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ÖZET 

Bu çalışma, Hatîb Rüstem El-Mevlevî’nin Vesîletü’l-Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî 

Lügati’l-Fürs adlı eserinin Ankara, Milli Kütüphane Yz. A 638’de ve Ankara, TDK 

Kütüphanesi Yz. A 449’da yer alan nüshalarının karşılaştırmalı çeviri yazısını ve eserle ilgili 

incelemeleri içermektedir. 

1498’de telif edilen Vesîletü’l-Makâsıd; Türkçe anlamları satır altlarına yazılmak 

suretiyle 9972 madde başı Farsça kelime ihtiva eden hacimli bir Farsça-Türkçe sözlüktür. 

Eserdeki Türkçe kelimeler Eski Anadolu Türkçesi özelliği göstermektedir. Eserde aynı 

zamanda, Fars gramerinin Türkçe olarak anlatıldığı 252 beyit mevcuttur. Bu özelliği ile eser, 

Anadolu’daki ilk manzum gramer kitaplarından biri olarak kabul edilebilmektedir. 

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Araplar, Farslar ve Türklerde 

sözlükçülük ve gramer çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde eserin şekil ve 

muhteva özellikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde; eserdeki tüm Farsça ve Türkçe kelimeler, 

tanıtlayıcı sözlükler olarak adlandırdığımız sözlüklerden kontrol edilerek ve gerekli görülen 

yerlerde dipnotlar verilerek eserin çeviri yazısı yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vesîletü’l-Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî Lügati’l-Fürs, Farsça-Türkçe 

Sözlük, Manzum Gramer, Eski Anadolu Türkçesi. 
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SUMMARY 

HATÎB RÜSTEM EL-MEVLEVÎ’S “VESÎLETÜ’L-MAKÂSID İLÂ AHSENİ’L-MERÂSID 

[FÎ LÜGATİ’L-FÜRS]” (ANALYSIS-TEXT) 

This study includes comparative translation of the manuscripts and reviews of 

Vesîletü’l-Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî Lügati’l-Fürs of Hatîb Rüstem which is in Ankara 

National Library Yz. A 638 and Ankara, TDK Library Yz. A 449. 

Vesîletü’l-Makâsıd, written in 1498, is a comprehensive Persian-Turkish dictionary 

which contains 9972 lexical entry of Persian words, written down their Turkish meaning 

under the lines. The Turkish words in the work show the Old Anatolian Turkish feature. 

Besides, there are 252 couplets of Persian grammar described in Turkish. With this feature, 

the work can be regarded as one of the first poetic grammar books in Anatolia. 

The study consists of three main parts. In the first part, the information of 

lexicography and grammar studies of Arabs, Persians and Turks was stated. In the second 

part, the style and content feature of the work was analysed. In the third chapter;  the work 

was transcribed by checking all the Persian and Turkish words from the dictionaries named as 

reference dictionaries and by providing footnotes to necessary places. 

Keywords: Vesîletü’l-Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî Lügati’l-Fürs,  Persian-Turkish 

Dictionary, Poetic Grammar, Old Anatolian Turkish.  
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ÖNSÖZ 

Sözlükler, bir dilin kelime hazinesini ortaya koyan en kıymetli eserlerdendir. Tarihî 

sözlükler ise kelime hazinesini ortaya koymakla kalmaz aynı zamanda yazıldığı dilin 

sözcüklerinin tarihsel yolculuklarının en önemli kanıtlarını ihtiva eder. Bu anlamda XI. 

yüzyılda başlayan Türk sözlükçülük geleneğinin her bir halkası büyük bir dikkatle 

araştırılmalı, mevcut eserler bilim dünyasına kazandırılarak on iki asrı aşkın bir yazılı tarihe 

sahip olan Türk dilinin tarihsel seyri, tüm ayrıntıları ile açığa çıkarılmalıdır. Çalışmamız, bu 

ideal uğruna atılan küçük bir adımdır.  

Türkçede tek dilli sözlüklerin görülmesi için XIX. yüzyıla kadar beklemek gerekmekle 

birlikte ilk sözlüğümüz olan Dîvânü Lugâti’t-Türk’ten itibaren Türkçenin İslam dünyasının 

iki önemli dili olan Arapça ve özellikle Farsça ile birlikte işlendiği çok sayıda sözlük 

mevcuttur. Bu eserler, asırlar boyunca Osmanlı medreselerinde okutulmuş temel 

kaynaklardan olmuştur. Çalışma konumuzun seçiminin özünde yatan bilimsel merakı, dil ile 

ilgili bu kaynak metinlerden birinin üzerinde ayrıntılı incelemeler yapabilme arzusu 

oluşturmuştur. Bir dil ve edebiyat araştırıcısı için, bu kaynak metinlerden birini araştırma 

nesnesi yapmak ve araştırma konusu olan eserin Osmanlı tarihinde adı geçen yüzlerce edip ve 

âlimin başvurduğu bir eser olduğunu düşünmek büyük bir heyecan kaynağıdır. Vesîletü’l-

Makâsıd yazılış tarihi, hacmi, yaygın olarak kullanıldığına delâlet eden fazlaca nüshası ve az 

sayıdaki filolojik eserde tespit edilebilen ve pedagojik olarak kullanıldığına işaret eden 

manzum gramer bölümleri ile özgün bir eser hüviyeti göstermesi açısından bu heyecanı 

perçinlemiş, çalışmamızı her türlü zorluğa rağmen büyük bir hevesle nihayete erdirmemizi 

sağlamıştır. 

Pek çok kaynakta adı geçen ve hakkında kapsamlı bir çalışma bulunmayan, yine pek 

çok önemli ve özgün özelliğe sahip bir eseri bilim dünyasına kazandırmak amacıyla çıkılan 

yolda; metni eksiksiz ve en doğru biçimde ortaya çıkarabilme ve daha sonra yapılacak benzer 

çalışmalar için yönlendirci olabilecek bir yöntem uygulayabilme çabası, büyük bir kaygıyı da 

beraberinde getirmektedir. Metnin çeviri yazısı esnasında, metinde geçen tüm kelimelerin 

“tanıtlayıcı sözlükler” olarak adlandırdığımız; Abdülmecid Sivasî’nin Mesnevi Sözlüğü, 

Burhân-ı Katı, Lugatnâme-i Dehhodâ, Ferhengi Ziyâ, Kimiya Genel Sözlüğü, Lehcetü’l-
Lügat, Ferheng-i Fârsî-yi Moʿìn, Ferheng-i Fârsì-yi ʿAmìd, Şâmilü’l-Lüga, Şâmilü’l-Lüga 

Tez, Tarama Sözlüğü ve Turkish and English Lexion New Edition adlı sözlüklerden kontrol 

edilerek gerekli görülen yerlerde sözcüklerle ilgili dipnotlar verilmesi, bu kaygıyı 
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giderebilmek adına ve tespit edebildiğimiz kadarıyla tarihî sözlüklerle ilgili çalışmalarda ilk 

kez uygulanan bir yöntemdir.  

Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Vesîletü’l-Makâsıd’ın 

İslam kültür dairesi içerisindeki tarihî konumunu tespit edebilmek adına Araplar, Farslar ve 

Türklerde dilbilgisi ve sözlük çalışmalarının başlangıcı hakkında genel bir bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde eserin adı, müellifi, yazılış tarihi hakkında bilgi verilmiş; özgün özelliklerine 

vurgu yapılarak muhtevası ortaya konmuş, bölümleri tanıtılmış; manzum gramerle ilgili 

bölümleri incelenmiş, nüshaları tanıtılmış, çeviri yazıda dikkat edilen hususlar üzerinde 

durulmuş ve metnin çeviri yazısında uygulanan yöntem tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise 

tanıtlayıcı sözlüklerden yapılan kontrol sonuçlarını içeren dipnotlar verilerek metnin çeviri 

yazısı yapılmıştır. 

Bir insanın ömrünü bilimsel çalışmalara adama kararı; büyük bir cesaret, özveri ve 

çalışma gerektiren onurlu bir karardır. Bu kararı vermeme vesile olan saygıdeğer hocam Prof. 

Dr. Abdülkadir Gürer’i her zaman büyük bir hayranlık, vefa ve minnet ile anacağım. Tez 

çalışmam boyunca her türlü desteğini benden esirgemeyen, sonsuz sabrı ve dikkati ile bana 

yol gösteren kıymetli hocam Doç. Dr. Ali Cin’e ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu süreçte 

manevi desteklerini bir an olsun eksik etmeyen ve hep yanımda olan anneme, babama, 

kardeşlerim İrem ve Begüm Kavasoğlu’na; arkadaşlarım Aylin Onursev, Buse Göner ve 

Gurbet Kabadayı’ya sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunarım. Çalışmam boyunca bilgisi ve 

sevgisi ile her daim yanımda olan meslektaşım, hayat arkadaşım, sevgili eşim Mustafa 

Parlak’a ayrıca teşekkür eder, sevgilerimi sunarım.  

 

       Esra KAVASOĞLU PARLAK 

       Antalya, 2017 

 

 



G İ R İ Ş 

İnsanlığın, dil ile iletişim kurmayı ne zaman keşfettiği tam olarak bilinememektedir. 

Ancak yazının ilk olarak Sümerler tarafından MÖ 3000’li yıllarda kullanıldığına dair elimizde 

somut bilgiler vardır: “İlk yazılı belgeler Uruk adlı bir Sümer kentinde bulunmuştur. Bunların 

çoğu ekonomiyle ilgili yönetsel notların resim-yazıyla yazıldığı binlerce küçük kil tableti 

içerir. Ama içlerinde okuma ve alıştırma yapma amaçlı sözcük listeleri de bulunmaktadır.”1 

Sümerliler sadece kelimeleri kaydetmekle kalmamışlar aynı zamanda “uzun isim 

tamlamalarının fiil çekimlerinin listelerinin yazılı olduğu bazı tabletler”2 bırakarak bir 

anlamda ilk gramer çalışmalarını başlattıklarını da kanıtlamışlardır. Ayrıca “MÖ III. binyılın 

son dönemlerinde Sümerlerin giderek Sami kökenli Akadlarca fethedilmesinin bir sonucu 

olarak, Sümerli profesörler bilinen en eski ‘sözlükler’i hazırlamaya girişmişlerdir.”3 Bu 

bilgiler; dil, gramer ve hatta sözlük ile ilgili çalışmaların yazının tarihiyle akran ve içiçe 

olduğu gösterir niteliktedir.  

“Eski Yunan ve Eski Hintlilerden beri insanlar doğru yazıp okumak amacı ile 

dillerinin bağlı olduğu kuralları tespit etmeye çalışmışlardır. Bu kuralların meydana getirdiği 

bilgi koluna gramer, dilbilgisi (grammaire) denmiştir. Zamanla bütün yazı dillerinin ve eski 

medeniyet dillerinin gramerleri yapılmıştır. Bunun gibi her dilin kelime dağarcığı toplanarak 

lûgat kitapları, sözlükler (dictionnaire) meydana getirilmiştir.”4 Sümerler ve Eski 

Mısırlılardan kalma gramer ve sözlükçülük ile ilgili küçük parçalar dışında, bugün 

anladığımız şekli ile ilk gramerleri “Hintliler, Yunanlılar ve Romalılar”5 ilk sözlükleri ise 

“Çinliler, Hintliler ve Yunanlılar”6 oluşturmuştur. 

Bugün dilbilgisi (gramer)7 ve sözlükçülük (leksikografi)8; dilbiliminin (linguistik) ayrı 

birer kolu olarak tanımları, sınırları, alt dalları belirli birer bilim disiplinine dönüşmüştür. 

Bununla birlikle bu iki alanın birbiri ile ilişkileri oldukça yoğundur: Özellikle “sözlükçülük, 

dilbilgisinin temel alanlarından (ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi) ve anlam bilgisi gibi yan 

                                                
1 Kramel, 2002: 21. 
2 Kramel, 2002: 25. 
3 Kramel, 2002: 25. 
4 Banguoğlu, 2004: 18-19. 
5 Dilaçar, 1971: 123. 
6 Öz, 2010: 19. 
7 Gramerin tanımı, adlandırma meselesi, türleri, sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, tarihi vs. hakkında ayrıntılı 
bilgi için Bkz. Aksan, 2009; Banguoğlu, 2004; Dilaçar, 1971; Korkmaz, 1992; Parlak, 2015; Vardar, 1998. 
8 Sözlükçülüğün tanımı, adlandırma meselesi, türleri, sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, tarihi vs. hakkında 
ayrıntılı bilgi için Bkz. Akalın, 2010; Aksan, 2009; Baskın, 2014: 445-457; Bingöl, 2007: 197-206; Boz, 2011:9-
14; İlhan, 2009: 534-554; Kocaman, 1998: 111-113; Usta, 2010: 92-101. 
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dalların teori, yöntem ve tekniklerinden yararlanır.”9 Tarihî metinler göz önüne alındığında ise 

bu ilişki, birbirinden ayrılması zor iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; dilbilim 

ile ilgili ilk eserlerden biri olarak kabul edilen Hint bilgin Yâska’nın MÖ IV. yüzyılda yazdığı 

Nirukta adlı eser; “kutsal Veda’larda yer alan anlaşılması güç kelimeleri, tanrı ve tanrıça 

adlarını açıklarken”10 aynı zamanda “sözcüklerle nesneler arasında ses açısından ilişki 

bulunup bulunmadığı sorununu da incelemiştir.”11 Bu bakımdan hem bir sözlük hem de 

kökenbilgisi ile ilgilenen bir dilbilgisi eseri olma özelliği gösterir. Yine Türklerin ilk 

ansiklopedik sözlüğü olarak kabul edilen Dîvânü Lugâti’t-Türk (1074?); Türkçe-Arapça bir 

sözlük olmakla beraber “kitapta yer yer dil üzerine önemli kurallar söylenmiş; ses değişimleri, 

gramer hâlleri, diyalekt ayırdları açık olarak gösterilmiştir.”12 Konu ile ilgili bu spesifik 

örneklerin dışında Dilaçar ise “genel olarak bütün Arap sözlüklerinde ‘kavaid’ (gramer) kısmı 

bulunmaktadır”13 ifadelerini kullanmıştır. Bu tip örnekler çoğaltılabilmekle birlikte dilbilgisi 

ve sözlükçülük alanlarının birbiri ile içiçeliğini gösteren en önemli veriler, Fars gramer 

tarihinde karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Hindistan sahasında yazılan Farsça sözlüklerdeki 

Farsça gramer ile ilgili bölümler, Farsçanın ilk gramer kitapları olarak kabul edilmektedir.14  

Dilbilim ile ilgili tarihî metinlerin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken ikinci 

önemli unsur, kaynak dil ile hedef dil arasındaki ayrımdır. Tarihî metinlere bakıldığında 

kullanılan dilin özelliklerini ve sözcüklerini ortaya koyma çabasının yanında ilişki içerisinde 

olunan başka bir dili anlama, öğrenme ya da öğretmeye yönelik iki temel üretim nedeni ile 

karşılaşılmaktadır. Daha çok sözlükçülük çalışmalarında karşımıza çıkan bu ayrım, Aksan ve 

Kocaman tarafından “tek dilli-çok dilli sözlükler”15 ve “tek dilli/iki ya da çok dilli 

sözlükler”16 olmak üzere tasnif unsuru olarak kullanılmıştır.  Örneğin “modern sözlüklere 

benzer ilk örnek olan İskenderiye Kütüphanesi’nin yöneticisi Bizanslı Aristophanes’in (öl. 

MÖ 180) hazırladığı Lexicon”17 tek dilli bir sözlüktür; “Yunanca’da seyrek kullanılan ve 

açıklaması güç birtakım sözcükleri bir araya getiren bir yapıttır.”18 Yine Çinlilerin ve hatta 

dünyanın ilk sözlükleri olarak kabul edilen anonim Erya (MÖ II-III. yüzyıl) ve Xu Shen’in 

Shouwen Jiezi (MS I-II. yüzyıl) adlı eseri19 tek dilli sözlüklerdir. İki dilli sözlükler ise 

özellikle Türk sözlükçülük tarihinde çokça görülmektedir. Konuyla ilgili olarak Yavuzarslan; 
                                                
9 Usta, 2010: 96. 
10 Öz, 2010: 18. 
11 Aksan, 2009: 17.  
12 Kaşgarlı, 1985: 10. 
13 Dilaçar, 1971: 125. 
14 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010: 35.  
15 Aksan, 2009: 75-76. 
16 Kocaman, 1998: 111. 
17 Durmuş, 2009: 398. 
18 Encyclopedia Americane’dan akt. Bingöl, 2007: 200; Aksan, 2009: 70. 
19 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Hanks, 2013: 503-536. 
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“Türk sözlükçüğünün en eski kaynağı olan Dîvân’dan Kâmûs-ı Türkî’ye kadarki dönemde 

yazılı olan gerek manzum gerekse sözlük tertibindeki bütün yazma ve basma eserler ya 

Farsça-Türkçe ya da Arapça-Türkçe olup Arap sözlükçülük geleneğinde düzenlenmiştir”20 

ifadelerini kullanmaktadır. İkiden fazla dilin yer aldığı, çok dilli sözlüklerin ise en önemli 

örneklerinden biri P. S. Pallas’ın Linguarum Totius Orbis, Vocabularia Comparativa (1787) 

adlı “285 kavramı temel alarak 200 Asya ve Avrupa dilinde bu kavramların karşılıklarını 

verdiği”21 eseridir. 

Kaynak dil-hedef dil ayrımı, gramer çalışmaları için de geçerlidir. Dünyanın ilk 

gramer kitabı olarak kabul edilen Hintli bilgin Panini’nin Ashtâdyâyî (MÖ V. yüzyıl) adlı 

eseri22 Sanskrit dilinin 4000 kuralını içeren Sanskritçe, dolayısıyla tek dilli bir eserdir. Buna 

karşın Avrupa’da Türkçe ile ilgili ilk gramer kitaplarından biri olan Hieronymus Megiser’in 

Institutionum Linguae Turcicae Libri Quatuor (1672) adlı eseri Latince bir eserdir. 

Türkçenin gramer özelliklerini Latince olarak anlatmıştır.23 Yine Türk dilbilimi için son 

derece önemli eserlerden biri olan ve Kuman dilinin özelliklerini anlatan Codex Cumanicus 

(1303) İtalyanca ve Almancadır.24 Ayrıca her iki eserin de aynı zamanda birer sözlük özelliği 

gösterdiğinin belirtilmesi de yukarıda bahsedilen gramer ve sözlük çalışmalarının içiçeliğini 

örnekler niteliktedir.   

Gramer ve sözlükçülük ile ilgili tarihî metinlerin incelenmesinde dikkat edilmesi 

gereken üçüncü unsur ise metinlerin yazılış biçimidir. Tarihî metinlerin biçimsel özellikleri, 

en temelde manzum ve mensur olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu özellik daha çok sözlükler için 

geçerli olmakla birlikte gramer metinlerinde de karşımıza çıkmaktadır. İlhan sözlükler ile 

ilgili tasnifine, Aksan ve Kocaman’dan farklı olarak “manzum-mensur”25 unsurunu da 

eklemiştir. İlhan, mensur sözlükleri “Türk dilinin bütün dönemlerinde ve dünya dillerinin 

bütününde görülen sözlük türü”26 olarak tanımlamış, “bu sözlükler kelimelerin anlamlarını 

herhangi bir sanat düşüncesi olmadan düz yazılı metinlerle veren sözlük çeşididir”27 demiştir. 

Sözlükçülük tarihindeki pek çok sözlük mensur sözlük grubuna girmektedir. Manzum 

sözlükler ise “kelimelerin anlamlarını şiir kalıpları içerisinde veren sözlük çeşitleri”28 olarak 

                                                
20 Yavuzarslan, 2004: 186. 
21 Aksan, 2009: 70. 
22 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Dilaçar, 1971: 123; Parlak, 2015: 9. 
23 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Dilaçar, 1971: 128; Parlak, 2015: 42-49. 
24 “İki ayrı defterden oluşan eserin İtalyanca bölümünde kelimeler Latince, Farsça ve Kıpçakça olmak üzere üç 
sütun halinde sıralanmıştır. Daha sonra kelimelerin anlamlarına göre dizildiği ikinci bir sözlük gelmektedir. 
Almanca bölümü ise Almanca-Kıpçakça ve Latince-Kıpçakça’dır.” Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 404. Ayrıntılı 
bilgi için Bkz. Çağatay, 1944: 769-772. 
25 İlhan, 2009: 538. 
26 İlhan, 2009: 551. 
27 İlhan, 2009: 551. 
28 İlhan, 2009: 547. 
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tanımlanmaktadır. Kaynaklarda ilk manzum sözlük olarak İsmâʿîl b. İbrâhîm er-Ribʿî’nin (öl. 

1087) Kaydü’l-Evâbid adlı eseri zikredilmektedir. Bu eser, “Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-
ʿAyn’ındaki kelimeleri içeren kaside türünde yazılmış Arapça bir sözlüktür.”29 Farsça-Türkçe 

manzum bir sözlük olan Tuhfe-i Şâhidî (1514) üzerine araştırma yapan İmamoğlu; “63 

manzum sözlük tespit ettiğini belirtmektedir. Bunlardan 55 tanesi Türkçe ve bir yabancı dille 

hazırlanmış manzum sözlüklerdir. Geriye kalan 8 manzum lügat Türkçe dışındaki dillerle 

hazırlanmıştır.”30 Öz ise “Anadolu sahasında yazılmış Farsça ve Türkçenin yer aldığı toplam 

33 manzum sözlük belirlemiştir. Bunlardan 16’sı Farsça olup 12’si yazma hâlde 4’ü eski 

harflerle basılmıştır. Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlük sayısı ise 17 olup bunlardan 14’ü 

yazma hâlde, 3’ü basılmıştır.”31  

Gramer yazıcılığında da sözlüklerde olduğu gibi mensur eserler çoğunlukta olmakla 

beraber manzum eserlerle de karşılaşılmaktadır. “Batı’daki geleneksel dilbilgisi kitaplarının 

ilk örneği sayılan”32 Dionysios Thrax’ın Tekne Grammatike (MÖ II. yüzyıl) adlı eseri, 

“Arapçanın yetkisi herkesçe tanınmış olan ilk büyük grameri”33 olarak kabul edilen 

Sîbeveyhi’nin (öl. 796) El-Kitâb’ı, “Türkçenin Türkçe olarak yazılmış ilk grameri”34 olan 

Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l-Ulûm’u (1530) mensur eserlerdir. Bununla birlikte 

manzum gramer yazıcılığı Araplarda bir gelenek olarak görülmektedir: Ahmed b. Mansûr el-

Yeşkurî’nin (öl. 780/81) 2911 beyitlik el-Bâʾiyye’si ilk örnek olarak kabul edilirken İbn 

Mâlik et-Tâî’nin (öl. 1274) Elfiyye’si gibi önemli örnekleri de bulunan manzum gramerlerin 

Arapçada “yaklaşık iki yüze yakın”35 örneği olduğu bilinmektedir.  

Tez konumuz doğrultusunda, tarihî sözlük veya gramer eserleri üzerine çalışırken 

dikkat edilmesi gereken üç temel hususu belirttikten sonra özel olarak Türklerde sözlük ve 

gramer çalışmalarının başlangıcına göz atmak gereklidir. Dilaçar’a göre “gramer Doğu’da 

eski din kitaplarını, Batı’da da eski edebiyat anıtlarını doğru anlamak zorunluluğundan 

doğmuştur.”36 Aksan da gramerin doğuşu ile ilgili benzer görüşleri37 paylaştıktan sonra 

sözlükçülük tarihinin başlangıcı ile ilgili yorumlarda bulunarak “hiç kuşku yoktur ki değişik 

dil birliklerinin, başka başka ulusların birbirleriyle ilişki kurdukları anda dil güçlüğü belirmiş, 

yabancı dil öğrenme çabası başlamıştır. İlk sözlük bu nedenle hazırlanmış olabilir”38 

                                                
29 Öz, 2010: 51. 
30 İmamoğlu’ndan akt. İlhan, 2009: 549. 
31 Öz, 2010: 55. 
32 Aksan, 2009: 18. 
33 Dilaçar, 1971: 124. 
34 Karabacak, 2002: VII. 
35 Sevinç, 2016: 594. 
36 Dilaçar, 1971: 123. 
37 Aksan, 2009: 16-17. 
38 Aksan, 2009: 169. 
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ifadelerini kullanmıştır. Bu iki unsur Türkler mevzu bahis olduğunda tek bir kökende vücut 

bulur. Bu köken İslamiyet’tir. 

“Türkler, VIII. yüzyıldan itibaren (Emeviler Dönemi) İslam âlemiyle temas hâlindedir. 

Bu temaslar Abbasiler Dönemi ile birlikte daha da yoğunlaşmış ve IX. yüzyılda Türklerin 

İslamlaşması hızlanmıştır. X. yüzyılda Karluklar, Oğuzlar ve Batı Türklerinden iki yüz bir 

çadır halkı İslamiyet’i kabul etmiş, XI. yüzyılda Türk âleminin büyük çoğunluğu İslamiyet’in 

etkisi altına girmiştir.”39 Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra Arapça ile ilgilenmeye 

başlamışlardır. Türkler için bu ‘yabancı dili öğrenmek’ kutsal kitapları olan Kur’ân’ı 

anlayabilmek için bir zorunluluktur.  

Türklerin Farslarla olan ilişkileri ise çok daha eski tarihlere dayanmaktadır. Balcı40 bu 

ilişkileri Elamlılara dayandırarak MÖ III. binyıla, Aalto41 ise İskitlere dayandırarak MÖ VII-

V. yüzyıllara kadar götürür. Ancak “Türklerin İran coğrafyasına kitlesel iskânlarla köklü bir 

şekilde yerleşmeleri yine İslamiyet’in kabul edilmeye başlandığı tarihlerdir. Müslüman 

Arapların Türk yurtlarına ulaşmalarından sonra hızla Müslüman olan Türk kitleleri Arapların 

iskân politikası doğrultusunda bugünkü İran ve Azerbaycan coğrafyasına yerleşmişlerdir.”42 

Gharakhany de benzer şekilde Safâ’dan aktararak “Türk kavimlerinin İran’a girişiyle birlikte, 

Türklerin Farsça ile tanışıklığı başlamıştır. İran’da Gazneli Devleti’nin kuruluşu (987), 

Türklerin İran’a ilk girişi sayılmaktadır”43 der ve bu ilişkiler doğrultusunda Türkçeden 

Farsçaya kelime aktarımı başladığını Selçukluların egemenliği ile birlikte ise bu aktarımların 

yoğunlaştığını dile getirir. 

Bu kültürel atmosfer içerisinde Türkler, İslam’ın etkisi ile Arapça ve “X. yüzyıldan 

başlayarak özellikle XII. yüzyıldan itibaren Arapçanın yavaş yavaş önemini kaybedip 

Farsçanın Arapçanın yerine geçmesi ile”44 de Farsça ile yakın ilişki içerisinde olmuşlardır. 

Türklerin dil ile ilgili çalışmalarının tarihine bakıldığında bu iki dili öğrenme ve öğretme ya 

da Türkçeyi bu iki topluma tanıtma, öğretme faaliyetlerinin başat itici güç olduğu görülür. Bu 

nedenle Türk dilinin tek dilli ilk gramer ve sözlük çalışmaları gerçekleştirilmeden çok önce 

Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça, Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça ya da her üç dilin birlikte yer 

aldığı fazlaca eserle karşılaşılmaktadır. Şüphesiz bu eserler ihtiva ettikleri dil malzemesi ile 

Türkçenin, kullandıkları yöntem ve tekniklerle de Türk gramer ve sözlükçülük tarihinin en 

önemli vesikalarındandır. Tezimizin konusu olan eser de bu eserlerden biridir. 

                                                
39 Çubukçu, 1987: 12. 
40 Balcı, 2014: 37-38. 
41 Aalto, 1971: 189. 
42 Togan’dan akt. Balcı, 2014: 46. 
43 Gharakhany, 2014: 110. 
44 Levend, 1960: 6-7. 
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Hatîb Rüstem El-Mevlevî’nin Vesîletü’l-Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî Lügati’l-

Fürs45 (1498) adlı eseri Farsça-Türkçe mensur bir sözlük olup Fars dilinin gramer kaidelerinin 

Türkçe ve manzum olarak anlatıldığı bir eserdir. Eser, Osmanlı Dönemi’nde yazılan geniş 

hacimli Farsça-Türkçe sözlük çalışmalarının ilklerinden46 sayılmakla beraber tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Farçanın gramerinin Türk dili ile nazmedildiği ilk eserlerdendir.47 

Eserin özelliklerine ve incelemesine geçmeden önce tarihsel önemini ve konumunu 

belirleyebilmek adına Araplar, Farslar ve Türklerde dilbilgisi ve sözlük çalışmalarının 

başlangıcı hakkında genel bir bilgi vermek gereklidir. 

 

  

                                                
45 Eser kısaca Vesîletü’l-Makâsıd adıyla bilinmektedir. Bundan sonra bu isim kullanılacaktır. 
46 Bkz. Yazıcı, 2009: 402. 
47 Bkz. Öz, 2010: 123. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAPLAR, FARSLAR ve TÜRKLERDE DİLBİLGİSİ VE SÖZLÜKÇÜLÜK 

ÇALIŞMALARI 

1.1. Araplarda Gramer ve Sözlükçülük Çalışmaları 

“Arap dilinin gramer kurallarının tespiti ile ilgili ilk düşünceler tamamen dinî 

kaygılara dayanır. İslam öncesi, sözlü kültür geleneğine sahip olan Arap toplumu Kur’ân ve 

hadislerle birlikte yazılı kültüre geçiş yapmıştır. İslam coğrafyasının genişlemesi ve Arap 

olmayan milletlerin Müslüman olmalarıyla birlikte Arap dilinde görülen bozulmalar 

Kur’ân’ın okunuşuna da yansımıştır. Bu durum ise Araplar arasında hoşnutsuzluklara yol 

açmış ve Arapçanın gramer kurallarının tespitinin gerekliliği düşüncesini doğurmuştur.”48 

Kaynaklar bu doğrultuda ilk dilbilgisi çalışmalarının Hz. Ali’nin (599-661) 

yönlendirmesiyle Ebu’l-Esved Ed-Du’eli (605-688) tarafından gerçekleştirildiğini 

belirtmektedir.49 Daha sonra Arap gramer tarihinde şu önemli isimler zikredilmektedir: Basra 

ekolünün kurucularından Ebû İshâk, yine aynı ekolden Kitâbü’l-Cümel fi’n-Nahv’ın müellifi 

Halîl b. Ahmed el-Ferahidî (öl. 792) ve ünlü El-Kitâb’ın yazarı Sîbeveyhi (öl. 796); Kufe 

ekolü temsilcilerinden El-Faysal’ın müellifi er-Ruâsî (öl. 803), Kitâbü’l- Cim’in yazarı Ebû 

Amr eş-Şeybânî (öl. 828?); Bağdat ekolü temsilcilerinden dil ve gramere ait otuzdan fazla 

eseri olduğu söylenen Ebû Alî el-Fârisî (öl. 987), El-Lümaʿ fi’l- ʿArabiyye’nin müellifi İbn 

Cinnî (öl. 1002), El-Mufassal yazarı Zemahşerî (1144); Endülüs ekolü temsilcilerinden 

Kitâbü’l-İdrak li-Lisani’l-Etrak’ın sahibi Ebû Hayyân (öl. 1344) ve El-Elfiyye’nin yazarı İbn 

Mâlik et-Tâî (öl. 1274); Mısır ekolü temsilcilerinden El-Kâfiye’nin sahibi İbn Hâcib (öl. 

1249) ve Mugni’l-Lebîb’in müellifi İbn Hişâm (öl. 1360).50  

Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi’nde (632-661) başladığı kabul edilen Arap gramer 

çalışmaları, gerek Arap dilciler gerekse İslamiyet’i kabul eden diğer uluslardan dilciler ile 

farklı ekoller hâlinde ve birçok dalda, pek çok önemli eser vererek bugüne kadar devam 

etmiştir. Bu kapsamlı alanda, tez çalışmamız doğrultusunda değinilmesi gereken husus ise 

manzum gramer geleneğidir. “Bazı gramer âlimleri, metin olarak telif edilen gramer 

eserlerinin yanı sıra kolayca öğrenilmesi ve ezberlenmesi için şiirin özlü ve etkili anlatım 

gücünden yararlanmak düşüncesiyle eserlerini manzum olarak telif etmişlerdir. Böylece 

Yunanca ‘didaktikos’ kelimesinden Türkçede ‘didaktik’, Arapçada ise ‘eş-şiʿrü’t-taʿlîmî’ veya 
                                                
48 Kızıklı, 2006: 265.  
49 Bkz. Çetin, 1991: 296; Dilaçar, 1971: 124-125; Durmuş, 2006: 300; Ergin, 2005: 112; Kızıklı, 2006: 265. 
50 Arap gramer tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Dilaçar, 1971: 124-125; Çetin, 1991: 296-298; Durmuş, 
2006, Ergin, 2005: 111-141; Parlak, 2015: 16-26. 
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‘eş-şiʿrü’l-ʿilmî’ denilen ‘ilmî/öğretici şiirler’ gramer alanına da girmiştir.”51 Konu ile ilgili 

kaynaklar bu tür didaktik manzum eserlerin kökenlerini Eski Hint ve Eski Yunan’a kadar 

götürür ancak Araplarla birlikte bu türün bir gelenek hâline geldiği kabul edilmektedir.52  

Araplarda öğretici şiir türünün kökeni “recez türü”ne dayandırılır. Bugün daha çok 

aruz bahri olarak bildiğimiz recez, “Cahiliye Devri’nde ve İslamiyet’in ilk yıllarında 

savaşlarda tarafların birbirleri ile olan atışmalarında, deve çobanlarının ezgilerinde veya 

Arapların diğer günlük işlerinde kullandıkları bir halk şiiri türüdür. Konuşma diline yakın 

yapıda, birkaç beyitlik dizeler hâlinde söylenen recez, Emevî Dönemi’nin (661-750) 

başlarında El-Agleb el-İclî (öl. 641), El-ʿAccâc (öl. 715) ve oğlu Ruʾbe b. el-ʿAccâc 

tarafından uzatılmış, yüzlerce beyitten oluşan manzumelere dönüştürülmüştür.”53 Bu 

urcûzeler zaman içerisinde hem biçim hem içerik olarak değişikliğe uğramış, Abbasiler 

Dönemi’ne (750-1258) gelindiğinde din, dil, edebiyat, astronomi, tarih, hikmet, ahlak, felsefe 

gibi pek çok konuda yazılır hâle gelmiştir.54 

Öğretici şiir üzerine yapılan araştırmalara göre bu türün en önemli özelliği ezbere 

uygun olmasıdır. Bu nedenle İslam toplumları gibi ezbere dayalı bir eğitim sistemini 

benimseyen toplumlarda pedagojik olarak oldukça işlevseldir ve yaygın olarak 

kullanılmasının sebebi budur.55 Tıptan astronomiye kadar pek çok alanda kullanılan öğretici 

şiirler, kolay ezberlenmesi nedeniyle dil öğretiminde de sıkça kullanılan bir yöntem hâline 

gelmiştir. Konuyla ilgili olarak Tuzcu; Abbasi Dönemi’nde “üzerine en çok öğretici şiir 

yazılan konunun Arap dili ve grameri”56 olduğunu belirtir. 

“Gramer kurallarını nazımla anlatan didaktik manzumelerin tarihi Halîl b. Ahmed’e 

(öl. 792) kadar götürülür. 293 beyitte grameri özetleyen El-Manzumetü’n-Nahviyye ile atıf 

harflerini konu edinen Kasîde fi’n-Nahv ona nisbet edilmektedir.”57 Ancak bu bilgiye 

şüpheyle yaklaşılmaktadır.58 “Daha sonra Ahmed b. Mansûr El-Yeşkurî’nin (öl. 780/81) 2911 

beyitlik El-Bâʾiyye’si gelmektedir.”59 İlk manzum gramer olarak El-Yeşkurî’nin bu eseri 

kabul edilmektedir. Daha sonra bu alanda adı geçen önemli isimler ve eserlerden bazıları 

şöyledir:  Aʿlem eş-Şentemerî’nin (öl. 1084) Urcûze fi’n-Nahv’ı, Ebû Muhammed Kâsım b. 

ʿAlî el-Harîrî’nin (öl. 1122) Mülhatü’l-İʿrâb’ı, İbn Muʿtî’nin (öl. 1231) Ed-Dürretü’l-

                                                
51 Sevinç, 2016: 593. 
52 Tuzcu, 2007: 148; Yıldırım, 2009: 173.  
53 Tuzcu, 2007: 150. 
54 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Yıldırım, 2009. Ayrıca Yıldırım bu makalesinde Tuzcu’nun aksine öğretici şiir 
geleneğini Abbasiler Dönemi ile başlatmaktadır. 
55 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Bahşi, 2016: 233-250; Sevinç, 2016; Tuzcu, 2007; Yıldırım, 2009. 
56 Tuzcu, 2007: 155.  
57 Durmuş, 2006: 303. 
58 Sevinç, 2016: 594; Tuzcu, 2007: 156. 
59 Durmuş, 2006: 303. 
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Elfiyye’si, İbn Mâlik et-Tâî’nin (öl. 1273) El-Hulâsa (Elfiyye)’sı, Kartâcennî’nin (öl. 1285) 

Kasîdetü’l-Mîmiyye fi’n-Nahv’ı. 

Araplarda sözlükçülük çalışmaları, tıpkı gramer çalışmaları gibi İslam kaynaklıdır. 

“Önce Kur’ân-ı Kerîm’e sonra hadise bağlı olarak İslam’ın bu iki ana kaynağını doğru anlama 

gayretiyle”60 “Kur’ân’da manaları bilinmeyen (garîb) kelimeler hakkında sahabelerin sorduğu 

sorulara Hz. Peygamber’in verdiği cevaplarla başlamıştır.”61 Bu şekilde Kur’ân’da anlamı 

bilinmeyen yani garîb kelimelerin tespiti için derlenen ilk sözlük olarak Abdullâh İbn 

Abbâs’ın (öl. 687/88) Garîb’ül-Kur’ân adlı eseri gösterilir.62 Yine bu şekilde hazırlanan hadis 

sözlüklerinin ilki de Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ’nın (öl. 824) Garîb’il-Hadîs’i olarak 

kabul görmektedir.63 Ancak Arapçanın sistematik ve geniş kapsamlı ilk sözlüğü Halîl b. 

Ahmed el-Ferahidî’nin (öl. 792) Kitâbü’l-ʿAyn adlı sözlüğüdür.64  

Halîl b. Ahmed’den sonra Arap sözlükçülüğü farklı tasnif biçimlerine göre ekoller 

oluşturarak devam etmiştir. Farklı araştırmacılarca farklı çeşitler ve isimlerle anılmakla 

beraber bu ekoller ve önemli temsilcileri şu şekildedir:  

Ses ve taklib (kalbetme) ekolü: Harflerin mahreçleri esas alınarak hazırlanan sözlüklerdir. 

Halîl b. Ahmed el-Ferahidî’nin (öl. 792) Kitâbü’l-ʿAyn’ı, Ebû Alî el-Kâlî’nin 966) El-Bâri’ fî 

Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye’si, Ebu’l-Kâsım es-Sâhib b. el-‘Abbâs’ın (öl. 995) El-Muhît fi’l-

Luga’sı gibi örnekleri vardır. 

Kafiye ekolü: Kelimelerin son harfleri esas alınarak hazırlanan sözlüklerdir. Başlıcaları 

şunlardır: İsmail b. Ahmed el-Cevherî’nin (ö. 1009?) Es-Sıhâh adıyla bilinen Tâcu’l-Luga ve 

Sıhâhu’l-‘Arabiyye’si, el-Ensârî İbn Manzûr’un (öl.1311) Lisânu’l-‘Arab’ı, Ya‘kûb el-

Fîrûzâbâdî’nin (öl. 1414) El-Kâmûsu’l-Muhît’i. 
Alfabetik ekol: Kelimenin ilk aslî harfi esas alınarak hazırlanan sözlüklerdir. Ebû ʿAmr İshâk 

b. Şeybânî’nin (öl. 828) Kitabü’l-Cim’i, Ahmed b. Fârîs’in (1004) Mu‘cemü Makâyîsi’l-

Luga’sı, Ez-Zemahşerî’nin (öl. 1144) Esâsü’l-Belâga’sı önemli örnekleridir.   

Konulara göre tasnif ekolü: Kelimelerin konularına göre tasnif edildiği sözlüklerdir. Ebû 

Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın (öl. 838) El-Garîbü’l Musannef’i, İbnü’s-Sikkit’in (öl. 858) 

Kitâbü’l-Elfâz’ı, İbn Sîde’nin (öl. 1066) El-Muhassal’ı bu şekilde tertip edilmiştir.   

Batı tarzı: Kelimelerin okunduğu şekliyle tertip edildiği sözlüklerdir. Daha çok modern 

sözlüklerde görülen bir yöntemdir. Başlıcaları şunlardır: Muhammed Buhârî el-Mısrî’nin El-

                                                
60 Çetin, 1991: 297. 
61 Durmuş, 2009: 398. 
62 Bkz. Durmuş, 2009: 399; Muhtar, 1985: 366; Öz, 2010: 21. 
63 Kandemir, 1996: 376. 
64 Bkz. Durmuş, 2009: 399; Muhtar, 1985: 367; Öz, 2010: 21. 
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Kâmûsü’l-Muhît’i, Cübran Mes’ud’un Er-Râid’i (1964), Abdullah el-Alaylî el-Merca’nın El-

Mercaʿ’sı.65 

Araplarda “iki dilli sözlükler XVII. yüzyılın başlarından itibaren hızlanan şarkiyat 

çalışmalarıyla gelişme sağlamıştır. Ondan önce X. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülen 

iki dilli sözlük telifi Arapça, Süryanice, Farsça ve Türkçe ile ilgili birkaç eserle sınırlı 

kalmıştır.”66 İki dilli sözlüklerden Arapçanın hedef dil olduğu bu az sayıda eserin yanı sıra 

özellikle Farslarda ve Türklerde Arapçanın kaynak dil olduğu sözlük sayısı oldukça fazladır. 

Bu tür sözlüklerden bazılarına sonraki başlıklarda değinilecektir.   

Manzum sözlük türüne bakıldığında ise manzum gramer geleneği gibi bu türün de 

Arap dilciler tarafından başlatıldığı kabul edilir. Araplarda XI. yüzyıldan itibaren manzum 

sözlükler görülür. Kaynaklarda ilk manzum sözlük olarak İsmâʿîl b. İbrâhîm er-Ribʿî’nin (öl. 

1087) Kaydü’l-Evâbid adlı eseri zikredilmektedir. Bu eser, “Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-
ʿAyn’ındaki kelimeleri içeren kaside türünde yazılmış Arapça bir sözlüktür.”67  

1.2. Farslarda Gramer ve Sözlükçülük Çalışmaları 

İran coğrafyası, İslam’ın ilk yüzyılında Araplar tarafından fethedilmiş ve Sâsânî 

hükümdarlığına bağlı Farslar, İslamiyet’i kabul etmiştir. İslamiyet, yukarıda da bahsedildiği 

üzere kutsal kitabının dili olan Arapçayı kendiyle birlikte bu coğrayaya taşımıştır. Tıpkı 

Türklerde olduğu gibi Farslarda da Arapça öğrenme çabaları başlamış, bu doğrultuda 

Farslarda ilk filoloji çalışmaları, Arap dili ile ilgili ve Arapça olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

konuda en önemli örnekler; “Arap dili ve gramerine dair zamanımıza ulaşan ilk hacimli eserin 

(El-Kitâb) yazarı ve Basra nahiv mektebinin en önemli temsilcisi”68 olan Sîbeveyhi’nin (öl. 

796) ve ünlü El-Mufassal yazarı Zemahşerî’nin İran coğrafyasının âlimleri olmalarıdır. 

Literatürde Fars gramerinin başlangıcı ile ilgili olarak kabul gören bu görüşün aksine 

Taleghani; “İran’da dilbilgisi çalışmalarının Sâsânî Hanedanlığı Dönemi’ne (224-651) kadar 

uzandığının ispatlandığını”69 dile getirmektedir. Ona göre “o zaman dahi kutsal Zerdüşt 

metinlerini korumak ve anlamak için fonetik, morfoloji, leksikoloji üzerine çalışılıyordu. 

İslamî dönemde de İranlılar, Arapça gramer yazımına öncülük etmişlerdir.”70 

Kaynaklar, İslamî dönemde Fars dili ile ilgili çalışmaların daha çok Hintliler ve 

Türkler tarafından gerçekleştirildiğini bildirir: “Arapçanın zamanla etkisini kaybetmesi 

                                                
65 Araplarda sözlük ekolleri ve örnekleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Durmuş, 2009: 398-401; Eren, 2009: 
129-151; Öz, 2010: 24-28. 
66 Durmuş, 2009: 400. 
67 Öz, 2010: 51. 
68 Özbalıkçı, 2009: 130. 
69 Taleghani, 2012: 194. 
70 Taleghani, 2012: 194-195. 
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neticesinde edebî dil olarak gelişen Farsça, Selçuklular kanalıyla Anadolu’ya Timurlular 

vasıtasıyla da Hindistan’a taşınmıştır. XV. yüzyıldan itibaren Hindistan sahasına egemen 

olmuş sultanlar, Farsçayı resmî dil olarak kabul etmişler, bu dille ilmî ve edebî eserlerin 

yazılmasına destek vermişlerdir. Farsçanın Hindistan’da geçerli ve yaygın bir dil durumuna 

gelmesiyle, bu dili öğrenme ve öğretme ihtiyacı duyulmuştur. Dolayısıyla bu dili iyi bilenler, 

dilbilgisi kitapları ve sözlükler hazırlamışlardır.”71 Hindistan sahası ile ilgili bu görüşler 

Anadolu için de geçerlidir. 

Her ne kadar “dilbilgisi” dense de bu ilk filolojik çalışmalar müstakil eserler değil 

“sözlüklere ‘giriş’ şeklinde eklenen”72 Fars dili ile ilgili bölümlerdir. Bu ilk gramer 

çalışmaları ile ilgili olarak Öz, Safâ’dan aktararak şunları söyler: “Hindistan sahasında Fars 

sözlük bilimine ilişkin yapılan çalışmalarda Farsça yazılmış şiirleri, edebî ve ilmî eserleri 

okuyup anlama amacı yanında, hazırlanan sözlüklerin Farsçanın öğrenimi ve öğretimine 

katkıda bulunması düşünülmüştür. Bu nedenle sözlüklerin giriş bölümlerinde Farsça grameri 

hakkında temel bilgiler vermek ya da sözlüğün giriş kısmını gramere ayırmak gibi bir gelenek 

de oluşmuştur.”73 Bu tür sözlüklere örnek olarak Cemâlüddin Hüseyn-i Încû-yi Şîrâzî’nin (öl. 

1626) Ferheng-i Cihângîrî’si, Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin Burhân-ı Kâtıʿ’sı 

(1652) verilebilir.74  

Farslarda manzum gramer denilebilecek eserler de görülmektedir. “Farslara Arapça 

öğretmek amacıyla XI. yüzyılda telif edilen Edîp Natanazzî’nin (öl. 1106) Düstûrü’l-Lüga’sı, 

Arapça gramerine dair bilgilerin de yer aldığı Arapçadan Farsçaya bir sözlüktür. Eserde, 

gramere dair bilgilerin önemli bir kısmı, ezber yoluyla öğrenilmesi düşüncesiyle manzum 

olarak verilmiştir.”75 

Farsça sözlük çalışmaları ise “XI. yüzyılda başlamış ve bu ilk sözlükler, Horasan 

bölgesinde yetişmiş şairlerin şiirlerinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin açıklanması 

amacıyla hazırlanmıştır.”76 İlk Farsça sözlükler arasında İbnü’n-Nedîm’in El-Fihrist’inde adı 

geçen Ebu’l-Kâsım ʿÎsâ b. ʿAlî el-Bağdâdî’nin (öl. 961?) Kitâbü’l-Luga fi’l-Fârisiyye isimli 

eseri geçmektedir.77 Ancak bu eser yine ilkler arasında adı geçen Ebû Hafs-ı Suğdî’nin ve 

Katrân-ı Tebrîzî’nin (öl. 1089?) eserleri gibi yitiktir. Elde bulunan Farsçanın ilk kapsamlı 

sözlüğü ise Ebû Nasr ʿAlî b. Ahmed Esedî-i Tûsî’nin (öl. 1073) Lügat-ı Fürs’üdür. Ferheng-i 

Esedî, Lügat-ı Fürs-i Esedî adlarıyla da bilinen sözlük aynı zamanda “Farsçanın örnek 
                                                
71 Safâ’dan akt. Öz, 2010: 30. 
72 Dilaçar, 1971: 126. 
73 Safâ’dan akt. Öz, 2010: 35. 
74 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010: 29-40. Yazıcı, 2009: 401-402. 
75 Öz, 1999: 1.  
76 Öz, 2010: 31. 
77 Bkz. Öz, 2010: 29-35; Yazıcı, 2009: 401. 
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beyitlere dayalı mevcut ilk sözlüğüdür.”78 Daha sonra yazılan sözlüklerin en önemlileri 

şunlardır:  Muhammed b. Hindûşah-i Nahcivânî’nin Sıhâhü’l-Fürs’ü (1328), Şems-i Fahrî 

İsfahânî’nin (öl. 1344) Mi’yâr-ı Cemâlî’si, Ebu’l-Alâ Abdülmü’min-i Cerûtî’nin (13-14. yy) 

Mecmûʿatü’l-Fürs’ü, Muhammed Kâsım Sürûrî-i Kâşânî’nin Mecmaʿu’l-Fürs’ü (Ferheng-i 

Sürûrî veya Lügat-ı Fürs-i Sürûrî) (1600).79 

Farsça sözlük çalışmaları Anadolu ve Hindistan sahalarında da önemli örneklerle 

devam etmiştir. Anadolu sahasındaki “hemen hemen bütün sözlükler Farsça-Türkçe şeklinde 

düzenlenmiştir.”80 Bu nedenle bu çalışmalara bir sonraki başlıkta değinilecektir. Hindistan 

sahasındaki önemli tek dilli sözlükler ise şunlardır: Fahreddin Mübarekşah Kavvâs’ın 

Ferheng-i Kavvâs’ı, İbrâhîm Kıvâm-ı Fârûkî’nin Şerefnâme-i Menyerî’si (1473), Muhammed 

b. Lâs-ı Dihlevî’nin Müeyyidü’l-Fuzalâ’sı (1519), Cemâlüddin Hüseyn-i Încû-yi Şîrâzî’nin 

(öl. 1626) Ferheng-i Cihângîrî’si, Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin Burhân-ı 
Kâtıʿ’sı (1652).81 

Farsçanın ikinci ya da üçüncü dil olduğu sözlüklerin sayısı da oldukça fazladır. Yazıcı 

makalesinde Arapça-Farsça sözlüklere ayrı bir başlık açmış, şu sözlüklerden bahsetmiştir: İlk 

Arapça-Farsça sözlük olan Edîb Kürdî Nîşâbûrî’nin (1046) El-Bülgatü’l-Mütercem fi’l-

Lügat’ı, ilk Kur’ân sözlüğü olan Kadı Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî (ölm. 1093)’nin 

Tercemân-ı Kur’ân’ı, Ahmed b. Muhammed el-Meydânî’nin (öl. 1124) konulara göre tertip 

ettiği Es-Sâmî fi’l-Esâmî’si, Ebû Cafer Ahmed b. Ali el-Beyhakî’nin kelimenin kalıplarına 

göre tertip ettiği Tâcü’l-Mesâdır’ı, Mahmûd b. Ömer Mahmûd Kadı Zencî’nin Mühezzebü’l-

Esmâ’sı.82  

1.3. Türklerde Gramer ve Sözlükçülük Çalışmaları 

Türk filolojisi denince akla gelen ilk isim XI. yüzyılda yaşamış olan Kâşgarlı 

Mahmûd’dur. Kâşgarlı Mahmûd’un; varlığını Dîvânü Lugâti’t-Türk’ten öğrendiğimiz ancak 

yitik olan Cevâhiri’n-Nahv fî Lugâti’t-Türk’ü Türk dilinin ilk grameri, Dîvânü Lugâti’t-

Türk’ü ise barındırdığı gramer özellikleri ile birlikte Türk dilinin ilk sözlüğü kabul 

edilmektedir. Elimizde bulunan ve Türk filolojisi için ilk eser olarak kabul edilen Dîvânü 

Lugâti’t-Türk (1074), “Araplara Türk dilini öğretmek için Türkçe kelimelerin Arap usüllerine 

                                                
78 Öz, 2010: 32. 
79 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010: 29-40; Yazıcı, 2009: 401-402. 
80 Yazıcı, 2009: 402. 
81 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010: 29-40; Yazıcı, 2009: 401-402. 
82 Bkz. Yazıcı, 2009: 401-402. 
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göre sıralanıp anlamlarının anlatıldığı”83 “madde başları Türkçe, açıklamaları Arapça olan bir 

sözlüktür.”84  

Türk filoloji tarihinde, çeşitli Türk lehçelerinde yazılmış ve Türk filolojisi ile ilgili 

özellikler barındıran iki dilli birçok eser olmakla beraber tamamen Türk dili ile yazılmış ilk 

gramer eserini görmek için XVI. yüzyıla, ilk sözlükleri görmek içinse XIX. yüzyıla kadar 

beklemek gerekecektir. Bu doğrultuda; “Türkler’e Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme 

alınan”85 Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l-Ulûm (1530)’u ilk Türkçe gramer kitabı olarak 

kabul edilmektedir. İlk sözlük ise Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i Osmani’si hariç tutulursa 

“Türk dilinin bütün söz varlığını Batı sözlükçülük normlarında işleyen en gelişmiş”86 ve 

“Türk adının bir sözlüğe isim olduğu ilk”87 örnek olan Şemseddin Sâmi’nin Kâmus-ı 

Türkî’sidir (1899). Batı Türkçesi ile yazılmış olan bu ilk örneklerden önce ise Çağatay 

Türkçesiyle yazılmış filolojik eserler mevcuttur. Lehçe farkı gözetilmezse Türk diliyle 

yazılmış olan ilk tek dilli filolojik eserlerin tarihi daha geriye çekilebilmektedir. Bu eserler; 

içerdiği gramere dair unsurlarla “Türkçenin Farsçaya üstünlüğünü ispatlamak maksadını 

taşıyan”88 Alî Şîr Nevâyî’nin Muhâkemetü’l-Lügateyn’i (1499)  ve Çağatayca-Türkçe bir 

sözlük olan Abuşka Lügatı’dır (XVI. yüzyıl).89  

Bunlar dışında Türkçenin konu edildiği filolojik eserlerin neredeyse tamamı iki ya da 

üç dilli eserlerdir ve sözlük-gramer özelliği göstermektedir. Bu ilk eserler arasında sayılması 

gereken başlıcaları ve özellikleri şunlardır:  

Mukaddimetü’l-Edeb: “Zemahşerî’nin (öl. 1144) Arapça öğrenmek isteyen Hârezmşahlar 

Devleti Hükümdarı Atsız b. Muhammed için kaleme aldığı eser Arapça kelimelerle kısa 

cümlelerden oluşan bir sözlüktür.”90 “Sözlüğün yazar nüshası bulunamadığından orijinalinin 

hangi dillerde yazıldığı hususu kesin olarak aydınlatılamamıştır. Sözlüğün nüshalarında 

Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Batı Türkçesi, Farsça ve Moğolca görülmektedir.”91 

“Eser içerik olarak gramer kaidelerini Divânü Lügati’t-Türk’te olduğu gibi kısa notlar hâlinde 

veren konu tasnifli bir sözlüktür.”92 

Codex Cumanicus (1303): “İki ayrı defterden oluşan eserin İtalyanca bölümünde kelimeler 

Latince, Farsça ve Kıpçakça olmak üzere üç sütun hâlinde sıralanmıştır. Daha sonra 
                                                
83 Kaşgarlı, 1985: V. 
84 Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 404. 
85 Bektaş, 1992: 496. 
86 Yavuzarslan, 2004: 200. 
87 Uçman, 2010: 521. 
88 Nevâyî, 1996: vii. 
89 Çağatayca sözlükler hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Eren, 1950: 145-163; Ölmez, 1998: 137-144; Topaloğlu 
ve Kaçalin, 2009: 404.  
90 Yüce, 2006: 120. 
91 Öz, 2010: 42. 
92 Parlak, 2015: 171. 
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kelimelerin anlamlarına göre dizildiği ikinci bir sözlük gelmektedir. Almanca bölümü ise 

Almanca-Kıpçakça ve Latince-Kıpçakça’dır.”93 Eser Kumancaya ait gramer kaideleri de 

içerir.94 

Kitâbü’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk (1312): “Ebû Hayyân tarafından Türkçeyi öğretmek amacıyla 

yazılmış bir sözlük ve gramerdir.”95 “Türkçe-Arapça sözlük ve dilbilgisi olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Sarf ve nahv kısmı Arapça olarak yazılmıştır.”96 

Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mogolî: “Konyalı Halil b. Muhammed b. 

Yusuf tarafından yazılmış veya istinsah edilmiştir.”97 “1343’te Mısır’da yazılan eser kelime 

türlerine göre düzenlenmiş olup biri Arapça-Türkçe, diğeri Moğolca-Farsça sözlük olmak 

üzere iki bölümden oluşur.”98 “Kelime çeşitlerine göre düzenlenmiş bir sözlük ve 

gramerdir.”99 

Hilyetü’l-İnsân ve Halbetü’l-Lisân (İbn-i Mühennâ Lügatı) (XIII-XIV. yüzyıl): İlhanlı 

sahasında, Cemâlüddin İbn-i Mühennâ tarafından yazılmıştır.100 “İbn-i Mühennâ, eserini 

Arapça yazmış ve üç bölüme ayırmıştır. Eserin birinci bölümü Farsça; ikinci bölümü Türkçe, 

üçüncü bölümü ise Moğolcaya ayrılmıştır.”101 

Adı geçen bu eserler Türk dilinin Harezm-Kıpçak sahasında üretilmiş eserlerdir ve 

dikkat edilirse Dîvânü Lugâti’t-Türk de dâhil olmak üzere Türkçenin yanında Arapçanın ön 

planda olduğu eserlerdir. Bu durumun girişte bahsettiğimiz üzere dinî, siyasi, tarihî ve hatta 

coğrafik nedenleri vardır. Bu nedenlerin en önemlisi ise Arapçanın İslamiyet nedeniyle ön 

planda olmasıdır. Bununla beraber Karaismailoğlu konuyla ilgili olarak “Fars ve Türk asıllı 

milletlerin bulunduğu bölgelerde İslam dini genel kabul gördükten sonra Müslüman Araplar 

tarafından oluşturulan ilk yönetimlerin devlete ait belgelerde kullandıkları dillere”102 dikkati 

çeker ve siyasi sebeplere de vurgu yaparak bu tarihlerde defter ve divanların Arapçaya 

çevrildiğini belirtir. İsmailoğlu daha sonra “Arapçanın resmî, ilmî ve edebî alanlardaki mutlak 

hâkimiyetinin Tâhirîler (821-873), Sâmânîler (900-1005) ve Gazneliler (963-1186) zamanında 
                                                
93 Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 404.  
94 Çağatay, 1944: 761-762. 
95 Demirci, 1998: 146. 
96 Develi, 2002: 108. 
97 Demirci, 1998: 146.  
98 Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 404.   
99 Demirci, 1998: 146. Diğer Kıpçak sözlükleri de benzer şekilde iki veya çok dilli, gramer-sözlük özelliği 
gösteren eserlerdir: Yazarı belirsiz olan Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye (1425’ten önce), Ebû 
Muhammed Cemâleddin Abdullah et-Türkî’nin Kitâbü Bulgati’l-Müştâk fî Lugâti’t-Türk ve’l-Kıfçâk’ı 
(1451’den önce), yazarı bilinmeyen El-Kavânînü’l-Külliyye li-Zabti’l-Lugati’t-Türkiyye (XV. yüzyıl), Hüsrev b. 
Abdullah’ın Ed-Dürretü’l-Mudîa fi’l-Lugati’l-Arabiyye ve’t-Türkiyye (?) ve Molla Sâlih’in Eş-Şüzûrü’z-
Zehebiyye ve’l-Kıtaü’l-Ahmediyye fi’l-Lugati’t-Türkiyye (1619) adlı eseri bunlardandır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. 
Topaloğlu ve Kaçalin, 2009; Demirci, 1998. 
100 Bkz. Erkan, 1999: 218-219. 
101 Gül, 2010: 87. 
102 Karaismailoğlu, 2013: 8. 
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sürdüğünü, Farsçanın bu dönemlerde sadece edebî alanda kullanıldığını, zaman zaman da bazı 

vezirler döneminde kısa süreli ve dönüşümlü olarak divanlarda yer bulduğunu belirtir ve 

benzer örneklere Büyük Selçuklu ile Anadolu Selçuklu saraylarında da rastlandığını”103 

kaydeder. Bu durum İran sahasında XIII. yüzyıldaki Moğol istilasına kadar sürer. 

Anadolu sahasına gelindiğinde; bilindiği üzere Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi, 

Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan’ın 1071 yılında Bizans’a karşı kazandığı Malazgirt 

Zaferi ile gerçekleşmiştir. 1075 yılında da Süleyman Şah tarafından Türkiye Selçuklu Devleti 

kurulmuştur.104 Bu tarihten itibaren Anadolu’da devletleşen Türkler “Arapçayı ilim ve din 

dili, Farsçayı da edebiyat ve devlet dili olarak kullanmışlardır.”105 Bu nedenle eserler de 

Arapça ve Farsça olarak verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Ateş; bu dönemde Anadolu’da 37 

Farsça eser tespit etmiş,106 Yavuz ise yine bu dönemde Arapça yazanların başlıcaları olarak 

17 müellif ve 51 eser ismi kaydetmiştir. 107 Bunun yanı sıra Ateş’in çalışmasında tanıttığı bazı 

eserlerin mukaddimelerinde Farsçanın Arapçaya tercih edildiği görülür. Özellikle Ateş’in “II. 

dönem” olarak adlandırdığı 1219 (H 616) tarihinden sonra, Moğol istilasının etkisiyle 

tasavvufun Anadolu’da yaygınlaşması ve bu mutasavvıfların eserlerini Farsça yazması; yine 

halk için yazılan bazı risalelerin Farsça olması gibi sebeplerden ötürü “Anadolu ehli için 

Farsçanın Arapçadan daha kolay anlaşılır bir dil”108 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.109  Levend 

ise bunlara ek olarak “Fars dili ve edebiyatının Anadolu’da gittikçe yaygın bir hâl aldığını ve 

XIII. yüzyılda hem devlet dili, hem de bilim ve edebiyat dili olarak gelişip kuvvetlendiğini”110 

söyler. 

Anadolu’da Türkçe ancak XIII. yüzyılın sonlarından itibaren, Beylikler Dönemi olarak 

adlandırılan dönemde revaç bulmaya başlamıştır. Konuyla ilgili kaynakların pek çoğu İbn 

Bibi’nin Selçuknâme’sinden alıntılayarak Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277’deki “Şimden 

girü hiç kimesne kapıda ve dîvânda ve mecâlis ve seyranda Türkî dilinden gayri dil 

söylemeye” şeklindeki fermanı ile Anadolu’da Türkçenin resmî dil olarak kabul edildiğini 

                                                
103 Karaismailoğlu, 2013: 9. 
104 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Sevim ve Merçil 1995; Turan, 2008. 
105 Turan, 2008: 422. 
106 Bkz. Ateş, 1945: 94-135. Bu makelede Ateş’in tespit ettiği eserler arasında sadece iki tanesi filoloji ile 
ilgilidir. Bunlardan ilki Hubeyş (Hüseyn) b. İbrahim et-Tiflisî’nin Kânûnü’l-Edeb (1153) adlı Arapça-Farsça 
sözlüğüdür. Diğeri ise Muhammed b. el-Hüseyn el-Muʿînî’nin 29. babında Kur’ân’da geçen kelimelerin 
manalarını izah ettiği ancak eksik olan Başâ’ir An-Nazâ’ir adlı eseridir.   
107 Yavuz, 2003: 7-21. Bu makalede Yavuz’un kaydettiği eserlerden sadece bir tanesi filoloji ile ilgilidir. Bu eser 
Ebû Bekir er-Râzî’nin (öl. 1268) Muhtâru’s-Sıhâh adlı Arapça sözlüğüdür. 
108 Bkz. Ateş, 1945: 134. 
109 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Ateş, 1945; Karaismailoğlu, 2013; Riyâhî, 1995. 
110 Levend, 1960: 7. 
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belirtmektedir.111 Bu tarihten itibaren Türk dili ile yazılmış metinlerle karşılaşılmakla ve XIV-

XV. yüzyıllarda itibaren Türkçe bir edebiyat ve devlet dili oluşturulmakla beraber Anadolu’da 

Arapça ve yukarıda da belirtildiği üzere özellikle Farsça yüzyıllar boyunca etkisini 

sürdürmeye devam edecektir.  

Anadolu sahasındaki ilk filolojik eserlerle ilgili olarak Öz; “Selçuklular ve Anadolu 

Beylikleri zamanında kaleme alınmış eserler arasında Anadolu’daki ilk sözlüklerin de yer 

aldığını ve bunların Arapça-Farsça olarak hazırlanmış olup çoğunlukla manzum 

olduklarını”112 dile getirir.113 Anadolu sahasında Türkçenin yer bulduğu ilk sözlükler 

“manzum ya da mensur Arapça-Farsça sözlüklerde Farsça kelimelerin satır altlarına Türkçe 

karşılıklarının yazılması suretiyle”114 karşımıza çıkmaktadır: ʿAbdülhamîd b. ʿAbdurrahmân 

el-Engûrî’nin Silkü’l-Cevâhir’inin ve Ahmedî’nin Mirkâtü’l-Edeb’inin bazı nüshaları bu 

şekildedir.115 Türkçenin doğrudan yer aldığı ilk eser ise “XIII. yüzyılda, Mehmet b. Mustafa 

b. Zekeriyya b. Hoca Hasan Fahrettin Salgurî’nin (1233-1313) Selçuklular Devri’nde Türk 

dilinin başlıca kurallarını ve kelimelerini kaside hâlinde toplayan eseridir.”116 Ancak bu eser 

yitiktir. 

Anadolu sahasında yazılmış ve elimizde bulunan ilk Arapça-Türkçe sözlük “XIV. 

yüzyılda Ferişteoğlu tarafından kaleme alınan Lügat-ı Ferişteoğlu’dur.”117 Bu lügat, İbn 

Firişte, Firişteoğlu lakaplarıyla bilinen İbn Melek (öl. 1418’den sonra) tarafından 1392’de 

yazıldığı kabul edilen manzum bir sözlüktür. “Eser 22 kıtadan meydana gelmekte ve büyük 

bir kısmında Kur’ân-ı Kerîm’de geçen 1528 Arapça kelimenin Türkçe karşılığı 

verilmektedir.”118 Arapça-Türkçe sözlüklerle ilgili olarak Tarama Sözlüğü’nde tespit 

edebildiğimiz kadarıyla 14 sözlük ismi geçmektedir. Eminoğlu’nun çalışmasında ise diğer 

Türk lehçelerinin sözlükleri de sayılmakla beraber 14 Arapça-Türkçe yazma genel sözlük, 15 

                                                
111 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Uzunçarşılı, 1969: 6; Korkmaz, 1995. Bu görüşlere karşın Turan 
“Türkçenin devlet işlerinde ilk defa kullanılması uçlarda kurulmuş beyliklerde gelişen kültürel faaliyetlerin bir 
neticesi olarak, Osmanlılara aittir” demektedir. Bkz. Turan, 2008: 423. 
112 Öz, 2010: 48. 
113 Bu ilk Arapça-Farsça sözlüklerin bazıları şunlardır: Hubeyş (Hüseyn) b. İbrahim et-Tiflisî’nin Kânûnü’l-
Edeb’i (1153’te telif edilmiştir ve mensurdur), Şemsüddîn Ahmed oğlu Şükrullâh’ın Zühretü’l-Edeb’i (1242’de 
telif edilmiştir ve manzumdur), Hüsâmüddin Hasan b. ʿAbdülmüʾmin el-Hoyî’nin Nasîbü’l-Fityân ve Nesibü’t-
Tibyân’ı (XIII. yüzyılın ortaları, XIV. yüzyılın başı arasında yazıldığı tahmin edilmektedir ve manzumdur), 
ʿAbdülhamîd b. ʿAbdurrahmân el-Engûrî’nin Silkü’l-Cevâhir’i (1356’da telif edilmiştir ve manzumdur), 
Ahmedî’nin Mirkâtü’l-Edeb’i (1360-1377 yılları arasında telif edildiği tahmin edilmektedir ve manzumdur), 
Ahmed-i Dâʿî’nin ʿUkûdü’l-Cevâhir’i (1413-1421 yılları arasında telif edildiği tahmin edilmektedir ve 
manzumdur). Bkz. Öz, 2010: 48. 
114 Öz, 2010: 49. 
115 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010: 49. 
116 Levend, 1971: 5. 
117 Ülkütaşır’dan akt. Yavuzarslan 2001: 72. 
118 Baktır, 1999: 176. Ayrıca Bkz. TDK, 1995: XXIX-XXX. 
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de Arapça-Türkçe manzum yazma ve basılı sözlük adı geçmektedir.119 Bunların arasında 

başlangıç eseri denilebilecek XV-XVI. yüzyıla ait bazı sözlükler şunlardır: Pir Mehmet Yusuf 

el-Ankaravî’nin Terceman (Tercüman El-Lüga ve Kara Piri Lügatı)’ı120, Mustafa Ahterî’nin 

Ahterî-i Kebîr’i (1545), Musa Merkez Efendioğlu Mehmet Efendi’nin Bâbûsü’l-Vâsıt’ı (XVI. 

yüzyıl), Piyâle b. Sinân’ın Teysîr El-Lüga’sı (XVI. yüzyıl?).121  

Anadolu sahasında yazılmış ve elimizde bulunan “ilk Farsça-Türkçe manzum sözlük 

Hüsâm b. Hasan (Hüseyin) el-Konevî’nin Tuhfe-i Hüsâmî’si (1400)”122, “ilk mensur sözlük 

ise Mutahhar b. Ebî Tâlib-i Lâdikî’nin Miftâhu’l-Edeb’i (1400-1401)”123 olarak kabul edilir. 

Öz, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler adlı kapsamlı çalışmasında Anadolu sahasında 

yazılan 123 Farsça-Türkçe sözlük tespit edip bu eserleri tanıtmıştır. Bunların arasında 

başlangıç eseri denilebilecek XV-XVI. yüzyıla ait bazı sözlükler şunlardır: Yazarı bilinmeyen 

Uknûmu’l-ʿAcem (1404 ya da daha önce), Ahmed-i Dâʿî’nin Müfredât’ı (1421’den önce), 

Abdülhamîd-i Sivâsî’nin Şâhnâme’si (1446’dan önce), Yazarı bilinmeyen Münyetü’l-Mübtedî 

(XV. yüzyılın ilk yarısı).124 

Anadolu sahasındaki gramer ve sözlük çalışmalarının tarihinden bahsederken 

değinilmesi gereken önemli bir husus manzum sözlük geleneğidir. Son yıllarda üzerine 

fazlaca çalışma125 bulunan manzum sözlük yazımının başlangıcı yukarıda bahsedildiği üzere 

XI. yüzyıl Arap filolojisine dayanmaktadır. Tek dilli Arapça ilk manzum sözlük örneklerinden 

sonra, iki dilli ilk manzum sözlükler Arapça-Farsça olarak telif edilmiştir. Öz, bu ilk eserlerin 

Ebû Nasr Mesʿûd (Mahmûd) b. Ebî Bekr el-Ferâhî’nin (XIII. yüzyıl) Nisabu’s-Sıbyân’ı ve 

Şükrullâh b. Şemsüddîn Ahmed b. Seyfüddiîn Zekeriyâ’nın Zübdetü’l-Edeb’i (1242-43) 

olduğunu; bunlardan Nisabu’s-Sıbyân’ın İran, Anadolu, Türkistan ve özellikle Hindistan’da 

büyük rağbet gördüğünü belirtir.126  

“Manzum sözlük geleneğinin Anadolu’daki ilk örnekleri de Arapça-Farsçadır.”127 

Bunlar yukarıda Anadolu’da ilk Arapça-Farsça sözlükler içerisinde adları zikredilen; 

Şemsüddîn Ahmed oğlu Şükrullâh’ın Zühretü’l-Edeb’i (1242), Hüsâmüddin Hasan b. 

ʿAbdülmüʾmin el-Hoyî’nin Nasîbü’l-Fityân ve Nesibü’t-Tibyân’ı (XIII. yüzyılın ortaları, 

XIV. yüzyılın başı), ʿAbdülhamîd b. ʿAbdurrahmân el-Engûrî’nin Silkü’l-Cevâhir’i (1356) 
                                                
119 Bkz. Eminoğlu, 2010. 
120 Eserin tarihi ihtilaflıdır. XV ve XVI. yüzyıllar zikredilmektedir. Bkz. Eminoğlu, 2010: 35; TDK, 1995: 
LXXV.  
121 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Eminoğlu, 2010: 34-35; TDK, 1995: X-LXXXIV. 
122 Öz, 2010: 50. 
123 Öz, 2010: 56, 82. 
124 Bkz. Öz, 2010. 
125 Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Antakî, 2013; El-Üsküdârî, 2011; Kılıç, 2001; Kılıç, 2006: 65-77; Kılıç, 
2007: 516-548; Öz, 1999. 
126 Bkz. Öz, 1999: 2. 
127 Bkz. Öz, 1999: 3. 
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gibi XIII-XIV. yüzyıl eserleridir. Ayrıca Anadolu’da yazılmış ilk Arapça-Türkçe sözlük olan 

İbn Melek’in Ferişteoğlu Lügatı, aynı zamanda ilk Arapça-Türkçe manzum sözlük; yine 

Anadolu’da yazılmış ilk Farsça-Türkçe sözlük kabul edilen El-Konevî’nin Tuhfe-i Hüsâmî’si 

(1400) aynı zamanda ilk Farsça-Türkçe manzum sözlük olarak kabul edilmektedir. 

Anadolu sahasında manzum filolojik eserlerin tek örneği sözlükler değildir. Gerek 

müstakil gerekse sözlüklerin içinde olmak kaydıyla manzum gramer örnekleri de mevcuttur. 

Arap filolojisinde bir gelenek olarak bahsedilen ve dil öğretiminde sıklıkla başvurulan 

manzum gramer eserleri şüphesiz Anadolu sahasında da mevcuttur. Araştırmalarımız 

doğrultusunda Türk dili ile yazılmış bu tür manzum sözlük-gramerler ya da gramerler 

hakkında toplu bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla konuyla ilgili 

olarak Elbirlik’in Tuhfe-i Hüsâmî Çevriyazı ve Dil Ögelerinin İncelenmesi adlı 

yayımlanmamış bir yüksek lisans tezi128 ve bu tezden hareketle yazılan bir makalesi129 

mevcuttur. Elbirlik bu çalışmalarında 412 beyitlik “Tuhfe-i Hüsâmî’nin, Fars dilinin 

gramerini Türklere öğretmek için, 1549 yılında yazılmış Anadolu sahasındaki en eski 

manzum dilbilgisi kitabı”130 olduğunu belirtir. Konuyla ilgili bir diğer örnek Öz’ün 

çalışmasında yer aldığı şekliyle Hâfız ‘Abdullâh b. Halîl b. Alî’nin Tuhfetü’l-Hâfız (1761) 

adlı eseridir. Bu eser Farsça-Türkçe manzum bir sözlük ve gramerdir. “Sözlüğün ilk yedi 

kıtasında Farsça fiiller, sonraki kıtalarda da görülen geçmiş zaman, geniş zaman ve emir 

kipinde çekimli fiiller, Farsça fiil köklerinden türeme sıfat-fiil yapıları verilmiş ve bunlar 

Türkçe karşılıklarıyla birlikte nazmedilmiştir.”131  Farsça-Türkçe bir sözlük ve manzum 

gramer olan bir diğer eser tez konumuz olan; Hatîb Rüstem El-Mevlevî’nin Vesîletü’l-

Makâsıd (1498) adlı eseridir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
128 Elbirlik, 2006a. 
129 Elbirlik, 2006b: 49-62. 
130 Elbirlik, 2006b: 49. 
131 Bkz. Öz, 2010: 240. 



19 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

VESÎLETÜ’L-MAKÂSID İLÂ AHSENİ’L-MERÂSID FÎ LÜGATİ’L-FÜRS’ÜN 

İNCELENMESİ 

2.1. Eserin Adı ve Yazarı Hakkında Bilgi  

Eserin adı; çeviri yazısı yapılan MKN Yz. A 638 ve TDKN Yz. A 449’da Vesîletü’l-

Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd olarak geçmektedir. Her iki nüshanın da mukaddime 

bölümünde Farsça olarak  “ve ona (esere) Vesîletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd adını 

verdim” ifadesi yer almaktadır. 

Çok sayıda nüshası bulunan eserin adı; TDKN Yz. A 449’daki tanıtımında132 

Vesîletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd fî Lügati’l-Fürs; MKN Yz. A 638’deki tanıtımında133 

Vesîletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd; Keşfü’z-Zünûn’da134 madde başı Vesîletü’l-

Maḳâṣıdi ilâ Aḥseni’l-Merâṣıdi fî Lügati’l-Fürs ve bazı yerlerde Vesîletü’l-Maḳâṣıd, Vesîle; 

Osmanlı Müellifleri’nde135 Vesîletü’l-Maḳâṣıd; Die Arabischen, Persischen und Türkischen 

Handschriften der K. K. Hofbibliothek zu Wien’de136 Vesîletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-

Merâṣıd ve kısaca Lugat-i Rüstem Mevlevî olarak geçmektedir.  

Eserin adı tercüme edildiğinde “Fars dilinde rasat ya da gözetleme yerlerinin en 

güzeline doğru olan maksatların aracı” gibi bir ifadeye ulaşılmaktadır. Keşfü’z-Zünûn’da 

eserin adı, Fars Dili Hakkındaki Amaçları Gözlemlerin En Güzeline Götüren Araç olarak 

çevrilmiştir.137 

Eserin müellifi; çeviri yazısı yapılan MKN Yz. A 638 ve TDKN Yz. A 449’da Ḫaṭîb 

Rüstem el-Mevlevî, Keşfü’z-Zünûn’da138 Rüstem el-Mevlevî, Osmanlı Müellifleri’nde139 

Hatîb Rüstem-i Mevlevî olarak geçmektedir. MKN Yz. A 638’de140 olduğu gibi pek çok 

nüsha tanıtımında141 müellifin ismi Hatîb Rüstem b. Abd-Allâh el-Mevlevî veya Rüstem b. 

Abd-Allâh el-Hatîb el-Mevlevî olarak verilmiştir. Ancak nüshaların mukaddimelerinde “b. 

Abd-Allâh” ifadesine rastlanamamıştır. Bu ifade, müellifin babasının adı bilinmediği için 

“Allah’ın kulu” anlamında kullanılmış olmalıdır. 

                                                
132 http://yazmalar.tdk.org.tr/detay_goster.php?k=796 (erişim tarihi: 03.04.2017). 
133 https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=573114 (erişim tarihi: 03.04.2017). 
134 Çelebi, 2011: 1612. 
135 Tahir, 2016: 286. 
136 Flüger, 1865: 197. Bundan sonra eser kısaca, Kaiserlich Mns. olarak anılacaktır. 
137 Çelebi, 2011: 1612.  
138 Çelebi, 2011: 1612.  
139 Tahir, 2016: 286. 
140 https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=573114 (erişim tarihi: 03.04.2017). 
141 https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php?cmd=search&genel=VES%DDLET%DC%27L-
MAKASID&submit=Ara (erişim tarihi: 03.04.2017). 



20 
 

Kaynaklarda eserin yazarı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Nisbesinden 

ve eserin sebeb-i telifinden anlaşıldığı üzere yazar Mevlevi’dir. Nisbe; “bir şeyin bir yere, bir 

aile, kabile veya topluluğa, bir din yahut mezhebe, bir meslek ya da sanata, bir sıfata vb. 

bağlanması, onunla ilişkilendirilmesi”142 demektir. Buradan hareketle müellifin nisbesinde yer 

alan “Ḫaṭîb” kelimesi önem kazanmaktadır. Hatip kelimesi “camide hutbe okuyan kişi” ve 

“güzel, düzgün konuşan kimse” anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle Rüstem el-Mevlevî’nin 

mesleğinin hatiplik olduğu söylenebileceği gibi bu kelimenin bir sıfat ya da özellik belirttiği 

de söylenebilir. Kaynaklarda bu meseleyi aydınlatacak herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. 

Ayrıca “Osmanlı dönemine ait, hatipler ve hutbelerle ilgili fazla bir çalışma”143 da 

bulunamamıştır.  

Müellifin doğum ya da ölüm tarihine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sadece 

Keşfü’z-Zünûn’da144 Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin ölümüne dair bir ibare bulunmaktadır. 

Fakat bu ibare; “… yılında ölmüştür”145 şeklindedir ve ölüm yılı belirsizdir. Müellifin eserin 

yazılış tarihinden hareketle H 903/M 1498’den sonra ölmüş olduğu kabul edilebilmektedir. 

2.2. Eserin Yazılış Tarihi 

Eserin yazılış tarihi, çeviri yazısı yapılan nüshaların hatimelerinde manzum olarak ve 

ebcedle verilmiştir. MKN Yz. A 638’de tarih beyti şu şekilde yer almaktadır: 

“çün tamÀm oldı nıṣf-ı şaʿbÀnda  

yazdı tÀrìḫini berÀt-ı münìr” 

TDKN Yz. A 449 ise tarih olarak şu beyti ihtiva eder: 

“çün tamÀm itti ġurre-i ramażÀnda 

yazdı tÀrìḫini berÀt-ı münìr” 

Buradan anlaşıldığı üzere eserin yazılış yılı her iki nüshada da “berât-ı münîr” 

tamlamasıyla verilmiştir. Ayrıca kaynakların tamamı da eserle ilgili olarak aynı tarihi 

vermektedir. Bu tarih ebced hesabı ile H 903/M 1498’e tekabül etmektedir.  

Eserin yazıldığı ay; MKN Yz. A 638’e göre “nıṣf-ı şaʿbÀn” yani Şaban ayının ortası, 

TDKN Yz. A 449’a göre ise “ġurre-i ramażÀn” yani Ramazan ayının ilk günüdür. Kaynaklara 

bakıldığında Keşfü’z-Zünûn ve Osmanlı Müellifleri herhangi bir tarih vermezken Kaiserlich 
Mns.’de “nıṣf-ı şaʿbÀn” ifadesi146 geçmektedir. Nitekim eserin tarihi olan “berÀt-ı münìr” 

                                                
142 Avcı, 2007: 142. 
143 Zengin, 2008: 380.  
144 Çelebi, 2011: 1612.  
145 Çelebi, 2011: 1612. 
146 Flüger, 1865: 198. 
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ifadesinden de anlaşılacağı üzere Şaban ayının on beşinci gecesi olan “Berat Gecesi”ne telmih 

yapılmıştır. Bu nedenle “ġurre-i ramażÀn” tarihini doğru kabul etmemek gerekmektedir. 

2.3. Eserin Yazılış Sebebi 

Eserin yazılış sebebi, Hâtib Rüstem el-Mevlevî tarafından eserin mensur 

mukaddimesinde Farsça olarak anlatılmıştır. Bu bölüme göre Hâtib Rüstem el-Mevlevî; 

Allah’ın inayet ve yardımıyla Kur’ân’ı ezberleyen Mevlevi oğullarının diğer ilimlerden de 

faydalanmalarını ve ilim yoluna giren diğerleri gibi önce Arapça kelimeleri öğrenmelerini 

istemiş ancak onların (Mevlevi oğullarının) Fars dili olmadan (bunu) yapamadıklarını 

görmüştür. Bunun üzerine risalesini; Farsçayı baştan sona bilmeyen birinin Arapçayı da 

bilemeyeceği düşüncesiyle yazmış ve Farsçanın (baştan sona bilinmesi için) bütün kurallarını 

genişçe ve gücü yettiğince nazm etmiştir. Hâtib Rüstem el-Mevlevî, eserinin (gramerle ilgili 

bölümlerinin) manzum olmasının nedeninin ise “öğrencilere/taliplere güzel, isteyenlere 

istenilir görünmesi” olduğunu belirtmiştir. 

Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin bu ifadeleri aslında dönemin Farsça-Türkçe 

sözlüklerinde genel olarak yer bulan ifadelerdir. Öz konuyla ilgili olarak “ilk Farsça-Türkçe 

sözlüklerin giriş bölümlerinde Arapça kelimelerin anlamlarının bilinmesi için önce Farsçanın 

öğrenilmesi gerektiği ifade edilmiştir” demektedir. 

2.4. Eserin Muhtevası ve Özellikleri 

Vesîletü’l-Makâsıd’ın temel özelliği Farsçadan Türkçeye mensur bir sözlük olmasıdır. 

Çeviri yazısı yapılan nüshalarda Farsça kelimeler madde başı yapılmış, Türkçe anlamları ise 

madde başlarının altına gelecek şekilde, satır altlarında verilmiştir. Her Farsça madde başının 

altına bir ya da iki kelime ile Türkçe karşılığı yazılmıştır. Bu Türkçe karşılıklar, Eski Anadolu 

Türkçesi özelliği göstermektedir ve çoğunlukla öz Türkçe kelimelerdir. Karşılık olarak öz 

Türkçe bir kelime verilmediği durumlarda, yaygın olarak kullanılan basit Arapça ve Farsça 

kelimeler tercih edilmiş, anlaşılamayacağı düşünülen bir Arapça veya Farsça kelime 

kullanıldığında ise kelimeden sonra “yani” denilerek öz Türkçe ya da daha yaygın kullanılan 

Arapça veya Farsça kelimelerle açıklamalar yapılmıştır. Örneğin; tovÀn-ger: ġanì yaʿnì bay, 

ḫorūş: ḥamle yaʿnì çapınma, çemen: murġ-i zÀr yaʿnì baġçe… Bu açıklamalar bazen okunuşu 

karıştırılabilecek ya da zor anlaşılabileceği düşünülen öz Türkçe kelimeler için de yapılmıştır: 

çìne: dirim yaʿnì ḳuş yemi, ḫìzÀb: ṭalġa yaʿnì mevc, tìr: güz yaʿnì ḫazÀn vaḳti… Ayrıca sesteş 

Farsça kelimeler, ayrı ayrı madde başı olarak verilmiş ancak bu durum, her iki nüshada da 

tutarlı olarak uygulanmamıştır. Bazen TDKN’de ayrı ayrı madde başı olarak yazılan sesteş 
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Farsça kelimeler, MKN’de tek bir Farsça madde başı altına, farklı anlamların arasına “ve” 

bağlacı konularak yazılabilmektedir. Bu durum her iki nüsha için de geçerlidir. 

Vesîletü’l-Makâsıd, Arap sözlükçülük geleneğine göre düzenlenmiştir. Eserin büyük 

bir bölümü “alfabetik ekol”de, bir kısmı da “konulara göre tasnif ekolü”nde telif edilmiştir. 

Eserde mastarlar ve isimler; ilk harfi temel alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu alfabetik 

sıralamada kelimelerin ilk vokalleri de tasnife tabi tutulmuş ve sözcükler sırasıyla; fethalı, 

kesreli ve zammeli olmak üzere üç grup hâlinde tertip edilmiştir. Hâtib Rüstem el-Mevlevî, 

eserin fihrist bölümünde; “okuyanlar ve arayanlara kolaylık olması için” mastarlarda ve 

isimlerde alfabe sırasını kulllandığını bildirmektedir. Eserde; edat, zarf, harf, nida gibi 

kelimeler de ilk harfleri temel alınarak alfabetik olarak sıralanmış ancak bu kelimelerde 

genellikle hareke durumları dikkate alınmamıştır. Eserin sonunda konularına göre Arapça, 

Farsça ve Süryanice ay adları, Süryanice mevsimler; gezegen, burç ve yıldız adları kronolojik, 

sayılar ise sıralı olarak yazılmıştır.  

Eserin gramer ile ilgili bölümlerinde de Arap gramer geleneği etkilidir. Kelime 

türlerinin belirlenmesi ve işlenmesinde Arapçanın gramer yapısı temel alınmıştır. Ayrıca 

bölüm başlıkları da aynı doğrultuda Arapçadır. Bunun yanı sıra eser, Araplarla birlikte 

gelenek hâline geldiği kabul edilen “manzum gramer” yazımına dair bölümler ihtiva 

etmektedir. 

Vesîletü’l-Makâsıd’da Fars gramerinin anlatıldığı manzum bölümler mevcuttur. 

Eserde, MKN’de mükerrer yazılan 1 beyit hariç tutulduğunda toplam 263 beyit vardır. Bu 

beyitlerden 27’si Farsça, geri kalanı Türkçedir. İçerik olarak bakıldığında ise farklı konularda 

yazılan 11 beyit dışında, Farsçanın gramer kurallarını anlatan 252 beyit bulunmaktadır. Eser 

bu özelliği ile 1549 yılında yazılan ve 412 beyitten oluşan manzum bir gramer kitabı olan 

Tuhfe-i Hüsâmî ve 1761 yılında yazılan ve 273 beyitten oluşan manzum bir gramer ve sözlük 

olan Tuhfetü’l-Hâfız’dan daha önce yazılmış, hacimli bir manzum gramer bölümüne sahiptir. 

Hacmi ve yazılış tarihi dikkate alındığında Öz eser için; “Anadolu’da Farsça için yazılmış ilk 

manzum dilbilgisi kitaplarından biri olarak değerlendirilebilir”147 ifadelerini kullanmaktadır. 

Eser bir sözlük olarak değerlendirildiğinde ise Anadolu’da Farsça-Türkçe yazılmış mensur 

sözlüklerin on ikincisidir.148 

Eserin manzum gramer bölümleri gibi sözlük kısmının hacmi de dikkat çekicidir. 

Eserdeki Farsça madde başı sayısı; 905 mastar, 6770 isim ve 578 edat, zarf, nida, sayı; ay, 

mevsim, gezegen, burç adı gibi konulara ait sözcük olmak üzere 8253’tür. Bu sayı, sözlükteki 

                                                
147 Öz, 2010: 123. 
148 Öz, 2010: 61. 
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mastarların çekimli hâlleri de eklendiğinde 9972’ye ulaşmaktadır. Madde başı kelime sayısı149 

dikkate alındığında eserin, kendisine kadar yazılan en hacimli sözlük olduğu söylenebilir.150  

Eserin bir diğer özelliği, Mevlânâ’nın Mesnevî’si ile olan ilişkisidir. Hâtib Rüstem el-

Mevlevî’nin Mevlevi tarikatından olması ve kitabını “Mevlevi oğullarının ilim yolunda 

ilerlemeleri” için yazdığını belirtmesi bu ilişkinin önemli belirtilerini oluşturmaktadır. Öz de 

Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin sebeb-i telifteki bu ifadelerine vurgu yaparak Vesîletü’l-

Makâsıd’da yer alan “Farsça kelimelerin bir kısmının Mesnevî’den derlendiğini”151 ifade 

etmiştir. Abdülmecîd Sivâsî’nin Mesnevî Sözlüğü (Meyâdînü’l-Fürsân) üzerine çalışan Tan 

ise Vesîletü’l-Makâsıd’ı “Mesnevî’ye rağbeti arttırmak gayesiyle Mevlevi tarikatına mensup 

şahıslar tarafından yazılan sözlüklerin ilki”152 olarak tanımlamaktadır. Vesîletü’l-Makâsıd’ın 

Mesnevî’deki kelimelerin ne kadarını ihtiva ettiğini belirlemek farklı bir çalışmanın konusu 

olmakla beraber çalışmamız sırasında tanıtlayıcı sözlüklerden biri olarak başvurulan ve 

sadece Farsça fiilleri içeren Abdülmecîd Sivâsî’nin Mesnevî Sözlüğü’ndeki fiiller ile 

Vesîletü’l-Makâsıd’daki fiillerin hemen hemen tamamen uyuştuğu görülmüştür.  

Son olarak eserin yaygın kullanılan ve kendisinden sonra yazılan sözlüklere kaynaklık 

eden önemli bir eser olduğu belirtilmelidir. Yurtiçi ve yurtdışında 60’a yakın nüshası tespit 

edilen Vesîletü’l-Makâsıd’ın 1504 yılında yazılan ve bilinmeyen bir müellif tarafından 

derlenen Lügat-ı Müntehâb adlı bir seçkisi de bulunmaktadır.153 Ayrıca Lügat-ı Nimetullâh 

(1550), Tuhfetü’s-Seniyye ile’l-Hazreti’l-Haseniyye (1580), Abdülmecîd Sivâsî’nin Mesnevî 
Sözlüğü (Meyâdînü’l-Fürsân) (1613), Lisânü’l-Acem (Ferheng-i Şuʿûrî) (1681) gibi pek çok 

önemli sözlüğün mukaddimesinde Vesîletü’l-Makâsıd’ın adı geçmekte, eserin tarandığına dair 

ifadeler yer almaktadır.154 Bunun yanı sıra Bursalı Mehmed Tahir; “Halîmî” maddesi 

içerisinde “Farsçadan Türkçeye yazılan lügat kitaplarının makbullerinden”155 biri olarak 

Vesîletü’l-Makâsıd’ı da anmaktadır. Burada adı geçen diğer sözlükler; Şâmil’ül-Lüga (1504), 
Lügat-ı Niʿmetullah (1550), Burhân-ı Kâtıʿ (1797) ve Ferheng-i Şuûrî’ (1681)’dir. 

  

                                                
149 Bu sayıma bir nüshada olup diğerinde olmayan kelimelerle, eş anlamlı olduğu belirtilen kelimeler dâhildir. 
150 1455-1468 yılları arasında yazıldığı kabul edilen Lügat-ı Halîmî 6.060; 1446-1473 yılları arasında yazıldığı 
kabul edilen Es-Sıhâhü’l-Acemiyye ise 4200’si isim, 420’si fiil olmak üzere 4620 madde başı kelime 
içermektedir. Yapılan karşılaştırma sadece madde başı kelime sayısını içermektedir. İçerik olarak bakıldığında 
kelimeler hakkında ayrıntılı açıklamalar içeren Lügat-ı Halîmî’nin ya da 920 madde başı kelime içermesine 
rağmen kelimeleri ayrıntılı inceleyen Miftâhü’l-Lüga’nın (1491) daha hacimli eserler oldukları belirtilmelidir. 
Bkz. Öz, 2010: 103-113. 
151 Bkz. Öz, 2010: 66. 
152 Tan, 2006: 4. 
153 Bkz. Öz, 2010: 71, 72, 134. 
154 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öz, 2010. 
155 Tahir, 2016: 286. 
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2.5. Eserin Tertip Şekli ve Bölümleri  

Vesîletü’l-Makâsıd klasik yazma tertibine uygun bir şekilde yazılmış; mukaddime, 

sözlük bölümü ve hatimeden oluşan bir eserdir. Eser Arapça besmele, hamdele ve salvele ile 

başlamaktadır. Daha sonra faslü’l-hitab ile birlikte eserin sebeb-i telif bölümü yer almaktadır. 

Bu bölüm Farsçadır. Sebeb-i telif bölümünün ardından üç beyitlik Farsça bir dua vardır. Bu 

duadan sonra ise eserin fihrist bölümü yine Farsça ile yazılmıştır. Bu bölümde, eserin tertip 

şekli ve bölümleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Eserin fihrist bölümünde Hâtib Rüstem el-Mevlevî, sözlüğünü şu şekilde 

tanıtmaktadır: “(Eserde) herşeyden önce tarikat yolcularına müjde olması için üzerinde 

durulması gereken konulara işaret ettim. Okuyanlara ve arayanlara kolay, Allah için hayırlara 

vesile olması için mastarlar ve isimlerde alfabe sırası tertibini kullandım ve diğer üç harekeye 

de riayet ettim. (Eser) üç bab ve hatime olarak tertip edildi. Birinci bab; yirmi fasıl ve her fasıl 

üç hâl (hareke) içermek üzere mastarların, bunların hâllerinin (durumları/harekeleri) ve 

evzanının (kalıplarının) tertibidir. İkinci bab; dokuz kısım ve elli iki nev içermek üzere 

mastarların değişim ve dönüşümleri hakkında sıralı ve çeşitli örneklerin tertibidir. Üçüncü 

bab; yirmi fasıl ve her bir fasıl alfabe sırasına göre üç hâl (hareke) içermek üzere kökleri 

(basit isimler) ve icat edilenleri (türemiş isim) ile varlıkların isimlerinin tertibidir. Kitabın 

hatimesi harfler, edatlar, zarflar ve sayıların anlamlarının tertibidir.” 

Eserin incelemeye konu olan nüshalarında, fihrist bölümündeki tertibe tamamen 

uyulmuştur. Ancak eser, fihrist bölümünde zikredilen bab, fasıl ve nevler dışında başlıklar da 

içermektedir. Özellikle Fars gramerinin anlatıldığı manzum bölümler ayrı ayrı isimlendirilmiş 

ve bunlara fihrist bölümünde değinilmemiştir. Örneğin birinci babın yirminci faslından sonra 

işÀret ilÀ ḳÀnūnü’l-cemʿ mine’l-maṣÀdır bi’t-türkiyyeti başlığı ile mastarların nasıl çoğul 

yapılacağının anlatıldığı bir beyit daha sonra işÀretü’ş-şurūʿi ile’l-maṣÀdıri’l-lÀzımeti tekūne 

müteʿaddiyen bi’t-türkiyyet başlığı ile geçişsiz fiillerin nasıl geçişli fiil yapılacağına dair 15 

beyitlik bir bölüm vardır. Eserin manzum bölümlerine bir sonraki başlıkta ayrıntılarıyla 

değinilecektir.  

Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin fihrist bölümünde yaptığı açıklamalara ek olarak şunlar 

söylenebilir: Eserin birinci babında mastarların çoğul hâlleri ve geçişli fiillerle ilgili de 

örnekler verilmiştir. İkinci babda öncelikle “kerden” fiili üzerinden geniş zaman, geçmiş 

zaman, emir kipi; bunların olumsuz şekilleri, ism-i fail, ism-i meful, ism-i zaman gibi 16 

gramatikal duruma örnek verilmiştir. Daha sonra yine “kerden” fiili üzerinden geçmiş 

zamanın şahıs çekimleri yapılmıştır ve bu çekimler farklı fiillerle de örneklendirilmiştir. 

Ayrıca “dânisten” fiili üzerinden muzarinin (istek kipi) şahıs çekimleri de yapılmıştır. 
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Ardından birinci babdaki fiillerin nerdeyse tamamı muzari III. tekil şahıs ile on kadar fiil ise 

muzarinin diğer şahısları ile çekimlenmiştir. Fiilerin geniş zaman, emir; geniş zaman, emir ve 

geçmiş zamanın olumsuzunun şahıs çekimleri ile ilgili örnekler de verilmiştir. Son olarak 

fiillerin ism-i fail ve ism-i mefulleri tüm şahıs çekimleri ile örneklendirilmiştir. 

Vesîletü’l-Makâsıd’ın üçüncü babı ile ilgili Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin 

açıklamalarına ek olarak söylenebilecek bir özellik yoktur. Sadece bu bölümün, eserin en 

hacimli bölümü olduğu belirtilmelidir. Üçüncü bölümden sonra Hâtib Rüstem el-Mevlevî’nin 

“hatime” olarak adlandırdığı bölüm başlar. Bu bölümde dal harfi ile zel harfi arasındaki 

farklar; Arapça, Farsça, Süryanice ay adları, yedi yıldızın ve on iki burcun adları, burçların 

duruduğu gezegenler gibi, fihrist bölümünde belirtilmeyen konular da yer almaktadır. Ayrıca 

eserin gramerle ilgili tek mensur açıklamaları da yine bu bölümde yer almaktadır. Bu 

açıklama harf-i nida ile ilgili yaklaşık beş satırlık Farsça bir açıklamadır.  

Eserin hatime bölümünde, üç beyit hâlinde eserin tarihi verildikten sonra her iki 

nüshada da istinsah kayıtları yer alır. Bu kayıtlar TDKN’de Arapça, MKN’de Arapça-Farsça 

karışıktır. MKN’de farklı olarak istinsah kaydından önce iki beyitlik Farsça bir özür ve rica 

mevcuttur.  

Vesîletü’l-Makâsıd’ta babların adları Farsça, fasıl ve nevlerin adları ise tamamen 

Arapçadır. Bunların dışındaki başlıklarda; örneğin yıldız, burç, gezegen adlarının verileceği 

başlıklarda ve özelliklerde manzum bölümlerin başlıklarında Farsça da görülmektedir.  

2.6. Eserin Manzum Bölümleri  

Vesîletü’l-Makâsıd Farsça-Türkçe bir sözlük, aynı zamanda manzum bir gramer 

kitabıdır. Eserdeki bu manzum bölümlerin nazım birimi beyittir. Eserde, MKN’de mükerrer 

yazılan 1 beyit hariç tutulduğunda toplam 263 beyit vardır. Bu beyitlerin 2’si sadece MKN’de 

olup TDKN’de bulunmamaktadır. Beyitlerin tamamı ard arda yazılmamıştır. Çeşitli başlıklar 

altında ve genellikle anlattıkları konularla ilgili örneklerin aralarında yer almışlardır. Beyitler, 

bu şekilde sınıflandırıldığında 42 bölüm hâlinde incelenebilmektedir.   

Beyitlerin içerikleri, dili, nazım şekilleri, vezinleri ve konuları farklıdır. İçerik olarak 

bakıldığında eserin girişinde yer alan 3 beyitlik dua, eserin üçüncü babından sonra yer alan ve 

harf-i nida için örnek olarak verilen 2 beyit, soru edatı için örnek verilen 1 beyit, eserin 

tarihinin verildiği 3 beyit ve sadece MKN’de, istinsah kaydından hemen önce yer alan 2 

beyitlik özür ve rica gibi farklı konularda yazılan 11 beyit dışında, Farsçanın gramer 

kurallarını anlatan 252 beyit mevcuttur. Ayrıca burada anılan beyitler, eserin tarihinin 
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verildiği 3’ü dışında Farsçadır. Eserde bunlarla birlikte 27 Farsça beyit mevcuttur, geri kalan 

236 beyit Türkçedir.  

Eserdeki manzum bölümlerin nazım şekilleri farklıdır. Bu şekiller; mesnevi, nazm 

bazen de musarra ya da musarra olmayan müfredler biçimindedir. Manzum bölümlerin 4’ü 

nazm, 8’i müfred geri kalan 30 bölümlük kısmı mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Manzum 

bölümlerin vezinleri de farklıdır. Ayrıca bu bölümlerde, özellikle Türkçe beyitlerde fazlaca 

vezin kusuru bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eserin girişinde yer alan ve nazm nazım şekliyle 

yazılan 3 beyitlik Farsça dua bölümü ile eserin üçüncü babından sonra yer alan ve işaret 

sıfatlarını örnekleyen Farsça musarra müfredde; sadece rubai nazım şeklinde kullanılan ahreb 

kalıpları kullanılmıştır. Bu gibi biçim ve vezin sorunları dışında, bölüm bazında 

incelendiğinde 22 manzum bölüm mütekârib, 15 bölüm hafîf (cedîd), 1 bölüm hezec, 1 bölüm 

muzârî, 1 bölüm de remel bahri ile yazılmıştır. 

Vesîletü’l-Makâsıd’daki manzum bölümler farklı konularda yazılmıştır. Bu konuların 

manzum bölümler bazında ayrıntılı bir biçimde zikredilmesi gerekmektedir: 

1. bölüm; 3 beyittir. Farsça, dua bölümünü içerir (2a [3a]). 

2. bölüm; 5 beyittir. Türkçedir. Farsçadaki masdarların belirlenmesi hakkındadır (2b [4b]). 

3. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçadaki masdarların çoğulları hakkındadır (11b [16a]).  

4. bölüm; 15 beyittir. Türkçedir. Farsçada geçişsiz fiilleri geçişli yapma hakkındadır (12a 

[16b]).  

5. bölüm; 5’i Farsça, 10’u Türkçe olmak üzere 15 beyittir. Farsçadaki birleşik fiiller 

hakkındadır (12b [18a]). 

6. bölüm; 1’i Farsça, 6’sı Türkçe olmak üzere 7 beyittir. Farsçadaki ism-i zaman ve ism-i 

mekân ekleri hakkındadır (13a [19a]). 

7. bölüm; 5 beyittir. Türkçedir. Talebelere/talep edenlere yönelik öğütler içerir. Farsçada 

müennes ve müzekker ya da tesniye ve çoğul ayrımı olmadığı vurgulanır (13a [19b]). 

8. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsçada geçmiş zaman çekimi hakkındadır (13a [19b-20a]). 

9. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçada geçmiş zaman I. tekil şahıs çekimi hakkındadır (14a 

[21a]). 

10. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçada geçmiş zaman I. çoğul şahıs çekimi hakkındadır 

(14a [21a]). 

11. bölüm; 1’i Farsça, 24’i Türkçe olmak üzere 25 beyittir. Farsçada muzari ve emir çekimleri 

hakkındadır (14b [21b-23a]). 
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12. bölüm; 1’i Farsça, 38’i Türkçe olmak üzere 39 beyittir. Farsça fiillerdeki bedel harfleri 

hakkındadır. Bedel harflerinden kastedilen, Farsçada muzari çekime girdiğinde değişikliğe 

uğrayan fiillerin değişen harfleridir (14b-15b [23a-25a]). 

13. bölüm; 1’i Farsça, 10’u Türkçe olmak üzere 11 beyittir. Farsçada muzari çekime 

girdiğinde eş sesli hâle gelen fiiller hakkındadır (15b [25a-26a]). 

14. bölüm; 3 beyittir. Türkçedir. Farsçada muzari çekim hakkındadır (15b [26a]). 

15. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçada emir çekimi hakkındadır (15b [26a]). 

16. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsçada geniş zaman çekimi hakkındadır (22b [37a]). 

17. bölüm; 5 beyittir. Türkçedir. Farsçada emir çekimi hakkındadır (23a [38b]). 

18. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsçada emir kipinin olumsuz çekimi hakkındadır (24a 

[39b]). 

19. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçada emir kipinin olumsuz çekimi (nehy) ile diğer 

zamanlardaki olumsuz çekim (nefy) hakkındadır (24a [40a]). 

20. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsçada geniş zamanın olumsuz çekimi hakkındadır (24b 

[41a]). 

21. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsçada geçmiş zamanın olumsuz çekimi hakkındadır (25a 

[42b]). 

22. bölüm; 4 beyittir. Türkçedir. Farsça fiillerden ism-i fail yapımı hakkındadır (26a [43b-

44a]). 

23. bölüm; 3 beyittir. Türkçedir. Farsça fiillerden ism-i meful yapımı hakkındadır (26b [45a]). 

24. bölüm; 9 beyittir. Türkçedir. Farsçadaki yapım ekleri (-mend ve -nâk) hakkındadır (27a 

[46a]). 

25. bölüm; 2’si Farsça, 16’sı Türkçe olmak üzere 18 beyittir. Farsça çoğul ekleri hakkındadır 

(27a-27b [46b-47b]). 

26. bölüm; 2 beyittir. Türkçedir. Farsçadaki nida harfi hakkındadır (66a). 

27. bölüm; 2 beyittir. Farsçadır. Farsça nida harfi içeren kelimelerin bulunduğu örnek 

beyitlerdir (66b). 

28. bölüm; 1 beyittir. Farsçadır. Farsça soru edatı olan “âyâ” için Hafız’ın bir gazelinden 

verilen örnek beyittir (66b). 

29. bölüm; 6 beyittir. Türkçedir. Farsçada “elif” harfi ile başlayan ekler hakkındadır (66b). 

30. bölüm; 1’i Farsça, 4’ü Türkçe olmak üzere 5 beyittir. Farsça yönelme eki hakkındadır 

(67a). 

31. bölüm; 8 beyittir. Türkçedir. Farsçada “te” harfi ile başlayan ekler hakkındadır (67b-68a). 
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32. bölüm; 1 beyittir. Türkçedir. Farsçada “ne, neden, niye” anlamına gelen “çi” soru edatı 

hakkındadır (68a) 

33. bölüm; 5 beyittir. Türkçedir. Farsçada “dal” harfi ile “zel” harfi arasındaki fark 

hakkındadır (68b [105b-106a]). 

34. bölüm; 3 beyittir. Türkçedir. Farsça belirtme eki hakkındadır (69a [106b]). 

35. bölüm; 2’si Farsça, 3’ü Türkçe olmak üzere 5 beyittir. Farsçada III. tekil şahsı bildiren “-

ş” eki ile küçültme anlamı veren “-k” eki hakkındadır (69a [107a]). 

36. bölüm; 1 beyittir. Farsçadır. Farsça işaret sıfatları hakkında örnek bir beyittir (69b [108a]). 

37. bölüm; 2 beyittir. Türkçedir. Farsçada tenbih ve tekit bildiren “hân” ve “hîn” ünlemleri 

hakkındadır (69b-70a [108b]). 

38. bölüm; 10 beyittir. Türkçedir. Farsçada ek durumunda olan “ye” harfinin görevleri 

hakkındadır (70a [109a-109b]). 

39. bölüm; 2’si Farsça, 8’i Türkçe olmak üzere 10 beyittir. Farsçadaki yapım ekleri (-bân, -ger 

ve -dâr) hakkındadır (70a [109b-110a]). 

40. bölüm; 6 beyittir. Türkçedir. Farsçada yer bildiren “sitân” ve “-sâr” ekleri hakkındadır 

(70a [110a]). 

41. bölüm; 3 beyittir. Türkçedir. Eserin tarihinin söylendiği beyitlerdir (72a [112a]). 

42. bölüm; 2 beyittir. Farsçadır. Sadece MKN’de vardır. Okuyucudan kitapta yanlışlar 

bulunursa tekdir edilmemesi rica edilir.  

2.7. Eserin Nüshaları 

 Katalog taramaları sonucunda 60’a yakın nüshası tespit edilebilen Vesîletü’l-

Makâsıd’ın çeviri yazısı için Ankara, Milli Kütüphane Yz. A 638 ve Ankara, TDK 

Kütüphanesi Yz. A 449 nüshaları temel alınmıştır. Bu tercihte nüshaların ulaşılabilir ve 

okunabilir olması temel kıstaslar olmuştur. Ancak çeviri yazısı yapılan nüshaların eserin 

telifinden en az yarım asır sonra istinsah edilmiş olması ve telif tarihine yakın tarihli 

nüshalara ya da müellif nüshasına ulaşılaması araştırma için büyük bir eksikliktir. 

2.7.1. Ankara, Milli Kütüphane Yz. A 638 (1004/1596) Nüshası 

Kısaca MKN olarak adlandırdığımız nüsha, tezimizin temel nüshasıdır. MKN, 

tarafımızca Ankara-Milli Kütüphane’den mikrofilm olarak temin edilmiştir. Eser, alfabetik bir 

sözlük olduğu için varakların takibi mümkündür ve buna göre MKN eksiksiz bir nüshadır. Bu 

nüshaya göre eserin adı; Vesìletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd; müellifinin adı Ḫaṭìb 

Rüstem el-Mevlevì’dir.  
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Nüshanın istinsah kaydı şu şekildedir: “temme’l-kitÀbü bi-ʿavni’llahi’l-meliki’l-

vahhÀb ʿalÀ yedi efḳari’l-verÀ Aḥmed bin MuṣṭafÀ ʿafÀ ʿanhum der maḥrūse-i ḥaleb rūz-ı 

pencşenbe vaḳt-ı çÀşt der evÀḫir-i mÀh-i ẕì’l-ḳaʿde min şuhūr sene erbaʿ ve elf min hicreti’n-

nebeviyye.” Buna göre nüshanın müstensihi Aḥmed bin Muṣṭafâ’dır. Eser Halep’te, H 1004 

yılının Zilkade ayının sonunda, perşembe günü, kuşluk vaktinde istinsah edilmiştir. 

Milli Kütüphane Kataloğu’nda eserin fiziksel özellikleri şu şekilde kaydedilmiştir: 

“71 y., 218x140 mm; yazı alanı: 160x97 mm, satır sayısı: 11, yazı: harekeli nesih, 

kağıt çeşidi: suyolu filigranlı, cilt özelliği: sırtı ve dört kenarı kahverengi meşin, kapakları 

silikleşmiş ebru kağıt kaplı, mukavva cilt.”156 

MKN, 71 varaktan oluşmaktadır. Eserin büyük bir bölümünü oluşturan sözlük 

kısımları genellikle 11 satırdır. Ancak nüshada mukaddime, hatime gibi mensur bölümler ve 

Farsça gramer kurallarının anlatıldığı manzum bölümlerde satır sayısı daha fazladır. Bu 

bölümlerde 15, 17 hatta 21 satırlık varaklar mevcuttur. 

MKN, harekeli nesih hattı ile yazılmıştır. MKN’nin mukaddime, hatime gibi mensur 

bölümleri ve Farsça gramer kurallarının anlatıldığı manzum bölümleri siyah mürekkeple ve 

genellikle harekesiz yazılmıştır. MKN’nin sözlük bölümündeki Farsça madde başları siyah 

mürekkeple ve çoğunlukla harekeli yazılmıştır, Farsça madde başları nadiren harekesizdir. 

Farsça kelimelerin Türkçe anlamları ise Farsça madde başlarının altına kırmızı mürekkeple ve 

genellikle harekeli olarak yazılmıştır ancak harekesiz kelimeler de çoktur. Son olarak Arapça 

olan bab ve fasıl başlıkları MKN’de kırmızı mürekkeple ve genellikle harekesiz yazılmıştır. 

2.7.2. Ankara, TDK Kütüphanesi Yz. A 449 (H 965/1558) Nüshası 

Kısaca TDKN olarak adlandırdığımız nüsha, tezimizin ikinci nüshasıdır. TDKN, 

tarafımızca TDK Kütüphanesi’nden mikrofilm olarak temin edilmiştir. Nüshada 11b, 12a, 

66b, 67a ve 67b sayfaları yırtık, 103b’den itibaren yaklaşık 3 varak ise kopuktur. Bu nüshaya 

göre eserin adı; Vesìletü’l-Maḳâṣıd ilâ Aḥseni’l-Merâṣıd; müellifinin adı Ḫaṭìb Rüstem el-

Mevlevì’dir.  

Nüshanın istinsah kaydı şu şekildedir: “ketebe eżʿafü’l-ʿibÀdi el-faḳìrü’l-ḥaḳìri el-

muḥtÀc ilÀ-raḥmeti’llah teʿÀlÀ Muḥammed bin MuṣṭafÀ bin Nebì sene 965 fì şehri ramażÀni’l-

mübÀrek el-yevmü’s-sebt.” Buna göre nüshanın müstensihi, Muḥammed bin MuṣṭafÀ bin 

Nebì’dir. Eser H 965 yılının Ramazan ayında, cumartesi günü istinsah edilmiştir. 

TDK Kütüphane Kataloğu’nda eserin fiziksel özellikleri şu şekilde kaydedilmiştir: 

“111 y., 210x152-160x90 mm., satır: 9, yazı türü: nesih, kağıt türü: saykallı çıpa filigranlı; 

                                                
156 Bkz. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=573114 (erişim tarihi: 03.04.2017). 
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sözbaşları, duracaklar ve Türkçe açıklamalar kırmızı mürekkeplidir. Sırtı kahverengi meşin, 

şemseli, cilt kapakları karton kâğıt kaplı bir cilt içerisindedir.”157 

TDKN’nin esere ait bölümü, 108 varaktan oluşmaktadır. Geriye kalan 3 varak fevâid 

kaydıdır. Nüshanın tamamı 9 satırdır, satır sayısının farklı olduğu varak bulunmamaktadır. 

TDKN, nesih hattı ile yazılmıştır. TDKN’nin mukaddime, hatime gibi mensur 

bölümleri ve Farsça gramer kurallarının anlatıldığı manzum bölümleri siyah mürekkeple ve 

tamamen harekeli yazılmıştır. TDKN’nin sözlük bölümündeki Farsça madde başları siyah 

mürekkeple ve çoğunlukla harekeli yazılmıştır, Farsça madde başları nadiren harekesizdir. 

Farsça kelimelerin Türkçe anlamları ise Farsça madde başlarının altına kırmızı mürekkeple ve 

çoğunlukla harekesiz olarak yazılmıştır. Burada harekeli kelime çok azdır. Son olarak Arapça 

olan bab ve fasıl başlıkları TDKN’de kırmızı mürekkeple ve tamamen harekeli yazılmıştır. 

2.7.3. Eserin Diğer Nüshaları 

Eserin yurtiçi ve yurtdışında 60’a yakın nüshası tespit edilebilmiştir. Bu durum eserin 

oldukça yaygın kullanıldığına işaret etmektedir. Bu nüshaların yerleri, arşiv numaraları ve 

istinsah tarihi belli olanların istinsah tarihi şu şekildedir:158 

ABD, Harvard University, Houghton Library MS Turk 58. 

Afyon, Gedik Ahmet Paşa İHK 17525/2 (H 1013) 

Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi 05 Ba 1677 

Ankara, AÜ DTCF Kütüphanesi, M. Con A 155/1 

Ankara, Milli Kütüphane, Adnan Ötüken İHK 06 Hk 87 (953/1545)  

Ankara, Milli Kütüphane, Adnan Ötüken İHK 06 Hk 2643/2 (903/1498) 

Ankara, Milli Kütüphane 06 Mil Yz FB 81 (973/1566) 

Ankara, Milli Kütüphane 06 Mil Yz FB 82/2 

Ankara, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 498 (978/1570) 

Ankara, Milli Kütüphane, Yz. A 638 (1004/1596) 

Ankara, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 834/1 

Ankara, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 3760 

Ankara, Milli Kütüphane Yz. A 4937 (H 1125) 

Ankara, Milli Kütüphane, 06. MK. Yz. A 6069/1 (954/1547)  

                                                
157 http://yazmalar.tdk.org.tr/detay_goster.php?k=796 (erişim tarihi: 03.04.2017). 
158 Eserin nüshalarına; Öz’ün Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler’indeki eserle ilgili tanıtımdan, 
TÜYATOK projesini devralan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları’nın internet adresinden 
(https://www.yazmalar.gov.tr/erişim tarihi: 03.04.2017), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane’nin 
internet adresinden (https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/list erişim tarihi: 03.04.2017) 
ve TDK El Yazması ve Nadir Eserler Veri Tabanı’ndan (http://yazmalar.tdk.org.tr/tarama.php erişim tarihi: 
03.04.2017) ulaşılmıştır. 
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Ankara, Milli Kütüphane, Sivas Gürün İlçe Halk Kütüphanesi 58 Gürün 3170 

Ankara, TDK Kütüphane Yz. A 185/1 (965/1557) 

Ankara, TDK Kütüphane Yz. A 467/1 

Ankara, TDK Kütüphane Yz. A 468 

Bosna-Hersek, Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları R-1640 

Bosna-Hersek, Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları R-3327 

Bursa, İnebey Kütüphanesi, Çelebi 1156/2 

Bursa, İnebey Kütüphanesi, Genel 1954 

Bursa, İnebey Kütüphanesi, Orhan 1614 (H 944) 

Fransa, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Coisilin Saint-Germain-des-Pres-199 

(965/1557)159 

Fransa, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Regius. 

Gürcistan, Tiflis, Gürcistan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmaları K32 (938/1531) 

Irak, Musul, Mektebetül-Evkâfil-Amme Türkçe Yazmaları Hasan Paşa Celilî 24/9 

(1060/1650) 

Irak, Musul, Mektebetül-Evkâfil-Amme Türkçe Yazmaları Hasan Paşa Celilî 24/10 

(970/1562)160 

İngiltere, İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Or. 5097 (1163/1750) 

İran, Tahran, Kitabhane-i Meclisi-i Şura-yi Milli Türkçe Yazmaları 3168 

İstanbul, Belediye Kütüphanesi, M Cevdet 276/2 

İstanbul, Hacı Selimağa Kütüphanesi, Kemankeş 667 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 427 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 509 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 1879 (H 926) 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 2995/2 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 3324 (H 965) 

İstanbul, İÜ Merkez Kütüphane T 5806 

İstanbul, Nurosmaniye Kütüphanesi 4325 

İstanbul, Nurosmaniye Kütüphanesi 4722 
                                                
159 Bu nüshanın yazarı olarak Muhammed b. Hâcî İlyâs adı geçmektedir. Nüshanın tanıtımında Farsça-Türkçe bir 
sözlük olduğu dışında herhangi bir açıklama bulunmamakla beraber mikrofilmine de ulaşılamamıştır. Bu nedenle 
nüshaya ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bkz. https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=106470 (erişim tarihi: 
03.04.2017) 
160 Bu nüshanın yazarı olarak Nimet-Allâh b. Ahmed b. Kâdî Mübarek Rûmî adı geçmektedir. Nüshanın 
tanıtımında Farsça-Türkçe bir sözlük olduğu dışında herhangi bir açıklama bulunmamakla beraber mikrofilmine 
de ulaşılamamıştır. Bu nedenle nüshaya ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bkz. 
https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=104234 (erişim tarihi: 03.04.2017) 
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İstanbul, Nurosmaniye Kütüphanesi 4888 (H 972) 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi 389 (H 903) 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 4784 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi,  Esad Efendi 3117 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1437 (H 1163) 

İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Pertevniyal 734 

İstanbul, TSMK Türkçe Yazmaları B. 386 (1128/1716) 

İstanbul, TSMK Türkçe Yazmaları H. 1178  

İzmir, Milli Kütüphane 1750/1 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 37 Hk 1669 (1047/1636) 

Kayseri, Râşid Efendi Kütüphanesi, Râşid Efendi Eki 1064 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Burdur İl Halk Kütüphanesi 15 Hk 805 

(1154/1740) 

Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi 43 Va 1042 (938/1531) 

Manisa İl Halk Kütüphanesi, Manisa Akhisar Zeynelzade 45 Ak Ze 1795/1 

Mısır, Kahire, Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 8630 

Mısır, Kahire, Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları m Lugatu Türkî 17 

2.8. Çeviri Yazıda Dikkat Edilen Hususlar 

Nüshaların çeviri yazısı yapılırken bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunların 

başlıcası her iki nüshanın da tamamen harekeli olmamasıdır. Harekeli bölümlerde ise Türkçe 

ve Farsça kelimelerdeki vokallerin yazımı sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun, özellikle Farsça 

kelimelerdeki “g” ve “k” konsanatları için de geçerlidir. Ayrıca nüsha farklılıkları da söz 

konusudur. Bu gibi nedenlerden ötürü kelimelerin çeviri yazısında belli standartlar 

belirlenmiştir. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir. 

- Çeviri yazıda MKN temel alınmıştır. TDKN’de farklı bir yazım varsa köşeli parantez 

([]) içerisinde gösterilmiştir.  

- TDKN çoğunlukla harekesizdir. Bu nedenle okunuşta MK nüshasının harekeleri esas 

alınmıştır. TDKN’de de hareke olması durumunda her iki yazım gösterilmiştir. 

- Türkçe kelimelerin okunuşunda her iki nüshada da hareke yoksa Tarama 

Sözlüğü’ndeki okunuş esas alınmıştır. Bu okunuşta, Tarama Sözlüğü’nde hem “e” hem “i” 

vokali ile okunabilen kelimelerde, “i” vokalli okunuş tercih edilmiştir.  

- TDKN’de sürekli olarak Arapçada geçerli olan son sesin harekeli olması durumu 

(genellikle muzafun ileyhin kesreli olması gibi) Farsça kelimelere de uygulanmıştır. Ayrıca 
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Türkçe manzum bölümlerde de kelimenin son vokalinin vezin gereği hareke ile gösterildiği 

görülmektedir. Fars gramerinde bulunmayan bu özelliği belirtebilmek ve Türkçe kelimelerin 

imlasını gösterebilmek adına, kelimenin son vokali hareke ile yazılmışsa parantez “()” 

içerisine alınarak belirtilmiştir. Örneğin; ÀsmÀn [asmÀn(i)]: gök, pÀy [pÀy(i)]: ayaḳ, pes ol 

yÀy[(ı)] anı terk eyledüñ, zamÀn ismi [ism(i)] olmaz ger olmaya gÀh… 

- Eserin Arapça yazılmış mukaddimesinde metni seciye uygun okuyabilmek amacıyla 

izafetlerin sonunda yer alan kesre gösterilmemiş; eserin Arapça başlıklarında ise seci söz 

konusu olmadığı için izafet kesrelerinin herhangi bir işaret kullanılmadan ve kelimeye bitişik 

olarak okunmasına dikkat edilmiştir. 

- Her iki nüshada da bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları yazılmamıştır. Böyle 

durumlarda tire işareti (-) kullanılmıştır. Örneğin; bi-kemed: - [eksüle], dÀh: vir [-],şenc: - 

[uca]… 

- Farsçaki “-mend, -dÀr, -cūy, -keş, -ger” gibi ekler, tire işareti (-) ile ayrılarak 

gösterilmiştir. Eğer nüshadaki yazım harekeli ise tire kullanılmamıştır. Örneğin; sūd-mend 
[sūdimend(i)]: aṣṣılu, sìr-kūb [sìrikūp]: sarımsaḳ dögecek… 

- Farsça kelimelerin okunuşunda, sert konsanatlardan önce gelen vokallerin kalın 

okunmasına dikkat edilmiştir. Örneğin; zaġÀre: ṭaru etmegi, daḫş [daḫş(i)]: iş evveli, raḫ: 

çalġu iñildüsi… 

- Farsça kelimelerin okunuşunda dar-yuvarlak vokaller (u, ü) kullanılmamış, geniş-

yuvarlak vokal olan “o” vokali tercih edilmiştir. Örneğin; şoden: olmaḳ, sorḫ: ḳızıl, ḫodÀ: 

tañrı… 

- Nüshalarda Farsça kelimelerdeki “kef” ve “gef” ayrımı çoğunlukla gösterilmemiştir. 

Bu nedenle kelimeler tanıtlatıyıcı sözlüklerden kontrol edilmiş, sözlüklerde hangi harf 

kullanılmışsa o harf tercih edilmiştir.  

- Nüshaların çeviri yazısı yapılırken müstensih hatalarını en aza indirebilmek ve 

kelimeleri en doğru şekilde okuyabilmek adına, tüm kelimeler tanıtlayıcı sözlüklerden kontrol 

edilmiştir. Bu kontrollerin sonuçları dipnot sistemi ile çeviri yazılı metne eklenmiştir. 

- Tanıtlayıcı sözlüklerden yapılan kontrol sonucunda, nüshalarda yer alan kelimeler, 

aynı şekilde bu sözlüklerde de bulunuyorsa herhangi bir dipnot verilmemiştir. Bunun dışında 

ise dipnotlar kalıp ifadelerle, sistemli bir şekilde gösterilmiştir. Bu kalıp cümlelerin hangi 

durumlarda kullanıldığı ayrıntılarıyla belirtilmelidir: 

a. Kaynaklarda böyle bir kelime/kelimeler bulunamamıştır ifadesi: Bu ifadeler, tanıtlayıcı 

sözlüklerin hiçbirinde bulunamayan Farsça madde başı kelimeler için kullanılmıştır.  
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b. Kelimenin böyle bir anlamı/böyle anlamları bulunamamıştır ifadesi: Bu ifadeler, Farsça 

madde başı kelime için verilen Türkçe anlamın, tanıtlayıcı sözlüklerin hiçbirinde 

bulunamadığı durumlarda kullanılmıştır.  

c. Kelimenin “…” şekli/şekilleri bulunabilmiştir ifadesi: Bu ifadeler, Farsça madde başı 

kelimenin; nüshalarda yer alan okunuş veya yazılışından farklı bir okunuş veya yazılış ile 

tanıtlayıcı sözlüklerde bulunması hâlinde kullanılmıştır.  

d. Kelimenin/Kelimelerin harekeleri yanlış yazılmıştır; “…” olmalıdır ifadesi: Bu ifadeler, 

Farsça madde başı kelime için verilen Türkçe anlamın, nüshalarda yer alan okunuş veya 

yazılışından farklı bir okunuş veya yazılış ile tanıtlayıcı sözlüklerde bulunması hâlinde 

kullanılmıştır.  

e. Kelimenin/Kelimelerin harekeleri yanlış yazılmıştır; “…” olmalıdır. Farklı bir kullanım da 

söz konusu olabilir ifadesi: Bu ifadeler, Farsça madde başı kelime için verilen Türkçe 

anlamın, nüshalarda yer alan okunuş veya yazılışından farklı bir okunuş veya yazılış ile 

tanıtlayıcı sözlüklerde bulunmasına rağmen kelimenin nüshalarda harekeli olarak birden fazla 

yerde aynı şekilde yazılması hâlinde kullanılmıştır. 

f. Kelimenin; “…” anlamı/anlamları bulunabilmiştir ifadesi: Bu ifadeler, Farsça madde başı 

kelime için verilen Türkçe anlamın bulunamamasına rağmen yakın anlamının bulunması 

hâlinde kullanılmıştır. 

g. Kelimenin “…” anlamı ile “…” şekli/şekilleri bulunabilmiştir ifadesi: Bu ifadeler, hem 

Farsça madde başı kelimenin hem de bu kelime için verilen Türkçe anlamın nüshalarda 

yazıldığı şekillerinden farklı bir şekilde tanıtlayıcı sözlüklerde bulunaması hâlinde 

kullanılmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

3.1. Eserin Çeviri Yazılı Metni 

2a161 [3a162]163 

Bismi’llÀhi’r-raḥmÀni’r-raḥìm elḥamdü li’llÀhi rabbi’l-erbÀb [ʿubÀb164] müyessiri’l-müyesseri 

ve’ṣ-ṣaʿÀb elleẕì ḫalaḳa Àdeme mine’t-turÀb ve ʿallemehu’l-esmÀʾa ve’l-ilḳÀb165 [elḳÀb] ve 

fażżelehu ʿale’l-melÀyiketi bisebḳı’l-cevÀb ve kerrem [kerreme] evlÀdehü bi’l-keşfi ve’l-

kitÀb166 ve’l-vaḥiy [ve’l-levhì/levvehì167] ve’l-ḥiṭÀb ve’ṣ-ṣalavatü ʿalÀ muḥammedi’r-rÀciri168 

[muḥammedi’z-zÀciri] ʿani’l-ḫaṭÀʾ ve’d-dÀʿì ile’ṣ-ṣevÀb ve’s-selÀmü ʿalÀ alihi ve aṣḥabihi 

eşrefi’l-Àli ve ekremi’l-eṣḥÀb [ekmeli’l-eṣḥÀb] ammÀ baʿde [baʿdu] çonìn mì-gūyed eżʿaf[ü] 

ʿibÀdi’llÀhi’l-ḳavì Ḫaṭìb[i] Rüstem el-Mevlevì çūn mevlevì-zÀdegÀn[(i)169] biʿavn[i] [ve] 

ʿinÀyet-i yezdÀn[(i)] ḫıfẓ-ı ḲurÀn kerdend çonÀnke [çonÀn kim] ìşÀn-rÀ170 [her yekì-rÀ] 

ehlu’llÀh[i] ve emìnu’llÀh[i] ve ḫÀrinu’llÀh171 [ḫÀzinu’llÀhi] goften lÀzım Àmed [3b] pes 

ḫˇÀstem ki ez sÀʾìrʿulūm [ki heme] behre-mend [beher-mend(i)172] şevend[(i)] be-ṭarìḳ-i 

sulūk-i muḥalliṣ173 [muḥaṣṣilìn] ibtidÀ be-loġÀt-ı tÀzì [belġÀt-i nÀzì174] konend[(i)] dìdem ki 

ÀnhÀ [ezhÀ175] nìz [bì]zebÀn-i bÀrsì [pÀrsì] ÀsÀn176 ÀsÀn ne-mì konend [kerdend(i)] ìn risÀle ra -

kesì ke ū fÀrsì rÀ ḫōd ser ez pÀy nedÀnist est tÀzì rÀ çe dÀned-177 ez Àn[(i)] cihet cemʿ[(i)] 

kerdem ve ḳavÀnìn-i külliyÀt-i fürs-rÀ bi-ḳadri’l-vüsʿ[i] ve’ṭ-ṭÀḳat[i] be-naẓm[(i)] Àverdem tÀ 

ṭÀlibÀn-rÀ ḫūb ve rÀġebÀn-rÀ merġūb nomÀyed 

et-temÀmi’d-duʿÀ [iltimÀsi’d-duʿÀʾi] bi’n-naẓmi 

yÀrab be-morÀdeş be-resÀn[(i)] ṭÀlib rÀ 

                                                
161 MKN’nin ilk varağı fevaid kaydıdır. 
162 TDKN’nin ilk iki varağı fevaid kaydıdır. 
163 Köşeli parantez içerisindeki ifadeler TDKN’ye aittir.  
164 Kelime yanlış yazılmıştır; “erbÀb” olmalıdır. 
165 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “elḳÀb” olmalıdır. 
166 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
167 Kelime yanlış yazılmıştır; “vaḥiy” olmalıdır. 
168 Kelime yanlış yazılmıştır; “zÀciri” olmalıdır. 
169 TDKN’de sürekli olarak Arapçada geçerli olan son sesin harekeli olması durumu (genellikle muzafun ileyhin 
esreli olması gibi) Farsça kelimelere de uygulanmıştır. Fars gramerinde bulunmayan bu özelliği belirtebilmek 
adına, Farsça kelimelerde yer alan harekeli son ses parantez içerisinde gösterilmiştir.  
170 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
171 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫÀzinu’llÀh” olmalıdır. 
172 Kelime yanlış yazılmıştır; “behre-mend” olmalıdır. 
173 Kelime yanlış yazılmıştır; “muḥaṣṣilìn” olmalıdır. 
174 Tamlama yanlış yazılmıştır; “be-loġÀt-ı tÀzì” olmalıdır. 
175 Kelime yanlış yazılmıştır; “ÀnhÀ” olmalıdır. 
176 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
177 Tire içindeki ifadeler TDKN’de bulunmamaktadır. 



