭīni 11a/1
 m. tedbīri 33a/8
 m. ü cāh 35a/19, 36a/10
 m. ü devlet 32a/10 
 m. ü devrān 10b/18
 m. ü ḫazāyin 14b/11 
 m. ü memleket 19b/10
 m. ü salṭanat M9b/17 
 m. va�desi ḳıl- M9b/14
 m.+den 30b/11
 m.+e M10b/2, 24b/3, 33b/19
 m.+i 17a/18, 24b/2, 35a/5 (Yükleme 

hâli)
 m.+ i 6a/15, 9b/8 (3.t.ş. iyelik)
 m.+i (�Acem m.) 35a/2
 m.+i (cihān m.) 22b/12, 23a/2
 m.+i (Ekāsire m.) 34b/2
 m.+i vėr- 9a/6, 23b/4, 30b/15
 m.+in 5a/7, 28a/17
 m.+in (cihān m.) 6a/15, 15b/8
 m.+inde 5b/18, 6b/4, 21b/2
 m.+inde (Çīn m.) 28a/15
 m.+inden 6a/11
 m.+ine 3b/2, 25b/16, 32a/11 
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 m.+ine (�adem m.) 30a/13
 m.+ine (�ālem m.) 13a/6
 m.+ine (cihān m.) 30b/10
 m.+ini 6a/7, 24b/14, 25a/12
 m.+ini (�ālem m.) 17a/18
 m.+ini (cihān m.) 12b/10, 17b/14, 

35a/18
 m.+ini (Īrān m.) 14a/10
 m.+ini al- 15a/12, 28b/6, 28b/9
 m.+ini vėr- 34a/7
 m.+inüñ 15a/11, 19b/10, 24b/14
 m.+iyile (Īrān m.) 13b/7
 m.+le 32a/14
mülūk Ar. Hükümdarlar.
 m. 27b/3, 30b/7, 32a/15
 m.+inden idi (�Acem m.) 29b/11
 m.+inüñ (Fürs m.) 28b/17
mümtāz Ar. Üstün tutulmuş.
 m. ėt- 1b/3
mümtāzlik Ar.T. Ayrıcalık.
 m. vėr- 32a/16
münāza�at Ar. Ağız kavgası, çekişme.
 m. düş- 13b/17
müncerr Ar. Neticelenen.
 m. ol- 3a/17
münīf Ar. Yüksek, ulu, büyük.
 m.+ine (maḥfil-i m.) 1b/9 
münḳād Ar. Boyun eğmiş.
 m. ḳıl- (tābi� ve m.) 15a/13
 m.+uz (muṭī� u m.) 24a/9
münḳalib-rāy Ar. Kararı sürekli deği-

şen.
 m. 7a/19
münḳaṭı� Ar. Kesilmiş.
 m. ol- 14b/15
müntefi� Ar. Yararlanan, menfaatlenen. 
 m. ol- 27b/18
münteşir Ar. Yayılmış.
 m. ḳıl- 3b/14
müreffehü’l-ḥāl Ar. Hâli refaha ermiş.
 m. 25b/8
müsāferet Ar. Yolculuk.
 m. ṭarīḳı 21a/11, 24b/10
müsāfir Ar. Sefer eden, yolcu.
 m.+ler 28b/5

müsellem Ar. Teslim edilmiş.
 m. 35b/5
 m. ėt- 10b/13
 m. ḳıl- 5a/11, 14b/4, 28a/16
 m. ol- 23b/12
müselmān Ar.Far. Dürüst, namuslu.
 m. 26a/3, 26b/3 
müstaḥsen Ar. Beğenilmiş.
 m. eṭvārla 22a/18
müstaḳīm Ar. Doğru, düzgün.
 m. (ḫaṭṭ-ı m.) 21b/17
müstedām Ar. Sürüp giden, devam 

eden.
 m. ol- 36a/18
müstevlī Ar. İstila eden.
 m. ol- 11b/2
müẟbet Ar. Yazılmış.
 m.+dür 3a/1
müşerref Ar. Şeref bulmuş.
 m. ol- 1b/10
müşīr Ar. Emir ve işaret eden.
 m. idi 26b/2
müşk-bīz Far. Misk saçan, güzel rayiha 

veren.
 m. (ḫāme-i m.) 35b/15 
müṭāla�a Ar. Bir eseri okuma, inceleme. 
 m. olun- 1b/11
 m.+sı 2b/12
 m.+sından 1b/15
müte�allıḳ Ar. Bağlı, ilişiği olan.
 m. 27b/15, 34a/11
mütecebbir Ar. Zorbalaşan, zor kulla-

nan.
 m. (mütekebbir ü m.) 19b/13
müteġayyir Ar. Bozulan.
 m. ol- 17a/6, 29b/18, 34a/14
müteḥayyir Ar. Şaşırmış. 
 m. ḳal- 12a/15
 m. ol- 28b/15, 34b/17
mütekebbir Ar. Kibirlenen.
 m. ü mütecebbir 19b/13
mütekellim Ar. 1. Konuşan, bildiren.
 m.+i 1b/6 (3. t. ş. iyelik)
 2. Konuşkan, iyi konuşan.
 m. 26b/6



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 291

mütelevvin Ar. Sebatsız, değişken.
 m. mizāc 7b/14
mütenebbih Ar. Aklını başına toplayan.
 m. ol- 19a/14
müterennim Ar. Terennüm eden, güzel 

şekilde ifade eden. 
 m.+idür 1b/6
müteṣaddī Ar. Girişen, kalkışan.
 m. ol- 24b/13, 32b/19
mütevaḳḳı� Ar. Uman, bekleyen.
 m.+dur (mercū ve m.) 2a/5
müteveccih Ar. Yönelen.
 m. ol- 8b/9, 18a/5, 25a/9
mütevehhim Ar. Endişelenen.
 m. ol- 19b/15, 29b/4
mütezelzil Ar. Sarsılan.
 m. ol- 30a/8, 35a/3
müttaḳī Ar. Takva sahibi.
 m. M10b/2
müttefaḳun-�aleyh Ar. Üzerinde ittifak 

edilen.
 m. ol- 13b/6 
 m.+dür 13b/4
müttefiḳ Ar. Görüş birliği içinde olan.
 m. ol- 4b/8, 20b/6 
 m.+lerdür 8a/10
müttehem Ar. Suçlanan.
 m. ėt- 7b/12
müverriḫ Ar. Tarih yazan, tarihçi.
 m.+ler 4b/3, 26a/1, 34b/3 
müyesser Ar. Kolaylıkla ulaşılan.
 m. ol- 17b/1, 24a/16, 35a/16
müzāḥame Ar. İzdiham.
 m. ėt- 20a/17
müzaḫrefāt Ar. Yalancı, sahte.
 m. 32a/9

N

nā-bedīd Far. Görünmez.
 n. ol- 15b/12
nādān Far. Cahil.
 n. (ẓālim ü n.) 23a/5 
 n. idi (ẓālim ü n.) 12a/19

nādānlıḳ Far.T. Cahillik.
 n.+(ġ)ından 23a/15
nādire Ar. Az bulunan.
 n.-i zamān ol- 17a/15
 n.+si (�ālem n.) 32a/3
nāfiẕ Ar. Sözü geçen.
 n. ol- 17b/13
nā-gāh Far. Ansızın.
 n. 30b/19
nāḥiye Ar. Yerleşim, bölge.
 n.+den 28b/3
 n.+sinde (Baġdād n.) 18b/2
 n.+sinde (Belḫ n.) 8b/19
naḳb Ar. Delik açma.
 n. ur- 27a/9
naḳd Ar. Para, servet.
 n.+den 13b/1
nāḳıs Ar. Fiziksel eksikliği olan.
 n. 18a/17
naḳīż Ar. Zıt, karşı, çelişki.
 n.+ı 32a/1 (3. t. ş. iyelik)
naḳḳāre Ar. Davul, kös.
 n. āvāzı 20a/14
 n. çalın- 20a/14
 n.+ler çal- 20a/16
naḳḳāş Ar. Boya ile duvarlara süsleme 

yapan kişi. 
 n. 31b/6, 31b/7
 n.+ı (Māni-i n.) 21b/15
 n.+uñ (Māni-i n.) 18b/7, 18b/10
naḳl Ar. Taşınma.
 n. olun- 13a/4
naḳş Ar. Resim. 
 n.+ını 19a/4
nāle Far. İnleme.
 n. eyle- 20b/8, 20b/10
nā-maḥfūẓ Far.Ar. Korumasız.
 n. ol- 27a/11
nā-maḳdūr Far.Ar. Haksız.
 n. 19a/6
nāme Far. Mektup.
 n. göndür- 32a/9
 n.+ler 10b/3
 n.+sini 32a/10
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nāmūslan- Ar.T. Utanmak.
 n.-up 11a/9
nā-pāk Far. Pis.
 n. millet 28a/11
nās Ar. İnsanlar.
 n.+a 19b/3
 n.+ı 21a/9 (Yükleme hâli)
naṣb Ar. Göreve tayin.
 n. ėt- 13b/14, 14a/5
 n. ėt- (melik n.) 13b/19
nā-şāyeste Far. Layık olmayan.
 n. işler 32b/12
nā-tamām Far.Ar. Tamamlanmamış.
 n. idi 31b/18
nāṭıḳ Ar. Konuşan. bk. ḥayy-ı nāṭıḳ
 n. (ḥayy-ı n.) 2a/16 
nāyib Ar. (nā�ib) Vekil.
 n.+i 11b/4
naẓar Ar. Bakış.
 n. ṣal- 36a/12
 n.+larıyla 1b/10
nāzil Ar. İnen, nüzul eden.
 n. ol- 28b/12
naẓm Ar. 1. Nazmetme, dizme.
 n. eyle- 35b/8 
 n.-ı gevher-feşān 35b/14
 n.-ü’l-cevāhir 35b/12
 2. Manzume.
 n. 12b/15
nebāt Ar. Bitki.
 n. şekeri 20b/12 
nebī Ar. Peygamber.
 n. 12b/18
nebīre Ar. (nebīr) Torun.
 n.+lerindendür M10a/17
 n.+si idi 2b/5, 5a/14 
 n.+sidür 4b/10, 7a/18, 16a/1
nebīrelik Ar.T. Soy.
 n.+(g)ine 6b/14
nef� Ar. Menfaat, fayda.
 n. ėt- 17b/15
nefāyis Ar. Değerli şeyler.
 n. idi (cevāhir ve n.) 31b/14 

nefs Ar. Nefis, ego.
 n. (pāk-n.) 33a/7
 n.+üñe 20a/2
nejād Far. Soy, nesep.
 n.+ından idi M10b/1
neng Far. Utanç.
 n. 34b/2
nesaḳ Ar. Usul, yordam.
 n. 24a/2
neseb Ar. Soy.
 n.+i 2a/11, 11b/17 (3. t. ş. iyelik)
 n.+inden 5a/13
neẟr Ar. Nesir, düzyazı.
 n.-i cevher-feşān 35b/14
neşāṭ Ar. Şenlik.
 n. ḳıl- 22b/12
 n. yėt- 5a/19
 n.+a 24b/11
nev� Ar. Çeşit, cins, sınıf, tür.
 n. (bu n.) 19b/16, 31a/5, 32a/15
 n.+e (bu n.) 34b/4
 n.-i insān 1b/2 
 n.+le 20b/13
nevāḥī Ar. Bölge, civar.
 n.+de 16a/7
 n.+sinde 23a/12, 28b/1
 n.+sinde (Cürcān n.) 24a/12
 n.+sinde (Rey n.) 26a/13
 n.+sinde (Rūm n.) 33a/8
nevbet Far. Bando, mızıka.
 n.+i çalın- 13a/15
nevbet Ar. Sıra ile görülen iş.
 n.+i 15b/9 (3. t. ş. iyelik)
 n.+in çek- 36a/8
nevḥa-ger Ar.Far. Ölü ağlayıcısı.
 n. 7a/17
nevmīd Far. Ümitsiz.
 n. ol- 16b/8, 29b/7
nice 1. Nasıl. Krş. niçe
 n. 17a/17, 20b/10, 36a/4
 2. Kaç, ne kadar, çok.
 n. yüz 31b/17
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niçe 1. Ne kadar, bir miktar, çok. Krş. 
nice

 n. 5a/19, 7a/2, 27b/2 
 n. biñ yıl 28b/12, 31b/12, 31b/14
 n. (bir n.) 16b/3 
 n. gün 8a/13, 15b/6, 23a/17
 n. gün (bir n.) 10b/17, 15a/9, 34b/5
 n. kerre 7b/1, 8b/11
 n. kerre (bir n.) 8b/6, 25a/2
 n. vaḳt 20a/8
 n. vaḳt (bir n.) 11b/15
 n. yüz 31b/12, 31b/16
 n.+sini (bir n.) 32b/6
 2. Nasıl 
 n. 3a/19, 19a/17
nihān Far. Gizli.
 n. 10a/4
 n. ėt- 36a/4
 n. ol- 15b/5
nihānī Far. Gizli, saklı.
 n. 21b/1
nihāyet Ar. Son, en uç.
 n.+ine M9b/15
 n.+de 1b/11
nijend Far. Zavallı, zayıf. 
 n. (ṭıfl-ı n.) 33a/12 
nīk-baḫt Far. Talihli.
 n. 36a/7
nīk-endīş Far. Herkesin iyiliğini iste-

yen.
 n. 33a/7
nisā" Ar. Kadın.
 n. ṭāyifesi 34a/11
niẟār Ar. Saçma, serpme.
 n.+uña 35b/9
nisbet Ar. Mensubiyet, ilgi.
 n. ḳıl- 10b/16
 n.+i 4a/11 (3. t. ş. iyelik)
 n.+in 6a/6
nişāne Far. Alamet, işaret.
 n.+si 3b/9
niyāz Far. Yalvarma.
 n. 20a/9
 n.+ı (�aşḳ u n.) 32a/4 (3. t. ş. iyelik)

nizā� Ar. Kavga.
 n. 8a/18 
 n. ol- 13a/12, 27b/4
noḳta-i i�tidāl-i rebī�ī Ar. Dünya’nın 

Güneş etrafındaki yörüngesi üze-
rinde 20 Mart günü geldiği nokta, 
ilkbahar noktası.

 n. 3b/12 
nuḳūd Ar. Nakit para.
 n. u cevāhir 10a/18 
nūr-baḫş Ar.Far. Işık veren, aydınlatan
 n. ol- 19b/7
nuṣret Ar. Zafer.
 n.+le (fetḥ u n.) 18a/3
nūş Far. İçki, işret.
 n.+da (�ayş u n.) 25a/8
 n.-ı devrān 11b/16
nübüvvet Ar. Peygamberlik, nebilik.
 n. 13a/16, 27a/5
nükte Ar. İnce anlam taşıyan zarif ve 

düşündürücü söz.
 n.+ye 35b/19
 n.+yi 35b/17
nükte-rīz Ar.Far. Nükte saçan.
 n. eyle- 35b/15
nüsḫa Ar. İnsanın benliği, özü.
 n.-yı �alīl 2a/2

O

od Ateş. Krş. ot
 o. 7b/14, 27a/9, 29a/12
 o.+a 7b/13
 o.+ı 28b/12 (3. ç. ş. iyelik)
 o.+ıla 29a/8
ol 1. O. (Zamir) 
 2. O. (Sıfat) 
 o. bābda 23b/18
 o. cihetden 29b/5, 34b/19
 o. cümleden 3b/4, 24b/13, 32b/1
 o. dem 17a/8
 o. maḥalde 10b/9, 11b/4, 11b/7
 o. vaḳt 3b/12, 14b/15, 30b/11
 o. vech 14b/7
oranī T.Ar. Ölçü ile ilgili.
 o. bir �ayb 2a/6
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Ö

ögey Üvey.
 ö. 7b/10
ölü Ölüm.
 ö.+si ḫaberin 26b/14
öñ Önce.
 ö.+din (andan ö.) 31a/12
öz Kendi. 
 ö. 6a/15, 9a/14, 27a/3
 ö. ḥaddin bil- 18a/2
 ö.+lerin 15b/1
özge Başka. 
 ö. 4a/2, 17b/13, 35a/18
 ö. �ālem 18b/16 
 ö. (bir ö. kişi) 23b/7
 ö.+ler 15a/7
 ö.+lere 33b/9
�öẕr-ḫvāhlıḳ Ar.Far.T. Özür bildirerek af 

dileme.
 �ö.+lar göster- M10a/1

P

pādişāh-zāde Far. Padişah oğlu.
 p. 17b/4
pāk Far. Temiz.
 p. 35b/16
 p. (Ḥaḳ-ı p.) 13a/17
 p. ḳıl- 28a/11
pāk-nefs Far.Ar. Temiz karakterli.
 p. 33a/7
pāk-rāy Far.Ar. İyi niyetli.
 p. 9a/2
pāre pāre Far. Parça parça
 p. eyle- 4a/1
pāye Far. 1. Rütbe, derece.
 p.+sin 11a/14
 p.+sine (salṭanat p.) 7b/8
 2. Basamak.
 p.+sinde 29a/12, 31a/15
pehlivān Far. Yiğit.
 p. 10b/4, 11a/1
 p. idi 24b/12

pehlivānlıḳ Far.T. Yiğitlik.
 p. M10a/2
 p.+(ġ)ın 7a/13
penc Far. Beş.
 p. genc 35b/8
perde Far. Harem dairesini ayıran per-

de; harem dairesi. 
 p. ardına gir- 10b/13
pergārsuz Far.T. Pergelsiz.
 p. 21b/16
Perverdigār Far. Rızık verip besleyici, 

terbiye edici olan Allah.
 p.+a (Sāni�-i p.) 1b/1 
perveriş Far. Yetiştirme, terbiye etme.
 p. vėr- 23a/11
pes Far. Öyleyse, sonuç olarak. 
 p. 18b/16, 34b/1
pesend Far. Beğenme, seçme. 
 p. ḳıl- 22a/16, 22b/16
pesendīde Far. Beğenilmiş, seçilmiş.
 p. 19b/19
peşīmān Far. Pişman.
 p. eyle- 11a/19
 p. ol- M10a/6
peydā Far. Meydanda, ortaya çıkmış.
 p. ėt- 16a/8, 28a/3
 p. ḳıl- 3b/4, 14b/19, 33b/11
 p. ol- 10b/4, 27a/5, 31a/1
peymān Far. Yemin.
 p. ėt- (�ahd ü p.) 19a/14
peyrev Far. (pey-rev) İzinden giden, 

uyan.
 p.+i 7a/1, 18a/11 (3. t. ş. iyelik)
pīl Far. Fil.
 p. 24b/19, 31b/8
 p.+i 25a/6 (Yükleme hâli)
 p.+i 31b/8 (3. t. ş. iyelik)
pīr Far. Yaşlı. 
 p. 27a/1
 p. ol- 5a/12, 9a/15, 22b/2
pīşkeş Far. (pīş-keş) Bağlılık göstermek 

üzere sunulan hediye.
 p.+ler düz- 24a/8
pūşīde Far. Örtülmüş.
 p. 16a/5
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pür-meniş Far. Yüce ruhlu, alicenap.
 p. düz- 7a/16

R

raḍıyallāhu �anh Ar. “Allah ondan razı 
olsun.” manasına gelen ve genellikle 
bir sahabinin adı anıldığı vakit edi-
len dua.

 r. (Ebū Bekr r.) 33b/16,
 r. (�Ömer r.) 34a/9, 35a/5
raḫş Far. Gösterişli, yürük ve güzel at.
 r. sür- 19b/6
raḫt Far. At takımı; yol levazımı.
 r.+ını 36a/5
ra�iyyet Ar. Halk.
 r.+den 6a/18
raḳam Ar. Yazı yazma.
 r. ḳıl- 35b/10
raḳḳās Ar. Dansçı.
 r. 25a/18
rāy Ar. Fikir, görüş. Krş. re�y
 r. 20a/12, 30a/18
 r. (münḳalib-rāy) 7a/19
 r. ü tedbīr ehli 33a/6
 r.+ı (ḫaṭā r.) 7b/14 (3. t. ş. iyelik)
rāy Ar. Raca.
 r.-ı Hind 25a/17, 28a/17
rāz Far. Sır. 
 r.+ı 17b/2
 r.+ından 16b/5
rāżī Ar. Razı.
 r. 30a/9
 r. ḳıl- 19a/14
 r. ol- 5b/7, 23b/4, 26b/9
 r. vü şākir ėt- 23b/17
 r. vü şākir ol- 9a/7
re�ayā Ar. Hükümdarın idaresi altında 

bulunan halk. 
 r. 25b/8
 r.+dan 26a/5
 r.+ya 29b/6
 r.+yı 14b/10, 26a/4
rebī�ī Ar. Bahar.
 r.+ye (noḳta-i i�tidāl-i r.) 3b/13

reh-nümūn Far. Yol gösteren.
 r.+ı (devlet-i r.) 17a/5 (3. t. ş. iyelik)
renc Far. Sıkıntı.
 r. çek- 35b/8
resm Ar. 1. İz.
 r. ü nişāne 3b/9 
 2. Resim. 
 r. ėt- 21b/18
 3. Usul.
 r. ü ḳānūn 17b/17 
reşīd Ar. Akıllı, olgun.
 r. 9a/10
reşk Far. Kıskanma.
 r.+inden 16a/19, 32a/6
revān Far. Yürüyen.
 r. ḳıl- 10a/5
revnaḳ Ar. Güzellik, süs.
 r. 24a/2
re"y Ar. Görüş. Karş. rāy
 r. 13b/10
 r. ü tedbīr 34a/5
 r. ü tedbīr ėt- 13b/8
 r.+i 13b/18, 30a/3 (3. t. ş. iyelik)
reyāḥīn Ar. Fesleğenler, reyhanlar.
 r. 5b/4, 31b/2
rezm Far. Savaş.
 r. düz- 6b/16

rıḥlet Ar. Vefat etme, ölme.
 r. buyur- 33b/16 
 r. kūsın çal- 19b/10
ri�āyet Ar. Koruma, gözetme.
 r. eyle- 11b/12, 26b/7
 r. ḳıl- 5b/16, 32b/9
 r. olın- 33b/1
 r. ve lüṭuf 14b/10
 r.+in 32b/9
 r.+ine (ḫalāyıḳ r.) 3a/9 
 r.+le 26a/3
 r.+ler ėt- 31a/9
ribāṭ Ar. Han, kervansaray; hem güven-

liği sağlamak hem de yolcuları ağır-
lamak için uzun mesafeler arasında 
inşa edilen yapı. 

 r. düz- 10a/1
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rif�at Ar. Yücelik. 
 r.+ i 13a/14
rīḥu’l-�aḳīm Ar. Hz. Hûd’u yalanlayan 

Âd kavminin helakına sebep olan 
rüzgâr; kök kazıyıcı fırtına.

 r. 4a/16
risāle Ar. Kitapçık.
 r.+sini 1b/9
rivāyet Ar. Rivayet.
 r. ḳıl- 26a/9
riyāset Ar. Reislik, idarecilik.
 r. M10a/18, 16a/9
riyāżet Ar. Dünya nimetlerinden sakı-

narak yaşama.
 r. 9b/12
 r.+ler 9b/10
rīz rīz Far. (rīze rīze) Parça parça.
 r. ėt- 4a/4
rūd Far. Keman; ud. 
 r. u cām düz- 2b/7
rūd-ḫāne Far. Kanal; nehir yatağı.
 r. 6b/3
rūḥ-efzā Ar.Far. Ruha tazelik veren.
 r.+dur 23a/10
ruḫṣat Ar. İzin.
 r. vėr- 27a/6, 34b/10
rūşen Far. Aydın.
 r. ol- (gözi r.) 26b/13
rūşen-żamīr Far. Aydın yürekli, kalbi 

pak.
 r. 11a/13
rūzigār Far. Zaman. 
 r. geçir- 2b/19
 r. geçür- 24b/16
 r. (ḥavādiẟ-i r.) 16a/5
rüsūm Ar. Usul, kanun, kaide.
 r. u ḳā�ide 5b/16, 14b/18
 r. u ḳavā�id 29b/3
 r.+ını (sipāhilik r.) 12a/17
rüşd Ar. Olgunluk.
 r. ü kemāl 17a/15

S / Ṣ / *

ẟābit Ar. Sabit görülmüş, ispat edilmiş.
 ẟ. ḳıl- 18b/13, 28a/8
ṣadā Ar. Şöhret, namın duyulması.
 ṣ.+sı (ṣīt ü ṣ.) 16a/14 
 ṣ.+sın (ṣīt ü ṣ.) 3b/14 
ṣaf Ar. (ṣaff) Sıra.
 ṣ.+ları düzül- 11b/3
ṣāḥib-cemāl Ar. Güzel.
 ṣ. 26b/8, 31b/12, 34a/6
ṣāḥib-devlet Ar. Devletli, makam ve 

rütbe sahibi. 
 ṣ.+den 1b/13 
 ṣ.+üñ 1b/9
ṣāḥib-rāy Ar. Düşüncesi kabul gören, 

öğüdü tutulan kimse.
 ṣ. 10a/5 
ṣāḥib-sa�ādet Ar. Saadet sahibi; Hz. 

