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Buğra Oğuzhan ULUYÜZ 

   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2014 

 

 

 

Satranç,  iki  oyuncu  arasında,  8×8’lik bir kare zemin üzerinde, satranç  taşlarıyla 

oynanan bir oyundur. Oyunu  oynayan  kişinin  amacı  rakibin şah adlı piyonunu  mat  

etmektir. Oyun, MÖ  yaklaşık 6.  yüzyılda Hindistan’da ortaya  çıkmıştır. 

 

Osmanlı Türkçesi  nesir  sahasında Şatranç-nâme  olarak  bilinen  eser , Firdevsî-i Rûmî  

tarafından  1503’te  yazılmıştır. Eser, geleneğe  uygun olarak başlayıp  satranç  oyunun 

tarihinden bahseder. Daha sonraki bölümler  ise  oyunun  talimi  niteliğindedir. 

 

Osmanlı  Türkçesi’nin klasikleşme  evresine  girdiği  dönemde yazılan  eser, yer  yer  

nazma  dönmekle  birlikte nesir   türündedir. Dili  itibariyle  de  sade  nesir  özelliği  

göstermektedir. Bu  çalışma  metnin  transkripsiyonu , dil incelemesi ve dizini  

bölümlerinden oluşmaktadır. 

 

 

Anahtar  Kelimeler:  Satranç ,  Satranç-nâme , Firdevsî-i Rûmî , Osmanlı Türkçesi, 

Nesir 
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Abstract 

 

Firdevsî-i Rûmî’nin Şatranc-nâme’si 

 (Text-Grammatical Analysis-İndex) 

 

Buğra Oğuzhan ULUYÜZ 

Department of Turkish Language and Literature 

Anadolu University, Graduate School of Social Science, July 2014 

Adviser: Assoc. Prof. Dr. Selahittin Tolkun 

 

 

 

Chess  is  a  game  which  is  played  between  two players  on  eight  by  eight  grid  

gameboard  with  chess pieces.  The  purpose  of  the  player  involved  the  game  is  to  

checkmate  the  opponent’s  king. The  game  was  founded  around   6th  B.C.   in  İndia. 

 

The  work  which  is  known  as  Şatranç-nâme  in  Ottoman Prose  field was  written by  

Firdevsî-i Rûmî  in  1503.  Starting  up  to the  common  tradition  of  Ottoman Prose , 

the  work  first  mentions  about  the  history  of the game   and  after  that  it  instructs  

orders  of  the  game. 

   

The work  which  was  written  in becoming  classic  era  of  Ottoman Turkish  is  a  prose  

showing  poetic  features  from  place  to  place . The  Şatranç-nâme  can be defined as a  

simple  prose by taking into consideration  of  its  wording. This  thesis  includes 

transcription  , index  and  examination  of   Şatranç-nâme. 

 

 

Keywords:  Chess, Şatranç-nâme, Firdevsî-i Rûmî,  Ottoman Turkish,  Prose  

http://tureng.com/search/by%20taking%20into%20consideration
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Önsöz 

  

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışma. Firdevsî-i Rûmî’nin Süleyman-nâme 

adlı eserine göre nispeten daha az bilinen, satranç oyunun tarihini ve oyun düzenlerini 

tablo şeklindeki düzenekler yardımıyla anlatan nesir türünde bir eserdir. 

 

1503 yılında yazılan eser, yer yer mensur kısımda anlatılanların devamı niteliğinde, yer 

yer de mensur kısımlarda anlatılanları pekiştirme görevindeki manzum bölümleri de 

içermektedir. Nuruosmaniye, Berlin ve Münih kütüphanelerinde birer nüshası bulunan 

eser üzerinde, birkaç makalenin dışında, herhangi bir tez çalışması bulunmamaktadır. 

Eserin içerik itibariyle farklı bir nitelik arz etmesinin etkisi ve tez danışmanımın, gerek 

Osmanlı Türk yazısı ve imlası gerekse diline dair alan tecrübemi bu tür bir eski metin 

çalışmasıyla artırabileceğim yönündeki telkiniyle Şatranç-nâme üzerinde yüksek lisans 

tezi yapmaya karar verdim.  

  

Şatranç-nâme, dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yer yer oldukça 

tumturaklı bir dil kullanımı arz etse de - genel olarak müellifinde belirttiği gibi - sade 

Türkçe ile kaleme alınmıştır; dolayısıyla sade nesir sınıfına girmektedir. Eser, klasikleşip 

kalıplaşmaya başlayan Osmanlı ifade ve imla özelliklerini yansıtması yanında Eski 

Anadolu Türkçesi özelliklerini ve yazım yanlışlarını da içermektedir.  

 

Eklerin gösterimi, yazım yanlışları yabancı unsurların kuruluşundaki ikili durumların 

üzerinde durulduğu dil incelemesi bölümünde örneklerin tümü taranmaya çalışılarak 

genel görüntü ortaya çıkarılmaya uğraşılmıştır.  

 

Bu tez Giriş bölümünden sonra Metin, Dil İncelemesi ve Dizin olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. 
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Giriş bölümünde Firdevsî-i Rûmî’nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili bilgi 

verilmiştir. Ayrıca metinde kullanılan satır sistemi açıklandıktan sonra eserle ilgili yazılış 

olan makalelerden bahsedilmiştir. 

 

Metin bölümünde eserin transkripsiyon edilmiş hali bulunmaktadır. Bu bölümde Arapça 

dualar da okunmaya çalışılıp transkripsiyonlanmıştır. Satır sayıları, yazma metnin her 

satırın aynı sayıda kelime içermemesi sebebiyle, transkripsiyonlu metindeki son durum 

esas alınarak gösterilmiştir. Dipnotlar yardımıyla da metindeki orijinal yazımlar 

gösterilmeye çalışılmıştır.  

  

Dil incelemesi bölümünde yazım ve imla özellikleri, metindeki bütün şekiller taranıp 

karşılaştırılarak incelenmiştir. 

  

Dizin bölümünde metinde geçen bütün kelimeler madde başı olarak anlamlarıyla birlikte 

verilmiştir. Bunun yanında her kelimenin geçtiği ilk bağlam da dizinde gösterilmiştir. 

 

Bu metni çalışırken bana hep destek olan ve zaman ayıran hocam Doç. Dr. Selahittin 

Tolkun’a ve bu eseri tez olarak çalışmam konusunda beni yönlendiren, okuma 

yanlışlarımı düzeltmemde değerli bilgilerini esirgemeyen hocam Yar. Doç. Dr. Halit 

Biltekin’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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1. Giriş 

 

Satranç; tarih boyunca, kapalı alanlarda yoğun rağbet görmüş eski bir oyundur. Kare 

şeklindeki satranç tahtası üzerinde iki kişi arasında oynanmaktadır. Oyuncuların amacı, 

şah piyonuna saldırarak rakibi şahmat etmektir. Oyuncuların hiçbiri şahmat yapamazsa 

yun berabere biter. Satranç tahtası 64 kareden oluşur. Oyuncular  bir şah, bir vezir, iki 

kale, iki fil, iki at ve sekiz piyon olmak üzere 32 adet taşa sahiptir. Muhtemelen satranç 

taşları temsil ettiği varlığın biçimindedir(Altınay, 2009, s. 178).  

 

Satranç kelimesi, Sanskritçe çaturanga kelimesinden gelmektedir. Çaturanga kelimesinin 

anlamı dört unsurdan oluşan ordu olarak geçmektedir. Klasik Hint ordu düzeninde de 

savaş arabaları, süvariler, filler ve piyadeler olduğundan satranç oyunu bu ada ithafen 

isimlendirilmiştir(Nişanyan, 2012, s. 539). 

 

Bu çalışmamızın yazarı olan Firdevsî, ileride de görüleceği üzere, kaynaklarda Firdevsî-

i Rûmî veya Firdevsî-i tavîl olarak kaydeddilen Şehnâme yazarıyla aynı adı taşıyan 

kimsedir. Firdevsî’nin  Şatranç-nâme’si  hamdele, salvele,  dört halife övgüsü, padişah  

övgüsü ve  sebeb-i  telif  bölümlerinden  sonra  satranç  oyunun  tarihi, satranç  oyunun  

üstatları olan  Sîse  ve  Leclâc’dan  bahseder. Hindistan hükümdarının Cemşid Şah’ı alt  

etmek  için  satranç  oyununu  nasıl kullandığını  anlatır. İlerleyen bölümlerde ise nazım 

ve nesir karışık halde, satranç tahtası  üzerinde oyun  düzenekleri  gösterilerek açıklamalar 

yapılır.  

 

Firdevsî’nin daha çok Süleyman-nâme adlı eseriyle tanınması sebebiyle biraz geri 

planda kalan Şatranc-nâme sade nesir türündeki eserlerden biri olarak nitelendirilebilir. 

Şatranc-nâme’nin Nuruosmaniye, Münih ve Berlin kütüphanelerinde üç nüshası 

bulunmaktadır. Bu çalışmada Berlin nüshasının 1-90. Sayfaları hazırlanmıştır. 
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1.1. Firdevsî-i Rûmî’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 

 

1453 yılında kimi kaynaklara göre Aydıncık’ta kimilerine göre ise Edincik’te doğmuştur. 

Firdevsî-i Rûmî ve Uzun Firdevsî adlarıyla bilinmektedir. M. F. Köprülü’nün İstanbul’da 

bir kitapçıda bulduğu Süleyman-nâme adlı ünlü eserin Arapça bir giriş kısmından sonra, 

Firdevsî’nin eserleri ve kendisiyle ilgili birçok bilgi yer almaktadır. Eserin bu bölümüne 

göre Firdevsî’nin büyük dedesi Gazi Genek Bey, Sultan Alâeddin Selçukî’nin hizmetinde 

bulunmuştur. 1299 yılında Osman Gazi Bilecik’i alınca ona intisap etmiştir. Daha sonra 

kendisine Eskişehir Sultanöyüğü’nde dirlik verilmiştir. Burada bir cami yaptırmıştır. Gazi 

Genek Bey’in oğlu olan İlyas Bey, Orhan Gazi döneminde Gelibolu’ya sancak beyi 

olmuştur. İlyas Bey’in oğlu Hızır Bey, 1. Murad döneminde Sultanöyüğü’ne sancak beyi 

olmuştur. Onun oğlu Bazarlu Bey, Yıldırım Bayezid maiyetinde faydalı olmuş, oğlu olan 

Hacı Genek Bey ise İstanbul’un fethinde bulunmuş, hizmetleri karşılığında Aydıncık’ı 

zeamet olarak almıştır. Hacı Genek Bey’in oğlu ise Firdevsî’dir (Köprülü, 1996, s. 127-

128) 

 

Firdevsî, İranlı Şeh-nâme yazarı Firdevsî’den ayırt edilmek için Türk Firdevsî ve Türk 

Firdevsîsi gibi adlarla da anılmıştır. İsminin aslen Şerefeddin Musa olduğu ileri 

sürülmüştür. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte eserlerinde yer alan bazı 

ifadelerden 1512 yılında hayatta olduğu sonucuna varılmıştır. Firdevsî’nin hayatı 

hakkında hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte Fuad Köprülü’nün, Süleyman-nâme’nin 

Arapça mukaddime kısmından sonra verilen bilgilere istinaden yaptığı açıklamalar 

hemen hemen her yerde tekrar edilmiştir. Bunlara ilaveten Firdevsî’nin hayatı hakkındaki 

bilgiler, şifahi yolla yayılarak efsanevî bir nitelik de kazanmıştır (Usta, 2009, s. 63-64). 

 

Firdevsi’nin köklü bir aileden gelmesinin ve doğum yeri olan Edincik’in yazarın 

düşünceleri ve eserleri üzerinde olumlu bir tesiri olmuştur. Ömrünün önemli bir kısmını 

Balıkesir’de geçiren Firdevsî, Bursa’da eğitim görmüştür. Kutb-nâme adlı eserinde 

kendisinin hiç öğrenim yapmadığını, ilahi yardıma ve marifete nail olduğunu ve kendi 

kendisini yetiştirdiğini bazı dizelerinde dile getirmiştir (Olgun-Parmaksızoğlu, 1980’den 

aktaran Biçer, 2005, s. 247).  
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Firdevsî’nin manzum, mensur ve hem manzum hem mensur karışık olmak üzere, telif ve 

tercüme kırktan fazla eserinin bulunduğu bilinmektedir. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 

Müellifleri’nde Firdevsî’nin on dört eserinin adını anmıştır. Bunların bir kısmına 

Satranç-nâme adlı eserde de rastlanmaktadır. Firdevsî’nin eserleri öğretici, bilgi verici 

nitelikte olduğundan dili genellikle sadedir. Eserlerinde Türkçe unsurların, özellikle halk 

dilindeki kelimelerin yanı sıra Arapça, Farsça kelimelerin ve bu dillere ait tamlamaların 

kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca sözlerinin ibret-engiz olmaması, yani yabancı 

unsurları fazla barındırmaması durumunun garipsenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. 

(Olgun, 1978’den aktaran Özyaşamış Şakar, 2007, s. 724) 

 

Esasen tarihçiliğiyle tanınan Firdevsî, ayrıca daha gençliğinden itibaren bütün dînî 

rivayetler, şiir, kısas, ilm-i nücum, temsilât, felsefe, tıp gibi konularla da ilgilenmiştir. 

Firdevsî; bildiği, gördüğü ve öğrendiği tüm malumatı yazma eğiliminde olmuştur. Ondan 

ilk defa söz eden kimse, tezkire sahibi Latîfî’dir. Latîfî, onun hakkında, “Erbab-ı tevârih 

beyninde Uzun Firdevsî demekle meşhurdur. Ve tevârihe müteallik te’lifâtı elsine-i 

âlemiyânda meşhûrdur. Ol bâbda muhit ve müstahzar kimesne idi” diyerek tarihe ilgisini, 

ilgi alanını, çabasını, kullandığı kaynakları ve gayretini ortaya koymuştur. Latifî’ye göre 

Firdevsî, Kurân’daki tüm kıssaları, ayetleri; astronomi, felsefe, geometri gibi alanlardaki 

bilgilerin tamamını bir araya toplayarak yazmıştır.(Biçer, 2005, s. 248). 

 

Firdevsî, Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminde yaşamıştır. Kendisi, bu dönemde Fatih 

Sultan Mehmet ile tanışmış ve hatta ilk eserini bu büyük hükümdara sunmuştur. II. 

Bayezid devrinde, olgunluk çağını yaşamış ve padişahın isteği ile çok sayıda eser te’lif 

ve tercüme etmiştir. Yavuz Sultan Selim’in hükümdarlığının ilk yıllarında, onun izin ve 

iradesiyle kitaplarını yazmaya devam etmiştir. Firdevsî-i Rûmî, klâsik Osmanlı çağında 

yaşamış bilim, siyaset, sanat ve düşünce çevreleri ile iç içe olmuştur. Kendisinden önce 

yazılan her türlü kitabı bir şekilde temin edip okumaya çalışmış, okuduğu bütün 

eserlerden elde ettiği bilgileri derlemiş, bunlara kendi birikim ve tecrübelerini de katarak 

manzum ve mensur yeni eserler ortaya koymuştur. Firdevsî-i Rûmî, çok boyutlu ve 

üretken bir yazar olduğu için hemen her alanda eserler vermiş ve bilim tarihine önemli 

katkılar sağlamıştır. Yazar, “ansiklopedist” ünvanını kazanmıştır(Biçer, 2005, s. 249). 
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Firdevsî, tarihçiliğinin yanında Türkçeyi kullanma tarzıyla da Türk Diline önemli 

katkılarda bulunmuştur. Türkçe asıllı kelimeleri özenle seçerek çekinmeden kullanmış, 

eserlerini Türkçenin temel kaynaklarından biri haline getirmiştir. Yaşadığı dönemde 

eserlerini Türkçe yazması hafife alınmasına rağmen, yazar Türkçe te’lif ve tercümeler 

yapmaya devam etmiştir. Dili oldukça sadedir. Nazım konusunda başarısız bulunmakla 

birlikte, nesirde ustalığı kabul görmüştür (Biçer, 2005, s. 250). 

 

Firdevsî; eserlerini yazarken kulaktan dolma bilgileri göz ardı etmiş, şifahi bilgileri, yalan 

söz ve nakilleri eserleri için kaynak olarak kullanmamıştır. Eserlerinde yararlandığı 

kaynakların sağlam, rivayetine yer verdiği kişilerin ise devrin en akıllıları olduğunu 

vurgulamıştır. Bizzat tarih kitaplarını elde etmiş, kendi okuyup inceledikten sonra kaynak 

olarak yararlanmıştır. Ancak, çoğu zaman, yararlandığı kaynakların adını zikretmediği 

görülmüştür (Biçer, 2005, s. 252). 

 

Yazar, ömrü boyunca birçok kitap temin etmiş ve çok hacimli bir kütüphane 

oluşturmuştur. Kitap temin etme hususunda devlet adamlarından önemli yardımlar 

görmüştür (Biçer, 2005: 252). Hatta iki defa aradığı kitapları edinebilmek için kitapların 

bulunduğu yerlere tayin alarak gitmiştir (Genç, 1995, s. 12). 

 

Latifî gibi kimi kaynaklarda Firdevsî Bursalı olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni 

öğrenimini Bursa’da tamamlaması ve Bursalı Melîhî’den aruz öğrenmesi olmalıdır. Bir 

süre İstanbul’da da bulunan Firdevsî, hayatının büyük bölümünü Bursa, Manisa ve 

Aydıncık bölgelerinde geçirmiştir. Firdevsî, aklî ilimlerin yanı sıra Simavlı Nakşî şeyhi 

Abdullah-ı İlâhî’ye intisap ederek tasavvufa da yönelmiştir. Yazar, çağdaşları tarafından 

şairlik meziyetinden mahrum olarak görülmüştür. Tezkireciler tarafından şairlik yönü göz 

ardı edilmiştir. Telif ve tercüme olmak üzere birçok eser veren Firdevsî’nin günümüzde 

on altı eseri bilinmektedir (Köprülü, 1996, s. 127-128). 
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1.2. Eserleri 

  

 1.2.1. Süleyman-nâme 

 

Tarih türünde olan bu eser Firdevsî’ye asıl şöhretini kazandırmıştır. M. Fuad Köprülü 

İslam Ansiklopedisi'nde, Firdevsî'nin bu eseri 2. Bayezid'in cülûsundan sonra yazdığını 

belirtir. Ancak, İbrahim Olgun ve İsmet Parmaksızoğlu, Firdevsî'nin bu esere Balıkesir'de 

bulunduğu sırada Fatih Sultan Mehmed’e ithafen başlamış ve padişahın ölümüne kadar 

yedi cüzünü tamamlamış olduğunu söylerler. Müellif, 2. Bayezid'in 1481'de tahta 

geçmesinden sonra yeni padişahın isteği üzerine Süleyman-nâme'yi ona ithaf ederek 

yazmaya devam etmiştir. Eserin esas konusu, Hz. Süleyman'ın hayatı üzerinedir. Ancak 

eserde tarih, ahlak, felsefe gibi çeşitli konular da ele alınmış, böylece kitap ansiklopedi 

niteliği kazanmıştır. Köprülü’nün belirttiğine göre, Fidevsî, bu eserde Alp Er Tonga’dan 

da bahsetmiş ve Türk tarihiyle gururlandığını gösteren ifadeler kullanmıştır. Kaç cüz 

olduğu konusunda farklı fikirler vardır. Bunlardan Minorsky, 366 cüz olduğunu, Kâtip 

Çelebi 330 cüz olduğunu, Hasan Çelebi ve Şemseddin Sami ise 380 cüz olduğunu 

yazarlar. Eserin düzyazı kısımlarında kullanılan dil oldukça sadedir. Firdevsî, bu eserini 

2. Bayezid’e sunmuş, Bayezid eserin fazlaca gereksiz ayrıntıya yer verdiğini söyleyerek 

sekiz cüz seçmiş ve geri kalan bölümlerin yakılmasını emretmiştir. Ayrıca, bu eser 

üzerinde M. Ata Çatıkkaş, Asuman Akay ve Gülnaz Genç doktora çalışması yapmışlardır 

(Köprülü, 1996, s. 128). 

 

 1.2.2.  Kıssa-nâme-i Süleymân Aleyhi’s-selâm 

 

Balıkesir’de yazılan eser Süleyman-nâme’nin ön hazırlığı olup bağımsız bir eser değildir 

(Özyaşamış Şakar, 2007,  s. 725).  

 

 1.2.3.  Da’vet-nâme 
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Bu eser, ilm-i nücûm ve ilm-i garîbe’ye dairdir. Mensur bir eserdir. Arapça ve Farsça bazı 

eserlerden tercüme olarak 1488 yılında Balıkesir’de hazırlanmıştır. İçerisinde burçlara ait 

olan 145 adet resim de içermektedir. 2. Bayezid’e sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bilinen 

tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Fatma Büyükkarcı 

eser üzerinde yüksek lisans tezi hazırlamıştır(Köprülü, 1996, s. 128). 

 

 1.2.4.  Firâset-nâme 

 

Firdevsî bu eseri  Balıkesir’de, 2. Bayezid tahta geçmeden evvel yazmıştır. Eserin adı 

Süleyman-nâme’de geçmektedir (Köprülü, 1996, s. 128). 

 

 1.2.5.  Münazâra-i Seyf ü Kalem 

 

Bir nüshası Millet  Kütüphane’sinde bulunan eser 1485 yılında Balıkesir’de yazılmıştır. 

Eserde kılıç ve kalem mukayese edilmektedir (Özyaşamış Şakar, 2007, s.725).  

 

 1.2.6.  Pend-nâme-i Eflâtun 

 

Eser temizlik ve sağlık konularıyla ilgilidir. Farsçadan çeviri olduğu söylenmektedir. M. 

Ata Çatıkkaş’a göre eser Firdevsî-i Rûmî’ye ait değildir. Firdevsî adında başka bir 

müellife aittir. Yanlışlıkla Firdevsî-i Rûmî’ye ithaf edilmiştir (Çatıkkaş, 1985’ten aktaran 

Özyaşamış Şakar, 2007, s. 725). 

 

 1.2.7.  Silâhşôr-nâme 

 

Farsçadan Türkçeye tercüme bir eserdir. Bir nüshası Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır. 

Eseri Wickerhauser yirmi bir sayfa halinde yayımlamıştır, daha sonra Sclechta Wssehrd 

Almanca’ya çevirmiştir. R. Bonelli eseri ikinci defa neşretmiştir (Köprülü, 1996, s. 128).  

 

 1.2.8.  Şatranç-nâme  
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Balıkesir’de 1503 yılında yazılan eser diğer eserlerden içerik yönüyle ayrılır. 

Nuruosmaniye, Berlin ve Münih kütüphanelerinde üç ayrı nüshası bulunmaktadır.  

 

 1.2.9.  Hayât u Memât veya Hayât-nâme 

 

Firdevsî’nin İstanbul’da bulunduğu dönemde yazdığı bir eserdir. Risale olup ahlak ve 

tasavvuf konularıyla ilgilidir. 98 yapraktan ibaret olan eser manzum-mensur karışık 

yazılmıştır (Özyaşamış Şakar, 2007, s. 725). 

 

 1.2.10.  Hakîkat-nâme 

 

Eserin içeriği tasavvufa dairdir. 21 yapraktan oluşan eser manzum mensur karışık 

yazılmıştır.  

 

 1.2.11. Kutb-nâme 

 

Mesnevi tarzında 1503 yılında yazılan eser Fransız, İspanyol ve Venedik gemilerinden 

oluşan birleşik donanmanın Midilli’ye saldırısını detaylı şekilde anlatmaktadır. Eserin tek 

nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir ve Resul-i Sarâyî tarafından istinsah edilmiştir. 

Eser İbrahim Olgun ve İsmet Parmaksızoğlu tarafından yayımlanmıştır (Köprülü, 1996, 

s. 128). 

 

 1.2.12. Vilâyet-nâme 

 

Abdulbaki Gölpınarlı tarafından hazırlanan eser mensurdur.  

 

 1.2.13. Hazâ el-Kitâbü Fâlü Kur’ân-ı Azîm 

 

28 yapraklık bir eserdir. Nesih yazıyla yazılmıştır. 

 

 1.2.14. Terceme-i Câmeşûy-nâme 
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Eser 18 yapraktan oluşmaktadır. Nesih yazıyla yazılmıştır. Manisa İl Halk 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Firdevsî bu eseri, Farsça aslı olan Nasîr-i Tûsî’den 

çevirmiştir(Özyaşamış Çakar, 2007:725). Eserde farklı kumaşlarda görünen lekelerin 

nasıl temizleneceği anlatılmaktadır (Köprülü, 1996, s. 128). 

 

Yukarıda adı anılan eserlerin dışında, adı Münazara-i Seyf ü Kalem adlı eserde geçen 

Hadîs-i Ahsen, Tecnîsat, Tâli’-i Mevlûd-ı Kebîr adlarında üç eseri daha vardır. 
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2. Metin 

 

1  

ģamd-ı  nā-maʿdūd  ol  ḫudā-ı  lemyezele  sulṭān-ı  bī-ḫalele  sezā-vārdur  kim   

bī-şāye’hi  ve  ʿillet  kār-gāh-ı  nā-būddan  bunca  ʿilmi  ibdāʿ  eyledi  ve  śenā’-ı   

nā[-] 

maḥdūd  ol  ḫażret-i  bī-ẕelele  ḫaķan-ı  bī-bedele  revādur  kim  bir  pāre  dūddan 

yidi  ķāt  semāvātı  iḫtirāʿ  eyledi  kemāl-i  ṣunʿi  birle  bu  zümrüd  bisāṭı 

nilgūn  baḥrüŋ  üzerinde  ḥikmetile  döşeyüp  muṭabbaķ  ṭur[-] 

ġutdı  celāl-i  ʿaẓameti  birle  ķudret  şatrancını  iẓhār  ķılup  gūşe 

gūşe  ḫāne  ḫāne  heşt  cennet  baġlarınuŋ  gül-zār  renginde  tezyīn 

ķılup  bir  naṭʿ  üzerinde  durutdı  zihī  sulṭān-ı  server  kim  eflāk   

ve zer-nigār  bisāṭınuŋ  yüzinde  mühre-i  mihr  münīri  yaʿnī  zerrīn  şāhin-i 

āfitābı  her  ṣubḫ-dem  kīse-i  ḫāverden  çıķarup  ẓuhūra  getürüp  ẕerreler   

piyādelerin  yedi  ķudret  ile  meşārıķ  ḫānesinden  sürüp  geh   

luʿbet-bāzī  çerḫe  yüz  gösterüp  şāẕ  [u] ḫandān  ider  zihī  ḥannān-ı 

 

2   

ekber  kim  bir  ṣafḥa-i  devāir  pergār  üzre  mihr  ü  ķamerī  şekl  yaʿnī  

kim  māhitāb-ı  şāhın  encümī  piyādelerin  gāh  meġārib  gūşesinde 

sürüp  şems-i  şāhı  ufķ  evinde  şāhımāt  idüp  şeb-i  tārīk  içre   

şuʿle-i  enveri  pinhān  ider  ḫallāķ-ı  ʿālem  rezzāķ-ı  benī-ādem  oldur  kim  çārı 

ʿanāṣırdan 

şāh-i  şāhān-ı  dil-küşāde  at  u  fil  ruḫ-ı  rūḫı  piyāde  ḫilķat  ider  kim 

rūy-ı  zemīn  naṭʿ  üzerinde  ḫaṣımlu  ḫaṣmınuŋ  üzerine  taķdīre  muvāfıķ   
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düşürüp  gāh  nuṣret  virüp  ḫaṣmına  ġālib  şādān  ḥürrem  itdürür  gāh   

tedbīrine  baṣdırup  ḫısmını  ġālib  eyleyüp  ol  şāh  güm-rāh  olduġı   

ecilden  ceng  oyunı  içinde  māt  ve  zārile  giryān  pür-ġām  itdürür 

devrānlar  geçmişdür  kim  bu  āfitāb-ı  enverī  şāhın  ve  māhitāb-ı 

ķamerī  pādişāhın  şaṭranc-bāz-ı  felek  ṣubḥ  şām  bī-ārām  ķılup 

kim  oynar  ne  ṭāķ-ı  felekde  ne  rūy-ı  zemīn  farķ-ı  semekde   

ve  ne  ḫōẕ  insān  u  ervāḥ  u  melekde  bir  kimsenüŋ  ṭāķati  yoķdur  kim   

aŋa  muʿallim  olup  taʿlīm  ide  veyā  ḫōẕ  ol  mühreleri  yirinden   

götüre  hīç  şey’üŋ  mecāli  yoķdur  ki  anları  cānib-i  baḫteden   

el  urup  alup  getüre  āḫerīde  getüre  żāyiʿ  ķılup  yitüre   

ḫālıķ-i  kevn  u mekān  ve  rāzıķ-ı  ins  ü  cān  u  melik-i her  dü-cihān  ol  vāḥid  

raḥmāndurur 

 

3  

ender-i  istidlāl  der  tevfīķ-i  şinā-ḫatr       fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün 

 