36 
 

merġūb be-kon der dū cihÀn [derv-i cihÀn178]  rÀġıb rÀ 

ez verṭa-i nefs-i cÀn-i ū rÀ bi-rehÀn[(i)] 

maġlūb me-gerdÀn çonÀn [conÀn] ġÀlib rÀ 

men çeşm hemÀn dÀrem ez Àn[(i)] cÀn-ı ʿazìz 

kez loṭf[(i)] duʿÀyì be-koned kÀtib rÀ 

[ve nìz pìş ez heme-i] mebÀḥiå-i mÀ be-tevfìḳ [ma’t-tevaḳḳuf] ʿaleyhÀ rÀ ìşÀret nomūdem tÀ 

sÀlik-i [4a] ṭarìḳat rÀ beşÀret bÀşed ve tertìb-i ḥurūf-ı teheccì rÀ der maṣÀdır ve esmÀ be-kÀr 

bordem dìger ḥarekÀt-ı åelÀåe rÀ iʿtibÀr nehÀdem tÀ ḫˇÀnendegÀn ve cūyendegÀn-rÀ der-yÀften 

ÀsÀn şeved va’llah[ü] ḫayrü’l-müyesserìn ve ber se bÀb [ve] ḫÀtime müretteb şod bÀb-ı evvel  

der tertìb-i maṣÀdır ve evzÀn[(i)] ve ḥÀlÀt-i [ḥÀlÀ179 ki] ÀnhÀ ki müsemmil180 [müştemil] est 

ber bìst faṣl[(i)] ve her faṣlì ber se ḥÀlÀt bÀb-ı dovvom der tertìb-i 2b emåile[(ti)] mine’l-

muḫtelifet[i] ve’l-muṭṭaridet[i] ve’t-taġyìrÀt[i] ve ibdÀlÀt[i] Àn-hÀ ki müştemil est ber noh ḳısm 

ve pencÀh ū dū envÀʿ bÀb-ı sevvom der tertìb-i esmÀ-i mevcūdÀt[(i)] mine’l-uṣūl[i] ve’l-

muḫteriʿÀt[i ki] müştemil est[(i)] ber bìst faṣl[(i)] ve her faṣlì be-tertìb-i ḥurūf[(i)]  [ber se 

ḥarekÀt(i) ḫÀtimetü’l-kitÀb(i) der tertìb-i maʿÀnì-yi ḥurūf(i)] [4b] min’el-edÀt[i] ve’ẓ-ẓurūf[i] 

ve’l-ÀʿdÀd [ÀʿdÀʾi181] ve’l-vuḳūf[i] ve ū rÀ vesìletü’l-maḳÀṣıd[i] ilÀ aḥseni’l-merÀṣıd[i] nÀm 

nehÀdem omìd est [ki] ḫˇÀnendegÀneş be-meṭÀlib-i ʿulūm resend[(i)] ve’llahü’l-muvaffaḳ[ü] 

ve’l-mürşid[ü]  

bÀb-ı evvel der tertìb-i maṣÀdır[(i)] ve evzÀn[(i)] ve ḥÀlÀt-i Àn-hÀ  

ki müştemil est[(i)] ber bist faṣl[(i)] ve her faṣl[(i)] ber se ḥÀlÀt[(i)] 

işÀretü’ş-şurūʿi ile’l-maṣÀdıri bi’t-türkiyyeti [terkiyyeti] 

çün evzÀn [evzÀna] maṣdar olupdur maʾÀb 

nola ger olurise ṣadr-ı kitÀb 

maṣÀdır [maṣÀdur] nedür anı diyem saña  

kulaġuñ eger ṭutariseñ baña 

key işit [eşit] bes182 ögüdüm [sen] iy ẕū-fünūn  

degül maṣdar ol ki olmaya ṣoñı nūn  

[5a]  

bulardur miåÀli direm iy ḥasen 

borìden berìden [perìden] daḫı pìḫten [bìḫten]  

evit her ṣoñı nūn maṣdar degül  

                                                
178 Tamlama yanlış yazılmıştır; “dū cihÀn” olmalıdır. 
179 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥÀlÀt” olmalıdır. 
180 Kelime yanlış yazılmıştır; “müştemil” olmalıdır. 
181 Kelime yanlış yazılmıştır; “ÀʿdÀd” olmalıdır. 
182 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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ki her nesne aġ olsa ol ḳar degül 

el-faṣlü’l-evveli mine’l-maṣÀdıri fì’l-elifi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

Àferìden: yaratmaḳ         

Àmorzìden [amorzìden]183: yarlıġamaḳ      

Àmeden: gelmek         

Àyìden [ayìden]184: miålühü [m185]      

Àvorden [averden]186: getürmek       

Àverìden: m          

ÀrÀsten [arÀsten]187: bizemek        

ÀrÀyìden [arÀyìden]188: m        

Àmìḫten [amìḫten]189: ḳarışmaḳ       

Àmìzìden [amìzìden]190: m       

avìḫten191: aṣmaḳ         

Àvìzìden [avìzìden]192: m 

Àmūḫten [amūḫten]193: ögrenmek       

Àmūzìden [amūzìden]194: m       

aġÀlìden: kındurmaḳ         

aġÀzìden195: başlamaḳ        

ÀġÀz kerden [aġÀz kerden]196: m       

Àġūşìden [aġūşìden]197: ḳuçaḳlamaḳ      

Àgūşìden [agūşìden]198: m       

Àġişten [aġişten]199: ṭoġramaḳ [ṭoġramaḳ ve ṣalmaḳ200]    

Àġìşìden [aġìşìden]201: m [çapınmaḳ]   
                                                
183 Kelimenin “Àmorzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
184 Kelimenin “Àmeden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
185 MKN “mim” harfi ile gösterilen kısaltma yerine ilk kelimede “miålühü” ifadesini kullanmıştır. TDKN’de ise 
sadece “mim” yazılmış ve nüshaların her ikisinin de tamamında “mim” harfi, eşanlamlı kelimelerin (mürÀdif) 
altına yazılmıştır.  
186 Kelimenin “Àverden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
187 Kelimenin “ÀrÀsten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
188 Kelimenin “ÀrÀyìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
189 Kelimenin “Àmìḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
190 Kelimenin “Àmìzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
191 Kelimenin “Àvìḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
192 Kelimenin “Àvìḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
193 Kelimenin “Àmūḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
194 Kelimenin “Àmūzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
195 Kelimenin “ÀġÀzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
196 Kelimenin “ÀġÀz kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
197 Kelimenin “Àġūşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
198 Kelimenin “Àgūşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
199 Kelimenin “Àġişten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
200 Kelime yanlış yazılmıştır; “ıṣlamaḳ” veya “ṣulamaḳ” olmalıdır.  
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3a  

Àḫten: çapınmaḳ202         

Àḫten [aḫten]203: oynamaḳ [uyutmaḳ204]     

Àḫten [aḫten]: ṭaşra çekmek        

Àlūden [alūden]205: bulaşmaḳ        

Àlūden [alūden]206: ṭamaʿ eylemek       

ÀvÀzìden [avÀzìden]207: çıġırmaḳ       

ÀvÀnìden [avÀzìden]208: mızġanmaḳ [ımızġanmaḳ]    

ÀgÀhìden [agÀhìden]209: ṭuymaḳ [duymaḳ]     

Àcìden [ahencìden]: cÀn çekmek ve yüzmek210     

[ahìḫten211: kılıç çekmek]        

azmūden212: ṣınamaḳ         

Àşoften [aşoften]213: daġılmaḳ214 [ḳaḳımaḳ]      

[aşoften215: delürmek]        

Àgenden [agenden]216: ṭıḳmaḳ ṭoldurmaḳ      

[5b] 

angìden: m          

Àsūden: diñlenmek         

ÀsÀyìden [asÀyìden]217: m        

ÀrÀmìden [arÀmìden]218: m        

Àjenden [azenden]219: iglemek       

Àzorden [azūden]220: incitmek      

                                                                                                                                                   
201 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
202 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
203 Kelimenin “Àḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
204 Kelime yanlış yazılmıştır; “oynamaḳ” olmalıdır.  
205 Kelimenin “Àlūden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
206 Kelimenin “Àlūden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
207 Kelimenin “ÀvÀzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
208 Kelimenin “avÀnìden, avenìden, Àvenìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
209 Kelimenin “ÀgÀhìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
210 Kelimenin “Àhencìden” şekli ile “çekmek, çekip çıkarmak, yüzmek (soymak), atmak” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
211 Kelimenin “Àhìḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
212 Kelimenin “Àzmūden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
213 Kelimenin “Àşoften” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
214 Kelimenin “karışmak, işlerin bozulması” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM, KGS. 
215 Kelimenin “Àşoften” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
216 Kelimenin “Àgenden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
217 Kelimenin “ÀsÀyìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
218 Kelimenin “ÀrÀmìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
219 Kelimenin “Àjenden, Àjden, Àzenden, Àcìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
220 Kelimenin “Àzerden, Àzorden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 



39 
 

ÀzordÀnìden [azūdÀnìden]221: incitdürmek [inciddürmek]   

Àrūġ kerden [arūġ kerden]222: gegirmek      

ÀsÀ keşìden [asÀ keşìden]223: istemek224 [isnemek]     

Àheng kerden [aheng kerden]225: ḳaṣd eylemek      

Àhengìden: m226         

ÀbÀd kerden [abÀdÀn kerden]227: şinlenmek [şineltmek]   

ÀmÀden [amÀden]228: ḥÀżırlamaḳ       

Àmūden [amūden]229: m        

Àlìden [alìden]230: ṣuçımaḳ [ṣucımaḳ]      

Àşorden [aşorden]231: yoġurmaḳ       

efzūden: artmaḳ         

efzūnìden: arturmaḳ         

endūden: ṣıvamaḳ         

efrÀḫten: yüceltmek [yücelmek]      

efrÀşten [efrÀşden]232: m       

engÀşten: ṣanmaḳ        

engÀrìden: m        

engìḫten: ḳoparmaḳ        

enbÀşten: ṭoldurmaḳ        

enbÀşìden: m233       

enbÀrìden: m        

efşÀnden: silkmek [silkinmek]       

efşÀnìden: m         

endÀḫten: atmaḳ        

endÀzìden: m        

endūḫten: ḳazanmaḳ        

                                                
221 Kelimenin “ÀzerdÀnìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
222 Kelimenin “Àrūġ dÀden, Àrūġ zeden, Àrūġ giriften” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
223 Kelimenin “ÀsÀ keşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
224 Kelime yanlış yazılmıştır; “isnemek” olmalıdır. 
225 Kelimenin “Àheng kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FM, FZ. 
226 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
227 Kelimenin “ÀbÀdÀn kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. AS, TS. 
228 Kelimenin “ÀmÀden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
229 Kelimenin “Àmūden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FM, AS. 
230 Kelimenin “Àlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
231 Kelimenin “Àşorden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
232 Kelimenin “efrÀşten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
233 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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endūzìden: m        

elġencìden234: ḳazanmaḳ [m]      

efrūḫten: yalıñlanmaḳ      

efrūzìden: m         

enbūyìden: ḳoḳulamaḳ      

endūhìden: ġuṣṣalanmaḳ      

endūhgìn kerden [endohgìn kerden]: ḳayġulu eylemek [ḳayġulu itmek]  

erzìden: bahÀsına degmek [bahÀya degmek]     

erzÀnìden: ucuz olmaḳ         

efjūlìden [efzūlìden]: ḳındurmaḳ ve yiltemek       

enbūşìden [enbūsìden]235: cürimek [çürimek]      

enbūden [enyūden]236: m        

3b 

ezvendìden [ervendìden]237: kÀhillik göstermek [kÀhillik eylemek]   

encÀnìden: ẕikr238 eylemek [fikr eylemek]      

encÀlìden: yormaḳ ve yudmaḳ?239 [budamaḳ240]     

encÀmìden: Àḫir olmaḳ         

enbÀzìden: ortaḳ olmaḳ        

efşÀnìden [efsÀnìden]241: ḥikÀyet eylemek [ḥikÀyet söylemek]   

[6a] 

ÀşÀmìden [aşÀmìden]242: içmek       

ÀmÀsìden [amÀsìden]243: şişmek       

ÀmÀhìden [amÀhìden ]244: m       

efsorden: ṭoñmaḳ         

efşorden: ṣıġmaḳ245 [ṣıḳmaḳ]        

efkenden: bıraḳmaḳ         

efrenden [efjenden]246: m        

                                                
234 Kelimenin “elfencìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
235 Kelimenin “enbūsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
236 Kelimenin “enbūden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. AS. 
237 Kelimenin “evrendìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
238 Kelime yanlış yazılmıştır; “fikr” olmalıdır. 
239 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
240 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
241 Kelimenin “efsÀnìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
242 Kelimenin “ÀşÀmìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
243 Kelimenin “ÀmÀsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
244 Kelimenin “ÀmÀhìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
245 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıḳmaḳ” olmalıdır. 
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encìden: küve/güve ṭoġramaḳ247      

endìden: sersÀm olmaḳ [serem248 olmaḳ]     

encūfden [encūften]249: yüz buruşmaḳ     

encenìden [encitìden]250: yaralanmaḳ [pÀralanmaḳ]   

elyezìden251: segrimek      

endìşìden: fikirlenmek      

enfaḫten: ḳazanmaḳ          

enfaḫìden252: m          

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-elifi [min elifi]  

incìden [ìncìden]: pÀralamak [paralamaḳ]      

ìncÀnìden: pÀralatmaḳ [paralanmaḳ]       

ìstÀden [istÀden]: öri ṭurmaḳ ḳatlanmaḳ [örü durmaḳ]     

istÀden [ìstÀden]: öri ṭurmaḳ [ayaġ üzerine ṭurup ḳatlanmaḳ]    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-elifi 

oftÀden: düşmek     

oftÀyÀnìden: düşürmek         

oftìden: düşmek     

oftÀnìden: düşürmek         

el-faṣlü’å-åÀnìʾi fì’l-bÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

bÀlìden: yücelmek         

[bÀlÀnìden:  m]     

bÀlÀyÀnìden: yüceltmek        

bÀkìden: ḳorḳmaḳ         

pÀkìden: arıtmaḳ         

pÀsìden: ṣaḳlamaḳ         

bÀşìden [pÀşìden]253: olmaḳ [olmaḳ ve küymek]     

pÀşìden: ṣaçmaḳ         

pÀyìden: berk olmaḳ        

pÀyìden: küymek254         
                                                                                                                                                   
246 Kelimenin “efkenden, evkenden, evzendìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
247 Kelimenin “doğramak, parçalamak, pare pare etmek; sıçan gibilerinin bir nesneyi kesmesi” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL, AS. 
248 Kelime yanlış yazılmıştır; “sersÀm” olmalıdır. 
249 Kelimenin “encūften” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
250 Kelimenin “encìden, encenìden, incìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
251 Kelimenin “Àlìzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
252 Kelimenin “enfaḫten, elfaḫten, elfaġden, elfaḳten” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
253 Kelimenin “bÀşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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bÀyesten: gerek olmaḳ        

bÀyìden: m          

bÀrìden: yaġmur yaġmaḳ        

bÀzìden: oynamaḳ         

bÀḫten: m          

bÀverìden: inanmaḳ         

bÀver kerden: m        

bÀngìden: çıġırmaḳ [çıḳırmaḳ255]      

[6b] 

bÀng zeden: m         

bÀften: ṭokımaḳ        

pÀlūden: sürmek256 [süzmek]       

baḫcìzìden: uġunmaḳ257       

4a 

baḫìzìden258: sümülcümek       

baḫìzìden259: ṭalabınmaḳ [ṭalbunmaḳ]     

baḫsìden: uyḳuda ḫorlamaḳ      

baḫìden: mızġanmaḳ [ımızġanmaḳ]260     

baḫesten [baḫisten]261: m        

penceşìden262 [baḫşìden]: m263      

pertemìden: bişmiş gibi olur tebermek [bişmiş gib264 olub tepsermek]265   

[peresdìden266: ṭapmaḳ]        

peykìden: aġzına nesne alub püfkürmek [aġzına nesne alup büfkürmek] 

berzìden [berezìden]267: ekin ekmek       

berzìden: ḳapu ḳaḳmaḳ         

                                                                                                                                                   
254 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
255 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıġırmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
256 Kelime yanlış yazılmıştır; “süzmek” olmalıdır. 
257 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġnamaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
258 Kelimenin “baḫrìden, bıḫrìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS, AS. 
259 Kelimenin “baḫrìden, bıḫrìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS, AS. 
260 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
261 Kelimenin “horlamak, horuldamak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
262 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
263 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
264 Kelime yanlış yazılmıştır; “gibi” olmalıdır. 
265 Kelimenin “dudağın çatlaması, dudağın şişmesi; dudak ve yara gibi şeylerin kuruyup buruşması (tepsermesi)” 
anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
266 Kelimenin “perestìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
267 Kelimenin “berzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[berzìden: ekin ekmek]         

perzìden: ḳoyun ṭoldurmaḳ268 269       

pervendìden: pìzeveng ṭutmaḳ [pìzeveng dutmaḳ]    

perìden: uçmaḳ          

pezìden: bişmek [pişmek]        

pedìre şoden [perìre şoden]270: ḳarşulamaḳ      

bersìden [persìden]271: ḳorumaḳ272 [ḳarvamaḳ]    

perşìden: tozutmaḳ [todutmaḳ273]274      

perÀşìden: ṣavurmaḳ        

baḫşìden: baġışlamaḳ        

baḫşūden: esirgemek         

perhūden [berhūden]: odda ṣararmaḳ      

perhūden [berhūden]: azmaḳ        

perçìden: ḳaḳmaḳ [ḳamamaḳ]       

berḫìden [perḫìden]: çalulamaḳ       

berḫìden [perḫimbìden275]: bölmek276     

ber şoden [per şoden]277: yuḳaru gitmek     

ber hem şoden: biri biri üzerine gelmek     

peyvìsten [peyvesten]278: ulaşmaḳ      

bestaḥden [besencenden]279: mÀya çalmaḳ     

perhìzìden: yaġlanmaḳ280 [yıġlınmaḳ]      

pesìcìden [pesìḥìden]281: yaraḳlanmaḳ      

pelmelìden [pelmelyìden]: çürüşmek/çörüşmek [cüzüşmek/cözüşmek]282   

beşlìden [peşlìden]: yavuḳmaḳ283 [boḳamaḳ284]     

                                                
268 Kelimenin “ḳuyı ṭoldurmaḳ, kuyunun duvarını taşla örmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
269 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
270 Kelimenin “peẕìre şoden, pezìre şoden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
271 Kelimenin “bosūden, posūden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
272 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarvamaḳ” olmalıdır. 
273 Kelime yanlış yazılmıştır; “tozutmaḳ” olmalıdır. 
274 Kelimenin “dağıtmak, perişan etmek, berbad etmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
275 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
276 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
277 Kelimenin “ber şoden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
278 Kelimenin “peyvesten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
279 Kelimenin “beşencìden, peşencìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
280 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “yıġlınmaḳ” olmalıdır. 
281 Kelimenin “pesìcìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
282 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
283 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “yoḳamaḳ” veya “yoḳmaḳ” olmalıdır.  
284 Kelime yanlış yazılmıştır; “yoḳamaḳ” veya “yoḳmaḳ” olmalıdır. 
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peyvÀrìden: cevÀb virmek        

peymūden: ölçmek         

pezmorden285: ṣolmaḳ       

berìden: ḫaber yitişdürmek       

perverìden: m286 287 

behìden [pehìden]288: baṣmaḳ      

penÀhìden: ṣıġınmaḳ        

penÀh giriften [benÀh(i) giriften]289: m     

perverden: bislemek 

penhÀnìden: gizlenmek       

[7a] 

perdÀḫten: tamÀm eylemek       

besten: baġlamaḳ        

bendìden [pendìden]290: m      

beẕrūd kerden [podorūd kerden]291: esenleşmek    

peẕìroften: ḳabūl eylemek       

ber-kenden: ḳoparmaḳ       

ber-Àvorden292: yuḳaru getürmek293      

ber-nişisten: ata binmek294       

perÀkenden: ṭaġıtmaḳ295       

ber-dÀşten: ḳaldurmaḳ       

ber-ḫˇÀsten296: örü ṭurmaḳ       

ber-Àmeden: yuḳaru gelmek       

4b 

beder-Àmeden: çıḳmaḳ       

beder-kerden: çıḳarmaḳ        

berdÀr kerden: aṣmaḳ        

                                                
285 Kelimenin “pejmorden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
286 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
287 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
288 Kelimenin “behìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
289 Kelimenin “penÀhìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
290 Kelimenin “bendìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
291 Kelimenin “borūd kerden, bedrūd kerden, pedrūd kerden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
292 Kelimenin “ber-Àverden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
293 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
294 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
295 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
296 Kelimenin “ber-ḫÀsten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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berdÀrìden: m297        

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-bÀʾi 

bismil kerden: boġazlamaḳ       

pìrÀsten: bizemek        

pìrÀyìden: m        

pindÀşten [pendÀşten]: ṣanmaḳ       

picìden [pìçìden]298: ṣarmaḳ      

peykìden [piykìden]299: yumuşaltmaḳ     

pisendìden: begenmek     

bişiklìden [pişiklìden]300: ḳurcalamaḳ   

biḫten [pìḫten]301: elemek     

bìrūn avorden [bìrūn Àvarden]302: ṭaşra götürmek [ṭaşra götürmek yaʿnì çıḳarmaḳ]  

piyūsìden [bipūsìden]303: sanculanmaḳ [ṣanculanmaḳ]   

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-bÀʾi 

borġÀlìden: ḳındurmaḳ       

porsìden: ṣormaḳ        

borÀzìden: yaraşmaḳ       

būsìden: öpmek [aymaḳ304]       

pūsìden [būsìden]305: çürümek      

pūşìden [būşìden]306: örtmek ve geymek     

pojūlìden [porvalìden]307: ḳındurmaḳ [ḳındırmaḳ]   

pojūhìden [porūhìden]308: ciddile ṣormaḳ ve istemek ve ḳayırmak [ciddile istemek] 

poşūlìden [boşūlìden]: depretmek [debretmek]     

poşūlìden: eskitmek309 310        

boḫosten: uyḳuda ḫorıldamaḳ [uyḳuda ḫorlamaḳ]     

borden: iletmek         

                                                
297 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
298 Kelimenin “pìçìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
299 Kelimenin “peykìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
300 Kelimenin “bişkelìden, bişkilìden, pişkilìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
301 Kelimenin “bìḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
302 Kelimenin “bìrūn Àvarden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
303 Kelimenin “piyūsìden, poyūsìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT, AS. 
304 Kelime yanlış yazılmıştır; “öpmek” olmalıdır. 
305 Kelimenin “pūsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
306 Kelimenin “pūşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
307 Kelimenin “pojūlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
308 Kelimenin “pojūhìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
309 Kelimenin “bozmak, yıkmak, perişan etmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM, KGS. 
310 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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borìden: kesmek         

bozìden: çimdilemek       

poḫten [boḫten]311: bişmek       

būden: olmaḳ          

pūzìden [būzìden]312: ʿöẕr eylemek     

būyìden: yiylemek [yıylamaḳ]      

[pūyìden313: yilmek]       

boyūsìden [popūşìden]314: ümìdlenmek [ümiẕlenmek]   

[7b] 

boyūlìden [bobūlìden]315: ümìdlenmek ve ṣanu ṣanmaḳ [ümiẕlenmek ve ṣanu ṣanmak]  

boşkozden [boşkorden]: dürişmek316     

bosūden: yapışmaḳ        

el-faslü’å-åaliåi fì’t-tÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀʾi317 [ḥÀleti]  

tÀbìden: yılduramaḳ        

tÀbìden: götürmek        

tÀvìden: demüri ḳızdurmaḳ        

tÀzìden: segirtmek        

tÀlìden: çiñremek [çıñramaḳ]      

[tÀnìden: güc yetmek318]       

tÀsìden: tÀsalanmaḳ [taṣalanmaḳ]      

tÀḫten: çapmaḳ [çapınmak]319      

tÀften: ṭoġmaḳ [daġmaḳ320]       

[tÀften: kırmak321]        

[tÀften: çevürmek]        

tebÀhìden: azıtmaḳ [arıtmak322]      

tebìden: ditremek        

tebìden: ḳızmaḳ        

                                                
311 Kelimenin “poḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
312 Kelimenin “pūzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
313 Kelimenin “būyìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
314 Kelimenin “beyūsìden, bopūsìden, poyūsìden, poyūşìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS, ŞLT. 
315 Kelimenin “boyūlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
316 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
317 Kelime eksik yazılmıştır; “ḥÀleti” olmalıdır. 
318 Kelimenin “galip gelmek, üstesinden gelmek” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
319 Kelimenin “çapmak” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. TS, AS, ŞLT. 
320 Kelime yanlış yazılmıştır; “doġmaḳ” veya “ṭoġmaḳ” olmalıdır. 
321 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳızmaḳ” olmalıdır. 
322 Kelime yanlış yazılmıştır; “azıtmaḳ” olmalıdır. 
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5a 

tevlìden: ṣancmaḳ [ṣaçmaḳ323]      

tersìden: ḳorkmaḳ         

termìden: atmaḳ [ter324 atmaḳ]      

tefìden: güne çinmek325 ve oda ıṣınmaḳ [güne çonmaḳ ve oda ıṣınmaḳ] 

tebìden: bahÀsına degmek326       

terkìden327: çatlamaḳ       

tesbìden328: oda ıṣınmaḳ ve güne çinmek329 [m]     

tefsìden: tebsermek [tepsermek]       

tenbìden: çizmek [çözmek]     

tefrìden: ḳurutmaḳ330    

tenìden [tensìden]: ṭuncuḳmaḳ [duncuḳmaḳ] 

tencìden: yinçmek ve ṣıḳmaḳ [yincmek ve ṣıḳmaḳ]  

terencìden: m       

tenìden [tenyìden]331: örmek     

tenìden [tenbìden]332: biz doḳımaḳ    

bekìden [tekyìden]333: yilmek [yiñmek334]   

tem zeden [temezden]335: esem336 olmaḳ [ibrişim337 olmaḳ]  

[temzenìden338: m]      

temzìden339: m   

tele ẕÀden [tele dÀden]340: itivirmek?   

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’t-tÀʾi 

tirÀbìden: ṣızmaḳ      

tirÀvìden: m       
                                                
323 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣançmaḳ” ve “ṣancımaḳ” olmalıdır. 
324 Kelime yanlış yazılmıştır; “tìr” olmalıdır. 
325 Kelime yanlış yazılmıştır; “çonmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
326 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
327 Kelimenin “terekìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
328 Kelimenin “tefsìden, tefìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
329 Kelime yanlış yazılmıştır; “çonmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
330 Kelimenin; “kaynamak, kaynatmak, kavurmak, kavrulmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. AS. 
331 Kelimenin “tenìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
332 Kelimenin “tenìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
333 Kelimenin “tekìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
334 Kelime yanlış yazılmıştır; “yilmek” olmalıdır. 
335 Kelimenin “tem zeden, ten zeden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
336 Kelime yanlış yazılmıştır; “epsem” olmalıdır. 
337 Kelime yanlış yazılmıştır; “epsem” olmalıdır. 
338 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
339 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
340 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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tilÀvìden: m      

tirÀşìden: yonmaḳ      

tilÀyìden341: çıñramaḳ     

tirÀḫten: ḳatı iv gitmek [ḳat342 ive gitmek]   

tìzìden [tinìzìden]: ḳaḳımaḳ tizlenmek [ḳaḳımaḳ ve tizlenmek]343  

tìz kerden: keskün eylemek      

tihìden [tehìden]: boşalmaḳ     

[tirekìden: çabalanmaḳ/çablanmaḳ344]      

tìre şoden: bulanmaḳ      

tìzìden: oṣurmaḳ       

[8a] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’t-tÀʾi 

tondìden: yavuzlanmaḳ      

torşìden: ekşimek       

tovÀnisten: güci yetmek [güc yetmek]    

tovÀnìden: m        

tūrÀnìden345: biri biri üzerine dügülmek/dökülmek  

tūḫten: ḳazanmaḳ ve irkmek      

tūzìden: m        

tūlìden: ıḳılamaḳ       

toroncìden: yencib sıḳmaḳ      

el-faṣlü’r-rÀbiʿi fì’l-cìmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

cÀvìden: ebedì olmaḳ      

cÀvìden [çÀhìden]346: üşimek     

çÀyìden: m          

çÀmìden [cÀmìden]347: işemek     

çaḫìden: dürişmek         

çeşìden: ṭadmaḳ [ṭatmaḳ]        

çaḳìden: ṭoḳuşmaḳ [doḳuşmaḳ]       

                                                
341 Kelimenin “tÀlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS, AS. 
342 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
343 Kelimenin “keskin, sert, şiddetli; gazapnak, öfkeli hiddetli” anlamları ile “tìzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, AS. 
344 Kelime yanlış yazılmıştır; “çatlamaḳ” olmalıdır.  
345 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
346 Kelimenin “cÀhìden, çÀhìden, cÀyìden, çÀyìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
347 Kelimenin “çÀmìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
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çerengìden [cerengìden]: çıñramaḳ      

coften [ceften]: egmek ve aṣma hireklemek [egmek ve aṣma gelmek348]   

ceftìden: egilmek ve meyl eylemek       

5b 

cesbìden: m          

caḫşìden [caḫsìden]349: beliñlemek    

çelìden: kemürmek        

çekìden: ṭammaḳ        

cerestìden: ḳurcalamaḳ       

çerìden: otlamaḳ        

çemìden: süci içmek         

çemìden: tefericlenmek350 351     

caġrìden352: ḳurbaġa ötmek [ḳurbaġa çıḳırmaḳ]    

çesbìden [hesbìden]353: ḳavuşmaḳ     

çerbìden [cerbìden]: yiginlenmek      

çervìden [cervìden]354: çÀre eylemek     

çengìden [cengìden]: ṣavaşmaḳ      

cesten: ṣıçramaḳ        

çefsìden [cefsìden]: yapışdurmaḳ [yapışmaḳ]   

cehìden: m          

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-cìmi 

çìden: dirmek       

çinÀnìden: dirdürmek        

çìn kerden: urundulamaḳ355 [üründülemek]     

çìre şoden: yigin olmaḳ [ḳırcıldamaḳ]356    

cirestìden [çerestìden]357: ḳırçıldamaḳ [yigin olmaḳ]    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-cìmi 

[8b] 
                                                
348 Kelime yanlış yazılmıştır; “aṣma hireklemek” olmalıdır. 
349 Kelimenin “caḫşìden, çaḫşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
350 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “teferrüclenmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu 
olabilir. 
351 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
352 Kelimenin “caġzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
353 Kelimenin “çesbìden, cesbìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. KGS, ŞLT. 
354 Kelimenin “çervìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
355 Kelime yanlış yazılmıştır; “üründülemek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
356 TDKN’de; bu kelime ile bir sonraki kelimenin anlamını yanlışlıkla birbirinin yerine vermiştir. 
357 Kelimenin “çerestìden, çiristìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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costen: istemek        

cūyìden: m          

conbìden: deprenmek       

conbÀnìden: deprendürmek      

cūşìden: ḳaynamaḳ       

codÀ kerden: ayırmaḳ        

el-faslü’l-ḫÀmisi fì’l-ḥÀʾi’l358-meftūḥati’l-ḥÀleti 

ḫÀḫìden: baṣmaḳ       

ḫÀyìden: çeynemek       

ḫÀbìden: uyumaḳ       

ḫÀrìden: ḳaşımaḳ       

ḫÀmūşìden: epsem olmaḳ      

ḫÀsten: ayaġ üzere ṭurmaḳ [ayaġ üzerine durmaḳ]     

ḫÀmūş şoden: epsem olmaḳ [m]      

ḫeysìden [ḫesìden]359: ıṣlamaḳ [eskimek]      

[ḫebìden: m]          

ḫebìden [ḫebenìden]360: daḫı ayaġla baṣmaḳ [ayaġla baṣmaḳ]   

ḫendìden: gülmek         

ḫefìden [ḫefdìden]: öksürmek       

ḫefdìden [ḫefìden]: yaġmaḳ361 [boġmaḳ]     

ḫefìden: m362       

ḫefe kerden: m       

ḫezìden: sürtünmek         

ḫelìden: baturmaḳ ve ṣançmaḳ [baturmaḳ ve ṣancmaḳ]    

ḫemìden: bükilmek [egilmek]       

ḫesten: zaḥmetlenmek        

ḫevìden: evleklemek        

ḫecìden: dirşelmek363 ve dürişmek [dürişmek]364     

ḫetne kerden: sünnet eylemek        

6a 
                                                
358 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫÀʾi’l” olmalıdır. 
359 Kelimenin “ḫesìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
360 Kelimenin “ḫebìden, ḫepìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
361 Kelime yanlış yazılmıştır; “boġmaḳ” olmalıdır. 
362 Bu kelime TDKN’de bir önceki kelimede madde başı olarak yer almaktadır. 
363 Kelime yanlış yazılmıştır; “dirşirmek, dirşürmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
364 Kelimenin “dürişmek” anlamı bulunamamıştır. 
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ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-ḫÀʾi 

ḫirÀmìden: ṣalınmaḳ        

ḫirÀşìden: ṭırmalamaḳ [dırmalamaḳ]      

ḫìre şoden [ḫìreşìden]: m365       

ḫirìden: ṣatun almaḳ        

ḫizìden: ḳalkmaḳ         

ḫìzìden: m          

ḫìsìden: ıṣlamaḳ        

ḫilmìden: sümkürmek [siñürmek/sükürmek366]     

ḫìre şoden: ḳamaşmaḳ       

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-ḫÀʾi 

ḫoften: uyumaḳ        

ḫosbìden: m         

[10a] 

ḫoftìden: m    

ḫofìden: ṣolumaḳ   

ḫūcìden367: göz yaşarmaḳ   

ḫˇÀnden: oḳumaḳ         

ḫūrden: yimek         

ḫūyìden: derlemek    

ḫorūşìden: çıġırmaḳ [çıḳırmaḳ368]  

ḫorsend şoden: ḫoşnūd olmaḳ  

ḫoceste şoden: ḳutlu olmaḳ      

ḫˇÀsten: istemek         

ḫūhìden: m          

ḫūsìden: dirşürmek [devşürilmek ve buruşmaḳ]   

ḫūşìden: ḫōş gelmek      

ḫoşgomÀr kerden [ḫoşgilmÀd]369: ciddile ṣormaḳ   

el-faṣlü’s-sÀdisi fì’d-dÀli’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

dÀnisten: bilmek         

dÀnìden: m        

                                                
365 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
366 Kelime yanlış yazılmıştır; “sümkürmek” olmalıdır. 
367 Kelimenin “ḫūçìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
368 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıġırmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
369 Kelimenin “ḫūşgmÀr kerden, hoşk-ÀmÀr kerden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
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dÀden: virmek         

dÀmìden: ṣavurmaḳ       

dÀnìden: tekerlenmek      

dÀşten: ṭutmaḳ [dutmaḳ]      

devìden: segirtmek [segirtmaḳ370]        

demìden: üfürmek ve belürmek ve bitmek [üfürmek] 

dendìden: gümrenmek [belürmek ve bitmek371]   

[denìden: baylıġa sevinmek]     

derd kerden: aġrımaḳ       

der Àmeden: içerü gelmek      

der Àvorden [der Àverden]: içerü getürmek    

der şoden: içerü girmek      

der kerden: içerü ḳoymaḳ        

der mÀnden: ʿÀciz ḳalmaḳ      

dermìden: üzmek372 [ürmek]       

deh dÀnden [deh dÀden]373: iki eliyle ḳarḳış virmek [iki eliyle ḳuş374 virmek]  

der yÀften: añlamaḳ ve bulmaḳ [iñlemek375 ve bulmaḳ]     

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’d-dÀli 

diraḫşìden: yılduramaḳ         

direfşìden: m          

direngìden: eglenmek         

direng kerden: m          

direvìden: biçmek          

dirìden: yırtmaḳ        

6b [9b] 

dìden: görmek          

dilmÀndegì nomūden: göñül ḳalmaḳlıġı göstermek [göñül ḳalmaḳ göstermek]376 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’d-dÀli 

dūsìden: ṣıvamaḳ        

                                                
370 Kelime yanlış yazılmıştır; “segirtmek” olmalıdır. 
371 TDKN’de yer alan bu kelimeler bir önceki kelimenin anlamlarıdır. Yanlış yere yazılmışlardır. 
372 Kelime yanlış yazılmıştır; “ürmek” olmalıdır. 
373 Kelimenin “deh dÀden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
374 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarḳış”, “ḳarġış” veya “ḳarış” olmalıdır. 
375 Kelime yanlış yazılmıştır; “añlamaḳ” olmalıdır. 
376 Kelimenin “hüzünlü olma, kaygılı olma, can sıkıntısı, matem, melanet” anlamları ile “dilmÀndegi” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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dūsìden: yapışmaḳ        

dūşìden: saġmaḳ        

dūḫten: dikmek        

dūzìden: m           

dozdìden: uġurlamaḳ       

dūndìden [dondìden]377: gümrenmek [gerinmek378 ve epsem olmaḳ]  

dūst dÀşten: sevmek          

dūşnÀm dÀden [doşnÀm dÀden]379: ilenmek       

dūrūd kerden [dorūd kerden]380: esenlemek ve ögmek [ögmek]    

[dorūd kerden: selÀm virmek]        

el-faṣlü’s-sÀbiʿi fì’r-rÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

raḫsìden381: öykünmek     

rÀnden: sürmek      

resten: ḳurtulmaḳ      

rehìden: m       

rehÀ kerden: ṣalıvirmek     

reften: gitmek         

revìden: m         

resìden: yitişmek      

remìden: ürkmek      

rencìden: incinmek      

rendìden: ḳızmaḳ382 [ḳazımaḳ]   

refū kerden: gözemek     

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’r-rÀʾi  

rìsten: ivmek ve egirmek [irmek383]   

[rìsten: egirmek]      

rìşìden: m       

rìsten [rìden]: ṣaçmaḳ384 [ṣıçmaḳ]    

rìden: m385        

                                                
377 Kelimenin “dondìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
378 Kelime yanlış yazılmıştır; “gümrenmek” olmalıdır. 
379 Kelimenin “doşnÀm dÀden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
380 Kelimenin “dorūd kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
381 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
382 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳazımaḳ” olmalıdır. 
383 Kelime yanlış yazılmıştır; “ivmek” olmalıdır. 
384 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṣıçmaḳ” olmalıdır. 
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rìḫten: dökmek      

rìzìden: m         

rìhìden: aşınmaḳ ve çürimek [çürimek]   

rìhìden: ṭopraḳ ve ḳum aḳmaḳ    

[rìhìden: aşınmaḳ]       

revìden [rivìden]: ḳurtulmaḳ386    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’r-rÀʾi  

[10a] 

rosten: bitmek      

rūjìden [rūzìden]: m       

rūyìden: m         

roften: süpürmek      

robūden: ḳapmaḳ       

rūze dÀşten: oruc ṭutmaḳ [oruc dutmaḳ]    

el-faṣlü’å-åÀmini fì’z-zÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti  

zÀden: ṭoġmaḳ      

zÀsten: m       

zÀyìden: ṭoġurmaḳ      

zÀrìden: iñlemek        

7a 

jÀjìden: gevşemek ve çeynemek      

jÀyìden387: m       

zefrefìden [zefzefìden]388: az yimek    

zefterfìden [zefenzefìden]389: çoḳ yimek     

zaġencìden390: ıncḳırmaḳ      

zeden: urmaḳ         

zelġìden391: buz urmaḳ      

zūrìden: gücemlemek392       

zehìden: ṣızmaḳ       

                                                                                                                                                   
385 Bu kelime TDKN’de bir önceki kelimede madde başı olarak yer almaktadır. 
386 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
387 Kelimenin “jÀjìden, jÀvìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
388 Kelimenin “zeferfìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
389 Kelimenin “zefrÀfìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
390 Kelimenin “zaġengìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
391 Kelimenin “zelḳìden, zelfìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
392 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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zedÀyìden: pas açmaḳ393       

zehìden: ṭaşra gelmek      

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’z-zÀʾi 

zidÀyìden: paş394 açmaḳ [çeñilemek395]    

zinevìden: siñilemek       

zìrìden: alçaḳlanmaḳ      

zìsten: dirilmek        

zinūden [ziyūden]: mızġanmaḳ [ımızġanmaḳ]   

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’z-zÀʾi 

zodūden: pas açmaḳ        

zūlìden396: eslimek397 398      

jūlìden [zūlìden]399: çih düşmek [çih düşmenek400]  

zūrìden: gücelmek [güçetlemek401]      

zūrÀnìden: gücemletmek [m]      

el-faṣlü’t-tÀsiʿi fì’s-sìni’l- meftūḥati’l-ḥÀleti 

sÀḫten: düzmek       

sÀzìden: m         

sÀvìden: igelemek ve ṣavaşmaḳ [igelemek ve ṣavaşdurmaḳ] 

sÀvìden: ezmek ve sürmek [ezmek ve sürtmek]    

sÀyìden: m        

sÀde kerden: inemek        

serÀyìden: ırlamaḳ       

serendìden: baġdamaḳ [taġdamaḳ402]     

serengìden: küymek ve yarculaşmaḳ [gülmek ve yarçulaşmaḳ] 

sezìden: lÀyıḳ olmaḳ       

[10b] 

sezÀvÀrìden: m      

segÀlìden: yavuz ṣanmaḳ       

                                                
393 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
394 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀs” olmalıdır. 
395 Kelimenin “çeñilemek, siñilemek” anlamı ile “zinevìden, zinūden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
396 Kelimenin “jūlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
397 Kelime yanlış yazılmıştır; “eskimek” olmalıdır. 
398 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
399 Kelimenin “jūlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
400 Kelime yanlış yazılmıştır; “düşmek” olmalıdır. 
401 Kelime yanlış yazılmıştır; “gücelmek” olmalıdır. 
402 Kelime yanlış yazılmıştır; “baġdamaḳ” olmalıdır. 
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seklìden: ıncḳırmaḳ [ınçḳırmaḳ]      

sencìden: ṭartmaḳ [dartmaḳ]      

sevkend ḫūrden: and içmek       

senıḫten [saḫten]: ḳatılanmaḳ403      

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’s-sìni 

sipÀrìden: ıṣmarlamaḳ       

sipÀsìden: minnet eylemek       

sirÀnìden: ḳuş ötmek       

sirÀyìden: ırlamaḳ        

sitÀyìden: ögmek        

sigìzìden: ṣucımaḳ [ṣuçımaḳ]      

sitìhìden: m        

sitìzìden: ölegülenmek404 [önegülenmek]     

siringìden405: giñ genmek?406 ve barçulaşmaḳ407 [giñ getmek?408]  

7b 

sirişten: almaḳ409 [yarçulaşmaḳ410]     

sirìşìden: m [yoġurmaḳ]       

sikerfìden: sürçmek [m]      

sikencìden: gücemleyü ṭutmaḳ ve bir ucıyla ṣoḳmaḳ [gücemleyü dutmaḳ]411  

sitemìden: güc eylemek412        

siteden: almaḳ       

siperden: baṣmaḳ       

siperì şoden: tamÀm olmaḳ      

sìcìden: yaraḳlatmaḳ [yaraḳlanmaḳ]    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’s-sìni 

soporden: ıṣmarlamaḳ      

sopūḫten: dürülmek413 ve ṣancmaḳ [dürtmek]   

                                                
403 Kelimenin “katı olmak” anlamı ile “saḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. AS. 
404 Kelime yanlış yazılmıştır; “önegülenmek” olmalıdır. 
405 Kelimenin “serengìden, sirengìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
406 Kelime yanlış yazılmıştır; “giñitmek” veya “giñ etmek” olmalıdır. 
407 Kelime yanlış yazılmıştır; “yarçulaşmaḳ” olmalıdır. 
408 Kelime yanlış yazılmıştır; “giñitmek” veya “giñ etmek” olmalıdır. 
409 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. şekilleri bulunabilmiştir. 
410 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye ait olmalıdır. 
411 Kelimenin “parmak ucuyla tutmak” anlamı ile “sikencìden” (Bkz. ŞL, AS); “gücemleyü dutmaḳ” anlamıyla 
“şikencìden” (Bkz. LD, ŞL) şekilleri bulunabilmiştir. 
412 Kelimenin; “zulmetmek” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
413 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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sopūzìden: m        

sotorden: yülimek        

sotūden: ögmek       

sotūhìden: uṣanmaḳ       

sūgìden: baṣlu414 olmaḳ      

sorūden: ırlamaḳ       

sorūd goften: m        

soften: delmek       

sonbìden: m         

softìden: m         

sorfìden [softìden]415: ṣoḳuşdurmaḳ   

sorfìden: öksürmek       

solfìden: m       

sūden: ezmek        

sūften [sūḫten]416: göyünmek       

sūrÀḫ kerden: delmek      

ve’l [el]-faṣlü’l-ʿÀşiri fì’ş-şìni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

[11a] 

şÀrìden: ṣu çaġlamaḳ    

şÀyìsten [şÀyisten]417: yaramaḳ       

şÀyisten [şÀyìden]: m        

şÀşìden: işemek       

şÀşe kerden: m         

şÀften: ürmek418 [üzmek]      

şÀften: ürülmek419 [üzülmek]     

şÀvìden: olmaḳ ve gitmek [omaḳ420 ve gitmek]   

şevìden: m          

şekìden421: sikÀyet422 eylemek [şikÀyet eylemek]   

şebìden: ḳonmaḳ ve aḫşamlamaḳ [ḳonmaḳ ve aġşamlamaḳ] 
                                                
414 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaṣlu” olmalıdır. 
415 Kelimenin “softìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
416 Kelimenin “sūḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
417 Kelimenin “şÀyesten, şÀyisten, şÀyìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
418 Kelime yanlış yazılmıştır; “üzmek” olmalıdır. 
419 Kelime yanlış yazılmıştır; “üzülmek” olmalıdır. 
420 Kelime yanlış yazılmıştır; “olmaḳ” olmalıdır. 
421 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
422 Kelime yanlış yazılmıştır; “şikÀyet” olmalıdır. 
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şaḫşìden: doḳınmaḳ         

şoḫūden [şaḫūden]: dırmalamaḳ      

şaḫìden: göz belerüb ṭaşra çıḳmaḳ      

şoḫūnìden [ve şaḫūnìden]: m423      

şaḫlìden: nefesi içerü çekmek      

şermìden: utanmaḳ        

şemrìden: ürkmek        

şemìden: ġırìvle aġlamaḳ       

şemġindìden [şemġendìden]424: yaramaz olmaḳ yaʿnì yoyulmaḳ [yaramaz olmaḳ yaʿnì 

boylamaḳ425]         

şecìden [şencìden]426: ṣıçramaḳ ve dammaḳ [ṣıçramaḳ ve] 

şenaḫten [şinÀḫten]427: añlamaḳ      

şenÀsìden [şinÀsìden]428: m      

8a 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti min’eş-şìn429 

şinÀften: ivmek      

şitÀyìden [şitÀbìden]430: m     

şitÀb kerden: m         

şikÀften: yarmaḳ      

şikÀrìden: avlamaḳ      

ve şikÀr kerden: m       

şikesten: ṣımaḳ       

şinìden: işitmek       

şinevìden: m          

şiflìden: ṣıḳlıḳ virmek [ıṣıḳlıḳ virmek]    

şiblìden: m        

şıḫlìden: nefesi içerü çekmek     

şigerfìden: ululanmaḳ        

şigerfìden [şìften]431: ʿaceblamaḳ     

                                                
423 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
424 Kelimenin “şemġendìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
425 Kelime yanlış yazılmıştır; “yoyulmaḳ” olmalıdır. 
426 Kelimenin “şencìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
427 Kelimenin “şinÀḫten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
428 Kelimenin “şinÀsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
429 Bu başlık TDKN’de iki kelime önce yer almaktadır. 
430 Kelimenin “şinÀften, şitÀbìden, şitÀb kerden ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
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şìften [şikìften]432: delürmek     

şikìften [şikiften]433: çiçek açılmaḳ      

şikiften [şiklìden]: yarılmaḳ     

şiklìden [şikìbìden]434: teşvìş virmek    

şikìbìden [şinÀvìden]435: sabr eylemek    

şinÀvìden [şinÀv kerden]: ṣuda yüzmek    

ve şitÀv kerden436: m437 

ve şinÀrìden: m         

şimìden: ḳoḳulamaḳ [ḳoḫulamaḳ]       

şinÀrìden: naẓar eylemek438 439    

[şiyÀrìden: nadas eylemek]      

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’ş-şìni 

[11b440]  

şonoften: işitmek      

şonūden: m       

şosten: yumaḳ      

şūyÀnìden: yudurmaḳ        

şūrìden: delürmek441     

şūrìden: ḳarcaşmaḳ      

şūrÀnìden: ḳarcaşdurmaḳ ve od ölcermek  

şomorden: ṣaymaḳ         

şoden: olmaḳ          

şoden: gitmek           

şoḫūlìden: ḳatı iñülemek     

şoḫūden: ṭırmalamaḳ      

şorìden: ṣu carlamaḳ442     

şokorden: helÀk olmaḳ        

                                                                                                                                                   
431 Kelimenin “şigerfìden, şikifìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
432 Kelimenin “şìften” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
433 Kelimenin “şekÀften, şikeften, şikÀften, şokoften, şokūften” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
434 Kelimenin “şiklìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
435 Kelimenin “şikìbìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
436 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
437 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
438 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
439 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
440 TDKN’nin 11b ve 12a sayfaları büyük oranda yırtılmıştır. 
441 TDKN; bu kelimeden itibaren “ġalìden” kelimesine kadar yırtılmıştır. 
442 Kelimenin; “su ve benzerlerinin sürekli akması, şarıl şarıl akmak” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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şokoften: ʿacenlemek443     

şokūḫìden: sümülcümek ve ayaġ üzere ṭurmaḳ 

şokūhìden: heybetlü olmaḳ     

şūḫìden: yiltenmek444     

şūlìden: fikirlenmek445     

şofìden446: ḳatılanmaḳ    

şofūden447: m 

şūher kerden: ʿavrat ere varmaḳ         

el-faṣlü’l-ḥÀdì ʿÀşereti fì’ṭ-ṭÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

ṭelebìden: istemek      

ṭepìden: ṭalabınmaḳ      

ṭepÀnìden: ṭalabındurmaḳ        

ṭenz kerden: ṭaʿn eylemek        

8b 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’ṭ-ṭÀʾi 

ṭirÀzìden: ʿalemlemek      

ṭìre şoden: melūl olmaḳ ve ḳaḳımaḳ    

ṭirakìden: çatlamaḳ         

ṭìre şÀnìden: melūl eylemek     

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’ṭ-ṭÀʾi 

ṭūrÀnìden: ṣavurmaḳ448      

el-faṣlü’å-åÀnì ʿÀşereti fì’l-ġayni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

ġÀlìden: banı449 üstüne sürtünmek     

[12a] 

ġelìden: aġnamaḳ450 451     

ġelṭìden: yuvalanmaḳ      

ve ġeltìden: m         

ġenşìden: herzÀvÀt söylemek       

                                                
443 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿaceblemek” olmalıdır. 
444 Kelimenin; “yaltaklanmak, yüzsüz ve edepsiz olmak; sıcak kanlı olmak, nedimlik etmek, mutlu ve neşeli 
olmak; kirli olmak, çirkin olmak; acele etmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, AS, ŞLT. 
445 Kelimenin; “endişelenmek, vesvese yapmak; hayrette kalmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS, FZ. 
446 Kelimenin “şaġìden, şoġūden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
447 Kelimenin “şaġìden, şoġūden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
448 Kelimenin “ṣormaḳ” anlamı ile “ṭovÀrìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
449 Kelime yanlış yazılmıştır; “yanı” olmalıdır. 
450 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “uġunmaḳ” olmalıdır. 
451 TDKN; 12a sayfasında bu kelimeden itibaren 5 kelime içermektedir. 
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ġazìden [ġajìden]: biri biri üstüne yıġmaḳ452   

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-ġayni 

ġirìvìden: ÀvÀz ile aġlamaḳ     

ġirìvÀnìden453: aġlatmaḳ      

ġijìden: emiklemek454      

ġijÀnìden: emikletmek455      

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-ġayni 

ġorrìden: ḥayḳırmaḳ      

ġormobìden456: añramaḳ ve ögürmek    

ġonūden: mızġınmaḳ       

ġonūden: uġunmaḳ       

ġūṭa ḫūrden: ṣuya ṭalmaḳ      

ġūlìden: kişkürmek       

ġūye zeden: yayıḳ yaymaḳ        

ġūlìden: ḳaçurmaḳ        

el-faṣlü’å-åÀliå ʿÀşereti fì’l-fÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

fÀḫìden: ekmek ve dermek       

fÀzìden457: ḳurṣaḳda ṭaʿam eglenmek   

fÀzìden458: gerinmek459 ve isnemek     

fÀ dÀşten: girü ṭutmaḳ       

fÀ griften460: girü ṭutmaḳ       

ferÀşìden: çımġışmaḳ       

ferÀmūş kerden: unutmaḳ       

ferÀhem avorden461: bir yire getürmek     

fersūden: aşınmaḳ        

felḫūden: arıtmaḳ        

fermūden: buyurmaḳ        

fencìden: gerinmek        
                                                
452 TDKN; bu kelimeden itibaren “fasìbìden” kelimesine kadar yırtılmıştır. 
453 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
454 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “imeklemek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
455 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “imekletmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
456 Kelimenin “gümbürtü, patlama sesi, sert şeylerin birbirine vurmasından solayı çıkan ses” anlamları ile 
“ġoromb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
457 Kelimenin “fÀrìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
458 Kelimenin “fÀjìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
459 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
460 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
461 Kelimenin “ferÀhem averden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
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feraḫşìden462: raḳṣ urmaḳ       

fernÀḫìden: panbuḳ463      

fernÀḫìden: edeplemek    

ferhìḫten: edeplü olmaḳ    

ferḫemìden: dermek464 ve atmaḳ465  

felḫìden: m          

ferġÀrìden: ıṣlamaḳ     

ferkerden466: ḳoparmaḳ    

9a 

ferhìḫten: aşaġa ṣarḳmaḳ467    

fehmìden: añlamaḳ        

[12b] 

fesìbìden: eliyle ṭutmaḳ [eliyle dutmaḳ]468   

fesìbìden: yidmek [yidürmek]     

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-fÀʾi 

firÀḫìden: giñimek [gelmek469]     

firÀzìden [ferÀzìden]470: yücelmek    

firÀşìden [ferÀşìden]471: döşemek    

firÀşìden [ferÀşìden]: Àdemüñ teni çımġışmaḳ   

fitÀlìden [fetÀlìden]: yüksekden aşaġa düşmek472 [yüksekden aşaġa dökmek]  

firistÀden: göndermek [viribimek]    

fişÀnden: silkmek      

fincÀ kerden: gerinmek [gezlemek473]   

firìften: aldamaḳ      

firìbìden: m        

firìḫten: denk olmaḳ     

                                                
462 Kelimenin “ferḫeşìden, ferḫesìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
463 Kelime yanlış yazılmıştır; “panbuḳ atmaḳ” olmalıdır. 
464 Kelime yanlış yazılmıştır; “didmek” veya “ditmek” olmalıdır. 
465 Kelime eksik yazılmıştır; “pamuḳ atmaḳ” olmalıdır. 
466 Kelimenin “berkenden, ferkenden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
467 Kelimenin “asmak, asılmak” anlamları ile “ferhìḫten” (Bkz. D); “sarkık ve düşük olmak, kulak aşağı 
sarkmak” anlamları ile “fernÀḫìden” (Bkz. AS, ŞL) şekilleri bulunabilmiştir. 
468 Kelimenin “eliyle itmek, ileri itmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
469 Kelime yanlış yazılmıştır; “giñimek” olmalıdır. 
470 Kelimenin “ferÀzìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
471 Kelimenin “firÀşìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. AS. 
472 Kelime yanlış yazılmıştır; “dökmek” olmalıdır. 
473 Kelime yanlış yazılmıştır; “gerinmek” olmalıdır. 
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fikenden: bıraḳmaḳ        

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-fÀʾi 

forūḫten: ṣatmaḳ      

forūşìden: m       

fonūden: diñlenmek      

fonūden: ġÀfil olmaḳ      

forūzìden: yalıñlanmaḳ     

[fosorden: ṭoñmaḳ]     

foşorden: ṣıḳmaḳ      

fozūden: artmaḳ      

forū dÀşten: aşaġa ṭutmaḳ [aşaġa dutmaḳ]   

forū hişten [forūg dÀşten]: aşaġa ḳomaḳ ve ṣalıvirmek  

forū goẕÀşten [forū godÀşten]474: aşaġa ḳomaḳ    

forū reften: aşaġa gitmek      

forū Àmeden: aşaġa gelmek      

forū borden: yuṭmaḳ ve aşaġa iletmek [yutmaḳ ve aşaġa iletmek] 

fotūden: sözi fikrile söylemek [sözi fikrile söylemek]475    

[fotÀnìden476: fikrile söyletmek] 

el-faṣlü’r-rÀbiʿ [ve’l-]ʿaşereti fì’l-kÀfi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

kÀsten: eksimek         

kÀhìden: m          

gerdÀnìden: döndürmek477        

kÀşten: ekin ekmek         

kÀlìden: baṣmaḳ         

kÀlìden: ḳırılmaḳ ve ṭaġıtmaḳ [ḳırılmaḳ]   

[kÀlìden: daġıtmaḳ ]     

kÀmìden: arzūlamaḳ        

gÀmìden: adımlamaḳ        

[gÀmìden: m] 

[13a] 

gÀden: cimÀʿ itmek         

                                                
474 Kelimenin “forū goẕÀşten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
475 Kelimenin “sözde ve davranışta tevakkuf etme, düşünerek davranıp konuşma” anlamı ile “fonūden” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
476 Kelimenin “fonÀnìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
477 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 



64 
 

gÀyìden: m          

gÀn dÀden: cimÀʿ virmek        

kÀvìden: bir478 sürmek [yir sürmek]479   

gÀvhìden: depretmek [deprenmek]    

gezìden: ıṣırmaḳ       

keşìden: çekmek      

geşten: dönmek      

keften: yarmaḳ      

ve kÀften: m          

kemìden: eksilmek [eksimek]       

kefìden: çalınmaḳ480 ve köpürmek [çatlamaḳ] 

kefìden: m481 

[kefìden: köpürmek]     

9b 

kerden: itmek [eylemek]      

gerdìden: degzinmek     

gendìden: yiymek [yıyımaḳ482]    

kenden: ḳazmaḳ      

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-kÀfi 

kişten: ekmek          

giriften: ṭutmaḳ [dutmaḳ]     

giristen: aġlamaḳ      

giryÀnìden: aġlatmaḳ [m]        

girìḫten: ḳaçmaḳ       

girevìden: inmek483 [inanmaḳ]     

giresìden484: meyl eylemek     

ve giristen485: m486 

girÀyisten487: ṣallamaḳ     

                                                
478 Kelime yanlış yazılmıştır; “yir” olmalıdır. 
479 Kelimenin; “kazmak, eşmek, yer kazmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, AS. 
480 Kelime yanlış yazılmıştır; “çatlamaḳ” olmalıdır. 
481 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
482 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiymek” veya “yiyimek” olmalıdır. 
483 Kelime yanlış yazılmıştır; “inanmaḳ” olmalıdır. 
484 Kelimenin “girÀyisten, girÀyìden, girÀhìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
485 Kelimenin “girÀyisten, girÀyìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
486 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
487 Kelimenin “girÀyìden, kirÀsten, girÀnden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. KGS, AS ,ŞL. 
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[girÀyìden: m]      

gijÀyìden488: m     

kijÀşìden [kirÀşìden]489: çÀresüz olmaḳ   

kijÀşìden [kirÀşìden]490: gerek olmaḳ   

girÀnìden: aġırlamaḳ     

girÀmìden: m      

[girÀnìden: aġır olmaḳ]     

kirÀşìden: aldayıcı olmaḳ    

girÀyìden: meyl eylemek ve yörenmek   

gird kerden [gired kerden]491: cemʿ eylemek 

girevìsten [girev kerden]492: dutu ḳomaḳ    

[girev besten: öçeşmek]       

gizÀrìden493: meyl eylemek        

gizÀrìden: cemʿ eylemek [ḥamle eylemek]494     

gizÀrìden [gizÀzìden]: ḳaṣd eylemek495      

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-kÀfi 

gorÀnìden: ṭutdurmaḳ [dutdurmaḳ]    

gorūhìden496: bölünmek     

[13b] 

govÀrìden: siñürmek        

govÀşten: m          

godaḫten: erimek      

goẕÀşten [godÀşten]497: terk eylemek   

gozÀrden: ödemek      

koşÀden: açmaḳ      

komÀrìden: ṣırtarmaḳ498 [ṣırıtmaḳ]    

gomÀşten: ḥavÀle eylemek     

                                                
488 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
489 Kelimenin “kerÀşìden, kirÀşìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
490 Kelimenin “kirÀsìden, kirÀşìden” şekilleri bulunabilmiştir: 
491 Kelimenin “gird kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
492 Kelimenin “girev kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
493 Kelimenin “girÀyisten, girÀyìden, girÀhìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
494 Kelimenin böyle bir anlamları bulunamamıştır. 
495 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
496 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. “Topluluk, cemaat, bölüm, grup” anlamına gelen “gorūh” 
kelimesinden mastar yapılmış olmalıdır. 
497 Kelimenin “goẕÀşten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
498 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṣırıtmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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gomÀn borden [goma borden]499: şübhe iletmek 

gomÀnìden: m         

gozÀrìden: temeyyüz eylemek       

goẕÀrìden [gorÀzìden]500: ṣalınmaḳ ve nÀzla gitmek    

gozìden: erindelemek501 [üründülemek]      

gozÀnìden: erindeletmek502 [üründülenmek]     

korabisten [korÀyisten]503: sepilemek     

gosisten: kesilmek [üzilmek]      

gosìḫten: ürmek504 [m]       

goẕÀşten: geçmek         

gozìr kerden [goẕìr kerden]505: çÀre eylemek     

goster kerden [gosterden]: döşemek       

[gosterìden: m]         

koşten: depelemek506     

gom kerden: yavı ḳılmaḳ [yav ḳılmaḳ507]      

gom şoden: m         

gūş dÀşten: ḳulaḳ ṭutmaḳ [ḳulaḳ dutmaḳ]      

gūşìden: işitmek     

10a  

govÀzìden: vÀz gelmek [govÀzìden]  

kūşìden: dürişmek508        

[govÀze kerden: ṣoymaḳ]        

govÀre kerden [govÀze kerden]509: yumurṭayı rafaṭun eylemek [yumurdayı urfadan eylemek]  

goften: söylemek         

gūyìden: m          

kūften: dögmek     

kūbÀnìden: dögdürmek        

goncìden: ṣıġmaḳ     
                                                
499 Kelimenin “gomÀn borden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
500 Kelimenin “gorÀzìden, korÀzìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
501 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “üründülemek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
502 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “üründületmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
503 Kelimenin “korÀyisten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
504 Kelime yanlış yazılmıştır; “üzmek” olmalıdır. 
505 Kelimenin “gozìr kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
506 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
507 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı ḳılmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
508 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
509 Kelimenin “govÀze kerden, govÀje kerden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS, AS. 



67 
 

gūlìden: it siñilemek    

gomìzìden: işemek         

gūzìden: oṣurmaḳ     

el-faṣlü’l-ḫÀmis [ve’l-]ʿaşereti fì’l-lÀmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

lÀbìden: yalvarmaḳ     

lÀvìden: m      

lÀbe kerden: m     

lÀġerìden: arıḳlamaḳ        

lÀġer şoden: m         

lÀġìden: laġlanmaḳ     

lÀfìden: ögünmek        

lÀnìden: siñilemek510 [silkmek]   

[14a] 

lÀnden: deprenmek      

lÀyìden: it ürmek       

lerzìden: ditremek        

laġzìden: ṭayrınmaḳ [ṭayınmaḳ]    

[lengìden: aġşamaḳ511]     

lendìden: m512      

lencìden: ilenmek [iletmek513]    

leged zeden [legerden]514: depme urmaḳ   

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-lÀmi 

liyìden [lìsìden]515: yalamaḳ    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-lÀmi 

lūġìden: ṣaġmaḳ      

lūġÀnìden: ṣaġdurmak     

lūşìden: ayaftalıḳ? eylemek516  

lūşÀnìden: ayaftalıḳ? etdürmek517 

londen [londìden]: ügünmek/ögünmek518   

                                                
510 Kelime yanlış yazılmıştır; “silkmek” olmalıdır. 
511 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġsamaḳ” olmalıdır. 
512 Kelimenin “aġsamaḳ” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. AS, ŞL. 
513 Kelime yanlış yazılmıştır; “ilenmek” olmalıdır. 
514 Kelimenin “leged zeden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
515 Kelimenin “lìsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
516 Kelimenin “akılsız olmak, ağzı eğri olmak, kâhil olmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
517 Kelimenin “akılsızlaştırmak” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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el-faṣlü’s-sÀdis [ve’l-]ʿaşereti fì’l-mìmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti519 

mÀlìden: avumaḳ520 [ovmaḳ]    

mÀnìden: beñzemek      

mÀnisten: m       

mÀnden: ḳalmaḳ ve beñzemek [ḳalmaḳ]   

mekìden: emmek      

mezìden: m       

mìzìden [meyzìden]521: m     

meçìden: çimdilemek [çimdürmek522]   

[mesìden: m]      

maḫìden: deprenmek     

menşìden: göñül dönmek        

meniş geşten: m      

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-mìmi 

mìrÀnìden: öldürmek     

mìrÀåìden [mìrÀşìden]523: mìrÀå eylemek [mìrÀå yimek] 

mìsìden: ṣaġamaḳ524 [ṣıġamaḳ]       

10b 

mizÀḥ kerden [mizÀc kerden]525: kengel eylemek     

mìçūden: ḳavramaḳ        

mìçÀnìden: ḳavratmaḳ        

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-mìmi 

morden: ölmek        

mūyìden: ṣaġu ṣaġmaḳ       

mūlìden: eglenmek        

mūlìden: ʿÀcir526 olmaḳ527        

mongìden: gümrenmek [ʿÀcizlenmek528]     

                                                                                                                                                   
518 Kelimenin “öfkelenerek dudak altından mırıldanmak, homurdanmak” anlamları ile “londìden” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
519 Başlığın “el-ḥÀleti” kısmı TDKN’de bulunmamaktadır. 
520 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ovmaḳ” olmalıdır. 
521 Kelimenin “mekìden, mezìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
522 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “çimdimek” veya “çimdilemek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz 
konusu olabilir. 
523 Kelimenin “mìrÀåìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
524 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıġamaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
525 Kelimenin “mizÀḥ kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
526 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿÀciz” olmalıdır. 
527 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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mojde dÀden: muştuluḳ virmek       

[14b] 

el-faṣlü’s-sÀbiʿ [ve’l]-ʿaşereti fì’n-nūni’l [fì’l-lÀmi’l529]-meftūḥati’l-ḥÀleti 

nÀrìden [nÀzìden]530: ulalmaḳ       

nÀzìden: nÀzlanmaḳ        

nÀlìden: iñlemek        

nÀmìden: ad virmek        

nehÀrìden: açıḳmaḳ [acıḳmaḳ]531     

[nehÀriden: ḳorḳmaḳ]      

nemÀz gozÀrden: namÀz ḳılmaḳ      

neng dÀşten [teng dÀşten]532: ʿÀrlenmek [ʿÀrlanmaḳ]  

naġzìden: eyü olmaḳ     

nevìden: mızġanmaḳ [ımızġanmaḳ]   

nevìd dÀden: loḳma virmek533    

nevḥìden: aġlamaḳ        

nevḥe kerden: ṣaġu ṣaġmaḳ     

nermūden: ṣalıncaġa ṣalınmaḳ    

naḫşìden: eñse kemügün çatlanmaḳ [eñse kemügin çatlatmaḳ] 

nefrìnìden534: ilenmek       

nefrìn kerden: ḳarḳış virmek [ḳarış virmek]    

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’n-nūni 

nigÀhìden: naẓar eylemek     

nigÀh kerden: m        

nigÀrìden: ÀrÀyışlamaḳ       

nigÀşten: m       

nihÀden: ḳomaḳ        

nigÀh dÀşten: ṣaḳlamaḳ     

niyÀzìden: ḥÀcet dilemek     

nişÀrìden [niåÀrìden]: ṣaçu ṣaçmaḳ   

                                                                                                                                                   
528 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye ait olmalıdır. 
529 İfade yanlış yazılmıştır; “fì’n-nūni’l” olmalıdır. 
530 Kelimenin “nÀrìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
531 Kelimenin “açlığı gidermek için az bir şeyler yemek” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
532 Kelimenin “neng dÀşten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
533 Kelimenin “müjde vermek, ümit vermek; ziyafete davet etmek;  ivaz vermek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, AS. 
534 Kelimenin “nefrìden, nefrìn kerden, nefrìn dÀden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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nişÀnden: nişÀn dikmek     

nişisten: oturmaḳ      

nigeristen [nigerìden]: baḳmaḳ    

nigerìden [nigeristen]: m     

nikūhìden: bitürmek535 [yermek]    

nìrū giriften: ḳuvvatlanmaḳ536    

niyūşe kerden: diñücülük eylemek537     

niyūşìden: diñü diñlemek538    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’n-nūni 

novÀḫten: oḫşamaḳ         

novÀzìden: m        

novÀḫten: oḫşamaḳ eyü naġmelerle bir sÀzı çalmaḳ müstaḳbelÀtında ḫÀ rÀya539 ḳalb olunur 

“nevÀ-zed ve nevÀzende” dirler540     

nomūden: göstermek     

nomÀyìden: m     

novişten: yazmaḳ     

ve nobişten [nobişten ]: m    

noverdìden: dürmek     

11a 

nūşìden: içmek     

[15a] 

noyūşìden: m [oḳumaḳ]541    

noyūşìden542: diñlemek     

nohoften: gizlemek     

nohyÀnìden [nohbÀnìden]543: gizlenmek [gizletmek]  

el-faṣlü’å-åÀmin [ve’l-]ʿaşereti fì’l-vÀvi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

vÀbekìden [vÀpekìden]544: püfkürmek     

vÀḫūrden: ḳayurmaḳ        

                                                
535 Kelime yanlış yazılmıştır; “yermek” olmalıdır. 
536 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
537 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
538 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
539 Kelime yanlış yazılmıştır; “zÀya” olmalıdır. 
540 Bu ifadeler MKN’nin der-kenârında yer almaktadır. TDKN’de bulunmamaktadır. 
541 Kelimenin “okumak” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
542 Kelimenin “niyūşìden, neyūşìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
543 Kelimenin “nihonbìden, nohoftÀnìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
544 Kelimenin “vÀpekìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
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vÀḫìden: panbuḳ atmaḳ [panbuḳ itmek545 ve ditmek]   

vÀdÀşten: ṣavmaḳ ve girü ṭutmaḳ [ṣavmaḳ ve girü dutmaḳ]  

[vÀ dÀşten: m] 

[vÀ kerden: açmaḳ]        

vÀnigeristen [vÀnigiresten]: dönüp baḳmaḳ     

vÀrìden: itmek546 ve becidlemek [yutmek547 ve becidlemek]  

verḫˇÀsten [verḫÀsten]548: örü ṭurmaḳ      

vÀyÀften: añılmaḳ549 [añlamaḳ]      

verdÀşten: ḳaldurmaḳ       

verzìden: öbkünmek550 dökmek551 ve düşmek552 [öykünmek]  

verkerden: ḳaldurmaḳ ve yandumaḳ553 [ḳaldurmaḳ]  

vernişisten: ata binmek      

vezìden: esmek       

vemìden: ovılamaḳ? [oyulmaḳ?/oyulamaḳ?]554  

veşkerden [veşekerden]555: helÀk olmaḳ    

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-vÀvi 

vìden [vìdìden]: yavı ḳılmaḳ [yav ḳılmaḳ556]   

vìrÀn kerden: ḫarÀb eylemek       

vìzìden [vezìden]: ḳarşılamaḳ557     

vìje şoden: durulmaḳ       

vìşìden558: m       

[vìşÀnìden559: durultmaḳ]      

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-vÀvi [ve’l-vÀvi] 

vozūlìden [vezūlìden]560: yil esmek     

vozūlÀnìden [vezūlÀnìden]561: yil esdürmek    
                                                
545 Kelime yanlış yazılmıştır; “atmaḳ” olmalıdır. 
546 Kelime yanlış yazılmıştır; “yutmaḳ” olmalıdır. 
547 Kelime yanlış yazılmıştır; “yutmaḳ” olmalıdır. 
548 Kelimenin “verḫÀsten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
549 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “añlamaḳ” olmalıdır. 
550 Kelime yanlış yazılmıştır; “öykünmek” olmalıdır. 
551 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
552 Kelime yanlış yazılmıştır; “dürüşmek” olmalıdır. 
553 Kelime yanlış yazılmıştır; “yandurmaḳ” olmalıdır. 
554 Kelimenin; “ovmak, ovalamak, yuvalamak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LL, AS. 
555 Kelimenin “veşkerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
556 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı ḳılmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
557 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
558 Kelimenin “vìje şoden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
559 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
560 Kelimenin “vojūlìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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voştìden562: ṣıḳlıḳ virmek [ıṣıḳlıḳ virmek]     

vożū sÀḫten: Àbdest almaḳ       

el-faṣlü’t-tÀsiʿ [ve’l-]ʿaşereti fì’l-hÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti563 

[15b] 

hevÀsìden: tebsermek [tepsermek]     

hencÀrìden: yol yanınca gitmek564     

hencìden: incinmek [incitmek]565     

hecìden566: ḳavramaḳ [ḳarvamaḳ/ḳurumaḳ/ḳavurmaḳ567] 

hestìden [hesnìden]568: var olmaḳ       

hest kerden: ṣūret virmek569        

heves kerden: heves eylemek       

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-hÀʾi 

hirÀsìden: var olmaḳ570 [ḳorḳmaḳ]     

hirÀşìden: ḳuṣmaḳ       

hiyÀlìden571: ṣalıvirmek        

hişten: m        

hilÀnìden572: terk eylemek      

hilìden: m        

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-hÀʾi 

11b  

horūkìden: ḳorḳmaḳ      

hoştìden: ṣıḳlıḳ virmek [ıṣıḳlıḳ virmek]573    

hoş dÀşten: ʿaḳlın dirmek574       

hūşìden: ölmek Pehlevìdür      

[el-faṣlü’l-ʿişrūni] fì’l-yÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

                                                                                                                                                   
561 Kelimenin “vojūlÀnìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
562 Kelimenin “veştìden, veşt kerden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
563 Başlığın “el-ḥÀleti” kısmı TDKN’de bulunmamaktadır. 
564 Kelimenin “yol, cadde, cadde dışındaki yol” anlamları ile “hencÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
565 Kelimenin “incitmek” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
566 Kelimenin “heçìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
567 Kelimenin “hÀçìden” şekli ile “kurumak, kavurmak” anlamları da mevcuttur (Bkz. LD, LL). “HÀçìden” ve 
“heçìden” kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılmış olmalıdır.  
568 Kelimenin “hestìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
569 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
570 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
571 Kelimenin “hişten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
572 Kelimenin “helìden, hilìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
573 Kelimenin “ıslık” anlamı ile “heşt, hişt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
574 Kelimenin; “dikkatli olmak, kontrollü olmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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yÀften: bulmaḳ        

yÀbìden: m         

yÀresten [yÀristen]: edeplemek      

yÀrìden: yardım eylemek [yardım istemek]    

[yÀrì dÀden: yardım itmek]       

yÀzìden: gerinmek [gerilmek]      

yÀvìden: yavı ḳılmaḳ [yav ḳılmaḳ575]     

yÀve kerden: m        

yencìden: yÀralamaḳ [pÀralamaḳ]      

yaḫşūden: at ḳoşmaḳ576 [at ḳaşımaḳ]     

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti min el-yÀʾi 

yikìden: bir olmaḳ      

yiksÀnìden [yekÀnìden]: birikmek577    

[yiksÀnìden: berÀber olmaḳ]      

yeksūnìden: düpdüz olmaḳ       

yikresìden [yikersìden]578: bir yire dirmek [bir yire dirilmek] 

yikserìden [yekserìden]: bir yire gelmek579    

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-yÀʾi 

yūbìden: Àrzūlamaḳ        

yūzìden: ṣıçramaḳ        

yūġìden: boyunduruḳ urmaḳ [boyunduruġ urmaḳ]   

[16a] 

yūşìden: işitmek [-]   

işÀret ilÀ ḳÀnūni’l-cemʿ mine’l [işÀretü’l-ḳÀnūni ilÀ cemìʿi’l]-maṣÀdıri bi’t-terkiyyeti 

[beyt] 

muḳarrer durur [muḳarrerdür] bil bu nìhÀyıçün 

gelür maṣdar ü cemʿ-i esmÀyiçün 

[emåiletü’l-mecmūʿi mine’l-maṣÀdıri] 

ÀferìdenìhÀ [aferìdenìhÀ]580: yaratmaḳlıḳlar       

ÀmūrzìdenìhÀ [amorzìdenìhÀ]: yarlıġamaḳlar [yarlıġamaḳlıḳlar] 
                                                
575 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı ḳılmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
576 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaşımaḳ” veya “ḳaşaġılamaḳ” olmalıdır. 
577 Kelimenin “beraber olmak, eşit bulunmak” anlamı ile “yiksÀnìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
578 Kelimenin “yekserìden, yikserìden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
579 Kelimenin “bir yere toplamak, cem olmak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, AS. 
580 Fiilerin yazımı ile ilgili farklılıklar ve yanlışlıklar, yukarıda dipnotlarla gösterilmiştir. Fiillerin ek almış 
şekillerinde, tekrara düşmemek adına dipnot verilmeyecektir.  
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ÀmedenìhÀ [amedenìhÀ]: gelmekler [gelmeklikler] 

ÀyedenìhÀ [ayìdenìhÀ]: m [getürmeklikler581]  

ÀvordenìhÀ [averdenìhÀ]: getürmekler [m] 

[averìdenìhÀ: m] 

ÀrÀstìhÀ [arÀstenìhÀ]: bizemekler [binemeklikler582] 

ÀrÀyìdenìhÀ [arÀyìdenìhÀ]: m 

ÀmìḫtenìhÀ [amìḫtenìhÀ]: ḳarışmaḳlar [ḳarışmaḳlıḳlar] 

ÀmìzìdenìhÀ [amìzìdenìhÀ]: m 

ÀvìḫtenìhÀ [avìḫtenìhÀ]: aṣmaḳlar [aṣmaḳlıḳlar] 

ÀvìzìdenìhÀ [avìzìdenìhÀ]: m 

ÀmūḫtenìhÀ [amūḫtenìhÀ]: ögrenmekler [ögrenmeklikler] 

ÀmūzìdenìhÀ [amūzìdenìhÀ]: m 

aġÀlìdenìhÀ: kındurmaḳlar [kındurmaḳlıḳlar] 

aġÀzìdenìhÀ: başlamaḳlar [başlamaḳlıḳlar] 

ÀġÀz kerdenìhÀ [aġÀz kerdenìhÀ]: m 

ÀġūşìdenìhÀ [aġūşìdenìhÀ]: ḳuçaḳlamaḳlar 

ÀgūşìdenìhÀ [alūşìdenìhÀ]: m 

aġeştenìhÀ [aġiştenìhÀ]: bulanmaḳlar [doġramaḳlıḳlar]      

aġşìdenìhÀ [aġìşìdenìhÀ]: m 

12a 

aḫtenìhÀ: çapınmaḳlar [çaynamaḳlıḳlar583] 

azìdenìhÀ: uyanmaḳlar/oyanmaḳlar [oynamaḳlıḳlar]584    

ÀlūdenìhÀ [alūdenìhÀ]: bulaşmaḳlar [bulaşmaḳlıḳlar] 

avÀzìdenìhÀ: çıġırmaḳlar [çıġırmaḳlıḳlar] 

avÀnìdenìha: mızġanmaklar [ımızġanmaḳlıḳlar] 

agÀhìdenìhÀ: duymaḳlar [duymaḳlıḳlar] 

[ahencìdenìhÀ: cÀn çekmeklikler] 

[ahìḫtenìhÀ: ḳılıc çekmeklikler] 

veḳıys585 [veḳıs] ʿalÀ haẕÀ ilÀ Àḫiri’l-maṣÀdıri 

[16b] 

işÀretü’ş-şurūʿi ile’l-maṣÀdıri’l-lÀzımeti [keyf] tekūne [yekūnü] müteʿaddiyen bi’t-türkiyyeti586 

                                                
581 TDKN’de bu ve bundan sonraki anlam; birbirlerinin yerine yazılmıştır. 
582 Kelime yanlış yazılmıştır; “bizemeklikler” olmalıdır. 
583 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınmaḳlıḳlar” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
584 Kelimenin bu anlamları bulunamamıştır. 
585 Kelime yanlış yazılmıştır; “veḳıs” olmalıdır. 
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bil anı ki ḳıldum saña taʿbiye 

ki lÀzım ne yoldan ḳıla [ḳılur] taʿdiye 

budur fÀrsìde muḳannen cevÀb[(ı)]  

ḫaṭa olmayub hergiz ola ṣavÀb 

[ki hergiz ḫaṭÀ olmaz olur ṣavÀb(ı)] 

maṣÀdır ki lÀzım görürsin anı  

hemÀn ortasına getür sen Ànì 

çü Ànì ḥurūfını [ḥurūfın(ı)]  lÀzım [cÀzim] ola 

o tertìbe taʿdiyye lÀzım ola 

ve ger nūn-ı maṣdar öñi tÀ ola 

gerekdür ki tÀ dÀle ibdÀl ola 

ki resten rehÀnìden iy nìk-nÀm[(i)] 

çü costen [cesten] cehÀnìden olur tamÀm[(i)] 

veger [eger] maṣdar[uñ] ortasına [ortasında] gire [ola] yÀ 

iki [ike587]  yÀ ki cemʿ ola niçe [nice] ola 

dirüm zÀìdüñ terki [terk(i)]  evlÀ ola [olur] 

çü zÀìd gide aṣlı [aṣl(ı)] anda ḳala [ḳalur] 

[17a] 

pes ol yÀy[(ı)] anı terk eyledüñ 

yirinde [yerine] aṣlını [aṣlı] yine berk eyledüñ 

cehìden cehÀnìden oldı yaḳìn 

resìden resÀnìden oldı hemìn 

veger [eger] maṣdaruñ ortasında ola vÀv 

hem olmaya zÀìd nedür anda vÀv [zÀv588] 

olur vÀv elif key eşit iy peser  

iki elifüñ arasını [ortasın bir] yÀ seçer 

şu kim mümkin idi miåÀlin saña 

didüm olmayanı dimedi baña 

ki baḥr olsa [ki bu baḥir] anı ġarìḳ idemez 

bu farḳuñ bebÀnın589 [beyÀnın] ḳarìn [farìḳ] idemez 

evet ṭÀlibüñ fehminedür yaḳìn  

                                                                                                                                                   
586 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
587 Kelime yanlış yazılmıştır; “iki” olmalıdır. 
588 Kelime yanlış yazılmıştır; “vÀv” olmalıdır. 
589 Kelime yanlış yazılmıştır; “beyÀnın” olmalıdır. 
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ıraġ olmaya ṭabʿ-ı derr aña çìn  

[ve heẕihi emåiletü’l-maṣÀdırü’l-müteʿaddiyeti] 

ÀferÀnìden [aferÀnìden]: yaratdurmaḳ 

ÀmorzÀnìden [amorzÀnìden]: yarlıġandurmaḳ [yarlıġatmaḳ] 

ayÀnìden: getürilmek [getürtmek] 

averÀnìden: m 

arÀyìden [arÀyÀnìden]: bizendürmek [bizetdürmek] 

amìzÀnìden: ḳarışdurmaḳ 

avìzÀnìden: aṣdurmaḳ 

[17b] 

amūzÀnìden: ögretdürmek 

aġÀlìden [aġÀlÀnìden]: ḳındurmaḳ [ḳındurtmaḳ] 

aġÀzÀnìden: başlatdurmaḳ 

aġūşÀnìden: ḳucaḳlatdurmaḳ 

agūşÀnìden: m 

aġìşÀnìden: bulandurmaḳ [doġratmaḳ]  

aḫÀnìden: çapındurmaḳ        

alÀyÀnìden: bulaşdurmaḳ 

avÀzÀnìden: çıġırtmaḳ 

avÀnÀnìden: mızġandurmaḳ [ımuzġandurmaḳ]  

agÀhìden [agÀhÀnìden]: duyurmaḳ [duydurmaḳ] 

ahencÀnìden: cÀn çekdürmek [cÀn çekişdürmaḳ590] 

ahìzÀnìden: kılıc çekdürmek 

12b 

azmÀyÀnìden: ṣınatmaḳ 

ÀşūbÀnìden [aşūbÀnìden]: ḳaḳıtmaḳ [ḳaḳıtdurmaḳ] 

agenÀnìden: dıḳdurmaḳ 

angiyÀnìden: m 

asÀyÀnìden: diñlendürmek 

ÀrÀmÀnìden [arÀmÀnìden]: diñlendürmek [m] 

ajendÀnìden [azendÀnìden]: igletmek 

ÀzordÀnìden [azūdÀnìden]: inciddürmek [incitdurmaḳ591] 

Àrūġ konÀnìden [arūġ kÀnìden]: gigerütmek592 [gegirtmek] 
                                                
590 Kelime yanlış yazılmıştır; “çekişdürmek” olmalıdır. 
591 Kelime yanlış yazılmıştır; “incitdürmek” olmalıdır. 
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ÀsÀ keşÀnìden [aşÀ keşÀnìden]: isnetmek 

abÀdÀn konÀnìden: şinletdürmek593 [şeneltdürmek] 

aheng konÀnìden: ḳaṣd itdürmek 

ahengÀnìden: m 

ahÀbÀnìden [amÀyÀnìden]: yaraḳlandurmaḳ 

alìyÀnìden: ṣuçıtmaḳ [ṣuçıpmaḳ594] 

aşūrÀnìden: yoġurtmaḳ [yoġurtdurmaḳ] 

efzÀyÀnìden: arturmaḳ [artdurmaḳ] 

endÀyÀnìden: ṣıvandurmaḳ [ṣıvatdurmaḳ] 

efrÀzÀnìden: yüceltmek 

efrÀsÀnìden [efrÀşÀnìden]: m 

engÀrÀnìden: ṣındurmaḳ595 [ṣandurtmaḳ] 

engìzÀnìden: ḳopartmaḳ [ḳopdurtmaḳ] 

enbÀrÀnìden: ṭoldurtmaḳ 

[efşÀnÀnìden: silkdürmek] 

veḳìs596 [veḳıs] ʿalÀ haẕÀ evzÀnü’l-maṣÀdırü’l-müteʿaddiyeti mine’l-müfredÀti ve’l-

mürekkebÀti 

[18a]  

işÀreti aḥvÀlü’l-maṣÀdırü’l-mürekkebeti bi’l-esmÀʾi bi’t-türkiyyeti  

ne maṣdar ki isme bolur vaṣıl ol 

anı ferʿ ṣanma olur aṣıl ol 

zevÀìd gelen aña lÀḥiḳ olur 

ki-anı müfred ve cemʿ lÀyıḳ bolur [olur] 

maḥall-i ḥavÀdiå(i) çün oldur ḳadìm 

ʿavÀrıż anı bulsa olur muḳìm 

mürekkeb [mürekkep] olur maʿnÀda ismile 

evet ṣūretÀ bir degül resmile 

miåÀlin diyeyim [diyeyin] saña şimdi [şimd(i)] ben  

gomÀn borden ile şikeste şoden 

ki ÀsÀ keşìden olur [durur] bir daḫı 

çü aheng kerden işit iy aḫi 

                                                                                                                                                   
592 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “gegirtmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
593 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “şeneltdürmek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
594 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣuçıtmaḳ” olmalıdır. 
595 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṣandurmaḳ” olmalıdır. 
596 Kelime yanlış yazılmıştır; “veḳıs” olmalıdır. 
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eger yek … [miåÀl] Àverem [Àverdem] ez hezÀr 

be-ṭabʿ şinÀsende yÀ bed-ḳarÀr [şinÀsende bÀveḳÀr] 

be-mìzÀn-ı ʿaḳleş besenced verÀ 

ne-mÀned ber ūn ez kefeş mÀverÀ 

[18b] 

be-ḳayd-ı ṭabìʿat muḳayyed koned 

çūn [çū] Àn vaḥşÀn597 [vaḥşiyÀn] rÀ muṣayyed koned 

gomÀn mì me-ber hergizeş eslìm598 [ey selìm] 

şikeste şeved Àn dil-i mustaḳìm 

ger ÀsÀ keşÀnì şeved taʿdiye 

ver Àheng kerden boved  re599 taʿdiye [taḥliye] 

ki ger lÀzım ola ḳıla taʿdiye  

muʿayyen durur maṣdara taḥliye 

bÀb-ı dovvom der600 tertìb-i emåiletü’l-muḥtelifeti ve’l- muṭṭaridet[i ve taġyìrÀt-ı ve ibdÀlÀt-ı 

ÀnhÀ ki müştemilest(i) ber noh ḳısm ve pencÀh ū dū e’n-nev] ilÀ miåleti’l-muḥtelifeti 

kerd: fiʿl-i mÀżì-i müfred;601 eyledi [eyledi] 

koned: fiʿl-i mużÀriʿ-i müfred; eyler [eyler] 

kerden: maṣdar; eylemek [eylemek] 

konende: ism-i fÀʿil-i müfred; eyleyici [eyleyici] 

13a  

kerde: ism-i mefʿūl-i maṣ602; eylemiş [eylenmiş] 

bo-kon: emr-i ḥÀżır; eyle [eyle] 

me-kon: nehy-i ḥÀżır; eyleme [eyleme] 

bo-koned: emr-i gÀʾib; eyleyesün 

ne-mì koned: nehy-i gÀʾib; eylemeyesün [nefy; eylemez] 

ne-kerd: caḥd; eylemedi  

kerden-gÀh [kerden-gÀh(i)]: ism-i zamÀn … [ism-i zamÀn ve mekÀn; eylemek vaḳti dedi603] 

Àlet kerden [alet-i kerden]: ism-i alet; eyleyeçek [ism-i alet; eyleyecek alet] 

yik-bÀre kerden [yik-bÀr kerden]: binÀ-yı ḳamer604; bir kerre eylemek [binÀ-yı merre; bir kerre 

eylemek] 
                                                
597 Kelime yanlış yazılmıştır; “vaḥşiyÀn” olmalıdır. 
598 Kelime yanlış yazılmıştır; “ey selìm” olmalıdır. 
599 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
600 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
601 Noktalı virgüller tez yazarı tarafından eklenmiştir. 
602 Kelime eksik yazılmıştır; “maṣdar” olmalıdır. 
603 Kelime yanlış yazılmıştır; “ve yiri” olmalıdır. 
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yik-gūne kerden [yek-gūne kerden]: binÀ-yı nevʿ; bir dürlü eylemek 

konende-ter: efʿal-i tafḍìl; eyleyicirek 

[19a] 

konende-yik [konende-yek]: ism-i taṣġìr; eyleyice [ism-i taṣġìr; eylecek] 

konendegek: m 

der beyÀn-ı [ism-i] zamÀn[(i)] ū [ve] mekÀn[(i)] 

zamÀn [ü] mekÀn-ı ism olmaz ki gÀh 

ulaşmaya [esmÀya] bì-iştibÀh 

zamÀn ismine saña iki güvÀh 

şeben-gÀ605 [şebÀn-gÀh] yiter [yeyişür606]  daḫı ṣubḥ-gÀh 

mekÀn ismine bes [pes] durur saña rÀh 

çerÀ-gÀh dimek daḫı kÀr-gÀh [kÀrugÀh] 

iki lafẓ kim zÀdedür607 [zÀr durur] daḫı dÀn 

muʿayyen olar gele ism-i mekÀn 

miåÀlin zÀruñ eşit sebzÀr608 [sebze-zÀr(i)] 

ki gül-zÀr gibi durur merġ-zÀr [morġ-zÀr(i)] 

veger tū miåÀlì be-ḫˇÀhì be-dÀn 

ḳalem-dÀn u coz-dÀn u çūn cÀme-dÀn [ḫÀme-dÀn] 

zamÀn ismi [ism(i)] olmaz ger olmaya gÀh 

aña ṣıġın [ṣıġınur] dÀìm iy cÀn-penÀh 

el-emåiletü’l-muṭṭarideti mine’l-mÀżì 

kerd: mÀżì -609 [eyledi] 

keredend [kerdend(i)]610: mÀżì-i cemʿ;611 eylediler [eylediler] 

kerdì: mÀżì-i muḫÀṭab; eyledüñ [eyledüñ] 

kerdìd: mÀżì-i cemʿ-i muḫÀṭab; eyledüñüz [eyledüñüz] 

[19b] 

kerdem: mÀżì-i mütekellìm-i vahde; eyledüm [eyledüm] 

kerdìm: mÀżì-i mütekellìm-i maʿa; eyledük [eyledük] 

sebeb-i iḫtiyÀ612 [iḫtiyÀr(i)]  iḫtiṣÀṣ613 [iḫtiṣÀr(i)]  

                                                                                                                                                   
604 Kelime yanlış yazılmıştır; “merre” olmalıdır. 
605 Kelime eksik yazılmıştır; “şeben-gÀh” veya “şebÀn-gÀh” olmalıdır. 
606 Kelime yanlış yazılmıştır; “yitişür” olmalıdır. 
607 Kelime yanlış yazılmıştır; “zÀrdur” olmalıdır. 
608 Kelime yanlış yazılmıştır; “sebze-zÀr” olmalıdır. 
609 MKN’de ifadenin devamı okunamamaktadır. 
610 Kelime “kerdend” olmalıdır. 
611 Noktalı virgüller tez yazarı tarafından eklenmiştir. 
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eyÀ ṭÀlib-i ʿilm ü [ʿilm(u)] ḥilm ū edeb 

ṣorarsañ yoluñdan [yoluñdur] ṭarìḳ-i ṭaleb 

müẕekker müʾenneå niçün oldı bir  

ve yÀ teåniye cemʿ-i cemʿ iy ḫabìr 

ḳarayın delÀlÀtına [delÀtına614] iʿtimÀd[(i)] 

biter [yiter] vÀżıʿa kim ḳıla istinÀd[(i)] 

dilerdi ki vażʿ ide ḥayrü’l-kelÀm[(i)] 

ki oldur aḳall ū edel ve’s-selÀm 

pes on dördi [dörd(i)] altıyla ḳıldı tamÀm 

nice [niçe]  olur daḫı ġÀyete [ġÀyet-i] ihtimÀm 

el ḳısmü’l-evveli fì’l-emåileti’l-mÀżì ve envÀʿhÀʾi’s-sitteti bi’t-türkiyyeti 

budur mÀżì kim maṣdaruñ heyʾeti 

bozıla düşe nūnile vecheti 

ṣoñunda sevÀkin ola bir niçe  

eşit kim derim saña nice nice [niçe niçe] 

[20a] 

miåÀli durur Àferìd ū ḫarìd 

daḫı reft[(u)] u roft[(u)] gozìd ū gozìd 

geçenler bunı beyle [böyle] görmiş revÀ 

anuñçün dimişler meżÀ mÀ meżÀ 

e’n-nevʿ [envÀʿ]ü’l-evveli fì müfredi’l-mÀżì 

aferìd: yaratdı  

Àmorzìd [amorzìd]: yarlıġadı 

Àmed [amed]: geldi 

[ayìd: m] 

Àvord [averid]: getürdi 

Àverìd [averìd]: m 

ÀrÀst [arÀst(i)]: bizedi 

ÀrÀyìd [arÀyìd]: m 

13b   

Àmìḫt [amìḫt(i)]: ḳarışdı 

Àmìzìd [amìzìd]: m 

                                                                                                                                                   
612 Kelime eksik yazılmıştır; “iḫtiyÀr” olmalıdır. 
613 Kelime yanlış yazılmıştır; “iḫtiṣÀr” olmalıdır. 
614 Kelime yanlış yazılmıştır; “delÀletine” veya “delÀlÀtına” olmalıdır. 
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Àvìḫt [avìḫt(i)]: aṣdı 

Àvìzìd [avìzìd(i)]: m 

Àmūḫt [amūḫt(u)]: ögrendi 

amūzìd: m 

ÀġÀlìd [aġÀlìd]: ḳındurdı 

aġÀzìd: başladı 

aġÀz kerd [aġÀz kerd(i)]: m 

Àġūşìd [aġūşìd]: ḳuçaḳladı [ḳucaḳladı] 

Àgūşìd [alūşìd]: m 

Àġìşt [Àġişt(i)]: ṭoġradı [doġradı] 

[Àġìşìt: m] 

Àḫt [aḫet]: çapdı [çaynadı615] 

Àḫt [aḫt(i)]: ṭaşra çekdi 

[Àḫet: oynadı] 

Àlūd [alūd]: bulaşdı 

Àlūd [alūd]: cimaʿ616 eyledi [ṭamaʿ eyledi] 

ÀvÀzìd [avÀzìd(i)]: çıġırdı 

ÀvÀnìd [avÀnìd]: mızġandı [ımızġandı] 

ÀgÀhìd: duydı [dutdı617] 

Àhencìd [ahencìd]: cÀn çekdi [cÀn çekişdi] 

Àhìḫt [ahìḫt]: ḳılıc çekdi 

azmūd [azmūd(u)]: ṣınadı 

Àşoft [aşoft(u)]: delürdi 

Àşoft [Àgend(i)]: ḳaḳıdı 

Àsūd [asūd(u)]: diñlendi 

Àgend [angìd]: ṭıḳdı [dıḳdı]  

ÀsÀyìd [asÀyìd]: diñlendi [m] 

ÀrÀmìd [arÀmìd]: m 

Àjend [ajend(i)]: igledi  

Àzord [arozd(u)]: incindi [incitdi]  

ÀzordÀnìd: incitdürdi 

Àrūġ kerd [arūġ kerd]: gigerdi618 [gegirdi] 

                                                
615 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapındı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
616 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭamaʿ” olmalıdır. 
617 Kelime yanlış yazılmıştır; “duydı” olmalıdır. 
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[ilÀ Àḫirihi] 

ÀsÀ keşìd: isnedi619 

Àheng kerden: ḳaṣd eyledi 

Àhengìd: m 

abÀdÀn kerd: şinletdi620 

ÀmÀd: ḥÀżırladı 

Àmūd: m 

Àlìd: ṣuçıdı 

Àşord: yoġurdı 

[20b] 

e’n-nevʿi’å-åÀnìʾi fì cemʿi’l-mÀżì 

Àmedend [amedend(i)]: geldiler  

Àyìdend [ayìdend(i)]: m 

Àvordend [averdend(i)]: getürdiler 

Àverìdend [averìdend(i)]: m 

ÀrÀstend [arÀstend(i)]: bizediler  

ÀrÀyìdend [arÀyìdend(i)]: m 

Àmìḫtend [amìḫtend(i)]: ḳarışdılar 

Àmìzìdend [amìzìdend(i)]: mmm [m] 

Àvìḫten [avìḫten(i)]: aṣdılar 

Àvìzìdend [avìzìdend(i)]: m 

Àmūḫtend [amūḫtend(i)]: ögrendiler 

Àmūzìdend [amūzìdend(i)]: m 

ÀġÀlìdend [aġÀlìdend(i)]: ḳındurdılar 

ÀġÀzìdend [aġÀzìdend(i)]: başladılar [başladı]  

ÀġÀz kerdend: m621 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi fì muḫÀṭabi’l-mÀżì 

Àferìdì [aferìdì]: yaratduñ 

Àmorzìdì [amorzìdì]: yarlıġaduñ 

Àmedì [amedì]: geldüñ 

                                                                                                                                                   
618 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “gegirdi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
619 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 8 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
620 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “şineltdi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
621 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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Àyìdì [ayìdì]: m 

Àvordì [averdì]: getürdüñ 

Àverìdì [averìdì]: m 

ÀrÀstì [arÀstì]: bizedüñ 

ÀrÀyìdì [arÀyìdì]: m 

Àmìḫtì [amìḫtì]: ḳarışduñ 

Àmìzìdì [amìzìdì]: m 

Àvìḫtì [avìḫtì]: aṣduñ 

14a 

Àvìzìdì [avìzìdì]: m 

Àmūḫtì [amūḫtì]: ögrendüñ 

Àmūzìdì [amūzìdì]: m 

ÀġÀlìdì [aġÀlìdì]: ḳındurduñ 

ÀġÀzìdì: başladuñ622 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì cemʿi’l-muḫÀṭabi’l-mÀżì 

Àmedìd [amedìd]: geldüñüz 

Àyìdìd [ayìdìd]: m 

Àverdìd [averdìd]: getürdüñüz 

Àverìdìd [averìdìd]: m 

ÀrÀstìd [arÀstìd]: bizedüñüz 

ÀrÀyìdìd [arÀyìdìd]: m 

Àmìḫtìd [amìḫtìd]: ḳarışduñuz 

Àmìzìdìd [amìzìdìd]: m 

Àvìḫtìd [avìḫtìd]: aṣduñuz 

Àvìzìdìd [avìzìdìd]: m 

Àmūḫtìd [amūḫtìd]: ögrendüñüz 

[21a] 

Àmūzìdìd [amūzìdìd]: m 

ÀġÀlìdìd [aġÀlìd]: ḳındurduñuz 

ÀġÀzìdìd [aġÀzìdìd]: başladuñuz 

ÀġÀz kerdìd: m 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmişi623 fì’l-mütekellimi vahde624 

                                                
622 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[beyt] 

ger evÀḫirde mìm sÀkin ola 

mütekellim denilse aña nola 

Àferìdem [aferìdem]: yaratdum 

Àmorzìdem [amorzìdem]: yarlıġadum 

Àmedem [amedem]: geldüm 

Àyìdem [ayìdem]: m 

Àvordem [averdem]: getürdüm 

Àverìdem [averìdem]: m 

ÀrÀstem [arÀstem]: bizedüm 

ÀrÀyìdem [arÀyìdem]: m 

Àmìḫtem [amìḫtem]: ḳarışdum 

Àmìzìdem [amìzìdem]: m 

Àvìḫtem [avìḫtem]: aṣdum 

Àvìzìdem [avìzìdem]: m 

Àmūḫtem [amūḫtem]: ögrendüm 

Àmūzìdem [amūzìdem]: m 

ÀġÀlìden [aġÀlìden]: ḳındurdum 

ÀġÀzìdem [aġÀzìdem]: başladum 

ÀġÀz kerdem [aġÀz kerdem]: m 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi fì’l-mütekellimi maʿa’l-ġayri 

[beyt] 

mìm ü mÀ-ḳabli [mÀ-ḳabl] olsa sÀkin [yÀ] 

pes maʿa’l-ġayr olurise [olmazise] nola 

Àmedìm [amedìm]: geldük 

Àyìdìm [ayìdìm]: m 

Àvordìm [averdìm]: getürdük 

Àverìdìm [averìdìm]: m 

ÀrÀstìm [arÀstìm]: bizedük 

ÀrÀyìdìm [arÀyìdìm]: m 

Àmìḫtìm [amìḫtìm]: ḳarışdük625  

Àmìzìdìm [amìzìdìm]: m 

                                                                                                                                                   
623 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫÀmisi” olmalıdır. 
624 Bu başlık TDKN’de bulunmamaktadır. 
625 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarışduḳ” olmalıdır. 
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Àvìḫtìm [avìḫtìm]: aṣdük626 

Àvìzìdìm [avìzìdìm]: m 

Àmūḫtìm [amūḫtìm]: ögrendük 

Àmūzìdìm [amūzìdìm]: m 

ÀġÀlìdìm [aġÀlìdìm]: ḳındurduḳ [ḳındurmaḳ627]  

[21b] 

ÀġÀzìdìm [aġÀzìdìm]: başladuḳ 

ÀġÀz kerdìm [aġÀz kerdìm]: m 

[aġūşìdìm: ḳuçaḳladuḳ] 

el-emåiletü’l-muṭṭarideti mine’l-mużÀriʿi 

bi-dÀned: müfred-i mużÀriʿ;628 bile [bile] 

bi-dÀnend: cemʿ-i mużÀriʿ bileler [bileler] 

bi-dÀnì: müfred-i muḫÀṭab; bilser629 [bildüñ630] 

bi-dÀnìd: cemʿ-i muḫÀṭab; bilesüz [bildüñüz]  

bi-dÀnem: vahde; bilem  

bi-dÀnìm: maʿa’l-ġayr; bilürüz631 [bilüz]632  

[temmet] 

14b 

işÀreti ilÀ elḳÀbi’l-mużÀriʿi ve taʿrìf-i aḥkÀmhÀ biʾt-türkiyyeti 

mużÀriʿ miåÀli biter [yiter] saña pes 

maṣÀdır ṣoñında olan nūnı [nūn(ı)] kes 

getür evveline anuñ bÀyı ta 

soñı sÀkin ola miåÀl iy fetÀ 

dilerseñ bi-dÀned biy-Àred gibi 

olurlar biy-Àred [bi-bÀred] bi-dÀred gibi 

eger ola memdūd elif iy fetÀ 

mużÀriʿde taḳdìm ider anı yÀ 

kim ol yÀya yÀ-yı ḳarìne dinür   

ki ḳandaysa kesre [keåre633] muḳÀrin olur 

                                                
626 Kelime yanlış yazılmıştır; “aṣduḳ” olmalıdır. 
627 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳındurduḳ” olmalıdır. 
628 Noktalı virgüller tez yazarı tarafından eklenmiştir. 
629 Eserde sözcükle ilgili açıklama yanlış yapılmıştır, doğrusu “bilesün” olmalıdır. 
630 Eserde sözcükle ilgili açıklama yanlış yapılmıştır, doğrusu “bilesün” olmalıdır. 
631 Eserde sözcükle ilgili açıklama yanlış yapılmıştır, doğrusu “bilevüz” olmalıdır. 
632 Eserde sözcükle ilgili açıklama yanlış yapılmıştır, doğrusu “bilevüz” olmalıdır. 
633 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesre” olmalıdır. 
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çü bÀ yÀyile anda muḳÀrin ola 

bunuñ kesrine [keårine634] yÀ muʿÀvin ola 

[22a] 

muḳÀrin mużÀriʿde vü emrde 

murÀdıḳ635 [mürÀdif]  durur tirdese636 [nirdese] ise iy dede 

eger olmaya ol elif meddile 

bolmaz [bolımaz] ḳarìne ḳarìn reddile [meddile] 

bu ṣūretde görmiş meger her faṣìḥ [faṣiḥ637] 

ki-elif yÀyile [bÀyile638] cemʿ olmaḳ ḳabìḥ 

pes imdi iḫtiyÀruñ elüñde senüñ 

feṣÀḥat muḳarrer dilüñde senüñ 

gerek elif [elfi] terk it gerek yÀyı sen 

ne iy [beni639] iḫtiyÀr eyleseñ eyle sen 

miåÀlin her birisinüñ saña  

virem [direm] nevbeti birle oldan640 [öñden] ṣoña 

biy-ÀrÀmed [biy-ÀrÀmed] oldı biy-ÀşÀmed ol 

biy-ÀvÀred [biy-ÀvÀned] oldı biy-ÀgÀhed ol 

mümedded miåÀli durur didigem [didigim] 

ki işit muḳaṣṣır [muḳaṣṣar] miåÀlin begüm 

bi-elġanced olur bi-enbūced [bi-enbūyed] ol 

bi-ezvended [bi-ervended]  olur bi-enbūhed [bi-endūhed] ol 

[22b] 

elif iḫtiyÀrì durur bu suver 

veger yÀ muḫayyer ola iy peser 

biy-ezvended [biy-ervended] olur biy-endūred [biy-endūzed] ol 

biy-encūned olur biy-efrūzed ol  

anuñ ki-olmadı evvelinde elif 

bu meyḥaåda641 [mebḥaåda] ol olmadı muʾtelif 

anuñçün muḳannen muḳarrer ṭarìf642 [ṭarìḳ] 

                                                
634 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesrine” olmalıdır. 
635 Kelime yanlış yazılmıştır; “mürÀdif” olmalıdır. 
636 Kelime yanlış yazılmıştır; “nirdese” olmalıdır. 
637 Kelime yanlış yazılmıştır; “faṣìḥ” olmalıdır. 
638 Kelime yanlış yazılmıştır; “yÀyile” olmalıdır. 
639 Kelime yanlış yazılmıştır; “neyi” olmalıdır. 
640 Kelime yanlış yazılmıştır; “öñden” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
641 Kelime yanlış yazılmıştır; “mebḥÀå” olmalıdır. 
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direm kim müsellem ṭuta her farìḳ [faḳìh643] 

eger ol mużÀriʿ eger emr ola 

eger zeyd [ʿamer] ola ve eger ʿamer [zeyd] ola 

şu yÀ644 [bÀ] ki getürdüñ [gelmiş] anı [durur] emriçün 

ki mevḳūf durur aña emriçün [emir çün] 

eger maṣdaruñ fetḥ ü kesr evveli 

olurise meksūr ḳıl iy velì 

veger żamm olurise anı645 hemÀn  

aña tÀbiʿ eyle sen iy nev-cüvÀn  

eger kişten ola ve ger koşten ol 

eger resten ola ve eger rosten ol 

[23a] 

bi-kÀr ū bo-koş çūn bi-res hem bo-rūy [be-rū] 

bi-tertìb[(i)] goftem [goftìm] bi-yÀb ū bo-cūy [be-cū] 

işÀreti ilÀ ḥurūfi’l-bedeli ve’l-mübdeli ʿanhü ve tefṣìlÀthÀ bi’t-türkiyyeti 

ḥurūf-ı bedel mübdel evvel saña 

gerek ki ola maʿlūm öñden ṣoña  

ki ta iresin aṣlına ferʿine  

dimeyesin aṣlı nedür ferʿi ne 

yigirmi ḥurūf içre derc eyledüm 

gereklü bularidi [bulardı] ḫarc eyledüm 

bular altısı aṣl[(ı)] ve bÀḳìsi ferʿ[(i)] 

bu ḳapu aña açılur ki ide ḳarʿ[(i)] 

biri tÀ durur biri ḫÀ bir[(i)] sìn  

biri fÀ durur bir[(i)] vÀv bir[i] şìn  

bular mebd646 [mübdel] ü647 bÀḳisìdür bedel 

15a 

direm ben saña bir bir itme ʿacel 

bedel sìnden nūndur [nūn durur] iy cevÀn 

daḫı ḥarf-i hÀ [yÀ] ḥarf-i hÀ [yÀ] yì-gümÀn648 [bì-gümÀn] 

                                                                                                                                                   
642 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭarìḳ” olmalıdır. 
643 Kelime yanlış yazılmıştır; “farìḳ” olmalıdır. 
644 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀ” olmalıdır. 
645 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
646 Kelime yanlış yazılmıştır; “mübdel” olmalıdır. 
647 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[23b] 

ki peyvesten ü649 daḫı ÀrÀsten 

miåÀl oldı sìne daḫı ḫˇÀsten [ḫūsten] 

bi-peyvend[(i)] dersin biy-ÀrÀy[(i)] hem 

bo-ḫˇÀh oldı aña miåÀ650-i [miåÀl-i] ehemm 

daḫı şìne rÀ oldı ancaḳ bedel 

muḳarrer bilüp anı eyle ʿamel 

ki engÀşten çün biy-engÀr [bey-isgÀr651] olur   

daḫı enbÀşten hem biy-enbÀr olur 

velì ḫÀya oldı bedel zÀ vü lÀm 

daḫı fÀya yÀ [bÀ] vÀv durur ve’s-selÀm 

gosìḫten olur daḫı [daḫ(ı)] endÀḫten 

miåÀli çü ḫÀnuñ hem [daḫı] efrÀḫten 

müretteb miåÀl oldı çün bo-gseled 

bi-yendÀz ü bi-frÀz bil iy veled 

evit fÀya reften daḫı tÀften  

miåÀl oldı goften çü der-yÀften 

ki reften bi-rev tÀftendür bi-tÀb 

çü goften bo-gū yÀftendür bi-yÀb  

[24a] 

bedel tÀya dÀl olsa itme cedel  

ki vÀva elif oldı niʿme’l-bedel 

ne maṣdar ki nūnı652 öñi olmadı dÀl 

cemìʿsi mübdel durur dÀla dÀl 

eger rosten [resten] ü resten [rosten] ola ḫiṭÀb 

bize rūyed ü mì-rehed pes cevÀb 

bedel [şod] zi vÀv ìn elifhÀ-yı mÀ 

bi-fermÀ bi-fersÀ [bi-fermÀ653] biy-efrÀ654 [biy-efzÀ] bi-sÀ 

arada çü bir ḥarf var müşterek 

anı daḫı bilmek gerekdür gerek 

                                                                                                                                                   
648 Kelime yanlış yazılmıştır; “bì-gümÀn” olmalıdır. 
649 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
650 Kelime yanlış yazılmıştır; “miåÀl” olmalıdır. 
651 Kelime yanlış yazılmıştır; “biy-engÀr” olmalıdır. 
652 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
653 Kelime yanlış yazılmıştır; “bi-fersÀ” olmalıdır. 
654 Kelime yanlış yazılmıştır; “biy-efzÀ” olmalıdır. 
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ki ol dÀldur müşterek ey emìn 

arasında tÀyile fÀnuñ hemìn 

şu dÀlı ki tÀyile fÀdan bedel  

dür anı dirüm çünki buldum maḥal 

miåÀleş peẕìroften [pezìroften655] ū rosten est[(i)] 

giriften diger hest hem costen est[(i)] 

peẕìroften [pedìroften656] olsa peẕìred dirüz 

giriften olurse [olurise] gìred dirüz 

[24b] 

eger rosten ü costen ola ḫaber  

bo-rūyed [po-rūyed] bo-cūyed dir [dür] ehl-i hüner 

diyeyin [diyÀyin657] ki bir ḳac bedel daḫı [daḫ(ı)] var 

ki ol nūn ve658 yÀ hÀ durur iy süvÀr 

bulardur bedel hem bedelden bedel 

bularuñla farḳ idüb eyle ʿamel 

çü sinden bedeldür hì vü yÀ vü nūn 

bu vechile aṣlından oldı ġużun659 [ġuṣūn] 

evit bunda vardur daḫı iʿtibÀr 

añı daḫı fehm eyle ḳılma güẕÀr 

bunı diñle ki [kim] hÀ elifden künūn 

olur dÀldan yÀ vü rÀdan çü nūn 

muʿayyen muḳarrer çü dÀden durur 

koşÀden çü bo-kşÀy ü kerden bo-kon 

ki dÀden bi-dih virmekdür [vir dimekdür] bo-kūn? [bo-kon] 

o dÀlı ki tÀyile fÀdan bedel  

oluptur ne gördüñ dinürse maḥal 

[25a] 

meger elfe mübdel ola dÀliken 

ki bi-stÀn ola emir ez bi-steden [bi-stedden660] 

bu cümle iʿtibÀr evvelde bedel 

                                                
655 Kelime yanlış yazılmıştır; “peẕìroften” olmalıdır. 
656 Kelime yanlış yazılmıştır; “peẕìroften” olmalıdır. 
657 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
658 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
659 Kelime yanlış yazılmıştır; “ġuṣūn” olmalıdır. 
660 Kelime yanlış yazılmıştır; “bi-steden” olmalıdır. 
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ikinci naẓarda bedelden bedel 

daḫı gizlüsi vardur dimedüm 

bedelden bedelden bedeldür begüm 

benüm didügümi ger añlamaduñ 

dime [deme] baña vaḳtiyle beñlemedüñ 

öñürdi anuñçün direm [derem] ben sözi 

15b 

ki ṭÀlib ṭuta [duta] maṭlebine yüzi [gözi] 

ṭutub [dutub] evvelinden saña her birin 

miåÀlin diyeyin [diyÀyin661] birin ü ikin 

eger ḥaḳḳ virürise ḳudret baña 

mużÀriʿde añladam oldan662 [öñden] ṣoña 

işÀreti ilÀ ibdÀli’l-kelimÀti bi’l-kelimÀti [bi’t-türkiyyeti] 

velìkin bedelde bir iş ḳaldı [ḳald(ı)] sen 

bugün bil ki yarın olasın sen663 [esen] 

[25b] 

çü gördüñ iki üç lüġat müşterek 

oları daḫı rabṭ itmek gerek 

nedür rabṭ ki ola ḳamu żabṭile 

ṣaḳın kim şaşurmayasın ḫabṭile 

biri ṣūretini getür birine 

ki maʿnÀda ṭura anuñ yirine 

nenüñ gibi dirseñ diyeyim [diyÀyin664] saña 

ki tÀ bilesin anı öñden ṣoña  

miåÀlin rehìdenle resten [restin665] gibi 

ṣorarsañ revìdenle reften [reftin666] gibi 

daḫı hem şenìden şūden [şonūden] gibi 

sitÀyìden ü hem sotūden gibi 

rehìdenle restende dirsin bi-res 

revìdenle reften bi-rev oldı pes [kes] 

                                                
661 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
662 Kelime yanlış yazılmıştır; “öñden” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
663 Kelime yanlış yazılmıştır; “esen” olmalıdır. 
664 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
665 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “resten” olmalıdır. 
666 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “reften” olmalıdır. 
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şonūden şenìden tū beş-nev bi-yÀy 

sitÀyiden est ū667 sotūden sitÀy 

bular [bulardan]  her ikisinüñ emri [emr(i)] bir 

bil imdi ki setri [sırrı] nedür iy emìr 

[26a] 

eger çi bedel isteseñ bulınur 

bular biri birine ḥaml olınur 

ne yüzden seçe bunı her bì-temìz [tebìmiz668] 

ki yanında bir müşk[(ü)] ü püşk[ü] vü669 kümìz 

el-ḳısmü’å-åÀnìʾi fì emåileti’l-mużÀriʿi ve [envÀʿhÀʾi’s-sitteti] 

mużÀriʿ miåÀline yoḳdur ḳıyÀs 

ki vÀżiʿ ḳomadı ḳıyÀs[ı] ü670 esÀs 

semÀʿì [semÀʿ(i)]  durur aña çekme ṣudÀʿ[(ı)] 

eşit mevlevìden ki yigdür semÀʿ[(ı)] 

disün saña her lafżınuñ ḥÀlini 

ki tÀ bilesin mekrin [mekrinü] ü671 alını 

[e’n-nevʿü’l-evveli fì müfredÀti’l-mużÀriʿi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli] 

[beyt] 

bÀ-yı meksūre emr-i [emr ü] müstaḳbel  

oldı maḥṣūṣ ü elyak ü aḳbel 

biy-Àfered: yarada 

biy-Àmorzed: yarlıġaya 

biy-Àyed: gele 

biy-Àvered: getüre 

biy-ÀrÀyed: bizeye  

biy-Àmìzed: ḳarışa 

[26b] 

biy-Àvìzed: aṣa 

biy-Àmūzed: ögrene 

biy-ÀġÀled: ḳındura 

biy-ÀġÀzed: başlaya 

                                                
667 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
668 Kelime yanlış yazılmıştır; “bì-temìz” olmalıdır. 
669 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
670 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
671 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[ÀġÀz bo-koned: m] 

biy-Àġūşed: ḳucaḳlaya 

biy-Àgūşed: m 

biy-Àġìşed: ṭoġraya [doġraya] 

biy-Àzed: çapına [çayına672] 

biy-Àzed [biy-Àẕed]: ṭaşra673 [ṭaşra çeke] 

[biy-Àzed: oynaya] 

biy-ÀlÀyed: bulaşa 

bi-ÀlÀyed [biy-ÀlÀyed]: ṭamaʿ eyleye 

biy-ÀvÀzed: çıġıra 

[biy-ÀvÀned: ımızġana] 

biy-ÀgÀhed: ṭuya [duya] 

biy-Àhenced: cÀn çeke [cÀn çekişe] 

biy-Àhìzed: kılıc çeke 

biy-Àzmayed: ṣınaya 

biy-ÀşÀyed [biy-ÀzşÀyed]: ḳaḳıya 

biy-ÀşÀyed: delüre [degüre674] 

biy-Àgened: ṭıḳa [dıḳa] 

bi-angened: m 

biy-ÀsÀyed: diñlene 

biy-ÀrÀmed: m 

bi-ÀjÀned [bi-Àzened]: igleye 

16a 

biy-ÀzÀred: incide 

biy-ÀzordÀned: incitdüre [inciddüre] 

Àrūġ bo-koned: gigere675 [gegire] 

ÀsÀ bi-keşed: işeye676 [isneye] 

aheng bo-koned [aheng(i) bo-koned]: ḳaṣd eyleye 

ÀbÀdÀn bo-koned: şinlede677 [şenelde] 

biy-ÀmÀyed: ḥÀżırlaya 
                                                
672 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapına” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
673 Kelime eksik yazılmıştır; “ṭaşra çeke” olmalıdır. 
674 Kelime yanlış yazılmıştır; “delüre” olmalıdır. 
675 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “gegire” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
676 Kelime yanlış yazılmıştır; “isneye” olmalıdır. 
677 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “şinelde” veya “şinlede” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu 
olabilir. 
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biy-Àmūyed: m 

biy-Àlìved: ṣucıya 

biy-Àşūred: yoġura 

bi-efzÀyed: arta 

bi-efzūned: artura  

bi-endÀyed: ṣıvaya 

bi-efrÀzed: yücele 

biy-engÀred: ṣana 

biy-engìzed: ḳopara 

biy-enbÀred: ṭoldura 

bi-efşÀned: silke  

[biy-efşÀyed: m] 

bi-endÀzed: ata 

bi-endūzed [bi-endūred]: ḳazana 

[27a] 

bi-elġenced: m 

bi-efrūzed: yalnıñlana678 [yalıñlana] 

bi-enbūyed: ḳoḳulaya 

bi-endūhed: ġuṣṣalana 

endūhgìn bo-koned [bi-endūhgìn koned]: ḳayġulandura 

biy-erzed: bahÀsına dege  

bi-erzÀned: ucuz ola 

bi-efzūled: yilteye 

bi-enbūsed: çüriye 

bi-enbūyed: m 

bi-ervended: kÀhellik eyleye 

bi-encÀned: deger679 eyleye [fikr eyleye] 

bi-encÀled: boza ve yuda? [yora ve budaya] 

bi-encÀmed: Àḥir ola [Àḫir ide] 

biy-enbÀzed: ortaḳ ola 

bi-efsÀned: ḥikÀyet eyleye 

bi-ÀşÀmed: şişe680 [içe] 

                                                
678 Kelime yanlış yazılmıştır; “yalıñlana” olmalıdır. 
679 Kelime yanlış yazılmıştır; “fikr” olmalıdır. 
680 Kelime yanlış yazılmıştır; “içe” olmalıdır. 
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bi-ÀmÀsed: m [şişe] 

bi-ÀmÀhed: m681 

biy-efsored: ṭoña 

biy-efşorden: ṣıḳa682 

biy-efkened: bıraḳa [bıraġa] 

bi-efjened: m 

bi-enceyed [bi-enciyed]: küve/güve ṭoġraya [küve/güve doġraya] 

bi-ender: sersem ola 

bi-encūyed: yüz buruşa  

bi-encened: pÀralana [pÀralaya] 

bi-elyezed: sigüre683 [segire] 

biy-endişed: fikirlene 

bi-enfaḫed: ḳazana  

[temmet] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-elifi 

bi-ìnced [be-ìnced]: pÀralana 

bi-encÀned [bi-ìncÀned]: pÀralada 

bi-ìsted [be-ìsted]: örü ṭura 

bi-ìstÀd: m 

bi-ìstÀned: ayaġ üzere ṭura küye [ayaġ üzerine ṭurup küye] 

bi-ìstÀnÀd: m 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti min’el-elifi [vücūh-ı cÀìzi] 

bi-oftÀd [bo-oftÀd]: düşe 

bi-oftÀnÀd [bo-oftÀnÀd]: düşüre [düşürde] 

bi-ifted [bo-ofted]: düşe 

biy-ofted: m684 

biy-oftÀd: yücele685 

biy-oftÀnÀd: yücelde686 [düşüre] 

el-faṣlü’å-åÀnìʾi [fì’l-bÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli] 

[27b]  

                                                
681 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
682 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
683 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “segire” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
684 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
685 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. Kelime yanlış yazılmıştır; “düşe” olmalıdır. 
686 Kelime yanlış yazılmıştır; “düşüre” olmalıdır. 
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bi-bÀlÀyed: yücelde687 [yücele] 

[bi-bÀlÀnÀyed: yücelde] 

bi-bÀked: eymene [ḳorḳa]         

bi-pÀked [bi-pÀsed]: arıda 

bi-pÀsed [bi-bÀşed]: ṣaḳlaya [saḳlaya] 

bi-bÀşed [bi-pÀşed]: ola ve gide [ola ve küye]    

bi-yÀyed [bi-pÀyed]: berk ola 

bi-pÀşed: ṣaça688 

bi-pÀyed: küye689 

bi-bÀyed: gerek ola 

bi-bÀred: yaġa 

bi-bÀzed: oynaya 

bi-bÀvered: inana 

bÀver bo-koned: m 

bi-bÀnged: çıġıra 

bang bi-zened: m 

bi-bÀfed: ṭokıya [doḳıya] 

bi-pÀlÀyed: süze 

bi-bencìzed [bi-baḫcìzed]: aġnaya  

bi-baḫìzed: sümülceye ve ṭalabına [sümülceye] 

[bi-baḫìzed: ṭalabuna] 

yi-neced [bi-baḫed]: mızġana ve çimdileye690 [ımızġana] 

bi-baḫsed: uyḳuda ḥorıldaya 

16b 

bi-baḫşed: m691  

[bi-baḫsed: çimdileye]        

bi-pertemed [bi-perenmed]: bişmiş gibi ola [bişmiş gibi olub tepsere] 

bi-perested: ṭapa 

bi-peykened [bi-peyked]: aġzuna nesne alub püfküre 

bi-berreẕ [bi-berzed]: ekin eke [dekin692 eke] 

                                                
687 Kelime yanlış yazılmıştır; “yücele” olmalıdır. 
688 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
689 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
690 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
691 Kelimenin “çimdilemek” anlamı ile “baḫsìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. T, AS. 
692 Kelime yanlış yazılmıştır; “ekin” olmalıdır. 
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bi-berreẕ [bi-berzed]: ḳuyu693 ḳaḳa [ḳapu ḳaḳa] 

bi-perreẕ [bi-berzed]: ḳoynın ṭoldura694 

bi-pervended: pìreveng695 ṭuta [pezeveng ṭuta] 

bi-pereẕ [bi-pered]: uça ve bişüre696 [uça] 

[bi-pezed: bişüre] 

pedìre bi-şeved [pedìre şeved]: ḳarşulaya 

bi-bersed: ḳarvaya  

bi-perşed: tozıda [torıda697]  

bi-baḫşed [be-baḫşed]: baġışlaya 

[bi-baḫşed: esirgeye] 

bi-berhed: odda ṣarara ve aza [odda ṣarara] 

bi-perÀşed: ṣavura 

[bi-berhed: aza] 

[bi-perhed: m] 

bi-percìd [bi-perçìd]: ḳamaya 

bi-berḫìd [bi-perḫìd]: çalulaya 

bi-berḫìd: böle698 

ber bi-şeved [per bi-şeved]: yuḳaru gide 

ber hem bi-şeved: biri biri üzerine gele 

bi-peyvend [pi-yeyvend]: ulaşa 

[bi-besḫined: mÀya çeke] 

bi-perhìzed: yıġlana [baġlaya699] 

bi-besìced: yaraḳlana 

bi-pelmeled: çürüşe/çörüşe [çüzüşe/çözüşe] 

bi-peşled [peşiled]: yoḳaya 

bi-peyvÀded [bi-peyvÀred]: cevÀb vire 

bi-peymÀned [bi-peymÀyed]: ölçe [ökçe700] 

bi-pejmored: ṣola 

bi-bered: ḫaber ilede  

                                                
693 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapu” olmalıdır. 
694 Kelimenin “ḳuyı ṭoldurmaḳ, kuyunun duvarını taşla örmek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, AS. 
695 Kelime yanlış yazılmıştır; “pìzeveng” olmalıdır. 
696 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
697 Kelime yanlış yazılmıştır; “tozıda” olmalıdır. 
698 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
699 Kelime yanlış yazılmıştır; “yıġlana” olmalıdır. 
700 Kelime yanlış yazılmıştır; “ölçe” olmalıdır. 
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[28a] 

bi-pervered: bisleye 

bi-pehed: baṣa 

bi-penÀhed: ṣıġına 

penÀh bi-gìred: m 

bi-penhÀned: gizlene 

bi-perdÀzed: tamÀm eyleye 

bi-bended: baġlaya 

pedrūd bi-koned [pedorūd(u) bi-koned]: esenleşe 

bi-peẕìred: ḳabūl eyleye 

ber bi-kened [ber bi-kined]: ḳopara 

ber biy-Àvered: yuḳaru getüre [m] 

ber be-nişìned [ber nişìned]: ata bine 

bi-perÀkened: ṭaġıda 

ber bi-dÀred: ḳaldura 

ber bi-ḫìzed: örü ṭura 

ber biy-Àyed: yuḳaru gele 

be-der biy-Àyed: ṭaşra çıḳa 

be-der bo-koned: çıḳara 

berdÀr bo-koned: aṣa ḳoya [aṣa] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-bÀʾi fì’l-aṣli701 

bismil bo-koned [bismil]: boġazlaya 

bi-pìrÀyed: bizeye 

bi-pindÀred [bi-pindÀzed]: ṣana 

bi-pìçed: ṣara 

bi-pìked: yumşalda 

bi-pisended: begene 

bi-pişkeled [bi-bişkeled]: ḳurcalaya  

bi-pized [bi-bìzed]: eleye 

bìrūn biy-Àvered: ṭaşra çıḳara [ṭaşra götüre çıḳara] 

bi-piyūsed [bi-poyūsed]: ṣanculana 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-bÀʾi fì’l-aṣli 

bo-borÀzed: yaraşa 

                                                
701 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bo-borġÀled [bo-būgÀled]: ḳındura [ḳındıra] 

bo-būsed: öpe 

bo-pūsed [bo-pūşed]: çüriye        

bo-pūşed [bo-porsed]: geye örte [geye ve örte] 

bo-porsed: ṣora702 

bo-pojūled: ḳındura          

bo-pojūhed [bo-pozūhed]: ceddile ṣora      

bo-poşūled [bo-boşūled]: eskide        

bo-poşūled: deprede 

bo-boḫsed: uyḳuda ḫorlaya 

bo-bored [bi-bered]: ilete [ilede] 

bo-bored: kese 

[bo-bozed: çimdileye] 

bo-pūzed: ʿöẕr eyleye 

bo-peẕed [bi-pìzed]: bişüre  

17a  

bo-būyed: yileye703 [yiyleye] 

bo-pūyed: yele         

[28b] 

bo-boyūsed: ümmìdlene [ümìẕlene] 

boyūle [bo-būled]: ümmìdlene [ümìẕlene ve ṣanu ṣana] 

bo-şkored [bo-boşkored]: dürişe 

bo-bosūyed: ḳavraya [yapışa]    

el-faṣlü’å-åÀliåi fì’t-tÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì[’l-aṣli] 

bi-tÀbed [bi-tÀyed]: yılduraya 

bi-tÀbed [bi-tÀyed]: götüre 

bi-tÀved: ḳızdura 

[bi-tÀzed: segirde] 

bi-tÀsed: taṣalana 

bi-tÀzed: at çapa 

bi-tÀled: çiñreye 

bi-tÀned: güci yite [güc(i) yite] 

bi-tÀbed: ṭoġa [doġa] 
                                                
702 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
703 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiyleye” olmalıdır. 
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bi-tÀbed: ḳıza [ḳızca704] 

bi-tÀbed: çevüre         

bi-tebÀhed: azıda [aẕıda] 

bi-tebed: ditreye  

bi-tebed: ḳıza 

bi-tebed: çevüre ve bahÀsına dege [bahÀsına dege] 

bi-tevled: sanca 

bi-tersed: ḳorḳa 

bi-termed: ata 

bi-tefed: güne çonıya ve oda ıṣına [güne çözine705 ve oda ıṣına] 

bi-tesed: m 

bi-tefsed: tepsere 

bi-tensed [bi-tenbed]: cize [çöze]  

bi-tefred: ḳurıda 

bi-tensed [bi-tensìd]: ṭuncuġa [duncuġa] 

bi-tenced [bi-tencìd]: yince ve ṣıḳa [yince ve ṣıġa] 

bi-terenced: m 

bi-tened: öre 

bi-tened: biz ṭoḳıya [tiz706 doḳıya] 

bi-teked: yile 

tem bi-zened: epsem ola         

bi-tem zened [bi-temzed]: m 

bi-tenzened [bi-tenzed]: m 

tele bi-dehed: iyivire? [itivire?] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’t-tÀʾi fì’l-aṣli 

bi-terÀyed [bi-tirÀbed]: ṣıza 

bi-tirÀved: m 

bi-tilÀved: m 

bi-tirÀşed: yona 

bi-tilÀyed: çezgine707 [çıñraya] 

bi-tirÀzed: ḳatı ive gide [ḳatı ive gire708] 

                                                
704 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıza” olmalıdır. 
705 Kelime yanlış yazılmıştır; “çonıya” veya “çona” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
706 Kelime yanlış yazılmıştır; “biz” olmalıdır. 
707 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıñraya” olmalıdır. 
708 Kelime yanlış yazılmıştır; “gide” olmalıdır. 
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bi-tìzed [bi-tenìzed]: ḳaḳıya ve tizlene  

tìr bo-koned [tìz bo-koned]: bileye ve keskin eyleye 

bi-tireked [bi-tirÀked]: çatlaya  

bi-tìhed: boşala [bulaşa709]  

tìre bi-şeved: bulana 

bi-tìzed: oṣura 

[29a] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-bÀʾi710 [mine’t-tÀʾi] fì’l-aṣli 

bo-tonded: yavuzlana 

bo-torşed: ekşiye 

bo-tovÀned: güci yete [güc yete] 

bo-tūrÀned: biri biri üzerine gele [bir biri üzerine gele] 

bo-tūzed: ḳazana [ḳazana ve irke] 

bo-tūled: ayaḳlaya711 [ıḳılaya] 

bo-toronced [bo-torenced]: yince ve ṣıḳa  

el-faṣlü’r-rÀbiʿi fì’l-cìmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli 

bi-cÀved: ebedì ola 

bi-çÀved [bi-cÀhed]: üşüye 

bi-çÀyed: m 

bi-çÀmed: işeye 

bi-çaḫed: dürişe ve ṭoña      

bi-çeşed: ṭada [dada] 

bi-çaḳed: ṭoḳışa712 

bi-çerenged: çıñraya 

bi-çaḳed: ege ve maṣra713 hirekleye 

bi-çefted: egile ve meyl eyleye 

bi-çesbed: m  

bi-çaḫşed: beliñleye 

bi-çeled [pi-çeled]: kemüre  

bi-çeked: ṭama 

bi-çerested: ḳırcalaya 

                                                
709 Kelime yanlış yazılmıştır; “boşala” olmalıdır. 
710 İfade yanlış yazılmıştır; “mine’t-tÀʾi” olmalıdır. 
711 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ıḳılaya” olmalıdır. 
712 Bu kelimeden itibaren “bi-çaḫşed” kelimesine kadar olan 4 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
713 Kelime yanlış yazılmıştır; “aṣma” olmalıdır. 
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17b 

bi-çered: otlaya 

bi-çemed: süci ice [süci içe] 

bi-cemìd [bi-çemed]: teferriclene 

bi-çaġred [bi-çaġzed]: ḳurbaġa öte 

bi-cesbed: ḳarışa [kovışa]714 

bi-çefsed [bi-cefsed]: yayışa715 [yapışa]  

bi-çerìd [bi-çerbed]: yigilene716 [yeginlene] 

bi-çerved: çÀre eyleye 

bi-çenged [bi-cenged]: ṣavaşa 

bi-cehed: ṣıçraya 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-cìmi fì’l-aṣli 

bi-çìyed: dere devşüre         

bi-çìned: m 

bi-çìnÀned: dirdüre [derdüre] 

çìn bo-koned: irendeleye717 [üründüleye] 

çìr bi-şeved [çìre bi-şeved]: yigin ola [yegin ola]  

bi-çirested: ḳırcıldaya  

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-cìmi fì’l-aṣli718 

bo-cūyed: isteye 

bo-conbed: deprene 

bo-conbÀned: deprede 

bo-cūşed: ḳaynaya 

codÀ bo-koned: ayıra 

el-faṣlü’l-ḫÀmisi fì’l-ḫÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’el-aṣli 

[29b] 

bi-ḫÀḫed: baṣa 

bi-ḫÀyed: çeyneye 

bi-ḫÀbed: uyıya  

bi-ḥÀred [bi-ḫÀred]: ḳaşıya  

bi-ḫÀmūşed: epsem ola 

                                                
714 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “ḳavuşa” olmalıdır. 
715 Kelime yanlış yazılmıştır; “yapışa” olmalıdır. 
716 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiginlene” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
717 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “üründüleye” olmalıdır. 
718 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-ḫìzed: ayaġ üzere ṭura [ayaġ üzerine ṭura]  

bi-ḫesed: eksiye [eskiye] 

bi-ḫebed: m 

[bi-ḫeyed: aġla719 baṣa] 

bi-ḫended: güle [güge720] 

bi-ḫefded: öksüre 

bi-ḫefed: boġa 

[ḫefe bo-koned: m] 

bi-ḫezed: şürşüne721 722 

bi-ḫeled: batura ve ṣança 

bi-ḫemed: bükile 

bi-ḫested: zaḥmetlene 

bi-ḫeved: evlekleye 

bi-ḫeced: dürüşe 

ḫetne bo-koned: sünnet eyleye 

el [ve’l]-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-ḫÀʾi fì’l-aṣli 

bi-ḫirÀmed: ṣalına 

bi-ḫirÀşed: ṭırmalaya [dırmalaya] 

bi-ḫìreşed: m 

bi-ḫìzed: ḳalḳa 

bi-ḫired: ṣatun ala  

bi-ḫìsed: ıṣlaya 

bi-ḫilmed: sümküre  

ḫìr bi-şeved [ḫìre bi-şeved]: ḳamaşa 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-ḫÀʾi fì’l-aṣli723 

bo-ḫofted: uyuya  

bi-ḫosbed [bi-ḫosbined]: m 

bo-ḫofed: ṣola724 

bo-ḫūced [bo-ḫūçed]: göz yaşara 

bo-ḫˇÀned: oḳuya 

                                                
719 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayaġla” olmalıdır. 
720 Kelime yanlış yazılmıştır; “güle” olmalıdır. 
721 Kelime yanlış yazılmıştır; “sürtüne” olmalıdır. 
722 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 7 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
723 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
724 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣoluya” olmalıdır. 
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bo-ḫūred: yiye 

bo-ḫūyed: derliye 

bo-ḫorūşed: çaġıra  

ḫorsend bi-şeved [ḫorsend(i) bi-şeved]: ḫoşnūd ola 

ḫoceste bi-şeved: ḳutlu ola 

bo-ḫˇÀhed: isteye 

bo-ḫūsed: derile ve buruşa 

bo-ḫūşed: ḫōş gele 

hoşgomÀr bo-koned: ciddile ṣora [ceddile ṣora] 

18a 

el-faṣlü’s-sÀdisi fì’d-dÀli’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli 

bi-dÀned: bile 

bi-dehed: vire 

bi-dÀmed: ṣavura 

bi-dÀned: tekerleye [tekerlene] 

[30a] 

bi-dÀred: ṭuta [duta] 

bi-deved: segirde 

bi-demed: belüre 

bi-demed: üfüre 

bi-dended: gümrene  

bi-dended [bi-dened]: baylıġa sevine  

derd bo-koned: aġrıya 

der bey-Àyed: içerü gele725 

der bey-Àvered: içerü getüre 

der bi-şeved: içerü gire 

der bo-koned: içerü ḳoya 

der bi-mÀned: ʿÀciz ḳala 

bi-deremed [bi-diremed]: üreye726 

deh bi-dehed: ḳarış [ḳarış vire]  

der bi-yÀbed [der bi-yÀyed]: añlaya ve bula [añlaya ve yula727] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’d-dÀli fì’l-aṣli728 

                                                
725 Bu kelimeden itibaren “der bi-mÀned” kelimesine kadar 4 kelime, MKN’de yer almamaktadır. 
726 Kelime yanlış yazılmıştır; “üre” veya “ürüye” olmalıdır. 
727 Kelime yanlış yazılmıştır; “bula” olmalıdır. 
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bi-dıraḫşed: yıldıraya 

bi-direfşed: m 

bi-direnged: eglene 

direng bo-koned: m 

bi-direved: biçe  

bi-dirred [bi-dired]: yırta 

bi-bìned: göre 

dilmÀndegì koned [dilmÀndegì bo-nomÀyed]: göñül ḳalmaḳlıġı göstere [göñül ḳalmaḳ 

göstere] 

el [ve’l]-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’d-dÀli fì’l-aṣli729 

bo-dūsed: ṣıvaya 

bo-dūsed: yapışa 

bo-dūşed: ṣıḳa730 [ṣaġa] 

bo-dūzed: dike 

[bo-dozded: uġurlaya] 

bi-donded [bo-donded]: gümrene 

dūst bi-dÀred: seve 

doşnÀm bi-dehed: sögmek vire [ilenc vire] 

dūrūd bo-koned [dorūd bo-koned]: öge 

dorūd bo-koned: esenleye ve selÀm vire [esenleye] 

[dorūd bo-koned: selÀm vire] 

el-faṣlü’s-sÀbiʿi fì’r-rÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli 

bi-rÀned: süre 

bi-rehed: ḳurtula 

rehÀ bo-koned: ṣalıvire  

bi-reved: gide 

bi-resed: yitişe 

bi-remed: ürke [üke731] 

[30b] 

bi-renced: incine 

bi-rended: ḳazıya 

                                                                                                                                                   
728 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
729 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
730 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣaġa” olmalıdır. 
731 Kelime yanlış yazılmıştır; “ürke” olmalıdır. 
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rofū bo-koned [refū bo-koned]: gözeye  

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’r-rÀʾi [fì’l-aṣli] 

[bi-rìsed: ive]  

bi-rìsed: egire  

bi-rìşed: m 

bi-rìsed: ṣaça732 

bi-rìbed [bi-riyed]: m 

bi-rìzed: döke 

bi-rìhed: aşına  

bi-rìhed: ṭopraḳ ve ḳum ata733 [ṭopraḳ ve ḳum aḳa] 

bi-rihed: çürüye 

bi-rìved: ḳurtula 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’r-rÀʾi [fì’l-aṣli] 

bo-rūyed: bite 

bo-rūjed: m 

bo-rūbed [bo-rūyed]: süpüre 

bo-robÀyed [bo-rūbÀyed]: ḳaba [ḳapa] 

rūze bi-dÀred: oruc ṭuta [oruc duta] 

[bi-dÀrÀd: m] 

el-faṣlü’å-åÀmini fì’z-zÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli 

bi-zÀyed: ṭoġa [doġa] 

bi-zÀred: iñleye 

bi-jÀzed [bi-jÀjed]: gevşeye ve çeyneye 

bi-zefrefed [bi-refzefed]: ar734 yiye [az yiye] 

[bi-refterfed: çoḳ yiye] 

bi-zaġenced: ınçkıra  

bi-zened: ura 

bi-zelġed bi-laġzed [bi-zelġed]: ṭayına [yüz ura]  

be-zevred [bi-zevered]: yuḳaru çıḳa735  

bi-zehed: ṭaşra çıḳa [ṭaşra gele] 

bi-zehed: ṣıza [ṣıra736] 

                                                
732 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṣıça” olmalıdır. 
733 Kelime yanlış yazılmıştır; “aḳa” olmalıdır. 
734 Kelime yanlış yazılmıştır; “az” olmalıdır. 
735 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
736 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıza” olmalıdır. 
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18b 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’z-zÀʾi fì’l-aṣli 

bi-zidÀyed: ḳazıya737 [çelileye738] 

bi-jūled [bo-jūled]: çih düşe 

bo-jūled: eskiye ve didile      

bo-jūred [bo-zūred]: gücileye [gücemleye]  

bi-zinved [bi-zineved]: siñileye 

bi-zìred: alçaḳlana 

bi-ziyed: direle  

bi-zinved [bi-zineved]: mızġana [ımızġana] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’z-zÀʾi fì’l-aṣli 

bo-zodÀyed: baş739 aça [pas aça] 

[31a] 

bi-zūred [bo-zored]: güclede [gücemleye] 

el-faṣlü’t-tÀsiʿi fì’s-sìni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli 

bi-sÀzed: düze 

bi-sÀved: igeleye ve ṣavaşdura [igeleye] 

bi-sÀved: eze sürte [eze ve sürte] 

bi-sÀyed: m 

sÀde bo-koned: at yiye740 [eneye]  

be-serÀyed [bi-sirÀyed]: ırlaya 

bi-serenden: baġdaya 

bi-serenged: kelle vire741 [güle ve yarçulaşa] 

bi-sezed: lÀyıḳ ola 

bi-sezÀved [bi-sezÀvÀred]: m 

bi-segÀled: yavuz ṣana 

bi-sekled: ınçḳıra 

bi-senced: ṭarta [darta] 

sevkend bi-ḫūred [sevkend bo-ḫūred]: and içe 

bi-senced [bi-saḫted]: ḳatılana 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’s-sìni 

                                                
737 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
738 Kelime yanlış yazılmıştır; “çeñileye” olmalıdır. 
739 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀs” olmalıdır. 
740 Kelime yanlış yazılmıştır; “ineye” veya “eneye” olmalıdır. 
741 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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bi-sipÀred: ıṣmarlaya 

bi-sipÀsed: minnet eyleye 

bi-sirÀyed [bi-sirÀned]: ḳuş öte 

bi-sitÀyed [bi-sirÀyed]: ırlaya  

bi-sitÀyed: öge 

bi-sigìzed: ṣuçıya [ṣuçıpa742] 

bi-sitìhed: m 

bi-sitìzed: evgelene743 [önegülene] 

bi-siringed: giñ ide [giñ gire?] 