Peygamber.
 ṣ. 21a/5
 ṣ.+e 21a/7
 ṣ.+üñ 29a/1
ṣāḥib-serīr Ar. Taht sahibi, tahta otu-

ran.
 ṣ. ol- 9b/7
ṣaḥīḥ Ar. Doğru.
 ṣ.+dür 11b/7
ṣaḥīḥraḳ Ar.T. Daha doğru. 
 ṣ.+dur 6a/6
ṣaḥrā Ar. Çöl.
 ṣ. 12b/4
saḫtiyān Far. Demircilerin bellerine 

bağladıkları deri.
 s.+ı 4b/13, 5a/3 (Yükleme hâli)
ṣaḳalına gül- Yüzüne gülmek.
 ṣ.+ 23a/17
sāḳıṭ Ar. Düşen.
 s. ėt- 26a/5
sākin Ar. Yerleşmiş.
 s. ol- 4a/7
saḳḳā Ar. (saḳḳā�) Su dağıtan, saka.
 s. 31b/17



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 297

ṣal- 1. Göndermek, bırakmak.
 ṣ.-dı 2b/17, 10a/8
 ṣ.-ıp 2b/17, 29a/7
 ṣ.-mış idi 32b/5
 ṣ.-sa 35a/16, 36a/12
 ṣ.-up 3b/16, 28a/18 
 2. Yapmak, başlatmak.
 ṣ.-am 36a/2
 ṣ.-dı 3b/8, 15b/10
 ṣ.-up 4b/5
 āgāhlıḳ ṣal- 35a/16
 binā ṣal- 3b/8
 bünyād ṣal- 36a/2
 ġırīv ṣal- 30a/12
 ġurūr ṣal- 15b/10
 ḫayāl ṣal- 3b/16
 ḳur�a ṣal- 4b/5
 naẓar ṣal- 36a/12
 şūr ṣal- 25b/5
 vāsıṭalar ṣal- 34a/12
 zindāna ṣal- 32b/5
ṣalavāt Ar. Salavat, Hz. Muhammed ve 

Ehl-i Beyt’i anarken edilen dua.
 ṣ.-ı bī-nihāyet 1b/4
ṣalif Ar. Övüngen. 
 ṣ. 19a/5
ṣallallāhu �aleyhi ve sellem Ar. Hz. 

Muhammed’den bahsedilirken “Al-
lah ona salat ve selam etsin.” mana-
sında okunan dua.

 ṣ. 20b/18, 28b/11, 32a/7
ṣallallāhu �aleyhi ve �alā ālihī ve ṣaḥ-

bihī ecma�īn Ar. Hz. Muham-
med’den bahsedilirken “Allah ona, 
onun bütün ailesine ve ashabına 
salat etsin.” manasında okunan dua.

 ṣ. 1b/6, 21a/9
sancal- Saplanmak.
 s.-dı 23b/3 
Ṣāni� Ar. Yaratıcı, sanatkâr.
 ṣ.-i Perverdigār 1b/1
sa�y Ar. Çalışma, gayret.
 s. ü iḳdām 35a/4
 s.+ıyla 8a/19

ṣayd Ar. Av. 
 ṣ. 24b/16
 ṣ. eyle- 9b/12
 ṣ.+ını 2b/15
sāye Far. Gölge.
 s.+sin 11a/14
sāyir Ar. (sā�ir) Diğer.
 s. 4b/5, 21a/19, 29a/4
ṣayyād Ar. Avcı.
 ṣ.+ına (ecel ṣ.) 14b/7, 15a/3
sāzende Far. Çalgıcı.
 s. ve gūyende 25a/18
seb�a Ar. Yedi.
 s. (eḳālīm-i s.) 31a/16 
ẟebātsız Ar.T. Dönek, sabit olmayan. 
 ẟ. 13a/8
ẟebt Ar. Tespit etme. 
 ẟ. ḳıl- 15b/1
sehv Ar. Yanlışlık.
 s. düş- 9a/9
 s.+e 19a/6 
selāmet Ar. Kurtuluş. 
 s.+i ġanīmet bil- 23b/15 
selāṭīn Ar. Sultanlar.
 s. 9b/8, 13b/3, 26a/1
 s.+e 15b/13, 29b/14
 s.+i 13b/7 (Yükleme hâli)
 s.+i (mülk s.) 11a/1
 s.+ini 2a/8, 3b/11
ẟenā Ar. (ẟenā�) Övme, övgü.
 ẟ.-yı nā-ma�dūd 1b/1

ser-āmed Far. Başta bulunan, ileri ge-
len.

 s.-i zamān M10a/8
serā-perde Far. Harem dairesinin önü-

ne çekilen büyük saray perdesi.
 s.+sinde 31b/12
ser-efrāz Far. Başını yukarı kaldıran, 

benzerlerinden üstün olan.
 s. 1b/2
 s. ol- 27a/2, 35a/6
ser-firāz Far. bk. ser-efrāz.
 s. ol- 32a/14
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ser-ḫoş Far. Sarhoş.
 s. ol- 21b/9
serīr Ar. Taht. 
 s. ol- (ṣāḥib-s.) 9b/7
 s. üzre M10a/11, 34a/2
 s.-i bülend 33a/13
ser-keşlik Far.T. Dikbaşlılık.
 s. ėt- 11a/2
ser-māye Far. Sermaye, anamal.
 s. 10b/1
ser-māyesüz Far.T. Sermayesiz.
 s. 13a/19
ser-nigūn Far. Ters dönmüş, baş aşağı 

olmuş.
 s. ḳıl- 2b/8
 s. ol- 35a/6
server Far. Reis, başkan. 
 s.+i 32b/7
sevdā Far. Heves.
 s.-yı ḫām 4a/3
sevgülü Sevgili.
 s.+si 3a/15
sezā Far. Layık, yaraşır.
 s. ve cezāsı 33b/4
sezā-vārlıḳ Far.T. Uygunluk.
 s. 36a/14
ṣı- Kırmak, yenmek.
 ṣ.-dı 30a/8
 ṣ.-yup 24a/13
ṣıfāt Ar. Vasıflar.
 ṣ.+ında 22b/16
 ṣ.+ını 19b/14
 ṣ.+umdan (ef�āl ve ṣ.) 19b/17
 ṣ.+uñı 35b/10, 36a/1
ṣıḥḥat Ar. Doğruluk.
 ṣ.+den 2a/14
ṣın- Yenilmek, askeri kırılmak.
 ṣ.-up ḳaç- 8b/1, 31a/10
si�āyet Ar. Kovlama.
 s.+iyle 11a/17
sibā� Ar. Vahşi hayvanlar; av hayvanları.
 s.+ını (bīşe s.) 24b/18
silāḥ-şōrluḳ Ar.Far.T. Savaşçılık.
 s. 10a/12

sipāh Far. Asker.
 s. 33a/19, 33b/2 
 s. çek- 25b/19, 35a/19
 s. (ḫayl ü s.) 26a/18
 s. ol- 4a/13, 5b/13
 s.+a 5b/17, 24a/2, 29b/6
 s.+ı 24a/4 (Yükleme hâli)
 s.+ı (ḫayl ü s.) 24b/4 (Yükleme hâli)
sipāhīlik Far.T. Askerlik.
 s. esbābı 10a/12, 10b/1 
 s. rüsūmı 12a/17
sipeh-sālār Far. Komutan.
 s. 6b/13
 s. ėt- 29b/12
 s. ḳıl- 7a/13
 s. ol- 4b/13
 s.+a 10b/2
 s.+ı 5b/11, 21a/19, 34a/7 (3. t. ş. 

iyelik)
 s.+ını 32b/7
sipeh-sālārlıḳ Far.T. Komutanlık.
 s.+dan 7b/7
siper Far. Engel. 
 s. ḳıl- 7a/17
sipihr Far. Talih.
 s. 33b/7, 33b/8
 s. (ṭoḳuz s.) 35a/14 
 s.-i dijem 7a/2
sīret Ar. Hâl, ahlak. 
 s.+in 22b/14
ṣīt ü ṣadā Ar. İyi şöhret.
 ṣ. 16a/14, 3b/14
sitem Far. Zulüm, işkence.
 s. 35a/19
 s. ḳıl- 34a/3
 s. (ẓulm ü s.) 4a/15
sitem-sāzlik Far.T. Zalimlik. 
 s. ėt- 32a/15
sitīz Far. Kavga. 
 s. 4a/4, 19a/18 
siyāset Ar. Ceza.
 s. 18b/6
 s. (intiḳām ve s.) 29b/6
 s. ḳıl- 20b/14, 21b/19, 29b/4
 s. ḳılıcı 4a/4
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 s. ü �aẕāb 19a/6 
 s. ü ġażab 32a/19
 s.+i 29b/2 (3. t. ş. iyelik) s.+leri 30a/12 

(3. ç. ş. iyelik)
ṣoñı Sonunda.
 ṣ. 2b/8
sög- Sövmek. 
 s.-di 4b/8
söyün- Sönmek. 
 s.-di 28b/13
 s.-memişdi 28b/13
ṣulḥ Ar. Barış.
 ṣ. cānibini ṭut- 28a/15
 ṣ.+a 5b/7
ṣūret Ar. 1. Resim. 
 ṣ.+in düz- 3a/16
 ṣ.+in resm ėt- 21b/17
 ṣ.+ine 3b/16
 ṣ.+ini 31a/16 
 ṣ.+iyle 31b/5
 2. Şekil, kılık, görünüş.
 ṣ. (ḫūb-ṣ.) 11a/1, 25a/4
 ṣ. tebdīl ėt- 16a/16, 24b/15
 ṣ. (tebdīl-i ṣ.) 24b/15
 ṣ.+inde 23a/13
 ṣ.+iyle 8b/13
 3. Yüz, surat.
 ṣ.+i mesḫ ol- 9a/19
ṣūret baġla- Ar.T. Gerçek olmak. 
 ṣ. 32b/4
süd Süt. 
 s. gel- 10b/10, 12b/5
 s. vėr- 12a/13
südli Sütlü.
 s. 12a/12
sükūn Ar. Durma, karar etme.
 s. ṭut- 34a/2
süñü Süngü, mızrak.
 s. 33b/2
süri Sürü.
 s. 12a/12
sürūd Far. Şarkı, nağme.
 s.-ı Keyānī 7a/16
 s.+ınuñ 1b/6

sütūn Ar. Çadır direği.
 s. 22b/12
 s.+ı 22b/10 (3. t. ş. iyelik)

Ş

şād Far. Sevinçli.
 ş. 7a/16
 ş. eyle- 26a/4
şādırvān Far. Üzeri kubbe ile örtülü, 

çok musluklu ve fıskiyeli havuz.
 ş. 22a/2
şād-mān Far. Sevinçli.
 ş. ol- 17b/5
şād-mānlıḳ Far.T. Sevinç.
 ş.+larla 10b/13
şāh-zāde Far. Şah oğlu, şehzade.
 ş. 12b/19
şākir Ar. Şükreden.
 ş. ėt- (rāżī vü ş.) 23b/17
 ş. ol- (rāżī vü ş.) 9a/7
şākird Far. Öğrenci.
 ş.+i M10a/8 (3. t. ş. iyelik)
şān Ar. 1. Şöhret. 
 ş.+ı 19b/2 (3. t. ş. iyelik)
 2. Bir konuya dair olma.
 ş.+ında 28b/11
şaṭranc Ar. Satranç tahtası biçiminde 

kareli motif.
 ş. ṭarḥı 18a/5
şāyed Far. Eğer.
 ş. 17a/3, 32b/4 
şāyi� Ar. Duyulmuş.
 ş. ol- 16b/15, 18b/8, 21b/10
şeb-çerāġ Far. Gece parlayan yakut. 
 ş. (gevher-i ş.) 31a/18
şeb-gīr Far. Gece uyumayan.
 ş. ḳıl- 21b/14
şebīḫūn Far. Gece baskını.
 ş. ḳıl- 24a/12
şecā�at Ar. Yiğitlik, cesaret. 
 ş.+ine 24b/17
şedīd Ar. Şiddetli. 
 ş. (intiḳāmı ş.) 29b/3
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şefā�at Ar. Aracılık.
 ş.+i 22b/16 (3. t. ş. iyelik)
şefī� Ar. Aracı.
 ş.+ler 18a/2, 28a/18
şeh Far. Şah, padişah.
 ş. 3a/6, 17b/15
 ş. ol- 35b/2
 ş.-i nīk-baḫt 36a/7 
 ş.+i (�ālem ş.) 6a/14
 ş.+ler 4a/13, 5b/13
şehā Far. “Ey padişah!” manasında hi-

tap.
 ş. 35b/5 
şehlik Far.T. Padişahlık.
 ş. 35b/5
şehristān Far. Büyük şehir.
 ş.+ı (Ḳazvīn ş.) 22a/1
şehsüz Far.T. Padişahsız. 
 ş. ol- 36a/16
şeḳāvet Ar. Eşkıyalık.
 ş.+den (ẓulm ü ş.) 21a/9 
 ş.+e 32b/19
şer� Ar. Dinî kanun.
 ş.+an ve �aḳlen 13b/11
şerḥ Ar. Açıklama.
 ş. eyle- 35b/10
 ş.+i 16a/1, 24b/11, 35b/17 (3. t. ş. 

iyelik)
şerīf Ar. Şerefli.
 ş.+i (Ka�be-i ş.) 28b/9
 ş.+ine (meclis-i ş.) 1b/9
 ş.+lerine (ṭab�-ı ş.) 1b/11 
şerīk Ar. Ortak. 
 ş. ol- 27a/6
şerrefehallāh Ar. “Allah onun şerefi-

ni arttırsın.” manasında genellikle 
Mekke, Medîne veya Kâbe için kul-
lanılan dua ifadesi.

 ş. 28b/9
şevket Ar. Heybet.
 ş. (minḥat ü ş.) 16a/7
 ş.-i Behmenī 10a/4
 ş.+i (miknet ü ş.) 31a/12 (3. t. ş. iye-

lik)
 ş.+in 36a/8

şikār Far. Av. 
 ş. ėt- 14b/7, 23b/2
 ş. ol- 14b/7, 15a/3
 ş.+da 25a/8, 27b/18
şīvelü Far.T. Edalı.
 ş. 3a/7, 26b/3
şol Şu, o. 
 ş. 5b/19
 ş. cihetden 2a/18
 ş. vaḳte degin (tā ş.) 7a/8
şūr Far. 1. Şamata, kavga, gürültü.
 ş. ṣal- 25b/5
 2. Acı.
 ş. ėt- 25b/5
şūriş Far. Karışıklık.
 ş. ü ġavġā 20a/19
şükrāne Ar. Teşekkür nişanesi.
 ş.+ye 7b/7

T / Ṭ

tā Far. Kadar, değin.
 t. 8b/9, 20a/18, 27b/17
 t. (Ḳāf tā Ḳāf ) 22a/4 
 t. kim 3a/16
 t. şol vaḳte degin 7a/8
ta�ab Ar. Meşakkat, zahmet.
 t.+larla 33a/2 
ta�accüb Ar. Şaşırma.
 t. eyle- 25a/4
 t. ėt- 10b/11
ta�addī Ar. Zulüm, adaletsizlik.
 t. vü ẓulm 23a/17
 t.+sin (ẓulm ü t.) 14b/19
ṭa�ām Ar. Yemek.
 ṭ.+ını 3a/11
ta�arruż Ar. 1. Saldırı.
 t. ḳıl- 13b/18 
 2. İlgilenme, uğraşma.
 t. ḳıl- 26a/2
ta�aşşuḳ Ar. Âşık olma.
 t. 34a/12
ṭā�at Ar. Boyun eğme, itaat etme.
 ṭ. ve �öẕr-ḫvāhlıḳlar göster- M10a/1
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ṭab� Ar. Tabiat, huy.
 ṭ.-ı dāniş-verī 36a/13
 ṭ.-ı şerīf 1b/11
 ṭ.+ında 29b/5
ṭabaḳa Ar. Fars hanedanlarını oluşturan 

dört kısımdan her biri.
 ṭ. 7a/3, 13b/2, 15b/15
 ṭ. eyle- 2a/9
 ṭ.+da 14a/1, 15a/11
 ṭ.+daki 13b/3
 ṭ.+dan 16a/3 
 ṭ.+ya 2a/9
tābi� Ar. Birine uyan, arkasından giden.
 t. ḳıl- 16a/7
 t. ol- 27a/7
 t. ve münḳād ḳıl- 15a/13
ṭabī�at Ar. Mizaç, yaradılış.
 ṭ. (mütelevvin-ṭ.) B15a/4 
ta�dād Ar. Sayma.
 t. ḳıl- 31a/13
tafṣīl Ar. Etraflıca açıklama.
 t. ḳılın- 15b/2
 t.+le 32a/13
ṭaġ Dağ. 
 ṭ.+larda 3a/1
ṭaġıl- Dağılmak.
 ṭ.-dılar 14b/14
taġyīr Ar. Değiştirme, bozma.
 t. vėr- 9b/15, 17b/17
taḥassür Ar. Hasret.
 t. 13a/2
taḥayyür Ar. Şaşırma.
 t. 10b/10
 t. ḳıl- 12b/5
taḥiyyāt Ar. Selamlar, hayır dualar.
 t.-ı bī-ġāyet 1b/4
taḥḳīḳ Ar. Doğruluğunu araştırma.
 t. ėt- 7b/17
taḥsīn Ar. Takdir etme, beğenme, alkış.
 t. buyur- 1b/12
 t. ü iḥsān 29b/14
 t.+ler ėt- 25a/7
 t.+ler ḳıl- 19b/18

taḥt Ar. Alt.
 t.-ı fermānına gir- 13a/14
 t.-ı nikāhına ḳoy- 11a/6 
 t.-ı taṣarrufına getür- 17b/12
taḫt-gāh Far. Başkent.
 t.+ı 20b/1 (3. t. ş. iyelik)
taḥvīl Ar. Dönme, çevrilme.
 t. ėt- 3b/13
ṭāḳ Ar. Kubbe; kemer.
 t.+da (çarḫ-ı kühen-t.) 3a/18
ṭāḳat Ar. Güç, kudret.
 ṭ. 30a/18
taḳdīm Ar. Önce gelme.
 t. ü te�ḫīr 14a/2
taḳdīr Ar. 1. Allah’ın bir şeyin olmasını 

murad etmesi.
 t. ol- 3b/19
 2. Değerlendirme, ölçüp biçme. 
 bārī beher taḳdīr 2b/1, 4b/4, 27a/15
 bārī beher taḳdīrile 23a/14
 bārī her taḳdīrile 12b/16
 bārī her taḳdīrle 7a/5
 beher taḳdīr M10b/6, 13b/13
 her taḳdīr ile 15b/19
taḳvā Ar. Allah korkusu.
 t.+yıla (tecerrüd ve t.) 2b/19 
taḳviyet Ar. Güçlendirme, destekleme.
 t. ėt- (terbiyet ve t.) 5a/14
ta�līm Ar. Öğretme. 
 t. eyle- 2b/15 
 t.-i esmā 1b/2 
ṭam Dam.
 ṭ.+ına 12b/4, 31a/2
ṭama� Ar. Açgözlülük.
 ṭ. ėt- 35a/8 
 ṭ.+ı 11b/2 (Yükleme hâli)
ṭamar Damar.
 ṭ.+ı (muḥabbet ṭ.) 12b/5
ṭa�n Ar. 1. Ayıplama.
 ṭ. eyle- 2a/18
 2. Sövme.
 ṭ. eyle- 34a/15
 ṭ.+lar ḳıl- 4b/8
ṭarab Ar. Eğlence.
 ṭ. (ehl-i ṭ.) 25a/18
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ṭarḥ Ar. Düzenleme, tertip etme, süsle-
me.