ģamd-ı  nā-maḥdūd  ilāha  oldurur  ḥayy  u  beķā   

şükr-i  nā-maʿdūd  o  şāha  ferd  ü  vāḥid  ol  ḥüdā   

 

fāʿil  ü  muḫtār  u  ḫālıķ  cāʿil-i her  dü-cihān   

ķādir-i  ķudret-nümā  vü  mübdiʿ  eşyā  kibriyā   

 

sāmiʿ-i  sırr-ı  ḥaķīķat  ṣāniʿ-i  bī-çūn  ḥaķ 

evvel  āḫir  ezel-i  pinhān  u  ẓāhir  reh-nümā   

 

vāḥid-i  ferd  ü  ebed  sulṭān-ı  ʿālem  lemyezel 
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dāverī  deyyān  ilāh  rezzāķ-ı ʿālem  pādişā   

 

ķudretinde  kāmil  ol  ki  ķaṭreden  güher  ķılur   

ĥilķatinde  fāżıl  ol  ki  döşedi  arż  u  semā   

 

kāfi nūnuŋ  emrile  īcād  idüp  ol  ʿālemi   

ābi  gilden  ḫilķat  itdi  ādemi  çün  mehliķā 

 

bu  ṭoķuz  çarḫ  u  felek  yidi  necim  erkān-ı  çār 

ķudreti  ķabżında  döner  zīr  ü  bālā  müntehā   

 

ģikmeti  şemʿinden  anuŋ  bir  şererdür  ki  çıķar   

server-i  encüm  ķamer  kim  bedr  olur  aydan  aya   

 

ķudreti  gündüz  bisāt-ı  ḫāke  ṣalar  zer-niyār   

ģikmeti  çarḫ-ı  ʿarūse  şeb  dutar  gül-gūn  fetā   

 

ģayy  u  bāķī  kim  kemāl-i  ẕātınuŋ  yoķ  naķṣı  hīç 

ẕerrece  irmeye  noķṣān  ʿālemi  itse   ʿasā 

 

šūr-ı  sīnā  ķudreti  ķāfında  bī-ķadr-i  kelīl   

ibn-i  sīnā  kibriyāsı  vaṣfında  ʿāciz  bī-nevā   

 

fevķ  ü  taḫt  u  ṣaġ  u  ṣol  u  pīş  ü  pes  ẓāhir  ķılup   

se  mevākid  itdi  ne  ābā  vü  çār  ü  ümmehā   
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šaġa  luṭfından  şükūf[e]  örtüp  ider  ol  kerem 

sebz-i  kemḫādan  geyürür  seng-i  ḫārāya  ķaba 

 

gāv-ı  baḥrīden  düzedür  ʿanber-i  sārā-ı  ḫūb   

deşt-i  āhūdan  yaradur  nāfe-yi  çīn-i  ḫıṭā   

 

dāne-yi  deryāyı  ider  lūlū  mercān  birle  pür 

šaġ  külāhın  ṭoldurur  gül  lāle  birle  cā-be-cā 

 

ĥüsrev  ol  kim  eyledür  zenbūrına  şīrīn  ü  şehd   

ķāsımī  kim  aldı  ķısmet  ķand  ü  fāīķ  būriyā   

 

4 

sāye-i  susan  düşürüp  yāsemīn  ü  sünbüle   

nergisüŋ  destinde  ķor  zer  cām-ı cem  gītī-nümā   

 

ẕākir  anuŋ  ẕikri  birle  bülbülān  elḥān  ider   

şākir  anuŋ  şükrile  şekker-şiken  ṭūṭī-serā   

 

ģākim  ol  ki  hikmetinde  var  kemāl-ı  bī-zevāl   

vāḥid  ol  ki  birligine  cümle  eşyādur  güvā   

 

cennet-i  firdevs  umup  firdevsī  ḥakdan  ẕikr  ider   

āyet-i  lā  taķnaṭū  min  raḥmetillah  abedā   

 

der  münācāt-ı  firdevsī    



13 
 

 

ilāhī  luṭfuŋ  ḫazīnesi  bī-pāyān  keremüŋ  deryāsı  bī-kerān  cūduŋ  secāsı 

ķāyim  feyżüŋ  bārān-ı  dā’im  raḥmetüŋ  inʿām-ı  şāmil  ķudretüŋ  āśār-ı  kāmil   

cūduŋ   

ẕikrinde  dü  ʿālem  bir  ķaṭre  mihrüŋ  hevāsında  iki  cihān  bir  ẕerre  ilāhī   

eger  ḫalķ-ı  evvelīn  ve  āḫirīn  cemʿ  olup  eṭbāķ-ı  āsumānı  evrāķ-ı  defā[-]   

tir  itseler  bir  demde  itdügüŋ  elṭāfı  ve  inʿāmuŋ  yüz  biŋde  birinüŋ  ḥesābını  

görseler 

ve  eger  benī-ādemüŋ  her  ķılı  dil  ve  her  aḥşāsı  göŋül  olsa  bir  nefesde   

ķılduġuŋ  iḥsānı  ve  ikrāmuŋ  baḥrinden  bir  ķaṭresinüŋ  ẕemīnden  ẕerre[-] 

sinüŋ  şükrin  ide idemeyeler  ilāhī  çün  evvel  bizden  sevābıķ-ı  ṭāʿat 

ve  levāḥıķ-ı  ḫıẕmet  olmadın  kendü  luṭf-ı  ʿamīm  ve  ḫulķ-ı  kerīmüŋden   

tevḥīd-i  milkine  mālik  ve  tefrīd-i  silkine  sālik  idüp  fażl-ı  ʿināyet   

alup  tāc  ve  laķadd  keremnā  birle  müzeyyen  ve  mükerrem  iyledüŋ gine  ol   

luṭf-ı 

 

5   

bī-ʿivażuŋ  ve  kerem-i  bī-ġarażuŋdan  bu  mücrim  ʿāṣīlerüŋ  taķṣīri  ve   

küfrānu’n[-]  

niʿmeleri  sebebiyle  ķahr-ı  tārācını  musallaṭ  idüp  īmān  tācını  başumuzdan   

alma 

şol  şarāb-ı  ezelī  ki  elest  güninde  içürdüŋ  ebedī  esrük  itme  ilāhī  ʿāṣīlere   

ʿaẕāb  itmek  ʿadlise  ʿafv  itmek  daḫı  ʿahdüŋdür  ilāhī  mücrimlere  ʿiķāb   

itmek  ḥaķise  baġışlamaķ  daḫı vaʿdüŋdür  ilāhī  perverdigār  nūr-ı  aḥmed-i  

maḥmūd 

ol  cümle-i  maķṣūd  ḥaķķıçün  firdevsīnüŋ  maķāmın  cennet-i  firdevs-i   
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maḥmūd  eylegil   

 

naẓm 

 

iy  ḫudā  ʿizz  ü  celālüŋ  ḥaķķıçün 

ķādir-i  ķudret  kemālüŋ  ḥaķķıçün   

 

ʿarş-ı  aʿlā  levḥ-ı  aʿẓam  ḥaķķıçün   

ģüsn-i  ḥaķķa  ḥüzn-i  ādem  ḥaķķıçün   

 

ol  ḫalīlüŋ  ķılduġı  fermāniçün 

ķudsinüŋ  getürdügi  ķurbāniçün   

 

hōd  ṣāliḥ  ḥażret-i  eyyūbiçün 

ŝıdķ-ı  yūsuf  girye-i  yaʿķūbiçün   

 

çeşm-i  nūḥuŋ  gördügi  tūfāniçün   

yūnusuŋ  ol  çekdügi  zindāniçün 

 

mūsiye  nāzil  olan  tevrātiçün 

ʿizzetüŋi  şerḥ  iden  āyātiçün   

 

mūm-ı  āhen  eyleyen  dāvūd  içün   

girye  içinde  bulduġı  maķṣūdiçün   

 

ĥātem-ı  şāh-ı  süleymān  ḥaķķıçün   
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naķş-ı  ḫātem  ism-i  sübḥān  ḥaķķıçün   

 

ģıżra  nūş  olan  ḥayātı  ḥaķķıçün 

hem  ʿüzeyrüŋ  ol  memātı  ḥaķķıçün 

 

nefḥ-i  ʿīsā  ḥaķķıçün  virdi  ḥayāt 

zindedür  ki  görmedi  daḫı  memāt 

 

6   

aŋa  nāzil  itdügüŋ  incīl  içün   

aḥmede  inen  āyet  ü  tenzil  içün   

 

ol  şehiçün  taḫtıdur  eflāk  anuŋ   

naʿtidür  ṭāhāyile  levlāk  anuŋ 

 

māhe  işāret  k’ėtdi  ol  nūr-ı  baṣar 

muʿciziçün  gökde  olur  şaķķa’l-ķamer 

 

ol  muḥammed  çār-ı  yār aṣḥābiçün 

āli  vü  evlādi vü  aḥbābiçün   

 

yerdeki  insān çün  sācid  saŋa   

gökdeki  rūḥān çün  ḥāmid  saŋa 

 

mīr  ü  seyyid  ķara  toŋa  ʿizzeti   

seyyid  ġāzī  ḥācı  bektāş  ḥürmeti 
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mücrimīnem  ʿafv  ķıl  firdevsīye 

yu günāhum  viribi  firdevsiye   

 

ķaṣīde      mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 

olur  her  derde  dermān  ḥasbinallah 

ider  red  cevr-i  gerdān  ḥasbinallah 

 

çü  ẕikr  ide  bulur  oddan  necātı   

günahkār  ehl-i  ṭuġyān  ḥasbinallah 

 

digil  leyl  ü  nihārı  gāh  bī-gāh   

ķıluban  zārı  efġān  ḥasbinallah 

 

be-her  derde  devādurur  oķuġıl   

revān  bu  metn-i  ķurān  ḥasbinallah 

 

günāhuŋ  nāmesinden  maḥv  olur  hep 

ser-ā-ser  ḥarf-i  ʿiṣyān  ḥasbinallah 

 

olur  raḥmet  deŋizine  ġarīķ  ol 

di  kim  kör  ola  şeytān  ḥasbinallah 

 

bulur  raḥmet  żiyāsından  göŋül  nūr   

dinicek  cāna  çendan  ḥasbinallah 
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7  

iy  firdevsī  umup  firdevsi  ḥaķdan 

oķı  āyāt-ı  ķurānı  ḥasbinallah 

 

fi  naʿti’n-nebiyyü  ŝallalahu  ʿaleyhi  ve’s-selleme 

 

ve  tuḥf-i  taḥiyyāt  ve  āfiyāt  ve  ṣāfiyāt  be-cenāb-i  ān  ḥaẓret-i  aʿlā  ve  sened-i   

vālā  maṭlūb-ı  ḫalķ-ı  kavneyn  ve  ber-güzīde-i  maķṣūd  śaķaleyn  nūr  ḥadīķa-i 

bīniş-i  farīķeyn  server-i  enbiyā  ķāfile-sālār-ı  kevāfil-i  evliyā  sulṭān-taḫt-ı   

şerīʿat 

ve  burhān-ı  taḫt-ı  ḥaķīķat  dür  ü  deryā-ı  cūd  ve noķṭa-i  dāire-i  vücūd  ṣadr-ı  

ṣuffe-i 

ṣafā  māh-ı  ķubbe-i  vefā  muʿallā  müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i  gülşen-i 

ʿālemīn 

ḫātem-i  nigīn-i  nübüvvet  ve  dür ü ṣıdķ-ı  fütüvvet  bā-gülzār-ı  bāġ-ı  risālet   

server-i   

çemen-i  celālet  ṣadr-ı  dīn  ü  devlet  muķtedā-ı  şerʿ-i  millet  sālik-i sikke-i   

saʿādet   

sākin-i serā-ı  siyādet  bedr-i  āsitān-ı  nübüvvet  mihter-i  dünyā-ı  āḫiret 

müctebā  vü  muķtedā  server-i  enbiyā  muḥammed-i  muṣṭafā  ṣallalahu  ʿaleyhi  

ve’s[-]  selleme 

 

ķasīde   Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün 

 

seyyid evlād-ı  ādem  müctebā  vü  muķtedā   



18 
 

aḥmed-i mürsel ḥabīb-i ḥaķ  muḥammed  muṣṭafā   

 

ŝunʿ-i  ṣāniʿ  nūr-ı  lāmiʿ  şems-i  ṭāliʿ  ḥaķ  resūl 

tīġ-ı  ķāṭıʿ  bedr-i  sāṭıʿ  cefr-i  cāmiʿ  pür-vefā   

 

naķd-i  maḥzen  kān-ı  maʿden  ḫulķ-ı  aḥsen  pür-kemāl   

ism-i  aʿżam  ferr-i  ādem  ʿayn-ı  ʿālem  müctebā   

 

fātiḥ-i  ebvāb  ekmel-i  aḥbāb  eşrefe’l-ḫalķ-ı  cihān 

āmir  aḥkām  maʿden-i  enʿām  menbaʿ-i  luṭf  u  ʿaṭā   

 

8 

fāżıl  efżal  ʿāmil  aʿķal  kāmil  ekmel  ehl-i  dil 

aʿẓam  aʿlem  aḥkem  efḫem  aķdem  aslem bī-rīyā   

 

hem  ḥabīb-i  ḥaẓret-i  ḫālıķ  nebī-i  ṣādıķ kerīm 

hem  imām  u  sābıķ  u  hem  humām-ı  pīşuvā   

 

šayyib ü ṭāhir-ṣıfāt-ı  ʿāķib u  ḥāşir-i  münīr   

münzir  ü  nāṣır  ḥakīm  ü  şāhid  aʿdel  mehliķā 

 

mürsel   efżal  efṣaḥ  zībā  ruḫ  u  asbaḥ  ʿazīz   

nuṭķı  şīrīn  laʿli  emlaḥ  hemçü  ḫüsrev  pādişāh 

 

nūḥ  ibrāhīm  mūsā  yūsuf  yaʿķūb u lūṭ 

hūd u  ṣāliḥ  yā  ḫū  ʿīsā  bildisen  ḫatm  enbiyā   
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ŝāḥib-i tāc-i  leʿamrük  ḫōce-i  her  dü-cihān   

ĥāzin-i  esrār-ı  vaḥy  ol  pāk-i  ẕātı  ve’ē-ēuḥā   

 

enbiyānuŋ  faḫrisin  ki  ḥaķķıŋadır  ḥaķ  senüŋ   

ŝād u ṭāhā ķāf  yāsīn  yidi  yirde  mīm  ü  ḥā   

 

ʿadl  olunmaz  ḫūb  ḥiṣālüŋ  kim  çeker  ḥayret  ʿuķūl   

vaṣf  idemez  ḫōş  kemālüŋ  bu  lisān-ı  ĥāk ü mā   

 

çünki  ḫālıķ  ḫulķuŋa  aʿẓam  didi  taʿẓīm  idüp 

pes  ne  dille  medḥ  ide  memdūḥı  ḥāmid  seyyidā 

 

ĥilʿatüŋ  ḥayyāṭ-ı  ezel  ki  ķaddüŋe  biçdi  ezel 

didi  “levlāk  mā  ḫalaķtu  fī’s-semā’i  ve’l-ʿalā”   

 

fetḥ  olubdur  saŋa  bir  dem  içre  fenn-i  ṣad-hezār 

keşf  olubdur  saŋa  leylī  içre  sırr-ı  mācerā   

 

ģażretüŋ  ķıldı  kemān-keş  diyüben  kiş  mā-rāmeyt 

kisrīnüŋ  ʿömrini  kesr  itdüŋ  ķayāṣīri  hebā   

 

 ģaķ  tebārekken  muʿallim  ümmī  ķoduŋ  aduŋı 

şāhiken  dü kevne  terk  idüp  ķaba  giydüŋ  ʿabā 

 

teng  olur  seyr-ı  semendüŋ  sırrına  meydān-ı  ʿarş 
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šarraķu  dirken  öŋüŋce  ṣafla  ervāḥ  āṣfiyā   

 

ķaķalı  dest-i  nübüvvet  birle  dīnüŋ  ṭablını 

on  sekiz  biŋ  ʿāleme  ṭoldı  āvāz  irdi  ṣedā 

 

şāhid  anuŋ  ṣıdķına  tevrāt u  incīl ü  zebūr   

iy  ẕelīl  uşda  delīl  ķurbān  yiter  burhān  aŋa 

 

münkirī  bu  cehli  gör  ki  itdi  inkār  aḥmede  

 

muʿterifken  seng-i  rīze  sūsemārile  ʿaṣā   

 

9   

saŋa  ṭoķsan  biŋ  vü  esrārı  oldı  ḥaķdan  çün  naṣīb 

ol  deŋizden  kim  bulunmaz  aŋa  ḥadd  ü  intihā 

 

ümmet-i  ʿāṣīlere  alduŋ  nevāle  ʿafv  içün   

tā  nevāle  bula  senden  bī-nevā  ehl-i  nevā   

 

penc  nevbet  şerʿ  āvāzın  dehre  ṣalduŋ  ḥabīb 

çār  emīnüŋ  çār  rükni  ṭutdı  heft  iķlīm-hā 

 

evveli  bu  bekr-i  ṣıddīķ  olur  ol  dindār  pīr 

śāniyā  fāruķ-ı  ʿādil  şeh  ʿömer  kān-ı  seḫā 

 

śāliśā  ẕi-nūreyn-i  ʿośmān  kātib-i  vaḥy-i emīn  
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menbaʿ-ı  cūd u  ḥayādur  ķaddine  ḥilmi  ķaba 

 

rābiʿi  kerrār-ı  ḥaydar  şāh-ı  merdān  şīr-i  ḥaķ 

lāfetā  ḥaķķında  dinüp  nāzil  oldı  hel etā 

 

çeşm-i  nūrı  aḥmedüŋ  ḫulķı  gibi  biri  ḥasan 

ķurretü’l-ʿayn-ı  ʿalī  şāh-ı  şehīdān  kerbelā   

 

ālüŋe  evlāduŋa  aṣḥābuŋa  aḥbābuŋa   

ŝad  hezār  elf-i  taḥiyyāt  ola  menden  serverā 

 

ģaķ  ḥaķıyçün  şefķatüŋden  itme  maḥrūm  ey  resūl   

ümmetüŋ  firdevsīye  firdevsi  cennet  eyle  cā   

 

ŝad  dürūd  u  ṣalāvāt  rūḥ-ı  pāk-ı  aḥmede 

tā  ķıyāmet  ḥaşr  olınca  ṣubḥ [u] şāmı  dāimā   

 

fi  naʿt-i  aṣḥāb-ı  çār-ı  yār rıżvānillahi  teʿālā  ʿaleyhim  ecmaʿīn 

baʿdehü  ṣad  dürūd  ṣad  ṣalāvat  ol  resūl-ı  ḫātemüŋ  nebiyy-i  benī-ādemüŋ   

ḫōce-i  her   

dü-ʿālemüŋ  aṣḥābınuŋ  aḥbābınuŋ  etbāʿına  ol  evʿine  olsun  kim “ķālallahu   

teʿālā   

yā  eyyühā  elleẕīne  āmenüvā  ṣallü  āʿleyhi  ve  sellimu  teslīmā”  esenlik  anuŋ  

ümmeti  üzerine 

olsun  kim  küfr  ü  şirkden  el  çeküp  göŋüllerin  pāk  idüp  ṣıdķ-ı  iḫlāṣile   

ḥaķ  cānibine  dönmişler  fi-sebīli’llāh  emriyle  ʿamel  ķılup  ġazā  yolına   
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kāfirlerile   

 

10 

cihād  itmekiçün  ġazā  atlarına  binmişlerdür  her  birisi  ķābil  evlādından  

mütemerridīn   

kāfirleri  ķātil  ol  müşrikīn  mūcebince  ķatl  itmege  ol  ṭāzī  atlar  kim   

bindi  ol  atlaruŋ  ḥaķķında  “ve’l-ʿādiyātı  żebḥan”  sūresi  indi  “fe’l-mūriyātı   

ķadḥan 

fe’l-muġyirātı ṣubḥan fāśerna  bihi  naķʿan”  ol  atlar  ḥaķķında dindi  zihī  aṣḥāb-ı 

aḥbāb-ı 

ġāzīyān  ki  meydān-ı  islām  bisāṭı  üzerinde  dīn  şāh  yolına  ḫaṣm-ı  bī-dīnle   

ḥarb  u  ēarb  idüp  müşrikler  şāhın  küfr-i  ēalālet  gūşesinde  māt  itdiler 

şerīʿat-ı  islām  döşegin  yir yüzinde  döşeyüp  nā-meşrūʿ  ʿamel  ķılan  ẓālim[-] 

lerden  at  ve  ruḥ  fil  alup  düşmenüŋ  rūşen  günlerin  ẓulümāt  itdiler   

 

naẓm          fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

oynayup  küffārile  şaṭranc  sürüp  fil  ü  at 

rūḥın  alup  kāfirüŋ  eyledi  anlar  şāhımāt 

 

ŝad  dürūd  u  ṣad  ṣalāvat  āline  aṣḥābına 

tā  ķıyāmet  ola  menden  rūẕ u her şeb  pāk-ı  ẕāt 

 

fi  medḥ-i  sulṭān  bin  sulṭān  sulṭān  bāyezīd  bin  muḥammed  ḫan   

 

ģamd-i  bī-ķıyās  ve  śenā’-ı  bī-esās  ol  ḫalıķ-ı  cinn ü nāsa  olsun  kim  bu   
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firdevsī-i 

ḥaķīri  bir  ʿādil  kāmil  fāżıl  ʿāmil  server-i  cihān  süleymān-i [za]mān   

sikender-i zamān  ʿaṣrında  dile  feṣāḥat-i  ʿibārāt  erzāni  ķıldı  kim  efżal 

selāṭīn  ḫaķan-ı  ʿālem  ʿādil  aʿẓam  melek  müvāyed  muẓaffer  manṣūr  

muʿaẓẓam  şeref-i  mülūk 

ve’l-ümem  mevlā  türki  elʿarabi  ve’l-ʿacemi   ẓahīrü’l-eyyām  u   ẓiyā’ü’d-devle   

behā’ü’l[-] 

mille  melce’ü’l[-]  

 

11     

ümmeti  celāli’l-milk tāci’l-islām  ve’l-müslimīn  ķāmiʿi’l-ġudāti  ve’l[-] 

mütemerridīn  ẓılli’llahi 

fi’l-arżīn  sulṭān-ı  arżü’ş-şarķ  ve’l-ġarb  sulṭān  bin  sulṭān  sulṭān  bāyezīd 

bin  muḥammed  ĥan  bin  murād  ĥan-ı  murād  baḫş  bin  sulṭān  muḥammed  bin  

ıldırım  ĥan  bin  saʿīd  şehīd  murād  ĥan  ġāzī  bin  orḫan  bin  ʿośmān   

server-i  āl-i  isḥāķ  peyġamber  durur 

burhān-ı  ḫalīfetu’llāh  nāẓır-ı  emīrü’l-mü’minīn  eʿazza’llahü  enṣārehü  ve   

żāʿafe  iķtidārehü  zihī  sulṭān-ı 

ġāzīyān  ḫaķan-ı  ser-efrāziyān  kim  milk-i  dīn ü  ʿālem  taģt-ı  taṣarruf  ve  

irādetindedür  serverān-ı  ādem  şāhān-ı  aʿẓam  dest-i  ķuvvet-i  ķudretindedür   

ʿadl  bisāṭın  yir  yüzinde  döşeyelden 

milk-i  rūm ḫalķ-ı  şādān  her  şehr  kend-i  baġdād  olubdur  şāh-ı  şāhān  olaldan  

ḫaṣım   

üzerine  esb-süvār  fil-süvār  ʿasker  çeküp  ve  yiŋiçeri  piyādelerin  sürüp   

ḫaṣmıla   

muķābil  ve  muʿārıż  olaldan  düşmen  şāhın  māt  idüp  at  ve  fil  ve  rūḥın  alup   

ruḫı  üzre  meydān-ı  bisāṭ  içre  tīġ-ı  nuṣret  çeküp  ķanın  efşān  cismin  ḫāke  
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yeksān  ķılubdur   

 

ķasīde       fāʿilātün  fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

žıll-i  ṣubḥān  āl-i  ʿośmān  ıldırım  ḫān  tāc-ver   

milk-i  rūmuŋ  ḫānıdur  ki  çākeri  her  nām-ver   

 

iy  şehenşāh-ı  felek-ķadr  ü  melek-ṣūret melik 

gelmedi  milk-i  cihānı  sence  hīç  iḥyā  ider   

 

ʿadlüŋ  içre  ķurda  ķoyun  maḥrem  ü  hem-dem  be-şāź 

devrüŋ  içre  bāz  kebūter  dost  olup  bāzī  ider 

 

iy  şeh-i  cimşīd-ṭāliʿ  kim  mübārek  ṭalʿatüŋ 

v’iy  meh-i  ḫurşīd-i  ʿālem  mālik-i  ḫayl  ü  ḥaşer 

 

sāye-i  çetrüŋ  durur  devlet  gözine  nūr-ı  maḥż 

naʿl-i  şeb-dīzüŋ  tozıdur  tūtiyā  küḥl-i  baṣar 

 

12  

ögrenür  levḥ-i  żamīrüŋden  ʿuķūl  ekmel  ʿulūm   

irişür  feyż-i  nevālüŋden  ķuru  nāye  şeker   

 

šalʿatüŋdendür  münevver  nüh  felek  kevkeb  nücūm   

šāliʿüŋdendür  müşerref  heft kişver  baḥr u ber   
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ʿaķl-ı  rūşen  re’yiŋile  ögrenür  ķānūn u  ʿörf   

ķazanur  rūḥı  eśer-i  lüṭfüŋile  ḥilm u  vaķar1   

 

zülf-i  dāmuŋdur  ser-ā-ser  serverā  sevdā-i  ḫāṣ   

laʿl-i  cāmuŋdur  leb-ā-leb  çün  ṣedef  içre  dürer 

 

mehdinüŋ  āḫir  zamānı  şāh-ı  devrānuŋdurur 

fitne-i  āḫir-zamāne  virmedüŋ  vaʿde  k’umar   

 

rāyet-i  ʿizz-i  şerīfüŋ  devlet-i  bī-inķilāb   

bende-i  ķadr-i  refīʿüŋ  sidre-i  ʿalī-naẓar 

 

zihnüŋüzden  mes’ele  perçile  maʿlūm  oldısa 

rāyetüŋden  şemʿe  keşf  oldı  daķāyıķ  ser-te-ser   

 

āfitāb-ı  zühre-ʿişret  māh-ı merrīḫ-intiķām   

müşterī-rāy2  u ʿuṭārid-fıṭnat u keyvān-ķadr   

 

çeşmi-i  tīġuŋ  zühāb-ı  āb-ı  fetḥ  ü  dīn  mülk   

sāye-i  çetrüŋ  sevdā-ı  nūr  çeşm-i  her  beşer   

 

āsumāndur  çün  zemīn  senden  cihān  ister  ʿaṭā 

āfitābdan  çün  hilāl  umar  ʿaķıl  senden  hüner   

 

                                                           
1 Metinde  ḥilm  kelimesinden sonraki  atıf vavı  ye harfi ile gösterilmiştir. 
2 Metinde rāy  kelimesinden sonraki  atıf vavı sadece kesre işaretiyle gösterilmiştir. 
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ķuvvetüŋ  kevni  ʿadūŋa  ķavs-ı  çarḫ-ı  dest-keş   

himmetüŋ  vaķti  cihān  mālı  durur  zīr  ü  zeber   

 

ĥıdmet-i  dergāh-ı  ʿālüŋ  maķṣadı  ārāy-ı  rāy 

ŝūret-i  elķāb-ı ezel  naķş-ı  nigīnüŋ  mühr-i  zer 

 

dergehüŋ  içre  feraḥ  şādī  ve  iķbāl  oldı rām   

ģażretüŋedür  ẓafer  nuṣret-ķarīn-i nām-ver   

 

iy  ḫuźāvend-i  efāżil  ķāsım-ı  erzāķ-ı  ḫalķ 

v’iy  hüner-mend-i  cihān  ẓıll-ı  ḫuźā  ve  dād-ger   

 

ol  miśāl-i  ḫaṭṭ-ı  tuġrāŋ  defter-i  devlet heme   

ol  nişān-ı3  nām-ı  ʿunvānuŋ  ümīź-i  ehl-i der   

 

bī-ķader  dünyā  ķatuŋda  nitekim  yoķ  ķadr  hīç 

cāhilüŋ  ķatında  ʿilmüŋ  ʿālimüŋ  ķatında  zer   

 

ķıble-i  ḥācātıdur  ḫalķa  cemālüŋ  kaʿbesi 

ol  cihetden  dergehüŋ  ider  eṭvāf  ehl-i  hüner   

 

13 

hem  seḫāvetle  idersin  ḫātemüŋ  ṭay  defterin   

hem  şecāʿatde  ķılursın  pīl-teni  bī-pā  vü  ser   

                                                           
3 Metinde nişān  kelimesinden sonraki  izafet ,  hem kesre hem de ye  harfiyle  gösterilmiştir.  
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ekmel-i  kāmil  ʿuṭārid  gerçi  olur  aķże’l-ķużāt   

ģażretüŋüŋ  nāmını  ol  ʿarş-ı  ʿalī  üzre  yazar   

 