[bi-sirenged: yarçulaşa] 

bi-şirìşed [bi-sirìşed]: yoġura  

bi-sikerfed: sürçe 

bi-sitemed: güc eyleye 

bi-sikenced: gücümleyü ṭuta ve barmaḳ ucıyla baṣa [gücemleyü duta ve barmaḳ ucıyla ṣoḳa] 

bi-sited: ala 

bi-sipered: baṣa 

bi-sìced: yaraḳlaya [yaraḳlana] 

siperì bi-şeved: Àḫir ola 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’s-sìni [fì’l-aṣli] 

bo-sopored: ṭabşura [ıṣmarlaya]      

bo-sopūzed [bo-sopūred]: - [dürte ve ṣanca] 

bo-sotored: tırÀş itmek [yüveleye744] 

bo-stÀyed [bi-sitÀyed]: alḳışlaya [öge] 

bo-sotūhed [bi-sotūhed]: uṣana 

bo-sūked: yaṣlu ola 

be-serÀyed [bi-sirÀyed]: ırlaya 

sorūd bo-gūbed [sorūd bo-gūred]: m 

bo-sūfed: dele 

[31b] 

bo-softed: m 

bo-soned [bo-sonbed]: m 

bo-softed: ṣoḳuşdura 

                                                
742 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣuçıya” olmalıdır. 
743 Kelime yanlış yazılmıştır; “önegülene” olmalıdır. 
744 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “yüleye” olmalıdır. 
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bo-sorfed: öksüre 

bo-sofled: m745 

bo-sūyed: eze 

bo-sūred [bo-sūzed]: göyüne 

sūrÀḫ bo-koned [sūrÀḫ bi-koned]: m [dele] 

el-faṣli’l-ʿÀşiri fì’ş-şìni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

bi-şÀred: ṣu çaġlaya [çaġlaya] 

bi-şÀyed: yaraya 

bi-şÀşed: işeye 

şÀşe bo-koned: m 

bi-şÀyed: üre746 [üze] 

bi-şÀyed: ürüle747 [üzile] 

bi-şÀved: ola ve gide  

19a 

bi-şeked: şikÀyet ede 

bi-şebed: ḳona ve aḫşamlaya [ḳona aḫşamlaya] 

bi-şaḫşed: ṭoḳına [doḳına]  

bo-şūḫed [bo-şūḫeẕ]: ṭırmalaya [dırmalaya]  

bi-şaḫed: göz belere çıḳa [göz belere ṭaşra çıḳa] 

bi-şaḫūned: m 

bi-şḫiled [bi-şaḫled]: nefesi içerü çeke [nefesini içerü çeke] 

bi-şermed: utana 

bi-şemred [bi-şomred]: izke748 [-] 

bi-şemed: ġirìvle aġlaya  

bi-şemġended: helÀk ola 

bi-şenced: ṣıçraya ve ṭama   

bi-şaḫşed: m749 

ve’l-ḥÀletü’l-meksūreti mine’ş-şìni [fì] 

bi-şnÀsed [bi-şinÀsed]: añlaya 

bi-şitÀbed: ive 

şitÀb bo-koned: m 

                                                
745 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
746 Kelime yanlış yazılmıştır; “üze” olmalıdır. 
747 Kelime yanlış yazılmıştır; “üzile” olmalıdır. 
748 Kelime yanlış yazılmıştır; “ürke” olmalıdır. 
749 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-şikÀfed: yara 

bi-şikÀred: avlaya 

şikÀr bo-koned: m 

bi-şikened: ṣıya 

bi-şineved [bi-şneved]: işide 

bi-şifled [bi-şfeled]: ṣıḳlıḳ vire [ıṣıḳlıḳ vire] 

bi-şibled: m 

bi-şıḫled [bi-şaḫled]: nefesi içerü çeke 

bi-şigorfed [bi-şigerfed]: uluna750 [ululana] 

bi-şigerfed: ʿacebleye [delüre751]  

bi-şìfed: delüre [çiçek açıla752]   

bi-şikìfed: çiçek açıla [yarıla753]  

bi-şikefed: yarıla754 

bi-şikled [bi-şekled]: teşvìş vire [teşvìşlene] 

bi-şikebed [bi-şikbed]: ṣabr eyleye 

bi-şinÀved: ṣuda yüze 

şinÀv bo-koned: m 

bi-şinÀred: m 

bi-şimed: ḳoḳulaya [ḳoḫulaya] 

[32a] 

bi-şiyÀred: naẓar755 eyleye [nadas eyleye] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’ş-şìni [fì’l-aṣli] 

bo-şoneved [bi-şneved]: işide 

bo-şūyed: yuya 

bo-şūyÀned: yudura 

bo-şūred: delüre 

bo-şūrÀned: ḳarcaşdura [ḳavcaşdura756 od ölcürde] 

bo-şomor [bo-şmered]: ṣaya 

bo-şover [bi-şeved]: ola ve gide [ola] 

[bi-şeved: gide] 
                                                
750 Kelime yanlış yazılmıştır; “ululana” olmalıdır. 
751 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 
752 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 
753 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 
754 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
755 Kelime yanlış yazılmıştır; “nadas” olmalıdır. 
756 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarcaşdura” olmalıdır. 
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bo-şūred: ḳarcaşa [ḳavcaşa757] 

bo-şoḫūled: ḳatı iñleye 

bo-şūḫed: ṭırmalaya [dırmalaya]  

bo-şored [bo-şorred]: ṣu ḥarlaya758 […] 

bo-şokred: helÀk ola 

bo-şokofed: ʿacebleye  

bo-şokūhed [bo-şkūḫed]: sümülciye ayaḳ üzre ṭura [sümülcüye ve ayaḳ üzerine dura] 

bo-şokūhed [bo-şkūhed]: heybetlü ola 

bo-şūḫed: yilteye  

bo-şūled: fikirlene [fikir ḳana759] 

bo-şofred: ḳurtula760  

bo-şofed: ḳatılana 

bo-şūfed: m 

bo-şūher bo-koned [şūher bo-koned]: ʿavrat ere vara  

el-faṣlü’l-ḥÀdì [aḥdì ve’l]-ʿaşereti fì’ṭ-ṭÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

bi-ṭelebed: isteye 

bi-ṭebed [bi-ṭeped]: ṭalabına 

bi-tebÀned [bi-ṭepÀned]: ṭalabındura 

ṭenz bo-koned: ṭaʿn eyleye 

[bo-konÀd: m] 

[bo-şkofed: -] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’ṭ-ṭÀʾi [fì’l-aṣli] 

bi-ṭirÀzed: ʿalemleye 

bi-ṭirÀzÀned: ʿalemlede 

ṭìre bi-şeved: ḳaḳıya761  

bi-ṭìre şeved [ṭìre şed]: melūl ola 

ve’l-ḫÀleti’l-mażmūmeti mine’ṭ-ṭÀʾi 

bo-ṭovÀred: ṣora  

el-faṣlü’å-åÀnì [ve’l]-ʿaşereti fì’l-ġayni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

19b 

bi-ġÀled: yapı762 üstüne ṭura [yanı üstüne sürüne]  

                                                
757 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarcaşa” olmalıdır. 
758 Kelime yanlış yazılmıştır; “carlaya” olmalıdır. 
759 Kelime yanlış yazılmıştır; “fikirlene” olmalıdır. 
760 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
761 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-ġelṭed: yuvalana 

[32b] 

bi-ġelted: m 

bi-ġelyed: aġlana763 [aġnaya] 

bi-ġenşed: herzevÀt söyleye  

bi-ġejed [bi-ġezed]: biri biri üstine yıġa 

bi-ġÀjÀned [bi-ġÀjÀned]: yıġdura 

[nÀd] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-ġayni [fì’l-aṣli] 

bi-ġirìved: ÀvÀz ile aġlaya [ÀvÀzla aġlaya] 

bi-ġirìvÀned: ÀvÀz ile aġlada [ÀvÀzla aġlada] 

bi-ġirìzed [bi-ġìjed]: imekleye  

bi-ġirìzÀned [bi-ġìjÀned]: imeklede 

[nÀd: m] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-ġayni 

bo-ġorred: ḥayḳıra 

bo-ġoronbed [bo-ġorbend]: añraya ve ögriye764 [ıñraya ve ögüre] 

bo-ġoneved [bo-ġneved]: mızġana [ımızġana] 

bo-ġoşeved: uġuna765 

bo-ḫūred [ġūṭa bo-ḫūred]: ṣuya ṭala [uġuna ṣuya ṭala]  

bo-ġūred: m766 

bo-ġūled: kişküre ve ḳaçura [ḳaçura] 

[bo-ġūled: kiskire767]   

ġūye yezend(e) [ġūye bi-zened]: yayaḳ768 yaya [yayık bine769]  

el-faṣlü’å-åÀliå [ve’l]-ʿaşereti fì’l-fÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

bi-fÀḫed: eleye770 

[bi-fÀḫed: dide] 

bi-fÀzed: gerine 

bi-fÀzed [fÀ bi-dÀred]: isteye771 [isneye] 
                                                                                                                                                   
762 Kelime yanlış yazılmıştır; “yanı” olmalıdır. 
763 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġnaya” olmalıdır. 
764 Kelime yanlış yazılmıştır; “ögüre” olmalıdır. 
765 Bu kelime TDKN’de; bir sonraki kelimenin anlamı olarak verilmiştir. 
766 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
767 Kelime yanlış yazılmıştır; “kişkire” olmalıdır. 
768 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “yayıḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
769 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaya” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
770 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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fÀ bi-dÀred [fÀ bi-gìred]: girü ṭuta [girü duta] 

fÀ bi-gìred [bi-firÀşed]: ḳarşulaya     

bi-ferÀşed [ferÀmuş bo-koned772]: çımġaşa  

ferÀmūş bo-koned: unuda 

ferÀhem biy-Àvered: bir yire getüre 

bi-fersÀyed: aşına  

bi-felḫÀyed: arıda  

bi-fermÀyed: buyura 

bi-fenced: gerine [güne773] 

bi-feraḫşed: raḳṣ ura  

bi-fernÀḫed: panbuḳ ata  

bi-ferḫemed: dide  

bi-felḫemed: m 

bi-ferġÀred: ıṣlaya       

bi-ferkened: ḳopara 

[bi-ferhìḫed: aşaġa ṣarḳa] 

bi-ferḫìhed [bi-ferhìḫed]: edeplü ola [edeblü ola]  

bi-fehmed: añlaya 

bi-fesiyed: eliyle ṭuta [eliyle duta] 

bi-fesìbed: yide 

[33a] 

bi-fesìbÀned: yiddüre [yitdüre] 

bi-fesìbÀnÀd: m774 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti775 [meksūreti] mine’l-fÀʾi 

bi-firÀḫed: giñiye 

bi-firÀzed: yücele 

bi-firÀşed: döşeye ve ten çımġışa [döşeye ve teni çımġışa] 

bi-fitÀled: yüksekten döke  

bi-firisted: göndüre [viribiye]        

bi-fişÀned: silke 

fincÀ bo-koned: gerine 

                                                                                                                                                   
771 Kelime yanlış yazılmıştır; “isneye” olmalıdır. 
772 TDKN’de yer alan bu kelime, bir sonraki anlama aittir.  
773 Kelime yanlış yazılmıştır; “gerine” olmalıdır. 
774 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
775 Kelime yanlış yazılmıştır; “meksūreti” olmalıdır. 
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bi-firìbed: aldaya 

bi-firìzed: denk ve ḥayrÀn ola 

bi-fikened [bif-koned]: bıraġa 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-fÀʾi [fì’l-aṣli] 

bo-forūşed: ṣata 

bo-foneved [bo-fenved]: diñlene [dinlete] 

[bi-fozūred: diñlene] 

bo-fonoved: ġÀfil ola776 

bo-fosored [bo-fsozed]: ṭoña  

bo-foşored [bo-fşored]: ṣıḳa  

bo-forÀyed [bi-firÀyed]: arta 

forū bi-dÀned [forū bi-dÀred]: aşaġa ṭuta [aşaġa duta] 

forū bo-goẕÀred [forū bo-gzÀred]: aşaġa ḳoya 

forū bi-reved: aşaġa gide 

forū bi-hiled: aşaġa ḳoya ve ṣalıvire [aşaġa ḳoya] 

forū biy-Àyed: aşaġa gele 

forū bi-bered [forū bo-bered]: aşaġa ilete [aşaġa ilede ve yuda] 

bo-foteved [yo-ftoved]: - [fikirle söyleye] 

bo-fotÀved [yo-ftÀved]: - [fikirle söylede] 

el-faṣlü’r-rÀbiʿ[ve’l]-ʿaşereti fì’l-kÀfi’l-meftūḥat[i’l-ḥÀleti fì’l-aṣli] 

20a 

bi-kÀhed: eksile [eksiye] 

bi-kÀred: ekin eke 

bi-kÀled: baṣa 

bi-kÀled: ṭaġıda [daġıda] 

bi-kÀled: ḳırıla 

bi-kÀmed: Àrzūlaya 

bi-gÀmed: adımlaya777    

bi-gÀyed: cimÀʿ ide 

gÀy bi-dehed [gÀn bi-dehet]: cimÀʿ vire [cimÀʿ vere] 

gÀn bi-dehed: m778 

bi-kÀved: bir779 süre [yir süre] 

                                                
776 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
777 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
778 TDKN’de bu kelime; bir önceki kelimenin madde başı olarak verilmiştir. 
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bi-gÀvehed: deprede 

bi-kezed: ıṣıra  

bi-keşed: çeke 

bi-gerded: döne 

bi-kefed: yara  

bi-kÀfed: m 

bi-kemed: - [eksüle] 

bi-kefed: çatlaya 

bi-kefed: köpüre 

bi-koned [bo-koned]: eyleye 

bi-gerded: gizene780 [degzine]  

bi-gened [bi-kefded]: yiyine  

bi-kened: ḳaza 

[33b] 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-kÀfi [fì’l-aṣli] 

bi-gìred: ṭuta [duta] 

bi-giryed: aġlaya 

bi-girìzed: ḳaça 

bi-gireved: inana 

bi-girìsed: meyl eyleye 

bi-girÀsed: ṣallaya 

bi-girÀyed [bi-gijÀyed]: m 

bi-kirÀşed: çÀresüz ola  

bi-kirÀşed: aldayıcı ola 

bi-kirÀşed: gerek ola  

bi-girÀned: aġırlaya  

bi-giryÀned [bi-giryÀyed]: aġlada 

bi-girÀmed: m 

bi-girÀned: aġır ola 

bi-girÀyed: meyl eyleye ve yörene  

gird bo-koned: cemʿ eyleye 

girev bo-koned: ṭutu ḳoya [dutu ḳoya] 

girev bo-bended [girev bi-bended]: öceşe 
                                                                                                                                                   
779 Kelime yanlış yazılmıştır; “yir” olmalıdır. 
780 Kelime yanlış yazılmıştır; “degzine” olmalıdır. 
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ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-kÀfi 

bo-gorÀned [bo-grÀned]: ṭutdura [dutdura] 

bo-govÀred: ḥaẓm ide [siñüre] 

bo-goẕÀred [bo-gdÀred]: terk eyleye 

bo-godÀzed [bo-gdÀzed]: eriye   

bo-goẕÀred [bo-grÀred]: ödeye 

bo-koşÀyed [bo-kşÀyed]: aça 

bo-komÀred: ṣırıda 

bo-gomÀred: ḥavÀle eyleye 

gomÀn bo-bered [gomÀn bo-bored]: şübhe eyleye [şübhe ilede] 

bo-gomÀned: m 

bo-gozÀred: temìz781 eyleye 

bo-gozìned: ṣallana ve nÀz ile yüriye782 

bo-gozÀned [bo-gzìned]: erindeleye783 [üründüleye] 

[bo-gzÀned: üründüleye] 

bo-kozÀyed [bo-kzÀyed]: sepileye 

bo-gosìled [bo-gsiled]: üzile 

bo-gzered [bo-gdered]: geçe  

gozìr bo-koned: çÀre eyleye 

bo-gostered [bo-gostored]: döşeye 

gom bo-koned: yavı ḳıla [yav784 ḳıla] 

gom bi-şeved: ẕÀyiʿ ola […] 

gūş bi-dÀred: ḳulaḳ ṭuta [ḳulaḳ duta] 

bo-kūşed: dürişe 

bo-gūşed: işide 

bo-govÀzed: vÀz gele 

govÀze bo-koned: ṣoya 

bo-kūbed [bo-kūyed]: döge  

bo-kūbÀned: dögdüre 

bo-gonced: ṣıġa 

bo-gūled: it siñileye 

                                                
781 Kelime yanlış yazılmıştır; “temeyyüz” olmalıdır. 
782 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
783 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “üründüleye” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
784 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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[34a] 

bo-gomìzed: işeye 

bo-gūzed: oṣura 

el-faṣlü’l-ḫÀmis[ve’l]-ʿaşereti fì’l-lÀmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti 

20b 

bi-lÀbed: yalvara 

bi-lÀved: m 

lÀbe bo-koned: m 

bi-lÀġared: arıḳlaya 

lÀġer bi-şeved: m 

bi-lÀfed: ögüne 

bi-lÀġed: laġ eyleye 

bi-lÀned: silke 

bi-lÀned: deprede 

bi-lÀned [bi-lÀyed]: it üre 

bi-lerzed: ditreye 

bi-laġzed: ṭayına  

bi-lenged: aḫṣaya [aġṣaya]         

bi-lended: m 

bi-lenced: ilene 

leged bi-zened [leger bi-zened]: depme ura  

[ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-lÀmi fì’l-aṣli] 

bi-lìsed: yalaya 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-lÀmi [fì’l-aṣli] 

bo-lūġed: ṣaġa 

bo-lūġÀned: ṣaġdura 

[nÀd] 

bo-lūşed: ayaftalıḳ? eyleye 

bo-lūşÀned: ayaftalıḳ? eylede 

el-faṣlü’s-sÀdis[ve’l]-ʿaşereti fì’l-mìmi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

bi-mÀled: ova 

bi-mÀned: beñzeye  

[bi-mÀned: ḳala] 

bi-meked: eme 
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bi-mezed: m 

[bi-mìzed: m] 

bi-meced [bi-meçed]: çimdüre785  

bi-mesed: m 

bi-maḫed: deprene 

bi-menşed: göñli döne [göñül döne] 

meniş bi-gerded [meneş bi-gerded]: m 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-mìmi [fì’l-aṣli] 

bi-mìred [bo-mìred]: öle 

bi-mìrÀned: öldüre 

bi-mìrÀåed: mìrÀå yiye 

bi-mìsed: ṣıġaya 

[34b] 

mizÀḥ bo-koned [mizÀc bo-koned]: kengel eyleye 

bi-mìçed: ḳavraya  

bi-mìçÀned: ḳuruda786 [ḳavrada] 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-mìmi [fì’l-aṣli] 

bo-mūyed: ṣaġu ṣaġa 

bo-mūled: igleye787 [eglene] 

bo-mūled: ʿÀciz ḳıla [ʿÀcizlene] 

bo-monged: gümrene 

mojde bi-dehed: muştuluḳ vire   

el-faṣlü’s-sÀbiʿ[ve’l]-ʿaşereti fì’n-nūni’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

bi-nÀred: ulala 

bi-nÀzed: nÀzlana 

bi-nÀled: iñleye 

bi-nÀmed: ad vire [ad vere] 

bi-nehÀred: acıġa [acuġa] 

bi-nehÀred: ḳorḳa 

nemÀz bo-goẕÀred [nemÀz bo-gzÀzed]: namÀz ḳıla 

neng bi-dÀred: ʿÀr ṭuta [ʿÀr duta] 

bi-naġzed: eyü ola 

                                                
785 Kelime yanlış yazılmıştır; “çimdileye” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
786 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳavrada” olmalıdır. 
787 Kelime yanlış yazılmıştır; “eglene” olmalıdır. 
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bi-neved: mızġana [ımızġana] 

nevìd bi-dehed: loḳma vire 

bi-nūḥed [bi-nevḥed]: aġlaya 

nevḥe bo-koned [nevḥed bo-koned]: ṣaġu ṣaġa 

bi-nermed: ṣalıncaġa salına 

bi-naḫşed: eñse kemügin çatlada 

bi-nefrìned: ilene 

nefrìn bo-koned [nefrìn bi-koned]: ḳarış vire 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’n-nūni [fì’l-aṣli] 

bi-nigÀhed: paḳa788 [baḳa] 

nigÀh bo-koned [nigÀh bo-kined]: m [m ÀrÀyışlaya] 

bi-nigÀred: arÀyışlaya 

bi-nehed: ḳoya 

nigÀh bi-dÀred: ṣaklaya 

21a 

bi-niyÀzed: ḥÀcet dileye 

bi-nişÀred [bi-niåÀred]: ṣaçu ṣaça 

bi-nişÀned: nişÀn dike 

bi-nigered: naẓar eyleye 

bi-nişìned: otura 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’n-nūni [fì’l-aṣli] 

bo-novÀzed [bi-novÀzed]: oḫşaya 

[35a] 

bo-nomÀyed: göstüre [göstere] 

bo-novìd [bo-novìsed]: yaza 

bo-noverded: düre 

bo-nūşed: içe 

bo-noyūşed [bo-nyūşed]: oḳuya 

bo-noyūşed [bo-nyūşed]: diñleye 

bo-nohofed [bo-nohfed]: gizleye 

bo-nohofbÀbed [bo-nohbÀned]: gizlede 

el-faṣlü’å-åÀmin[ve’l]-ʿaşereti fì’l-vÀvi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

vÀ bi-beked [vÀ bi-peked]: püfküre 

                                                
788 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḳa” olmalıdır. 
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vÀ bo-ḫūred: ḳayura [ḳapura789] 

bi-vÀḫed: panbuḳ dide ve ata 

vÀ bi-dÀred: gir(ü) ṭuta [ṣav ve girü duta] 

vÀ-bo-koned [vÀ bi-koned]: aça 

vÀ nigered: girü dönüb baḳa 

vÀ bi-yÀyed: añlana [añlaya] 

bi-vÀred: yite790 ve becidleye  

ve bi-ḫìzed [ver-eb-ḫìzed]: örü ṭura [örü dura] 

ver bi-dÀred: ḳaldura 

bi-verzed [bi-verded]: öyküne 

ver bo-koned: ḳaldura ve bandura791 [ḳaldura ve yandura]     

ver bi-nişìned: ata bine 

bi-vezed: yil ese  

bi-vemed: oyula 

bi-veşkered: helÀk ola 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-vÀvi [fì’l-aṣli] 

bi-vìred [bi-vìded]: yavı ḳıla [yav792 ḳıla] 

vìrÀn bo-koned: ḫarÀb eyleye 

bi-vejed: ḳarşıla [ḳarşılaya] 

vìje bi-şeved: durula 

bi-vìşed: m 

bi-vìşÀned: durulda 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-vÀvi [fì’l-aṣli] 

bo-vojūled: yil ese 

bo-vojūlÀned: yil esdüre 

bo-voşted: ṣıḳlıḳ vire [ıṣıḳlıḳ vire] 

vożū bi-sÀzed: Àbdest ala  

el-faṣli’t-tÀsiʿ[ve’l]-ʿaşereti fì’l-hÀʾi’l-meftūḥati793 [fì’l-aṣli] 

bi-hevÀsed: tepsere 

bi-hencÀred: yol yanınca gide 

[35b] 

                                                
789 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳayura” olmalıdır. 
790 Kelime yanlış yazılmıştır; “yuta” olmalıdır. 
791 Kelime yanlış yazılmıştır; “yandura” olmalıdır. 
792 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
793 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-henced: incide 

bi-henced: ḳavraya [ḳuruya] 

bi-hested: var ola 

heves bo-koned: heves eyleye 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-hÀʾi [fì’l-aṣli] 

bi-hirÀsed: ḳorḳa 

bi-hirÀşed: ḳuṣa 

bi-hiyÀled: ṣalıvire 

bi-hiled: m 

bi-hilÀned: terk eyleye 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-hÀʾi [fì’l-aṣli] 

bo-hoşet [bo-hoşt]: ṣıḳlıḳ vire [ıṣıḳlıḳ vire] 

hoş bi-dÀred: ʿaḳlını cemʿ ide [ʿaḳlın cemʿ ide] 

bo-hūşed: öle [öle Pehlevìdür]  

bo-hūşÀned: öldüre Pehlevì dilince [öldüre Pehlevìdür] 

21b 

el-faṣlü’l-ʿişrūn fì’l-yÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti [fì’l-aṣli] 

bi-yÀbed: bula 

bi-yÀbed: edebleye [edepleye] 

bi-yÀresed: yardım isteye 

bi-yÀred: yardım eyleye 

yÀrì bi-dehed: m 

bi-yÀzed: gerine  

bi-yÀved: yav(ı) ḳıla [yav794 ḳıla]  

yÀve bo-koned [yÀv(e) bo-koned]: m 

bi-yenced: pÀralana  

bi-yaḫşed: ḳaşıya 

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-yÀʾi [fì’l-aṣli] 

[bi-yeked: bir ola] 

bi-yekÀned: birike 

bi-yeksÀned: berÀber ola  

bi-yeksūned: düpdüz ola 

bi-yekresed: bir yire dirile  

                                                
794 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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bi-yeksered: bir yire gele 

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-yÀʾi [fì’l-aṣli] 

bo-yūbed: Àrzūlaya 

bo-yūzed: ṣıçraya 

bo-yūġed: boyunduruḳ795 [boyunduruḳ ura] 

bo-yūşed: işide          

e’n-nevʿ [el-faṣl]i’å-åÀnìʾi fì [ve] cemʿi’l-mużÀriʿi’l-meftūḥati’l-hÀleti fì’l-aṣli796 

[36a]  

biy-Àyend [biy-Àyened]: geleler 

biy-Àverend [biy-Àverend(i)]: getüreler 

biy-ÀrÀyend [biy-ÀrÀyend(i)]: bizeyeler 

bi-Àmìzend: ḳarışalar  

biy-Àvìzend: aṣalar 

biy-Àmūzend [biy-Àmūzend(i)]: ögreneler 

biy-ÀġÀlend [biy-ÀġÀlend(i)]: ḳınduralar 

biy-ÀġÀzend [biy-ÀġÀzend(i)]: başlayalar 

biy-Àġūşend [biy-Àġūşend(i)]: ḳucaḳlayalar 

biy-Àgūşend [biy-Àgūşend(i)]: m 

biy-Àġìşend [biy-Àġìşed]: ṭoġrayalar [doġrayalar] 

biy-Àzend [biy-Àzend(i)]: çapınalar         

biy-Àzend [biy-Àzend(i)]: ṭaşra çekeler 

biy-Àzend [biy-ÀlÀyend(i)]: oynayalar  

biy-ÀlÀyend: bulaşalar797 

biy-ÀlÀyend: ṭamaʿ eyleyeler798 

biy-ÀvÀzend [biy-ÀvÀzend(i)]: çaġıralar  

biy-ÀvÀnend [biy-ÀvÀnend(i)]: mızġanalar [ımızġanalar] 

biy-ÀgÀhend [biy-ÀgÀhend(i)]: ṭuyalar [duyalar] 

biy-Àhencend [biy-Àhencend(i)]: cÀn çekeler 

biy-Àhìzend [biy-Àhìzend(i)]: ḳılıc çekeler [ḳılıç çekeler] 

biy-ÀzmÀyend [biy-ÀzmÀyend(i)]: ṣınayalar 

biy-ÀşÀyend [biy-ÀşÀyend(i)]: ḳaḳıyalar 

                                                
795 Kelime eksik yazılmıştır; “boyunduruḳ ura” olmalıdır. 
796 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
797 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
798 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[biy-ÀşÀyend(i): delüreler] 

biy-ÀgÀyend [biy-Àgonend(i)]: ṭıḳalar ve ṭolduralar [dıḳalar ve dolduralar] 

bÀnginend: m 

biy-ÀsÀyend [biy-ÀsÀyend(i)]: diñleneler 

biy-ÀrÀmend [biy-ÀrÀmend(i)]: m 

biy-Àjenend [biy-Àzenend(i)]: egleyeler799 [igleteler] 

biy-ÀzÀrend [biy-ÀzÀrend(i)]: incideler 

biy-ÀzordÀnend [biy-ÀzordÀnend(i)]: incitdüreler 

Àrūġ bo-konend: gegireler 

ÀsÀ bi-keşend [ÀsÀ bi-keşend(i)]: esneyeler       

Àheng bo-konend [Àheng(i) bo-konend(i)]: ḳaṣd eyleyeler 

[biy-Àhengend(i): m] 

ÀbÀdan konend [ÀbÀdan bo-konend]: şineldeler 

veḳìs800 [veḳıs] ʿalÀ801 haẕÀ ilÀ Àḫiri’l-maṣadıri e’n-nevʿü’å-åÀliåi  

22a 

fì muḫÀṭıbi’l-mużÀriʿi 

biy-Àferì: yaradasın 

biy-Àmorzì: yarlıġayasın 

biy-Àyì: gelesin 

[36b] 

biy-Àverì: getüresin 

biy-ÀrÀyì: bizeyesin  

biy-Àmìzì: ḳarışasın 

biy-Àvìzì: aṣasın 

biy-Àmūzì: ögrenesin 

biy-ÀġÀlì: ḳındurasın 

biy-ÀġÀzì [biy-ÀrġÀzì]: başlayasın 

biy-Àġūşì: ḳucaḳlayasın [ḳucaḳlaya802] 

biy-Àgūşì: m 

biy-Àġìşì: ṭoġrayasın [doġrayasın] 

biy-Àzì: çaynasın803 [çapınasın] 

                                                
799 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “igleyeler” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
800 Kelime yanlış yazılmıştır; “veḳıs” olmalıdır. 
801 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
802 Kelime eksik yazılmıştır; “ḳucaḳlayasın” olmalıdır. 
803 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınasın” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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biy-Àzì: çekesin 

[biy-Àzì: oynayasın] 

[biy-ÀlÀyì: ṭamaʿ idesin] 

biy-ÀlÀyì: bulaşasın 

[ilÀ Àḫirihi] 

biy-ÀvÀzì: çaġırasın804       

biy-ÀgÀhì: ṭuyasın805 

biy-ÀvÀnì: mızġanasın806 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì cemʿi muḫÀṭabü’l-mużÀrìʿi 

biy-Àyìd: gelesiz 

biy-Àverìd: getüresiz 

biy-ÀrÀyìd: bizeyesiz 

biy-Àmìzìd: ḳarışasız 

biy-Àvìzìd: aṣasız 

biy-Àmūzìd [biy-Àmūzìd(i)]: ögrenesiz807 

biy-ÀġÀlìd: ḳındurasız 

biy-ÀġÀzìd [biy-ÀġÀzìd(i)]: başlayasız 

biy-Àġūşìd [biy-Àġūşìd(i)]: ḳucaḳlayasız 

biy-Àgūşìd [biy-Àgūşìd(i)]: m 

[ilÀ Àḫirihi] 

biy-Àġìşìd: ṭoġrayasız808  

biy-Àzìd: çaynasız809 

biy-Àrìd: çekesiz 

biy-Àzìd: oynayasız   

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi fì’l-mütekellimi vahde mine’l-mużÀriʿi 

biy-Àferem: yaradam 

biy-Àmorzem: yarlıġayam 

biy-Àyem: gelem 

biy-Àverem: getürem [bizeyem810] 

biy-ÀrÀyem: bizeyem [ḳarışam811]   

                                                
804 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
805 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
806 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
807 Bu kelime TDKN’de arka arkaya iki kez yazılmıştır. 
808 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 4 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
809 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınasız” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
810 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
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biy-Àmìzem: ḳarışam 

biy-Àvìzem: aṣam 

biy-Àmūzem: ögrenem 

biy-ÀġÀlem: ḳınduram 

biy-ÀġÀzem: başlayam 

biy-Àġūşem: ḳucaḳlayam 

biy-Àgūşem: m 

biy-Àġìşem: ṭoġrayam [doġrayam] 

[ilÀ Àḫirihi] 

biy-Àzem: çayınam812 813 

biy-Àzem: çekem 

biy-Àzem: oynayam 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi 

[37a] 

fì’l-mütekellimi maʿal-ġayri mine’l-mużÀriʿi 

biy-Àferìm: yaraduruz 

biy-Àmorzìm: yarlıġaruz 

biy-Àyìm: gelürüz 

biy-Àverìm: getürürüz 

biy-ÀrÀyìm: bizerüz 

biy-Àmìzìm: ḳarışdururuz [ḳarışuruz] 

biy-Àvìzìm: aṣaruz 

biy-Àmūzìm: ögrenürüz 

22b 

biy-ÀġÀlìm: ḳındururuz 

biy-ÀġÀzìm: başlaruz 

biy-Àġūşìm: ḳucaḳlaruz 

biy-Àgūşìm: m 

biy-Àġìşìm: ṭoġraruz [doġraruz] 

biy-Àzìm: çayınuruz814 [çapınuruz] 

biy-Àzìm: çekerüz 

                                                                                                                                                   
811 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
812 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınam” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
813 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 3 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
814 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınuruz” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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biy-Àḫìm: oynaruz 

[biy-ÀlÀyìm: bulaşuruz] 

[ilÀ Àḫirihi] 

el-ḳısmü’å-åÀliåi [ḳısmü’l-evveli815] min [fì] emåileti’l-ḥÀli ve envÀʿhÀʾi’s-sitteti 

eger ḥÀli [ḥÀl(i)] ṣorarsañ direm ben nişÀn[(i)]  

ki maḫfì olan senden ola ʿayÀn [ʿiyÀn(i)] 

getür ḥÀle [ḥÀke816] mì lafzını bÀy sen 

gidergil mużÀriʿden eyle esen 

miåÀlin[(i)] mì sÀzed ü mì sezed 

bil anuñ daḫı mì meker817 [meked] mì mezed 

mì hemì ḥÀlçün durur yaḳìn [taʿyìn] 

daḫı taḥsìn ṣıġa vü tezyìn 

[37b] 

e’n-nevʿü’l-evveli fì’l-ḥÀli’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli  

mì Àfered: şimdi yaradur 

mì Àmorzed: şimdi yarlıġar 

mì Àyed: şimdi gelür 

mì Àvered: şimdi getürür 

mì Àmìzed: şimdi ḳarışdurur 

mì ÀrÀyed: şimdi bizer  

mì Àvìzed: şimdi aṣar 

mì Àmūzed: şimdi ögredür [şimdi ögrenür] 

mì ÀġÀled: şimdi ḳandurur818 [şimdi ḳındurur] 

mì ÀġÀzed: şimdi başlar 

mì Àġūşed: şimdi ḳuçaḳlar [şimdi ḳucaḳlar] 

mì Àgūşed: m 

mì Àġìşed: şimdi ṭoġrar [şimdi doġrar] 

mì Àzed: şimdi çayınur819 [şimdi çapınur] 

mì Àzed: şimdi oynar [şimdi çeker şimdi oynar] 

mì Àzed: şimdi çeker820 

                                                
815 İfade yanlış yazılmıştır; “el-ḳısmü’å-åÀliåi” olmalıdır. 
816 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥÀle” olmalıdır. 
817 Kelime yanlış yazılmıştır; “meked” olmalıdır. 
818 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳındurur” olmalıdır. 
819 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınur” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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[ilÀ Àḫirihi] 

mi ÀlÀyed: bulaşur821 

e’n-nevʿü’å-ṣÀnìʾi min [fì] cemi’l-ḥÀli’l-meftūḥati’l-ḥÀleti fì’l-aṣli822 

mì Àyend [mì Àyend(i)]: şimdi gelürler 

mì ÀrÀyend [mì ÀrÀyend(i)]: şimdi bizerler 

mì Àmìzend [mì Àmìzend(i)]: şimdi ḳarışurlar [şimdi ḳarışdururlar] 

mì Àvìzend [mì Àvìzend(i)]: şimdi aṣarlar 

mì Àmìzend [mì Àmìzend(i)]: şimdi ögrenürler 

mì Àverend [mì Àverend(i)]: şimdi getürürler  

mì ÀġÀlend [mì ÀġÀlend(i)]: şimdi ḳındururlar 

mì ÀġÀzend [mì ÀġÀzend(i)]: şimdi başlarlar 

mì Àgūşend [mì Àgūşend(i)]: şimdi ḳuçaḳlarlar [şimdi ḳucaḳlarlar] 

mi Àgūşend [mi Àgūşend(i)]: m [şimdi doġrarlar823] 

mì Àġìşend: şimdi ṭoġrarlar [şimdi çapınurlar824] 

mì Àzend: şimdi çayınurlar825 [m] 

mì Àḫend [mì Àḫend(i)]: şimdi çekerler 

[mì Àḫend(i): şimdi oynarlar] 

[ilÀ Àḫirihi] 

mì ÀlÀyed: şimdi bulaşurlar826 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi fì muḫaṭabi’l-ḥÀli827  

mì Àferì: şimdi yaradursın 

mì Àmorzì: şimdi yarlıġarsın 

mì Àyì: şimdi gelürsin 

mì Àverì: şimdi getürürsin 

mì ÀrÀyì: - [şimdi bizersin] 

mì Àmìzì: şimdi ḳarışursın 

mì Àvìzì: şimdi aṣarsın 

[38a] 

mì Àmūzì: şimdi ögrenürsin [şimdi aṣarsın828] 
                                                                                                                                                   
820 Bu kelime TDKN’de ayrı bir madde başı ile gösterilmemiştir; bir önceki madde başının altına iki ayrı anlam 
olarak yazılmıştır. 
821 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
822 Bu başlıkta yer alan “el-ḥÀlet fì’l-aṣli” bölümü TDKN’de bulunmamaktadır. 
823 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
824 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
825 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınurlar” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
826 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
827 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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mì ÀġÀlì: şimdi ḳındurursın [şimdi ögrenürsin829] 

mì ÀġÀzì: şimdi başlarsın [şimdi ḳındurursın830] 

mì Àġūşì: şimdi ḳuçaḳlarsın [şimdi başlarsın831] 

[ilÀ Àḫirihi] 

mi Àgūşì: m832 

mì Àġìşì: şimdi ṭoġrarsın 

mì Àzì: şimdi çayınursın833 

mì Àzì: şimdi oynarsın 

23a 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì cemʿi’l-muḥÀṭabi mine’l-ḥÀli834 

mì Àyìd: şimdi gelürsiz 

mì Àverìd [mì Àverìd(i)]: şimdi getürürsiz 

mì ÀrÀyìd [mì ÀrÀyìd(i)]: şimdi bizersiz 

mì Àmìzìd [mì Àmìzìd(i)]: şimdi ḳarışursız 

mì Àvìzìd [mì Àvìzìd(i)]: şimdi aṣarsız [şimdi aṣarlar] 

mì Àmūzìd: şimdi ögrenürsiz 

mì ÀġÀlìd: şimdi ḳındurursız 

mì ÀġÀzìd [mì ÀġÀrìd]: şimdi başlarsız 

mì Àġūşìd: şimdi ḳuçaḳlarsız [şimdi ḳucaḳlarsız] 

mì Àgūşìd: m 

[ilÀ Àḫirihi] 

mì Àġìşìd: şimdi ṭoġarsız835 836 

mì Àzìd: şimdi çayınursız837 

mì Àzìd: şimdi oynarsız 

mì Àlìd: şimdi bulaşursız 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi fì’l-mütekellimi vaḥde mine’l-ḥÀli 

mì Àferem: şimdi yaraduram 

mì Àmorzem: şimdi yarlıġaram 

                                                                                                                                                   
828 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
829 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
830 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
831 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
832 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 4 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
833 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınursın” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
834 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
835 Kelime yanlış yazılmıştır; “toġrarsız” olmalıdır. 
836 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 4 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
837 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınursız” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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mì Àyem: şimdi gelürem 

mì Àverem: şimdi getürürem 

mì ÀrÀyem: şimdi bizerem 

mì Àmìzem: şimdi ḳarışuram 

mì Àvìzem: şimdi aṣaram 

mì Àmūzem: şimdi ögrenürem 

mì aġalem [mì aġalim]: şimdi ḳındururam 

mì ÀġÀzem [mì ÀġÀrim]: şimdi başlaram 

mì Àġūşem [mì Àgūşem]: şimdi ḳuçaḳlaram 

[ilÀ Àḫirihi] 

mì Àgūşem: m838 

mì Àġìşem: şimdi ṭoġraram 

mì Àzem: şimdi çayınuram839 

mì Àzem: şimdi çekerem 

mì Àzem: şimdi oynaram 

mì ÀlÀyem: şimdi bulaşuram 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi fì’l-mütekellimi maʿa’l-ġayri mine’l-ḥÀli 

mì Àferìm: şimdi yaraduruz 

mì Àmorzìm: şimdi yarlıġaruz 

mì Àyìm: şimdi gelürüz 

mì Àverìm: şimdi getürürüz 

mì ÀrÀyìm [mì ÀrÀyim]: şimdi bizerüz 

mì Àmìzìm: şimdi ḳarışuruz 

[mì Àvìzìm: şimdi aṣaruz] 

mì Àmūzìm: şimdi ögrenürüz 

mì ÀġÀlìm: şimdi ḳındururuz [şimdi ḳınduruz] 

mì ÀġÀzìm: şimdi başlaruz 

mì Àġūşìm: şimdi ḳuçaḳlaruz [şimdi ḳucaḳlaruz] 

el-ḳısm [faṣl840] 

[38b] 

ü’r-rÀbiʿi fì’l-emåileti mine’l-emri ve envÀʿhÀʾi’l-sitte841 [ḫamseti] 

                                                
838 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 6 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
839 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınuram” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
840 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳısm” olmalıdır. 
841 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫamse” veya “ḫamseti” olmalıdır. 
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mużÀriʿde her ne dedikse ṭarìḳ 

anı emr [emre] bil yitiser [yetişir] iy refìḳ 

hemÀn farḳ [farḳ(ı)] terḫìm olur ziyÀd[e] 

añunçün ki taḫfìf oldı murÀd[(e)] 

nesüz ki [kim] müdÀm oldı dilde revÀn 

yig ol ki [kim] o [ola] evvel [ol] muḫaffef hemÀn  

miåÀli budur beñzeyenler buña 

biy-Àfer biy-ÀsÀ biy-Àver biy-À 

çü her dilde taḫfìf maṣrūfdur [taṣrìfdür]  

[ki-] anuñçün durur ki-emir maʿrūfdur [maʿrūfdurur]  

e’n-nevʿü’l-evveli fì’l-emri’l-ḥÀżıri’l-ḥÀlì fì’l-aṣli 

bi-bÀl [bi-yÀl]: yücel 

23b 

bi-bÀlÀyì [bi-yÀlÀyì]: m 

bi-bÀlÀyÀn [bi-bÀlÀyÀn(i)]: yücelt 

bi-bÀk: ḳorḳ 

bi-pÀk: arıt 

bi-pÀs [bi-pÀs(i)]: ṣaḳla 

bi-pÀş [bi-bÀş(i)]: ol ve küy yaʿnì ṣabreyle  

bi-pÀş [bi-pÀş(i)]: ṣaç 

bi-pÀy [bi-pÀy(i)]: muḥkem ol [muḥkem ol ve küy] 

bi-bÀy: küy842 

[bi-bÀy: gerek ol] 

bi-bÀr [bi-bÀr(i)]: yaġ 

bi-bÀz [bi-bÀz(i)]: oyna 

bi-bÀver: inan 

[39a] 

bi-bÀng [bi-yÀbeg]: çaġır 

bÀng bi-zen [bÀneg bi-zen]: m 

bi-bÀf [bi-bÀf(i)]: ṭoḳı [doḳı] 

bi-pÀl: süz 

bi-naḫcìz [bi-baḫcìz]: aġna 

bi-naḥìz [bi-baḫìz]: sümülci [sümülcü] 
                                                
842 Bu kelime TDKN’de ayrı bir madde başı ile gösterilmemiştir; bir önceki madde başının altına iki ayrı anlam 
olarak yazılmıştır. 
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[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnìʾi fì’l-emri’l-ḥÀżıri’l-istiḳbÀlì fì’l-aṣli 

bi-bÀlì: yücelesin 

bi-bÀlÀyì: m 

bi-bÀlÀyÀnì [bi-yÀlÀyÀnì]: yüceldesin 

bi-bÀkì: ḳorḳasın 

[bi-bÀkì: arıdasın] 

bi-pÀsì: ṣaḳlayasın 

bi-bÀşì: olasın ve küyesin843 

bi-pÀşì [bi-bÀşì]: ṣaçasın 

bi-pÀyì [bi-pÀsì]: ṣabr idesin 

bi-pÀyì: muḥkem olasın844 

bi-bÀyì [bi-pÀyì]: gerek olasın 

bi-bÀrì [bi-bÀyì]: yaġasın 

[bi-bÀzì: oynayasın] 

bi-bÀverì [bi-bÀrì]: inanasın 

[bi-bÀverì: m] 

[bÀver bo-konì: m] 

[bi-bÀngì: çıġırasın] 

[bÀng bi-zenì: m] 

[bi-bÀfì: doḳıyasın] 

[bi-pÀlì: süzesin] 

[bi-baḫcìzì: aġyanasın845] 

[bi-baḫcìzì: sümülcüyesin] 

e’n-nevʿü’åÀliåi fì cemʿi muḫÀṭıbi’l-emri’l-istiḳbÀlì846 

bi-bÀlìd: yücelesiz 

bi-bÀlÀyìd [bi-bÀlÀnìd(i)]: m 

bi-bÀlÀyÀnìd [bi-bÀkìd]: yüceldesiz 

bi-bÀkìd: ḳorḳasız [eymenesiz yaʿnì ḳorḳasız] 

bi-pÀkìd: arıdasız847 

bi-pÀsìd: ṣaḳlayasız 

                                                
843 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
844 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
845 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġnayasın” olmalıdır. 
846 Bu başlıkta yer alan “el-istiḳbÀlì” bölümü TDKN’de bulunmamaktadır. 
847 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-bÀşìd: olasız 

bi-pÀşìd [bi-bÀşìd(i)]: ṣaçasız [ṣaçarsız] 

bi-bÀyìd: gerek olasız 

bi-pÀyìd [bi-pÀşìd]: küyesiz 

bi-pÀyìd: muḥkem olasız 

bi-bÀrìd: yaġasız 

[ilÀ Àḫirihi] 

bi-bÀzìd: oynayasız848 

bi-bÀverìd: inanasız 

bÀver bo-koned: m 

bi-bÀngìd: çıġırasız 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì emåileti’l-emri’l-ġÀìbi’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli] 

bi-bÀled: yücele 

bi-bÀlÀyed: m 

[39b] 

bi-bÀlÀyÀned: yücelde 

bi-bÀked: ḳorḳa 

bi-pÀked: arıda849 

bi-pÀsed: ṣaḳlaya 

bi-bÀşed: ola 

bi-pÀşed: ṣaça 

bi-pÀyed: muhkem ola 

bi-pÀyed: küye ve ṣabr eyleye [küye ve ṣabr ide] 

bi-bÀyed: gerek ola 

bi-bÀred: yaġa 

[bi-bÀzed: oynaya] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi min emåileti’l-emri’l-ġÀìbi’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli] cemʿen850 

bi-bÀlend [bi-bÀlend(i)]: yüceleler 

24a 

bi-bÀlÀyend [bi-bÀlÀyend(i)]: m 

bi-bÀlÀyÀnend [bi-bÀlÀyÀnend(i)]: yüceldeler 

                                                
848 Bu kelimeden itibaren yeni başlığa kadar 4 kelime, TDKN’de yer almamaktadır. 
849 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
850 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bi-pÀkend [bi-pÀkend(i)]: arıdalar 

bi-bÀkend [bi-bÀkend(i)]: ḳorḳalar 

bi-pÀsend [bi-pÀsend(i)]: ṣaḳlayalar 

bi-bÀşend [bi-bÀşend(i)]: olalar 

bi-pÀşend [bi-pÀşend(i)]: ṣaçalar  

bi-pÀyend [bi-pÀyend(i)]: muḥkem olalar 

bi-pÀyend [bi-pÀyend(i)]: küyeler 

bi-bÀyend [bi-bÀyend(i)]: m [gerek olalar] 

[ilÀ Àḫirihi] 

el-ḳısmü’l-ḫÀmisi fì’n-nehyi ve envaʿhÀʾi’l-ḫamseti bi’t-türkiyye851 

nişÀnın[(ı)] nehyüñ direm ben saña 

egerçi ki münker dinilür [denilür] aña 

cemìʿ-i cihÀtın [cihÀtuñ] emrüñ ʿayÀn 

direm nehyide ol hemÀndur [hemÀn] hemÀn [durur] 

yiter yÀ-yı852 [bÀ-yı] meksūrde maṭrūḥ ola 

bedel ḳılınan [ḳılayın] mìm-i meftūḥ ola 

miåÀli bulardur ki direm saña 

mey-ÀrÀ mey-ÀsÀ mey-Àver mey-À 

[40a] 

[beyt] 

mìm-i meftūḥa nehyiçün geldi 

nūn-ı meftūḥa nefyiçün geldi 

e’n-nevʿü’l-evveli min emåileti’n-nehyi’l-ḥÀlì fì’l-aṣli 

me-tÀb [me-tÀb(i)]: yıldurama [götürme] 

me-tÀv [me-tÀv(i)]: ḳızdurma 

me-tÀz: segirtme 

me-tÀl [me-tÀl(i)]: çıñrama 

me-tÀn: güc yetürme 

me-tÀs: tÀsalanma [taṣalanma] 

me-tÀz [me-tÀz(i)]: çapma [çapınma] 

me-tÀb: ṭoġma853 

me-tÀb [me-tÀb(i)]: ḳızma 

                                                
851 Bu başlıkta yer alan “el-ḫamset bi’t-türkiyye” bölümü TDKN’de bulunmamaktadır. 
852 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀ-yı” olmalıdır. 
853 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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me-tÀb [me-tÀb(i)]: çevürme 

[me-tÀb(i): m] 

me-tebÀh [me-tebÀh(i)]: yaramaz olma [yaramaz olma ve azma] 

me-tep: ditreme 

[me-teb: ḳızma]  

[me-teb: bahÀya degme] 

me-tūl: ṣancma [ṣançma] 

me-ters [me-ters(i)]: ḳorḳma 

me-term [me-term(i)]: atma 

me-tef: güne çoyınma854 [güne çonma] 

me-tesb [me-tesb(i)]: m 

me-tenb: çözme855  

me-tefs [me-tefs(i)]: tepreme856 [depserme] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnìʾi mine’n-nehyi’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli] 

me-tÀbì: yıldurmayasın 

me-tÀvì: ḳızdurmayasın 

me-tÀzì: segirtmeyesin 

me-tÀlì: çıñramayasın 

me-tÀnì: güc yetürmeyesin [güç yetürmeyesin] 

me-tÀsì: tÀsalanmayasın [taṣalanmayasın] 

me-tÀzì: çapmayasın  

me-tÀbì: ḳızmayasın 

me-tÀbì [me-tÀyì]: ṭoġmayasın [doġmayasın]  

me-tÀbì: çevürmeyesin 

me-tebÀhì: azmayasın 

me-tebì: ditremeyesin  

[me-tebì: bahÀya degmeyesin] 

me-tūlì: sancmayasın [ṣaçmayasın857] 

me-tebì: ḳızmayasın 

[me-tersì: ḳorḳmayasın] 

                                                
854 Kelime yanlış yazılmıştır; “çonma” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
855 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
856 Kelime yanlış yazılmıştır; “tepserme” olmalıdır. 
857 Kelime yanlış yazılmıştır; “sançmayasın” olmalıdır. 
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[me-termì: atmayasın] 

[me-tefì: güne çonmayasın] 

[me-tebsì: m] 

[me-tefsì: tepsermeyesin] 

[ilÀ Àḫirihi]  

[40b] 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi mine’n-nehyi’l-ḥÀlì ve’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli]  

me-tÀbìd: yıldurmayasız 

me-tÀvìd: ḳızdurmayasız 

me-tÀzìd: segirtmeyesiz 

me-tÀlìd: ḳızmayasız858 

[me-tÀlìd: çıñramayasız] 

me-tÀnìd: güc yetürmeyesiz 

me-tÀsìd: tasalanmayasız [taṣalanmayasız] 

me-tÀzìd: çapmayasız [çapınmayasız] 

me-tÀbìd: ṭoġmayasız [doġnayasız859]  

24b 

me-tÀbìd: çevürmeyesiz 

me-tÀbìd: ḳızmayasız 

me-tebÀhìd: azmayasız 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì emåileti’n-nehyi’l-ġÀìbi’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli] 

me-tÀbed: yıldurmaya   

me-tÀved: ḳızdurmaya 

ne-tÀzed: segirtmeye 

me-tÀled [ne-tÀled]: çıñramaya [çıñratmaya] 

me-tÀned [ne-tÀned]: güci yetmeye [güc yetürmeye] 

me-tÀsed [ne-tÀsed]: tasalanmaya [çapınmaya860] 

me-tÀzed [ne-tÀzed]: çapmaya [doġmaya861] 

me-tÀbed [ne-tÀbed]: ḳızmaya 

me-tÀbed [ne-tÀbed]: çevürmeye 

                                                
858 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıñramayasız” olmalıdır. 
859 Kelime yanlış yazılmıştır; “doġmayasız” olmalıdır. 
860 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
861 TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye aittir. 
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me-tÀbed: ṭoġmaya862 

me-tebÀhed [ne-tebÀhed]: azmaya 

[ne-tebed: ditremeye] 

[ne-tebed: bahÀya degmeye] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi fì emåileti’n-nehyi’l-ġÀìbi’l-istiḳbÀlì [istiḳbÀli] cemʿen863 

me-tÀbend [ne-tÀbened]: yıldurmayalar 

me-tÀvend [ne-tÀvened]: ḳızmayalar [ḳızdurmayalar] 

me-tÀzend [ne-tÀzend(i)]: segirtmeyeler 

me-tÀlend [ne-tÀlened]: çıñramayalar 

me-tÀnend [ne-tÀnened]: güci yetürmeyeler [güç yetürmeyeler] 

me-tÀsend [ne-tÀsened]: tÀsalanmayalar [taṣalanmayalar] 

me-tÀzend [ne-tÀzened]: çapmayalar [çapınmayalar] 

me-tÀbend [ne-tÀbened]: ṭoġmayalar [doġmayalar] 

me-tÀbend [ne-tÀbened]: ḳızmayalar 

me-tÀbend [ne-tÀhened]: çevürmeyeler 

me-tebÀhend: azmayalar864 

[ne-tebened: ditremeyeler] 

[ne-tebened: ḳızmayalar] 

[ne-tebend: bahÀya degmeyeler] 

el-ḳısmü’s-sÀdisi fì emåileti’n-nehyi865 ve envÀʿhÀʾi 

[41a] 

dilerseñ ʿalÀmet diyem nefye ben 

ne emre didüm anı ne nehye ben 

nekim nehy-i ġÀìbdedür bunda var 

hemÀn mì durur zÀìdi iy süvÀr 

ne-mì lafẓı [lafẓa866] her ḳanda ḳılsa ḳarar 

aña nefy ger dinilürse ne var 

eger şÀhid-i [şÀhidi867] nefy mesmūʿ ola 

benüm didügümdür ki meşrūʿ ola 

                                                
862 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
863 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
864 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
865 Kelime yanlış yazılmıştır; “nefyi” olmalıdır. 
866 Kelime yanlış yazılmıştır; “lafẓı” olmalıdır. 
867 Kelime yanlış yazılmıştır; “şÀhid-i” olmalıdır. 
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e’n-nevʿü’l-evveli mine’n-nefyi’l-ḥÀlì ve’l-istiḳbÀlì müfreden868 

ne-mì cÀved: ebedì olmaz 

ne-mì çÀhed: üşümez 

ne-mì çÀyed: m [-] 

ne-mì cÀmed [ne-mì çÀmed]: işemez 

ne-mì çaḫed [ne-mì caḫed]: dürişmez [dürişmez ve ṭoñmaz] 

ne-mì ceşed: ṭatmaz [dadmaz] 

ne-mì çaḳed: ṭokuşmaz [doḳuşmaz] 

ne-mì çerenged: çıñramaz 

ne-mì çefted [ne-mì cefted]: egilmez ve meyl eylemez [egmez ve aṣma ḥireklemez] 

ne-mì çefted [ne-mì cesbed]: egmez ve aṣma hereklemez [egilmez ve meyl eylemez] 

ne-mì çaḫşed [ne-mì caḥşed]: beliñlemez 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnì min emåileti’n-nefyi’l-ḥÀlì ve’l-istiḳbÀlì cemʿen869 

ne-mì cÀvend [ne-mì cÀvend(e)]: ebedì olmazlar 

ne-mì çÀhend [ne-mì cÀhend(i)]: üşümezler 

ne-mì çÀyend [ne-mì cÀyend(i)]: m 

ne-mì çÀmend [ne-mì cÀmend(i)]: üsümezler [üşümezler]870 

ne-mì çaḫend [ne-mì caḫşend(i)]: dürişmezler 

[ilÀ Àḫirihi] 

ne-mì çeşend [ne-mì ceşend(i)]: ṭatmazlar [dadmazlar] 

[41b] 

ne-mì çaḳend [ne-mì caḳend(i)]: ṭoşmazlar871 [doḳuşmazlar] 

ne-mì çerengend [ne-mì cerengend(i)]: çıñramazlar 

ne-mì çeftend: egmezler872 

ne-mì çesbend [ne-mì ceftend(e)]: meyl eylemezler 

mì ceftend [ne-mì ceftìdend(i)]: m 

[ne-mì cesbend(i): ḳavuşmazlar] 

[ne-mì caḫşend(i): beliñlemezler] 

[ne-mì çelend(i): kümezler873] 

                                                
868 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
869 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
870 Anlamlar yanlış yazılmıştır; “işemezler” olmalıdır. 
871 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭoḳuşmazlar” olmalıdır. 
872 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
873 Kelime yanlış yazılmıştır; “kemürmezler” olmalıdır. 
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[ne-mì cekend(i): ṭaġmazlar874] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi mine’n-nefyi875 fì’l-muḫÀṭabi’l[-nefyi’l]-ḥÀlì  

25a 

ve’l-istiḳbÀlì 

ne-mì cÀvì: ebedì olmazsın [ebedì olmazsız876] 

ne-mì çÀhì [ne-mì cÀhì]: üşümezsin [üşümezsiz] 

ne-mì çÀyì [ne-mì cÀyì]: m 

ne-mì çÀmì [ne-mì cÀmì]: üşümezsin877 [işemezsiz] 

ne-mì çaḫì: dürişmezsin [dürişmezsiz] 

ne-mì çeşì [ne-mì ceşì]: ṭatmazsın [dadmazsız] 

ne-mì çaḳì: ṭoḳuşmazsın [doḳuşmazsız] 

ne-mì çerengì: çıñramazsın [çıñramazsız] 

ne-mì çefì [ne-mì cefì]: egmezsin [egmezsiz] 

ne-mì cefì [ne-mì ceftì]: hireklemezsin [meyl eylemezsiz]    

ne-mì cefì [ne-mì cesbì]: m 

[ne-mì caḫşì: beliñlemezsiz] 

[ne-mì çelì: kemirmezsiz] 

[ne-mì çekì: ṭammazsır878] 

[ne-mì cerestì: ḳucalmazsız879]  

[ne-mì çerì: otlamazsız] 

[ne-mì çemì: süci içmezsiz] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi mine’l-nefyi880 fì cemʿi’l-muḫÀṭabi[’l-nefy] 

ne-mì cÀvìd: ebedì olmazsız  

ne-mì cÀhìd: üşümezsiz 

ne-mì çÀyìd: m 

ne-mì cÀmìd [ne-mì çÀmìd]: üşümezsiz881 [işemezsiz] 

ne-mì çaḫìd [ne-mì ḥaḫìd]: dürişmezsiz 
                                                
874 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭammazlar” olmalıdır. 
875 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
876 TDKN’de bu başlıkla ilgili kelimelerin şahıs ekleri yanlış yazılmıştır; tüm kelimelerin şahıs eki “-sın/-sin” 
olmalıdır. 
877 Kelime yanlış yazılmıştır; “işemezsin” olmalıdır.  
878 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭammazsın” olmalıdır. 
879 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurcalamazsın” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
880 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
881 Kelime yanlış yazılmıştır; “işemezsiz” olmalıdır.  
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ne-mì çeşìd [ne-mì ceşìd(i)]: ṭatmazsız [dadmazsız] 

ne-mì çaḳìd [ne-mì caḳìd]: ṭoḳuşmazsız [doḳuşmazsız] 

ne-mì çerengìd: çıñramazsız 

ne-mì ceftìd: egmezsiz [meyl eylemezsiz] 

[ne-mì cesbìd(i): ḳavuşmazsız] 

[ne-mì caḫşìd(i): beliñlemezsiz] 

[ne-mì çelìd: kemirmezsiz] 

[ne-mì çekìd(i): ṭammazsız] 

[ne-mì cerestìd(i): ḳucalmazsız882] 

[42a] 

[ilÀ Àḫirihi]  

[e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi fì’l-mütekellimi’n-nefyi vaḥde]883 

[ne-mì cÀvìdem: ebedì olmadum] 

[ne-mì çÀhìdem: üşümedüm] 

[ne-mì çÀyìdem: m] 

ne-mì cÀmìdem [ne-mì çÀmìdem]: işemedüm 

ne-mì çaḫìdem [ne-mì ḥaḫìdem]: dürişmedüm 

ne-mì çeşìdem [ne-mì ceşìdem]: ṭatmadum [dadmadum] 

ne-mì çaḳìdem: ṭoḳuşmadum [doḳuşmadum] 

ne-mì çerengìdem: çıñramadum 

ne-mì ceftìdem: egmedüm 

[ilÀ Àḫirihi]  

[e’n-nevʿü’s-sÀdisi fì’l-mütekellimi]884 

[ne-mì cÀvìdìm: ebedì olmaduḳ] 

[ne-mì cÀhìdem: üşümedük885] 

[ne-mì çÀyìdem: m] 

[ne-mì çÀmìdem: işemedük886] 

[ne-mì ḥaḫìdem: dürişmedük887] 

[ne-mì ceşìdem: dadmadum] 

[ne-mì caḳìdem: doḳuşmadum] 

                                                
882 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurcalamazsız” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
883 Bu başlık MKN’de bulunmamaktadır. 
884 Bu başlığı içeren bölüm MKN’de bulunmamaktadır. TDKN’de ise yanlışlıkla bir önceki bölümün tekrarıdır. 
885 Kelime yanlış yazılmıştır; “üşümedüm” olmalıdır. 
886 Kelime yanlış yazılmıştır; “işemedüm” olmalıdır. 
887 Kelime yanlış yazılmıştır; “dürişmedüm” olmalıdır. 
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[ne-mì çerengìdem: cıñramadum888] 

[ne-mì ceftìdem: egmedüm] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi [e’n-nevʿüs-sÀbiʿi] mine’n-nefyi889 fì’l-mütekellimi[’n-nefy] maʿa’l-ġayri 

ne-mì cÀvìdìm: ebedì olmaduḳ 

ne-mì cÀhìdìm: üşümedük 

ne-mì cÀyìdìm [ne-mì çÀyìdìm]: m 

ne-mì cÀmìdìm [ne-mì çÀmìdìm]: işemedük 

[ne-mì cÀḫìdìm: dürüşmedük] 

ne-mì çeşìdìm [ne-mì ceşìdìm]: ṭatmaduk [dadmadum] 

ne-mì çaḳìdìm: ṭokuşmaduḳ [doḳuşmaduḳ] 

ne-mì çerengìdìm: çiñremedük890 [çıñramaduḳ] 

ne-mì ceftìdìm: egilmedük ve egilmedük [egilmedük ve egmedük] 

[ilÀ Àḫirihi]  

el-ḳısmü’s-sÀbiʿi fì emåileti[’l-caḥdi ve envÀʿhÀʾi’s-sitteti] 

[42b] 

dilerseñ nişÀnın eşit caḥdı [caḥd(ı)] bes [pes] 

evet [evit] maʿnìsine edinme heves 

ki iḳrÀrdur ḥaḳḳa müʾmin işi  

tereddüd niçün ḳıla mūḳin [müʾmin] kişi 

çün891 [ki] inkÀr-ı mÀżì durur ol yaḳìn 

bu sūretde sen maʿnìden key ṣaḳın 

eger caḥdı [caḥd(ı)] bilmek dilerseñ tamÀm[(ı)] 

getür mÀżiye nūnı [nūn(ı)] sen ve’s-selÀm 

e’n-nevʿü’l-evveli min emåileti892 caḥdi’l-mÀżì müfreden [ve emsiletihi] 

ne-ḫÀḫìd: baṣmadı 

ne-ḫÀyìd: çeynemedi 

[ne-ḫÀbìd: uyumadı] 

ne-ḫÀrìd: ḳaşımadı 

ne-ḫÀmūşìd: sÀkin olmadı [sÀkit olmadı] 

ḫÀmūş ne-şod: m 

                                                
888 Kelime yanlış yazılmıştır; “çınramadum” olmalıdır. 
889 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
890 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıñramaduḳ” olmalıdır. 
891 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
892 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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ne-ḫìzìd: ṭurmadı [durmadı] 

ne-ḫelìd: sancmadı [ṣançmadı] 

ne-ḫesìd [ne-ḫesìd(i)]: eskimedi 

ne-ḫebìd: m 

ne-ḫebìd: ayaġla baṣmadı 

ne-ḫendìd: gülmedi 

ne-ḫefìd [ne-ḫefidìd]: öksürmedi 

ḫefe ne-kerd: boġmadı [m] 

ne-ḫezbed [ne-ḫizìd]: sürtünmedi [sürtmedi] 

ne-ḫemìd [ne-ḫmìd]: bükilmedi 

ne-ḫestìd [ne-ḫestìd(i)]: zaḥmetlenmedi 

ne-ḫefìd [ne-ḫifìd]: boġmadı 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnìʾi fì emåileti[’l-]cahdi ġÀìb893i’l-mÀżì cemʿen894 

25b 

ne-ḫÀḫìdend [ne-ḫÀḫìdend(i)]: baṣmadılar 

ne-ḫÀyìdend [ne-ḫÀyìdend(i)]: çeynemediler 

[43a] 

ne-ḫÀbìdend [ne-ḫÀbìdend(i)]: uyumadılar 

ne-ḫÀrìdend [ne-ḫÀrìdend(i)]: ḳaşımadılar 

ne-ḫÀmūşìdend [ne-ḫÀmūşìdend(i)]: sÀkin olmadılar [dınmaz oldılar] 

ḫÀmūş ne-şodend [ḫÀmūş ne-şodend(i)]: m 

ne-ḫìzìdend [ne-ḫìzìdend(i)]: ṭurmadılar [durı gelmediler] 

ne-ḫisìdend [ne-ḫsìdend(i)]: eskimediler 

ne-ḫebìdend: m895 

ne-ḫendìdend [ne-ḫbìdend(i)]: gülmediler 

ne-ḫefìdend [ne-ḫendìdend(i)]: öksürmediler 

[ne-ḫefdìdend(i): boġmadılar] 

[ne-ḫfìdend(i): boġmadılar] 

[ḫefe ne-kerdend(i): m] 

ne-ḫebìdend [ne-ḫbìdend(i)]: ayaġla baṣmadılar896 

                                                
893 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
894 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
895 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
896 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[ilÀ Àḫirihi]  

ne-ḫezìdend: sürtünmediler897 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi min emåileti’l-cahdi’l-ḫiṭÀbì müfreden898 

ne-ḫÀyìdì: çeynemedüñ 

ne-ḫÀḫìdì: baṣmaduñ  

ne-ḫÀbìdì: uyumaduñ 

ne-ḫÀrìdì: ḳaşımaduñ 

ne-ḫÀmūşìdì: sÀkin olmaduñ [dimez olmaduñ] 

ḫÀmūş ne-şodì: m 

ne-ḫˇÀstì [ne-ḫÀstì]: ṭurmaduñ [durmaduñ] 

ne-ḫesbìdì [ne-ḫesìdì]: eskimedüñ [eslimedüñ899] 

ne-ḫebìdì: m 

ne-ḫebìdì: ayaġla baṣmaduñ 

ne-ḫendìdì: gülmedüñ 

ne-ḫeftìdìd [ne-ḫeftìdì]: öksürmedüñ 

ne-ḫefìdì: boġmaduñ 

ḫefe ne-kerdì: m 

ne-ḫezìdì: sürtünmedüñ 

[ilÀ Àḫirihi] 

ne-ḫelìdì: sancmaduñ900 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi min emåileti[cemʿi]’l-caḥdi’l-ḫiṭÀbì cemʿen901 

ne-ḫÀḫìdìd: baṣmaduñuz 

ne-ḫÀyìdìd: çeynemedüñüz 

ne-ḫÀrìdìd: ḳaşımaduñuz 

ne-ḫÀmūşìdìd: sÀkin olmaduñuz [dınmaz olmaduñuz] 

ḫÀmūş ne-şodìd: m 

ne-ḫìzìdìd: ayaġ üzerine ṭurmaduñuz [durmaduñuz] 

[ne-ḫesìdìd: eskimedüñüz] 

[ne-ḫebìdìd: m] 

ne-ḫebìdìd: ayaġla baṣmaduñuz 

ne-ḫendìdìd [ne-ḫendìd]: gülmedüñüz 

                                                
897 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
898 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
899 Kelime yanlış yazılmıştır; “eskimedüñ” olmalıdır. 
900 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
901 Bu kelime TDKN’de 2 kelime önce yer almaktadır. 
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ne-ḫofdìdìd [ne-ḫefdìd]: öksürmedüñüz 

[43b] 

ne-ḫefìdìd [ne-ḫefdìdìd]: boġmaduñuz 

ḫefe ne-kerdìd: m 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi min emåileti’l-caḥdi’l-mütekellimi vaḥde 

ne-ḫÀḫìdem: baṣmadum 

ne-ḫÀyìdem: çeynemedüm 

ne-ḫÀbìdem [ne-ḫÀyìdem]: uyumadum [upumadum902] 

ne-ḫÀrìdem: ḳaşımadum 

ne-ḫÀmūşìdem: sÀkin olmadum [dınmaz olmadum] 

ḫÀmūş ne-şodem: m 

ne-ḫˇÀstem [ne-ḫÀstem]: ayaġ üzre ṭurmadum [ayaġ üzerine durmadum] 

ne-ḫesìdem: eskimedüm 

[ne-ḫebìdem: m] 

ne- ḫebìdem: ayaġla baṣmadum 

[ilÀ Àḫirihi] 

ne-ḫendìdem: gülmedüm903 

ne-ḫofdìdem: boġmadum904 

ḫefe ne-kerdem: m905 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi mine’l-caḥdi906 fì emsileti’l-mütekellimi maʿa’l-ġayri 

ne-ḫÀḫìdìm: baṣmaduḳ 

ne-ḫÀyìdìm: çeynemedük 

ne-ḫÀrìdìm: ḳaşımaduḳ [ḳaşımadük907] 

ne-ḫÀmūşìdìm: sÀkin olmaduḳ [dınmaz olmaduḳ] 

[ḫÀmūş ne-şodìm: m] 

ne-ḫÀstìm: ṭurmaduḳ [-] 

ne-ḫesìdìm: eskimedük [-] 

ne-ḫebìdìm: m [-] 

[ilÀ Àḫirihi] 

                                                
902 Kelime yanlış yazılmıştır; “uyumadum” olmalıdır. 
903 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
904 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
905 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
906 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
907 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaşımaduḳ” olmalıdır. 
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ne-ḫendìdìm: gülmedük908  

26a  

el-ḳısmü’å-åÀmini [åÀnìʾi909] fì emåileti[ismi]’l-fÀʿili ve envÀʿhÀʾi’s-sitteti 

eger ism-i fÀʿil [fÀʿil(i)] ṣorarsañ ḫaber 

virem saña kim ola key muʿteber 

nişÀnı [miåÀli] bu kim maṣdaruñ nūnunı 

öñindeki ḥarfüñ öñine anı 

[44a] 

getür tÀ olursa degiş dÀla sen 

ḳılub hÀyı nūna bedel ola [ol] sen 

miåÀlin diyeyim [diyÀyin910] işit iy cevÀn 

revende resende keşende hemÀn 

e’n-nevʿü’l-evveli min ismi’l-fÀʿili müfreden 

dÀnende: tekerlenici [bilici]  

dehende: virici 

dÀmende: ṣavurıcı 

dÀnende: bilici [tekerlenici] 

dÀrende: ṭutıcı [dutıcı] 

devende: segirdici 

demende: üfürici  

demende: belürici [yelürici911] 

dendende: gümrenici 

denende: bayġıla912 sevinici [baylıġa sevinici] 

derd konende: aġrıyıcı [aġrıcı] 

der Àyende: içerü gelici 

[der Àverende: içerü getürici] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnìʾi fì913 [min] ismi’l-fÀʿili cemʿen914 

dÀnendegÀn: biliciler 

dehendegÀn: viriciler 
                                                
908 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır.  
909 Kelime yanlış yazılmıştır; “åÀmini” olmalıdır. 
910 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
911 Kelime yanlış yazılmıştır; “belürici” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
912 Kelime yanlış yazılmıştır; “baylıġa” olmalıdır. 
913 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
914 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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dÀmendegÀn: ṣavurıcılar 

dÀnendegÀn: tekerleniciler 

dÀrendegÀn: ṭutıcılar [dutıcılar] 

devendegÀn: segirdiciler 

[demendegÀn: üfüriciler] 

demendegÀn: belüriciler 

denendegÀn: baylıġa seviniciler 

dendendegÀn: gümreniciler  

[derd(i) konendegÀn: aġrıcılar] 

[der ÀyendegÀn: içerü geliciler] 

[der ÀverendegÀn: içerü getüriciler] 

[der şevendegÀn: içerü giriciler] 

[ilÀ Àḫirihi]  

[44b] 

e’n-nevʿü’å-åÀliåi fì915 [min] ismi’l-fÀʿili ḫiṭÀben 

dÀnendeʾì [dÀnendeʾe]: bilicisin 

dehendeʾì [dehendeʾe]: viricisin 

dÀmendeʾì [dÀmendeʾe]: ṣavurıcısın 

dÀnende’ì [dÀnendeʾe]: tekerlenicisin 

dÀrendeʾì [dÀrendeʾe]: ṭutıcısın [dutıcısın] 

devendeʾì [devendeʾe]: segirdicisin 

demendeʾì [demendeʾe]: üfüricisin 

demendeʾì [demendeʾe]: belüricisin [yelüricisin916] 

dendendeʾì [dendendeʾe]: gümrenicisin 

denendeʾì [denendeʾe]: baylıġa sevinicisin 

derd konendeʾì [derd konendeʾe]: aġrıyıcısın [raḥmet eyleyicisin] 

[der Àyendeʾe: içerü gelicisin] 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì917 [min] ismi’l-fÀʿili cemʿen ve ḫiṭÀben  

dÀnendeìd: bilicilersiz [bilicilersin918] 

dehendeìd: viricilersiz [viricilersin] 

dÀmendeìd: ṣavurıcılarsız [ṣavurıcılarsın] 

                                                
915 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
916 Kelime yanlış yazılmıştır; “belüricisin” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
917 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
918 TDKN’de bu başlıkla ilgili kelimelerin şahıs ekleri yanlış yazılmıştır; tüm kelimelerin şahıs eki “-sız/-siz” 
olmalıdır. 
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dÀrendeìd: ṭutıcılarsız [dutıcılarsın]  

devendeìd: segirdicilersiz [segirdicilersin] 

demendeìd: üfüricilersiz [üfüricilersin] 

demendeìd: belüricilersiz [yelüricilersin919] 

dendendeìd: gümrenicilersiz [gümrenicilersin] 

denendeìd: baylıġa sevinicilersiz [baylıġa sevinicilersin] 

dÀnendeìd: tekerlenicilersiz [tekerlenicilersin] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi min ismi’l-fÀʿili fì’l-mütekellimi vaḥde 

dÀnendeem: biliciyem 

dehendeem: viriciyem  

26b 

dÀmendeem: ṣavurıcıyam 

dÀnendeem: tekerleniciyem 

dÀrendeem: ṭutıcıyam [dutıcıyam] 

[devendeem: segirdiciyem] 

demendeem: üfüriciyem 

demendeem: belüriciyem [yelüriciyem920]  

dendendeem: gümreniciyem 

denendeem: baylıġa seviniciyem 

[derd konendeem: raḥmet eyleyiciyem] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi min ismi’l-fÀʿili fì’l-mütekellimi maʿa’l-ġayri 

[45a] 

dÀnendeìm: biliciyüz 

dehendeìm: viriciyüz 

dÀmendeìm: ṣavurıcıyuz 

dÀnendeìm: tekerleniciyüz 

dÀrendeìm: ṭutıcıyuz [dutıcıyuz] 

devendeìm: segirdiciyüz 

demendeìm: üfüriciyüz [yelüriciyüz921] 

dendendeìm: gümreniciyüz 

                                                
919 Kelime yanlış yazılmıştır; “belüricilersiz” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
920 Kelime yanlış yazılmıştır; “belüriciyem” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
921 Kelime yanlış yazılmıştır; “belüriciyüz” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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denendeìm: baylıġa seviniciyüz 

[derd konendeìm: raḥmet eyleyiciyüz] 

[ilÀ Àḫirihi] 

el-ḳısmü’t-tÀsiʿi fì emåileti ismü’l-mefʿūli ve envÀʿhÀʾi’s-sitteti bi’t-türkiyye922 

eger ism-i mefʿūlden sen nişÀn 

ṣorarsañ gider nūn-ı maṣdar hemÀn 

getür hÀ [yirine] yirine [hÀ] bedel bil cevÀb 

ṣaña ḥaḳḳı [ḫōş] didüm işitgil cevÀb 

miåÀlin dilerseñ budur bilesin  

çeşìde keşìde biter [yiter] ḳılasın 

e’n-nevʿü’l-evveli min emåileti ismü’l-mefʿūli fì’l-müfred923 

rÀnde: sürülmiş  

reste: ḳurtulmış 

rehìde: m 

[rehÀ kerde: ṣalıvirmiş] 

[refte: gitmiş] 

[revìde: m] 

[resìde: yitişmiş] 

remìde: ürkmiş 

rencìde: incimiş [incinmiş] 

rendìde: ḳazınmış 

refū kerde: gözetmiş [gözenmiş] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’å-åÀnìʾi [min emåileti] fì924 ismi’l-mefʿūli cemʿen925 

[45b] 

rÀndegÀn: sürülmişler 

restegÀn: ḳurtulmışlar 

rehìdegÀn: m 

rehÀ kerdegÀn: ṣalıvirilmişler 

reftegÀn: gitmişler 

revìdegÀn: m926 

                                                
922 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
923 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
924 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
925 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
926 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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resìdegÀn: yitişmişler  

remìdegÀn: ürkmişler 

rencìdegÀn: incinmişler 

[rendìdegÀn: ḳazınmışlar] 

[ilÀ Àḫirihi]  

e’n-nevʿü’å-åÀliåi fì927 [min] emåileti ismü’l-mefʿūli ḫitÀben928 

rÀndeʾì [rÀndeʾe]: sürülmişsin 

resteʾì [resteʾe]: ḳurtulmışsın 

rehìdeʾì [rehìdeʾe]: m 

rehÀ kerdeʾì [rehÀ kerdeʾe]: ṣalıvirilmişsin 

refteʾì [refteʾe]: gitmişsin 

revìdeʾì [revìdeʾe]: m 

resìdeʾì [resìdeʾe]: yitişmişsin 

remìdeʾì [remìdeʾe]: ürkmişsin 

rencìdeʾì [rencìdeʾe]: incinmişsin 

rendìdeʾì [rendìdeʾe]: ḳazılmışsın [ḳazınmışsın] 

refū kerdeʾì [refū kerdeʾe]: gözetmişsin [gözemişsin] 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’r-rÀbiʿi fì929 [min] emåileti ismü’l-mefʿūli ḫitÀben930 ve cemʿen931 

27a 

rÀndeìd: sürilmişsiz 

revìdeìd [refteìd]: gitmişsiz 

[revìdeìd: m] 

resìdeìd: yitmişsiz [yitişmişsiz] 

resteìd: ḳurtulmışsız 

rehìdeìd: m 

rehÀ kerdeìd: ṣalıvirilmişsiz 

remìdeìd: ürkmişsiz 

rencìdeìd: incinmişsiz 

rendìdeìd: ḳazımışsız932 

                                                
927 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
928 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
929 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
930 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
931 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
932 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’l-ḫÀmisi min933 [fì] emåileti ismi’l-mefʿūli934 fì’l-mütekellimi vaḥde 

rÀndeem: sürilmişem 

resteem: ḳurtulmışam 

rehìdeem: m 

rehÀ kerdeem: ṣalıvirilmişem 

refteem: gitmişem 

revìdeem: m 

resìdeem: yitişmişem 

[46a] 

[remìdeem: ürkmişem] 

rencìdeem: incinmişem 

rendìdeem: ḳazınmışam 

[ilÀ Àḫirihi] 

e’n-nevʿü’s-sÀdisi fì emåileti’l-mütekellimi maʿa’l-ġayri [min ismi] 

rÀndeìm: sürilmişüz 

resteìm: ḳurtulmışuz 

rehendeìm [rehìdeìm]: m 

rehÀ kerdeìm: ṣalıvirmişüz [ṣalıvirilmişüz] 

refteìm: gitmişüz 

revìdeìm: m 

resìdeìm: yitişmişür935 [yitişmişüz] 

remìdeìm: ürkmişür936 [ürkmişüz] 

rencìdeìm: incinmişür937 [incinmişüz] 

[rendìdeìm: ḳazınmışuz] 

[ilÀ Àḫirihi] 

der beyÀn-ı fevÀìd-i kelimÀt ki mużÀfü’l-ileyh esmÀst 

eşit-kim direm [saña] saña [direm] iy ḫūb kiş[(i)]  

ki-eşitseñ ziyÀn olmaya sūd-ı piş938 [bìş(i)] 

bil anı ki taʿliḳ-çün [içün] lafz-ı mend[(i)] 

                                                
933 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
934 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
935 Kelime yanlış yazılmıştır; “yitişmişüz” olmalıdır. 
936 Kelime yanlış yazılmıştır; “ürkmişüz” olmalıdır. 
937 Kelime yanlış yazılmıştır; “incinmişüz” olmalıdır. 
938 Kelime yanlış yazılmıştır; “bìş” olmalıdır. 
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olupdur çü mevżūʿ iy behre-mend[(i)] 

eger cūd-mend [cevd(u)-mend] ü ger sūd-mend [sūd(u)-mend(i)] 

gerek di ḫıred-mend ü derd-mend[(i)] 

muḥaḳḳaḳ durur [dur] cümle taʿliḳ çün [içün] 

gelüpdür bu maʿnÀ-yı [maʿna] taḥḳìḳçün 

veger nÀkden sen ṣorarsañ cevÀb  

direm anı ki ola ʿayn-ı ṣavÀb 

[46b] 

bu tavṣìf esmÀyiçündür hemÀn 

muḥaḳḳaḳ bil anı vü ḳılma gümÀn 

dilerseñ feraḥ-nÀk[(i)] di sehm-nÀk[(i)] 

ḫaṭar-nÀk ü ġam-nÀk veger ters-nÀk[(i)] 

feraḥlu vü ḳorḳunc hem ḳaygulu[(a)]  

ḫaṭırlu [ḫaṭarlu939]  dimekdür daḫı ḳorḳulu [ḳorḫulu(a)] 

bu evṣÀfa şunlar ki lÀyıḳ olur  

seçen anları bunda fÀìḳ olur 

fevÀìd-i dìger 

meger gÀn ü Àn end ü hÀ iy peser 

olubdur [olupdur] cemìʿsi cemʿe maḳarr 

bu cümleyle her lafẓ kim cemʿ olur 

degül müfred [teåniye] ü940 teåniye [müfred] ol cemʿ olur 

evit her birinüñ maḥallin [mecellin941] cüdÀ 

diyem tÀki [baña] ʿavn eylerise ḫüdÀ [ḫüẕÀ] 

idem her birini yerinde beyÀn  

27b 

ki ḳalmaya maḫfìsi ola ʿayÀn 

[47a] 

biri gÀndur cemʿ-i maʿlūl-çün [içün] 

k-olur [ki olur] fÀʿil [ü] cemʿ-i mefʿūl-cün [içün] 

biri Àndur ki oldı [ki-oldı] maḫṣūṣ isim 

ögenc?-içün olmış durur bu ṭılsım 

muḳarrer durur bil bun942 [bunı] hÀ-yiçün 

                                                
939 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḫaṭırlu” olmalıdır. 
940 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
941 Kelime yanlış yazılmıştır; “maḥallin” olmalıdır. 
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hemÀn maṣdar ü cemʿ-i esmÀyiçün 

veger rūḥ[(ı)] issi ḫıred-mend[(i)] ola  

gerekdür ki cemʿ[(i)] anuñ end[(i)] ola 

velìk end[e] lafẓında tevsìʿ var  

ki esmÀ vü efʿÀle tercìʿ var 

neniñle ki cemʿ ola esmÀ saña  

müʾekkid merbaṭ [mürabıṭṭ943] olur end[e]944 aña  

şinÀsendegÀnende945 [şitÀsendegÀnend946] olsa maḳÀl[(i)] 

çü dÀnendegÀnende947 olur miåÀl[(i)] 

eger reftegÀn reftegÀnende948 [reftegÀnend] olur 

veger ḫoftegÀn ḫoftegÀnende949 [ḫoftegÀnend] olur 

eger ʿÀlimÀn[(i)] ʿÀlimÀnende950 [ʿÀlimÀnend(i)] olur 

veger cÀhilÀn[(i)] cÀhilÀnende951 [cÀhilÀnend(i)] olur 

[47b] 

eger Àn ola ìn veger nÀk [nÀk(i)] ü952 mend[(i)] 

bunuñ ḳabżasında durur müstemend[(i)] 

bedel est[(i)] lafẓından oldı çü end[(i)] 

anuñçün olupdur bu arada dend[(i)] 

veled vÀlìdenden bedeldür şebìh 

anuñçün denildi ki sırr-ı abìh 

soḫenÀn kesÀn[(i)] ki çū dürr softeend[(i)] 

heme in maʿÀnì çonìn gofteend[(i)] 

ne-bÀyed ki bÀşed dirÀz953 [dirÀzì] kelÀm 

torÀ goftenì gofteem ve’s-selÀm  

bÀb-ı sevvom der tertìb-i esmÀʾ-ı mevcūdÀt mine’l-uṣūl ve’l-muḫteraʿÀti ki müştemilest[(i)] ber 

bìst[(i)] faṣl[ì] ve her faṣlì be-tertìb-i ḫurūf-i ber se ḥarekÀt[(i)] 

                                                                                                                                                   
942 Kelime eksik yazılmıştır; “bunı” olmalıdır. 
943 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
944 İfade “end” olmalıdır. 
945 Kelime yanlış yazılmıştır; “şinÀsendegÀnend” olmalıdır. 
946 Kelime yanlış yazılmıştır; “şinÀsendegÀnend” olmalıdır. 
947 Kelime yanlış yazılmıştır; “dÀnendegÀnend” olmalıdır. 
948 Kelime yanlış yazılmıştır; “reftegÀnend” olmalıdır. 
949 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫoftegÀnend” olmalıdır. 
950 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿÀlimÀnend” olmalıdır. 
951 Kelime yanlış yazılmıştır; “cÀhilÀnend” olmalıdır. 
952 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
953 Kelime eksik yazılmıştır; “dirÀzì” olmalıdır. 
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el-faṣlü’l-evveli mine’l-esmÀʾi fì’l-elifi’l-meftūḥati’l-ḥÀleti954 [ḥareketi bi-tertìbi’l-ḥurūfi’l-

mümkineti’l-vücūdi] 

Àb [ab]955: ṣu         

ab956: ṣoñ yay ay [ṣoñ güz ay]         

ebÀ: aş         

[abÀ: ḥarf-i taʿaccüb957]       

[48a] 

abÀd958: şin ve maʿmūr [sin ve maʿḥūr959]     

ÀbÀdÀn [abÀdÀn]960: m 

ÀbistÀn [abistÀ] 961: ṣaḥÀìf-i İbrÀhìm     

ab-boşt [ab-ı boşt(u)]: şehvet962      

ab-ḫˇÀst [ab-ı ḫūst(u)]963: ada       

ab-tÀbe: gügüm  

ab-ḫūr [ab-cū(a)]: ḫoranda?/ḫuranda?964  

ab-ḫÀne965: ḳadem-gÀh       

ab-zìr [ab-rìz]966: ṣu dökecek yir [m]     

abidÀn [ab-dÀn]967: göl       

Àb-dÀn [ab-dÀn]968: ṣu ḳabı       

Àb-dÀn [ab-dÀn]969: ḳavuḳ  

Àb-dest [ab-dest(i)]: f970 

ab-destÀn [ab-destÀn(i)]971: ibriḳ [ibrìḳ]     

Àb-dÀr [ab-dÀr]972: ṣulu       

                                                
954 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
955 Kelimenin “Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, KGS. 
956 Kelimenin “Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, KGS. 
957 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
958 Kelimenin “ÀbÀdÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, KGS. 
959 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “şin ve maʿmūr” olmalıdır. Ayrıca TDKN’de bu ifadelerin üzerinde kelimelerin 
doğru yazımı mevcuttur. 
960 Kelimenin “ÀbÀdÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, KGS. 
961 Kelimenin “ÀbistÀ, ebistÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
962 Kelimenin “meni” anlamı ile “Àb-poşt, ab-ı poşt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
963 Kelimenin “Àb-ḫūst, Àb-ḫost” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, ŞL. 
964 Kelimenin “bira” anlamı ile “Àb-cū” şekli; “nasip, rızık; savat; maşrapa, bardak” anlamları ile “Àb-ḫūr” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
965 Kelimenin “Àb-ḫÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
966 Kelimenin “Àb-rìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
967 Kelimenin “Àb-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
968 Kelimenin “Àb-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
969 Kelimenin “Àb-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
970 Her iki nüshada da “fe” harfi ile gösterilen kelimeler; aslen Farsça olan ancak Türkçede de aynı şekilde 
kullanılan kelimeleri belirtmektedir. 
971 Kelimenin “Àb-destÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
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Àbore [ebre]973: ḳaftan yüzi       

ab-rūġere [ab-rūġen]974: çerbiş [cerbiş]      

ebzÀr [ebzÀz]975: ṣızındı      

Àbisten [abisten]976: yüklü ʿavrat      

ÀbişḫˇÀr [abişḫˇÀr]977: ṣıvad       

ve ab-gÀh [ab-gÀh]978: m       

ab-kÀme979: etmek aşı ve etmek sirkesi ve turşì ṣuyı ve tarḫÀna [etmek aşı ve etmek sirkeşi980] 

Àb-keş [ab-keş]981: saḳÀ       

ab-goẕar [abogder]982: seyl yolı     

ab-gìz [ab-gìr]983: gölcük       

abgìne984: sırça        

Àbile [abile]985: ḳabarcıḳ       

Àbì [abì]986: ayva ve ördek [ayv987]        

Àbile-i çeşm [abile-i çeşm(i)]988: gözde olan it dirsegi    

ÀbūyÀn [abūyÀn(i)]: peşìmÀn     

[abì989: ṣuya mensūb nesne]      

Àteş [ateş]990: od        

Àteş-dÀn [ateş-dÀn(i)]991: ocaḳ       

ateş-kÀv992: kösegi [kösegü]       

Àteş-kede [ateş-kede]993: Mecūsìle kelise [Mecūsìler kelisesi yaʿnì oda ṭapanlar]  

28a 

                                                                                                                                                   
972 Kelimenin “Àb-dÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
973 Kelimenin “ebre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK, FZ. 
974 Kelimenin “Àb-rūġen, Àb-ı rūġen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
975 Kelimenin “alet, edevat; baharat” anlamları ile “ebzÀr”; “mevc” anlamı ile “ebzÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
KGS, ŞL. 
976 Kelimenin “Àbisten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
977 Kelimenin “ÀbişḫˇÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
978 Kelimenin “Àb-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
979 Kelimenin “Àb-kÀme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, ŞL. 
980 Kelime yanlış yazılmıştır; “sirkesi” olmalıdır. 
981 Kelimenin “Àb-keş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
982 Kelimenin “Àb-goẕÀr, Àb-goẕer” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
983 Kelimenin “Àb-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
984 Kelimenin “Àb-gìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
985 Kelimenin “Àbile” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
986 Kelimenin “Àbì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
987 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayva” olmalıdır. 
988 Kelimenin “Àbile-i çeşm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ. 
989 Kelimenin “Àbì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
990 Kelimenin “Àteş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
991 Kelimenin “Àteş-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
992 Kelimenin “Àteş-kÀv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
993 Kelimenin “Àteş-kede” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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Àteş [ateş kerde]994: od yanan yir      

Àc [ec]: yılġun aġacı         

ÀcÀr [acÀr]995: soġan turşìsi [soġan turşusı]      

ÀḫÀk [aḫÀk]996: bıraġındı       

Àḫte [aḫte(h)]997: ögrenmiş at       

ÀḫìryÀn [aḫirmÀn]998: ev raḫatı     

Àḫìz [aḫìz]999: bünyÀd      

Àḫşìḫ [aḫşinic]1000: düşmen       

ÀḫşìḫÀn [aḫşicÀn(i)]1001: düşmenler ve ʿanÀṣır [düşmenler]    

Àderceş [adiraḫş(i)]1002: sügsük1003 [sügşek]     

Àdreng [adireng(i)]1004: muṣìbet      

Àdreng: intikÀm1005 

Àdreng [adireng(i)]1006: müşkil ve ġuṣṣa     

[adireng(i): cumaʿ güni1007]    

Àẕìn [aẕìn]: şehirlerde bayrÀm gün begler gelicek ettikleri ziynet [nehye ve gencū?]  

Àẕìne [azìne]: f1008 [cumaʿ güni]        

Àẕìn: -1009  

Àẕìn: -1010  

Àẕer [aẕer]1011: Allah taʿÀla        

Àẕer [aẕer]1012: yıldırım       

Àẕer: od1013        

Àẕer [aẕer]1014: SiryÀn ve FÀrsì dilince soñ ḳış ayı [ṣoñ ḳış ayı SiryÀn dilince]   

                                                
994 Kelimenin “Àteş-kede, Àteş-gÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
995 Kelimenin “ÀçÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
996 Kelimenin “ÀḫÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
997 Kelimenin “Àḫte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
998 Kelimenin “ÀḫriyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
999 Kelimenin “Àḫìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1000 Kelimenin “Àḫşìc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1001 Kelimenin “ÀḫşìcÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
1002 Kelimenin “Àdraḫş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1003 Kelime yanlış yazılmıştır; “sügşek” olmalıdır. 
1004 Kelimenin “Àdreng, adreng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1005 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1006 Kelimenin “Àdreng, adreng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1007 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1008 Bu kısaltma her iki nüshada da Farsça olduğu hâlde Türkçede de aynen kullanılan kelimeleri belirtmektedir. 
1009 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1010 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1011 Kelimenin “Àẕer” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1012 Kelimenin “Àẕer” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1013 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1014 Kelimenin “ÀẕÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[aẕer1015: ṣoñ güz ayı Fürs dilince] 

Àẕer-efrÀz [aẕer firÀ]1016: od yaḳıcı      

Àẕer-gūn [aẕer-gūn]1017: ṣaru gül [ṣarı gül]     

ve aẕeryūn [aẕer-yūn(u)]1018: m     

Àr [ar]1019: getür        

ÀrÀk [erÀk]1020: misvÀk         

ÀrÀm [arÀm(i)]1021: diñlence       

Àrec: dünyÀ1022 

Àred [ared]1023: un           

Àrd-bìz [ared-bìz]1024: elek       

[48b] 

ÀrdÀr [aredÀr]1025: cÀdū yabÀn dìvi [cÀẕū daḫı ġūl-ı beyÀbÀnì]  

ÀzdehÀle [erdehÀle]1026: bulamac      

Àrdìne [ardìne(h)]1027: un aşı        

Àrzū [arzū]1028: özleme        

Àrūġ [azūʿ(u)]1029: gegirme       

Àrì [arì]: belì [ha]       

[azÀd(i)1030: aẕÀdlu]  

ÀzÀdegÀn: ÀzÀdlar1031 

ÀzÀd [azÀd]1032: serv aġacı          

Àz [az]1033: ṭamaʿ        

Àz [az]: ḫazÀn Fürs dilince [ḫˇÀn Fürs dilince]1034   

[az: tiş SüryÀnì dilince1035]      
                                                
1015 Kelimenin “ÀẕÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1016 Kelimenin “Àẕer-efrūz, Àẕer-forūz, Àzer-fezÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1017 Kelimenin “Àẕer-gūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1018 Kelimenin “Àẕer-yūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1019 Kelimenin “Àr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
1020 Kelimenin “erÀḳ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1021 Kelimenin “ÀrÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1022 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1023 Kelimenin “Àrd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1024 Kelimenin “Àrd-bìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1025 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1026 Kelimenin “Àrd-hÀle, erd-hÀle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1027 Kelimenin “Àrdìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1028 Kelimenin “Àrdìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1029 Kelimenin “Àrūġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1030 Kelimenin “ÀzÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1031 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1032 Kelimenin “ÀzÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1033 Kelimenin “Àz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1034 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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Àjoḫ [ajaḫ]1036: çürük ḳoz [cürük1037 ḳoz]    

ÀzÀde: fÀrıġ1038         

Àzoḫ [ejoḫ]1039: yüzde olan çiçek [yüzde olan çigit]    

Àjdef [ejdef]1040: Àlūc [Àlıc]       

Àzerem [arzem]1041: ḥürmet ve meyl ve muḥÀbÀ [ḥürmet]   

Àzerm [azrem]1042: ceng       

Àzerm [azrem]1043: degme tegelti ki ortası yarıḳdur [degme tegelti ki ortası yarıḳ ola]   

ÀzmÀyiş [azmÀyiş]1044: ṣınama       

Àz-mend [az-mend(i)]1045: ṭamaʿlu [ṭamaḳlu(a)1046]    

Àjend [ajned]: ziyÀn1047      

Àjend [ajned]: büklüm1048  

Àjend: ol balçıḳ yapu arasında1049   

Àzendeje [ajendeje]1050: aşınmış delinmiş nesne 

Àzeng [ajeng]1051: burtuḳ ḳaş [burtun1052 ḳaş]     

Àjeng: -1053 

Àjene [ajene]: öñ diş1054       

Àzūr [azūr]1055: zìrek ve kÀmil kimesne [zìrek ve kÀhil kimse]  

Àjūʿ [ajūġ(u)]: köbük ve kerḥ [köbük ve kireç]1056 

Àj [aj]: zìrek ve dÀnişmend [dÀnişmend]1057 

                                                                                                                                                   
1035 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1036 Kelimenin “Àjoġ, Àzoḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
1037 Kelime yanlış yazılmıştır; “çürük” olmalıdır. 
1038 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1039 Kelimenin “Àjeh, ejaḫ, Àzaḫ, ezaḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1040 Kelimenin “Àjdef, Àzdef, ezdef” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1041 Kelimenin “Àzerm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1042 Kelimenin “Àrzem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1043 Kelimenin “Àẕerem, Àẕrem, Àdrem” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1044 Kelimenin “ÀzmÀyiş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1045 Kelimenin “Àz-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1046 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭamaʿlu” olmalıdır. 
1047 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1048 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1049 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1050 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1051 Kelimenin “Àjeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS. 
1052 Kelime yanlış yazılmıştır; “burtuḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1053 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1054 Kelimenin “dişeği, dişeğü, dişengi” anlamı ile “Àjene, Àjìne, Àzìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, 
TS. 
1055 Kelimenin “Àzūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1056 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1057 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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Àzìʿ [ajìġ]1058: şol mÀlet1059 ki mÀlì ḫulyÀdan ve gecmiş ḳażiyyeden ḥÀṣıl ol [şol melÀlet-kim 

mÀlì ḫūlyÀdan ḥÀṣıl olur]      

Àzìne [ajìne]1060: toḳmaḳ ve dişegü [-]     

Às [as]1061: yumşaḳ       

Às [as]1062: mersìn [mersin]       

ÀsÀ [asÀ]: beñdeş        

ÀsÀ [asÀ]: isneme        

ÀsÀ [asÀ]: aġır1063 açuḳ ḳalmaḳ [aġzı açuḳ ḳalma]    

ÀsÀ [asÀ]1064: diñlenme        

ÀsiyÀ [asiyÀ]1065: degirmen       

ve ÀsiyÀb [asiyÀb]1066: m      

ÀsiyÀb-bÀn [asiyÀbÀn(i)]1067: degirmenci     

ÀsÀyiş [asÀyiş(i)]1068: diñleniş       

ÀsÀn [asÀs]1069: geñez        

ÀsitÀne [asitÀne]: işik        

ve ÀstÀn [ve asitÀne]: m      

ÀsitÀ [astÀ]1070: Zend ve NÀzend iki kitÀbdur Ḥażret-i İbrÀhim ʿm [-]  

Àster [aster]: f [ḳaftan Àstarı]       

Àste [asite(h)]: çekirdek       

Àstì [astì]: yeñ        

ve Àstìn [asitìn]1071: m      

ÀsmÀn [asmÀn(i)]: gök       

ÀsmÀne [asmÀne]: ev üsti       

Àsme [asme]1072: ḥayrÀn      

ÀsiyÀne [asiyÀne]1073: çevürme köstere1074 [çevürme kösre]   

                                                
1058 Kelimenin “Àzìġ, Àrìġ, Àjìġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1059 Kelime yanlış yazılmıştır; “melÀlet” olmalıdır. 
1060 Kelimenin “Àjìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1061 Kelimenin “Às” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1062 Kelimenin “Às” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1063 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġzı” olmalıdır. 
1064 Kelimenin “ÀsÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1065 Kelimenin “ÀsiyÀ, ÀsyÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1066 Kelimenin “ÀsiyÀb, ÀsyÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1067 Kelimenin “ÀsyÀ-bÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1068 Kelimenin “ÀsÀyiş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1069 Kelimenin “ÀsÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1070 Kelimenin “astÀ, estÀ, ostÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1071 Kelimenin “Àstìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1072 Kelimenin “Àsìme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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Àsìb [asìb]1075: zaḥmet       

28b 

Àş [aş]: f. 

Àşofte [aşofte]1076: delü      

Àşkūr [aşkūr]1077: yedi ḳat gök [yedi ḳat gökler]   

Àşkūne/Àşgūne [aşkūne/aşgūne]1078: ḳorḳı     

ÀşinÀ [aşinÀ]1079: biliş       

ÀşinÀ [aşinÀ]1080: ṣuda yüzme      

ÀşinÀd [aşinÀd(i)]: ayuñ yigirmi ikinci güni [ayuñ yigrim ikinci güni]   

Àşūb [aşūb(u)]1081: fitne       

ÀşiyÀn [aşiyÀn(i)]1082: yuva       

ve ÀşiyÀne [aşiyÀne]1083: m      

ÀġÀr [aġÀr(i)]: yoġrılmış       

ÀġÀre [aġÀre]1084: naʿìs1085 [naʿleyn]  

ÀġÀz [aġÀz(i)]: evvel       

[49a] 

ÀġÀl [aġÀl]1086: ḳındurma       

Àġūş [aġūş(u)]1087: ḳuçaḳ [ḳucaḳ]     

Àgūş [agūş]1088: m       

ÀfitÀb [afitÀb(i)]1089: güneş       

ÀfitÀbe [afitÀbe]1090: ibriḳ1091      

Àferìn [aferìn]1092: duʿa-yı ḫayır ve taḥsìn [duʿa-yı ḫayr ve daḫı taḥsìn]  

ÀfÀ [afÀ]1093: aġa       
                                                                                                                                                   
1073 Kelimenin “ÀsyÀne, ÀsiyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1074 Kelime yanlış yazılmıştır; “kösre, kösüre” veya “kösere” olmalıdır. 
1075 Kelimenin “Àsìb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1076 Kelimenin “Àşofte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1077 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1078 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1079 Kelimenin “ÀşnÀ, ÀşinÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1080 Kelimenin “ÀşnÀ, ÀşinÀ, ÀşnÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1081 Kelimenin “Àşūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1082 Kelimenin “ÀşyÀn, ÀşiyÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1083 Kelimenin “ÀşyÀne, ÀşiyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1084 Kelimenin “ÀġÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1085 Kelime yanlış yazılmıştır; “naʿleyn” olmalıdır. 
1086 Kelimenin “ÀġÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1087 Kelimenin “Àġūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1088 Kelimenin “Àgūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1089 Kelimenin “ÀftÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1090 Kelimenin “ÀftÀbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1091 Kelime Arapçadır ve orijinali “ibrìḳ” şeklinde yazılmaktadır. 
1092 Kelimenin “Àferìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 



158 
 

ÀgÀh [aġÀh]1094: ḫaberdÀr [ḫaberdÀm1095]     

Àkec [akec]1096: - [ol cengel ki anı ṣıruġa ḳodılar]    

Àgeşte [ageşte]1097: berk yaġlanmış1098 nesne [berk baġlanmış nesne]  

Àgenc [aginec]1099: ṣūcuḳ ve ṭolma baġırsaḳ [ṣūcuḳ]    

ve Àkende [akende]1100: m      

Àgìn [agìz]1101: yaṣduf1102 ici [yaṣduḳ içi]     

ÀlÀne [alÀne]1103: ṭoġan yuvası [ṭoġan yavrusı1104]    

Àlġūne [alġūne]: figer yaʿnì ʿavratlar ḳızılcası    

Àlū [alū]: erik          

Àlūçe [alūçe]: ṭaġ evigi1105 [ṭaġ erügi]      

Àleh [aleh ]1106: ṭavşancıl     

ÀmÀc [amÀc(i)]: nişÀn     

ÀmÀs [amÀs(i)]1107: şiş        

ve ÀmÀh [amÀh]1108: m       

ÀmÀnì [amÀfì]1109: evde olan ḳar1110 ḳacaḳ [evde olan ḳab ḳacaḳ] 

ÀmorzigÀr [amorzigÀr(i)]1111: yarlıġayıcı [Allah yarlıġayıcı yaʿni]   

Àmid [amil]1112: şehr adıdur [şehr]      

ÀmÀr1113: istiġfÀr1114       

Àmile [amile]1115: emlec didükleri ot     

Àmūġ [amūġ]: miḳdÀr ve ḳadd ve ḳıymet [miḳdÀr ve ḳadd ḳÀmet]1116  

                                                                                                                                                   
1093 Kelimenin “ÀḳÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1094 Kelimenin “ÀgÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1095 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫaberdÀr” olmalıdır. 
1096 Kelimenin “Àkec, Àkeç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1097 Kelimenin “Àgeşte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1098 Kelime yanlış yazılmıştır; “baġlanmış” olmalıdır. 
1099 Kelimenin “Àgenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1100 Kelimenin “Àkende” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1101 Kelimenin “Àgìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1102 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaṣduḳ” olmalıdır. 
1103 Kelimenin “ÀlÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
1104 Kelime yanlış yazılmıştır; “yuvası” olmalıdır. 
1105 Kelime yanlış yazılmıştır; “erügi” veya “erigi” olmalıdır. 
1106 Kelimenin “Àlūh, Àluh, Àle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK, LL. 
1107 Kelimenin “ÀmÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1108 Kelimenin “ÀmÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1109 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1110 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳab” olmalıdır. 
1111 Kelimenin “ÀmorzigÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1112 Kelimenin “Àmol” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1113 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1114 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1115 Kelimenin “Àmile, Àmole” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1116 Kelimenin “mikdar, kadr, kıymet” anlamları ile “Àmorġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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Àmūn [amūn]1117: evre adıdur BuḫÀra ḳaşında [oda adıdur BuḫÀra ḳaşında]    

[amūy1118: şehr adıdur Ceyḥun kenÀrında]        

Àmūy [amìn]: çoḳ beyci ve kÀmil [çoḳ beyci ve kÀhil]1119 

Àmìz: m1120 

Àmìġ [amìġ(i)]: ḳarış [ḳarışış]1121     

Àn [an]1122: evvel1123 [ol]      

ÀnÀn [anÀn]1124: anlar       

Àn-bÀr [an-bÀr]1125: evvel1126 kerre [ol kerre]   

Àn-çi [aniçe]1127: ol ne ve ol ki [ol ne ve ol kim]   

Àn-rÀ [an-rÀ]1128: aña       

Ànek [ank(i)]: ancaġare1129 [oncuġaz]1130    

Àn-geh [an-geh]1131: evvel1132 vaḳt [ol vaḳt]     

ve Àn-gÀh [an-gÀh]1133: m 

ÀvÀre [avere]1134: ḳaftan yüzi      

[avÀre1135: işsüz]       

Àver [aver]1136: ḳatı çirkin       

Àvers [everes]1137: ardıc       

ÀvÀz [avÀz]1138: f.       