 ṭ. ėt- 5b/3
 ṭ. ḳıl- 18a/7
 ṭ.+ı üzre (Anṭākiye ṭ.) 29a/16
 ṭ.+ı üzre (şaṭranc ṭ.) 18a/5 
ṭarīḳ Ar. Yol.
 ṭ.+ıla 17a/3
 ṭ.+ından 14b/5
 ṭ.+ıyla 11b/6, 21a/11, 31a/13
taṣallüf Ar. Övünme. 
 t. ü tekebbür 19a/5
taṣarruf Ar. Yönetme hakkına sahip 

olma.
 t. eline getür- M10a/16, 13a/6
 t. eyle- 18a/1
 t. ḳıl- 31b/16 
 t.+ına getür- (taḥt-ı t.) 17b/12
 t.+ına gir- 16b/11
 t.+ına ḳoy- (ḥīṭa-i t.) 31a/11
 t.+ına meşġūl ol- 24a/10
taṣnīf Ar. Kitap yazma.
 t. ėt- 9b/11
 t. ḳıl- 2b/9
taṣvīr Ar. Resim yapma.
 t. ėt- 31b/5
ṭaşra Dışarı.
 ṭ. 13a/5
taṭbīḳ Ar. Benzetme, uygun hâle getir-

me.
 t. u tevfīḳ 14a/3
taṭvīl Ar. Uzatma.
 t. ėt- 14a/3
ṭā�ūn Ar. Veba.
 ṭ. ol- 3a/15
ṭavīl Ar. Uzun.
 ṭ.+dür 32a/18
ṭavīle Ar. Ahır.
 ṭ. 16b/2
 ṭ.+den 16b/13
 ṭ.+sinde 31b/10
ṭāyife Ar. (ṭā�ife) Millet, takım.
 ṭ.+sine (nisā� ṭ.) 34a/11
ṭāyire Ar. (dā�ire) Binanın bölümü.
 ṭ.+sinde (deyrüñ ṭ.) 31a/4

taẓallüm Ar. Yakınma.
 t. göster- 28a/18, 28b/7 
tażarru� Ar. Kendini alçaltarak yalvar-

ma.
 t. u taẓallüm 28a/18
ta�ẕīb Ar. Eziyet etme.
 t. ü ḳatl 21a/1
ta�ẓīm Ar. Tazim, saygı, ululama. 
 t. ėt- (ḥürmet ve t.) 14a/11
 t.+ler eyle- (ḥürmet ve t.) M10a/1
ta�ziyet Ar. Cenaze merasimi; matem.
 t.+ine 6a/10
teba� Ar. Tâbi olanlar. 
 t.+ı 31a/8 (3. t. ş. iyelik)
tebdīl Ar. Değiştirme.
 t. ėt- (ṣūret t.) 16a/17
 t.-i ṣūret ėt- 24b/15
teberrük Ar. Uğur. 
 t. ṭut- 26b/15
 t. vėr- (tuḥfe vü t.) 27a/19
teberrüken Ar. Uğur sayarak.
 t. (teyemmünen ve t.) 5a/4
tecāvüz Ar. Haddi aşma.
 t. ėt- 27a/3
 t. ḳıl (ḥaddinden t.) 17b/19
tecdīd Ar. Yenileme.
 t.+i 22a/2 (3. t. ş. iyelik)
tecebbür Ar. Kibirlenme, büyüklenme.
 t.+i (tekellüf ü t.) 19a/6 (3. t. ş. iye-

lik)
tecemmül Ar. Süs, süslenme.
 t. ü �aẓameti 15a/11 
 t. ü cāh 32a/18
 t. ü ḥaşmet 32a/8
tecerrüd Ar. Herşeyden vazgeçip Allah’a 

yönelme.
 t. 2b/19
tedārik Ar. Araştırıp bulma.
 t.+indedür 16b/12
tedbīr Ar. Çare bulma, işleri çekip çe-

virme.
 t. ehli (rāy ü t.) 33a/7
 t. ėt- (re�y ü t.) 13b/8
 t.+den 30a/1
 t.+i M10a/4 (3. t. ş. iyelik)
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 t.+i ėt- 31a/7 (Yükleme hâli)
 t.+in eyle- (mülk t.) 33a/8
 t.+iyle düz- (re�y ü t.) 34a/5
te"emmül Ar. Etraflıca düşünme.
 t. 17a/6
 t. ėt- 19a/8
tefaḥḥuṣ Ar. Araştırma.
 t. ėt- 17a/8, 21a/18
 t. ḳıl- 10b/11, 12b/5, 16a/10
 t.+ında 16b/12
teferrüc Ar. Gezinti.
 t. 24b/11, 24b/14
teġāfül Ar. Bilmezden gelme.
 t.+lerin 15b/7
tehettük Ar. Utanmazlık.
 t.+inden 14b/10
te"ḫīr Ar. Sonra gelme.
 t.+indedür (taḳdīm ü t.) 14a/2
tekebbür Ar. Kibirlenme.
 t.+i (devlet ü t.) 3b/15 (3. t. ş. iyelik)
 t.+i (taṣallüf ü t.) 19a/5 (3. t. ş. iye-

lik) 
tekellüf Ar. Gösteriş, yapmacık.
 t. ü tecebbür 19a/5
tekfīr Ar. Birini kâfirlikle suçlama.
 t. ėt- 18b/12
 t. ėt- (ḥüccetle t.) 18b/1, 21b/19
te"kīd Ar. Sağlamlaştırma.
 t.+i (barışıḳlıḳ t.) 12a/5
tekmīl Ar. Tamamlama, kemale erdir-

me.
 t. bul- 15a/7
 t. eyle- 12a/18
tekrīm Ar. Şereflendirme, şeref bahşet-

me.
 t.-i 1 ﴾َא ْ b/2 ﴿َכ
telef Ar. Öldürme.
 t. ol- 17a/1
televvüẟ Ar. Kirlenme, kirlilik.
 t.+inden 28a/11
temāşā Far. Seyretme.
 t. 24b/11
 t. eyle- 16a/18
 t. ėt- 12b/4
 t.+sına 24b/17

temennā Ar. Temenni, dileme.
 t.+sıyla 13a/1
ten Far. Vücut.
 t.+inden 22a/6
tenāḳuż Ar. Çelişki.
 t. getür- 15a/18
tenbīh Ar. Uyarma.
 t. (mūcib-i t.) 13a/5 
teneffür Ar. Nefret etme.
 t. ėt- 29b/5
ter Far. Yaş, ıslak.
 t. (ḫuşk ü t.) 13a/14
teraḥḥum Ar. Merhamet etme.
 t.+lar ḳıl- (iltifāt u t.) 32a/5
terbiyet Ar. Besleyip büyütme; terbiye.
 t. eyle- 23a/11
 t. ėt- 20b/10
 t. ḳıl- 5a/2, 10a/17, 33b/18
 t. ve taḳviyet ėt- 5a/14
 t.+ler eyle- 10b/4
teskīn Ar. Sakinleştirme.
 t. vėr- 4b/3
tesmiye Ar. İsimlendirme.
 t. (vech-i t.) 12a/2
teşne-leb Far. Susamış.
 t. 13a/2
tevābi� Ar. Bir kimsenin tâbileri, adam-

ları. 
 t.+i 12a/6, 21b/7, 21b/10 (3. t. ş. 

iyelik)
 t.+inden 16a/6
 t.+ini 21b/14, 28a/9
tevaḳḳu� Ar. Bekleme, umma.
 t. eyle- 29b/15
tevārīḫ Ar. Tarih kitapları.
 t. 8b/14
 t. ehli 2a/8, 8a/10 
 t. (ehl-i t.) 25b/11
 t. (�ulemā-yı t.) 2a/10
 t.+de 3a/1, 20b/16, 30b/7
tevfīḳ Ar. Uygunlaştırma, uygun hâle 

getirme.
 t. vėr- (taṭbīḳ u t.) 14a/3
teyemmünen Ar. Uğur sayarak.
 t. ve teberrüken 5a/4
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teyin Sincap.
 t. 2b/18
ṭıfl Ar. Çocuk.
 ṭ. 12a/13
 ṭ.+a 12a/13
 ṭ.-ı nijend 33a/12
ṭılısm Ar. Tılsım. 
 ṭ. eyle- 13a/17
ṭınāb Ar. Kazığa bağlanan çadır ipi.
 ṭ.+ını (ḥayātuñ ṭ.) 36a/10
tilkü Tilki.
 t. 2b/18
tīz Far. Çabuk.
 t. 18b/16 
 t. ḳıl- 35b/19
 t. ol- 19a/17
ṭonat- Giydirmek.
 ṭ.-(d)up 17b/6
ṭoy- Doymak. 
 ṭ.-madı 4b/18
töhmet Ar. Suçlama.
 t. 17b/3
 t.+den 7b/12, 7b/13
tök- Dökmek.
 t.-er 35b/13
ṭufūliyyet Ar. Çocukluk.
 ṭ. eyyāmı 20a/12
 ṭ.+i zamānı 20a/19
tuḥfe Ar. Hediye.
 t. 1b/9
 t. vü hedāyā 29b/10
 t. vü teberrük vėr- 27a/19
ṭūl Ar. Uzunluk.
 ṭ.+ı 3b/8
ṭurfe Ar. Görülmemiş, yeni, tuhaf, şa-

şılacak şey.
 ṭ. 35b/19, 36a/2
ṭurġur- Durdurmak. 
 ṭ.-madı 30b/10
ṭuruş- / ṭurış- Karşı karşıya gelmek, sa-

vaşmak.
 ṭ.-dılar 8b/7
 ṭ.-up uruş- 8a/19, 8b/6
 ṭurışımayup 6a/12

ṭutul- Tutulmak.
 mātem ṭutul- 8a/9, 8a/10
ṭutuş Avı tutma, yakalama. 
 ṭ.-ın ḳapuşın 16a/17
tüket- Soyunu tüketmek.
 t.-se gerek 21a/3
tünd-ḫūylıḳ Far.T. Sert mizaçlılık.
 t.+(ġ)ı 19a/16 (Yükleme hâli)
tündlük Far.T. Sertlik, haşinlik. 
 t.+(g)inden 19a/13, 23a/14
türk-tāz T.Far. Yağmaya koşma, hücum.
 t. ėt- 20a/8
tüvānā Far. Güçlü.
 t. vü dānā 17b/15
tüvānālıḳ Far.T. Güçlülük. 
 t.+(ġ)ı 17b/16

U

�ubūr Ar. Geçme.
 �u. ėt- 28b/1
uġur Defa.
 b.+dan (bir u.) M9b/18, 29b/7
�uhde Ar. Birinin üzerinde bulunan iş.
 �u.+sinden gel- (iş �u.) 34b/6
�ulemā Ar. Âlimler.
 �u. 18b/12
 �u.+yı 18b/11
 �u.-yı tevārīḫ 2a/10
ur- Yapmak; takmak; vurmak; kesmek; 

dönmek; sürmek.
 u.-dı 5a/2, 8a/14, 24a/13
 u.-madı 30b/11
 u.-up 27a/9, 28b/7, 33a/19
 u.-urken 23a/15
 boynın ur- 24a/13
 dem ur- 30b/11
 ḥalḳa ur- 33a/19
 ḳusḳunın ur- 23a/15
 merhem ur- 5a/2
 naḳb ur- 27a/9
 yüz ur- 28b/7
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uruş- Savaşmak.
 u.-dılar (ṭuruşup u.) 8b/6
 u.-up 8b/10, 16b/17, 30b/5
 u.-up (ṭuruşup u.) 8a/19
 u.-urdı 7a/8
uşaḳ Çocuk.
 u.+(ġ)uñı 30a/19
uştulum Far. Kavga
 u. eyle- 9a/3
uyḫu Uyku. 
 u.+sından (ġaflet u.) 20a/3, 24a/4
�użv Ar. Organ.
 �u.+ını 17a/12

Ü

üküş Çok.
 ü. 35b/12
ümīd-vārlıḳ Far.T. Ümitli olma.
 ü. 18b/10
 ü. vėr- 33b/10
üze Üzerinde.
 ü. (mesned ü.) 8a/12
 ü. (mülk ü.) 27b/7
 ü. (taḫt ü.) 23a/16
üzre Üzerinde. 
 ü. (felek ü.) 13a/15 
 ü. (serīr ü.) M10a/11, 34a/2
 ü. (taḫt ü.) 4a/3, 11a/13, 33a/2
 ü. (taḫta ü.) 33a/3
üzül- Çekilmek.
 ü.-di 23b/15

V

va�de Ar. Söz verme, vaat.
 v. vėr- 34a/13
 v.+leri 10b/5 (3. ç. ş. iyelik)
 v.+si ḳıl- (mülk v.) M9b/14

vāfir Ar. Çok, bol.
 v. 29b/14
vāḳıf Ar. Haberli, haberdar.
 v. ol- M10a/6, 21b/12, 24a/2
vāḳi� Ar. Vuku bulan, gerçekleşen.
 v. 22b/7

 v. ol- 2a/7, 16b/5, 32a/2
 v.-i ḥāli 10a/17
vallāhu a�lem Ar. “Allah en iyi bilir.” 

manasına gelen bir deyiş.
 v. 15b/4, 21b/15
vallāhu a�lem bi’ṣ-ṣavāb Ar. “Doğru-

sunu en iyi Allah bilir.” manasında 
deyiş.

 v. B35b/11, B43b/3, B49b/8
vallāhu a�lem ve aḥkem Ar. “Allah en 

iyi bilen ve en ziyade hikmet sahibi 
olandır.” manasında deyiş. 

 v. 35a/9
varaḳ Ar. Kitap yaprağı; kitabın her bir 

sayfasının ön ve arka yüzüne birden 
verilen ad.

 v. 1b/11
vāsıṭa Ar. Aracı.
 v. ḳıl- 18a/2 
 v.+lar ṣal- 34a/12
 v.+lar ve şefī�ler ṣal- 28a/18
vaṣiyyet-nāme Ar.Far. Bir kimsenin va-

siyetini yazmış olduğu belge, vasiyet 
belgesi.

 v.+si 29a/5
vāyesüz Far.T. Nasipsiz, kısmetsiz. 
 v. 13b/1
vaż� Ar. Koyma.
 v.+a 2a/4
vaż�-ı ḥaml Ar. Doğurma.
 v. ėt- 10a/6, 12a/8
ve lākin Ar. 9b/2, 19b/1
ve līkin Ar.Far. 2b/5, 20a/8, 35b/7
vech Ar. Sebep, vesile.
 v. 14b/7
 v.-i ma�āş 26a/6
 v.-i tesmiye 12a/2
 v.+ile 9a/7, 31a/16
 v.+ile (ne v.) 29a/5
vecīh Ar. Hoş.
 v. ve mütekellim 26b/6
vedī�at Ar. Emanet.
 v.+ın ḳıl- (ḥayāt v.) 32b/18
vehm Ar. Kuruntu, vehim.
 v. ėt- 7b/15, 24b/2, 25a/14 
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 v.+i 16b/9 (3. t. ş. iyelik)
 v.+inden 4b/12, 14a/7 
vehm-nāk Ar.Far. Kuruntulu.
 v. ol- 16b/11
vehmsüz Ar.T. Korktuğundan emin.
 v. ḳıl- 18b/11
velī Far. Ama, fakat.
 v. 7a/17, 18a/11, 35b/18
velī Ar. Veli kimse, evliya.
 v. 12b/17, 13a/15
velī�ahd Ar. (veliyyü’l-�ahd) Bir hüküm-

dardan sonra tahta geçecek olan ha-
nedan üyesi.

 v. ḳıl- 2b/6, 16a/2, 25b/17
 v.+ı 3a/8, 7a/18 (3. t. ş. iyelik)
 v.+ı ḳıl- 8a/6, 11a/10
 v.+ı ol- 14a/18, 14b/12
ve’s-selām Ar. “İşte o kadar, son söz bu.” 

manasında bir deyiş.
 v. 36a/19
vezāret Ar. Vezirlik.
 v. manṣıbı 33b/18
vezn Ar. Ağırlık.
 v.+de 11a/5 
 v.+i 31a/17 (3. t. ş. iyelik) 
vilāyet Ar. Memleket, ülke.
 v.+i 9b/18
 v.+inde (Fārs v.) 16a/6
 v.+inde (Ṭūs) 23a/11
 v.+inde ol- (�Acem v.) 25a/19
 v.+ine (Ermen v.) 30a/4, 30a/10
 v.+ine (Şām v.) 14b/12
 v.+ini (Türkistān v.) 7b/16
 v.+inüñ (Ḫorāsān v.) 18a/13
 v.+inüñ (Türkistān v.) 26a/10
 v.+lerden 17b/18
 v.+leri 25a/16 (Yükleme hâli)
 v.+üñ 26a/16
vīrān Far. Yıkık, harabe.
 v. 24a/4
 v. eyle- 21a/13
 v. ėt- 24b/4
 v. ḳıl- 6a/17
 v. ol 6b/2
 v. ü perīşān 23a/8

vīrānlıḳ Far.T. Harabelik, viran olma.
 v. 5b/19
 v. ḳıl- 5b/18 
vird Ar. Bir sözü sürekli tekrarlama, dile 

dolama.
 v. eyle- 23a/17 
vuḳū� Ar. Olma, oluş.
 v.+ı üzre 10b/11
vücūd Ar. Varlık, mevcut olma.
 v.+a gel- 5b/12, 21a/7 
 v.+a ḳadem ḳo- 35a/12
vürūd Ar. Hatıra gelen. Metinde “ha-

dis”. 
 v.+ınuñ 1b/5
vüs�at Ar. Genişlik.
 v.+i 15a/11, 31a/19 (3. t. ş. iyelik)
 v.+le geç- 20a/18

Y

yaban Far. Dışarı; ıssız yer. 
 y.+a 20b/17
yad Yabancı. 
 y. 14a/12, 17a/18
yaġı Düşman, hasım. 
 y. 14a/12
yaġrın Yağrın, yargın, kürek kemiği.
 y.+larını 20b/16
yaḫşı İyi.
 y. 8b/18, 14b/18, 22a/10
yaḫşıraḳ Daha iyi.
 y. 15b/14
yaḳīn Ar. Sağlam bilgi, kati olarak bil-

me.
 y. añla- 36a/13
 y.+dür 35b/17
yaluñuz Yalnız. 
 y. 8a/1, 25a/6, 34a/4
yaraġ Savaş teçhizatı.
 y. u yasaġını düz- 28b/2
 y. u yasaḳ düz- 25a/17
 y.+ı ḳıl- (cenk y.) 24b/2 y.+ın gör- 

30a/16
yaramaz Kötü; kötü niyetli.
 y. 7b/17, 18a/15, 28a/3
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yarındası Ertesi günü.
 y.+sı 19a/9, 34a/13
yasaġ / yasaḳ Savaş teçhizatı. 
 y.+ını düz- (yaraġ u y.) 28b/3
 yasaḳ düz- (yaraġ u y.) 25a/17
yaşdaş Yaşıt.
 y.+ı 17b/5 (3. t. ş. iyelik)
yay- Sermek.
 y.-dı 5a/18 
yayaḳ Yaya vaziyette, piyade olarak.
 y. 12b/3
yetiş- Ulaşmak. 
 bulūġ ḥaddine yetiş- 7b/19
 cānına yetiş- 22a/14
 ḥadd-i bulūġa yetiş- 16a/13
 ḳatle yetiş- 8a/19, 8b/8, 34b/17
 żarar yetiş- 33b/14
 zevāl yetiş- 32a/11
yėtür- Ulaştırmak.
 cezāsına yėtür- 4b/16, 18b/2
 ġam yėtür- 7a/2
 żarar yėtür- 8a/17
yinç- Ezmek. 
 y.-üp 3a/2
yum- Üstünü örtmek, kapalı duruma 

getirmek.
 y.-dı (kārīzlerini y.) 6a/8
yumuş- Yumuşamak.
 y.-duḳdan ṣoñra 21b/12
yund Kısrak.
 y.+a 2b/16

Z / Ẓ / Ẕ / Ż

żabṭ Ar. Hükmü altında bulundurma. 
 ż. eyle- 22b/4
 ż. ėt- 11a/4, 28b/3

ża�f Ar. Kuvvetsizlik. 
 ż. ü renc 35b/8
zāhid Ar. Dinin emir ve yasaklarına dik-

kat eden kişi.
 z. 21a/16
 z. ve müttaḳī M10b/2 
ẓāhir Ar. Görünür.

 ẓ. eyle- 8a/18
 ẓ. ḳıl- 17a/6, 25a/5, 28a/7
 ẓ. (maḫfī vü ẓ.) 36a/1
 ẓ. ol- 4b/2, 16a/9, 20a/19 
 ẓ.+durur 35b/9
zaḫm Far. Yara. 
 z.+lara 5a/1
ża�īf Ar. Kuvvetsiz, zayıf.
 ż. ve mütezelzil 35a/2
zāl Far. İhtiyar. 
 z. 9a/3
ẓālim-ṭāb� Ar. Zalim tabiatlı.
 ẓ. 11a/16
zamāne Ar. Şimdiki zaman.
 z.+nüñ 31b/6
zamānī ki Ar.Far. Vaktiyle, bir zamanlar.
 z. 35b/8 
żamīr Ar. Vicdan, kalp.
 ż.+ine 35a/16
żarūr Ar. Kaçınılmaz. 
 ż. ol- 15b/10
żarūret Ar. Çaresizlik.
 ż.+den 16b/2, 33a/5
zeber-dest Far. Mahir.
 z. 24b/12
zebūn Far. Zayıf, güçsüz, aciz.
 z. ėt- 22b/12
zehr-ālūd Far. Zehirle karışık, zehirli.
 z. ḳıl- 17a/4
ẕelīl Ar. Hor, hakir, alçak.
 ẕ. ėt- 14b/14
zendeḳa Ar. Dinsizlik, kâfirlik.
 z. idi 18b/7
zevāl A. Yok olma, ortadan kalkma.
 z. bul- 19b/8
 z. yetiş- 32a/11 
 z.+inde 32a/16
 z.+üñ 32b/2 (2. t. ş. iyelik)
ẕevḳ-nāk Ar.Far. Zevkli.
 ẕ. ol- 1b/13
zındīḳ Ar. Allah’a ve ahirete inanmayan. 
 z. 18a/9
 z.+ı 18b/1 (Yükleme hâli)
zīb Ar. Süs.
 z. ol- 8a/12
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 z. ü zīnet vėr- 3b/3
 z. vėr- 15b/6
zībā-rūy Far. Güzel yüzlü. 
 z. 25b/7 
ẕikr Ar. Söylemek, ifade etmek.
 ẕ. ėt- 2b/11, 3b/11, 13b/5
 ẕ. ol- 21b/15
 ẕ. olun- 4a/11, 9b/18, 32a/19
 ẕ.+i 11b/18
 ẕ.-i ābā vü ecdād 36a/2
 ẕ.+inde 15b/2 
zīnet Ar. Süs.
 z. vėr- (zīb ü z.) 3b/3
zinhār Far. Sakın, asla. 
 z. 8a/17, 28a/1

ziyādelik Ar.T. Fazlalık.
 z.+(g)inden 2b/13
ẓuhūr Ar. Görünme, ortaya çıkma. 
 ẓ. ėt- 9b/10
ẓulumāt Ar. Karanlıklar.
 ẓ.+a 13a/1
zu�m Ar. Sanı, sanma.
 z. ėt- 2a/3
zūr-ı bāzū Far. Kol kuvveti, bilek gücü.
 z.+sına 24b/12
zūr-ı dest Far. Kol gücü; cebir.
 z.-le ṭut- M10a/3



ÖZEL ADLAR DİZİNİ

1  Mustafa L. Bilge, “Âmül”, TDVİA, C. III, s. 99.

A

�Abbāsü’l-Aḥvel Sâsânî hükümdarı IV. 
Hürmüz zamanında Fars ülkesine 
saldıran Arap hükümdarı.