ķıble-i  aʿlā  mıdur  yā  kaʿbe-i4  ʿulyā  ķapuŋ   

menbaʿ-ı  fażl-ı hüner  mi  yāḫūd  ol  kān-ı  güher   

 

nitekim  çetr-i  hümāyūn  ṭuta  bu  ferrāş-ı  çarḫ   

anca kim  bu  ķubbe-i  mīnāda  gün  meşʿal  yaķar 

 

devletüŋ  bāķī  ola  ʿömrüŋ  ziyād  ey  şeh cihān   

irmeye  ʿömrüŋ  güline  bād-ı  ṣarṣar  bir seḥer 

 

fi  sebeb-i  te’līf-i  şatranç-nāme-i  kebīr   

 

baʿdehü  ʿuķalādan  maḫfī  degildür  kim  bu  şatranc-nāme  risālesin  bir  niçe   

pāre  kitāblardan   

istiḥrāc  ķılup  ķaleme  getürüp  taḥrīr  ķılan  bu  maḥbūb-ı  maṭlūb-ı   

merġūb  maķāle-i  lisān-ı  ʿarabīden   zübān-ı  farsīden  türkīye  tercüme   

ķılup  raķama  getürüp  taʿbīr  ķılan  kim  üç  yüz  altmış  altı  mücellid  kitāb   

süleymān-nāmenüŋ  muṣannifi  biŋ  sekiz  yüz  otuz  sekiz  meclis-i  bābuŋ  ṭoķuz  

yüz   

ṭoķsan  biŋ  ebyāt-ı  eşʿāruŋ  mü’ellifidür min-baʿd  nice  bunuŋ  emśāli  kitābları 

te’līf  ķırķ  dört  risāleyi  taṣnīf  eylemişdür  eydür  kim  hīcret-i  nebevīnüŋ  ŝallalahu  

ʿaleyhi  ve  sellem  ṭoķuz  yüz  ṭoķuzıncı  yılında  livā-ı  ķarāside  şehr-i   

                                                           
4 Metinde kaʿbe kelimesinden sonraki izafet , hemze ve ye harfiyle  gösterilmiştir.  
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balıkesride   

mütemekkin  olup  oturmışıdum  süleymān-nāmenüŋ  ekśer  cildinüŋ  ebyātın   

naẓma  getürüp  muṣannaʿ  ve  müsecca  söyleyüp  bitürmişidüm  diledüm  ki 

 

14 

sulṭān  bin  sulṭān  bāyezīd  ibn-i  ḫān  şāh-ı  şāhān  ḫān-ı  ḫaķan  āl-i  ʿośmān   

ẓıll-i  subḥān  içün  bir  ʿacīb  ġarīb  laṭīf  kitāb  te’līf  idem  maḥbūb   

maṭlūb  risāle  taṣnīf  idem  kim  süleymān-nāme  miśli  ʿazīz-i  mükerrem   

server-i 

selāṭin  ķatında  maķbūl  ve  muḥterem  ola  tā  ki  bir  niçe  mücellid  süleymān[-] 

nāme  birle 

dergāh-ı  aʿlāsına  bārgāh-ı  muʿallāsına  tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr  hediye  iledem   

ki 

ḫāk-i  pāyine  yüz  sürüp  mübārek  cemālin  müşāhede  ķılup  ḥadīś  aḫbārınla 

müşerref  olam  maķṣūdımı  taḥṣīl  bu  ḫıẕmeti  taʿcīl  müflisligüm  ġanīlıġa   

tebdil 

ķılam  zīrā  kim  ezelden  dāʿī  duʿācısı  oldıġı  sebebden  niçe  kerre  himmetin  

görmişidüm   

dergāh-ı aʿlāsına  bārgāh-ı  muʿallāsına  yüz  sürmişidüm  kerem-i  lā-nihāyesine 

irmişidüm  müddeʿīler  naẓarında  anuŋ  dostlarıyla  oturmışıdum  ʿilm-i  ḥilm  

berekātında 

fażl-ı  himmetinde  devletinde  niçe  müşkilleri  ḥal  ķılup  bitürmişidüm  ve  

ammā 

kim  ḥażret-i  sulṭāna  aṭāla’llahu  ʿömrehu  lāyıķ  ol  dergāha  muvāfıķ  bārgāhına   

varmaġa  muṭābıķ  tuḥfemüz  yoġıdı  ḫıẕmete  yüz  sürmege  daḫı  iştiyāķımuz   

çoġıdı  bu  fikrile  ʿaķl-ı  ġavvāṣın  fikir  deryāsına  ṣalup  fikre  varup  ḥayretde   
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ṭururken  nāgihān  anı  gördüm  ki  bir  serv-ķadd  lāle-ḫad  maḥbūb  merġūb   

bī-maʿyūb  ḫūb  ṣanasın  kim  oldurur  yūsuf  ibn-i  yaʿķūb  çün  cemāl-i   

kemālin  müşāhede  ķılup  eyitdüm  ki  fetebārekea’llahü  aḥsenü’l-ḫālıķīn  ol 

 

15  

terkīb-i  ʿacīb  ol  ṣūret-i  ġarīb  ol  nāzik   ḥabīb  dildār-ı  dil-firīb  görüp   

laķad  ḫalaķne’l-insāne  fī  aḥsenitaķvīyim  āyetin  oķuyup  ķademinde  baş 

ķoyup  diķķatile  naẓar-ı  pāk  ķılup  gördüm  ki  bir  meh-rūdur  ki  müşk-sāy   

ola   

bir  meşkdür  ki  meh-fersāy  ola  bir  leb-i  şekkerdür  ki  mey-fürūş  ola  ve  bir   

mey 

dür  ki  şekker-nūş  ola  bir  ķadddür  ki  serv-i  revāndur  bir  peykerdür  ki 

hemīn  cān-ı  revāndur  bir  yüzdür  ki  açılsa  tāze  güle  beŋzer  bir  dildür  ki   

söylese  bülbüle  beŋzer  bir  dişi  var  ki  dür-i  ḫōşābe  dönmiş  bir  duṭaġı 

var  ki  laʿl-i  nāba  dönmiş  āhū-çeşm-i  ḫō ʿabhere  beŋzer  ol  siyeh  zülfi   

ʿanbere  beŋzer 

alnı  bedr  olmış  aya  beŋzer  ķaşları  müşki  tozlu  yaya  dönmiş  bir  ġonçe   

deheni 

var  ki  ḥoķķa-i  yāķūt  olmış  bir  ḥayāt-baḫş  lebi  var  ki  ʿuşşāķ  cānına   

ķut  hem  mūnis  olmış  bir  ṭūṭi-i  cāndur  ki  ten  ķafesinde  mütemekkin  olmış  

māhāzā 

beşer  didüm  illā  insān  degil  melege  beŋzer  ḥūriye  ġılmān  didüm  ammā   

mihr-i 

ān  ķahr-ı  bī-ḥad  felege  beŋzer  devlet-i  nā-gāh  gibi  irişüp  fi’l-cümle  ʿilmüm  

yetişüp   

ol  ṣaneme  maṭlaʿ  oldum  ki  bu  eyyām-ı  āḫir-zamān-ı  devr-i  ķamerde  ol   
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fitne-i  āḫir- 

zamān  şāh-ı  ḫūbān  maḥbūblarına  maḥbūb-ı  re’īs  olmış  ḥüsn-i  ṣabāḥatde   

reşk-i 

ġılmān  ve  luṭf-ı  feṣāḥatde  maḥsūd-ı  saḥbān  idi  zülfinüŋ  her  tārı  revnāķ-ı   

şeb   

tārı  ve  māye-i  nāfe-i  tātārı  şikest  ķılurdı  yüzi  āfitābidi  tedvirde  ve   

 

16 

māhitābıdı  tenvīrde  mehābeti  kāmil  beṣāreti  şāmil  idi  çün  gül-i  ruḫsārını 

gördüm  bülbül-veş  dile  gelüp  şaķıdum  bu  ġazeli  bünyād  idüp  oķıdum   

 

naẓm      fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

cāna  ve’ş-şems  āfitābı  ẕāt-ı  mehtābuŋdadur   

āyet-i  ve’l-leyl  remzi  kāküli tābuŋdadur   

 

laʿlinüŋ  ḥaķķında  vardı  nükte-i  kevśer  ṭahūr   

sırrı  ve’n-necmüŋ  beyānı  lü’lü’-ı  nābuŋdadur   

 

enfüŋ  ol  engüşt-i  aḥmed  ķaşlaruŋ  şaķķa’l-ķamer   

ķābe  ķavseyn  ile  yāsīn  emr-i  miḥrābuŋdadur 

 

lezzeti  āb u  ḥayātuŋ  şerbeti  ķand-ı  nebāt   

ĥaṣṣa-i  yāķūt-ı  rümmān  laʿl-i  ʿunnābuŋdadur   

 

o  ṣaçuŋ  ẓulmātı  devrin  şeh  sikender  sürdi līk 
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bilmedi  ḥıżruŋ  ḥayātı  laʿl-i  cüllābuŋdadur   

 

perçemüŋ  ʿanberle  kāfūr  üstine  baġlar  niķāb   

ĥaṭṭ-ı  taʿlīķ-i  ġubāruŋ  aṣl-i  iʿrābuŋdadur   

 

nergesüŋ  müjġān-ı  hindü  elde  ṭutar  āyine   

cām-ı5  cem  gītī-nümā  ol  ʿārıż-ı  tābuŋdur   

 

burkaʿyı  götür  cemālüŋden  cihānı  enver  it   

mihr u6  māh  olsun  münevver  raḥm  ķıl  ķapuŋdadur   

 

āyet-i  ḥizb ü ʿarş  olur  işāret  ḫālüŋe   

ʿayn-ı  mā-zāġa’l-baṣar  o nerges-i  ḫābuŋdadur   

 

zāhidā  ḥālāt-i  ʿaşkuŋ  müfti  bilmez  remzini   

künt  u  kenzüŋ  sırrını  bilmek  yene  bābuŋdadur   

 

ruḫlaruŋ  nārında  görüp  ol  muʿanber  ḫālüŋi 

çün  ḫalīl  oda  ṭutuşmaķ  ʿādeti  aḥbābuŋdadur   

 

lā’übāli  ʿārifün  maķṣūd-ı  dīźāri-i  dost   

cenneti  zāhid  saŋa  iste  ki  ķullābuŋdadur   

   

yaŋaġuŋ  üstinde  ḫālüŋ  göreli  firdevsinüŋ   

                                                           
5 Metinde cām kelimesinden sonraki izafet, yalnızca  ötre  ile  gösterilmiştir.  
6 Metinde mihr kelimesinden sonraki atıf vavı yalnızca kesre ile gösterilmiştir. 
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iy  melek-manẓar  nigāh-ı  ķuṭbü’l-aķṭābuŋdadur   

 

17 

mukāleme  kerden-i  firdevsī  maḥbūb-rā 

 

fi’l-cümle  ol  dilber-i  raʿnāyı7  görüp  ḫıẕmet  şerāiṭin  yerine  getürüp  maķām-ı 

ʿuzletde  künc-i  ḫalvetde  ol  dil-ārām  ile  ārām  idüp  oturdum  baʿd ez-taʿām   

ol  server-i  gül-endām  ṭūṭī-i  şekker-fişān  gibi  dile  gelüp  feṣāḥat  ve  belāġat   

ve  melāḥat  birle  söze  girüp  kemīnenüŋ  ḥālin  ḫāṭırın  ṣorup  çehreŋde   

melālet 

nişānı  var  sebeb  nedür  diyü  su’āl  idecek  nāz  u  şīve  ġuncile  ġonca-dehenden  

dür-fişān 

ķılup  ķīl  u  ķāl  gāh  mekr  ü  āl  ḥarāmī-yi  ḫūn-ḫōr  çeşm-i  mestine  ķanum   

ḥelāl  idicek   

kemīne  daḫı  ḥażret-i  ḫaķan-ı  şāh  Süleymān  eʿaza’llahü  enṣārehuya  varmaġa   

ḫāk-i  pāyine   

yüz  sürmege  müştāķ  olduġumı  ammā  kim  ol  ḥażrete  muvāfıķ  hediye  ve   

nüsḥā  ve  risāle   

ol  ʿārifüŋ  ṭabīʿatine  muṭābıķ  maḥsūb  maķālumuz  olmaduġında  dem-beste  ve  

ʿāciz  ķalduġımı 

bu  ḫıẕmet  kendüme  vācıblıġını  farż  bilüp  ammā  kim  ḥażretine  lāyıķ   

tuḥfemiz   

yoġıdıġın  ʿarż  eyledüm  fetellebbesem  ṣenāḥiken  mūcebince  tebessüm  ķılup   

elfāẓ-ı  şīrīn  birle   

                                                           
7 Metinde  raʿnāyı kelimesindeki belirtme hali yalnızca ye harfi ile gösterilmiştir. 
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dile  gelüp  eyitdi yā  monıla  firdevsī  pādişāh  ḥażreti  şaṭranc  oynamaġa  ġāyet  

ṭālibdür   

ve  ol  bāzī  ʿilminde  māhir  ḫaṣma  ġālib  ve  ķādir  olmaġa  rāġıbdur  eyle  olsa  

ḥażretüŋe   

daḫı  kitāblardan  istiḫrāc  idüp  bir  şaṭranc-nāme  te’līf  itmek  ḥadīś-i  muḫtārile   

ebyāt-ı  eşʿārile  elfāẓ-ı  dürer-bārile  muṣannaʿ  müseccaʿ  ṣaḥīḥ  ṣarīḥ  taṣnīf   

itmek  vācıb[-] 

dur  kim  şatranc-nāme  eger  maṭlūb  veyā  ṭālibdür  ser-cümle  ekābir  ü  eşyā   

pīr  ü  bernā 

 

18  

şaṭranc-nāmeye  rāġıbdur  ʿale’l-ḫuṣūṣ  kim  bugün  devrān-ı  zamānīde  vilāyet-i 

ʿośmānīde  elfāẓ-ı  ʿibāret  feṣāḥat  belāġat  melāḥat  içinde  çābüksün  naẓım 

neśir  dürmekde  ķademüŋ  dölek  ve  ṭabʿuŋ  bābdur  ve  lafẓ-ı  maʿnā  cemʿ  

eylemekde  ḫāṭıruŋ   

yavlaķ  tīzdür  ki  ḥażretüŋ  ḫıred-mend  ü  nīk-rāydur  ve  söz  dizginine  mālik 

ve  delilük  meydānında  şeh-süvārsın  ekābir-i  eşyā  ķatında  raġbetüŋ  ʿizzetüŋ  

ḥürmetüŋ 

ʿibāretüŋ  vardur  ḫaṣṣa  kim  bunuŋ  emśālince  resāīl  elfāẓına  ekmel-i  kāmil   

ķābil   

żarfā  ve’ş-şiʿr-i  eķāyil  muṣannaʿ  müseccaʿ  menśūr  u  manẓūm  yādigāruŋ  var  

memleket  ʿarūsların 

ḥażretüŋüŋ  şol  bikr-i  fikrüŋüŋ  rāzī  gibi  bezeyüp  ḫāṭır  ḥücresinden  çıķarup   

ki  iẓhār  ķılursın  pāk-ṭāhir  mütemeyyiz  dileyici  kāmillere  süḫandān-ı   

fāżıllara   

ʿarż  idersin  ki  maʿārifile  ʿālemde  vilāyet-i  rūm  memleket-i  ʿaraba  ve  diyār-ı   

ʿacemde  iştihār  bulursın  ve  her  ḥikmet  altında  bir  ḥikmet  ve  her  söz   
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terkīb   

altında  bir  laṭīf  terkīb  ile  maḥbūb  ve  ṭurfe  maʿnī  baġlamak  te’līfine  üç  yüz 

altmış  altı  cild  süleymān-nāme  taṣnīfine  meşġūl  olaldan  rūm  vilāyetinüŋ   

fāżılları  ıldırım  ḫān  memleketinüŋ  kāmilleri  cihān  içinde  kim  maķāle   

te’līf  iderler  süleymān-nāmeŋi  yād  idüp  ḥażretüŋ  taʿrīf  iderler  ‘ale’l-ḫuṣūṣ   

ki  süleymān-ı  belķīs-nāme(y)i  tecnīś-i  tāmmıla  kim  naẓma  getürüp  ẕü’l[-] 

ķāfiye  kim 

tamām  eyledüŋ  yidi  biŋ  beyt  üzerine  kim  āḫir  ķılup  söyledüŋ  söz   

döşemekde   

 

19  

ķamu  ṣanʿat  ehlinüŋ  ṣarrāfısın  kim  ṭabʿuŋ  leṭāyif  göstermek  içinde   

hevā-ı  kāyināte  beŋzer  ve  sāķılıķda8  ʿaynü’l-ḥayāta  beŋzer  sözlerüŋ  ķand-ı   

fāyıķ   

şehd-i  nebāte  beŋzer  diyüp  taʿrīf  idicek  şehd-i  şekker  kim  yidi  eyitdim  ki 

 

naẓm                   fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

serv-i  ķaddüŋ  laʿl-i  kevśer  zemzem  ü  āb-ı  ḥayāt   

yāḫūd  ol  ʿīsā-nefes  ki  mürdeye  virür  ḥayāt   

 

ḥüsni  muṣḥaf  ḫāli  ḥizb  u  ķaşları  ʿaşr-ı  tamām 

zülfidür  rāhib-i  siyeh-pūş  yaŋaġı lāt  menāt   

 

                                                           
8 Metinde sāķı  kelimesi sad harfiyle yazılmıştır. 
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neśr 

 

ķaçan  kim  ol  dilber-i9  raʿnā  maḥbūb-ı  dil-küşā  bu  żaʿyife  ol  vechile  luṭfile   

cevāb  virecek  sözüni  müvecceh  görüp  ḥükmine  maḥkūm  emrine  me’mūr   

olup  bir  niçe  pāre  kitāblardan  ve  şeh-nāmeden  ve  ʿacāībü’l-maḫlūķāt-ı   

kebirden   

ve  ķābus-nāmeden  ve  ġarāībü’l-mevcūdāt  kitabından  ve  iḫvān-ı  ṣafādan  fi’l-

cümle   

sā’ir-i  minhüm  niçe  pāre  kitāblardan  istiḥrāc  ķılup  şaṭranc  bisāṭınuŋ  sekiz 

ḫānesine  müştemil  sekiz  faṣl  üzre  müncemil  menşūr  manẓūm  aṣaḥ  ķavli   

üzerine   

te’līf  taṣnīf  eyledüm  nite  şöyle  kim  bābü’l-evvel  evvel  ki  bābda  ibtidā’-ı   

şaṭrancuŋ  aṣl-ı  mü’ellifi  kimdügin  beyān  ider  ve  idrīs  nebīnüŋ  ʿaleyhi’s[-] 

selām   

cimşīd  şāhıla  şaṭranc  ḫuṣūṣında  vāķıʿ  olan  menāķıbın  ve  süleymān  nebī 

maķālesindedür  ʿaleyhi’s-selām  bābü’ś-śānī  leclāc-ı  kāmilüŋ  kemālin  ve  üstād 

 

20  

sīse  ile  ķażiyyelerin  beyān  ider  bābü’ś-śāliś  leclāc-ı  şaṭranc-bāzile   

büzürcmihr-i   

ḥakīm  baḥiślerindedür  ki  nūşirrevān-ı  ʿādil  zamānında  vāķıʿ  oldı  bābü’r[-] 

rābiʿ   

şaṭranc  oynamaġuŋ  edebin  ve  şerāiṭin  ve  iḫvānın  ve  zamānın  ve  ķavāʿidin  

bildürür  bābü’l[-] 

ḫāmis  şaṭranc  ḫānelerinüŋ  taķsīmince  ʿilm-i  hendese  mūcebince  leclāc-ı   

                                                           
9 Metinde dilber kelimesinden sonraki izafet, ye harfi ile gösterilmiştir. 
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kāmil   

şāh-ı  kisrīye  ʿarż-ı  hüner  idüp  kemālin  ʿarż  itdügin  bildürür  bābü’s-sādis 

taʿbiyeler  beyānındadur  ki  ol  taʿbiyeleri  göŋlinde  ḥıfẓ  iden  şaṭranca  ṭālib   

olan  kimse  ḫaṣmına  maġlūb  olup  ġālib  düşürür  bābü’s-sābiʿ  yetmiş   

yedi  dürlü  manṣūbelerüŋ  beyānı  içindedür  ki  ser  cümlesini  imtiḥān   

ķılıbdurur 

tecribe  olmışdur  bābü’ś-śāmin  şaṭranc  oynamaķ  e’imme-i  ehl-i  dīn  ķavliyle   

ḥarām  mı  degül  mi  ve  daḫı şaṭranc  ķāl  yüzinden  ḥāl  yüzinden  naẓar   

itmekligile  fevāidin   

bildürür  meşāyıḫ  üslūbı  üzre  ḥaķīķat  ḥālin  beyān  ider  kim  ḫalāyıķ-ı   

taʿlimsüzin   

ve  daķāyıķ-ı  tefhīmsüzin  şaṭrancuŋ  ʿilmine  muṭṭaliʿ  olasın  kim  ehlu’llah  anı 

oynamaķ  ile  ʿömrlerin  żāyiʿ  ķılmayalar  bu  ʿibretlere  naẓar  idüp  ṭāķ   

ṭutmaya[-] 

lar  pes  bu  sekiz  faṣl  üzre  şaṭranc  bisāṭınuŋ  sekiz  ḫānesine  müştemil   

heşt  cennete  münāsib  sekiz  faṣl  üzerine  bu  şaṭranc-nāmeyi  bu  firdevsī-i   

bende 

żaʿīf  ḥadīś-i  muḫtārile  taṣnīf  idüp  ķaleme  getürüp  te’līf  eyledüm  ebyāt-ı 

eşʿārile  raķama  getürüp  taṣnīf  eyledüm  bu  ʿilm  çünkim  māhir  olup  şöhret   

 

21 

buldısa  bu  risālenüŋ  ismini  şaṭranc-nāme-i  firdevsī  ķodum  tā  kim  sulṭān-ı  

aʿẓamuŋ   

ḫakan-ı  muʿaẓẓamuŋ  māliki’l-ümemüŋ  mevlā mülūki’l-ʿarabi’l-ʿacemüŋ   

ẓılu’llahi  fi’l-arżın  el-mü’eyyedü  bi’n-naṣri  ve’t-temkinü’l-muẓafferüŋ   

eʿza’llahü  enṣārehunuŋ  dergāhına  ʿalī  bārgāhına  tuḥfetü’l-faķīrü’l-ḥaķīr   
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hediye  ṣunup  ḫāk-ı  pāyine  yüz  sürecek 

ümīd-vāram  ki  bu  şaṭranc-nāme  risālesini  birle  ol  hümā  sāyenüŋ  vaṣf-ı   

cemīl  ḥaẓret-i  ḫudāvendigār-ı  aʿẓamuŋ  sulṭān-ı  muʿaẓẓamuŋ  ḫaķan-ı   

ʿālemüŋ  meliki’r-rūmi’l-ʿarab 

ve’l-ʿacemüŋ  sāye-i  ilāhuŋ  şehinşāh-ı  ıldırım  şāhuŋ  ebbede  devletehu  

zideķadrehunuŋ  devrānı 

içinde  śenā-yı  cezīl  ilā-ġāyetü’d-dehri  ve  nihāyeti’l-ʿaṣrı  ẕikr  olına  firdevsī  

meddāḥı  idügi  biline 

 

naẓm              fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

nite  kim  çerḥ-i  felek  her  şeb  döşer  naṭʿ-ı  siyāh   

dest-i  ķudret  anca  kim  mühre  sürer  kevkeble  māh   

 

niçeme  eflāk-ı  şaṭranc  oynaya  her  rūẕ u  şeb   

ḫaṣm-ı  sulṭān  māt  oluban  dura  bāķī  pādişāh 

 

el-faṣlü’l-evvel 

evvelki  faṣl  ḥükemā  ķavlince  ʿuķalā  naķlince  şaṭrancuŋ  mü’ellifi  naṭʿınuŋ  

muṣannifi 

kimdür  beyān  idelüm  nite  ḥükemā-i  muteķaddimīn  bunda  iḫtilāf  eylediler   

nite  ekśer-i  ḫalķuŋ  dilinde  budur  kim  şaṭrancı  leclāc  teʿlīf  itdi  ve  nerdi   

büzürcmihr-i  ḥakīm  taṣnīf  itdi  ammā  ki  saḥīḥ  ķavl  ṣarīḥ  naķl  budur  ki 

bir  gün  süleymān  peyġāmberüŋ  kim  dīv  peri  ḥükm-i  fermānındayıdı  ve   

vuḥūş u 

ṭuyūr   
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 22  

mūr  mār  ʿaḫd-i  peymānında  idi  dīvān-ı  seng-serler  kāse-keşān-ı  maṭbaḫ-ı   

cāhidi  perniyān-ı  māh-ı  peykerler  kevākib-mevākib  sipāhidi  merkeb-i 

cüvād  bād-ı  cifteden  kerden  ʿāre  naķş-pend-i  dībā-ı  rebīʿ  cehre-küşā-ı   

ṣuver-i 

bedīʿ-ferrāş-ı  ḫayme-i  seḥāb  naķķāş-ı  ṣaḥīfe-i  āb-dehende  ṭāvus-ı  pāġ-ı  pür-

şikende 

cilve-i nāmūs-ı  çirāġ-ı  būy-ı ber-külübe-i  ʿaṭṭār  ṭalbeʿe-i  kār-dān tatar  sābıķ-

tācirān-ı   

ḫuster  ʿāşıķ-ı  duḫterān-ı  çemen  yaʿnī  nesīm-i  devrān  sefā-baḫş-ı  cān  ins  ü   

cān   

taḫt-i  taṣarrūf  īrādetinde  idi  yetmiş  iki  millet  yüz  yigirmi  dört  dürlü   

maḥlūķāt   

baḥr  ü  per  içinde  biŋ  bir  dürlü  mevcūdāt  süleymān-ı  mürselüŋ  sulṭān-ı   

aʿdelüŋ   

ḫaķan-ı  ekmelüŋ  dest-i  ķuvvet-i  ķudretinde  idi  dilese  merkeb-i  bād  üzerine   

zīn-i   

temkīn  urup  āheste  eṭrāf-ı  ʿālemi  seyrān  iderdi  ki  ķālullahu  teʿālā  tecri  bi-

emrihi 

ruḫen  āṣābe  ve  eger  istese  bir  sāʿatde  çīş ile  yile  süvār  olup  yidi  iķlīmi   

cevlān  meġārib  ü  meşārıķa  varup  tarfetü’l-ʿayn  içinde  on  sekiz  biŋ   

ʿālemi  melik-i  felek u  rūy-ı  zemīn  śevr  ü  semeki  teferrüc  idüp  göŋlini   

şādān  iderdi 

kemā  ķālallahü  teʿālā  ve’s  süleymānü’r  riha  ʿāsifeten  fi’l-cümle  menşūr   

taṣarruf-ı  kişver-i  ḫāk  kef  ü  kiffetinde  idi  ve  zamān-ı  inķıyād  leşker-i   
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bād  ķabze-i  ebālet  riʿāyetde  idi  ṣunūf  żuġfūf  ṭuyūr  ṣaf  ṣaf  ķanadların 

açup  baḫt  taḫtınuŋ  ve  serīr-i  serverīnüŋ  üstine  sāyebān-ı  saʿādet  baġlarlardı 

 

23 

naẓm     fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

žıll-ı  maʿbūd  ibn-i  dāvud  şāh  süleymān  şehr-i  yār   

o  nübüvvet  taḫtı  üzre  otururdı  baḫtiyār   

 

ḥükmine  maḥkūm  olurdı  iẕn-i  ḥaķla  bī-gümān   

çār  ʿunṣur  ins  ü  cinn  ü  vaḥş  u  ṭayr  u  mūr  u  mār   

 

yetmiş  iki  milletile  yüz  yigirmi  dördi  ḫalķ   

berr  ü  baḥrüŋ  içre  biŋ  bir  ümmetü  hep  bī-şümār   

 

ḥaṣretine  tābiʿ  olup  geldi  cümle  ḫıẕmete 

emrine  me’mūr  idi  hep  ger  ṣıġār  u  ger  kibār   

 

sāyebān  sīmurġ-ı  ķāf  olmuşıdı  anuŋ  taḫtına 

yel  felekde  götürürdi  taḫtın  anuŋ  nām-dār 

 

anca  sulṭān  gelmedi  vü  ʿālem-i  süflīde  hīç 

anca  devlet  kimseneye  virmedi  perverdigār   

 

gūş-ı  hūşı  ṭutuban  firdevsīye  olġıl  ḫamūş 

tā  ki  şaṭrancı  mü’ellif  kimdür  eyde  kām-kār   
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dāstān-ı  salṭanat-ı  süleymān  ve  aḥvāl-i  şaṭranc  ki  idrīs  te’līf  kerd  est 

 