ÀvÀze [avÀze]1139: m 

Àġūl [avġūl]: gürüz?/gerz? [küzür?/kerz?]1140    

                                                
1117 Kelimenin “Àmūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1118 Kelimenin “Àmūy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1119 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1120 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1121 Kelimenin “karışmış, karışık; çiftleşme” anlamları ile “Àmìġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1122 Kelimenin “Àn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1123 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ol” olmalıdır. 
1124 Kelimenin “ÀnÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1125 Kelimenin “Àn-bÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1126 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ol” olmalıdır. 
1127 Kelimenin “Àn-çi” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1128 Kelimenin “Àn-rÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1129 Kelime yanlış yazılmıştır; “oncuġaz” veya “oncaġız” olmalıdır. 
1130 Kelimenin “oncağız” anlamı ile “Ànek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
1131 Kelimenin “Àn-geh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1132 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ol” olmalıdır. 
1133 Kelimenin “Àn-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1134 Kelimenin “Àvere, ebre, evre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1135 Kelimenin “ÀvÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1136 Kelimenin “Àver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
1137 Kelimenin “evirs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1138 Kelimenin “ÀvÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1139 Kelimenin “ÀvÀze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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Àvong [avneg]1141: asma ve hevek1142 [aṣma ve hevenk]   

Àvleh [avleh]1143: ṭavşancıl       

Àvìş [avìşen]1144: yavşan       

Àh [ah]1145: ḳaburma1146 [ḳayurma]      

ÀhÀr [ahÀr]1147: ṣaçaḳ1148 ve haşıl      

ÀhÀne [ahÀne]1149: baş depesi      

ÀhenbÀne [ahenbÀne]1150: eñse      

Àheste [aheste]1151: arḳun       

Àhek [ahenk]1152: kirec       

Àhen [ahen]1153: demür         

Àhiner [ahenz(i)]1154: çelik [leçÀk]    

Àhenc [ahenic]: çenber [çenper]1155    

Àhenc [ahenc(i)]: sellÀḫ [silÀḥ]1156   

[ahenc(i): fitìl1157]      

Àhence [ahence]1158: ḥalḳa demür [ḫalḳa1159 demür]   

Àhū [ahū]1160: geyik        

Àhū bere [ahū bere]1161: geyik yavrısı [geyik buzaġusı]   

Àhūn [ahūn]1162: delinmiş dìvÀr      

Ày [ay(i)]1163: gel       

ÀyÀn [ebÀn]1164: dögün [ṭÀġ yaʿnì dögün]    
                                                                                                                                                   
1140 Kelimenin “Àġūl, Àġìl” şekilleri ile “ağıl; naz veya öfke ile göz ucuyla bakmak” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ. 
1141 Kelimenin “Àveng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1142 Kelime yanlış yazılmıştır; “hevenk” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1143 Kelimenin “Àlūh, Àloh, Àle, Àleh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1144 Kelimenin “Àvìş, Àvìşen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1145 Kelimenin “Àh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1146 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳayurma” olmalıdır. 
1147 Kelimenin “ÀhÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1148 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1149 Kelimenin “ÀhÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1150 Kelimenin “ÀhyÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1151 Kelimenin “Àheste” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1152 Kelimenin “Àhek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1153 Kelimenin “Àhen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1154 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1155 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1156 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1157 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1158 Kelimenin “Àhence” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1159 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥalḳa” olmalıdır. 
1160 Kelimenin “Àhū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1161 Kelimenin “Àhū bere” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1162 Kelimenin “Àhūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1163 Kelimenin “Ày” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ÀyÀn [ebÀn]1165: orta güz ayı      

ÀyÀ [ayÀ]1166: ʿacebÀ       

Àyizek [Àyezik]1167: aġac ḳurdı      

29a   

Àyişe [ayişe]1168: cÀsūs       

[49b] 

Àyìr [ayìr]1169: ḳurdeşeni [ḳurdeşeni]       

Àyìn [ayìn]1170: töre ve ʿÀdet      

Àyìne [ayine]1171: gözgi [gözüngi]     

ebr [ebr(i)]: bulut        

ebrū: ḳaş         

ebrencere [ebrincin]1172: bilezük      

ÀbisÀy [ebsÀy(i)]1173: bilegü      

aḫter: yılduz         

aḫceşne [aḫcesite]1174: erguvÀn çiçegi     

aḫş [Àḫş(i)]: ḳıymet        

aḫger: ḳor         

aḫkend [aḫekked]1175: oġlancuḳlar aldayacak çıḳşaġu [oġlancuḳlar aldayacak çıġşaġu]  

aḫṭal [aḫengel]: ḳılçıḳ ve ḳasnaḳ [ḳılcıḳ]1176    

aḫkem: ḳusḳun1177       

aḫkūbe: dügme       

aḫkūzine: m        

ve aḫkūn [aḫkūn]1178: m     

aḫkūş [aḫkūş(u)]: ḫÀm ve çig nesne1179    

                                                                                                                                                   
1164 Kelimenin “ebÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
1165 Kelimenin “ÀbÀn, a aẕer bÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1166 Kelimenin “ÀyÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1167 Kelimenin “Àyizek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1168 Kelimenin “Àyişe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1169 Kelimenin “Àyìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
1170 Kelimenin “Àyìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1171 Kelimenin “Àyìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1172 Kelimenin “ebrencen, evrencen, evrencìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, LL. 
1173 Kelimenin “efsÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1174 Kelimenin “aḫceste” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1175 Kelimenin “aḫkend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1176 Kelimenin “kılçık” anlamı ile “aḫkel, aḫgol” şekli; “kasnak” anlamı ile “aḫkem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ; LL. 
1177 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1178 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1179 Kelimenin “ham zedali” anlamı ile “aḫkūk, aḫkūş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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Àdend [edend(i)]1180: niçe      

er: eger         

erteng [erteng(i)]: kitÀbḫÀne-i MÀnì nakkÀş       

ve eråeng [eråeng(i)]: m      

erjeng [erjeng(i)]: şÀkird-i ḳÀbil-i MÀnì naḳḳÀş     

erc [erc(i)]: gergedan        

[erc(i): ḳıymet]        

ve erz [erez]1181: m       

erco-mend [erḫo-mend(i)]1182: ʿizzetlü [ḥürmetlü ve ʿizzetlü]   

erdbehişt [erdibehişt]1183: orta yaz ayı      

erzÀn [erzÀn(i)]: - [ucuz]       

erzìr [erzìz]: ḳalay       

erġ [eraġ]: yitişmiş ḳoz1184    

erʿ [eraġ]1185: buṭaḳ [budaḳ]     

erġed1186: ḳoḳmış1187 nesne [ḳaḳımış nesne]    

ve eraġed [ve erġade]1188: m      

ve eraġned [ve erġand(i)]1189: m     

erġanūn: çalġu adıdur       

erġevÀn: keci boynuzı [m]      

Àrem [erim]1190: baġ-ı ŞeddÀd         

ermende: diñlence        

Àron [eron]1191  : dirsek    

ve erinc [ve erinc(i)]1192: - [m] 

[ervend(i)1193: yaraşık]        

[ervend(i): tecrübe]        

[ervend(i): Dicle ırmaġı]       

                                                
1180 Kelimenin “idind” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1181 Kelimenin “erz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1182 Kelimenin “erc-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
1183 Kelimenin “erdbiheşt, erdbihişt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1184 Kelimenin “çürümüş; kokmuş ceviz, fındık gibi şeyler” anlamı ile “orġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1185 Kelimenin “ezġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1186 Kelimenin “Àrġede, erġode, erġend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1187 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaḳımış” olmalıdır. 
1188 Kelimenin “Àrġede, erġode, erġend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1189 Kelimenin “Àrġede, erġode, erġend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1190 Kelimenin “irem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1191 Kelimenin “Àren, Àrenc, Àrenk, Àrìn, eren, erìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, LL. 
1192 Kelimenin “Àren, Àrenc, Àrenk, Àrìn, eren, erìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, LL. 
1193 Kelimenin “efreng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
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erre: bıçḳu [bıçġu]      

ez: den 

ez-Àn: andan 

ez-Àn-i ūst: anuñdur 

ejdehÀ: büyük yılan [f. büyük yılan]     

ezdehÀ: ṭavşancıl [davşancıl]1194     

ezdehÀk1195: ŻaḥḥÀk didükleri begüñ adıdur [ŻaccÀk1196 didükleri begüñ adıdur]  

ezkohen [ezkehen]1197: kÀhil ve bÀṭıl [kÀhil ve bÀṭın1198]  

ezmÀn [ezmÀn(i)]1199: dirìġ ve ḥasret     

esb [esb(i)]: at         

esperiş1200: meydÀn        

[50a] 

ve esperìş [esperìş]: m       

ester: ḳatır         

estereng [esterneg]1201: ebrū-yı ṣanem didükleri otdur [ebrū-yı ṣanem didükleri otdur ki anuñ 

köki Àdem ṣuretinde olur]     

esġede1202: yarusı yanmış aġac     

[eşʿade1203: m] 

eşk [eşk(i)]: gözyaşı 

eşgūre1204: borşuḳ [porsuḳ]      

efd [efd(i)]1205: ḳardeş oġlı [ḳardeş oġlı iñi ḳız ḳardeş oġlı]   

ve efder [efder]: m 

efd [efd(i)]: ʿaceb        

efdestÀn [efdestÀ]1206: ḳatı ögmek ve ulaḳ1207 [ḳatı ögmek ve ululamaḳ kelime-i mürekkebdür]  

efrence: çelek/çelik1208 

                                                
1194 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1195 Kelimenin “ejdeḥÀk ve ejderhÀ ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
1196 Kelime yanlış yazılmıştır; “ŻaḥḥÀk” olmalıdır. 
1197 Kelimenin “ejkehen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1198 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀṭıl” olmalıdır. 
1199 Kelimenin “ejmÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1200 Kelimenin “esprìş, esbris, esbrìs, esbriz, esbrìz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1201 Kelimenin “estereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1202 Kelimenin “Àsoġde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1203 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır.  
1204 Kelimenin “eşġūr, oşġūr, oşġor, şoġor, şoġūr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1205 Kelimenin “efder” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1206 Kelimenin “efdistÀ, eftidistÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1207 Kelime yanlış yazılmıştır; “ululamaḳ” olmalıdır. 
1208 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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efrūşe: ḫÀnegì ḥelvÀ [ḥÀnegì1209 ḥelvÀ]        

ve efrūşene1210: m1211       

efrÀz [efrÀr]1212: Àlet       

efsÀr: yular         

efsÀne [efsÀn]1213: bilegü       

[efsÀne: ḥikÀyet] 

efser: tÀc         

efserger: hümÀ ḳuşı        

efsū: gel [gel Pehlūca]       

efsūs: ʿaceblamaḳ ve masḫara [ʿaceblamaḳ ve masḫara olmaḳ]   

efsūn: cìle1214 ve mekr [ḥìle ve mekr]      

efsūn: oḳuyaçaḳ [oḳuyacaḳ ve üfürecek]     

efgÀr: kötürüm         

eknūn: şimdi          

elb [elp(i)]: pehlivÀn         

elvend: HemedÀn şehrinüñ ṭaġı       

[emÀn: f] 

emÀn: mühlet          

[emÀde1215: ḫÀżır olmış]       

emÀnì: gügüm1216 

emÀnì: küb ve taġar [küp ve taġar] 1217 

emr [emir]: buyruḳ         

emred: gürüz1218        

emrūd: armūd          

enbÀr: f 

29b 

enbÀz [enbÀr]1219: ortaḳ        

enbÀzde: kendüyi göricek [kendüye görici]      
                                                
1209 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥÀnegì” olmalıdır. 
1210 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1211 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1212 Kelimenin “efzÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1213 Kelimenin “efsÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1214 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥìle” olmalıdır. 
1215 Kelimenin “amÀde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1216 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1217 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1218 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1219 Kelimenin “enbÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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enbÀn: ṭaġarcuḳ [daġarcuḳ]        

enbÀnek: yançıḳ [yancıḳ]        

enbor: ḳısac          

enbūh: ġalebe          

encÀm [encÀm(i)]: işüñ Àḫiri        

ve encÀmin [encÀmen]1220: m [her nesnenüñ Àḫiri]     

encaḫt [encaḫt(i)]: ṭamaʿ        

encomen: dirnek         

encūḫ [encūḫ(i)]: başlanmış ve ṣolmış1221      

ve encūḫe [encūḫe]: m       

[encūġ: m]         

encìre: gönüñ1222 içi [götüñ içi]      

[end(i): niçe]         

end [end(i)]: ümìd [ümìẕ ummaḳ]      

endÀze: oran [oraḳ1223]       

endÀm-i dÀnÀ: şahÀdet barmaġı1224   

[endÀm-i dÀnÀ: ḫavÀş1225 ḫamse duṭamı]   

ender: içerü         

ve enderūn [enderūn(u)]: m      

endor [ender]1226: öger1227 [ögey]    

enderz [enderez]1228: vaṣiyet      

endez [ended]1229: taṣım       

[50b] 

endek: az         

endūd: ṣıva         

enderūz [enderūr]1230: çarşu       

endūşe: benefşe        

                                                
1220 Kelimenin “encÀmen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1221 Kelimenin “yüz ve tende meydana gelen buruşukluk, kırışıklık; tükürük, salya” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, KGS, FZ, BK, ŞL. 
1222 Kelime yanlış yazılmıştır; “götüñ” olmalıdır. 
1223 Kelime yanlış yazılmıştır; “oran” olmalıdır. 
1224 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1225 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥavÀss” olmalıdır. 
1226 Kelimenin “ender” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1227 Kelime yanlış yazılmıştır; “ögey” olmalıdır. 
1228 Kelimenin “enderz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1229 Kelimenin “endez, endÀz, endÀze, enderz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1230 Kelimenin “enderūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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ve endūze [endūje]: m      

endūh: ġuṣṣa         

endūh-gìn: ḳayġulu        

endìşe: fikir 

enze1231: mercimek        

enfaḫt [enfaḫt(i)]: ḳazanc        

ve enfec [ve enfenc(i)]1232: m      

ve enfaġde1233: m 

enfaġde: sezmiş/sizmiş gümüş [ṣırmış/ṣarmış gümüş]1234   

enfeẕe [enfede]: demşek ve yiyni1235      

enfest [enfest(i)]: örümcek aġı [örümcek1236]      

[engÀr: ṣanı]          

enġÀre: başdan geçen ḥikÀyet       

engobìn: bal          

engìz: tarḫūn1237       

engìzed [engizde]1238: ḳaṣnı       

engişt [engişt(i)]: kömür        

[engoşt(i): barmaḳ]         

engole: dügme        

engoşterì: yüzük         

engoştovÀne: yüksük         

engoşìne [ve engoşìne]: m 

engoşìne [engoşbe]1239: yaba      

engeliyūn [engelyūn]1240: İncìl-i ʿİsÀ [İncìl-i ʿİsÀ yedi reng cemʿ olmış ola]  

engeliyūn: -1241 

engūr: üzüm          

enūşe [enūşe(h)]: devletlü       

                                                
1231 Kelimenin “enje” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1232 Kelimenin “enfec” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1233 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1234 Kelimenin “erimiş, sıvılaşmış, çözülmüş altın veya gümüş” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1235 Kelimenin “aşüfte, çılgın, avare; herze söyleyen, boş konuşan” anlamları ile “enfede” şekli bulunabilmiştir: 
Bkz. LD. 
1236 Kelime eksik yazılmıştır; “örümcek aġı” olmalıdır. 
1237 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1238 Kelimenin “engüdÀn, engojed, engìjed” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL, TS. 
1239 Kelimenin “engoşte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1240 Kelimenin “engelyūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1241 MKN’de bu kelime tekrar yazılmıştır ve kelimenin altı boştur. 
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enìs [enìs(i)]: baḳçe [baġçe]      

engeliyūn1242: yedi renkle cemʿ olmuş andan bir nesne ṭoḳuna   

enìsÀn [enìsÀn(i)]: yalan ve ġıybet [yalan ve ʿabeå]   

enìsūn: f 

evÀn [evÀre]1243: dìvÀn ve ḥükm [dìvÀn ve ḥükm]    

evÀm: borc         

ev: yük 

evgÀr: yüklü    

evbÀş: levend ve ḳırıḳ     

evc [ūc]1244: yüce        

evrencen [evrencin]: bilezik       

evrend [evrend(i)]: bahÀdur ve heybetlü [bahÀdur ve heybetlü ve gökcek]   

evreng [evreng(i)]: ʿizzet [ʿirret1245]      

evreng: taḫt ve taḫne1246 1247       

ehremen [ehermen]1248: dìv       

ehvÀn [ehvÀz]1249: şehr adıdur    

eyÀr: ṣoñ güz ayı [ṣoñ yaz ayı]      

Àtìfet [eyfet]1250: ḥÀcet     

eyfÀt1251: ġammaz     

eyÀr [epÀre]1252: eyÀric-i fayḳara    

eylūl: ilk güz ayı    

eyvÀn: çardaḳ         

[eyÀr: yarar]1253     

[eyfet: ḥÀcet] 

[eyfÀt: ġammÀz] 

[epÀre: eyÀric-i fayḳara]  

[eylūl: ilk güz ayı] 

                                                
1242 Kelimenin “engelyūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1243 Kelimenin “evÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1244 Kelimenin “evc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1245 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿizzet” olmalıdır. 
1246 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1247 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1248 Kelimenin “ehrÀmen, ehremen, ehren, ehrimen, ehrime” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1249 Kelimenin “ehvÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1250 Kelimenin “Àyeft” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1251 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1252 Kelimenin “eyÀre” şekli bulunabilmiştir: 
1253 TDKN’de bu kelimeden itibaren “eyhÀ” kelimesine kadar bir önceki satır tekrar edilmiştir. 
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[eyvÀn: çardaḳ] 

eyhÀ: terk eyle1254 

eyÀ: yarar   

[51a] 

ve meksūreti’l-ḥareketi mine’l-elifi bi-tertìbi’l-ḥurūfi’l-mümkineti’l-vücūdi 

icì [icey]1255: başa [aş]  

izÀr: ic ṭonı [ic ṭon]         

isb [isib]1256: atuñ ve Àdemüñ teninde biten ḳıl ve ṣaç [ademüñ teninde biten saç]  

istibanÀn [istebÀn]1257: üzerlik       

isperūd: baġırtlaḳ ḳuşı [baġırtlan kuşı]       

30a 

ispot [ispesot]1258: yonca        

ispaġūl: baġa yapraġı         

isperġam: fisligen [yiñbeni fisligen]       

ispeyūş [ispeyūş(i)]: bezr-i ḳaṭūnÀ ve baġa yapraġı [bezr-i ḳaṭūnÀ]   

istÀ: çalıḳ ṭavar [çaylaḳ ve çalıḳ ṭavar]1259    

istÀḫ [istÀḫ(i)]: dìv1260      

isteber1261: yoġun        

ve isṭaber [isṭaber]: m       

ister: dilek1262        

istebr [istìr]1263: altı buçuḳ dirhem [alt1264 buçuḳ dirhem]   

isrinc: sülügde1265 [sülügen]       

isfendimend [isfendimend(i)]: ayuñ ikinci güni1266    

isfendÀrmoz: ṣoñ ḳış ayı       

isfìd: aḳ         

isferūd [isferūd(u)]: baġırtlaḳ ḳuşı      

                                                
1254 Kelimenin “heyhÀt” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1255 Kelimenin “ağa, vezir, ağabey” anlamları ile “ici” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1256 Kelimenin “isp” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1257 Kelimenin “sipend, sipindÀn, sipindìn, isfend, ispend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1258 Kelimenin “ispist” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1259 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1260 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1261 Kelimenin “istebr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1262 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1263 Kelimenin “estìr, istìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1264 Kelime yanlış yazılmıştır; “altı” olmalıdır. 
1265 Kelime yanlış yazılmıştır; “sülügen” olmalıdır. 
1266 Kelimenin “İran takviminde yılın son ayı, isfend ayı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. M, LD. 
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iskene: obluḳ1267 [oyluḳ]       

im-rūz: bugün        

im-rūzìne: bugünki ve bugünlük [bugünki]    

im-sÀl: bu yıl         

im-şeb: bu gice 

inbìs1268: çec [çeç]        

intiyÀ1269 [ìtibÀ1270]: ʿişret yaʿnì tenaʿum [-]   

iç [ìc]: hìç          

ìder [ìẕer]1271: dÀʾìm        

ìdūr [ìẕūr]1272: şimdi        

ìdūr1273: böyle         

ìdūr: bu vaḳt          

ìzid: Allah teʿÀla         

ìliyÀ [iyeleyÀ]1274: Ḥażret-i ʿAli raḍḍallahu ʿanh [İmÀm ʿAlì]    

ìliyÀyūn [ìleyÀyūn]1275: peyġamber ʿa. m. [Ḥazret-i peyġÀmber] 

ìliyÀyen [ìleyÀben]1276: beytü’l-muḳaddes [beyt-i muḳaddes şerifhÀ Allah]  

ìm: bu          

ìm: ḳamu [şu]         

ìme: çift öküzi1277      

ìmìn: inanca         

[ìn(i): bu] 

ìnÀn: bunlar 

ìn-bÀr: bu kerre 

ìn-cÀ: bunda          

ìnek [ìnik]: işbuncaḳ        

ìnekom [ìnikem]: işbuncuġazım 

ìnhÀend [ìnihÀend]: bunlardur 

ve ìnend [ìnend]: m 
                                                
1267 Kelime yanlış yazılmıştır; “oyluḳ” olmalıdır. 
1268 Kelimenin “enbìs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1269 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1270 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1271 Kelimenin “ìder” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1272 Kelimenin “eknūn, eydūn, ìdūn, iydūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1273 Kelimenin “eydūn, ìdūn, iydūn,” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1274 Kelimenin “ìlyÀ, ìliyÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1275 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1276 Kelimenin “ìlyÀ, ìliyÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1277 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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ve mażmūmeti’l-ḥareketi mine’l-elifi bi-tertìbi’l-ḥurūfi’l-mümkineti’l-vücūdi 

[51b] 

ūs [oros]: çınÀr aġacı1278        

ormoz: ayuñ evvel güni         

ormoz: müşter yıldızı        

ūs [os]: sille [sìlì yaʿnì sille] 1279 

ospoş1280: bit [pit1281]        

ostÀḫ: küstÀḫ         

ostÀd: f. 

ostoḫˇÀn [osḫˇÀn]1282: kemük       

ostoḫˇÀn-ḫūr: ḳartal ve lori ḳuşı        

ostovÀr: berk          

ūstūn [ostūn]1283: direk ve düger     

osgodÀr: ulaḳ ve ḫaberci        

Àsūde [osūde]1284: diñlemiş       

oştor: deve        

oştor-bÀn: deveci 

oştor-ġÀr [oştor-ġÀz]: deve ṭabanı     

oştor-morg: deve ḳuşı         

oştolom: saraş1285 [ṣavaş]        

oşġūde [oşġūre]1286: porsuḳ [borsuḳ]    

ūşke [aşke]1287: ınçḳırıḳ      

ve oşkohe [aşokohe]1288: m       

oşkūfe: çiçek          

oksūn [eksūn]1289: ḳır ḳaftan [ḳara każÀn1290]      

oksūn: boyun1291      

                                                
1278 Kelimenin “ardıç ağacı” anlamı ile “ors” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1279 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1280 Kelimenin “işpiş, ospos” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, LL. 
1281 Kelime yanlış yazılmıştır; “bit” olmalıdır. 
1282 Kelimenin “ostoḫˇÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1283 Kelimenin “ostūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1284 Kelimenin “Àsūde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1285 Kelime yanlış yazılmıştır; “savaş” olmalıdır. 
1286 Kelimenin “oşġÀr, oşġur, şaġÀr, şaġÀre, şoġūrel” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1287 Kelimenin “Àşke” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
1288 Kelimenin “eşkohe, oşkohe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1289 Kelimenin “iksūn, eksūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1290 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaftan” olmalıdır. 
1291 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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[oksūn: boy boṣun1292]      

oncūḫ1293: büklüm [cüklüm1294]     

ūncūġ [uncūġ]: uçuḳ1295     

ū: ol 

ūn1296 [ūt]: ol saña 

ūstÀm: muʿtemed [muʿtemed oldur kim aña her nesne inanılur]  

ūṭÀġ: ṣorġuc1297      

ūṭÀġ: otaḳ          

ūmÀc: nişÀn          

ūmìd [ūmìẕ]1298: ṭamaʿ [ṭamaʿ yaʿnì ummaḳ]     

ūyÀ: bedbaḫt levend ve kÀhil [levend ve bedbaḫt ve kÀhil kişi]   

30b 

el-faṣlü’å-åÀnìʾi fì’l-bÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi [bi-tertìbi] 

bÀ: aş           

[bÀ: ola]         

bÀ: ṭolaḳ1299 1300 

bÀb: baba          

bÀbizen1301: bürbÀn1302 asaçaḳ demür [büryÀn asacaḳ demür]   

bÀbek: pÀşÀh1303 adıdur [pÀdişah adıdur]     

bÀbūne: ḳoyun gözi didükleri [ḳoyun gözi didükleri çiçek]1304  

bÀnÀb1305 [tÀbÀn1306]: berÀber       

[pÀtÀb1307: beñdeş]         

bÀtÀve [pÀtÀve]1308: ṭolaḳ [dolaḳ]       

pÀtengÀn: bÀdıncÀn         

                                                
1292 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1293 Kelimenin “encoḫ, encūḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1294 Kelime yanlış yazılmıştır; “büklüm” olmalıdır. 
1295 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1296 Kelime yanlış yazılmıştır; “ūt” olmalıdır. 
1297 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1298 Kelimenin “omìd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1299 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1300 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1301 Kelimenin “bÀbzen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1302 Kelime yanlış yazılmıştır; “büryÀn” olmalıdır. 
1303 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀdişÀh” olmalıdır. 
1304 Kelimenin “papatya” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1305 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1306 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1307 Kelimenin “bÀtÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1308 Kelimenin “pÀtÀbe, pÀtÀbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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pÀçìle: aġacdan çenber ki ḳarda yürünmek içün düzerler yaʿnì hedik [aġacdan çenber ki]  

pÀçÀl: cüllÀh çuḳurı ve başcı ve baḳḳÀl oturub ṣatu bÀzÀr ettügi yir [çulhÀ çuḳurıdur]  

pÀçeng [pÀceng(i)]: evde kiçi pencere [evdür1309 kiçi pencere]1310  

pÀçìle: ḳarda batmamaḳ içün ayaġa giydükleri taḫta1311    

pÀyçe [pÀyiçe]1312: paca [paça]      

ve pÀyìze [pÀyize]1313: m 

bÀḫter: gün batusı        

bÀḫte1314: mühre-i dìvÀr     

pÀ-ḫūst [bÀ-ḫˇÀst(i)]1315: ayaġile depilmiş [ayaġla depilmiş]  

pÀdÀş [pÀdÀş(i)]: ʿivaż        

[52a] 

pÀd-efre [bÀd-efzÀ]1316: ʿivaż-ı şer      

ve bÀd-efre [bÀd-efrÀ]1317: m 

bÀdÀm: f [m] 

bÀdefr(e) [bÀd-i efre]1318: m 

bÀd: yil  

bÀd: ayuñ yigirminci güni1319   

bÀd-Àhenc [bÀdÀnic]: yil delügi       

bÀd-Àver: ḳaluġan dikeni [ḳalugan dikeni]      

bÀd-bÀr: yilpeze         

bÀd-bÀn: yelken         

ve bÀd-vÀn [bÀd-vÀn]: m 

bÀd-ber: toz ve ṣaman1320      

bÀd-bìze [bÀd-bìr]1321: yonḳa        

bÀd-berìn [bÀd-bìrìn]1322: ṣabÀ yili      

bÀd-yitc [bÀd-i yìḫ]1323: ṣalıncaḳ      

                                                
1309 Kelime yanlış yazılmıştır; “evde” olmalıdır. 
1310 Kelimenin “pÀçeng, pÀşeng, pÀheng, baceng” şekilleri bulunabilmiştir: 
1311 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1312 Kelimenin “pÀyçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1313 Kelimenin “pÀyize” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1314 Kelimenin “pÀḫìre, pÀḫre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1315 Kelimenin “pÀy-ḫest, pÀy-ḫeste, pÀy, ḫūst” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1316 Kelimenin “bÀd-efrÀh, bÀd-ÀfrÀh, bÀd-efreh, pÀd-efreh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1317 Kelimenin “bÀd-efrÀh, bÀd-ÀfrÀh, bÀd-efreh, pÀd-efreh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1318 Kelimenin “bÀd-efrÀh, bÀd-ÀfrÀh, bÀd-efreh, pÀd-efreh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1319 Kelimenin “her ayın yirmi ikinci günü” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1320 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1321 Kelimenin “bÀd-pere” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1322 Kelimenin “bÀd-i berìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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bÀd-ḫÀye: ḳavluc         

ve bÀd-kenc [bÀd-i kenc(i)]: m       

bÀd-ḫūr: derìçe         

bÀd-jem [bÀd-i dozem]1324: yil ḫastalıġı [ḫatlıḳ yili ḥastalıḳı]  

bÀd-jem [bÀd-i zom]1325: ʿabeå ve herze [maġ]     

bÀd-derbÀn [bÀd-i dernÀm]: ḳara ev düglügi [ḳara ev degnegi]1326  

bÀd-reng [bÀd-i jeng(i)]1327: şenḫıyÀr ve turunc [şenḫıbÀr1328]    

bÀd-rū: ṭıbblar ve ıṣlÀḥ [rencyūne dirler bir otdur]1329   

bÀd-rūde1330: günde giyecek giyesi       

bÀder: ayuñ ṭokuzuncı güni1331        

bÀd rūce [bÀd-rūçe]: m1332 

bÀd-rūc: bedrik1333    

ve bÀd-rūḳ [bÀd-rūḳ]1334: m   

bÀd-riye [bÀd-rìse]: aġırşaḳ    

bÀdriye: aprulguḥ1335 [pırlaġaç]        

bÀd-zen [bÀẕeren]1336: yilpeze       

pÀdber1337: ḳatıl aġacı1338       

bÀdsìn: emzeklü ʿavrat        

pÀdişÀh [pÀdişÀh(i)]: beg 

pÀdişÀhì: beglik 

bÀdzed [bÀderẕ]: ḳış evi1339       

bÀdġar [bÀdaġr]: m 

ve bÀd-gìr: m 
                                                                                                                                                   
1323 Kelimenin “bÀd-pìç, bÀzìnç, bÀzÀm, pÀlvÀze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1324 Kelimenin “bÀd-i dojem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1325 Kelimenin “bÀd-zem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1326 Kelimenin “siyah çadır direği” anlamı ile “bÀdeznÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1327 Kelimenin “bÀd-reng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1328 Kelime yanlış yazılmıştır; “şenḫıyÀr” olmalıdır. 
1329 Kelimenin “oğul otu” anlamı bulunabilmiştir. Bu otun diğer isimleri “bÀdrengbūye, bÀdrencbūye, bÀlengu” 
şeklindedir: Bkz. LD, BK; LL. 
1330 Kelimenin “bÀd-rūze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1331 Kelimenin “ayın yirmi dokuzuncu günü” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1332 Kelimenin “bir bitki adı” anlamı ile “bÀd-rūçe” şekli bulunabilmiştir: “Oğul otu” bitkisi ile ilgili olmalıdır. 
1333 Kelimenin “gül-i bostÀn-efrūz, tere-i HorasÀnì, bey börkü, bostan güzeli, horoz ibiği” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
1334 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1335 Kelime yanlış yazılmıştır; “pırlaġuç” veya “aprulġuç” olmalıdır. 
1336 Kelimenin “bÀd-zen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1337 Kelimenin “bendgìr, bÀdìr, pÀdir, pÀzìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS. 
1338 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1339 Kelimenin “yaz evi, yel uğrağı olan her yer” anlamları ile “bÀd-ġer, bÀd-gìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ, BK. 
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[bÀd-gerd(i): ḳaṣırġa]     

bÀd maşrıḳ [bÀd-ı maşrıḳ]: gün ṭoġusı yili [gün doġusı yili]   

[bÀd-ı maġrib: gün batusı yili]      

bÀdiyÀne: vÀzyÀne1340 [rÀziyÀne]       

bÀdiye: berriye         

bÀr: kerre 

bÀr: yimiş         

bÀr: yük         

pÀr [bÀr]1341: ülü       

[pÀr: bıldır]         

pÀre: yama         

bÀr: icÀzet1342        

bÀr: …1343        

bÀr: fırṣat ve bÀrìden lafẓından emirdür1344    

bÀrÀc: avurda        

bÀrÀn: yaġmur        

pÀrdom: ḳusḳun1345        

[bÀrÀn girìz: alacuḳ]       

[bÀrÀnì: yamurluḳ]        

[bÀrbed: Ḫüsrev’üñ çalıcısı adıdur]      

[pÀrdū1346: mertek]       

pÀrìz [pÀrìr]1347: ḳatıl aġacı       

pÀrzed [pÀrjed]1348: edviye yaʿnì ʿilÀc eyleyen otlar [edviyye yaʿnì ʿilÀc olunan otlar]  

pÀrsÀ: ṣÀliḥ kişi1349        

pÀrsÀl: bıldırki yıl [yıldırki1350 yıl]     

[52b] 

pÀrsenc [bÀrsenc(i)]: pul1351 ṭartıcı [yük dartıcı]    

                                                
1340 Kelime yanlış yazılmıştır; “rÀziyÀne” olmalıdır. 
1341 Kelimenin “pÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1342 Bu kelime MKN’nin  der-kenârında yer almakta ve TDKN’de bulunmamaktadır. 
1343 Bu kelime MKN’nin  der-kenârında yer almakta ve TDKN’de bulunmamaktadır. Ayrıca kelime 
okunamamaktadır. 
1344 Bu kelime MKN’nin  der-kenârında yer almakta ve TDKN’de bulunmamaktadır. 
1345 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1346 Kelimenin “bÀrdū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1347 Kelimenin “bendgìr, bÀdìr, pÀdir, pÀzìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS. 
1348 Kelimenin “bÀrzed” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1349 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1350 Kelime yanlış yazılmıştır; “bıldırki” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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bÀr-gÀh [bÀr-i gÀh]: çadur ve evli [çadur ve ev]     

bÀr-keş: yük çekici       

bÀr-gìn: ṣıva küregi [ṣu küregi]1352     

bÀr-nÀme: ḥükm-i pÀdişÀh [ḥükm-i pÀdişÀhì]     

bÀregi [bÀrende]1353: ḫÀṣ at        

bÀrgìn-dÀn [bÀrendegì]: tezek ve terslik [nerek1354 ve terslik]1355 

ve bÀre: m1356 

bÀr-nÀme: ḳÀnūn ve ʿÀdet1357       

31a 

bÀrende: yaġmur         

bÀrìk1358: oġlancıḳ gögüslügi       

bÀrìk: ince ve yufḳa          

bÀrū: burç ve ḥiṣÀr [burç ḥiṣÀr]       

bÀrūle1359: pırlaġuc [pırlaġuç]        

pÀrū: kürek          

bÀre [pÀre]: terÀzū dili [berÀẕū dili]1360     

bÀr-gìr [pÀr-gìr]1361: yük ṭutıcı [yük dutıcı] 

bÀrì [pÀrì]: bir kerre        

bÀrìr [pÀrìz]1362: ṭayaḳ aġacı [dayaḳ aġacı]  

bÀrìz [pÀrìz]: yalaḳ1363     

[pÀrìz: m] 

bÀz: yene [yene girü]        

bÀz: açuḳ         

bÀz: ḳulac          

bÀz: oyuncı         
                                                                                                                                                   
1351 Kelime yanlış yazılmıştır; “yük” olmalıdır. 
1352 Kelimenin “su birikintisi, gölcük, hamam vs. altındaki su çukurları, lağam” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ, BK. 
1353 Kelimenin “bÀregi” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1354 Kelime yanlış yazılmıştır; “tezek” olmalıdır. 
1355 Kaynaklarda “bÀrgìn-dÀn” kelimesi bulunamamış; “bÀrendegì” kelimesinin ise verilen anlamları tespit 
edilememiştir. Kelime “lağım” anlamına gelen “bÀr-gìn, pÀrgìn” kelimeleri ile ilgili olmalıdır. Doğrudan verilen 
anlamı karşılayan kelimeler ise “terÀre” ve “mezbele”dir: Bkz. LD, TS.   
1356 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. Ayrıca Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1357 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1358 Kelimenin “bÀzrend, bÀzreng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1359 Kelimenin “bÀd-efrÀh, bÀd-fer, bÀd-für, firfire, bÀdrìye” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS.   
1360 Kelimenin “terazi kolu” anlamı ile “bÀze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK.   
1361 Kelimenin “bÀr-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
1362 Kelimenin “pÀdìr, pÀzìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK.   
1363 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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bÀz: bac bedraḳ [bac tabẕaḳ1364]    

[paj: m]        

bÀz: firaḳ yaʿnì seçilik1365     

bÀz: ṭoġan         

pÀjoḫ: ÀvÀz1366         

bÀz-hˇÀst: ḳıyÀmet güni       

[bÀzirgÀn: f] 

bÀzgūn: ters nesne [tecrübe1367]      

ve bÀzgūne: m        

bÀzend1368: kitÀb-ı peyġÀmber [kitÀb-ı İbrÀhim peyġÀmber]  

bÀzū: ḳarıca       

pÀrūm [pÀjūm]1369: yiyesi    

bÀzū-bend [bÀzū-bend(i)]: ḥamÀyil [heykel yaʿnì bÀẕūbend] 

bÀzveh [bÀzoveh]1370: ṣūret    

pÀzehr: tükey? tiryÀḳ1371      

bÀzì: oyun         

[bÀzì: ṭoġÀn]        

bÀz-pÀr [bÀz-yÀr(i)]: ṭoġancı [ṭoġancıḳ]1372     

bÀzpìç [bÀzinç]1373: ṣalıncaḳ       

bÀzìç1374 [bÀzìḫ1375]: bişke aṣlen buncaḳ 

bÀzìçe: oyuncaḳ        

bÀzpere: yarasa         

pÀs: birez1376      

pÀs: ṣaḳla [ṣaḳlama]        

pÀs: ḳorḳu1377 1378       

                                                
1364 Kelime yanlış yazılmıştır; “bedraḳ” olmalıdır. 
1365 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1366 Kelimenin “inilti, nÀle; sürtüşme, azar” anlamları ile “pÀjaḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1367 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1368 Kelimenin “pÀzend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1369 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1370 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1371 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1372 Kelimenin “doğancı, kuşçubaşı” anlamları ile “bÀz-yÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK.   
1373 Kelimenin “bÀd-pìç, bÀzpìç, bÀzìnç, bÀzÀm, pÀlvÀze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1374 Böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1375 Böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1376 Kelimenin “pay, parça, bölüm, kısım, cüz” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ.   
1377 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1378 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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pÀsobÀn [pÀsopÀn]1379: ṣaḳlayıcı      

bÀsÀmÀn: ṣÀliḥ ve ʿÀḳil ve yerinlü? kişi [ṣÀliḥ ve ʿÀḳil kişi]   

pÀstÀn [bÀstÀn(i)]1380: felÀn ve hemÀn     

bÀsifÀḳ [bÀsifÀḳ(i)]1381: ṣubaşı ve nÀʾip [ṣubaşı ve nÀʾibi]  

bÀsìre: tÀrìḫler söyleyici [tÀrìḫler söyleyici kimse]   

bÀsìre: ekinlik        

pÀsoḫ: cevÀb         

bÀş: ol          

bÀş: ṣabr eyle         

bÀşed: ola         

bÀşgūne: tersine nesne       

bÀşÀm: iç evdür [iç yaġı]1382       

bÀşÀme: derincek        

bÀşÀne: cor1383 yaġı [cöz1384 yaġı]     

bÀşterek1385: - [ṣıġırcuḳ ḳuşı]       

bÀşeng: ḳavun          

bÀşeng: degekde ḳurumış üzüm ṣalḳımı [degek üzerinde ḳurumuş üzüm]   

[53a] 

bÀşeng: toḥumlu ḫıyÀr1386       

bÀşne [bÀşine]1387: ḳapu ḳullÀbı     

bÀşne [bÀşine]1388: ökçe      

bÀşe: atmaca        

bÀṭıye: badya [bÀḳıye1389]     

bÀġ [bÀġ(i)]: f. 

bÀġ: teferrüc-gÀh       

bÀġ-bÀn [bÀġobÀn(i)]: bÀġcı       

ve bÀġovÀn [bÀġ-vÀn]: m      

bÀġend [bÀġend(i)]: atılmış panbuḳ      
                                                
1379 Kelimenin “pÀs-bÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1380 Kelimenin “pÀstÀn, bÀstÀr, bìstÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1381 Kelimenin “bÀsfÀḳ, bÀsḳÀḳ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
1382 Kelimenin “iç yağı, ceviz yağı” anlamları ile “bÀşÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL.   
1383 Kelime yanlış yazılmıştır; “çöz” olmalıdır. 
1384 Kelime yanlış yazılmıştır; “çöz” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1385 Kelimenin “bÀsterk, bÀsterek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL.   
1386 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1387 Kelimenin “pÀşine” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TEL.   
1388 Kelimenin “pÀşne, pÀşìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, LL.   
1389 Kelime yanlış yazılmıştır; “badya” olmalıdır. 
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bÀġuçe [bÀġūce]: gelincik böcegi      

bÀḳlÀ: f. 

bÀḳ: ḳorḳu         

pÀk [bÀk(i)]1390: arı        

ve pÀkìze [pÀkìze]: m      

bÀl: ḳarıca [ḳarınca1391]       

[bÀl: ḳanat]         

bÀlÀ: boy bosun        

bÀlÀ-bÀl1392: muḥkem ve berk       

bÀlÀter: yücerek        

bÀlÀl: ulu aġaç        

pÀlÀs: ḫırḳa ve eksi [ḫurfe ve eski]1393     

pÀlÀn: aġac eyer [m]      

pÀlÀn [bÀlÀn]: ev ṣoḳaġı       

pÀlÀnì [bÀlÀnì]1394: semer bergiri1395 [semer berkevi1396]   

pÀlheng [bÀlheng]1397: cılbır       

pÀldom [bÀldom]1398: ḳusḳun       

bÀl-zen: ucucı ḳuş [uçucı]       

bÀlìş: yaṣduḳ        

ve bÀlìn(i) [ve bÀlìn]: m 

bÀlgÀne: müşebbek pencere       

bÀlū: kezr ve sigil [kerz]       

[pÀlū: sigil]         

[pÀlū: beraṣ]      

bÀlū [pÀlū]: demregü [temregi]1399    

bÀlvÀd [pÀlvÀd(i)]1400: ebÀbìl ḳuşı       

bÀlvÀ: bay1401 1402     

                                                
1390 Kelimenin “pÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1391 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarıca” olmalıdır.  
1392 Kelimenin “pÀlÀ-pÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1393 Kelimenin “halı, kilim; eski” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
1394 Kelimenin “pÀlÀnì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS.   
1395 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Kelime, Farsça “bÀrgìr (beygir)” kelimesinin Türkçeleşmiş 
biçimi olmalıdır. 
1396 Kelime yanlış yazılmıştır; “bergir” olmalıdır. 
1397 Kelimenin “pÀlheng, pÀlÀheng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1398 Kelimenin “pÀldom, pÀrdom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1399 Kelimenin “siğil, leke hastalığı, derideki ur” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, BK.   
1400 Kelimenin “bÀlvÀd, bÀlvÀne, bÀlvÀye” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL.   
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31b 

pÀlūde: f. [pelte]        

pÀlūde: sizilmiş1403 [süzülmiş]       

pÀlūş: kÀfur/kÀfir ve but/būt1404 [kÀfūr]     

pÀlūne: süzek         

pÀlìz: bōstÀn         

pÀlìz-bÀn [pÀlìzÀn]1405: bostancı      

ve pÀlìzvÀn: m 

pÀleng [pÀletg(i)]1406: çaruḳ       

pÀlìk [pÀlìk(i)]: m     

bÀm: ev üsti         

bÀmidÀd1407: ṣabÀḥ vaḳti       

bÀmis1408: ʿalÀyıfdan1409 ʿÀciz [ʿalÀyıḳdan ʿÀciz]   

bÀmūn: muḫanneå ve ḥyìz [muḫanneå ve hìz]   

bÀn: ṣorḳun aġacı [ḳun1410 aġacı]    

bÀn [bÀn(i)]: at Pehlevìdür ve ṣaḳlayıcı [ot Pehlevìdür]1411   

[bÀn: ṣaḳlayacaḳ]        

bÀng [bÀng(i)]: ÀvÀz        

bÀng nemÀz [bÀng-i nomÀz]1412: ezÀn [ÀvÀz]1413   

bÀnevÀ [bÀnovÀ]1414: ġanì       

bÀnū: ḫatun         

bÀne: ḳasuḳ ḳılı        

bÀh: aş         

bÀh: cimÀʿ         

bÀ-hem: bile         

                                                                                                                                                   
1401 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1402 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1403 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “süzülmiş” olmalıdır. 
1404 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1405 Kelimenin “pÀlìzbÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1406 Kelimenin “pÀleng, pÀçeng, pÀlìk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK.   
1407 Kelimenin “bÀmdÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1408 Kelimenin “bÀmes, bÀmos” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1409 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿalÀyıḳ” olmalıdır. 
1410 Kelime yanlış yazılmıştır; “sorḳun” olmalıdır. 
1411 Kelimenin “the horse-radish tree (moringa pterygosperma; ban ağacı, karaturp, yaban turbu)” anlamı 
bulunabilmiştir. Metinde verilen “at” veya “ot” anlamları bununla ilgili olmalıdır: Bkz. TEL.   
1412 Kelimenin “bÀng-i nemÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1413 Kelime yanlış yazılmıştır; “eẕÀn” olmalıdır. 
1414 Kelimenin “bÀnevÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
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[53b] 

bÀhū: degnek         

bÀhe: büyük at        

bÀhe: deñiz       

[bÀy(i): ġanìlıḳ]      

pÀy [pÀy(i)]: aḳındı [aḳındu]1415   

pÀy [pÀy(i)]: ayaḳ        

pÀy [pÀy(i)]1416: soñ        

ve pÀyÀn [pÀyÀn]: m       

pÀyÀb [pÀpÀb]1417: aḳmaz göl ve ḥavuż ve ṭÀḳat [aḳmaz göl ve ḥavuż]  

pÀy-i evrencin [pÀy-i evrincin]1418: ayaḳ bülezügi    

pÀy-efrÀz [bÀy-i efrÀr]1419: babuḥ1420 [babuc]     

pÀy-efşÀr [pÀy-i efşÀr]: çüllÀh1421 çuḳurı [çulha çuḳurı]  

bÀy-bÀf [pÀy-ı bÀf(i)]1422: cüllÀh [çulha]     

pÀy-bend [pÀy-i bend(i)]: ayaḳ baġı      

[pÀy-i bend(i): peyvend] 

[pÀtÀve: dolaḳ]        

[pÀyiçe: paça]         

pÀyçe [pÀyiçe]: yırtmac [yırtmaç]1423    

pÀyçe [pÀyiçe]: ṭon boḳu [ṭon buḳaġusı]1424    

pÀy-ḫˇÀst: çignenmiş neste1425 [çignenmiş nesne]    

pÀydÀr [pÀyidÀr]1426: berk      

pÀyje [pÀyije]: baḫşiş-i pÀdişÀh    

pÀ-zehr [pÀyezher]1427: tiryÀḳ       

pÀyist [bÀyist]1428: gerek       

pÀyigÀh [pÀyigÀh(i)]1429: Àḫıre1430 [Àḫır]     

                                                
1415 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1416 Kelimenin “pÀyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1417 Kelimenin “pÀyÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1418 Kelimenin “pÀy-i Àvrencen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
1419 Kelimenin “pÀ-efzÀr, pÀy-efzÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1420 Kelime yanlış yazılmıştır; “babuc” olmalıdır. 
1421 Kelime yanlış yazılmıştır; “cüllÀh” olmalıdır. 
1422 Kelimenin “pÀy-bÀf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1423 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1424 Kelimenin “ṭon yaḳası” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL.   
1425 Kelime yanlış yazılmıştır; “nesne” olmalıdır. 
1426 Kelimenin “pÀydÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1427 Kelimenin “pÀ-zehr, pÀy-zehr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1428 Kelimenin “bÀyist” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
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pÀyigÀh [pÀyigÀh(i)]1431: mertebe      

pÀy-kūb [pÀyikūp(u)]1432: raḳḳaṣ      

pÀyimÀl [pÀyimÀl(i)]: ḫōr       

[pÀyimÀl: çignenmiş]        

pÀy-mozd [pÀyemzod]1433: ayaḳ derligi     

pÀnìd: şükr1434 1435      

pÀyende: bÀḳì ve hemìşe       

pÀyved [pÀyivend(i)]: köstek1436     

ve pÀy-bend [ve pÀyibend(i)]: m 

pÀye: mertebe        

pÀye: nerdibÀn ayaġı [nerd-bÀn]     

pÀye: aġaç özdegi       

pÀyìz: güz         

bet: culha1437 çirişi [çulha çirişi]     

bet-ḫÀne [betḫÀl]1438: ḳuş sanı [ḳuş ṣañı]    

ve betḫÀm [ve nencÀ]1439: m      

petre [betre]: pÀrelenmiş [yaralanmış]1440    

betūk: ṭabla         

beç [bec]1441: oġlancuḳ       

ve beççe [beçe]: m       

beççe-i berdÀşte: birden getüren ve oġlan [yirden kötürüm oġlan]1442  

beçbeç1443: fısıldı       

baḫ: çabaḳ [çanaḳ]1444       

baḫbaḫ [becnaḫ]: iy yigit saña direm1445    

                                                                                                                                                   
1429 Kelimenin “pÀy-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ.   
1430 Kelime yanlış yazılmıştır; “Àḫır” olmalıdır. 
1431 Kelimenin “pÀyegÀh, pÀygÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1432 Kelimenin “pÀy-kūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1433 Kelimenin “pÀy-mozd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1434 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “şeker” olmalıdır.  
1435 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1436 Kelimenin “ayak bağı, davar ayağına vurulan bağ” anlamları ile “pÀy-bend, pÀy-vend” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK.   
1437 Kelime yanlış yazılmıştır; “çulha” olmalıdır. 
1438 Kelimenin “pìḫÀl, espḫūl, ispiḫūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1439 Kelimenin “pìḫÀl, espḫūl, ispiḫūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.   
1440 Kelimenin “yaralanmış, mecruh” anlamı ile “betre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.   
1441 Kelimenin “beç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS.   
1442 Kelimenin “yirden götürülmiş oġlan” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL.   
1443 Kelimenin “boçboç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1444 Kelimenin “çapak” anlamı ile “paḫ, pìḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL.   
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[baḫt(i): devlet]       

baḫc [baḫic]1446: yoġrulmış ve yaṣṣılanmış nesne [yoġrulmış ve yaṣṣılanmış]  

baḫte: ḳatı ḫōr1447 

baḫtiyÀr [baḫtiyÀr(i)]: devlet issi     

baḫce [baḫçe]1448: demür boḳı      

baḫs [baḫs(i)]: ġuṣṣadan ṣararmış ve az ḳıymetlü [m]  

baḫş [baḫş(i)]: naṣìb        

baḫşiş: baġışlama       

baḫşÀyiş: esirgeme        

baḫnever [baḥnever]1449: yıldırım      

ve baḫneve [baḫneve]: m      

baḫenic ḫanc [baḫnec ḫanec]1450: cimÀʿ vaḳtinde işidilen ÀvÀz ki cimÀʿ ḫōş gelür [cimÀʿ 

vaḳtinde olunan ÀvÀr1451 ki cimÀʿ idene ḫōş gelür]  

bed: yaramaz        

ped [bed]1452: aḳ ḳavaḳ      

[54a] 

bed-Àhūş1453: yaramaz fikirlü       

[bed-ḫū: yaramaz ḫulu]        

bed-dil [bed-dil(i)]: ḳorḳaḳ ve yaramaz göñüllü [ḳorḳaḳ]   

bed-ÀrÀm: bezenmiş yir ki göñül aldayıcı ola1454  

32a 

bed-ÀrÀm [bed-arÀm]1455: yavuz at    

bedraḳa [bederḳa]: ay gözleyici yaʿnì sÀʿatci1456  

bedreḳa [bederḳa]: ḳılavuz ve emìn [ÀmÀn virici]    

bedre: ÀmÀn virici [on biñ]1457      

bed-rÀy: on biñ [yaramaz fikirlü]1458     

                                                                                                                                                   
1445 Kelimenin “ne güzel, ne hoş, aferin” anlamları ile “baḫ baḫ, paḫ paḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1446 Kelimenin “baḫc, paḫc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1447 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1448 Kelimenin “baḫce, paḫçe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS.   
1449 Kelimenin “baḫneve, boḫneve, boḫnev” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1450 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1451 Kelime yanlış yazılmıştır; “ÀvÀz” olmalıdır. 
1452 Kelimenin “ped, pede” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1453 Kelimenin “bed-Àhū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS.   
1454 Kelimenin “ikiyüzlü, kurnaz, aldatıcı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1455 Kelimenin “bed-rÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.   
1456 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1457 Kelimenin “on biñ” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. KGS. MKN’de yer alan “ÀmÀn virici” anlamı bir önceki 
kelimeye aittir.  
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bed-sigÀl [bed-sigÀl(i)]: yaramaz ṣanıcı     

bed-sovÀr1459: yavuz at ki binmesi düsvÀr1460 ola [yavuz at ki yinmesi1461 güc ola]  

bed-kìş [bed-kìş]: dìnūz1462 [dìnsüz]   

bed-kìş [bed-keş]1463: yaramaz Àdem    

bed-nijÀd [bed-nizÀd(i)]1464: yaramaz aṣıllu [yaramaz aṣıl]   

bed-vÀr1465: dinlenecek yir      

bedūs: ümìd [ümìẕ]       

bedfūr1466: naṣìblü        

pede: yaḳma ḳav [yaḳım ḳav]      

bedìd: bellü         

peder: ata            

peder-ender: ögey ata      

peder-zen: ḳayınata        

pedìr1467: ḳabūl idici        

ve pedìroftÀr [pedìroftÀr]1468: m     

pedìre1469: ḳarşula [ḳarşulama]      

ber: gögüs         

ber: yimiş        

ber: ʿind1470        

per: ḳoltuḳ         

per: rūşen        

ber: yuḳaru         

per: ḳanat         

per: yüñ [püñ1471]       

pere [per]1472: belek1473 [yelek]       

                                                                                                                                                   
1458 Kelimenin “yaramaz fikirlü” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. MKN’de yer alan “on biñ” anlamı bir önceki 
kelimeye aittir. 
1459 Kelimenin “bed-sevÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1460 Kelime yanlış yazılmıştır; “düşvÀr” olmalıdır. 
1461 Kelime yanlış yazılmıştır; “binmesi” olmalıdır. 
1462 Kelime yanlış yazılmıştır; “dìnsüz” olmalıdır. 
1463 Kelimenin “bed-koniş, bed-kìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
1464 Kelimenin “bed-nijÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1465 Kelimenin “bedvÀz, betvÀz, pedvÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1466 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1467 Kelimenin “peẕìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1468 Kelimenin “peẕìroftÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1469 Kelimenin “peẕìre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1470 Bu ve bundan sonraki 4 kelime TDKN’de bulunmamakta, MKN’nin de der-kenârında yer almaktadır. 
1471 Kelime yanlış yazılmıştır; “yüñ” olmalıdır. 
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[berÀber: f] 

berÀber [berÀz]1474: ögendire       

bereş1475: eşme ve deprenme [eşme ve depretme]   

efzūd [bed-efrūz(u)]: aşaġa yuḳaru1476    

perÀn [perrÀn]1477: uçıcı [uṭıcı1478]      

berÀh [berÀh(i)]: güzel        

berÀh: heybet1479       

berber: vilÀyet adıdur       

berūşÀn [berūşÀn(i)]: beg1480       

perìre [perbire]1481: ḳızıl altun      

berboṭ: ḳopuz         

berbend: gömüldürük       

berbehen [berbehmen]1482: toḫmekÀn didükleri ot [toḫmeken didükleri] 

ber-behmen: orta ḳış ayı   

pertÀv [bertÀv]1483: ḳurşun oḳı [ḳurşun]1484     

ve berbìre [ber-tìre]1485: m      

berter: yücerek        

bertek1486: yorga    

bertel1487: börk         

ve berṭale [ve berṭolle]1488: m      

pertev: aydıñ         

perçÀş [berçÀş]1489: oḳ nişÀnı   

ber-cÀme: uġır ṭon1490 [aġırşaḳ1491]   

                                                                                                                                                   
1472 Kelimenin “per” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
1473 Kelime yanlış yazılmıştır; “yelek” olmalıdır. 
1474 Kelimenin “borÀz, porÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1475 Kelimenin “periş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1476 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1477 Kelimenin “perrÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1478 Kelime yanlış yazılmıştır; “uçıcı” olmalıdır. 
1479 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1480 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1481 Kelimenin “perìze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
1482 Kelimenin “perbehen, perpehen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1483 Kelimenin “pertÀv, pertÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1484 Kelimenin “menzil oku, pırankı oku” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
1485 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1486 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1487 Kelimenin “berṭale, borṭale” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1488 Kelimenin “berṭale, borṭale” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1489 Kelimenin “borcÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1490 Kelimenin “üst giyisi, diğer giyisilerin üstüne giyilen giyisi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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berḫ: biröz1492 1493       

berḫì: birezi         

berḫÀş: ceng         

berḫefc [berḫifec]1494: düşde aġır baṣmaḳ [düşde aġır yaṣmaḳ1495]  

ve berḫefenc [berḫefnec]1496: m     

berḫˇÀc [berḫˇÀc(i)]: aġırşaḳ [aġır ṭon1497]     

[berḫūr: m] 

berḫūd [berḫ(i)]1498: ṭaġarcıḳ      

[54b] 

berḫūr-dÀr: naṣìblü        

berde: ḳulluḳcı     

[perde: f] 

bord [berde]: heybet ve ıraḳ [heybet]1499     

perdÀ: yarın degül berisi gün       

perdū [berdū]: dam üstüni [dam üsti]1500   

berz: boy boṣ [boyun boṣun]     

berzek1501: kendir toḫumı     

berzen: ṣoḳaḳ başı [soḳaḳ]      

bezr-ger: ekinci         

berzìn: Ḫalìlü’l-rÀḫman eimmesinden ol kimesnenüñ adıdur ki ol evde ocaġ ol yaptı [-]  

berzūn: yosuñ?/yüsek? [yoṣuñ?/yuṣag?]1502   

bersÀm [bersÀm(i)]: gögüs ḫastalıġı      

bersÀm: delülükden bir nevʿdür   

perestÀr [berestÀr]1503: ḳul ḳaravaş    

[beresteg1504: perseng, terÀzū]   

berestok [perestok]1505: ḳırlaġuc    

                                                                                                                                                   
1491 TDKN’de “bercÀme” kelimesinin anlamı ile “berḫˇÀc” kelimesinin anlamı; birbirlerinin yerine yazılmıştır. 
1492 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “birez” olmalıdır. 
1493 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1494 Kelimenin “berḫefc, berḫefç, berḫenc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1495 Kelime yanlış yazılmıştır; “baṣmaḳ” olmalıdır. 
1496 Kelimenin “berḫefc, berḫefç, berḫenc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1497 TDKN’de “bercÀme” kelimesinin anlamı ile “berḫˇÀc” kelimesinin anlamı; birbirlerinin yerine yazılmıştır. 
1498 Kelimenin “berḫūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1499 Kelimenin “ırak” anlamı ile “berd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1500 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1501 Kelimenin “bezrek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1502 Kelimenin “Türk atı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1503 Kelimenin “perestÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1504 Kelimenin “perseng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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ve perestū [perestū]: m 

peres [bereş]1506: deve burunduruġı      

berşemì [perşehì]1507: ḳanat yüñi     

berġest [berġest(i)]: ʿalef [ot]       

berġa1508: dili lesilmiş1509 [dili kesilmiş]  

perg [berg(i)]: çabırdı/çıbırdı [çayırdı/çıyırdı]1510   

berf [berf(i)]: ḳar [fer1511]   

berg [berg(i)]: yaprak [yapraḳ ve yaraḳ]      

perg [berg(i)]1512: azıḳ          

pergÀr [bergÀr(i)]1513: f [pergel]       

pergÀle [bergÀle]1514: pergel kalemi [pergel kalem]    

berkez1515: boġmaḳ yaʿnì buncaḳ  

[berkez1516: ṣurre] 

perges [berges]: MaʿÀẕallah yaʿnì inkÀr [MaʿÀẕallah yaʿnì inkÀr …] 

ve pergest [ve bergest(i)]: m       

ber-gostovÀn: kecim         

berkem: menʿ          

berkende [berkend]: ögey1517      

berkūhÀn: ṭūṭìler ÀvÀzı        

berkìc [berkiç]1518: aḳ ḥelvÀ        

32b 

bergìne1519: müferriḥ maʿcūn [müferric maʿcūn]   

ber-maḫìde: ataya ve anaya ʿÀṣì oġlan [ataya ve anaya ʿÀṣì olmaḳ]  

peren [beren]1520: ülker yılduzı      
                                                                                                                                                   
1505 Kelimenin “perestek, perestok, pirestok, perestū, perestūk, ferestū, ferestūg” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, LL, TS. 
1506 Kelimenin “bers” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1507 Kelimenin “berşehì, perşehì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1508 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1509 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesilmiş” olmalıdır. 
1510 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Kelimenin “parmakların kırılmasından çıkan ses” anlamı ile 
“berg” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. Bu doğrultuda kelimenin “sert ve gürültülü ses” anlamındaki “cayırtı” 
olması muhtemeldir. 
1511 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳar” olmalıdır. 
1512 Kelimenin “berg” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1513 Kelimenin “pergÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1514 Kelimenin “pergÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1515 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1516 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1517 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1518 Kelimenin “porkenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1519 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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ve pervìn [pervìn]: m       

ve pervÀ [perv(i)]1521: m        

beren: ay aydıñı1522        

bernÀn: etmek alacalayacaḳ [etmek alacayıcaḳ]1523   

bernÀ: yigit          

berend [berned]: peyk1524        

perendūş [berendūş]1525: ıṣraġı1526 gice [dün degül asraġı giçe] 

perendūşìne [berendūşìne]1527: aṣraġı giceki     

perniyÀn [perniyÀn(i)]: alaca ve ala [alaça ve ala]     

perniyÀn [berniyÀn(i)]: ḳumaş çìnì      

perend [ve peren]: m       

ve peren [perend]: alaca ibrişim biz ki ḪıṭÀy’da ṭoḳurlar ve içinde ṭurutlar1528 olur [alaca 

ibrişim biz ki ḤıṭÀy’da doḳurlar]       

pervÀ: ḳolay ve ferÀġat1529        

pervÀ: heves          

pervÀ: bilü          

[pervÀ: m] 

[pervÀz: havÀda uçmaḳ]        

pervÀs [pervÀs(i)]: eliyle yapışub yumşaġı ve ḳatıyı seçmek [eliyle yapışup yumşaġı ve ḳatıyı 

biçmek]          

pervÀs [pervÀş(i)]: tamÀm itmek1530      

pervÀş1531: uca yaʿnì oyluḳ1532       

pervÀne: kelepek [kelebek]        

pervÀk: bekci         

pervÀne: yumuş oġlanı [yavaşıḳ1533 oġlanı]      

                                                                                                                                                   
1520 Kelimenin “peren” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1521 Kelimenin “perv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1522 Kelimenin “yeni ay, hilal” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1523 Kelimenin “fesat, bozuk, harap” anlamları ile “pernÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.  
1524 Kelimenin “götürürler” anlamı ile “borend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. Kelime, buradan hareketle 
“ulak” anlamına gelen “peyk” kelimesi ile karşılanmış olabilir. 
1525 Kelimenin “perendūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1526 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “aṣraġı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1527 Kelimenin “perendūşìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1528 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1529 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1530 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1531 Kelimenin “pervÀs, bervÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
1532 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1533 Kelime yanlış yazılmıştır; “yumuş” olmalıdır. 
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[55a] 

perverdigÀr [perverdigÀr(i)]: ḥaḳ teʿÀlÀ ḥel1534 ẕikre [Allah teʿÀlÀ]   

perverì: pesilemege1535 baġlanmış [besilenmek baġışlanmış1536 ṭavar]  

ve pervÀrì: m         

pervÀz [pervez]1537: ṭolayı dÀʾìre [dolay, dÀʾìre]    

perū-mend [perū-mend(i)]1538: yimişlü     

pervende [bermende]1539: ḳumÀş ṣanduġı [m]    

pervìzen: elek        

perhÀn [berhÀn]1540: sevinc       

perre [berre]1541: ḳuzı       

pere [perre]1542: kilìd peri [kilìd berisi1543]     

berhem: cemʿ olmış        

berhemen: Hindìler dÀnişmendi      

berhūn [berheven]: pergel dÀʾìresi [yolun yoḳalmış/yavu ḳılmış]1544  

perhìz: ṣaḳınma        

berì: fÀrıġ 

[berì: düz]        

perì: cinì         

perbir [perìr]1545: dün degül ötegi gün     

perìr: m1546 

perìr [perìrìrìr]1547: ıṣraġı1548 gün degül daḫı ıṣraġı gün  

perìrìne [perìrom perìrìne(h)]1549: aṣraġı gün [aṣraġı gün degül daḫı aṣraġı günki] 

perÀrsÀl1550: önki1551 yıl [ötegi yıl]          

perÀrsÀlìne: ötegi yılki [ötegi yılġı]     
                                                
1534 Kelime yanlış yazılmıştır; “celle” olmalıdır. 
1535 Kelime yanlış yazılmıştır; “besilemege” olmalıdır. 
1536 Kelime yanlış yazılmıştır; “baġlanmış” olmalıdır. 
1537 Kelimenin “pervez” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1538 Kelimenin “berū-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1539 Kelimenin “pervende” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1540 Kelimenin “berhÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1541 Kelimenin “bere, berre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1542 Kelimenin “perre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1543 Kelime yanlış yazılmıştır; “peri” veya “perisi” olmalıdır. 
1544 Kelimenin “daire, halka” anlamı ile “berhūn, perhūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1545 Kelimenin “perìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1546 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1547 Kelimenin “perìr perìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1548 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “aṣraġı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1549 Kelimenin “aṣraġı günki” anlamı ile “perìrìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1550 Kelimenin “perìsÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1551 Kelime yanlış yazılmıştır; “ötegi” olmalıdır. 
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perìş: ayru        

ve perìşÀn: m        

perìşÀn: ḳayġulu        

berz [pezer]1552: toḫum       

berz [pezer]: aydıñ1553       

bezġ [bezaġ]1554: ḳurbaġa       

bezm [bezem]1555: ṣoḥbet      

pejim [pejem]1556: ṭuman ve ḳıraġu [duman kıraġı]   

pejmÀn [permÀn]1557: ġuṣṣalu       

pejmÀverd [permÀverd(i)]1558: ḳÀḍì loḳması    

berìn: gökcekrek [gökçekrek]1559     

berterìn: yücerek nesne       

beryūn [peryūn]: temregü [temregi]     

pej-ser [per-ser]1560: ṭaz başlu [dar1561 başlu]    

pejÀd1562: ulu pìr [ulu yir1563]      

pejÀvend [pejÀvend(i)]: ḳapu mandalı     

[pejÀvend(i): gÀriz1564 toḳmaġı]     

pejmÀyūn [permÀyūn]: Firìdūn Ferruḫuñ pehlivÀnı laḳabıdur ki adı GÀv’dur [Ferìdūn 

Ferruḫuñ pehlivÀn laḳabıdur]     

pejend: yabÀn ḫıyÀrı1565        

pejen: maḥalle ucı1566       

pejened [pejend(i)]: ḳızıl boya aġacı1567     

[ferìdūn: m1568] 

pejengÀr1569: demürci       

                                                
1552 Kelimenin “bezr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1553 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1554 Kelimenin “bezaġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1555 Kelimenin “bezm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1556 Kelimenin “pejm, poj” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1557 Kelimenin “pejmÀn, pijmÀn, pojmÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1558 Kelimenin “bezmÀverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1559 Kelimenin “pek yüksek, pek yüce, daha üstün” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, FZ, BK. 
1560 Kelimenin “pej-ser” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1561 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭaz” veya “daz” olmalıdır. 
1562 Kelimenin “bezÀd berÀmede” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1563 Kelime yanlış yazılmıştır; “pìr” olmalıdır. 
1564 Kelime yanlış yazılmıştır; “gÀzir” olmalıdır. 
1565 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1566 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1567 Kelimenin “ḳınÀ berri ağacı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1568 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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pejvÀk: yanḳu         

pejvende1570: pizevenk [pìzevenk]      

pejivìn [pejvìn]1571: çirk      

peje: odun aġacı1572      

beze: güneh [igne1573]       

pezìr [pejìr]1574: pul       

ve peşiz [peşìz]: m      

bes: yiter        

besì: niçe ve çoḳ       

ve besÀm [ve besÀ]: m   

pes [bes]: ṣoñ      

besÀl [besÀk]1575: ol tÀcdur ki çiçekden düzerler [ol tÀc ki çiçekden düzerler]  

besÀn: gibi        

[55b] 

besterek: küpecük [gölcük]1576    

bestū: m [küpcük]      

beşebḫˇÀre [beşencūre]1577: yiyim ṣoñı  

besd [besed]: ḳızıl renk1578    

besd [besed]1579: uşaḳ incü      

berìġ [berìʿ]1580: üzüm salḳımı    

besìġ [besìʿ]1581: sırça sarÀy   

besmÀn: öc        

33a 

besender1582: atalıḳ ve oġulluḳ [atalıḳ oġulluḳ] 

besende: ḫoşnūd       

                                                                                                                                                   
1569 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1570 Kelimenin “pejvend, pejÀvend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1571 Kelimenin “pejvìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1572 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1573 Kelime yanlış yazılmıştır; “güneh” olmalıdır. 
1574 Kelimenin “peşìz, peşìze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1575 Kelimenin “besÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1576 Kelimenin “küpecik; ufak küp” anlamı ile “bestū, beşenk, beştok, pestū, pestūḳa” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, TS. 
1577 Kelimenin “bişḫover, pes-i ḫūrd, pes-ḫūrde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS. 
1578 Kelimenin “mercan, gül bahçesi” anlamları ile “bisd, bosd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1579 Kelimenin “bisd, bised, bosd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1580 Kelimenin “birìġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1581 Kelimenin “pesaġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1582 Kelimenin “posender, pisender” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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pesìc [besìc]: yaruḳ1583 [yaraḳ]    

pesìn: ṣoñraġı        

beşÀr [beşÀr(i)]: ṣaçu        

beşter: MìkÀʾìl ʿm [MìkÀʾìl]      

beşterem: yatmaca? ḫastalıġı [yaʿmaca? ḫatlıḳ1584]1585  

peş1586: demür çenper ki ṣanduġa berklikiçün ṣararlar [ol demür ki berk olmaġıçun ṣanduġa 

doḳurlar]        

beşk [beşek]1587: ḳıvırcuḳ ṣaḥ1588 [ḳıvırcuḳ ṣac]    

peşk [peşek]1589: ḳurʿa ve fÀl [ḳarġa1590 ve fÀl]    

peşk: yılanuñ büyük dişi1591      

beşker: aẕu dişi1592       

beşkūl1593: belÀ çiçegi1594 ve ḥarìṣ     

beşkūl: çevük er        

beşmÀgend [beşmÀgend(i)]1595: eyer ve tegelti [eyrim ve tegelti]  

peşm [peşim]1596: yüñ        

[peşìmÀn: pişman]        

peşşe [peşe]: sivrisiñek [sivrsiñek1597]    

baṭ: ḳaz         

baṭḥÀ: meydÀn 1598       

baġÀr [baġÀ]1599: ḳısdırġı yaʿnì çivi      

baġanc [baġabnic]1600: ḳızıl ve ḳara yılandur [ol ḳızıl veya ḳara yılan ki baġlarda olur ziyÀn 

eylemez]         

baġal: ḳoltuḳ [-]       

baġaltÀḳ: tekele        
                                                
1583 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaraḳ” olmalıdır. 
1584 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫastalıḳ” olmalıdır. 
1585 Kelimenin “kurdeşen hastalığı” anlamı ile “boşter, boşterem” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1586 Kelimenin “beş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1587 Kelimenin “boşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1588 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣac” olmalıdır. 
1589 Kelimenin “pişk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1590 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurʿa” olmalıdır. 
1591 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1592 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1593 Kelimenin “bişkūl” şekli bulunabilmiştir: 
1594 Kelime yanlış yazılmıştır; “çekici” olmalıdır. 
1595 Kelimenin “peşmÀgend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1596 Kelimenin “peşm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1597 Kelime yanlış yazılmıştır; “sivri siñek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1598 Kelimenin “geniş ve çakıllı sel kanalı, ırmak yatağı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, TEL. 
1599 Kelimenin “baġÀr, baġÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1600 Kelimenin “baġabnic, befenc, befenç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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befec [befc]1601: salyar       

befaḫm [befḫem]1602: çoḳ       

befer [befre]1603: küci        

[pek: hünersiz ve arıḳ kimse]      

pek: yilmek ve ev Àleti1604       

pekre [bekre]1605: baḳara       

bekmÀz: şarÀb ve şerbet       

be-ki [be-ke]: kime 

begeh: vaḳtile        

[begeh: ir]         

begşÀn: ulular         

belÀd [belÀde]: ʿabeå sözler [ʿabeå sözler ve yaramaz işler]  

belÀ: güc         

belÀzūr1606: ḳaraṣaḳız       

[pelÀs: kiçe]       

pelÀs: ʿabÀ ve kice [ʿabÀ]       

pelÀlek [pelÀlok]1607: çelik ḳılıc [çelik ḳılıç]     

pelÀs: eski          

belÀye: azġun         

belḫ [belc(i)]1608: şehr-i İbrÀhìm Eẕhem [şehr-i İbrÀhìm Edhem] 

belḫem [belcem]1609: ṣaban [ṣapan]      

belsek1610: demür şiş        

belek: armaġan ve yapraḳ [yapraḳ]      

[belek: armaġan]        

belle [bele]: eñse1611      

belel çeşm [belek çeşm(i)]1612: göz ḳapaġı     

belgen: mancılıḳ         

                                                
1601 Kelimenin “befc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1602 Kelimenin “befḫem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1603 Kelimenin “vefre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1604 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1605 Kelimenin “bekere, bokre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1606 Kelimenin “belÀdūr, belÀdor” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1607 Kelimenin “pelÀlek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1608 Kelimenin “belḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD.  
1609 Kelimenin “belḫem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
1610 Kelimenin “bilsek, bilisk, bolosk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1611 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1612 Kelimenin “pelek, pelik, pelk, pilk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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pele: terÀzū kefesi        

belme rìş [beleme rìş]1613: büyük ṣaḳal   

peleng [peleng(i)]: ḳaplÀn       

pelvÀre1614: dìvÀrdan ṭaşra ḳalan aġac [dìvÀrdan ṭaşra ḳalan aġacuñ ucı]  

pelūs: ʿayyÀr         

[56a] 

[belìd: aḥmaḳ]        

pelìte: çerÀġ fitili        

pelìd: murdÀr        

penÀġ [penÀġ(ı)]: iplik ucı ve tili [iplik ucı]     

penÀnec: ḳuma        

penÀver: çıban [çıpan1615]      

peåÀh [penÀh]1616: ṣıġınca       

[penbe: panbuḳ]        

pencÀl: ḳuş ṣıñı1617 [ḳuş ṣañı yaʿnì boḳı]    

[pencere: f] 

penceş: gücemle [gücemleme]1618    

baḫişt [penceşt(i)]: gögile ḳopmaḳ [gür ve gögi birle ḳopmaḳ]1619  

pence: aya ve ḳıynaḳlar       

penc [penc(i)]: biş        

pencom: bişinci        

pencÀh: elli         

pencÀhom: ellinci        

[pencÀh ū yek: elli bir]       

pend [pend(i)]: ögüt        

pend [pend(i)]: devlengeḥ1620 [devlengec]     

bend [bend(i)]: boġun [yoġun1621]     

[bend(i): buḳaġu]        

bend [bend(i)]: baġ        
                                                
1613 Kelimenin “belme, belme rìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1614 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1615 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıban” olmalıdır. 
1616 Kelimenin “penÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1617 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳuş ṣañı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1618 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1619 Kaynaklarda böyle bir anlam bulunamamıştır. 
1620 Kelime yanlış yazılmıştır; “devlengec” olmalıdır. 
1621 Kelime yanlış yazılmıştır; “boġun” olmalıdır. 
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bende: ḳul         

bender-gÀh: uġraḳ yir       

bendìne: dügme        

bende-gÀh [bende-gÀh(i)]: baġlanacak yir [baġlayacak yir]  

bendegìr [bendgìr(i)]1622: ḫıtal aġacı [ḫıtìl aġacı]   

pend-i nÀbze [bendenÀyize]: degirmen oluġun ṣu çıḳacak yir [degirmen oluġun savacaḳ 

yir]1623  

bend-Àhinìn [bend(i) ahenìn]: buḳaġu [buḳaġı]    

peng [peng(i)]: sıġıncaḳ ve zevrek1624 [sıġıncaḳ yir]    

peyken: ḳalbur        

[peykÀn: temren]        

pinhÀn [penhÀn(i)]: gizlü       

penìrek: epem gümeci       

penḳūr [penoḳūr]1625: - [ḳuşlaruñ başlarından ve ayaḳlarından süd ve yoġurdla bişen aşa 

dirler]  

bevş [pūş]1626: şehvet ve faḫir [şehvet ve faḫir ve keåret]   

bevş: keåret1627 

behÀ: güzellik [gökçeklik yaʿnì güzellik]     

behÀ: ḳıymet         

bahÀr: yaz         

[bevÀr: m1628]        

behre: naṣìb [sebeb]        

behr [behr(i)]: sebeb [m]      

behrÀm(i): Merìḫ yılduzı [Mirrìḫ yılduzı]     

behrÀm [behrÀm(i)]1629: ṣorḳın1630 aġacı [sorḳun aġacı]   

behrÀm [behrÀm(i)]: ay ve gün [eyü gün]1631    

behrÀm [behrÀm(i)]: BehrÀm-i Gūr cihÀngìr pehlevÀndur [pehlivÀn adıdur]  

                                                
1622 Kelimenin “bendgìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1623 Kelimenin “kendisinden su dökülen boru, damlayan su” anlamları ile “nÀyze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, KGS. 
1624 Bu kelime “esrar” anlamına gelen “zevzek” olmalıdır. Bu durumda madde başı “beng” olmalıdır: Bkz. TS. 
1625 Kelimenin “penḳūr” şekli bulunabilmiştir: 
1626 Kelimenin “bevş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1627 Bu kelime TDKN’de ayrı bir madde başı ile gösterilmemiş; bir önceki madde başının altına ayrı bir anlam 
olarak yazılmıştır. 
1628 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1629 Kelimenin “behrÀme, behrÀmec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1630 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṣorḳun” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1631 Kelimenin “her şemsi ayın yirminci günü” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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behremÀn: yufḳa münaḳḳaş ḳumÀş1632    

behremÀn [behremÀn(i)]: ḳızıl yÀḳūt     

behr(e)-mend [beher-mend(i)]1633: naṣìblü     

pehlū: yan ve bögür [bögür yaʿnì yan]     

pehlevÀr [pehlevÀn]: bahÀdur     

33b 

behem: bile         

behmen: orta ḳış ayı [orta ḳış adı1634]      

behemtÀn [behemtÀn(ı)]: ḳızıl ve aḳ sūsen [-]    

behmence [behmençe]1635: orta ḳış ayınuñ ikinci güni ki ʿamm begleri ġÀyet iʿtibÀr iderler 

[ḳızıl ve aḳ sūsen1636]      

pehen: yaḳı [sem]1637      

[56b] 

pehnÀ [behnÀ]1638: inlü         

ve pehnÀver [behnÀver]1639: m      

pehnÀne [behnÀne]1640: aġ etmek      

pey: iz          

pey: siñre1641 [siñir]       

beyÀt: ġam ve ḳayġu1642       

pey-À-pey [peyÀyì]1643: biri biri ardınca [birbiri ardınca]   

peyÀm: ḫaber         

ve peyġÀm [peyġÀm]: m      

peyġÀm-ber: ḫaberci        

ve peyember [peyember]: m      

peyÀmìġ: balıġ eti [balıḳ eti]      

peydÀ: bellü [yellü1644]       

                                                
1632 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1633 Kelimenin “behr-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1634 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayı” olmalıdır. 
1635 Kelimenin “behmen, behmence” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1636 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
1637 Kelimenin bu anlamları bulunamamıştır. 
1638 Kelimenin “pehnÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1639 Kelimenin “pehnÀver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1640 Kelimenin “behnÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1641 Kelime yanlış yazılmıştır; “siñir” olmalıdır. 
1642 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1643 Kelimenin “pey-À-pey” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1644 Kelime yanlış yazılmıştır; “bellü” olmalıdır. 
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bìr: gice giyecek        

beyrem [beyrom]1645: temregü     

beyÀn: f1646 

beyr [beyr-i beyÀn]: Rüstem ẔÀl’üñ kaplan derisinden olan giyimidür ki ceng gününde giyerdi 

[Rüstem RÀl’üñ1647 kaplan derisinden olan giyimi ki ceng gününde girdi]1648 

pìşÀn [pìşÀn(i)]: uzartaḳ [uruztaḳ]1649 

peyġÀre: başa ḳaḳmaḳ       

peyġÀre: ceng ve bühtÀn [ceng]1650   

[peyġÀre: bühtÀn]        

peyġūle: bucaḳ        

ve peyġole: m        

peykÀr [peykÀr(i)]: ceng       

peyk [peyk(i)]: f [peyk] 

peykÀn: demren        

peyker: ṣūret         

peygen: ḳıl elek     

peykend [peykend(i)]: şehr-i Semerḳand [şehr-i Semerḳand’uñ adıdur]  

peymÀn [peymÀn(i)]: ḳavl       

[peymÀne: ölçek]        

peynū [penyū]1651: keş ve mÀye [keş] 

peylaġuş [peylaġuş(i)]: ol çiçekdür ki kenÀrlarında ḳara noḳṭalar olur ʿamm aña peylegūş daḫı 

dirler [ol gök çiçek kenÀrlarında ḳara noḳṭası olup]  

peyū: güve [güre1652]     

peyūr1653: on biñ        

peyūre1654: ḳabūl1655    

peyūze [peyūr]1656: göñlek yiñi1657 [göñlek büyügi]  

                                                
1645 Kelimenin “peryūn, pÀlvÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1646 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1647 Kelime yanlış yazılmıştır; “ẔÀl’üñ” olmalıdır. 
1648 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1649 Kelimenin “ileri, çok ileri, en ileri” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1650 Kelimenin “ceng” anlamı ile “peykÀr” şekli bulunabilmiştir: 
1651 Kelimenin “pìnū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1652 Kelime yanlış yazılmıştır; “güve” olmalıdır. 
1653 Kelimenin “bìvÀr, bìver, pìver” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1654 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1655 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1656 Kelimenin “peyūje” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1657 Kelime yanlış yazılmıştır; “büyügi” olmalıdır. 
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[peyūje: m]  

peyūs1658: bir kimesnenüñ ḫayrı veyÀ şerri yetişe diyu ḳulaḳ ṭuta [bir kimsenüñ ḫayrı ve şerri 

yetişe]          

peyveste: ulaşıḳ ve çatıḳ  [ḳol baġı]     

peyūg: gelin1659        

peyvend [peyvend(i)]: ḳol baġı [m]     

peyvend [peyvend(i)]: ulaşuḳ ḳavim ve ḫıṣım [ulaşıḳ ḫısım ḳavim]  

ve’l-bÀʾi’l-meksūreti’l-ḥareketi 

pitik [pitek]1660: çeküc [otacı1661]    

pizşik [pizişk]1662: otacı [m]      

ve bicişk: m1663        

[bicişek1664: keçük1665] 

biḫred [biḫıred]: ʿÀḳil ve zeyrek [ʿÀḳil]     

[biḫıred biḫordÀn(i)1666: danişmendlerüñ danişmendür]   

bidist [bidist(i)]: ḳarış       

pizÀr [pirÀz]1667: çift ḳayışı [çatma ḳayısı1668]     

bircìs: müşteri yılduzı       

birsÀm [bersÀm]: gögüs [kedkeş şişi1669]     

birṭìl: rüşvet         

pirkìnec [perkìneç]: şehdÀne [şehtine dürri]1670   

[57a] 

[birinc: yinecek birinc]       

birinc: ṣaru mis1671 [altuna beñzeyen birinc]     

birehne: çıblaḳ [çıplaḳ]       

[biryÀn(i): f] 

birìre [biriyre]: ḳokarṣu1672    

                                                
1658 Kelimenin “piyūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1659 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1660 Kelimenin “pitek, potk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1661 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1662 Kelimenin “bicişk, bizişk, pizeşk, pizişk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1663 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1664 Kelimenin “pitek, potk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1665 Kelime yanlış yazılmıştır ya da metatez vardır; “çeküc” olmalıdır. 
1666 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1667 Kelimenin “birÀz, pejÀj, porÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1668 Kelime yanlış yazılmıştır; “çift ḳayışı” olmalıdır. 
1669 Kelime yanlış yazılmıştır; “gögüs şişi” olmalıdır. 
1670 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1671 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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bire: ceng Àleti        

pistÀn [bistÀn(i)]1673: emcek       

pister [bister]1674: döşek       

pister-Àheng [bister-aheng(i)]1675: çÀrşaf ve yorgan    

pistek [bistinek]1676: igde       

piste [biste]1677: fıstıḳ        

[piser: oġul]         

piser-ender: ögey oġul     

bismil: boġazlanmış        

bisyÀr [bisyÀr(i)]: çoḳ        

bisterem1678: ḳurdeşen renci [ḳurdeşeni renci]    

bişk [pişek]: ḳatıġ [ḳabaġ]1679   

piskil [pişkil]1680: ḳıvırcuḳ ṣaç [ḳavırcuḳ ṣac]   

bişencìz [pişencìz]1681: yay aġacı [pay aġacı]  

pişìz: pul         

bıṭrìḳ: keşişlerüñ ulusı [keşişler ulusı NaṣÀrÀnuñ muḳtedÀsı]   

biġar [biġar(i)]: ırmaḳ yaʿnì aḳar ṣu     

pìl1682: ökce [ökçe]       

[pìl: f.]        

[bil: ḳo yaʿnì terk it]       

pilìl [pilpil]1683: biber [büber]      

bilişd [pilişk(i)]1684: demür şiş      

pele [pige]: ḳabaḳ [ḳapaḳ]1685      

binÀ: yapu         

binÀ-ger: yapucı        

binÀ-gūş [binÀ-gūş(i)]: ḳulaḳ toḳuzı [ḳulaḳ zevedi]1686   

                                                                                                                                                   
1672 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1673 Kelimenin “pistÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
1674 Kelimenin “bister” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1675 Kelimenin “bister-Àheng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1676 Kelimenin “pistenk, pistenek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1677 Kelimenin “piste, boste” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1678 Kelimenin “boşter, boşterem, bosterem, poştorm, poştorom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1679 Kelimenin “ḳıġ (kıvı)” anlamı ile “poşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, TS. 
1680 Kelimenin “boşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1681 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1682 Kelimenin “bel” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1683 Kelimenin “pelpil, pilpil” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1684 Kelimenin “bilisk, boloşk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1685 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 



199 
 

pindÀr: ṣanu [ṣanı]        

pindere [pindere(h)]: ḥarÀm-zÀde1687     

pindū: kerdme [kerdime]       

pinkÀr: kendüyi görme [kibr yaʿnì kendüyi görmez]   

pingÀn [pingÀn(i)]: legen ve fuḳḳÀḥì ṭası ve sÀʿat [legen]   

pin gere: evsecek ḳab      

pin gere: ṭabaḳ [ṭayaḳ1688]      

bih: yik [pik]1689       

[bih: eyü]         

bihÀr [behÀr]: ḳış evi1690      

34a 

bihìn [behìn]1691: yigregi1692      

ve bihterìn [bihterìn]: m      

bihter: yigrek         

bihişt [behişt(i)]: cennet       

bihì: yiglik         

peye [piyih]1693: ic yaġı [iç yaġı]      

piyÀde: yayan [yaya]        

piyÀz [piyÀz(i)]: ṣoġan       

[57b] 

piyÀzvÀ [biyÀzvÀ]: ṣoġanı çoḳ aş      

piyÀstū [ve piyÀsitū]: aġız ḳoḳusı      

piyÀle: ṣaġraḳ         

pìçe: sarmaşuḳ        

pìç [pìḥ]1694: ṭolaşuḳ ve bozuḳ [burġan1695]     

pìç-À-pìç: ṭolaşuḳ ve ḳarışuḳ [dolaşuḳ]     

pìçÀre [pìçÀde]1696: alaca boncuḳ [alaça boncuḳ]   

                                                                                                                                                   
1686 Kelimenin “kulak tozu, kulak dibi, kulak kökü” anlamları ile “bonÀ-gūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, 
FZ. 
1687 Kelimenin “ahmak, bilinçsiz” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1688 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭabaḳ” olmalıdır. 
1689 Kelimenin “güzel, münasip, pek iyi, pek uygun, yeğ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1690 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1691 Kelimenin “bihìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1692 Kelime yanlış yazılmıştır; “yegrek” veya “yigrek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1693 Kelimenin “pìh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1694 Kelimenin “pìç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1695 Kelimenin “burġaç, burġaş, burḳaç, burḳaş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1696 Kelimenin “bìcÀd, bìcÀde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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pìçiş: buzġaşış1697 [burġaş ve dolaşıḳ]     

bìḫe [pìḫe]1698: ʿÀciz       

bìḫ [pìḫ]: kök ve cubuḳ1699 [kök]1700    

[pìḫ: çapaḳ]         

bìd [bìẕ]1701: sögüt        

bìdÀd [bìdÀd(i)]: güc idici ve ẓÀlim [güc idici]    

bidÀr [bìdÀre]1702: mekr ve ḥìle idici [mekr ü ḫìle1703]  

bìdÀre: yüksüz1704 ve ḳorḳar [yüreksüz ve ḳorḳaḳ]    

bìdÀr: ayav1705 [uyanuḳ]       

bìdÀncìr: kene aġacı       

bì-dil: göñülsüz        

bìdÀre [bìẕÀre]1706: göñli ḳatılmış1707 ʿÀşıḳ [göñül ḳapılmış yaʿnì ʿÀşıḳ]  

pìr: ḳoca         

pìrÀr sÀl: ötegi yıl        

birÀz: çift ḳayışı1708        

[pìr-ẕÀde(i): şeyḫ oġlı]       

pìrezÀl [bìrezÀl]1709: ḳarı ʿavrat      

pìrzÀl [bìrzÀl(i)]1710: Rüstem babası adıdur [Rüstem’üñ babası]  

pìrÀste [pìrÀstiye]1711: sepilenmiş      

pìrÀmen: dolayu        

bì-rÀh [biyerÀh(i)]1712: azġun      

bì-rÀy [bì-rÀy(i)]: fikirsüz       

pìrÀye [pìrÀy(i)]: debbÀġ [dayaġ]1713    

pìrÀy [pìrÀye]: bezek    

                                                
1697 Kelime yanlış yazılmıştır; “burġaşıḳ” olmalıdır. 
1698 Kelimenin “bìhe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1699 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapaḳ” olmalıdır. 
1700 Kelimenin “kök” anlamı ile “bìḫ”; “çapak” anlamı ile “pìḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1701 Kelimenin “bìd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1702 Kelimenin “bìdÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1703 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥìle” olmalıdır. 
1704 Kelime yanlış yazılmıştır; “yüreksüz” olmalıdır. 
1705 Kelime yanlış yazılmıştır; “uyanuḳ” olmalıdır. 
1706 Kelimenin “bìdÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1707 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapılmış” olmalıdır. 
1708 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1709 Kelimenin “pìrezen, pìr-zen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1710 Kelimenin “ZÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1711 Kelimenin “pìrÀste” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1712 Kelimenin “bìrÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1713 Kelimenin “debbÀġ” anlamı ile “pìrÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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pìrÀye: m1714 

bìrūn [pìrden]1715: ṭaşra [daşra]      

pìrezen [pìreẕen]: ḳarı ʿavrat      

pìrūzed [pìrūẕed]1716: dene çÀdır      

pìrūz: ṭÀlʿisiz1717     

pìrūz [pìrūze]1718: yigin       

pìrūze [pìrūzen]1719: ḳıymetì ṭaş [ḳıymetì ṭaşlardan]   

pìrūzen [bìrūnì]: yüklük/yüñlük1720  

pìrehen: göñlek        

ve pìrÀhen [pìrÀhen]: m 

pìzer [bìzer]1721: cimri       

pìjer [bìzer]1722: ṣatıcı     

[bìzÀr(i): bezer]        

pìjen [bìzen]1723: pehlevÀn [behlevÀn]   

bìst [bìst(i)]: yigirmi       

bìstom: yigirminci        

bìstomin [bìstomìn]1724: yigirmincisi     

bìstÀn [bìstÀn(i)]1725: geçmişler     

pìse1726: ala ḳarġa ve abraṣ1727      

[pìse: abraṣ]        

pìsegì [pìsigi]1728: abraṣlıḳ      

[58a] 

bìş: artuḳ         

[pìş(i): öñ]         

pìş [pìş(i)]: öñ güci1729 ve öñ [muḳtedÀ yaʿnì öñ gidici]1730  
                                                
1714 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1715 Kelimenin “bìrūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1716 Kelimenin “bìrzed, pìrzed, pìrūzed” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1717 Kelimenin “muzaffer, fatih, galip, mutlu, bahtiyar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1718 Kelimenin “pìrūz, fìrūz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1719 Kelimenin “pìrūze, fìrūze, bìrūzen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1720 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1721 Kelimenin “bìzer” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1722 Kelimenin “pìzer” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
1723 Kelimenin “bìjen, bìzen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1724 Kelimenin “bìstomìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1725 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1726 Kelimenin “ala ḳarġa” anlamı ile “kelÀġ pìse”; “abrÀş” anlamı ile “pìs, pìst, pìse” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ. 
1727 Kelimenin yazımında Arapça orijinali esas alınmıştır; Türkçede bu kelime “abrÀş”tır. 
1728 Kelimenin “pìsegi” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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pìşÀyiş [bìşÀbìş]1731: berÀber     

pìşÀrÀn [bìşÀrÀt(i)]: hekìmler gösterdügi şìşeler [hekìmlere gösterdükleri şìşeleri]1732  

pìşÀn [bìşÀn(i)]: öñ gelenler [m]     

ve pìşìnÀn [bìşìnÀn]1733: m     

pìşÀnì [bìşÀnì]1734: alın       

pìşÀnì-bend [bìşÀnì-bend(i)]1735: gücemen1736 [güceymen]  

pìş-Àveng [bìş-Àveng]1737: ilerü yüriyen     

ve pìş Àheng [bìş Àheng(i)]1738: m 

pìşter [bìşter]1739: ziyÀdrek [ẕiyÀẕrek1740]     

pìşter [bìşter]1741: ilericek1742 [ilerürek]     

[bìşterek1743: ilerülcek1744] 

pìş-ḫūrd [bìş-ḫord]1745: avutma1746 [ütme]     

ve pìş-ḫūrd [ve bìş-ḫūre]1747: m    

pìş-dest [pì-dest(i)]: ilerü ellü [ilerü yollı]   

pìş-kÀr [pìkÀz(i)]1748: ḳulluḳcı     

pìşkÀr [bìşkÀre]1749: sami1750 [mamı]     

ve pìşÀre [ve bìşÀre]1751: m 

pìş-gÀh [bìş-gÀh]1752: ṣadr-ı meclis      

pìş-keş: armaġan        
                                                                                                                                                   
1729 Kelime yanlış yazılmıştır; “gidici” olmalıdır. 
1730 Kelimenin “öñ” anlamı ile “pìş”; “öñ gidici, muktedir” anlamı ile “pìş-rev” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TEL, 
TS. 
1731 Kelimenin “pìş-À-pìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1732 Kelimenin “hastaların tahlil için hekimlere götürdükleri idrar kabı” anlamı ile “pìşÀr, pìşÀb” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1733 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1734 Kelimenin “pìşÀnì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1735 Kelimenin “pìşÀnì-bend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1736 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “güceymen, gecimen, gicimen” veya “gücimen” olmalıdır. Farklı bir 
kullanım da söz konusu olabilir. 
1737 Kelimenin “pìş-Àheng, pìş-Àveng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1738 Kelimenin “pìş-Àheng, pìş-Àveng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1739 Kelimenin “bìşter” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1740 Kelime yanlış yazılmıştır; “ziyÀdrek” olmalıdır. 
1741 Kelimenin “pìşter” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1742 Kelime yanlış yazılmıştır; “ilerürek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1743 Kelimenin “pìşterek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1744 Kelime yanlış yazılmıştır; “ilerürecük” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1745 Kelimenin “pìş-ḫūrd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1746 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ütme” olmalıdır. 
1747 Kelimenin “pìş-ḫūrd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1748 Kelimenin “pìş-kÀr, pìşkÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1749 Kelimenin “pìşkÀr, pìşkÀre, pìşyÀr, pìşÀ, pìşÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1750 Kelime yanlış yazılmıştır; “mamı” olmalıdır. 
1751 Kelimenin “pìşkÀr, pìşkÀre, pìşyÀr, pìşÀ, pìşÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1752 Kelimenin “pìş-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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pìş-nemÀz [pìş-nemÀz(i)]: imÀm      

bìşe [pìşe]1753: mìşe [yeşe1754]     

pìşe [pìşe(h)]: ṣanʿat       

pìşe-ger: üstÀd [ustager1755]       

ve pìşever [ve pìşyever]1756: m     

pìş: öñürdi         

pişìn [pìşpin]1757: öñredüki1758 [önürdüki]    

[pìşìn: öyle namÀzı vaḳti]       

bìgÀr [bìgÀr(i)]: işsüz       

pìkÀr [bìgÀr]: eşkün1759     

pìkÀr [bìkÀr]1760: ṣavaş      

bìgÀne: yad         

bì-gÀh [bì-gÀh(i)]: vakitsüz      

pìle [bìl]1761: bil        

[pìl: f] 

pìle: gügül ḳurdı      

bìle [pìle]1762: çert Àleti       

34b 

pìle: cıñraġı onı1763 [çigre oḳı]1764    

[pìle: toḫum ve aṣıl]        

pìlever [pìlevez]1765: çerci [çerçi]      

bìm: ḳorḳu [ḳorḫu]        

bìmÀr [bìmÀr(i)]: ḫasta       

bìmÀr-ḫìz: ḫastalıḳdan ṭuran [ḫastacaġı kimse]  

bìmÀr-jūn [bìmÀr-zūn]: ḫastaya bişen aş1766  

                                                
1753 Kelimenin “bìşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1754 Kelime yanlış yazılmıştır; “mìşe” olmalıdır. 
1755 Kelime yanlış yazılmıştır; “üstÀd” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1756 Kelimenin “pìşever” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
1757 Kelimenin “pìşìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1758 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “öñürdeki” veya “öñürdüki” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz 
konusu olabilir. 
1759 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1760 Kelimenin “peykÀr, piykÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1761 Kelimenin “bìl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1762 Kelimenin “pìle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1763 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1764 Kelimenin “ok temreni, ucu çatal biçiminde olan ok, yassı ok” anlamları “pìle, bìle” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. KGS, FZ. 
1765 Kelimenin “pìlever” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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bìmÀr-istÀn [bìmÀr-setÀn(i)]1767: ḫasta ölümi1768 [ḫasta evleri]  

bìmend [bìmend(i)]: çaḳıldaḳ     

binÀ: görür        

binÀyì: görürlük       

biyendere [biyender]1769: ḥarÀm-zÀde     

pìnū [bìnū]1770: keş ve ḳatıḳ     

[pìne: gön ve yama]        

pìne-dūz [pìne]1771: eskici      

[58b] 

bìnì: burun         

bìnì-der: ḳapu başmaġı [ḳapu yaşmaġı]     

piyū [pìv]1772: gelin ve yinge     

[pìv1773: güve]        

peyvezde [pìvorde]1774: Pehlevìci [peyk Pehlevice] 

pìvok1775: ikiz oġlan       

peyvegÀn [pìvegÀn]1776: dügün      

pìve1777: ṭul ʿavrat     

pìhzed [pìhezed]1778: dÀne çeder1779 [dene çÀdır]   

pìhūde [bìhūd]1780: yanmaġa yaḳlaşmış daḫı oddan ṣararmış nesne [yanmaġa yaḳlaşmış nesne 

daḫı oddan ṣararmış nesne]      

bì-hūde: ʿabeå ve güzÀf       

ve bìhode [bìhoẕe]1781: m      

ve’l-ḥÀleti’l-mażmūmeti mine’l-bÀʾi [ve’l-bÀʾi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi] 

bot: f [m] 

botÀnec: ḳuma [ḳuma yaʿnì iki ʿavrat]     

                                                                                                                                                   
1766 Kelimenin “hasta ve yaralı asker topluluğu” anlamı ile “bìmÀr-jūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1767 Kelimenin “bìmÀr-istÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1768 Kelime yanlış yazılmıştır; “evleri” olmalıdır. 
1769 Kelimenin “sender, sendere” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1770 Kelimenin “pìnū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1771 Kelimenin “pìne-dūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1772 Kelimenin “beyū, veyū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1773 Kelimenin “bìv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1774 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1775 Kelimenin “peyū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
1776 Kelimenin “peyūgÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1777 Kelimenin “bìve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1778 Kelimenin “bìrzed, pìrzed, pìrūzed” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1779 Kelime yanlış yazılmıştır; “çÀdır” olmalıdır. 
1780 Kelimenin “bìhūd, bìhūde, berhūd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1781 Kelimenin “bìhode” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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bot-perest: f [pūta ṭapıcı]       

bot-ḫane: but evi yaʿnì kilise [put evi yaʿnì kilise]   

ve botk [botok]1782: m 

ve bot-kede: m       

botkūb [potkūb]: reyḥÀn1783 [rìçÀl]     

botlÀd [potlÀd]1784: ḳapu sivesi [ḳapu süsi]   

botyÀr [potyÀr]1785: ol çirkin ṣūret ki göricek ürkerler [ol çirkin ṣūretdür ki gören incinür] (CS, 

FZ, D) 

ve botyÀre [ve potyÀre]1786: m 

poç: uyuşmaz ve yaḳışmaz ve uṣūlsüz nesne [uyuşmaz ve usal] 

ve pūc [ve pūç]1787: m      

[poḫte: müåelleå yaʿnì kaynamış süci]    

boḫye [boḥye]1788: nigende ve çizi ve çimdik [nigende ve çizi ve çimdik]  

boḫost [poḫost]1789: ḫorıldı       

por: ṭolu         

por-À-por: ṭolu ṭolu        

[borÀẕer: ḳardaş]        

[borÀẕerÀn: ḳardaşlar]       

borÀder-ḫˇÀnde [borÀẕer-ḫūnde]1790: ḳardaşlamış [ḳardaşlaşmış]  

borÀderì [borÀẕerì]: ḳardaşlıḳ 

berboṭ [borbaṭ]1791: ḳopuz       

borḫÀş1792: nişÀn ve ceng [nişÀne ve çeng1793]    

porÀn [borÀz]1794: çift ḳayışı       

borÀz1795: yavaşıḳ1796 [yaraşıḳ]      

[borrÀr: yogun/yön1797]     
                                                
1782 Kelimenin “bot-kede” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1783 Kelimenin “rìçÀl” anlamı bulunabilmiştir. 
1784 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1785 Kelimenin “betyÀr, bityÀr, bityÀre, petyÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1786 Kelimenin “betyÀr, bityÀr, bityÀre, petyÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1787 Kelimenin “pūç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1788 Kelimenin “baḫye, boḫye” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1789 Kelimenin “boḫost, baḫest” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1790 Kelimenin “berÀder-ḫˇÀnde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LFA. 
1791 Kelimenin “berboṭ, barbaṭ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1792 Kelimenin “ceng” anlamı ile “perḫÀş, berḫÀş” şekilleri, “nişÀne” anlamı ile ise “porḫÀş” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ; ŞL. 
1793 Kelime yanlış yazılmıştır; “ceng” olmalıdır. 
1794 Kelimenin “birÀz, pejÀj, porÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1795 Kelimenin “berÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1796 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaraşıḳ” olmalıdır. 
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borrÀn: keskin        

portek: yilegen        

pord [porde]: yañıltmış1798 [yañıltmac]    

pord [bord(u)]1799: iki renk alaca [iki renk akça1800] 

[59a] 

bor-dÀr: göc ve yük götürici [göci götürici]     

ve bordebÀr [bordebÀr]1801: m 

borz [borz(u)]: yüce boy       

borze1802: ṣaçak ve ḳavlama      

borze [porzìn]1803: üşek     

bors [boros]1804: yular ve ḳaşaġu [yular]     

bors [borson]1805: burunduruḳ ve yavaşa [burunduruḳ]  

[borson1806: ḳaşaġu]       

borzìn: oda yanan yir ve oda ṭapanlaruñ ocaġı1807    

borġūr: bulġur       

ve borġūl [borġūl]: m       

porger1808: ṭavḳ      

porkenc [porkenc(i)]: ḳozlu ḥelvÀ [ḳorlu1809 ḥelvÀ]    

borme: çölmek       

borme: eyer1810      

birnìş [bornìş(i)]1811: ḫastalıḳ      

borū: ḳaş        

borūt: bıyıḳ         

boz: keci [keçi]        

[boz-kūhì: ṭaġ keçisi]       

                                                                                                                                                   
1797 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1798 Kelime yanlış yazılmıştır; “yañıltmac” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1799 Kelimenin “bord” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1800 Kelime yanlış yazılmıştır; “alaca” olmalıdır. 
1801 Kelimenin “bor-dÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1802 Kelimenin “porze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1803 Kelimenin “borze, porze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1804 Kelimenin “bers” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1805 Kelimenin “bers” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1806 Kelimenin “bers, poşt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
1807 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1808 Kelimenin “perger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1809 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳozlu” olmalıdır. 
1810 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1811 Kelimenin “bornìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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poj [por]1812: ḳarġu1813 [ḳıraġu]     

poj: buz [puz]1814      

bozorg [bozrog]1815: ulu       

bozorg-mÀye [bozrok-mÀye]1816: ulu Àṣıl     

bozorgovÀr [bozirgovÀr]1817: kendüsi aṣıl [kendüsi ulu]  

bozġ [bozoġ]1818: ṣu bendi       

bozġÀle: oġlaḳ        

poz-ġand [poz-ġand(i)]: ḳatır ÀvÀzı     

pejk [pojok]1819: ḳayġu1820 [yanḳu]      

ve pojūk [ve porūk]1821: m      

pojom1822: ṭomar1823 [duman]      

pojmÀyūn [pormÀpūn(u)]1824: Ferìdūn’uñ pehlevÀnı laḳabıdur adı GÀv’dur [Ferìdūn’un 

pehlivÀn adıdur ki laḳabı GÀv’dur.]      

pojvÀl [porvÀl(i)]1825: ṭopuḳ       

ve pojūl [pojūl(u)]: m       

pojde: arıcaḳ nesne [arıçaḳ]1826 

pojhÀn [porhÀn]1827: ḳayġulu kimesne [ḳaygulu ġuṣṣalu]1828 

post [post(u)]: ḳavut ve degirmen1829 [ḳurut1830] 

[bostÀn: f.] 

poste [poste(h)]: fıstıḳ   

[bostÀn-efrūz: bostÀn çiçegi]       

bosd [bosd(u)]: uşaḳ mercÀn       

[bosd(u): uşaḳ incü]        

                                                
1812 Kelimenin “pejm, poj” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1813 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳıraġu” olmalıdır. 
1814 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1815 Kelimenin “bozorg” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1816 Kelimenin “bozorg-mÀye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1817 Kelimenin “bozorg-vÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1818 Kelimenin “bezaġ, bezġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1819 Kelimenin “pejvÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1820 Kelime yanlış yazılmıştır; “yanḳu” olmalıdır. 
1821 Kelimenin “pejvÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1822 Kelimenin “pijm, pojm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1823 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭuman” olmalıdır. 
1824 Kelimenin “permÀyūn, pejmÀyūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1825 Kelimenin “pejūl, bojūl, becūl, pecūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1826 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1827 Kelimenin “pojhÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1828 Kelimenin “arzu, gıpta, haset” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1829 Kelimenin “değirmen sibeği” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1830 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳavut” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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poş [boş]1831: at yelisi ve ḳayu mıcı1832 [at yelesi]  

[poş1833: ḳapu miḫi1834]       

poşt [poşt(u)]: arḳa ve oñurġa [arḳa]    

[59b] 

[poşt(u): oñurġa]        

poşter [poşterom]1835: ḳurdeşeni     

poşteraġ [poştoroġ]: besirye aġacı [boya aġacı]1836   

poştimÀr [poştimÀr(i)]1837: sekirden     

poştenk [poştinek]1838: ṭapḳur ḳolanı [dayḳur ḳolañı1839]  

35a 

poştovÀre1840: arḳa yüki       

poşte: deyecek1841 [depecük]       

poştovÀn [poştovÀn(e)]1842: ṭayanacaḳ [dayanacaḳ]    

poştìbÀn [ve poştìbÀn]: ḫıtal aġacı [m]1843 

poşk [poşk(u)]: ḳoyun ve deve yoḳı1844 [ḳoyun ve deve boḳı]   

poşkūk [poşkūk(u)]1845: yol çekici ve çevük [yük cekici ve çevük] 

[poşkūk(u)1846: işine ḥarìṣ kimse]       

ve poşkol [poşkol]1847: m       

bofnec [bofenc(u)]1848: çörek otı       

[pok1849: ḳurbaġa ve Pehlevì]      

pol: köpri          

polpol [polbol]1850: ıssı ot [büber]       

                                                
1831 Kelimenin “beş, peş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1832 Kelimenin “ḳapu mıḫı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1833 Kelimenin “beş, peş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1834 Kelime yanlış yazılmıştır; “mìḫ” olmalıdır. 
1835 Kelimenin “boşter, boşterem, bosterem, poştorm, poştorom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1836 Kelimenin “esperek, cehri, boya ağacı” anlamı ile “beştoraġ, boştoraġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
1837 Kelimenin “poşt-mÀze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1838 Kelimenin “poştenk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
1839 Kelime yanlış yazılmıştır; “dapḳur ḳolanı” olmalıdır. 
1840 Kelimenin “poşt-vÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1841 Kelime yanlış yazılmıştır; “depecük” olmalıdır. 
1842 Kelimenin “poşt-vÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1843 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır.  
1844 Kelime yanlış yazılmıştır; “boḳı” olmalıdır. 
1845 Kelimenin “çevük” anlamı ile “bişkūl, peşkūl” şekilleri bulunabilmiş; “yol çekici” ya da “yük çekici” 
anlamlarına ulaşılamamıştır: Bkz. LD, FZ. 
1846 Kelimenin “bişkūl, peşkūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1847 Kelimenin “bişkūl, peşkūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1848 Kelimenin “boġonc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1849 Kelimenin “bek, pek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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bolbol: hezÀr destÀn [hezÀr mestÀn1851]      

bolbole: kelendu1852 1853       

bolÀrok1854: çelik yaʿnì pōlÀd [çelik yaʿnì yōlÀd1855]    

ve bolÀk1856: m 

bolÀd [bolÀde]1857: yaramaz işlü       

ve bolÀde1858: m1859 

bolend [bolend(i)]: yüce       

bolendìn: ev ṣaḫı dÀʾiresi ve kapu pervÀzı [ev ṣaçaġı dÀìresi]1860  

bolūc [bolūç]: aḥmaḳ ve ʿaḳılsuz [aḥmaḳ ve ʿaḳılsız]1861  

bolūk: vede1862 ḳıġı [deve ḳıġı]      

bolūk: memlekete salġun ṣalıcı     

bon: dib         

bon: aġac         

boncişt [boncişit]1863: kökiyle ḳoyılmış nesne [göri kökiyle kopmış] 

boncişk [bonceşk(i)]1864: serçe      

ponçe [bonce]: alın    

pond [pond(u)]1865: kene ve çıplaḳ/çapalaḳ1866 [kene]   

pondū1867: kerdime    

pondūz: çuvÀldūz    

bonlÀd: temel [tümel]   

ve bonyÀd [bonyÀd(i)]: m      

bon-gÀh: ḳabìle yaʾnì tevÀbìʿ ve levÀḥıḳ1868  

                                                                                                                                                   
1850 Kelimenin “pilpil, polpol” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1851 Kelime yanlış yazılmıştır; “destÀn” olmalıdır. 
1852 Kelime yanlış yazılmıştır; “kilindir” vaya “kilindür” olmalıdır. 
1853 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1854 Kelimenin “belÀrek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1855 Kelime yanlış yazılmıştır; “pōlÀd” olmalıdır. 
1856 Kelimenin “belÀrek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1857 Kelimenin “belÀd, belÀde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1858 Kelimenin “belÀd, belÀde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1859 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1860 Kelime kaynaklarda “ev kapısının çevresi; kapı çerçevesinin üstüne konulan ağaç” olarak geçmektedir; 
ancak her iki nüshada da “ṣaḫı” veya “ṣaçaġı” şeklinde okuduğumuz kelimelerin verilen anlam ile bir bağlantısı 
saptanamamıştır: Bkz. LD, KGS, FZ. 
1861 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1862 Kelime yanlış yazılmıştır ya da metatez vardır; “deve” olmalıdır. 
1863 Böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1864 Kelimenin “boncişk, bincişk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1865 Kelimenin “pindū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1866 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1867 Kelimenin “pindū, pendū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL.  
1868 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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bone: aġruḳ         

bū: ümìd [ümìẕ]      

bū ki: ola ki böyle ola       

pūb [būb(u)]: çÀdır aġacı1869       

pūb [būb(u)]1870: evde döşen nesne    

pūyek [būbek]1871: ibik yaʿnì SüleymÀn peyki [ibiklü yaʿnì peyk-i SüleymÀn] 

ve pūpū [būbū]: m 

ve pūpe [būbe]: m 

būte: ḳuyūmcı būtesi [ḳupumcı1872 pūtesi]     

[60a] 

pūtìmÀv [pūtìmÀr]1873: balıḳcıl [balıḳcır]    

būḫle: toḫmegÀn [tohmegen]      

būḫle: bañ dedükleri ot [bañ dedikleri]1874     

pūd: arġac [arġaç]        

pūd: yanmış ḳor [yanmış ḳav]1875      

būde [pūde]: ḳozaḳ1876       

pūzìne [pūẕìne]: naʿnÀʿ [naʿnÀ1877]      

pūzìne [pūr]1878: yarpuz       

pūr: pōlÀd1879 1880     

pūre1881: incik      

pūr [pūr(u)]: oġul        

[pūz(u): dudaḳ]        

pūre [pūje]1882: giyisi ḳoyacaḳ1883 [giyisi ḳavı]  

pūziş: ʿöẕr [eksigin dilenmek yaʿnì ʿöẕr eylemek]    

ve pūzenc [ve pūzenc(i)]: m      

                                                
1869 Kelimenin “ev döşemesi” anlamı ile “būb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1870 Kelimenin “būb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1871 Kelimenin “būbek, būbeş, būbū, būbe, pūboş, pūpe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1872 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuyūmcı” olmalıdır. 
1873 Kelimenin “būtìmÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1874 Kelimenin “semizotu, tohmegen” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1875 Kelimenin “kav” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1876 Kelimenin “çürük, çürümüş ağaç, boş, kof” anlamları ile “pūde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1877 Kelime yanlış yazılmıştır; “naʿnÀʿ” olmalıdır. 
1878 Kelimenin “pūzìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1879 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1880 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1881 Kelimenin “pūze, pūje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
1882 Kelimenin “porz, porze, pūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL, TS. 
1883 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳavı” olmalıdır. 
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pūzìne: maymūn        

būs [būs(u)]: öyiş [iviş]1884      

ve būse [ve būse(h)]: m       

pūst [pūst(u)]: deri        

pūst-pìrÀy [pūsto pìrÀy]1885: debbÀġ     

pūstgÀle [pūstogÀle]1886: sepilenmedük deri1887   

pūstìn: küdk [kürek]1888       

pūstìn-dūz [pūstìnodūz]: kürkci      

pūş [pūş(u)]: örti        

pūşÀ1889: giyesi       

pūşeş [pevşiş]1890: m       

pūşek: kedi         

būġunc [būġec(i)]1891: çörek otı      

būḳ [būḳ(u)]: borı        

būḳelemūnle [buḳelmūn]1892: yedi renk bir yirde ola [sebebden ẕiyÀdeye buḳalemūn dirler] 

(CS, D, BK) 

buḳelemūn [būḳelemūn(u)]: ol nesne ki her demde bir dürlü renk görine ol sebebden 

zamÀneye būḳalemūn dirler] [ol nesne ki her demde bir dürlü daḫı görine ol]1893 

būk [pūk]1894: çörçöb [çörçip]      

būk [pūk]1895: ola ki        

[būk: gömülmiş tereke]  

būkÀn1896: ol ḫūrdeye dirler ki tezek üstine ve altına ṣaçarlar nem olmaya diyü [o ḫurdeye 

dirler ki tereke üstine ve altına ṣamarlar nem de olmasun]1897   

pūl [pūl(u)]1898: emzük       

                                                
1884 Bu kelime “öpiş” olmalıdır.  
1885 Kelimenin “pūst-pìrÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1886 Kelimenin “pūst-gÀl, pūst-gÀle” şeilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1887 Kelimenin “koyunun kuyruğu altındaki tüysüz deri” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1888 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “kürk” olmalıdır. 
1889 Kelimenin “pūş, pūşiş, pūşeş, pūşÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, LL. 
1890 Kelimenin “pūşiş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1891 Kelimenin “būġenc, būġonc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1892 Kelimenin “būḳelemūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1893 Kelimenin “renkli, renk değiştiren dìbÀ; dibÀ-yı Rūmì” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. Bu ve bir 
önceki kelimede geçen “ẕiyÀde” ve “zamÀne” kelimeleri, “dìbÀ” olsa gerektir. 
1894 Kelimenin “pūk” şekli ile “kof, boş, içi boş” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1895 Kelimenin “būk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1896 Kelimenin “pūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1897 Kelimenin “nemden korumak için kuyu ya da çukura konup üzeri toprak ve çerçöple örtülen tahıl, zahire” 
anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1898 Kelimenin “būle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
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[pūlÀd: çelik]         

būncÀr: ḳavl yiri ki anda ceng ola      

būlkefend [bo-elkefend]1899: rüşvet [düşvet1900]   

ve būlkend1901: m 

būlkencek: ʿaceb ve masḫara      

būlūk1902: bölük        

pūle: ḳor ḳurt1903 [ḳuduz ḳurdı]     

būm [pūm]1904: memleket       

būm: bay ḳuşı [bayḳuş]       

būm: ḳarar yiri [ḳara1905 yiri]      

būn: vilÀyet adı [vilÀyet adıdur]     

būy: ḳoḳu [ḳoḫu] 

būyÀ [pūyÀ]1906: ḳoḳucı nesne [ḳoḫucı nesnÀ1907]    

pūyÀ: yilici        

[60b]  

pūyÀn: yilrek [yilzek1908]1909 

būyÀn [pūyÀn]1910: öksür otı [öksürük otı]     

būyÀnek [būyÀnk(i)]1911: maʿdanūs [maʿdanūs]   

būyÀnek [būyÀnk(i)]1912: ayvadana      

ve būy mÀderÀn [būy-i mÀdirÀne]1913: m    

būydÀn [pūydÀn(i)]1914: ḳoḳu ḳoyacaḳ ḳab [ḳoḥu ḳoyacaḳ nesne yaʿnì ol ḳoyucaḳ ki oña 

ḳoḥulu nesne ḳoymuş olalar       

[bonhÀr1915: ökür1916 gözi çiçegi]     

boyūs1917: ümìd [ümìẕ]       
                                                
1899 Kelimenin “bū-elkefd, bolkeft, bolkefte, bolkefd, bolkefde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1900 Kelime yanlış yazılmıştır; “rüşvet” olmalıdır. 
1901 Kelimenin “bū-elkefd, bolkeft, bolkefte, bolkefd, bolkefde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1902 Kelimenin “bolūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK. 
1903 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuduz ḳurdı” olmalıdır. 
1904 Kelimenin “būm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1905 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarÀr” olmalıdır. 
1906 Kelimenin “būyÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1907 Kelime yanlış yazılmıştır; “nesne” olmalıdır. 
1908 Kelime yanlış yazılmıştır; “yilrek” olmalıdır. 
1909 Kelimenin “seğirtici, koşucu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1910 Kelimenin “bÀḫyūn, bÀsyūn, bÀfyūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1911 Kelimenin “būyÀnek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1912 Kelimenin “būyÀnek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1913 Kelimenin “būy-mÀderÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1914 Kelimenin “būydÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1915 Kelimenin “behÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK. 
1916 Kelime yanlış yazılmıştır; “öküz” olmalıdır. 
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35b 

el-faṣlü’å-åÀliåi fì’t-tÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi 

tÀ: bemaʿnì-i ḥatta [bemaʿnì-i ḥatta yene tÀ]    

tÀ: ḳat          

tÀb: güci yetmek [gücinmek]       

tÀb: büklüm         

tÀb: ḳızġun         

tÀb: aydıñ         

[tÀb(i): bükici]        

tÀb ÀfitÀb [tÀb-i afitÀb]: güneş aydıñı ḳızġunı [güneş ayduñı ve ḳırġunıdur1918]  

tÀbÀ: ṭabaḳ         

tÀbÀl [tÀbÀl(i)]: ördek [öẕrek]1919      

tÀbÀn [tÀbÀn(i)]: yaldırayıcı       

tÀb-de: iplik bükici       

tÀbistÀn [tÀbistÀn(i)]: yay güni      

tÀbistÀn [tÀbistÀn(i)]: yaylaḳ       

[tÀbūt: ṣanduḳ]        

tÀbe: tÀve [tava]        

tÀt: bir ḳavimdür [ḳavmdür]       

tÀtÀr [tÀtÀr(i)]: Türkì Moġal [Türk Moġal]     

tÀtÀrìk [tÀtÀrìk(i)]: ögeyik       

tÀc [tÀc(i)]1920: ḫorūs ibigi      

tÀc: kisve [f.] 

tÀcìk [tÀcek]: bir ḳavdür [bir ḳavm-i Tacìdür]   

tÀc [tÀḫ]: oṭun [odun aġacı]1921      

tÀḫtenì1922: öñdül atı [oñduḳ anı]   

tÀr: kiriş         

tÀr: biz arışı         

tÀr-orġac: -  

tÀr: ḳaraḳulaḳ1923 [ḳarañlıḳ]    

                                                                                                                                                   
1917 Kelimenin “beyūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
1918 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳızġunıdur” olmalıdır. 
1919 Kelimenin “özdek” anlamı ile “tÀpÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1920 Kelimenin “tÀc-ı ḫorūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
1921 Kelimenin “odunu kuvvetli ağaç” anlamı ile “tÀḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1922 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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tÀr: ṭuman1924     

tÀrek: depe [depe yaʿnì doruḳ]      

tÀre: üst ḳaftan [üst ḳaftanı]1925   

tÀrÀc [tÀrÀc(i)]: yaġma       

tÀrìk [tÀrìḳ(i)]: ḳarañu       

tÀn [tÀz]1926: segirdim     

[tÀz: alu/ülü süñügi1927]    

tÀzegì: tÀẕelik [tÀzelik]       

tÀjenk [åÀjenek]1928: tekrÀr ḳaynamaḳ [tekrÀr ḳaynamış]  

tÀzì: ʿArabca        

tÀziyÀne: ḳamçı        

tÀse [tÀse(h)]: ṭarlıġanmaḳ [darlıġanmaḳ]     

tÀş: ortaḳ         

tÀġ: ḳav aġacı         

[tÀġ1929: aḫlat aġacı]       

tÀk [tÀk(i)]: üzüm tegeki [üzüm digeki]     

[61a] 

tÀlÀc1930: meşġale [meşʿale1931]      

tÀlÀnek [tÀlÀnek(i)]: ḳaysı        

tÀlÀnet [tÀlet]1932: aġır ceng Àleti     

tÀlisÀn [tÀlisÀn(i)]: ṭaylasÀn       

ve tÀlişÀn [ve tÀlişÀn(i)]: m      

tÀmūre [tÀmūre(h)]: ibrìḳ       

tÀn1933: güc ve ḳuvve [güc ve ḳuvvet]     

tÀvÀn: alım         

tÀvol1934: genc ṣıġır        

                                                                                                                                                   
1923 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarañlıḳ” olmalıdır. 
1924 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1925 Kelimenin “arış; boy ipliği, dokumalarda tezgâha uzunlamasına gerilen iplik” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ, BK. 
1926 Kelimenin “tÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1927 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1928 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
1929 Kelimenin “taġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
1930 Kelimenin “telÀc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1931 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşġale” olmalıdır. 
1932 Kelimenin “tÀlet” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
1933 Kelimenin “tÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1934 Kelimenin “tÀvek, tÀvel, tÀvil” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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tÀve: daġan         

tÀy: beñdeş         

tÀbe [tÀpe]1935: ince iplik       

tÀye: nūr virici yaġ       

teb: ısıtma         

tebÀr: ḳavm ve ḳabìle       

tebÀrì: vaẓìfe1936        

teyÀn [tebÀn]1937: ṭobraḳ getürici [ṭopraḳ getürici]   

tebÀn [tebÀh]1938: yaramaz       

tebest [tebest(i)]: m       

tebÀhe: ḳavurma būrÀnì [ḳavuma1939 būrÀnì]1940   

tebḫÀl: dudaḳda çıḳan ucuḳ [dudaḳda çıḳan uçuḳ]    

[ve tebḫÀle: m]       

teber: balta         

teberzìn: nacaḳ        

tebeş: ḥararet [ḥararet yaʿnì issilik]      

ve teveş [ve teviş]: m       

[tebovÀk(i)1941: ḳÀlet yaʿnì nūte]    

tebnek [tebenk(i)]1942: altun ve gümüş sızırduḳları ḳalıb [altun ve gümüş ṣızırduḳları]  

tebnegūy [tebengūy]1943: ṣanduḳ ve süpründülük [ṣandūḳ]   

[tebengūy(i): süpründülük] 

tebìre: ṭavul naḳare ve ẓurnÀ [ṭavul ve naḳarÀ ve surnÀ]   

tetrì: ṣumÀḳ         

taḫt [taḥt(i)1944]: kirevet       

[taḫte: f.] 

taḫte-i cÀme [taḫte-i cÀm(i)]1945: ḳabìḥ1946 ve şikence aġacı [faṣìḥ1947 ve sekence1948 aġacı]  

                                                
1935 Kelimenin “tÀye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1936 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1937 Kelimenin “tebÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
1938 Kelimenin “tebÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1939 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳavurma” olmalıdır. 
1940 Kelimenin “kebap, yumuşak et kebabı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1941 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
1942 Kelimenin “tebenk, tobnek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1943 Kelimenin “tebengūy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
1944 Kelime yanlış yazılmıştır; “taḫt” olmalıdır. 
1945 Kelimenin “taḫte-i cÀme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1946 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıṣac” olmalıdır. 
1947 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıṣac” olmalıdır. 
1948 Kelime yanlış yazılmıştır; “şikence” olmalıdır. 
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taḫte-i tÀn [taḫte-i nÀn]1949: yaṣduḳcı1950 [yaṣdıġac]  

taḫkelūn [taḫeklūn(u)]: ceng tozı [çetiñ ḳozı]1951   

toḫm [toḫum]: m [f] 

teẕrū [tedrū]: süglün       

taḫkeliyyūn [taḫakliyūn(u)]1952: ol yirdür ki yimiş silkiçiler anı iki aġac arasına girerle ki 

yimiş düşüb yuġrulmaya [ol bizdür ki yimiş silkiciler anı ike aġac arasına gererler yimiş yire 

düşer yuġrulmaya]         

ter: yaş         

terì: yaşlıḳ 

[terÀzū: f] 

terÀngebìn [terengobìn]: BÀsra balı [balṣara balı]  

terÀne: ten ten tenen dimek       

terb [torb]1953: işkence       

terzede [tezdere]1954: ḳÀḍì ḥücceti      

ters [ters(i)]: ḳorḳu        

tersÀ: NaṣrÀnì        

tersÀn: ḳorḳucı        

ters-nÀk: ḳorḳulu [ḳorḫulu]      

terset1955: ḳazma [ḳazma ve çapa]     

[61b] 

teref [terf(i)]1956: yanḳu       

terfenc [terf(i)]1957: ḳatıḳ ve keş      

[terfenc(i): ṭar yol]        

terfend [terfend(i)]: ʿabeå ve mümkün degül nesne   

terk [terk(i)]: ṭamar      

terk [terk(i)]: tolġa [ḳolġa1958]      

torkÀn [torkÀn(i)]: ḳatun [ḫatun]      

terkez: naṭas [nadas]      

                                                
1949 Kelimenin “taḫte-i nÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1950 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaṣdıġac” olmalıdır. 
1951 Kelimenin “çetin ceviz, çetin koz” anlamı ile “taḫkelūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1952 Kelimenin “taḫkelyūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
1953 Kelimenin “terb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1954 Kelimenin “terzede, terde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1955 Kelimenin “toroşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1956 Kelimenin “tūf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1957 Kelimenin “terf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1958 Kelime yanlış yazılmıştır; “tolġa” olmalıdır. 
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36a 

terkū1959: fetrek1960 [fitrÀk]      

term [term(i)]1961: sumÀḳ [ṣūmaḳ]     

termūre: ṣalıncaḳ       

tereng [tereng(i)]: tere1962 [yara]      

terniyÀn [ternìnÀn]1963: keltere1964 [keleter]   

ve ternÀn [ve ternÀn(i)]1965: m     

terveye1966: yamar1967 yamrı yol [yumrı ve yamrı yol] 

[tere: tere]         

tere-zÀr: terelik        

terìn: yaşca ve eyüce     

terìne: bÀġ gömelesi       

tene: çırtıyoġa1968 [çırtıboġa]      

tejde [terde(h)]: çaḳıldaḳ      

teze [tejeh]: düger      

teş: oda1969 [od]        

teş: bıçḳu [bıçġu]       

teşne: ṣusız         

teşt [teşet]1970: legen           

teşrìn-i evvel [teşrìn]: orta güz ayı     

teşrìn-i åÀnì: ṣoñ güz ayı       

teşvìr: ġuṣṣa utanma ve ṭūmÀr heykel [ġuṣṣa]1971  

[teşvìr(i): utanma]        

taġar: daġar [m]        

tef [tefit]1972: buġ       

                                                
1959 Kelimenin “terkūn, tergūn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1960 Kelime yanlış yazılmıştır; “fitrÀk” olmalıdır. 
1961 Kelimenin “tim, tetrì, totrì, totom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1962 Kelime yanlış yazılmıştır; “yara” olmalıdır. 
1963 Kelimenin “terniyÀn, terìnÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1964 Kelime yanlış yazılmıştır; “keleter” veya “kelter” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1965 Kelimenin “teryÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1966 Kelimenin “terìve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1967 Kelime yanlış yazılmıştır; “yumrı” olmalıdır. 
1968 Kelime yanlış yazılmıştır; “çırtıboġa” olmalıdır. 
1969 Kelime yanlış yazılmıştır; “od” olmalıdır. 
1970 Kelimenin “teşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1971 Kelimenin “utanma, utandırma, işaret etme, kargaşa, ıstırap ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS, 
TEL. 
1972 Kelimenin “tef, teft” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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teft [teft(i)]: od gözi       

ve tefte: m        

tefs [tefes(i)]1973: işlik1974 [issilik]    

tefşìle: mercümek şōrbÀsı [mercümek şōrbÀşı1975]    

tefe: kìne/gìne1976        

tek: yilmek        

tek: dib         

tek: çayınmaḳ1977       

tekÀpūy [tekÀpūy(i)]: gelüb gitmek      

tekÀver [tekÀvor]1978: yürügen at   

tegrek: ṭolu ki yaġar        

tekez [tekez(i)]: üzüm çekirdegi      

ve tekes: m        

ve tekìz: m        

tekū: yarma1979    

tekye: f 

[tekye: tekye ışıġı]        

tel [dÀrtel]1980: depecük       

telÀ1981: iç yaġı [ic]        

telÀtūḳ [telÀtūf(u)]1982: murdÀrlıḳdan ṣaḳınmaz kimesne [murdÀrlıḳdan ṣaḳınmaz kimse] 

telÀc: ÀvÀz        

telÀye: ḳaravul        

[62a] 

telḫ [telḫ(i)]: acı        

telḫinÀk [telḫitÀk(i)]1983: aclu [acılu]     

telḫe: kekre         

telḫìne [telḫìne(h)]: tarḫana      

telūse: ḫurmÀ çiçegi [ḫurmÀ çekirdegi]     
                                                
1973 Kelimenin “tefs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1974 Kelime yanlış yazılmıştır; “issilik” olmalıdır. 
1975 Kelime yanlış yazılmıştır; “şōrbÀsı” olmalıdır. 
1976 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1977 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınmaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
1978 Kelimenin “tekÀver, tegÀver” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1979 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1980 Kelimenin “tel” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1981 Kelimenin “iç yaġı” anlamı ile “telbÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1982 Kelimenin “telÀtūf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1983 Kelimenin “telḫ-nÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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tele: faḳ [depecik]1984       

tele: ignelik [faḳ yaʿnì duzaḳ]      

telbe [telye]: hegbe        

tem: göze düşen perde       

temÀm: f 

temūz [temūz(u)]: orta yaz ayı      

temūk: ok nişÀnı       

ten [tez]1985: gevde        

ten-Àver: gevdelü kimesne [gevdelü kimse]     

tenbe1986: iki yüzlü ḫÀlì [iki yüzlü ḫÀlice]    

ve tenfe: m 

tenbil [tenbel]: ayaḳta1987  

tenc [tenic]1988: dürmek ve ṣıġamaḳ1989 [dürmek ve ṣıḳmaḳ]  

ten-cÀme [tencÀm(i)]1990: giyesi       

teng [teng(i)]: ṭar 

tendorost [tendorost(i)]: ṣaġ      

tendìse [tendìse(h)]: oyuḳ       

ten-şūy [tenşevoy]1991: gövde yuyacaḳ yir [gövde yuyacaḳ]   

tenginÀ [tenegnÀ]1992: ṭar yir       

teng: ḳolañ         

tengì [tonkì]1993: ṭarlıḳ      

tenkìre: ṭencìre        

tenok: yufḳa      

tenende: örümcek        

tene: özdek        

[tenhÀ: yaluñuz]        

[tennūr: f] 

[tennūr-Àşūp(u): tandūr kösegüsi]      

                                                
1984 Kelimenin “faḳ” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1985 Kelimenin “ten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
1986 Kelimenin “tenfe, tenfese, tenbese” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
1987 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1988 Kelimenin “tenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1989 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıḳmaḳ” olmalıdır. 
1990 Kelimenin “tencÀme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
1991 Kelimenin “ten-şūy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1992 Kelimenin “teng-nÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
1993 Kelimenin “tengì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 



220 
 

tene: göñül ṭarlıġı1994 1995     

tenū-mend [tennū-mend]: tendorost ve göñli ḫoş   

tū [tev]1996: ḳat        

tū [tev]: tenen/tenin açmaḳ [tenen/tenin içmek]1997  

tevÀre [tevvÀr]1998: ḳamış ev      

tever: balta         

teverzìre [tevejzìn(i)]1999: nacaḳ      

tehem: ulu tenlü        

tehemten: Rüstem’üñ adıdur       

tìbÀ [teybÀ]2000: ʿiş2001 ve mikr [ʿişve ve mikr]   

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’t-tÀʾi [ve’t-tÀʾi’l-meksūreti’l-ḥareketi] 

tirÀb [tirÀb(i)]: ṣu ṣızub çoḳlamaḳ [ṣu ṣızub çaġlamaḳ]2002  

tirÀş [tirÀş(i)]2003: yonacaḳ Àlet      

tirÀş [tirÀş(i)]2004: yonıcı       

tirÀşe2005: yonḳa        

tirişt [tirişt(i)]: ḳazma ve çapa      

tiryÀn [tiryÀn(i)]: büyük seped      

tigil [tigel]2006: yeñi yigit       

tikme:  altun ṣırımla/ṣırmayla dikilmiş nesne    

tihì: boş         

[62b] 

tihek: çıblaḳ         

tigìn: ḫatun2007      

tihì-gÀh: boş bögür        

tìr [tìr(i)]: ilk yay ayı       

                                                
1994 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1995 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
1996 Kelimenin “tū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
1997 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
1998 Kelimenin “tevÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
1999 Kelimenin “teberzìn, teverzì, teverzìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2000 Kelimenin “tìbÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
2001 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿişve” olmalıdır. 
2002 Kelimenin “su veya herhengi bir sıvı maddenin sızması, damlaması” anlamı ile “terÀb” şekli bulunabilmiştir: 
Bkz. KGS, FZ. 
2003 Kelimenin “terÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2004 Kelimenin “terÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2005 Kelimenin “terÀşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2006 Kelimenin “tegel, tegil” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2007 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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tìr [tìr(i)]: yilken [yilken aġacı]2008    

tìr [tìr(i)]: ḳulavuz    

tìr [tìr(i)]: yıldırım        

tìr: evüñ ortasına dikilmiş direk [evüñ ortasına ḳonulan direk]  

tìr [tìr(i)]: güz yaʿnì ḫazÀn vaḳti [güz yaʿnì çazÀn2009]  

tìr [tìr(i)]: od gözi       

tìr [tìr(i)]: oḳ       

tìr [tìr(i)]: temren          

tìr [tìr(i)]: ʿuṭÀrid yılduzı [ʿuṣarid2010 yılduzı] 

36b  

tìr [tìr(i)]: naṣìb         

tìr [tìr(i)]: ḳalaġu2011      

tìr [tìr(i)]: göñlek etegi2012      

tìr [tìr(i)]: semer [semer yaʿnì nÀlÀn2013]   

tìrÀze [tìrÀje]: elegim ṣaġmal [elegim saġma]   

tìr dÀden [tìr-dÀn(i)]2014: ḳubur [ḳuyur2015]     

tìr-keş: terkeş         

tìrem: ulu ḳanun2016 [ulu ḫatun]     

tìr-nÀn [tìr-i nÀn]2017: oḳlaġu       

tìre: buḳaġu2018      

tìre: bulanuḳ        

tìre-dil: bulanmış melūl göñül [melūl ve göñül bulanmış]  

tìrìr [tìrìr(i)]2019: sofra     

tìz [tìz(i)]: oṣuruḳ        

tìz [tìz(i)]: keskin        

tìşe: gölük2020 [keser]      