 �a. 29b/9
Ābīten Pîşdâdî hükümdarı Ferîdûn’un 

babası olduğu söylenen kişi.
 ā. 4b/11
�Acem İranlılar.
 �a. 2a/8, 25a/16, 35a/2
 �a. mülūki 29b/11
 �a. vilāyeti 25a/19
 �a.+den 2a/12
 �a.+ler M10a/16
�Ād İrem’in yedi oğlundan biri ve 

Semûd’un kardeşi; Yemen’e yerleşen 
ve Hz. Hûd’un gönderildiği kavme 
ismini veren kişi. 

 �ā. 4a/6, 4a/8, 4a/9
Ādābü’l-�Arab ve’l-Fürs İbn-i Miske-

veyh’in (bk. Şeyḫ �Alī-yi Miskeveyh) 
Pîşdâdîlerin ikinci hükümdarı olan 
Hûşeng’in Câvîdân-hıred adlı ese-
rinden seçmelerle oluşturduğu ki-
tap.

 ā. 2b/11
Ādem İlk insan ve ilk peygamber; Hz. 

Âdem. 
 ā. �aleyhi’s-selām 2a/12
 ā.+dür 2a/14 
�Ādī Ar. Âd kavmine mensup olan.
 �ā.+leri 5a/2 
Aflyūn İskender’in anne tarafından de-

desi. bk. Aflyūn bin Dūḳā
 a. 12a/4
 a.+a 12b/6
 a.+uñ 12a/6, 12b/3, 12b/6
Aflyūn bin Dūḳā İskender’in anne tara-

fından dedesi, annesinin babası.
 a. 12a/4

Aġusṭūs (M.Ö. 27-M.S. 14) Eşkânîler-
den Şâpûr bin Eşk’in hükümdarlığı 
zamanında Roma imparatoru olan 
kişi; Augustus Gaius Octavius. 

 a. 14a/15
Ahvāz Sâsânîlerin ilk hükümdarı Er-

deşîr-i Bâbek’in ele geçirdiği şehir-
lerden; bugün Hûzistân eyaletinin 
merkezi.

 a. 17b/11 
 a.+da idi 34b/4
�Amāliḳa İsrailoğulları ile savaşan put-

perest bir halk. 
 �a.+dan 5a/2
�Ammān İrem’in yedi oğlundan biri 

olan Tam’ın yerleştiği mevki. Am-
man.

 �a. 20b/1
 �a.+da 4a/7
�Amr-ı Ezraḳ Mağrib’den Sâsânî hü-

kümdarı Hürmüz bin Nûşîrevân’a 
saldıran hükümdar.

 �a. 29b/9
Āmū Ṣuyı Amuderya, Ceyhun Nehri. 
 ā. 5b/7
Āmül Pîşdâdî hükümdarı Tahmûras’ın 

kurduğu şehirlerden biri.1 
 ā.+i 3a/13
Anṭākiye Rûmiyye şehri yapılırken mo-

del alınan şehir; Antakya şehri.
 a. 29a/16
Anūş bin Balāş Üçüncü tabaka Fars hü-

kümdarları olan Ekâsire’dendir. 
 a. 14a/19
�Arab Arap.
 �a. 23a/9, 35a/5
 �a. dili 2b/10
 �a. istilāsı 20a/19
 �a. ḳabīlesi 35a/3
 �a.+a 21a/1
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 �a.+da 28b/16
 �a.+dan 29b/9
A�rāb Çöl Arapları.
 a. 20b/15
 a.+uñ 20b/19
Arfaḥşed Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın 

oğullarından biri, İrem’in kardeşi. 
 a.+üñ 4a/5
Arisṭāṭālīs Aristoteles. bk. Arisṭū
 a. 13b/9
Arisṭū (M.Ö. 384-322) İskender’in fi-

lozof veziri. 
 a. 12b/19
 a.+nuñ 13b/18
Arūsī Kūresi Sâsânîlerin ilk hükümdarı 

Erdeşîr-i Bâbek’in İran’daki eserle-
rinden biri.

 a.+dür 17b/10
Ayġūr Eşkânî hükümdarlarından Gev-

zerz’in babası. 
 a. 14b/2
Āyīne-i Sikenderī Emîr Hüsrev-i Dih-

levî’nin 699/1299 yılında tamamla-
dığı 4450 beyitlik eseri. 

 ā.+de 12b/12
Āẕerbāycān Azerbaycan. 
 ā. āteşkedesi 24a/6
 ā.+a 8b/9, 27a/13
 ā.+da 8b/9
 ā.+dan 24a/11
 Āderbāycān 26a/14
Āzermi-duḫt Ablası Tûrân-duht’tan 

sonra tahta geçen kadın Sâsânî hü-
kümdarı. II. Hüsrev’in (Pervîz) kızı.

 ā. 34a/4, 34a/11, 34a/12 
 ā.+ı 34a/17
 ā.+la 34a/16

B

Bābek Sâsânîlerin ilk hükümdarı Er-
deşîr-i Bâbek’in büyük babası. 

 b. 16a/6, 16a/8, 16a/9
 b.+den 16a/15, 23a/5
 b.+üñ 16b/6

Bābil İkinci Pîşdâdî hükümdarı Hûşeng 
tarafından yaptırıldığı rivayet edilen 
şehir. 

 b. 3a/4
 b.+de 8a/8
 b.+de (şehr-i b.) 13a/3
 b.+den M10a/17
Baġdād Bağdat.
 b. 10a/1, 21b/7
 b. nāḥiyesi 18b/2
 b.+ı 21b/7
Baḥreyn Bahreyn. 
 b.+de 4a/7
 b.+e 17b/11
Balāş bk. Balāş bin Fīrūz (2)
 b. 26b/12
 b.+dan 26b/4
 b.+uñ 26b/13, 26b/14, 26b/17
Balāş-ābād Sâsânî hükümdarı II. Balâş 

bin Fîrûz’un Irak’ta yaptırdığı şehir. 
 b. 26b/18
Balāş bin Behrām On beş yıl salta-

nat sürmüş bir Eşkânî hükümdarı. 
Mülûk-i Tavâyif ’tendir. 

 b. 14a/17
Balāş bin Fīrūz (1) Kırk yıl saltanat sür-

müş bir Eşkânî hükümdarı. Mülûk-i 
Tavâyif ’tendir.

 b. 15a/5
Balāş bin Fīrūz (2) Sâsânî hükümda-

rı I. Kubâd’ın ağabeyi olan ve Ku-
bâd’dan önce beş yıl kadar tahtta 
kalan hükümdar. 

 b. 26b/1
 Balāş ibn-i Fīrūz 26b/19
Bārbed Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev 

(Pervîz) döneminde yaşamış ünlü 
bir şarkıcı. 

 b. 31b/5
Bāriz bk. Bāriz bin Elbān
 b. 12a/5, 12a/7
 b.+den 12a/8
 b.+e 12a/7
 b.+le 12a/4
 b.+üñ 12a/6
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Bāriz bin Elbān Benâkitî’de yer alan bir 
rivayete göre İskender’in babası.

 b. idi 12a/3
Baṭlamyūs İskender’in oğlu İskende-

rus’un devlet idaresini teslim ettiği 
bilgin.

 b. 13a/11
Behmen Birçok coğrafyayı ele geçirdi-

ği için “Dırâz-dest” lakabıyla anılan 
altıncı Keyânî hükümdarı. İsfen-
diyâr’ın oğludur. 

 b. M10a/13, 10a/5, 16a/1
 b. ol- 35a/11 
 b.+den 10a/6
 b.+e 10a/3
 b.+i M10a/7
 b.+üñ M10a/19, M10b/7
Behmen-duḫt Keyânî hükümdarı Beh-

men’in üç kızından biri.
 b. M10b/2
Behrām Far. Merih yıldızı. 
 b.+ı 19a/18 (3. t. ş. iyelik)
 b.+ına 19a/19
Behrām bk. Behrām bin Hürmüz
 b. 18b/9, 18b/19, 19a/3
 b.+uñ 19a/2
Behrām bk. Behrām bin Behrām
 b. 19a/14
 b.-ı Behrām 19a/17
Behrām Sâsânî hükümdarı III. 

Şâpûr’un “Kirmânşâh” lakaplı oğlu. 
bk. Behrām bin Şābūr (2)

 b.+a 23a/2
Behrām “Behrâm-ı Gûr” lakaplı Sâsânî 

hükümdarı V. Behrâm. bk. Behrām 
bin Yezdicerd

 b. 23b/5, 24a/3, 25a/14 
 b.+a 25a/5, 25a/11
 b.+ı 25a/3
 b.+uñ 25a/3, 25a/13, 25b/3
Behrām bk. Behrām-ı Çūbīn
 b. 29b/18, 30a/2, 31a/10 
 b.+a 29b/17, 30a/5
 b.+dan 30b/12
 b.+ı 30b/15

 b.+la 30a/17
 b.+uñ 30a/6, 30b/6
Behrām (?) “Kirmânşâh” lakaplı Sâsânî 

hükümdarı Behrâm bin Şâpûr’un 
kendisinden sonra saltanat süren 
oğlu. (Metinden kim olduğu anlaşı-
lamamıştır.)

 b. 22b/17
Behrām bin Behrām Sâsânî hükümdarı 

III. Behrâm. 
 b. 19a/5
Behrām bin Behrām bin Behrām “Şe-

henşâh” lakaplı Sâsânî hükümdarı 
IV. Behrâm.

 b. 19a/19
Behrām bin Hürmüz Sâsânî hüküm-

darı II. Behrâm. “Hürmüz-i Katî‘” 
lakaplı I. Hürmüz’ün oğludur. 

 b. 18b/6
Behrām bin Şābūr (1) Şâpûr bin Eşk’in 

oğlu olan Eşkânî hükümdarı. 
 b. 14a/16
Behrām bin Şābūr (2) Sâsânî hüküm-

darı III. Şâpûr’un “Kirmânşâh” la-
kaplı oğlu. 

 b. 22b/13
Behrām bin Yezdicerd “Behrâm-ı Gûr” 

lakaplı Sâsânî hükümdarı V. Beh-
râm. 

 b. 23a/18
Behrām-ı Çūbīn Sâsânî hükümdarı IV. 

Hürmüz’ün güçlü kumandanı. Dar-
be yaparak tahta geçmiş, ardından 
II. Hüsrev’e (Pervîz) yenilmiştir. 

 b. 29b/11, 30a/15, 30b/4
 b.+i 30b/9
Behrām-ı Gūr Yaban eşeği avına me-

raklı olduğu için V. Behrâm’a verilen 
lakap. bk. Behrām bin Yezdicerd

 b. 22b/8, 23b/1, 25b/4
Belḫ Pîşdâdî hükümdarı Tahmûras’ın 

yaptırdığı şehirlerden biri; bugün 
Afganistan’ın kuzeyinde bulunan 
tarihî şehir. 

 b. 3a/4, 8b/19
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 b. idi 9a/4 
 b.+de 9b/4
 b.+i 9b/5, 9b/18, 9b/19
Benākitī (ö. 730/1329-30) Târîh-i 

Benâkitî adıyla da bilinen Ravzatü 
Üli’l-Elbâb fî Tevârîhi’l-Ekâbir ve’l-
Ensâb adlı eserin müellifi, “Fahr-i 
Benâkitî” lakabıyla tanınan İranlı 
müverrih ve şair; Fahreddîn Ebû Sü-
leymân Dâvûd-ı Benâkitî. 

 b. 6b/6, 15b/18, 22b/19
 b.+de 2a/17, 6b/19, 12a/3 
Bendūye II. Pervîz’in (Hüsrev) komu-

tanlarından biri. 
 b. 30b/12, 31a/1, 31a/3
 b.+dür 31a/7
Benī İsrā�īl İsrâiloğulları. 
 b. M10a/19, 14b/5, 14b/15 
 b.+e 14b/6 
Beytü’l-Maḳdis Müslümanların ilk 

kıblesi olan mescid; Bâbil kralı Buh-
tu’n-Nasr’ın (II. Nebukadnezzar) iki 
kez yıktığı kutsal mabet; Mescid-i 
Aksâ.

 b.+i 9a/17, M10a/19
Beyżā Keyânî hükümdarı Güştâsb’ın 

inşa ettirdiği ve birçok önemli ismin 
memleketi olan İran şehri.

 b. M10a/10
Bījen Şâhnâme’deki “Bîjen ve Menije” 

hikâyesinin kahramanı; Gîv’in oğlu 
ve Keyhüsrev’in komutanı; Zâloğlu 
Rüstem’in kızının oğlu. 

 b.+i 8b/13
 b.+üñ 8b/11
Bisṭām II. Hüsrev’in (Pervîz) komutan-

larından biri. 
 b. 30b/12
Biyūrasb Pîşdâdî hükümdarı Cemşîd’i 

öldüren Dahhâk’in Taberî’de geçen 
diğer adı. 

 b.+a 4a/2
Boḳrāṭ Keyânî hükümdarı Behmen’in 

çağdaşı filozof.
 b. 10a/2

Boḳrāṭīs Keyânî hükümdarı Behmen’in 
çağdaşı filozof. 

 b. idi 10a/3
Buḫt-ı Naṣr bk. Buḫtu’n-Naṣr bin 

Gevẕerẕ
 b. M10a/17
Buḫtu’n-Naṣr bk. Buḫtu’n-Naṣr bin 

Gevẕerẕ
 b. 9b/3, 14b/6, 14b/16 
Buḫtu’n-Naṣr bin Gevẕerẕ (MÖ 605-

562) Bâbil kralı II. Nebukadnezzar. 
Metne göre Keyânî hükümdarı Loh-
râsb’ın vekili. 

 b. 9a/16
Būsīgān Keyânî hükümdarı Behmen’in 

inşa ettirdiği bir mevki. 
 b. 10a/1
Büzürcmihr Sâsânî hükümdarı Nûşî-

revân’ın veziri. 
 b. 27a/4, 28a/6, 29a/3
Büzürg-Ümmīd Sâsânî hükümdarı II. 

Hüsrev’in (Pervîz) veziri.
 b. 31b/7

C

Cāḳūt Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın 
Musul’da inşa ettirdiği bir mevki.

 c. 27b/2
Cāmāsb Keyânî hükümdarı Güştâsb za-

manında yaşamış filozof. 
 c. M10a/8, M10a/17
Cāmāsb Nûşîrevân’ın amcası, I. Ku-

bâd’ın kardeşi; Kubâd’ın Mazde-
kizm’i kabul etmesinin ardından 
halkın ayaklanarak kısa süreliğine 
tahta geçirdiği şahıs.

 c. 27a/12 
 c.+ı 27b/3
 c.+uñ 27a/16
Cāvīdān-ḫıred Pîşdâdî hükümdarı Hû-

şeng tarafından yazılmış ve hikmet-
ler içeren kitap.

 c. 2b/9



Tercüme-i Tevârîh-i Mülûk 313

Cehūd Ar. Yahudi, çıfıt.
 c.+laruñ 14b/13
Cemşīd Tahmûras’tan sonra tahta geçen 

Pîşdâdî hükümdarı. Tebasını putpe-
restliğe sevk etmesi sebebiyle Dah-
hâk tarafından öldürüldü. 

 c. 4a/3, 4a/14, 4b/10
 c.+i 4a/11
Cercīs Hz. Zekeriyyâ ve Hz. Yahyâ pey-

gamberlerle çağdaş peygamber; Hz. 
Cercîs. Keyânî hükümdarı Dârâb 
veya Eşkânî hükümdarı Şâpûr bin 
Eşk’in zamanında geldiğine dair ri-
vayetler vardır. 

 c. 11a/11, 14a/15
Ceryādḳān Keyânîlerin kadın hüküm-

darı Hümây’ın inşa ettirdiği Semere 
şehrinin diğer adı. bk. ẟemere

 c. 10b/16
Ceyḥūn Ceyhun Nehri, Amuderya.
 c. 7a/7
 c.+dan 27b/1
 c.+ı 24a/3
Cihān-duḫt Sâsânîlerin son hükümdar-

larından Fîrûz-ı Mehrân’ın annesi. 
 c. idi 34b/12
Cünd-Şābūr Sâsânî hükümdarı I. 

Şâpûr’un inşa ettirdiği şehirlerden 
biri. 

 c. 18a/8
Cürcān İran’ın kuzeyinde ve Hazar De-

nizi’nin güneydoğusunda bulunan 
tarihî şehir.

 c. 24a/12
 c.+da 26a/13

Ç

Çahram Keyânî hükümdarı Behmen’in 
inşa ettirdiği bir mevki. 

 ç. 10a/1
Çelīpā Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev 

(Pervîz) zamanında Bizans’tan alı-
narak Medâyin’e getirilmiş, Tûrân-
duht zamanında ise Bizans’a iade 

edilmiş olan put. 
 ç. 33b/12
Çeşme-i Sebz Tûs vilayetinde bölge. 

Metinde Sâsânî hükümdarı I. Yezdi-
cerd’in at çiftesiyle öldüğü yer olarak 
geçmektedir. 

 ç. 23a/12
Çihil-Menār Pîşdâdî hükümdarı Cem-

şîd’in Istahr’da yaptırdığı kırk sütun-
lu saray.

 ç. 3b/10
 ç.+ı 10b/15
Çīn Çin.
 ç. 5a/7
 ç. (Ḫāḳān-ı ç.) 29b/10, 29b/11
 ç. mülki 28a/14

D / Ḍ

Ḍaḥḥāk bk. Ḍaḥḥāk bin Mürdās
 ḍ. 4a/10, 4b/9, 5a/1
 ḍ.+e 4b/8
 ḍ.+i de 4b/18
 ḍ.+üñ 4a/19, 4b/1, 4b/14 Ḍaḥḥāk 

bin Mürdās Dahhâk. Demirci Ga-
ve’nin başlattığı isyanla tahttan in-
dirilen, zalimliği ile meşhur Pîşdâdî 
hükümdarı. Şeddâd ve Şedîd’in ye-
ğenidir. “Dahhâk-i Ulvânî” lakabıy-
la da bilinir.

 ḍ. 4a/14
Ḍaḥḥāk-i �Ulvānī bk. Ḍaḥḥāk bin 

Mürdās
 ḍ. 2a/19
 ḍ.+yi 3b/19
Dānyāl Hz. Üzeyir ve Hz. Eremyâ 

peygamberlerle Keyânî hükümdarı 
Lohrâsb ve Bâbil kralı Buhtu’n-Nas-
r’ın (II. Nebukadnezzar) çağdaşı 
olan peygamber; Hz. Dânyâl.

 d. 9a/18, 9b/1, 9b/2
Dārā Keyânîlerin son hükümdarıdır. 

Babası Dârâb’dan sonra tahta geçti. 
Dârâ el-Asgar. III. Dârâ.

 d. 11a/15, 11a/19, 12b/9
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 d.+nuñ 11b/7, 11b/14, 14a/7
 d.+ya 11b/2, 11b/16
 d.+yı 11a/15, 11b/4
 d.-yı dehr 11b/15
Dārāb Keyânî hükümdarı I. Dârâ. 