ḥakīm  ķavlince  pes  ol  süleymān  ibn-i  dāvud  ol  nebī-yi  emīn maḥmūd  resūl-ı  

maʿbūd   

sulṭān-ı  mesʿūd  ḫaķan-ı  mevcūd  ʿimāme-i  ḫalīl  ṣarınup  cübbe-i  şīti   

giyüp  nübüvvet  taḫtı  üzerinde  ķarār  ķılup  oturmışıdı  nübüvvet  ḫātemi 

barmaġında  mūsā  ʿaṣāsın  eline  alup  ins  ü  cān  ķavmin  fermānına  getürmişidi 

negāh  keyķubād  şāhdan  ķāṣıd  gelüp  bir  laʿlīn  şaṭranc  tuḥfe  getürdi 

ol  zamānda  ʿarab-ı  ʿaraba  içinde  benī-isrā’il  beglerinde  şaṭranc  gördükleri   

yoġıdı  pes  süleymān  taʿaccüb  ķılup  şaṭrancuŋ  mührelerin  görüp  aṣlın  ferʿin   

gelen  ķāṣıddan  su’āl  itdi  ķāṣıd  eyitdi  keyķubād  şāh  taḫt[-]  

 

24  

gāhında  bir  çiftçi  zirāʿat  iderken  ṣabanı  demüri  bir  pūlād  ḫalķaya  geçer  ki   

ol  demür  ḫalķa  bir  mermere  muḥkem  berkinmiş  ne  ķadar  ki  cehd  ider   

bozamaz 

gelüp  şāha  ḫaber  itdi  şāh  devletile  ata  süvār  olup  üzerine  vardı 

mühendislere  emr  itdi  ṣanʿatile  o  mermeri  ķopardılar  bir  kefenk  açıldı   

fonuslar  yaķup  ķırķ  ayaķ  nerdubānile  zīr-i  zemīn  içine  girdiler  bir  ḫazīne-i   

cimşīde  irdiler  ki  diller  anı  vaṣf  idemez  ķırķ  ḫüsrevānī  küb 

bulındı  ki  her  küpüŋ  içinde  biŋ  ḥoķķa  altun  bulındı  ki  her  ḥoķķa 

biŋ  miśķāl  altun  idi  ve  içinde  bu  laʿlīn  otuz  iki  dāne  mühreleri 

daḫı  bir  altun  ṣanduķca  içinde  buldılar  ammā  ki  neydügin  bilmeyüp  ʿacem 

ḥükemāsı  ʿāciz  ķaldılar  ʿāķibet  şāh  ķatına  ʿuķalā  cemʿ  olup  bu  mühreleri 

neydügin  varısa  süleymān  farķ  ider  diyüp  keyķubād  şāh  emriyle   
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nebī  ḥażretiŋe  ṣaldılar  egerçi  kim  ol  ḫazīnede  tārīḫ  buldılar  ol  genc  ü  mālı 

ve  bu  mühreleri  cimşīd  şāhuŋ  idügin  bildiler  velīkin  bu  mühreler  ne  neme   

idügin  bilmeyüp  ʿāciz  ķaldılar  süleymān  ḥażreti  bu  sözi  ki  işitdi 

loķmān  ḥekīm  ile  meşveret  itdi  ins  ü  cān  begleri  cemʿ  oldılar   

hīç  birisi  bu  mührelerden  nişān  virmeyüp  ʿāciz  ķaldılar  ʿāķıbet   

süleymān  ḫalvet-ı  ḫāṣına  vardı  iki  rekʿat  namāz  ķılup  nübüvvet   

 

25  

ḫātemi  üzerinde  masṭūr  olan  ismullah-ı  aʿẓamı  oķuyup  ḫāk  üzerine   

müvekkel 

olan  melegi  daʿvet  itdi  çünki  melek-i  aʿẓam  geldi  ḥaķķuŋ  iẕni  birle   

süleymān   

emrine  kim  me’mūr  oldı  süleymān  eyitdi  ki  yā  mālik-i  müvekkel-i  ḫāk   

cimşīd   

şāhuŋ  cismi  ki  ḫāke  yeksān  oldı  anuŋ  ḫākine  müvekkel  olan  melegi  ḥāżır   

ķıldı  pes  melek-i  müvekkel-i  ḫāṣ  daḫı bi-iẕn-i  ḫālıķ-ı  sübḥānehü  bi-emr-i   

ḥükm-i  süleymāna   

cimşīd  ḫākine  müvekkel  olan  melegi  getürdi  süleymān  ol  melege  bu   

mühreleri   

su’āl  itdi  melek  cevāb  virdi  ki  yā  süleymān  bu  laʿlīn  mühreleri  cimşīd   

ḥāl-i  ḥayātında  iken  salṭanat  taḫtında  oturup  aķrān  begleri  ile  oynardı   

anı bilürem diyü cevāb virdi yine ḥazreti süleymān su’āl idüp eyitti ki   

bu  mühreleri  cimşīd  şāh  nice  oynaduġın  bilür  misin  ḫāṭıruŋda  eger  varısa 

aṣlıyla  bize  taʿlīm  ķılur  mısın  dinicek  müvekkel   ḫāk-i  cimşīd  eydür  yā   

süleymān 



42 
 

melek  bu  bāzī  ķısmete  girmez  benüm  tekvīnümden  ġayrı  bu  mühreleri  saŋa  

kimse 

taʿlīm  idüp  ḫaber  virmez  ki  dünyevī  ṣanʿatları  tekvīn  bilür  saŋa   

taʿlīm  daḫı  ol  tekvīn  ķılur  biz  ḥükm-i  ḫālıķdan  ṭaşra  iş  itmezüz  dünyevī   

sözleri   

bilürüz  velīkin  şerḥ  itmezüz  diyüp  ol  melek  edebile  ḫāmūş  olıcaķ 

süleymān  ḥükm  eyledi  varup  ol  melek-i  tekvīni  getürdi  süleymān   

naẓarına  yitürdi  fi’l-cümle  bu  arada  söz  çoķdur  süleymān-nāme-i  kebīrde   

aṣlıyla 

 

26  

şerḫ  olubdur  eger  cümlesin  şerḫ  idersevüz  ṭavīl  olur  pes  süleymān   

ḥażreti  ol  tekvīnden  bu  otuz  iki  dāne  laʿlīn  ḫoķķaları  su’āl  itdi 

tekvīn eydür  yā  nebiyyullah ḥaķķuŋ  emriyle  ben  tekvīn  ki melek-i  ḫāk-i   

cimşīdüŋ 

ḫıẕmet-kārıyam  cimşīd  şāh  sekiz  yüz  ʿömr  sürdi  ķırķ  yıl  küfr ü şirk 

içinde  oldı  andan  ṣoŋra  idrīs  peyġāmber  şerīʿatine  girüp  altmış 

yıl  idrīsile  ʿömr  sürdi  yüz  yıl  tamām  olıcaķ  idrīs  semavāte  refʿ  olundı 

cimşīdi  iblis-i  pelīd  azdurup  yine  kāfir  eyledi  andan  ṣoŋra  altı  yüz  yıl 

küfrile  pādişāhlıķ  sürdi  salṭanat-ı  tārīḫ  ʿömr-i  cimşīd  yidi  yüz  yıla 

ķadem  baṣıcaķ  cimşīdüŋ  kemāli  zevāle  mübeddel  olup  ēeḥḥāk  mārī ḫurūc 

idüp  cimşīdüŋ  salṭanatın  aldı  cimşīd  ēeḥḥāk  elinden  ķaçup  yüz  yıl  ṭaġ 

içinde  baġ  arasında  yürüdi  ʿāķıbet  ēeḥḥāk  bulup  helāk  eyledi  kim  bu   

melek-i  müvekkel-i  

ḫāk-ı  cimşīd çār  ‘anāṣır  merkebinden terkīb olaldan yine  vücūd-ı cimşīdi  

dest-i  mevt hāke ṣalaldan cism-i  cimşīd topraķ olaldan müvekkel-i  ḫāk-i   



43 
 

cimşīdi  tā  ķıyāmete  dek  ḥıfẓ  idecekdür  ammā  ki  süleymān  ol  zamānda  ki 

cimşīd  salṭanatuŋ  taḫtında  ķarār  ķılup  oturmışıdı  illā  ki  küffār ü   

mütemerridīn ve   

mecūsī  ve  müşrikīn  cimşīdüŋ  idrīse  īmān  getürdigine  düşmān  olup   

yir  yirin  baş  götürmişdi  her  vilāyetden  feryād  çike  gelürdi  cimşīd   

 

27 

şāh  ʿıyş  ve  nūşa  meşġūl  olduġı  sebebden  ceng  ü  cidāle  muķayyed  olmayup   

ḥarb   

ve  ēarbdan  fārıġ  olurdı  pes  idrīs  nebī  ʿaleyhi’s-selām  diledi  ki  cimşīd   

şāhı  ceng  itmege  ķavındura  tā  ki  cimşīd  ḥarbe  ve  ēarba  heves  idüp  eʿādī   

ciger[-] 

lerin  ķahr  ķılıcı  odına  yandura  pes  idrīs  ḫalvet-i  ḫāṣına  varup  ʿaķl  ġavvāṣı   

fikr  deryāsına  ṣalup  maʿānī  cevherlerin  göŋline  getürüp  şaṭrancuŋ 

altmış  dört  ḫānelü  bisāṭın  düzüp  te’līf  eyledi  cimşīd  şāh  yirinde  şāhı   

veziri  yirinde  ferzīn  fil  menkelūs-süvār  pehlevānlarında  fil  sām-süvār-   

veş  esb-süvār  begleri  yirinde  atı  ķodı  ṣāḥib-ķıran  heft  kişver-i  tīġ-zen-i 

server ü selāṭīnlerinde  ruḫı  ķodı  andan  bir  üstād-ı  kāmil  hünermend-i  fāżıl 

aʿķal-ı  ʿāķıl  ekmel-i  kāmil  şākirdine  şaṭranc  taʿlīm  idüp  cimşīd  naẓarına   

getürdi  cimşīd  şāh  görüp  otuz  iki  pāre  mührelerini  altmış  dört  ḫānelü   

naṭʿını 

şaṭrancı  görüp  cimşīd  cimşīdligince  neydügin  bilmeyüp  ʿāciz  olup  farķ 

ķılmayup  idrīsden  su’āl  eyledi  ḥażret-i  idrīs  şakirdiyle  taḫt-ı  cimşīd   

kenārında  oturdı  naṭʿ  döşeyüp  şaṭranc  bisāṭ  üzerine  getürdi  ķaçan  kim 

şākirdile  idrīs  şāh  naẓarında  şaṭrancı  kim  rāst  oynadı  cimşīdüŋ  erligi 

cevheri  ṭamarı  cūşa  gelüp  eʿādī  ġayretinden  cigeri  ķanı  ķaynadı  ceng ü 



44 
 

ḥarbden  ṣefā  sürüp  idrīsden  şaṭrancı  ögrenüp  taʿlīm  aldı  rubʿ-ı  meskūnuŋ 
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heft  kişverüŋ  bir  yıllıķ  ḫarācın  cevher-i  çin  ve  ķıymet-i  taḫt-ı  zerrīn  ʿācir   

idrīse 

teslīm  eyledi  andan  şaṭranc  sebebiyle  ceng  ü  ḥarbe  heves  itdi  az  zamān   

içinde  leşker  çeküp  eʿādī  ķılıncdan  geçürüp  cihān  milkini  ṭutdı 

ʿasker  çeküp  ʿaṣr  içinde  ʿaraṣāt  ṭutdı  cihān  şāhlarınuŋ   

ʿāķıbet  at  fil  ve  rūhın  alup  şāhmāt  itdi  egerçi  kim  cimşīd  şāh   

şaṭrancı  begenüp  taḥsīn  itdi  velī  idrīs  semavāte  refʿ  olınduķdan  ṣoŋra   

idrīsüŋ  kemāli  ʿālemde  menşūr  olmasun  diyü  her  kimde  kim  şaṭranc  varısa   

alup   

ḥıfẓ  eyledi  ve  her  kim  şaṭranc  oynasa  siyāset  ķıldı  ammā  ki  bu  laʿlīn   

şaṭranca   

kim  kendü  rāġıb  olduġı  sebebden  düzdürüp  ḫalvet-i  ḫāṣda  oynardı   

ṣoŋra  ki  ēeḥḥāk  devri  ki  yetişdi  ol  zirāʿat  iden  ekinci  bulduġı 

genc-ḫāne-i  cimşīd  şāh  cemīʿ  māl  esbābıyla  pinhān  eyledi  ki  bu  şaṭranca   

kimse 

muṭalliʿ  olmaya  ve  ol  gence  daḫı  kimse  el  urmaya  çünki  cimşīd  vefāt 

itdi  devr-i ēeḥḥāk yitdi ẓulmile ʿālemi  ṭutdı  niçe şaṭranc cihān ḫalķı  

cānlarından bīźār  olup 

her  birisi  bildügin  unutdı 

 

naẓm         fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  

 

oynayup  şaṭranc  ēeḥḥāk  ütdi  cimşīdi  iy  yār   
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itdi  şehmāt  aldı  taḫtın  ķıldı  cūdın  tār  u  mār   

 

eyle  ẓālim  ķopdı  ēeḥḥāk  eyledi  milki  ḫarāb   

ki  oldı  īrān  milki  vīrān  ḫalķı  yeksān  tār  u  mār   

 

nerd  u  şaṭranc  oynamaķlıķ  itdi  terk  ü  kāmilān10 

gitdi  şaṭrancuŋ  nişāṭı  ķaldı  ṣad  renc  āh  u  zār   
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anca   ẓulm  itmedi  şeddād u nemrūd-ı şedīd 

gitdi  ʿālem  içre  ēeḥḥāk  eyle  ķahr-ı11  bī-şumār   

 

ol  sebebden  ķaldı  şaṭranc  oynamadı  herkes 

itdi  ḫalķ  anı  ferāmūş  ol  zamān  şöyle  ki  var   

 

şāh-ı  saṭranca  muṣannif  olur  idrīsü’n-nebī 

ŝīse  vü  leclāc  olur  gerçi12  aŋılan  tāc-dār   

 

bābü’ś-śānī 

 

ikinci  bāb  leclāc-ı  kāmilüŋ  kemālin  ʿarż  itdügi  hünerin  bildürür  üstād   

ṣīṣeyile13   

ḥakīm  ķavlince  ķaçan  kim  ḥażret-i  süleymān  tekvīnden  şaṭranc-ı  cimşīdüŋ   

                                                           
10 Metinde kāmilān kelimesindeki i ünlüsü  ötre ile gösterilmiştir.  
11 Metinde ķahr kelimesinden sonraki izafet, vav harfiyle gösterilmiştir. 
12 Metinde gerçi kelimesindeki i ünlüsü ye harfiyle gösterilmiştir. 
13 Bu  örnekte ṣīṣe kelimesinin ikinci ünlüsü de sad harfiyle yazılmıştır. 
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aṣlın  ki  bildi  emr  itdi  tekvīn  gelüp  süleymāna  şaṭranc  taʿlīm  ķıldı  süleymān 

daḫı  benī-isra’ilden  berḫıyā  bin  yemliḫāya  taʿlīm  itdi  süleymān  devrinde   

şaṭranc  şöhret  buldı  tā  aŋa  dek  ki  süleymān  devri  geçüp  buḫtı’n-naṣr   

zamānı 

geldi  beytü’l-muķaddesi14  yıķup  ḫarāb  eyledi  ʿarab-ı  ʿerbā  memleketin  vīrān 

ķılup  cāy-ı  būm u ġurāb  eyledi  müslümānlara  çoķ  şedīd  ve  ʿiķāb  eyledi   

şöyle  kim   

ḫalāyıķ-ı  ʿālem  ol  ẓālim  elinden  aġlayup  nişāṭ  görmeyüp  şaṭrancı  unutdılar   

māl-ı  genc  daḫı telef  itdiler  ʿāķıbet  Erdişīr  bāpük  ki  ʿacem  diyārında  bir   

pādişāh 

idi  ki  ʿādil  kāmil  ʿaķıl  issi  fāżıl  şāhidi  nerd  oyunın  taṣnīf  eyledi 

egerçi  baʿż  rāvī  dirler  ki  nūşirrevān  zamānında  büzürcmihr  taṣnīf  itdi   

ammā  ki  bu  söz  muʿtemed  degildür  ṣaḥīḥ  ķavl  ṣarīḥ  naķl  budur  ki  nerd   

erdişīr  kendisi 
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düzdi  andan  ötürüdür ki  nerd  buyurdı  erdşīr  didiler  çünki  erdşīr  nerdi   

taṣnīf   

eyliyicek  ʿacem  begleri  ḥükemā  ve  ʿuķalā  ʿacem  üstādları  mecmūʿı  faḫr   

itdiler  ki  bizüm  pādişāhumuzı   

gör  ki  nice  kāmil  pādişāhdur  ki15  nerd  taṣnīf  eyledi  diyüp  ḫalķ  nerd   

oyunına  rāġıb   

oldılar  nerd  ʿālemde  şöhret  ṭutdı  tā  aŋa  dek  ki  nūşirrevān-ı  ʿādil  devri  oldı 

hindüstān  iķlīminde  bir  pādişāh  vardı  ki  ṭāhir  oġlı  ṣīse  dirlerdi  bir  aʿķal-i   

                                                           
14 Beytü’l-muķaddes tamlaması  beyte’l-muķaddes  şeklinde harekelenmiştir. 
15 Ki  bağlacının ünlüsü ye harfiyle gösterilmiştir.  
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ʿuķalā  ekmel-i  ẓurefā  aṣlaḥü’ş-şuʿarā  veziri  varıdı  ve  daḫı  ol  pādişahuŋ  adı   

rāy 

bin  bürehmen  idi  hüner-mend  ehl-i  fen  nīk-rāy  ṣāf-şiken  ķalʿa-küşāy  tīġ[-] 

zen   

idi  bir  gün  anuŋ  eyyām-ı  rūzgārında16  hindistān  diyārında  bir  defīne   

bulundı 

ki  ol  defīne  buḫtunü’n-naṣr17  ḫazīnesi  imiş  tārīḫle  bilindi  ve  ḫazīne  içinde   

bir  kümiş  ṣanduķca  çıķdı  anuŋ  içinde  bir  altun  şaṭranc  bisāṭ  çıķdı  nite   

şöyle  kim   

murabbaʿ  levḥ-ı  zerrīn  üzerin  heşt  ḫāne  taķsīm  idüp  altmış  dört  ḫāne   

ķısmet   

ķılup  nişān-keş  yirlerin  laʿciverdile  ṭılā  ķılup  tezyīn  itmişler  ve  daḫı otuz   

iki   

mühre  bulundı  ki  on  altısı  ķızıl  laʿlden  ve  on  altısı  ṣaru  yāķūtdan 

eyle   laʿl  yāķutlar  ki  şütür-murġ   beyżince  ola  pes  rāy  bin  bürehmen   

pādişāhı  ʿuķalā   

ḥükemāyı  cemʿ  itdi  bu  otuz  iki  dāne  mührelerüŋ  perdāḫtını  ve  naķşını   

ve  bisāṭ-ı  levḥ-i  zerrīn  üzerinde  altmış  dört  ḫanelerüŋ  lāciverdiyle  baḫşını   

su’āl   

ķılup  teftīş  ve  tefaḫḫuṣ  itdi  ammā  ki  hīç  kimesne18  ḥükemā  ve  ʿulemā  ve  

ʿuķalādan 

 

31  

                                                           
16 Rūzgār kelimesinde  z harfinden sonra esre kullanılmıştır.  
17 Buḫtunü’n-naṣr kelimesinin ilk ünsüzü p harfiyle gösterilmiştir. 
18 Kimesne kelimesi bu örnekte kimesine şeklinde harekelenmiştir. 
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cevāb  virmeyüp  ʿacz  ṣūretin  kim  göstericek  ol  hüner-mend  ekābir  her   

fenne   

kāmil  ve  ķādir  yaʿnī  ŝīse  ibni  ṭāhir  ki  ol  dem  vezīr  idi  meclisde  ḥāżır   

bu  su’āl  cevāba  nāẓırdı  şāhdan  icāzet  alup  bir  ay  mühlet  diledi  levḥ-i   

zerrīnle 

mühreleri  alup  ḫalvet-i  ḫāṣṣa  girdi  ʿaķl  ġavvāsın  fikr  deryāsına  ṣalup 

bir  zamān  fikr  ķıldı  tā  ki  ẕihn-i  pāk-baṣīret  ve  ʿaķl-ı  rāy-fikret  ṭabīʿat 

ķuvveti  birle  şaṭrancuŋ  aḥvāline  muṭṭaliʿ  oldı  leclāc  anuŋ  şākirdiydi  ḫattā   

leclāca 

şaṭrancı  taʿlīm  ķıldı  eyle  ki  leclāc  daḫı  ŝīse  ibni  dāhir  gibi  şaṭranc   

oynamaķda 

kāmil  oldı  andan  ŝīse  ibni  dāhir  gelüp  şāh  naẓarında  oynadı  dāhir  iki  kerre   

leclācı  yeŋdi  āḫir  leclāc  dāhiri  māt  itdi  rāy  bin  bürehmen  şāh  görüp   

taḥsīn  idüp  āferīn  getürdi  māl  memleket  at  ve  ḫilʿat  iḥsān   

eyledi  āḫir  leclācile  bir  şaṭranc  yidi  iķlīm  pādişāhı  nūşirrevān-ı  ʿādile   

gönderdi 

ki  eger  memleket-i  nūşirrevān  vilāyet-i  tūrānda  taḫt-ı  īrānda  ḥükemādan  

ʿuķalādan 

ʿulemādan  ẓurefādan  bir  eḥad  bulınup  leclācile  bir  şaṭranc  oynar  ise   

hindistān 

ḫarācı  şāha  lāyıķ  saʿādetine  muvāfıķ  devletine  muṭābıķ  ola  ve  eger ki  

memleketüŋde   

bir  hüner-mend  fāżıl  şaṭranc-bāz-ı19  kāmil  bulunmazsa  bu  otuz  iki   

mührelerüŋ  aṣlı 

ve  altmış  dört  ḫānenüŋ  bāb-ı  faṣlı  bilinmezse  hindistān  şāhına  nūşirrevān u  

                                                           
19 Şaṭranc-bāz kelimesinden sonraki izafet,  ye harfiyle  gösterilmiştir.  
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kisrī   

īrān  tūrān  ḫarācın  virmekde  kesr  itmeye  revān  ķıla  kim  ululuķ  hüner  

kemāliyledür  mālile 

degildür 
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naẓm         fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  

 

böyle  tedbīr  itdi  hindü  şehriyār   

ķıldı  leclācı  mükemmel  iḫtiyār   

 

tā  varup  kisrīye  ide  ʿarż-ı  hüner   

bula  şöhret  ʿālem  içre  nām  u  ver   

 

dergeh-i  kisrīde  varsa  ʿāķılān   

oynaya  şaṭranc  anuŋla  pes  ʿayān   

 

yoġısa  şaṭranc  bilür  pür-hüner   

virmeye  kisrīye  daḫı  sīm  ü  zer   

 

sīm  ü  zerden  yigdurur  bile  kemāl   

kim  kemāle  irmeyiser  hīç  zevāl   

 

biŋ  güherden  yigdurur  āḫir  bir  hüner   

kim  hüner  yirin  ṭutamaz  hīç  güher   
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var  kemāl  ögren  kemāle  irmez  zevāl   

söz  budur  ki  söyledüm  ṣāḥib-kemāl   

 

nuṭķıdur  firdevsinüŋ  emlaḥ  kelām 

ruķaʿile  götürürler  ḫāṣ  u  ʿām   

 

bābü’ś-śālīs   

 

üçünci  bāb  leclāc-ı  şaṭranc-bāzile  büzürcmihr-i  ḥakīm  baḥślerindedür  ki 

nūşirrevān-ı  ʿādil  zamānında  vāķıʿ  oldı  rāy  ibn  bürehmen  şāh  ḥükmine   

maḥkūm  olup  leclāc  otuz  iki  mühreye  göre  ʿaķīķ  ile  billūrdan  aŋa  göre   

şaṭranc   

mührelerin  düzdürüp  gümişden  bisāṭ  ķılup  altun  ṣuyıyla  altmış  dört   

ḫāne(y)i 

baḫş  idüp  şaṭranc  ve  naṭʿını  rāst  ve  mükemmel  ķılup  nūşirrevān  cānibine   

ʿazm 

itdi  ol  evvelki  laʿlīn  şaṭranc  ki  ḫazīne-i  buḫtü’n-naṣīrde20  kim 
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bulunmışdı  ol  şaṭranc-ı  süleymānidi  ki  idrīsle  cimşīden21  yādigār   

ķalmışdı  beytü’l-muķaddesi  ḫarāb  idicek  puḫtüne’n-naṣr  eline  girmişdi  maʿa’l 

ķıṣṣa  leclāc  hindistānda  şāh  kisrīye  ʿazm  idüp  ki  gitdi  ʿalā  ʿazm-ı   

rūzgār  gelüp  şehr-i  medāīne  yitdi  bu  cānibden  şāh  nūşirrevān  daḫı  ol  gün   

başına  şāhlıķ  tācın  geyüp  taḫt-ı  ʿāc  üzerinde  oturdı  ʿālemi  şāhuŋ   

                                                           
20 Buḫtü’n-naṣīr kelimesi burada, buḫterü’n-naṣīr  şeklinde yazılmıştır. 
21 Cimşīdden  şeklinde yazılması gereken kelime tek d harfi ile yazılmıştır. 
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leşkeri  dutmışıdı  ve  sarāy  içre  ulu  beglerle  ve  ʿāķıl  kişilerle  ve  adlu 

pehlevānlarla  ṭolmışdı  şāh  anuŋla  ṣoḥbet  iderken  ķapudan  bir  kişi  içerü 

girdi  şāh  öŋinde  yir  öpdi  eyitdi  iy  şehriyār  hindistān  şāhından   

bir  ulu  ilçi  geli  yorur  piller  ve  çetrilerle  ve  hindden  ve  sindden  nice   

serverlerle 

ve  biŋ  deve  yüki  armaġanıla  didi  şāh  ol  sözi  işidicek  buyurdı  ol  ilçiye   

ķarşu  çıķdılar  anı  taʿẓīmile  şehriyāruŋ  ķatına  getürdiler  çünki  ilçi  şāh   

ķatına   

geldi  ulularuŋ  āyini  ve  erkanı  ne  ise  yirine  getürdiler  şāh  çoķ  gevherlere 

niśār  itdi  ve  bir  hindī  çetr  getürdi  ki  altunıla  bezenmişdi  ve  üzeri  laʿl 

güherle  zeyn  olmışdı  ve  daḫı  niçe  piller  getürdi  andan  yüklerini  açdı  şāhuŋ   

öŋine  şol  ķadar  altun  gümiş  dökdi  ki  ḥisābını  kimse  bilmezdi  müşkden 

ʿanberden  ʿūddan  yāķūtdan  elmāsdan  ve  hindī  ķılıçlardan  ve  ḥarīrlerden 

 ve  ķannucük  ḫāṣ  metāʿlardan  şāh  öŋine  şol  ķadar  getürdiler  yıġdılar  ki   
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sarāy  içini  tamām  dutdı  şāh  ol  armaġanı  gördi  ve  buyurdı  ḫazīneye   

iletdiler  andan  leclāc  bir  nāme  çıķardı  ki  ḫūb  ḫaṭṭıla  ḥarīr  üzerine  yāzılmış 

ve  bir  şaṭranc  getürdi  ki  üstādlar  anuŋ  naṭʿını  taṣnīf  itmekde  anca  ʿaķıllar   

ḫarc  itmişler  ol  şaṭranc  naṭʿıyla  şāhuŋ  öŋinde  ķodı  hind  şāhından  ol 

nūşirrevāna  selām  eyledi  andan  eyitdi  iy  şerhiyār  şāhımuz  sözi  budur  ki 

ķatuŋda  ġāyetde  ʿaķl  issi  kişi  kim  varısa  buyurasın  geleler  ve  her  mühre   

adıyıla  bileler  ki  nice  sürmek  gerek  ve  her  birinüŋ  ve  ķanķısıdur  piyādeleri  

nice   

sürilür  ve  şāh  ferzine  ne  vechile  yürür  ve  at  ve  fil  ve  ruḫ  ķanķı  eve  oynar  

bunları 
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fikr  idüp  bileler  senüŋ  öŋüŋde  benümle  oynayalar  eger  bu  nāzük  oynuŋ   

aṣlını  çıķarı  bilürlerse  ve  ne  vechile  oynaduġında  ʿaķl  irgürürlerse  şāh 

buyurduġı  gibi  ḫarāc  virelüm  belki  daḫı ziyāde  gönderelüm  eger  Īrānuŋ 

ʿāķılları  ve  dānişmendleri  bu  oyun  bilmekde  ve  oynamaķda  ʿāciz  olurlarsa   

maʿlūm  ola  kim  bizüm  dānişmendlerimüz  ve  ʿāķıllarumuz  sizüŋden   

ziyādedür 

ayruķ  siz  bizden  ḫarāc  istemeyesiz  bize  ḫarāc  gönderesiz  ki  ʿālemde   

ʿilimden   

yig  nesne  yoķdur  bizüm  ʿālimlerimüz  sizüŋden  yig  olıcaķ  inṣāf  budur  ki   

ḫarācı  siz  viresiz  didi  şāh  anuŋ  sözlerine  ʿacebe  ķaldı  buyurdı  şaṭranc 