                                                
2008 Kelimenin “yelken direği” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2009 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫazÀn” olmalıdır. 
2010 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿuṭÀrid” olmalıdır. 
2011 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳarañu” veya “ḳaragu” olmalıdır. 
2012 Kelimenin “elbise tirizi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2013 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀlÀn” olmalıdır. 
2014 Kelimenin “tìr-dÀn, tìr-keş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2015 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳubur” olmalıdır. 
2016 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatun” veya “ḫatun” olmalıdır. 
2017 Kelimenin “tìr, tìr-i nÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
2018 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2019 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2020 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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tìġ: ḳılıc         

tìġ: aydıñlıḳ         

tìġ: güneş yüzi [güneş nūrı]2021     

tìġ [tìġ(i)]: daġ yili [daġ yelimi]2022   

tìm(i): bezÀstÀn [pazÀristÀn]2023    

tìmÀr: ḳayurmaḳ        

tìmÀr [tìmÀr(i)]: beslemek       

tìmÀr [tìmÀr(i)]: em sem eylemek      

tìmūh [tìmūh(u)]: ḥararadur2024 ki ṣıġır [ḥarażadur ki ṣıġır ödünden çıḳar] 

tìne [tìne(h)]: örümcek aġı      

[tìv(i): ḳuvvet]        

tìhū: çıl ḳuşı [çıl]        

tì: boş [yoş2025]        

ve’t-tÀʾi’l-mażmūmeti[mine]’l-ḥareketi  

[tutmÀc: f] 

toḫt [toḫt(u)]: ḳızoġlan      

toḫm [toḫom]: yumurṭa [yumurda]      

toḫm [toḫom]: f 

toḫmiyÀne [toḫmeyÀne]: toḫmegÀn [tohmegen]  

[toḫmiyÀne: süñük2026]    

tora: saña         

[torob: f] 

tort-mort [torb-i mort(u)]: ap ṣab [ap ṣap]2027  

torş [toros]2028: ḳatı yir      

torş [toroş]: ekşü [ekşi]      

torşe [torşe(h)]: ḳuz2029 ḳulaġı [ḳuzı ḳulaġı]     

ve terūşe [ve torūşe(h)]2030: m    

torş-şìrìn [torşo-şìrìn]: mÀyeḫōş    
                                                
2021 Kelimenin “şuʿÀ-yı ÀfitÀb, ziya, mÀhitÀb” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. BK, ŞL. 
2022 Kelimenin “ser-i kuh, dağ tepesi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2023 Kelimenin “kervansaray, büyük ev” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2024 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaraża” olmalıdır. 
2025 Kelime yanlış yazılmıştır; “boş” olmalıdır. 
2026 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2027 Kelimenin “darmadağın, tarumar, perişan, apur sapur” anlamları ile “tort ū mort” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ. 
2028 Kelimenin “tors” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2029 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuzı” veya “ḳuzu” olmalıdır. 
2030 Kelimenin “torūşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
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[63a] 

[torşì: ekşilik]        

torşìkel [torşìkek]2031: ekşice    

torf [torf(u)]2032: ḳurut      

torfiyÀ: ḳurut aşı [ḳurut]2033       

[tork(u): Tatar]        

tork: güzel         

tork-tÀz [torke-tÀz(i)]2034: segirdim ve yaġma    

toş2035: pıçḳu [yıçġu]2036     

tÀtÀr: Türk2037  

tof2038: buġ        

tof-dìk [tof-dìk(i)]: çölmek yuġı [tef çölmek buġı]2039   

tofū [tefūtok]2040: tükürük atmaḳ      

tūtok2041: ḳuş burnı2042      

tokūk2043: ḳap ḳacaḳ üzerine ṣūret yazarlar [ḳap ḳacaḳ ki üzerine ṣūret yazarlar]  

told: yumrı         

tom: kesme demren [kesme temren]     

tond [tond(u)]: yavuz        

tond-bÀd [tondobÀd(i)]2044: ḳatı yil      

tondor: yıldırım        

ve tondūr [ve tondrū]2045: m      

tū: sen          

tū: ḳaymaḳ         

tovÀnÀ: güclü ḳuvvetlü [güçlü kuvvetlü]    

tovÀn-ger: ġanì [ġanì yaʿnì bay]      

                                                
2031 Kelimenin “torşkek, torşikek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2032 Kelimenin “terf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2033 Kelimenin “ḳurut aşı” anlamı ile “terf-bÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2034 Kelimenin “tork-tÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2035 Kelimenin “teş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2036 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “bıçḳu” veya “bıçġu” olmalıdır. 
2037 Bu kelime MKN’nin  der-kenârında yer almakta ve TDKN’de bulunmamaktadır. 
2038 Kelimenin “tef” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2039 Kelimenin “çölmek buġı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
2040 Kelimenin “tofū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2041 Kelimenin “tok” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2042 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2043 Kelimenin “tekūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2044 Kelimenin “tond-bÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2045 Kelimenin “tondūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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tūbÀn: derid ṭon2046 2047      

tomÀn [tūnÀn]2048: ṭorbe [tobre]      

[tomÀn: -] 

[tūre: tūt]       

[tūtiyÀ: göz yatatı2049]       

[tūc: f] 

tūde: depecük         

tūr [tūr(u)]: ṭul ʿavrat     

tūr: adınaş2050 [oynaş]       

tūr: ḳab ḳacaḳ        

tūre: ʿÀdet         

tūrÀn: memleket adıdur [-2051] 

tūz: yay tozı [-2052]     

tūz: ḳazma2053 [-2054]     

tūse2055: yavuz ve irkek at [başlu2056 ṭavar]   

[tovoş2057: yavuz ve irkek at] 

tūsen: m2058 

tūsūn [tūsūn(u)]2059: güre       

tūş: cÀn 

tūş [tūş(u)]: başlu [beslü]2060    

tūş: ṭuş yaʿnì bulışma [düş yaʿnì bulışma]2061  

tūşmÀn [tūşmÀn(i)]: nişÀn [teşÀn2062]     

tūşe: azıḳ         

tūġ: odun aġacı2063       
                                                
2046 Kelimenin “don, şalvar, güreşçi donu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2047 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2048 Kelimenin “tūbre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2049 Kelimenin “sürme taşı, göz otu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2050 Kelime yanlış yazılmıştır; “oynaş” olmalıdır. 
2051 TDKN’de bu kelimenin altındaki Türkçe anlam karalanmıştır. 
2052 TDKN’de bu kelimenin altındaki Türkçe anlam karalanmıştır. 
2053 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2054 TDKN’de bu kelimenin altındaki Türkçe anlam karalanmıştır. 
2055 Kelimenin “tūsen, tevsen” şekilleri bulunabilmiştir: 
2056 Kelimenin “semiz, etli, şişman” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. Bu anlamlardan hareketle kelime 
“besilü” olmalıdır. 
2057 Kelimenin “tūsen, tevsen” şekilleri bulunabilmiştir: 
2058 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2059 Kelimenin “tūsen, tevsen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2060 Kelimenin “takat, kudret; gövde, beden” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2061 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2062 Kelime yanlış yazılmıştır; “nişÀn” olmalıdır. 
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tūl: ṣamġ       

tūlÀ: yiz2064 aġardacaḳ [odun aġacı2065]     

tūre [tūn(u)]2066: külḫan      

el-faṣlü’r-rÀbiʿi fì’l-cìmi’l-meftūḥati[’l-ḥareketi] 

cÀyil [cÀbl(i)]2067: gün batusı [gün]      

cÀbilḳÀ: gün ṭoġısı       

çÀbok [çÀpok]: çevük      

ve çÀlÀk [çÀlÀk]: m       

ve cÀkeclÀk [çÀkeçlÀk]2068: m     

cÀbalūs [cÀbalūs(u)]: dilkülik yaʿnì ʿıyÀrlıḳ2069 [dülkülük yaʿnì ʿayyÀrlıḳ]  

[63b] 

cÀbūn [çÀpūn(u)]2070: eski panbuḳ    

cÀbì: mÀl cemʿ edici      

çÀålìḳ [cÀylıḳ(ı)]2071: keşiş      

çÀc [cÀc]2072: üstÀd yapıcı      

ve çÀş [cÀş]: m 

çÀçile [cÀçile]2073: çaruḳ [çaruf2074]       

çÀder [çÀdır]: ʿavratlar örtündügi çar [ʿavratlar örtündügi car] 

ve cÀrūb: süpürge        

çÀder-i şeb [çÀdır-şeb]: çÀrşaf [çÀrşu2075]      

cÀdū: seḥḥÀr [m2076]         

37a 

çÀr: dört          

ve çehÀr: m         

çehÀrom: dördinci         

                                                                                                                                                   
2063 Kelimenin “seksek ağacı, sağdağan ağacı, ateşi oldukça kuvvetli ağaç” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. FZ, 
BK. 
2064 Kelime yanlış yazılmıştır; “biz” olmalıdır. 
2065 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2066 Kelimenin “tūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2067 Kelimenin “gün batusı” anlamı ile “cÀbil” şekli bulunabilmiştir: 
2068 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2069 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ʿayyÀrlıḳ” olmalıdır. 
2070 Kelimenin “çÀpūt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2071 Kelimenin “cÀålìḳ, cÀblìḳ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2072 Kelimenin “cÀc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2073 Kelimenin “çÀçile, çÀçele” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2074 Kelime yanlış yazılmıştır; “çaruḳ” olmalıdır. 
2075 Kelime yanlış yazılmıştır; “çÀrşaf” olmalıdır. 
2076 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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ve çÀrmìn [çÀromìn]2077: m      

cÀrū: süpürge          

[ve cÀrūb(u): m]         

cÀrū: alçaḳ [alḥu]2078      

cÀrū: ḥavż        

çÀrsū: ṣoḳaḳ [m]      

çÀre: mekr          

çÀrìk [cÀrìk(i)]2079: çeyrek        

çÀjū2080: murdÀr       

ve çÀje [ve çÀj]2081: m      

cÀsūs: ḫaber bilüb ve ḥÀl bilüb söyleyici [ḫaber ve ḥal bilüb söyleyici]   

çÀşt [çÀşıt(ı)]2082: ḳuşluḳ      

çÀşt-gÀh [çÀştigÀh]: ḳuşluḳ vaḳti       

çÀşnì: dad          

çÀġ: vaḳt         

cÀfcÀf: rūsbì ve hercÀyì [rūspì ve hercÀyì]     

çÀk: yırtıḳ        

çÀker: ḳul ve ḳulluḳcı      

çÀlìş: ceng       

çÀlì: ṭuzaḳ [duzaḳ]     

cÀm: sırca        

cÀm: ṭurre2083 [dürre yaʿnì nute2084] 

cÀm: ḳadeḥ         

cÀme: ḳaftan         

[cÀme: ekşi2085]     

[cÀme2086: şiʿir ve ġazel]     

[cÀme: m] 

[cÀmūs: ṣu ṣıġırı]        

                                                
2077 Kelimenin “çÀromìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2078 Kelimenin “alçu, yalçu (alçı)” anlamı ile “cÀrū, çÀrū” şeilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2079 Kelimenin “çÀrìk, çÀr yek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2080 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2081 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2082 Kelimenin “çÀşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2083 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2084 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2085 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2086 Kelimenin “çÀme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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cÀme-ḫˇÀb: yorġan        

cÀme-dÀn [cÀme-dÀn(i)]: ḳaftan ḳoyacaḳ     

cÀme-kÀn [cÀmekÀn(i)]2087: ṣoyınacaḳ yir   

cÀmegi: ṭonluḳ yaʿnì ʿulūfe [ṭonluḳ yaʿnì ʿulüf] 

[cÀn: m] 

cÀnÀne: maʿşūḳ [maʿşūḳ ve maʿşūḳa]     

cÀn-dÀr: cellÀd      

cÀn-keş: ölmelü kimesne [önegü kimse]   

cÀnaver: canlu        

çÀne: çeñe         

çÀv: şöhret        

çÀv: ÀvÀz        

[çÀv: çivi2088]       

çÀv [cÀvcÀv]2089: sirce ÀvÀzı ve diken [sirçe ÀvÀzı]    

cÀvcÀv: m2090 

cÀverdÀḳ2091: diken       

cÀvidÀn [cÀvidÀn(i)]: ebedì        

[64a] 

cÀvìd: ebed         

cÀvìle [cÀvile]2092: gül ġoncası     

çÀh [cÀh(u)]2093: manṣıb [manżıb2094]     

çÀh [cÀh(u)]2095: ḳuyu      

çÀh-yūz [cÀh-būz(u)]2096: ḳuyu ḳazacaḳ çapa   

cÀy: ṭuracak yir [duracaḳ yir]      

çep: ṣol         

çepçele: buz urmaḳ        

ve çepçe [ve çepçe(h)]2097: m     

                                                
2087 Kelimenin “cÀmeken, cÀmkÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2088 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2089 Kelimenin “serçe ÀvÀzı” anlamı ile “çÀvçÀv, çÀv” şekilleri; “diken” anlamı ile “cÀverd” şekli bulunabilmiştir: 
Bkz. KGS, FZ. 
2090 Bu kelime TDKN’de bir önceki maddede verilmiştir. 
2091 Kelimenin “cÀverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2092 Kelimenin “çÀvele” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2093 Kelimenin “cÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2094 Kelime yanlış yazılmıştır; “manṣıb” olmalıdır. 
2095 Kelimenin “çÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2096 Kelimenin “çÀh-cū, çÀh-pūs, çÀh-pūz, çÀh-yūz, çÀh-yūs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
2097 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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çebìre [çebìre(h)]: büyük arslan2098   

[çepìre(h): cemʿ olmuş cemÀʿat]      

çepeh: ṣolaḳ         

çetr [çetr(i)]: çÀdır        

çaḫ: elbette            

çaḫ: tìz       

çaḫcìr: çaḫşır [çaġşır]      

çaḫş [çaḫş(i)]: boyun şişüb yumrulmaḳ [boyun şişüb yumarmaḳ] 

[çaḫmÀḥ2099: öteberi ki sefer ehli aña ḫurda ve ot ḳoyarlar] 

çerÀ: otlaḳ         

çerÀ-gÀh: otlaḳ yiri        

ve çerÀmìn [çerÀmìn]: m      

çerÀn: otlayıcı [otlayucı]       

çerb [cerb(u)]2100: yaġlu       

çerb-dest [cerp-i dest(i)]2101: eli uz kişi      

çerb-zobÀn [cerb-i zobÀn(u)]2102: dili ṭatlu kişi     

çerbek soḫen [çerbek saḫon]2103: gizlü düşmÀn [gizlü düşmen] 

çerbū: yaġlu aş [yaġlu uş2104]      

çerbì: uzlıḳ          

çerḫ [çerḫ(i)]: degirmen çarḫı [degirmen carḫı2105] 

çerḫ [çerḫ(i)]: semÀʿ ve raḳṣ       

çerḫe: çıblaḳ ḳalḳan [çabaḳ/çubuḳ ḳalḳan]2106    

çerḫe: çıḳrıḳ ve tuzaḳ [çıḳrıḳ]      

çerḫişt [çerḫişt(i)]: kösre2107        

çerḫele [çerḥele]2108: güneyik çiçegi       

çerd: ḳara çekürge [ḳaraca çekürge]      

çerde: yaġız ve aṣılsuz [yaġır2109]      

                                                
2098 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2099 Kelimenin “çaḫmÀḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2100 Kelimenin “çerb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2101 Kelimenin “çerb-dest” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2102 Kelimenin “çerb-zebÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2103 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2104 Kelime yanlış yazılmıştır; “aş” olmalıdır. 
2105 Kelime yanlış yazılmıştır; “çarḫı” veya “çarḳı” olmalıdır. 
2106 Kelimenin “kalkan dikeni, konkal dikeni” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2107 Kelimenin “mengene” anlamı ile “çerḫeşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2108 Kelimenin “çerḫele” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2109 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaġız” olmalıdır. 
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[çerde: aṣılsuz]        

çerd [çerd(i)]: çegil [çeñek/çekek]2110     

çerest [cerest(i)]2111: żaìflıḳ       

çerġ [cerġ(i)]2112: çaḳır ṭoġan       

çerm [çerm(i)]: gön        

çerme: boz at          

çerendū: geyrek         

çereng [çereng(i]): çıñraġu       

cez: kesilmiş ḳurımış nesne [kesilmiş nesne daḫı ḳurımış nesne]2113 

cezd: çırlaġuc2114        

cezaġ [cezeʿ]2115: ḳurbaġa       

caġarġÀn [caġazġÀn]2116: göden çekirge [göden çekük]   

çezdere [çerdere]2117: ḳaḳırdaḳ      

çezdere [çejde]2118: yaġlu baġarsaḳ      

cezġ [cezeʿ]2119: boncuḳ       

cesk [cesek]: afacan2120       

[çeşm: göz] 

çeşm-Àġìl [çeşm-i aġìl(i)]: ḳaḳıcaḳ vaktinde göz ucıyla baḳmaḳ [ḳaḳınc vaḳtinde göz ucıyla 

baḳmaḳ]  

çeşm-niyÀm [çeşm-i neyÀm]2121: heykel [heykel yaʿnì ḥamÀ’ìl]  

[çeşme-i Àb: ṣu çeşmesi]        

çoşn [çeşin]2122: bayram        

çoş [çeşin]2123: ṣoḥbet      

çaġ: örümcek          

çaġÀne: ıḳlıḳ          

                                                
2110 Kelimenin “kapı eşiği; at vs. gibi hayvanlar için doru renk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2111 Kelimenin “çerest” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2112 Kelimenin “çerġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2113 Kelimenin “parça, bölüm, kısım” anlamları ile “coz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2114 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2115 Kelimenin “çÀz, çaġz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
2116 Kelimenin “çezd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
2117 Kelimenin “çezdere, cezdere” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2118 Kelimenin “çezdere, çezde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2119 Kelimenin “cezʿ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2120 Kelimenin “mihnet, bela, musibet, sıkıntı” anlamları ile “cesk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2121 Kelimenin “hamail” anlamı ile “niyÀm” (Bkz. BK); “göz kapağı” anlamı ile “niyÀm-ı çeşm” (Bkz. D) şekli 
bulunabilmiştir.  
2122 Kelimenin “çeşn, ceşn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, LL. 
2123 Kelimenin “eğlence meclisi” anlamı ile “ceşn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
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[64b] 

[çaġÀne: barmaḳlar arasında2124] 

çaġz [çaġaz]2125: ḳurbaġa   

çaġz [çaʿz]2126: ol yerdür ki içinde nesne ḳalmış [ol yerdür ki içinde nesne ḳalmış ola] 

çaġz [çaġız]: iplik ṣarıcı2127 [iplik sırcanı] 

çaġzÀn [çaġzÀne]2128: ḳurbaġa yosuñu      

ve çaġzdÀne [çaġzedÀne]2129: m 

37b 

çaġÀle: ḳuşlar ṣürüsi         

çeft [çeft(e)]2130: meyl yaʿnì egilme      

ve çefte [çefte]: m 

çefte: aṣma tegeki [aṣma degeki]       

cefte [çefte]: güz ḳırlaġucı [gür ḳırlanḳucı yaʿnì ebÀbil kuşı]2131  

çek: ḳażì bitisi         

çek: ḥallÀc toḳmaġı         

çekÀd: alın          

çekÀd [cekÀd]: alın üsti        

çekÀd: ṭa2132 depesi2133        

çekÀ [cekÀd]: yaramazlıḳ2134   

çekÀ [cekÀ]2135: ḳuş        

[cekÀ2136: m] 

ve çevk [ve çövök]2137: m       

çekÀbe [çekÀne]2138: gÀẕür2139 toḳmaġı       

çekre [çekr(e)]2140: ṭamla        
                                                
2124 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2125 Kelimenin “çaġz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2126 Kelimenin “içinde cerahat kalmış yara, ol yerdür ki içinde çirk ola” anlamları ile “çaġz, çaġız” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞLT. 
2127 Kelime yanlış yazılmıştır; “sırcanı” veya “sırçanı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2128 Kelimenin “caġzÀve, caġzÀye, caġzvÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
2129 Kelimenin “caġzÀve, caġzÀye, caġzvÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
2130 Kelimenin “çefte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2131 Kelimenin “kÀfir ḳarlaġucı” anlamı ile “çaġne” (Bkz. ŞL) “ebÀbìl” anlamı ile “çoġne” (Bkz. LD) şekli 
bulunabilmiştir. 
2132 Kelime eksik yazılmıştır; “ṭaġ” olmalıdır. 
2133 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2134 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2135 Kelimenin “çekÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2136 Kelimenin “çekÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2137 Kelimenin “çūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2138 Kelimenin “çekÀbe, çenbe, çonbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2139 Kelime yanlış yazılmıştır; “gÀzür” olmalıdır. 
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çegÀl [çegÀl]2141: oḳ nişÀnı       

çekÀvok2142: çekrek2143 [çekük]   

çekçÀk: ḳuş ÀvÀzı2144         

çelÀcol2145: çıñraġu         

celeb [çeleb]: yükli gelmiş [bili gelmiş]2146    

celeb [çelep]2147: fÀḥişe ʿavrat      

çelġūze [celġūje]: HindūstÀn ḳozı [HindūstÀn ḳorı2148] 

çelġūze [celġūje]: köknar ḳozı      

çelvìn [celvìz]2149: müfsid ve ġammÀz     

çelìpÀ [çelìbÀ]2150: ḫac       

cem: pÀdişÀh adıdur        

cem2151: bizenmiş yir [yerenmiş2152 yir]     

cemÀn2153: ṣoḥbet-i ḫaṣ       

cemÀne2154: naḳış olunmış ḳabaḳ [naḳış eylenmiş ḳabaḳ]   

cemest [cemset]2155: gök gevher      

çemen: f 

çemen: murġ-i zÀr [murʿẕÀr2156 yaʿnì baġçe]   

cenÀb: kapu öñi        

cenÀb: ṭaraf         

cendel2157: ṣandal agacı       

çend [cend(i)]2158: niçe       

çendìn [cendìn]2159: bu ḳadar      

                                                                                                                                                   
2140 Kelimenin “çekre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2141 Kelimenin “çengÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2142 Kelimenin “çekÀv, çekÀve, çekÀvek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2143 Kelime yanlış yazılmıştır; “çekük” ya da “çekik” olmalıdır. 
2144 Kelimenin “dişlerin birbirine vurmasından çıkan ses, su damlası sesi, kılıç ve gürz gibi alatlerin çıkardığı 
ses” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2145 Kelimenin “celÀcil, colcol, çolcol” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2146 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2147 Kelimenin “celeb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
2148 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳozı” olmalıdır. 
2149 Kelimenin “celvìz, cilvìz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2150 Kelimenin “çelìpÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2151 Kelimenin “çemÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
2152 Kelime yanlış yazılmıştır; “bizenmiş” olmalıdır. 
2153 Kelimenin “çemÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
2154 Kelimenin “çemÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2155 Kelimenin “cemest” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2156 Kelime yanlış yazılmıştır; “murġ-zÀr” ya da “murġ-i zÀr” olmalıdır. 
2157 Kelimenin “çendel” şekli bulunabilmiştir: 
2158 Kelimenin “çend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2159 Kelimenin “çendìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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çendÀn [cendÀn]2160: ol ḳadar [m]     

ceng [ceng(i)]: ṣavaş        

[çeng(i): çalınan ceng]       

çeng [çeng(i)]: ḳıynaḳ       

çengÀl [çengÀl(i)]: m       

[ve çengel: m]        

çengÀl-ḫˇÀst [çengÀl-i ḫˇabist(i)]2161: omac aşı    

çekgel2162: orman         

çenglūk [çeglūk]2163: eli ve ayaġı kesilmiş nesne [eli ve ayaġı egilmiş kimse]  

çeglūk [çengelūk]2164: başı üzerine keliklenmiş2165 [başı dizine gelüb bükülmiş kimse]  

cenìbet [cetìbet]2166: yedek atı      

cev: arpa          

cevÀ2167: havÀ [havÀn]       

çūbìn [çūpìn(i)]: ve aġacdan olan havÀn2168     

cevlaḳ: ḫırḳa         

[65a] 

cevşen: çuḳal          

çevgÀn [cevgÀn(i)]2169: çögen       

çe: lafẓ-ı taṣġìrdür mūrçe dimek gibi [lafẓ-ı taṣġìrdür mūrçe kemÀnçe gibi]  

[çeh: -] 

çeh: ḳuyı          

çeh: niçün yaʿnì eyleme2170        

çehÀr-yÀne: dörd ayaḳlu [dört dürlü]2171   

ve çehÀr-gÀne [çehÀregÀne]: m    

çehÀr mÀhe: dörd aylıḳ [dört aylıḳ]       

[çehÀr: dört]          

                                                
2160 Kelimenin “çendÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2161 Kelimenin “çengÀl-ḫˇÀst, çengÀl-ḫūst” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2162 Kelimenin “çengel, cengel, çengol” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2163 Kelimenin “çenglūk, çengelūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2164 Kelimenin “çenglūk, çengelūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2165 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2166 Kelimenin “çenìbet, cenìbet” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2167 Kelimenin “havÀn” anlamı ile “covÀz, covÀze, covÀzÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2168 Kaynaklarda kelimelerin; “ağaca mensup, ağaçtan olan her şey” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2169 Kelimenin “çevgÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2170 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2171 Kelimenin “dört ayaklı” anlamı ile “çehÀr-pÀ” (Bkz. FZ); “dört türlü” anlamı ile “çehÀr-gūne” (Bkz. TEL) 
şekli bulunabilmiştir. 
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[çehÀrom: dördünci]         

çehre: bet beñiz 

çehÀr maġz [çehÀr-i maġz]: ḳoz içi      

çehre2172: - [ḫazzÀzlar2173 ve doḳıcılar Àleti] 

çehre: yüz nişÀnı         

[çehūdÀne: -] 

cìb [cebib]2174: yaḳa ve ḫırḳa     

ceb: çifūt2175 [çìġūt?] 

çeşū [ceşū(a)]2176: yaṣduḳ ve döşek [yaṣduḳlar içleri]    

ve’l-ḥÀleti’l-meksūreti mine’l-cìmi [ve’l-cìmi’l-meksūreti’l-ḥareketi]  

çirÀ: çare/çıra2177      

çirÀ: niçün          

çirÀġ [çirÀġ(i)]: çırÀḳ         

çirÀġ-i bere: fener         

ve çirÀḳ2178: m         

çirḫeşt [çirḫişt(i)]2179: engene2180 [mengene]     

çirḫe [çirḫe(h)]2181: ḳaluġan dikeni       

çirk [çirk(i)]: kem         

çirk [çirk(i)]: kir          

çirkìn: kirlü          

çisÀn [çisÀn(i)]: ne dürlü        

çistÀn: yañıltmac [yañılmac2182]       

çift [çift(i)]2183: iş         

[ciger: f] 

ciger-Àkende [ciger-Àkend(i)]: yaġ baġır [baġ2184 baġır]    

cigerì: f 

                                                
2172 Kelimenin “cehre, cohre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2173 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳazzÀz” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2174 Kelimenin “yaka, kese” anlamları ile “cìb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2175 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2176 Kelimenin “çebġot, çebġūt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2177 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2178 Kelimenin “çerÀġ, çirÀġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2179 Kelimenin “çerḫeşt, çirḫişt, çerḫoşt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2180 Kelime yanlış yazılmıştır; “mengene” olmalıdır. 
2181 Kelimenin “çerḫe, çerḫele” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2182 Kelime yanlış yazılmıştır; “yañıltmaç” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2183 Kelimenin “coft” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, LL. 
2184 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaġ” olmalıdır. 
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çilkìz [çiklisiz]2185: ʿavrat      

çigūne: ne dürlü        

çigil: şekÀv-ḫÀne-i çìn2186 2187     

çil: ḳırḳ [çil]          

ve çihil [ve çihil(i)]: m 

çihlom [çihilom]2188: ḳırḳıncı       

ve çilom: m         

cin [çin]2189: perì [yiri2190]       

çınÀr: ṣarḳavaḳ2191 [ṣarı ḳavaḳ]      

çing [çeng(i)]: ḳurı2192       

çi [çe(h)]: ne nesne istifhÀmcundur [nesne]      

[cihÀn: dünya]         

cihÀn-bÀn [cihÀn-i bÀn(i)]: dünya [cihÀn immi2193]    

cihÀn-gìr: cihÀn ṭutıcı [cihÀn dutıcı]      

cìpū [cìpūr(u)]: süñü demüri2194    

38a  

çìre [cìre]2195: yigin        

cìre2196: cerì yaʿnì cüret edici [çerì2197 yaʿnì cüret edici] 

çìre [cìre]2198: küstÀḫ       

cìregì: sivrilik2199          

çìz [çìz(i)]: nesne         

çìzì: bir nesne         

çìjū-gìr [çìşrū-gìr]: ḳahr edici nesne [ḳahr edici]2200    

çìġ [çìʿ]: ḥavlı [çavlı2201]2202     

                                                
2185 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2186 Kelimenin “Türkistan’da güzelleriyle meşhur bir şehir; puthane” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2187 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2188 Kelimenin “çihilom, çihelom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2189 Kelimenin “cinn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2190 Kelime yanlış yazılmıştır; “perì” olmalıdır. 
2191 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣarı ḳavaḳ” olmalıdır. 
2192 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2193 Kelime yanlış yazılmıştır; “issi” olmalıdır. 
2194 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2195 Kelimenin “çìre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2196 Kelimenin “çìre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2197 Kelime yanlış yazılmıştır; “cerì” olmalıdır. 
2198 Kelimenin “çìzū-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2199 Kelimenin “yüreklilik, cesaret, galebe” anlamları ile “çìregì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2200 Kelimenin “küstah, öfkeli, sert huylu” anlamları ile “çìzū-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2201 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥavlı” olmalıdır. 
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ve çìlÀn [ve çìlÀn(i)]: m2203       

çìn: büklüm         

çìn: üründi          

[çìn(i): memleket adıdur]        

[65b] 

çìn kerden: üründülemek        

çìne [çìne(h)]: dirim yaʿnì ḳuş yemi      

çìne-dÀn [çìne(h)-dÀn]: ḳursaḳ2204       

çìnì: renk         

çìnì: Çìn’den gelen nesne 

ve’l-cìmi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

cobìn [cobìn(u)]: ayran2205    

codÀ: ayru          

codÀ-gÀne: ayrılmış         

coryek [corbek]2206: lÀġ ve ḫorata       

corʿadÀn [corʿadÀn(i)]: ṭaġarcuḳ       

coz: ġayrı          

cozd [cozd(u)]: ṣıḳlıḳ [ıṣıḳlıḳ2207]       

cost [çost(u)]: çevük         

coġrÀt [coġrÀt(i)]: yogurt        

coġondor2208: çükündür [çuġundur]       

coġong [coġaneg]2209: çulaḳ2210 ḳuşı       

coġū: ügü          

çokÀşe2211: kirpi [kirpü]        

colcol: işlegen cüllÀh [işlegen çulha]2212     

colnÀr: kiraz [nÀrin ḳatmer çiçegidür]2213      

[colnÀr: m] 

                                                                                                                                                   
2202 Kelimenin “çit ve çubuktan örülmüş çadır bölmesi” anlamı ile “çìġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2203 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2204 Kelimenin “kuş kursağı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2205 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2206 Kelimenin “çorbek, çorbok” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2207 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıḳlıḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2208 Kelimenin “çoġonder, çoġondor” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2209 Kelimenin “coġeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2210 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “çuluḳ” olmalıdır. 
2211 Kelimenin “çekÀşe, çekÀse” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2212 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2213 Kelimenin “gülnar (kiraz)” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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çomḫe [çomçe]2214: kepce [kepçe]       

çonÀġ [conÀġ]2215: çanaḳ        

çonÀn: eyle          

con-bÀn: deprenici         

conbende [conbende(h)]: yirde olan böcekler     

çū: gibi          

[çūn: niçe]          

covÀn: Àdem [ÀdÀm]2216       

çovÀn [covÀn]2217: anuñ gibi       

çovÀn [covÀn]2218: havÀn-ı cebìn2219 [havÀn-ı cebìn2220 yaʿnì aġac havÀn]  

[çovÀl(i)2221: çuval]         

[çovÀl-doz2222: çuvÀlduz]        

çūb [çūp]: ḳurı aġac         

[çūp2223: gÀẕür2224 toḳmaġı]       

çūbÀn [çūpÀn]: çobÀn        

covÀn [covÀn(i)]: yigit        

covÀnì: yigitlik         

çūb-zìn [çūb-rìn(i)]2225: eyer ṣaġraġı     

çūb-sÀy [çūp-sÀy]2226: dörpi        

çūb-nÀn [çūp-nÀn(i)]2227: oḳlaġu       

çūpìne [cūyìne(h)]2228: aġac delen ḳuş [aġacḳaḳan ḳuş]    

çūpìn: aġacdan olan nesne        

çūḫe: büri2229          

ve cūde: m2230 2231         

                                                
2214 Kelimenin “çomçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2215 Kelimenin “çenÀġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
2216 Kelimenin “genç, yiğit, taze” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2217 Kelimenin “çonÀn, çūnÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2218 Kelimenin “covÀz, covÀze, covÀzÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2219 Kelime yanlış yazılmıştır; “çūbìn” olmalıdır. 
2220 Kelime yanlış yazılmıştır; “çūbìn” olmalıdır. 
2221 Kelimenin “covÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2222 Kelimenin “covÀl-dūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2223 Kelimenin “çūb-i gÀzor” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2224 Kelime yanlış yazılmıştır; “gÀzür” olmalıdır. 
2225 Kelimenin “çūb-zìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS.  
2226 Kelimenin “çūb-sÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2227 Kelimenin “çūb-nÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2228 Kelimenin “çūpìne, çūbìn, çūbìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2229 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2230 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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[cūce: yavrı]          

[ve cūze: m]         

çūze [cūje]2232: ıblıḳ [aylıḳ/ılḳ]      

çūrÀye [cūrÀbe(h)]2233: arḳadan ṣızan ṣu      

cūş [cūş(u)]: ḳaynama        

cūş [cūş(u)]: deprenme        

cūşÀn [cūşÀl]: çomaḳ/çavmaḳ2234      

çūn: nice [nite ve nice]        

çūnì: nicesin [nitesin]        

cūy [cūy(i)]: ırmaḳ         

cūyçe [çūpce]2235: ırmacuḳ        

[66a] 

ve cūyek [ve cūbek]2236: m       

cūbìne [çūyìne(h)]: ḳuġı ḳuşı [ḳuşı ḳuġı]2237     

cohūd: yahūdì         

el-faṣlü’l-ḫÀmisi fì’l-ḫÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi 

ḫÀ: omuz [omur2238 yaʿnì çigin]      

ḫÀ: çeyne           

ḫÀ: uyı2239        

ḫˇÀb-ḫergūş [ḫˇÀb-i ḫergūş(u)]2240: yalan vaʿde2241    

ḫˇÀb dìden [ḫˇÀb-i dìden]2242: düş görmek     

[ḫˇÀb-dìden: düşi azmaḳ]       

ḫˇÀb-gÀh [ḫˇÀb-gÀh(i)]: uyıyacaḳ yir       

ḫˇÀb-goẕÀr [ḫˇÀb-gozÀr(i)]: uykıcı      

ḫÀd: murdÀr yiyen ḳuş [murdÀr yiyen devlengec ve aña beñzer ḳuş yaʿnì nesneler]  

[ḫÀd: -] 

                                                                                                                                                   
2231 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2232 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2233 Kelimenin “çūrÀbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2234 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2235 Kelimenin “cūyçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2236 Kelimenin “cūyek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2237 Kelimenin “ağaçkakan, kervan kuşu, su kuşu” anlamları ile “çūbìn, çūbìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ. 
2238 Kelime yanlış yazılmıştır; “omuz” olmalıdır. 
2239 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2240 Kelimenin “ḫˇÀb-i ḫergūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2241 Kelimenin “tavşan uykusu, dalgınlık, yalancı vaat” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2242 Kelimenin “ḫˇÀb dìden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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ḫÀd [ḫÀde]: çeyk [çeyk/çig]2243     

ḫÀde [ḫÀr]2244: ṭoġrı budaḳ [doġrı budaḳ]     

ḫÀr: diken2245          

ḫÀrÀ: ḳatı ṭaş          

ḫÀrÀ: ḳumÀş adıdur2246        

ḫÀr-Àver: tikenlü nesne [dikenlü nesne]      

ḫÀrpoşt [ḫÀrpoşt(i)]: kirpi [kirpü]       

ḫÀr-zed [ḫÀr-zerd(i)]2247: ṣaru tiken [ṣaru diken]     

38b 

ḫÀrìş [ḫÀriş]2248: gicük [gicik]       

ḫÀrū: ḳılḥuḳ [ḳılçuḳ]       

ḫÀzgÀn [ḫÀzgÀn(i)]: ḳazan        

ḫÀş: ceng          

ḫÀş-cū [cÀş-cū]2249: ceng isteyici       

ḫÀşÀk: çör çöb        

ve ḫÀşe: m          

ḫÀkrūbe [ḫÀkerūbe]2250: sübrindi [süpründi]      

ve ḫÀl [ḫÀk]2251: m        

ve ḫÀşÀk [ve ḫÀşÀk(i)]: m       

ḫÀkepìz [ḫÀk]2252: ṭopraḳ        

[ḫÀk-bìz(i): görez2253]       

ḫÀk-dÀn: gözer2254 [ṭopraḳlıḳ]       

ḫÀkister: ṭopraḳlıḳ2255 [kül]        

ḫÀkşū [ḫÀkşū(a)]: ol ḳara dÀne ki anı kÀfūrile ezerler ve göze ḳoyarlar [ol ḳara dÀne ki kÀfūrla 

ezerler göze ḳoyarlar]       

ḫÀk-şū [ḫÀk-şūr]2256: ṭopraḳcı [m]        

                                                
2243 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2244 Kelimenin “ḫÀde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2245 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2246 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2247 Kelimenin “ḫÀr-i zerd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2248 Kelimenin “ḫÀriş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2249 Kelimenin “ḫÀş-cū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2250 Kelimenin “ḫÀkrūbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2251 Kelimenin “ḫÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
2252 Kelimenin “ḫÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2253 Kelime yanlış yazılmıştır; “gözer” olmalıdır. 
2254 MKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
2255 MN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye aittir. 
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ḫÀlì: boş          

[ḫÀlì: ḥÀyū ḳalem2257]      

[ḫÀlì: ana ḳardeşi]       

ḫÀlì: eyü adlu kişi ve eyü nişÀn [eyü alu2258 kişi]2259  

[ḫÀlì: eyü nişÀn2260] 

ḫÀlì: ḳara ṭaġ ve yaḳmur [ḳara ṭaġ]2261    

ḫÀlì2262: mezgeldek ḳuşı [mezgeldek didikleri ḳuş]   

[ḫÀlì: yaġmur2263] 

[ḫÀlì: süñü2264]  

ḫÀl [ḫÀlì]2265: beñ        

[ḫÀlì: yig/yiñ/yüñ2266] 

[ḫÀl: m] 

ḫÀm: çig        

ḫÀm: sepilenmedük deri       

ḫÀmsūz [ḫÀmsūn(u)]2267: bazlamac      

ḫÀmiyÀn [ḫÀmyÀz]2268: isneme      

ḫÀmūş [ḫÀmūş(u)]: epsem [epsem ol]     

ḫÀme: ḳalem         

ḫÀmì: ḳum depecügi       

[ḫÀmì2269: kemend]        

ḫÀn: kÀribÀnsarÀy        

[66b] 

ḫÀn: ulu beg           

ḫÀne: ev          

ḫÀnegì: evde ögrenmiş eyü nesne      

ḫÀngìz [ḫÀnegìz]2270: nezd2271 oyunı [nerd oyunı]   

                                                                                                                                                   
2256 Kelimenin “çiftçi, ekinci” anlamları ile “ḫÀk-şūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2257 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2258 Kelime yanlış yazılmıştır; “adlu” olmalıdır. 
2259 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2260 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2261 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2262 Kelimenin “rond, ronde, tezerv” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
2263 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2264 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2265 Kelimenin “ḫÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2266 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2267 Kelimenin “ḫÀmsūz, ḫÀmsūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2268 Kelimenin “ḫÀmyÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2269 Kelimenin “ḫÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ḫÀv: çūḫa ve ḳaṭìfe ḫÀvı [ol ḳav ki çūḫada ve ḳafṭanda olur]  

ḫÀver: gün ṭoġısı [gün ṭoġusı]      

ḫÀy [ḫÀy(i)]: dad ve leẕẕet       

ḫÀyisk [ḫÀysik(i)]2272: çeküc [çeküç]      

ḫÀye: yumurṭa [yumurda]        

ḫÀye-rìz: ḳayġana         

ve ḫÀy-gìne [ḫÀyegìne]2273: m      

ḫÀye: ṭaşaḳ          

ḫÀbak [ḫayÀl]2274: ḳoyun aġılı      

[ḫeber: f] 

ḫeber-gìr [ḫeber-gìr(i)]: çaşıt     

ḫebezdū: ṭoñuzlan böcegi        

ve ḫebezdūk: m        

ḫebe: boġazın boġmaḳ [boġazı boġmaḳ]     

ve ḫefe: m         

ve ḫefek: m         

ḫetenber [ḫetbez]2275: ol kimesnedür ki dünyÀlu ola kimesneye ḫayrı degmeye [-] 

ḫetne: sünnet          

ḫec-ḫec [ḫaḫ-ḫaḫ]: düriş düriş2276     

ḫedeng [ḫedeng(i)]: ḳovış oḳı2277      

ḫedūk: yürek tasası         

ḫediş [ḫediş(i)]: ketḫudÀ ve ulu ḫatun [ulu ḫatun]     

ḫer: eşek          

[ḫerkol2278: çökek]     

ḫerçūb [ḫerçūp(u)]: yapıcılar iskelesi [yonḳa]2279     

ḫerab [ḫerab(i)]: vìrÀn [ören]           

ḫerÀbÀt [ḫerÀbÀt(i)]: meyḫÀne2280       

                                                                                                                                                   
2270 Kelimenin “ḫÀne-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2271 Kelime yanlış yazılmıştır; “nerd” olmalıdır. 
2272 Kelimenin “ḫÀyisk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2273 Kelimenin “ḫÀygìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2274 Kelimenin “ḫebÀk, ḫibÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2275 Kelimenin “ḫetenber” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2276 Kelimenin “zahmet çekme, say etme ” anlamları ile “ḫaḫ-ḫaḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2277 TDKN’de bu sayfa yırtılmıştır. Bu nedenle bazı kelimeler tam olarak okunamamaktadır; okunamayan 
kısımlar MKN’den hareketle tamir edilmiştir. 
2278 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2279 Kelimenin “duvarcı ve sıvacı iskelesi; karaçav” anlamı ile “ḫere-çūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2280 TDKN’de bu sayfa yırtılmıştır. Okunamayan kısımlar MKN’den hareketle tamir edilmiştir. 
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ḫerÀbÀtì: ḳorḳusuz fÀsıḳ        

ḫer-Às [ḫer-Às(i)]: eşek degirmeni    

ḫerÀsì: degirmen işigi [degirmen isigi]2281      

[ḫerÀş(i): azġun2282]         

ḫerÀş: ṭırmalama [dırmalama]       

ḫer-enbÀz: ẕiyÀdan yüklü [zinÀdan yañılmaz olan ʿavrat]2283   

[ḫer-enbÀz2284: işe cemʿ olmış ḫalḳ]    

ḫerÀyek2285: ḳatı nesne    

ḫerbaṭ: yankesici [yan kesi]2286       

[ḫerbaṭ: azġun2287]         

ḫerbaṭ: büyü2288 ḳarınlu [büyük ḳarınlu semiz kimesne]2289  

ḫerpūz [ḫerbūz(u)]2290: ḳarpuz       

ḫerbūze [ḫerboze]: ḳavun       

ve ḫerboze [ve ḫerbūze]: m      

ve ḫer-peşşe [ḫer-i peşşe]: sivrisinek2291       

ḫer-bende: ḳatır oġlanı       

ḫervÀb2292: bögürtlen        

ve ḫernūt [ve ḫertūt(u)]2293: m 

ḫercÀl [ve ḫerçÀl]: toy [m]2294      

ḫer-ceng2295: bengec2296 2297       

ḫerçìk: yazı yabÀn [yazı yapÀn2298]        

ḫerḫişt [ḫerḫişt(i)]2299: şarÀb ṣoḳduḳları tekne [süci ṣoḳulan mengene]   

ḫer-ḫıyÀr: işek ḫıyÀrı2300         

                                                
2281 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2282 Kelimenin “işe yaramaz, faydasız” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
2283 Kelimenin “birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye giren” anlamı ile “ḫer-enbÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2284 Kelimenin “ḫer-enbÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2285 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2286 Kelimenin “dinayetsiz, hilebaz” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2287 Kelimenin “maskara, ahmak, ebleh kimse” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2288 Kelime eksik yazılmıştır; “büyük” olmalıdır. 
2289 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2290 Kelimenin “ḫerboz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2291 Kelimenin “sinek, atsineği” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2292 Kelimenin “ḫertūt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2293 Kelimenin “ḫertūt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2294 Kelimenin “toy” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2295 Kelimenin “ḫer-çeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2296 Kelime yanlış yazılmıştır; “yengec”, “engec” ya da “lengec” olmalıdır. 
2297 TDKN’de bu sayfa yırtılmıştır. 
2298 Kelime yanlış yazılmıştır; “yabÀn” olmalıdır. 
2299 Kelimenin “ḫerḫoşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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ḫer-deşti: yabÀn işegi2301         

ḫer-gūr: ḳolan          

[67a] 

ḫerze: eşek ve it boncuġı [ḳarġadüvlegi]2302     

ḫereze [ḫerze]2303: işek turpı      

39a 

ḫer-zehre [ḫerezher]2304: aġu aġacı çiçegi2305    

ḫer-seng: uvaḳ çaḳıl2306       

ḫerif: bunamış         

ḫerfe2307: toḫmekÀn toḫumı      

ḫerek: yaġrıḳ        

ḫerek: işekcük         

ḫerek: ṣoġılcan         

ḫerek: çıġrıḳ [çıḳrıḳ]2308      

ḫer-gÀh: ḳara ev         

ḫer-korre: ḳoduḳ       

ḫer-keze: egrice dedükleri siñek       

ḫerkeş2309: ṣokan2310 edük [ṣoḳman edik]    

[ḫerkeş2311: gögen siñek]2312       

ḫer-gūş: ṭavşan         

ḫer-meges: üyez dedükleri siñek       

ḫer-mohre: işek boncuġı        

ḫernūb [ḫerinūp(u)]2313: keçi boynuzı      

ḫer-vÀr: eşek yüki2314         

ḫez: ibrişim        
                                                                                                                                                   
2300 TDKN’de bu sayfa yırtılmıştır. Okunamayan kısımlar MKN’den hareketle tamir edilmiştir. 
2301 TDKN’de bu sayfa yırtılmıştır. 
2302 Kelimenin “ḳarġa düvlegi” anlamı ile “ḫer-zehre”; “boncuk” anlamı ile “ḫerez” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ. 
2303 Kelimenin “ḫer-zehre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2304 Kelimenin “ḫer-zehre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2305 TDKN; bu kelimeden itibaren “işekcük” anlamına gelen “ḫerek” kelimesine kadar yırtıktır. 
2306 Kelimenin “büyük taş” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2307 Kelimenin “ḫorfe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2308 TDKN; bu kelimeden itibaren “ṣoḳman edik” anlamına gelen “ḫerkeş” kelimesine kadar yırtıktır. 
2309 Kelimenin “ḫerkoş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2310 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣoḳman” olmalıdır. 
2311 Kelimenin “ḫerkez” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2312 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫerinūp” kelimesine kadar yırtıktır. 
2313 Kelimenin “ḫernūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2314 TDKN; bu kelimeden itibaren “Àdem degül” anlamına gelen “ḫes” kelimesine kadar yırtıktır. 
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ḫezÀn: güz faṣlı         

ḫezende2315: coġana2316 beñzer bir otdur    

ḫezre: petçe2317        

ḫezìrÀn: yay aylarınuñ evelkisi 

ḫes: Àdem degül2318 2319      

ḫes: çöp          

ḫest: ṭırmalama2320       

ḫestū: iḳrÀr          

ḫesir2321: ḳayın ana        

ve ḫesū: m         

ḫeş: ḳatı segirtmek [fatı2322 segirtmek]2323      

ḫeşÀve: kin2324 yiri       

ḫest: gözer2325        

ḫeştece2326: göñlek yiñi       

ḫeşk: bahÀ2327        

ḫeşm: ḳaḳınc         

ḫeşer-gìn2328: ḳaḳımış kimesne       

ve ḫeşem-nÀk2329: m        

ḫeşteg2330: ṭaġ başlu yaʿnì ṭorlaḳ başlu    

ḫeşìn: bulabuḳ2331 renklü nesne    

ḫeşìn: avcı ṭoġan       

ḫeşÀd2332: suḫtenüñ büyügi     

ḫaṭ-keş: maṣdar2333        

                                                
2315 Kelimenin “ḫezend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2316 Kelime yanlış yazılmıştır; “çoġan” olmalıdır. 
2317 Kelime yanlış yazılmıştır; “pençe” olmalıdır. 
2318 Kelimenin “alçak, furumaye, cimri” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2319 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫeş” kelimesine kadar yırtıktır. 
2320 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2321 Kelimenin “ḫosor” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2322 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. 
2323 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫelūf” kelimesine kadar yırtıktır. 
2324 Kelime eksik yazılmıştır; “ekin” olmalıdır. 
2325 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2326 Kelimenin “ḫiştçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2327 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2328 Kelimenin “ḫeşm-gìn, ḫışm-gìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2329 Kelimenin “ḫeşm-nÀk, ḫışm-nÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2330 Kelimenin “ḫeşeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2331 Kelime yanlış yazılmıştır; “bulanuḳ” olmalıdır. 
2332 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2333 Kelime yanlış yazılmıştır; “mısṭar” olmalıdır. 



244 
 

ḫef: yaḳma ḳav       

ḫefÀle: ḳuş sürüsi       

ḫefrìḳ: çirkin         

ḫefce2334: altun ve gümüş söbegi2335     

ḫefce: ol aġacdur ki ḳÀḍìler ḥakk-ı şerʿi anuñla icrÀ iderler 

ḫelÀşe: imtilÀ ḫasteligi2336      

ḫÀlÀlūş: ḳatı ġavġa         

ve ḫerÀrūş: m         

ḫelec: şehr adıdur         

ḫelḫÀn: m2337       

ḫelḳÀn2338: ayaḳ bilezügi       

ḫele: dümen diregi         

ḫelender: güyelü2339 otı        

ḫelvÀc: yırtıcı ḳuş          

[67b] 

ḫelūf: - [eyü ḳokı]2340        

ḫelìte [ḫelìte(h)]: biz giyese       

ḫelìş [ḫelìş(i)]: içmesü eyü ṣu [içmesi eyü ṣu]2341 2342  

ḫem: egri          

ḫem: yayuñ başı egrisi 2343       

ḫem: çarṭak kemeri2344       

ḫemÀhen2345: imen/eymen boncuġı2346     

ḫemle: ṣaçaḳ         

ḫemìre: yoġrulmış2347        

ḫemìre-mÀye: ḫamìr ve ṭuz [ḫamıqz2348 ve düze2349]2350   

                                                
2334 Kelimenin “ḫefçe, ḫifçe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2335 Kelime yanlış yazılmıştır; “sebikesi” veya “sübekesi” olmalıdır. 
2336 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2337 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2338 Kelimenin “ḫelḫÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2339 Kelime yanlış yazılmıştır; “güyegü” olmalıdır. 
2340 Kelimenin “kötü koku, ağız kokusu” anlamları ile “ḫolūf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2341 Kelimenin “ılıcaḳ ṣu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL. 
2342 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫemìre” kelimesine kadar yırtıktır. 
2343 Kelimenin “yay, kemer gibi büklüm ve çatık olan şey” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2344 Kelimenin “yay, kemer gibi büklüm ve çatık olan şey” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2345 Kelimenin “ḫomÀhen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2346 Kelimenin “demirsandalı denilen kırmızıya çalar siyah bir taş veya boncuk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
FZ, ŞL. 
2347 Kelimenin “hamur özü, maya, tıynet, tabiat” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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ḫonok [ḫenok]2351: devlet ve saʿÀdet2352      

ḫonok: ṣoġı isteyesi üzerince olan ṣu hevÀsı2353     

ḫenbìde: meşhūr         

ḫenc: alım ṣalım2354 assı        

ḫence: cimÀʿdan ḫōş ÀvÀz [-]    

ḫenc: m2355         

ḫencìr [ḫencer]: buġ ḳoḳusı2356       

ḫencek: meneviş yemişi2357      

ḫenìde: ʿÀḳil        

ḫenfişÀn2358: ulu ṣu ḳuşı       

ḫenūr: ev Àleti         

ḫev: aġac buṭamaḳ         

ḫevvÀṣ [ḫevÀṣ]: zenbil [ẕenbìl örici]2359     

ḫevÀl-gìr [ḫevÀ-elgìr]2360: ḳulluḳcılar2361      

ḫevìd: gök tereke2362      

ḫevìver2363: yarasa         

ve ḫeyūr2364: m 

ḫaẕū: tükürük          

ve ḫeyū: m         

ḫeh ḫeh: zihì zihì ʿaceb2365       

ḫehence [ḫehenḥe(h)]2366: düriş düriş [düriş]2367    

ḫeyÀl: düşde görilen         

                                                                                                                                                   
2348 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫamìr” olmalıdır. 
2349 Kelime yanlış yazılmıştır; “duz” olmalıdır. 
2350 Kelimenin “hamur özü, hamur mayası” anlamları ile “ḫemìr-mÀye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2351 Kelimenin “ḫonok” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2352 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫence” kelimesine kadar yırtıktır. 
2353 Kelimenin “hoşa giden soğuk ve serin” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2354 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣatım” olmalıdır. 
2355 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2356 Kelimenin “keskin ve sert koku” anlamı ile “ḫencìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2357 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫevÀṣ” kelimesine kadar yırtıktır. 
2358 Kelimenin “ḫenfeşÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2359 Kelimenin “zenbìl örici” anlamı ile “ḫavvÀṣ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2360 Kelimenin “ḫevÀl-ger, ḫovÀl-ger” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2361 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫeh ḫeh” kelimesine kadar yırtıktır. 
2362 Kelimenin “yaş, henüz olgunlaşmamış buğday ve arpa” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2363 Kelimenin “ḫūyūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2364 Kelimenin “ḫūyūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2365 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫehenḥe” kelimesine kadar yırtıktır. 
2366 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2367 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫidìv” kelimesine kadar yırtıktır. 
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39b 

ḫìzvorÀt: ḳalḳan olan aġac2368        

ve’l-ḫÀʾi’l-meksūreti’l-ḥareketi 

ḫinder2369: ḳulluḳcı     

ḫidìv: ev issi ve mÀl issi [ev issi]2370   

ḫidìv: pÀdişÀh ve ulu        

ḫidìv: bÀd teʿalÀ2371         

ḫirÀm: gökcek tenlü ḫatun2372       

ḫirÀm: ḫaber yetişdürici      

ḫired: us          

ḫired-mend: uṣlı         

ḫirs: ayu        

ḫirmen: ay gün aġılı         

ḫirmen: ġalle          

ḫirmen-kūb: ḫarman dökici        

ḫiryÀr: müşterì         

ve ḫirìdÀr2373: m         

ḫişÀr: düşmen2374         

ḫişÀve: bÀḳce2375 tımÀr eylemek       

ḫişt: kerpiç          

ḫişt-zen: kerpiç kesen kimesne       

ḫiştek: göñlek peyki2376        

ḫilÀb: çirkev2377 ve çökek         

[68a] 

ḫilÀl: diş ḳurdaġucı [diş ḳurdaʿsı2378]    

ḫìm [ḫilim]2379: sümük      

                                                
2368 Kelimenin “hezaren denilen ağaç, bambu” anlamı ile “ḫeyzorÀn, ḫìzÀn, ḫeyzorÀn” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ. 
2369 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2370 TDKN; bu kelimeden itibaren “ḫilÀl” kelimesine kadar yırtıktır. 
2371 Kelimenin “hudavend” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2372 Kelimenin “güzel yüzlü, cemil, güzel kadın” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2373 Kelimenin “ḫerìdÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2374 Kelimenin “alçak, furumaye” anlamı ile “ḫoşÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2375 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀġçe” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2376 Kelimenin “elbisenin koltuğu altına ve pantolon gibi şeylerin ağına konulan dört köşeli parça” anlamı 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2377 Kelime yanlış yazılmıştır; “çirkef” olmalıdır. 
2378 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurdaġısı” olmalıdır. 
2379 Kelimenin “ḫilm, ḫolm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ḫitÀmek2380: yandıḳ köki        

ḫincìr [ḫitcìr]2381: ḳorḳu2382 [ḳoḳu] 

ḫinfìc: siñirlü yapraḳ toḫumı2383       

ḫing [ḫineg]2384: boz at        

ḫimen2385: digcüz2386 [digcür]   

ve ḫìkce [ḫìkece]2387: m       

ḫıyÀvşenber: f2388         

ḫìrū: gül-i ḫaṭmì toḫumı [gül-i ḫaṭmì toḫum]     

ḫìre: yorġun ve ṭonuḳ ve ḳamaşuḳ [ṭonuḳ]      

[ḫìre: yorġun]         

ḫìrì: ev çÀreṭÀḳı2389 [ev çardaġı]       

ḫìzÀb [ḫìzÀb(i)]: ṭalġa yaʿnì mevc [dalġa yaʿnì mevc]    

ḫìz: ḥamle      

ḫìzÀn [ḫìzÀn(i)]: ḳalḳıcı   

ḫìş [ḫìş(i)]: palÀs2390    

ve ḫìşe [ve ḫìşe(h)]: m2391       

ḫˇìş: kendü          

ḫˇìş: ḳavm ḫıṣım [ḫıṣım ḳavm]       

ve ḫˇìşÀvend [ḫˇìşÀvend(i)]: m      

ḫìk [ḫìk(i)]: tulum         

ḫìm: göz çapaġı        

ḫìm: yara ṣuyı ve burun ṣuyı [burun ṣuyı]       

[ḫìm: yara ṣuyı]     

ḫiye [ḫiye(h)]: ṭopraḳ ṭartacaḳ [ṭopraḳ dartacaḳ]    

ve’l-mażmūmeti mine’l-ḫÀʾi [ve’l-ḫÀʾi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi] 

ḫoten: memket2392 adıdur [şehr ve memleket adıdur]    

                                                
2380 Kelimenin “ḫinÀmek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
2381 Kelimenin “ḫencìr, ḫincìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2382 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳoḳu” olmalıdır. 
2383 Kelimenin “şiyah renkli bir tür tohum, şirvan” anlamı ile “ḫinfic” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2384 Kelimenin “ḫing” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2385 Kelimenin “ḫìkçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2386 Kelime yanlış yazılmıştır; “digcür” olmalıdır. 
2387 Kelimenin “ḫìkçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2388 Bu kelime MKN’de bulunmamaktadır. 
2389 Kelime yanlış yazılmıştır; “çardaġı”, “çÀrdaġı” veya “çÀrṭÀġı” olmalıdır. 
2390 Kelimenin “bir tür elbiselik keten bezi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2391 Kelimenin “bir tür elbiselik keten bezi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2392 Kelime yanlış yazılmıştır; “memleket” olmalıdır. 
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ḫoceste: ḳutlu          

ḫoceste: ṣaru gül ki ortası ḳara ola2393      

ḫodÀ: tañrı          

ve ḫodÀy [ve ḫodÀy(i)]: m       

ḫord: uşaḳ         

ḫodÀḫūn2394: şehÀdet barmaġı       

ḫodÀ-vend [ḫodÀ-vend(i)]: ulu ve ebe2395 [ulu ve issi]    

ḫodìv2396: ulu beg vevìz2397 [ulu beg vezìr]     

ḫorÀfÀt: ʿabeå nesneler   

ḫorÀn [ḫorrÀn]2398: yiyici [yiyiḥi2399]      

ḫorçìn: hegbe [egbe]        

ve ḫorcìne [ve ḫorçìne]: m       

ḫordÀd: ayuñ altıncı güni        

ḫordÀde2400: Àḫir yaz ayı2401        

ḫordḫÀn [ḫurdoḫÀn(i)]2402: ṭarṭaġan [dardaġan]  

ḫorde: mekr ve ḫìle2403        

ḫorsend [ḫorsend(e)]: rÀżì ve ḳÀniʿ       

ḫorşìd [ḫorşìd(i)]: güneş        

ḫorrem: şÀd          

[ḥurmÀ2404: f] 

ḫurmÀbon: ḫurmÀ aġacı        

ḫorḳa [ḫorfe]2405: toḫmekÀn toḫumı [toḫmeken toḫumı]     

ve ḫorve2406: m 

ḫorūs [ḫorūs(u)]: selves [betmez]2407   

ḫorūse: ṭılaḳ [dılaḳ]         

                                                
2393 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2394 Kelimenin “ḫudÀ-ḫˇÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2395 Kelimenin “ḫodÀ-vend” kelimesine uygun bir anlamı saptanamamıştır. 
2396 Kelimenin “ḫidìv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2397 Kelime yanlış yazılmıştır; “vezìr” olmalıdır. 
2398 Kelimenin “ḫūrÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2399 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiyici” olmalıdır. 
2400 Kelimenin “ḫordÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2401 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2402 Kelimenin “ḫordḫÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2403 Kelimenin “ayıp, hata, kusur” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2404 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫurmÀ” olmalıdır. 
2405 Kelimenin “ḫorfe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2406 Kelimenin “ḫorfe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2407 Kelimenin “horoz” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 



249 
 

[ḫorūş: çıġırma]      

ḫorūş: ḥamle yaʿnì çapma2408 [ḥamle yaʿnì çapınma]    

ḫorūş [ḫorū]2409: gelincik çiçegi      

ḫorū: m2410 

ḫorūhe: ṭuzaḳ büki [duzaḳ büki]       

ḫostere2411: deprenici yaʿnì çaşrat2412 [deprenici yaʿnì ḥaşerÀt-ı ʿarż]  

[68b] 

ḫostovÀne: dervìşler köhnesi    

ḫosrev: pÀdişÀh [badişÀh2413]       

ḫostervìne2414: ata [ana]    

ve ḫosūmìn [ḫusūḳìn(i)]2415: m   

ḫoşk [ḫoşok]2416: ḳurı [ḳuvı2417]       

ḫoşkÀr: ḳurı etmek         

40a 

ḫoşkÀne [ḫoşkanÀne]2418: m        

ḫoşkomÀr2419: ḳuturuḳ2420 [tuturuḳ]       

ḫoşk-ÀmÀr: ḳatı teftìş [ḳatı faḳtìş2421]   

ḫoşk-pesse [ḫoşk-peşe]2422: yara mühresi   

ḫoşkì: f [at altına dökülen ḳurı tersdür]    

ḫoşkomÀ2423 [ḫoşkamÀ 2424]: ol ḳurı etmekdür ki yemekten ṣoñra diş ṣavutmaḳ içün yerler [ol 

ḳuru etmekdür ki yemekten ṣoñra diş ṣavutmaḳ içün yerler] 

ḫoşūk: ḥarÀm-zÀde [harÀm-zÀde2425]     

ḫoşnek2426: başı düz2427 Àdem [başı ṭar2428 Àdem]   

                                                
2408 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapınma” olmalıdır. 
2409 Kelimenin “gül-i hatmi” anlamı ile “ḫìrū”; “ebegümeci” anlamı ile “ḫorū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
2410 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2411 Kelimenin “ḫester” şekli bulunabilmiştir: 
2412 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaşerÀt” olmalıdır. 
2413 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀdişÀh” olmalıdır. 
2414 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2415 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2416 Kelimenin “ḫoşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2417 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurı” olmalıdır. 
2418 Kelimenin “ḫoşkanÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2419 Kelimenin “ḫoşkmÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2420 Kelime yanlış yazılmıştır; “tuturuḳ” olmalıdır. 
2421 Kelime yanlış yazılmıştır; “teftìş” olmalıdır. 
2422 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2423 Kelimenin “ḫoşkfÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK, LD. 
2424 Kelimenin “ḫoşkfÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK, LD. 
2425 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥarÀm-zÀde” olmalıdır. 



250 
 

ḫoşnūd [ḫoşnūd(u)]: rÀżì       

[ḫoşnūd: ulalmış budaḳ2429]      

[ḫoşnūd(u): dırmalanmış ve parelenmiş2430]    

ḫeler [ḫoled]2431: burcaḳ       

ḫole2432: burun çirki yaramaz [burun çirki ve ʿabeåsüz]   

ḫolem [ḫolle]2433: gemi ṣuruġı2434 ki gemi anuñla sürerler [gemi ṣıruġı ki gemi anuñla sürerler] 

(FZ, BK, D) 

ḫom: küb [ḫum]        

ve ḫomb [ve ḫop]2435: m       

ve ḫonb [ve ḫonb(u)]2436: m        

ḫonbek: ṣıḳlıḳ ve yanḳu2437 [ıṣıḳlıḳ2438]2439    

ḫonbeze [ḫonber(e)]2440: ḳunbara       

ḫonbe: - [ev anbÀrdur ki ṭoprakdan yaparlar]     

ḫonbÀ [ḫonyÀ]2441: ṣaġu        

ḫonbÀ-ger [ḫonyÀ-ger]2442: ṣaġu ṣaġıcı      

[ḫonya: çaldıḳları çeng2443]        

[ḫonyÀ-ger: çalıcı]         

ḫū: ʿÀdet [ḥū2444 ʿÀdet]       

ḫub [ḫūp(u)]2445: gökcek [gökçek]       

ḫovÀce: ḫorūs ibigi        

ḫˇÀce: bay ve dÀnişmend [bay]       

[ḫˇÀce: dÀnişmend]         

                                                                                                                                                   
2426 Kelimenin “ḫeşeng, ḫoşeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2427 Kelime yanlış yazılmıştır; “daz” veya “ṭaz” olmalıdır. 
2428 Kelime yanlış yazılmıştır; “daz” veya “ṭaz” olmalıdır. 
2429 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2430 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2431 Kelimenin “ḫeler, ḫoler” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2432 Kelimenin “burun çirki” anlamı ile “ḫolle” şekli bulunabilmiştir: 
2433 Kelimenin “ḫele, ḫole” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2434 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıruḳ” olmalıdır. 
2435 Kelimenin “ ḫom, ḫomb, ḫonb, ḫont, ḫomt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2436 Kelimenin “ḫunb, ḫunt, ḫumt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2437 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2438 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıḳlıḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2439 Kelimenin “elleri birbirine vurarak usul tutmak” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2440 Kelimenin “ḫonbere, ḫombere” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2441 Kelimenin “ḫonyÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2442 Kelimenin “ḫonyÀ-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2443 Kelimenin “nağme, saz, musiki, ahenk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2444 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫū” olmalıdır. 
2445 Kelimenin “ḫūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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[ḫˇÀce: ʿazìz ve muḥterem]        

ḫūd: kendü          

ḫūd-rū: kendüden güzel        

ḫūd: ṭulġa         

ḫūd-forūş: kendüyi ṣatıcı        

ḫūd-kÀme: kendü murÀdına yüriyici [kendü murÀdına turıcı]   

ḫud [ḫūde]2446: ḳubbe        

ḫūr2447: lÀyıḳ         

ḫūr: güneş2448          

ḫūr: ḥaḳìr         

[ḫūr: m]  

ḫūrÀbe: ol kimesneler ki cemìʿ-i esbÀbı murÀdınca ola2449  

ḫūrÀbe: bend altından ṣızan ṣu2450      

ḫūrÀn: yiyici          

ḫūrzibÀn [ḫūrziyÀn(i)]2451: yimek götürmez ṭabìʿat   

ḫūr-perest [ḫūr-berest(i)]: ebemgömeci      

ḫūr-perest: güneyik çiçegi2452       

ḫūrdÀdìm [ḫūrdÀdìm(i)]2453: bellūṭ ve kesdene [bellūṭ ve kestene]  

ḫūrdenì: yiyecek         

ḫūre: cedÀm2454 renci        

ḫūre: yiyi renc2455 2456        

ḫūz: aġır [aġız]2457       

ḫūresÀn [ḫūrsitÀn(i)]2458: bir mekÀnuñ adıdur ki anda şeker çoḳ olur bendergÀh-ı 

Semerḳand’dur [bir mekÀnuñ adıdur ki anda seker coʿ2459 olur bendergÀn-ı2460 

Semerḳand’dur]  

                                                
2446 Kelimenin “ḫūde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2447 Kelimenin “ḫūrÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2448 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2449 Kelimenin “ekip biçme aletleri tam olan çiftçi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
2450 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2451 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2452 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2453 Kelimenin “ḫūrde-i Àdìm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2454 Kelime yanlış yazılmıştır; “cüẕẕÀm” olmalıdır. 
2455 Kelimenin “saçkıran, cüzzam, miskinlik hastalığı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2456 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2457 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2458 Kelimenin “ḫūzistÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2459 Kelime yanlış yazılmıştır; “çoġ” olmalıdır. 
2460 Kelime yanlış yazılmıştır; “bender-gÀh” olmalıdır. 
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ḫˇÀst [ḫūst(u)]2461: dilek        

ḫˇūste [ḫūste]2462: ḳumÀş      

ḫūsre: ḳızlıḳcı2463       

[69a] 

ḫūş [ḫūş(u)]: ḳayın ana [ḳayın ata]      

ḫūş: eyü           

ḫūş-Àb: f eyü gökcek ṣu [f]       

[ḫūş-Àp2464: iyü ve köçek2465 ṣu] 

ḫūş-meniş [ḫūşumeniş]2466: iyü mizÀclu      

ḫovÀşe [ḫūşe(h)]2467: salḳum [salḳım]      

ḫovÀşe [ḫūşe-çìn(i)]2468: başaḳ dirici      

ḫìn [ḫūk]2469: ṭoñuz       

ḫūk [ḫūl(u)]2470: aġac dilen ḳuş     

ḫūk: m2471 2472       

ḫūl: ṭurġay        

ḫūlìz: çırlaḳ ḳuşı [çorluḳ didikleri ḳuş]2473   

ḫūn: ḳan          

ḫūn-behÀ: ḳan bahÀ         

ḫūn-Àbe: ḳanlu yaş [ḥafanlu2474 yaş]      

ḫūn [ḫˇÀn]: sofra ve niʿmet      

ḫūnçìde: göz otı         

ḫūn-sÀlÀr: çişni-gìr [çÀknì-gìr]2475     

ḫūn-gūşt [ḫūn-gūşt(u)]2476: ḳaṣṣÀb baġrıġı2477 [ḳaṣṣÀb yaġrıġı]  

ḫūn-ı seyÀvoşÀn [ḫūn-ı seyÀvoşÀn(i)]: iki ḳardeş ḳanı      

                                                
2461 Kelimenin “ḫˇÀst, ḫovÀst” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2462 Kelimenin “ḫˇÀste, ḫovÀste” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2463 Kelimenin “kadının veya kocanın erkek kardeşi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2464 Kelimenin “ḫūş-Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2465 Kelime yanlış yazılmıştır; “gökçek” olmalıdır. 
2466 Kelimenin “ḫūş-meniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2467 Kelimenin “ḫūşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2468 Kelimenin “ḫūşe-çìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2469 Kelimenin “ḫūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2470 Kelimenin “ḫūl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2471 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2472 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2473 Kelimenin “çuluḳ” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2474 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳanlu” olmalıdır. 
2475 Kelimenin “çÀşnì-gìr” anlamı ile “ḫˇÀn-sÀlÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2476 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2477 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaġrıġı” olmalıdır. 



253 
 

ḫˇÀher: ḳız ḳardaş [ḳız ḳarındaş]       

ḫˇÀher-i peder [ḫˇÀher-i peẕer]: ata ḳız ḳardaşı [ata ḳız ḳarındaşı]   

[ḫˇÀher-i maẕer: şefÀʿat ve dilek2478] 

ḫūheş [ḫˇÀhiş]: şefÀʿat ve dilek      

ḫūhil [ḫˇÀhel]2479: başmaḳçı ḳalıbları      

ḫūy: der [deri2480]         

ḫūy: tulġa [ışıḳ yaʿnì tuġulḳa]       

ḫūb-çìn [ḫūy-çìn]2481: derlik taḳye [derlik taḳke]    

ḫūy ḫūre: tegeltü [tegelti]      

ḫūy: ʿÀdet          

ḫūy [ḫūy(i)]: şehr adıdur [şehr adıdur Tebrìz ḳurbında]   

el-faṣlü’s-sÀdisi fi’d-dÀdi’l-meftūḥati[’l-ḥareketi] 

dÀd: ʿadil          

dÀd-ū sited [dÀd-ū sited(i)]: virdi ve aldı [virüb almaḳ]   

dÀdÀr: Allah teʿÀlì [Allah]        

dÀder: şefḳatlü2482         

40b 

dÀder: ḳarındaş         

dÀd-ger: ʿÀdil [ʿÀdil yaʿnì ehl-i inṣÀf]      

dÀdenì: verilecek         

dÀr-i sikke: ḍarab-ḫÀne2483 [ḍarrÀb-ḫÀne]      

[dar-i sikite2484: uġrı ve ḫırsız aṣılan yir]     

dÀrÀb [dÀrÀb(i)]: pÀdişÀh adıdur       

dÀrÀy: m 

dÀr-perniyÀn [dÀr-i perniyÀn]: maḳÀm2485 aġacı [bakÀm aġacı] 

dÀrobezìn [dÀrabzìn]2486: dırabzan      

ve dÀr-efzìn: m        

dÀr-būy [dÀr-i būy(u)]: ʿöd aġacı       

dÀr-i dūst [dÀr-i dūst(u)]: it üzümi    
                                                
2478 TDKN’deki bu kelimenin anlamı, bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 
2479 Kelimenin “ḫˇÀhel” şekli bulunabilmiştir: 
2480 Kelime yanlış yazılmıştır; “der” olmalıdır. 
2481 Kelimenin “ḫūy-çìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2482 Kelimenin “dost, şefik, kardeş gibi yakın olan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2483 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḍarb-ḫane” olmalıdır. 
2484 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2485 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḳam” veya “baḳḳam” olmalıdır. 
2486 Kelimenin “dÀr-bezìn, dÀr-Àbzìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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dÀrū: ʿilÀc          

[69b] 

dÀrū: ḳażì      

dÀrū: eyü kimesne [eyü kişi]       

dÀrì: anbÀr [anbÀr-dÀr]     

dÀj: süprindi       

dÀs: dahra [tahra]        

dÀs: tırpan [tıryan2487]     

dÀs2488: yeñi ay        

dÀs: oraḳ            

dÀs: ḳara tarḫūn biçecek [tere tarḫun biçecek]2489   

dÀs: ḳılıc2490 [ḳılcıḳ]      

[dÀs: şol nesneye dirler kim büsürüñ2491 ardınca götürürler ve … ḥurd gibi]2492 

ve dÀse [dÀse]: m [-]       

dÀşigÀle [dÀsgÀle]: kiçi oraḳ [uvaḳ tefek gibi]2493   

dÀs ū lūs [dÀsodelūs(u)]2494: uvaḳ devek [uvaḳ tefek]     

dÀş: çölmekçi fırūnu         

dÀş: ortaḳ       

dÀşdÀşÀd [dÀşdÀşÀd(i)]2495: baḫşiş       

dÀġ [dÀġ(i)]: dögün         

dÀġ [dÀġ(i)]: ṭamġa         

dÀl: ḳartal        

dÀle: lori [lozi2496]        

dÀlpez [dÀlbeje]: çölmekci [çölmekci ḳuşı]2497   

dÀlpeze [dÀlbeje]2498: ḳız ḳuşı       

                                                
2487 Kelime yanlış yazılmıştır; “tırpan” olmalıdır. 
2488 Kelimenin “dÀs-ı zerrìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2489 Kelimenin “orak ve dahre gibi budamakta kullanılan alet” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, BK. 
2490 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳılcıḳ” veya “ḳılçıḳ” olmalıdır. 
2491 Kelimenin “birisünüñ” veya “bir sözüñ” olması daha doğrudur. 
2492 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2493 Kelimenin “küçük orak” anlamı ile “dÀs-gÀle, dÀst-ḫÀle”; “uvaḳ tefek” anlamı ile “dÀs delūs” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
2494 Kelimenin “dÀs delūs, dÀs ū delūs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2495 Kelimenin “dÀşÀb, dÀşÀd, dÀşen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2496 Kelime yanlış yazılmıştır; “lori” olmalıdır. 
2497 Kelimenin “kırlangıç, kuyruksallayan, turgay, vatvat kuşu” anlamları ile “dÀlbūz, dÀlbūze, dÀlboje, dÀlboze, 
dÀlbeze, dÀlpūze, dÀlbeje, dÀlveje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
2498 Kelimenin “dÀlbūz, dÀlbūze, dÀlboje, dÀlboze, dÀlbeze, dÀlpūze, dÀlbeje, dÀlveje” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, ŞL. 
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ve dÀlveze [dÀlveje]2499: m 

dÀm: duzaḳ          

dÀm: baġ2500 [baġ badrıḳ]      

dÀmÀd: güyegü         

dÀmġūl: oldur ki Àdemde yumrulanur [ol ur ki Àdemde yuṣur2501]  

dÀmen: etek          

dÀncūl [dÀnçūl]2502: istibÀn [istipÀn]     

dÀnce [dÀnçe]: mercimek [merçimek2503]     

ve dÀnze [ve dÀnje]2504: m      

[dÀnişmend(i): f] 

dÀnk [dÀnk(i)]: derim çekirdegi [direm çekirdegi]2505    

dÀne: tene [dene]         

dÀv: uşaḳ iş [uşaḳ]2506      

dÀv-dÀr: yapıcı ve önegü      

[dÀver: ḳÀḍì]          

dÀverì: daʿvÀ ve ḳÀḍılıḳ [daʿvÀ ve ḳaḍlan2507]     

dÀv: perem2508 ve sövme [yerme ve sövme]      

[dÀv: nerd oyununda nevbet virme]       

dÀh: vir [-]        

dÀh: ḳulluḳcı [ḳulluḳçı irkek eger dişi]       

dÀhel [dÀhol]: duzaḳ       

ve dÀhūl: m           

dÀhem: tÀc          

dÀhem: beglik         

dÀye: bisleyici       

deppūs [debūs(u)]2509: degnek     

                                                
2499 Kelimenin “dÀlbūz, dÀlbūze, dÀlboje, dÀlboze, dÀlbeze, dÀlpūze, dÀlbeje, dÀlveje” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, ŞL. 
2500 Kelime eksik yazılmıştır; “baġ badrıḳ” olmalıdır. 
2501 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2502 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2503 Kelime yanlış yazılmıştır; “mercimek” olmalıdır. 
2504 Kelimenin “dÀnce, dÀnçe, dÀnje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2505 Kelimenin “dane, tohum, çekirdek” anlamları ile “dÀnek”; “bir dirhemin altıda biri” anlamı ile “dÀng” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2506 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2507 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳÀḍìlıḳ” olmalıdır. 
2508 Kelime yanlış yazılmıştır; “yerme” olmalıdır. 
2509 Kelimenin “debbūs, debūs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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debe: ḳavluc [ḳūlunc]        

debbe: ṣuñaf2510  [ṣuluḳ]      

debe2511: gön bardaḳ       

daḫ2512: ḥaṣìr ḳamışı [ḥaṣır2513 ḳamışı]      

daḫş [daḫş(i)]: iş evveli        

daḫl [daḫl(i)]: ḫÀṣıl         

daḫil: taḫıʿl2514 tereke [tereke]       

daḫme: müşk2515         

[daḫme: gūr-ḫÀne yaʿnì türbe]       

ded: tırtıcı2516 cÀnevem2517 [yırtıcı]       

ve dede: m         

der: içerü          

der: ḳapu          

der-bÀn [der-bÀn(i)]: ḳapucı        

[70a] 

derÀy [derÀy(i)]: çañ         

ve derÀ [derÀ]: m        

derb [dereb]: ṣızmaḳ ve derlemek [ṣarmaḳ ve derlemek]2518  

der-bend [der-bend(i)]: baġlu ve ṭutsaḳ [baġlu ve dutsaḳ]    

ve der-vend [der-vend(i)]: m       

derc [derc(i)]: ḥüçre2519 yaʿnì oda [ḥücre yaʿnì oda]   

derḫūr [derḫūr(u)]: lÀyıḳ        

derd [derd(i)]: aġrı        

der-ḫūrdÀr [der-ḫūrdÀr(i)]: berḫūrdÀr      

derdÀḥ [derdÀḫ(i)]2520: ḫastalıḳdan ḳalḳmış kişi [ḫastalıḳdan ḳalḳmış kimse] 

derd-i zeh [derd-i zih]: oġlan burusı       

derd-i mend [derd-i mend(i)]2521: buñlu [yuñlu2522]    

                                                
2510 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣuñaḳ” olmalıdır. 
2511 Kelimenin “debbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2512 Kelimenin “doḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2513 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫaṣìr” olmalıdır. 
2514 Kelime yanlış yazılmıştır; “taḫıl” olmalıdır. 
2515 Kelime yanlış yazılmıştır; “mişk” olmalıdır. 
2516 Kelime yanlış yazılmıştır; “yırtıcı” olmalıdır. 
2517 Kelime yanlış yazılmıştır; “cÀnÀver, cÀnver, cÀnveri” olmalıdır. 
2518 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2519 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥücre” olmalıdır. 
2520 Kelimenin “dervÀḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2521 Kelimenin “derd-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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derzì: f [ḳaftan dükici] 

41a 

derd-i mend [derd-i mend(i)]2523: dertlü     

ve derd-nÀk [derdinÀk(i)]2524: m        

derzÀde: degirmen ṣuvaġı [degirmen ṣavaġı]     

derġale: dervend         

derġeşt: çayır çemen         

der-gÀh [der-gÀh(i)]: ḳapu öñi       

der-gÀh: ḳapu üsti2525        

dermÀn: çÀre          

dermÀnde: çaresüz         

dermen: bende        

dernivişt [dernovişt(i)2526]: durdı2527 ve durma2528 [yazdı ve yazma] 

der-ū: anda          

dervÀ: muʿallaḳ ve aṣılmış kimse [muʿallaḳ ve aṣılmış nesne]    

dervÀje2529: ḥiṣÀr ḳapusı        

derūn: içerü [içrün?]         

derūne: ḫalÀc2530 yayı        

dervìş: faḳìr yaʿnì yoḫsul       

dervìşì [dervìş]2531: alḥaḳlıḳ2532 ve ḫōrluḳ iḫtiyÀr edici [alçaḳlıḳ ḫōrluḳ ḳabūl edici kimesne]  

dervìşÀn [dervìşì]2533: alçaḳlaruñ alçaḳlıġı [alçaḳlaruñ alçaġı] 

[dervìşÀn(i)2534: ḫōrlaruñ ḫōrı] 

dere: ḳarın          

dere: ırmaḳ [m]        

dere [derederhem]: ḳuşlar ḳarnında çıḳan yumurta [ḳuşlaruñ ḳarnından çıḳan yumrı]2535  

derhem: ṭolaşıḳ aġac [ḳarcaşıḳ]2536       

                                                                                                                                                   
2522 Kelime yanlış yazılmıştır; “buñlu” olmalıdır. 
2523 Kelimenin “derd-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2524 Kelimenin “derd-nÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2525 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2526 Böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2527 Kelime yanlış yazılmıştır; “yazdı” olmalıdır. 
2528 Kelime yanlış yazılmıştır; “yazma” olmalıdır. 
2529 Kelimenin “dervÀze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2530 Kelimenin harekeleri yazılmıştır; “ḫallÀc” olmalıdır. 
2531 Kelimenin “dervìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2532 Kelime yanlış yazılmıştır; “alçaḳlıḳ” olmalıdır. 
2533 Kelimenin “dervìşì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2534 Kelimenin “dervìşì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2535 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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derhem: ḳarışıḳ2537         

derì: ʿAcemde bir ṭÀìfenüñ adıdur lüġat-ı faṣìḥ ve ġarìb şöylerler2538 [ʿAcemden bir ṭÀìfenüñ 

adıdur ki lüġat-ı faṣìḥ ve ġarìb söylerler    

deryÀ: deñiz          

deryÀçe: büget [yüget2539]        

derìçe: pencere         

derìçe(h): ol kiçik ḳapu ki büyük ḳapunuñ bir ḳanadından açılur [ol kici ḳuyu2540 ki büyük 

ḳuyunuñ2541 bir ḳanadından açalar]       

derìvÀş [derìvÀs(i)]2542: bünyÀda ḳonulan aġac [bünyÀd ḳonulan aġac] 

deryūze [derbūze]2543: dervìşler şey’en-lillah itdükleri [dervìşler şey’lillah2544 itdükleri]  

der [dej]2545: ṭaġ başı         

dej2546: yaramaz ḫu         

dej2547: ḳaḳınc         

dez-ÀgÀh [der-gÀh]2548: yaramaz ṣanıcı ve anuñ ṣanusı yiri [yaramaz ṣanıcı ve anuñ ṣanısı]  

dejcetim [dejḫìm]2549: yaramaz ḫulu ki ṣanʿati cellÀdlik ve Àdem incütmek ola [yaramaz ḫulu 

ki ṣanʿati cellÀdlıḳ ve Àdam öldürici ola]      

dejgovÀh [dezgovÀr]2550: siñirmesi müşkül ṭaʿÀm      

deje: mühür [mühre2551]         

dest [dest(i)]: el          

dest [dest(i)]: meclis  ṣadrı    

dest [dest(i)]: ḳuvvet          

dest-ebrencen [dest-i ebrencin]2552: el bilezügi      

[70b] 

destÀr: dülbend          

                                                                                                                                                   
2536 Kelimenin “ḳarcaşıḳ” ve “ṭolaşıḳ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2537 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2538 Kelime yanlış yazılmıştır; “söylerler” olmalıdır. 
2539 Kelime yanlış yazılmıştır; “büget” olmalıdır. 
2540 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapu” olmalıdır. 
2541 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapunuñ” olmalıdır. 
2542 Kelimenin “derìvÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2543 Kelimenin “deryūze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2544 Kelime yanlış yazılmıştır; “şey’en-lillah” olmalıdır. 
2545 Kelimenin “dej” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
2546 Kelimenin “dij, doj” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2547 Kelimenin “dij, doj” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2548 Kelimenin “doj-ÀgÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2549 Kelimenin “dejḫìm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2550 Kelimenin “dezgovÀr, dejgovÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2551 Kelime yanlış yazılmıştır; “mühür” olmalıdır. 
2552 Kelimenin “dest-ebrencen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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[destÀr: çoḳ2553]    

destÀr-ḫˇÀn [destÀr-i ḫūn(u)]2554: peşgìr [pìşgìr]     

destÀrÀn [destÀrÀne]2555: şÀkirdÀne   

ve desterÀn [ve seterÀn(e)]2556: m       

destÀrçe: destmÀl          

destÀr-i ser2557: gicelik dülbend [gicelik]    

dest-Às: el degirmeni          

dest-Àvìz [dest-i Àvìz]: elde ṣarḳıtma armaġan [elde ṣarḳınma armaġan]2558  

dest-Àmūz [dest-i Àmūz]2559: elde ögrenmiş       

destÀn [destÀn(i)]: ḥìle         

dest-efrÀz [dest-i efrÀz]2560: el Àleti    

dest-pÀ [dest-i pÀ]2561: uz nesne [uz ve çevük kimse]     

ve dest-bÀz [dest-i bÀz]: m [ṣaġ el2562]      

dest-rÀst [dest-i rÀst(i)]2563: ṣaġ el        

dest-çep [dest-i çìb] 2564: ṣol el        

dest-şiken [dest-i şiken(i)]2565: el ṣındurıcı [ḳıvırcıḳ]   

dest-şūy [dest-i şūy(i)]2566: el yuyacaḳ       

dest-kÀr [dest-i kÀr(i)]2567: el işi        

dest-gìr [dest-i gìr(i)]2568: el ṭutıcı       

destemÀl [destemÀl(i)]2569: silecek [el ovacaḳ yaʿnì destmÀl]     

destenbūye: yıylanḳuc [yıylaġnuc2570]      

destovÀn [destovÀn(i)]2571: ḥammÀm nÀṭırı      

destovÀne2572: ellik [ellik yaʿnì eldüven]     

                                                
2553 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2554 Kelimenin “destÀr-ḫˇÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2555 Kelimenin “destÀrÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2556 Kelimenin “destÀrÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2557 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2558 Kelimenin “armağan” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
2559 Kelimenin “dest-Àmūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2560 Kelimenin “dest-efzÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2561 Kelimenin “dest-pÀ, dest ū pÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2562 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye ait olmalıdır. 
2563 Kelimenin “dest-i rÀst” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2564 Kelimenin “dest-i çep” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, KGS. 
2565 Kelimenin “dest-şiken” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2566 Kelimenin “dest-şūy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2567 Kelimenin “dest-kÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2568 Kelimenin “dest-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2569 Kelimenin “destmÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2570 Kelime yanlış yazılmıştır ya da metatez vardır; “yıylanġuc” olmalıdır. 
2571 Kelimenin “destvÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
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destovÀne2573: doġancı eldüvÀnı2574      

[destūr(u): m2575] 

[destūr: dìvÀn defteri]        

deste: ṣab [ṣap]         

deste: dükel         

destiyÀr [destiyÀr(i)]2576: pehlevÀn şÀkirdi [pehlevÀnuñ şÀkirdleri]2577   

destiyÀr [dest-i yÀre]2578: yardımları [yardıncı]2579    

destiyÀr2580: bilezük2581         

dest-yÀft [dest-i yÀfet]2582: fırṣat        

destìne: pÀdişÀh nişÀnı         

deskere: ṭaġ başı        

ve desmere: m          

dese: ṣarmaşuḳ iplik2583         

41b 

deşt [deşt(e)]: yazı ṣusız yir [yazı ve ṣusız yir]      

deşt [deşt(i)]: gūristÀn yaʿnì maḳbere [gūristÀn yaʿnì Meştiler]2584 

deşte-bÀn [destiyÀn(i)]2585: terele2586 bekleyici [tereke bekleyici]    

ve deştevÀn [ve destovÀn]2587: m       

deşne: ṣarmaşuḳ iplik2588         

[deşene: ḫancer]        

daġÀ: nesnesüzlük2589        

daġer [daġser]2590: ṣaçsuz baş [ṣaçsuz]      

daġel: er ʿavratı [ev ʿavratı]2591      

                                                                                                                                                   
2572 Kelimenin “destvÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2573 Kelimenin “destvÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2574 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2575 Kısaltma yanlış yazılmıştır; “f” olmalıdır. 
2576 Kelimenin “destyÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2577 Kelimenin “şagird, zirdest” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2578 Kelimenin “destyÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2579 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “yardımcı” olmalıdır. 
2580 Kelimenin “destyÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2581 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2582 Kelimenin “dest-yÀft” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2583 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2584 Kelimenin “gūristÀn” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2585 Kelimenin “deştbÀn, deştvÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2586 Kelime yanlış yazılmıştır; “tereke” olmalıdır. 
2587 Kelimenin “deştbÀn, deştvÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2588 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2589 Kelimenin “boş söz, herze, kulmaş” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2590 Kelimenin “daġser” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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daġel: ḳulmaş          

daġel: çör çöp          

daġel: ḳalbazan         

daġel: ḫÀìn          

def: dumrı          

[defter: m2592] 

defter-dÀr: defter ṭutıcı [defter dutıcı]      

dem: nefes         

defnūk [defnūk(u)]: ġÀşiye yaʿni ḫÀşye [ġÀìşe2593 yaʿnì ḫaş2594]   

[71a] 

dellÀl [delÀl]2595: f [tellel]        

dellÀle [delÀle]2596: pìzevenk       

[delÀle2597: ḳovcı ʿavrat]       

dalḳ: ḫırḳa           

delv [deliv]2598: degirmen sepedi      

delv [deliv]2599: ḳoġa [ḳova]      

dele: sañsar           

dele2600: özdek [ördek2601]      

dem: közük2602 [körük]          

dem: ḳan           

dem: külḫan odı ıssı [külḫan odı]2603    

[dem: ḥamÀm ıssı]      

[demÀ: ṣolutḳan]         

[dem-À-dem: vaḳit vaḳit]        

demÀr: gürgök?/görkök?/körkök?2604 

                                                                                                                                                   
2591 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2592 Kısaltma yanlış yazılmıştır; “f” olmalıdır. 
2593 Kelime yanlış yazılmıştır; “ġÀşiye” olmalıdır. 
2594 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫÀşye” veya “ḫÀşe” olmalıdır. 
2595 Kelimenin “dellÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2596 Kelimenin “dellÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2597 Kelimenin “dellÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2598 Kelimenin “delv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2599 Kelimenin “delv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
2600 Kelimenin “delle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2601 Kelime yanlış yazılmıştır; “özdek” olmalıdır. 
2602 Kelime yanlış yazılmıştır; “körük” olmalıdır. 
2603 Kelimenin “hararet, sıcaklık, buhar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. FA. 
2604 Kelimenin “öldürmek, helak etmek; nefes, soluk; tütün vs. damarı; çay, ırmak” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ. 
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[demÀr: gürle? kökle? çıḳarmaḳ]2605 

demÀn: heybetlü2606       

demÀn: ḳuvvetlü2607       

[demÀn: baş çekici]        

[demdeme: ġavġa ve ġalebe2608]      

demdeme: kükremek        

demsÀz: rÀzdaş ve dōst        

demş(i): özdek2609      

deme: dipi          

deme: kiçi körük         

den: ḳayġusız2610         

dend [dend(i)]: kend2611 murÀdınca yorıcı [kendü murÀdına yorıcı]2612 

dend [dend(i)]: boġaz ṭutan nesne [boġaz dutan nesne]    

dendÀ: yavı varmış [yavu varmış]       

dendÀn: diş          

dendÀn-gìr: dişe yapışıcı ve ıṣırıcı [dişe yapışıcı]     

[dendÀn-gìr: ıṣırıcı]         

dendÀne: keld2613 dişi [kilìd dişi]       

dene: beden         

dene: şÀl2614 [şÀd]         

dene: ʿaceb ve dimÀġ [ʿaceb ve ṣımÀġ]2615     

deng [deng(i)]: ḥayrÀ2616 [ḥayÀn2617]      

dengÀne2618: aġac [aḳça]    

dengel2619: ebleh         

                                                
2605 Kelimenin “öldürmek, helak etmek; nefes, soluk; tütün vs. damarı; çay, ırmak” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ. 
2606 Kelimenin “gürleyen, bağıran, korkunç” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
2607 Kelimenin “gürleyen, bağıran, korkunç” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
2608 Kelimenin “helak etmek, öfke ve hiddetle söz söylemek, bir cismi hışımla yere fırlatmak” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2609 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2610 Kelimenin “sevinçten dolayı feyat etme, mutlulukla salınma” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2611 Kelime yanlış yazılmıştır; “kendü” olmalıdır. 
2612 Kelimenin “hodkam, kendi isteğinden başka bir şey düşünmeyen” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ. 
2613 Kelime yanlış yazılmıştır; “kilìd” olmalıdır. 
2614 Kelime yanlış yazılmıştır; “şÀd” olmalıdır. 
2615 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2616 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥayrÀn” olmalıdır. 
2617 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥayrÀn” olmalıdır. 
2618 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2619 Kelimenin “dengil” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[dengel: avṣılsuz2620]     

devÀt: divìt düz2621 ve ẓafer2622 [dìvìt]   

deh: oḳ2623 [on]         

deh deh [deh dih]: ḳarış virici2624      

dehÀn: çaġırma         

dehÀn: aġız [m] 

ve dehen: m [aġız]         

dehnÀs2625: naʿleyn [m]     

dehre: ḫancer    

dehre: şöhre2626  [-]       

dehre: naʿleyn2627 Àleti ṭırnaḳ keser [dıynaḳ keser naʿlband Àleti]    

dehiş: ṣıdḳ ve baḫşiş [ṣadaḳa baḫşiş]   

dehşet: ürkü [ürkü yaʿnì ürkmek ve uyanmaḳ?2628]  

dehle [dehele]2629: ḥasìr ḳamışı [ḥaṣr2630 ḳamışı]    

dehle: ḳanṭıra [ḳandıra]        

ve dehve [dehve]: m        

[dehem: onuncı]        

dehne2631: uyan gemi [unya2632 gemi]       

[71b] 

dehìn: süd aġuzı2633        

dehìn-bend [dehen-bend]2634: yaşmaḳ      

dehen-gìr: aġız ṭutıcı ve rüşvet2635 [aġız dutucı ve resve2636]  

dey: ilk ḳış ayı [ḳış]2637         

                                                
2620 Kelimenin “ahmak, nadan, deyyus, hayasız, izansız, bön” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. Bu 
anlamlar doğrultusunda kelimenin anlamının “aṣılsuz” olması daha doğrudur. 
2621 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2622 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2623 Kelime yanlış yazılmıştır; “on” olmalıdır. 
2624 Kelimenin “karış vermek” anlamı ile “deh dÀden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2625 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2626 Kelime yanlış yazılmıştır; “tahra” veya “dahra” olmalıdır. 
2627 Kelime yanlış yazılmıştır; “naʿlband” olmalıdır. 
2628 Kelime yanlış yazılmıştır; “uyalmak” olmalıdır. 
2629 Kelimenin “dehle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2630 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥasìr” olmalıdır. 
2631 Kelimenin “dehene” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2632 Kelime yanlış yazılmıştır; “uyan” olmalıdır. 
2633 Kelimenin “dehìze” şekli bulunabilmiştir: 
2634 Kelimenin “dehen-bend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2635 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2636 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2637 Kelimenin “kışın ilk ayı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[dey2638: kilisa] 

deyr [dìr]: kilisa         

deyhemed: ayuñ on beşinci güni       

deylemek [deylemok]2639: Àdem ṣokañ bö [bö]     

ve’d-dÀli’l-meksūreti’l-ḥareketi [e’d-dÀlü’l-meksūreti fì’l-ḥareketi] 

dibìr2640: yazıcı          

dibìristÀn [dibìristÀn(i)]2641: mekteb-ḫÀne       

dirÀz [dirÀz(i)]: uzun          

dirÀz-bÀlÀ: uzun boyunlu2642 [uzun boylu]      

dirÀznÀ [dirÀzinÀ]2643: uzunca        

ve dirÀzìne [dirÀzìne(h)]: m       

42a  

diraḫtistÀn [diraḫtistÀn(i)]: aġaclıḳ [aġaçlıḳ]      

diraḫt [diraḫt(i)]: aġac         

diraḫş [diraḫş(i)]: şimşek yalabımaḳ [gök görkeyüb2644 sügşek yalabımaḳ]  

diraḫş [diraḫş(i)]: yıldırım         

diraḫş [direfş(i)]2645: biz         

diraḳş [direfş(i)]2646: süñü demüri [süñü dimüri]      

[direfş(i): m] 

direm: f 

ve dirhem [ve dizhem]2647: m       

dirmene [diremne]: yavşan        

direv: biçin          

direvş [direvş(i)]: biçiş2648        

diz [dirre]2649: tura         

diz: ḥiṣÀr          

                                                
2638 Kelimenin “deyr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2639 Kelimenin “deylemek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2640 Kelimenin “debìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2641 Kelimenin “debìristÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2642 Kelime yanlış yazılmıştır; “boylu” olmalıdır. 
2643 Kelimenin “dirÀznÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2644 Kelime yanlış yazılmıştır; “güvleyüb” veya “gürleyüb” olmalıdır. 
2645 Kelimenin “direfş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2646 Kelimenin “direfş” şekli bulunabilmiştir: 
2647 Kelimenin “dirhem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2648 Kelimenin “hacamat neşteri, ayakkabı dikicilerinin kullandığı iğne, biçki, dikiş” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD. 
2649 Kelimenin “dirre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 



265 
 

diz: BaġdÀd şehri        

dij-Àheng [dizz-Àheng(i)]2650: yaramaz ḫulu ve baḫìl [yaramaz ḫulu ve paḫìl2651]  

diz-dÀr: f 

ve dizdÀm [ve dizdÀ]2652: m         

dirġÀle [dizġÀle]2653: ḳule [ḳula]        

ve dizek [dizek]: m         

dijem: ayru2654        

dijem: ġuṣṣalu          

dijem: yaṣlu           

dij-meniş [diremniş]2655: uṣanmış ve ṭoymış [uṣanış ve dürüş2656]    

diger: daḫı           

diger: ayruḳ           

digerÀn(i): ayruḳlar          

dil: göñül           

dilÀver: bahadur          

ve dilìr: yüreklü [m]         

dil: yürek           

dil-ber: göñül ḳapıcı          

dilmÀb: ḳoyun2657 süd ki ḳamaġıla2658 olur [ḳoyu süd ki ḳaynamaġla olur]  

dingil: ʿarab(a) Àleti [ʿaraba dingili]2659    

dih-ḳÀn [dih-ḳÀn(i)]: ekinci ve köy salÀrı      

dih-ḳÀnì: ekincilik ve salÀrlıḳ ve ekin yiri      

ve dih-kÀnì: m        

[72a] 

dihlìz [dihlìsiz]2660: ḳuyucı2661 [ḳayu2662 içi]   

dì: dere2663 [dün]         

                                                
2650 Kelimenin “dej-Àheng, doj-Àheng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2651 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḫìl” olmalıdır. 
2652 Kelimenin “dizdÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
2653 Kelimenin “ḳule” anlamı ile “dizġÀle” şekli bulunabilmiştir: Ancak her iki nüshada da “ḳule” kelimesinin 
yazımı doğru değildir. Kelimenin doğru yazımı “ḳulle” şeklindedir. 
2654 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2655 Kelimenin “doj-meniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2656 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2657 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳoyu” olmalıdır. 
2658 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaynamaġla” olmalıdır. 
2659 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2660 Kelimenin “dihlìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2661 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapu içi” olmalıdır. 
2662 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapu” olmalıdır. 
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dìbÀ: ibrişim          

ve dìbaḳ [dìbaḳ]2664: m      

dìdÀr [dìdÀr(i)]: görme        

dìdÀrì: ṭurı ṣu [durı ṣu]2665    

dìde-bÀn: gözci ve ḳaravul        

dìde: göz          

dìde-gÀh: gözci yiri         

dìde-ver: gözci         

dìr: gic          

dìrìne(h): çoḳdanki [çoḳdanġı]       

dìve [dìre]2666: ḳula at [eger2667 at ve ḳula at]     

dìze [dìre]: yürümez at [yürümez yaramaz at]2668  

[dì: dün]          

dì-şeb: dün gice         

dìg: çölmek [çömlek]        

dìgÀne: kirpi [kirpü]        

dìg-yÀbe [dìg-pÀye]: çölmekde pişen aş [ṣac ayaḳ]2669    

dìg-poḫt [dìg-boḫt(u)]: m [çölmekte bişen aş]2670    

ve dìgìne: m        

[dìgìne: dünki]        

dìgìne dìn [dìn(i)]: bu maʿnÀ ìn   

dìv: şeyṭÀn          

dìvÀne: delü          

ve dìdÀdem [ve dìvÀdem]2671: m     

dìvpÀye2672: örümcek       

dìvek: taḫıl biti [taḫıl2673]       

ve dìçe2674: m       

                                                                                                                                                   
2663 Kelime yanlış yazılmıştır; “dün” olmalıdır. 
2664 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2665 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2666 Kelimenin “dìze” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2667 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2668 Kelimenin “kula ta, boz renkli at” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2669 Kelimenin “ṣac ayaḳ” anlamı ile “dìg-pÀye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2670 Kelimenin “çölmekte bişen aş” anlamı ile “dìg-poḫt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2671 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2672 Kelimenin “dìv-pÀ, dìv-pÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2673 Kelime eksik yazılmıştır; “taḫıl biti” olmalıdır. 
2674 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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dìv-sobost [dìv-sopost(i)]2675: ḳara yonca ve butraḳ [ḳara bunca2676 ve butraḳ]  

dìv-fersÀy [dìvofersÀy(i)]2677: uçuḳ ṭutmış kimesne [uçuḳ dutmış kimesne]   

dìv-gendom [dìv-i gendom]2678: çavdÀr     

dìv-gendom: yulaf         

dìv-lÀḫ [dìvlÀḫ(i)]: dìvler ṭurduġı yir [dìvler durduġı yir] 

dìh: köy          

[dìh-bÀn(i): köy ketḫudÀsı]        

dìhiyÀn [dìhyÀn(i)]2679: köylüler      

dihì: köylü          

dìhem [dìhim]: tÀcdur ki ʿacem begleri giyerler    

ve’d-dÀli’l-mażmūmeti’l-ḥareketi [e’d-dÀlü’l-mażmūmeti fì’l-ḥareketi] 

doḫ: ṣìrlıḳ2680 [ḥaṣırlıḳ]       

doḫt [doḫt(u)]: ḳızoglan        

ve doḫter: m         

doḫ-ender2681: ögey ḳız        

doḫt-ender [doḫto-ender]2682: m      

doḫter-zen: ʿavratuñ ġayrı erden ḳızı      

doḫterek: ḳızcuġaz         

doḫterìne: şimdi ṭoġmış ḳız ki yaşına varmamış [şimdi ṭoġmış ḳız ki yaşına varmamış ola]2683 

dorrÀce: ḳaraçı [ḳazacı]2684  

dord [dored]2685: çirk    

[dorost(u): bütün]         

dorost [dorost(i)]: ṣaġ [ṣaġ ve filori]       

dorost: filori2686 

[72b] 

doroşt [dorost(u)]2687: iri        

                                                
2675 Kelimenin “dìv-ispist, dìv-sipist, ispist” şekilleri bulunabilmiştir: 
2676 Kelime yanlış yazılmıştır; “yonca” olmalıdır. 
2677 Kelimenin “dìv-fersÀ, dìv-fersÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2678 Kelimenin “dìv-gendom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2679 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2680 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaṣìrlıḳ” olmalıdır. 
2681 Kelimenin “doḫt-ender” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2682 Kelimenin “doḫt-ender” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2683 Kelimenin “büluğ, evlenme çağına gelmiş kız” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2684 Kelimenin “ḳaraçı” anlamı ile “dorrÀʿe” şekli bulunabilmiştir: Ancak “ḳaraçı” kelimesinin anlamı tam olarak 
tespit edilememiştir: Bkz. LD, ŞL, TS. 
2685 Kelimenin “dord” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2686 Bu kelime TDKN’de ayrı bir madde başı ile gösterilmemiş; bir önceki madde başının altına iki ayrı anlam 
olarak yazılmıştır. 
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dorūd: esenlik         

dorūd-ger: dütger2688 [dülger]       

42b 

dorūġ [dorūġ(u)]: yalan        

dorūġ-zen: yalancı         

doz [doj]2689: ḳaḳıyıcı ve iri ḫulu yaʿnì göbüt [ḳaḳıyıcı ve iri ḫulu]  

doj [dorr(u)]2690: ḳabarçuḳ [ḳabarcuḳ bez ki etde olur] 

ve doje [ve dojje]2691: m 

dojìne [ve dojìne]: ḳayġulu [m]2692 

dojem: m [ḳayġulu]          

dozen [dojen]2693: tìz kimesne [tiz kimesne yaʿnì ġażab2694]    

dojnÀm: elde olan bard baş [elde olan bas2695 bart]      

dozd [dozod]2696: uġrı         

ve dozd-efşÀn [dozdo-efşÀr]2697: m [kilepe]     

ve dozd-efşÀre [ve doj-efsore]2698: m      

dojgovÀr: ṣarb ve güç nesne        

ve doşvÀr: m         

dostūr [dostūr(u)]: vezìr-i ʿÀḳil       

doşḫìm [doşḫìm(i)]: sögmek      

doşmen: f 

doşnÀm [doşnÀm(i)]: ilenc        

dokÀn [dokkÀn]: f 

dokÀnçe: düken2699 seküsi [dükkÀn sekisi]      

dollÀb [dolÀb]: dìvÀr içinde olan pencere ki daşra çıḳmaḳa [dìvÀr içinde olan pencere ki ṭaşra 

çıḳmaya]         

ve dūlÀb [ve]: m [-] 

                                                                                                                                                   
2687 Kelimenin “doroşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS.  
2688 Kelime yanlış yazılmıştır; “dülger” olmalıdır. 
2689 Kelimenin “doj” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2690 Kelimenin “dejìne, doje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
2691 Kelimenin “dejìne, doje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
2692 Kelimenin “ur, beze” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
2693 Kelimenin “dojen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2694 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2695 Kelime yanlış yazılmıştır; “baş” olmalıdır. 
2696 Kelimenin “dozd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2697 Kelimenin “dozd-efşÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2698 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2699 Kelime yanlış yazılmıştır; “dükkÀn” olmalıdır. 
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dūlÀb: çarḫ          

[dūlÀb(i): m] 

dom: ḳuyruḳ          

ve domÀl [ve dommÀl]: m       

ve domçe: m         

ve donbe: m         

ve donbÀl [ve donbÀl(i)]: m       

ve donb [ve donb(u)]: m       

dombel [donbel]: çınab2700 [çıban]      

dom [dom-À-dem]2701: biri biri ardınca      

dom-dÀr: ḳuyruḳlu         

domġirì [domġezì]: kici ḳuyruġı [kiçi ḳuyruḳlu]2702   

dombÀr: yaṣṣı [yaṣṣı ḳuyruḳ]2703      

donbÀver: m 

don: ol kimesnedür ki şÀh-ı ḫÀndan ḫarÀbÀta gider [ol kimsedür ki şÀd-ı ḫandÀn ḫarÀbÀta 

gider]2704         

devÀl(i) [doval]: ḳayış       

donbÀl-i çeşm [donbÀl-i çeşm(i)]: göz ḳuyruġı 

dovÀyikì [dovÀyekì]2705: on iki [on ikinci]      

dovÀzdehom [dovÀnzdehom]2706: m        

divÀl-i pÀ [dovÀl-pÀ]: ḳayış ayaḳlu        

dūpeyker: cevẕa yılduzı        

dū borÀderÀn [dū borÀẕerÀn]: iki yılduzdur ki birbirinden ayrılmaz ʿarab ferḳedÀn dir [iki 

ḳarındaş ki aña ʿArab ferḳedÀn dir birbirinden ayrılmaz]       

dūḫ: ḳındıra ve ḥaṣır ḳamışı         

dūd [dūd(u)]: tütün [dütün]         

dūd [dūd(u)]: etde ve penìrde olan ḳurd [aş yirde2707 olan ḳurd]    

Àheng [dūd(u)-Àheng(i)]2708: tütünlük ve ocaḳ bÀcası [dütünlük ve ocaḳ pÀçası]  

                                                
2700 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıban” olmalıdır. 
2701 Kelimenin “dom-À-dem, dūm-À-dom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2702 Kelimenin “kuyruk sokumu” anlamı ile “domġeze, domġÀze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2703 Kelimenin “kuyruklu, askerin sonu” anlamları ile “donbÀver, dom-dÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
BK. 
2704 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2705 Kelimenin “dovÀzdeh” ve “dovÀzdehom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2706 Kelimenin “dovÀzdehom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2707 Bu ifadeler tam olarak anlaşılamamıştır. Kelime “yemekte olan kurt” anlamındadır. Bu anlam ifade edilmeye 
çalışılmış veya yanlış yazılmış olabilir. 
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ve dūd-kend [ve dūd(o)koned]2709: m       

dūdele: yarlaġuc2710 [pırlaġuc]       

dūdele: çelik2711         

[73a] 

dūdmÀn [dūdomÀn]2712: ḳavm ḳabìle       

ve dūde [dūde]: m         

dūr: ıraḳ           

dūr-À-dūr: ıraḳdan ıraḳ         

dūrbÀş [dūrbÀş(i)]: çavuş         

dūrbìn [dūrobìn]: beġÀyet ʿÀḳil [beġÀyet ġÀfil2713]    

dū-rūy [dū-rūy(i)]: iki yüzlü         

dū-rūye: iki yüzlü ḳalı2714 2715      

dūrìşe: mahrama [maḳreme]       

dūzaḫ: ṭamu [cehennem]        

dūjene [dūzene]: soḳar siñek       

dūze: butraḳ         

dūst [dūst(u)]: maʿşūḳ ve maḥbūb       

dūst [dūst(u)]: yÀr         

dūst-dÀr: süci2716 [sevici]        

43a 

dūst-dÀrì: sevicilik         

dūst-kÀme [dūst-i kÀm(i)]2717: ḥaḳìḳì dōst dilegi [ḥaḳìḳì dōst]   

dūst-kÀmì [dūst-i kÀmì]: uḫrevì dōst dilegince     

dūst-kÀn [dūstokÀn]: mecÀzì dōstcuġazlar      

dūst-kÀnì [dūstokÀnì]: dōstencaġızlar dilegince içilen şarÀb [dōstencaġız dilegince açılan 

şerbet]         

dūst-kÀne [dūstokÀne]2718: ṣafÀ geldiñ ṭolusı      

dūşÀḫe: ikircinlik yaʿni tereddüd [ikirciñik2719]      
                                                                                                                                                   
2708 Kelimenin “dūd-Àheng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2709 Kelimenin “dūd-kend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2710 Kelime yanlış yazılmıştır; “pırlaġuc” olmalıdır. 
2711 Kelimenin “çelik oyunu, çelik çomak oyunu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
2712 Kelimenin “dūdmÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2713 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿÀḳil” olmalıdır. 
2714 Kelimenin “iki yüzü olan nesne” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2715 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2716 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “sevici” olmalıdır. 
2717 Kelimenin “dūst-i kÀm, dūst-i kÀmì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2718 Kelimenin “dūst-kÀne, dūst-gÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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dūş: dün gice           

dūş: omuz           

dūşÀ: ṣaġılur ṭavÀr          

dūşÀb [dūşÀb(i)]: bekmez         

dūşenbe: f 

dūşìze: ḳızoġlan          

dūşìne [dūşìne(h)]: dünki2720      

dūġ: ayran          

dūġbÀ [dūġobÀ]2721: yoġurtlu aş [yoġurunlu2722 aş]  

dūk: ig          

dūkÀred [dūkÀzed]2723: ṣındu      

dūkÀ dūkÀn [dūkÀn(i)]2724: ikin ikin [ikin]      

[dūkÀn: ikin2725] 

dūkìrÀş [dūk-tirÀş(i)]2726: ig yonıcı [ig bonıcı2727]    

dūkce [dūkçe]2728: maṣure [masura]       

dūk-dÀn [dūk-dÀn(i)]: iglik        

dūk-rişte [dūk-irşite]2729: aġırşaḳ       

ve dokirye2730: m2731      

ve dūk-i rìşe [ve dūk-i rìse(h)]2732: m    

dūl: ḳoġa [ḳova]         

dū: iki          

dovom [dūm]2733: ikinci         

dūmūy [domūy(i)]2734: ḳızġıl2735 [ḳırġıl]      

dūmūyì [domūyì]2736: ḳızġıllıḳ2737 [ḳırġıllıḳ]   

                                                                                                                                                   
2719 Kelime yanlış yazılmıştır; “ikircinlik” ya da “ikirciklik” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2720 Kelimenin “dün geceki, geçen geceki” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2721 Kelimenin “dūġbÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2722 Kelime yanlış yazılmıştır; “yoġurtlu” olmalıdır. 
2723 Kelimenin “dūkÀred” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2724 Kelimenin “ikin ikin” anlamı ile “dūkÀn dūkÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2725 TDKN’deki bu kelime; yanlışlıkla bir önceki kelimeden ayrı yazılmış olmalıdır. 
2726 Kelimenin “dūk-tirÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2727 Kelime yanlış yazılmıştır; “yonıcı” olmalıdır. 
2728 Kelimenin “dūkçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2729 Kelimenin “dūk-rişte, dūk-rìse” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2730 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2731 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2732 Kelimenin “dūk-rişte, dūk-rìse” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2733 Kelimenin “dovom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2734 Kelimenin “dūmūy, dūmū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2735 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳırġıl” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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dūn [dūn(i)]: himmetsiz ve köti       

dovìst [dovìst(i)]2738: iki yüz       

dohol: ṭavvul2739 [davul]        

el-faṣlü’s-sÀbiʿi fì’r-rÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi 

[73b] 

rÀtiyÀnec: çam saḳızı [cam2740 ṣaḳızı]       

rÀḫne: gedük          

ve raḫne: m         

rÀd: cevmer2741 ve ʿūd ḳoḳūsı [cevmerd]2742     

[rÀd2743: ʿūd ḳoḳusı]         

rÀdend [rÀdend(i)]2744: yükseklü alçaḳlu yir     

rÀdend2745 [rÀdend(i)]: bir otuñ adıdur ki ṭabìbler onı edviyeye ḳatarlar [bir otuñ adıdur ki 

ṭabìbler edbiye2746 ḳatarlar] 

rÀj: ḫırman         

rast [rast(i)]: ṭoġrı [ṭoġru]        

rÀst-i kÀrì2747: ṭoġrı işlü [ṭoġru işlülük]      

rÀstì: ṭoġrılıḳ ve emìnlik [ṭoġru ve eminlik2748] 

rÀsū [rÀsū(a)]: gelincik yaʿnì mÀlṣıçanı2749 [gelincik dedikleri cÀnver ki Àġleb mÀl üstünd? ve 

yidi?]2750           

rÀsovÀş [rÀsvÀs(i)]2751: geçerlik        

rÀġ: ṭaġ etegi aġaclu ve bÀġ arasında olan keşek [aġaclu ṭaġ etegi]    

[rÀġ: bÀġ ortasında olan kesek] 

rÀfe: ṣuda binilen ṭulum [yandıḳ]2752       

rÀle2753: yandıḳ [ṣuda binilen tulum]        
                                                                                                                                                   
2736 Kelimenin “dūmūyì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2737 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳırġıllıḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2738 Kelimenin “divìst” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2739 Kelime yanlış yazılmıştır; “davul” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2740 Kelime yanlış yazılmıştır; “çam” olmalıdır. 
2741 Kelime yanlış yazılmıştır; “cömert” veya “cevmerd” olmalıdır.  
2742 Kelimenin “öd ağacı” anlamı ile “rÀd-būy”; “cömert” anlamı ile “rÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2743 Kelimenin “rÀd-būy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2744 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2745 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2746 Kelime yanlış yazılmıştır; “edviyeye” olmalıdır. 
2747 Kelimenin “rÀst-kÀrì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2748 Kelime yanlış yazılmıştır; “emìnlik” olmalıdır. 
2749 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2750 Kelimenin “gelincik, sansar” anlamları bulunabilmiştir.  
2751 Kelimenin “revÀş, revÀc, revÀyiş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2752 Kelimenin “yandıḳ” anlamı ile “rÀfe” şekli bulunabilmiştir; MKN’de yer alan “ṣuda binilen ṭulum” anlamı 
bir sonraki kelimeye aittir: Bkz. LD, FZ. 
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rÀm: dölek           

rÀmiş-ger [rÀmşi-ger]2754: çalıçı2755 ve nedìm [calıcı2756 ve nedìm]   

rÀn: oyluḳ           

rÀnìn [rÀnìn(i)]: çekme çaḫşur [çekme çaġşır yaʿnì ṣaten2757 çaġşırı]   

rÀve: rÀvì2758 [zÀrì]          

rÀh: yol           

rÀh-Àverd [rÀh-Àverd(i)]: yol armaġanı       

rÀhib: keşiş2759     

rÀh-bÀn [rÀh-bÀn(i)]: yol bekleyeci   

rÀh-ber: ḳulavuz          

rÀh-zen: yol uzıcı2760 [yol urıcı]        

rÀh-goẕerì [rÀh-ı goderì]2761: yolcı  

rÀh-kehkeşÀn [rÀh-i kehekşÀn(i)]2762: ṣaman uġrusı  

rÀh-nomÀy [reh-nomÀy(i)]: yol gösterici       

ve reh-nomÀy [ve reh-nomÀy(i)]: m       

43b 

ve reh-nomūn: m         

rÀh-vÀr: yorga          

rÀy [rÀy(i)]: fikir         

rÀy [rÀy(i)]: HindistÀn sulṭÀnı [HindūstÀn sulṭÀnı]      

rÀyigÀn [rÀyigÀn(i)]: aylaḳ         

[rÀyigÀne2763: m]         

rÀye2764: sancaḳ [ʿalem yaʿnì ṣancaḳ]       

rebÀb: ıḳlıḳ           

rebÀbì: ıḳlıḳcı [aḳlıḳcı2765]         

reçle: ṭomalan mantar         

                                                                                                                                                   
2753 Kelimenin “ṣuda binilen ṭulum” anlamı ile “jÀle, rÀle” şekilleri bulunabilmiştir; MKN’de yer alan “yandıḳ” 
anlamı bir önceki kelimeye aittir: Bkz. LD, LL. 
2754 Kelimenin “rÀmiş-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2755 Kelime yanlış yazılmıştır; “çalıcı” olmalıdır. 
2756 Kelime yanlış yazılmıştır; “çalıcı” olmalıdır. 
2757 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2758 Kelime yanlış yazılmıştır; “zÀrì” olmalıdır. 
2759 Kelime yanlış yazılmıştır; “keşìş” olmalıdır. 
2760 Kelime yanlış yazılmıştır; “yol urıcı” olmalıdır. 
2761 Kelimenin “rÀh-goẕerì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2762 Kelimenin “kÀhkeşÀn, kehkeşÀn, rÀh-ı kehkeşÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
2763 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2764 Kelimenin “re’eye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2765 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ıḳlıḳcı” olmalıdır. 
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reçìn2766: ip egirecek çarḫ [ip egirecek çarḫı]    

raḫ: çalġu iñildüsi        

raḫş [raḫş(i)]: boz ve çil at       

raḫş [raḫş(i)]: beñlü yakaf [beñlü yalaḳ/yılḳı]2767  

raḫş [raḫş(i)]: Rüstem-i ZÀl’üñ atınuñ adıdur [Rüstem-i RÀl2768 atınuñ adıdur]    

raḫşÀ: yıldurayıcı         

rede: çekilmiş ṣÀf        

rede [reẕed]: bÀġ ḳatırı2769       

rejed2770: çoḳ yiyici2771       

rejem [rezm(i)]: ceng        

rez: bÀġ2772         

reje: ḫurmÀ yapraġından bükilen ip      

reze: ḳapu ḫalḳası         

reste: çekilmiş ṣÀf         

resm [resm(i)]: ʿÀdet [ʿÀdet ve ḳÀnūn]      

resen: ip [esb2773]         

[74a] 

resen-tÀb: ip bükici [ib bükici]       

resìde: irişmiş [bÀliġ olmış yaʿnì pişmiş]      

[reş2774: m] 

reş: yıldırım 

reş: yumrı yumrı yir        

reşk [reşk(i)]: güni yaʿnì ġayret      

reş: AʿcÀm yılda bir güne bu adı virir ki ol güni şÀdlıġile geçirürler2775  

reşke: bit sirkesi [bit]        

reşkìn: günler2776 [günilü]       

raġve: yunt ḳuşı [yund ḳuşı]       

reftÀr [reftÀr(i)]: yüriyiş [yürüş]      
                                                
2766 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2767 Kelimenin “alaca renk, alaca renkli; yağız doru; boz ve çil at” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2768 Kelime yanlış yazılmıştır; “ZÀl” olmalıdır. 
2769 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2770 Kelimenin “rejd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2771 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2772 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2773 Kelime yanlış yazılmıştır; “ip” olmalıdır. 
2774 Kelimenin “resìde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2775 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2776 Kelime yanlış yazılmıştır; “günilü” olmalıdır. 
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refū: gözeme         

rofū-ger [refū-ger]: gözeci       

reg: ṭamar         

reg-zen: ḳan alıcı        

remÀn: ükek2777 [ürkek]       

reme: süri     

remevÀn: süriler ve sürici [süriler sürici]     

remegÀn [remegÀn(i)]2778: ḳışık2779 ḳılı [ḳısıḳ ḳılı]  

ve renbe [renbe]: m        

renc [renc(i)]: ḫastalıḳ ve zaḥmet [ḫastalıḳ]     

[renc: zaḥmet]        

rençen [rencen]: yumuş2780 ḳarın [yumşaḳ]2781     

rencūr: ḫasta         

[rend: dÀnişmend ve ʿÀḳil]       

rend [rende]: dörpi       

rende: ot adı         

reng [reng(i)]: yabÀn keçisi       

reng [reng(i)]: boya [ḥìle]      

reng-ger [rengìz(i)]2782: boyacı     

renì: ḳul         

revÀ: lÀyıḳ2783         

revÀ: dōst        

revÀn: yürüyici ve aḳıñcı2784 ve gidici [yürüyici ve aḳıcı ve gidici]  

revÀn: cÀn          

revÀn-ḫˇÀh: dilenci         

revzen: baca          

[revzen: pencere]         

revoş [revş(i)]2785: yüriyiş    

revnaḳ: yüz ṣuyı [yüzün ṣuyı] 
                                                
2777 Kelime yanlış yazılmıştır; “ürkek” olmalıdır. 
2778 Kelimenin “remkÀn, remgÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2779 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳısıḳ” olmalıdır. 
2780 Kelime yanlış yazılmıştır; “yumşaḳ” olmalıdır. 
2781 Kelimenin “yumuşak karın” anlamı ile “rencen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2782 Kelimenin “reng-rez, reng-rìz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2783 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2784 Kelime yanlış yazılmıştır; “aḳıcı” olmalıdır. 
2785 Kelimenin “reviş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[revnaḳ: nazalıḳ2786]    

reh: yol          

ve rÀh [rÀh]: m 

reh-goẕer: ḳızılüñük         

reh-goẕÀr [reh-goder]2787: yol uġraġı       

reh-goẕerì: m2788        

rehì: ḳul ve ḳulluḳcı         

rey: şehr adıdur         

ve’r-rÀʾi’l-meksūreti’l-ḥareketi 

ride2789: ridÀ          

ride: bezenmiş ṣÀf2790         

rişk [rişk(i)]: yavşaḳ ve sirke       

rişte: egrilmiş [egrinmiş]       

44a 

rìcÀl [rìçÀr]2791: reçel ve ekşi aş       

rìḫ: keber(e)2792 [gübre]        

rìḫen: yamaşmış? ḳarın yaʿnì iç çekmek2793 [yusamış? ḳarın yaʿnì ic geçmek]2794  

rìḫìz [rìḫen]2795: ṣaban eñegi ve ḳulaġı ve ḳılıc [ṣaban eñegi ve ḳulaġı]  

rìze: uraḳ2796 2797         

rìje [rìjÀ]2798: Àrzū ve murÀd [Àrzū murÀd]     

rìsomÀn [rìsmÀn(i)]: iplik       

rìş [rìş(i)]: yara         

rìş [rìş(i)]: yüñ [yol2799]        

[rìş: saḳal]  

                                                
2786 Kelimenin “parlaklık, gençlik, güzellik, göz alıcılık” anlamları bulunabilmiştir. Bu doğrultuda anlamın 
“tÀzelik” olması daha doğrudur: Bkz. LD, KGS. 
2787 Kelimenin “reh-goẕÀr, reh-goẕer” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2788 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2789 Kelimenin “ridÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2790 Kelimenin “sıra, saf” anlamı ile “rede” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2791 Kelimenin “rìçÀl, rìçÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2792 Kelime yanlış yazılmıştır; “gübre” olmalıdır. 
2793 Kelime yanlış yazılmıştır; “iç geçmek” olmalıdır. 
2794 Kelimenin “iç geçmek (ishal)” anlamı ile “rìḫin” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. Nüshalarda harekesiz 
yazılan ve “yamaşmış karın, yusamış karın” şeklinde okunan kelimelere ulaşılamamıştır. 
2795 Kelimenin “rìḫìz, rìḫìm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
2796 Kelime yanlış yazılmıştır; “uvaḳ” olmalıdır. 
2797 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2798 Kelimenin “rìj” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2799 Kelime yanlış yazılmıştır; “yüñ” olmalıdır. 
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rìşgelū [rìş-gÀv]2800: andan kinÀyetdür ki bir kimesne kötüye tÀbiʿ olsa daḫı aña masḫaralıḳ 

eylese [andan kinÀyetdür ki bir kimesne bir kötüye tÀbiʿ ola daḫı aña masḫaralıḳ eyleye 

nitekim şÀʿirdür]        

rìşe: ṣaçaḳ          

rìşìde [rìşìde(h)]: bükilmiş ṣaçaḳ2801       

[74b] 

rìg [rìg(i)]: ḳum         

rìkÀşe [rìkÀse]: kirpü       

ve rìkÀse [rìkÀşe]: m 

rìm [rìm(i)]: iriñ        

rìm: demür boḳı         

rìmìn2802: mekr edici ve güni ṭutıcı [mekr edici ve kin dutıcı]  

rìvençe: aġ ḳurd ve aġac ḳurdı [aʿ2803 ḳurdı ve atmaca2804 ḳurdı]   

rìv: ḫayÀl ve ḫurde ve mekir [ḫayÀl ve ḫurde fikir2805]    

rìv: kelere beñzer bir cÀnver adıdur [kelere beñzer bir cÀnverüñ adıdur]2806   

ve’r-rÀʾi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

roḫ: yañaḳ           

roḫ: şaṭrenc reḥi [şaṭrec2807]2808         

roḫÀm [roḫÀm(i)]: mermer         

roḫsÀr: yüz           

ve roḫsÀre: m          

ros: boġaz baġlayacaḳ [boġaza baġlanacaḳ]2809  

roḫş [roḫoş]2810: her nesnenüñ ʿaksine dirler ki yalabıya [her nesnenüñ ʿaksine dirler]  

ros: ḳoya beñizlü ve çoḳ yiyici kimesne [ḳoya beñüẕlü ve çoḳ yiyici kimesne]  

resḫìz [rostaḫìz]2811: ḳıyÀmet güni    

roste: öñ ṣÀf2812     

                                                
2800 Kelimenin “rìş-gÀv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2801 Kelimenin “gözenmiş saçak, sarık ve kuşak saçağı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. BK, ŞL. 
2802 Kelimenin “rìmen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2803 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġ” olmalıdır. 
2804 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġac” olmalıdır. 
2805 Kelime yanlış yazılmıştır; “mekr” veya “mekir” olmalıdır. 
2806 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2807 Kelime yanlış yazılmıştır; “şaṭrenc” olmalıdır. 
2808 Kelimenin “bir satranç taşı, roḫ-ı satranç” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2809 Kelimenin “boğazına düşkün, haris; boyun bağı, şal” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2810 Kelimenin “raḫş, roḫş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2811 Kelimenin “restaḫìz, restÀḫìz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2812 Kelimenin “ṣÀf” anlamı ile “reste” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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rosvÀy: melÀmet  

rofte: süprindi  

rogū: eski biz [eski biz ve yama]       

rogūk: ʿavratlar çarı2813   

rogūy: ḳundaḳ 2814   

rū: yüz          

rū-be-rū: yüz-be-yüz [yüze yüz]       

rūb [rūp]2815: süpürge   

rūbÀh: dilkü [dilkü(a)]   

ve rūbe [rūbe(h)]: m        

rū-bend [rū-bend(i)]: pìçe [bece2816]  

rū-pūş [rū-pūş(u)]: yüz örtüsi       

rūde: baġarsuḳ         

rūd [rūd(u)]: dere         

[rūd(u): ır yaʿnì ırlama]     

rūd-Àver2817: seyl getürdügi nesne [seyl getürdügi] 

rūde2818: çalġu ḳılı [çalġı ḳılı]        

rūdegÀn: baġarsaḳlar         

rūdegÀn: göden baġarsaḳı [göden baġarsaġı]     

rūdehÀ-yi çeng [rūdehÀ-yi çeng(i)]: çeng ḳılları   

rūz: gün          

rūz [rūz(u)]: gündüz         

rūz [rūz(u)]: ṭÀliʿ ve ḳuvvet2819    

rūz-efrūz [rūz-efzūn(u)]2820: ṣadaḳa ve ḫayır duʿÀ [ṣadaḳa ve ḫayır ve duʿÀ]  

rūz-i bÀz [rūz-i bÀz-ḫˇÀst(u)]2821: ḳıyamet güni     

rūz-bÀn [rūzi-bÀn]2822: çavuş ve ḳapucı       

rūz-bÀnÀn [rūz-bÀnÀn(i)]: çavuşlar ve ḳapucılar [ḳapucılar ve şavaşlar2823]   

                                                
2813 Kelimenin “eski püskü bez, bez parçası, çarşaf, paçavra; oğlan bezi” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
BK, ŞL. 
2814 Kelimenin “oğlan bezi” anlamı ile “regūk, rekūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. “Oğlan bezi” 
kelimesinin anlamı saptanamamıştır, kelimenin “kundak” karşılığı olarak kullanılmış olması muhtemeldir. 
2815 Kelimenin “rob, rūb, cÀrū, cÀrūb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2816 Kelime yanlış yazılmıştır; “peçe” veya “pìçe” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2817 Kelimenin “rūd-Àverd, rūd-Àverde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2818 Kelimenin “rūd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2819 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2820 Kelimenin “rūz-efzūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2821 Kelimenin “rūz-i bÀz-ḫˇÀst” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2822 Kelimenin “rūz-bÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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rūzgÀr [rūzgÀr(i)]: zaman         

rūz-kūr [rūz-kūr(u)]: gündüz görmeyen       

rūze: oruc           

rūze-dÀr(i): oruc ṭutıcı [oruc dutıcı]       

[75a] 

rūzì: rızıḳ          

rūspì: ḳaḥbe [ḳaḥpe]        

rūstÀ [rūsitÀ]2824: bÀzÀr        

rūstÀ [rūsitÀ]2825: köy         

rūstÀyì [rūsitÀyì]2826: köylü        

rūşen [rūsen2827]: yavuz ḫulu [buz ḫelvÀ]2828  

rūşen: aydıñ          

rūşenì: aydınlıḳ [aydıñlıḳ]        

rūşinÀyì2829: m         

rū-şinÀs [rū-şinÀs(i)]: meşhur kişi       

rū-şinÀsÀn [rū-şinÀsÀn(i)]: meşhur kişiler      

rūġen: yaġ          

rūġen-koncìd [rūġen-i koncìd(i)]: şırlaġan yaġı [şırluġan]   

[rūġen-i zeyt(i): zeyt yaġı]        

[rūġen-ger: yaġcı]         

rūfe2830: it keseri2831     

rūle: keler [kelez2832]         

rū-mÀl: yüz silecek         

rūnÀs: fikir2833 ve ḳızıl boya     

rūheb [rūhyÀ]2834: gevherlü ḳılıc ve ḫÀṣ çelik [ḫÀṣ çelik] 

[rūhyÀ2835: gevherlü ḳılıç]  

                                                                                                                                                   
2823 Kelime yanlış yazılmıştır; “çavuşlar” olmalıdır. 
2824 Kelimenin “rūstÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2825 Kelimenin “rūstÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2826 Kelimenin “rūstÀyì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2827 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2828 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2829 Kelimenin “rūşnÀyì, revşenÀyì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2830 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2831 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2832 Kelime yanlış yazılmıştır; “keler” olmalıdır. 
2833 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2834 Kelimenin “rūhìnÀ, rūhinì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2835 Kelimenin “rūhìnÀ, rūhinì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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rūy: tuc     

44b 

[rūy: yüz]         

[rū-be-rūy(i): yüze yüz]       

[rūy(i): m] 

rūy-saḫt(i) [rūy-i saḫt(i)]2836: utanmaz yavuz  

rūy-gej [rūyiger]2837: tuc altun işleyici [tuç altın işleyici] 

rūyìne: tucdan nesne       

el-faṣlü’å-åÀmini fi’z-zÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi2838 

zÀc [zÀc(i)]: loḫusa [ḫuṣṣa2839]      

zÀḥūy [zÀcūy]2840: oġlan ṭoġusunda baş aş [oġlan ṭoġusunda bişen aş] 

zÀd: azÀd kimesne        

zÀr: iñü         

zÀrì: feryÀd [yalvarma]       

zÀr: yalvara2841 [feryÀd]       

zÀr [zÀz]2842: ʿÀciz        

jÀj: herze söz [kengel ve herze söz]     

jÀj: ḫaṭal [çeḥ yaʿnì taḫıl2843]      

zÀġ [zÀġ(i)]: ḳuzġun [ḳurġun2844]      

zÀġ [zÀġ(i)]: yÀy ucı        

zÀġer: ḳuş ḳursaġı        

zÀfe [jÀfe]: deve ṭabanı      

zÀg [jÀg]2845: zÀc yaʿnì ṣamġ     

zÀl: ḳoca ve bunamış         

zÀl: Rüstem babası [Rüstem’üñ babası]      

zÀlū: sülük          

                                                
2836 Kelimenin “yavuz” anlamı ile “saḫt-ḫū, saḫt-ḫūy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL. Türkçede “utanmaz” 
anlamında kullanılan “katı yüzlü, bek yüzlü” kelimelerinin birebir Farsça kelimelerle karşılanması şeklinde 
kelime türetilmiş olmalıdır.  
2837 Kelimenin “rūy-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2838 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2839 Kelime yanlış yazılmıştır; “loḫusa” olmalıdır. 
2840 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2841 Kelime yanlış yazılmıştır; “yalvarma” olmalıdır. 
2842 Kelimenin “zÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ.  
2843 Kelimenin “yavşana benzer bir ot, kenger, deve tabanı, teker dikeni, kolgan dikeni, eşek dikeni, yaban 
enginarı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
2844 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuzġun” olmalıdır. 
2845 Kelimenin “zÀg, zÀc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK.  