Keyânîlerin kadın hükümdarı 
Hümây’ın oğludur. İran kaynaklı 
rivayetlere göre Makedonya kralı İs-
kender’in babasıdır.

 d. 10b/1, 11b/18
 d.+a 10a/19, M10b/4 
 d.+ı 10b/9
 d.+dan 11a/7
 d.+uñ 10b/11, 10b/12
Dārab Metne göre Keyânî hükümdar-

larından Behmen’in oğlu; Hümay’ın 
kardeşi.

 d. M10b/1
Dāvūd Keyânî hükümdarı Key-

kâvûs’un; Hz. Süleymân ve Hz. 
Lokmân Hekim’in çağdaşı olan hü-
kümdar peygamber. Hz. Dâvûd.

 d. 8a/7
Demāvend Tarihteki ilk Fars hükümda-

rı Keyûmers’in kurduğu şehir.
 d.+de 2b/4
 d.+i 2b/3
Dest-gīr Far. Sâsânî hükümdarı Hür-

müz bin Şâpûr’un Bağdat’ta inşa et-
tirdiği bir mevki.

 d.+dür 18b/3
Dırāz-dest Far. Keyânî hükümdarı Beh-

men’e çok ülkeler ele geçirdiği için 
verilen “uzun elli” anlamında bir 
lakap.

 d. M10a/16

Dicle Dicle Nehri.
 d. 14a/5
Dil-ārām-ı Çengī “Behrâm-ı Gûr” 

lakaplı Sâsânî hükümdarı V. 
Behrâm’ın cariyelerinden biri; 
Nevâyî’nin Seb
a-i Seyyâre adlı mes-
nevisinde adı geçen kadın karakter. 

 d. 25b/1

Direfş-i Gāvyānī Demirci Gâve’nin 
bayrağı; Dahhâk’e karşı isyanın sem-
bolü olan demirci önlüğü.

 d. 5a/4
Dīvānü’n-Neseb Benâkitî tarafından 

kaleme alınan ve gerek Târîh-i Benâ-
kitî’ye gerekse Nevâyî’nin Tevârîh-i 
Mülûk-i ‘Acem’ine kaynaklık eden 
tarih ve neseb ilmine dair eser. 

 d. 11b/19
Dīv-bend Far. Babası Hûşeng’in intika-

mı için devleri öldüren Pîşdâdî hü-
kümdarı Tahmûras’ın lakabı.

 d. (Ṭahmūraẟ-ı d.) 3a/2
 d. ol- 3a/19
Diyār-ı Bekr Eskiden Âmid (Diyarba-

kır), Meyyâfârıkîn (Silvan), Hısnı-
keyfâ (Hasankeyf ), Mardin ve Er-
zen’i (Siirt) kapsayan tarihî bölge.

 d.+de 6b/4

E

Ebrehe Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke 
üzerine yürüyen fakat ebabil kuşla-
rının saldırısı ile ordusuyla birlik-
te helak edilen ve başına gelenler 
Kur’ân-ı Kerîm’deki Fîl suresinde 
anlatılan Hristiyan Yemen valisi.

 e. 28b/9
Ebū Bekr (11-13/632-634) Hz. Ebû 

Bekir.
 e. raḍıyallāhu �anh 33b/16
Ebu’l-Ġāzī Sulṭān Ḥüseyin Bahādır 

Ḫān (875-911/1470-1506) Ali Şîr 
Nevâyî’nin çağdaşı ve hamisi olan Ti-
murlu hükümdarı Hüseyin Baykara.

 e. 24a/15
Eflāṭūn-ı İlāhī Dârâb ve İskender za-

manlarında yaşamış meşhur filozof. 
 e. 11a/11, 12b/18
Efrāsiyāb Pîşdâdî hükümdarı Nûdar’ı 

yenerek 12 yıl İran mülküne hük-
meden Turan hükümdarı. 

 e. 5b/5, 7a/8, 8b/15
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 e.+a 8b/4
 e.+ı 6a/11, 6b/17, 7a/11
 e.+la 8a/19
 e.+uñ 6a/13, 8b/4, 8b/7
Ekāsire İran’ı yöneten hanedanların 

dördüncüsü; Kisralar. bk. Sāsānīler
 e. 15b/15, 33a/18, 34b/2
 e.+den 33a/4
 e.+nüñ 33a/16, 34b/5
Elyesa� Keyânî hükümdarı Keykubâd’ın 

çağdaşı olan peygamber; Hz. Elye-
sa‘.

 e. 7a/14
Emīr Ḫüsrev-i Dihlevī (ö. 725/1325) 

Âyîne-i İskenderî ’nin müellifi, Hin-
distan’da yaşamış Türk asıllı muta-
savvıf, tarihçi ve şair. 

 e. 12b/12
Emīr Seyfüddīn Bağdat yolunda ribat 

yapan idareci.
 e. M10b/7
Emīrü’l-Mü"minīn �Ömer Müminlerin 

emiri Hz. Ömer.
 e. raḍıyallāhu �anh 34a/9, 35a/4
Enūşīrvān bk. Nūşīrevān
 e. 29a/18, 29b/3
Ercāsb bk. Ercāsb bin Efrāsiyāb
 e. 9b/5, M9b/14
 e.+dan 9b/9
 e.+ı M9b/15
Ercāsb bin Efrāsiyāb Keyânî hüküm-

darı Lohrâsb’ı yenip öldüren daha 
sonra Güştâsb’ın oğlu İsfendiyâr ta-
rafından yenilen Türk hakanı.

 e. 9b/17
Erdeşīr bk. Erdeşīr-i Bābek
 e. 16a/13, 17a/3, 17b/14
 e.+e 16b/1, 17a/2, 17b/1
 e.+i 16b/3
 e.+üñ 16b/12, 17a/17, 17b/6
Erdeşīr Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr’un 

(Zü’l-Ektâf ) kendi oğlu Şâpûr büyü-
yünceye kadar geçici olarak hüküm-
darlığı verdiği erkek kardeşi. 

 e. 22a/6, 22a/9, 22a/12
 e.+e 22a/8
Erdeşīr bk. Erdeşīr bin Şīrūye
 e. 33a/5, 33a/7, 33a/10
 e. idi 33a/12
 e.+i 33a/11
Erdeşīr bin Şīrūye Yedi yaşında tahta 

geçip, kısa süre sonra naibi Mihr-
hays’la birlikte öldürülen Sâsânîle-
rin çocuk hükümdarı. II. Hüsrev’in 
(Pervîz) torunudur. 

 e. 33a/3
Erdeşīr-i Bābek Sâsânîlerin ilk hüküm-

darı olan I. Erdeşîr. Babası Sâsân’ın 
ölümünün ardından dedesine nispet 
edilerek “Erdeşîr-i Bâbek” şeklinde 
anılmıştır. 

 e. 15a/13, 15b/19, 34b/4
 e.+den 23a/5
Erdevān bk. Erdevān bin Balāş
 e. 16a/14, 16a/16, 16b/16
 e.+uñ 16b/3, 16b/5, 16b/19
Erdevān bin Balāş Partların son kralı 

IV. Artabanus. I. Erdeşir’e (Bâbek) 
yenilmesiyle hükümdarlık Eşkânî-
lerden Sâsânîlere geçmiştir

 e. 15a/10
Eremyā Hz. Dânyâl ve Hz. Üzeyir 

peygamberlerle Keyânî hükümdarı 
Lohrâsb’ın çağdaşı olan peygamber; 
Hz. Eremyâ. 

 e. 9b/6
Ermen Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in 

(Pervîz) babası Hürmüz’den kaçtı-
ğında sığındığı ve Şîrîn’e âşık olduğu 
şehir.

 e. vilāyeti 30a/4, 30a/10 e . + d e n 
3 0 a / 1 5

Erşed bin �Amalīḳ bin �Ād Âd’ın toru-
nu, Pîşdâdî hükümdarları olan Şed-
dâd ve Şedîd’in babası. 

 e. idi 4a/9
Eşk bk. Eşk bin Dārā
 e. 14a/7, 14b/1
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Eşk bin Dārā İbtahş-ı Rûmî’yi devire-
rek Eşkânî hanedanının hâkimiyeti-
ni başlatan hükümdar. İran mülkü-
nü İskender’e kaptıran son Keyânî 
hükümdarı III. Dârâ’nın oğludur.

 e. 14a/9, 15a/18, 15a/19
Eşkānī İran ülkesine hükmeden üçün-

cü hanedan; Partlar; Arsakîler. bk. 
Mülūk-i Ṭavāyif

 e. 15b/8
 e.+lerden 15a/10, 15a/14
 e.+lerdür 13b/2
 e.+lere 16a/3 
 e.+leri 15a/18
Eşmūyīl Keyânî hükümdarı Keyku-

bâd’ın çağdaşı olan peygamber; Hz. 
Eşmûyîl. 

 e. 7a/13
Etrāk Türkler. 
 e.+le 7a/7

F

Faḫrü’l-Mürselīn Resullerin övüncü, 
Hz. Muhammed.

 f. 1b/5
Fārs Fars, İran milleti.
 f. iḳlīmi 13b/7
Fārs İran’ın orta güneyinde bulunan ta-

rihî eyalet.
 f. 5a/8
 f. vilāyeti 16a/6 
 f.+a 14b/1
 f.+da 17b/9, 26a/15, 27b/2
Fārsī Farsça.
 f. 3a/14
Fenāyī Ali Şîr Nevâyî’nin Tevârîh-i 

Mülûk-i ‘Acem adlı eserini Osmanlı 
Türkçesine tercüme eden müterci-
min mahlası. 

 f. 1b/8
Ferāmerz Zâloğlu Rüstem’in oğlu; Key-

hüsrev’in Efrâsiyâb üzerine gönder-
diği iki komutandan biri. Diğeri 
Tûs’tur.

 f.+i M10a/15
 f.+le 8a/15
Ferġana Orta Asya’daki geniş tarihî hav-

za; Fergana vadisi. 
 f.+dan 28a/15
Ferhād Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in 

(Pervîz) karısı Şîrîn’in âşık olduğu 
kişi. Hüsrev Pervîz tarafından kıs-
kançlık sebebiyle öldürülmüştür. 

 f. 32a/3
 f.+a 32a/5
 f.+ı 32a/6
 f.+uñ 32a/12
Ferīdūn Demirci Gâve’nin başlattığı is-

yanla Dahhâk’tan sonra tahta geçen 
Pişdâdî hükmdarı. 

 f. 4b/16, 5a/5, 9b/14
 f.+ı 4b/19
 f.+uñ 5a/16
Fernek Keyânî hükümdarı Behmen’in 

üç kızından biri.
 f. M10b/2
Ferruḫ-zād Sâsânîlerin son döneminde, 

kısa süre tahta geçirilen, II. Hüs-
rev’in (Pervîz) neslinden hükümdar.

 f. 34b/16
Ferūd Keyânî hükümdarı Keyhüsrev’in 

kardeşi; Siyâvûş’un oğludur. 
 f. 8a/17, 8a/18
Feyleḳūs Dârâb’ın çağdaşı olan Rum 

kayseri; İskender’in babası Philip-
pos. 

 f. idi 11a/2
Fırāt Fırat Nehri.
 f. arḳın 5b/2
 f. Ṣuyı 30b/18
Fir�avn Firavun. Hz. Mûsâ ve Hz. 

Hârûn peygamberlerin mücadele 
ettiği Mısır hükümdarı.

 f.+a 5b/8
Firdevsī (ö. 411/1020[?]) Ebu’l-Kāsım 

Fahrüddîn Firdevsî-i Tûsî. Şâhnâme 
müellifi İranlı şair. 

 f. 6a/2, 7b/2, M10a/5
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Fīrūz bk. Fīrūz bin Yezdicerd
 f. 25b/15, 25b/17, 26a/10
 f.+ı 25b/15
Fīrūz-ārā Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz’un 

Rey civarında inşa ettirdiği şehir.
 f. 26a/13
Fīrūz bin Erdevān Eşkânîlerin son dö-

neminde kısa süre tahtta kalan hü-
kümdarlardan biri. 

 f. 15a/8
Fīrūz bin Hürmüz Eşkânîlerin son dö-

neminde kısa süre tahtta kalan hü-
kümdarlardan biri.

 f. 15a/2
Fīrūz bin Yezdicerd Sâsânî hükümdarı 

II. Yezdicerd’in büyük oğlu; Ak Hun 
hükümdarının yardımıyla tahtı kü-
çük kardeşi Hürmüz’den alan hü-
kümdar; I. Fîrûz. 

 f. 26a/2, 26a/18
Fīrūz Hürmüz Sâsânîlerin kadın hü-

kümdarı Âzermi-duht’un öldürttü-
ğü komutan. 

 f. 34a/7, 34a/11
 f.+e 34a/15
Fīrūz-ı Mehrān Hükümdarlığından 

utanç duyan Sâsânî hükümdarı. 
Sâsânîlerin son dönemlerinde tahta 
geçmiştir.

 f. 34b/11
Fīrūz-Şābūr Bugün Irak’taki Enbâr vi-

layetinde harabeleri bulunan tarihî 
kent. Metne göre Sâsânî hükümda-
rı II. Şâpûr (Zü’l-Ektâf ) tarafından 
inşa edilmiştir. 

 f. 22a/2
Fīẟāġūr Üçüncü Keyânî hükümdarı 

Keyhüsrev’in çağdaşı olan bilgin; 
Pisagor.

 f. M10a/8
Fīẟāġūraẟ Pisagor. bk. Fīẟāġūr
 f. idi 9a/2
Fürs Fars, İran milleti.
 f. mülūki 28b/17 

 f. selāṭīni 2a/8, 11b/11
 f.+den 2a/13

G

Garsīvar Efrâsiyâb’ın erkek kardeşidir. 
Siyavuş’un öldürülmesine sebep ol-
muştur. Gersîvez.

 g.+uñ 7b/17
Gāve-i Āhenger Dahhâk’in zulmüne 

karşı isyan başlatan demirci; Demir-
ci Gâve. 

 g. 4b/13,
 g.+i 5a/2 
 g.+üñ 4b/6, 5a/3
Gehreşt Keyânî hükümdarı Behmen’in 

Şam valisi. 
 g.+i M10a/17
Genc-i Bād-āverd Bizans imparatorları-

nın asırlarca biriktirdiği ve fırtınay-
la Medâyin’e sürüklenip II. Hüsrev 
(Pervîz) tarafından ele geçirilen ge-
mideki hazine.

 g. 31b/13, 31b/16
Gevẕerẕ bk. Gevẕerẕ bin Ayġūr
 g.+e 14b/3
 g.+üñ 14b/9, 14b/18
Gevẕerẕ bin Ayġūr İsrâiloğullarına zul-

meden Eşkânî hükümdarlarından 
biri.

 g. 14b/4
Gevẕerẕ-i Kişvāẕ Şâhnâme’den bir ka-

rakterdir. Keyhüsrev’in meşhur ko-
mutanı Gîv’in, kendisi de komutan 
olan babası. 

 g. 8b/11
Gil Şāh Hz. Âdem’in ilk Pîşdâdî hü-

kümdarı Keyûmers’le aynı kişi ol-
duğunu iddia edenlerin “balçıktan 
yaratılmış” manasında Keyûmers’e 
taktıkları lakap.

 g. 2a/15
Gīv bk. Gīv bin Gevẕerẕ-i Kişvāẕ
 g. 8a/14
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Gīv bin Gevẕerẕ-i Kişvāẕ Keyhüsrev’in 
komutanı; Rüstem’in damadı ve Bî-
jen’in babası olan Şâhnâme karakte-
ri.

 g. 7b/19
Gürcistān Gürcistan.
 g.+dan 24a/11
Gürgīn-i Mīlād Behrâm-ı Çûbîn’in 

soyunun dayandığı iddia edilen, 
Keyhüsrev’in soyundan gelen İran 
kahramanı.

 g.+a 30b/8
Gürşāsb Efrâsiyâb ile savaşırken ölen 

son Pîşdâdî hükümdarı. 
 g. 6b/9, 6b/15, 7a/1
 g.+a 6b/5
 g.+ı 6b/13
 g.+la 6b/16
 g.+uñ 6b/18
Güştāsb Zerdüştlüğü kabul eden 

Keyânî hükümdarı. Lohrâsb’ın oğ-
ludur. 

 g. 9a/8, M10a/1, M10a/6
 g.+a 9b/4
 g.+dan 9b/8
 g.+ı 9b/12
 g.+uñ 9b/19, M10a/9, M10a/10
Güvār Bendi Keyânî hükümdarı Beh-

men’in Fârs vilayetindeki bir eseri.
 g.+dür M10b/7
Güzīde İlhanlılar döneminde yaşamış 

İranlı tarihçi, kâtip ve şair Hamdullâh 
Müstevfî-i Kazvînî’nin 730/1330’da 
tamamladığı Târîh-i Güzîde adlı eseri. 

 g.+de 6b/19, 15a/15, 22a/9 

H / Ḥ / Ḫ

Ḥadīs İrem’ın yedi oğlundan biri; Âd 
ve Semûd’un Yemâme’ye yerleşen 
kardeşi.

 ḥ. 4a/6, 4a/7

2 Guy Le Strange, Doğu Hilafetinin Memleketleri (Mezopotamya, İran ve Orta Asya) İslam fetihlerin-
den Timur Zamanına Kadar, çev. Adnan Eskikurt - Cengiz Tomar, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2015, 

s. 348.

Ḥaḍramūt Hz. Hûd’un vefat ettiği; bu-
gün Yemen’in güneyinde kalan bir 
bölge.

 ḥ.+da 4a/19
Ḫafrek2 Metne göre Pîşdâdî hükümdarı 

Cemşîd zamanında Istahr’ın sınırla-
rının ulaştığı bölge.

 ḫ.+den 3b/7
Ḥaleb Keyânî hükümdarı Güştâsb’ın 

tahta oturduğu şehir. Halep.
 ḥ. 9b/9
Ḫamse Ali Şîr Nevâyî’nin beş mesnevi-

den oluşan külliyatı.
 ḫ.+nüñ 11b/14
 ḫ.+sinde 25b/2
Ḫān-ı Türk Sâsânî hükümdarı V. Beh-

râm (Behrâm-ı Gûr) zamanında 
İran mülküne saldırıp bir dönem 
elinde tutan Ak Hun Hakanı.

 ḫ. 24a/2
Ḥarem İrem’in oğullarından Hâsim’in 

Arap Yarımadası’nda yerleştiği böl-
genin iki ucundan biri. Bölgenin 
diğer ucu Sinvân’dır.

 ḥ. 4a/8
Ḫvārezm Aral Gölü’nün güneyinde yer 

alan bölge. Harezm.
 ḫ.+de 8b/7
 ḫ.+i 24a/12
Ḫarḳīl Keyânî hükümdarı Keykubâd’ın 

da çağdaşı olan peygamber; Hz. 
Harkîl.

 ḫ. 7a/14
Hārūn Hz. Mûsâ’nın kendisi de pey-

gamber olan kardeşi; Hz. Hârûn. 
Hz. Mûsâ ile Firavun’a din daveti 
için gönderilmiştir. 

 h.+ı 5b/8
Ḥasan bin Sehl Abbâsî Halifesi 

Me’mûn’un veziridir. Pîşdâdî hü-
kümdarı Hûşeng’in Câvîdân-hıred 
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adlı eserinin bir kısmını Arapçaya tercü-
me etmiştir.

 ḥ. 2b/10
Ḥāsim İrem’ın yedi oğlundan biri; Âd 

ve Semûd’un Arap Yarımadası’ndaki 
Harem ve Sinvân bölgeleri arasına 
yerleşen kardeşi.

 ḥ. 4a/6, 4a/8
Ḫaşbeşdev Sâsânî hükümdarı II. Hüs-

rev’in (Pervîz) kızı Tûrân-duht’tan 
sonra bir ay kadar tahtta kalan kişi.

 ḫ. 33b/19
Ḫātemü’l-Enbiyā Ar. Peygamberlerin 

sonuncusu, Hz. Muhammed.
 ḫ.+dur 28b/11
Ḫātemü’n-Nebiyyīn Ar. Peygamberle-

rin sonuncusu, Hz. Muhammed.
 ḫ. 1b/5
Heft-ḫvān Yolı Far. Şâhnâme’de anla-

tıldığına göre Keykâvûs’u kurtaran 
Rüstem’in her birinde devlerle sa-
vaştığı yedi konaklık yol.

 h. yolı 7b/3
Hemedānlu Hemedanlı; İran’daki He-

medan şehrine mensup. 
 h. 11b/6
Herāt İskender’in yaptırdığı; bugün Af-

ganistan’ın batısında bulunan tarihî 
şehir.

 h. 13a/9
Hermes-i Rūmī Nevâyî’nin Benâkitî’ye 

dayandırdığı bir rivayete göre İsken-
der’in babası.

 h. 11b/19
Hermes-i Tafṭī bin Yūnān bin Tārḫ 

bin Yāfeẟ bin Nūḥ Nevâyî’nin 
Benâkitî’ye dayandırdığı bir rivayete 
göre İskender’in babasının soyağacı.

 h.+dur 12a/1
Ḫerrād-ı Ḫüsrev II. Hüsrev’in (Pervîz) 

oğullarındandır. Kardeşi Şîrûye’nin 
yaptığı katliamdan kurtulan ve 
Sâsânîlerin son döneminde çok kısa 
süre tahta geçirilen hükümdar.

 ḫ. 34b/7

Heyāṭale Arapların Ak Hunlara verdiği 
isim; Eftalitler.

 h. 25b/18, 26a/9, 28a/17
 h.+ye 27a/15
Hezār-Sütūn Keyânî hükümdarı 

Hümây tarafından Istahr’da yaptırı-
lan ve daha sonra İskender’in yıktığı 
eser. 

 h. idi 10b/15
Ḫıżr Keyânî hükümdarı Keykubâd’ın 

çağdaşı olan peygamber; Hz. Hızır.
 ḫ. 7a/14, 13a/1
Ḥicāz İrem’in oğullarından Semûd’un 

yerleştiği, Kızıldeniz’in doğu sahili 
boyunca uzanan ve Haremeyn’i de 
kapsayan bölge. 

 ḥ.+da 4a/7
Hindūstān Hindistan.
 h. 24b/13
 h. (�azm-i H.) 28a/17
 h.+a 17a/1, 24b/10, 24b/15
 h.+da 22a/3, 26a/14
 h.+dan 25a/18, 31b/8
 h.+ı 25a/15
Ḥīre Sâsânî hükümdarı I. Yezdicerd’in, 

oğlu Behrâm-ı Gûr’un (V. Behrâm) 
yetişmesi için Arap Lahmî hüküm-
darı Nu‘mân bin Münzir’in nezare-
tinde gönderdiği şehir.

 ḥ. şehri 23a/10
Ḫocend Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz’un 

uzunca bir duvar inşa ettirdiği vi-
layet; bugün Tacikistan’da bulunan 
tarihî şehir. 

 ḫ.+de 26a/15
Ḫorāsān Kuzeydoğu İran’da bulunan 

tarihî bölge; Horasan.
 ḫ. 5a/8, 24a/17, 34a/7
 ḫ.+a 14a/6, 29b/12
 ḫ.+da 3a/13, 18a/3
 ḫ.+dan 34a/16
 ḫ.+ı 18a/14
Ḫoş-nevāz Sâsânî hükümdarı I. 

Fîrûz’un tahta geçmek için yardımı-
na başvurduğu Ak Hun hükümdarı 
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Aksungur. 
 ḫ. 26a/9
Hūd Pîşdâdîlerin ilk hükümdarları 

zamanında yaşayan, Âd kavmine 
gönderilen ve vefatına kadar Had-
ramût’ta ikamet eden peygamber; 
Hz. Hûd.

 h. 4a/15, 4a/18
Ḥulvān Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın 

Irak’ta yaptırdığı şehir.
 ḥ 27b/2
Hūşeng Câvidân-hıred adlı eseri yazan 

Pîşdâdî hükümdarı.
 h. 2b/8, 3a/5, 3a/6
 h.+i 2b/5
 h.+üñ 3a/8
Ḫūzistān Hz. Dânyâl’ın Buhtu’n-Nasr’ı 

öldürdüğü yer; Sâsânî hükümdarları 
I. Şâpûr ile oğlu I. Hürmüz’ün ci-
varında şehirler inşa ettirdikleri ve 
bugün Güneybatı İran’da bulunan 
bölge.