ķatına  getürdiler  gördi  ve  bir  zamān  teferrüc  itdi  ol  mühreleri  gördi  ki   

 

35.  Sayfa 

birisi  aķ  pīl  süŋükinden  ve  birisi  ķara  abanosdan  şāh  ilçiye  ol  mühreleri   

göricek 

renginden  ve  ṣıfatından  ṣordı  ilçi  leclāc  eyitdi  iy  şehriyār  bu  düşmenile   

ṣaf  baġlayup  ceng  itmek  ṭarīķidür  eger  bunuŋ  eyüsin  bilicek  oynarlarsa   

göresin  ki  bunda  ne  ṣanīʿatlar ḫarc  olunmışdur  didi  şāh eyitdi 

imdi  bize  bir  hafta  mühlet  virüŋ  anı  fikr  itsünler  didi  andan  buyurdı  leclāc 

bir  ḫūb  sarāyda  ķondurdılar  ʿālimler  ve  ʿāķıllar  cemīʿsi  şāhuŋ  ķatına   

geldiler   

evvel  ol  şaṭrancı  ortaya  ķoyup  dürlü  dürlü  fikr  itdiler  her  birisi  birer  dürlü 

söz  söylediler  ve  ʿaķl  irişdügince  cehd  eylediler  hīç  birisi  anuŋ  oynın 

ve  evlerin  bilmediler  ʿāciz  olup  perīşān  göŋülle  şāh  ķatından  gitdiler 

dükelisi  gitdüginden  ṣoŋra  büzürcmihr  geldi  gördi  ki  şāh  ol  ʿāķıllaruŋ   



53 
 

ol  nesne(y)i  bilmediklerine  melūl  olmış  oturur  büzürcmihr  daḫı  ol  naṭʿa  ve  

mührelere 

naẓar  ķıldı  bir  zer  fikr  itdi  eyitdi  iy  şehriyār  senüŋ  devletüŋde  ben   

bu  ḫūb  oyını  yirine  getüreyim  ʿaķl  ķuvvetiyle  bunuŋ  aṣlını  bileyin  didi   

anuŋ   

sözinden  şāh  ķatı  şād  oldı  eyitdi  ki  hem  bu  nesne  senüŋ  elüŋden   

gelür  kim  ʿaķılda  ve  ʿilimde  mānendüŋ  yoķdur  şimdi  ki  hind  sulṭānınuŋ 

ilçisine  cevāb  virilmeye  eydür  ki  şāh  ķatında  bir  ʿāķıl  kişi  yoġımış  ki 

bu  ķadar  nesne  bilmediler  dir  bu  nesne  bize  ulu  şikesteligidür  ve  

dānişmendlerimüze   

 

36 

ķatı  rüsvāylıķdur  didi  büzürcmihr-i  ḥakīm  şaṭrancı22  aldı  bir  ḫalvet  yire   

geldi 

bir  gün  ve  bir  gice  ol  oyunı  fikr  eyledi  ṣaġına  ve  ṣolına  her  birini  sürdi 

evlerini  tamām  mülāḥaẓa  ķıldı  her  birini  naṭʿuŋ  neresinde  ķomaķ  gerek  ve   

ne   

vechile  dizmek  gerek  ʿaķlile  cemīʿsin  bildi  ve  kendüzine  eyitdi  hele   

benüm  ʿaķlum  şuŋa  irişdi  kim  şöyle  gerekdür  ki  hind  ilçisi  ki  bu  şaṭrancı 

şöyle  oynayam  evvel  kendü  öŋinde  her  birini  ne  vechile  ķorsa  ben  daḫı 

eyle  idem  andan  ögrenem  gerü  aŋa  ṣatam  didi  bu  fikrile  ṣabāḥ  durup  şāh   

ķatına 

geldi  eyitdi  iy  saʿādet  issi  şehriyār  bu  mühreleri  fikr  eyledüm  her  birisinüŋ  

evini 

ne  vechile  sürmesini  şāh  devletinde  bildüm  evvel  şehinşāh  daḫı görsün  ve   

                                                           
22 Burada kelime, belirtme hali gösterilmeden yazılmıştır.   
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bilsün   

ki  bu  naṭʿ  hemān  yir  yüzidür  ve  bu  aġıla  ķara  iki  şāhdur  ki  biri  biriyle   

uġraşuyorı  gerekdür  hind  ilçisini  getürdesin  senüŋ  öŋüŋde   

anuŋla  oynayam  didi  anuŋ  sözinden  şāh  be-ġāyet  şād  oldı  buyurdı  cemīʿ   

ulular  ve  ʿāķıllar  ol  meclisde  ḥāżır  oldılar  andan  hind  şāhınuŋ  ilçisi  leclācı 

oķudı  gelüp  şāh  ķarşusında  yir  gösterdiler  oturdı  andan  büzürcmihr  eyitdi 

iy  ʿaķl  issi  kişi  ol  vaķt  hind  şāhı  seni  bunda  gönderdi  bu  şaṭranc   

içün  ne  didi  ve  saŋa  ne  ıṣmarladı  bize  eydi  vir  işidelüm  didi  leclāc  eyitdi 

bizüm  şāhımuz  beni  bunda  gönderdi  şöyle  didi  ki  bu  aġıla  ķara  mühreleri 

 

37 

ol  tāc  u  taḫt  issi  şāhuŋ  öŋine  ilet  eyit  ki  ne  ķadar  dānişmendlerüŋ 

ve  ʿāķıllaruŋ  varısa  gelsünler  işbu  oyunı  ʿaķlile  bilsünler  ve  benümle   

oynasunlar   

eger  bu  oyunuŋ  aṣlın  bilüp  ʿaķlile  çıķarı  bilicek  olurlarsa  şāh  ne  ķadar   

ḫarāc  buyurdısa 

bir  eksüksüz  viribiyelüm  ve  eger  īrān  ʿāķılları  bu  nesneyi  bilmeyecek   

olurlarsa  şāh 

bizden  ḫarāc  istemesün  ki  şāhlaruŋ  ʿizzeti  ve  ululıġı  ʿilm-i  ʿamelile  ve   

ʿaķliledür  leşkeri   

genc  çoķlıġıyla  degildür  şāh  bilsün  ki  cihānda  tāc  u  taḫt  ʿaķl   ʿilm   

ʿamelledür   

çünki bizüm  ġarrā ʿaķlımuzı  ve  bu  ḫūb  fikrümüzi  bile  gerekdür  ki   

üstādlıġımıza  göre   

şāh  daḫı artuķ  bize  māl  ü  genc  göndere  didi  andan  şāh  buyurdı  taḫt   
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üzerinde  şaṭrancuŋ  naṭʿını  döşediler  büzürcmihrle  hind  ilçisi  leclāc  birbirine  

ķarşu   

oturdılar  ḥakīm  büzürcmihr  hindīye  eyitdi  şehriyār  ķatında  şaṭranc  inṣāfile   

ve  muḥabbetile 

oynayalam23  ve  hem  senüŋle  şarṭımuz  şöyle  olsun  ki  eger  sen  beni  bu   

oyunda   

yeŋicek  olursaŋ  ayruķ  ben  cihānda  ʿilimden  ve  ʿaķıldan  dem  urmayam   

hergiz  ʿāķıl 

dirilmeyem  eger  ben  seni  yeŋersem  sen  daḫı ʿilimden  ve  ʿaķıldan  kemāl-vār 

dirilmeyesin  didi 

sözinden  leclācuŋ  göŋli  perīşān  oldı  ve  yüzüni  burtardı  eyitdi  ki  eyle   

olsun  pes  ol  söz  üzerine  iki  ʿāķıl  ʿahd  itdiler  cemīʿ  ʿālem  durup  temāşā   

iderdi 

andan  şaṭranc  naṭʿını  ki  ortaya  ķodılar  hindīye  eyitdi  gözüŋi  aç  ve  ʿaķluŋı   

devşür  çün  bu  oyunı  sen  benden  ilk  gördüŋ  gerekdür  ki  şaṭranc  naṭʿı   

üzerine   

   

38 

evvel  sen  ķonasın  didi  hindī  her  mühre(y)i  ki  naṭʿ  üzerine  ķodı   

büzürcmihr-i   

ḥakīm  daḫı kendü  öŋinde  aŋa  göre  düzdi  bu  vechile  bir  laṭīf  meydān 

dizildi  iki  leşker  birbirine  ķarşu  ki  alaylar  baġladılar  şāhuŋ  yirini   

ķalb-gāhda   

ve  leşkerüŋ  ortasında  eylediler  andan  ṣoŋra  vezīr  ki  şāh  ortasında 

yol  göstericidür  anı  şāhuŋ  ṣaġ  yanında  ķodılar  andan  iki  ceng  idici   

                                                           
23 Bu kelime, oynayalım şeklinde yazılmalıdır. 
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pillerini  birini  şāh  yanında  ve  birini  vezir  yanında  ķodılar  andan  şāhuŋ   

ṣaġında  ve  ṣolında   

bahādur  atlar  durdılar  çerinüŋ  iki  ṭarafına  iki  ruḫları  ķondurdılar  anda   

pilleri 

öŋ  ṣafda  alay  baġlayup  durdılar  çünki  ṣaf  düzelüp  naṭʿ  üzre  leşker   

tamām  bezendi  andan  ṣoŋra  oynamaġa  başladılar  leclāc  evvel  kim  her   

mühre  kim 

yir  yir  sürdi  büzürcmihr  anı  nişānladı  ve  bildi  şunuŋ  gibi  laṭīf  dürüst   

oynadı   

ki  ol  devrān  ḫalķ  ʿacebe  ķaldılar  hind  büzürcmihrüŋ  işine  ķatı  melūl  oldı   

göŋlinde  eyitdi  ne  ʿaceb  kişi  olur  ʿömrinde  şaṭranc  görmedin  ve  adın   

işitmedin 

ne  kāmil-i  ʿaķl  olur  ki  bu  vechile  bu  oyunı  dürüst  oynadı  āferīn  bunuŋ 

ʿaķlına  ve  firāsetine  bunuŋ  yirini  ʿaķlile  kim  dutar  didi  şöyle  ṣandı  hindi   

ki 

büzürcmihrüŋ  işine  ol  oyun  evvelden  bilür  bilmedi  ki  kendüden  ögrendi 

ve  yine  aŋa  ṣatdı  āḫir  ol  oyunda  hindi  ütdi  kisrī  büzürcmihrden24 

şöyle  şāź  oldı  ki  ṣanasın  ki  devlet  baḫtı  kendüye  yüz  gösterdi 

 

39 

andan  şehriyār  buyurdı  bir  altun  cāmı  laʿlile  ṭoldurdılar  ve  bir  ḫāṣ   

muraṣṣaʿ  ḫilʿat 

ve  bir  ķur  eyerlü  ḫāṣ  at  büzürcmihre  virdi  ve  çoķ  āferīn  ķıldı  çünki 

şaṭranc  işi  tamām  oldı  büzürcmihr  durup  kendü  maķāmına  geldi  öŋine  bir   

                                                           
24 Kelimenin ilk ünlüsü burada  vav  harfiyle de gösterilmiştir. 
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taḫta   

getürdi  ve  pergār  getürdi  hindularuŋ  oyunından  daḫı laṭīf  aŋlaruŋ  fikrinden   

daḫı ince  ve  daḫı müşkil  nerd   

oyunın  taṣnīf  ķıldı   

 

naẓm      fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

ṣad  hezārān  bārī  taḥsīn  ol  ḥakīm   

itdi  te’līf  ol  zamān  nerdi  nedīm   

 

ķaldı  leclāc  aŋa  ḥayrān  beste-dem  

āferīn  itdi  ḥakīme  key  delim 

 

bābü’r-rābīʿ 

 

idrīsü’n-nebī  naķlince  şaṭranc  oynamaġuŋ  edebin  şerā’iṭin  ve  iḫvānın  ve   

zamānın 

ve  ķavāʿidin  bildürür  ebu’l-ferec bin  el  muẓaffer  bin  saʿīd  ki  leclāc  dimegile   

maʿrūfdur  şaṭranc-bāzile  meşhūrdur  nitekim  evṣāfı  ẕikr  oldı  şaṭranc[-]   

bāz  idi  daḫı şaṭranc  ıṣlāḥ  idiciydi  ve  żabṭ  idiciydi  daḫı biliciydi  ol  eydür  ki25   

şaṭranc  oynayıcı  kimesne  lāzımdur  evinüŋ  evvelinde  ortasında  āḫirinde  fikri 

şaṭrancuŋ  üzerine  ola  ġayrı  şuġlı  olmaya  daḫı göŋlini  ġayra  naṣb  itmeye   

şaṭranc  oynamaya  illā fāriġu’l-ḵalbiken ḵalīl-şuġliken taʿāmdan ve şarābdan  

imtilāsı   

                                                           
25 Ki bağlacının ünlüsü ye harfiyle gösterilmiştir. 
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yoġıken  oynaya  dimişler  ve  aylaķ  nesne  almaya  tā  ne  gelecegini  görmeyince 

aylaķ  nesne  virmeye  tā  virecek  artuķ  ele  girecegi  muḥaķķaķ  olmayınca  ve  

bāzicek   

 

40  

ġālib  olmaķlıġı  vācıb  olmayınca  daḫı ʿuķūd-ı  ʿale’ş-şāhdan  menʿī’l-anin  at   

filden  keşf  ʿanü’r-ruḫdan  yaʿnī  ruḫı  açmazdan  ḥaẕer  eyleye  filin  ṣaķlaya   

bār-ı  ḫōd  fil  ķā’imesin  ḥıfẓ  eyleye  fil  ķā’ime  kendü  ferz  fildür  daḫı ṣaḫr   

üzerine  şaṭranc  oynamaya  zīrā  ebū  bekr-i  ṣavli  eydür  ṣaḫr  üzre  şaṭranc   

oynamaķ   

aʿẓam  āfatdandur  daḫı fetḥ  elin  ferzān  ṭarafından  müteveffā ola yaʿnī ferzī 

ṭarafından  oyun  açmaya  ekśer  luʿbı  şāh  ṭarafından  yaŋadın  oynaya  daḫı   

ekśer 

oyunda  şāh  peydaġını  rābiʿ  şāh  defʿ  eylemeye  yaʿnī  şāhuŋ  dördünci   

ḫānesine 

iletmeye  meger  ferz  peydaġı  anuŋla  bile  ola  yā  bir  dābbe  ṣaklamaġıçun  ola   

yā  āḫiri 

menʿ  yaʿnī bir ġayrı nesnenüŋ żararın def’ itmek içün yā deste müte’allıķ ola 

yaʿnī  andan  ġayrıdan  oyun  açmaķ  mümkin  olmaya  daḫı ferzin  śāliś  ferzāne   

yaʿnī  ferzüŋ  üçünci  ḫānesine  yā  fil  ķā’imüŋ  üçünci  ḫānesine  iletmegi  te’ḫīr   

eylemeye  ķaçan  oyundan  iki  peydaķ  gitse  ṣaf-ı  vāḥidden  cehd  idüp  saʿy   

eyleye   

ruḫeynine  yaʿnī  iki  ruḫına  ol  ced veyā  yol eyleye  bārī  bir  ruḫını ol araya  

ķoya  

daḫı  bir dābbe  oynar olsa  fikir  eyleye  ol  nesne  oynayıcaķ  aylaķ   

alınmaya māddūnīlde alınmaya yaʿnī berāber  ilede alınmaya daḫı oynaduķdan   
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ṣoŋra ol 

dābbenüŋ  üzerine  dābbe  sürilüp  girü  dönmeye  zīr  dimişlerdür  ol  oyında   

bir  varması  bir  girü  dönmesi  ikiledin  naķs  olur  daḫı dimişlerdür  ruḫıçün 

 

41  

şaṭranc  evinüŋ  ḫayrlusı  at  evinüŋ  ikincisidür  zīrā  ki  her  dābbenüŋ  bir   

ḫayrlı 

ḫānesi  vardur  nite  şöyle  kim  maķṣūd  yetişmekiçün  nice  ola  pes  anuŋ  ḫayrlı   

evi 

vasat-ı  ruķʿadur  yaʿnī  bisāṭ-ı  şaṭrancuŋ  vasaṭındaġı  dört  ḫānedür  yāḫūd   

resīde-i 

nāḥīsde  ḫāşeyedür  haẕihi’l-mevżiʿati  yaʿnī  bu  didügümüz  ḫānelerde  at   

bulınsa   

taḥķīķ  necātine  bāliġ  olur  yaʿnī  şaṭranc  oynayan  kimesne  maķṣūd  neyise   

ele   

getüre  ruḫıçün  erdāī  yaʿnī  żarar  gelecek  yiri  kendünüŋ  ikinci  ḫānesidür 

zīrā  ṣāḥibinüŋ  fil  ol  ḫāneye  nāẓırdur  ve  daḫı atiçün  şaṭranc  evlerinüŋ  erdā-i 

ruķʿa-i  zāviyedür  yaʿnī  anuŋ  helāk  olacaķ  yiri  gūşedür  zīrā  bir  at  ol   

ḫānede 

bulınsa  hemān  oynamaġa  iki  ḫāne  vardur  at  dutılmaġa  āsāndur  andan  ṣoŋra 

ata  żararı  gelicek  ḫāne  ruḫuŋ  ikincisidür  her  dābbe  ki  ruķʿa-i  zāvīde   

bulınsa   

büyūt  müntaķıż  olur  yaʿnī  helāk  olmasına  dāldur  illā  ruḫ  degil  zīrā  ruḫ   

sā’ir   

evde  ne  gelürse  zāviyede  de  ol  gelür  atdan  ve  ruḫdan  birisi  bu  didügümüz 

evlerde  bulınsa  şaṭranc  oynayan  kimse  ol  dābbe(y)i  evlerden  gidermeyince   
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ġāfil  olmayasın  ķaçan  ruḫ  münḥaṣır  olsa  yaʿnī  dutulsa  ķıymeti  anuŋ  at  olur  

yaʿnī 

ḫaṣmuŋ  atına  vire  daḫı az  olur  ruḫ  mütemekkin  olsa  ol  ruḫuŋ  ķıymeti   

ruḫile  ferzin 

durur  az  olur  ki  daḫı artuķ  olur  yaʿnī  ol  ruḫ  bir  ḫānede  bulunsa  kim   

ḫaṣma   

ġālib  olmaķlıġı  ol  ruḫile  müteḥaķķaķ  ola  ḫaṣma  kim  ol  ruḫuŋ  kim  gitmek   

   

42 

dilese  ol  vaķt  bir  ruḫuŋ  ķıymeti  ruḫile  at  durur  bi-ʿaynihi  anuŋ  daḫı evi   

ẕikr 

olan  maḥalde  ķıymeti  bir  ruḫdur  zīrā  ki  gāh  olur  ki  ķıymeti  daḫı ziyāde   

olur   

nite  şöyle  kim  evvel  atla  ḫaṣma  ġālib  olmaķlıķ  muķarrer  olur  zīrā  kim   

ḫaṣma 

şāh  māt  gelecegi  muḥaķķaķ  olıcaķ  ḫaṣm  ol  dābbe(y)i  kesmek  murād  idinür   

ol  maḥalde 

bir  atuŋ  ķıymeti  ḫaṣmuŋ  ruḫıyla  ferzidurur  zīrā  kim  bir  at  ḫaṣmuŋ  ferziyle 

ruḫın  alsa yeŋilmeklik  lā-büd-i  muķarrer  olur  gümān  yoķdur  pes  ruḫ  daḫı  

be-ʿaynihi 

buncılayındur  zīrā  ki  maḥal  olur  ki  bir  ruḫuŋ  ķıymeti  ḫaṣmuŋ  iki26  ruḫı 

ķıymetince  olur  be-ʿaynihi  at  maḥalli  bigi  durur  kim  ol  iki  ruḫ  ki  biri   

giricek 

kesilicek  ḫaṣmuŋ  maġlūb  olmayası  muķarrer  taʿyīn  durur  ve  daḫı gerekdür   

                                                           
26 Kelime , sırasıyla elif ,kef,güzel he harfleriyle yazılmıştır.  
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ki 

şaṭranc-bāz-ı  kāmil  olan  ciddile  cehd  eyleye  ki  devābını  ḫilāfına  red   

eylemeye 

yaʿnī  ḫalefine  sürüp  girüsine  oynamaya  illā  ki  żarūret  vāķıʿ  ola  nitekim 

yuķarıda  bundan  evvel  ʿuķūd-ı  ʿale’ş-şāhıdın  müteveffeni  ola  didügidi  yaʿnī   

kim  şāh 

üzerine  dābbe  aʿẓam  ķarīn  olmadan  ṣāķına  yaʿnī  at  bigi  ve  ruḫ  bigi  ki   

dābbe[-] 

lerüŋ  kebīr-i  aʿẓamdur  cemʿ  olmasından  ḥaẕer  ķılasın  tā  kim  oyun  içinde   

şāh 

baġlanmaya  ve  daḫı ruḫınuŋ ictimāʿından yaʿnī  iki  ruḫuŋ  biri yire  gelüp  

cemʿ  olmasından 

ḥaẕer  ķılasın  atlaruŋ  iķtirānından  yaʿnī  atuŋ  yaķın  olmasından  ḫavf-nāķ   

olmaķlıķ 

şarṭ-ı  leclāc  durur  ḥaẕer  ķıla  rivāyet-i  eṣaḥ  budur  kim  ol  zamān  ki  leclāc 

 

43  

şaṭranc-bāz  ki  nūşirrevān-ı  ʿādil  naẓarına  kim  geldi  büzürcmihr-i  ḥakīm 

leclāca  kim  naẓar  ķıldı  aʿķal-i  ʿuķalā  ekmel-i  kümelā  olduġın  bildi  andan 

leclācı  taʿẓīmile  ḥammāma  ķoydı  kendü  girmeyüp  ʿillet  itdi  andan  cerb   

loķmalar  yidürüp  żiyāfet  itdi  daḫı leclācı  şāh  naẓarına  getürdi  çünki 

şaṭranc  bisāṭı  döşeyip  mührelere  kim  ḥakīm  naẓar  ķıldı  ben  senden   

şaṭranc[-]   

bāzam  diyüp  leclācı  ġażaba  getürdi  ḫışm-nāk27  idüp  çün  şaṭranc  oynadılar 

                                                           
27 Ḫışm  kelimesinden sonra araya fazladan vav harfi konmuştur. 
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evvel  oyunda  kā’ime(y)i  ķılup  ikinci  oyunda  ḥakīm  leclācı  māt 

itdi  leclāc  ķaķıyup  dergāhından  gitdi  şāh  ḫōceden  leclācı  yigürüp 

māt  itdügine  sebeb  ṣordı  cevāb  virdi  kim  nite  ḥakīm  eyitdi 

evvel  ḥammāma  ķoydum  süst-endām  oldı  süst-endāmuŋ  ʿaķlı  cüst  olmaz   

ķuvā 

 ża’īf  olıcaķ  ‘aķlı  zihni  daḫı ża’īf  naḥīf  düşer  ikinci ḥammāmdan çıķarup cerb  

loķmalar  yedirüp  göŋlini  ķaratdum  göŋül  ķararıcaķ  ʿaķl  āyinesi  renk  ṭutar 

açıķ  ve  rūşen  olmaz  üçünci  çünkim  şāh  naẓarına  getürdüm  şaṭranc  bisāṭın   

döşedüm  ķaķıdup  leclācı  ġażabına  getürdüm  bir  kişi  ġażaba  gelse  ʿaķlı 

tārīk  olup  ṭaġılur  pes  ol  cihetden  leclācı  māt  itdüm  diyüp  ḫaber   

virdi  bu  ḥikāyeti  meśeli  ķaleme  getürdügüme  sebeb  budur  ki   

süst-endāmiken   

ve  daḫı toķlıķda  ve  daḫı ġażab    vaķtında  şaṭranc  oynamaķdan  iḥtirāz  ideler   

 

44  

ve  daḫı at  ve  fil  ferzini  ruḫ  cemʿ  olmasından  ḥaẕer  ķıla  yaʿnī  kim  atuŋ   

yaķın  olmasından 

ḫavf-nāk  ola   

 

naẓm         fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  

 

naķl-i  leclāc  ol  ki  itdüm  ben  beyān   

ķavl-i  idrīs  aŋla  budur  kāmurān   

 

ṭut  sözin  firdevsīnüŋ  şaṭranc-bāz 

söylemez  bīhūde  sözi  kāmilān 
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neśr   

 

ve  daḫı leclāc  naķlince  şaṭranc-bāz  olmaġuŋ  ḫaṣmı  ġālib  düşmek  şerā’iṭi 

anuŋ  üzerinedür  ki  ķaçan  ki  şaṭranc-bāz-ı  üstād  şaṭranc  oynamaķ 

dilese  evvel  zamānın  andan  iḫvānın  andan  mekānın  gözleye  leclācile  ṣīse   

izin  izleye  nite  şaṭranc  oynamaķda  yidi  şarṭ  vardur  evvel  şarṭı  odur   

ki   

meşt-i28 huşyāriken nerd ve eger şaṭranc oynamasından ḥaẕer ķıla ikinci şarṭ odur ki 

dil-i  ġam-gīn  çeşm-i  nem-gīn  yaʿnī  dil-perīşānlıķ  deminde  elem  ġam   

eyyāmında 

şaṭranc 

oynamasından  fārıġ  düşe  üçünci  şarṭ  oldur  ki  ḫışm  u  ġażab  vaķtinde   

daḫı oynamaya  zīrā  ki  şürb ü  ġām  u  ġażab  ʿaķlı  tārīķ  idecekdür  ʿaķlı  tārīk 

olıcaķ  fikr  bārīk  olmaz  müdebbir  ehl-i  rāy  mubaṣṣır  gerekdür  ki  ḫaṣmına   

şaṭranc 

oynariken  maġlūb  düşmeye  dördünci  şarṭ  odur  ki  bī-edeb  ve  tekebbür  ve   

hezil[-] 

gūy  bed-ḫūy  kimseyile  şaṭranc  ve  eger  nerd  oynamaya  zīrā  ki  ẕikr  olan   

ķabāyıḥla 

muttaṣıf  olan  kimseler  iḫṭilāṭdan  elem-bazīsinden  derd-i  ġām  ḥāṣıl  olur   

 

45 

beşinci  şarṭ  oldur  ki  şaṭranc-bāzuŋ  āḫir  yirde  fikri  olsa  yā  bir  mühim 

                                                           
28 Mest  kelimesi  meşt şeklinde yazılmıştır. 
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meṣāliḥ  düşse  fi’l-cümle  dünyāvī  ġamdan  dil-āzād  olmayınca  ḥürrem u şād 

göŋül  maʿmūr  ābād  olmayınca  altıncı  nerd ü şaṭranc bāzīsinde  üstādile   

şaṭranc  oynamaķ   

ehl-i  rāy  lāyıķı  fikr  zihne  muṭābıķ  bāzīye  muvāfıķ  degildür  zīrā  ki  kişi 

maġlūb  düşecegin  fikir  idüp  ġālib  olıcaķ  ḫaṣmile  ķonuşmaķ  gerek  ve  daḫı 

maġlūbile  bāzī  ķılmaķ  cā’iz  degül  pes  gerekdür  ki  şaṭranc-bāz  olan   

kimse  aķrānın  gözleye  yedinci  şarṭ  oldur  ki  ʿaķl  idrākiken  ḥüsn-i  ẕihn   

pākiken 

başına  cemʿ  ide  ve  oyunuŋ  üzerine  meşġūl  ola  eyle  mubaṣṣır  ola  kim  on   

iki  oyun  veyā  ṭoķuz  veyā  yedi  aķall-i  māyekūn  üç  oyun  öŋdin  göre  aŋa   

göre  naṭʿ  üzerinde  mühresin  süre  ve  daḫı gerekdür  kim  şaṭranc-bāz  olan   

kimesne  tamāmihi  kemālihi  şaṭranc  oynamasın  bilmeyince  oynamaya  maġlūb  

düşmek 

erkān  arasında  ġāyet  maʿyūbdurur  zīrā  ki  her  ṣanʿatuŋ  ṣāḥibi  ķatında 

kāmil  māhir  ʿākıl  ve  ķādir  olmasa  ol  ṣanʿat  aŋa  emānetdür  işlemesi  aŋa   

şenāʿatdür  menfaʿati  ġam  u  melālet  aṣṣısı  eletti  ve  melāmet  olmaķdur  pes 

anı  işlemekden  işlememek  efżal  durur  düşmān  ṭaʿn  dillerinden  selāmet   

olmaķdur  ve  daḫı gerekdür  kim  şaṭranc  oynamaġı  ʿādet  idünüp   

dāimā  meşġūl  olmaķ  cā’iz  degildür  illā  ki  aḥyānā  nite  gāh  gāh  pādişāh   
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naẓarında  yā  meclisinde  bir  de  mihmān  żiyāfetinde  yā  ḫaṣmıla  eyle  daʿvā   