281 
 

ve zelū [zelū]: m        

jÀle: ḳıraġu vaḳti yaġan yaġmur [çiy]      

[jÀle: ḳıraġu] 

[jÀle: ḳatı yaġan yaġmur2846]    

jÀle: ol tulum ki ṣuda yüzerler [ol tulum ki anuñla ṣuda yüzerler]   

zÀnū: diz          

zÀver2847: öd     

zÀvoş [zÀvūş(u)]: ʿuṭÀrid yıldızı   

zÀv: yapıcı ve üstÀd         

[75b] 

zÀvmÀ2848: ṭuṭsaḳlar aşı [dutsaḳlar aşı]      

zebÀne: yalıñ          

zeber: yukaru          

zeberteng [zeberteng(i)]: ṭapġur ḳolanı [dabḳur ḳolañı]    

zaḫ [jaḫ]: ÀvÀz     

zeberìn: yuḳaruġı     

zebṭÀne: tüfek ve dülger Àleti [tüfek]  

[zebūn: ölet]      

zebūn: żaʿìf          

zebūn2849: ṣatu bÀzÀr aḳçesi [ṣatun bÀzÀr akçesi]  

zet: çıblaḳ [çıplaḳ]          

zaḫş [zaḫş(i)]: elegim saġmal        

zaḫm [zaḫm(i)]: yara         

zaḥme [zaḫme]: f 

zedenc [zedenc(i)]2850: ṣuçuḳ [munbar yaʿnì ṣucuḳ]  

zede: ṣaf ve salṭır2851 [ṣaf ve saṭır]      

zer: altun          

zer: yaşamış ḳoca    

zerÀġen: ḳatı yir         

zerÀġeng [zerÀġeneg]2852: m       
                                                
2846 Kelimenin “dolu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
2847 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. Ferheng-i Ziya; kelimenin yanlışlıkla “öd” anlamında 
verildiğini belirtmektedir. 
2848 Kelimenin “zivÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2849 Kelimenin “rebūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2850 Kelimenin “zenÀc, zonÀc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2851 Kelime yanlış yazılmıştır; “saṭır” olmalıdır. 
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[zerÀheng(i): m] 

[zerÀġen: uzun yol]         

[zerÀġeneg2853: m] 

zerd [zerd(i)]: ṣaru         

zerḫūl [zerḥūl(u)]: çelik2854         

zerdÀlū: ṣaru erik         

zerdoşt [zerdeşt(i)]: ḥekìm ulusı adıdur [ḥekìmler uluları adlarıdur bu üc lafẓ] 

ve zerÀdoşt [zerÀdeşt(i)]2855: m      

ve zerdhoşt [ve zerdehşet]2856: m      

zerdì: ṣarulıḳ         

zerd-gūn [zerdigūn]2857: ṣaruşın       

zer-sÀv: bürÀde [bezde2858]       

jevf [jerf(i)]2859: çuḳur yaʿnì deriñ       

ve zerfìn [zerfìn(i)]: m2860       

zerḳ [zerḳ(i)]: riyÀ         

zer-ger: ḳuyumcı         

zerend [zerend(i)]: cehennem       

jereng [jereng(i)]2861: yimişsüz aġac        

zernì: ṣaru zırnıḫ [ṣaru zırnıḳ]       

zerūġ [zerūġ(u)]: gegirme [egegirme2862]      

zerìr: yaraḳan ṭaşı [yaraḳaz2863 dişi]2864      

zaġÀr: şefḳat2865         

[zaġÀz2866: heybetlü ÀvÀz ki nÀgÀh zÀhir olur]   

zaġÀre: ṭaru etmegi         

zaġber(e) [zaġbere]: keñez/geñiz2867 [keler]2868  

                                                                                                                                                   
2852 Kelimenin “zerÀġeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2853 Kelimenin “zerÀġeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2854 Kelimenin “çelik çomak oyunu” anlamı ile “zerḫūl, zercūl, zerçūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2855 Kelimenin “zerÀdoşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2856 Kelimenin “zerdheşt, zerdhoşt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2857 Kelimenin “zerd-gūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2858 Kelime yanlış yazılmıştır; “bürÀde” veya “berÀde” olmalıdır. 
2859 Kelimenin “jerf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2860 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2861 Kelimenin “zereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2862 Kelime yanlış yazılmıştır; “gegirme” olmalıdır. 
2863 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaraḳan” olmalıdır. 
2864 Kelimenin “yarakan illeti (sarılık hastalığı)” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2865 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2866 Kelimenin “zaġÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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zaġan: devlengec         

zegand [zegand(i)]: bÀz avÀzı [pÀrs ÀvÀzı]2869     

[zegande2870: m]      

zaġang [zaġang(i)]: sıġır ÀvÀzı2871     

zerġang [zaġang(i)]2872: ögürme ve ınçḳırma [ögürme ıçḳırma]  

zeft [zeft(i)]: ulu yaʿnì büyük       

zefd [zefed]: dölek2873       

zefrìn [zefìn]: kürek       

zefk [jefek]: çapaḳ [çanaḳ]2874       

zekÀf [zekÀf(i)]2875: mürekkep       

[76a] 

zekÀre: aldayıcı ve önegü [aldayıcı]2876    

[zekÀre: önegü]        

zekÀr [zekÀk(i)]2877: murdayıcı2878 [murdÀr yiyici]   

45a 

ve jegÀl [zegÀl]2879: ḳor yaʿnì od      

ve zelek [jelek]2880: m       

zekÀn: aġlayıcı2881       

zekes [jekes]2882: inkÀr2883 [maʿÀzÀllah dimekdür]    

zelaḫ: yalaḳ/yalıḳ [yalva]2884     

zelle [zele]2885: kimesneye ṭaʿÀmdan ḳonulan nesne [ṭaʿÀmdan kimesneye ḳonulan nesnedür]  

zemÀver2886: mühlet      

                                                                                                                                                   
2867 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2868 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2869 Kelimenin “yırtıcı hayvanların özellikle parsın sesi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2870 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2871 Kelimenin “yırtıcı hayvanların sesi” anlamı ile “zaġand” şekli bulunabilmiştir: 
2872 Kelimenin “zaġang” şekli bulunabilmiştir: 
2873 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2874 Kelimenin “çapak” anlamı ile “jefk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2875 Kelimenin “zekÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2876 Kelimenin “inatçı, başıboş, serseri, hırçın” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2877 Kelimenin “zÀġen, jekÀk, jokÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2878 Kelime yanlış yazılmıştır; “murdÀr yiyici” olmalıdır. 
2879 Kelimenin “jogÀl, zogÀl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2880 Kelimenin “zelek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2881 Kelimenin “dertten ve sıkıntıdan kendi kendine konuşan kişi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2882 Kelimenin “jekes” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2883 Kelimenin “inkÀr” anlamı saptanamamıştır. 
2884 Kelimenin “yalva” anlamı ile “zelec” şekli bulunabilmiştir; “yalaḳ” ya da “yalıḳ” şeklinde okunabilecek 
herhangi bir anlam saptanamamıştır: Bkz. LL, TS. 
2885 Kelimenin “zelle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2886 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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zemÀn: rüzgÀr         

ve zemÀne: m         

zemzeme: ÀvÀz [ÀvÀze]        

zen: ʿavrat         

zemgÀn: ḳasıḳ ḳılı         

zemenc [zemenc(i)]2887: yuvalaḳ ṭaşı    

ve zemūn2888: m        

zemūnì: üzülme kesilme [ürülme2889 keslem?]2890   

zenbÀn: enisun         

zenber: zenbìl        

zenbaḳ: ak gül [f]         

zenbūre: zenberek oḳı        

ve zenbūrek: m        

zenbūr: arı         

zencìl: incir2891 [zincìr]        

ve zencìlek [zencìlek]: m2892      

zenaḫ: eñek          

zenaḫ-dÀn: eñek çuḳurı        

jende: yamalu giyesi        

zende: büyük fìl        

zende2893: ṣuḥuf-ı İbrÀhìm [ṣuḥuf-ı İbrÀhìm Ḫalìl]    

zendovÀn [zendovÀf(i)]: bülbül      

[zendovÀn(i): m] 

zeng [jeneg]2894: ötegen çıñraġu    

jeng [jeneg]2895: pas      

jengÀr: ḳalemì cenger2896 [ḳalemì jengÀr]    

jengole [zengole]2897: çañ    

zengobÀr [zengobÀr(i)]2898: ḳalʿe adıdur [meşhūr ḳalʿe adıdur]  
                                                
2887 Kelimenin “zemenç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
2888 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2889 Kelime yanlış yazılmıştır; “üzülme” olmalıdır. 
2890 Kelimenin “yerden kesme ev” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2891 Kelime yanlış yazılmıştır; “zincìr” olmalıdır. 
2892 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2893 Kelimenin “zend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2894 Kelimenin “zeng, jeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2895 Kelimenin “zeng, jeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2896 Kelime yanlış yazılmıştır; “jengÀr” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2897 Kelimenin “zengole” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[zengole: yaḳanaḳ2899]    

zengole: ilm-i mūsiḳìden bir maḳÀmdur [ilm-i mūsiḳiden bir maḳÀmuñ adıdur]  

zeng-def [zeng-i def]: dumur2900 pulı [dumru pul]    

zevÀr: ḳarışmış     

zevÀr: ṭusaḳlar2901 ḳolluḳcısı [dutsaḳlar ḳolluḳçısı]    

revÀre [zevÀre]2902: Rüstem’ün süçi2903 ḳardaşı adıdur [Rüstem’üñ kiçi ḳardaşı adıdur]  

zevÀş: müşteri yılduzı        

zevÀġÀr: meşhūr keşişdür [keşiş-i meşhūrdur keşişler arasında]   

zevÀh: dutsaḳlar aşı        

zever: yuḳaru         

zeverìn: yuḳaruġı [yuġarġı]       

zeverìm2904: egindirik [egindürek]      

zevel: deve ṭabanı      

zeh [jeh]2905: kiriş ve yiv [kiriş]     

[zeh: yiv]          

zeh: oġlan burusı         

zeh: ṣavt2906         

zeh [zehvÀzÀd]2907: döl ve döş [döl döş]    

ve zÀd: m2908 2909 

zeh-dÀn: oġlan yatagı        

zehÀr2910: ḳasıḳ         

zehr [zehr(i)]: aġu         

zehre: öd          

zehre: çiçek     

zey [jey]: - [gelecek yaʿnì ḥükm-i ilÀhì]2911   

                                                                                                                                                   
2898 Kelimenin “zeng-bÀr, zengibÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2899 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḳanaḳ” olmalıdır. 
2900 Kelime yanlış yazılmıştır; “dumru” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
2901 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭutsaḳlar” ya da “dutsaḳlar” olmalıdır. 
2902 Kelimenin “zevÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
2903 Kelime yanlış yazılmıştır; “kiçi” olmalıdır. 
2904 Kelimenin “zevernìm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2905 Kelimenin “zeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2906 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2907 Kelimenin “zeh- zÀd, zeh o zÀd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2908 Kelimenin “zeh- zÀd, zeh o zÀd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2909 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
2910 Kelimenin “zihÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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[76b] 

zehş [zehş(i)]: ṣu ṣıçramaḳ    

zeyÀn [jeyÀn]2912: ḳaḳınclu    

zeyÀn [jeyÀn]: yırtıcı [yırtıcı ziyankÀr nesne]2913   

jeyÀn2914: ziyÀnkÀr2915       

ve’z-zÀʾi’l-meksūreti[fì]’l-ḥareketi  

zib2916: keler [kekre2917] 

zib: aylaḳ        

zibil: murdÀr  

zibil-dÀn: süpründülük  

zirseng [zirseng(i)]2918: ḳaṭun ṭuzluġı [ḳadın duzluġı] 

zireng [zireng(i)]: yabÀn aʿac2919 [yabÀn aġacı]   

zirih: demür göñlek         

zişt [zişt(i)]: çirkin [kirkin2920]       

ziştiyÀd [zişteyÀd]: mesÀvcı2921 [mestuḥı2922]     

[ziferverdìn(i)2923: ilkyaz ayı]     

zikÀb [zikÀb(i)]: ḫìz ve muḫanneå [ḥìz ve muḥabbet]2924   

45b 

ve zikÀv [ve zikÀv(i)]2925: m     

zikonc [zikenc(i)]2926: büyük çanaḳ       

zimistÀn [zimistÀn(i)]: ḳış        

zimistÀnì: ḳışlıḳ ve ḳışlaḳ        

zinc [zinec]: f [renc]2927       

                                                                                                                                                   
2911 Kelimenin “göl, gölcük” anlamı ile “jiy”; “yaşam, hayat” anlamı ile “zì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
Kelimelerin “ḥükm-i ilÀhì” anlamı tespit edilememiştir. Bu anlam “gelecek” anlamına daha yakın olduğu için 
metinde geçen kelimeyi “gölcük” okumak mümkün ise de “gelecek” şeklinde okumak tercih edilmiştir. 
2912 Kelimenin “jiyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
2913 Kelimenin “yırtıcı” anlamı ile “jiyÀn”; “ziyankar” anlamı ile “ziyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2914 Kelimenin “ziyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2915 Bu kelime TDKN’de ayrı bir madde başı ile gösterilmemiş; bir önceki madde başının altına iki ayrı anlam 
olarak yazılmıştır. 
2916 Kelimenin “ẕeb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2917 Kelime yanlış yazılmıştır; “keler” olmalıdır. 
2918 Kelimenin “jireşk, zirişk, zereng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2919 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġac” olmalıdır. 
2920 Kelime yanlış yazılmıştır; “çirkin” olmalıdır. 
2921 Kelime yanlış yazılmıştır; “mesÀvìci” olmalıdır. 
2922 Kelime yanlış yazılmıştır; “mesÀvìci” olmalıdır. 
2923 Kelimenin “ferverdìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2924 Kelimenin “mürekkep, zÀc suyu, hibr ve midÀd” anlamları ile “zekÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2925 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
2926 Kelimenin “zokenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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zindÀn [zindÀn(i)]: f 

zinde [ẕinde]2928: diri         

zinde: çevük [eçvük2929]        

zindigÀnì: dirilik       

zinhÀr [zinhÀr(i)]: ÀmÀn        

zinhÀrì: ḫarÀc ödeyici kÀfir [ḫarÀc ödeyici kÀfirdür]    

zih: kenÀr          

zih: meftūl ve meftūn  [meftūl ve mestūn]2930  

zih: yaḳa        

zihì: ʿaceb2931      

ve zì [zì]: m [m ʿaceb]2932     

[jì: deriñ bület2933]      

jiyÀn [jiyÀz(i)]2934: añırıcı        

zìb [zìb(i)]: bezek [yezek2935]       

zìbÀ: gökcek [gökçek]        

zìbÀyì: gökceklik [gökçeklik]       

zìc: ceng yaraġı        

zìr: aşaġa          

zìrìn: aşaġaki [aşaġacı2936]        

zìrbÀ: f 

ve zìrbÀc: m 

ve zìr-dest [zìr-dest(i)]: aşaġa yaʿnì raʿiyyet [raʿiyyet]2937   

zìrek: ʿÀkil          

zìre: kemmūn [kimnon]        

zìre: geyik derisi2938       

zìġ: döşek          

zìġ [zìʿ2939]: ḥaṣır2940 [ḥaṣìr]       

                                                                                                                                                   
2927 Kelimenin “ağlama, feryat etme, acı ile inleme” anlamları ile “zenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2928 Kelimenin “zinde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2929 Kelime yanlış yazılmıştır; “çevük” olmalıdır.  
2930 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
2931 Kelimenin “aferin” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2932 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2933 Kelime yanlış yazılmıştır; “büget” olmalıdır. 
2934 Kelimenin “jiyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2935 Kelime yanlış yazılmıştır; “bezek” olmalıdır. 
2936 Kelime yanlış yazılmıştır; “aşaġaki” veya “aşaġaġı” olmalıdır. 
2937 Kelimenin “raʿiyyet” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2938 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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zìn: eyer          

zìn-pūş [zìn-pūş(u)]: ġÀşiye [ġÀìşe2941]     

zìvÀr2942: bezek         

ve zìver [ẕìvÀr]2943: m       

ve’z-zÀʾi’l-mażmūmeti[fì]’l-ḥareketi  

zobÀn [zobÀn(i)]: dil         

zobÀn-ḫˇÀh [zobÀn-ḫˇÀh(u)]: dilenci     

zobÀn-ger: bişmiş ve ekşimiş süd     

zobÀne: toḳa2944         

zobÀne: yalıñ          

zort [zorob]: ḳoḳu ve yetişmiş yimiş [ḳoḳar ve yetişmiş yimiş]2945  

zorḳìn [zorḳìn(i)]2946: ḫalḳa      

[77a] 

zoş: çiy         

zoft [zoft(u)]: baḫìl        

zoftì: paḫìllıḳ2947       

zok: yolda kendü kendüyle söyleyü giden [yolda kendüsiyle söyleyü giden kimesne]  

zogÀl: barmaḳ        

jokūr [zokūr]2948: köti ve himmetsiz kimesne [himmetsiz kimesne]  

[zokūr2949: köti kimesne]       

zolf [zolof]2950: saç bölügi [sac bölügi]     

zoleyfen [zolìġen]2951: ḳıvırma2952 ḳorḳunc [ḳorḳma ve ḳulunc2953]  

zonber [jonìr(i)]2954: tekne      

jūbìn [zūpìn(i)]2955: ḥarbe       

                                                                                                                                                   
2939 Kelime yanlış yazılmıştır; “zìġ” olmalıdır. 
2940 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaṣìr” olmalıdır. 
2941 Kelime yanlış yazılmıştır; “ġÀşiye” olmalıdır. 
2942 Kelimenin “zìver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2943 Kelimenin “zìver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2944 Kelimenin “terazi dili, toka dili” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2945 Kelimenin “kadın tuzluğu, ender-baris” anlamları ile “zirt, zirişk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. Bu 
bitki güzel kokulu ve meyvesi bol bir bitki imiş. 
2946 Kelimenin “zorfìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2947 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḫìllıḳ” olmalıdır. 
2948 Kelimenin “jekūr, zekūr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2949 Kelimenin “jekūr, zekūr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2950 Kelimenin “zolf” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2951 Kelimenin “zelìfen, zilìfen, jelìġen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
2952 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳorḳma” olmalıdır. 
2953 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳorḳunc” olmalıdır. 
2954 Kelimenin “zonber, zonbor” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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jūpìn [zūpìn(i)]: şaşḳun2956 [ṣıpḳın]     

zūd [zūd(u)]: tiz         

zūr [zūr(u)]: ḳuvvet       

zūdter: tizrek        

zūr [zūr(u)]: yalan        

zūr [zūr(u)]: bühtÀn        

zūş [zūş(u)]: yavuz ve ḳatı göñüllü [bavuz2957 ve ḳan2958 göñüllü]   

zūl [zūl(u)]: ḥū çaylaḳ ḳuşı [çarlaḳ/çırlaḳ ḳuşı]2959  

el-faṣlü’t-tÀsiʿi fì’s-sìni’l-meftūḥati[’l-ḥareketi] 

sÀ: ḫarÀc         

sÀ: beñdeş         

sÀ: bac         

sÀc: ardıc aġacı       

sÀd: düz yir        

sÀde: ṭurı [durı]        

sÀde: itmiş [iletmiş]2960     

sÀde: ÀrÀyişsiz       

46a 

sÀde: aşınmış      

ve sÀre: m2961      

sÀre: yol üstünde dikilen nişÀn [yol üstünde dikilen nesne]2962 

sÀr [sÀz]2963: sıġırcıḳ        

sÀr: ser yaʿnì baş        

sebok-bÀr [sebok-sÀr]: yeyni başlu dimekdür [yeyni başlu dimekdür alaġı ẕÀìddür] 

sÀrÀ: ḳoḳucı nesne        

sÀr-bÀn: deveci        

sÀroc2964: hezÀrdÀstÀn dinilen ḳuş [ hezÀrdestÀn diyilen ḳuş]  

ve sÀrok2965: m        

                                                                                                                                                   
2955 Kelimenin “jūpìn, zūpìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2956 Kelime yanlış yazılmıştır; “sıpkın”, “sıpgın” veya “sıpkun” olmalıdır. 
2957 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavuz” olmalıdır. 
2958 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. 
2959 Kelimenin “çuluk” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
2960 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2961 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2962 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2963 Kelimenin “sÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2964 Kelimenin “sÀrec” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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sÀroc [sÀrūc(u)]2966: alçu [alcu]       

sÀz: çalġu [çalġu(a)]       

sÀroc [sÀrūc(u)]2967: ḳumla ḳarışmış kirec     

sÀz: yaraḳ ve düzen        

sÀzende: çalıcı        

sÀze-kÀr [sÀz-kÀr]2968: ṭavÀşì yaʿnì ḫÀdem [ṭavÀş yaʿnì ḫÀdem]   

sÀz-kÀr: düzülmiş iş          

sÀṭūr [sÀṭūr(u)]: f [f ḳaṣab ṣÀṭırı]      

sÀġ: kiremit [kiremit ev]       

sÀġer: piyÀle         

sÀḳ: baldır         

sÀl: yıl         

sÀlÀr: çeri başı        

sÀlÀr: nÀìb         

sÀl-ḫūr2969: yaşlu [yaşlu(a)]       

ve sÀl-ḫūrde: m       

ve sÀl-kÀnì [sÀlikÀnì]2970: yıllıḳ      

ve sÀliyÀne [ve sÀlyÀne]: m     

ve sÀle: m        

sÀm: elegim saġmal        

sÀm: tebde2971 olan şaş2972 [tene2973 olan şiş]   

[sÀm: pehlivÀn adıdur]  

[77b] 

sÀmÀn: oran ve ṣabr       

sÀmÀn: ıṣlÀḥ ve ʿafl2974 ve yön [ṣalan2975 ve ʿaḳl ve yön] 

sÀye: ulu ṣancaḳ2976       

sÀye: gölge          

                                                                                                                                                   
2965 Kelimenin “sÀrek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2966 Kelimenin “sÀrūc, sÀrū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2967 Kelimenin “sÀrūc, sÀrū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2968 Kelimenin “sÀz-kÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2969 Kelimenin “sÀl-ḫūrd, sÀl-ḫūrde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2970 Kelimenin “sÀle, sÀlyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
2971 Kelime yanlış yazılmıştır; “tende” olmalıdır. 
2972 Kelime yanlış yazılmıştır; “şiş” olmalıdır. 
2973 Kelime yanlış yazılmıştır; “tende” olmalıdır. 
2974 Kelime yanlış yazılmıştır; “ʿaḳl” olmalıdır. 
2975 Kelime yanlış yazılmıştır; “ıṣlÀḥ” olmalıdır. 
2976 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
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sÀye-bÀn: gölgelik         

sÀn: yüriyiş         

sÀn: ḫu [ḫun2977]        

sÀnkìn: beribbe2978 [beriyye]     

sÀv: ḫarÀc         

sÀv: altun bürÀdesi        

sÀven: panbuḳ sebedi [panbuḳ sepedi]      

sÀvìn : çirk        

seped: selle          

sebed-çìn [seped-çìn]2979: başaḳ      

seperek2980: ṣaru aġac        

seperìş2981: meydÀn        

sebz [sebz(i)]: yeşil        

sebzek: maṣlıḳ       

sebze: çemen         

sebze-zÀr: çemenistÀn       

sebʿ [sebʿ(i)]: sırça sarÀy2982     

sebok: yeyni         

sebū: destì         

sebū: señek         

sepūs [sepūs(u)]: kepek       

sepū: herìse        

sepūse: ḳoñaḳ [ḳolaḳ]      

sete [seteh]2983: ḫaste        

setÀ: tefsìrdür İbrÀhìm peyamber ʿm [tefsirdür2984 İbrÀhìm peyġamberüñ YÀzende2985 adlu 

ṣuḥufunuñ]         

secìf [secìf(i)]: yay kirişi       

secencel: arı ve durı2986      

                                                
2977 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫu” olmalıdır. 
2978 Kelime yanlış yazılmıştır; “beriyye” olmalıdır. 
2979 Kelimenin “sebed-çìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2980 Kelimenin “siperek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2981 Kelimenin “siperìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
2982 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2983 Kelimenin “siteh, sitih” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2984 Kelime yanlış yazılmıştır; “tefsìr” olmalıdır. 
2985 Kelime yanlış yazılmıştır; “PÀzend” olmalıdır. 
2986 Kelimenin “ayna” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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saḫt [saḫt(i)]: ḳatı        

[saḫte: sikkelü aḳça2987]     

saḫtì: ḳatılıḳ         

saḫon: söz        

saḫon-Àferìn2988: sözi eyü [sözi eyü söyleyici]   

saḫon-çìn2989: ḳovcı        

saḫon-goẕÀr [saḫon-godÀr]2990: ḥÀżır cevÀb     

sedÀb: kürdeme2991 [kerdime]       

sedre: öyün2992      

sede: saya gicesi [saya giçesi]      

ser: baş         

ser: salbur        

ser: murÀd ve tamÀm [murÀd]    

serÀ: ev         

46b 

serÀb: ṣalġım         

serÀperde: ev perdesi2993       

serÀyçe: kiçi ev [kiçi ev yaʿnì ḥücre]     

serÀyçe: ay ve gün aġılı      

ser-À-ser: başdan başa       

serÀsime [serÀsìme]2994: sersÀm [sersem]     

ser-geşte: başı degzinmiş yaʿnì ḥayrÀn [baş degzinmiş yaʿnì ḥayrÀn] 

ser-ÀġÀz: her nesnenüñ evveli      

ser-Àġūc [ser-Àġūc(u)]: baş serÀġūcı [baş ṣarġusı]    

ser-Àġūc [ser-Àġūc(u)]2995: deve burunduruġı   

ser-efrÀz: baş(ı) yücelüci [baş yüceldici]     

[78a] 

serencÀm: işüñ Àḫiri        

serÀy: ev         
                                                
2987 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2988 Kelimenin “soḫen- Àferìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2989 Kelimenin “soḫen-çìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
2990 Kelimenin “soḫen-gozÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2991 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “kerdime” olmalıdır.  
2992 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
2993 Kelimenin “harem perdesi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
2994 Kelimenin “serÀsìme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
2995 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 



293 
 

serÀy-i ḫarÀç [serÀy-i ḫarÀ]2996: dìvÀn evi    

ser-bÀr [ser-bÀz]2997: serber       

ve ser-vÀr: m        

ser-pÀyÀn: dükbend2998 [dülbend]      

ser-per [serpez]2999: başcı      

ve ser-pìr [ve ser-pìz]3000: m     

ser-bend [ser-bend(i)]: geçeymen [geceymen]     

ser-pūş: baş örtüsi        

ser-çengelūk [ser-çengelūk(u)]3001: eli ve ayaġı egri ve başı yaḳlaşmış [eli ve ayaġı egri ve 

başı yaḳlaşmış]        

serḥad: sınur         

ser-ḫÀre [ser-ḫÀr]3002: baş ignesi      

serd: ṣovuḳ          

ser-ḫìl [ser-ḫìl(i)]: çeri başı       

sermÀ [ve sermÀ: ṣovuḳ [m]       

serdÀb [serdÀb(i)]: yüksek yirde [yüksek yerde olan ev]3003   

ve serdÀbe: m         

ve serdÀve: m3004        

serserì: ʿabeå ve ḳolayına nesne       

ser-şÀḫ [ser-şÀḫ(i)]: ḳatıl aġacı [ḳayıl3005 aġacı]    

ser-goẕeşt [ser-godeşt(i)]3006: başdan geçen      

ser-gerdÀn [ser-gerdÀn(i)]: başı degzinmiş yaʿnì ḥayrÀn     

ser-keş: baş çekici         

sergìn [sergìn(i)]3007: elegim saġmal      

sergìn [sergìn(i)]: tezek        

[sergìn(i)3008: yuvalacı3009 yaʿnì ṭoñuzlan ḳurdı]     

                                                
2996 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
2997 Kelimenin “ser-bÀr, ser-vÀr, ser-bÀrì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
2998 Kelime yanlış yazılmıştır; “dülbend” olmalıdır. 
2999 Kelimenin “serpez” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
3000 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3001 Kelimenin “eli ve ayağı büzülmüş, çolak” anlamı ile “çengelūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3002 Kelimenin “ser-ḫÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3003 Kelimenin “yer altında olan oda, ev; bodrum” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3004 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3005 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatıl” olmalıdır. 
3006 Kelimenin “ser-goẕeşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3007 Kelimenin “serkìş, sorkìş, şodkìş, sorkìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
3008 Kelimenin “sergìn-gerdÀn, sergìn ġalṭÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. KGS, TS. 
3009 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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[gerdÀn(i): m] 

serem3010: ḳıcı [ḳıḥı3011]        

ser-i mÀh [ser-mÀh]: aybaşı        

ser-mÀye: m [sermaye]        

serme: sirkìn [sirken]       

sertÀy [sernÀy(i)]3012: ṣurna        

serend [serend(i)]3013: sarmaşıḳ       

serend [serend(i)]3014: baġdaş       

ser-nigūn [ser-nogūn]3015: baş aşaġa       

serv [serv(u)]: andur3016 aġacı [anduz aġacı]     

servÀ: ḥikÀyet          

servÀd: şiʿir          

server: reʾìs ve ulu         

sere: eyü          

sere: yarar    

sere: geçer aḳça         

ser-heng [ser-heng(i)]: çavuş       

serìr: elegim saġmal        

serìn: un özi    

serìne3017: baş bard [baş bart]  

sezv [sezū]3018: yarar   

sezÀ: lÀyıḳ          

ve sezÀ-vÀr [sezÀ-vÀr]: m       

sefte3019: bir yirden bir yire gönderülen nesne     

sefte: naḳl-i şehÀdet3020   

sefte: muḥtÀc3021   

sefc: ḳavun          

                                                
3010 Kelimenin “serm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3011 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıcı” olmalıdır. 
3012 Kelimenin “sernÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3013 Kelimenin “sirind” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3014 Kelimenin “sirind” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3015 Kelimenin “ser-nigūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3016 Kelime yanlış yazılmıştır; “anduz” olmalıdır. 
3017 Kelimenin “şìrìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
3018 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3019 Kelimenin “softe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3020 Kelimenin “poliçe, her tür kıymetli evrak, senet” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
3021 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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sefce [sefçe]: düglek [düvlek]       

[78b] 

sefer: kirpi [kirpü]         

sefaṭ: sürme ḳoyacaḳ        

sefe: ilenmek3022        

seg: it          

segÀb: ḳunduz        

segÀbì: m        

segÀl: ṣınu3023         

segÀle: tezek3024        

segçe [segce]: zaġar   

seg dendÀn: it arusı3025 [it aẕusı] 

sekze: ıncḳırıḳ    

seg-i dìvÀne: ḳuduz it        

seksek3026: yilegen ṭavar     

sekne3027: ay        

selme [seleme]3028: mantar     

sem: aġu3029      

semÀrūġ [semÀrūġ(u)]: ṭomalan mantar     

semÀne: yıldırçın3030 [bıldırcın]      

47a 

semç [semec]3031: zìr-i zemìn [der-zemìn3032]    

ve semçe [ve semçe]: m       

semen: aḳgül       

semend [semend(i)]: egir at    

semender: od içinde olan ḳuş      

ve semendūr [ve semendūr(u)]: m     

semengÀn: şehr adıdur       
                                                
3022 Kelimenin “akılsızlık, izansızlık, kötü huyluluk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3023 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣanu” olmalıdır. 
3024 Kelimenin “köpek necesi, köpek gübresi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3025 Kelime yanlış yazılmıştır; “azusı” ya da “aẕusı” olmalıdır. 
3026 Kelimenin “soksok, sogsog” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3027 Kelimenin “sikene” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3028 Kelimenin “selme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3029 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3030 Kelime yanlış yazılmıştır; “bıldırcın” olmalıdır. 
3031 Kelimenin “semç, somc, somç, somçe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3032 Kelime yanlış yazılmıştır; “zìr-i zemìn” olmalıdır. 
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semnū [semnū(a)]: erişte aşı     

[seme: zivle]         

seme: yoṣuñ         

seneb: yir altı3033      

senbūse: ṣamṣa      

send [sened]: ḳuş yerni3034 [ḳuş terni3035]  

send [sened]3036: ḥarÀm-zÀde    

sendel: söyleyici3037     

seng [seng(i)]: ṭaş         

seng-ÀsiyÀb [seng-i ÀsiyÀb(i)]: degirmen ṭaşı      

[seng-i ÀsiyÀ3038: döner kösre ṭaşı]    

sengçe [sengce]: ṭolu [ṭolu(a)]      

seng-ḫÀre [seng-i ḫÀr]3039: ḳatı ṭaş [ḳat3040 ṭaş]    

seng-ḫˇÀr [seng-i ḫˇÀr]: ḳırḳıl3041 [ḳartal]     

[seng-dÀn(i): ḳuş ḳursaġı]       

sengistÀn [sengistÀn(i)]: ṭaşlıḳ [daşlıḳ]      

ve senglÀḫ [ve senglÀḥ(i)]3042: m       

senglÀlìk [senglÀlìk(i)]: yunt ḳuşı [yund ḳuşı]    

sengem3043: tañrı devecigi dedükleri çekürge [tañrı devecigi dedükleri çekrek3044]  

sengūr [sengūr(u)]: şerbetci fuḳḳÀġ3045 ḳodıġı ḳabdur [şerbetci fuḳḳÀʿların ḳoyduġı ḳab]  

[sengìn(i): ṭaşlu]         

sengìn [sengìn(i)]: aġır nesne       

sevk [sevk(i)]3046: buġday salḳımı      

sevk [sevk(i)]: ig3047        

                                                
3033 Kelimenin “yer altında olan ev” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3034 Kelime yanlış yazılmıştır; “burnu” veya “burnı” olmalıdır. 
3035 Kelime yanlış yazılmıştır; “burnu” veya “burnı” olmalıdır. 
3036 Kelimenin “sind” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3037 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3038 Kelimenin “kösre ṭaşı” anlamı ile “sÀn” ve “ÀsyÀbe, ÀsyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: “Kösre ṭaşı” 
kelimesinin anlamları içerisinde “çevirme kösre” ifadeleri geçmektedir. Buradaki “döner” kelimesi “çevirme” 
yerine kullanılmış olmalıdır: Bkz. LD, TS. 
3039 Kelimenin “ḫÀrÀ, seng-i ḫÀrÀ, seng-ḫÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3040 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3041 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳartal” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3042 Kelimenin “senglÀḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3043 Kelimenin “segem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3044 Kelime yanlış yazılmıştır; “çekürge” ya da “çekirge” olmalıdır. 
3045 Kelime yanlış yazılmıştır; “fuḳḳÀʿ” olmalıdır. 
3046 Kaynaklarda “buğday sümbülü, sümbül kılçığı” anlamları ile “sūg, sūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
BK. 



297 
 

sevkend [sevkend(i)]: and        

sevlì: ṣaban        

sevl3048: deve ṭabanı         

sehm [sehom]3049: ḳorḳu [ḳorḫu]       

sehm [sehm(i)]: heybet      

sehrìc [sehrìç]: ṣarnìc3050       

[79a] 

sehm-nÀk [sehminÀk(i)]3051: ḳorḳulı [ḳorḳunc]     

seyl [seyl(i)]: seyl yolı        

ve seylÀb: m         

ve’s-sìni’l-meksūreti[fì]’l-ḥareketi  

sipÀr [sibÀr]: mengene        

sipÀr: ṣaban3052         

sipÀr: sürilmiş yir         

ve sìpÀre [ve sipÀre]: m3053 

sìpÀrì [sipÀrì]3054: añır3055 [añız]       

sipÀs [sipÀs(i)]: minnet        

sipÀse: kerem ve lüṭuf        

sipÀġ [sibÀġ]: etmek ḳatıġı        

sipÀġnÀġ [sipÀnÀḫ(i)]3056: isfÀnÀġ [isfanÀḫ]      

sipÀh: leşker          

ve sìpeh [ve sipeh]3057: m       

siper: ḳalḳan          

siperì şoden: Àḫir olmaḳ        

sipes: ardınca [ardınça]        

sipenc [sipenc(i)]: eyreti        

sipester: gerürek        

sipend [sipend(i)]: yüzerlik [üẕerlik]      
                                                                                                                                                   
3047 Kelimenin “ḫÀr-i tìġ” anlamı ile “sūk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3048 Kelimenin “sūl, sevel” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3049 Kelimenin “sehm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3050 Kelimenin “havuz, suyun biriktiği hendek (sarnıç)” anlamları ile “ṣıhrìc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3051 Kelimenin “sehm-nÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3052 Kaynaklarda “saban demiri” anlamı ile “sopÀr” kelimesi bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3053 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3054 Kelimenin “sipÀr, sipÀrì, sibÀrì, sifÀrì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3055 Kelime yanlış yazılmıştır; “añız” olmalıdır. 
3056 Kelimenin “sipÀnÀc, sipÀnÀḫ, sifÀnÀḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3057 Kelimenin “sipeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 



298 
 

sipen-dÀn [sipen-dÀn(i)]: üzerlik toḫumı [üzerlik toḫum]    

sipehbed [sipehìd]3058: çeri başı       

ve sipeh-dÀr [ve sipeh-dÀr(i)]: m      

ve sipehsÀlÀr: m        

[ve sipÀhsÀlÀr: m]        

sipihr [sipihr(i)]: gök         

sipihr [sipihr(i)]: zamÀne      

sipihr [sipihr(i)]: güneş      

sipìd: aḳ          

sipìdÀb [sipìdÀb(i)]: üstünec3059 [üstübec]      

ve sipìdÀc [ve sipìdÀc(i)]: m       

ve sipìd-bÀ: aḳ şorba        

sipìdÀr: aḳ ḳavaḳ         

sipìd-mohre: dervìşler çalduġı boncuḳ [dervìşler çalduġı mühre]  

sipìde-dem: ṭañyiri aġarmaḳ       

sipìdì: aḳlıḳ         

sitÀ: uvacıḳ3060 [üc ḳat]        

ve site: m [m yir altı3061]      

sitÀ: ögmek [ögüş]         

ve sitayiş: m         

sitÀre: yılduz         

sitÀr: ol yirdür ki ẕikr ortasında yufḳadur [deñiz ortasında ol yirdür ki yufḳadur dÀìresi 

deriñdür]3062        

isterteg: eyer-ṣanem denen aġac3063       

sitÀġ [sitÀġ(i)]: eyersüz at        

47b 

sitÀk [sitÀk(i)]: ol fidandur ki aġacuñ kökünden çar3064 [ol fidandur ki aġacuñ kökünden çıḳar]  

sitÀm [sitÀm(i)]: -3065 

                                                
3058 Kelimenin “sipeh-bed, sipeh-sÀlÀr, sipeh-dÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3059 Kelime yanlış yazılmıştır; “üstübec” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3060 Kelime yanlış yazılmıştır; “üc kat” olmalıdır. 
3061 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3062 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3063 Kelimenin “yebricu’s-sÀnem” ya da “abdüs-selÀm” anlamı ile “setreng, estereng, istereng” şekilleri 
bulunabilmiştir. Bahsi geçen kelime bir bitki adıdır. Burada geçen “eyer-ṣanem” ifadesine herhangi bir kaynakta 
ulaşılamamıştır. Bu ifade “yebricu’s-sÀnem” kelimenin bozulmuş şekli olmalıdır: Bkz. LD, BK. 
3064 Kelime yanlış yazılmıştır; “çıḳar” olmalıdır. 
3065 Her iki nüshada da bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır.  
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sitÀn [sitÀn(i)]: ferÀḥesi3066 üstüne yatmış kimesne [ḳorcası3067 üstüne yatmış kimesne]3068  

sitÀvend [sitÀvend(i)]3069: direk üzerine yapılmış ṣofa [direk üzerine yapılmış ṣof3070] 

sitÀn: bir nesnenüñ aṣlı3071     

sitÀve: ögme3072      

sitÀyende [sitÀ-bend(i)]: ögüci       

sitÀyiş-gÀh [sitÀyiş-gÀh(i)]: ögecek vaḳit      

[79b] 

sitem: güc 

sitÀtìn-gÀh [sitÀyiş-gÀh(i)]3073: şiʿirden ḳurtulacaḳ yaʿnì maḫlaṣ yiri [şiʿirden ḳurtulacaḳ yaʿnì 

maḫṣ3074yiri]         

siterteg [setrineg(i)]3075: ebrū-ṣanem dedükleri aġacdur [ebrūye ṣanem] 

ve isterneg3076: m 

ve siterven [sitereng(i)]3077: oġul ve ḳız getirmez ʿavrat    

[ve siterven: m]        

sitem-kÀr [sitem-kÀr(i)]: güc idici       

sitenbe: ulu dìv         

sitenbe: ulu Àdem         

sitenbe: çegde?/çekde ṭuraġan [cegre?/cekre? duraġan]3078  

sitìze: önegülük         

ve sitiye: m         

sitìġ [sitìġ(i)]: ṭoġru nesne        

sitìm: eski yaradur ki oñulmaz [eski yara ki oñulmaya]    

ve istìm: m         

sirÀy [sirÀy(i)]3079: ırk3080 [ır]       

                                                
3066 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3067 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3068 Kelimenin “sırtüstü, arka üstü yatmış; çalkoyun” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3069 Kelimenin “setÀvend, sotÀvend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3070 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣofa” olmalıdır. 
3071 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3072 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3073 Kelimenin “sitÀyiş-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3074 Kelime yanlış yazılmıştır; “maḫlaṣ” olmalıdır. 
3075 Kelimenin “yebricu’s-sÀnem” ya da “abdüs-selÀm” anlamı ile “setreng, estereng, istereng” şekilleri 
bulunabilmiştir. Bahsi geçen kelime bir bitki adıdır. Burada geçen “ebrū-yı sÀnem” ya da “ebrū-sÀnem” 
ifadelerine herhangi bir kaynakta ulaşılamamıştır. Bu ifadeler “yebricu’s-sÀnem” kelimenin bozulmuş şekli 
olmalıdır: Bkz. LD, BK. 
3076 Kelimenin “istereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3077 Kelimenin “siterven, seterven, sotorven” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3078 Kelimenin “güçlü, kuvvetli; çirkin, iğrenç, korkunç, kaba kimse; kibirli, cüretkâr, söz dinlemeyip öğüt kabul 
etmeyen kimse; dev, şeytan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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sirÀyende3081: ırkıcı3082 [ırlayıcı]       

sirde: gizlüden ḫaber verici [gizlüden ḫaber veren]3083   

sirişt [sirişt(i)]: yaradılmış ve ḫu [yaradılış ve ḫu]    

sirişk [sirişk(i)]: gözyaşı        

[sirişk(i): yaġmur3084]       

sirişk [sirke]3085: şeftÀlū aġacı       

sirke: f3086 

sirinc [sirinc(i)]: sülügen [sülüg3087]       

ve işrinc [ve isrinc]3088: m       

sire3089: yalıñ       

sirìş: çiriş [çirìş]      

sirìşom: selim3090 [yelim]     

sifÀl [sifÀl(i)]: saḳsı         

sifÀle: ṭopraḳdan olan çanaḳ ve çölmek [ṭopraḳdan olan çölmek ve çanaḳ]  

sikÀr [sikÀr-i Àhenc]3091: - [ḳac3092]  

sigÀl [sigÀl(i)]: mekr ve ṣanu     

sik-bÀ: sirkelü aş [sirlü3093 aş]       

sinced3094: igde         

sinced-rÀzì: ḳızıl igde yaʿnì ʿunnÀb [ʿunnÀb]   

sinde [sind(i)]3095: vilÀyet adıdur       

sindÀn [sindÀn(i)]: örs        

[sinì: f] 

sivÀre: mescid çöri çöpi [mescid cöri3096 ve çöpi]  

sivom: üçünci          
                                                                                                                                                   
3079 Kelimenin “serÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3080 Kelime yanlış yazılmıştır; “ır” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3081 Kelimenin “serÀyende” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3082 Kelime yanlış yazılmıştır; “ırlayıcı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3083 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3084 Kelimenin “yağmur damlası” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3085 Kelimenin “kırmızıya çalar beyaz çiçekli ağaç” anlamı ile “sirişk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3086 Bu kelime TDKN’de bir önceki maddede verilmiştir. 
3087 Kelime yanlış yazılmıştır; “sülügen” olmalıdır. 
3088 Kelimenin “isrinc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3089 Kelimenin “halis, öz, karışıksız” anlamı ile “sere” şekli bulunabilmiştir: 
3090 Kelime yanlış yazılmıştır; “yelim” olmalıdır. 
3091 Kelimenin “sogÀr-Àhenc, sokÀr-Àhenc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3092 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıṣac” olmalıdır. 
3093 Kelime yanlış yazılmıştır; “sirkelü” olmalıdır. 
3094 Kelimenin “sincid” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3095 Kelimenin “sind” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3096 Kelime yanlış yazılmıştır; “çöri” olmalıdır. 
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[sihe: f] 

sipÀye: ṣac ayaḳı [ṣac ayaḳ]        

sìpÀ [sipÀ]: sıpa [-]3097       

sih-dirre [sih-dire]: ṭoḳurcın [doḳurcun]    

sih-gūşe: demürdögen3098 [demürdiken]   

sihì: ṭoġrı       

sì: otuz          

siyÀm [siyÀm(i)]: ṭaġ adıdur [KeykÀvūs’uñ oġlı adıdur ser ʿacem kecleridür?]  

siyÀh: ḳara          

siyÀvoş: KeykÀvūs oġlı adıdur [m]      

siyÀh-fÀm [siyÀh-fÀm(i)]: ḳara renk [ḳara denk3099]    

siyÀh-pūş: ḳara giyici [ḳara gici3100]   

siyÀh-çerde: ḳara yaġız        

siyÀhçe: ḳaraca [ḳaraça3101]        

siyÀh-gūş [siyÀh-gūş(u)]: ḳaraḳulaḳ [ḳaragūş3102]    

siyÀhì: ḳaralıḳ         

sìb [sìb(i)]: alma         

ve sìv [sìv]: m [sìv]        

sìb [sìb(i)]: atuñ ḳulaġı arasında sarkan perçemi [atuñ ḳulaġı arasında sarkan] 

sìḫ [sìḫ(i)]: şiş [-3103]       

[80a] 

sìr: ṭoḳ          

sìr [sìr(i)]: sarımsaḳ         

sìr-kūb [sìrikūp]3104: sarımsaḳ dögecek     

sìrÀb [sìrÀp]3105: ṣuya ḳanmış      

sìrom: taṣma          

sìreng [sìreng(i)]: hümÀ ḳuşı       

sìreng [sìreng(i)]3106: ulu Àdem     

                                                
3097 Kelimenin “sehpa” anlamı ile “sipÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3098 Kelime yanlış yazılmıştır; “demürdiken” veya “demürdikeni” olmalıdır. 
3099 Kelime yanlış yazılmıştır; “renk” olmalıdır. 
3100 Kelime yanlış yazılmıştır; “giyici” olmalıdır. 
3101 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaraca” olmalıdır. 
3102 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳaraḳulaḳ” olmalıdır. Kelime Türkçe “kara” ile Farsça “kulak” anlamına gelen 
“gūş” kelimeleri terkip edilerek oluşturulmuş olmalıdır. 
3103 TDKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3104 Kelimenin “sìr-kūb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3105 Kelimenin “sìrÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
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sìrū: kirpi [kirpü]         

sìrìġ: üzüm ṣalḳımı [üzüm salḳımı]     

siyenyer [sìsenber]3107: - [parsama3108]      

sìġ [sìġ(i)]: sırça3109     

si-yik: ücpir3110 [üçde bir]       

si-yiki [si-kì]: şarÀb-ı müåelleå       

sìle: süri        

sìle: kösre urmaḳ [eñse urmaḳ]3111    

sìlì: ḳopuz       

sìm: gümüş          

sìmÀn [sìmÀn(i)]: yüz nişÀnı3112    

sìm-Àb: gümüş ṣuyı [zìve3113]       

sìcūr [sìmcūr(u)]3114: pÀdişÀh muḳarriblerinden bir kimesnenüñ adıdur [pÀdişÀhlar 

muḳarriblerinden bir kimsedür]       

sìmurġ [sìmurġ(i)]: hümÀ  

48a 

sìc [sìnec]3115: maṭaş [nadaş]3116    

sìne: gögüs          

sìne-bend [sìne-bend(i)]: gögüs baġı [gömükẕürek3117]    

sìvom [sivom]: otuzıncı        

ve siyom [ve sìyom]: m       

ve sivìm3118: m3119        

ve’s-sìni’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

soporz: ṭalaḳ          

[ve soporz: m] 

sopost [sopost(u)]: yonca [bonca3120]    

                                                                                                                                                   
3106 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3107 Kelimenin “sìsenber” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3108 Kelimenin “marsama, varsama, barsama” şekilleri bulunabilmiştir: 
3109 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3110 Kelime yanlış yazılmıştır; “üçde bir” olmalıdır. 
3111 Kelimenin “ḍarbetü’l-kef” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3112 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3113 Kelimenin “jìve, jìre, jernì” şekilleri bulunabilmiştir: 
3114 Kelimenin “sìmcūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3115 Kelimenin “sìnec” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
3116 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “nadas” olmalıdır. 
3117 Kelime yanlış yazılmıştır; “gömüldürük” olmalıdır.  
3118 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3119 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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sopost-zÀr [soposte-zÀr]: yoncalıḳ [boncalıḳ3121]  

sopoş: bit         

sopşe [sopoşe]: yavşaḳ       

sopūḫ: ṭoḳac [doḳac]        

sotork: baş barmaḳ        

sotork: utanmaz ve önegü [utanmaz ve önegü kimse]     

sonok [sotok]: ince3122      

sotūce [sotūçe]: al ṭoġanı ve alaca geçegen [al ṭoġanı ve alaca gecegen]  

sotūdÀn: kÀfirler ḳabri         

sotūh: uṣanmış ve ṭoymış [uṣanmış ve doymış]3123      

sotūh: heybet          

sotūh: ṣaruca aru [ṣaruca arı]        

soḫte: ṭartılmış [dartılmış]        

soḫre: masḫaralıḳ         

soḫre: ulaḳ3124      

[sorū: boynuz]         

sorū: birinc bojası [birinc bozası]3125   

sorū: cevreb3126     

sorū: yapuş [pÀpūş]3127    

sorb [sorob]: ḳurşun      

sorb [sorob]3128: rÀstıḳ ṭaşı [rÀstıḫ ṭaşı]   

sūḫte: m 

sorb [sort(u)]3129: egir        

sorḫ: ḳızıl         

sorḫÀb [sorḫÀb(i)]: añıt     

sorḫsÀr [sorḫosÀr(i)]: agacḳaḳan3130   

                                                                                                                                                   
3120 Kelime yanlış yazılmıştır; “yonca” olmalıdır. 
3121 Kelime yanlış yazılmıştır; “yoncalıḳ” olmalıdır.  
3122 Kelimenin “beli ince, ince bel” anlamı ile “sotok” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3123 Kelimenin “mahzun, kederli, bezgin, bıkmış, yorulmuş, aciz” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
3124 Kelimenin “ücretsiz, zoraki iş gören kimse ve hayvan; emir kulu, emre uyan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
KGS, FZ. 
3125 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3126 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3127 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3128 Kelimenin “sūḫte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
3129 Kelimenin “sort” şekli bulunabilmiştir: 
3130 Kelimenin “başı kızıl kuş, başı kızıl serçe, kaya kuşu” anlamları ile “sorḫ-sÀr, sorḫ-ser, sorḫ-serek” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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sorḫize [sorḫije]: ḳızamıḳ     

sorḫek: ḳoyun böcegi3131     

[sorḫe: ḳızılüñük]       

sorḫì: ḳızıllıḳ        

sorf [sorf(u)]: köpük/köpek [köbek]3132   

[80b] 

sorfūḫ [sorfūḥ]3133: öksürük      

ve sofle3134: m 

ve sorfe: m         

[sorme: f] 

ve sornÀs [sortÀs(i)]3135: toḫtamış     

sorūb [sorūb(u)]: ır        

ve sorūd: m        

sorūş: ferişte         

sorūn: obluḳ3136 [oyluḳ]       

sost [sost(u)]: gevşek [geñsek3137]      

sost-endÀm: erligi kem kişi yaʿnì ʿinnìn [erligi kem yaʿnì süstendÀm]  

soġ3138: ṣıġır boynuzı       

soġbe: zebūn3139       

soġd [soġod]3140: mekÀn adıdur      

sofÀr [sofÀr(i)]: igne yurdusı      

sofÀl [sofÀl(i)]: ṣırça çanaḳ      

sofÀl: saḳsı [ṣaḳsı]        

[sofÀl(i): ḳoz ve bÀdem ve fındıḳ ve ḳablarına daḫı dirler] 

sof [soft(u)]3141: ṣıḳ nesne       

sofce: kelek         

sofre: misÀfir içün bişen aş       

                                                
3131 Kelimenin “çoban değneği denilen nebat, kızamık, kızılca, tahta biti, tahta kurdu” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. KGS, FZ. 
3132 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3133 Kelimenin “sikenc, serefe, sefre, sorf, sorfe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3134 Kelimenin “sikenc, serefe, sefre, sorf, sorfe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3135 Kelimenin “sornÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
3136 Kelime yanlış yazılmıştır; “oyluḳ” olmalıdır. 
3137 Kelime yanlış yazılmıştır; “gevşek” veya “geñşek” olmalıdır. 
3138 Kelimenin “saġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3139 Kelimenin “aldatılmış, aldanmış, hakir” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3140 Kelimenin “soġd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3141 Kelimenin “soft, sift” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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sofle3142: köti         

soḳf [soḳof]3143: papas [babaş3144]      

sok: gökcek ḳuşı3145 [gelecek ḳutı3146]     

sogaçe [sogÀce]: aġır baṣan dìv      

sogÀrÀ3147: gömec ve börek ve çörek      

ve sogÀrū [ve sogÀru(a)]: m      

sokÀl [sokÀk]: taḫta        

sokender: talaḳ3148 urmaḳ [ṭaḳla urmaḳ]     

sok-vÀr3149: ḫoş ḳoḳulu      

sokūbÀ [sokūpÀ]3150: keşiş       

sol: öyken         

solġūr: çelik/çelek3151       

som: ṭırnaḳ [ṭoynaḳ]        

[som: der-ẕemìn3152]       

som-tirÀş [som-tirÀş(i)]: ṭırnaḳ yunacaḳ [ṭoynaḳ yunacaḳ]   

somÀṭ [somÀṭ(i)]3153: sofra       

somÀḳ [somÀḳ(i)]: f 

somÀḳ-vÀ [somÀḳū]: sumÀḳlu aş       

somÀne: bıldırçın [bıldırcın]      

somvÀr3154: bilegü        

somsok [somsek]3155: aṣılsız      

sū: aydıñlık         

sū: leşker         

sū: baña3156 [yaña]        

ve sūy: m        

                                                
3142 Kelimenin “sifle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3143 Kelimenin “sokof” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3144 Kelime yanlış yazılmıştır; “papas” veya “papaz” olmalıdır. 
3145 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳokı” olmalıdır. 
3146 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “gökcek ḳokı” olmalıdır. 
3147 Kelimenin “sogÀrū, sokÀrū, segÀrū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3148 Kelime yanlış yazılmıştır; “taḳla” olmalıdır. 
3149 Kelimenin “sūk-vÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3150 Kelimenin “sokūbÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3151 Kelimenin “çöplük, tezek” anlamları ile “solḳūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3152 Kelimenin “zìr-i zemìn, yer altındaki barınak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3153 Kelimenin “simÀṭ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3154 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3155 Kelimenin “somsek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3156 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaña” olmalıdır. 



306 
 

sovÀr: atlu         

48b 

sūnÀm3157: az nesne      

sūd: aṣṣı         

sūd-mend [sūdimend(i)]: aṣṣılu [aṣṣılu(a)]     

sūr: ḳalʿe        

sūr: dügün         

sūr: ḳonuḳluḳ ve şÀdlıḳ       

sūrÀḫ [sūrÀḫ(i)]: delik        

sūrÀḫ-sonb [sūrÀḫ-i sonb(u)]: matḳab     

sūz: göynük        

ve sūzìş [ve sūziş]: m     

sūzÀn [sūzÀn(i)]: yaḳıcı [baḳıcı3158]      

sūzen: igne         

[81a] 

sūzen-dÀn [sūzen-dÀn(i)]: ignelik      

ve sūzìnÀm [ve sūz-i niyÀm]3159: m      

sūzen-ger: igneci         

sūze: giyesi yiñi ve ḫaşeki3160 [giyesi boyñı ve ḫaşeki3161]    

sūs [sūs(u)]: boyan [boryan3162]     

sūsmÀr: keler          

sūsen: f 

sūfÀr: oḳ gezi ve igne yurdusı [oḳ güner3163 ve igne yurdusı]   

sūg: muṣìbet ve yas         

sokūk: taʿziye yaʿnì ḫÀtır ṣorma3164    

sogvÀr3165: melūl         

sūg-dÀr: melūl ve yaṣlu        

sūlÀḫ [sūlÀḫ(i)]: delik      

sūrlÀḫ sonb [sūrlÀḫ-i sonb(u)]3166: ay demüri [ay demür(i)]    
                                                
3157 Kelimenin “sūtÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3158 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaḳıcı” olmalıdır. 
3159 Kelimenin “sūzen-niyÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
3160 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫişteki” olmalıdır. 
3161 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫişteki” olmalıdır. 
3162 Kelime yanlış yazılmıştır; “boyan” veya “buyan” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3163 Kelime yanlış yazılmıştır; “gezi” olmalıdır. 
3164 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3165 Kelimenin “sūg-vÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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sūniş: igeden dökülen bürÀde       

ve sūhÀn: m         

ve sūhiş3167: m 

ve sūhe: m         

sūy [sūy(i)]: ṭaraf         

soveydÀr [sūyìdÀn(i)]3168: maḳbereler [maḳberler]     

sūyerġÀr [sūyerġÀl]3169: ḫilʿat ve peşkeş [ḫilʿat ve beşkeş]  

severġÀ [sūyerġÀ]3170: ḳonuḳluḳ       

el-faslü’l-ʿÀşiri fì’ş-şìni’l-meftūḥati [el-faslü’l-ʿÀşiri fì’ş-şìni] 

şÀb: şeb          

şÀbÀş: Àferìn ve esen ol       

şÀḫ: budaḳ          

şÀḫ: boynuz          

ve şÀḫ-sÀr [şÀḫ-sÀr]: m      

şÀd: feraḥ         

şÀdÀn3171: ṭurı aḳıcı ṣu [durı aḳıcı ṣu]     

şÀdÀn3172: ter ü tÀze        

şÀd-ı revÀn [şÀd-mÀn]3173: feraḥ ve gülec     

şÀd-ı revÀn [şÀdırvÀn(i)]3174: büyük ve münaḳḳaş döşek [güyük3175 ve münaḳḳaş döşek]  

[şÀdırvÀn(i): nihÀli ve zili3176 ve otaġ]     

şÀdırvÀn [şÀdırvÀn(i)]: ṣu şÀdırvÀnı      

şÀdūr [şÀdūr(u)]: ay ve gün aġılı      

[şÀr: ṣu çaġlaġı]        

şÀr: şehr [f]        

şÀr-istÀn [şÀr-istÀn(i)]: ḳalʿelü şehir      

şÀre: HindūstÀn’dan gelen dülbend      

şÀre: aḳ biz3177        

                                                                                                                                                   
3166 Kelimenin “sūrÀḫ-ı sonb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3167 Kelimenin “sūniş, sūhÀn, sūhe ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3168 Kelimenin “soveydÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3169 Kelimenin “soyerġÀl, soyūrġÀl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3170 Kelimenin “sūr, sūrnÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3171 Kelimenin “şÀd-Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3172 Kelimenin “şÀd-Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3173 Kelimenin “şÀd-mÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3174 Kelimenin “şadorvÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
3175 Kelime yanlış yazılmıştır; “büyük” olmalıdır. 
3176 Kelime yanlış yazılmıştır; Arapça gölge anlamına gelen “zıl” sözcüğüne nisbetle gölgelik anlamına gelen 
“zılli” olmalıdır. 
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[şÀnezdeh3178: on altı]        

[şÀnezdohm3179: on altıncı]       

[şÀş: yaramaz ḫulu(a)]       

şÀş: sidik        

şÀşe: m [sidik]        

şÀf: oldur ki ʿilÀciçün ademüñ ödüne ṣoḳarlar [şÀf]3180  

şÀk: ol fidandur ki aġac dibinde çıḳar [ol fidandur ki aġacuñ dibinden çıḳar] 

şÀk: budaḳ        

şÀkÀr: imeci         

şÀgird [şÀgird(i)]: f 

şÀgirdÀne: şÀgird3181 virilen [oldur ki anı şegirde virirler]   

şÀl: aḳ kilìm3182        

şÀm: gice          

şÀm: şehrdür [memleket daḫı şehr adıdur]      

şÀmÀk: ḳıṣa ḳaftan ki mintene3183 diler3184 [ḳıṣa ḳaftan ki aña nìmtene dirler]  

şÀmÀke: zift        

[81b] 

şÀmÀne3185: ḳara yaġır3186 [ḳara yaġız]   

şÀme: yeg [bek/beg]3187     

şÀn: gömec bal        

şÀn: ḥaḳ ve ṣıfat [caḳ3188 ve ṣıfat]3189     

şÀn: mertebe         

şÀne: yaġrın küregi       

şÀne: ḳaşaġu [ḳaşaġı]        

[şÀne: daraḳ]         

şÀne-dÀn [şÀn-dÀn]3190: ṭaraḳlıḳ [daraḳlıḳ]     

                                                                                                                                                   
3177 Kelimenin “sarık, destar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3178 Kelimenin “şÀnzdeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3179 Kelimenin “şÀnzdehom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3180 Kelimenin “göze çekilen ilaç” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3181 Kelime eksik yazılmıştır; “şÀgirde” olmalıdır. 
3182 Kelimenin “şal, kiçirek kilim” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3183 Kelime yanlış yazılmıştır; “mintan” veya “nìmten” olmalıdır. 
3184 Kelime yanlış yazılmıştır; “dirler” olmalıdır. 
3185 Kelimenin “şÀmÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3186 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaġız” olmalıdır. 
3187 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3188 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaḳ” olmalıdır. 
3189 Kelimenin “hak ve husus” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3190 Kelimenin “şÀne-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
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şÀvġer: memleket adıdur       

şÀvnì: ḳundaḳ      

şÀh: pÀdişÀh         

49a 

şÀh [şÀhir]3191: şeh-i şaṭrenc [şaṭrenc]   

şÀh: güyegü           

şÀhbellūṭ [şÀhbellūṭ(u)]: kestene      

şÀh-būy [şÀh-i būy]3192: ʿanber    

şÀhid: maḥbūb [maḥbūb ve maʿşūḳ]      

[şÀh-dìvÀr(i): bünyÀd aġacı]    

şÀh3193: maʿşūḳ3194        

şÀh-rÀh: ulu yol         

şÀh-perem [şÀh-siperem]: bekni?/begni? [beykini?/beygini?]3195   

şÀhinşÀh [şÀhinşÀh(i)]3196: beglerbegi       

şÀh-vÀr: yekşenbe3197        

şÀdÀb: ṣuvarmaġile tÀzelenmiş nesne [ṣuvarmaġla tÀze nesne]3198   

şÀhūl [şÀhūl(u)]: demür arşun [demür arşıdan]3199    

şÀhìn [şÀhìn(i)]: ṭoġan ve terÀzū omuzı [şayın ṭoġan]    

[şÀhìn(i): terÀzū omuzı]        

şÀyÀn [şÀyÀn(ı)]: ḥelÀl      

şÀyed3200: yarar       

şÀyiste: yarar [yaraşıḳ]      

şÀyiste: yaraşuḳ3201        

şÀyikÀr [şÀyikÀr(i)]: beglik [beglik iş]3202     

şÀyigÀr [şÀyigÀn(i)]3203: genc vÀfir   

[şÀyigÀn(i)3204: pÀdişÀh lÀyıḳ]        

                                                
3191 Kelimenin “şÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3192 Kelimenin “şÀh-būy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3193 Kelimenin “şÀhid” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
3194 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3195 Kelimenin “reyhan, fesleğen” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3196 Kelimenin “şÀhenşÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3197 Kelime yanlış yazılmıştır; “begşene” olmalıdır. 
3198 Kelimenin “suyu çok, sulu, suya kanmış; ter ü taze” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3199 Kelimenin “sallanan ve hareket eden her türlü alet, yapıcı terazisi” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3200 Kelimenin “şÀyÀn, şÀyeste” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3201 Bu anlam TDKN’de bir önceki maddede verilmiştir. 
3202 Kelimenin “ücretsiz, zoraki iş; büyük iş” anlamları ile “şÀh-kÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3203 Kelimenin “şÀygÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3204 Kelimenin “şÀygÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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şÀyigÀnì3205: her maʿnÀ ki anda mübÀlaġa ḳaṣd iderler şÀyigÀnì lafẓını endÀyişe getüreler 

[ululuḳ ve çoḳluḳ]         

şeb: gice          

şeben-gÀh [şeben-gÀh(i)]: gice vaḳnı3206 [gice vaḳti]    

ve şebengÀm [şeb-i hengÀm(i)]3207: m 

şeben-gÀhìne [şeben-gÀhìne(h)]3208: aḫşamki [aḫşamınki] 

şebÀne: gicelik         

şeb-bÀz: uġrı3209     

şeb-bÀz: gice oynan3210 oyuncı    

şeb-pere: yarasa        

şeb-pūş: gice örtüsi        

şeb-būy: gice ḳokan çiçek [gice ḳoḳan keḥeḥ3211]     

şeb-tÀb [şeb-i tÀb(i)]3212: yıldız böcegi   

şibt [şibt(i)]: ṭuraḳ otı       

şeb-dìz: at adı [gice dimeklü?]3213   

şeb-reng [şeb-reng(i)]: gice renklü [ḳara nesne]    

şeb-rev: gice yürüyüci yaʿnì ʿases      

şeb-rū: uġrı3214        

şebistÀn [şebistÀn(i)]: örtü döşek [örti döşek]3215  

şeben-gÀh [şeben-gÀh(i)]: ḳoyun aġılı    

şeb-kūr [şeb-kūr(u)]: gice görmez     

şeb-gìr: ṣabÀḥ vaḳti [gici diri dutıcı]    

şebnem: çiy [çih]       

şebìḫūn [şebìḫūn(u)]: dün baṣġunı [dün baṣḳunı]  

[82a]c 

şebe: altuna beñzer birinc      

şebe: gicelik        

şebe [şeybe]3216: ol ḳara ṭaşdur ki tesbìḥ iderler   
                                                
3205 Kelimenin “şÀygÀnì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3206 Kelime yanlış yazılmıştır; “vaḳti” olmalıdır. 
3207 Kelimenin “şeb-hengÀm, şeb-i hengÀm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3208 Kelimenin “şeb-engÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3209 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3210 Kelime yanlış yazılmıştır; “oynayan” olmalıdır. 
3211 Kelime yanlış yazılmıştır; “çiçek” olmalıdır. 
3212 Kelimenin “şeb-tÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3213 Kelimenin “kara at, kara yağız, Hüsrev’in atı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3214 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3215 Kelimenin “gece kalınan yer, gece giyilen giyisi; harem” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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şebìne: giçeki [giceki]      

şetreng [şetreng(i)]: şaṭrenc       

şaḫ: ṭaġ başı        

şaḫ: ol ḳatı yir ki ot bitmez anda [ol ḳat3217 yir ki anda on3218 bitmez] 

şaḫ: ol aġacdur ki yanmaz3219   

[şaḫ: m] 

[şaḫ: m] 

şaḫÀ: ṭırmıḳ [dırmıḳ]      

şaḫÀre3220: gÀzür Àleti [gÀẕür aleti] 

şaḫş [şaḫş(i)]: eşki3221 nesne [eski nesne]     

şedef3222: ṭavul         

ve şendef: m        

şerefe: ÀvÀz3223        

şerfÀk: ayaḳ sesi [ayaḳ düpüldüsi ki arḳun işidile]   

şerÀb-ḫˇūr [şarÀb-ḫūr(u)]: içküci     

şerÀb-dÀr: siḥir3224 ṣaḳlayıcı [süci ṣaḳlayıcı]3225  

şerÀb-dih: şerbet virici      

[şerÀb(i): içilez3226]      

şarÀb: ḥekìm şerbeti      

şarÀb-e rommÀn [şarÀb-i rommÀn(i)]: nÀr şarÀbı   

[şarÀb-i tūt(u): tut şarÀbı]       

şarÀb-engūr [şarÀb-i engūr(u)]: üzüm şarÀbı [üzüm şerbeti]  

şerze: yırtıcı cÀnver ki ḳaḳımış ola      

şerefe [şerfe]3227: ḳanat ÀvÀzı [fanat3228 ÀvÀzı]3229   

şer-fenc [şer-i fenc]3230: müşkil yol     

                                                                                                                                                   
3216 Kelimenin “şebe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3217 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3218 Kelime yanlış yazılmıştır; “ot” olmalıdır. 
3219 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3220 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3221 Kelime yanlış yazılmıştır; “eski” olmalıdır. 
3222 Kelimenin “şendef, sindif” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3223 Kelimenin “aheste ve hazin avaz, tıkırtı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3224 Kelime yanlış yazılmıştır; “süci” olmalıdır. 
3225 Kelimenin “şarap tutucu, şarapçı, içki vereni saki” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3226 Kelime yanlış yazılmıştır; “içilen” olmalıdır. 
3227 Kelimenin “şerfe, şerfÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3228 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳanat” olmalıdır. 
3229 Kelimenin “aheste ve hazin avaz, tıkırtı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3230 Kelimenin “şerfenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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şerm [şerm(i)]: ud        

şerm [şerm(i)]: ʿavratuñ ud yiri3231      

şermesÀr: utanıcı       

şerm-gìn [şermegìn]: udlu      

ve şerm-nÀk [şermenÀk(i)]3232: m     

şereng [şereng(i)]: aġu      

49b 

şereng [şereng(i)]: acı nesne       

şervÀ-soḫen [şervÀ-saḫon]: yalancı3233    

şest [şest(i)]: balıḳ aġacı3234 [balıḳ aġı]    

şest [şest(i)]: baş barmaḳ        

şebt [şest(i)]3235: nìşter        

şaṣt [şaṣt(ı)]: altmış         

şeşḫenc [şeşḫinc]3236: köse [keke3237]      

şeşder: nerd oyunınuñ ṭaşı        

şeşden3238: nerd yoncuġı3239 ki altıncı evde [nerdüñ boncuġı ki altıncı evde yolu baġlana]  

şeş: altı3240 

şeşom: altıncı          

şeş-yek: altıda bir         

şaṣtom: altmışıncı         

şefÀ: terkeş ve belik       

şeʿbede: oyun3241         

şeftÀ [ve şeftÀ]: belik [m]        

ve şekÀ: m         

şefÀm [şaġÀm]3242: Rüstem’ün kiçi ḳarındaşı [Rüstem’ün kiçi ḳardaşı]  

şaġÀl: çaḳal          

                                                
3231 Kelimenin “kadın ve erkeğin cinsel organı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3232 Kelimenin “şerm-nÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3233 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Kelime; “yalan” anlamına gelen “şervÀ” ile “söz” anlamına 
gelen “soḫen” kelimeleri terkip edilerek oluşturulmuştur. 
3234 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġı” olmalıdır.   
3235 Kelimenin “şest” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3236 Kelimenin “şeşḫenc, şişḫenc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3237 Kelime yanlış yazılmıştır; “köse” olmalıdır.   
3238 Kelimenin “şeşder” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3239 Kelime yanlış yazılmıştır; “boncuġı” olmalıdır. 
3240 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3241 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3242 Kelimenin “şaġÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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şaġÀne: alaca ḳarġa [alaca ḳuş]   

şefe: uyuşmış ḳan [-]3243   

şeft [şeftih]: kejevet [uyuşmış ḳan]3244   

ve şefte [şefte]: m [kiraved]3245      

şefÀ [şaġÀ]3246: ḥelÀl         

[şeftÀlū(a): f] 

şeftereng [şefreng(i)]3247: ḳaysı     

şeftÀhenc: sìmkeşlerüñ delügi çoḳ demüri3248   

şefte: cüllÀh denesi3249 [çulha tefesi]     

[82b] 

şefek: yaramaz ḥulu3250 Àdem [yaramaz ḫulu Àdem]3251   

şenū [şefū]3252: ḥarÀm        

[şeker: f] 

şeker-şÀn: oġul balı       

şekle: dilim        

şekne: büklüm       

şelenc [selenc(i)]3253: seccÀde       

şelìl3254: köşek3255 [köstek]      

şel [şil]3256: eli dutmaz       

şelpūy [şelyūy]3257: Àdemüñ ÀvÀzı [Àdemüñ ayamı3258 ÀvÀzı ki arḳun yürüye] 

şelek: raḫt [zaḥmet]3259       

şelvÀr: ic ṭonı [ic ṭon]       

şelvÀr-bend [şelvÀr-bend(i)]: uçġur [ṭon baġı]    

                                                
3243 Kelimenin “yaradan kan ve irin akması” anlamı ile “şift” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3244 Kelimenin “yaradan kan ve irin akması” anlamı ile “şift” (Bkz. D); “kerevet” anlamı ile “şaġt” (Bkz. ŞL) 
şekli bulunabilmiştir.  
3245 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3246 Kelimenin “şefÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
3247 Kelimenin “şeftereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3248 Kelimenin “sırmakeşlerin hadde demiri” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3249 Kelime yanlış yazılmıştır; “tefe”, “defe” veya “defte” olmalıdır. 
3250 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫulu” olmalıdır. 
3251 Kelimenin “nadan, ebleh, hakir, bilgisiz” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3252 Kelimenin “şefū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3253 Kelimenin “şelenc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3254 Kelimenin “şekìl, şikìl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3255 Kelime yanlış yazılmıştır; “köstek” olmalıdır. 
3256 Kelimenin “şel” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3257 Kelimenin “şelpūy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK.  
3258 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayaġı” olmalıdır. 
3259 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
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şem3260: ol evdür ki ġarìbler içün yir altında yaparlar [ol evdür ki ʿarablar3261 içün yir altında 

düzerler]         

ve şemḫ [ve şemc(i)]3262: m      

şemÀn: vaḳit vaḳit aġlayub efġÀn eylemek     

şemÀne3263: eyü ḳoḳucı nesne       

şemer: büget [bület3264]       

şemşÀd [şimşÀd]: çimşir aġacı [şimşìr aġacı]    

şemġend [şemiġend]3265: yaramaz ḫular3266 [yaramaz ḫulu(a)] 

şem [şemem]: çok3267 [çarıḳ]      

şemen: - [puta ṭapucı]        

şemìd [şemìd(i)]: - [ʿaḳılsuz]       

şenÀr: ʿayıb         

şenbelìd [senbelìd]3268: boy      

şenbe: ayna ertesi         

şenc: - [uca]         

şenḥūd [şencūd(u)]3269: başlu [başlu(a)]     

şend [şened]3270: ḳuşuñ ḳıynaġı ve burnı      

şeng [şeneg]3271: göñül acıcı [göñül açıcı]3272    

şeng [şeneg]3273: güzel        

ve şegnil [ve şengil]3274: m       

şeng [şeneg]3275: ol kimesneye dirler ki boyda ve boṣda ve güzellikde ṣūretde ve sìretde 

gözlerde ve göñüllerde maḳbūl ola [ol kimesnedür ki yoyda3276 boṣuñda maḳbūl ola] 

ve şetgol [ve şengol]3277: m        

                                                
3260 Kelimenin “kiler, mağara, hane-yi zìr-zemìn” anlamları ile “şemc, şemec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
ŞL. 
3261 Kelime yanlış yazılmıştır; “ġarìbler” olmalıdır. 
3262 Kelimenin “şemc, şemec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3263 Kelimenin “şemme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3264 Kelime yanlış yazılmıştır; “büget” olmalıdır. 
3265 Kelimenin “şemġend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3266 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫulu” olmalıdır. 
3267 Kelime yanlış yazılmıştır; “çarıḳ” olmalıdır. 
3268 Kelimenin “şenbelìd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3269 Kelimenin “şencūd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
3270 Kelimenin “şend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3271 Kelimenin “şeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3272 Kelimenin “hoş davranışlı, zarif hareketli, nazik; oynak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3273 Kelimenin “şeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3274 Kelimenin “şengol” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3275 Kelimenin “şeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3276 Kelime yanlış yazılmıştır; “boyda” olmalıdır. 
3277 Kelimenin “şengol” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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ve mengol: m          

şeng [seneg]: burun3278     

ve şegnil [ve şengil]: m3279     

şeng [seneg]3280: meşhūr uġrı adıdur [uġrı-yı meşhūruñ adıdur]   

ve bişneg [ve beşeneg]: -3281 [m]3282    

şengūne3283: rencebìl3284 şarÀbı [zencebìl şarÀbı]     

şenū: serv aġacı      

şenū: at kişnemesi [kiras aġacı3285]      

şene: at oḳraması [at oḳraması ve kişnemesi]     

[şene: arslan añırınması3286 ve gümrenmesi serimek3287]3288   

[şene: -3289] 

şev: giçe [be-mʿanì-yi leb3290 be-mʿanì-yi gice]     

şeveş: bÀġ çubuġı [bÀġ çupuġı]     

şevnek [şevşek]3291: dört ḳıllu ıḳlıḳ       

şevşe: altunlanmış nesne        

ve şeve: m       

şūy [şevey]: çeri [çirk]3292     

şūġÀh [şevġÀh]: aġıl       

ve şev-gÀh [şev-gÀh]: m       

ve şev-kÀr [şev-kÀr]: m3293       

ve şeb-gÀh [şeb-gÀh]: m       

şevlek: ṣūretde eyü maʿnÀda alçaḳ [ṣūretde eyü maʿnÀda ve ḳıymetde alçaḳ at]3294  

şehÀr3295: lök ki ṣu yolını anūnla yayalar? [lökün ki ṣu yolun añunla ıṣlÀḥ iderler]  

ve şÀrìḫ [şehÀrìc]3296: m 
                                                
3278 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3279 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3280 Kelimenin “şeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3281 MKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3282 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3283 Kelimenin “şenkebìl, şengebìz, şengelìl, şengevìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3284 Kelimenin “zencebìl” şekli bulunabilmiştir: 
3285 Kelimenin “serv, gürgen ağacı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3286 Kelime yanlış yazılmıştır; “añurması” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3287 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3288 Kelimenin “aslanın sevindiği zaman çıkardığı ses, kişneme” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3289 TDKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3290 Kelime yanlış yazılmıştır; “şeb” olmalıdır. 
3291 Kelimenin “şūşek, şevnek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3292 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3293 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3294 Kelimenin “hızlı ve süratli giden at” anlamı ile “şūlek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3295 Kelimenin “ṣÀrūc, ṣÀhrūc, sÀrūc, şÀrūḳ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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50a 

şehbere [şehìre]3297: ḳarı ʿavrat      

şehd [şehd(i)]: oġul balı         

şehdÀb: bal şerbeti        

ve şehdÀbe: m         

ve şehdÀne [şehdÀne]: gönlek/günlük3298     

şehdÀne: kendir toḫumı [ḫÀṣ ṣaḳız]      

şebÀnì [şeyÀnì]: ʿıvaż yaʿnì eyred?/ired? [ʿıvaż yaʿnì eyved?/eyüd?/ived?]3299  

[83a] 

şeybūr [şeybūr(u)]: borı       

şeydÀ: delü         

şehrìver: ṣoñ yay ayı       

ve’ş-şìni’l-meksūreti’l-ḥareketi 

şib: eḳÀbir ḳaftanı3300     

şipost [şipsot]3301: ṭuraḳ otı     

şipost3302: çirkin      

şibtÀr [şib-tÀb(i)]3303: yıldız ḳurdı    

şitÀb [şitÀb(i)]: ṣÀʿat [şÀʿat]3304   

şitÀb: ivme         

şitÀleng [şitÀleng(i)]: ṭopuḳ ve çeng ḳılı ki ibrişimdür [ṭopuḳ]  

[şitÀleng(i): çeng ḳılı ki ibrişimdür]      

şìḫÀm [şiḫÀm(i)]3305: ḳatı huḳ3306 [ḳatı ṣovuḳ]   

şìḫÀn [şiḫÀn(i)]3307: büyüciler ḳalyesi     

şìḫū [şiḫve]3308: ışıḳlıḳ [ıṣıḳlıḳ]     

şirnek3309: işek boncuġı      

şifÀ: ṣıḥḥat         

                                                                                                                                                   
3296 Kelimenin “ṣÀrūc, ṣÀhrūc, sÀrūc, şÀrūḳ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3297 Kelimenin “şehbere” şekli bulunabilmiştir: 
3298 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3299 Kelimenin “ceza, mükâfat” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3300 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3301 Kelimenin “şibişt, şivìt, şibt, şit, şivÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3302 Kelimenin “şibist, şebeşt, şübüst” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, LL. 
3303 Kelimenin “şeb-tÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3304 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3305 Kelimenin “şecÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3306 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣovuḳ” olmalıdır. 
3307 Kelimenin “şaḫÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3308 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3309 Kelimenin “şirink” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
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şifÀr: melÀmet        

şifÀre: porsuḳ         

şifte: ʿaşḳ esrigi        

ve şìfte: m         

şikÀr: av         

şikÀr-Àhenc: av çomaġı      

[şikÀr-bÀz: avcı]        

şikÀf: yaruḳ         

şikÀfe: çalıcılar zeḫmesi       

şigÀl [şigÀl(i)]: köstek       

şigÀliş [şigÀliş(i)]: ṣanu ve fikir      

şikerf: ulu muḥteşem kişi [ulu ve muḥteşem kişi]    

şikre: av ḳuşı [av ḳuş]       

şikeste: ṣınıḳ [ṣıtıḳ3310]       

şiklek: yanbaşı3311 

şikem: ḳarın         

ve şikenbe: m        

şikem-ḫūre [şikem-ḫˇÀre]3312: çoḳ yiyici     

şiken [şikez]3313: büklüm       

şiken: ṣınıḳ [ṣıtıḳ3314 ḳumÀş]      

şikenc: ḳızıl yılan        

şikenc: gücemleme [gücemle3315]      

şikence: m        

şikene: ḳÀlıb3316      

şikìb: ṣabır         

şikìbÀyì: ṣabrluluḳ        

şilfe: yaya3317 [yaba]      

şil: ṣıbḳun [ṣıpḳun]         

şilk [şilk(i)]: ḳara balçıḳ [ḳara balcıḳ]     

                                                
3310 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣınıḳ” olmalıdır.  
3311 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3312 Kelimenin “şikem-ḫˇÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3313 Kelimenin “şiken” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
3314 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣınıḳ” olmalıdır.  
3315 Kelime yanlış yazılmıştır; “gücemleme” olmalıdır.  
3316 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3317 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaba” olmalıdır. 
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şimşÀd [şimşÀd(i)]: saḳız aġacı [ṣaḳız aġacı]3318  

ve şimşÀr [şimşÀr(i)]: m      

şimşìr: ḳılıc        

şimşir-zen [şimşìr-zen]3319: bahÀdur      

şinÀr: ṣu ayaġı 3320      

şinÀr: azçuḳ ṣu ki andan gemi ṣaḳlarlar [azcuḳ ṣu ki anda gemi ṣaḳlarlar]  

şinÀn [şinÀr]3321: ṣıġacuḳ ṣu ki dÀʾìresi deriñ ola     

şinÀver [şinÀv(i)]: ṣuda yüzme     

[şinÀver: m]        

şinÀs [şinÀs(i)]: añlama        

ve şinÀh [şinÀh(i)]: ṣuda yüzme [m]    

[83b] 

şing [şing(i)]: ören3322     

ve şingil [ve şingil(i)]: m3323     

şing [şing(i)]3324: yapraḳsuz aġac       

şing [şing(i)]: genc ḫazìne3325    

şingerf: zincefir [zincifre]       

şìt [şìt(i)]: ögi gitmiş kimesne    

şìb [şìb(i)]: iniş       

şìb [şìt(i)]3326: ḳamçı ayaġı [ḳamcı ayaġı]3327   

şiyÀheng [şiyÀheng(i)]3328: yukaru    

şiyÀr: naṭas [nadas]        

şiyÀr: ev esbÀpı [ev esbÀbı]3329     

şìd: güneş        

şìder3330: Allah taʿÀla [Allah]    

şìr: arṣlan          

                                                
3318 Kelimenin “şimşir, çemşir ağacı; merzenguş, mercanköşk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3319 Kelimenin “şimşìr-zen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3320 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3321 Kelimenin “şinÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3322 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3323 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3324 Kelimenin “şeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3325 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3326 Kelimenin “şìb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3327 Kelimenin “kamçı, kamçı turası” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3328 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3329 Kelimenin “libas” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3330 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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şìr-i şerze: ḳaḳımış arṣlan      

şìr: süd          

şìr-vÀ: süd aşı         

ve şìr-bÀ: m          

şìrÀz [şìrÀz(i)]: ṭoraḳlu yoġurt     

şìrÀz3331: çuval ḳırañı      

şìrÀz: şehr adıdur [şehr-i meşhur]       

şìr-gìr: arṣlancı       

[şìr-gìr: ḫavÀle3332]       

şìr-ḫormÀ: süd ḫurmÀ aşı [süd ḫurmÀ]3333    

50b  

şìr-ḫişt [şìr-ḫişt(i)]3334: südlü birinc    

şìr-ḫūre [şìr-i ḫūre]3335: emer oġlan    

[şìrìn: datlu(a)]          

şìrÀyin-kÀr [şìrìn-kÀr]3336: ḥelvÀcı   

şìrìne: yüzde olan beñ [yüzde ṭÀhir3337 olan benek]3338   

şìrìnì: ṭatluluḳ [datluluḳ]         

şìr3339: abanus [ayanus3340]      

şìrez: Allah taʿÀla [Allah]     

[şìşe: f] 

şìşele3341: yavşaḳ       

şìfte: ḥayrÀn ve mest [ḥayrÀn ve sest3342]    

şìle: lapa birinc       

şìm: ʿÀṣì3343       

şìm [şìn(i)]: alaca ḳarġa [alaça balıḳ]3344    

şìn: süst [süst şÀd ve sen3345]3346    

                                                
3331 Kelimenin “şìrÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3332 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3333 Kelimenin “süt ve hurma” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3334 Kelimenin “şìr-birinc, şìr-pirinc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3335 Kelimenin “şìr-ḫūre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3336 Kelimenin “şìrìn-kÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3337 Kelime yanlış yazılmıştır; “ẓÀhir” olmalıdır. 
3338 Kelimenin “sivilce, suluca, baş bart” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
3339 Kelimenin “şìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3340 Kelime yanlış yazılmıştır; “abanus” olmalıdır.  
3341 Kelimenin “şipşe, şipişe, şopşe, şobşe, şibşele” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3342 Kelime yanlış yazılmıştır; “mest” olmalıdır. 
3343 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3344 Kelimenin “alaca balık” anlamı ile “şìm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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şìn: şÀd ve şin3347       

şingyÀr [şìngyÀr]3348: şinḫıyÀr [sinḫıyÀr3349]     

şìv: iniş aşaġa       

şìven: yas ve feryÀd        

şìve [şìve(h)]: eyü ve eyü yürüyici [eyü yürüyiş]   

şìve-ger: nÀzlanıcı [nÀzlanıcı ve ẓarìf]    

ve’ş-şìni’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

şubÀṭ: soñ ḳış ayı       

şobÀn: çōpÀn          

şobÀn-firìb [şobÀr-i firìb]3350: çōbÀn aldaġıcı [çōbÀn aldanḳıcı]  

şopoş: bit       

şopoşt [şopoşt(u)]3351: taḫıl biti    

şobşe [şopşe]: yavşaḳ     

ve şobce [ve şoce]3352: m        

şotor: deve          

şotor-bÀn [şotor-bÀz]3353: deveci       

[84a] 

ve şotorvÀn [şotorvÀn]: m       

şotor-pÀy: deve ṭabanı        

şotor-şìb [şotor-şìb(i)]: aġac ḳurdı [aġ ḳurdı]   

şotorġÀz: yanaduḳ3354 [yanduḳ]     

şotor-morġ: deve ḳuşı        

şoḫ: özlü balçıḳ [özlü balcıḳ]       

[şuḫ3355: ol ḳat3356 yir ki anda nesne ḥÀṣıl olmaya]   

şodkÀr: naṭas olmış yir [nadas olmış yir]    

şodkiş [şodkìş(i)]3357: elegim ṣaġmal    

                                                                                                                                                   
3345 Kelime yanlış yazılmıştır; “şin” olmalıdır. 
3346 Kelimenin “sipsi; ayıp, kötü, çirkin” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3347 Bu anlam TDKN’de bir önceki maddede verilmiştir. 
3348 Kelimenin “şingyÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3349 Kelime yanlış yazılmıştır; “şinḫıyÀr” olmalıdır. 
3350 Kelimenin “şobÀn-firìb, şobÀn-ferìb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
3351 Kelimenin “şobşe, şipşe, şipişe, şoboşe-i gendom, şipişe-i gendom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3352 Kelimenin “şopşe, şobşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3353 Kelimenin “şotor-bÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3354 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “yanduḳ” olmalıdır.  
3355 Kelimenin “şaḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3356 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. 
3357 Kelimenin “şodkìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
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şorṭì: mertebe3358      

şorūṭì: defterdÀr3359       

şorìṭì3360: ḳapu defterdÀrı [ḳapu defteri]   

şost [şest(i)]3361: çirkin     

şoş: öyken          

şoşter: şehr adıdur         

şoʿ [şoġ]3362: ṣıġır boynuzı      

şoġe: ayaḳ yara degmekle ḳatılanmış yir [ayaḳda ayaḳ baġı degmekle ḳatılanır]3363 

şofşe: ḥallÀc çubuġı        

şokoft [şokoft(u)]: ʿaceb       

şokle3364: yaḳa oyundısı [yaḳa oyundusı]      

şog-vÀr: ġamgìn ve ġuṣṣalu [ġamgìn ġuṣṣalu]     

şokūḫ: devinme ve dönme [devinme ve didinme]3365  

şokūfe: çiçek          

şokūhe3366: heybet       

şolle: ʿavratuñ ud yiri [ʿavratuñ ud yiridür]      

şom: çaruḳ [çoḳ3367]         

ve şomr [ve şomor]: m     

şomÀ: siz          

şomÀr: ṣaġış          

şomÀr-gÀh [şemÀr-gÀh]3368: ṣaġış yiri    

şondof3369: ṭavul ve naġare [davul ve naḳare]   

şū: ʿavrat eri        

şūher: m         

şūḫ [şūḫ(u)]: kir ve çirk        

şūḫ [şūḫ(u)]: utanmaz ve küstÀḫ [utanmaz küstÀḫ]     

                                                
3358 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3359 Kelimenin “tapu, senet, belge, mukavelename yazıcı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3360 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3361 Kelimenin “şost” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3362 Kelimenin “şoġ, şaġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3363 Kelimenin “çok iş yapmaktan veya çok yürümekten elde va ayaklarda peyda olan katılık, nasır, pine” anlamı 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3364 Kelimenin “şikle, şikile” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3365 Kelimenin “kayma, başaşağı gelme, tepesi üstüne düşme, tekerlenme, sürçme, bezenme, donanma, kulak 
asma” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3366 Kelimenin “şokūh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3367 Kelime yanlış yazılmıştır; “çaruḳ” olmalıdır. 
3368 Kelimenin “şomÀr-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3369 Kelimenin “şendef” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 



322 
 

şūḫ [şūḫ(u)]: nÀzik ve ẓarìf        

şūḫ-gìn: kirlü         

şūr: ṭuzlu          

şūr [şūr(u)]: at bÀzÀrı      

şūr-À-şūb: ḳarış muruş alaḳ bulaḳ       

ve şūrìde: m         

[şūr-bÀ: f] 

[ve şūr-vÀ: m] 

ve şūrvÀ [şūrtÀġ]: m ve ḳumda biten ot [ḳumda]3370    

şūrtÀġ [şūr-çeşm(i)]3371: gözi degegen [göz degegen] 

ve şūr-çişm [şūristÀn(i)]3372: çoraḳ yir      

şūristÀn: m3373         

şūre: aġacda biten mürekkeb3374    

şūrgez [şūrgen]3375: yılġun aġacı       

şūġ [şūġ(u)]: -3376 [elde islemekden3377 ḳatı olan yir]  

şūle: süprindilik [süprindülük]   

şūm: ḳutsuz          

51a  

şūmìn: isfinÀḫ         

şūnìz [şūnìr]3378: çörek otı    

şūy: yuyıcı          

şūy [şūy(i)]: cÀme-şūy mühresi3379   

şūy [şūy(i)]: ʿavrat eri        

şūy-dih [şūy-i dìde]3380: er görmiş ʿavrat [er görsaḳ3381 ʿavrat]  

[bu arada muṣannif beş bÀb terk itmişdür Farsìde iştihÀrı olmaduġuçün anlar ṣ ḍ ṭ ẓ ʿ ile 

maʿlūm ola]3382 

                                                
3370 Kelimenin “kumda biten sarı bitki, sarı ağaç” anlamı ile “şūrtÀġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3371 Kelimenin “şūr-çeşm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3372 Kelimenin “şūristÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3373 Bu kelime TDKN’de bir önceki maddede verilmiştir. 
3374 Kelimenin “mürekkeb” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3375 Kelimenin “şūrgez” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3376 MKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3377 Kelime yanlış yazılmıştır; “işlemekden” olmalıdır. 
3378 Kelimenin “şūnìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3379 Kelimenin “ahar, haşıl” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3380 Kelimenin “şūy-dìde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3381 Kelime yanlış yazılmıştır; “görmiş” veya “gören” olmalıdır. 
3382 Bu ifadeler TDKN’nin der-kenârında yer almaktadır. 
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[84b] 

şoh: kimseye tükürmek [-3383]3384       

şohre: meşhūr nesne         

şoyb [şoyob]3385: aġ ḳurdı        

el-faṣlü’l-ḥÀdì [ve’l-]aşereti fì’l-ġayni’l-meftūḥati’l-ḥareketi3386 

ġÀb: ʿabeå nesne3387         

ġÀb: çanaḳ dibinde ḳalan nesne [çanaḳ dibinde ḳalan ṭaʿÀm]   

ġÀr: maġÀra          

ġÀric [ġÀrec]: ṣabÀḥ vaḳtinde içilen süci      

ve ġÀrcì: m         

ġÀj: büyük aġızlı kişi [büyük aġızlu kişi]      

ġÀje: ʿavratlar ḳızılcası        

ġÀş: girçek dōst [gircekle dōst]3388       

ġÀlūş [ġÀlūş(u)]: ṭopraḳdan olan kemenküre3389 ṭaşı [ṭopraḳdan olan kemenküre3390 

ṭaşıḳ3391]3392  

ġÀliye [ġÀlibe]3393:  ḳaliye3394 müşk       

ġÀvoş: ṭoḫumluḳ ḳonugan3395 ḫıyÀr [toḫumluḳ ḳonulan ḫıyÀr]  

ve ġÀvşū [ġÀvşū]: m        

ġÀvşeng [ġÀvşeng(i)]: ögendire      

ġabġab: eñek çuḳurı [eñek altında olan çuḳur]     

ġet: ebleh         

ve ġedÀng [ve ġedeng(i)]3396: m      

ġerÀr: f 

ġerş [ġereş]: kürek ḫurdesi3397 [kürk ḫurdesi] 

ġerbìl: ḳarbūl [ḳalbūr]        
                                                
3383 TDKN’de bu kelimenin altına, bir sonraki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3384 Kelimenin “yuh, tüh gibi küçümseme ve nefret bildiren bir ifade” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3385 Kelimenin “şoyb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS, LL. 
3386 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3387 Kelimenin “beyhude, faydasız, boş söz; yave” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3388 Kelimenin “aşk ve muhabbeti son derecede olan, pek ziyade âşık” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3389 Kelime yanlış yazılmıştır; “kemÀnkürūh” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3390 Kelime yanlış yazılmıştır; “kemÀnkürūh” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3391 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭaşı” olmalıdır. 
3392 Kelimenin “kemÀn gürūhe mermisi, keman gürūhe mühresi” anlamları ile “ġÀlūk, ġÀbūk” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3393 Kelimenin “ġÀliye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3394 Kelimenin “ġÀliye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3395 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳonulan” olmalıdır. 
3396 Kelimenin “ġedeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3397 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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ġerçe: ḥÀhil3398 ve aḥmaḳ [muḫannet3399 ve cÀhil ve aḥmaḳ]    

ġerd [ġerd(i)]: yay adıdur [yay adıdur yaʿnì ya]3400   

ġers [ġerş(i)]: yavuz müşkil nesne [yavuz ve müşkil nesne]3401   

ve ġerşì [ve ġerş(i)]: m       

ġerġence: kösnük ʿavrat [köskün3402]      

ġermec: dügi aşı ki ṭaruda olur [dügi aş ki darıdan olur]    

ġeren: aġlama ÀvÀzı         

ve ġerneg3403: m         

ġerneg3404: şerreyn ÀvÀz [arḳun arḳun bogazdan gelen ÀvÀz]3405   

ġerìne: yüce ÀvÀz [yüce ve ġalebe ÀvÀz]3406      

ġerev3407: ḳamış         

ġerev3408: yonulmaduḳ ḳalem       

ġervÀşe: büget ṣu [büget ṣuyı]      

ġerìd: ol ʿavratdur ki ḳızlanu ere varur ḳız çıḳmaz  [ol ʿavrat kim ḳızlanur ere varur ḳız 

çıḳmaz]          

ġeryūn [ġeryūn(u)]: peşkeş [beşkeş ve belek]     

[ġezÀ: f] 

ġejeb: üzüm dÀnesi [üzüm denesi]       

ġeş: kendüden gitmiş        

ġeşÀk: yiyimiş3409        

ġaṭìṭe3410: uyuyḳuda3411 burun ÀvÀzı [uyḳuda burun ÀvÀzı]    

ġerġÀv [ġejaġÀv]3412: deñiz ṣıġırı yaʿnì ol cÀnver ki ḫotazı ve tuġı anuñ ḳuyruġından iderler 

[deñiz ṣıġırı yaʿnì ol cÀnver ki ḫotazı anuñ ḳuyruġundan ederler]   

ġefc [ġefec]3413: ṣuyı eyü düşmiş [ṣuy3414 eyü düşmiş ḳılıc]    

                                                
3398 Kelime yanlış yazılmıştır; “cÀhil” olmalıdır. 
3399 Kelime yanlış yazılmıştır; “muḫanneå” olmalıdır. 
3400 Kelimenin “yaz evi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3401 Kelimenin “hışım, gazap, tehevvür, azgınlık” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3402 Kelime yanlış yazılmıştır; “kösnük” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3403 Kelimenin “ġereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3404 Kelimenin “ġereng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3405 Kelimenin “ağlamaktan boğazda hasıl olan ses, nale, hırıltı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3406 Kelimenin “çığlık, feryat, kavga, kargaşa” anlamları ile “ġorìne, ġoronbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
ŞL. 
3407 Kelimenin “ġerv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3408 Kelimenin “ġerv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3409 Kelimenin “ağızdan gelen kötü koku” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3410 Kelimenin “ġaṭìṭ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3411 Kelime yanlış yazılmıştır; “uyḳuda” olmalıdır. 
3412 Kelimenin “ġejġÀv, ġerġÀv” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3413 Kelimenin “ġefc, ġefç, ġofç, ġefçì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ve ġelbe [ġelbe]: m3415       

ġelbe3416: alaca ḳarġa         

ġelc: ḳaynamaḳ/ḳınamaḳ [-3417]3418     

ġelc [ġalec]3419: bir dügüm ile3420 çözülmeye [bir dügüm ki çödülmeye3421]  

ġelġelìc: ḳıcıḳlıḳ3422 [ḳıçıḳlamaḳ]      

ve ġelmelìc3423: m         

ġelyeken3424: ol müşebbek pencere ki içerüden ṭaşrasını görinür ṭasradan3425 içerü görünmeye 

[ol münşaḳ3426 ḳapu ve penvere ki içerüden dışarısı görüne]  

ġelfec: işek arusı [ḳılcıḳ3427 işek arusı] 

ġelle: yir ḥÀṣılı [yir ḥaṣılı3428]3429     

ġelìvÀḫ [ġelìvÀc]3430: devlengec     

ġem: ġuṣṣa           

ġem-gìn: ġuṣṣalu [ġuṣṣalu(a)]        

ve ġem-nÀ [ve ġem-nÀk(i)]3431: m      

ġemz [ġemz(i)]: ḳavcılıḳ3432 [ḳovculuḳ]    

ġemz [ġemz(i)]: göz işÀreti ve göz ḳıpma [gözle işÀret]   

[ġemz(i): göz ḳoyma3433]        

[85a] 

ve ġemze [ve ġemz(e)]: m      

ġem-gosÀr: iş ve yoldaş       

ġem-zede [ve ġem-zede]: ḳayġu ḫastası3434     

ve ġem-ḫūr [ġem-ḫūr]: m [ġuṣṣa yiyici]     

                                                                                                                                                   
3414 Kelime eksik yazılmıştır; “ṣuyı” olmalıdır. 
3415 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3416 Kelimenin “ġolbe, ġolpe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3417 TDKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3418 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3419 Kelimenin “ġelc, ġelç, ġilç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3420 Kelime yanlış yazılmıştır; “ki” olmalıdır. 
3421 Kelime yanlış yazılmıştır; “çözülmeye” olmalıdır. 
3422 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıçıḳlamaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3423 Kelimenin “ġilmelìç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3424 Kelimenin “ġelbeken” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3425 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭaşradan” olmalıdır. 
3426 Kelime yanlış yazılmıştır; “müşebbek” olmalıdır. 
3427 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurtçuḳ” olmalıdır. 
3428 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥÀṣılı” olmalıdır. 
3429 Kelimenin “tahıl, tahıl ürünü” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, ŞL. 
3430 Kelimenin “ġelìvÀc, ġilìvÀc, ġilìvÀj, ġelìvÀç, ġilìvÀç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3431 Kelimenin “ġam-nÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3432 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳovculuḳ” olmalıdır.  
3433 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳıpma” veya “ḳapma” olmalıdır. 
3434 Kelimenin “kederli, üzgün, gamlı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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ve ġem-ḫˇÀre: m        

ġem-ende: ḳayġulu ve ḳaḳınclu       

ve ġemì: m         

ġen: yaġcı [yaġı dügeri]3435       

ġencì: çuḳur         

ġende: örüncek3436 [örümcek]      

ġenìmet: mÀl ṭoyumluġı [doyumluḳ mÀlı]     

[ġavġa: f] 

ġeytobe [ġeyteye(h)]3437: bora? bolı? [bor? bolı?]     

ve’l-ġayni’l-meksūreti[fì]’l-ḥareketi  

ġirbÀl [ġirbÀl(i)]: ḳalbūr       

ve ġirbÀn [ve ġirbÀn(i)]3438: m       

ve ġilyÀr [ve ġilyÀr(i)]3439: m       

ġirì [ġiyrì]3440: ÀvÀzla aġlamaḳ       

ve ġirìv: m         

ġilÀf [ġilÀf(i)]: ḳın         

ġìbete [ġìteyye]3441: ol ḳara nesne ki müşgle ḳarışduralar [ol ḳara nesne ki miskle ḳarışduralar] 

ġìş: ġalebe ve çoḳ         

ġìşe [ġìşe(h)]: boġudmaḳ3442 [maġdamaḳ3443]3444    

ġìşe: ḥaṣìr ḳamışı         

51b 

ve’l-ġayni’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

ġobÀr: toz          

ġode [ġoded]3445: sigil         

ġoded: biz ki etde olur [biz ki anda3446 olur]     

ġorfe: pencere3447         

                                                
3435 Kelimenin “yağcı okunun üzerine ağır basmak için konulan taş” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3436 Kelime yanlış yazılmıştır; “örümcek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3437 Kaynaklarda bu kelimeler bulunamamıştır. 
3438 Kelimenin “ġirbÀl, ġerbÀl, ġerbìr, ġalbìr ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3439 Kelimenin “ġirbÀl, ġerbÀl, ġerbìr, ġalbìr ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3440 Kelimenin “ġırìv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3441 Kelimenin “ġÀlye, ġıyşe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
3442 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3443 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3444 Kelimenin “hasırotu, hasır kamışı, kındıra, koğalık” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3445 Kelimenin “ġodde, godÀd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3446 Kelime yanlış yazılmıştır; “etde” olmalıdır. 
3447 Kelimenin “hücre, odacık, cumba, sundurma” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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ġorom [ġozm(i)]3448: yabÀn ḳoyunı       

ġorbìş [ġarnìş]3449: ögürme        

ve ġoronbe: m         

ġorū: m [tumurta3450]        

ve ġorūye [ve ġorūbe]3451: m        

ġojom [ġozom]3452: ḳaḳınc      

ġojom [ġozom]3453: üzüm salḳımı     

ġoşye: az ḳoḳı3454         

ġoşe: ʿanberne [ʿanber]        

ġofe: kürk ki ḳuzı derisi [ḳuzı derisi]    

ġol: buḳaġu        

ġolÀm: ḳulluḳcı       

ġolbe: saḳsaġan [ṣaḳṣaġan]      

ġonc [ġonec]3455: nÀz       

ġoncÀz [ġoncÀr]3456: ʿavratlar ḳızılcası      

ġonce: f [degül gül3457] 

ġonce: ḳabarcıḳ       

ġoncÀl [ġocÀl]3458: ekşi yimiş     

ġoned3459: bir yere cemʿ olma     

ġonde3460: uyḳuda diñlenme       

ve ġonūde: m       

ġūṭ  [ġūd(u)]3461: ṣuya ṭalma      

ġūte: ṣuda dalġalanma [ṣu dalġalanma]3462    

ġūc3463: ḳoc        

ġūce: bednus3464       
                                                
3448 Kelimenin “ġorm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3449 Kelimenin “ġoronbe, ġoronbiş, ġorūbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3450 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3451 Kelimenin “ġoronbe, ġoronbiş, ġorūbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3452 Kelimenin “ġojm, ġejm, ġejem, ġojem” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3453 Kelimenin “ġojm, ġojem, ġozm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3454 Kelimenin “ağızdan gelen kötü koku” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3455 Kelimenin “ġenc, ġonc, ġonec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3456 Kelimenin “ġencÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3457 Kaynaklarda böyle bir kelime grubu bulunamamıştır. 
3458 Kelimenin “ġencÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3459 Kelimenin “ġond” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3460 Kelimenin “ġonūde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3461 Kelimenin “ġūṭe, ġūte” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3462 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3463 Kelimenin “ġūç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ġūre: ḳoruḳ        

ġūr-bÀ [ġūre-bÀ]: ḳoruḳ aşı      

ve ġūr-vÀ: m        

[85b] 

ve ġūje [ġūje]: panbuḳ       

ġūş [ġūş(u)]3465: ḳin3466 aġacı [ṣalḳım]     

ġūşÀd: ḳūşÀd [ḳoyun]3467      

ġūşÀy [ġūşÀy(i)]: ḳurı tezek ki anı yaḳarlar    

ġūşÀy: buġday arpa ṣalḳımı [buġday ve arpa salḳımı]   

ġūşot [ġūşet]3468: - [anadan ṭoġma çıplaḳ]     

ġūşe: çoġan ki nesne yurlar [yapuḳ3469]   

ġūk: ḳurbaġa         

ġūl: oġul [aġıl]      

ġūl: yabÀn dìvi         

ġūye [ġūbe]3470: yayıḳ [yayuḳ]    

[temmet] 

el-faṣlü’å-åÀnì [ve’l-]ʿaşereti fì’l-fÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi 

fÀ: ḳarşulama3471          

fÀ: menʿ eyleme3472     

fÀcÀm: aġacda ḳalan yimiş [aġacında ḳalan yimiş]   

fÀḫ [fÀḫ(i)]: budaḳ [yudaḳ3473]       

fÀḫte: ögeyik          

fÀsterek: girürek       

fÀze3474: esnemek ve gerinmek     

ve fÀz3475: m         

fÀş: ÀşikÀr [ÀşikÀrÀ]       

fÀl: m [f] 

                                                                                                                                                   
3464 Kelimenin “bednus ibiği, horoz ibiği” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3465 Kelimenin “ḳayın” anlamı ile “ġūş”; “ṣalḳım” anlamı ile “ġūşÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
3466 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ḳayın” olmalıdır. 
3467 Kelimenin “koyun ağılı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3468 Kelimenin “ġūşet” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3469 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3470 Kelimenin “ġūye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3471 Kelimenin “karşılaşmak” anlamı ile “fÀ-dÀşten” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
3472 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3473 Kelime yanlış yazılmıştır; “budaḳ” olmalıdır. 
3474 Kelimenin “fÀj, fÀje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3475 Kelimenin “fÀj, fÀje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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fÀlūde: pÀlūde       

fÀm: renk [denk3476]       

fÀm: dürlü          

fÀm: borc ve beñdeş [borc]      

[fÀm: beñdeş]        

fÀne: çivi          

fÀne: ḳapu ardı3477       

fÀnūs [fÀnūs(u)]: fener      

fetìl: f [fitìl]         

ve fetl [ve fìtil]: m 

faḫ: faḳ [faḳ yaʿnì duzak]       

fitìl-Àhìc [fitìl]: münaḳḳaş3478   

fedreng [fedreng(i)]: ṭıraġuz3479    

ferr [fer]: nişÀn3480     

ferr [fer]: ḳuvvet      

fer: tÀzelik [nÀzelik]     

fer: güzellik       

fer: ḳadd ve ḳÀmet3481     

ferÀ3482: aşaġa      

ferÀter3483: aşaġaraḳ        

ferÀḫìr: imekler oġlan     

ferÀrūn [ferÀrūn(u)]: ufaḳ yılduzlar [uvaḳ yıldızlar]  

ferÀrūn [ferÀrūn(u)]: mübÀrek sÀʿat3484    

ferÀsnek [ferÀstek]3485: ḳarlaġuc      

ferrÀş: döşek döşeyici       

ferÀş [ferrÀş]3486: kelebek       

52a  

ferÀġ: fÀriġlıḳ [ḳaraġlıḳ3487]       
                                                
3476 Kelime yanlış yazılmıştır; “renk” olmalıdır. 
3477 Kelimenin “kapı mandalı, kapı dayağı, kapı sürgüsü” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3478 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3479 Kelimenin “ṭıraḳu, ṭıraḳa, tırkaz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
3480 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3481 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3482 Kelimenin “forū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3483 Kelimenin “forūter” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3484 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3485 Kelimenin “ferÀstok, ferÀstūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3486 Kelimenin “ferÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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ferÀġ: ṣovuḳ yil      

ferbih [ferbe]3488: semüz     

fertūt [fertūt(u)]: bunamış     

fert [fert(i)]: arış        

fert [fert(i)]: örümcek3489     

fercÀm [fercÀm(i)]: soñ       

[fercÀm(i): yarar]      

ferroḫ [feroḫ]3490: ḳutlu     

ferroḫ: devletlü        

ferroḫÀ: feraḥ-nÀk        

[86a] 

ferḫec: çirkin       

ferḫÀr: putḫÀne        

ferḫonde: mübÀrek        

ferḫÀr [ferḫÀz]3491: şehr adıdur      

ferḫū: bÀġ budamaḳ      

ferḫū-kÀr3492: bÀġ buṭayıcı [bÀġ budayıcı]   

faḫfere [faḫfer(e)]: tenūr/tenevvür3493   

ferd [ferd(i]: yaluñuz        

ferdÀ: yarın         

ferşerÀger [ferjÀgiåer]3494: yarınki     

ve ferdÀvom: m       

ve ferdÀyìne [ve ferdÀyìne(h)]: m     

ferzìn: - [beñdeşsiz]3495     

ferzìn: şaṭrenc [ḳarzìn-i3496 saṭrenc3497]     

[ferzÀm: lÀyıḳ]        

ferzÀn: ḥikmet        

ferzÀne: ulu ve ḥikmet issi [ulu ve ḥikmet3498]   
                                                                                                                                                   
3487 Kelime yanlış yazılmıştır; “fÀriġlıḳ” olmalıdır. 
3488 Kelimenin “ferbih” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3489 Kelimenin “örümcek evi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3490 Kelimenin “ferroḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3491 Kelimenin “ferḫÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3492 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3493 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3494 Kelimenin “ferdÀvom, ferdÀyìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3495 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3496 Kelime yanlış yazılmıştır; “ferzìn” olmalıdır. 
3497 Kelime yanlış yazılmıştır; “şaṭrenc” olmalıdır. 
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ferzÀne [ferzÀne(h)]: - [ḳutlu3499 ve muʿteber]   

ferzed: tÀze çayır ve çemen      

ferzend [fezend]3500: oġul       

ferzendÀn: oġullar        

ferze: yimiş viren ot       

ferseng: miḳdÀr ve menzil [miḳdÀr-ı menzil]3501   

fersengÀr [ve fersengÀr]3502: nişÀn-ı menzil [eskimiş3503]  

fersūd [fersūde]: eskimiş       

ferş [ferş(i)]: yeryüzi     

ferşìdverd [ferşìdverd(i)]: ʿAcem pÀdişÀhı oġlu adıdur [ʿAcem pÀdişÀh oġlu adıdur]  

ferġÀz [ferġÀr]3504: ıṣlanmış    

ferġer: büget      

ferġend [ferġend(i)]: ḳoḳar etmek [ḳoḳu etmek]3505   

ferġende: ḳarışmış arpa ve buġday ve yiyimiş daḥı3506 [arpa birle buġday ḳarışmış etmek]3507  

[ferġende: yiyimiş]      

ferġende: ol ṣarmaşıḳdur neye ṣarmaşa ḳurıdur [ol ṣarmaşıḳdur ki neye ṣarmaşursa ḳurıdur]  

ferġūl [ferġūl(u)]: işi egleme        

ferġūy [ferġūy(i)]: atmaca ve muymul      

ferfore [ferfūre]3508: çepel3509 [çil]       

ferken: arḳ          

ferken: yil3510 uġraġı [seyl uġraġı]       

ve ferkende: m3511 

ferm [ferom]3512: göñül ṭarlıġı       

fermigìn [ferom-gìn]3513: göñül ṭartması3514 [göñli ṭar kimse]   

                                                                                                                                                   
3498 Kelime eksik yazılmıştır; “ḥikmet issi” olmalıdır. 
3499 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuvvetlü” olmalıdır. 
3500 Kelimenin “ferzend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3501 Kelimenin “eski bir ölçü birimi, 3 millik uzaklık” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3502 Kelimenin “ferseng-sÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3503 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. TDKN’de yer alan bu anlam bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 
3504 Kelimenin “ferġÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3505 Kelimenin “fena koku, kokmuş, müteaffin; sarmaşık otu, aşaka” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3506 Kelime yanlış yazılmıştır; “daḫı” olmalıdır. 
3507 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3508 Kelimenin “çil ḳuşu” anlamı ile “ferfūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3509 Kelime yanlış yazılmıştır; “çil” olmalıdır. 
3510 Kelime yanlış yazılmıştır; “seyl” olmalıdır. 
3511 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3512 Kelimenin “ferem, ferm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3513 Kelimenin “ferem-gìn, ferm-gìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3514 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “göñli ṭar kimse” olmalıdır. 
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fermÀn: buyruḳ         

fermÀn-berdÀr [fermÀn-bordÀr]: buyruḳ ṭutıcı [buyruḳ dutıcı]   

fermÀnde: buyurıcı         

ferm-gìn [fermegìn]3515: ġuṣṣalu [ġuṣṣalu(a)]   

ferm-nÀk [ve ferem-nÀk]: m     

fermūde-i ḫodÀ3516: tañrı buyuruġı [Tañrı buyruġı]    

fermūde-i resūl3517: peyġamber buyuruġı [peyġÀmber buyruġı]   

fernÀs: cÀhil ve aḥmaḳ        

fervÀr: ḳış evi          

ferverdìn: orta yaz ayı3518        

ve feverdìn [feverdìn]: m       

[86b] 

ferverdìn3519: ṣabÀ yili        

fere: gölge3520       

fere: diñlenmiş [diñleniş]3521     

fere3522: her işde artuḳlıḳ        

ferhÀnc [ferhÀnec]3523: çubuḳ gömülen [cubuḳ3524 gömelte]3525   

ferhest [ferhest(i)]: cÀdūluḳ [cÀẕūluḳ]      

ferhìn [ferhemìn]3526: uṣlu         

ferhenc [ferhenc(i)]: edeb        

ferheng [ferheng(i)]: uṣ ve edeb    

ferheng [ferheng(i)]: ʿaḳl ve edeb [ʿaḳl]      

[ferheng: edeb]         

ferì: taḥsìn       

feryÀd [feryÀd(i)]: fiġÀn [f] 
                                                
3515 Kelimenin “ferem-gìn, ferm-gìn, fermegìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3516 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Kelime; “emir, buyruk” anlamına gelen “fermūde” ile “Allah, 
Tanrı” anlamına gelen “ḫodÀ” kelimeleri terkip edilerek oluşturulmuştur. 
3517 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Kelime; “emir, buyruk” anlamına gelen “fermūde” ile 
“peygamber” anlamına gelen “resūl” kelimeleri terkip edilerek oluşturulmuştur. 
3518 Kelimenin “bahar mevsiminin ilk ayı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3519 Kelimenin “bÀd-ı ferverdìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3520 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3521 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3522 Kelimenin “ferrih” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3523 Kelimenin “ferhÀnc, ferhÀnç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3524 Kelime yanlış yazılmıştır; “çubuḳ” olmalıdır. 
3525 Kelimenin “başka dalların büyüyüp serpilmesi için ağaçlardan kesilen dallar, aşı kalemi, yere yatırılıp üzeri 
toprakla örtülen asma çubuğu, gömele, gümele, gömelte, gömelti, gümelte” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ, TS. 
3526 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
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feryÀd-res [feryÀdires]3527: meded yetişici   

52b 

ferìd [ferìd(i)]: beñdeşsiz        

firye [feriye]3528: ilenc         

fej: yalıñ3529    

fej: ekin/egin3530  

ferj [fejd]3531: çirkin ve yigrenci [çirkin murdÀr yigrenci]    

[fejej: ol acı otdur ki ḳarın aġrısına fÀyda eyler]     

feşìle [fesìle(h)]3532: ögrek        

feş: beñdeş        

faġ: büt          

faġÀn [faʿÀn3533]: bütler [bütlü3534]       

faġfūr: Çin pÀdişÀhı [Çin pÀdişÀh]       

faġÀfire: anuñ cemʿi [Çin pÀdişÀhları]      

faġfūre: ol kimsedür ki elikmekden söylemeye [ol kimesnedür ki elikmekden söylemeye  

felÀḫen: ṣapan [ṣaban]        

felÀseng [felÀseng(i)]: ṣapan ṭaşı     

felÀ3535: ʿabeå          

felaḫ: her nesnenüñ evveli [bir nesnenüñ evveli]     

felaḫ3536: ḳapu ḥalkası [ḳapu ḫalḳası3537]    

ve felḫem [felḫom]3538: m 

felḫūd [felḫūd(u)]: panbuḳ ḳozaḳı [panbuḳ ḳozaġı]   

fenc [fenc(i)]: ḳavluc [ḳulunc3539]     

fend [fend(e)]: ʿabeå söz    

fendel3540: yalan     

fenez [fener]: ṭūtì/tutu3541    

                                                
3527 Kelimenin “feryÀd-res” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3528 Kelimenin “ferye, firye” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3529 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3530 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3531 Kelimenin “fejÀk, fejÀgen, fejÀgin, fejÀgìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3532 Kelimenin “fesìle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3533 Kelime yanlış yazılmıştır; “faġÀn” olmalıdır. 
3534 Kelime yanlış yazılmıştır; “bütler” olmalıdır. 
3535 Kelimenin “felÀd, felÀde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3536 Kelimenin “felḫem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3537 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥalḳa” olmalıdır. 
3538 Kelimenin “felḫem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3539 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳavluc” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3540 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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fenk [fenek]: ḳunduz [ḳındura]3542   

fenū: aldanmış kimesne [aldanmış]       

fene: ḳurṣaḳ [ḳarsaḳ]      

fevret: ḳabalıḳ [ḳayıllıḳ/ḳıyıllıḳ]3543       

fehne: gedik/kedek3544    

feyÀver: iş güc         

feylesūf [feylosūf(u)]: dÀnişmend bilgilü [bilgilü(a) dÀnişmend]   

feylek: çatal demrenlü oḳ        

feyÀl: evvel      

e’l-fÀʾü’l-meksūreti’l-ḥareketi [ve’l-fÀʾi’l-meksūreti fì’l-ḥareketi] 

fitrÀk: terkü       

fitne: f 

fidÀm [fidÀm(i)]: yaşmaḳ [başmaḳ3545]       

firḳeşe3546: ġavġa ve ḥareket     

firÀḫ [firÀḫ(i)]: giñ          

firÀḫ-nÀy [firÀḫ-nÀy(i)]: giñ aralıḳ    

firÀz: yoḳuş       

firÀz: yüce yir       

firÀz-Àr3547: yuḳaru getür    

firÀz-Ày: yuḳaru gel [yuḳaru gel ve ḳarşula]  

firÀvÀn [firÀvÀn(i)]: çoḳ        

firḫec [ferḫec]: çirkin yüzlü    

[87a] 

firÀvÀn [firÀvÀn(i)]: geçer    

firseb3548: üstün aġacı        

firist [firist(i)]: ṣalḳım küpe [salḳım küpe]3549   

firestek3550: ḳarlaġuc   

                                                                                                                                                   
3541 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3542 Kelimenin “karsak” anlamı ile “fenek”; “ebucehil karpuzu” anlamı ile “fenk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, BK. 
3543 Kelimenin “şiddet, hışım, öfke” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD. Kelimenin “ḳatılıḳ” olması 
muhtemeldir. 
3544 Kelimenin “kürek” anlamı ile “fehe, fehme” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL, LL. 
3545 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaşmaḳ” olmalıdır. 
3546 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3547 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3548 Kelimenin “feresb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3549 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3550 Kelimenin “ferestū, ferestūk, ferestog, ferestūġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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ferişte [firişte]3551: melek 

firfir: oġlancıflar3552 pırlaġucı [oġlancıḳlar yırlaġucı3553]  

firìb: aldama         

firìdūn [ferìdūn]: pÀdişÀh adıdur [ol pÀdişÀhdur ki ṢaḥḥÀk’ı3554 depeledi] 

fizÀr3555: - [sil3556 yaʿnì ẕeker]      

fisÀn: bilegü         

fisÀne: ḥikÀyet         

filìv [ḳilìv]3557: ʿaḳılsuz       

filìvÀn3558: oda ṭapanlar [od ṭapanlar ki ʿaḳılsuzlardur]  

finÀ: ziyÀn3559         

finÀ: ev aralıġı [ev aralıḳ]       

finÀver3560: Ḫıtan’da şehr adıdur     

fihrist: kitÀb bÀbları [kitÀb evvelinde beyÀn-ı mücmel]  

fihrist [fihrist(i)]: ol kitÀb3561 [evvel-i kitÀb]     

fìlek: çatal demrenlü oḳ [çatal demren oḳ yaʿnì demren]  

[temmet] 

ve’l-fÀʾi’l-mażmūmeti[fì]’l-ḥareketi  

fornÀs3562: ḳatı azġun [ḳat3563 azġun]     

foronc [fornoc]3564: aġız dolası3565 [aġız dolayısı]    

forzed3566: tÀze çemen       

forūter: aşaġaraḳ        

forūyin [forūvìn]3567: aşaġa olan nesne   

forūtenì: alçaḳlıḳ        

forūçe [forūce]: açuḳ yir3568     

                                                
3551 Kelimenin “firişte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3552 Kelime yanlış yazılmıştır; “oġlancıḳlar” olmalıdır. 
3553 Kelime yanlış yazılmıştır; “pırlaġucı” olmalıdır.  
3554 Kelime yanlış yazılmıştır; “ŻaḥḥÀk” olmalıdır. 
3555 Kelimenin “fezÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3556 Kelime yanlış yazılmıştır; “sik” olmalıdır. 
3557 Kelimenin “felìv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3558 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3559 Kelimenin “helak, yok olma; yokluk, zeval” anlamları ile “fenÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3560 Kelimenin “fenÀvÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞLT. 
3561 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “evvel-i kitÀb” olmalıdır. 
3562 Kelimenin “fernÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3563 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳatı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3564 Kelimenin “foronc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3565 Kelime yanlış yazılmıştır; “dolayısı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3566 Kelimenin “ferezd, forozd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3567 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
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forūd: aşaġa        

forū-dÀşt [forū-dÀşt(i)]: alçatma3569      

forūz: yalıñ        

forūzìne: ṭuturuḳ [duturuḳ]       

forūş: ṣatu [ṣatı]        

53a 

forūġ: şuġle3570 [şuʿle]      

forūġ: bezek       

forūmÀye: alçaḳ aṣıllu [alçaḳ aṣıl]     

fozūn: artıḳ         

fosūs [fosūn]3571: ḳayurma       

fosūs [fosūn]3572: masḫaralıġa alma     

fosūn3573: ʿayıblama       

fosūn: efsūn [efsūn yaʿnì ḫavÀṣṣ]     

fogÀne3574: düşüt oġlan [dürt3575 oġlan]    

foke: - [f] 

folÀte [folÀne]: besdil [bestil]     

folc [folḫ(i)]3576: kilid3577 [kilìd]      

fole: süd aġuzı        

fonūd: inanma       

fonūd: diñlenme [diñleme3578]     

fonūd: ṣıġınma        

fond [fonūd]3579: aldanma ve maġrūl3580 olma [aldanma ve maġrūr olma]  

fūẕÀn [fūzÀn]3581: heybetlü [heybetlü ÀvÀz]   

fokÀn [fūkÀn]3582: - [şerbetci fotası3583]  
                                                                                                                                                   