 ḫ. 9b/2, 17b/11
 ḫ.+da 18a/8, 18b/2 
Hümā bk. Hümāy
 h. 10a/19, 10b/17, 11a/13
 h.+nuñ 10b/5, 10b/9, 10b/19
 h.+ya 10b/3, 10b/7 
Hümāy Keyânî hükümdarı Behmen’in 

kızı ve karısı. Oğlu Dârâb’a hamiley-
ken tahta geçirilmiştir.

 h. M10b/2, 10a/5, 10b/12 
 h.+a M10b/5
 h.+ı M10b/3, 16a/1
Hürmüz bk. Hürmüz bin Şābūr
 h. 18a/14, 18a/16, 18b/4
 h.+üñ 18a/18 
Hürmüz bk. Hürmüz bin Nersī
 h.+e 20a/7
 h.+ün 20a/6, 20b/2
Hürmüz bk. Hürmüz bin Yezdicerd
 h. 25b/15, 25b/17, 25b/19
Hürmüz bk. Hürmüz bin Nūşīrevān
 h. 29b/14, 30a/1, 30a/19 
 h.+den 29b/14, 30a/18

 h.+e 29b/19
 h.+i 30a/2, 30a/9, 30b/18
 h.+üñ 29b/15, 30a/7, 30b/13
Hürmüz bin Balāş 19 yıl tahtta kalan 

Eşkânî hükümdarı. 
 h. 14a/18
Hürmüz bin Balāş Dokuz yıl tahtta 

kaldıktan sonra dört karısından biri 
tarafından zehirlenerek öldürülen 
Eşkânî hükümdarı.

 h. 14b/17
Hürmüz bin Nersī II. Şâpûr’un 

(Zü’l-Ektâf ) babası olan Sâsânî hü-
kümdarı II. Hürmüz.

 h. 19b/13
Hürmüz bin Nūşīrevān Sâsânî hü-

kümdarı IV. Hürmüz. Nûşîrevân’ın 
oğludur. Komutanı Behrâm-ı Çû-
bîn’e yenilip, oğlunun hükümdarlığı 
sırasında erkan-ı devleti tarafından 
öldürülmüştür.

 h. 29b/1
Hürmüz bin Şābūr Sâsânî hükümdarı 

I. Hürmüz. Şâpûr bin Erdeşîr’in oğ-
ludur; Hürmüz-i Katî‘.

 h. 18a/12
Hürmüz bin Yezdicerd Sâsânî hüküm-

darı III. Hürmüz. Babası II. Yezdi-
cerd’in kendisini tahta geçirmesin-
den sonra Ak Hunlardan yardım 
alan ağabeyi Fîrûz tarafından taht-
tan indirilmiştir.

 h. 25b/14
Hürmüz-i Ḳaṭī� Babası I. Şâpûr’a tahtta 

gözü olmadığını ispatlamak için ken-
di elini kesen Sâsânî hükümdarının 
lakabı. Bk. Hürmüz bin Şābūr

 h. 18a/12
Ḫüsrev I. Hüsrev. bk. Ḫüsrev bin Fīrūz
 ḫ.+ün 15a/8
Ḫüsrev II. Hüsrev. bk. Ḫüsrev Pervīz 

bin Hürmüz
 ḫ. 32a/4, 32a/5, 32a/14
 ḫ.+üñ 32a/18
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Ḫüsrev bin Fīrūz Otuz yıl tahtta kalan 
Eşkânî hükümdarı I. Hüsrev.

 ḫ. 15a/4
Ḫüsrev Pervīz II. Hüsrev. bk. Ḫüsrev 

Pervīz bin Hürmüz
 ḫ. 30a/14, 31b/15
Ḫüsrev Pervīz bin Hürmüz Sâsânî hü-

kümdarı II. Hüsrev. Şîrîn’e olan aşkı 
ve devletinin şatafatı ile ünlüdür. 
Oğlu Şîrûye tarafından katledilmiş-
tir. Hz. Muhammed’in İslam’a davet 
mektubuna muhatap olmuş ancak 
saygısızlık etmiştir. 

 ḫ. 30b/11

I

�Irāḳ Irak. 
 �ı. 5a/8, 6b/4, 14b/1
 �ı.+a 5b/3
 �ı.+da 26b/18, 27b/2
�Irāḳ-ı �Acem Efrâsiyâb’ın Keyhüs-

rev’den kaçarak geldiği yer; İsfahan, 
Hemedan ve Tahran arasında kalan 
ve “el-Cibâl” olarak da adlandırılan 
merkezî İran.

 �ı. 8b/8
Iṣṭaḫr İlk Fars hükümdarı Keyûmers’in 

kurduğu, Cemşîd’in geliştirdiği Şi-
raz merkezli şehir; Persepolis.

 ı. 3b/7, 9b/16, 16b/14
 ı.+da 2b/4, 10b/15, 35a/1
 ı.+da idi 34b/18
 ı.+ı 2b/3

İ

İbn-i Yāmīn bin Ya�ḳūb Hz. Ya‘kūb 
Peygamber’in torunlarından biri; 
Pîşdâdîlerin son hükümdarı 
Güştâsb’ın anne tarafından atası. 

 i. 6b/9
İbrāhīm Pîşdâdîlerin ilk hükümdarları 

zamanında yaşayan peygamber; Hz. 
İbrâhîm.

 i. 4a/17

İbṭaḥş-ı Rūmī İskender’in İran ülkesi-
nin büyük bir bölümünün idaresini 
verdiği ve Eşk bin Dârâ tarafından 
ortadan kaldırılan hükümdar.

 i.+ye 14a/6
 i.+yi 14a/9
İlyās Keyânî hükümdarı Keykubâd’ın 

da çağdaşı olan peygamber; Hz. İl-
yâs.

 i. 7a/14, 13a/1
İmām Muḥammed Ġazzālī (ö. 

505/1111) “Hüccetü’l-İslâm” la-
kabıyla tanınan İslam âlimi; İmâm 
Ebû Hâmid Muhammed bin Mu-
hammed el-Gazzâlî. Metinde Nasî-
hatü’l-Mülûk adlı siyâsetnâmesine 
atıf yapılmaktadır. 

 i. 2a/17
Īrān İran. 
 ī. 6b/15, 7a/9, 7a/10 
 ī. mülki 13b/7, 14a/9
 ī.+a 8a/1, 10b/8
 ī.+da 6a/16, 8a/15, 13a/11
 ī.+dan 6b/17, 7a/11
 ī.+ı 8a/2
 ī.+la M10a/9
Īrān bk. İran bin Balāş
 ī. 14b/17
Īrān bin Balāş Kırk yıl hüküm süren bir 

Eşkânî hükümdarı. 
 ī. 14b/8
Īrān-zemīn İran ülkesi.
 ī.+e 8b/12
Īrec Pîşdâdî hükümdarı Ferîdûn’un en 

sevdiği küçük oğlu ve Minûçihr’in 
büyükbabasıdır. Kardeşleri Salm ve 
Tûr’un kıskançlığına kurban gitmiş-
tir. 

 ī. 5a/6, 5a/9, 5a/13
 ī.+e 5a/9
 ī.+i 5a/11
 ī.+üñ 5a/14, 5b/1
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İrem Hz. Nûh Peygamber’in oğlu 
Sâm’ın oğullarından; Âd ile 
Semûd’un babası ve Arfahşed’in kar-
deşi. Aram şeklinde de bilinir.

 i. 4a/5
�Īsā Hz. Îsâ. Eşkânî hükümdarı Şâpûr 

bin Eşk ile çağdaş olduğu rivayet 
edilmiştir. 

 �ī. 14a/14
İṣfahān İskender’in İran’da kurduğu şe-

hirlerden biri; bugün Orta İran’da 
bulunan tarihî şehir ve onunla aynı 
adı taşıyan eyalet.

 ı.+a 35a/7
 ı.+da 3a/13
 ı.+dur 13a/9
 ı.+uñ 26a/14
İsfendiyār Keyânî hükümdarı Güş-

tâsb’ın oğlu; Türk Hakanı Ercâsb’ı 
öldürüp Tûrân ülkesini almış; daha 
sonra Zâloğlu Rüstem tarafından öl-
dürülmüştür.

 i. M9b/13, M9b/15, 35a/11
 i.+ı M9b/17, M10a/5
 i.+uñ M10a/7
İsferāyin Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın 

kardeşi Balâş ile mücadelesi sırasın-
da konakladığı, evlendiği ve oğlu 
Nûşîrevân’ın doğduğu yer; bugün 
İran’ın kuzeydoğusunda bulunan 
bir şehir. 

 i. şehri 26b/5
 i.+e 26b/12
İskender (M.Ö. 336-323) Makedonya 

kralı; III. Aleksandros. bk. Sikender.
 i. 10b/15, 12a/19, 14a/5
 i.+e 11a/18, 11b/9, 13b/18
 i.+i 7a/4, 12a/15
 i.+üñ 11b/17, 12b/4
İskenderiyye İskender’in Mısır’da inşa 

ettirdiği ve cenazesinin nakledildiği 
şehir.

 i.+ye 13a/4
İskendernāme Nizâmî-i Gencevî’nin 

607/1211 yılından sonra tamamla-

dığı, İskender’in başından geçenleri 
anlattığı 13.700 civarında beyitlik 
eseri; Hamse’sinin beşinci ve son 
mesnevisidir.

 i.+sinde 12b/13
İskenderūs İskender’in hükümdarlığı 

kabul etmeyip inzivaya çekilen ve 
ülkenin idaresini Batlamyus’a bıra-
kan oğlu.

 i. 13a/10
İslām İslamiyet. 
 i. 32a/9, 34a/9, 35a/6

K / Ḳ

Ḳāḍī Beyżāvī (ö. 685/1286) Nizâ-
mü’t-Tevârîh adlı eserin müellifi; 
Ebû Sa‘îd Nâsırüddîn Abdullâh bin 
Ömer el-Beyzâvî. “Kādî” unvanıyla 
tanınan müfessir, kelamcı ve fakih.

 ḳ. 15b/18
Ḳāf Efsanevi dağ. Metinde deyim şek-

linde geçmektedir: Ḳāf tā Ḳāf
 ḳ. 22a/4
Ḳal�a-ı Sefīd Keyânî hükümdarı Güş-

tâsb’ın oğlu İsfendiyâr’ın hapis tu-
tulduğu kale. 

 ḳ. ḥiṣārında M9b/13
Kām-ı Fīrūz Sâsânî hükümdarı I. 

Fîrûz’un Fârs bölgesinde inşa ettir-
diği bir mevki.

 k. 26a/15
Ḳārūn Hz. Mûsâ ve Pîşdâdî hükümdarı 

Ferîdûn’un çağdaşı ve döneminin en 
zengin kişisidir.

 ḳ. 5a/17
Kāzerūn Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın 

Fârs bölgesinde inşa ettirdiği şehir.
 k. 27b/2
Ḳazvīn II. Şâpûr’un (Zü’l-Ektâf ) Bizans 

İmparatoru’nun esaretinden kaçar-
ken sığındığı yer; bugün İran’ın ku-
zeybatısında kalan tarihî şehir.

 ḳ. şehristānı 22a/1
 ḳ.+de 18a/8, 21a/16
 ḳ.+e 21a/15
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Ḳazvīnlü Kazvînli; İran’daki Kazvîn 
şehrine mensup.

 ḳ.+ dür 21a/16
Kesrī Sâsânî hükümdarı I. Yezdicerd’in 

zulmünden bıktıkları için halkın 
oğlu Behrâm-ı Gûr (V. Behrâm) ye-
rine tahta geçirmek istedikleri; fakat 
Behrâm-ı Gûr (V. Behrâm) karşısın-
da tahta sahip çıkamayan kişi. 

 k. 23b/4, 23b/14
 k.+yi 23b/9
Kevāşīr Bugün Güneydoğu İran’da bu-

lunan Kirmân şehrinin diğer adı.
 k. 17b/10
Keyānī İslam öncesi İran hanedanları-

nın ikincisi.
 k. 7a/16
 k.+lerde 8b/18
 k.+lerden 7a/5
 k.+lerdür 7a/3
Keyḫüsrev Üçüncü Keyânî hükümdarı. 

Keykâvûs’un torunu ve Siyâvûş’un 
oğludur. 

 k. 7b/19, 8a/14, 8b/1
 k.+e 8a/16, 8b/1
 k.+i 8a/1, 8a/6
 k.+üñ 8b/7, 8b/19, 9a/5
Keykāvūs Keyânîlerin ikinci kralı. Key-

kubâd’dan sonra tahta geçmiştir.
 k. 7a/17, 8a/5, 9a/9
 k.+a 7b/6
 k.+uñ 7b/8, 8a/3, 9a/4
Keyḳubād İkinci tabaka Fars hükümdar-

ları olan Keyânîlerin kurucusudur.
 k. 7a/9, 8b/16, 27b/9 
 k. idi 7a/6
 k.+ı 7a/10
 k.+uñ 7a/18
Keyūmerẟ Tarihteki ilk İran hükümda-

rı. Kimliği hakkında Hz. Âdem, Hz. 
Âdem’in torunu, Hz. Nûh olduğu 
vb. çeşitli rivayetler vardır. 

 k. 2a/16, 2b/1
 k. idi 2a/11, 2b/7 
 k.+e 6a/6

Ḳıpçaḳ Kıpçak ülkesi ve bu ülkeye is-
mini veren Türk kavmi.

 ḳ. 28a/19, 28b/2
 ḳ. ḫānı 29a/4
 ḳ.+a 24a/11
Kirmān Bugün Tahran’ın 1000 km gü-

neyinde bulunan tarihî şehir.
 k. 17b/11
 k.+a 35a/7
 k.+da 22b/15
Kirmānşāh Sâsânî hükümdarı Behrâm 

bin Şâpûr’a Kirmân’da hükûmet et-
tiği için verilen lakap. 

 k. 22b/15
Kisrā Metinde Sâsânî hükümdarı Nûşî-

revân-ı Âdil’in lakabı.
 k. 28b/14
Kisrā Ṭāḳı Nûşîrevân’ın Medâyin’deki 

Sâsânî sarayının bir bölümü olarak 
inşa ettirdiği büyük kemerli yapı. 
Hz. Muhammed’in doğduğu gece 
bu yapının on iki kubbesi yıkılmış, 
bu durum on iki hükümdar sonra 
Sâsânîlerin yıkılacağına alamet sayıl-
mıştır. bk. Ṭāḳ-ı Kisrā

 k.+ndan 28b/14
Ḳosṭanṭiniyye Bizans’ın başkenti; İs-

tanbul.
 ḳ.+de 17b/19
Ḳubād bk. Ḳubād bin Fīrūz
 ḳ. 26b/4, 27a/3, 27a/18 
 ḳ.+a 27a/17
 ḳ.+ı 27a/12, 27a/14, 27a/17
 ḳ.+la 27b/4
 ḳ.+uñ 27b/1, 27b/6
Ḳubād bin Fīrūz Sâsânî hükümdarı 

I. Kubâd. Nûşîrevân’ın babasıdır. 
Mazdekizm’i kabul ettiği için halk 
tarafından tahttan indirilip bir süre 
sonra tahtına iade edilmiştir.

 ḳ. 27a/2
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Kūfe Pîşâdî hükümdarı Hûşeng’in inşa 
ettirdiği rivayet edilen şehir; Bağ-
dat’ın güneyinde ve Fırat Nehri kı-
yısında bulunan tarihî mevki. 

 k.+yi 3a/5

Kūh-ı Elbürz Keyânîlerin ilk hüküm-
darı Keykubâd’ın tahta oturmadan 
önce bulunduğu mevki; İran’ın ku-
zeyinde bulunan Kafkas sıradağları-
nın en yükseği.

 k.+de 7a/9
Ḳureyş Hz. Peygamber’in mensup ol-

duğu Arap kabilesi. 
 ḳ. kabīlesi 28b/16
Kühen-diz Far. Pîşâdî hükümdarı Tah-

mûras tarafından inşa ettirilen Merv 
şehrinin iç kalesi; “eski kale”.

 k. 3a/13

L

Lāv bin Sām Hz. Mûsâ ve Hz. Hârûn’un 
din daveti için gönderidiği Mısır fi-
ravunu Velîd bin Mus‘ab’ın ataların-
dan biri.

 l. 5b/9
Lohrāsb bk. Lohrāsb bin Ervend 
 l. 8b/15, 9b/3, 9b/7
 l.+ı 9b/5, 9b/18
 l.+uñ 9a/17, 9b/6
Lohrāsb bin Ervend Keyhüsrev’den 

sonra tahta geçen ve Türk Hakanı 
Ercâsb tarafından öldürülen Keyânî 
hükümdarı. Keykâvûs’un yeğenidir. 

 l. 9a/4
Loḳmān Ḥakīm Keyânî hükümdarları 

Keykubâd ve Keykâvûs’un çağdaşı 
âlim; Lokmân Hekim.

 l. 7a/13, 8a/7
Lūlīler Sâsânî hükümdarı V. Behrâm 

(Behrâm-ı Gûr) tarafından İran’a ge-
tirilen Hintli müzisyenlerin İran’da 
yaşayan torunları.

 l. 25b/1

M

Maġrib Mısır’ın batısındaki Kuzey Af-
rika ülkeleri.

 m. 34b/15
 m.+den 5a/7, 29b/9
Majdek Peygamberlik iddiasında bulu-

nan özel mülkiyet karşıtı reformist 
Zerdüşt. Sâsânî kralı I. Kubâd onun 
dinine tâbi olması kargaşalığa yol 
açmış, daha sonra da Kubâd’ın oğlu 
Nûşîrevân tarafından öldürülmüş-
tür. (İsmin doğrusu: “Mazdek”. Ka-
hire nüshasında “Majdek” şeklinde 
geçmektedir.)

 m. 27a/13 
 m.-i la�īn 27a/5, 28a/7, 28a/10
Mālik bk. Mālik bin Naḍr
 m. 21a/3
Mālik bin Naḍr Hz. Muhammed’in ec-

dadından olan ve Sâsânî hükümda-
rı II. Şâpûr’un (Zü’l-Ektâf ) yaptığı 
Arap katliamını durduran Arap ileri 
geleni.

 m. 20b/18
Mānī Maniheizm’in kurucusu. Sâsânî 

hükümdarı II. Behrâm tarafından 
öldürülmüştür. II. Behrâm’ın babası 
I. Hürmüz yahut II. Şâpûr (Zü’l-Ek-
tâf ) tarafından öldürüldüğüne dair 
rivayetler de mevcuttur. 

 m. 18b/14, 18b/18, 21b/16
 m. idi 19a/3
 m.-i muṣavvir-i zındīḳ 18a/9, 18b/1
 m.-i Naḳḳāş 18b/7, 18b/9, 21b/15
 m.+nüñ 18b/13
Mārre Âd ve Semûd’un kardeşi; İrem’in 

yedi oğlundan biri.
 m. 4a/6, 4a/8
Māverā"ü’n-nehr Yemen hükümdarı 

Şemir-i Zü’l-Cenâh’ın ele geçirdiği 
coğrafya; Ceyhûn ve Seyhûn nehir-
leri arasında kalan bölge. 

 m.+i 27b/1
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Māzenderān Rüstem’in Keykâvûs’u ha-
pisten kurtardığı mevkilerden biri; 
eskiden Taberistân adıyla da bilinen 
eyalet. 

 m. 7b/2
Medāyin Bağdat’ın güneydoğusunda, 

Dicle Nehri’nin iki yakasında kurul-
muş; Partların (Eşkânîler) ve Sâsânî-
lerin başkenti; Taysefûn, Ktesiphon.

 m. 28a/5, 29a/15, 33a/11
 m. şehri 22a/1
 m.+de 31b/9
 m.+e 28b/4, 30b/3, 34a/16
Mekke Mekke şehri.
 m.-i Şerîf şerrefehallāh 28b/9
Melike Ammân hükümdarı Tâyir’in kızı 

ve Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr’un 
(Zü’l-Ektâf ) karısıdır. 

 m. 20b/4, 20b/6, 20b/8
 m.+den 20b/10
 m.+yi 20b/7
Me"mūn (198-218/813-833) Hârûn er-

Reşîd’in oğlu olan Abbâsî halifesi. 
Veziri Hasan bin Sehl, Pîşdâdî hü-
kümdarı Hûşeng’in Câvîdân-hıred 
adlı eserini Arapçaya çevirmiştir.

 m. 2b/10
Menīje Şâhnâme’deki “Bîjen ve Menije” 

adlı aşk hikâyesinin kadın kahrama-
nı. Efrâsiyâb’ın kızı.

 m. 8b/12
Merdān Şāh Sâsânî hükümdarı II. Hüs-

rev’in (Pervîz) haksız yere cezalan-
dırdığı Zâbulistân hâkimi. Şîrûye, 
babası II. Hüsrev’i öldürmesi için de 
bu Merdân Şâh’ın oğlunu görevlen-
dirmiştir. 

 m. 32b/7, 32b/16
Merv İskender tarafından inşa edildiği 

rivayet edilen ve bugün Türkme-
nistan topraklarında bulunan tarihî 
şehir.

 m. 13a/9
 m.+de 3a/12
 m.+e 35a/7

Meryem Bizans İmparatoru Maurici-
us’un kızı ve II. Hüsrev’in (Pervîz) 
karısı Maria. 

 m. 31a/9
Mesrūḥ-ı Ḫorāsānī Şehr-îrâd (Şehrva-

raz) adlı darbeci hükümdarı öldür-
düğü için II. Hüsrev’in (Pervîz) kızı 
Tûrân-duht tarafından vezir yapılan 
asker.

 m. 33b/17
Mesrūḳ bin Ebrehe Kâbe’yi fillerle yık-

maya gelen Ebrehe’nin oğlu; Yemen 
tahtını Seyf bin Zî-Yezen’den gasp 
eden ancak Nûşîrevân’ın Seyf ’e yardı-
mı neticesinde tahttan indirilen kişi. 

 m. 28b/6
Mezīd Şeddâd’ın, kendisinden sonra 

yerine geçen oğlu. 
 m. 4a/17
Mıṣr Mısır ülkesi.
 m. 5b/10
Mihr-ḫays II. Hüsrev’in (Pervîz) toru-

nu Erdeşîr bin Şîrûye yedi yaşında 
tahta geçtiğinde veziri olan ancak 
Şehr-îrâd tarafından Erdeşîr ile bir-
likte öldürülen kişi. 