ķılup   

sāʿat-i  saʿd-eyyām-ı  nişāṭ  içre  ehl-i  ʿirfānile  iḫtilāṭ  itdükde  ve  ʿaķlını 

başına  cemʿ  ķılup  manṣūbesin  gözetmekdür  veyāḫōd  dirhemile  bāzī   

ķılmaķ  dileye  ḫaṣmını  maġlūb  görüp  derhem  itmedin  dirhemin  almaġa  diş 
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bileye  ammā  ki  ḥaķīr u faķīrden  dirhem  almaķ  cā’iz  degül  egerçi  ki  dirhem 

siz  daḫı oynamaķ  edeb  degildür  ḫaṣmından  dirhem  alsa  daḫı ʿaceb  degildür   

dirhemile  bāzī  ķılan  bi’ż-żarūrī  manṣūbesin  gözedüp  şaṭranc-bāzlıġıla 

ʿāķıbet  meşhūr  olur  ve  daḫı ne  ķadar  şaṭranc-bāz-ı  kāmil  daḫı olursa   

bāzisinle  maʿrūf  olan  kimesne  eger  nerd  atarsa  gerekdür  kim  evvel   

ʿizzetiçün   

kaʿbeteyni  ḫaṣmına  teklīf  ide  eger  ki  şaṭranc  oynarsa  ḫaṣmına 

mühre(y)i  teklīf  ide  ki  ibtidā  ol  oynaya  ve  bir  daḫı eger  şaṭrancda   

ḫasmınuŋ  kemāli  daḫı yoġısa  ol  kimesne  ki  ʿömri  zamān  görmiş   

muģteşem pīr ola yāhō tācı  taģt-ı salṭanata devlete lāyıķ  şāh şehzāde  

ve  emīr  ola  fi’l-cümle  şol  kimesne  kim  yā  maʿrifet-i  kemālde  yā   

memleket-i 

milk  ü  mālda29  ʿazīz  muḥterem  ḫıred-mend  pīr  yā  vezīr  yā  dil-pezīr  ola   

lā-cerem 

aŋa  bāzīde  evvel  eger  şaṭranc  veyā  nerdde  evvel  aŋa  teklīf  itmek  cā’izdür   

ve  daḫı  

şaṭranc-bāz  olan  gerekdür  ki  ġāyet  mubaṣṣar30  ve  ehl-i  firāset  ola  tā  ki   

 

47 

ḫaṣmına  ġālib  düşe  ve  daḫı şaṭranc  oynariken  yā  kaʿbeteyn  atarken  ceng   

ġavġa  itmeye 

ʿarbede ķılmaya ve daḫı eger  gerçek  olsa  şaṭranc-bāz  olan  kimse  şaṭranc-bāz[-] 

lıġıçün  and  içmeye  eger  gerçek  ise  daḫı ḫalķ  anı  yalan  yire  and  içer  diyü  

taṣavvur  iderler   

                                                           
29 Atıf vavını gösteren  bir işaret konamamış, sadece cezm kullanılmıştır. 
30 Kelime  mubaṣṣır şeklinde harekelenmeliydi. Ancak son ünlü üstün ile harekelenmiştir. 
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ķasem  yād  itmek  bāzda  ķaṭʿā  cā’iz  degildür  ve  daḫı ġāyet  mizāc-gīr  ve   

mizāc-dān   

olmaķ gerek  ve  daḫı eger  kaʿbeteyn  atmakda31  ve  eger  mühre  ṣalmaķda  ceng  

ü  cidāli  ķīl  u 

ķāl  itmeye  ve  gördügi  oyunı  ḫaṣmına  aytmaya  ve  lecūclıķ  itmeye  ve  daḫı 

ḫuṣemā  oynariken 

taʿlīm  itmeye 

 

naẓm         fā’ilātün  fā’ilātün  fā’ilātün  fā’ilün 

 

iy  mubaṣṣır  ister  iķbālile  taʿẓīm  sen 

bī-sebeb  itme  saķın  ḫaṣm  olana  taʿlīm  sen 

 

dil  perīşān  itme  yıķup  dilberā  dilber  dilin   

yā  bulasın  ʿizz  ü  ḥürmet  birle  ḫōş  tekrīmi  sen   

 

der  beyān-ı  taʿlīm  kerden-i  nedīm  berāy-ı  maḥbūb  ve  terk  kerden-i  hīş   

 

muṣannif-i  kitāb  firdevsī  eydür  bir  vaķtin  ķonṣṭanṭiniyye  şehrinde  bir   

maḥbūb-ı  merġūbile   

ḫūb-i  bī-maʿyūbla  şaṭranc  oynardum  ki  ḥüsn ü32  melāḥatde  luṭf  u  ṣabāḥatde   

şems  ü  ķamer  zühre-i  zehrā  ʿālem-i33  ʿulyāda  ķubbe-i  ḥaẓrāda  anuŋla   

mecāl-i  muķābile  ve  ḥayāl-i 

                                                           
31 Bu kelimenin son ünlüsü kef’tir. Ancak kelime atmak şeklinde okunmalıdır. 
32 Ḥüsn kelimesinden sonraki atıf vavı  sadece esre ile gösterilmiştir. 
33 Kelimede izafet, ye harfi ile gösterilmiştir.  
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muķārine  ķılmazıdı  ḫāllerinüŋ  peydaķların  sormadın  rūḥum  alup  şehmāt   

ķaṣdın 

iderken  bu  kemīne  faķīr  ʿışķına  üftād  ve  ḥaķīr  bu  dil-i  mecnūnı  leylā  ṣaçı 

zencīrine  esīr  cān  murġını  çeşm-i  şehlāsı  şeh-bāzına  naḥcīr  idüp  gāhī  nāz-ı  

dilber-i   

maʿşūķ  gāh bāz-ı  ʿāşıķ u  şaṭranc  nişāṭı  germiyyetinde  iken  nā-gāh  bir  nedīm  

vardı  ki 

 

48 

anuŋ  miśli  ḥadeś-i  miṣbāḥ-ı  rūḥı  ve  mülāṭefesi  miftāḥ-ı  fütūḥdı  fünūn-ı   

feżāiliyle   

āraste  ve  anuŋ  abbı  ādābile  pirāste  idi  her  gāh  ki  bāzīde  nāz-ı  dilber   

gözlemeyüp   

bāzī  ķılurken  ḫaṣma  baķmayup  ġālib  düşmiş  iken  maʿşuķa  taʿlīm  idüp  ben 

ʿāşıķı  maġlūb  düşürürdi  tā  ḥattā  bir  gün  ol  ķadar  tażarruʿ  temelluķ  ķıldum   

ki  inṣāf 

idüp  ol  ṣaneme  taʿlīm  itmege  ṭalāķ-ı  śelāśiyye  and  içdi  yine  bir  gün  az   

zamān   

geçmedin  iḫtiyārsuz  taʿlīme  meşġūl  oldı  pes  bildüm  ki  ancılayın  nedīm  ki 

zīver-i  feżāilile  müteḥallā  ve  teẕhīb-i  aḫlāķ  birle  meşhūr-ı  āfāķ  olmuşiken   

zihni  kiyāsetde   

ve  ʿaķlı   firāsetde   bī-miśliken  ṣabr  u  taḥammül  itmeyüp  taʿlīm  itdi   

maḥbūbesin  terk   

idüp  maḥbūba  taʿẓīm  itdi  pes  bu  miśl-i  ḥikāyet  anuŋçün  getürdüm   

ki  şaṭranc-bāz  olan  kimse  taʿlīm  maḥallinde  itmek  gerek  ammā  ki 

itmemek  evlādur  egerçi  ṣabr  u  taḥammüle  mecāl  yoķdur   



68 
 

 

naẓm        fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

baʿżı  şaṭranc-bāz  olur  ķatı  ķalaķ   

pendi  virseŋ  söziŋe  ṭutmaz  ķulaķ   

 

ḫaṣma  taʿlīm  eyleyüp  şarṭın  bozar   

bi’ż-żarūrī  ḫatuna  virür  ṭalaķ   

 

bābü’l-ḫāmis   

 

şaṭranc  ḫānelerinüŋ  taķsīmince  ʿilm-i  hendese  mūcebince  leclāc-ı  kāmil  şāh  

kisrīye 

ʿarż-ı  hüner  idüp  kemālin  ʿarż  itdügin  bildürür  çünkim  leclāc  şāh  kisrī[-] 

 

49 

nüŋ  naẓarına  geldi  büzürcmihr-i  ḥakīmile  şaṭranc  oynayup  hünerin  kim   

ʿarż  itdi 

andan  nūşirrevān-ı  ʿādil  eyitdi  ki  yā  leclāc-ı  hindī  bu  hüner  kim  sen  ʿarż   

eyledüŋ  cemīʿ  ʿuķalā  ʿulemā  ḥükemā  ẓurefā  kemālüŋe  ve  daḫı bu  ṣanīʿat  ki  

hezār  āferīn  ʿaķl 

ve  zihn  ü  idrāküŋe  yüz  biŋ  taḥsīn  itdiler  ammā  kim  isterem  ki  bu   

hünerüŋ 

muķābelesine  benden  bir  nesne  dileyesin  tā  kim  aŋa  muķābele  ʿivaż  ķılam   

leclāc 
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eyitdi  iy  pāẕişāh  senden  anı  dilerem  ki  şaṭrancuŋ  naṭʿı  üzerinde  ki  evvel  ki  

evinde 

bir  dāne  buġday  ķoyasın  tā  āḫırķı  eve  varınca  degin  tażʿīf  idesin  yaʿnī  bir   

iki 

dört  ve  dördi  sekiz  sekizi  on  altı  āḫırķı  eve  varınca  her  ne  miķdār  irişirse 

ol  ķadar  buġday  viresin  didi  melik   nūşirrevān-ı  ʿādil  bu  sözi  işidicek  eyitdi 

yā  leclāc  ne  dilekdür  ki  bunuŋ  gibi  hüner  muķābelesinde  benden  diledüŋ   

benden  dilerseŋ   

māl  dile  iķlīm  dile  vireyim  yoķsa  anuŋ  āḫırķa  evine  degin  ḥisābile  irişen  

buġdayuŋ 

ne  miķdārı  ola  didi  leclāc  duʿā  ķılup  eyitdi  yā  mālik-i  ʿālem  benüm   

murādum  yoķdur   

pes  durur  eger  kim  şāh  inʿām  iderse  velīkin  ḫavf  iderem  ki  şāh  bu   

ḥācetüm   

maķbūl  dutmaya  iy  pādişāh  muḥāsiblerüŋ getür ḥisāb  itsünler  āḫırķı  evde   

degin   

buġday  her  ne  miķdāra  irişürse  baŋa  ol  ķadar  buġday  vir  didi  bundan   

ṣoŋra  melik 

kisrī  emr  eyledi  ol  zamānuŋ  muḥāsibleri  ve  ʿāķılları  vezīrüŋ  kişileri  cemʿ 

oldılar  kim  cümlesinden  efżal  aʿķal  büzürcmihr-i  ḥakīmdi  şaṭrancuŋ  naṭʿını 

 

50 

döşediler  evvel  evde  bir  dāne  buġday  ķodılar  ikinci  evde  iki  dāne  üçünci   

evde  dört  dāne   

dördünci  evde  sekiz  dāne  beşinci  evde  on  altı  dāne  altıncı  evde  otuz  iki   

dāne 
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yedinci  evde  altmış  dört  dāne  sekizinci  evde  yüz  yigirmi  sekiz  dāne  on   

altıncı  evde 

otuz  iki  biŋ  yidi  yüz  altmış  sekiz  dāne  buġday  olur  imdi  bu  miķdāra  irişen 

bir  çanaķ  buġday  olur  ķırķıncı  evde  yetmiş  dört  biŋ  yedi  yüz  altmış  iki   

muzr  u  śülśān-ı 

mezr  buġday  olur  bu  mecmūʿ  bir  ulu  anbar  buġday  olur  bundan  ṣoŋra  anı   

daḫı 

yuķarıġı  meżāʿīfi  ķılıcek  yaʿnī  ol  bir  dāne  buġdaydan  aşaġı  iki  ol  ķadar   

ķıldıġuŋ 

gibi  ķıl  altıncı  evde  biŋ  yigirmi  dört  ulu  anbar  buġday  olur  bu  biŋ  yigirmi   

dört 

anbar  bir  arada  cemʿ  olsa  bir  ulu  şehr  olur  andan  aşaġa  tā  altmış  dördünci  

evdekin  mużāʿaf 

ķılıcaķ  yaʿnī  ol  bir  dāne  buġdaydan  aşaġa  iki  ol  ķadar  ķılduġuŋ  gibi  ķıl   

altıncı  evde   

biŋ  yigirmi  dört  ulu  anbar  buġday  olur  bu  biŋ  yigirmi  dört  anbar  bir  araya  

cemʿ 

olsa  bir  ulu şehr  olur  andan  aşaġa  altmış  dördünci  eve  degin  mużāʿaf   

ķılıcaķ  ki  aḫrıķı   

ev  olar  on  altı  biŋ  üç  yüz  seksen  dört  ulu  şehr  ṭolusı  buġday  olur  çün 

muḥāsibler  ḥisāb  idüp  buġdayı  bu  miķdāra  irişdürdilerse  melik-i  nūşirrevāna   

ʿarż 

ķıldılar  ki  iy  pādişāh  bu  miķdār  buġdayile  bir  ḫazīne-i  sulṭānī  cemʿ  olur  bu  

fikr  kim 

leclāc  ķılubdur  bu  muḥāsebe  ʿilm-i  şaṭrancınuŋ  te’līfinden  ziyādedür  didiler  

nūşirrevān-ı 

ʿādil  bu  sözi  kim  işitdi  bu  fikirden  göŋli  ķorķdı  ol  zamānuŋ  muḥāsibleri 
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ve  zīrek  ʿāķıl  vezirleri  ittifāķile  leclācuŋ  ʿaķlına  taḥsīn  ķıldılar  ẕihn-i   

idrākine 

āferīn  itdiler  ki  leclāc  degil  idrīs-i  nebī  ki  muķaddimā  şaṭranc  te’līf   

eyledi  muṣannif-i  şaṭranc  taṣnīf  idenüŋ  ʿaķlından  leclācuŋ  ḥūşe  birle  itdügi   

rāy-ı  tedbīr  muḥāsibler  ķatında  artuķdur  didiler  daḫı nerd  üzerine  şaṭrancı   

tercīḥ   

itdiler  andan  kisrī  ḥükm  eyledi  leclāca  ol  ķadar  māl  niʿmet  virdiler  ki   

nihāyeti  yoķ  andan  ṣoŋra  ol  didi  ki  miķdār-ı  ʿadedi  buġday  ṭolusı  anbarları 

teslīm  itdiler  leclāc  daḫı cemʿ  olan  buġday-ı  bī-nihāyeti  alup  giri  ṭutup   

gemilere 

ķoyup  hindistān  pādişāhına  iletdi  ol  zamānda  hind  diyārında  ķaḥtlıķ  varıdı   

ol  buġdayile  şāh-ı  hindī  ġanī  oldı  ol  ķadar  leclāca  māl-ı  bī-nihāyet  ve   

ḫazīne 

inʿām  ķıldı  kim  leclācuŋ  eline  māl-ı  ķārūn  girdi  andan  ṣoŋra  leclāc 

şāh-ı  hind  ķatında  ziyāde  mertebe  buldı  bürehmen-i  şāh  dergāhında  ŝīse   

ibni   

dāher  ki  leclācuŋ  üstāẕıdur  ol  ķadar  mertebe  bulmadı  kim  leclāc  merātib   

buldı   

zīrā  ki  ŝīsenüŋ  te’līfinden  leclācuŋ  şaṭranc  natʿı  ḫānelerinde  itdügi  fikri   

ziyāde  gördiler   

 

naẓm      fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

itdiler  leclāc-ı  kāmil  nīk-nāma  āferīn   
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kim  mühendis  kāmil  ekmel  ʿāķıl  aʿķaldur  mübīn   

 

ŝad  hezārān  bār-ı  taḥsīn  ʿaķl-ı  ẕihn  idrākine   

hendese  ʿilminde  kāmil  anca  yoķdur  yā  emīn   

 

neśr   

 

52.     

muṣannif-i  firdevsī  eydür  şaṭranc  oynamaķda  ḫāṣṣa  çoķdur  şöyle  ki 

cümlesinden  birisi  pāẕişāhlara  lāzım  gelen  budur  ki  bir  ʿaẓīm  pādişāh 

düşmān  olsa  ol  ḫaṣm  cānibinden  yā  ķaṣdile  veyāḫōd  aŋa  taʿalluķ  bir   

ḫıẕmet-kārı  ki 

şaṭranc-bāzlıķda  yedi  ola  yaʿnī  kim  bu  fende  māhir  ola  gerekdür  kim   

anuŋla  şaṭranc  oynaya  eger  ḫaṣm  maġlūb  olursa  bil  ki  ol  pāẕişāh  daḫı  

maġlūbdur  ve  eger  ki  ġālib  gelürse  ʿasker  çeküp  milkine  şürūʿ  itmeye   

kim  geŋizligile  ẓafer  bulmaz  şöyle  kim  çün  iskender  dārābdan   

ṣoŋra  taḫta  oturdı  ve  cihāndan  ẓulmi  ve  fitne(y)i34  götürdi  cihānuŋ 

divānın  ābādān  ķılmaġa  yüz  dutdı  ve  maşrıķda  ve  maġribde  ʿimāretler  ve   

ʿaẓīm  binālar   

bünyād  itdi  ʿadlinüŋ  bisāṭı  bersṭe  döşendi  ve  dādınuŋ  sumāṭı  şemāṭiyye   

irişdi 

bir  vaķt-i  müntehī  şöyle  inhā  ķıldı  ki  bilād-ı  hindde  pādişāh  vardur  vilāyeti  

maʿmūr   

kendüsi  manṣūr  ve  ʿadūsı  maķhūr  idi  fevr-i  ḫışm-nāk  çoķlıġını  dil  taķrīr   

                                                           
34 Belirtme hali hem ye harfi hem de esre ile gösterilmiştir. 
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ve  ḫıdmetüŋ  enbūhlıġın  ķalem  taḥrīr  eyleyemez  ḫazīnesi  ābādān  ve  sipāhīsi 

şādān  pes  iskender  aŋa  ilçi  ṣaldı  ve  kendünüŋ  ṭāʿatine  oķudı  ve  fevr   

ʿale’l-fevr  cevāb  yazdı  ammā  ki  ʿaķla  muvāfıķ  ve  ṭabīʿata  muṭābıķ  devlete   

saʿādete  lāyıķ  degildi  ve  daḫı ķāsıdla bir  laʿlīn  şaṭranc  göndermişdi   

nāmesinde  dimiş  idi  ki  şaṭranc  remzini  bilesin  ve  cevābın  nāmeŋde  yazup   

 

53  

remz-i  sırrı  īʿlām  ķılasın  dimişdi  iskender  ḥükm  itdi 

ķāṣıd  gelen  şaṭrancı  ķonuşup  oynadılar  ʿāķıbet  iskender  ķāṣıdı 

fil  evinde  māt  eyledi  daḫı cevāb-nāmede  yazdı  ki  yā  şāh-ı  fūr  kim 

şaṭranc  göndermegüŋ  remzi  budur  ki  yaʿnī  dimek  istersin  ki 

ben  ol  şāh-ı  hindem  ki  sulṭān-ı  pisendem  ki  heft  kişvere  cemīʿ   

selāṭīn-i  serverlere  ser-ʿaskerlere  ḫān  u  musallat-ven  cemīʿsin  şāh[-] 

māt  idüp  ütdüm  ḥükmine  maḥkūm  çāker  itdüm  velākin  ser-keş 

buķaran  içinde  sen  sikender  ẕü’l-ķarneyn  ķalduŋ  pes  dilerem  ki   

senüŋle  daḫı şaṭranc  oynayam  māt  ķılam  diyü  buyurmışsiz  ümīẕ[-] 

vārem  ki  filile  belki  fil  cāmidle  ceng  bisāṭ  üstinde   

devletimüŋ  ruḫı  ferrin  görücek  seni  māt  idüp  ruḫuŋ  alam  cānuŋa   

cezālar  ķılam  muẓaffer  olam  diyü  ḫaber  gönderüp  pes  sikender  batlamyu[-] 

s-ı  ḥakīmi  īrāna  ḫalīfe  ķıldı  ve  kendüsi  hindistāna   

revāne  oldı  yolda  her  vilāyete  ki  ve  her  memlekete  ki  ireydi 

żabṭ  iderdi  andan  çün  fūr  vilāyetine  vüṣūl  buldı  fūr   

leşker  cemʿ  itdi  ve  pillerini  ārāste  ķıldı  ve  rūma  ʿazm-i  ceng-āheng  itdi   

ḫaber  iskendere  irişdi 

 

54 
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bihterlere  şaṭranc  ʿilmin  ögrenmek  lāzım  kemālden  ḥālī  degildür  nitekim   

bunuŋ  emśālinde  bir  ḥikāyet  var  ol  zamān  ki  timurlenk  sulṭān  aḥmed   

çeşmine   

vāsīʿ-i  cihānı  itdi  teng  pes  sulṭān  aḥmed  ʿāciz  ü  fürūmānde  ķaldı  bī- 

leşker  ü  bī-meded  ne  tāc u taḫt  ne  iķbāl  ve  ne  saʿādet  ve  baḫt  ne  milk  u   

māl 

memleket  ki  elinden  çıķdısa  vilāyet-i35  ʿacemle  kendüzi   derd  u  ġam  u  zārī 

elemle  andan  sulṭān  aḥmed  cāmesin  taġyīr  ŝūret-i  tebdīl  ķılup  hem 

çün  nemed-pūş  ve  sā’il  ve  ẕelīl-i  bī-delīl  tāc  u  taḫt  ḥasret  āteşine   

dutuşmışdı 

hem  çü  şemʿ  delīl  çün  sürüp  dergāh-ı  timurlenk  ve  bārgāh-ı  sāhib[-]   

ceng  kimesne  bilmeyüp  sezmedin  gelüp  buluşdı  ve  irişdi  ḥażret-i 

timurlenkle  görüşdi  eyitdi  ki  şaṭranc-bāz-ı  kāmilem  ṣanīʿatımda  ķādir   

fennümde  māhir  fāżıl  u  ʿāķılam  diyicek  timurlenk  ortaya  şaṭranc  getürüp   

oynamaķ  dileyicek  sulṭān  aḥmed  eyitdi  ki  pādişāh  iy  emīr-i  zamān  ben 

gedāyam  ḥażretüŋ  şehriyārdur  ben  bī-nevāyam  ṭapuŋa  kim  sulṭān-ı   

kām-kār[-] 

dur  şaṭranc  oynayalum  be-şarṭ-ı  ān ki dirhemile  oynaram  eger  kim  şāhı  bu   

gedā   

şehmāt  iderse  bir  nemed-pūş  dervīşem  cānumdan  ġayrı bende  ķıymet  bahā   

yoķ   

müflis  ve  ʿāşıķ-ı  dil-rīşem  timurlenk  eyitdi  nola  sen  cān  u  baş  ortaya   

ķo  eger  ġālib  gelürsem  başuŋı  kesem  cānuŋı  alam  ve  eger  ki  maġlūb   

 

                                                           
35 Vilāyet kelimesinden sonraki izafet, ye harfiyle gösterilmiştir. 
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55  

düşersem  diledügüŋ  nesne(y)i36  inʿām  ve  iḥsān  ķılam  diyüp  şāh  rıżā  viricek 

sultān  aḥmed  eyitdi  şehā  küstāḫlıķ  olmasun  ben  daḫı cān  u  başıma  bedel 

nesne  dilerem  diyü  anı  istedi  ki  meger  ki  sulṭān  aḥmedüŋ  ḫazīne-i37   

ḫāṣından  çıķmış  laʿlin  ķadeḥ  varıdı  ki  bahāsı  yedi  iķlim  ḫarācı  degeridi 

ol  ķadeḥ  timurlenk  naẓarında  ṭururdı  her  kim  naẓar  ķılsa  lā-yaʿķıl 

olurdı  pes  sulṭān  aḥmed  ķadeḥi  istedi  timurlenk  rāżı  oldı  göŋlinde   

eyitdi  ben  ḫōd  şaṭranc-bāzem  üstādem  bu  gedā bana ġālib  olıcaķ degil   

elümden  laʿlin 

ķadeḥ  alacaķ  degil  diyüp  şaṭranc  bisāṭın  döşeyüp  naṭʿ  üstine  mühreleri   

sürüp   

oynadılar  ʿāķıbet  sulṭān  aḥmed   timurlenki  şehmāt  idüp  laʿlin  ķadeḥi  alup  

dergāḥdan   

çıķup  nā-bedīd  oldı ʿāķıbet  ol  laʿlin  ķadeḥi  rūm  pāẕişāhı  ıldırım  ḫāna 

tuḥfe  getürdi  eydürler  ki  timurlenk  māt  olıcaķ  ġāyetde  ġam-gīn  gözleri 

nem-gīn  oldı  eyitdi  kim  bunca  server  ü  selāṭīnler  pehlevānlar  rūy-ı   

zemīnler 

üstād-ı  kāmillerden  şaṭranc-bāz-ı  fāżıllardan  kimse  beni  şehmāt  itmedi  bu   

ne   

gedādur  ki  beni  şehmāt  ide  elümden  laʿlin  ķadeḥüm  alup  gide  tiz  buluŋ 

siyāsete  müstaḥaķdur  didi  ne  ķadar  ki  teftiş  itdiler  sulṭān  aḥmed  bulunmadı 

ķandalıġı  bilinmedi  ʿāķıbet  timurlenk  eyitdi  o  gedā-şekl  kimesne  süvār   

degül 

gerçi  piyāde  idi  velī  göŋlüm  aŋa  şehādet  ider  kim  gedā  şekline  girmiş   

                                                           
36 Belirtme hali  hem hemze hem de esreyle gösterilmiştir. 
37 İzafet i’si  hem ye harfiyle hem hemzeyle hem de esreyle beraber gösterilmiştir.  



76 
 

şehzāde  idi   

 

56  

gelüp  benümle  devlet  ṣınaşup  beni  ütdi  elimden  laʿlin  ķadeḥüm  alup  gitdi   

beni  māt  u 

pür-melāmet  itdi  diyicek  meger  kim  sulṭān  aḥmedüŋ  ķullarından  timurlenk   

eline  girmiş   

bir  maḥbūb-ı  lāle-ḫad  merġūb-ı  serv-ķad  maṭlūb-ı  benefşe-ḫaṭ  dildār  u   

ṭarrar  ġam-güsār 

ol  ḥīnde  dīvānda  ḥāżır  ṭurur  idi  baş  ķaldurup  eyitdi  ki  yā  şāh-ı  cihān  ol   

gedā[-] 

şekl gelen sulṭān aḥmed idi anı gedā-yı38     bī-nevā  ṣanmaġıl  ʿacem  vilāyetinde  

pādişāhken 

tāc  u  taḫtından  milk u māl  u  memleketden  āḫir  aŋa  bu  laʿlin  ķadeḥ  naṣīb  

olduġına  taʿaccüb   

mi  idersin  didi  pes  maķṣūd  bu  meśel  ḥikāyeti  anuŋçün  getürdüm  ki  tā   

bilesin  ki  şaṭranc[-]   

bāz  olmaķlıġuŋ  fā’idesi  fevā’idi  cihān  içindeki  cihāndur  ekśer  şaṭranca  ṭālib   

olan  ehl-i  ʿirfāndur 

 

naẓm      fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

ger  gedā  vü  ḫōcedür  yā  ser-firāz 

ʿārif  olur  ķandasa  şaṭranc-bāz   

 

                                                           
38 Gedâ kelimesinden sonraki izafet çift ye harfi kullanılarak gösterilmiştir. 
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oynasaŋ  şaṭranc  oyna  az  u39  öz   

sākin  ol  irse  velī  vaķt-i  namāz   

 

der  beyān-ı  dāsitān-ı  māżī  ve  temśīlāt-ı  şaṭranc   

 

bilgil  kim  şaṭranca  naẓar  itmeklik  ʿaķlı  arturur  ve  ẕihni  açar  pes  mubaṣṣır   

ehl-i  ʿirfāna 

firāset  issi  ʿārif-i  cāna  maʿlūmdurur  kim  ḥikmet  yüzinde  naẓar  kim   

eylesiŋ  şaṭranc  naṭʿı  yir  yüzine  beŋzer  mühreleri  ādemī-zād  şeklidür  kim   

ceng ü40  

ḥarbde  āheng-i  ḍarbda  dururlar  bir  bir  eksildügi  eceli  irenlere  beŋzer  kim 

belürsüz  olup  ʿamelden  ķalurlar  ve  bir  daḫı naṭʿ-ı  şaṭranc  rūy-ı  zemīne   

beŋzer 

 

57   

kim  bahārī  faṣılda  zeyn  alup  nebāt-ı  naķşile  mühreleri  envāʿ  envāʿ   

elvān  elvān  çiçeklere  beŋzer  bir  bir  dükendi  nebātāt  u  ezhāruŋ41  maḥv   

olduġı   

bigidür  ve daḫı  yine  ḥaķīķat  naẓar  ķılsaŋ  ķara  şaṭranc  natʿı  felek  yüzine   

beŋzer  kim   

gicede  mühreler  kevākibe   şāh  ķamere  beŋzer  şāhmāt  olmaġı  ayuŋ   

dutulmasına  beŋzer 

ve  ķızıl  mühreleri  şāh-ı  güneşe  bāķī  mühreleri  ẕerrelere  beŋzer  şāhmāt   

                                                           
39  Atıf vavı , esre ile harekelenerek gösterilmiştir. 
40  Atıf vavı, esre  ile harekelenerek gösterilmiştir. 
41  Metinde z harfi yerine j harfi yazılmıştır. 