3568 Kelimenin “açuḳ” anlamı ile “forūçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3569 Kelimenin “bir işi bitirmek, name ve ahenge son vermek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3570 Kelime yanlış yazılmıştır; “şuʿle” olmalıdır. 
3571 Kelimenin “fosūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3572 Kelimenin “fosūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
3573 Kelimenin “istihza, latife, hezl, teessüf, horata, yazık, esef” anlamları ile “fosūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, BK. 
3574 Kelimenin “figÀne, fegÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3575 Kelime yanlış yazılmıştır; “düşüt” olmalıdır. 
3576 Kelimenin “felc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3577 Kelime yanlış yazılmıştır; “kilìd” olmalıdır. 
3578 Kelime yanlış yazılmıştır; “diñlenme” olmalıdır. 
3579 Kelimenin “fonūd” şekli bulunabilmiştir: 
3580 Kelime yanlış yazılmıştır; “maġrūr” olmalıdır. 
3581 Kelimenin “nara, haykırma, büyük avaz, yüksek ses” anlamları ile “fūjÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
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[temmet]  

el-faṣlü’å-åÀliå [ve’l]-ʿaşereti fì’l-ḳÀfi’l-meftūḥati’l-ḥareketi3584 

ḳÀb: aşuḳ       

ḳÀbūl: tūre/töre3585      

ḳÀr: ġÀyet aḳ Türkìde [ġÀyetde aḳ Türkìde] 

[87b] 

ḳÀr: - [ġÀyetde ḳara ʿArabìde]    

[ḳÀz: ḳaz]          

ḳÀz [ḳÀz(e)]: uçma     

kÀzḳÀn [ḳÀzġÀz]3586: ḳazan     

ḳÀṣid: ḫaberci       

ḳÀḍì: f 

ḳÀk: ḳurı          

ḳÀḳ: f 

ḳÀnì: ḳızıl ḳadìd yaʿnì şekersi? [ḳızıl]3587     

ḳÀnūn [ḳÀnūn(u)]: ḥisÀbuñ ehli3588 [ḥisÀbuñ aṣlı]    

ḳebÀ: ḳaftan       

ḳebÀle: ḳÀḍì bitisi         

ḳerÀbe: ḳaba ḳulaḳ         

ḳeze3589: gügül          

ḳezÀgend [ḳezÀgende]3590: fistÀn ve çuḳal      

ḳefa [ḳaḳa]3591: kerih ve yigrenci [kerbih3592 ve yigrenci]    

ḳeltebÀn: ḳalb ve yalancı ve gidi  

ve ḳerṭebÀn: m       

ḳelmÀ: ṣapan ṭaşı [ṣapan daşı] 

ḳelem: f 

ḳelem-dÀn: ḳalem ḳoyacaḳ       

                                                                                                                                                   
3582 Kelimenin “fūkÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3583 Kelime yanlış yazılmıştır; “fuḳḳÀʿsı” olmalıdır. 
3584 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3585 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ṭurre” olmalıdır. 
3586 Kelimenin “ḳazḳan, ḳazġan” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3587 Kelimenin “kızıl, koyu kırmızı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3588 Kelime yanlış yazılmıştır; “aṣlı” olmalıdır. 
3589 Kelimenin “ḳezz, kej” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3590 Kelimenin “ḳezÀgend, ḳejÀgend, kejÀġend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3591 Kelimenin “ḳaḳa” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
3592 Kelime yanlış yazılmıştır; “kerìh” olmalıdır. 
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ḳenberìs: ṭoraḳ otı [duzaḳ3593]  

ḳehremÀn: pÀdişÀh        

ḳay: ḳuṣma         

e’l-ḳÀfü’l-meksūreti’l-ḥareketi [ve’l-ḳÀfi’l-meksūreti fì’l-ḥareketi]  

ḳif: bardaḳ      

ḳiyÀ3594: şìrden     

ḳiyÀde3595: pìzevenk ʿavrat3596     

ḳìr: gÀzürler toḳmaġına sürdügi ot [gÀdürler3597 toḳmaġına sürdügi ot] 

ḳìrvÀn: ḳaf ṭaġ [ḳÀf ṭaġı]3598       

ḳìrvÀn: gök kenÀrı [gök kenÀrları]3599     

ḳìr: zift         

ve’l-ḳÀfi’l-mażmūmeti[fì]’l-ḥareketi  

ḳorÀşe: ademüñ tenün ürperden ıṣıtma [ademüñ tüyün ürperden sıtma]   

ḳorṭe [ḳorṭe(h)]3600: küpe         

ḳorfe: ḳaranfil          

ḳofl [ḳofol]3601: kilìd       

ḳofl-ger [ḳofol-ger]3602: çilingìr        

[ḳolonc3603: bir rencdür]         

[ḳūç: f] 

ḳolẕom3604: deñiz3605           

ḳūc: cÀhil ve aḥmaḳ3606    

[ḳomrì: f] 

ḳūm: tegeltü [tegelti]      

ḳūm: ḳalem3607     

el-faṣlü’r-rÀbiʿve’l-ʿaşereti fì’l-kÀfi’l-meftūḥati[’l-ḥareketi]  

                                                
3593 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭoraḳ” olmalıdır. 
3594 Kelimenin “kìpÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3595 Kelimenin “ḳiyÀdet” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3596 Kelimenin “pezevenklik, iki kişi arasındaki gayri meşru ilişki” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3597 Kelime yanlış yazılmıştır; “gÀzürler” olmalıdır. 
3598 Kelimenin “bütün alemin etrafı, doğu ve batı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3599 Kelimenin “bütün alemin etrafı, doğu ve batı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3600 Kelimenin “ḳorṭ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3601 Kelimenin “ḳofl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3602 Kelimenin “ḳofl-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3603 Kelimenin “ḳūlenc, kulenc, kulūnc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3604 Kelimenin “ḳolzom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3605 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3606 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3607 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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kÀblìḫ [kÀblìc(i)]3608: ayaḳ ṣırça barmaġı [ayaġuñ serçe barmaġı]  

kÀblìḫ [kÀblìḥ]3609: gögercinlik       

ve kÀbūl [ve kÀbūl]3610: m         

kÀbūl: ḥarÀm-zÀde kimesne3611      

kÀpìle: havÀn [ḥÀvan]         

kÀbìn: f 

kÀtūre: sersem kimesne [sersem kimse]       

kÀt: şehr adıdur          

kÀtÀn [kÀtÀt]3612: m [bir şehr adı daḫıdur]      

kÀc: çam aġacı          

[kÀc: sìlì urma]          

kÀc: arslan3613         

kÀḥÀl [kÀcÀl]3614: ev Àleti yaʿnì ḳab ḳacaḳ      

53b 

kÀcore3615: aṣbūr [aṣbor]3616       

[88a] 

kÀçek [kÀcek]: ḳarındaş3617   

kÀcì3618: bulamac     

kÀḫ [kÀḫ(i)]: arslan3619 [köşk]   

kÀḫ: çardaḳ        

kÀr: iş           

kÀrbÀn [kÀrbÀn(i)]: yolcılar3620   

ve kÀrvÀn [kÀrvÀn]: m       

kÀrd [kÀred]3621: bıçaḳ    

kÀr-dÀn: iş bilici         

kÀz-dar [kÀr-dÀr]3622: iş ṭutıcı [iş dutucı] 

                                                
3608 Kelimenin “kÀblìc, kÀblic, kÀblìç, kÀbliç, kÀblūc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3609 Kelimenin “kÀbūk, kÀbok” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3610 Kelimenin “kÀbūk, kÀbok” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3611 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3612 Kelimenin “kÀtÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3613 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3614 Kelimenin “kÀçÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3615 Kelimenin “kÀcìre, kÀçìre, kÀjìre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3616 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “ʿaṣfūr” veya “ʿuṣfūr” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3617 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3618 Kelimenin “kÀçì” şekli bulunabilmiştir: 
3619 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3620 Kelimenin “kafile, katar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3621 Kelimenin “kÀrd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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kÀr-rÀn: iş sürici [iş ṣorıcı3623]       

kÀr-zÀr: ceng           

kÀrzÀr-gÀh [kÀrizÀr-gÀh(i)]3624: ceng yiri  

kÀr-fermÀn [kÀr-fermÀ]3625: iş buyurıcı      

kÀr-gÀh: iş yiri         

kÀr-nÀme: örnek      

kÀr-ū-kerd: iş ve güc [iş güc]       

gÀz [gÀj]: ṣındu [ṣındu(a)]     

gÀz [gÀj]: ḳıṣac3626      

kÀj: egri          

gÀzū [gÀzor]3627: biz aġardıcı    

kÀjore3628: aṣbūr3629      

ve kÀçore [kÀcore]3630: m       

kÀje: gölgelik      

kÀje: bÀġ3631       

kÀze [kÀje]: kiçi ḥücre     

kÀs: deve ṭabanı      

kÀs [kÀs(i)]: - [aġac yatuḳ]       

kÀskìne: ḳoruḳ?/ḳurḳ? ḳuşı [fart/fırıt? ḳuşı]3632   

kÀsmūy: ṭoñuz ḳılı ve ḳasıḳ ḳılı     

kÀsnì: güneyik          

kÀsnì: marul3633       

kÀse: çanaḳ           

[kÀse: büyük ḳadeḥ]          

kÀse-bend [kÀse-bend(i)]: - [çanaḳçı]    

kÀş: nolaydı olaydı       

ve kÀşek: m           

                                                                                                                                                   
3622 Kelimenin “kÀr-dÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3623 Kelime yanlış yazılmıştır; “sürici” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3624 Kelimenin “kÀrzÀr-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3625 Kelimenin “kÀr-fermÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3626 Kelimenin “makas, sındı, makas nevileri, cımbız, budama bıçağı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3627 Kelimenin “gÀzor” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3628 Kelimenin “kÀcìre, kÀçìre, kÀjìre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3629 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “ʿaṣfūr” veya “ʿuṣfūr” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3630 Kelimenin “kÀcìre, kÀçìre, kÀjìre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3631 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3632 Kelimenin “arı kuşu, sebzek, şaḳrÀḳ” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3633 Kelimenin “güneyik, hindiba, acımarul” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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ve kÀşkì: m          

kÀşÀne: şeh nişìn          

kÀşÀne: ḳış evveli3634 [ḳış evi]        

kÀşÀne: ṣoḥbet [ṣoḥbet yiri]3635     

kÀşġar: şehr adıdur          

kÀġe: ebleh [eyleh3636]         

[kÀġıd: f] 

kÀġne3637: aġ ḳurdı3638      

kÀf: yarıḳ ve aralıḳ [yarıḳ ve aralıḳ yir]      

kÀf: çatlaḳ yir [ḥaylıḳ3639 yir]     

kÀfū3640: göñüllü kişi      

kÀk: göz bebegi         

[kÀk: Àdem kişi]         

kÀk: beksimet          

kÀfūr: f 

kÀkÀ: kişi          

kÀkol: perçem         

kÀl: ḫÀm yimiş         

kÀl: gitme?/kitme?3641    

kÀlÀ: ḳumÀş          

ve kÀle: m         

kÀlbod [kÀlbed]: kÀlıb    

kÀlofte [kÀlifte]3642: ḫayrÀt3643 [ḥayrÀn]  

kÀlek: aḥmaḳ3644     

[kÀlek: kelek]          

kÀlem [kÀkem]3645: ṭul ʿavrat [dul ʿavrat]      

                                                
3634 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳış evi” olmalıdır. 
3635 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3636 Kelime yanlış yazılmıştır; “ebleh” olmalıdır. 
3637 Kelimenin “kÀġnū, kÀġene, kÀġone” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3638 Kelimenin “agu kurdu, kuduz kurdu, kuduz böceği” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. BK, TS. 
3639 Kelime yanlış yazılmıştır; “çatlaḳ” olmalıdır. 
3640 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3641 Kelimenin “söz, kelam; bozgun, hezimete uğramış; eğri, mekân, sel suyunun yardığı yer, karış kuruş, ham 
meyve, kabak, pırasa” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3642 Kelimenin “kÀlofte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3643 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥayrÀn” olmalıdır. 
3644 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3645 Kelimenin “kÀlem” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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[88b] 

kÀleng [kÀleng(i)]: ṭoynaḳ kesecek   

kÀlūc: ṣırca barmaḳ [serçe barmaḳ]   

kÀlūs [kÀlūş]3646: bön ve aḥmaḳ   

ve kÀlūye [kÀlūye]: m    

ve kÀlyūh [kÀlìve]3647: m        

kÀle: ḫÀm düvlek          

ve kÀlyÀr [ve kÀleyÀr(i)]3648: m  

gÀm: adım          

gÀm [kÀm]3649: ṭamaḳ    

gÀm [kÀm]3650: Àrzū     

gÀm [kÀm]3651: kilid3652 ṭamaġı [kilìd damaġı]    

gÀm [kÀm]3653: murÀd    

kÀmorÀn [kÀmorÀn(i)]3654: murÀd sürici      

kÀmil: tamÀm          

gÀmūs [gÀmūs(u)]3655: ṣu ṣıġırı   

kÀme: etmek aşı3656       

gÀn [kÀn]: cimÀʿ        

gÀn [kÀn]3657: maʿden         

gÀn: cemʿ nişÀnıdur ḳanda olsa [cemʿ nişÀnıdur ḳanda itse]   

kÀnÀm3658: muḫanneå oġlan      

kÀnÀm3659: uṣṣuz [edebsüz ve ʿaḳılsuz]     

54a  

kÀnūn [kÀnūn(u)]: uṣ3660 [ocaḳ]      

kÀnūn-u evvel [kÀnūn-ı evvel]: öñ ḳış ayı      

                                                
3646 Kelimenin “kÀlūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3647 Kelimenin “kÀlìve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3648 Kelimenin “kÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3649 Kelimenin “kÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3650 Kelimenin “kÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3651 Kelimenin “kÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3652 Kelime yanlış yazılmıştır; “kilìd” olmalıdır. 
3653 Kelimenin “kÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3654 Kelimenin “kÀm-rÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3655 Kelimenin “gÀmìş, gÀvmìş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3656 Kelimenin “ayranla karışık süt, bir tür katık ismi, mırra” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
3657 Kelimenin “kÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3658 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3659 Kelimenin “kÀnÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3660 Kelimenin “aziz, muhterem; tarz, reveş, kaide” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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kÀnūn-u åÀnì [kÀnūn-ı åÀnì]: orta ḳış ayı     

kÀnì: maʿden3661 çıḳan nesne [maʿdenden çıḳan nesne]    

gÀv: sıġır          

gÀv [kÀv]3662: bahÀdur       

gÀv [kÀv]3663: heybetlü        

kÀvÀk [kÀvÀk(i)]: içi boş nesne      

gÀv-bÀn: ṣıġırtmac         

gÀv-deştì [gÀvodeştì]3664: ṣıġın geyik      

gÀvdom [gÀv-i dom]3665: ol güc borusı ki ceng gününde calarlar3666 [ol kici borı çeng3667 

gününde çalarlar]        

[gÀv-dūş(u): ṣaġılur inek3668]      

gÀv-dūş [gÀv-dūş(u)]: külek       

kÀvdes3669: Nemrūd-ı melʿūn3670       

gÀvers [gÀvers(e)]: ṣūret ṭarusı      

gÀv-reng [gÀver-reng]3671: gür3672-i Ferìdūn şÀh [gürz-i Ᾱfrìdūn şÀh ve gürz-i Ᾱfrìdūn-i ferruḫ] 

ve gÀvsÀr [gÀv-sÀr]: m        

ve gÀv-bÀn [gÀv-yÀn]3673: ser leşker-i Ferìdūn ahengìr-i maʿhūd [ser-leşker-i Ᾱferìdūn]  

gÀv-mìş: ṣu ṣıġırı         

kÀvberì/gÀvberì 3674: aġıl ve noḳat? [aġıl ve toḳat]    

kÀvolcek [kÀvolcok]: çınÀr aġacı ter ü tÀze ola [çınÀr aġacı ter ü tÀze olsa]3675  

gÀh: vaḳit          

gÀh: mekÀn          

gÀh: manṣıb        

kÀh: ṣaman         

kÀh-dÀn: ṣamanlıḳ         

                                                
3661 Kelime eksik yazılmıştır; “maʿdenden” olmalıdır. 
3662 Kelimenin “kÀv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3663 Kelimenin “kÀv” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3664 Kelimenin “gÀv-ı deştì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3665 Kelimenin “gÀv-dom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3666 Kelime yanlış yazılmıştır; “çalarlar” olmalıdır. 
3667 Kelime yanlış yazılmıştır; “ceng” olmalıdır. 
3668 Kelimenin “süt sağılan kap, külek, susak, meme” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3669 Kelimenin “kÀvūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3670 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3671 Kelimenin “gÀv-reng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3672 Kelime yanlış yazılmıştır; “gürz” olmalıdır. 
3673 Kelimenin “kav-yan, gav-yan” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3674 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3675 Kelimenin “yeşil ve iri hıyar, yeşil ve taze hıyar, şenhıyar” anlamları ile “kÀvelcek, kÀvencek, kÀrencek” 
şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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kÀh-rìz3676: çör çöb yil sürer [çör çöb ki yil sürer]    

[gÀh gÀh: vaḳit vaḳit]         

kÀh-gil: ṣuv3677 balçıġı [ṣıva balçıġı]     

kÀh-gìz [kÀh-gìr]3678: çamış ve çabalaḳ ṭavar    

kÀhel: süst [süst(ü)]         

kÀhū: marul         

kesb: bañaf3679 3680        

kÀbìne [kÀbene]: ḳaḳınc3681      

[keb: yalaḳ/yılkı3682]       

kesb [keb]: aġır3683 ṭolası [aġız derisi]3684     

kebÀb [keb]3685: sögülme        

kebbÀn [kebÀb]3686: ḳapan terÀzūsı        

[kebÀn: sögülme]        

kebd [kebed]: ṭutḳal [dutḳal]       

gebr [geber]: oda ṭapan       

gebr [geber]: demür gölek3687 [demür göñlek]    

gebr [geber]: ḳalḳan        

gebrÀn [gebrÀn(i)]: oda ṭapanlar      

gebore [kebere]3688: turşì itdükleri ot [ol otdur ki andan turşì eylerler] 

kebr [keber]: ulu ve ḳart [ulu ve ḳuvvet3689]     

kepost [keyost(u)]3690: ḳarġa tüvlegi3691 [ḳarġa düvlegi]   

[89a] 

kepost [kepost(u)]3692: çoġan      

ve kepsū [kepestū(a)]3693: m 
                                                
3676 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3677 Kelime yanlış yazılmıştır; “sıva” olmalıdır. 
3678 Kelimenin “kÀh-gìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
3679 Kelimenin “avurt, ağız, ağız bucağı, yanak, yanak içi” anlamı ile “keb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3680 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3681 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3682 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3683 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġız” olmalıdır. 
3684 Kelimenin “avurt, ağız, ağız bucağı, yanak, yanak içi” anlamları ile “keb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
3685 Kelimenin “kebÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3686 Kelimenin “kebbÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3687 Kelime yanlış yazılmıştır; “göñlek” olmalıdır. 
3688 Kelimenin “keber” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3689 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳart” olmalıdır. 
3690 Kelimenin “gebest, kebest, kebestū, kebeste” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3691 Kelime yanlış yazılmıştır; “düvlegi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3692 Kelimenin “kenestū, keneştū, konoştū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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kebk [kepek]: keklik      

kebk-i derì [kebek-derì]3694: güzel keklik       

kenbūre [kebnūre]3695: söz sav [ṣav söz]   

kebū: marul       

kebūter: gögercin          

kebūd: gök           

kebūd-bÀm [kebūd-nÀm]3696: ḳalıñ ṭuṭaklu [ḳalıñ dudaḳlu(a)] 

kebūd-çeşm: gök gözli [gök gözlü]        

kebūde: sorḳun          

kebūde: çimşìr aġacı       

kebūdì3697: gögerçin [gögercin]       

kebūdì: göklük         

ve kebūdegi [kebūdegì]3698: m     

kebūk: irkeksüz ḳuş3699   

kebbì [kebì]: maymun   

kebiyyÀ [kebiyÀ]3700: aḳ ḥelvÀ  

kebiyyÀ [kebiyÀ]3701: ḥelvÀcı   

ket: HindūstÀn begleri [HindūstÀn beglerinüñ taḥtı3702]    

[ket: -3703] 

ket [kebt]3704: maḥallüñ ḳavlìm? dimekdür 

kettÀn [ketÀn]: keten    

ketḫ [kenc(i)]3705: keş   

ketrÀn: ḳaṭrÀn          

ve ketvÀn3706: m      

ketre3707: ṣumaġ       

                                                                                                                                                   
3693 Kelimenin “kenestū, keneştū, konoştū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3694 Kelimenin “kebk-i derì, kebk-derì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3695 Kelimenin “kebnevre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3696 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3697 Kelimenin “kebūter” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3698 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3699 Kelimenin “atmaca cinsinden bir kuş, kekik kuşu, angut kuşu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. Bu 
kuşun özelliği, kendi cinsinden olmayan kuşlarla çiftleşmesi imiş. 
3700 Kelimenin “kobeytÀ, kobeyt, kobeyte, kepìtÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3701 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3702 Kelime yanlış yazılmıştır; “taḫtı” olmalıdır. 
3703 TDKN’de bu kelimenin altına, bir önceki kelimenin anlamı taşmıştır. 
3704 Kelimenin “ket” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3705 Kelimenin “ketaḫ, kenaḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3706 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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ketre3708: geven dikeni        

ketre: pÀre pÀre         

ketre [keter-betere]3709: sözünüñ maʿnÀsı olmayan Àdeme dirler [ol kimseye dirler ki sözünüñ 

maʿnÀ olmaz]          

ve ketìre3710: m      

ketʿÀl: muḫanneå ve gidi      

ve keʿtÀle [ve ketʿÀle]3711: m       

ketʿÀl: efkÀr-ı fÀside iden kimesne [işsüz yürip efkÀr-ı fÀsid iden kimse]   

gec-pez [gecebr]: keremitci [kiremenci]3712      

ve gec-ger3713: m         

keçele: saḳsaġan [ṣaḳṣaġan]      

ked: ev          

ked-ḫodÀ [ked-ḫoẕÀ]3714: ev issi    

gedÀ: yoḫsul [yoḫsul ve dilenci]       

gedÀy: m         

54b 

gedÀyÀn: yoḫsullar ve dilenciler       

ked-bÀnū: ulu ḫatun         

kedlek/gedlek3715: ol demürdür ki naḳḳÀşlar naḳşı anuñla ıṣlÀḥ iderler  

keyrū [kedū]3716: ḳabaḳ       

gedye: dilencilik         

kedìver: ev issi         

kedìver: ekinci        

kede: ev Àleti3717       

kede3718: ṭamaḳ [damaḳ]        

ger: uyuz         

ger: eger          

                                                                                                                                                   
3707 Kelimenin “tetre, tetrì, totre, totrì, totom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3708 Kelimenin “kerte, kirte” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3709 Kelimenin “ketre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3710 Kelimenin “ketre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3711 Kelimenin “ketʿÀl, ketʿÀle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3712 Kelimenin “alçıcı, alçı yapan kimse” anlamı ile “geç-pez, geç-bor” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3713 Kelimenin “geç-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3714 Kelimenin “ked-ḫodÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3715 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3716 Kelimenin “kedū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3717 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3718 Kelimenin “kode” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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ger3719: ṣaġır3720        

gerÀn [kerÀn]3721: ḳırañ       

kerÀn: ṣaġırlar         

kerÀtene3722: örümcek       

gerìş: kilerci [kiçi keler]3723        

kerbÀse: m         

ve kerbū [kevbū]3724: m       

kerc [kerc(i)]: dilim         

kerc: gömlek3725         

kerc [keriḫ]3726: şehr-i maʿrūf       

[keriḫ: köşek/keşk/keşik3727]    

kercofū [keraḫfū]3728: yalva     

gerd [gered]3729: toz      

kerd: iş          

gerdÀn: dönici         

kerder: beriyye      

kerder: ṣusız yir         

[89b] 

gerden: boyun         

gerden-bend [gerden-bend(i)]: boġmaḳ     

gerdenÀ: şiş demiri      

gerd-nÀy [gerdenÀy(i)]3730: pırlaġuc [bırlaġuc]  

ve gerdene [gerdene]3731: m       

gerdūn [gerdūn(u)]3732: ḳañlı        

gerdūn [gerdūn(u)]3733: felek        

                                                
3719 Kelimenin “ker” şekli bulunabilmiştir: 
3720 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3721 Kelimenin “kerÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3722 Kelimenin “kerÀten, kerrÀten, kereten” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3723 Kelimenin “keler” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
3724 Kelimenin “kerbÀs, kerbÀse, kerbes, kerbÀş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3725 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3726 Kelimenin “kerc, kerec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3727 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3728 Kelimenin “kercefū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3729 Kelimenin “gerd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3730 Kelimenin “gerdenÀ, gerdnÀy, girdnÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3731 Kelimenin “gerdenÀ, gerdnÀy, girdnÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3732 Kelimenin “gerdūn” şekli bulunabilmiştir: 
3733 Kelimenin “gerdūn” şekli bulunabilmiştir: 
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kerzen: pÀdişÀhlar tÀcı ki muraṣṣaʿdur      

kerzemÀn: ʿarşÀllah      

kerze: ulu/ülü3734     

gerje [kerze]: ḳuvvetlü [ḳuvvetlü(a)]3735  

kersìb [kersìb(i)]3736: kerevüz       

kerestūn: ḳappan3737 terÀzūsı [ḳapan terÀzūsı]  

kereş [kiriş]: - [ol şügşek ṭaġdan düşer]3738 

kerf [kerf(i)]: zift        

kerfes [kerefs(i)]3739: kerevüz    

kerk [kerk(e)]3740: ḳartal      

kergÀv [gergÀv]3741: uyuz       

ve gergìn [ve gergìz]3742: m     

kerger: Allah taʿÀla [Allah adıdur]     

[kerges: f]         

kerkem: zaʿferÀn       

kerem: eylük        

germÀ: ıssı         

germÀye3743: ḥammÀm      

germÀ-bevÀn [germÀ-būn(u)]3744: ḥammÀmcı   

germÀ-germ [germÀ-germ(i)]: ḳatı ıssı     

germÀ-gÀh3745: ıssı vaḳti      

germe: aḳ ıssı etmek      

germe-sìr: orta ıssı       

kernÀ: yinmez mantar3746      

[kerinec3747: südlü birinc]      

                                                
3734 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3735 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3736 Kelimenin “keresb, keresp, keresf, kerefs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3737 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳapan” olmalıdır. 
3738 Kelimenin “dağdan düşen kar kümesi, dağdan düşen” anlamları ile “kereş, kereşe, keriş” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞLT. 
3739 Kelimenin “keresb, keresp, keresf, kerefs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3740 Kelimenin “kerek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3741 Kelimenin “gergìn, gergen, gerk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3742 Kelimenin “gergìn, gergen, gerk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3743 Kelimenin “germÀbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3744 Kelimenin “germÀ-bÀn, germÀ-bevÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3745 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3746 Kelimenin “bir mantar türü, eşek mantarı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3747 Kelimenin “kerinc, gorinc be-şìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, LL. 
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kerenc [kerenc(i)]: ḳızılcuḳ3748     

kerencū [kerencū(a)]: aġır baṣma     

kervÀ: bünyÀd3749       

kervez: ol yir ki ṭaġ etegindedür3750     

kerre [kove]3751: aşınmış ve ḳovuḳ olmış diş    

vekrūh [ve korūh(e)]3752: m 

kervepÀ [kerūpÀ]: çemen3753     

kerre: f [f kez] 

kere [ker]3754: baş3755 [pas]   

kere3756: küf     

ker-dÀn [kere-dÀn]3757: çiylek/çelik  

kerenÀy [kerenÀy(i)]3758: ẓurnÀ [surnÀ]  

gerey3759: dönüm     

gez: arşun          

gez: acı          

[kej: yılġun]      

kejì [kezì]3760: egrilik [elüyelik3761]  

kej: egri       

kez-ter [kej-ter]3762: egrirek        

kezÀr [kejÀr]3763: ḳuş ḳurṣaġı    

kejÀġend [kezÀʿend(i)]3764: cevşen3765   

ve kezÀkend3766: m3767        

                                                
3748 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3749 Kelimenin “iki şeyi birbirine bitiştirmek, vasfetmek; gediklenmek, rahnedar olmak” anlamı bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, BK. 
3750 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3751 Kelimenin “kerve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3752 Kelimenin “kerve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3753 Kelimenin “tatlıca ot, karaman kimyonu bitkisi, rumi kimyonu” anlamları ile “kerevyÀ, kerūyÀ, kerÀvyÀ, 
kerÀviyÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3754 Kelimenin “kere, kereh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3755 Kelime yanlış yazılmıştır; “pas” olmalıdır. 
3756 Kelimenin “kere, kereh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
3757 Kelimenin “çöplük” anlamı ile “kere-dÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3758 Kelimenin “kerrenÀy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3759 Kelimenin “gerì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
3760 Kelimenin “kejì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3761 Kelime yanlış yazılmıştır; “egrilik” olmalıdır. 
3762 Kelime; “kej-ter” olmalıdır. 
3763 Kelimenin “kejÀr, kejÀj, kojÀj” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3764 Kelimenin “kejÀġend” şekli bulunabilmiştir: 
3765 Kelimenin “çukal, çokal” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
3766 Kelimenin “kejÀġend, kecÀġend, kejÀgend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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gej-engobìn [gez-engobìn]: acı bal   

kezÀve3768: maḥfe [tuḥfe3769]        

kejbÀ [kerpÀ]: ılġun yimişi [ılġun yimiş]3770  

kejd [kejd(i)]3771: ʿaḳreb [ḳuyru örü3772]   

ve kejdom: m         

gezer: keşir       

kejm [kejm(i)]3773: çemen        

55a 

kejnì3774: ev üstine [ev üstine örtülen ḳumÀş]   

kejene: gücken ḳuşı        

kejne: egrice otı3775        

kezne [kejne]: yabÀn yaḳlası3776 [yabÀn baḳlası]3777   

kes: kimse           

[90a] 

kesì: bir kimse3778 

kesÀn: kimesneler [kimseler]       

kest [kest(i)]: çirkin         

[kesnì: güneyik]         

keş: ḫūb          

keş3779: ol aña [ol ve aña]      

keş: cüllÀhlıḳ [çek ve çekici]        

keşÀver3780: ekinci        

[keşt(i)3781: ekin]         

keşne [keşte]3782: ölmiş       

                                                                                                                                                   
3767 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3768 Kelimenin “kecÀve, kejÀve, kecÀbe, kezÀve, gejÀbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3769 Kelime yanlış yazılmıştır; “maḥfe” olmalıdır. 
3770 Kelimenin “helenduz bitkisi” anlamı ile “kerpÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3771 Kelimenin “kejdom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3772 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuyruġı örü” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3773 Kelimenin “kezm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3774 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3775 Kelimenin “ısırgan tohumu, ısırgan dikeni” anlamları ile “kezne, gezne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
3776 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḳlası” olmalıdır.  
3777 Kelimenin “ısırgan tohumu, ısırgan dikeni” anlamları ile “kezne, gezne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
3778 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3779 Kelimenin “kiş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. BK. 
3780 Kelimenin “kişÀverz, keşÀverz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3781 Kelimenin “kişt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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keştì: gemi          

keştì-bÀn(i) [keştì-bÀn(i)]: gemici       

keşdÀng: is ve pas [iş3783 ve bas3784 ve kir]      

keşf [keşf(i)]3785: ḳablubaġa [ḳaplubaġa]     

keşk [keşf(i)]3786: yanıḳ3787 bardaḳ [yatıḳ bardaḳ]     

keşk [keşk(i)]: keş ve cüllÀh cenberi [keş]      

[keşk(i): çulhe çenberi]      

keşkÀv: ol cevÀbdur ki ḥekìmler ḫastalara virürler [ol ḫˇÀbdur ki ḥekìmler ḫastalara virür]3788 

keşkìn: keşlü aş        

keşkìne: m         

keş: baş ḳılı [baş ḳılı yaʿnì ṣaçı]3789    

keş: eyü        

keş: çek ve çekici [zülüf ve perçem3790]     

[keşenk(i): culha laġı3791] 

keşeng: tayaḳ3792 ḳabaḳ [yatıḳ ḳabaḳ]     

kef: aya         

kef: köpük         

kefÀ: - [ḳatı zaḥmet ki bir kimseye añsuzda? yansa?]3793   

keft [keft(i)]: çişme/çeşme3794 [çatlama]    

ve keftÀ3795: m       

ve kefte: m        

keftÀr: ṣırtlan         

kefsencìl [kefcilìz]3796: - [keçe3797]     

kefş [kefeş]3798: başmaḳ      

                                                                                                                                                   
3782 Kelimenin “koşte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3783 Kelime yanlış yazılmıştır; “is” olmalıdır. 
3784 Kelime yanlış yazılmıştır; “pas” olmalıdır. 
3785 Kelimenin “keşef” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3786 Kelimenin “kemÀs, kemÀse, keşeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3787 Kelime yanlış yazılmıştır; “yatıḳ” olmalıdır. 
3788 Kelimenin “hastaya yedirilen arpa aşı veya çorbası” anlamı ile “keşkÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
KGS. 
3789 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3790 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3791 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3792 Kelime yanlış yazılmıştır; “yatıḳ” olmalıdır. 
3793 Kelimenin “mihnet, sıkıntı, eziyet” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3794 Kelime yanlış yazılmıştır; “çatlama” olmalıdır. 
3795 Kelimenin “keft, kefte” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3796 Kelimenin “kefçelìz, kefçelìzek, kefçelìze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3797 Kelime yanlış yazılmıştır; “kepçe” olmalıdır. 
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kefş-ger [kefeş-ger]3799: başmaḳcı      

kefşìr [kefşìr(i)]: lehìm [lehim3800]     

kefk [kefek]: köpük       

kefe: kesme3801 ve ḳuru ot [kesmik ve ḳurı ot]    

kefe: ṣaman ile ḳarışmış buġday [ṣamanla ḳarışmış buġday]   

kefcelìn [kefcelìz]3802: it balıġı [it]      

kefkūk: eski börke [eski yüñ]   

kefgìr: kevgìr         

kel: f 

kelÀbe: ṣarılmış iplik     

ve kelÀve: m          

ve kelÀfe: m          

kelÀt: yüce ḥiṣÀr         

kelÀt: dirind3803 ḥiṣÀr evleri [dirindi evler] 

kelÀte: kiçi köy [kiçi küte3804]       

kelÀncūd3805: piyÀle ṭurduġı ṭaybÀf3806 [piyÀle durdıġı ṭabaḳ]  

kelÀje: saḳsaġan [ṣaḳṣaġan]        

ve kelÀce: m         

kelÀş: küf ve baş3807 [küf ve pas]      

kelÀġ: alaca ḳarġa        

kelÀn: ulu          

kelte: burnı kesik [burnı kesnek3808]3809     

keleft [kelfet]: pençe3810      

kelem: dürme yaʿnì laḫana [dürme lahana]     

kelender: ḳutlu ve çevük3811       

                                                                                                                                                   
3798 Kelimenin “kefş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3799 Kelimenin “kefş-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3800 Kelime yanlış yazılmıştır; “lehìm” olmalıdır. 
3801 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesmik” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3802 Kelimenin “kefçelìz, kefçelìzek, kefçelìze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3803 Kelime yanlış yazılmıştır; “dirinti” olmalıdır. 
3804 Kelime yanlış yazılmıştır; “köy” olmalıdır. 
3805 Kelimenin “kelÀcū, kelÀcūd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
3806 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭabaḳ” olmalıdır. 
3807 Kelime yanlış yazılmıştır; “pas” olmalıdır. 
3808 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesik” olmalıdır. 
3809 Kelimenin “kuyruğu kesilmiş hayvan” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3810 Kelimenin “kuşların gagası, yırtıcı cÀnverlerüñ burnı” anlamları ile “keleft, kelfet” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, ŞL. 
3811 Kelimenin “fakirlik kisvesine giren ulu kimseler” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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gelū: boġaz         

gelū-mend [gelū-bend(i)]3812: gönderilmiş rüşvet ve armaġan  

ve gelūvend [ve gelūvend(i)]3813: m 

gelūte [kelūte]: deste ve direm3814      

gelū-gìr: boġaz ṭutan nesne [boġaz dutan nesne]     

[90b] 

gelle: süri  

kelìsÀ: f 

keleng [keleng(i)]3815: şaşı [şÀhì3816]     

kem: eksik          

kem: - [ʿazìzlıġı az bulunur]       

kemÀ: mantar3817       

kemÀ: marul   

kemÀş [kemÀ]3818: yatuḳ bardaḳ  

kemÀl [kemÀş]3819: tamÀmlıḳ       

kemÀn [kemÀl]3820: yay        

[kemÀl3821: elegim saġmal]       

kemÀn ÀsomÀn [kemÀn-i ÀsimÀn(i)]: m      

ve kemÀn-rostem [ve kemÀn-i rostem]3822: m     

55b 

ve kemÀn-benÀm [ve kemÀn-i benÀm(i)]3823: m     

kemÀnçe [kemÀnce]: ıḳlıḳ        

kemÀndÀn: bilik         

kemÀne: miåḳab yayı [matḳab yayı]      

kemÀn-gorūhe: kemÀnküde [kemÀnküre]3824   

ve kemÀn gelle3825: m         

                                                
3812 Kelimenin “gelvend, golvend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3813 Kelimenin “gelvend, golvend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3814 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3815 Kelimenin “keling, kelink” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3816 Kelime yanlış yazılmıştır; “şaşı” olmalıdır. 
3817 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3818 Kelimenin “kemÀs, kemÀse, keşeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3819 Kelimenin “kemÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3820 Kelimenin “kemÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3821 Kelimenin “kemÀn-i rostem, kemÀn-i sÀm, kemÀn-i şeyṭÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3822 Kelimenin “kemÀn-i rostem, kemÀn-i sÀm, kemÀn-i şeyṭÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3823 Kelimenin “kemÀn-i rüstem, kemÀn-i sÀm, kemÀn-i şeyṭÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3824 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “kemÀnkürūhe” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3825 Kelime yanlış yazılmıştır; “kemÀn gülle”, “kemÀn-ı gülle” veya “kemÀn-ı gelūle” olmalıdır. 
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kemer: köpri          

kemer: yarım ḥalḳa ṭÀḳ olur [yarım ḫalḳa ki ṭÀḳ]     

kemer: ḳoyun yataġı3826       

kemer: ḳuşaḳ          

kemer-sÀz: ḳur ḳuşaḳ [-]3827       

[kemer-sÀz: ḳuşaḳcı]         

[kemer-nÀz3828: toḳa]         

kemel: tennūr/tenevvür3829       

kemend [kemend(i)]: f 

kemì: - [eksiklik]        

kemìn: buṣu [buṣu(a)]        

kenÀc: danışıḳ         

kengÀc: m          

kenÀr: ḳırañ          

kenÀr: etek          

kenÀreng [kenÀreng(i)]: - [bekci ve ḥükm edici]     

kenÀreng [kenÀreng(i)]: uc begi       

[kenÀreng(i): baḳmaḳlu3830 Àdem egrinse?/eger yansa?]3831 

kenÀġ: pil [bil]3832        

kenÀm [kenÀm(i)]3833: yırtıcılar yataġı      

kenb [keneb]3834: kendir        

genc [genec]3835: ḫazìne        

ve gencìne [gencìne]: m       

gencūr: ḫazìnedÀr        

gencìne: seyl ḳızduġı [seyl ḳızduġı yir]     

genc-şÀyigÀn [genc-i şÀyigÀn(i)]: İskender-i ẕū’l-ḳarneyn’üñ bulduġı ḫazìne [İskender-ü ẕū’l-

ḳarneyn bulduġı ḫazìne]3836      

                                                
3826 Kelimenin “ağıl, mandıra” anlamları ile “kemrÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3827 Kelimenin “ḳur ḳuşaḳ” anlamı ile “kemer-i zerrìn” (Bkz. T); “kemerci, kemer üreten” anlamı ile “kemer-
sÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3828 Kelimenin “kemer-sÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3829 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
3830 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “baskaklı” olmalıdır. 
3831 Kelimenin “hükümet; uç beyi, vali, hâkim” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3832 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “til” veya “tel” olmalıdır. 
3833 Kelimenin “konÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3834 Kelimenin “keneb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3835 Kelimenin “genc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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kend kendÀ [kend-i kendÀ]3837: ʿÀḳil dÀnÀ      

kende-rūş: müşkil yirde olan yol   

kend-Àver: bahÀdur er    

gende-lÀş: rufadan yumurda [yiydin yumurda]3838     

gendom: buġday     

gendome [gendom-vÀ]3839: buġday aşı 

kendenÀ [gendenÀ]3840: f 

kendū: ḳovan      

kendū: çapa     

kendovÀle: ḳart er     

kendūḫÀne [kendūḫÀbe]3841: ṭabaḳ ve kiçi seped [yanaḳ3842 ve kiçi seped]  

kende: arḳ ve ḫendaḳ         

gende: yiymiş          

kende-rūy: pìşkìr         

ve kendūrì: m        

kende-mūy: murdÀr tüy [murdÀr tü(a)]  

kend-ger [kendoger]: - [durūd-ger üstÀd]3843     

[91a] 

keter [ketren]: ḫurmÀ salḳımı3844      

geng [geneg]: Türklerüñ ḳış evi [Türklerüñ ḳış]3845     

geng: HindūstÀn deñizi3846        

kenger-kend: çatal bil [HindūstÀn denizi -çatal bil-]3847  

kenū [kefū]3848: kendir       

ve kenūr3849: m          

                                                                                                                                                   
3836 Kelimenin “Hüsrev’in hazinesi” anlamı ile “genc-i şÀyigÀn, genc-i şÀygÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, BK. 
3837 Kelimenin “kendÀ, kondÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3838 Kelimenin “yiydin, yiydin yumurda” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3839 Kelimenin “gendom-bÀ, gendom-vÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3840 Kelimenin “gendenÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3841 Kelimenin “kendū-ḫÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3842 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭabaḳ” olmalıdır. 
3843 Kelimenin “durūd-ger” anlamı ile “ket-ger, ketkÀr, ketgÀr ” şekilleri; “üstÀd” anlamı ile ise “kondÀger” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3844 Kelimenin “hurma kurutulan yer” anlamı ile “ketr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3845 Kelimenin “Türkistan’da bir puthane adı, bahar-hane ve Türkistan’da bir şehir” anlamları ile “geng” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3846 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3847 Kelimenin “çatal bel” anlamı ile “kenend” (Bkz. LD, ŞLT); “Hindistan’da bir nehir” anlamı ile “geng” (Bkz. 
LD, FZ) şekilleri bulunabilmiştir. 
3848 Kelimenin “kenū, kenev” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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kenū-dÀne: kendir toḫumı  

kene: f 

kenìz: cÀriye           

ve kenìzek: m          

konì [kenì]: yaʿnì [egilmez/añılmaz kimesne]3850    

gev: çuḳur           

gev: ulu muḥteşem kimse         

gev: kuvvetlü bahÀdur [bahÀdur ve ḳuvvetlü]      

kevtelÀn3851: deveci igi [deveci3852]   

[kevden: m3853] 

kevden: ḳoca semer bergiri   

kevden3854: ḳuvvetlü ḳuş ki toy dirler [ḳuvvetlü ḳuş ki aña ṭor3855 dirler]  

kevden [kevre]3856: aḥmaḳ ve söz añlamaz kimse      

kevre: seyl ḳızduġı yir3857         

gevrì3858: - [şÀd ve feraḥ yürüme]       

gūz: ḳor3859       

gevzen: sıġın geyigi        

gevzen [gevzed]3860: ṭoñuzlan böcegi      

gevjìne [gevzìne(h)]3861: ḳozlu ḥelvÀ      

kevl [kevol]3862: kerek3863 [kürk]       

kevìr: çuḳur3864 yir [çoraḳ yir]       

kevìz: şinik          

gevìşt [guyuşt(u)]3865: ṣıġır ve ḳoyun gevişmek [deve ve ṣıġır ve ḳoyun yedigin tekrÀr 

çiynedügi yaʿnì geviş]        

                                                                                                                                                   
3849 Kelimenin “kenū, kenev” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3850 Kelimenin “falan, yani gibi belirsizlik ifade eden ek” anlamı ile “konì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3851 Kelimenin “kūtÀlÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3852 Kelime eksik yazılmıştır; “deveci igi” olmalıdır. 
3853 Kelimenin “kūtÀlÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3854 Kelimenin “kÀrvÀnek, kervÀnek, kÀrdÀnek, kÀrvÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3855 Kelime yanlış yazılmıştır; “toy” olmalıdır. 
3856 Kelimenin “kevden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3857 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3858 Kelimenin “gūrì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3859 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳoz” olmalıdır. 
3860 Kelimenin “gevzed, gūzed” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3861 Kelimenin “gevzìne, gūzìne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3862 Kelimenin “kevel, kebel” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3863 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “kürk” olmalıdır. 
3864 Kelime yanlış yazılmıştır; “çoraḳ” olmalıdır. 
3865 Kelimenin “gevişt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
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keh: ṣaman [żamaḳ3866]        

keh-dÀn [keh-dÀn(i)]: ṣamanlıḳ [żamaḳlıḳ3867]      

kehìle3868: ebleh ve cÀhil      

keh-keşÀn: - [gökde olan ṣaman uġrusı yolı]     

key: yüce        

kehìnÀr3869: ev         

gehvÀre: bişik         

key: ne vaḳit          

key: ulu pÀdişÀh          

key3870: daġ          

keyÀ/geyÀ: aş/aşı3871 

keyÀn: ʿarap çÀdırı        

geyc [geyc(i)]: ögünme3872       

geycūr [geycūre]: ḫazìne [ḫazìnedÀr]3873     

keyk [kebek]3874: büre       

56a 

keyk3875: göz bebegi         

keykec [kiykenc]3876: - [kerdime]      

keykÀvos: pÀdişÀh adıdur [pÀdişÀh adıdur derler ki Nemrūd’dur ʿaleyhü’l-laʿne]  

keymoḫt [kemìḫt(i)]3877: ṣaġrı      

keyvÀn: zuḥal yılduzı [ẕuḥal yılduzı]       

keyvÀn: yedinci gök          

keyūder3878: ṣu ḳuşı         

keyūmort [keyūmerå(i)]3879: Ᾱdem peyġamber ʿm [Ᾱdem peyġÀmber]   

keyūs [keyyūs(u)]: ılġun aġacı3880   

                                                
3866 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣaman” olmalıdır. 
3867 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣamanlıḳ” olmalıdır. 
3868 Kelimenin “kohbel, kohbele” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3869 Kelimenin “kehenbÀr, kohenbÀr, kohembÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3870 Kelimenin “keyy” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3871 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3872 Kelimenin “bencil, kendini beğenmiş” anlamı ile “gìc, gìce, kìc” şekilleri şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
ŞLT. 
3873 Kelimenin “ḫazìnedÀr” anlamı ile “gencūr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3874 Kelimenin “keyk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3875 Kelimenin “kìk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3876 Kelimenin “kebìkec, kìkìz, kìkìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
3877 Kelimenin “kìmoḫt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3878 Kelimenin “balıkçıl kuşu” anlamı ile “kebūder” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3879 Kelimenin “keyūmerå, keyūmert” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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keyhÀn [keyhÀn(i)]3881: pÀdişÀhlar    

ve’l-kÀfi’l-meksūreti[fì]’l-ḥareketi  

kib3882: lÀf       

kit: ki sen       

kiş: ki ol       

kirÀ: kime          

kirÀ: kiri          

kirÀr [kirÀr(i)]: çoḳ yimek3883    

kirÀz: küçiçek bardaḳ [kücücek bardaḳ]3884   

kirÀz: kücük aġız [küççük aġız]3885       

kirÀm: ulu       

kirÀmì: ululuḳ      

[91b] 

girÀn [girÀn(i)]: ḳızlıḳ [ḳız]3886       

girÀn: aġır [aġız3887]      

girÀn-mÀye:  aġır bahÀlu     

girÀn-gūş [girÀn-gūş(u)]: ṣaġır   

girÀnì: aġırlıḳ      

girÀnì [kirbÀs(i)]3888: ḳızlıḳ     

kirbÀsū: aş [bez]3889      

kirbÀsū3890: keltenkele [keltekele]       

kirde [kirde(h)]: f         

gird: degirmi       

girdÀb [girdÀb(i)]: çevlük        

kirdÀr [kirdÀr(i)]: ḫu [ḫu(a)]3891    

kirdÀr [kirdÀr(i)]: ṣanʿat     

gird-À-gird [gird-À-gird(i)]: çep çevre [çeb çevre]   

                                                                                                                                                   
3880 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3881 Kelimenin “keyÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3882 Kelimenin “keb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3883 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3884 Kelimenin “ağzı dar bardak, ağzı dar şişe” anlamları ile “korÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3885 Kelimenin “ağzı dar bardak, kuş kursağı” anlamları ile “korÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3886 Kelimenin “ḳız” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
3887 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġır” olmalıdır. 
3888 Kelimenin “girÀnì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3889 Kelimenin “bez” anlamı ile “kerbÀs, kerpÀs, kirpÀs, kirbÀs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
3890 Kelimenin “kerbÀsū, kerpÀsū, kerpÀse, kerbese, kerpese” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3891 Kelimenin “tarz, tavır, üslup, kaide, amel, iş, âdet” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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girdebÀd [gird-bÀd]3892: ḳaṣırġa     

girdek: zifÀf          

girdekÀn [gird-i kÀn]3893: ḳoz     

kirdikÀr [kirdigÀr]3894: bÀrì taʿÀla [Allah adıdur]   

girde-kūh [girde-kūh(u)]: KürdistÀn’da bir yeriñ adıdur    

kirdìr/girdìr [kirdevìr/girdevìr]3895: burġu  

kirişme [kirişme(h)]: nÀz        

girift: bend baġlama [bend] 

girift: duzaḳ        

giriftÀr [giriftÀr(i)]: dutsaḳ         

girev: öc   

girev: ṭutu [dutu]          

girevgÀn [girevgÀn(i)]: m        

girūnd [girevend(i)]3896: aġızda çıḳan uçuḳ    

girih: baġ        

girih: dügüm          

girih: örümcek evi       

kirbÀs [kiryÀs(i)]3897: dìvÀn-ḫÀne     

girìb [girìp]3898: yaḳa      

ve girìbÀn: m       

[ve girìvÀn: m]       

girìz3899: ḳaçma       

ve girìġ3900: m       

girìve: yoḳuş        

girye: aġlama         

kişt-kÀr [kiştikÀr]3901: ekin aġacı3902      

ve kişÀverz [ve kişÀverz(i)]: m     

kişt [kişt(i)]: ekin        
                                                
3892 Kelimenin “gird-bÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3893 Kelimenin “gird-i gÀn, gerdkÀn, girdikÀn, gird-i kÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3894 Kelimenin “kird-gÀr, kird-i gÀr, kird-kÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3895 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3896 Kelimenin “girìvend, gerìven” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3897 Kelimenin “kirpÀs, kiryÀs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3898 Kelimenin “girìbÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3899 Kelimenin “gorìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3900 Kelimenin “gorìġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3901 Kelimenin “kişt-kÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3902 Kelime yanlış yazılmıştır; “ekin ekici” olmalıdır. 
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kişt-zÀr [kiştirÀz]3903: ekinlik       

kişt-kÀrìde [kişt-i kÀdìre(h)]3904: ekilmiş ekin    

kişk [kişik]3905: ala ḳarġa       

kişmiş: çekürdesüz üzüm [çekürdeksüz üzüm]    

kişnìz: kişnìc [f]        

kişvÀd3906: pehlevÀn        

kişver: iḳlìm         

gil: balçıḳ         

kilÀn [gilÀn(i)]: şehr adıdur [şehr ve memleket adıdur]   

kilec: ḥammÀmcı 3907       

kilec: süpründi sepedin düzici3908       

kilec: toḳ?/tuḳ? sepedin düzici [doḳ?/duḳ? sepedin düzici]3909  

kilḫec [kilḫeḥ]3910: çeyrek3911 [çirk]    

[92a] 

gil-zÀr [gil-zÀr(i)]3912: balçıḳlıḳ      

gil-şenc [gil-be-şinc]3913: özlü balçıḳ     

kilşū/gilşū3914: kesmük     

kilk [kilek]3915: ḳalem ḳamışı     

gil-ger: balçıḳı3916 [balçıḳcı]        

ve gil-kūb [gil-kūb(u)]3917: m     

gile: şikÀyet        

kile: ʿavratlar ḳoḳusı [ʿavratlar fetası?]3918 

gilìm: ṣōf [ṣōḳ3919]3920      

kimsÀn [kimsÀn(i)]: - [kemrenẕ?/kemzend?/kimzend?]3921 
                                                
3903 Kelimenin “kişt-zÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3904 Kelimenin “kişt-i kÀrìze, kÀrìde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3905 Kelimenin “keşek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3906 Kelimenin “keşvÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3907 Kelimenin “hamamcı sepeti” anlamı ile “kilc, kelc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3908 Kelimenin “çöpçü sepeti, gübre sepeti” anlamları ile “kilc, kelc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3909 Kelimenin “çöpçü sepeti, gübre sepeti” anlamları ile “kilc, kelc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3910 Kelimenin “kelaḫc, kelaḫç, kelḫec” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3911 Kelime yanlış yazılmıştır; “çirk” olmalıdır. 
3912 Kelimenin “gil-zÀr” şekli bulunabilmiştir: 
3913 Kelimenin “gil-i şaḫ, gil-i şoḫ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3914 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
3915 Kelimenin “kilk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3916 Kelime yanlış yazılmıştır; “balçıḳcı” olmalıdır. 
3917 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
3918 Kelimenin “yüz, yanak” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
3919 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣōf” olmalıdır. 
3920 Kelimenin “yün aba, çul, kilim” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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kinÀr [kinÀz(i)]3922: ḫurmÀ salḳımı [ḫurmÀ salḳımı ṣapı] 

king [kinig]: ḳart oġlan3923        

kivÀr3924: yimiş sepedi        

kih: kiçi       

56b 

kih: kim         

kihìẕ [kihbid]3925: köy sÀlÀrı      

kihìd [kihbid]: ḫarÀccı3926     

kihbid: ḫazìne [ḫazìnedÀr]3927      

kihter: kiçirek         

ve kihìn: m          

kihìn: ṣırça barmaḳ [serçe barmaḳ]       

giyÀh [giyÀh(i)]: ḳara3928 ot [ḳuru ot]     

kiyÀ: ulu         

kiyÀ: uc begi         

kiyÀ: pÀdişÀh3929         

kiyÀnÀ: ʿanÀṣır-ı erbaʿa [ʿanÀṣır-ı erbaʿa yaʿnì Àdemüñ aṣlı] 

kiyÀḫen3930: ḫōş gelici3931 [ḫōş gelici söz]      

kiyÀn [kiyÀn(i)]: kimler       

kiyÀn [kiyÀn(i)]: ulular        

kiyÀn: - 3932 

giyÀh-i şotor: geven didükleri diken      

kìb [kìb(i)]: ḥayrÀn ve mest      

kìb [kìyÀ]3933: bükülmiş       

kìpÀ [kìpū]3934: şirden ṭoldurması [şìrden ṭoldurması]   

                                                                                                                                                   
3921 Kelimenin “bir tür ipek kumaş” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
3922 Kelimenin “kenÀr, kenÀz, kÀnÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3923 Kelimenin “genç irisi, genç irisi oğlan” anlamları ile “keng, kong” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3924 Kelimenin “kevÀr, kovÀr, kevÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3925 Kelimenin “kohbed-kohbod” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3926 Kelimenin “tahsildar, hazinedar, sarraf, simsar” anlamları ile “kohbed-kohbod, kehbed, kehbod” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3927 Kelimenin “ḫazìnedÀr” anlamı ile “kohbed-kohbod, kehbed, kehbod” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3928 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuru” olmalıdır. 
3929 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3930 Kelimenin “keyÀḫen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3931 Kelime eksik yazılmıştır; “ḫōş gelici söz” olmalıdır. 
3932 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3933 Kelimenin “kìb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
3934 Kelimenin “kìpÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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kìpū: marul3935         

kìt [kìt(i)]: bal arusı         

gìtì: cihÀn         

gìtì: zamÀn [zamÀne]      

gìtì-ÀrÀy [gìtì-ÀrÀy(i)]: Baṣra şehri güli [Baṣr şehri gülse3936 ki beġÀyet ḫūb olurmış]  

kìc: f [kic]          

kìc: süst aḥmaḳ [kendüyi görici ulu kişi]     

[kìc: m] 

kìs [kìst(i)]3937: kimdür      

gìz [gìj]: çam aġacı       

kìst [kìs]: yan? [yavuḳlu?/yoklu?]3938  

kìstÀn [kìsitÀn(i)]3939: mengene       

kìse: f 

gìsū: sac bölügi [ṣac bilezügi3940]      

gìsū-bend [gìsū-bend(i)]3941: ṣac baġı      

kìş [kìş(i)]: dìn          

kìş [kìş(i)]: bay3942 ḳırbanı [yay ḳırbanı]     

kìşt [kìşet]: yan3943       

kìşen: kösnek [kensel]3944        

kìġ  [kìġ(i)]: çapaḳ [çanaḳ3945]       

kìf [kìf(i)]: şekek [sünük/senek/sinek]3946 

kìfer: eyü at3947  

[kìfer: kìn]         

kìfer: pişmÀnlıḳ   

kìfer: yoġurt ḳonulan ḳab [yoġurd ve süd ḳonulan ḳab] 

kìkìc3948: ṣu lerdemesi3949 [ṣu kerdimesi]      

                                                
3935 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3936 Kelime yanlış yazılmıştır; “güli” olmalıdır. 
3937 Kelimenin “kìst” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3938 Kelimenin “kimdir, beze, kist” anlamları ile “kìst”; “kırışıklık, büklüm, buruşuk; bilgin” anlamı ile “kìs” 
şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3939 Kelimenin “kìstÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3940 Kelime yanlış yazılmıştır; “bölügi” olmalıdır. 
3941 Kelimenin “gìsū-bend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
3942 Kelime yanlış yazılmıştır; “yay” olmalıdır. 
3943 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3944 Kelimeler yanlış yazılmıştır; “köstek” olmalıdır.  
3945 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapaḳ” olmalıdır. 
3946 Kelimenin bu anlamları bulunamamıştır. 
3947 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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ve kìkìz: m          

kìme: ḳulaḳ çirki       

kìlkozū [kìkìz]3950: eski süpürge 

kìkìz [kìlkez]3951: ıṣırġan dikeni       

kìmiyÀ: baḳırı altun eyleyen [baḳırı altun eyleme]     

kìmiyÀ: ʿaḳılla çÀre        

kìn: f           

ve kìne: m          

kìne-ver: kìn edici ve günü edici [kìn edici ve günü eyleyici]   

[92b] 

ve kìne-dÀr: kin dutucı [m]        

gìve [gìv]3952: pehlivÀn KeykÀvus [behlivÀn KeykÀvus]    

gìv [gìve]3953: ol kelik ki ayaġa giyerler     

kìve [kìv]: ṣu ḳabı3954 [ṣu ḳabaġı]3955     

kìhÀn: cihÀn         

ve’l-kÀfi’l-mażmūmeti[fì]’l-ḥareketi  

kobbe [kobìte(h)]3956: ḥaccÀm şìşesi [ḥammÀm3957 şìşesi]  

kobìtÀ: ḳanlı [ḫūncı yaʿnì ḳancı]3958    

got [gobot]3959: kelece3960       

koc: ḫurde          

[kocÀ: ḳanda]          

kocÀyì: ḳandasın         

koclūk [koclūl]3961: raḳṣd3962 lötün3963 oynadıcı [raḳṣda götün oynadıcı kimse] 

koḫ [koc]3964: yigrenci         

                                                                                                                                                   
3948 Kelimenin “kebìkec, kìkìz, kìkìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
3949 Kelime yanlış yazılmıştır; “kerdimesi” olmalıdır. 
3950 Kelimenin “kelkezū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3951 Kelimenin “kìkìz, kìkìc, kìkìş, kìlìz, keykìr, keykìş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3952 Kelimenin “geyū, gìv” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3953 Kelimenin “gìve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3954 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳabaġı” olmalıdır. 
3955 Kaynaklarda kelimelerin; “marul” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3956 Kelimenin “kobbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3957 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaccÀm” olmalıdır. 
3958 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
3959 Kelimenin “got” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3960 Kelime yanlış yazılmıştır; “keleci” veya “geleci” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3961 Kelimenin “kecūl, keçūl, kocūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3962 Kelime yanlış yazılmıştır; “raḳṣda” olmalıdır. 
3963 Kelime yanlış yazılmıştır; “götün” olmalıdır. 
3964 Kelimenin “koḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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ve kūḫ [ve kūḫ(u)]: m         

kodÀm [kodÀm(i)]: ḳanḳı         

kodÀmìn: ḳanḳısın3965 [ḳanḳısı]        

godÀrÀn [godÀrÀn(i)]3966: geçer nesne [kiçi3967 nesne]     

godÀr3968: irkek ṭoñuz         

godÀr3969: bil demüri          

godÀr: sofra maşrabası [sefer maşrabaşı]3970   

godÀr3971: ḳatı ḥarÀret ki ʿavrat [ḳatı ḥarÀret ki ʿavratlara ḥÀṣıl olur ṭoġurmaḳda]  

godÀr3972: çōbÀn degnegi ṭoġurmakda vÀḳiʿ olur3973 [çōbÀn ve ṣıġırtmac degnegi]  

korÀk: yunt ḳuşı [yut3974 ḳuşı]   

gorÀz: yırtıcı3975     

goẕer-gÀh [goder-gÀh(i)]3976: göçüt3977 yiri [gecib3978 yiri]    

gorboz: ḳatı ḳuvvetlü         

gorboz: ḳatı zeyrek [ḳatı reyrek3979]       

gorbe: kedi          

gorte [korte]3980: tekele       

gorte [korte]3981: göñlek [göñül3982]       

57a 

korte: geven dikeni       

korte: nìmtebe3983 [nìmtene]       

gord: pehlivÀn         

gorde: bögrek [bölük3984]       

                                                
3965 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳanḳısı” olmalıdır. 
3966 Kelimenin “goẕerÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3967 Kelime yanlış yazılmıştır; “geçer” olmalıdır. 
3968 Kelimenin “gorÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3969 Kelimenin “gorÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3970 Kelimenin “sefer esnasında birlikte götürülen ağzı dar bardak” anlamı ile “korÀz, gorÀz” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3971 Kelimenin “gorÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3972 Kelimenin “gorÀz” şekli bulunabilmiştir: 
3973 MKN’de yer alan “ṭoġurmakda vÀḳiʿ olur” ifadeleri, bir önceki kelimenin devamı olmalıdır. 
3974 Kelime yanlış yazılmıştır; “yunt” olmalıdır. 
3975 Kelimenin “erkek domuz, yaban domuzu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3976 Kelimenin “goẕer-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3977 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “geçit” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
3978 Kelime yanlış yazılmıştır; “geçit” olmalıdır. 
3979 Kelime yanlış yazılmıştır; “zeyrek” olmalıdır. 
3980 Kelimenin “korte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
3981 Kelimenin “korte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3982 Kelime yanlış yazılmıştır; “göñlek” olmalıdır. 
3983 Kelime yanlış yazılmıştır; “nìmtene” olmalıdır. 
3984 Kelime yanlış yazılmıştır; “bögrek” olmalıdır. 
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gorde: - 3985 

kordì/gordì: teze tarḫūn cinsi [tere tarḫūn cinsi]3986   

gorz [gozer]3987: demür çomaḳ      

korsof: divìt liḳÀsı         

gorosne [gorisne(h)]3988: ac        

koroft [koroft(i)]: günÀh       

gorgÀn: memleket adıdur        

gork [gorg]: ḳurt        

gorgÀn: ḳutlar3989 [ḳurtlar]        

korm [korom]3990: zaʿfrÀn       

korm [korom]3991: ḳatı ġuṣṣa        

gorme [gorme(h)]: ṭurfanda yimiş      

korenc [korinoc]3992: ṭoġan       

koronc-ḫÀne: ṭoġan beslenen ev [ṭoġan beslenen]    

korong [korong(i)]3993: ṭurna       

ve koleng [koleng(i)]: m        

korūre3994: şÀdì ve feraḥ   

gorūhe: yumaḳ [bumaḳ3995]   

korūhe3996: - [gemi ḳuşı yaʿnì beg ki ḳuş avlamaġa ḳurulur] 

korre [kore]3997: ḳoduḳ ve ḳolañ       

korìçe [gorìce(h)]3998: ḥücre       

[93a] 

gozÀf: ʿabeå [ʿabeå sözlü]        

gozÀyiş [gorÀyiş]3999: ṣarmaşuḳ       

kojom4000: tÀze çemen        

                                                
3985 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
3986 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır.  
3987 Kelimenin “gorz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3988 Kelimenin “gorosne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3989 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳurtlar” olmalıdır. 
3990 Kelimenin “kersem, korkom, kerkem” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
3991 Kelimenin “korm, gorm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
3992 Kelimenin “koronc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
3993 Kelimenin “koleng, kornek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
3994 Kelimenin “korūz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3995 Kelime yanlış yazılmıştır; “yumaḳ” olmalıdır. 
3996 Kelimenin “ḫorūhe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3997 Kelimenin “korre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
3998 Kelimenin “korìçe, gorìçe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
3999 Kelimenin “gozÀyiş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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gozend [gozend(i)]4001: ziyÀn ve helÀk [ziyÀn ve ḥelÀk4002]   

gozend [gozend(i)]4003: incinme       

gozìt [gozent(i)]4004: baş ḫaraçı [baş ḫarÀcı]     

gozìr: çÀre eylemek        

gozìr: çÀre [sipÀre4005]        

kozìne: ḳaḳmaḳ [toḳmaḳ]4006       

kos: ʿavratlarūn ud yiri [ʿavratuñ ud yiri]      

kost [kost(u)]4007: çirkin        

kostì: zünnÀr         

ve gostìḫ [ve kostec]: m       

gosil [gosol]4008: kesilme        

kosūn: f [biz]4009         

koş4010: bögür [bügrü]      

koş4011: ḳubaltuḳ4012 [ḳoltuḳ]       

goşn [goşen]4013: teke [teke yaʿnì irkec]      

ve goşen-boz [goşen-boz]: m       

koştì: güreş          

koştì-gÀh: güreş yiri         

koştenì [keştenì]4014: depelenecek       

koşotenì4015: m4016 

koşoft [koşfet]4017: ṭamuḳ4018 [daġuḳ]      

ve koşofte [ve koşfete]4019: m      

koʿyeb: bülbül        
                                                                                                                                                   
4000 Kelimenin “kezm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4001 Kelimenin “gezend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4002 Kelime yanlış yazılmıştır; “helÀk” olmalıdır. 
4003 Kelimenin “gezend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4004 Kelimenin “gezìt, gozìt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4005 Kelime yanlış yazılmıştır; “çÀre” olmalıdır. 
4006 Kelimenin “toḳmaḳ” anlamı ile “kūzìne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4007 Kelimenin “gest, kest” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4008 Kelimenin “gosil” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4009 Kelimenin “Mecusi papazlarından bir şahıs adı” anlamı ile “kesūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4010 Kelimenin “keş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4011 Kelimenin “keş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4012 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳoltuḳ” olmalıdır. 
4013 Kelimenin “goşn, goşon” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4014 Kelimenin “koştenì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4015 Kelimenin “koştenì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4016 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4017 Kelimenin “koşoft” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4018 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭaġuḳ” olmalıdır. 
4019 Kelimenin “koşofte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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goft [goft(u)]: söz         

ve goftÀr [goftÀr]: m        

goft ū gūy: söz ve sav        

kofcūk4020: köpcük [köbcük]        

kofre [kefre]4021: kilìk4022 [kilìde]      

gol: çiçek          

gol: f 

gol-Àb: gül ṣuyı         

kolÀl: depi4023 4024        

kolÀl4025: alın üsti        

kolÀle: baş ṣaçı        

kolÀle: perçem        

kolÀh: taḳye          

ve kole [ve kolle]4026: m        

kole: baş ḳılı [baş ṣaçı]        

kolÀh-dūz [kolÀh-dūz(u)]: taḳyeci       

kolÀh-zerrìn [kolÀh-i ẕerrìn]4027: altun üsküf     

golbÀng [golbÀng(i)]: ÀvÀz [ÀvÀze]       

golbon: gül aġacı         

golbe [kolbe]4028: ḥücre        

kolbe: - [ʿaṭṭÀr ḳabarcıġı]       

kolbe: külÀh-ı tennūr4029 [dükkÀn]       

kolḫÀn [kolḫÀn(i)]: f 

gol-zÀr: güllük         

ve golşen: m 

gol-sūrì [gol-i sūrì]4030: bir dürlü gül [ʿavratlar yüzine sürdügi ḳızılca ki aña figer dürlü 

dirler4031]  

                                                
4020 Kelimenin “kefcek, kefçek, kefçūk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4021 Kelimenin “ḳofl, ḳofle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4022 Kelime yanlış yazılmıştır; “kilìd” olmalıdır. 
4023 Kelimenin “dağ tepesi” anlamı ile “kelÀt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4024 Kelime yanlış yazılmıştır; “depe” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4025 Kelimenin “başın tepesi” anlamı ile “kelÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4026 Kelimenin “kole, kelle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4027 Kelimenin “kolÀh-zer, kolÀh-i zer, kolÀh-i zerrìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
4028 Kelimenin “kolbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4029 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4030 Kelimenin “gol-i sūrì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4031 TDKN’de yer alan bu açıklama, bir sonraki kelimeye ait olmalıdır. 



368 
 

gol-ġūne: ʿavratlar yüzine sürdügi ḳızılca ki aña figer dirler [m]  

ve gol-gūne [ve gol-gūne]: m 

ve gol-reng [ve gol-reng(i)]: m 

gol-geşt [gol-goşt(i)]4032: çiçek temÀşÀsı      

gol-nÀr: nÀr çiçegi [enÀr çiçegi]       

gol-nÀr: kiras [kiraz]         

[kolong(u): f]          

57b [93b]  

kolūc: çörek [külice etmek yaʿnì çörek]      

ve kolìçe [kolìce]: m        

[kolìce: güneş]         

kolūḫ: kesek          

kolūḫ-endÀz: kesek atıcı        

golūşe4033: zaḫm         

kolūk: burcaḳ         

golūle: yumaḳ        

gom [gom]: belürsüz         

gomÀn: şübhe          

[gomÀn: sırrı4034]        

komÀne: yir ḳazıcı         

gomrÀh [gomrÀh(ı)]: azġun       

komìz/gomìz: sidik       

komìz-dÀn [komìz-dÀn(i)]: kavuḳ      

kon: göt         

ve kūn [ve kon]: m        

konÀ4035: gülnÀr aġacı ki anuñ nÀrı bitmez [köknÀr4036 aġacı ki anıñ nÀr bitmez] 

konÀr4037: ol in ki anda cÀnver ṣıġınur      

konÀn: iderek          

gonÀh: ṣuc          

gonÀh-kÀr [goneh-kÀr]: ṣuc işleyici       

                                                
4032 Kelimenin “gol-geşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4033 Kelimenin “gelūşe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4034 Kelime yanlış yazılmıştır; “sanrı” olmalıdır. 
4035 Kelimenin “konÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4036 Kelime yanlış yazılmıştır; “gülnÀr” olmalıdır. 
4037 Kelimenin “konÀm, kūnÀm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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konbed: ḳubbe         

konc [konc(i)]: bucaḳ        

konc [konc(i)]: arḳası kūz Àdem       

konocd [koncid]4038: sūsam        

koncide: beñ          

koncìde [koncide]: ay yüzinde görünen ḳaralıḳ4039    

koncÀr [koncÀre]: küsbe        

ve koncÀl: m          

ve koncÀle: m          

koncişk [koncişek]4040: serçe        

konce: egbe          

konce: ġarÀr       

koncìne [koncìne(h)]: keleter4041     

kond [kond(u)]: çönge        

kondorūc [kondorūc(u)]4042: ḳovan       

ve kondor [kondor]4043: m 

ve kondorūd [kondorūd(u)]4044: m 

kongor4045: ṣaḳız ve günlük  

kondoz [kondor]4046: eski ḥiṣÀr       

konde: omca     

konde-pìc [kolende-piḥ]: ṭolayub ṣaracaḳ aġac4047    

koneş4048: iş ve güc [iş ve güş4049]      

koneş4050: ḫu ve ʿÀdet         

konìşt [konişt(i)]4051: - [kilise]      

                                                
4038 Kelimenin “koncid, koncod” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4039 Kelimenin “leke, çil, ben, çiğit, çığıt, sis” anlamları ile “koncide, koncidek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ. 
4040 Kelimenin “goncişk, koncişk, konceşk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4041 Kelimenin “heybe, sepet, garar, harar” anlamları ile “konce” (Bkz. T); “kiler” anlamı ile “koncìne” (Bkz. ŞL, 
ŞLT) şekilleri bulunabilmiştir. 
4042 Kelimenin “konderūc, konderūz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4043 Kelimenin “konderūc, konderūz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4044 Kelimenin “konderūc, konderūz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4045 Kelimenin “kenger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4046 Kelimenin “kondoz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4047 Kelimenin “kütük, ağaç gövdesi, odun, tomruk, iri ve kalın ağaç; suçluların ayağına bağlanan kütük” 
anlamları ile “konde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4048 Kelimenin “koniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4049 Kelime yanlış yazılmıştır; “güc” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4050 Kelimenin “koniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4051 Kelimenin “konişt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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gong [gong(u)]: dilsüz        

kongore: minÀre şerefesi       

kongor: bayḳuş ve ügü [bayḳuş]       

[kongor: ulu4052] 

kongore: ḥiṣÀr erligi ve ḥiṣÀr burcı [ḥiṣÀr erligi]    

[kongore: ḥiṣÀr burcı]        

[konūr: ol çitdür ki balçıḳ ve ṣıġır tezegiyle ṣıvarlar arba ve cudabe4053 ḳoyarlar]4054  

konūr: çölmekci furunı4055     

ve kondūle: m4056        

konūr: ol/evvel4057 4058       

konūn: şimdi        

kū: ḳanı        

gū: erene [erle4059]      

gūgū4060: Allah adıdur     

kūkū: ögeyik ÀvÀzı         

govÀb4061: gölcek [gölçük]       

govÀrìş [govÀriş]4062: cüvÀriş yaʿnì yimek siñüret4063 maʿcūn [cüvÀriş yaʿnì yimek siñüren 

maʿcūn]        

[94a] 

govÀrne [kovÀrne]4064: seped      

govÀrne4065: kelbük4066 [kelebek]       

govÀre: ḫurmÀ ḳoyacaḳ ḳab4067     

govÀre4068: pırlanguç4069 [bizlengenc]    

                                                
4052 Kelime yanlış yazılmıştır; “ügü” olmalıdır. 
4053 Kelime yanlış yazılmıştır; “buġday” olmalıdır. 
4054 Kelimenin “içine buğday ve tahıl koymak için kil ve tezekle yapılan fıçı, zahire ambarı, sarpun” anlamı ile 
“kenūr, kendū, kendūk, kendūle, kondūle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4055 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4056 Kelimenin “içine buğday ve tahıl koymak için kil ve tezekle yapılan fıçı, zahire ambarı, sarpun” anlamı 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4057 Kelimenin “mekr, hile” anlamları bulunabilmiştir. Kelime, “hile” anlamına gelen “al” kelimesi olmalıdır: 
Bkz. LD, FZ. 
4058 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4059 Kelime yanlış yazılmıştır; “erene” olmalıdır. 
4060 Kelimenin “gerger, lerler, lūler“” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4061 Kelimenin “gevÀb, kūrÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4062 Kelimenin “govÀriş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4063 Kelime yanlış yazılmıştır; “siñüren” olmalıdır. 
4064 Kelimenin “kevÀre, kovÀre, gevÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4065 Kelimenin “govÀrte, kovÀrtih” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4066 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “kelebek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4067 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 



371 
 

kovÀj4070: başa ḳaḳma        

ve govÀze [govÀj]4071: m 

govÀje: masḫara       

govÀje: rufidun4072 yumurṭa [urfadan yumurda]   

kovÀjpiş/govÀjpiş4073 [kovÀje/govÀje]4074: geyik buzaġusı  

govÀl [govÀziş]4075: çuvÀl        

govÀh [govÀl]4076: ṭanıḳ       

[govÀh: m] 

kūpÀh4077: ṣıġır ve eşek sürici4078 [ṣıġır ve eşek sürüsi]   

kūpÀl: gürz          

kūpel [kūpÀl]4079: çomaḳ        

[kūpel: babadya çiçegi]        

kūbile [kūpile]4080: ṣu ḳabarcıġı      

kūbile [kūpile]4081: kilìd [yaʿnì kilìd]      

kūpìn: havÀn4082 [hÀvan]4083      

[kūpìn: yaġ ölçegi]         

kūtÀh [kūtÀh(i)]: ḳıṣa         

kūtvÀl [kūtovÀl(i)]: dizdÀr      

kūc [kūç]4084: ügi      

kūçek: kici [kiçi]         

kūçÀl: ḳab ḳaçaḳ [ev Àleti ḳab ḳacaḳ] 

kūçe: ṣoḳaḳ         

kūçek: dügme4085     

kūçeçek4086: ṣoḳacuḳ      
                                                                                                                                                   
4068 Kelimenin “gevÀz, gevÀze, gevÀj, govÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4069 Kelime yanlış yazılmıştır; “bizlengec”, “bizlenc” veya “bizlengic” olmalıdır. 
4070 Kelimenin “kevÀj, gevÀj, gevÀje, govÀje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4071 Kelimenin “kevÀj, gevÀj, gevÀje, govÀje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4072 Kelime yanlış yazılmıştır; “urfadan” veya “rufadan” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4073 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4074 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4075 Kelimenin “govÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4076 Kelimenin “govÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4077 Kelimenin “gūbÀre, gūpÀre, gevbÀre, kūpÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4078 Kelime yanlış yazılmıştır; “sürüsi” olmalıdır. 
4079 Kelimenin “kūpÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4080 Kelimenin “kūbele, kūpele” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4081 Kelimenin “kūpele, kūple” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4082 Kelime yanlış yazılmıştır; “hÀvan” olmalıdır. 
4083 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4084 Kelimenin “kūç” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4085 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 



372 
 

ve kūcekek [ve kūçeçek]: m4087      

kūḫ4088: oġlan ḳorḳudacaḳ      

ve kūḫek4089: m       

gūrÀb [gūdÀb(i)]4090: büryÀn altında bişen birinc 

kūdbÀd [kūdebÀn(i)]4091: örgüc [ögec4092]    

kūdecÀn4093: örgüc üzerine örülen aġac eyer    

kūdek: oġlan         

58a 

kūdekÀn: oġlancıḳlar        

gūr: ḳolañ         

kūr [kūr(u)]: gözsüz        

gūr: meşet4094         

gūristÀn [gūristÀn(i)]: meşetler4095 ve mezÀrlıḳ [meşetler4096]4097  

gūrÀb: ılġımṣalġım ve mezÀr4098 [ılġımsalġım]      

kūr-mūş: - [köstebek]         

kūre: seyl ḳazdıġı çuḳur        

kūje/gūje: uyḳu [uyḳu(a)]4099      

gūz: ḳoz [koz]     

gūz: oṣuruḳ           

kūzÀvore [kūzÀvere]4100: - [tabaḳ4101 ve şìşe]    

kūz-poşt [kūzişt(i)]4102: arḳası kūz      

kūzcehre [kūzçehre]4103: ḳuyruḳlu yılduz     

gūzed: ṭoñuzlan böcegi       

kūzer: ḳılavuz [ḳuluz?]4104      
                                                                                                                                                   
4086 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4087 Kelimenin “daha küçük” anlamı ile “kūçekek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4088 Kelimenin “koḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4089 Kelimenin “koḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4090 Kelimenin “gūdÀb, gūẕÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4091 Kelimenin “kūdbÀn, kūdebÀn, gūdbÀn, kūhÀn, gūzbÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4092 Kelime yanlış yazılmıştır; “örgüc” olmalıdır. 
4093 Kelimenin “kūdbÀn, kūdebÀn, gūdbÀn, kūhÀn, gūzbÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4094 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşhed” olmalıdır. 
4095 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşhedler” olmalıdır. 
4096 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşhedler” olmalıdır. 
4097 Kelimenin “mezarlık, kabristan, makbere, merzegan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4098 Kelimenin “türbe ve mezar üzerine inşaedilen kubbe” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4099 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4100 Kelimenin “kūzÀvere, kūzvere” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4101 Kelime yanlış yazılmıştır; “yatuḳ” olmalıdır. 
4102 Kelimenin “kūz-poşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4103 Kelimenin “gevçihr, gevzehr, kūr-çehre, kūz-çeḥre, kūz-çehr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL, ŞLT. 
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kūziş: gücden igleme [güçden egilmek]4105     

kūze: bardaḳ          

kūze-Àvìz [kūje-Àvìz]4106: bardaḳ aṣacaḳ      

kūze-ger: bardaḳcı         

kūzgÀnì [kūzegÀnì]4107: saḫtiyÀn       

gūz-girih [gūzegore]4108: dügme [dülme4109]     

[94b] 

kūzen [gūzen]4110: ṣıġın geyik       

kūzūre [kūzūre(h)]4111: boynı uzun bardaḳ [bobnı4112 urun4113 bardaḳ] 

kūs [kūs(u)]: doḳışma        

[kūs(u): f] 

gūsÀle: buzaġu [buzaġur4114]  

gūspend [gūsend(i)]4115: ḳoyun  

[ve gūsfend(i): m] 

[kūse(h): f] 

gūş [gūş(u)]: ḳulaḳ         

kūşÀb: ol cevÀbdur ki hekìmler ḫastalara virürler [ol çavabdur ki hekìmler ḫastalara 

düzerler]4116         

kūşÀb: bekmez         

kūşÀlenk [kūşÀlenk(i)]: ṭurna  

gūşt [gūşet]4117: et   

gūştìn: etlü         

kūşiş: dürüşme     

                                                                                                                                                   
4104 Kelimenin “kesmik yani harmanda dövülürken taneli kalmış başak, harmanda iyi dövülmemiş arpa ve 
buğday sümbülü” (Bkz. LD, KGS, FZ, T) anlamı bulunabilmiştir. Bu anlam doğrultusunda kelimenin, Tarama 
sözlüğünde yer alan ve “çeç elenirken kalburda kalan kapçıklı tane” demek olan “kavuz” kelimesi ya da bu 
kelimenin farklı kullanımları olması gerekmektedir. 
4105 Kelimenin “zulümden şikayet etme, uğranılan zarar ve zulümden dolayı arzuhal verme” anlamı 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
4106 Kelimenin “kūze-Àvìz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4107 Kelimenin “kūzgÀnì, gūzgÀnì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4108 Kelimenin “gūz-girih” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4109 Kelime yanlış yazılmıştır; “dügme” olmalıdır.  
4110 Kelimenin “gevezn, gevzen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4111 Kelimenin “kūzvere, kūzÀvere” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4112 Kelime yanlış yazılmıştır; “boynı” olmalıdır. 
4113 Kelime yanlış yazılmıştır; “uzun” olmalıdır. 
4114 Kelime yanlış yazılmıştır; “buzaġu” olmalıdır. 
4115 Kelimenin “gūspend, gūsfend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4116 Kelimenin “hastaya yedirilen arpa aşı veya çorbası” anlamı ile “keşkÀb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
KGS. 
4117 Kelimenin “gūşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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gūş-çìne [gūş-çìne(h)]4118: - [merçem erçem ḳulaġı] 

ve gūş-mÀhì [gūşumÀhì]4119: m   

gūş-serÀy [gūş-i serÀy(i)]: - [işitgen ḳulaḳ]  

kūşk [kūşok]4120: ḳaṣır     

gūş-vÀre [gūş-vÀr]: küpe     

ve gūş-vÀr [ve gūş-vÀre]: m       

gūşe [gūşe(h)]: bucaḳ        

[gūş-nişìn4121: bucaḳda oturan kimse]      

kūġ: dirsek       

kūf: ügi       

kūk: marul          

gūk: sigek4122 [sigil]       

gūkord [gūgort(i)]4123: kibrìt       

kūknÀr [koknÀr]4124: - [köknar çamı ve yimişi]     

kūknÀr: ḫaşḫÀş [ḫaşḥÀş4125]     

gūl [gūl(u)]4126: bön ve aḥmaḳ       

gūlÀnec: aḥmaḳlar ḥevÀsı aña menḳūs4127 dirler [aḥmaḳlar ḥelvÀsıdur aña menfūş4128 

dirler]4129  

kūle/gūle: it4130      

kūm: ṣu kenÀrında biten nesne       

kūmiş: yir ḳazıcı       

gūn: dürlü       

ve gūne [gūne]: m     

gūn-À-gūn: dürlü dürlü [dürlü dürlü(a)]     
                                                
4118 Kelimenin “gūş-mÀhì, gūş-i mūş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4119 Kelimenin “gūş-mÀhì, gūş-i mūş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4120 Kelimenin “kūşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4121 Kelimenin “gūşe-nişìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4122 Kelime yanlış yazılmıştır; “sigil” olmalıdır. 
4123 Kelimenin “gūgird, kūkürd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4124 Kelimenin “kūknÀr” şekli bulunabilmiştir:  
4125 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫaşḫÀş” olmalıdır. 
4126 Kelimenin “gūl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4127 Kelime yanlış yazılmıştır; “menḳūṣ” olmalıdır. Kaynaklarda “menḳūṣ ḥevÀsı” gibi bir kelime 
bulunamamıştır. Ancak bazı hafif tatlıları ifade etmek için “yok gibi” anlamına gelen “mÀfiş” kelimesi 
kullanılmaktadır ve “menḳūṣ” kelimesi “mÀfiş” kelimesi ile yakın anlamlıdır. Bu doğrultuda kelimenin 
“menḳūṣ” olarak okunması daha doğrudur. 
4128 Kaynaklarda “yok gibi” anlamına gelen “mÀfiş” kelimesi bir tatlı türü olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda 
kelimenin yanlış yazıldığı düşünülmekle beraber “menfūş” kelimesinin “didilmiş, didik didik edilmiş” 
anlamından mütevellit “künefe” benzeri bir tatlı da ifade edilmek istenmiş olabilir.  
4129 Kelimenin “bir tür helva, güllaç” anlamları ile “gūlÀnc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4130 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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kūnoste [kūniste]4131: oturaḳ yir [oturaḳ yiri] 

[kūniste: ṣaġrı]        

kūh: ṭaġ 

gūh [gūh(u)]: Àdem necesi       

kūhÀn: ögec4132 [örgüc]        

gūher: aṣıl [f]         

gūher-kÀvÀn4133: ḳıymetlü nesne ki … mebnÀdur [ḳıymetlü gevher ki ḳażiyye menbÀ dirler 

…] 

kūh-sÀr: ṭaġ ṣalımı  

kūhistÀn [ve kūhistÀn(i)]: m [ve m] 

gūhinc [gūhinc(i)]4134: aluc    

kūheng [kūheng(i)]: ademüñ gözi ḳuyruġunda ẓÀhir olan itdirsegi [itdirsegi ki Àdemüñ gözi 

ḳuyruġunda zahir olur]       

kūhe-zìn4135: eyer ḳaşı [derṣu ḳatı4136]  

[kūy/gūy: m4137] 

gūy: ṭop      

[kūy4138: ḥücre]        

gūy: söz4139 

kūy: maḥalle4140    

gūyÀ: meåelÀ diyeydüñ4141       

[95a] 

ve gūyiyÀ [gūyiyÀ]: m       

kūyçe: ḥücre ve ṭar ṣūḳaḳ [f]    

[kūyçe: m] 

[kūye: m] 

kūye [kūyÀ]4142: ṭavar tayaġı4143 yir [ṭavar yataġı yir] 

                                                
4131 Kelimenin “gūneste, kūneste, kūniste” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
4132 Kelime yanlış yazılmıştır; “örgüç” olmalıdır. 
4133 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4134 Kelimenin “gūhenc, kūhenc, kūheç, kūhiç, kūhìç, kohiç, kohinç” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4135 Kelimenin “kūhe, zìn-kūhe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4136 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
4137 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4138 Kelimenin “kūyçe, kūyiçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
4139 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4140 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4141 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4142 Kelimenin “kūpe, kūbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4143 Kelime yanlış yazılmıştır; “yataġı” olmalıdır. 



376 
 

kohne: eski         

kohne: palÀs4144        

kohne-pūş: palÀs giyici4145       

kohne: çokdankı4146        

kohon-pìr [kohne-pìr]4147: çoḳdanḳı ḳoca     

koybe [koyte]4148: ḥammÀm4149 şìşesi [ḥacÀmat şìşesi]   

58b 

el-faṣlü’l-ḫamse4150 [ḫÀmis ve’l-]ʿaşereti fì’l-lÀmi’l-meftūḥati’l-hareketi 

lÀ-ber-lÀ: ḥelvÀ-yı mÀfiş4151        

lÀbe: yalvarma        

lÀbe: lütuf [latìfe]        

lÀḫ [lÀḫ(i)]: ṭaş        

lÀḫişe: tutmac         

ve lÀḫūşe [ve lÀḫūşe(h)]: m   

lÀd: ol mühre-i dìvÀr ki ṭopraḳdan yaparlar [ol şehredirler4152 ki ṭopraḳdan yaparlar]  

lÀd: yufḳa ḳumÀş ve ḥarìr [yufḳa ve ḥarìr ve ḳumÀş]  

lÀden: ol nesnedür ki eyü kokar     

lÀjverd [lÀjūred]4153: lÀciverd [lÀcūverd]    

lÀşe: ölü        

lÀşe: kÀhil ve żaʿìf        

lÀġ [lÀġ(i)]: ḫorata       

lÀġer: arıḳ        

lÀġerì: arıḳlıḳ       

lÀf: ögünmek [kendüye ögmek]     

[lÀf: ögünmek]        

lÀk: aşu        

lÀk: tekne        

ve lÀvek: m        

                                                
4144 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4145 Kelimenin “eski kıyafetler giyen” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4146 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4147 Kelimenin “kohen-pìr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4148 Kelimenin “kobbe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4149 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaccÀm” veya “ḥacÀmat” olmalıdır. 
4150 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫÀmis” veya “ḫÀmisü” olmalıdır. 
4151 Kelimenin “baklava, güllaç gibi kat kat olan tatlı” anlamı bulunabilmiştir. 
4152 Kelime yanlış yazılmıştır; “mühre-i dìvÀr” olmalıdır. 
4153 Kelimenin “lÀjverd, lÀjiverd, lÀjeverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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lÀke4154: kaplubaġa 

lÀk: aġac tezegi [aġac terki]4155   

lek4156: aġac çanaḳ      

lek-tirÀş [lek-tirÀş(i)]4157: aġac çanaḳ yonıcı [aġac terki ve çanak yonıcı] 

lÀkiçe [lÀkice(h)]: tutmac     

ve lÀkişe [ve lÀkişe(h)]: m       

lÀl: dilsiz       

lÀlÀ: ata ḳulı       

lÀleng [lÀleng(i)]: bişi     

lÀle: f [çiçek]         

lÀle-deştì [lÀle-i deştì]: yabÀn lÀlesi   

ve lÀle-kūhì [ve lÀle-i kūhì]: m   

lÀm: bezek       

lÀmÀn [lÀmÀn(i)]: cüst [çüst ve çevük]4158  

lÀmÀnì: ayaftalıḳ?4159 

lÀne: yuva ve levend [yuva]       

[lÀne: yava ve levend]     

lÀy: it ürme 

lÀy: balçıḳ       

lÀynì [lÀyetì]4160: ḳıṣa göñlek      

leb: ṭuṭaḳ [dudaḳ]      

leb-der [leb-i der]: ḳapu yaşmaġı    

leb-i deryÀ: deñiz kinÀrı     

lepÀçe: bilek4161 ḳaftan [yilek ḳaftan]   

[lepÀçe(h): m] 

[95b] 

lebÀn: emükdeş      

lepÀn(i)4162: ḳılıcdan ve aynadan yalabıyan ʿakis4163    

                                                
4154 Kelimenin “lÀk, lÀk-poşt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4155 Kelimenin “ağaç zamkı, ağaç şiresi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4156 Kelimenin “lÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4157 Kelimenin “lÀk-terÀş, lÀk-tirÀş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4158 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4159 Kelimenin “boş laf, yalan, yaltaklanma” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4160 Kelimenin “lÀynì, lÀyì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4161 Kelime yanlış yazılmıştır; “yilek” olmalıdır. 
4162 Kelimenin “lipÀn, leyÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4163 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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lebve: dişi aṣlan      

let: urmaḳ        

let: Àlet-i ceng ola4164 matraḳ [Àlet-i ceng olan matraḳ]4165   

let: pÀre [yÀre4166]        

let: ḳapu ḳanadı [ḳapunuñ ḳanadı]      

lete lete: pÀre pÀre [yÀre4167 pÀre]      

let-enber [leyt-enber]4168: çoḳ yiyici kimse     

lec: ayaġla baṣmaḳ        

lec4169: ḥaṣìr ḳamışı [ḫaṣır4170 ḳamışı]     

ve levaḫ [ve leviḫ]4171: m       

laḫt [laḫet]: dük/düvek [dürük]4172      

laḫlet [laḫet]4173: baʿżì yaʿnì birez      

laḫc [laḫet]4174: çomaḳ       

[laḫec: ṭaḫ4175]        

laḫşÀn: ṭayınacaḳ4176        

ve laġzÀn: m         

laḫşe4177: erişte        

laḫlaḫe: güzel ḳoḳulu maʿcūn [gökcek ḳoḳulu maʿcūn]   

lerze: ditreme         

lerzÀn: ditreyici        

lest [lest(i)]: berk        

leşker: çeri         

leşker-pozūh [leşker-berde]4178: çaşut [keşüt4179]    

laʿìn: oyuḳ    

lefc: ḳalın ṭuṭak [ḳalıñ dudaḳ]      
                                                
4164 Kelime yanlış yazılmıştır; “olan” olmalıdır. 
4165 Kelimenin “savaş aletlerinden çomak, topuz, gürz, ʿamūd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4166 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀre” olmalıdır. 
4167 Kelime yanlış yazılmıştır; “pÀre” olmalıdır. 
4168 Kelimenin “let-enbÀr, let-enber” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4169 Kelimenin “lūḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4170 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥaṣìr” olmalıdır. 
4171 Kelimenin “lūḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4172 Kelimelerin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4173 Kelimenin “laḫt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4174 Kelimenin “laḫt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4175 Kelime yanlış yazılmıştır; “zÀc” olmalıdır.  
4176 Kelimenin “ṭayıncaḳ, ṭayancaḳ, ṭayrıncaḳ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4177 Kelimenin “laḫşek, laḫte” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4178 Kelimenin “leşker-pozūh, leşker-porje” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4179 Kelime yanlış yazılmıştır; “çaşut” olmalıdır. 
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lefc: deve ṭudaġı [deve dudaġı]      

lek ve pek [lek-ū-yek]4180: aḥmaḳ ve ev Àleti    

lek [lek-ū-yok]4181: yilmek ve yüpremek4182 [bilmek ve yeprimek] 

[lek: gökcek4183]     

lekÀ: leke [seke4184]      

legÀm: uyan       

lekÀne: er kişinüñ ʿayıbı4185     

leged: depme         

leged: şalaḳa4186      

legen: eremirden4187 ocaḳ [demürden oçaḳ]   

legen: şamʿdÀn ve abdest legeni [şamʿdÀn]    

lektÀr [leknÀr]4188: - [bulamac]    

lenbe4189: teni temìz4190 kimse [teni semiz kimesne] 

lekhìn: aclıḳ4191         

lenc: bir nesne(i) ṭaşra çekmek [bir nesne ṭaşra çekmek]   

lence: nÀzile4192 [nÀzla bürümek4193]     

lend: kÀhillik Àleti4194       

leng [leneg]4195: aḳsaḳ [aġsaḳ]       

lenkÀk: yaramaz söz         

[lengÀn: aġsayaraḳ]        

levz [levz(ü)]: bÀdem [bÀdÀm]      

levzìne: ḳırma bÀdem ḥelvÀsı [ḳırmasÀdÀy4196 ḥelvÀ]   

59a 

levs [lūs]4197: uġumsuz     
                                                
4180 Kelimenin “lek-ū-pek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4181 Kelimenin “lek-ū-pek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4182 Kelime yanlış yazılmıştır; “yeprimek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4183 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4184 Kelime yanlış yazılmıştır; “leke” olmalıdır. 
4185 Kelimenin “tenasül aleti” anlamı bulunabilmiştir. 
4186 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4187 Kelime yanlış yazılmıştır; “demürden” olmalıdır. 
4188 Kelimenin “lektÀr, lekter” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
4189 Kelimenin “lonbe, lenber” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4190 Kelime yanlış yazılmıştır; “semiz” olmalıdır. 
4191 Kelimenin “putperestlerin tuttuğu perhiz, oruç” anlamları ile “lekhen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4192 Kelime eksik yazılmıştır; “nÀzile yürümek” olmalıdır. 
4193 Kelime yanlış yazılmıştır; “yürümek” olmalıdır. 
4194 Kelimenin “tenÀsül Àleti” anlamı bulunabilmiştir. Bu anlamda “kÀhillik Àleti” şeklinde bir kullanım 
saptanamamıştır: Bkz. LD, FM, ŞL. 
4195 Kelimenin “leng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4196 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳırma bÀdÀm” olmalıdır. 
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levend: işsüz bi-nevÀ      

levend-zen4198: - [rūspì ʿavrat]    

[levìd: -] 

levìşe: levÀşe ki naʿlbandlar at burnın ṣıḳarlar [yavasak4199 naʿlbandlar atıñ burnun ṣıḳarlar] 

(BK, Tyavaşa) 

ve levÀşe: m         

ve’l-[lÀmi’l-]meksūreti[fì]’l-ḥareketi  

lìbÀn [libnÀn(i)]4200: vilÀyet daḥı ṭaġ adıdır  

lıḳs [lıḳs(i)]: ḳurdeşì [ḳurdeşenì]    

likÀş [likÀş(i)]: yol [pol4201] 

likÀ: çardaḳ      

ligÀm [ligÀm(i)]: gem     

linlib [ling(i)]4202: baldır     

lìz: ḫōr ve ḥaḳìr4203     

lìf [lìf(i)]: ṣıva ṭutacaḳ nesne [ṣu dutacaḳ nesne]4204   

[96a] 

lìf [lìf(i)]: - [ṣıva dutacaḳ nesne]4205 

[lìf(i): furça]        

lìv: yüriyici [yüzici]4206      

lìv [lìve(h)]4207: yaldaḳlanıcı [yaltaḳlanıcı]    

ve’l-mażmūmeti’l-ḥareketi mine’l-lÀmi [ve’l-lÀmi’l-mażmūmeti fì’l-ḥareketi] 

lok4208: yalancı ve aḥmaḳ [yalancı]      

[lok4209: Àḥmaḳ]        

lok: büyük saḳal4210        

[lok: oldur ki boyacılar ve baʿżı demürciler işine/eşine? sürerler]4211   

                                                                                                                                                   
4197 Kelimenin “levs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4198 Kelimenin “levend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4199 Kelime yanlış yazılmıştır; “yavaşa” olmalıdır. 
4200 Kelimenin “lobnÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4201 Kelime yanlış yazılmıştır; “yol” olmalıdır. 
4202 Kelimenin “ling” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4203 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4204 Kelimenin “lif, fırça” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, ŞL. 
4205 Kelimenin “lif, fırça” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, ŞL. 
4206 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4207 Kelimenin “lìve” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4208 Kelimenin “lek, lik” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4209 Kelimenin “lek, lik” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4210 Kelimenin “büyük çıban, ur” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4211 Kelimenin “luk boyası, kızıl zamk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. 
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lonc: - [yalaḳ4212 ṭaşrası]       

lū: ḳab         

lūbiyÀ: bögürlüce [bögrülce]       

lūc: şaşı [şahı4213]        

lūs [lūş]4214: ʿıyyÀr4215 ve aldayıçı [ʿayyÀr ve aldayıcı]   

lūs [lūş]4216: aġzı egri       

lūş: ḳara balçıḳ        

lūşengì: balçıḳlu ṣu         

lūġ: ṣaġma [ṣaġma ve içme]       

lūk: eli ve yaġ4217 kesik [eli ve ayaġı kesik]  

lūlū4218: bedrük      

lūlū4219: Allah taʿÀla [Allah taʿÀla adıdur]    

lūlū: incü4220        

[lūle: f] 

lū-i çeşme [lūle-i çeşme(h)]4221: çeşm4222 lülesi [çeşme lülesi] 

el-faṣlü’s-sÀdis [fì’l-]ʿaşereti fì’l-mìmi’l-meftūḥati [mażmūmeti4223] 

mÀ: biz         

mÀbūn: ḥìz4224 [ḫìz4225]      

mÀbūn: puluç [buluc]       

mÀt: zebūn4226        

mÀtem: yas         

mÀḫec4227: dürüşme      

mÀḫ [mÀḫ(i)]: ḳalıp aḳça [ḳalıb]      

[mÀḫ(i): iki yüzlü ve himmetsiz Àdem]    

mÀḫcì [mÀhçì]4228: semer bergeri4229 [semer beygìri]   
                                                
4212 Kelime yanlış yazılmıştır; “yañaḳ” olmalıdır. 
4213 Kelime yanlış yazılmıştır; “şaşı” olmalıdır. 
4214 Kelimenin “lūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4215 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “ʿayyÀr” olmalıdır. 
4216 Kelimenin “lūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FA, ŞL. 
4217 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayaġı” olmalıdır. 
4218 Kelimenin “lūle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4219 Kelimenin “gerger, lerler, lūler“” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4220 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4221 Kelimenin “lūle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. Kelimenin terkipli biçimi “lūle-i çeşme” olmalıdır. 
4222 Kelime yanlış yazılmıştır; “çeşme” olmalıdır. 
4223 Kelime yanlış yazılmıştır; “meftūḥati” olmalıdır. 
4224 Kelime yanlış yazılmıştır; “hìz” olmalıdır. 
4225 Kelime yanlış yazılmıştır; “hìz” olmalıdır. 
4226 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4227 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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mÀder: ana         

mÀder-ender [mÀẕer-ender]4230: ögey ana    

mÀde: dişi         

mÀdiyÀn [mÀdeyÀn]4231: ḳısraḳ     

mÀr: yılan         

mÀrÀn: yılanlar        

mÀrÀn: demürciler       

[mÀrÀ: bize]        

mÀrisfend [mÀrÀsfend(i)]4232: ayuñ yigirminci güni [ayuñ yigirim4233 ṭoġuzuncı güni]4234  

mÀr-efşÀ4235: yılancı       

mÀrçūpe [mÀzçūpe]: yılan bıcaġı didükleri ot [yılan bucaġı didükleri ot]4236  

mÀr ḳeşìşÀ [mÀr ḳeşìsÀ]4237: uruz otı [urur4238 otı]   

mÀr-gerze4239: yavuz yılan       

mÀr-mÀhì [mÀr-ı mÀhì]: yılan balıġı    

mÀrì: Hind dilince der? dimekdür [Hind dilince od meykedür?]4240  

mÀz: yazıḳ4241 [yarıḳ]      

mÀzer4242: bun?/bön? [yavun?/yevün?/yön?]       

mÀze: aġac        

mÀzū: f [şekerdil4243]      

mÀzyÀrì [mÀzbÀrì]4244: ḥelvÀ  

ve mÀzyÀne: m        

mÀst [mÀset]: yoġurt    

[96b] 

                                                                                                                                                   
4228 Kelimenin “mÀḫçì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
4229 Kelime yanlış yazılmıştır; “beygìri” olmalıdır. 
4230 Kelimenin “mÀdender, mÀder-ender” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FM, BK. 
4231 Kelimenin “mÀdiyÀn, mÀdyÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4232 Kelimenin “mÀrisfend, mÀrisfendÀn, mÀrispend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
4233 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4234 Kaynaklarda “ayın yirmi dokuzuncu günü” anlamı bulunabilmiştir. 
4235 Kelimenin “mÀr-efsÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4236 Kelimenin “kuşkonmaz bitkisi” anlamı ile “mÀr-çūpe, mÀr-cūbe” şekilleri bulunabilmiştir. Kaynaklarda 
“kuşkonmaz”ın “yılan bıçağı” veya “yılan bucağı” gibi bir ismi bulunamamakla beraber “mar-çūpe” kelimesinin 
birebir tercümesi “yılan bıçağı” şeklindedir: Bkz. KGS, FZ. 
4237 Kelimenin “mÀr ḳişìşÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4238 Kelime yanlış yazılmıştır; “uruz” olmalıdır. 
4239 Kelimenin “gerze-i mÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4240 Kelimenin “öldürülmüş, helak olmuş, ölü, depelenmiş” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4241 Kelime yanlış yazılmıştır; “yarıḳ” olmalıdır. 
4242 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4243 Kelime yanlış yazılmıştır; “sekirden” olmalıdır. 
4244 Kelimenin “mÀzyÀrì, mÀziyÀnì, mÀziyÀrec, mÀzyÀre, mÀzyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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mÀstevÀve [mÀstÀve]4245: yoġurt aşı   

mÀstemÀye [mÀset-mÀye]4246: yoġurt ṭamızlıġı [yoġurt damızlıġı]  

mÀstìne [mÀstìne(h)]: keş        

mÀsūre: masra [mastara4247]        

mÀse: kürek          

mÀse: ay demüri         

mÀş: mercimek4248        

mÀş: merdümek4249      

mÀşū: elek [ilik4250]      

ve mÀşūb: m      

mÀşe: ḳısac [ḳıṣac]       

mÀġ [mÀġ(i)]: ḳarabataḳ     

mÀkūl: boġazına ḳalmış [boġazına ḳalmış kimse]4251  

mÀkūl: boyun baġı4252      

mÀkiyÀn: tavuḳ        

mÀl: diñlence        

mÀl: davar ürūz [ṭavar ürūz]      

mÀl-À-mÀl: ṭoyṭolu4253 [ṭopṭolu(a)]     

mÀl-dÀr: mÀllu kimse        

mÀliş: mühre ve ṣayḳal [mühre ve ṣayatal4254]  

mÀliş-ger: ovıcı [urıcı ve çalıcı]4255     

mÀlūş [mÀlūs(u)]4256: yeşil keler      

mÀle: mısırı4257 [mıṣırı] 

mÀle: mÀla sürgi     

mÀlìz: silsigi? [selgi?]4258    

                                                
4245 Kelimenin “mÀstbÀ, mÀstÀbe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4246 Kelimenin “mÀst-mÀye” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4247 Kelime yanlış yazılmıştır; “masara, masura” veya “masra” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu 
olabilir. 
4248 Kelimenin “bir çeşit börülce, mürdümek” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
4249 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “mürdümek” veya “mürdümük” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz 
konusu olabilir. 
4250 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “elek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4251 Kelimenin “boğazına düşkün kimse, çok yiyen, obur, yiyeğen” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4252 Kelimenin “boğaz bağı, ip” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4253 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭopṭolu” olmalıdır. 
4254 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣayḳal” olmalıdır. 
4255 Kelimenin “tellak, ovalayan, el süren” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
4256 Kelimenin “mÀlūs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4257 Kelime yanlış yazılmıştır; “mıṣırı” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
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59b  

mÀm: ana      

mÀn: yoḳ? [yaruḳ/yaraḳ?]4259   

mÀn: ev         

mÀn: ḳo ve gec    

mÀn: baña4260      

mÀnÀ: beñzer      

mÀnÀ: hemÀn oldur4261    

mÀnend [mÀnend(i)]: beñdeş       

mÀnì: naḳḳÀş ad [ol naḳḳÀşdur ki peyġamberlıḳ daʿvasın eyledi] 

mÀh: ay          

mÀh-tÀb [mÀhitÀb]: ay aydıñı    

mÀhçe: minÀreler ve sancaḳlar depesine ḳonulan ʿalemler [minÀreler ve ṣanemler4262 

depesinde ḳonulan ʿalemdür]      

mÀhìçe [mÀhìçe(h)]: dervìşler aşıdur ki meşhūrdur [aşı meşerturdur4263 dervìşler bişirirler] 

mÀhsiyÀm [mÀh-ı siyÀm(i)]4264: vilÀyet ve ṭaraf    

mÀhe: matḳab  

mÀhengnÀnì [mÀhengÀnì]4265: aylıḳ 

ve mÀhengÀne [ve mÀhgÀne]4266: m    

mÀhì: balıḳ          

mÀhiyÀne: ḳurumış balıḳ      

mÀhì-ḫūr [mÀhì-ḫūr(u)]: balıḳcıl [balıḳçıl]    

mÀhì-zohrec [mÀhì-zehrec]4267: ṣıġır ḳuyruġı didükleri ot [ṣıġır ḳuyruġı didükleri otdur]  

mÀhì-şìm [mÀhì-i şìm(i)]4268: alaca balıḳ    

mÀhì-gūr [mÀhì-kūl(u)]4269: ṣazan balıġı [ṣaran4270 balıḳ] 

mÀy: cÀzūlar ṭurdıġı [cÀẕūlar durduġı]4271     

                                                                                                                                                   
4258 Kelimenin “sülük” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4259 Kelimenin “ev, bark, ev araç gereci, ev eşyası” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. Kelimeler “bark” 
veya “yaraḳ” kelimelerinin yanlış yazılmış hâli olabilir. 
4260 Kelimenin “bizi, bize, bizim; mÀ-rÀ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4261 Kelimenin “benzer, sanki, güya, aynen, tıpkı, hemânâ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4262 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣancaḳlar” olmalıdır. 
4263 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşhūrdur” olmalıdır. 
4264 Kelimenin “MÀhi SiyÀm Keş, MÀh-i Keş, MÀh-ı SÀm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞLT. 
4265 Kelimenin “mÀh-gÀne, mÀh-gÀnì, mÀhÀne, mÀhiyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: 
4266 Kelimenin “mÀh-gÀne, mÀh-gÀnì, mÀhÀne, mÀhiyÀne, mÀhyÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4267 Kelimenin “mÀhì-zehrec, mÀhì-zehre, mÀhì-i zehre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4268 Kelimenin “şìm” şekli bulunabilmiştir: 
4269 Kelimenin “mÀhì-i kūl, mÀhì-i gūl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞLT. 
4270 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣazan” olmalıdır. 
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mÀye: ṭamızlıḳ        

mÀye: dişi deve 

mÀye: aṣıl         

mÀye: mÀl         

mÀye: kìn4272      

mÀye: uyuyacaḳ ṭaş [uyucaḳ ṭaş] 

mÀye-dÀr [mÀye-dÀr(i)]: mÀldÀr ve kinlü?4273    

[97a] 

me-bÀd: olmasun      

ve mebÀdÀ: m       

mebrez4274: süpründülük     

me-bìn: görme      

me-bìnÀd: göstermesün [göstermesün ve görmesün] 

[metÀre: f matara]       

mecÀ: ceng4275       

maḥÀsin [mecÀsin]4276: ṣaḳal      

maḫende [maḫìde]: deprenici     

medeng [medeneg]4277: kilìd dişi     

med-keş: demür til        

med-hūş [med-hūş(u)]: delü ve ser-mest     

mer: meger         

mer: saġış         

mer: oran       

me-rÀ: baña       

merÀz: kendir4278     

ve merÀze: çayır4279 [m]    

merÀġe: şehr adıdur [çayır4280]    

                                                                                                                                                   
4271 Kelimenin “Hindistan’da sihirbazlarıyla ve cadılarıyla ünlü bir şehir” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4272 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4273 Kelimenin “zengin, güçlü, ağır; mal, meta, kuvvet ve kudret sahibi; kalın ve büyük cüsseli” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4274 Kelimenin “hela, ayakyolu, mezbele” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4275 Kelimenin “zıbıḳ, zıbuḳ; kadınların şehvetini söndürmek için kullandıkları kamış veya benzeri nesneden 
yapılan yapay penis” anlamı ile “mecÀceng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, ŞL. 
4276 Kelimenin “maḥÀsin” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FM, FA. 
4277 Kelimenin “medeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4278 Kelimenin “kendir urganı” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4279 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4280 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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merÀġe: çayır [çapır]4281    

[mercÀn(i): ḳıymetlü taş]     

mercÀn: oġul      

mercū: mercimek      

merḫ [merḫ(i)]: çÀm aġacı    

meraḫşe: çirkìn ve murdÀr [çirkin ve murdÀr]  

merd: er       

merdÀn [merdÀn(i)]: erenler     

merdÀne: erene      

merḫ [mezḫ(i)]: ol aġacdur ki iki pÀresin birbirine süderler od çıḳar [ol aġacdur ki anı pÀre 

pÀre idüp birbirine sürerler od çıḳar] 

merdek: ercügez      

merdom: Àdem ve kişi [Àdem kişi]    

merdomek: göz bebegi     

merzobÀn: - [bir illü yaʿnì bir iḳlimlü]4282  

merzobÀn [merzibÀn]4283: uc begi     

[merzÀ: -] 

merzer: çemen-zÀr4284 4285     

merz: iḳlìm4286       

merzebūn [merzibūm(u)]4287: ṭoġub ḳopduḳ yir [doġup ḳopduḳ ber4288]  

merzaġen: Yahūdìler yataġı [Yahūdlar meşedi4289]4290  

merzencūş: ṣedef dedükleri ot4291      

ve merzencūşe [merzencūşe]: m4292     

merzengūş: - [merçem erçem ḳulaġı]      

mersÀnÀd4293: yetişdürmesün      

                                                
4281 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4282 Kelimenin “serhad muhafızı, sınır beylerbeyi, hakim, padişah, yer sahibi, memleket sahibi” anlamları ile 
“merz-bÀn, merzobÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4283 Kelimenin “merzbÀn, merzobÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4284 Kelimenin “çemen, bağ” anlamları ile “merz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4285 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4286 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4287 Kelimenin “merzbūm, merzobūm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4288 Kelime yanlış yazılmıştır; “yir” olmalıdır. 
4289 Kelime yanlış yazılmıştır; “meşhedi” olmalıdır. 
4290 Kelimenin “Yahudiler mescidi, guristan-ı Yahudiyan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4291 Kelimenin “mercanköşk otu, sıçankulağı otu, çiğdem, semizlik otu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, 
ŞL. 
4292 Kelimenin “esritgen nesne, sarhoş eden nesne, müskir” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, TS. 
4293 Kelimenin “mersÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
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ve mersÀd: m         

[ve mersìn: bir dürlü aġacdur ki yapraġı dökülmez]   

merġ-vÀ [miroġvÀ]4294: yaramaz fÀl [yaramaz ḳal4295]   

merġūl: örülmiş saç [m]       

merg [merg(i)]: ölüm        

mervÀ4296: eyü fÀl        

merūrÀ: anıñçün4297       

mezÀk [mezÀk(i)]: her kimsenüñ sözine aldanıcı [her kimsenüñ sözine aldanıcı kimse]  

mezÀk [mezÀk(i)]: ebleh ve bilmez      

mejÀk [mejÀk(i)]: KeykÀvus yaġı4298 [KeykÀvus bÀġı]    

mezgit: mescid         

mezeng4299: aġac kilìd [aġac kilìdi]      

meze: dad          

meze-dÀr: ṭatlu [datlu(a)]         

mejìde [mezìde]: ṣıramana oyını [ḳadmana/ḳadamana4300 oyunı]  

mest [mest(i)]: kükremiş deve      

mest [mest(i)]: sarḫōş        

mest-kÀre: her vaḳit sarḫōş       

60a [97b] 

mest-kÀre: esrigen4301 [eşrigen4302]       

mesḫene4303: ḥelvÀ      

meske: kereyaġ [tereyaġ]       

meşk [mişk(i)]4304: ḳırba      

maġ [mıġ]4305: deriñ        

maġÀk: çuḳur        

maġz [maġz(i)]: ilik       

maġz [maġr(i)]4306: iç ve ḫulÀṣa     

                                                
4294 Kelimenin “merġovÀ, morġovÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4295 Kelime yanlış yazılmıştır; “fÀl” olmalıdır. 
4296 Kelimenin “morvÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4297 Kelimenin “ona, onu (aña)” anlamları ile “merūrÀ, merÀ-vo-rÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4298 Kelime yanlış yazılmıştır; “baġı” olmalıdır. 
4299 Kelimenin “medenk, meẕeng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4300 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣıramana” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4301 Kelime yanlış yazılmıştır; “esirtgen” veya “esritgen” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4302 Kelime yanlış yazılmıştır; “esirtgen” veya “esritgen” olmalıdır. 
4303 Kelimenin “moşaḫne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, BK. 
4304 Kelimenin “meşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4305 Kelimenin “maġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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maġz [maġz(i)]: beyni       

maġzÀ: ḳaṣd olunmış      

maġlÀk4307: ḥaḳìr ve faḳìr [faḳìr ve ḥaḳìr]   

maġende: çirk ve pas4308      

[maġande4309: et içinde olan biz]     

mek: em        

mekir [meker]4310: ḥìle      

meger: illÀ        

meger: yarar        

meges: siñek        

[mekūk: f] 

mekūk: deve ṭabanı ve ḳadeḥ [deve ṭabanı ḳadeḥ]    

mekìb: gök/kök4311      

mekìb: ṭoġrı yolı ḳoyub egri gidici [ṭoġru yoldan bÀṭıla meyl idici] 

melÀje: çeñe4312      

[melÀje: kirtlik]        

melÀm: melÀmet        

[melÀl: melūlluḳ]        

[melÀh: ḫaṣır ḳamışı]        

meliḫ [melaḫ]4313: çekürge     

melūl: ḳayġulu       

men: ben        

men: batman       

menÀver [menÀv]4314: şehr adıdur [şehr adıdur Çìn ḳatında]   

mencemek: gözbayıcılıḳ [gözbancılıḳ4315]     

mencenìḳ [mencinìḳ]: mancılıḳ    

mencū [mencū(a)]: mercimek    

mençere [mencere]4316: derebzūn [diribzen]  
                                                                                                                                                   
4306 Kelimenin “maġz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4307 Kelimenin “moġlÀk, menlÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4308 Kelimenin “yumru, çıban, beze, ur” anlamları ile “moġond, moġonde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
4309 Kelimenin “moġonde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4310 Kelimenin “mekr, mekir” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4311 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4312 Kelimenin “küçük dil, dilcik, boğazın sonundaki et parçası” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4313 Kelimenin “melaḫ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4314 Kelimenin “menÀver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4315 Kelime yanlış yazılmıştır; “gözbayıcılıḳ” olmalıdır. 
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mend [mend(i)]: ṣÀḥibi ve eyesi4317 [issi yaʿnì ṣÀḥibi] 

mendil4318: - [daʿvet-i cin eden kimesne dÀìrsiz4319 çekdügi çizi] 

mendūr [mendūr(u)]: - [ġuṣṣalu(a)]    

mende: bardaḳ       

mendebūr: sefih ve ḥürmetsüz4320     

menzil: ev         

menzil-gÀh [menzil-gÀh(i)]: ḳonaḳ yiri [ḳonaḳ] 

menzil: ḳonaḳ       

meneş4321: himmet4322      

meneş [meniş]4323: ululuḳ     

[meniş: göñül ḫōşluġı]     

meneş [meniş]4324: ṭabʿ ve göñül ḫōşluġı [ṭabʿ]  

meneş geşten [meniş]4325: göñül dönmek     

[meniş geşten: -] 

meng [meng(i)]: ḳumÀr       

menū: sevi       

menyūş4326 [menbūş]: dökülmek/dikilmek/diñlemek [dökülme/dikilme/ diñleme]4327  

menì: benlik yaʿnì kendüyi görmek [benlik yaʿnì kendüye görmek] 

menì: aḥmaḳlıḳ         

menì: şehvet4328        

mevsom [mevsim]4329: vaḳt        

mevìz: ḳuru üzüm        

mevìz-Àb [mevìz-Àb(i)]: ḳuru üzüm ṣuyı ekşimiş ki şarÀb iderler [ḳuru üzüm ṣuy4330 yaʿnì 

şerbet ve eger ekşidürlerse şarÀb-ı münkerdür]     

mevìje [mevije]4331: sülügen      

                                                                                                                                                   
4316 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
4317 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “issi” olmalıdır. 
4318 Kelimenin “mendel” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4319 Kelime yanlış yazılmıştır; “dÀìresine” olmalıdır. 
4320 Kelimenin “bedbaht, perişan, sefil, yoksul, derbeder, kederli” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
4321 Kelimenin “meniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4322 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4323 Kelimenin “meniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4324 Kelimenin “meniş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4325 Kelimenin “meniş geşten, meniş zeden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
4326 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4327 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4328 Kelimenin “meni, bel suyu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4329 Kelimenin “mevsim” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4330 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣuyı” olmalıdır. 
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meh: ay          

mÀh [ve mÀh(i)]: m 

mehÀr: burunduruḳ        

mey: süci         

mey-puhte [mey-puhte(h)]: müåelleå [müåelleå didükleri] 

[98a] 

mìrez [mìzed]4332: cemʿiyyet     

mey-gūn: al renk        

mey-gūn: ḳızıl renk        

meyvez4333: es deme?/as deme? [esteme?/isteme?/astama?/ısıtma?]    

meyve: yimiş          

meyhen [meyhìn]4334: ṭoġub büyüdügi yir [ṭoġub büyüdük yir]   

meyhen [meyhìn]4335: oturaḳ ve diñlence [ev barf4336 ve diñlence yiri] 

ve’l-meksūreti’l-ḥarmer’il4337-mìmi [ve’l-mìmi’l-meksūreti fì’l-ḥareketi] 

miåÀl: pÀdişÀh hükmi     

miåÀl: örnek       

midÀd: merekkeb4338        

mizmÀr [mizmÀr(i)]: nÀy     

mizÀc [mizÀc(i)]: Àdemüñ terekkübi [Àdemüñ terkìbi]  

mizÀc [mizÀḥ]4339: - [geñlek4340 yaʿnì ḫūztere4341] 

mis: baḳır         

mismÀr [mismÀr(i)]: demür mìḫ     

misìn [misìn(i)]: baḳırdan olan nesne [çuvÀldız4342]  

mişved: dilbend4343     

mıṭrÀ-ger4344: cendereci       

mıṭrÀn: kÀfirler pehlivÀnı4345    

                                                                                                                                                   
4331 Kelimenin “mevìj, mevìje, mevize” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4332 Kelimenin “mìzÀd, mìzed” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4333 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4334 Kelimenin “meyhen, mìhen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4335 Kelimenin “meyhen, mìhen” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4336 Kelime yanlış yazılmıştır; “barḳ” olmalıdır. 
4337 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥareketi’l” olmalıdır. 
4338 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “mürekkeb” olmalıdır.  
4339 Kelimenin “mizÀḥ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4340 Kelime yanlış yazılmıştır; “gengel” olmalıdır. 
4341 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫorata” olmalıdır. 
4342 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4343 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4344 Kelimenin “moṭrÀ-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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mıṭrÀn [mıṭrÀn(i)]: kÀfirler tösi4346 [kÀfirler töresi]4347  

miʿcer: bürincük4348    

mıġyÀr4349: şÀgirdÀne    

mıġyÀrì4350: şagirdÀnelik virilen [şÀgirdÀne virilen nesne]  

migil: sülük         

milk [milek]4351: ṭırnaḳa düşen aḳ beñler ve ṭırnaḳuñ dibi4352 [dırnaġa düşen aḳ beñler]  

milʿaḳa: ḳaşıḳ        

ming [minog]4353: yol uranı [yol uran]    

ve mingil4354: m       

60b 

mih: ulu          

mihter: uluraḳ        

mihterÀn: uluraḳlar        

mihterì: ululuḳ [uluraḳlıḳ]      

[mihr(i): güneş]       

mihr [mihr(i)]: şefḳat       

mihr [mihr(i)]: evvel güz ayı      

mihrobÀn [mihrobÀn(i)]: şefḳatlü     

mihrecÀn [mihrecÀn(i)]: güz günleri     

ve mihregÀn [ve mihregÀn(i)]: m     

mihregÀnì: güzlük ve gün4355 olacaḳ nesneler [güzlük ve güzün olacaḳ nesneler] 

mihmÀz: mahmūz      

mihmÀn [mihmÀn(i)]: ḳonuḳ      

mihmÀnì: ḳonuḳluḳ         

miyÀn: bil       

[miyÀn(i): orta]        

                                                                                                                                                   
4345 Kelimenin “Hristiyanların dinî liderlerine verilen unvan, patrikten sonra gelen din görevlisine verilen unvan” 
anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4346 Kelime yanlış yazılmıştır; “töre” olmalıdır. 
4347 Kelimenin “Hristiyanların dinî liderlerine verilen unvan, patrikten sonra gelen din görevlisine verilen unvan” 
anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4348 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “bürüncek” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4349 Kelimenin “maġyÀz, miġyÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4350 Kelimenin “maġyÀz, miġyÀz, mìlÀve” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4351 Kelimenin “milk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4352 Açıklama eksik yazılmıştır; “ṭırnaḳuñ dibi aḳlıġı” olmalıdır. 
4353 Kelimenin “meng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4354 Kelimenin “mengol” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4355 Kelime yanlış yazılmıştır; “güzün” olmalıdır. 
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miyÀne: çaḳ orta [çaġ orta]     

miyÀn-bend [miyÀn-bend(i)]: ḳuşaḳ    

[miyÀncì: maṣlaḥatcı]     

mìtìn: külnük4356 [külünk]     

mìḫ: egseri        

mìḫ: çivi         

mìr: beg       

[mìrÀå: f] 

mìrÀå-ḫūre [mìrÀå-ḫūre(h)]4357: mìrÀå yiyici [mert4358 yiyici] 

mìr-Àv: ṣu begi      

mìr-dÀr [mìr-dÀd(i)]4359: dìvÀn begi   

mìz: ḳonuḳ         

mìz-bÀn [mìz-bÀn(i)]: ḳonuḳcı      

[98b] 

mìş: ḳoyun       

mìşū4360: mercimek      

mìcū [mìçū]4361: burçaḳ     

mìġ: ṭuman         

mìġ-nÀk [mìġ-nÀk(i)]: ṭumanlıḳ [ṭumanlu(a)] 

mìl: minÀre       

mìlÀve [mìlÀve(h)]: şÀkirdÀne    

mìnÀ: sırça         

mìnÀ-fÀm: yeşil renklü       

minḳÀr: ḳuş burnı4362      

mìnū: cennet      

ve mìne [mìne(h)]4363: m 

mìv: degek [tegek]      

mìve: yimiş         

mìve-dÀr: yimişlü        

                                                
4356 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “külünk” olmalıdır.  
4357 Kelimenin “mìrÀå-ḫˇÀr, mìrÀå- ḫˇÀre” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4358 Kelime yanlış yazılmıştır; “mirÀå” olmalıdır. 
4359 Kelimenin “mìr-dÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4360 Kelimenin “mercū, merjū, mencū, meçek, mìcū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4361 Kelimenin “mìsū, mìşū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, LL. 
4362 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4363 Kelimenin “mìnū” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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mìve şere [mìvìje]4364: sarmaşıḳ    

ve’l-mażmūmeti mine’l-mìmi [ve’l-mìmi’l-mażmūmeti fì’l-ḥareketi] 

moḫ [moḫ]: ṭamaḳ ve uyan4365 [ṭamaḳ uyan] 

moḫ: iplik4366 [ilik]      

modÀrÀ: uġmaca4367 olmaḳ [uġumca olmaḳ] 

modÀrÀ: alçaḳlıḳ göstermek      

modÀm: süci       

modÀm: hemìşe         

morÀd [morÀd(i)]: göñül dilegi  

mordÀr [mordÀd(i)]4368: ayuñ yedinci güni  

mordÀr [mordÀr(i)]: ḫarÀm      

mordÀr [mordÀd(i)]4369: orta yay ayı    

mord [mordÀr]4370: öldi     

morde [mord(u)]4371: ölmiş     

mord [morde]: ḫurde4372     

[morde4373: m] 

[mordeseng(i): f4374]   

morde-şūy: öli yuyıcı       

morġ: ḳuş         

morġ-Ànì [morġ-Àbì]4375: ördek   

morġizÀr [morġizÀr(i)]: çemenistÀn   

morġūl [morġūl(u)]4376: ḳıvırcıḳ sac [ḳıvırcıḳ ṣaç] 

morvÀdìd [morvÀrìd]4377: incü     

[merzen-gūş(u): merçem erçem ḳulaġı]     

mozd: kiri        

                                                
4364 Kelimenin “mìvìje, mìvìze” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4365 Kelimenin terkipli olarak “ṭamaḳ uyan” veya “uyan ṭamaġı” şekilleri saptanabilmiştir. “Uyan” kelimesinin 
tek başına “gem, yular” anlamı mevcuttur. Ancak “ṭamaḳ” kelimesinin tek başına bu anlamı bulunamamıştır. 
4366 Kelime yanlış yazılmıştır; “ilik” olmalıdır. 
4367 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “uġumca” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4368 Kelimenin “mordÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4369 Kelimenin “mordÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4370 Kelimenin “mord” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4371 Kelimenin “morde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4372 Kelimenin “ḫurd” anlamı ile “mord” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
4373 Kelimenin “mord” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FZ, ŞL. 
4374 Kelimenin “mordÀseng, mordÀrseng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4375 Kelimenin “morġ-Àb, morġ-Àbì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4376 Kelimenin “merġūl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4377 Kelimenin “morvÀrìd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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mozd-ver [mozde-ver]4378: ırġad [ırġar4379]    

mojde: muştulıḳ        

moje: kirpük         

mojgÀn [mojgÀn(i)]: kirpükler      

mozvor [morvez]: ism-i ḳalʿe4380    

ve rÀz: m4381 

most [most(u)]: şikÀyet      

mostemend [mostemend(i)]: şikÀyetlü ve derlü [şikÀyetlıḳ4382]  

[mosolmÀn(i): f sünnì] 

moşt [moşt(u)]: yumruḳ        

moştÀnÀk/moştÀnÀg4383: loġ ṭaşı [yuy4384 ṭaşı ki ev üstün yuvarlar] 

ve moşte [moşte]: m4385 

moşk [moşk(u)]: f 

moşk [moşk(u)]: ṭopraḳ4386  

moşkūy: büt evi         

[moşkūy: sarÀy-ı şìrìn]        

moġ: oda ṭapıcı        

moġ: ḳıyÀmete inanmayıcı       

moġ: ḳarañluḳ4387        

mūġ: kişiş ve oda ṭapıcı       

mūġ-beçe [moġ-peçe]4388: anlaruñ oġlanları    

[99a] 

moġlÀk: faḳìr ve eli boş  

moġlÀk: ḥaḳìr       

mokÀrì: m [kiri çekici]4389    
                                                
4378 Kelimenin “mozdūr, mozd-ber” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4379 Kelime yanlış yazılmıştır; “ırġad” olmalıdır. 
4380 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4381 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4382 Kelime yanlış yazılmıştır; “şikÀyetlü” olmalıdır. 
4383 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. “Loğ taşı” ve “yuğu taşı” aynı anlama gelmektedir; “toprağı 
sıkıştırıp pekiştirmekte kullanılan silindir” anlamındadırlar. Bu kelimelerin karşılığı olarak “ġeltebÀn (loğ)” 
(Bkz. LD, T) ve “zemenc, hìzìne (yugu)” (Bkz. T) kelimeleri verilmektedir. Bunun yanı sıra “avuç içine 
sığabilecek, elle atılabilecek büyüklükteki taş, sapan taşı” anlamında olan “aya taşı” kelimesinin Farsça karşılığı 
“moştÀseng”dir (Bkz. LD, ŞL, T). Burada bahsi geçen kelime bu olmalıdır. 
4384 Kelime yanlış yazılmıştır; “yugu” veya “yuvu” olmalıdır. 
4385 Kelimenin “avuçla tutulabilecek nesne” anlamı bulunabilmiştir: (Bkz. LD, BK). Buradan hareketle kelime, 
“aya taşı” anlamında olabilir. 
4386 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4387 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4388 Kelimenin “moġ-beçe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
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mol: süci      

monc [monc(u)]: bal arusı   

61a 

mūyed [mūbed]4390: ʿÀbid4391 ve ḥÀkim [ʿÀlim ve ḥÀkim yaʿnì ḥükm edici dÀnişmend] 

mūyed [mūbed]4392: ol kimesne kim andan rivÀyet4393  

mūçelkÀ [mūcelkÀ]4394: uciyle şarṭile ḥüccet [ḥüccetdür ucile ve şarṭla]4395  

mūr: ḳarınca          

mūrçe: uşaḳ ḳarınca   

mūziyÀne [mūryÀne]4396: pas [yas4397]    

mūrd [mūred]: mersin      

mūrş [mūriş]4398: boncuḳ      

mūze: iç edigi [iç edik]      

mūje-i bÀlÀyìn [mūze-i bÀlÀyìn]4399: sermūze yaʿnì cizme [çizme] 

mūzÀr4400: nergiz çiçegi       

mūsìçe [mūsìçe(h)]: miåḳÀl çalarlar [gökcek baḳışlu göz]4401  

mūş: ṣıçan         

mūsìçe [mūsìçe(h)]: ḳumrıya beñzer bir ḳuşdur    

mūsìḳÀr [mūsìḳÀr(i)]: ÀvÀz ʿilmi      

mūş deştì: yabÀn ṣıçanı [gelegi ṣıçan]     

mūl: eglence [eglenme]       

mūl: maʿşūḳa          

mūm: şemʿ [f şemʿ]        