 m. 33a/6
 m.+ı 33a/11
Mihr-ḫays Erdeşîr-i Bâbek neslinden 

gelen ve Sâsânîlerin son döneminde 
kısa süreliğine tahta geçen bir hü-
kümdar. 

 m. 34b/2, 34b/4
Mihrīz Pîşdâdî hükümdarı Tahmûras’ın 

İsfahan bölgesinde kurduğu şehirler-
den biri.

 m. 3a/13
Mihr-nāz Zâloğlu Rüstem’in karısı ve 

Keyânî hükümdarı Keykâvûs’un ye-
ğeni.

 m.+ı 7b/7
Mīnā Hz. Süleymân’ın soyundan gelen 

ve Bâbil kralı Buhtu’n-Nasr tarafın-
dan öldürüldüğü rivayet edilen şahıs. 

 m. idi 14b/16
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Minūçihr Ferîdûn’dan sonra tahta geçen 
Pîşdâdî hükümdarı; Ferîdûn oğlu 
Îrec’in torunu.

 m. 5b/1, 6b/13, 7a/7
 m.+den 6a/19
 m.+i 5a/16
 m.+üñ 5b/15, 6a/12
Mīr �Alī Şīr Nevāyī (ö. 906/1501) Ali 

Şîr Nevâyî. 
 m.+nüñ 1b/8
Muġ Mecusi bilginleri.
 m. 2a/11
Muḥammed Hz. Muhammed.
 m. 28b/16
Mūsā Pîşdâdî hükümdarları Ferîdûn ile 

Minûçihr’in çağdaşı olan peygam-
ber; Hz. Mûsâ. Kardeşi Hz. Hârûn 
ile birlikte Firavun Velîd bîn Mus‘a-
b’a gönderilmiştir. 

 m. 5a/17, 5b/8
Mūṣul Sâsânîlerin ilk hükümdarı Er-

deşir Bâbek’in İran devletine kattığı 
bölgelerdendir; Musul. 

 m. cezīreleri 17b/11
 m.+da 27b/2
Mülūk-i Ṭavāyif İran ülkesine hükme-

den üçüncü hanedan; Partlar. bk. 
Eşkānī

 m. 13b/2, 13b/19
 m. ol- 15a/17 
 m.+den 15a/12, 15a/18
 m.+i 14a/5, 15b/3, 16b/18
 m.+le 14a/10
Müntaḫab (?) Nevâyî’nin eserini yazar-

ken faydalandığı kaynaklardan biri. 
(Hangi kaynak olduğu anlaşılama-
mıştır.)

 m.+da 6b/19
Müstevfī İlhanlılar döneminde yaşamış 

İranlı tarihçi, kâtip ve şair. Ham-
dullâh bin Ebî Bekr bin Ahmed 
bin Nasr el-Müstevfî-i Kazvînî (ö. 
740/1340’tan sonra) Târîh-i Güzîde 
adlı umumi tarih eserinin müellifi. 
bk. Ṣāḥīb-i Güzīde

 m. (Ḥamdullāh-Müstevfī) 15a/16

N

Naṣīḥatü’l-Mülūk İmâm Gazzâlî’nin 
ahlak ve siyasete dair Farsça eseri. 
Büyük Selçuklu Sultanı Muham-
med Tapar’a ithaf edilmiştir. 

 n. 2a/17
Naṣr Keyânî hükümdarı Behmen’in 

Bâbil hükûmetinden azlettiği ida-
reci; Buhtu’n-Nasr olarak bilinen 
Bâbil kralı II. Nebukadnezzar’ın 
oğlu.

 n.+ı M10a/17
Nehrevān II. Hüsrev (Pervîz) ile Beh-

râm-ı Çûbîn’in savaştıkları bölgeye 
yakın bir şehir; Bağdat yakınlarında-
ki tarihî bir yerleşim yeri.

 n.+dan 30a/17
Nersī bk. Nersī bin Behrām
 n. 19b/11
Nersī Sâsânî hükümdarı Behrâm-ı 

Gûr’un (V. Behrâm) iki kez geçici 
olarak ülkenin idaresini teslim ettiği 
küçük kardeşi. 

 n.+ye 24a/5, 24b/14
Nersī bin Behrām Dokuz yıl hüküm 

süren Sâsânî hükümdarı I. Nersî. 
 n. 19b/8 
Nersī bin Gevẕerẕ Hz. Yahyâ’yı şehid 

eden Yahudilerden Şâm vilayetinde 
intikam alan Eşkânî hükümdarı. 

 n. 14b/11
 n.+üñ 14b/16
Nesā Keyânî hükümdarı Güştâsb’ın 

inşa ettirdiği ve Behmen’in geliştir-
diği şehir; bugün Türkmenistan’da 
bulunan tarihî bir belde.

 n. M10a/10, 10a/1
Nevāyī bk. Mīr �Alī Şīr Nevāyī
 n. 36a/15
Nevrūz Far. Pîşdâdî hükümdarı Cem-

şîd’in bütün ülkelerin krallarını Çi-
hil-Menâr adlı sarayda topladığı 20 
Mart günü.

 n. 3b/14
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Nigū-kār Far. Sâsânî hükümdarı II. 
Erdeşîr’in “İşleri iyi ve doğru olan” 
anlamında lakabı. 

 n. 22a/11
Nīmrūz Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz’un 

tahtı ele geçirmeden önce idare et-
tiği iki bölgeden biri. Diğeri ise 
Sîstân’dır.

 n. 25b/16
Nīşābūr İnşası Pîşdâdî hükümdarı 

Tahmûras tarafından başlatılan ve 
Sâsânî hükümdarı I. Şâpûr tarafın-
dan tamamlanan şehir; Nîşâbûr.

 n. 3a/13
 n.+dur 18a/4
Niẓāmü’t-Tevārīḫ Kadı Beyzâvî’nin 

dünya tarihini konu alan ve 
674/1275’te tamamladığı Farsça 
eseri. 

 n.+de 2a/16, 6b/18, 15a/15
Nūḥ Hz. Nûh.
 n. 2a/13
Nu�mān bk. Nu�mān bin Münẕir
 n.+la 23b/5
Nu�mān bin Münẕir Sâsânî hükümdarı 

I. Yezdicerd’in, oğlu Behrâm-ı Gûr’u 
(V. Behrâm) emanet ettiği Arap pa-
dişahı; Hîre’deki Havernak Sarayı’nı 
inşa ettiren hükümdar; Nu‘mân el-
A‘ver. 

 n. 23a/9
Nuṣaybīn İkinci Sâsânî hükümdarı 

Şâpûr bin Erdeşîr’in muhasara etti-
ği Rum şehri; bugün Mardin’e bağlı 
yerleşim yeri; Nusaybin. 

 n. 18a/1
 n.+de 34b/7
Nūşīrevān Adaletiyle meşhur Sâsânî 

hükümdarı; Kisrâ I. Hüsrev. I. Ku-
bâd’ın oğludur. 

 n. 26b/11, 28a/12, 28b/18
 n.+a 27b/15, 28a/16
 n.+ı 27b/5
 n.+la 26b/13
 n.+uñ 27b/9, 28a/5, 29a/2

Nūşīrevānü’l-�Ādil bin Ḳubād bk. 
Nūşīrevān.

 n. 27b/9
Nūẕar Babası Minûçihr’den sonra tahta 

geçen Pîşdâdî hükümdarı. 
 n. 5b/15
 n.+dan 6a/19
 n.+ı 6a/1, 6a/7
 n.+ġa 6a/3

Ö

�Ömer (13-23/634-644) Hz. Ömer. 
İran ülkesinde Sâsânî  hükümranlı-
ğını sonlandırmıştır. 

 �ö. raḍıyallāhu �anh (Emīrü’l-Mü�-
minīn �ö.) 34a/9, 35a/5

P

Pervīz Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev. bk. 
Ḫüsrev Pervīz bin Hürmüz

 p. 30a/3, 30b/12, 32b/14
 p.+e 30a/3, 30b/14, 31a/9
 p.+i 30b/18, 31a/1, 32b/17
 p.+üñ 30b/2, 32a/13, 33b/5
Peşeng bin Tūr bin Ferīdūn Bir rivayete 

göre Efrâsiyâb’ın şeceresi: Babası Pe-
şeng, dedesi Tûr, büyük dedesi Ferî-
dûn. 

 p. 6a/5
Pīrān-ı Vīseh Efrâsiyâb’ın komutanı ve 

Vîseh’in oğlu.
 p. 8b/11
Pīş-dād Far. “Adalette öncü” anlamında 

ikinci Pîşdâdî hükümdarı Hûşeng’e 
verilen lakap.

 p. 2b/13
Pīşdādī İslam öncesi efsanevi Fars hane-

danlarının ilki.
 p.+ler 2a/9, 7a/8
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R

Raḥmeten li’l-�ālemīn Ar. Bütün âlem-
lere rahmet olarak gönderilen Hz. 
Muhammed. 

 r. 21a/7
Rāmcird Kâmfirûz bölgesinin kuzey ve 

doğusunda bulunan ve başlıca şehri 
Mâyin olan bölge.3 Metne göre Piş-
dâdî hükümdarı Cemşîd zamanında 
Istahr’ın sınırı buraya kadar uzan-
mıştır.

 r.+e 3b/7
Rām-Fīrūz Sâsânî hükümdarı I. 

Fîrûz’un Hindistan’da inşa ettirdiği 
bir şehir. 

 r. 26a/14
Rām-Hürmüz Sâsânî hükümdarı I. 

Hürmüz’ün İran’ın Hûzistân bölge-
sinde kurduğu bir şehir.

 r. 18b/2
Raṣad Keyânî hükümdarı Keykâvûs’un 

Bâbil’de yaptırdığı ve Tel-i ‘Urkūn 
da denilen gözcü tepesi. bk. Tel-i 
�Urḳūn 

 r.+dur 8a/8
Rāy-ı Hind Hint Racası, Hindistan hü-

kümdarlarına verilen unvan. 
 r. 25a/17, 28a/17
Razīn Keyânî hükümdarı Lohrâsb’ın 

küçük oğlu ve Güştâsb’ın kardeşi. 
(İsmin doğrusu “Zarīr”dir.4)

 r. 9a/8
Resūlullāh Ar. Allah’ın Resulü; Hz. 

Muhammed.
 r. ṣallallāhu �aleyhi ve sellem 20b/18
Reştīn Keyânî hükümdarı Dârâ’nın ve-

ziri. 
 r. 11a/16
Rey İran’ın bugünkü başkenti Tahran 

şehrinin ilk kurulduğu yer; tarihî 
Rey şehri. 

3  Le Strange, age., s. 345, 349.

4 Prods O. Skjaervo, “Kayāniān viii. Kay Luhrāsp, Kay Lohrāsb”, Encyclopædia Iranica, online edition, 

2012. 

 r. 26a/13
 r.+i 14a/6
Risālet-penāh Ar.Far. Risaletin kendine 

istinad ettiği; Hz. Muhammed.
 r. ṣallallāhu �aleyhi ve sellem (Ḥaż-

ret-i r.) 32a/6
Rūdbār Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr 

(Zü’l-Ektâf ) Bizans İmparatoru’nun 
esiri iken vezirinin bulunduğu şehir.

 r.+da 21a/19
Rūm Roma ve daha sonra Bizans İmpa-

ratorluğu.
 r. 5a/7, 11a/3, 30b/15 
 r. �azīmeti ḳıl- 30b/19
 r. (�azm-i r. eyle-) 30b/12
 r. (Ḳayṣer-i r.) 29a/4
 r. Ḳayṣeri 11a/2, 17b/19, 22a/19
 r. nevāḥīsi 33a/8
 r.+a 9a/11, 27b/4, 33b/14
 r.+da 9b/13, 13a/11, 22b/6
 r.+da (memālik-i r.) 31b/14
 r.+dan 9a/13, 21b/3, 29b/8
 r.+dur 13b/17
 r.+ı 11a/4, 28a/12
Rūmī Bizans’ın hâkimiyet bölgesine ait.
 r.+ler 33b/12
 r.+lerden 33b/14
Rūmiyye Nûşîrevân’ın Antakya şehri-

nin planını model alarak Medâyin 
yakınlarında kurduğu şehir. 

 r. şehri 29a/16
Rūşen-Fīrūz Sâsânî hükümdarı I. 

Fîrûz’un İran’daki Cürcân bölgesin-
de inşa ettirdiği şehir.

 r. 26a/14
Rūşeng Keyânî hükümdarı III. Dârâ’nın 

kızı. Metne göre Dârâ ölürken İs-
kender’e Rûşeng’le evlenmesini va-
siyet etmiştir.

 r. 11b/9
Rüstem bk. Rüstem-i Dāstān 
 r. 7b/2, 8a/1, M9b/19
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 r.+den M10a/2
 r.+e 7a/12, 7b/7, M9b/12
 r.+i 6b/14, 7a/10, M10a/3
 r.+üñ 5b/11, 6a/9, 8b/10
Rüstem Sâsânî hükümdarı Âzer-

mi-duht’un öldürttüğü Fîrûz Hür-
müz adlı komutanın oğludur. Ba-
basının intikamı için Âzermi-duht’u 
öldürmüştür. Hz. Ömer’in Hz. Sa‘d 
bin Ebî Vakkās komutasında gön-
derdiği İslam ordusuna karşı III. 
Yezdicerd’in gönderdiği komutan. 
Kādisiyye Savaşı’nda (15/636) öldü-
rülmüş ve ordusu yenilmiştir. 

 r. 34a/8, 34a/15
 r.+i 34a/10
 r.+dür 34a/9
Rüstem-i Dāstān Şâhnâme’nin ana 

kahramanlarındandır. “Dâstân” 
lakaplı babası Zâl gibi Keyânî hü-
kümdarlarının başkomutanlığını 
yapmıştır. Efrâsiyâb ve İsfendiyâr ile 
mücadeleler etmiş olan Sistân prensi 
Rüstem-i Zâl; Zâloğlu Rüstem.

 r.+ı 6b/11
 r.+uñ 6b/12

S / Ṣ / ẟ 

Sa�d-ı Vaḳḳāṣ Sa‘d bin Ebî Vakkās. Hz. 
Ömer’in hilafeti zamanında Irak 
cephesi başkumandanlığını yürüten 
ve Medâyin’i fetheden kumandan 
sahabi. 

 s.+ı 34a/9
Ṣaḥār İrem’in yedi oğlundan biri; Âd 

ve Semûd’un Güney Arabistan’daki 
Tayy bölgesine yerleşen kardeşi.

 ṣ. 4a/6, 4a/7
Ṣāḥīb-i Güzīde Târîh-i Güzîde adlı 

eserin müellifi, İlhanlılar dönemin-
de yaşamış İranlı tarihçi, kâtip ve 
şair Hamdullâh bin Ebî Bekr bin 
Ahmed bin Nasr el-Müstevfî-i Ka-
zvînî (ö. 740/1340’tan sonra). bk. 

Müstevfî
 ṣ. 15b/17, 21a/15, 25b/10
Salm Pîşdâdî hükümdarı Ferîdûn’un üç 

oğlundan en büyüğü, Îrec ile Tûr’un 
kardeşi.  Tûr ile anlaşarak Îrec’i öl-
dürmüş ve Îrec’in torunu Minûçihr 
tarafından öldürülmüştür.

 s. 5a/6, 5a/15
 s.+a 5a/7
Sām bin Nerīmān Pişdâdî hükümdarı 

Minûçihr’in komutanı; Zâl’in baba-
sı ve Rüstem’in dedesi.

 s. 6a/9
 s. idi 5b/11
Sām bin Nerīmān bin Eẟreb bin Ābī-

ten Zâloğlu Rüstem’in soyağacı. 
(Silsiledeki “Eẟreb” isminin doğrusu 
“Eẟviye”dir.)

 s.+e 6b/14
Sāriye Pîşdâdî hükümdarı Tahmûras’ın 

İsfahan bölgesinde kurduğu şehirler-
den biri.

 s. 3a/13
Sāsān Metne göre Behmen oğlu Sâsân 

soyundan olan ve İskender devleti 
Eşkânîlere pay ettiği dönemde ken-
dini gizleyen bir kişi. Oğlu Erdeşīr 
Babek Sâsânîlerin ilk hükümdarıdır. 
(Erdeşîr, babası Sâsân’ın ölümünün 
ardından dedesine nispet edilerek 
“Erdeşîr-i Bâbek” şeklinde anılmış-
tır.)

 s. 16a/7, 16a/12, 23a/5
 s. idi 16a/4 
 s.+a 16a/11
 s.+uñ 16a/8, 16a/10
Sāsān Sâsânî hanedanı. 
 s. 20b/1
Sāsān bk. Sāsān bin Behmen.
 s. M10b/1, M10b/6, 16a/2
Sāsān bin Behmen Keyânî hükümda-

rı Behmen’in uzlete çekilen oğlu ve 
Hümây’ın erkek kardeşi. 

 s. 15b/19



330 ÖZEL ADLAR DİZİNİ - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

Sāsānī Fars hükümdarlarının dördüncü 
tabakasını oluşturan sülale; Ekâsire.

 s.+lerden 15b/19, 16a/4
 s.+lerdür 15b/15
 s.+lere 15a/14
Saṭīḥ-i Kāhin Hz. Peygamber’in ve-

ladetini Nûşîrevân’a haber veren, 
başından başka vücudunun hiçbir 
yerinde kemik olmadığı söylenen 
kâhin. 

 s. 28b/18
 s.+i 28b/15
Sāve Deñizi Hz. Muhammed doğduğu 

gece suyu kuruyan göl: 
 s. 28b/13
Seb�a-i Seyyāre Ali Şîr Nevâyî’nin 

Hamse’sinde yer alan dördüncü mes-
nevi. Behrâm-ı Gûr’un meceralarını 
konu alan eser 889/1484’te tamam-
lanmıştır.

 s.+de 25b/2
Sedd-i İskenderī Ali Şîr Nevâyî’nin 

Hamse’sinde yer alan beşinci mes-
nevi. İskender’i konu alan eser 
890/1485’te tamamlanmıştır.

 s.+de 11b/14, 12b/14
Sedd-i Ye"cūc Metne göre Makedonya 

kralı İskender’in yaptırdığı set. bk. 
Ye�cūc Seddi

 s. 13a/16
*emere Keyânîlerin kadın hükümdarı 

Hümây’ın inşa ettirdiği şehir. bk. 
Ceryâdkān. 

 ẟ. 10b/16
Semerḳand İskender’in inşa ettirdiği ta-

rihî şehir. Kalesi daha önce Keyânî 
hükümdarı Güştâsb tarafından inşa 
ettirilmiştir.

 s. M10a/9, 13a/9
*emūd İrem’in yedi oğlundan biri ve 

Âd’ın kardeşi; Hicâz’a yerleşen ve 
Hz. Sâlih Peygamber’in gönderildiği 
kavme ismini veren kişi.

 ẟ. 4a/6, 4a/7

Seyf-i Ẕü’l-Yezen-i Ḥimyerī Hüküm-
darlığı Mesrûk bin Ebrehe’ye kap-
tıran ancak daha sonra Nûşîrevân’ın 
yardımıyla tahtını geri alan Yemen 
hükümdarı Seyf bin Zî-Yezen. 

 s. 28b/6
Seyyidü’l-Mürselīn Ar. Peygamberlerin 

efendisi; Hz. Muhammed.
 s. ṣallallāhu �aleyhi ve sellem (Ḥaż-

ret-i s.) 33b/15
Sikender bk. İskender. 
 s. 11b/17, 15b/5, 35a/13
 s. idi 12a/13
Sīlūfī Hz. Süleymân’ın, Pisagor’un ve 

Keyânî hükümdarı Keyhüsrev’in 
çağdaşı olan Yahudi âlimi.

 s. 9a/2
Sīmurġ İsfendiyar’la mücadelesinde 

Rüstem’e yardım eden efsanevi kuş; 
Simurg; Ankā kuşu.

 s. M10a/4
Sind İndus Nehri.
 s. 25a/16
Sinvān İrem’in oğullarından Hâsim’in 

Arap Yarımadası’nda yerleştiği böl-
genin iki ucundan biri. Bölgenin 
diğer ucu Harem’dir.

 s. 4a/8
Sipāhān bk. İṣfahān.
 s. 4b/9
 s.+da 4b/6
 s.+dan 7b/19
Sīstān I. Fîrûz’un tahtı ele geçirmeden 

önce idare ettiği iki bölgeden biridir. 
Sâsânî hükümdarları I. ve II. Şâpûr 
tarafından imar edilmiştir. Bugün 
bir kısmı İran, bir kısmı Afganis-
tan’da kalan tarihî bölge.

 s.+da 18a/9, 22a/2
 s.+la 25b/16
Siyāmek Pîşdâdîlerin ilk hükümdarı 

Keyûmers’in oğlu ve ikinci Pîşdâdî 
hükümdarı Hûşeng’in babası.

 s. 2b/5
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Siyāvūş Keyânî hükümdarları Key-
kâvûs’un oğlu ve Keyhüsrev’in ba-
bası. Babası Keykâvûs’un şerrinden 
kaçıp sığındığı ve sonradan damadı 
olduğu Efrâsiyâb tarafından öldü-
rülmüştür. 

 s. 7b/9, 8a/1, 8a/17
 s.+uñ 7b/18
Soḳrāṭ Pisagor’un öğrencisi ve Keyânî 

hükümdarı Güştâsb’ın çağdaşı olan 
filozof. 

 s. M10a/7
Sūdāye Yemen hükümdarı Zü’l-Ez‘âr-ı 

Himyerî’nin kızı ve Keykâvûs’un 
karısı; Siyâvûş’un üvey annesi. 

 s. 7b/5, 7b/10
 s.+den 7b/8
Sūḫrā Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz ve 

oğulları Balâş ile Kubâd zamanla-
rında vezirlik yapan kişi; bir rivayete 
göre Nûşîrevân’ın veziri olan Bü-
zürcmihr’in babası. 

 s. 26b/1, 26b/3, 27a/3
 s.+nuñ 27a/4
 s.+yı 26b/16, 27a/2
Sū"-i Zamān Pîşdâdî hükümdarı Nû-

dar’ın ülkeye zararlarından dolayı 
kendisine “zamanın kötülüğü” anla-
mında verilen lakap.

 s. 6a/1
Sūs Pîşdâdî hükümdarı Hûşeng’in inşa 

ettirdiği ve yılan biçiminde plana 
sahip olan şehir; bugün İran’ın ba-
tısındaki Hûzistân eyaletinde bulu-
nan Şuş şehri. 

 s. 3a/4
 s.+ı 18a/7
Süleymān Lokmân Hakîm ile Keyânî 

hükümdarları Keykâvûs ve Keyhüs-
rev’in çağdaşı olan hükümdar pey-
gamber. Hz. Dâvûd’un oğludur. 

 s. 8b/19, 9a/1, 14b/15

Ş

Şābūr bk. Şābūr bin Eşk
 ş.+dan 14b/2
 ş.+uñ 14a/16
Şābūr Sâsânî hükümdarı I. Şâpûr. bk. 