78 
 

güneşüŋ 

ṭutılduġı  meśelidür  ve  gāh  ķara  şaṭranc  ġālib  olduġı  ve  gāh  ķızıl  şaṭranc   

ġālib   

olduġı  giceyile  gündüzüŋ  devrine  beŋzer  kim  gāh  gündüz  olup  gice  naṭʿını   

dürüp  ķamer  şāhın  māt  idüp  ve  gāh  yine  güneş  sāʿati  maġlūb   

düşüp  ķara  naṭʿ-ı  felek  dest  ķurup  kevākib-i  seyyāre  mührelerin  zeyn  ider   

 

naẓm      fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

bir  daḫı şaṭranc miślüŋ  bī-gümān   

gūş  iderseŋ  diye  firdevsī  ʿayān   

 

çün  mü’ellifdür  aŋa  leclāc  pes 

oynadı  kisrī  öŋinde  ḫōş-nefes   

 

bu  ceseddür  fi’l-meśel  milk-i  cihān 

rūḥ  olur  ʿādil  melik  nūşirrevān   

 

ʿaķl  olur  büzürcmihri  ol  ḥakīm   

dāniş  ü  kāmil  melikdür  key  ʿalīm   

 

nefs-i  emmāre  durur  leclācı  bil   

cehd  ide  gör  nefsüŋi  maġlūb  ķıl   

 

ʿaķlile  nefse  virürseŋ  gūş-māl   

ehl-i  ʿirfān  olasın  ṣāḥib-kemāl 



79 
 

 

key  saķın  leclāc-ı  nefs  itmeye  māt   

ʿaķlile  nefsüŋ  şerinden  bul  nicāt 

 

58.  

luʿbı  nefsüŋ  bī-ʿadeddür  key  saķın   

ʿaķlıŋ  ütüp  māt  ider  rūḥuŋ  hemīn 

 

anca  leclāc  itdi  māt  u  işbu  nefs 

bizi  daḫı idiserdür  sözi  kes 

 

işbu  veche  döşenübdür  bu  bisāṭ 

geh  muṣībet  vire  gāhī  o  nişāṭ 

 

dest-i  mevt  ider  kişi(y)i  ṣoŋra  māt   

ol  cihetden  yoķdurur  ʿömre  śebāt 

 

mührelerdür  ādemī  miśli  hemān   

ēarb  u42  ḥarbden  ḫālī  olmaz  her  zamān   

 

devlet  anuŋ  ʿuzlet  itdi  iḫtiyār 

ṭāʿatile  ʿömri  sürer  baḫtiyār 

 

nutķıdur  firdevsīnüŋ  pendi  ṣaḥīḥ 

                                                           
42 Metinde atıf vavı kendinden önceki kelimeye bitiştirilmiştir.  
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ṭut  naṣīḥat  tā  olasın  sen  melīḥ 

 

bābü’s-sādis 

 

altıncı  bāb  taʿbiyeler  beyān  eyler  dürlü  dürlü  sürişleri  var  anı  beyān  ider   

bilgil  ki 

üstāẕlar  bu  şaṭrancı  sürmekde  meşhūr  altı  dürlü  taʿbiye  ķomışlardur  evvelki  

taʿbiye 

ṭaberiyyedür  ikinci  taʿbiye  ʿırāķiyyedür  üçünci  taʿbiye  ḥıṣn-ı  firʿavndur   

dördünci  taʿbiye  vetedü’l-ʿazzedür   

beşinci  taʿbiye  ṭarḥiyye  dirler  altıncı  taʿbiye-i  ʿazabiyye  ve  melīḥadur  bu   

altı  taʿbiye(y)i  her  kim  ki   

ḫāṭırında  duta  ve  ol  ṭāriķe  sürmekligi  ʿādet  idine  şaṭranc  içinde  ġāyet  üstāẕ 

oyuncı  ola  şöyle  kim  eydürler  ki  Leclāc-ı  ḫıred-mend  bu  altı  taʿbiyelerle   

ʿamel  ķılup  kemāl  buldı  ve  şöhret  ṭutdı 

 

naẓm 

 

taʿbiyeyle  yād  olur  leclāc  bil 

k’oldılar  taʿlīmine  muḥtāc  il 

 

itdiler  taḥsīn  anuŋ  luʿbuna  pes 

şāh-ı  sulṭān  ṣāḥib  ü  ehl-i  tāc  bil   

 

59 

der  beyān-ı  taʿbiye-i  ṭaberiyye 
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evvelki  taʿbiye  ki  ṭaberriye  dirler  ol  taʿbiyedür  ki  mübtedīlere  ṣāliḥdür  ve  

ṭaberi[-] 

stān  dirler  bir  iķlīm  vardur  anıŋ  ķavmi  işbu  yazduġumuz  şekl  taʿbiyesinde   

oynarlar  ve  bu  taʿbiyeyi  her  kim  ki  istiʿmāl  eyleye  ve  bu  resme  sürmekligi  

ʿādet  idine 

dā’im  kendünüŋ  ḥarīfi  üzerine  ġālib  gele  ḫaṣmı  anuŋ  maġlūbı  ola  gümānsuz 

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc   

 ruḫ     ruḫ  

  ferzīn   at at şāh   

 beydaķ   beydaķ   fil fil beydaķ beydaķ  

beydaķ   beydaķ beydaķ   beydaķ 

beydaķ   beydaķ beydaķ   beydaķ 

 beydaķ beydaķ   fil fil beydaķ beydaķ  

  şāh at at ferzīn   

  ruḫ    ruḫ  

 

taʿbiyenüŋ  aṣlı  bu  kim  oldı  şerḥ 

rāstın  eydüp  itmemişdür  kiẕb  ṭarḥ 

 

naķl-i  leclāc  ol  ki  itdüm  men  beyān   

naķl-i  idrīs  aŋlarısaŋ  buldı  eṣaḥ 

 

60 
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der  beyān-ı  taʿbiye-i  ʿırāķiyye 

 

ikinci  taʿbiye  ki  aŋa  ʿırāķiyye  dirler  bir  taʿbiyedür  ki  ʿırāķ  şaṭranc-bāzları 

işbu  yazduġumuz  şekliŋ  taʿbiyesinde  oynarlar  hem  be-ġāyet  üstāẕān  oynıdur 

ve  her  kim  ki  bu  taʿbiye(y)i  oynaya  lābud  ḥarīfi  üzerine  ġālib  gele  ḫaṣmı  

maġlūb   

ola  ve  günden  güne  yakīn  olup  leclāc  miśli  şaṭrancile  kemāl  ķazana 

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc 

      ruḫ  

beydaķ  şāh    ruḫ beydaķ 

fil beydaķ beydaķ  ferzīn beydaķ at fil 

  beydaķ beydaķ   beydaķ  

 beydaķ  beydaķ  beydaķ  beydaķ 

fil at ferzīn fīl beydaķ beydaķ beydaķ  

beydaķ ruḫ şāh  at    

ruḫ        

 

iy  yüzüŋ  cennet  güli  hicr u43  firāķuŋ  ḫār u44 nār   

yā  sevindür  vaṣluŋile  yā  ḫū  cānum  al  var   

 

eyleseŋ  şaṭranc-bāz  olmaķlıġa  dilber  heves   

                                                           
43 Burada atıf vavı  ye harfiyle gösterilmiştir. 
44 Burada atıf vavı  yalnızca esre ile gösterilmiştir. 
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ģıfẓ  idüp  taʿbiye-i  ḫaṣmuŋ  māt  it  ḫūr u  zār   

 

61 

der beyān-ı  taʿbiye-i  firʿavniyye 

 

üçünci  taʿbiye  ki  aŋa  ḥaṣīn-i  firʿavn  dirler  ḥaṣīn-i  firʿavn  dimek  yaʿnī   

firʿavn   

ķalʿası  dimek  olur  işbu  şeklüŋ  ġāyet  muḥkemliginden  ötri  ḥasīn-i 

firʿavn  diyü  ad  virdiler  ve  ʿırāķ  ve  ĥoraṣān  şaṭranc-bāzları  baʿżısı  bu   

taʿbiye 

üzerine  oynarlar  her  ki  bu  taʿbiye(y)i  ʿādet  idine  tā  ki  hemīşe  ḥarīf  üzerine  

ġālib  gele   

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc 

 ruḫ     ruḫ  

beydaķ  ferzīn beydaķ beydaķ şāh  beydaķ 

 beydaķ at fil fil at beydaķ  

  beydaķ   beydaķ   

  beydaķ   beydaķ   

 beydaķ at fil fil at beydaķ  

beydaķ  şāh beydaķ beydaķ ferzīn  beydaķ 

 ruḫ     ruḫ  

 

budurur  firʿavn-ı  eşkāl-i  ḥaṣīn   



84 
 

taʿbiyesin  ḥıfẓ  iderseŋ  yā  emīn 

 

ĥaṣmı  maġlūb  idisersin  şek  degil 

gören  ādem  ķıla  taḥsīn  āferīn   

 

62  

der beyān-ı  taʿbiye-i  vetedü’l-ġaz 

 

dördünci  taʿbiye  ki  aŋa  vetedü’l-fenn  dirler  yaʿnī  geci  ķazuġı  dirler  bu   

taʿbiye  geci  ķazuġını 

didükleri  andan  ötürüdür  ki  işbu  yazduġumuz  şekliŋ  taʿbiyesince  bir  kişi   

oyun 

oynasa  kendü  peydāķların  ḥarīfüŋ  ķumaşı  içinde  ķazuķ  gibi  oturmış  olur  ve  

ḥarīfi 

eli  baġlanmış  gibi  ʿāciz  ķalur  pes  her  kim  ki  bu  taʿbiye(y)i  ʿādet  idine   

şeksüz  kendü  ḥarīfini  ʿāciz  ķılur 

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc 

 ruḫ     ruḫ  

  ferzīn at at şāh  beydaķ 

fil beydaķ beydaķ beydaķ beydaķ   fil 

beydaķ  beydaķ    beydaķ  

 beydaķ  beydaķ beydaķ beydaķ   

fil  at fil  beydaķ beydaķ beydaķ 



85 
 

beydaķ   ferzīn at şāh   

 ruḫ     ruḫ  

 

iy  ġamzesi  cānum  alan  fettānımuz   

ṣorsam  lebüŋdür  derdüme  dermānumuz 

 

ģıfẓ  eyleseŋ  bu  luʿbı  sen  dilber  tamām 

leclāc-ı  kāmil  olasın  cānānumuz   

 

63 

der beyān-ı  taʿbiye-i  ṭarḥiyye 

 

beşinci taʿbiye ki  ṭarḥiyye  dirler  bu  taʿbiye(y)i  didikleri  andan  ötrüdür  ki  bu  

taʿbiye 

be-ġāyet  ḫūb  taʿbiyedür  ve  üstāẕān  taʿbiyedür  ve  eger  bir  kimesne  bu   

taʿbiyede 

oynasa  ve  ḥarīfine  ferzīn  ṭarḥ  virse  şöyle  gerekdür  ki 

şaṭrancda  ḥarīfini  üte  ve  hemīşe  üzerine  ġālib  gele   

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc 

   ruḫ ruḫ    

beydaķ  ferzīn  at şāh  beydaķ 

fil beydaķ at  beydaķ beydaķ beydaķ fil 

  beydaķ beydaķ beydaķ    
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   beydaķ  beydaķ   

fil beydaķ beydaķ   at beydaķ fil 

beydaķ  şāh at  ferzīn  beydaķ 

   ruḫ ruḫ    

 

 

iy  ḫaṭıŋ  sebzi  ḫıżr  şīrīn  lebi  āb-ı  ḥayāt   

ĥaṣma  ʿarż  it  gül-ruḫınuŋ  tā  kim  ola  şāhmāt   

 

ögrenüp  luʿbın  eger  ḥıfẓ  eyleseŋ  dil-dār-ı  dil   

hemçü  leclāc  olasın  şaṭranc-bāz  iy  pāk-ẕāt 

 

64 

der  beyān-ı  taʿbiye-i  ʿazbiyye  melīḥa   

 

altıncı  taʿbiye  ki  aŋa  ʿazībe  ve  melīḥa  dirler  işbu  taʿbiye  bir  taʿbiyedür  ki   

be-ġāyet   

ṭatlu  ve  üstāẕāndur  eger  bir  kimse  ḥarīfile  oynasa  ve  daʿvī  şöyle  eylese  ki 

ben  bir  şaṭranc  oynayam  ki  hīç  kimse  baŋa  şāh  diyümeye  dise  üç  ķosa  aŋa   

gerekdür  kim  işbu  yazduġumuz  şekliŋ  taʿbiyesinde  oynaya  ki  kendünüŋ   

ḥarīfi  ʿāciz  ola   

 

fī  eşkāl-i  şaṭranc 

 şāh ferzīn   ruḫ ruḫ  
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 beydaķ  at at    

fil  beydaķ  beydaķ beydaķ beydaķ fil 

beydaķ  beydaķ beydaķ    beydaķ 

beydaķ   beydaķ    beydaķ 

fil  at fil beydaķ beydaķ beydaķ  

 beydaķ   at    

 şāh ferzīn   ruḫ ruḫ  

 

iy  ḫāli  fülfül  zülfi  çīni  misk-i  tatar   

şaṭranc-bāz  olmaķ  dilerseŋ  ġam-güsār   

 

ger  ḥıfẓ  idem  manṣūbesin  dirseŋ  ḥabīb   

ʿazbiyye  dirler  luʿbuna  iy  gül-ʿizār 

 

65 

der  temśīlāt-ı  şaṭranc  der  fevā’id-i  ʿaķl  kūyed       fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün 

 

işbu  altı  taʿbiye  şöyle  kim  var 

ẕikrin  itdüm  āḫir  oldı  nāmıdār   

 

ģıfẓ  iderseŋ  ḫaṣmı  maġlūb  idesin   

yā  ḫūşa  māt  idüp  andan  gidesin 
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iy  mubaṣṣır  kāmil ü  şaṭranc-bāz 

ehl-i  ʿirfān  remzin  aŋla  ser-firāz   

 

zīre  lā-ḥāt  aŋla  çoķdur  bāzīde 

şerḥ  idem  remzin  oķuġıl  yazıda   

 

her  ne  şey’e  ideriseŋ  sen  naẓar 

ʿibret  al  kim  ire  senden  saŋa  eśer 

 

ķıl  naẓar  ḥikmet  yüzinden  nev-cüvān   

ģāl-ı  şaṭranc  ola  saŋa  pes  ʿayān 

 

ʿaķl-ı  fikrüŋ  cemʿ  idüp  eyle  nigāh 

bu  firāset  birle  dā’im  pāẕişāh 

 

ʿaķlı  şaṭranc  oynamaķ  ideriz  yāde 

  zīrek  olur  kişi  ġāyet  ḫōş-nihād 

 

şāha  lāyıķ  oyunu  şaṭranc  olur   

ʿāciz  ü  maġlūba  oyın  ṣad-renc  olur   

 

nerd  ü  şaṭranc  oynamaya  hīç  merd   

oynasa  az  uz  olmaya  yā  derd   

  

zeydüveş  itmeye  ʿamr  sen  ķīl  u  ķāl 

remz-i  şaṭranc  aŋla  nedür  vaṣf-ı  ḥāl 
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ģāl  yüzinden  şerḥ  idem  esrārı  men   

gūş  ṭut  itmeyesin  inkār  sen   

 

her  naẓarda  bir  naẓar  var  bilesin   

her  seḥerde  bir  eśer  var  bilesin   

 

ger  şecerdür  yā  ḥacerdür  yā  śemer 

cümlesinde  var  ḥaķīķat  bir  naẓar 

 

oynamaķ  şaṭranc  olur  sevdā  heves   

ʿibret  al  eyle  naẓar  iy  ḫōş-nefes 

 

naṭʿıdur  şaṭrancuŋ  aŋla  ẕāt  arż 

iki  cānib  mühre  leşker  k’ola  ʿarż 

 

66 

her  ṭarafdan  mühreler  ki  sürilür 

iki  yaġı  leşkeridür  cemʿ  olur   

 

şāhı  şāh  ferzīndür  aʿẓam  vezīr 

at  bahādur  pehlevānlar  dil-pezīr   

 

fildurur  ʿayn-ı  fil-i  menkelūs   

ṣāf-şikendür  ṭaġıdur  ʿaķlile  us   
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rūḥ  alur  begler  begi  vü  nām-vār45   

ṣaf  yıķuban düşmān ider tārumār 

 

ṣaf  öŋinde  peydaķuŋ olduġı  cemʿ 

ṣan  piyāde  atluya  ṭutar  semʿ 

 

ḫāne  ḫāne  atladuġı  fil  ü  at   

leşker  il  almaķ  bigidür  pāk-ẕāt   

 

birbirin  mühreler  almaķ  hümām   

zaḥm  yiyüp  ölmege  beŋzer  tamām   

 

ütülüp  itmedügi  bunlar  ʿamel 

ḍarbile  irişmege  beŋzer  ecel 

 

şāh  dimek  sürmekdurur  ilden  begi 

ʿibret  al  kim  miślidür  anuŋ  bigi 

 

şāhmāt  olmaķ  miśāl-i  gümān   

şāh  dutulmaķ  miślidür  aŋla  ʿayān 

 

budurur  pes  miśl-i  şaṭranc  iy  emīr   

ʿibret  al  ger  kāmiliseŋ  lā-naẓīr   

 

                                                           
45 Nām kelimesinden sonra, bir buçuk hece olduğunu vurgulamak için,vav harfi yazılmıştır. 
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bir  daḫı şaṭranc  miślüŋ  bī-gümān   

gūş  iderseŋ  diye  firdevsī  ʿayān 

 

çün  mü’ellifdür  aŋa  leclāc  pes 

oynadı  kisrī  öŋinde  ḫōş-nefes 

 

bu  ceseddür  fi’l-meśel  milk-i  cihān   

rūḥ  olur  ʿādil  melik-i  nūşirvān 

 

ʿaķl  olur  büzürcmihri  ol  ḥekīm   

dāniş  ü  kāmil  melikdür  key  ʿalīm 

 

nefs-i  emmāre  durur  leclāc  bil   

cehd  ide  gör  nefsüŋi  maġlūb  ķıl   

 

ʿaķlile  nefse  virürseŋ  gūş-māl   

ehl-i  ʿirfān  olasın  ṣāḥib-kemāl   

 

67 

key  sakın  leclāc-ı  nefs  itmeye  māt   

ʿadlile  bul  şirretinden  sen  necāt   

 

ʿārifiseŋ  ʿaķluŋı  cemʿ  eylegil 

özüŋe  göŋül  gözin  şemʿ  eylegil 

 

ʿaķl-ı  kāmil  nefsine  ķādir  gerek   
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fiʿli  birle  ḥāline  şākir  gerek 

 

pend  olur  ʿāķıllaruŋ  gūşındadur 

hōş-mendüŋ  ḫūb  söz  hūşındadur   

 

her  ki  nefsi  pendile  teskīn  ider   

ģüsn-i  ḫulķile  melek  taḥsīn  ider 

 

ger  melek  ḫū  ideriseŋ  nefsi  sen   

cennete  yol  bula  cānuŋla  beden   

 

her  kime  kim  nefs  tevsen46  rām  ola 

dü  cihān  içre  murādın  ol  bula   

 

iy  giriftār-ı  yecūz-ı  lā-yecūz 

sen  seni  gör  çoġ  olur  ʿālemde  söz   

 

niçeye  dek  oķıyasın  naḥv u ṣarf   

ṭāʿat  eyle  bir  niçe  gün  ḥaķķa  ṣarf 

 

baķ  göŋül  levḥine  bil  ḥikmet  nedür   

ʿaķl-ı kül  vire sebaķ  ķudret nedür  

 

var derūna ķıl naẓar hey’et  oķı 

                                                           
46 Kelime metinde tusın şeklinde harekelenmiştir. 
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ʿaķlıŋı  dir  tā  bulasın  sen ḥaķķı 

 

ṣaḥfile  ider  olursaŋ  ger  ʿamel 

cümle  maḫlūķ  ola  çāker  mā-ḥaṣan 

 

ʿizzet  ider  mihr  ü  māh u  nih  felek 

ĥıẕmet  ide  saŋa  ins  ü  cin  melek 

 

çün  şerīʿat  ḥablidür  ḥablü’l-metīn 

ķıl  ʿamel  anuŋla  olasın  ehl-i  dīn   

 

şerʿi  maķbūl  eyleseŋ  ʿarş  olısar   

şerʿile  iden  ʿamel  ḥaķ  bulısar 

 

ger  dilerseŋ  gelmeye  saŋa  ḫalel 

şerʿile  eyle  begüm  dā’im  ʿamel 

 

nuṣḥını  firdevsīnüŋ  ṭutup  tamām 

ķıl  ʿamel  ki  nuṭķıdur  emlaḥ  kelām   

 

68 

bābü’s-sābīʿ   

 

yedinci  bāb  daḫı şaṭranc-bāz-ı  kāmile  bu  fende  māhir  olan  ʿāķıla  lāzım  olan   

taʿbiyeler  gerek  olduġı  gibi  ʿarabī  ve  parsī  şaṭranc-nāmelerden  yetmiş 

yidi  manṣūbe  iḫtiyār  ķılup  tercüme  itdügümden  ṣoŋra  her  birisi 
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şaṭranc-bāz-ı  hüner-mend  olan  ḫıred-mend-ı  fāżıl  olan  ehl-i  firāset   

mubaṣṣır(-) 

lar  ile  her  bir  manṣūbe(y)i  imtiḥān  idişüp  kemālile  ṣıḥḥatine  vāķıf   

olup  andan  ķaleme  raķama  getürdüm  surḫile  ve  siyāhile  şaṭranc 

mührelerin  yazup  işāret  itdüm  tā  kim  her  manṣūbe  ki  ġālibdür 

ve  her  mühre  kim  manṣūbesi  maġlūbdurur  işāret  eyledüm  nite  maġlūbuŋ 

mührelerin  ķara  mürekkebile  raķama  getürdüm  ve  aḥmer-reng  mühreleri   

ṣāḥibi   

ġālib  gelürse  surḫile  işāret  ķılup  ķaleme  getürdüm  tā  kim   

mübtedīlere  āsān  ola  ve  her  bir  manṣūbenüŋ  şerḥini  açuķ  türkī  diliyle   

söyledüm  elfāẓ-ı  ʿibāret  birle  terkīb  gözetmedüm  pes  ḥikmet-āmīzsüz 

sözlerümden  ve  ʿibret-engīz  olmaduġını  ʿaceblemeyeler 

 

naẓm 

 

ne  var  söz  düşmediyse  ḥikmet-āmīz   

yā  elfāẓ47  olmadıysa  ʿibret-engīz   

 

didüm  türkī  sözi  ġāyetde  yaḫşī 

menem  ṭūṭī  saḫun  içre  şeker-rīz 

 

69  

der  beyān-ı  manṣūbe-i  dil-ārām-ı  çengī 

 

                                                           
47 Elfāẓ  kelimesinden sonra, bir buçuk hece olduğunu vurgulamak için, esre kullanılmıştır. 
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leclāc  ķavlince  evvel  ki  manṣūbe-i  dil-ārām-ı  çengī  dimekile  maʿrūfdur  ki   

dil-ārām-ı  çengī  bir  ḫvācenüŋ  maḥbūbesi  idi  ki  ansuzın  dīl-i  ḫvāce  ārām   

itmezdi 

efendisi  bir  ḥarīfle  oynayup  otururdı  bunı  öc  ķodı  ol  ḥarīfi 

ḫvāce(y)i  ütdi  şöyle  oldı  ki  eger  ḥarīfine  nevbet  degirse  kişden   

māt  ider  ḫvāce  müteḥayyir  oldı  dil-ārām  naẓar  ķıldı  bir  kez  çaġırdı   

iki  ruḫı  vir  beni  virme  didi  ḫvāce  oyunı  aŋladı  ķızıl  ruḫile   

kiş  didi  ķara  şāh  müft  aldı  fili  açup  ķızıl  ruḫile  ḫ^āce  girü  kiş  didi 

ruḥını  aylaķ  virdi  ķızıl  ruḫuŋ  biriyle  daḫı kiş  didi   

 

70 

girü  ķara  şāh  kendü  atı  evine  vardı  ķızıl  atile  ṣaġ  yaŋasıyla  kiş  diye  māt   

olur  dil-ārām  çengīyi  ķurtardı  işbu  şekilde  ķızıl  ġālibdür  altı  oyundan  kiş   

dir 

ķara şāhı oyun ķaradan  olsa  kiş  māt  iderdi  pes  her  kimse  ki  bu   manṣūbe(y)i  

göŋlinde 

ḥıfẓ  ide  leclāc  zamānı  ola  ve  cemīʿ  şaṭranc-bāzlar  içinde  meşhūr u  

maʿrūf  ola  bu  luʿbile  ḫaṣmına  ġālib  gele  fen  içinde  üstād  ola   

 

      şāh  

 ruḫ       

     beydaķ beydaķ  

      at ruḫ 

şāh  at      
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  ferzīn     fil 

 ruḫ       

       ruḫ 

 

kāmileydi  ol  güzel  dil-ārām  hem 

ĥvāce  de  ansuz  itmedi  dil  ārām  hem   

 

ģıfẓ  ķıl  manṣūbesin  cānile   

ĥaṣma  andan  eylegil  iķdām  hem 

 

71  

el-aḥmeru  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

bu  manṣūbeye  manṣūbe-i  melik  sencerdür  bir  adı  ferzāniyye  dirler  yaʿnī   

ķızıl  ferzīnile  ķara  şāhı 

māt  ider  işbu  şekilde  ķızıl  yeŋer  ķāʿide-i  evvel  oldur  ki  ķızıl  ruḫile 

şāh  ķara  fil  evinden  kiş  diye  ķara  filile  alıcaķ  ķızıl  ferzāniyle  kiş  didi   

kendü  ruḫın 

ķara  şāh  yanında  kiş  diyüp  ķara  fili  aylaķ  virdükden  ṣoŋra  ķara  ferzinle   

māt  ider   

şāh  bir  ev  aşaġa  ine  andan  ṣoŋra  ol  bir  ferzile  girü  kiş  diye  durduġı  yirde   

māt  olur   

şāh        

 ruḫ şāh      
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ferzīn   fil     

  ferzīn  ferzīn    

     at   

       ruḫ 

        

        

 

 

bu  durur  mansūbe-i  sencer  tamām 

esvede  ġālib  durur  aḥmer  tamām 

 

ĥaṣmına  ġālib  gelür  yoķdur  nizāʿ   

ģıfẓ  iden  luʿbın  olur  server  tamām 

 

72 

el-aḥmeru  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

bu  manṣūbe  mansūbe-i  feresiyyedür  yaʿnī  ķızıl  atla  ķara  şāh  kendü  ruḫı   

yanında  kiş  dir 

māt  ider  eger  oyun  ķaraya  dönmeseyidi  ruḫile  kiş  dirdi  ķızıl  şāhmāt  iderdi   

evet   

oyun  ķızıldandur  ķāʿide-i  evvel  ķızıl  ruḫile  kendü  peydāķ  evinden  ķara  şāh   

kiş  diye  nāçār  ķara  şāh   

kendü  ruḫı  yanına  varsa  gerek  anda  varıcaķ  ķızıl  atile  ķızıl  peydāķ  ile  ķara  

ferzīn  ortasında   

kiş  diye  ķara  şāh  oturduġı  yirde  māt  ola  bu  şekilde  ķızıl  ġālibdür  oyun   
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ķaradan  olsa  kiş  dir  māt  ider   

 

  ruḫ  şāh fil   

       ruḫ 

   ferzīn  beydaķ   

   at  fil at  

        

   beydaķ ferzīn beydaķ   

      ruḫ  

    şāh    

 

budurur  manṣūbe-i  feresiyye  pes 

ģıfẓ  ķılmaķ  luʿbunı  eyle  heves 

 

tā  ki  şaṭranc  içre  kāmil  olasın 

ĥaṣma  ġālib  düşesin  ʿīsā-nefes   

 