[mūy: ṣaç]         

mūy-tÀv [mūy-tÀv(u)]4402: ḳıl bükici      

mūy-çìne: cumistere4403 [eçmenseze4404]     
                                                                                                                                                   
4389 Kelimenin “binek hayvanlarını kiraya veren kimse, kiraya veren kişi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4390 Kelimenin “mūbed” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4391 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4392 Kelimenin “mūbed, mūbid” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4393 Kelime eksik yazılmıştır; “iderler” veya “eylerler” olmalıdır. 
4394 Kelimenin “mūçelkÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4395 Kelimenin “tutanak, senet, hüccet” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4396 Kelimenin “mūryÀne, mūriyÀne, mūrÀne, mūrcÀne, mūrçÀne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4397 Kelime yanlış yazılmıştır; “pas” olmalıdır. 
4398 Kelimenin “mūriş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4399 Kaynaklarda böyle kelimeler bulunamamıştır. 
4400 Kelimenin “morzÀn, mūcÀn, mūçÀn, mūjÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4401 Kelimenin “bir tür kalem düdük, miskal, kaval, dervişlere mahsus bir saz” anlamları ile “mūsìḳÀr”; “naz ve 
edalı bakış, mahmur göz” anlamları ile “morzÀn, mūcÀn, mūçÀn, mūjÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, 
BK. 
4402 Kelimenin “mūy-tÀb, mū-tÀb” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
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mūye: ṣaġu ṣaġub uġlamaḳ4405 [ṣaġu ṣaġub aġlamaḳ]   

mohre: boncuḳ        

mohre: oñurġa        

mohre: yapucılar mÀlası [yapıcılar mÀkesi4406]4407    

mohre: kÀġıd mühresi [kÀġıt4408 mühresi]      

el-faṣlü’s-sÀbiʿ[ve’l]-ʿaşereti fì’n-nūni’l-meftūḥati[’l-ḥareketi] 

nÀ: degül          

nÀb: durı    

nÀb: ṣÀfì [ṣırf yaʿnì ʿilletsüz]       

nÀb: azu diş [aẕu dişi]        

nÀb: nevbet4409         

nÀ-bÀk: ḳorḳusuz         

nÀ-pÀk [nÀ-bÀk]4410: temìzsüz [temüzsüz]      

nÀ-bekÀr: işsüz levend4411        

nÀ-peydÀ: belürsüz         

nÀ-bìv4412: san yaʿnì ḫu       

nÀ-bìnÀ: gözsür4413 [gözsüz]      

nÀc: köknar çamı [köknar camı4414]       

ve nÀje4415: m         

nÀḫoc4416: çatal ḫarbe       

nÀḫon: ṭırnaḳ [dırnaḳ]       

nÀḫon-bor: dırnaḳ kesecek        

nÀḫone-i çeşm [nÀḫone-i çeşm(i)]: gözde olan it dirsegi   

nÀ-ḫūş [nÀ-ḫūş(u)]: yaramaz       

nÀ-dÀn: bilmez         

nÀr-pūst [nÀr-pūst(u)]: dÀrçìnì      

                                                                                                                                                   
4403 Kelime yanlış yazılmıştır; “cinbistire” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4404 Kelime yanlış yazılmıştır; “cinbistire” olmalıdır. 
4405 Kelime yanlış yazılmıştır; “aġlamaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4406 Kelime yanlış yazılmıştır; “mÀlası” olmalıdır. 
4407 Kelimenin “demirci ve bakırcı çekici, balyozu” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4408 Kelime yanlış yazılmıştır; “kÀġıd” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4409 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4410 Kelimenin “nÀ-pÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4411 Kelimenin “hareketi fena kimse, işe yaramaz, faydasız, işsiz” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4412 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4413 Kelime yanlış yazılmıştır; “gözsüz” olmalıdır. 
4414 Kelime yanlış yazılmıştır; “çamı” olmalıdır. 
4415 Kelimenin “nÀc, nÀcū, nÀjū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4416 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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[99b] 

nÀr: enÀr          

nÀr-bÀ: nÀrdenk aşı       

nÀristÀn [nÀristÀn(i)]: yitişmiş ḳız4417 [nÀrlıḳ]   

nÀrcìl [nÀrçìl]: HindustÀn ḳozı [HindūstÀn ḳozı]   

nÀred: nemkes4418 [nekes]      

nÀr-moşk [nÀr-mişk(i)]4419: ḳızılcuḳ      

nÀrenç [nÀrinc(i)]4420: tūrunc       

ve nÀreng: m         

nÀrevon [nÀreven]4421: ṭoġru tÀze budaḳ [ṭoġrı ve tÀze budaḳ] 

nÀj: çam aġacı        

ve nÀz [nÀz]: m        

nÀzÀn: nÀzlanıraḳ [nÀzlanuraḳ]      

nÀz-bÀliş: yüz yaṣduġı       

nÀzok: yufḳa ve gökcek [yufḳa ve gökçek]     

nÀzok: ẓarìf ve bilgilü4422 kimesne [ẓarìf ve bilgilü(a)]   

nÀzenìn [nÀzenìn(i)]: maḥbūb       

nÀsere: yaramaz ve giçmez4423      

nÀştÀ [nÀşitÀ]: ḳuşluḳ vaḳti4424      

nÀştÀ [nÀşitÀ]4425: viresi       

nÀşikìbÀ: ṣabursuz         

nÀşì: ḫōryÀd         

nÀġ: ḳara aġac         

nÀġūş [nÀġūş(u)]: suya ṭalmaḳ      

nÀf: göbek          

nÀfe: m          

nÀfercÀm [nÀfercÀm(i)]: ṣoñı yaramaz4426     

                                                
4417 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4418 Kelime yanlış yazılmıştır; “nekes” olmalıdır. 
4419 Kelimenin “nÀr-moşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4420 Kelimenin “nÀrenc, nÀrinc, nÀreng” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4421 Kelimenin “nÀrven, nÀrvÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4422 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4423 Kelimenin “kalb ve mağşuş akçe, geçmez akçe” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4424 Kelimenin “geç vakte kadar sabah kahvaltısı etmeyen kimse, nahar, aç karın” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, FZ. 
4425 Kelimenin “nÀştÀ, nÀşitÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4426 Kelimenin “bitmemiş, tamamlanmamış;  faydasız, sonuçsuz, yaramaz ve abes iş” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, ŞLT. 
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nÀfūr [nÀḳūr]4427: maşraba [maşrapa]    

nÀk: düzme müşk4428      

nÀk: ṭopalaḳ ki aña müşk-i maʿlūl4429 dirler [tobalaḳ ki aña müşk-i moġol dirler]  

nÀ-kÀm [nÀ-kÀm(i)]: murÀdsuz       

nÀ-gÀh: añsuzın         

nÀ-girevìde: inanmış4430 kÀfir [inanmamış kÀfir]    

nÀ-kes4431: kes degül [kimse degül]      

nÀgovÀr: çoḳ yimekden göñli azmış kimesne [çoḳ yimekden göñli azmış kimse]  

nÀl: ḳalem ici [ince ḳamış yaʿnì ḳalem]4432     

61b  

[nÀl: içi ṭolu ḳamış4433]        

nÀlÀn [nÀlÀn(i)]: iñleyici        

nÀliş: iñildü          

ve nÀle: m         

nÀm: ad          

nÀm-dÀr: adlu ṣanlu kimse        

[nÀmidÀr(i)4434: meşhur]        

ve nÀm-ver: m         

nÀmzed: yavuḳlu         

nÀmūs [nÀmūs(u)]: dükelisini [dükelisin yaʿni götürü]4435   

nÀme: biti [bini4436]         

nÀn: etmek [ekmek]         

nÀn-bÀ: etmekci [ekmekci]        

ve nÀn-vÀ: m          

nÀn-ḫūriş [nÀz-ḫūriş]: etmek ḳatıḳı [etmek ḳabuġı]4437   

nÀn-pūşÀn [nÀn-pūşÀn(i)]4438: m      

                                                
4427 Kelimenin “nÀfūre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4428 Kelimenin “mağşuş nesne, mağşuş misk ve amber” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4429 Kelime yanlış yazılmıştır; “moġol” veya “maġşūş” olmalıdır. 
4430 Kelime yanlış yazılmıştır; “inanmamış” olmalıdır. 
4431 Kelimenin “nÀ-kesì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4432 Kelimenin “kamış, kalem, kalem içindeki tel, kalem içindeki ince çubuk” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, BK. 
4433 Kelimenin “ortası boş kamış, içi boş olan her şey, kalem içindeki tel” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
BK. 
4434 Kelimenin “nÀm-dÀr” şekli bulunabilmiştir: 
4435 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4436 Kelime yanlış yazılmıştır; “biti” olmalıdır. 
4437 Kelimenin “katık, ekmek katığı” anlamı ile “nÀn-ḫūriş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4438 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
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nÀn-ḫˇÀh: dilenci         

nÀv: oluḳ [olu4439]        

nÀv-dÀn: m         

ve nÀve: m          

nÀvsÀz4440: ṣavaḳ        

[nÀver4441: ceng]       

nÀvek: oḳlaġu [oḳlaġu(a)]4442      

[100a] 

nÀvek: yaṣduġac4443       

nÀvek: ḳovuş oḳı     

nÀ [nÀhÀr]4444: acıla [açla]       

hemtÀ [nÀ-hemtÀ]4445: beñdeşsüz      

nÀhìd: zühre yılduzı [zühre]      

nÀy: düdük         

nÀy: boġaz         

nÀy-zen: nÀycı [nÀy çalıcı]        

nÀy-rūpìn [nÀy-zūyìn]: boruy [boru]4446     

nÀyze [nÀyize]: oluḳ4447       

nÀyze [nÀyize]4448: lüle [ülüle4449]      

neberd [neberd(i)]: ceng       

neberde: erene [erte4450]      

nebì: peyġamber [peyġÀmber]      

nebìre: oġul oġlı ve ḳız oġlı [oġul oġlı]    

[nebìre(h): ḳız oġlı] 

[nebìre: oġul ḳız oġlanları] 

nebìl: ṣancaḳ4451       

                                                
4439 Kelime yanlış yazılmıştır; “oluḳ” olmalıdır. 
4440 Kelimenin “nÀvesÀr, nÀv-sÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4441 Kelimenin “nÀverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4442 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4443 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4444 Kelimenin “nÀhÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4445 Kelimenin “nÀ-hemtÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4446 Kelimenin “boru, nefir, savaş günü çalınan ney” anlamları ile “nÀy-i royìn, nÀy-i rū’ìn, nÀy-i royìne, rūyìne-
nÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, LL. 
4447 Kelimenin “içi boş kamış, içi boş çubuk” anlamları ile “nÀyje, nÀyìje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
BK. 
4448 Kelimenin “nÀyje, nÀyìje” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4449 Kelime yanlış yazılmıştır; “lüle” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4450 Kelime yanlış yazılmıştır; “eren” veya “erene” olmalıdır. 
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naḫ: bir til iplik        

naḫ: ibrişim döşek ve ibrişim tuġ [ibrişim döşek]4452  

[naḫ: ibrişim tuġ]       

naḫc: süpürge        

[naḫc: çignenmiş nesne4453]      

naḫced: demür boḳı [demür burġı4454]    

naḫced4455: çimdileme [çimdirme4456]    

naḫcìr: av        

naḫcìrvÀn [naḫcìrvÀn(i)]: avcı      

naḫle: degnek        

naḫle: naʿleyn       

naḫìz: baṣu4457 [buṣu(a)]      

ve naḫcìz4458: m       

ner: irkek         

nerd [nerd(i)]: aġac özdegi       

nersek: mercimek        

nergÀn4459: dilenciler       

nerm: yumşaḳ        

nermì: yumşaḳlıḳ       

nerme: ḳulaḳ yumşaġı4460      

nermūre [nermūze]4461: ṣalıncaḳ     

nerre: irkek ve büyük4462      

[nerre: dalġa yaʿnì mevc]       

nezd [nezd(i)]: yan        

nezdìk: yaḳın        

ve neznìk4463: m      

                                                                                                                                                   
4451 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4452 Kelimenin “bir tür ipek kumaş, bir çeşit döşeme, zili, velense, iplik ve ipek teli” anlamları bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, FZ, BK. 
4453 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4454 Kelime yanlış yazılmıştır; “boḳı” olmalıdır. 
4455 Kelimenin “naḫçel, naḫcel, naḫçìl, naḫçol” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4456 Kelime yanlış yazılmıştır; “çimdileme” olmalıdır. 
4457 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “buṣu” olmalıdır. 
4458 Kelimenin “naḫìr, naḫìz, naḫtìz, naḫìz-gÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4459 Kelimenin “nerregÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4460 Kelimenin “kulak memesi” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. KGS, LL. 
4461 Kelimenin “nermūre, nermūd, nermūde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4462 Kelimenin “çirkin, iri, kaba cisimli” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4463 Kelimenin “nezdìk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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nezdìk [nezdìkek]: yaḳınca4464     

neznec [nezinc(i)]4465: yidek      

nesū: ṭayrıncaḳ [ṣırıncaḳ4466]      

ve nesbū [ve nesyū]4467: m     

nesterìn [nesteren]4468: nesrìn çiçegi   

[ve nesterven: m]        

nesr ṭÀìr [nesr-i ṭÀìr]4469: kerkes ḳuşı [köksi4470 ḳuşı] 

[nesr-i ṭÀìr: gökde üc yılduzuñ adıdur ki terÀzū yıldızı gibi sıra ardu dururlar]  

nesr [nesr(i)]4471: - [gölgelik]     

nesrìn: müşk çiçegi [gül-i nÀsırì]     

[nesrìn: müşk çiçegi]     

neskenc [neskenc(i)]: çimdileme ve ṭırmalama [çimdirme ve dırmalama] 

nesìc: - [aḥmaḳ ve ḫodbìn]4472    

nesye: deresi4473 [veresi]       

neşil4474: balıḳ ṭurakı4475 [balıḳ duzaġı]   

ve neşbìl: m       

neşkenc [neşkenc(i)]4476: çimdileme [çimdirme ve dırmalama]  

neşrem: ḳun4477 [ḳuz]     

[100b] 

neşve: ẓÀhir olma4478      

neşìb [neşìb(i)]: iniş       

neşìmen: dirnek yiri4479     

neşìmen4480: vaṭan ve yurd [vaṭan ve yurt]   

[naṭʿ(ı): şaṭrenc biṣÀṭı]       
                                                
4464 Kelimenin “yaḳıncaḳ” anlamı ile “nezdìkek” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4465 Kelimenin “neznic, nerenc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4466 Kelime yanlış yazılmıştır; “sıyrıncaḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4467 Kelimenin “nesū, nesbū” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4468 Kelimenin “nester, nesteren, nesterden, nesterven, nesterūn, nesrìn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4469 Kelimenin “nesr, nesr-i ṭÀ’ir” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4470 Kelime yanlış yazılmıştır; “kerkes”, “kerkez” veya “kerkenez” olmalıdır. 
4471 Kelimenin “neser, niser” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4472 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4473 Kelime yanlış yazılmıştır; “veresi” olmalıdır. 
4474 Kelimenin “neşel, nişpìl, neşbìl, nişbìl” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4475 Kelime yanlış yazılmıştır; “tuzaġı” olmalıdır. 
4476 Kelimenin “neskenc, nişkonc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4477 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳuz” olmalıdır. 
4478 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4479 Kelimenin “oturacak yer, makam, karargah, oturak, menzil, mesken, vatan” anlamları ile “nişìmen” şekli 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, ŞL. 
4480 Kelimenin “nişìmen” şekli bulunabilmiştir: 
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naṭʿ [naṭʿ(ı)]: ber4481 yüzi [yer yüzi]4482   

naʿş [naʿş(ı)]: cenÀze        

naʿl [naʿl(ı)]: f 

naʿl [naʿl(i)]: naʿleyn        

[naʿlibend(i): f] 

naʿl-sÀz [naʿlisÀz]4483: naʿleyn düzici     

ve naʿl-tirÀş [ve naʿl-tirÀş(i)]4484: m     

naġz [naġz(i)]: eyü        

naġl [naġz(i)]4485: arı ve temìz [arı ve kemiz4486]    

nefÀġ [nefÀʿ(ı)]: ilenc armaġanı4487      

nefÀġ [nefÀʿ(ı)]: laʿnet [bìzÀrlıḳ ve laʿnet]     

nefÀġ [naġl(i)]: kelle4488       

nem: çih ve yaş        

nemÀz: f 

nemÀz-bÀmedÀd [nemÀz-bÀmidÀd(i)]4489: ṣabÀḥ namÀzı   

nemÀz-i pìşìn: öyle namÀzı      

62a 

nemÀz-dìger [nemÀz-ı dìger]4490: ikindü namÀzı    

nemÀz-şÀm [nemÀz-e şÀm(i)]4491: aḫşam namÀzı    

nemÀz-ḫoften [nemÀz-i ḫoften]4492: yatsu namÀzı    

nemÀz-goẕÀr [nemÀz-i gozÀz(i)]4493: namÀz ḳılıcı    

nemÀz-gÀh [nemÀzigÀh(i)]4494: namÀz yiri     

nemed: kepenek        

nemed: kiçe         

nemed-zìn: eyer kiçesi [eyrim]      

[nemed-zìn: tegelti]        

                                                
4481 Kelime yanlış yazılmıştır; “yer” olmalıdır. 
4482 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4483 Kelimenin “naʿl-sÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4484 Kelimenin “naʿl-terÀş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4485 Kelimenin “naġz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4486 Kelime yanlış yazılmıştır; “temìz” olmalıdır. 
4487 Kelimenin “lanet, nefret, ilenç” anlamları ile “nifÀġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4488 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4489 Kelimenin “nemÀz-ı bÀmdÀd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4490 Kelimenin “nemÀz-ı dìger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4491 Kelimenin “nemÀz-ı şÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4492 Kelimenin “nemÀz-ı ḫoften” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4493 Kelimenin “nemÀz-goẕÀr, nemÀz-gozÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4494 Kelimenin “nemÀz-gÀh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
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nem-dÀr [nem-dÀr(e)]: yaşlu [yaş4495]     

ve nem-gìn: m        

ve nem-nÀk [nem-nÀk]: m      

nemek: ṭuz         

nemek-dÀr [nemek-dÀr(i)]: ṭuzlu      

ve nemekìn [nemekìn]: m       

ve nemek-zÀr [nemek-zÀr]: ṭuzla      

ve nemek-sÀr [nemek-sÀr(i)]: m      

nemgeşt4496: yaş    

nemek-sūd [nemek-sūde]: baṣdurma  

nemeksì4497: m       

neng: ġayret      

nengìn: ġayretlü4498     

nev: yiñi         

nev4499: naṣib [naṣb]    

nev: ġınÀ4500      

nev [nevÀ]: murÀdçe4501    

nevÀ: ÀvÀz adıdur ʿilm-i eṭvÀrdan4502     

ve nevÀ-zende [nevÀ-zende]: çalıcı [çalıcı ve oġşayıcı]  

nevÀde: oġul ve ḳız oġulları [oġul ve ḳız oġlanları]   

nevÀde: oġul ve ḳız ḳızları      

[nevÀde: oġul ḳızı ḳız oġlı]       

nevÀse [nevÀse(h)]: maḥrem olan ḫaṣımlar baḫşı [maḥrem olan ḫaṣımlar]4503  

nevÀle: loḳma-i ġÀìb [loḳma ve ġÀìb baḫşı]4504   

nevÀn: fikredici kimse4505 4506     

nevÀbìn [nevÀn]: ʿacebleme4507     

                                                
4495 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaşlu” olmalıdır. 
4496 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4497 Kelimenin “nemek-sūd, nemek-sūde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4498 Kelimenin “arlı, ayıplı, rüsva” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4499 Kelimenin “nevÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4500 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4501 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4502 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4503 Kelimenin “torun” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4504 Kelimenin “lokma” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4505 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4506 Kelimenin “kımıldamak, sallanmak; okurken, iş yaparken ya da fikrederken salınan; ırganıcı” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS, ŞL. 
4507 Kelimenin “güzel, süslü, yeni adetli, yeni tarzlı” anlamları ile “nevÀyìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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nevÀn: ol kimsedür ki fikirde iken bir işi işler veyÀ işlerken fikir id4508 [o kimesnedür ki 

fikirdeyken bir işi işler veya işlerken fikr eyler] 4509  

[nevÀyìn: ʿacebleme4510]       

[nevÀyìn: m]         

[101a] 

nev-bÀve: turfanda        

ve nev-bÀze [nev-bÀre]4511: m      

ve nevber [ve nevre]4512: m       

nevḥe [nevḥe(h)]: ṣaġu       

nevḥe-ger: ṣaġu ṣaġıcı       

neved: ṭoḳsan         

nevde: sevgili oġul        

neverd [neverd(i)]: büklüm       

[nevred4513: dürüm]        

nev-rūz [nev-rūz(u)]: ilk yaz ayı [ilk yaz]4514    

[nevend: beşÀret ḫaberin yetişdüren]     

nevend [nevned]: sümdük4515      

nevk: süñi demüri ucı [süñi demür ucı]    

nevk [nevek]: ḳalem ucı       

nev-kerde: yiñilenmiş       

nevmìd [nevmìẕ]: umusuz       

nevende: zìrek        

nevìd: loḳma        

nevìd [nevìd(i)]: muştuluḳ      

nevìd [nevìd(i)]: ümìd [ümìẕ]   

nevìd: ʿahd ve vaʿde [vaʿde ve ʿahd]      

nevìn: her nesnenüñ yigregi      

ni [ne]: yoḳ         

nehÀd: oġulduruḳ [oġuldaḳ4516]4517      
                                                
4508 Kelime yanlış yazılmıştır; “ider” olmalıdır. 
4509 Kelimenin “kımıldamak, sallanmak; okurken, iş yaparken ya da fikrederken salınan; ırganıcı” anlamları 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS, ŞL. 
4510 Kelimenin “güzel, süslü, yeni adetli, yeni tarzlı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4511 Kelimenin “nev-bÀre” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
4512 Kelimenin “nev-ber” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4513 Kelimenin “neverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4514 Kelimenin “yılın ilk günü, bahar mevsiminin ilk günü” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4515 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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nehÀr4518: eksilme        

nehÀrì: yemek umusı4519        

nehÀz4520: örgüc4521        

nehÀle: avcı gömelesi       

nehÀlì4522: f         

ve nehÀlìçe [ve nehÀlìce(h)]4523: m     

nehre-kūs [nehre-kūş(u)]4524: bayuḳ4525 doḳuma [yayuḳ doḳuma]  

nehìb [nehìb(i)]: ḳorḳu       

nehìmÀn [nehmÀr]4526: müşkil    

nehmÀz [nehmÀr]: ulu ve ceng [ulu ceng]4527    

neheng [neheng(i)]: Àdem yudıcı balıḳ [ṣu ejdehÀsı ki yaʿnì ulu balıḳ ki Àdem yuda]4528  

ney: ḳamış        

neyistÀn [neyistÀn(i)]: ḳamışlıḳ      

neysÀn [neyistÀn(i)]: ṣoñ yaz ayı4529     

neyşe: sipsi         

[neyşe(h): m] 

neyfe [neyfese]4530: uçḳur      

neyfe: aḳ biz4531       

e’l-meksūretü’l-ḥareketi mine’n-nūni [ve’n-nūni’l-meksūreti’l-ḥareketi]  

niåÀr: ṣaçu        

nijÀd [nijÀde]: aṣıl neseb [aṣıl ve neseb]    

nizÀr [nizÀr(i)]: arıḳ       

nizÀr [nijÀr]4532: ince       

                                                                                                                                                   
4516 Kelime yanlış yazılmıştır; “oġulduruḳ” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4517 Kelimenin “yaradılış, tıynet, tarz, tavır, üslup, kaide; soy sop, nesep” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4518 Kelimenin “nihÀr” şekli bulunabilmiştir: 
4519 Kelimenin “safra bozmak, azıcık yemek; kahvaltı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4520 Kelimenin “nohÀz, noḫrÀz, nihÀz” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS.  
4521 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “irkeç” veya “erkeç” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu 
olabilir. 
4522 Kelimenin “nehÀle, nihÀle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4523 Kelimenin “nehÀle, nihÀle” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4524 Kelimenin “nehre-kūs, nohre-kūs” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4525 Kelime yanlış yazılmıştır; “yayuḳ” olmalıdır. 
4526 Kelimenin “nehmÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4527 Kelimenin “ulu, yüce, büyük, azim” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, BK. Kelimenin “ceng” anlamı 
saptanamamıştır. 
4528 Kelimenin “timsah, su aslanı, su aygırı, balina, büyük su hayvanı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4529 Kelimenin “orta yaz (bahar) ayı, bahar mevsiminin ikinci ayı” anlamı ile “neysÀn, niysÀn” şekilleri 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4530 Kelimenin “nìfe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4531 Kelimenin “uçkur, don ağı, şalvar bağı” anlamları ile “nìfe” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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nizem [nijem]4533: ṭuman      

62b 

nizem [nijem]4534: ḳayġu [ḳayġu(a)]     

nije-mend [niz-mend(i)]4535: ḳayġulu [ḳayġulu(a)]   

nijend [nijend(i)]: çirkin yüzlü olan [çirkin yüzlü ve aruḳ] 

nijend [nizend(i)]4536: günÀhkÀr      

nijend [nizend(i)]4537: ʿavÀn       

nisyek4538: mercimek        

nisyik4539: ol ḫaber ki kÀfirlerüñ kitÀbında bölük bölük yazılmışdur [kÀfirler kitÀbından ol 

ḫaberdür ki bölük bölük yazılmış ola]     

nişÀn [nişÀn(i)]: f [f  ʿalÀmet] 

[101b] 

nişḫˇÀre4540: geviş dim4541 ṣoñı ki ṭavardan artar ḳalur [geviş ve yem ṣoñı ki davdan4542 ḳalur]  

ve nişvÀre4543: m        

nişk [nişk(i)]4544: yimişsüz aġac      

nişgerde [nişgerde(h)]4545: başmaḳcı bizi    

nişìb [nişìb(i)]: iniş        

nişìmen: dirnek yiri [dirnek piri4546 ve div4547]4548  

nişestegÀn [nişte-gÀh(i)]4549: oturaḳ yiri    

nişÀb [nişÀb(i)]: ʿaḳılsuz4550      

niḳÀb [niḳÀb(i)]: perde      

nigÀr [nigÀr(i)]: maʿşūḳ        

                                                                                                                                                   
4532 Kelimenin “nizÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, ŞL. 
4533 Kelimenin “nizm, nezm, nizem, nijm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4534 Kelimenin “nijm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4535 Kelimenin “nejend, nijend, nije-mend, nize-mend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4536 Kelimenin “nejend, nijend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4537 Kelimenin “nejend, nijend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4538 Kelimenin “nesk, nesek, nejek, nersek” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4539 Kelimenin “nesk, nosk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4540 Kelimenin “noşḫˇÀr, noşḫÀr, noşḫūr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4541 Kelime yanlış yazılmıştır; “yem” olmalıdır. 
4542 Kelime yanlış yazılmıştır; “davardan” olmalıdır. 
4543 Kelimenin “noşḫˇÀr, noşḫÀr, noşḫūr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4544 Kelimenin “neşk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4545 Kelimenin “nişgirde” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4546 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiri” olmalıdır. 
4547 Kaynaklarda kelimenin tek başına “dìv” anlamı saptanamamıştır; “nişìmen-i dìv” şeklinde terkipli şekli 
bulunabilmiştir. Bulunan terkipli kelimenin anlamı ise “dünya” olarak verilmiştir. 
4548 Kelimenin “oturacak yer, makam, karargah, oturak, menzil, mesken, vatan” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. 
LD, BK, ŞL. 
4549 Kelimenin “nişeste-gÀh, nişesten-gÀh, nişesten-geh, nişest-gÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4550 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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nigÀr [nigÀr(i)]: naḳış      

nigÀr-ger: naḳḳÀş         

nebkÀl [nikÀl]4551: kömür        

nigÀh [nigÀh(i)]: baḳma        

nigÀh [nigÀh(i)]: ṣakınma [saḳlama]     

nigÀh-bÀn: saḳlayıcı         

ve nigÀh-dÀr [ve nigÀh-dÀr(i)]: m      

ve nigeh-bÀn [ve nigeh-bÀn(i)]: m      

ve nigeh-dÀr [ve nigeh-dÀr(i)]: m      

nigÀh-dÀşt [nigÀh-dÀşt(i)]: saḳlamaḳ      

nigerÀn [nigerÀn(i)]: göz ṭutıcı [göz dutıcılıḳ]   

nigìn: yüzük ḳaşı         

nigìn-sÀy [nigìn-sÀy(i)]: ḥikÀyet4552 [ḥekkÀl4553]   

nigìsÀr [nigìsÀ]4554: ceng-i4555 Şìrìn-i Ḫusrev [cengi-yi4556 Şìrìn ve Ḫusrev] 

nilk [nilk(i)]: kesdane [kestene]4557       

nih: ḳo yaʿnì terk eyle [ḳo yaʿnì terk it]      

nihÀd [nihÀd(i)]: bünyÀd        

nihÀl [nihÀl(i)]: tÀze fidan        

nihÀn: gizlü          

nihÀn-ḫˇÀne [nihÀn-ḫÀne]: kiler ve ḫazìne      

nihÀnì: sırrla4558         

nì: yoḳ          

niyÀ: dede [dede yaʿnì baba babası]      

niyÀb [niyÀb(i)]: babası4559 ḳın [ḳın]      

niyÀbe: nevbet [tövbe4560]       

niyÀz: ḥÀcet         

niyÀm [niyÀz-mend(i)]: ḥÀcetlü [ḥÀcetler]4561    

[niyÀm(i): ḳab ve ḳın]        
                                                
4551 Kelimenin “nikÀl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LL. 
4552 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥekkÀk” olmalıdır. 
4553 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥekkÀk” olmalıdır. 
4554 Kelimenin “nigìsÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4555 Kelime yanlış yazılmıştır; “çengi” olmalıdır. 
4556 Kelime yanlış yazılmıştır; “çengi” olmalıdır. 
4557 Kelimenin “alıç, dağ yemişi, dağ eriği; erik kurusu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4558 Kelimenin “örtülü, gizli, gizlilik” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4559 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4560 Kelime yanlış yazılmıştır; “nevbet” olmalıdır. 
4561 Kelimenin “ḥÀcetlü” anlamı ile “niyÀz-mend” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
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niyÀyiş: duʿÀ ve ögüş         

nìrenc [nìrenc(i)]: dÀsitÀn 

[nìrenc(i): ḥavÀṣ oḳumaḳ]        

nìreng [nìreng(i)]: cÀdūluḳ [cÀẕūluḳ4562]      

nìreng [nìreng(i)]: ḥìle ve mekr      

[nìreng(i): heyūlÀ yaʿnì aṣıl ṣūret]      

nìrū: ḳuvvet          

nìrū-mend [nìrū-mend(i)]: ḳuvvetlü      

nìz: neşter [daḫı]         

nìze: süñü         

nìst [nìst(i)]: yoḳdur       

nìst şoden4563: yoġ olmaḳ       

nìş: aġu          

[nìş: arı ignesi]         

nìşter: f 

nìşter: azu diş     

nìşter: elmÀs ki cevÀhir deler [elmÀs ki cevÀhir delülür]    

nìşū4564: sipsi tuluḳ4565       

ve nìşe [ve nìşe(h)]: m 

[102a] 

nìk: eyü          

ve nìkū: m          

nìk-baḫt [nìk-baḫt(i)]: devletlü      

nìk-ḫˇÀh: eyü ṣanıcı        

nìkì: eyülik          

nìl [nìl(i)]: Mıṣır ırmaġı 

nìl: çivit           

nìlūfer: - [ol Àbdur ki ṣuda çiçek verir]4566    

nìm: yarım          

nìm-bedest [nìm-bidist(i)]: süzegü4567     

                                                
4562 Kelime yanlış yazılmıştır; “cÀdūluḳ” olmalıdır. 
4563 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4564 Kelimenin “nìşe, neyşe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4565 Kelimenin “sipsi, düdük, çoban düdüğü, kaval” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4566 Kelimenin “nilüfer çiçeği” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4567 Kelimelerin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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nìm-birişt [nìm-birişt(i)]: rufadan yumurṭa [rufadan yumurda]  

nìme [nìme(h)]: yarım nesne       

ve nìmçe [ve nìmçe(h)]: m       

nìm-rūz [nìm-rūz(u)]: memleket-i ZÀl [memleket-i ZÀl ki Rüstem anuñ oġlıdur] 

nìm-rūz [nìm-rūz(u)]: öyle vaḳti       

63a 

nìm-zÀl [nìm-zÀl(i)]: orta başlu4568 [orta yaşlu]     

ve nìm-sÀl [ve nìm-sÀl(i)]: m      

nìm-sūḫt [nìm-sūḫt(u)]: - [egsi]      

ve nìm-sūḫte [ve nìm-sūḫse]4569: m     

nìm-leng [nìm-linig]4570: yay       

nìmever [nìmūr(u)]4571: yaʿnì ḫazìne4572 [ḥarza4573]    

niyūmerd [niyūmerd(i)]4574: bahÀdūr ve güryüz4575 [bahÀdur ve gürbüz]  

[nìvek: gelin]         

[nìveş4576: diñü yaʿnì diñleme]   

ve’n-nūni’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

nobì: KurÀn          

noḫost [noḫost(u)]: evvel        

noḫostìn: evvelki         

noḫūd: f 

nos: aġız çevresi     

nosū: sıyrıncaḳ     

noġl [noġol]: ḳarañu4577    

noġl [noġol]4578: deriñ        

ve noġūl [noġūl]: m         

noġūşÀ: büt adıdur [put adıdur]4579   

                                                
4568 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaşlu” olmalıdır. 
4569 Kelimenin “nìm-sūḫt, nìm-sūḫte” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4570 Kelimenin “nìm-leng, nìm-lenk, nìm-ling” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4571 Kelimenin “nìmūr” şekli bulunabilmiştir: 
4572 Kelimenin “ḫarze” şekli bulunabilmiştir: 
4573 Kelimenin “ḫarze” şekli bulunabilmiştir: 
4574 Kelimenin “nìvmerd, nìrūmend” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4575 Kelime yanlış yazılmıştır; “gürbüz” olmalıdır. 
4576 Kelimenin “niyūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4577 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4578 Kelimenin “noġol” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4579 Kelimenin “bir dinden diğer dine dönen, ateş-perest” anlamları ile “naġuşÀ, niġūşÀ” şekilleri bulunabilmiştir: 
Bkz. LD, BK. 
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noġūşÀk4580: kÀfirler meẕhebi   

[noġūşÀk4581: kÀfirler ʿÀdeti] 

naġūşÀy [noġūşÀnì]4582: ḳuru ṣıġır tersi [ḳuru ṣıġır tersi ki yaḳarlar]  

nofÀġ [nofÀʿ]4583: ḳadeḥ piyÀle [ḳadeḥ yaʿnì piyÀle]   

nofÀm4584: ṭonuḳ renklü [donuḳ renklü]   

nofÀm4585: toza ṭopraḳa bulaşmış nesne [toz ve ṭopraġa bulaşmış nesne] 

nogūsÀr: başı aşaġa     

ve nogūnse [ve nogūser]4586: m 

nokūn [nikūh]4587: yerme    

ve nokūhiş [nikūhiş]4588: m   

nomū-dÀr: çÀşnì [çeşnì]    

nomūne: m      

nomūye: çirkìn [çirkin]    

nomūye: sözin bilmez4589    

novÀy [novÀ]4590: perde adıdur ʿilm-i mūsikìden4591 [perde adıdur ʿilm-i mūsìkìden]  

novÀziş: oḫşayış [oġşabış4592]       

novÀḥt [novÀḫt(i)]4593: oḫşama [oġşama]      

[novÀḫt(i): göñül ḫōş eyleme]      

novÀde: ḳız oġlan4594         

[102b] 

novÀr: örme [burma ip]4595       

novÀzdih [novÀz]: eyü söyleme4596      

[novÀnzdeh4597: on ṭoḳuz]       

                                                
4580 Kelimenin “naġuşÀk, niġūşÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4581 Kelimenin “naġuşÀk, niġūşÀk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4582 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4583 Kelimenin “nifÀġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4584 Kelimenin “nefÀm, nifÀm” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4585 Kelimenin “nefÀm” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FA. 
4586 Kelimenin “nigūnsÀr, nigūsÀr, nigūnser, nogūsÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4587 Kelimenin “nikūh, nokūh, nigūheş, nikūheş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4588 Kelimenin “nikūh, nokūh, nigūheş, nikūheş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4589 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4590 Kelimenin “nevÀ, nevÀy” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4591 Kelime yanlış yazılmıştır; “mūsìkì” olmalıdır. 
4592 Kelime yanlış yazılmıştır; “oġşayış” olmalıdır. 
4593 Kelimenin “novaḫt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4594 Kelimenin “torun; kız ve erkek torun; kardeşlerin içerisinde en kıymetlisi, büyük torun” anlamı ile “nevÀde” 
şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4595 Kelimenin “urgan (örgen, örken);  ip” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, TS. 
4596 Kelimenin “hoş tutma, gönül alma, muhabbet, şefkat” anlamları ile “nevÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, 
ŞL. 
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novÀzdehom [novÀnzdehom]: on ṭoḳuz [on ṭoḳuzıncı]4598 

novÀse: ḥaṣımlar4599 ki birbirine maḥremdür [ḫaṣımlar ki birbirine maḥremler]4600  

novÀşe: yapu balçıġı        

novÀle4601: loḳma         

nūye4602: ṣaġu ṣaġma         

[nūye: özdek]          

nūc [nūc(u)]: çÀm aġacı        

ve nūz [ve nūj]: m        

nūz [nūz(u)]: henūz [henūz yaʿnì daḫı]      

nūse [nūşe(h)]: elegim saġmÀl [elegim ṣaġmal]    

nūş [nūş(u)]: bal         

nūş [nūş(u)]: şerbet4603       

nūşe: - [şaylıġa içilen ḳadeḥ]      

nūşìn: datlu ve ballu [datlu ve belgülü4604]     

nūf [nūf(u)]: yanḳu [yanḳı]        

nūkÀl [nūkÀl(i)]: aldama       

nūl [nūl(u)]: aġzuñ ṭaşrası ve ḳaz burnı4605 [aġzuñ ṭaşrası]   

[nūl: ḳaz burnı4606]   

nūn: şimdi          

noh: ṭokuz          

nohom: ṭoḳuzıncı         

noh-yik [noh-yek]: ṭoḳuzda bir    

nohoft [nohoft(u)]: gizlü        

nohoft [nohoft(u)]: perde adıdur [ʿilm-i mūsìkìde perde adıdur]  

nohonbìn [nohoftìn]4607: - [tenūruñ ve herekenüñ4608 ḳabaġı]  

noyūş4609: diñleme         

                                                                                                                                                   
4597 Kelimenin “novÀzdeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4598 Kelimenin “on dokuzuncu” anlamı ile “novÀzdehom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4599 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫaṣım” olmalıdır. 
4600 Kelimenin “torun” anlamı ile “nevÀse” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4601 Kelimenin “nevÀle” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4602 Kelimenin “mūye, nevḥe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FZ, TS. 
4603 Kelimenin “her türlü tatlı şey, bal, iç-” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4604 Kelime yanlış yazılmıştır; “ballu” olmalıdır. 
4605 Kelimenin “minkar-ı murg, gaga” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4606 Kelimenin “minkar-ı murg, gaga” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4607 Kelimenin “nohonbÀn, nohonben” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4608 Kelime yanlış yazılmıştır; “helkenüñ” veya “helkinüñ” olmalıdır. 
4609 Kelimenin “niyūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
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[noyūş4610: işitme]   

[noyūşÀ4611: diñleyici]      

el-faṣlü’å-åÀmin [ve’l]-ʿaşereti fì’l-vÀvi’l-meftūḥati[’l-ḥareketi] 

ve: daḫı        

ve: eger        

vÀ: şÀdì/şadı4612       

vÀ: aş          

vÀhÀ: aşlar         

vÀpesìn: ṣoñraġı       

vÀpesìnì: ṣaña4613 [ṣoñraġılıḳ]     

vaḫ [vaḫ(i)]: ṭoġru        

vÀḫ [vÀḫ(i)]: evvel [evvel tenebbüh ki tiz bilüne]   

vÀḫcì [vÀḫçì]4614: semer atı      

vÀdÀd: kimse yermek4615      

vÀ-rÀnised [vÀ-rÀnde]4616: - [gerü sürici]    

vÀric [vÀzic]4617: - [bÀġlu ve üzümlü]     

ve ÀvÀlic [vÀlic]4618: m 

63b 

vÀr: eyesi4619 [işi4620] 

vÀr: gibi     

vÀr: yük     

vÀrdÀn: oḳlaġu    

vÀrdìn: yama4621    

vÀrìn: dirsek     

[vÀrovon4622: şōm]    

[103a] 

                                                
4610 Kelimenin “niyūş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
4611 Kelimenin “niyūşÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4612 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4613 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṣoñraġılıḳ” olmalıdır. 
4614 Kelimenin “vÀḫçì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4615 Kelimenin “yermek, kimseyi yermek” anlamı ile “vÀ-ḫˇÀst, dÀd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. FM, TS. 
4616 Kelimenin “vÀ-rÀnende” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4617 Kelimenin “vÀrìc, vÀlìc, vÀdìc, vÀkìc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4618 Kelimenin “vÀrìc, vÀlìc, vÀdìc, vÀkìc” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4619 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “issi” olmalıdır. 
4620 Kelime yanlış yazılmıştır; “issi” olmalıdır.  
4621 Kelime yanlış yazılmıştır; “mama” veya “mamı” olmalıdır.  
4622 Kelimenin “vÀrūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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vÀrūn [vÀrovon]4623: devletsüz      

vÀrūn [vÀrūn(u)]: ters [ters yaʿnì öñi ardına]   

ve vÀrūne [vÀrūne]: m      

ve vÀjgūne [ve vÀrgūne]4624: m      

vÀzìc [vÀrìc]: üzümi bitmiş bÀġ     

vÀşÀme: gice dülbendi [gic4625 dülbendi]4626    

vÀşe: atmaca ṭoġan [atmaca doġan]     

vÀ-kerdì4627: ayırma      

vÀlÀ: yüce        

vÀlÀ: soy/sevi4628       

vÀlÀmū [vÀlÀ]4629: ḳulaḳ4630 [ḳulluḳ]      

vÀlÀd: ḳur        

vÀlÀd [vÀlÀde]: mühre      

vÀl: çapaḳ [çanaḳ4631]      

vÀm: borc       

vÀm: ödünc4632     

vÀm-dÀr: borclu [borclu(a)]       

vÀnd [vÀned]4633: oran/uran    

vÀhile: Nūḥ peyġamber ḥatunı [ḫatun-ı Nūḥ]    

vÀy: ah ve feryÀd [ah feryÀd]   

vÀye [vÀye(h)]: ṭav4634 [dad]    

vÀye: naṣìb      

veåen [veten]4635: büt    

vec: egir4636      

veḥel [vecel]4637: balcuḳ    

                                                
4623 Kelimenin “kötü, uğursuz, şom” anlamları ile “vÀrūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ.  
4624 Kelimenin “vÀjgūne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4625 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “gice” olmalıdır. 
4626 Kelimenin “kadın baş örtüsü” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4627 Kelimenin “vÀ-kerden” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4628 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4629 Kelimenin “vÀlÀ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4630 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳulluḳ” olmalıdır. 
4631 Kelime yanlış yazılmıştır; “çapaḳ” olmalıdır. 
4632 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4633 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4634 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭad” olmalıdır. 
4635 Kelimenin “veåen” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4636 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4637 Kelimenin “veḥel” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
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vaḫcì4638: ḫurmÀ çekirdegi       

vaḫşūr [vaḫşūr(u)]: peyġamber      

vaḫş [vaḫş(i)]: ḳaṣaba adıdur Belḫ vilÀyetinde   

ver: ḳaldur yuḳaru        

ver: vÀger        

verÀz: büyü4639 ṭokuz4640 [büyük ṭoñuz]    

verÀʿ [verÀġ]4641: ḫurmÀ ipi [ḫurmÀ iyi4642]     

vertÀc: güneyik çiçegi      

vertÀc: ebemgömeci        

vertìc: bıldırcın        

verciş4643: deprenme       

ve verziş: m 

ver-dÀşt [ver-dÀşt(i)]4644: ḳaldurma ve ÀvÀzla başlama4645 [ḳaldurma]  

ver-dÀştì: ḳalduracaḳ nesne       

verdÀne: bişi oḳlaġusı      

ve verdūn [ve verdūn(u)]4646: m     

[ve verdene: m]        

verde: al renk       

verde: gögercin uçuracaḳ aġac     

verez [vezor]4647: ekin      

verzerūd [vezorrūd(u)]4648: MÀverÀü’n-nehr didükleri yerüñ adıdur   

verez-ger4649: - [ekinci]       

verestÀd [verestÀd(i)]: vaẓìfe     

versìc: ev üsti       

verş [verş(i)]: ḳumrı       

ve verşÀn [vereşÀn]4650: m      

                                                
4638 Kelimenin “vaḫçì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4639 Kelime yanlış yazılmıştır; “büyük” olmalıdır. 
4640 Kelime yanlış yazılmıştır; “ṭoñuz” olmalıdır. 
4641 Kelimenin “vÀzaġ, vÀjaġ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4642 Kelime yanlış yazılmıştır; “ipi” olmalıdır. 
4643 Kelimenin “verzeş, verziş” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4644 Kelimenin “ber-dÀşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. Ancak Farsçada “ber-” öneki ile “ver-” öneki 
sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. 
4645 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4646 Kelimenin “verdene, verdÀne, verdūne” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4647 Kelimenin “verz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4648 Kelimenin “verzerūd, verÀrūd” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4649 Kelimenin “verz-ger” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4650 Kelimenin “verşÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FM, FZ. 
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verġ [veraġ]4651: ṣu bendi      

verfÀn [verefÀn]4652: şefÀʿat [şefÀʿat idici yaʿnì dilekci] 

vergÀd4653: ḳaramuḳ ki buġdayda olur     

verkÀd [verkÀr]: ḳılavuz [ḳulavuz]4654     

vezkÀr [verkÀr]4655: iş üzerine ṭuran [iş üzerine duran]   

vergūş [vergūş(u)]: salḳum [salḳım küpe] 4656    

vergÀh [vezgÀh]: gevülcen4657      

vernÀ: yigit         

[…4658] 

vernÀ: gögerçin        

verend: örümcek        

verendÀz: oran        

vernişet: besne4659     

vervÀre: çarṭaḳ      

verhem: ḳatı söz      

verìb: verev ve bucaḳ4660     

vezaḫ: egir       

vezaġ: ḳurbaġa        

ve vejek4661: m     

vezaḳ: egir       

vezenk: yama         

vestÀd: çoḳ yimiş/yumuş4662     

vestÀd: yatmış arḳası üstine4663    

vesterek: itburnı        
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vesnì: ḳuma       

                                                
4651 Kelimenin “verġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4652 Kelimenin “verrefÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4653 Kelimenin “vergÀ, vergÀr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LL, TS. 
4654 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4655 Kelimenin “verkÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4656 Kelimenin “salkım küpe” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4657 Kelimenin “ur” anlamı ile “verġÀr, verġÀre, vergÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4658 TDKN; buradan itibaren “nicesiz” anlamına gelen “çūnìd” kelimesine kadar kopuktur. 
4659 Kelimenin “oturma, binme, ata binme” anlamları ile “ver-nişest” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4660 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4661 Kelimenin “vezaġ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4662 Kelimenin “çok, dolu” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞLT. 
4663 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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vesme: rÀstuḳ       

veş: gibi       

ve vefş4664: m      

veşe: vaşaḳ       

vaġìş: çoḳ ve ġuṣṣa      

vefre: küci         

vaḳıyye: uḳıyye      

venÀ: yabÀnì gögerçìn     

veneşk4665: menegiş yimişi       

ve venemşik4666: m      

venìze4667: günlük     

vey: ol       

veyden: kemi/gemi4668    

veyişe: ṣarmaşıḳ4669        

veyk: vÀy saña        

veyk: eylik saña       

veyk: bezek4670       

ve’l-vÀvi’l-meksūreti’l-ḥareketi 

vije4671: ḳarış         

vìd: yavı varmış4672        

ve vìdÀn4673: m      

vìr: ʿaḳıl ve uṣ       

vìrÀn: ḫarÀb        

vìrì4674: cüdÀm renci      

vìje: ṣırf ve eyü ve ṣÀfì      

ve vìşe4675: m 

                                                
4664 Kelimenin “veş” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4665 Kelimenin “venemoşk, binemeşk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4666 Kelimenin “venemoşk, binemeşk” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4667 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. Ancak “venìje” şekli ile “kenger sakızı” anlamına gelen bir 
kelime saptanmıştır; aynı kelime olmalıdır: Bkz. LD, ŞL. 
4668 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4669 Kelimenin “veyşe, beyşe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4670 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4671 Kelimenin “vejeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4672 Kelimenin “yavı kılınmış” anlamı ile “veyd, veyden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4673 Kelimenin “yavı kılınmış” anlamı ile “veyd, veyden” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4674 Kelimenin “leriyy, lerrì, lūrì” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4675 Kelimenin “vìje” şekli bulunabilmiştir: Bkz. FM, FZ. 
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vìl: ṭoġru4676        

e’l-vÀvü’l-maẕmūmeti’l-ḥareketi 

vosme: rüşt4677       

voşt4678: ṣıḳlıḳ       

voştÀ: deri4679         

voşÀḳ4680: vaşaḳ       

voşt4681: eyü ve ḫūb        

el-faṣlü’t-tÀsiʿ ʿaşereti fì’l-hÀʾi’l-meftūḥati’l-ḥareketi  

hÀ: ḥÀẓır ol       

ve hÀn: m        

hÀj: dinmez4682 ḥayretde ḳalmış kimse    

hÀj: ḫōr ḥaḳìr kimse       

hÀj: ġuṣṣalu ʿÀciz kimse     

hÀk: diñlenme ve dölenme     

hÀle: ay aġılı       

hÀm: dölenme      

hÀl: ÀrÀm ve ḳarÀr      

hÀmÀl: beñdeş      

ve hemÀl: m       

hemÀl: dōst ve dōstlaşma     

hÀmūn: düz yazı       

hÀmūn: ova         

hÀmÀverÀn: memleket adıdur     

hÀven: f         

hÀven: çölmek       

hÀven deste: havÀn destesi       

hebÀk: baş ortası       

hebec: ṭoġrultma4683        

hejde: on sekiz        
                                                
4676 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4677 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4678 Kelimenin “vişt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. TS. 
4679 Kelimenin “zinde” anlamı ile “veştÀ” şekli bulunabilmiştir. Kelimenin “deri” olarak yazılan anlamı “diri” 
olmalıdır: Bkz. LD, ŞL. 
4680 Kelimenin “veşaḳ” şekli bulunabilmiştir: Bkz. KGS, BK. 
4681 Kelimenin “veşt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4682 Kelime yanlış yazılmıştır; “dañmış” veya “ṭañmış” olmalıdır. 
4683 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
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ve heçde4684: m        

hecde hezÀr: on sekiz biñ      

hecdehom: on sekizinci      

hediyye: armaġan       

herre: iñleme/egilme/egleme/igleme/ikileme/añılma/oñulma4685  

herÀs: ḳorḳu       

ve herÀk4686: m        

ve herÀse: m       

herÀse: oyuḳ       

herÀyine: elbette      

herc: iḳlìm       

her-cÀy: ḳarÀrsuz vefÀsuz     

her-çe: her ne       

her-dū: her ikisi      

herzeçe4687: bencekeş4688      

herzfendek4689: bir otdur aña ḳundur4690 ṭaşaġı dirler 

herze: yaramaz söz       

herze-gūy: yaramaz söyleyici     

her-kÀre: hereni        

her-kocÀ: her ḳanda       
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her-ge4691: her vaḳt        

her-ki: her kim       

her-ki-rÀ: her kime       

her-kiş: her ki aña        

hervÀne: bìmÀristÀn       

heriye4692: herse      

herÀmeden4693: kìse       

                                                
4684 Kelimenin “hecde, hecdeh, hejde” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4685 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
4686 Kelimenin “herÀs” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4687 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4688 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4689 Kelimenin “hejerfednek, hezed-goned” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
4690 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳunduz” olmalıdır. 
4691 Kelimenin “her-geh, her-gÀh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4692 Kelimenin “herìse” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4693 Kelimenin “hemyÀn, çermdÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
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hezÀr: biñ        

hezÀrÀn: biñler       

hezÀrÀn hezÀr: biñler biñi      

hezÀrḫÀ4694: ḳarında olan kibe    

hezÀre: ol pehlivÀn ki pek4695 kimseye cevÀb virür4696  

hezÀzom4697: biñinci        

hezÀk4698: bÀġ-ı KeykÀvus şÀh      

hezÀk: ebleh ve maġrūr      

hezìre: eyü ṭoġru       

ve hezìr: m        

hezìne: nafaḳa ve ḫarc      

hezÀr-destÀn: bülbül       

hest: vaz4699       

hestì: varlıḳ       

hereh4700: buz yaʿnì nec4701     

heşt: sekiz         

heştÀd: seksen        

hestÀd hezÀr: seksen biñ     

heşt ṣed: sekiz yüz        

heştom: sekizinci        

ve heştmìn4702: m      

heştgÀn heştgÀn: sekiz sekiz     

heşt yik: sekizde bir        

heşen4703: himmet      

heft: yidi         

heftÀd: yitmiş         

heftÀd-hezÀr: yitmiş biñ       

heft-dÀne: ʿÀşūr ayı4704      

                                                
4694 Kelimenin “hezÀr-ḫÀne” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4695 Kelimenin “biñ” olması daha anlamlıdır. 
4696 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4697 Kelimenin “hezÀrom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4698 Kelimenin “mejÀk” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4699 Kelime yanlış yazılmıştır; “var” olmalıdır. 
4700 Kelimenin “heser, hesìr” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4701 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaḫ” olmalıdır. 
4702 Kelimenin “heştomìn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4703 Kelimenin “heşn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
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heftde hezÀr: on yidi biñ      

heft ṣed: yidi yüz       

heft ṣed hezÀr: yidi yüz biñ       

heftigÀne heftigÀne: yidişer yidişer      

heftom: yidi4705       

ve heftomìn: m       

heft yek: yedide bir        

heftūreng4706: yediger yılduzı     

ve heft-evreng: m        

hefte: f         

heftegÀn: yidiler      

hel: ṭolu4707        

helÀhel: depeleyeci aġu      

helendūr: dirfìl       

hele: bÀrì        

hem: bile        

hemÀn: hemìşe4708       

hemÀn: ancaḳ         

hemÀnÀ: ancılayın       

hemÀl: hemÀn ol4709       

ve hemtÀ: m4710 

hem-Àvorde: berÀber4711      

hem-ber: yekbere?4712      

hem-cÀ: yirdeş       

hem-çūn: böyle       

hem-çonÀn: ancılayın      

hem-ḫÀne: yataḳdeş4713      

hem-dÀstÀn: ḫoşūd4714 4715      
                                                                                                                                                   
4704 Kelimenin “ʿÀşūr aşı, ʿÀşūre aşı” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4705 Kelime yanlış yazılmıştır; “yidinci” olmalıdır. 
4706 Kelimenin “heft-evreng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4707 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4708 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4709 Kelimenin “ortak, şerik, nazir, karin” anlamları bulunabilmiştir. “HemÀn ol” şeklinde bir kullanım 
saptanamamıştır: Bkz. LD, FZ, ŞL. 
4710 Kelimenin “eş, benzer” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4711 Kelimenin “beraber savaşan iki kişiden her biri” anlamı ile “hemÀverd” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4712 Kelimenin “benzer, bendeş” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4713 Kelimenin “aynı evde yaşıyanlar, bir ev içinde olanlar, karı-koca” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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hem-dÀmÀd: bacanaḳ     

hem-dÀmÀd: odadaş4716      

hem-dem: iş ve yoldaş      

ve hem-nefes: m       

hem-nişìn: hem-ṣoḥbet      

hem-rÀh: yoldaş       

hem-rÀz: rÀzdaş       

hem-zÀd: bile ṭoġmış       
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hemze: bulġur şōrbÀsı4717      

hem-sÀle: yıldaş yaʿnì başdaş    

hem-sÀye: ḳonşı       

hem-sÀyegÀn: ḳonşılar      

hem-sÀyegi: ḳonşılıḳ       

hem-ser4718: sırdaş       

hem-ser: başdaş       

hem-şikem: ḳarındaş ve ikiz      

hem-şìr: emükdeş       

hem-şìre: ḳarındaş       

hem-ʿahd: oḳuşma ḳardaş      

hem-karye: köydeş        

hem-kÀse: çanaḳdaş       

hemginÀn: dükelisi       

hemegì: ḳamusı       

hemlaḫt: gön        

hemlaḫt-dūz: eskici       

hem-nÀm: adaş       

hem-neseb: lesepdeş4719    

hemìşe: dÀʾìm      

hem-vÀr: düz ve ṭoġru     
                                                                                                                                                   
4714 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḫoşnūd” olmalıdır. 
4715 Kelimenin “birbiriyle söyleşen ve hikâye anlatan iki kişi, musahip, müttefik, sırdaş, sohbet arkadaşı; 
mutabık, uygun” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
4716 Kelimenin “bacanak” anlamı bulunabilmiştir. 
4717 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4718 Kelimenin “hem sırr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4719 Kelime yanlış yazılmıştır; “nesebdeş” olmalıdır. 
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ve hem-vÀre: m       

ve hemÀre: m       

hemì būd4720: epsem ol    

heme: ḳamu         

hemì: eyle mi       

hemìdūn: hemìşe       

herÀse: oyuḳ         

hemìn: böyle        

hemìn: buncılayın        

hencÀre: ince yol ve yol kenÀrınca gitme4721    

hencÀre: yapucı terÀzūsı ipi4722    

hendÀm: - 

heng: - 

hengÀm: vaḳit      

hengÀme: cemʿiyyet yiri ve vaḳti      

hevÀ: yil       

hongoft: - 

hevÀ: yir ile gök      

hevÀ: arzū       

hevdec: maḥaffe perdesi     

hevk4723: heybet ve ḳorḳu       

hevl-nÀk: ḳorḳunc      

hevìdÀ: aşikÀre      

hevìdÀ4724: aydıñ ve görinür    

hevÀzì: eşsüz4725      

heycÀ: ceng       

heyced4726: yavuz ve yor4727 at     

heykel: bütḫÀne      

heykel: ḥamaìl        
                                                
4720 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4721 Kelimenin “tarz, kaide; yol, işlek yol, cadde, şahrah” anlamları ile “hencÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
4722 Kelimenin “bina ipi” anlamı ile “hencÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4723 Kelimenin “hevl” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4724 Kelimenin “hovìdÀ, hoveydÀ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4725 Kelime yanlış yazılmıştır; “añsuz” olmalıdır.  
4726 Kelimenin “heydaḫ” şekli bulunabilmiştir: 
4727 Kelime yanlış yazılmıştır; “yoz” olmalıdır.  
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heynÀ: çönge kılıḥ4728 4729     

heyle: ev issi         

heyūn: büyük maḥaffe devesi    

ve’l-hÀʾi’l-meksūreti’l-ḥareketi 

hirì: şehr adıdur      

ve hire: ṭuman4730 ve ḳorḳu4731    

hirÀsÀn: ḳorḳaḳ     

hirÀse: oyuḳ         

hirÀş: ḳuṣma         

hizber: arslan         

hìş: ṣaban oḳı        

hişvÀr4732: ḳomaḳ ṣarḳıtmaḳ ve ṣırıtmaḳ?    

ve hìşÀm4733: m      

himyÀn: ṭaġarcıḳ       

hindostÀn4734: memleket adıdur     

ve hind: m         

hindvÀne: ḳarbuz       

hìd: bil ve yaba       

ve hìde: m        

hìre: eñse         

hìrìd4735: oda ṭapana uyanlar ve Àteşkedede od yaḳanlar 

hìz: ḫammÀm ṭaşı4736        

hìzom: odun        

ve hìme: m         

hìmistÀn: odunluḳ        

hìn: sil         

hìn: iv gÀfil olma bunda4737       

ve’l-hÀʾi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

                                                
4728 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḳılıc” olmalıdır. 
4729 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4730 Kelimenin “duman, sis, pus” anlamları ile “ḫire” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4731 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4732 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4733 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4734 Kelimenin “hindistÀn, hindūstÀn” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4735 Kelimenin “hìrbed, hìrbod” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4736 Kelimenin “hamam tası” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. FA, BK. 
4737 Kelimenin “tekit, tahrik ve tacil edatı; işbu, işte ” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, FZ. 
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65b 

hode: ḥaḳ söz ve ḥaḳ iş       

hormoz: müşterì yıldızı       

hormoz: Ḫusrev’üñ babası       

hozbe: çigdem        

hozìne: nafaḳa ve ḫarc       

hoşt4738: ṣıḳlıḳ        

homÀy: - 

ve homÀyÀn: m 

homÀyūn: ḳuvvetlü        

honer: f 

hong: güclü ve ḳuvvetlü      

hūr: güneş         

hūsnì4739: ḳuma      

hūş: uṣ        

hūş: cÀn        

hūş: ölüm ve helÀk pehlevìdür     

hūşÀ: uṣañ        

hūş-mend: uṣlu       

hoveydÀ: bellü       

el-faṣlü’l-ʿişrūni fì’l-yÀʾi’l-meftūḥati 

yÀb: ṣūret      

yÀbÀn: yaban         

yÀbÀnì: ürkek        

yÀd: ezber         

yÀd-dÀr: ezberleyici        

yÀdigÀr: añdurıcı      

yÀr: dōst         

yÀr: yardımcı         

yÀrÀ: ḳudret         

yÀrÀ: iy yÀr         

yÀrÀn: yÀrlar         

yÀrġū: ḳażiyye ve ḥüküm       
                                                
4738 Kelimenin “hişt” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4739 Kelimenin “vesnì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
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yÀrġūcì: hüküm idici       

yÀre: rişvet      

yÀre: bilezük yiri4740      

yÀre: cüst ve çÀbuk4741     

yÀrì: yardım         

yÀrì: iki kardaş ʿavratlarına dirler ki Türkìce iltiler  

yÀr4742: ölçeme        

yÀr4743: ḳulac         

yÀzende: uzadıcı        

yÀzÀn: ḳaṣd iderek        

yÀnzde4744: on bir        

yÀnzdehom4745: on birinci       

yÀzì: felÀḥ ve ṣalÀḥ        

yÀsÀḳ: f 

yÀsÀ: leşker bezemek4746       

yÀsemìn: meşhūr çiçekdür       

yÀfe: ʿabeå söz        

yÀḳūt: gevher         

yÀl: boy ve bos        

ve yÀl ve bÀl: m        

yÀlıġ: ṣıġır boynuzundan dürülen4747 ḳadeḥ     

yÀm: ulaḳ Àleti4748        

yÀver: yardımcı        

yÀverì: yardımcılıḳ        

yÀve: yavı varmış        

yÀve-gūy: herze söyleyici       

yet: bes yaʿnì yiter4749       

yebÀb: ḫarÀb         
                                                
4740 Kelimenin “bilezik” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. KGS, FZ. 
4741 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4742 Kelimenin “yÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4743 Kelimenin “yÀz” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, LL. 
4744 Kelimenin “yÀzde, yÀzdeh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4745 Kelimenin “yÀzdehom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4746 Kelimenin “resm, kanun, kaide, yasa, hüküm” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4747 Kelime yanlış yazılmıştır; “düzülen” olmalıdır. 
4748 Kelimenin “ulakların binmesi için menzilhanelerde saklı duran at, menzilhane beygiri” anlamı 
bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4749 Kelimenin böyle anlamları bulunamamıştır. 
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yebÀb-ger: ḫarÀb idici       

yepenlū: bÀzÀr yiri        

yaḫ: buz        

yaḫ-dÀn: buzluḳ        

yaḫec4750: ṭolu  

ve yaḫçe: m         

yaḫnì: ṣuda bişmiş et       

yerġū: yasaḳ         

yerlıġ: pÀdişÀh ḥükmi ve nişÀn      

ve yerlìġ: m         

yezdÀn: Allah taʿÀla        

ve yezek: yılduz4751        

yeşterem: yılan dişi4752       

yeşterem: arslan ve fìlüñ ve ḳurduñ aẕusı4753 

yeşm: yeşil ṭaş        

yaʿḳūb: irkek keklik        

yaġmÀ: f 

yek: bir         

yekrÀn: ḳula at        

yel: pehlivÀn         

yel: ulu beg         

yeldÀ: ġÀyet uzun gice4754      

66a 

yeleme4755: ṭolama       

yemÀm: ov4756 gögercini4757       

yemen: şehir adıdur         

yeng: nÀz4758        

yeng: ḥareket ve şìve4759      

                                                
4750 Kelimenin “yaḫce, yaḫçe ” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4751 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4752 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4753 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4754 Kelimenin “güz mevsiminin sonu kış mevsiminin başlangıcı olan gece” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, 
FZ. 
4755 Kelimenin “yelme” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4756 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “av” olmalıdır.  
4757 Kelimenin “balıkcın kuşu, yabani güvercin” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4758 Kelimenin “tarz, reviş, kanun, kaide, şekil, ayin; temkin, vakar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
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ve’l-yÀʾi’l meksūreti 

yik: bir          

yikÀn: birler          

yikÀn yikÀn: birin birin        

yigÀne: yalañuz         

yigÀne: beñdeşsiz         

yigÀnegi: birnik4760        

yik-À-yik: bir bir         

yik-bÀr: bir kerre         

yikbenì: ḫurde payraḳlu4761 fislegen şÀh esperem dirler4762   

yiktezkire4763: bir keleter      

yik-çend: bir nice kerre        

yik-çend-bÀr: - 

yik-ser: bir kezden       

ve yek-sere: m         

yik-reh: bir yol         

yik-zere4764: bir saṭır       

yik-sÀn: düpdüz ve berÀber      

yik-sū: bir yaña       

yik-sūn: düpdüz ve berÀber      

yik-şenbe: bÀzÀr güni        

yikì: birlik          

yikì: birisi        

yik rese4765: bir dizi       

yik sorḫì4766: bir altunlıḳ      

yik maṣlebì: bir üsturatlık?4767  

ve’l-yÀʾi’l-mażmūmeti’l-ḥareketi 

yūsof: ḥasret çekmiş4768     

                                                                                                                                                   
4759 Kelimenin “tarz, reviş, kanun, kaide, şekil, ayin; temkin, vakar” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK. 
4760 Kelime yanlış yazılmıştır; “birlik” olmalıdır. 
4761 Kelime yanlış yazılmıştır; “yapraḳlu” olmalıdır.  
4762 Kelimenin “bir diplü reyhan” anlamı ile “yikbonì” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4763 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4764 Kelimenin “yik-zede” şekli bulunabilmiştir: Bkz. ŞL, ŞLT. 
4765 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4766 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4767 Kelimenin “hurma” anlamı ile “maṣleb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4768 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. Kinaye yapılmış olmalıdır. 



428 
 

yomon4769: ḳutluluḳ        

yūye: özüleyici4770        

yūz: pÀrs         

yūz: ṣıçrama         

yūġ: boyunduruḳ       

yūn: tegelti        

ve yūne4771: m       

yūve4772: delüce ṭoġan      

yūhe: çōbÀn aldanġıcı4773       

temmet 

66a 

der tertìb-i maʿÀnì-yi ḥurūf mine’l-edÀt ve’ẓ-ẓurūf ve’l-aʿdÀd ve’l-vuḳūf 

ikidür pÀrsìde ḥarf-i nidÀ 

birisi ey durur birisi À 

iki daḫı taʿaccübiyle nidÀ 

biri eyÀ durur biri ÀyÀ 

emåiletü’l-münÀdÀti ve’l-münÀcÀti neåren 

ey yaḥşÀyendegÀn4774: ey esirgeyicilerüñ esirgeyicisi  

ve ey Àrzū-baḫş-ı Àrzū-mendÀn: ve ey Àrzūlayıcılaruñ Àrzūsın baġışlayıcı  

ey settÀr-ı tebeh-kÀrÀn: ey yaramaz işleyenlerüñ örticisi  

ey ġaffÀr-ı gonÀh-kÀrÀn: ey suclularuñ suçın baġışlayıcı  

ey mÀye-i moflisÀn: ey faḳìrlerüñ mÀlı 

ve ey ʿizz ū cÀh-i moḫliṣÀn: ve ey gerçeklük manṣıbı ve ʿizzeti 

66b 

ve ey muḳavvì-i żaʿìfÀn: ve ey żaʿìflerüñ ḳuvvet viricisi  

heme-i mūʾminÀn-rÀ der der donyÀ vo Àḫiret: ḳamu mūʾminleri dünyÀda ve Àḫiretde  

moḳÀrin-i rıżÀ-yı ḫōd-gerdÀn: kendü ḫoşnūdluġuña kavuşulmuş eyle 

Àmìn yÀ rabbe’l-ʿÀlemìn  

ve’l-münÀdÀ’l-manẓūmeti minhÀ 

ilahÀ ḳÀdirÀ perverdigÀrÀ 

                                                
4769 Kelimenin “yomn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4770 Kelimenin harekeleri yanlış yazılmıştır; “özleyici” veya “arzulayıcı” olmalıdır. 
4771 Kelimenin “yūn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4772 Kelimenin “yūh, yūhe” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, TS. 
4773 Kelimenin “delice doğan” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4774 Kelime yanlış yazılmıştır; “baḥşÀyendegÀn” olmalıdır. 
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kerìmÀ monʿimÀ ÀmorzigÀrÀ 

çe bÀşed pÀdişÀh-ı pÀdişÀhÀn 

eger raḥmet konì moştì gedÀrÀ  

çonÀn bÀşed ki ḥaḳìrì ḫūdrÀ ez ġÀyet nÀ-şinÀḫt ve tenezzol-o be-nisbet-i kesì ve ez nihÀyet-i 

tereffüʿeş çonÀn benìd4775 eger ṣed sÀl molÀzımet-i ÀsitÀne-i ū koned yik-bÀr be kirişme berū 

ne-nigered nÀ-gÀh benìd4776 ki ez ser-i loṭf ū kerem be-cÀnib-i ū iltifÀtì nomūde est ve be-

kolbe-i ÀḫzÀn-i ū nozūl fermūde bilÀ-iḫtiyÀr ez cÀy ber mì cihed ve be-lafẓ-ı ÀyÀ nidÀ mì-

koned yaʿnì ey ʿacebÀ ve yÀ çonÀn bÀşed ki be-çìz-i sehim-nÀk molÀḳÀt ofted pes ez ḫavf ve 

maġlūbì ÀyÀ mi-gūyed  

ÀnÀn ki ḫÀk rÀ be-naẓar kimìyÀ konend  

ÀyÀ boved ki kūşe-i çeşmì be-mÀ konend 

manẓūm 

elf-i sÀkin ki Àḫir-i isme 

cÀn gibi ger ulaşa cisme 

iki maʿnÀyı dirgürür anda 

birisi emrdür birisi nidÀ 

emr maʿrūfdur biyÀ vü berÀ 

hem nidÀdur şehÀ ḫodÀvendÀ 

elf-i müfred ger ola nūnile Àn 

ism-i cemʿ olur anda çün yÀrÀn 

cümleye bir didük miåÀli yaḳìn  

ezber eyle unutma anı ṣakın 

lafẓ-ı est oldı rÀbıṭü’l-aḫbÀr 

dÀʾìm iåbÀt ü nefyile be-ḳarÀr 

emåiletü’l-edÀt mine’l-elifi’l-meftūḥati 

Àrì: heyme?4777      

ez: den            

ez men: benden         

ez mÀ: bizden          

ez tū: senden          

ez şomÀ: sizden         

ezìn: bundan          

                                                
4775 Kelime yanlış yazılmıştır; “bìned” olmalıdır. 
4776 Kelime yanlış yazılmıştır; “bìned” olmalıdır. 
4777 Kelimenin “evet, ha” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞLT. 
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ezìnhÀ: bunlardan         

ez Àn: andan          

ez ÀnhÀ: anlardan         

ezìnì: bundansın  

ez Ànì: andansın 

ez Àn-i men: benüm         

ez Àn-i mÀ: bizüm  

ez Àn-i tū: senüñ        

ez Àn-i şomÀ: sizüñ    

Àn men: benüm        

Àn mÀ: bizüm      

Àn tū: senüñ        

Àn şomÀ: sizüñ       

ez ìnest: bundandur       

ez ìnhÀst: bunlardandur     

ez Ànest: andandur     

ez ÀnhÀst: anlardandur    

67a 

ez Àn ìst: bunuñdur       

ez Àn ìnhÀst: bunlaruñdur    

ez Àn-i ūst: anuñdur       

ez Àn-i ÀnhÀst: anlaruñdur   

ez Àn ke: kimüñ 

ez Àn kìst: kimüñdür    

ez menest: bendendür   

ez mÀst: bizdendür   

ez test: sendendür     

ez şomÀst: sizdendür  

Àn: ol          

ÀnhÀ: anlar         

Ànend: anlardur  

ÀnhÀend: ol cümledür  

Àn sū: ol yaña         

Àn sūst: ol yañadur   



431 
 

Àn cÀ: andan4778  

Àn cÀst: andadur 

Àn est: oldur        

an çist: ol nedür       

ve’l-meksūreti 

ìnÀn: bunlar         

ìn bÀr: bu kerre        

ìnek: buncaḳ         

ìnekem: buncaḳuzum  

ìnekìm: buncaḳuzun 

ìnend: bunlardur  

ìn sū: bu yaña        

in sūst: bu yañadur 

ìn cÀ: bunda         

ìn cÀst: bundadur  

ìn est: budur         

ìn kìst: bu kimdür        

ìn kodÀmest: bu ḳanḳısıdur       

ìn ḥÀl: bu ḥÀl        

ìn ḥÀlìne: bu ḥÀllıḳ 

ìn vaḳt: bu vakit        

ìn vaḳtìne: bu vaḳıtlıḳ 

im şeb: bu gice        

im şebìne: bu gicelik  

im rūz: bu gün        

im rūzìne: bu günki  

im sÀl: bu yıl         

im sÀlìne: bu yılki  

ìn mÀh: bu ay        

ìn mÀhìne: bu aylıḳ  

emåiletü’l-edÀti mine’l-yÀʾi4779 naẓmen ve neåren 

ḥarf-i bÀdan iżÀfetile cihÀt 

dinilür ger ulaşa ẕÀt ü ṣıfÀt 
                                                
4778 Kelime yanlış yazılmıştır; “anda” olmalıdır. 
4779 Kelime yanlış yazılmıştır; “mine’l-bÀʾi” olmalıdır. 
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ulaşan ger mekÀn ola vü zamÀn  

oldurur virdügi netìce hemÀn 

ger be-men diyesin be-tū be-fülÀn  

baña saña fülÀnedür imkÀn 

pes be-mescid hemì revem be-nemÀz  

vaḳt-i ẓohrest u ʿaṣr u ʿarż-ı niyÀz 

giderüm mescide namÀz ḳılam  

ʿözr-i taḳṣìr-i cÀn güẕÀr ḳılam 

emåiletü’l-edÀti neåren 

67b 

be-men: baña         

be-tū: saña         

be-mÀ: bize         

be-şomÀ: size         

be-Àn: aña         

be-dÀn: aña         

be-dìn: buña         

be-ìn: buña         

be-folÀn: fülÀna        

be-heme: ḳamuya        

bi-ìşÀn: anlara        

ber men: benüm üzerüme       

ber men: benüm ḳatumda  

ber mÀ: bizüm üzerümüze       

ber mÀ: bizüm ḳattumuzda  

ber tū: senüñ üzerüñe       

ber tū: senüñ ḳatduñ    

ber şomÀ: sizüñ üzerüñüze      

ber şomÀ: sizüñ ḳatuñuzda  

ber folÀn: fülÀn üzeründe       

ber heme: dükeli üzerüne      

ber heme: dükeli ḳatında  

ber ìşÀn: anlaruñ ḳatında  

berÀy-i men: benümçün       
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berÀy-i mÀ: bizümçün       

berÀy-i tū: senüñçün        

berÀy-i şomÀ: sizüñçün       

berÀy-i heme: ḳamusıçün       

berÀy-i ìşÀn: anlaruñçün       

behr-i men: benümçün       

behr-i mÀ: bizümçün        

behr-i tū: senüñçün        

behr-i şomÀ: sizüñçün       

behr-i heme: ḳamusıçün       

behr-i ìşÀn: anlaruñçün       

pes-i ez-men: benden ṣoñra   

pes-i ez-mÀ: bizden ṣoñra       

pes ez-tū: senden ṣoñra       

pes ez-şomÀ: sizden ṣoñra       

pes ez-folÀn: fülÀndan ṣoñra       

pes ez-heme: ḳamudan ṣoñra      

pes ez-ìşÀn: anlardan ṣoñra       

nevʿ-i dìger 

perìr: öte4780     

perìrìne: öteki4781   

perìrom: ötekidüm4782     

perendūş: aṣraġı gice        

perendūşìne: aṣraġı giceki   

pÀr-sÀl: gecen yıl        

pÀr-sÀlìne: gecen yılki      

ve’l-meksūreti 

pìş-i ez-men: benden evvel       

pìş ez-mÀ: bizden evvel       

pìş ez-tū: senden evvel       

pìş ez-şomÀ: sizden evvel       

pìş ez-folÀn: fülÀndan evvel      

                                                
4780 Kelimenin “ötey, ötegü, ötegi” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, BK, TS. 
4781 Kelimenin “aṣraġı, aṣraġı günki, ötegiki, ötegüki” anlamları bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL, TS. 
4782 Kelime yanlış yazılmıştır; “ötekiden” olmalıdır. 
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pìş ez-heme: ḳamudan evvel      

pìş ez-ìşÀn: anlardan evvel      

pìrÀr-sÀl: asraġı yıl        

pìrÀr-sÀlìne: asraġı yılki       

bì-men: bensiz        

bì-mÀ: bizsiz        

bì-tū: sensiz         

bì-şomÀ: sizsiz        

bì-folÀn: fülÀnsız        

bì-heme: ḳamusız        

bì-ìşÀn: anlarsız        

bì-Àn: ansız         

bì-ìn: bunsız        

bì-ū: onsız         

temmet 

emåiletü’l-edÀti mine’t-tÀʾi nażmen 

ḥarf-i tÀ intihÀ-yı ġÀyetcün 

yaʿnì taʿyìn olan nihÀyetcün 

68a 

tÀ be-tebrìz şehr-i tebrìze dek 

tÀ be-mÀ gel dimek olur bize dek 

hem gelür tÀ ḫitÀbiçün bayaḳ 

kime ḳılsañ ḫiṭÀb olur lÀyıḳ 

gördiler sin yaʿnì dìdendet4783  

hem işidürseñ şìdenet4784 

rÀ-yı sÀkin ulasdurursañ4785 aña    

ism-i tefaḍḍul4786 ḥÀṣıl ola saña 

kiçirek kihter uluraḳ mihter 

yigrekdür çü diyesin bihter  

her suʾÀlüñ cevÀbı yanında  

her ḫaṭÀnuñ ṣavÀbı yanında 

                                                
4783 Kelime yanlış yazılmıştır; “dìdenet” olmalıdır. 
4784 Kelime yanlış yazılmıştır; “şenìdenet” olmalıdır. 
4785 Kelime yanlış yazılmıştır; “ulaşdurursañ” olmalıdır. 
4786 Kelime yanlış yazılmıştır; “tafḍìl” olmalıdır. 
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her sözi kim didüm muḳarrerdür  

her biri şehddür mükerrerdür  

tÀ be-men: baña dek        

tÀ be-mÀ: bize dek        

tÀ be-tū: saña dek        

tÀ be-şomÀ: siz4787 dek        

tÀ be-heme: ḳamuya dek       

tÀ be-ìşÀn: anlara dek        

tÀ be-menest: baña dekdür        

tÀ be-mÀst: bize dekdür        

tÀ be-şomÀst: size dekdür        

tÀ be-hemest: ḳamuya dekdür       

tÀ be-ìşÀnest: anlara dekdür       

tÀ be-menì: baña degin   

tÀ be-mÀnì: bize degin  

tÀ be-tūyì: saña degin   

tÀ be-şomÀyì: size degin   

tÀ be-menìd: baña deksiz 

tÀ be-mÀyìd: bize deksiz 

tÀ be-şomÀyìd: size deksiz 

tÀ be-heme-ìd: ḳamuya deksiz 

tū: sen          

tūyì: sensin         

to-rÀ: saña         

to-rÀst: sañadur        

tūyì ki tovÀnì: sensin ki gücüñ yiter  

tÀ be-ìn: buña dek        

tÀ be-Àn: aña dek        

tÀ be-kì: kime dek        

tÀ be-key: ḳaçana dek       

tÀ be-kocÀ: nereye dek       

tÀ be-folÀn: fülÀna dek      

emåiletü’l-edÀti mine’l-cìmi naẓmen ve neåren 

                                                
4787 Kelime eksik yazılmıştır; “size” olmalıdır. 
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çi nedür maʿnisi niye istifhÀm 

oldı mesʾūlden ṭaleb iʿlÀm 

emåiletü’l-edÀti neår 

çend: niçe         

çendest: niçedür        

çendìn: bu ḳadar        

çendÀn: ol ḳadar        

çendìnest: bu ḳadardur       

çendÀnest: ol ḳadardur       

çirÀ: niçün         

çirÀst: niçündür        

çirÀyì: niçünsin  

ve’l-meksūreti 

çi: ne          

çìz: nesne         

çìzì: bir nesne        

çi çìzì: ne bir nesne       

çist: nedür         

çìzìst: bir nesnedür       

çi çìzest: ne nesnedür      

çi çìzìst: ne bir nesnedür      

çi gūnei: ne dürlüsin       

çi kesest: ne kimsedür      

ve’l-mażmūmeti 

çūn: niçe         

68b 

çūnì: nicesin        

çūnem: niceyem       

çūnìm: niceyüz 

[103b] 

çūnìd: nicesiz  

çūn: bu  

çonìn: böyle         

çonÀn: eyle         
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çonìnì: böylesin       

çonÀnì: eylesin       

çonìnest [çonìnest(i)]: böyledür      

çonÀnest [çonÀnest(i)]: eyledür      

coz ez-men: benden ġayrı       

coz ez-mÀ: bizden ġayrı       

coz ez-tū: senden ġayrı       

coz ez-şomÀ: sizden ġayrı       

coz ez-heme: ḳamudan ġayrı       

coz ez-ìşÀn: ilerden4788 ġayrı [anlardan ġayrı]    

emåiletü’l-farḳi beyne’d-dÀli ve’ẕ-ẕÀli naẓmen4789 

fÀrsì dilde [dilinde] farḳ [farḳın] eyle kim dÀlile ẕÀl[(i)] 

nicesi mümtÀz olur dimiş [demiş] anı ehl-i kemÀl[(i)] 

ḥarf-i ʿillet ger ola sÀkin muḳaddem dÀlda [dÀldan] 

bÀẕ [bÀz] ü bìẕ ü būẕ gibi bil muḳarrer anı ẕÀl[(i)] 

ger olur[sa] sÀkin ü4790 mÀḳabli [mÀḳabl(i)] anuñ ḥarf-i ṣaḥìḥ 

derd ü berd ü serd gibi dÀladur anda mecÀl  

[104a] 

Mìr Maḥmūdile FÀrÀbì sözidür didügim 

sen beni ṣanma ki kendümden didüm iy ḫōş ḫıṣÀl 

lìk bu devr-i zamÀn içinde kÀḫirÀv? [kÀḫirÀş?] bizüz 

emrimün4791 [emrümüz] maʿkūsdur [maʿkūsdurur] ger bifaʿl? ü ver-i? baḳÀl? 

emåiletü’ẓ-ẓurūf[i] mine’d-dÀl[i] 

der: içerü [de be-maʿnì-i fì]     

der-men: bende        

der-mÀ: bizde         

der-tū: sende         

der-şomÀ: sizde        

der-ìn: bunda        

der-Àn: anda         

der-menest [der-menest(i)]: bendedür     

                                                
4788 Kelime yanlış yazılmıştır; “anlardan” olmalıdır. 
4789 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4790 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4791 Kelime yanlış yazılmıştır; “emrümüz” olmalıdır. 
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der-mÀst: bizdedür        

derest [der-tost(u)]: sendedür 

der-şomÀst [der-şomÀst(i)]: sizdedür      

der-ìnest: bundadur        

der-Ànest: andadur        

der-ìnhÀst: bunlardadur       

der-ÀnhÀst: anlardadur       

der-folÀnest: fülÀndadur       

der-heme [der-heme est]4792: ḳamudadur     

der-ìşÀnest: anlardadur       

nevʿ-i dìger4793  

[104b] 

der-ìn kÀr: bu işde        

der-ìn bÀr: bu kerre4794 [bu kerrede]      

der-Àn kÀr: an kÀrda        

der-ìn bÀr: bu yükde       

der-ìncÀ: bunda [bu yirde]   

der-ÀncÀ: anda [ol yirde]   

der-kocÀ: ḳanda    

der-i kìst [der kist]4795: kimüñ ḳapusıdur  

der-kìst: kimdedür      

der-çìst: nededür [neredür4796]  

der-i çìst [der-çìst]: nenüñ ḳapusındadur4797 [nenüñ ḳapusıdur]  

der vÀst [der vÀst(i)]: ḳapu açıḳdur   

der-i ūst [der avost(u)]4798: anuñ ḳapusıdur 

der-ūst [der avost4799]: andadur 

[el-meksūreti] 

dì: dün        

dì-gìne: dünki       

                                                
4792 İfade; “der-heme est” olmalıdır. 
4793 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4794 Kelime eksik yazılmıştır; “kerrede” olmalıdır. 
4795 İfade; “der-i kìst” olmalıdır. 
4796 Kelime yanlış yazılmıştır; “nededür” olmalıdır.  
4797 Kelime yanlış yazılmıştır; “nenüñ ḳapusıdur” olmalıdır. 
4798 İfade; “der-i ūst” olmalıdır. 
4799 Kelime yanlış yazılmıştır; “der-ūst” olmalıdır. 
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69a 

dì-rūz [dì-rūz(u)]: dünki gün      

dì-şeb: dün gice        

dì-rūzìne [dì-rūzìne(h)]: dünki gün4800 [dünki günki]   

dì-şebìne: dünki gice [dün giceki]       

dìr: giç [gic]        

dìrìne: gicdenki        

[el-mażmūmeti] 

dūş: dün gice         

dūşìne [dūşìne]: dün gice4801 [dün giceki]    

emåiletü’l-edÀti mine’r-rÀʾi naẓmen 

Àḫir-i isme ḥarf-i rÀ merbūṭ 

ger ola maʿnisi [maʿnisini] olur merbūṭ [mażbūt] 

ger diyesin [diyÀsin4802] fülÀn4803 [fülÀne] rÀ bordem [bordom] 

yÀ fülÀn çìz [çìj4804] rÀ biyÀvordem [biyÀvordom] 

bunda mefʿūl maʿnisi melḥūẓ [melḥūṭ4805] 

ṣanma mermūz [mermū4806] bil bunı melfūẓ 

[105a] 

emåiletü’l-edÀti mine’r-rÀʾi neåren 

rūz-ı şenbe: şenbe gün      

rūz-ı yekşenbe: yekşenbe gün     

rūz-ı dūşenbe: dūşenbe gün      

rūz-ı seşenbe: seşenbe gün      

rūz-ı çehÀrşenbe: çehÀrşenbe gün     

rūz-ı pencşenbe: pencşenbe gün [pencşenbe gün]   

rūz-ı Àdìne [rūz-ı Àẕìne]: cumʿa gün [Àẕìne gün]  

rūz: gündüz [gün]       

rūzì: bir gün        

rūzìne [rūzìne(h)]: bir günki [günlük yaʿnì bir günki]   

esmÀʾü’l-edÀti [emåiletü’l-edÀti] mine’ş-şìni naẓmen ve neåren 
                                                
4800 Kelime eksik yazılmıştır; “günki” olmalıdır. 
4801 Kelime eksik yazılmıştır; “giceki” olmalıdır. 
4802 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
4803 Kelime eksik yazılmıştır; “fülÀne” olmalıdır. 
4804 Kelime yanlış yazılmıştır; “çìz” olmalıdır. 
4805 Kelime yanlış yazılmıştır; “melḥūẓ” olmalıdır. 
4806 Kelime yanlış yazılmıştır; “mermūz” olmalıdır. 



440 
 

ḥarf-i şìn ġÀìbe delìl oldı 

kÀf taṣġìr çün ẕelìl oldı 

Àmedendeş [Àmedenden] birÀderÀn [borÀrezÀn] pìşeş 

goftenì gofte-end ve ṣed pìşeş 

ìn ʿalÀmek4807 [ġolÀmek] emìr [esìrì] mìrek-i men 

ve ìn [vìn] emìrek ġolÀm ìrek-i4808 [esìrek-i] men 

şìne evvelki beyt [beyt(i)] şÀfìdür 

kÀfa ikinci beyt kÀfìdür 

şìn-i maṣdar [maṣdarı] ḫūriş reviş keydür [gibidür] 

çün çeşiş daḫı perveriş [perveş4809] keydür [gibidür] 

[105b] 

esmÀʾi leyÀlì şerìfe 

şeb-i Àdìne [şeb-i Àẕìne(h)]: - [cumʿa gicesi] 

şeb-i raġÀìb [şeb-i raġÀìp]: - [ilk namÀz gicesi4810]   

şeb-i miʿrÀc [şeb-i miʿrÀc(i)]: recebüñ yigirmi yidinci gicesi [receb-i müreccebüñ yigirim4811 

yidinci gicesi]        

şeb-i berÀt: şaʿbÀnuñ on bişinci gicesi     

şeb-i ḳadir: ḳadir gicesi [ramażÀnuñ yigrim yidinci gicesi]  

şeb-i çeşnì rūze [şeb-i çeşn-i rūze]: ulu bayram4812 gicesi [ulu bayrÀm gicesi]  

şeb-i ʿarefe: ʿarefe gicesi      

şeb-i çeşn-i ḳorbÀn [şeb-i çeşn-i ḳorbÀn(i)]: ḳurbÀn bayram4813 gicesi [kiçi bayrÀm gicesi]  

şeb-i ʿÀşūrÀ: ʿÀşūrÀ gicesi [ʿÀşūrÀ bayrÀm gicesi]   

şeb: gice 

şeb-i mevlūd [şeb-i mevlūd(u)]: peyġamber ʿm doġduġı gice [peyġamber doġduġı gice] 

şebì: bir gice 

şebìne: giceki   

emåiletü’l-kÀfi’l-meftūḥati 

key: ḳaçan        

key mì Àyì: ḳaçan gelürsin      

key mì mì ḫˇÀhì4814: ḳaçan dilersin4815    

                                                
4807 Kelime yanlış yazılmıştır; “ġolÀmek” olmalıdır. 
4808 Kelime yanlış yazılmıştır; “esìrek-i” olmalıdır. 
4809 Kelime yanlış yazılmıştır; “perveriş” olmalıdır. 
4810 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4811 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4812 Kelime yanlış yazılmıştır; “bayrÀm” olmalıdır. 
4813 Kelime yanlış yazılmıştır; “bayrÀm” olmalıdır. 
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key mì Àrì4816: ḳaçan getürürsin4817     

key mì revì: ḳaçan gidersin     

key mì berì: ḳaçan iletürsin [ḳaçan iledürsin]   

key mì dehì: ḳaçan virürsin     

[key mì ḫˇÀnì: ḳaçan okursın]     

key mì porsì: ḳaçan ṣorarsın     

key mì resì: ḳaçan yetürsin4818    

key mì borì: ḳaçan kesersin [ḳaçan taşursın4819]   

key mì dūzì: ḳaçan dikersin [ḳaçan kesersin4820]   

[nevʿ-i dìger] 

kes: kimse        

kesì: bir kimse       

kesì rÀst [kesì rÀst(i)]: - [bir kimsenüñdür] 

69b 

nevʿ-i dìger4821 

ki: kim        

ki-rÀ: kime            

ki-rÀst: kimüñdür (kimedür)  

kìst: kimdür        

[nevʿ-i dìger] 

kocÀ: ḳanda        

kocÀyì: ḳandasın       

kocÀ būdì: ḳanda idüñ [ḳandayıduñ]    

kocÀ revì [kocÀ mì-revì]: ḳanda gidersin 

kodÀm: ḳanḳı        

kodÀmìn-rÀ [kodÀmìn-rÀ]: ḳanḳısı4822 [ḳanḳısını]   

kodÀmìnì: ḳanḳısısın      

kodÀmìnìm [kodÀmìnem]: ḳanḳısıyuz   

kodÀmìnem: ḳanḳısıyım      
                                                                                                                                                   
4814 İfade; “key mì ḫˇÀhì” olmalıdır. 
4815 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4816 İfade; “key mì Àverì” olmalıdır. 
4817 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4818 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4819 Kelime yanlış yazılmıştır; “kesersin” olmalıdır. 
4820 TDKN’de yer alan bu anlam bir önceki kelimeye ait olmalıdır. 
4821 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4822 Kelime eksik yazılmıştır; “ḳanḳısını” olmalıdır. 
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kodÀmìn: ḳanḳısı       

[106a] 

emåiletü’l-edÀti mine’l-ḥurūfi’l-muḫtelifeti fì’l-elfÀẓi ve’l-maʿÀnì  

men: ben        

mÀ: biz        

tū: sen         

şomÀ: siz        

me-rÀ: baña         

mÀ-rÀ: bize        

to-rÀ: saña        

şomÀ-rÀ: size        

menem: benüm       

mÀyim [mÀyìm]4823: bizüz      

tūyì [tūy(i)]4824: sensin      

şomÀyìd: sizsiz       

nevʿ-i dìger 

men nìz: ben daḫı       

tū nìz: sen daḫı       

mÀ nìz: biz daḫı      

şomÀ nìz: siz daḫı       

me-rÀ nìz: baña daḫı       

mÀ-rÀ nìz: bize daḫı          

to-rÀ nìz: saña daḫı4825       

[şomÀ nìz4826: size daḫı]      

şomÀ-rÀ nìz: size daḫı [sizlere daḫı]     

nevʿ-i dìger4827  

me-rÀst [me-rÀst(i)]: bañadur 

to-rÀst [to-rÀst(i)]: sañadur      

mÀ-rÀst [mÀ-rÀst(i)]: bizedür      

şomÀ-rÀst [şomÀ-rÀst]: sizedür     

ìnest [ìnest(i)]: budur      

                                                
4823 İfade; “mÀyìm” olmalıdır. 
4824 İfade; “tūyì” olmalıdır. 
4825 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4826 İfade; “şomÀ-rÀ nìz” olmalıdır. 
4827 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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ez-ìnest: bundandur       

Ànest [Ànest(i)]: oldur       

ez-Ànest [ez-Ànest(i)]: andandur     

Ànest ki [ūst(i) ki]: oldur ki      

ìnest [ìnest(i) ki]: budur [budur ki]     

manẓūm4828 

Ànest[(i)] ki ìnest[(i)] ki ūst 

nÀmìst ze-men ber men u bÀḳì heme dūst 

[emåiletü’l-edÀti mine’n-nūni] 

[106b] 

nÀm-i men: benüm adum      

nÀm-i mÀ: bizüm adımuz      

nÀm-i tū: senüñ aduñ       

nÀm-i şomÀ: sizüñ adıñuz      

nÀm-i ū: anuñ adı       

nÀm-i ìşÀn: anlaruñ adı      

nÀm-i heme: ḳamunuñ adı      

nevʿ-i dìger4829 

nezd-i men: benüm ḳatumda      

nezd-i mÀ: bizüm ḳatumuzda      

nezd-i tū: senüñ ḳatuñda      

nezd-i şomÀ: sizüñ ḳatuñuzda     

nezd-i folÀn: fülÀnuñ ḳatında      

nezd-i ū: anuñ ḳatında      

nezd-i ìşÀn: anlaruñ ḳatında      

nezd-i heme: ḳamunuñ ḳatında     

[nevʿ] 

ni [ni(h)]: ḳo        

nì: degül        

nìst: degüldür       

emåiletü’l-hÀʾiyyeti naẓmen ve neåren 

daḫı hÀn ü hìn[(u)] ḥarf-i [ḥarf-u] tenbìhdür 

saña ġÀfil olma ki tenvìhdür 
                                                
4828 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4829 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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70a 

aña ḥÀżır ol ġÀfil olma buña 

ki ṣoñunda [ṣoñuñda] uġramayasın buña 

[el-hÀʾiyyeti neåren] 

hest: var    

hestem: varum       

hestìm [hestim4830]: varuz      

hestì: varlıḳ ve varsın [varsın] 

[hestì: varlıḳ]       

hestìd: varsız        

hestend [hestend(i)]: varlardur     

emåiletü’l[-fevÀìdü’l]-yÀʾiyeti naẓmen  

[107a] 

yÀbidi4831 [yÀyidi] maʿnìye gelür cü [çü] yaḳìn 

bul cemìʿin żÀyiʿ itme ṣaḳın 

birisi maṣdar [maṣdarì] ü4832 biri nisbet 

biri istifhÀmdur biri vaḥdet 

biri şarṭ [şarṭì] ü4833 biri temennìdür 

biri ḫiṭÀb oldı kim tesmiyyedür 

yÀ-yı maṣdar miåÀlidür [miåÀldür] şodenì 

yÀ-yı nisbet çü mekkì vü medenì 

[yÀ-yı] istifhÀmçündür [istifhÀmçün durur] key [ki] ü4834 tūyì 

yÀ-yı vaḥdet çü kohneʾì ve nevì 

yÀ-yı şarṭìst ko eger kesemì 

pes be-tÀʾ diyip tū hemÀn besemì 

yÀ temennì veyÀ ḫiṭÀb ola 

bu miåÀ4835 [miåÀl] ikisine cevÀb ola 

hem çū bÀyistì ū tevÀnistì 

her do rÀ [do r(a)] ìn miåÀl şÀyistì 

lìk bu yedi maʿnì çoḳ yerde[(h)] 

                                                
4830 Kelimenin “hestìm” şekli bulunabilmiştir: 
4831 Kelime yanlış yazılmıştır; “yÀyidi” olmalıdır. 
4832 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4833 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4834 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4835 Kelime yanlış yazılmıştır; “miåÀl” olmalıdır. 
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cemʿ olur taʿyin eylemez [itmezem] nezde [nirede(h)] 

[107b] 

ger muʿabbir bu ḳanda4836 [fende] ḥÀfid [cÀfid4837] ola 

cümle ṣūretde ḥükm-i nÀfiẕ [nÀfid4838] ola 

emåiletü’l-fevÀìdi naẓmen 

bir vaṣiyyet daḫı idem [iderüm] saña men [ben] 

umaram idesin duʿÀ baña sen 

vardur üc lafẓ[(ı)] ki-ulaşa isme 

cÀn verilmiş gibi olur cisme 

biri yÀn4839 [bÀn] bir[i] ger biridür dÀr 

ṭut [dut] ḳulaġuñda bunları zinhÀr 

ki-ism-i ḥÀmid [cÀmid] bulara bola [bolsa] vuṣūl 

ferʿ olmadın [olur4840] anda olur uṣūl 

gör miåÀlbì4841 [miåÀlin] cÀmidüñ nicesi 

gündüze degşilür anuñ gicesi 

kiştibÀn kib daḫı keştìbÀn 

bolub Àb-ı revÀnı ola revÀn 

ger miåÀlin ṣorariseñ eger 

bezr-ger [berz-ger] kefş-ger durur zer-ger 

[108a] 

ḫōd[(u)] tū bişnev miåÀl-i dÀr ez men 

ìn cevÀb-ı ḫōşÀb-dÀr ez men 

ki ʿalem-dÀr-ı [ʿalem-dÀr ū] tÀcidÀrest Àn  

çūn ʿalem-dÀr [ʿamel-dÀr] ū pÀcidÀrest4842 [bÀcidÀrest(u)] Àn 

özüñi dirgür [dirgir] imdi ʿilmile sen 

iki ʿÀlemde tÀ olasın esen 

fevÀìd-i dìger [emåiletü’l-fevÀìdi naẓmen] 

sitÀn lafẓ-ı sÀrile [yÀrile4843] iy dōstiyÀr [dōstiyÀn] 

hemÀn kūh-sÀr oldı vü ḫÀk-sÀr  [ḫÀkistÀn]   

                                                
4836 Kelime yanlış yazılmıştır; “fende” olmalıdır. 
4837 Kelime yanlış yazılmıştır; “ḥÀfid” olmalıdır. 
4838 Kelime yanlış yazılmıştır; “nÀfiẕ” olmalıdır. 
4839 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀn” olmalıdır. 
4840 Bu kelime MKN’de bir kelime sonra yer almaktadır. 
4841 Kelime yanlış yazılmıştır; “miåÀlini” olmalıdır. 
4842 Kelime yanlış yazılmıştır; “bÀcidÀrest” olmalıdır. 
4843 Kelime yanlış yazılmıştır; “sÀrile” olmalıdır. 
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gerek di kuhistÀn gerek kūhisÀr 

gerek di4844 ḫÀkistÀn [ḫÀk-istÀn] gerek ḫÀkisÀr 

gerek di kūhistÀn gerek di kuhsÀr 

gerek ḫÀk-ÀstÀ4845 gerek ḫÀksÀr4846 

murÀduñ ki nisbet iżÀfet ola 

bunuñ her birinde [birinden] ifÀdet ola 

evet [evit] sÀr da bir sözüm daḫı var 

diyeyim [diyÀyin 4847] anı daḫı bil ber-ḳarar 

elif zÀìdiyle be-maʿnÀ-yı ser 

sebok-sÀr gibi gelür iy per4848 [peser] 

[108b] 

fì esmÀʾi’ş-şuhūri bi’t-tÀzì 

muḥarrem: - [f] 

ṣafer: - [f] 

rebìʿu’l-evvel: - [f] 

70b 

rebìʿu’l-Àḫir: - [f] 

cimÀẕi’l-evvel [cumÀẕì’l-ūlÀ]: - [f] 

cimÀẕi’l-Àḫir [cumÀẕì’l- Àḫir]: - [f] 

receb: - [f] 

şaʿbÀn: - [f] 

ramażÀn: - [f] 

şevvÀl: - [f] 

ẕì’l-ḳaʿad [ẕì’l-ḳaʿde(h)]: - [f] 

ẕì’l-ḥicce: - [f] 

der beyÀn-ı fuṣūl-i erbaʿa ve nÀmhÀ-yı mÀhhÀ bi’s-süryÀniyyeti [süryÀnca] 

behÀr: yaz faṣlı       

tÀbistÀn: yay faṣlı       

pÀyìz: güz faṣlı        

zimistÀn: ḳış faṣlı       

Àẕer4849: ilk yaz ayı       

                                                
4844 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4845 Kaynaklarda böyle bir kelime bulunamamıştır. 
4846 Bu beyit TDKN’de bulunmamaktadır. Yanlışlıkla bir önceki beyit tekrar yazılmış olmalıdır. 
4847 Bu Türkçe kelimenin vokali, vezin gereği uzatılmıştır. 
4848 Kelime yanlış yazılmıştır; “peser” olmalıdır. 
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ḥozeyrÀn [ḥezeyrÀn]4850: ilk yay ayı    

eylūl: ilk güz ayı       

kÀnūn-ı evvel: ilk ḳış ayı      

nìsÀn: orta yaz ayı       

temūz: orta yay ayı       

teşrìn evvel: orta güz ayı      

kÀnūn-ı åÀnì [kÀnūn åÀnì]: orta ḳış ayı    

eyÀr: ṣoñ yaz ayı        

eb4851: ṣoñ yay ayı       

teşrìn-i åÀnì [teşrìn åÀnì]: ṣoñ güz ayı   

[şubÀṭ(i): ṣoñ ḳış ayı]       

[temmet] 

der beyÀn-ı nÀmhÀ-yı şuhūr bi’l-fÀrsiyyeti [fÀrsì] 

ferverdìn: ilk yaz ayı      

irdibihist [erdibehişt]4852: orta yaz ayı     

ḫordÀd: ṣoñ yay4853 ayı [ṣoñ yaz ayı]     

tìr: ilk yaz4854 ayı [ilk yay ayı]     

mordÀd: orta yaz4855 ayı [orta yay ayı]     

şehryūr [şehrìver]4856: ṣoñ yay ayı [ṣoñ yay ayı]    

[109a] 

mihir: ilk güz ayı 

abÀn: orta güz ayı       

aẕer4857: ṣoñ güz ayı       

dey: ilk ḳış ayı       

berbehmen: orta ḳış ayı      

isfendÀrmoz: ṣoñ ḳış ayı      

der nÀmhÀ-yı sitÀregÀn-ı revende 

mÀh: niʿm ayı [ḥaml]4858      

                                                                                                                                                   
4849 Kelimenin “ÀẕÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4850 Kelimenin “ḥazìrÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4851 Kelimenin “Àb” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4852 Kelimenin “erdbiheşt, erdbihişt” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD. 
4853 Kelime yanlış yazılmıştır; “yaz” olmalıdır. 
4854 Kelime yanlış yazılmıştır; “yay” olmalıdır. 
4855 Kelime yanlış yazılmıştır; “yay” olmalıdır. 
4856 Kelimenin “şehrìver” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4857 Kelimenin “ÀẕÀr” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4858 Kelimenin “ay, kamer” anlamı bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
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tìr: ʿuṭÀrid yılduzı [åūr4859]      

nÀhìd: zühre yılduzı [zühre]      

ÀfitÀb: semş4860 güneş [güneş] 

bercìs [bircìs]: müşterì yılduzı [müşterì]    

behrÀm: merìḫ yılduzı [merìḫ]      

keyvÀn: zuḥal yılduzı [zuḫal4861]      

der nÀmhÀ-yı burchÀ ki seyyÀrÀt[(i)] ber ÀnhÀ [mì] gerdend 

berre: ḳuzı ṣıfatlu burc [ḥamel]   

gÀv: öküz ṣıfatlu burc [åūr]    

girdekÀn [girdikÀn]4862: ḳoz ṣıfatlu burc [cevẕÀ]    

ḫerceng [ḫerçeng(i)]4863: lengec ṣıfatlu burc [sereṭÀn]  

şìr: arslan ṣıfatlu burc [esed]      

ḫūşe: ṣalḳım ṣıfatlu burc [sünbüle]     

terÀzū: terÀzū ṣıfatlu burc [mìzÀn]      

kejdom: ʿaḳreb ṣıfatlu burc [ʿaḳreb]      

kemÀn: yay ṣıfatlu burc [ḳavs]      

bozġÀle: oġlaḳ ṣıfatlu burc [cedì]      

devol [dūl]: ḳoġa ṣıfatlu burc [delū]      

mÀhì: balıḳ ṣıfatlu burc [ḥūt]      

der-beyÀn-ı vuḳūfÀt-ı seyyÀrÀt[(i)] 

mÀh-ı serṭÀn [mÀh seraṭÀn]4864: anuñ4865 ṭoġduġı yaʿnì lengec ṣıfatlu burc [ayuñ ṭuraġı yengec 

ṣıfatlu burcdur]        

tìr cevzÀ ve sonbole: ʿuṭÀrid ṭurduġı ḳoz ṣıfatlu ve salḳım ṣıfatlu burc [ḳoz ṣıfatlu salḳım 

ṣıfatlu burcdur]        

nÀhìd åūr ve mìzÀn: zühre öküz ve terÀzū ṣıfatlu burcdadur [zühre ṭurduġı öküz ṣıfatlu ve 

terÀzū ṣıfatlu burcdadur      

ÀfitÀb-ı esed [ÀfitÀb esed]: güneş arslan ṣıfatlu burcdadur [şems ṭurduġı arṣlan ṣıfatlu 

burcdadır]         

bircìs ḳavs ve ḥūt: müşterì ṭurduġı yay ve balıḳ ṣıfatlu burcdadur [müşterì ṭurduġı yay ṣıfatlu 

ve balıḳ ṣıfatlu burclardadur]      
                                                
4859 Kelimenin böyle bir anlamı bulunamamıştır. 
4860 Kelime yanlış yazılmıştır; “şems” olmalıdır. 
4861 Kelime yanlış yazılmıştır; “zuḥal” olmalıdır. 
4862 Kelimenin “girdikÀn” şekli bulunabilmiştir: 
4863 Kelimenin “ḫerçeng” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4864 Kelimenin “seraṭÀn” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, KGS. 
4865 Kelime yanlış yazılmıştır; “ayuñ” olmalıdır. 
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behrÀm ḥamel ʿaḳreb [behrÀm ḥamel ve ʿaḳreb]: merìḫ ṭuraġı ḳuzı ve ʿaḳreb ṣıfatlu burcdadur 

[merìḫ durduġı ḳuzı ṣıfatlu ve ḳuyruġı öri ṣıfatlu burclardadur]   

keyvÀn cedì ve delū: zuḥal yılduzı ṭuraġı oġlaḳ ve ḳoġa ṣıfatlu burcdadur [zuḥal yılduzı 

durduġı oġlaḳ ṣıfatlu ve ḳoġa ṣıfatlu burclardadur]      

[109b] 

der beyÀn-ı aʿdÀd[-i vuḳūfÀthÀ] 

yik: bir         

yikì: birlik        

yikom: birinci        

dū: iki         

dūy: ikilik        

dovom: ikinci        

si [se]: üc [üç]        

siyom [som]4866: ücinci [üçinci] 

çehÀr: dört         

71a 

çehÀrom: dördinci       

penc [penç]4867: biş       

pencom: bişinci       

şiş [şeş]: altı    

şişom [şeşom]: altıncı   

heft: yidi        

heftom: yidinci       

heşt: sekiz        

heştom: sekizinci       

noh: ṭoḳuz        

nohom: ṭoḳuzıncı       

deh: on        

dehom: onıncı        

yÀnzdeh4868: on bir   

banzdehom4869: on birinci4870      

                                                
4866 Kelimenin “siyom, siyyom, sevvom” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4867 Kelimenin “penc” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FZ. 
4868 Kelimenin “yÀzdeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4869 Kelimenin “yÀzdehom” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4870 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
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dovÀnzdeh4871: on iki    

sanzdeh4872: on üc [on üç]   

çÀrdeh: on dört        

pÀnzdeh [pÀnezde(h)]4873: on biş      

şÀnozdeh [şÀnezdeh]4874: on altı      

[sìzdeh: -] 

[çehÀrdeh: on dört]       

heftdeh: on yidi        

heştdeh [heştde(h)]: on sekiz       

novÀzdeh [nūzdeh]: on ṭoḳuz  

bist [bìst(i)]: yigirmi [vaḳf yigirmi]      

bist ū yik [bìst(o) ve yek]4875: yigirmi bir [yigrim4876 bir]   

bist ū dū [bìst(o) ve dū]4877: yigirmi iki [yigrim iki] 

bist ū si [bìst(o) si]4878: yigirmi üc [yigrim üç] 

bist ū çehÀr [bìst(o) ve çehÀr]4879:  yigirmi dört [yigrim dört] 

bist ū penc [bìst(o) ve penç]4880:  yigirmi biş [yigrim biş] 

bist ū şiş [bìst(o) şeş]4881: yigirmi alnı4882 [yigrim altı] 

bist ū heft [bìst(o) heft]4883: yigirmi yidi [yigrim yidi] 

bist ū heşt [bìst(o) heşt(i)]4884: yigirmi sekiz [yigrim sekiz] 

bist ū noh [bìst(o) ve noh]4885: yigirmi ṭoḳuz [yigrim ṭoḳuz] 

sì: otuz [vaḳf otuz] 

sì ve yik [sì ū yek]4886: otuz bir 

sì ve dū [sì ū dū]4887: otuz iki 

[110a] 
                                                
4871 Kelimenin “devÀnzdeh, devÀzdeh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, FM. 
4872 Kelimenin “sìzdeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4873 Kelimenin “pÀnzdeh” şekli bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4874 Kelimenin “şÀnzdeh, şÀnizdeh” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4875 İfade “bist ū yik” veya “bist ū yek” olmalıdır. 
4876 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Ancak “yigrim” şeklindeki yazım, TDKN’de düzenli bir 
biçimde tüm yirmili sayılarda mevcuttur. Farklı bir kullanım söz konusu olabilir. 
4877 İfade “bist ū dū” olmalıdır. 
4878 İfade “bist ū si” olmalıdır. 
4879 İfade “bist ū çehÀr” olmalıdır. 
4880 İfade “bist ū penc” olmalıdır. 
4881 İfade “bist ū şiş” olmalıdır. 
4882 Kelime yanlış yazılmıştır; “altı” olmalıdır. 
4883 İfade “bist ū heft” olmalıdır. 
4884 İfade “bist ū heşt” olmalıdır. 
4885 İfade “bist ū noh” olmalıdır. 
4886 İfade “sì ū yek” olmalıdır. 
4887 İfade “sì ū dū” olmalıdır. 
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sì ve se [sì ū se]4888: otuz üc 

sì ve çehÀr [sì ū çehÀr]4889:  otuz dört 

[sì ū çehÀr: m] 

sì ve penc [sì ū penc]4890: otuz biş 

[elġar] 

çihil: ḳırḳ 

çihil ve yik [çihil ū yek]4891: ḳırḳ bir 

çihil ve dū [çihil ū dū]4892:  ḳırḳ iki 

çihil ve se [çihil ū se]4893: ḳırḳ üc 

[elġare] 

pencÀh: elli        

pencÀh ū yek [pencÀh(o) yek]4894: elli bir  

pencÀh ū dū: elli iki 

pencÀh ū se: elli üc 

[elġare] 

şaṣt [şaṣt(i)]: altmış        

şaṣt yek [şaṣt(o) yek]4895: altmış bir 

şaṣt ū dū [şaṣt(o) ū dū]4896: altmış iki 

[elġare] 

heftÀd: yetmiş [vaḳf yetmiş]      

heftÀd ū yek: yetmiş bir 

heftÀd ū dū: yetmiş iki 

[elġare] 

heştÀd: seksen [vaḳf seksen]      

heştÀd ū yek: seksen bir 

[elġare] 

neved: ṭoḳsan        

neved ū yek: ṭoḳsan bir 

[elġare] 
                                                
4888 İfade “sì ū se” olmalıdır. 
4889 İfade “sì ū çehÀr” olmalıdır. 
4890 İfade “sì ū penc” olmalıdır. 
4891 İfade “çihil ū yek” olmalıdır. 
4892 İfade “çihil ū dū” olmalıdır. 
4893 İfade “çihil ū se” olmalıdır. 
4894 İfade “pencÀh ū yek” olmalıdır. 
4895 İfade “şaṣt ū yek” olmalıdır. 
4896 İfade “şaṣt ū dū” olmalıdır. 
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ṣed: yüz [vaḳf yüz]       

ṣed ū yek: yüz bir 

ṣed ū dū: yüz iki 

[ṣed ū se: yüz üc] 

[elġare] 

ṣed ū deh: yüz on [vaḳfeyn yüz on]     

ṣed ū yÀnzdeh4897: yüz on bir 

[elġare] 

ṣed ū bist [ṣed ū bist(u)]: yüz yigirmi [vaḳfeyn yüz yigrim4898] 

ṣed ū bist ū yek: yüz yigirmi bir [yüz yigrim bir] 

ilÀ Àḫir [elġare] 

ṣed ū sì: yüz otuz [vaḳfeyn yüz otuz] 

ṣed ū sì ū yek: yüz otuz bir 

[elġare] 

ṣed ū çihil: yüz ḳırḳ [vaḳfeyn yüz ḳırḳ] 

ṣed ū çihil ū yek: yüz ḳırḳ bir 

[elġare] 

ṣed ū pencÀh: yüz elli [vaḳfeyn yüz elli] 

ṣed ū pencÀh ū yek: yüz elli bir 

[110b] 

[elġare] 

ṣed ū şaṣt: yüz altmış [vaḳfeyn yüz altmış] 

ṣed ū şaṣt ū yek [ṣed ū şaṣt(u) yek]4899: yüz altmış bir 

71b 

[elġare] 

ṣed ū heftÀd: yüz yetmiş [vaḳfeyn yüz yetmiş] 

ṣed ū heftÀd ū yek: yüz yetmiş bir 

[elġare] 

ṣed ū heştÀd: yüz seksen [vaḳfeyn yüz seksen] 

ṣed ū heştÀd ū yek [ṣed ū heştÀd(u) yek]4900: yüz seksen bir  

[elġare] 

                                                
4897 İfade “ṣed ū yÀzdeh” olmalıdır. 
4898 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4899 İfade “ṣed ū şaṣt ū yek” olmalıdır. 
4900 İfade “ṣed ū heştÀd ū yek” olmalıdır. 
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ṣed ū neved: yüz ṭoḳsan [vaḳfeyn yüz ṭoḳsan] 

ṣed ū neved(u) yek [ṣed ū neved ū yek]4901: yüz ṭoḳsan bir 

[elġare] 

dovìst [dū bìst(u)]4902: iki yüz [vaḳfeyn iki yüz]     

dovìst ū yek [dū bìst ū yek]4903: iki yüz bir 

[elġare] 

dovìst ū deh [dū bìst ū de(h)]4904: iki yüz on [vaḳfeyn iki yüz on] 

dovìst ū bist [dū ṣed ū bìst]: iki yüz yigirmi [vaḳfeyn iki yüz yigrim4905] 

dovìst ū sì [dū ṣed ū sì]: iki yüz otuz [vaḳfeyn iki yüz otuz] 

dovìst ū çihil [dū ṣed ū çil]: iki yüz ḳırḳ [vaḳfeyn iki yüz ḳırḳ]   

dovìst ū pencÀh [dū ṣed ū pencÀh]: iki yüz elli [vaḳfeyn iki yüz elli] 

dovìst ū şÀṣt [dū ṣed ū şÀṣt]: iki yüz altmış [vaḳfeyn iki yüz altmış] 

dovìst ū heftÀd [dū ṣed ū heftÀd]: iki yüz yetmiş [vaḳfeyn iki yüz yetmiş] 

dovìst ū heştÀd [dū ṣed ū heştÀd]: iki yüz seksen [vaḳfeyn iki yüz seksen] 

dovìst ū neved [dū ṣed ū neved]: iki yüz ṭoḳsan [vaḳfeyn iki yüz ṭoḳsan] 

si ṣed [se ṣed]: üc yüz [vaḳfeyn üc yüz]        

si ṣed ū deh [se ṣed ū deh]: üc yüz on [vaḳfeyn üc yüz on] 

si ṣed ū bìst [se ṣed ū bìst(u)]: üc yüz yigirmi [vaḳfeyn üc yüz yigrim] 

si ṣed ū sì [se ṣed ū sì]: üc yüz otuz [vaḳfeyn üc yüz otuz] 

[elġare] 

çehÀr ṣed: dört yüz [vuḳūf dört yüz] 

penc ṣed: beş yüz [vaḳfeyn biş yüz]  

şeş ṣed: altı yüz [alt4906 yüz] 

heft ṣed: yidi yüz [yidi yüz] 

heşt ṣed: sekiz yüz [sekiz yüz] 

noh ṣed: ṭoḳuz yüz [ṭoḳuz yüz] 

[111a] 

hezÀr: biñ [vaḳf biñ] 

hezÀr ū ṣed: biñ yüz [vaḳfeyn biñ yüz] 

hezÀr dū ṣed [hezÀr(u) dū bìst(u)]4907: yiñ4908 iki yüz [vaḳfeyn biñ iki yüz] 

                                                
4901 İfade “ṣed ū neved ū yek” olmalıdır. 
4902 Kelimenin “divìst, dū ṣed, dovìst” şekilleri bulunabilmiştir: Bkz. LD, ŞL. 
4903 İfade “dovìst ū yek” olmalıdır. 
4904 İfade “dovìst ū deh” olmalıdır. 
4905 Kelime yanlış yazılmıştır; “yiğirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4906 Kelime yanlış yazılmıştır; “altı” olmalıdır. 
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hezÀr ū se ṣed: biñ üc yüz [biñ üc yüz] 

[elġare] 

[hezÀr: vaḳf biñ] 

dū hezÀr: iki biñ [iki biñ] 

se hezÀr: üc biñ [üc biñ] 

çehÀr hezÀr: dört biñ [dört biñ] 

penc hezÀr: biş biñ [biş biñ] 

şeş hezÀr: altı biñ [altı biñ] 

heft hezÀr: yidi biñ4909 

[elġare] 

deh hezÀr: on biñ [vaḳfeyn on biñ] 

bìst hezÀr: yigirmi biñ [vaḳfeyn yigrim4910 biñ] 

sì hezÀr: otuz biñ [vaḳfeyn otuz biñ] 

çil hezÀr: ḳırḳ biñ [vaḳfeyn ḳırḳ biñ] 

[elġare] 

ṣed hezÀr: yüz biñ [vaḳfeyn yüz biñ] 

dū ṣed hezÀr: iki yüz biñ [vaḳfeyn iki yüz biñ] 

si ṣed hezÀr: üc yüz biñ [vaḳfeyn üc yüz biñ] 

[elġare] 

[deh ṣed hezÀr: vuḳūf on kerre yüz biñ] 

bìst ṣed hezÀr: yigirmi kez yüz biñ [vuḳūf yigrim4911 kerre yüz biñ]  

sì ṣed hezÀr: otuz kez yüz biñ [vuḳūf otuz kerre yüz biñ] 

hezÀr hezÀr: biñ kez biñ [vaḳfeyn] 

hezÀr bÀr hezÀr: m [m vaḳfeyn] 

hezÀrÀn hezÀr: biñler kez biñ [vaḳfeyn biñler biñ] 

temmetü’l-ḥurūf4912 

[veḳıs ʿalÀ haẕÀ cemìʿü’l-aʿdÀdi mine’l-cumūʿi ve’l-ÀḥÀdi 

mıṣrÀʿ tÀrìḫü vesìleti’l-maḳÀṣıdi] 

72a 

ol mübÀrek bilüñ4913 [yıluñ] ki işbu faḳìr 

                                                                                                                                                   
4907 İfade “hezÀr ū dū ṣed” veya “hezÀr ū divìst” olmalıdır. 
4908 Kelime yanlış yazılmıştır; “biñ” olmalıdır. 
4909 Bu kelime TDKN’de bulunmamaktadır. 
4910 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4911 Kelime yanlış yazılmıştır; “yigirmi” olmalıdır. Farklı bir kullanım da söz konusu olabilir. 
4912 Bu ifade TDKN’de bulunmamaktadır. 
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ḳıldı içinde lüġÀta saʿy keåir 

günlerinden otuz bişiyle yüzi 

ḳalmışidi [ḳılmışidi] ki defterini [defterin] ḥaḳìr 

çün tamÀm oldı [itti] nıṣf-ı şaʿbÀnda [ġurre-i ramażÀnda] 

yazdı tÀrìḫini berÀt-ı münìr 

[temmet bi-ʿavni’llahi ve ḥüsnü’t-tevfìḳ] 

[ketebe eżʿafü’l-ʿibÀdi el-faḳìrü’l-ḥaḳìri el-muḥtÀc ilÀ-raḥmeti’llah teʿÀlÀ Muḥammed bin 

MuṣṭafÀ bin Nebì sene 965 fì şehri ramażÀni’l-mübÀrek el-yevmü’s-sebt]4914  

her ki ū nìk mì-koned yÀ bed 

nìk u bed her çe mì-koned yÀbed 

muḳriyÀ bÀ men me-kon ḳahr ū ʿitÀb 

er ḫaṭÀyì refte bÀşed der kitÀb 

temme’l-kitÀbü bi-ʿavni’llahi’l-meliki’l-vahhÀb ʿalÀ yedi efḳari’l-verÀ Aḥmed bin MuṣṭafÀ 

ʿafÀ ʿanhum der maḥrūse-i ḥaleb rūz-ı pencşenbe vaḳt-ı çÀşt der evÀḫir-i mÀh-i ẕì’l-ḳaʿde min 

şuhūr sene erbaʿ ve elf min hicreti’n-nebeviyye 

 

  

                                                                                                                                                   
4913 Kelime yanlış yazılmıştır; “yıluñ” olmalıdır. 
4914 Bu istinsah kaydı ile TDKN’nin metin bölümü sona ermiştir. TDKN’de bundan sonra bir sayfalık bir fevaid 
kaydı bulunmaktadır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Hatîb Rüstem El-Mevlevî’nin 1498 yılında telif ettiği Vesîletü’l-

Makâsıd ilâ Ahseni’l-Merâsıd fî Lügati’l-Fürs adlı eserinin Ankara, Milli Kütüphane Yz. A 

638’de ve Ankara, TDK Kütüphanesi Yz. A 449’da yer alan nüshalarının karşılaştırmalı 

çeviri yazısı yapılmış, eserle ilgili incelemelerde bulunulmuştur. 

 Vesîletü’l-Makâsıd Arap sözlükçülük geleneği doğrultusunda, büyük bir bölümü 

alfabetik olarak bir kısmı da konulara göre tasnif edilerek düzenlenmiş Farsçadan Türkçeye 

mensur bir sözlüktür. Eserde, Farsça kelimeler madde başı yapılmış Türkçe anlamları ise 

madde başlarının altına gelecek şekilde, satır altlarında verilmiştir. Ayrıca Vesîletü’l-

Makâsıd’da Fars gramerinin anlatıldığı manzum bölümler mevcuttur. Bu bölümler de Arap 

gramer geleneği doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Eserin ihtiva ettiği gerek Farsça gerek Türkçe sözcüklerin büyük bir kısmı arkaik 

kelimelerdir. Bu nedenle eserin çeviri yazısında yapılabilecek okuma hatalarını en aza 

indirebilmek, metni eksiksiz ve en doğru biçimde ortaya çıkarabilmek amaçlarıyla Vesîletü’l-

Makâsıd’daki tüm sözcükler, tanıtlayıcı sözlükler adı verilen sözlüklerden kontrol edilmiş, 

gerekli görülen yerlerde sözcüklerle ilgili dipnotlar verilmiştir. Tanıtlayıcı sözlükler adı 

verilen tarihî ve güncel sözlükler şunlardır: Abdülmecid Sivasî’nin Mesnevi Sözlüğü, Burhân-

ı Katı, Lugatnâme-i Dehhodâ, Ferhengi Ziyâ, Kimiya Genel Sözlüğü, Lehcetü’l-Lügat, 
Ferheng-i Fârsî-yi Moʿìn, Ferheng-i Fârsì-yi ʿAmìd, Şâmilü’l-Lüga, Şâmilü’l-Lüga Tez, 

Tarama Sözlüğü ve Turkish and English Lexion New Edition. Bu yöntem, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla tarihî sözlüklerle ilgili çalışmalarda ilk kez uygulanan bir yöntemdir. 

Eserin tarihsel çerçevesinin belirlenmesi ve incelenmesinde ise literatür taraması yöntemi 

kullanılmıştır. 

Eser ile ilgili başlıca sonuçlar şunlardır: 

- Eserdeki Farsça madde başı sayısı; 905 mastar, 6770 isim ve 578 edat, zarf, nida, sayı; 

ay, mevsim, gezegen, burç adı gibi konulara ait sözcük olmak üzere 8253’tür. Bu sayı, 

sözlükteki mastarların çekimli hâlleri de eklendiğinde 9972’ye ulaşmaktadır. Madde başı 

kelime sayısı dikkate alındığında eser, kendisine kadar yazılan en hacimli sözlük olarak kabul 

edilmelidir.  

- Eserde, MKN’de mükerrer yazılan 1 beyit hariç tutulduğunda toplam 263 beyit vardır. 

Bu beyitlerin 2’si sadece MKN’de olup TDKN’de bulunmamaktadır. Bu beyitlerin 27’si 

Farsça, geri kalan 236’sı Türkçedir. Eserde, farklı konularda yazılan 11 beyit dışında, 

Farsçanın gramer kurallarını anlatan beyit sayısı 252’dir. 
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- Eserdeki manzum bölümler gruplandırıldığında 42 bölüm oluşturmaktadır. Bu 

bölümlerin 4’ü nazm, 8’i müfred geri kalan 30 bölümlük kısmı mesnevi nazım şekliyle 

yazılmıştır. Manzum bölümlerin vezinleri incelendiğinde; 2 bölüm ahreb, 22 bölüm 

mütekârib, 15 bölüm hafîf (cedîd), 1 bölüm hezec, 1 bölüm muzârî, 1 bölüm de remel bahri 

ile yazılmıştır. 

- Eser manzum gramer bölümleri açısından, Anadolu’da Fars gramerinin Türkçe olarak 

anlatıldığı ilk manzum gramer kitaplarından biridir. 

- Eserin yurtiçi ve yurtdışında 60’a yakın nüshası tespit edilebilmiştir. Bu durum eserin 

oldukça yaygın kullanıldığına işaret etmektedir.  

- Eser, Mesnevî’ye rağbeti arttırmak gayesiyle Mevlevi tarikatına mensup şahıslar 

tarafından yazılan sözlüklerin ilki olarak kabul edilmektedir. Ayrıca eserin birinci babında yer 

alan fiillerin Abdülmecîd Sivâsî’nin Mesnevî Sözlüğü’ndeki fiiller ile hemen hemen tamamen 

uyuştuğu görülmüştür. 

Bu tezin en önemli çıktısı, Vesîletü’l-Makâsıd’ın çeviri yazılı metninin ilk kez ortaya 

konmasıdır. Çalışma bu özelliği ile tarihî Farsça-Türkçe sözlük çalışmaları için kaynak 

niteliğindedir. Eserin Eski Anadolu Türkçesi’ne ait dil malzemesi hakkında ise ayrı bir 

çalışma konusu olduğu düşünülerek herhangi bir incelemede bulunulmamıştır. Ayrıca çok 

sayıda nüshası bulunan eserin müellif nüshasını ve nüsha ailesini tespit edebilmek de 

mümkün olmamıştır. Bu özellikler, çalışmanın en önemli eksiklikleridir. Bu eksikliklerin eser 

üzerine yapılacak başka çalışmalarla giderileceği; bu doğrultuda çalışmamızın Farsça, Farsça-

Türkçe sözlük, Eski Anadolu Türkçesi, Fars grameri, manzum gramer yazıcılığı gibi 

konularla ilgili yapılacak olan araştırmalar için önemli bir malzeme olacağı umulmaktadır.  
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