Şābūr bin Erdeşīr
 ş. 17b/5, 18a/1, 18a/18
 ş. ol- 17b/8 
 ş.+a 18a/15, 18a/17
Şābūr Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr. bk. 

Şābūr-ı Ẕü’l-Ektāf
 ş. 20a/6, 21b/1, 22a/15
 ş.+a 20b/7, 21a/10
 ş.+ı 21a/14, 21b/6, 21b/10
 ş.+uñ 20b/2, 20b/8, 21a/18
Şābūr Sâsânî hükümdarı III. Şâpûr. bk. 

Şābūr bin Şābūr
 ş. 22a/18, 22b/5, 22b/9
 ş.+a 22a/15, 22b/1
 ş.+uñ 22b/10
Şābūr Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın, 

babasının veziri Sûhrâ’nın yerine ta-
yin ettiği vezir.

 ş.+ı 27a/4
Şābūr Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev 

Pervîz zamanının meşhur ressamı. 
 ş. 31b/6
Şābūrān Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr’un 

(Zü’l-Ektâf ) Bizans İmparatoru’nun 
esaretinden kaçarken Kazvîn’de sak-
landığı yer.

 ş. 21a/17
Şābūr bin Erdeşīr Sâsânîlerin ikinci 

hükümdarı ve Erdeşîr-i Bâbek’in 
oğlu I. Şâpûr. 

 ş. 17b/16
Şābūr bin Eşk Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yah-

yâ, Hz. Îsâ ve Hz. Cercîs peygam-
berler ile Roma İmparatoru Augus-
tus’un çağdaşı Eşkânî hükümdarı. 

 ş. 14a/13
Şābūr bin Şābūr II. Şâpûr’un (Zü’l-Ek-

tâf ) oğlu; bir fırtına sırasında çadır 
direğinin başına yıkılması sonucu 



332 ÖZEL ADLAR DİZİNİ - Nevâyî’nin Fars Hükümdarları Tarihi

ölen Sâsânî hükümdarı III. Şâpûr. 
 ş. 22a/17
Şābūr-ı Ẕü’l-Ektāf Sâsânî hükümdarı 

II. Şâpûr. Ammân ve Araplar üze-
rine seferler düzenlemiştir. Bir süre 
Bizans İmparatoru’nun elinde esir 
kaldıktan sonra Bizans’ı mağlubi-
yete uğratmıştır. Zü’l-ektâf lakabını 
ceza olarak insanların kürek kemiği-
ni söktürmesinden almıştır.

 ş. 20a/9
 ş.+uñ 22a/6
Şāh-Fīrūz Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz’un 

Azerbaycan’da inşa ettirdiği mevki. 
 ş. 26a/15
Şāhnāme Firdevsî-i Tûsî tarafından 

408/1018 yılında tamamlanan, 
50.000’den fazla beyitten oluşan 
Fars millî destanı; Şehnâme.

 ş. 8b/14
 ş.+de 6a/2, 7b/2, M10a/5
Şām Keyânî hükümdarı Behmen’in 

Gehreşt’i vali tayin ettiği ve Eşkânî 
hükümdarı Nersî bin Gevzerz’in 
Hz. Yahyâ’nın intikamı için Yahu-
dileri öldürdüğü coğrafya. Tarihte 
Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin, 
Bilâdüşşam olarak adlandırılmıştır.

 ş. M10a/18
 ş. vilāyeti 14b/12
Şeb-dīz Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in 

(Pervîz) atı.
 ş. 31b/4
Şeddād Kardeşi Şedîd’le birlikte Cem-

şîd’den sonra Pîşdâdî hükümdarı 
olmuştur. Hz. Hûd’un davetine uy-
madığı için kavmiyle birlikte helak 
edilmiştir.

 ş. 4a/12, 4a/16, 5b/9
 ş.+uñ 4a/17
Şeddād-ı �Ād bk. Şeddād 
 ş. 3b/19 

Şeddād ve Şedīd Âd’ın soyundan gelen 
ve birlikte Pîşdâdî hükümdarı olan 
iki kardeş. 

 ş. 4a/5, 4a/10
Şedīd İrem’in oğullarından Âd’ın soyun-

dan gelen ve kardeşi Şeddâd ile bir-
likte tahta geçen Pişdâdî hükümdarı.

 ş. 4a/14
Şehenşāh Sâsânî hükümdarı IV. Beh-

râm’ın lakabı.
 ş. 19b/1, 19b/6
Şehr-bānī Sâsânî hükümdarı I. Ku-

bâd’ın İran’daki Ûcân bölgesinde 
inşa ettirdiği bir mevki. 

 ş. 27b/3
Şehr-īrād Sâsânîlerin çocuk kralı Er-

deşir bin Şîrûye’yi öldürerek tahta 
geçen hanedan dışından bir kişi. 
Şehrwaraz/Şehrbaraz; Şehren Guraz.  

 ş. 33a/8, 33a/19, 33b/6
 ş.+ı 33b/17
Şehriyār Sâsânî hükümdarı II. Hüs-

rev’in (Pervîz) oğullarındandır. 
Şîrûye bin Hüsrev diğer kardeşlerini 
öldürürken Şîrîn’in yardımıyla kur-
tulmuştur. Sâsânî hükümdarı III. 
Yezdicerd’in babası.

 ş. 34b/18, 35a/11
Şehriyār Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr’un 

(Zü’l-Ektâf ) Bizans İmparatoru’nun 
esiri iken başkomutanının bulundu-
ğu şehir. 

 ş.+dadur 21a/19
Şehrizūr İskender’in öldüğü rivayet 

edilen şehir; Kuzey Irak’ta bulunan 
tarihî Şehrizor kenti.

 ş.+da 13a/3
Şehrūz Sâsânî hükümdarı II. Şâpûr’un 

(Zü’l-Ektâf ) veziri. 
 ş. 20a/13 
Şemir-i Ẕü’l-Cenāḥ Sâsânî hükümdarı 

I. Kubâd’ın çağdaşı Yemen padişahı. 
Bir dönem Mâverâünnehir’i ele ge-
çiren Arap hükümdar. 

 ş. 27a/18, 27b/1
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Şeyḫ �Alī-yi Miskeveyh (ö. 421/1030) 
Adabü’l-‘Arab ve’l Fürs adlı eserini, Hû-
şeng’in Câvîdân-hıred adlı kitabından 
derlemelerle oluşturan müellif.

 ş. 2b/11
Şeyḫ Niẓāmī (ö. 611/1214[?]) Nizâmî-i 

Gencevî adıya tanınan Ebû Mu-
hammed Cemâlüddîn İlyâs bin 
Yûsuf bin Zekî Mü’eyyed. Metinde 
İskendernâme adlı mesnevisine atıf 
yapılmıştır. 

 ş. (Ḥażret-i ş.) 12b/13
Şīde Efrâsiyâb’ın Keyhüsrev’le Harezm’de 

savaşırken ölen oğlu.
 ş. 8b/7
Şīrīn Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in 

(Pervîz) karısı. Ferhâd ve Şîrîn mes-
nevisinin kadın kahramanı. 

 ş. 31b/19, 32a/3, 34b/19
 ş.+e 30a/4
Şīrūye Bizans İmparatorunun ricası 

üzerine, oğlu büyüyene kadar Bi-
zans’ı yönetmesi için III. Şâpûr tara-
fından görevlendirilen kişi.

 ş. 22b/7
 ş.+yi 22b/5, 22b/8
Şīrūye bk. Şīrūye bin Ḫüsrev
 ş. 32a/11, 33a/3, 34b/18
 ş.+nüñ 33a/5
 ş.+ye 32b/12
 ş.+yi 32b/11
Şīrūye bin Ḫüsrev Sâsânî hükümdarı 

Şîrûye (II. Kubad). Babası II. Hüs-
rev’i (Pervîz) ve on yedi kardeşini 
katlettirmiştir. 

 ş. 32a/16
Şīẟ Hz. Âdem’in üçüncü oğlu ve ikinci 

peygamber. Hz. Şît. 
 ş. 2a/18, 2a/19
Şu�ayb bin Medyen bin İsmā�īl Med-

yen şehri halkına gönderilen pey-
gamber; Pîşdâdî hükümdarı Minû-
çihr’in çağdaşıdır. Hz. Şu‘ayb. Hz. 
Mûsâ ve Hz. Hârûn ile aynı zaman-
da gelmiştir. 

 ş. 5b/10

Şuşter Sâsânî hükümdarları I. ve II. 
Şâpûr zamanında gelişen ve at şek-
linde bir plana sahip olan şehir; 
bugün İran’ın güneybatısında kalan 
tarihî Şüşter şehri.

 ş.+de 22a/2
 ş.+i 18a/7

T / Ṭ

Ṭaberī (ö. 310/923) Târîh-i Taberî 
olarak da bilinen Târîhü’l-Ümem 
ve’l-Mülûk adlı eserin müellifi Ebû 
Ca‘fer Muhammed bin Cerîr et-Ta-
berî. 

 ṭ. 2b/14, 3a/13, 34b/4
 ṭ.+de 4a/1
Ṭaberistān Efrâsiyâb İran ülkesine 

saldırdığında Pîşdâdî hükümdarı 
Minûçihr’in çekildiği vilayet; bugün 
İran’ın kuzeyinde bulunan ve Mâ-
zenderân adını taşıyan tarihî bölge.

 ṭ. 5b/6, 27b/2
Ṭahmūraẟ Hûşeng’in oğlu ve üçüncü 

Pîşdâdî hükümdarıdır. bk. Ṭahmū-
raẟ-ı Dīv-bend 

 ṭ. 3a/18, 4b/11, 18a/4
 ṭ.+uñ 3b/1
Ṭahmūraẟ-ı Dīv-bend Babası Hûşeng’i 

öldüren devleri öldürdüğü için Tah-
mûras’a bu lakap verilmiştir.

 ṭ. 3a/2
Ṭāḳdīs Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev’in 

(Pervîz) altından yapılmış tahtı. 
 ṭ. 31a/14
Ṭāḳ-ı Kisrā bk. Kisrā Ṭāḳı 
 ṭ. 28a/5, 31b/18
Ṭālūt İsrâiloğullarının, Keyânî hüküm-

darı Keykubâd’ın çağdaşı olan kralı.
 ṭ. 7a/13, M10a/19
Ṭam İrem’in yedi oğlundan biri; Âd 

ve Semûd’un Ammân ve Bahreyn’e 
yerleşen kardeşi. 

 ṭ. 4a/6, 4a/7
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Ṭavāyif Mülūki bk. Mülūk-i Ṭavāyif
 ṭ.+ine 15b/5
Ṭāyir Sâsânî hükümdarları II. Hürmüz 

ile oğlu II. Şâpûr’un (Zü’l-Ektâf ) 
düşmanı olan Ammân hükümdarı. 

 ṭ. 20b/1, 20b/5
 ṭ.+i 20b/7 
 ṭ.+üñ 20b/3
Ṭaysefūn Sâsânî hükümdarı II. Hür-

müz zamanında Ammân hükümda-
rı Tâyir’in saldırdığı Sâsân başkenti; 
Ktesifon, Medâyin.

 ṭ. 20b/1
Ṭayy İrem’in oğullarından Sahâr’ın yer-

leştiği Güney Arabistan’daki bölge.
 ṭ.+da 4a/7
Tel-i �Urḳūn Keyânî hükümdarı Key-

kâvûs’un Bâbil’de yaptırdığı ve Ra-
sad da denilen gözlem tepesi. 

 t. 8a/9
Tevārīḫ-i Mülūk Ali Şîr Nevâyî’nin 

İslam öncesi İran tarihini dört 
hükümdarlık tabakası hâlinde anlat-
tığı eseri; Tevârîh-i Mülûk-i ‘Acem. 
898/1492’den sonraki bir tarihte ta-
mamlanmıştır. 

 t. 1b/8
Tūr Pişdâdî hükümdarı Ferîdûn’un üç 

oğlundan ortancası, Îrec ile Salm’ın 
kardeşi. Salm’la ortak hareket ederek 
İrec’i öldürmüştür. Efrâsiyâb’ın atası. 

 t. 5a/6, 5b/5
 t.+a 5a/8
 t.+ı 5a/15
Tūrān Türk ülkesi.
 t. M9b/15, M10a/9
 t.+a 8a/2, 8a/18, 8b/12
 t.+da 7b/15, 8a/16
 t.+dan 7a/9, 8a/2, 8a/14
 t.+ı 8a/3
Tūrān-duḫt Sâsânî hükümdarı II. Hüs-

rev’in (Pervîz) hükümdarlık yapan 
kızı; Buran/Puran-duht.

 t. 33b/5, 33b/8, 33b/17
 t.+uñ 34a/6

Ṭūs Keyhüsrev’in iki kez Efrâsiyâb üze-
rine gönderdiği ancak ikisinde de 
yenilen komutan. Keyhüsrev’in kar-
deşi Ferûd’u öldürmüştür.

 ṭ. 8a/19, 8b/2
 ṭ.+a 8b/1
 ṭ.+ı 8a/15
Ṭūs Bugünkü Meşhed yakınlarında 

kurulmuş tarihî şehir; Firdevsî’nin 
memleketi.

 ṭ. vilāyeti 23a/11
Türk Türk.
 t. (Ḫān-ı t.) 24a/2
 t. pādişāhı 9b/17
 t.+e (Ḫāḳān-ı t.) 26b/5 
Türkçe / Türkce Türkçe.
 t. 2a/2
 Türkce 2a/2
Türkī Türkçe.
 t. 1b/14 
Türkistān Maverâünnehir’in kuzeyinde 

Türklerin yaşadığı bölgeler. 
 t. 5a/7, 26a/11
 t. vilāyeti 7b/16, 26a/10 
 t.+a 27a/14
 t.+dan 29b/9

U

Ūcān Sâsânî hükümdarı I. Kubâd’ın 
İran’da Şehr-bânî adlı yerleşim yerini 
kurdurduğu bölge. 

 u.+da 27b/3
Urcī�ān bin Süleymān Hz. Süleymân’ın 

oğlu ve Keyânî hükümdarı Beh-
men’in karısının atası. 

 u. M10a/19
Uşād-Şābūr Sâsânî hükümdarı I. 

Şâpûr’un İran’ın Hûzistân bölgesin-
de inşa ettirdiği şehir. 

 u. 18a/8
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Ü

Üzeyir Hz. Dânyâl ve Hz. Eremyâ pey-
gamberler ile Keyânî hükümdarı 
Lohrâsb’ın çağdaşı olan peygamber; 
Hz. Üzeyir.

 �a. 9a/18, 9b/6

V

Velīd bin Muṣ�ab Hz. Mûsâ ve kardeşi 
Hz. Hârûn ile Pîşdâdî hükümdarı 
Minûçihr’in çağdaşı olan Mısır fi-
ravunu. 

 v. idi 5b/9
Vīseh Efrâsiyâb’ın komutanı olan 

Pîrân’ın babası. 
 v. 8b/11

Y

Yādigār Muḥammed Mīrzā Ebu’l-Gāzî 
Hüseyin Bahâdır Han’ın yani Hüse-
yin Baykara’nın Timurlu tahtındaki 
rakibidir. 

 y. 24a/18
Yaḥyā Hz. Zekeriyyâ, Hz. Îsâ ve Hz. 

Cercîs peygamberlerin ve Eşkânî 
hükümdarı Şâpûr bin Eşk’in çağdaşı 
olan peygamber; Hz. Zekeriyyâ’nın 
oğlu Hz. Yahyâ.

 y. 14a/15, 14b/2, 14b/13
Ye"cūc Seddi bk. Sedd-i Ye�cūc 
 y. 13a/9
Yėdi Ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ Behrâm-ı Gûr 

zamanında Lahmî hükümdarı 
Nu‘mân bin Münzir’in Sinimmâr 
adlı mimara yaptırdığı Hîre’deki 
meşhur saray; Nevâyî’nin Seb
a-i 
Seyyâre mesnevisinde yapılışı ve 
özellikleri anlatılmaktadır. 

 y. 25b/1
Yemāme İrem’in yedi oğlundan Ha-

dîs’in yerleştiği ve Arap yarımadası-
nın ortasında yer alan bölge.

 y.+de 4a/7

Yemen Arap yarımadasının güney bö-
lümü. 

 y. 5a/7, 7b/4, 27a/17
 y.+de 7b/3
 y.+den 28b/7
 y.+e 4a/6, 28b/8
Yezdicerd bk. Yezdicerd bin Behrām (1)
 y. 23a/16, 23b/3
 y.+i 23a/11
Yezdicerd bk. Yezdicerd bin Behrām (2)
 y. 25b/15
 y.+üñ 25b/14
Yezdicerd bk. Yezdicerd bin Şehriyār
 y. 35a/1, 35a/4, 35a/6, y . + ü ñ 

3 5 a / 9
Yezdicerd bin Behrām (1) “Behrâm-ı 

Gûr” lakaplı V. Behrâm’ın babası; 
Sâsânî hükümdarı I. Yezdicerd. 

 y. 23a/4
Yezdicerd bin Behrām (2) “Behrâm-ı 

Gûr” lakaplı V. Behrâm’ın oğlu 
Sâsânî hükümdarı II. Yezdicerd. 

 y. 25b/6
 y. idi (Yezdicerd ibn-i b.) 25b/12
Yezdicerd bin Şehriyār II. Hüsrev’in 

(Pervîz) oğlu Şehriyâr’ın Şîrîn’den 
doğan oğlu; son Sâsânî hükümdarı; 
III. Yezdicerd.

 y. 34b/17
Yezdicerd-i Nerm Yumuşak huylulu-

ğundan dolayı Sâsânî hükümdarı II. 
Yezdicerd’e verilen lakap. bk. Yezdi-
cerd bin Behrām (2)

 y. 25b/9
Yiñi Sâsânî hükümdarı I. Fîrûz’un İsfa-

han bölgesinde yaptırdığı şehir. 
 y. şehri 26a/14
Yūnus Keyânî hükümdarı Keykubâd’ın 

çağdaşı olduğu rivayet edilen pey-
gamber; Yûnus bin Mettâ; Hz. Yûnus.

 y. 7a/15
Yūsuf Pîşdâdîlerin ilk hükümdarları 

zamanında gelen peygamberlerden 
biri; Hz. Yûsuf. 

 y. 4a/18, 7b/9
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Z / Ẕ 

Zāb bk. Zāb bin Ṭahmāsb
 z. 6b/3, 6b/7
Zāb bin Ṭahmāsb Minûçihr’in torunu 

Pîşdâdî kralı. İran ülkesini Efrâ-
siyâb’dan geri almıştır.

 z. 6a/16, 6b/1, 7a/6
 z.+uñ (Zāb ibn-i Ṭahmāsb) 6b/10
Zābeyn Pîşdâdî hükümdarı Zâb bin 

Tahmâsb’ın Irak’ta kazdırdığı iki su 
kanalı; Musul ve Erbil’de bulunan 
iki Zap Suyu. 

 z. 6b/3
Zābulistān Sâsânî hükümdarı II. Hüs-

rev (Pervîz) tarafından haksız yere 
öldürülen Merdân Şâh’ın idare etti-
ği vilayet; bugün Afganistan ve İran 
arasında bulunan tarihî bölge.

 z. ḥākimi 32b/8
 z.+a M10a/14
 z.+dan 6b/17, M9b/13
Zāl Rüstem’in babası. bk. Zāl bin Sām. 
 z. 5b/11, 6b/17, M10a/4
 z.+ı M10a/15
Zāl bin Sām Bazı Pîşdâdî ve Keyânî 

hükümdarları dönemi başkumanda-
nı Şâhnâme kahramanı. Rüstem’in 
babası. Sistan prensi. “Dâstân” ve 
“Zâl” lakaplarıyla da anılır. 

 z. 6b/2
Zekeriyyā Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ ve Hz. 

Cercîs peygamberlerle, Eşkânî hü-
kümdarı Şâpûr bin Eşk’in çağdaşı 
olan peygamber. Hz. Zekeriyyâ.

 z. 14a/15

Zend Zerdüşt’ün yazdığı kitap. 
 z. kitābı 9b/11, 9b/16
Zerdüşt Ḥakīm Zerdüştlük dininin ku-

rucusu filozof. Keyânî hükümdarı 
Güştâsb da takipçilerindendir. 

 z. 9b/10
Zevāre Rüstem’in kardeşi. Keyânî kralı 

Behmen tarafından öldürülmüştür.
 z.+yi M10a/15
Zuḥal Ar. Zühal yıldızı, Satürn gezege-

ni.
 z. 13a/14
Ẕü’l-Ektāf Ar. Sâsânî hükümdarı Şâpûr 

bin Hürmüz’ün (II. Şâpûr) lakabı. 
Ceza olarak mahkûmların kürek ke-
miklerini söktürdüğü için kendisine 
“kürek kemikleri olan” anlamında 
bu lakap verilmiştir. 

 ẕ. 20b/18
Ẕü’l-Eẕ�ār Ar. bk. Ẕü’l-Eẕ�ār-ı Ḥimyerī
 ẕ.+la 7b/5
 ẕ.+uñ 7b/5
Ẕü’l-Eẕ�ār-ı Ḥimyerī Keyânî hüküm-

darı Keykâvûs’un karısı Sûdâye’nin 
babası olan Yemen padişahı.

 ẕ. 7b/3
Ẕü’l-Ḳarneyn Ar. Metne göre “iki bin 

yılın sahibi” manasına gelen ve İs-
kender’in lakabı olan tabir. (Kay-
naklarda Ye’cûc ve Me’cûc kavim-
lerini yaptığı seddin arkasına hap-
settiği söylenen Zülkarneyn’le ilgili 
bilgiler muhteliftir.) 

 ẕ. 12a/2