73 

el-aḥmeru   ġālibun  ve’l-luʿbu  leh  

 

bu  manṣūbe  manṣūbe-i  feresiyyedür  yaʿnī  ķızıl  atla  ṣol  yaŋadan  ķara   

peydāķ  alup  kiş dir  ķara  şāh  oturduġı  yirde 

māt  ider  ķāʿide-i  evvel  ķızıl  ruḫile  ķara  şāhuŋ  öŋinde  ki  peydāķ  ala  kiş   

diye  nāçār  ķara  filile  ruḫı  alsa  gerek   
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ķara  filile  ķızıl  ruḫı  alduķdan  ṣoŋra  ikinci  ruḫile  fil  ala  kiş  diye  ķara  ruḫ  

yanındaġı  atile  ol  ruḫı  ala  bundan  ṣoŋra 

ķızıl  peydāķ  ardındaġı  ķızıl  atile  ferzi  öŋindeki  ķara  peydāķı  ala  kiş  diye   

durduġı  yirde  ķara  şāhmāt 

olur  bu  şekilde  ķızıl  ġālibdür  üç  evinde  ķara  şāh  oturduġı  yirde  atile  kiş   

māt  olur  

  

     fil  şāh 

   beydaķ     

   beydaķ  beydaķ   

beydaķ   ruḫ at    

 beydaķ  ruḫ  beydaķ   

 beydaķ  beydaķ  beydaķ   

beydaķ  ruḫ şāh at ferzīn   

  fil ruḫ at fil   

 

bu  daḫı feresiyyenüŋ  manṣūbıdur 

luʿbın  ögren  kim  oyun  maḥbūbıdur 

 

kim  ki  ider  işbu  luʿbı  şāh  ḥıfẓ   

kendi  ġālib  ḫaṣm  anuŋ  maġlūbıdur   

 

74  

el-aḥmeru   ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 
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bu  manṣūbe  manṣūbe-i  ferzāniyyedür  yaʿnī  ķara  ferzile  şāh  dir  māt  ider   

ķāʿide-i  evvel  ķara  ruḫile  ķızıl 

şāh kiş diye nāçār  ruḫ  alsa  gerek  ķızıl  şāh  ruḫı  alduķdan  ṣoŋra ķara şāhı  ķızıl   

fil  yanında   

vara  tā  ki  hīç  vechile  bir  zamān  kiş  dinilü  bilmeye  bundan  ṣoŋra  ķızıl   

mühreler  issi  ne  dilerise 

oynaya  oynaduķdan  ṣoŋra  ķara  ferzile  kiş  diye  ķızıl  şāh  cühūd  ḫānede  māt   

ide 

ķara  ruḫı  aylaķ  virdükden  ṣoŋra  iki  evinde  ferzile  şāh  cühūd  evinde  māt   

ide   

 

 şāh fil      

    beydaķ    

 şāh ferzīn   beydaķ   

  fil  beydaķ  ferzīn  

ruḫ   beydaķ     

     beydaķ   

 at       

     fil   

 

budurur  manṣūbe-i  ferzāniyye 

ki  ismidür  mansūbenüŋ  ḫaķaniye 
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oynayup  ḫaķan  şāʿir  şāhile   

ķızıl  altun  ütdi  biŋ  sulṭāniye 

 

75 

el-esvedu  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

bu  manṣūbe  manṣūbe-i  ruḥiyyedür  ķara  ruḫile  kiş  dir  māt  ider  bu  şekilde   

daḫı ġālibdür   

ķāʿide-i  evvel  ķara  peydaķla  ķızıl  şāh  kiş  diye  ķızıl  şāh  ferzini  aylaķ  buldı   

ala 

gerek  bundan  ṣoŋra  ķara  issi  ruḫın  bir  ev  kendüden  yaŋa  gele  ķızıl  issi  ne  

dilerse   

oynaya  andan  ṣoŋra  ķara  ruḫile  ķızıl  şāh  peydāķ  evinde  kiş  diye  durduġı   

arada  ķızıl 

şāh  māt  ola  oyundan  ķara  ruḫile  kendü  peydāġı  evinden  kiş  dir  ķızıl  şāh   

māt  ider   

 

        

        

ruḫ  at fil ferzīn    

  şāh   beydaķ   

  ferzīn      

   beydaķ     

  şāh  fil    
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       ruḫ 

 

şāh-ı  baġdādī  ḫalīfe  muʿtaṣım   

itdi  bu  manṣūbile  ʿāciz  ḫaṣım48   

 

ģıfẓ  iderseŋ  olasın  şaṭranc-bāz 

çıķarup  ʿālem  içinde  ḫōş  ism 

 

76 

el-esvedu  ü  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

buŋa  manṣūbe-i  filiyye  dirler  nite  eger  dilerseŋ  ķızıl  şāhı  māt  idesin  gūşede  

oturan   

ķara  ruḫile  ķızıl  şāha  şāh  diyesin  at  ḥükmiyle  filile  bir  şāh  daḫı diyesin   

ammā  ferzi 

vurup  dimeyesin  eger  ferzi  vurup  şāh  dirseŋ  gine  ol  ķara  ferz  ayaġında   

oturan 

ķara  atile  şāh  diyesin  kendünüŋ  peydāķı  öŋinde  varur  ol  bir  atile  gine  şāh  

diyesin 

hem  fil  bekler  şāh  kenāra  çıķar  gine  ruḫile  şāh  diyesin  ferzile  bir  şāh  daḫı  

diyesin  at  ayaġından  kendünüŋ  at  ayaġına  çıķar  ruḫile  bir  şāh  daḫı diyesin 

eger  fil  alursa  ferz  ayaġından  şāhmāt  diyesin  ruḫile  eger  almayup  at  yanına 

çıķarsa  ferz  ayaġından  şāh  diyesin  andan  filile  diyesin  ne  ṭarafdan  dilerseŋ   

māt   

olur  eger  filile  almayup  kendünüŋ  gine  peydāķı  evine  inerse  evvel  ruḫile 

                                                           
48 Kelime ḫaṣm  olarak yazılmıştır ancak , vezin gereği ḫaṣım şeklinde okunmalıdır. 
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ruḫuŋ  ḫānesinden  şāh  didigüŋ  vaķt  ferz  ayaġından  gine  ruḫile  şāh  diyesin   

kenāra  çıķar  olursa  bir  atile  şāh  diyesin  bir  ḫāne  ilerü  varur  peydāķı  atile   

vurup   

şāh  diyesin  eger  kendü  fili  evine  varursa  ruḫile  kenārdan  şāh 

diyesin  māt  olur  eger  gine  berü  gelürse  ruḫile  ferz  ayaġından  gine   

şāh  diyesin  māt  olur  ķara  şāhuŋ  ṣaġ  ṭarafından  diyesin  ķara  atile  ruḫı   

vurup   

bir  şāh  daḫı  diyesin  ķara  ferz  evinde  oturan  ķara  atile  bir  şāh  daḫı diyesin  

elbetde 

ķara  anuŋ  yanına  varur  bir  atile  bir  şāh  daḫı diyesin  kenāra  çıķar  eger   

kendünüŋ 

 

7749 

beydaķı  ayaġına  varursa  ruķʿa-i  zāviyeden  şāh  diyesin  māt  olur  ammā  bir   

ḫāne  ilerü  varursa 

gine  ol  şāh  diyesin  yaʿnī  gūşeden  kendünüŋ  ferz  ayaġına  varur  ferzile   

bir  şāh  daḫı diyesin  at  ayaġından  ķızıl  ferzi  atile  vurup  bir  şāh  daḫı diyesin   

ruḫile  çıķup  bir  şāh  daḫı diyesin  ķara  şāhuŋ  ṣaġ  ṭarafından  ki 

fil  dönüp  şāh  diye  ķızıl  atuŋ  yanına  varur  ruḫile  şāh  diyesin   

māt  olur  eger  evvel  at  yanına  varursa  ruḫile  ferz  evinden  şāh  diyüp  ṣoŋra   

filile  kiş  diyesin  māt  ola   

 

       ruḫ 

 beydaķ    şāh fers fers 

                                                           
49  77-78 sayfalar arasında bir sayfa daha olmalıdır. Elimizdeki kopyada bu sayfa eksiktir. 
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     ruḫ   

  ferzān beydaķ şāh beydaķ  beydaķ 

  beydaķ     ruḫ 

  fers fil fil    

 ferzān       

        

 

 

luʿbı50  bu  manṣūbenüŋ  merġūb  olur   

ṭālib  ol  ki  luʿbı  anuŋ  maṭlūb  olur   

 

eyle  taʿlīm  ehl-i  ʿirfāna  żarīf 

aŋa  ki  ḫulķ-ı51  ḥasen  maḥbūb  olur   

 

78 

şaṭranc  oynarıdı  sulṭān  sencer  maġlūb  düşüp  şāhuŋ  göŋli  ġażabile   

ṭoldı  melūl  oldı  emīr  ḥasan  ki  ḫāṣlarından  idi  bu  şaṭranc  fenninde  māhir   

ve  fāżıl  bu  hünerde  kāmil  idi  şāhı  ġamgīn-dil  görüp  taʿlīm  idüp  kim  bu   

manṣūbe  ile   

melik  sencer  ġālib  gelüp  melik  ḥasana  teşrīf-i  fāḫir  ve  hilʿat-ı  bāhir  buyurdı   

inʿāmile  ṭoyurdı  bu  bir  manṣūbeyile  ʿaẓīm  cāh  buldı   

mülūk-ı  ʿacem  ķatında  bu  manṣūbe  ġāyet  muʿteberdür   

                                                           
50 Belirtme hali  esre ile gösterilmiştir. 
51 İzafet i’si ye harfi ile gösterilmiştir. 
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fil       fil 

beydaķ     beydaķ şāh ruḫ 

 ferzān       

      şāh ferzān 

        

  fil ruḫ  fil   

 

gör  ne  ʿāķıl  kimsemiş  kāmil  ḥasan 

ģıfẓ  idüp  bu  luʿbı  o  ḫulķ-ı  ḥasen   

 

olasın  key  kāmil  ü  şaṭranc-bāz   

oynasaŋ  manṣūbesin  yirinde  sen   

 

79   

el-esvedu  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

bu  manṣūbe  manṣūbe-i  ferzīndür  ferzile  kiş  dir  māt  ider  ṭurduġı   

yirde  ķāʿide  oldur  ki  ķara  ruḫile  ķızıl  şāha  kiş  diyesin  daḫı  

yanına  varur  ķara  ruḫile  gine  şāh  diyesin  gine  yirine  gelür  ferzile 

kiş  diyesin  māt  olur  bu  manṣūbeye  manṣūbe-i  muṣannif  kitābıdur  ķanķı 
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şaṭranc-bāz-ı  kāmil  kim  göŋlinde  ḥıfẓ  idüp  ögrendiyse  ekśer  evķāt  ḫaṣmını  

şāhmāt  ider 

 

        

        

    fil    

      ferzīn    

   ruḫ beydaķ    

   fil şāh  ruḫ  

ruḫ        

    şāh    

 

budurur  manṣūbe-i  ferzīn  bil   

ĥūb  oyundur  oynar  anı  ehl-i  dil   

 

zeydi  yeŋmek  isteriseŋ  iy  ʿamur52  

ģıfẓ  ķıl  manṣūbe  itme  ķāl u ķīl 

 

80  

el-aḥmeru  ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

bu  manṣūbeye  manṣūbe-i  beydāķiyye  dirler  yaʿnī  ķızıl  beydaķile  kiş  dir   

ķara  şāhı  oturduġı  yirde   

                                                           
52 Aslen ʿamr şeklinde okunan kelime vezin gereği ʿamur olarak okunmuştur. 
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māt  ider  ķāʿide-i  evvel  ṣol  yaŋaġı  ķızıl  ruḫile  ķara  ferzi  evinden  kiş  diye   

żārūrī 

ferzinle  ruḫı  aylaķ  buldı  alsa  gerek  ferzīnle  ruḫı  alduķdan  ṣoŋra   

ķızıl  beydāķuŋ  ṣol  yaŋasından  süre  kiş  diye  ķara  şāh  durduġı  yirde   

beydāķile   

māt  ide  ve  eger  piyāde  sürüp  kiş  dimezse  ķızıl  şāh  durduġı  yirde  ķara   

ruḫile  māt  olur 

 

    şāh    

 ruḫ     ruḫ  

        

        

        

   ferzīn beydaķ beydaķ   

       ruḫ 

ruḫ   at şāh fil   

 

bu  durur  mansūbe-i  beydāķ  begüm   

esvede  ġālibdurur  ol  baķ  begüm   

 

ḥıfẓ  iden  bu  luʿbile  manṣūbesin 

ḫaṣmı  maġlūb  idiser  el-ḥaķ  begüm   

 

81  
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el-aḥmeru  ġālibun  ve’l-luʿb  leh 

 

bu  manṣūbe  daḫı manṣūbe-i  filiyyedür  yaʿnī  ķāʿide  ķızıl  filile  kiş  dir  māt   

ider  ķāʿide-i  evvel 

ķızıl  ruḫile  ķara  beydāķ  yanında  kiş  diye  ķara  şāh  nāçār  girü  döner  kendü  

evine  varsa  gerek  andan 

ṣoŋra  şāh  ķalķduġı  evden  ruḫile  kiş  diye  aylaķ  vire  andan  ṣoŋra  şāhuŋ   

beydaġın  süre  ķara  şāh  kiş 

diye  ķara  şāh  nāçār  gine  evine  varsa  gerek  kendü  evine  varıcaķ  beydaķ  bir   

daḫı ilerü  süre  kiş  diye  ķara  şāh  iki  ķızıl 

beydāķ  arasına  gire  andan  ṣoŋra  filile  ṣol  yaŋadan  kiş  diye  māt  ide  bu   

şekilde  oyun  ķızıldandur  beş  oyunda  ķara  şāhı  ķızıl  filile  māt  ider   

 

  fil  ruḫ    

beydaķ   şāh     

   beydaķ   beydaķ  

 ruḫ beydaķ şāh     

    ruḫ    

   fil     

        

        

 

işbu  luʿbuŋ  ġālibi  aḥmer  gelür   

kim  ki  şaṭranc  oynasa  ezber  ķılur   
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olıcaķ  şaṭranc-bāz-ı  pür-hüner   

yoķ  gümān  ki  ḫaṣmını  ebter  ķılur   

 

82 

el-aḥmeru    ġālibun  ve’l-luʿbu  leh 

 

ķāʿide  oldur  ki  ķızıl  ruḫile  ķara  şāha  kiş  diyesin  ķara  şāh  nāçār  kendünüŋ   

aṣıl  ḫānesine 

çıķar  ġayrı  yeri  yoķdur  ķızıl  ruḫı  müft  virüp  bir  kiş  daḫı diyesin 

olu  da  olur  andan  beydāķ  sürüp  kiş  diyesin  gine  yirine  çıķar  ol  peydaķı 

bir  daḫı sürüp  bir  kiş  daḫı diyesin  şāh  gine  kendünüŋ  ikinci  evine  iner 

filile  bir  kiş  daḫı diyesin  ķara  şāhuŋ  ṣaġ  ṭarafından  māt  olur 

 

  fil  ruḫ    

beydaķ   şāh     

   beydaķ   beydaķ  

 ruḫ beydaķ şāh     

    ruḫ    

   fil     

        

        

 

işbu  luʿba  luʿb-i  ķayser  didiler   
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esvededür  ġālib  aḥmer  didiler 

 

merd  kāmil  olıcaķ  şaṭranc-bāz   

bu  oyunla  ḫaṣmı  yiŋer  didiler 
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3.Dil İncelemesi 

 

3.1. Hareke ve Diğer Seslendirme İşaretlerinin Kullanımı 

 

Dil incelemesi bölümünde, Mehmet Mahut Tulum’un Hazînî-Menbaʿu’l-Ebhâr Fî 

Riyâzi’l-Ebrâr adlı çalışmasındaki ‘Dil Notları’ adlı bölümün taslağı esas alınmıştır. 

 

Metinde ünlüler hareke sistemiyle gösterilmiştir. Hareke kullanımları Türkçe ve yabancı 

kelimeler şeklinde ayrılarak, aşağıdaki şekilde incelenmiştir.  

 

  3.1.1. Türkçe kelimeleri ve ekleri doğru okutmak için 

    

   3.1.1.1. Üstün 

 

irmeye 3:21     

üzerinde  1:9 

aya  3:17  

 

Hem art damak ünlüleri  için,  hem de ön damak ünlüleri  için,  kelime sonlarında hem 

üstünlü güzel he,  hem de üstünlü elif  kullanılmıştır:   

olsa 4:17 

ola 10:16 

ola 15:4       

 

   3.1.1.2.  Esre 

 

biŋ 24:8, 

sözleri 25:22  

girüp 26:6 

unutdılar 29:18    
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Günümüz Türkçesi’nde ilk hecede e harfiyle  yazılan bazı sözcükler (etmek, ermek ) 

genelde i ünlüsüyle yazılmıştır:   

itdi 24:4      

ider 24:12 

virüŋ 35:6 

didi 35:16 

ilçisine 35:20 

yir 10:10 

çike  gelürdi 26:20 

 

Bir beyitte  et-  eylemi ki bağlacıyla birleştirilerek elif  harfiyle yazılmış, ancak  hem 

üstün hem de  esreyle  harekelenmiştir:  

 k’ėtdi 6:5 

 

   3.1.1.3.  Ötre  

 

bunca 1:2     

ol 1:1 

anuŋ 3:16 

örtüp 3:26 

kendü 4:20 

tozıdur 11:29 

ķılursın 13:2 

ķaçup 26:11 
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bulundı 30:14 

söyledüm 32:15 

ķannucük 33,19    

 

Bilinen geçmiş zaman,  metinde  genel olarak dar ünlüyle yapılmıştır. Birinci şahısta ise 

ekin ünlüsü  yuvarlak ünlülü olarak  

geçmektedir: 

söyledüm 32:15 

didügidi 42,20 

 

   3.1.1.4.  Şedde  

 

Türkçe kelimelerde çift ünsüzler  iki ayrı ünsüz harf de yazılarak gösterilmiştir:   

 aṣṣısı 45:17 

 

   3.1.1.5.  Cezm 

 

altunıla 33:15 

çıķdılar  33:12 

yüzinde  1:10 

irdi 8:30 

oturdum 17: 3 

   

  3.1.2. Yabancı kelimeleri doğru okutmak için 
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   3.1.2.1. Üstün  

 

gūşesinde  2:2 

nümā 3:5 

taķṣīri 5:1 

āfiyāt 7:4 

ġarb 11:3,  

ʿacem 30:3 

dest 58:7  

 

   3.1.2.2. Esre  

 

ins 2:18 

ẕikr 4:7 

sācid  6:9 

ḫālıķ 8:3 

cimşīd 11:26,   

vilāyet  18:1 

ferzini 44:1 

 

Aşağıdaki örnekte atıf vavını  göstermek için ye harfi kullanılmıştır. Bu kullanımın 

sebebi,  ḥilm kelimesindeki dar ünlünün telaffuzdaki etkisi olmalıdır: 

ḥilm u vaķar 12:6 ( Metinde ḥilm i vaķar  şeklinde yazılmıştır. ) 
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   3.1.2.3. Ötre 

 

ruḫ 8:7 

muġyirāt 10:4 

münevver 12:3 

nübüvvet 23:3 

süleymān 25:4  

 

   3.1.2.4. Şedde  

 

muṭabbaķ 1:6 

zerrīn 1:10 

ḥürrem 2:8 

rezzāķ 2:4 

mükerrem 4:22 

 

   3.1.2.5. Cezm  

 

ķudreti 3:15 

mücrim 5:6 

şarķ 11:3 

çeşm 17:9  
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tedbîr 32:2  

 

Metinde geçen Farsça tamlamaların gösterilmesinde de ikili kullanımlar dikkat 

çekmektedir. Örneğin, izafetler bazen yâ harfiyle (ünsüz harflerden sonra), bazen 

harekeyle, bazen esreyle, bazen de hem esre ve y harfiyle birlikte gösterilmiştir. Bazı 

durumlarda ne hareke (esre), ne de y harfi kullanılmıştır. Bazı durumlardaysa, sadece 

cezm kullanılmıştır:  

ģamd-ı  nā-maʿdūd 1:1  

sulṭān-ı  bī-ḫalele 1:1  

māhitāb-ı  şāhın  2:2   

vāḥid-i  ferd 3:8 

ḥannān-ı  ekber 1:13  

mālik-i  müvekkel-i ḫāk 25:5  

ḥaṣīn-i  firʿavn 61:2 

Yukarıdaki örneklerde  sadece cezm kullanılmıştır. 

kār-gāh-ı  nā-būddan  1:2  

şeb-i  tārīk 2:3  

şükr-i  nā-maʿdūd 3:3  

ķand-ı  fāyıķ 19:2 

bilād-ı  hindde 52:14 

Yukarıdaki örneklerde sadece  esre  kullanılmıştır. 

 

ķahr-ı  bī-şumār 29:2  

cām-ı cem  4:2 
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Yukarıdaki örneklerde izafet,  vav harfiyle gösterilmiştir. İkinci örnekte bu durum, cām 

kelimesinin son ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisiyle olmalıdır. 

 

ķādir-i  ķudret-nümā 3:5  

dilber-i raʿnā 19:11 

muṣannif-i  firdevsī 52:1 

eşkāl-i  ḥaṣīn 61:10 

nişān-ı  nām-ı  ʿunvānuŋ 12:30 ( İkinci izafet i’si için yalnızca esre kullanılmıştır.) 

şaṭranc-bāz-ı  kāmil 31:23 

Yukarıdaki örneklerde y harfi ve  esre birlikte kullanılmıştır. 

 

Elif harfinden sonra bazı yerlerde esre ve  hemze,  bazı yerlerde de  y harfi  ve  esre  

kullanılmıştır: 

ḫudā-ı  lemyezele 1:1 

Yukarıdaki örnekte  harfinden sonra y harfi ve esre kullanılmıştır. 

 

kaʿbe-i  ʿulyā 13:5 

Yukarıdaki örnekte kaʿbe  kelimesindeki güzel he harfinden sonra, Farsça izafeti  

göstermek için, hem hemze  hem de   ye harfi  kullanılmıştır. 

 

Kelime sonunda (e) okunan güzel he  harfinden sonra genel olarak hemze ve  esre  birlikte 

kullanılmıştır: 

mühre-i  mihr 1:10 

kīse-i  ḫāverden 1:11 

şuʿle-i  enveri 2:4 
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ṣafḥa-i  devâir  2:1 

ḫazīne-i  buḫtü’n-naṣīrde 32:27 

 

Metinde atıf vavı gösterimlerinde de  farklılıklar  vardır. Aşağıdaki örnekte atıf vavını 

göstermek için ye harfi kullanılmıştır. Bu kullanımın sebebi,  ḥilm kelimesindeki dar 

ünlünün telaffuzdaki etkisi olmalıdır: 

ḥilm u vaķar 12:6 ( Metinde ḥilm i vaķar  şeklinde yazılmıştır. ) 

   

Aşağıdaki örneklerde atıf vavı yalnızca  esre ile  gösterilmiştir: 

mihr u  māh 16:19 

az  u  öz  56:20 

ceng ü ḥarbde 56:27  

ḥüsn ü  melāḥatde 47:21 

  

Aşağıdaki örnekte  fazladan bir  atıf vavı  kullanılmıştır: 

heşt  cennete 20:23 ( Tamlama, metinde heşt ü cennet şeklinde yazılmıştır.) 

Aşağıdaki örnekte birinci atıf vavı esre ile, ikincisi ise cezm ile   harekelenerek 

gösterilmiştir: 

müşterī-rāy  u ʿuṭārid-fıṭnat u keyvān-ķadr 12:16 

 

3.2. Türkçe Tabanlarda Ünlülerin Harfle Gösterilmesi 

 

Metinde Tükçe kelimlerin ilk hecelerinde bazı yerlerde sadece hareke kullanılmıştır: 

yidi 1:5     
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birle 1:5       

ķılup 1:7  

bir 1:9  

baṣdırup 2:9 

yitüre 2:17 

ķıldı 10:21 

 

Bazı  Türkçe kelimelerde ise ilk hece ünlüsü harf ve harekeyle gösterilmiştir: 

dirler ki 29:18  

görmeyüp 29:15  

dile 10:18  

budur ki 29:22 

döşeyüp 1:6  

sürüp 2:3  

göŋüllerin 9:28 

 

Genel olarak bakıldığında, ilk hece ünlüsünün harfle gösterilmesi veya gösterilmemesi  

konusunda  eşite  yakın  bir  dağılım  vardır. Ancak, Türkçe kelimelerin yazımı kendi 

içinde büyük oranda tutarlılık gösterir: 

yoķ2:14 

yoķ  2:16 

sürüp 2:3 

sürüp 10:13  
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Türkçe  eklerin  ünlüleriyse,  bazen  harfle  gösterilmiş,  bazen de sadece harekeyle 

gösterilmiştir. Yani, Türkçe kelimelere oranla,  eklerin yazımındaki tereddüt göze 

çarpmaktadır:  

gūşesinde 2:2 ( Bulunma  hâli  üstün  ile gösterilmiştir.)  

devrinde 29:12 ( Bulunma hâli için hem üstün, hem de  güzel he harfi kullanılmıştır.) 

üzerinde 10:8  ( Bulunma hâli için hem üstün, hem de  güzel he harfi kullanılmıştır.) 

içinde 2:10   ( Bulunma hâli için hem üstün, hem de  güzel he harfi kullanılmıştır.) 

Bulunma hâli için genel olarak ünlü kullanılmıştır. Örneklerin küçük bir kısmı da sadece  

harekeyle gösterilmiştir. 

 

Geçmiş  zaman  partisipi  olan  -dIK,   genel  olarak  yuvarlak ünlüyle yazılmıştır. Bazı  

örneklerde  ekin  ünlüsünün  dar  olduğu  da  görülürü. Ekin  ünlüsü  örneklerin çoğunda  

sadece harekeyle gösterilmiş, yalnız birkaç örnekte vav harfiyle gösterilmiştir: 

itdügi 29:8 ( Ekin ünlüsü vav harfiyle gösterilmiştir.) 

olduġı 2:9 ( Ekin ünlüsü sadece harekeyle gösterilmiştir.)  

oldıġı 14:12 ( Ekin ünlüsü  sadece  esreyle  gösterilmiştir.) 

 

Bilinen geçmiş zaman eki –dI ‘nın  ünlüsü genel olarak gösterilmiştir. Ancak,  birkaç 

örnekte ekin ünlüsü sadece harekeyle gösterilmiştir: 

unutdılar 29:18 (Ekin ünlüsü harfle gösterilmiştir.)    

ķıldı  kim 10:21  (Ekin ünlüsü harfle gösterilmiştir.)    

ṭurġutdı 1:6 (Ekin ünlüsü harfle gösterilmiştir.)    

pâdişâh idi ki 29:20 ( Ekin ünlüsü sadece  esreyle gösterilmiştir.)  
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Zarf fiil eki olan  -Up ‘un  yazmındaki tereddüt ise diğer eklere göre daha belirgindir. Bu 

ekin ünlüsünün  sadece hareke ile ya da hem  hareke hem de harfle gösterimi  neredeyse 

eşit bir dağılım göstermektedir. 

döşeyüp 1:6  (Ekin ünlüsü harfle gösterilmiştir.)  

sürüp 1:12 ( Ekin ünlüsü sadece  ötre ile  gösterilmiştir. )  

eyleyüp 2:9 ( Ekin ünlüsü harfle gösterilmiştir.)  

idüp  9:28 ( Ekin ünlüsü sadece ötre ile gösterilmiştir. )  

 

3.3. Bazı  Seslerin  Yanlış Veya  Fazladan Yazımında  Dikkat  Çekici Durumlar 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde,  Türkçe  kelimerin  ve  eklerin yazımında  tutarlı bir  

imla  görülmektedir. Ancak  bazı  kelimelerin  yazımında  istisna olarak 

değerlendirilebilecek farklılıklar bulunmaktadır. Ancak, aşağıda örnekleri  verilecek  

kelimeler  imla  konusunda  tereddüt olduğunu gösterir  sıklıkta değildir. 

   

  3.3.1 Sin  yerine  şın  

gūşesinde 10:6 (Metinde gūşeşinde şeklinde yazılmış.) 

meşt-i  huşyāriken 44:14 

   

  3.3.2. Sad yerine sin  

 

sāķılıķda 19:2  

   

  3.3.3. Dal  yerine  zel 
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ḫōẕ 2:14 

Aşağıdaki örnekte ise dal harfi bu sefer yazılmamıştır: 

ḫō  ʿabhere  beŋzer 15:10  

ẓıll-ı  ḫuźā 12:28 ( Aslen dal harfiyle yazılan kelime, kendisinden sonra uzun a harfi 

geldiği için zel harfiyle  yazılmıştır.) 

dīźāri-i  dost 16:26  (Burada da uzun a harfinden sonra dal yerine zel harfi kullanılmıştır.) 

cānlarından bīźār  olup 28:18 (Burada da uzun a harfinden sonra dal yerine zel harfi 

kullanılmıştır.)  

pāẕişāh 49:10  

       

  3.3.4. Hemze(fazladan yazım) 

 

süleymān  peyġāmberüŋ  kim 21:25 (Bu örnekte, ki bağlacındaki güzel he harfinden sonra 

hemze konulmuş ve en sona mim harfi eklenmiştir.) 

   

  3.3.5. Ī yerine e 

 

zīr-i  zemīn  içine  girdiler 24:6 ( Alt  anlamındaki zīr kelimesi üstün ile harekelenerek 

gösterilmiştir.) 

   

  3.3.6. İ yerine ü 

 

Aşağıdaki örnekte kelime esre yerine ötre ile harekelenmiş, yani ü sesiyle gösterilmiştir. 

Bu durum, kelime içindeki m sesinin yuvarlaklaştırıcı etkisi olmalıdır: 

kāmilān 28:25 ( Kelime kāmülān  şeklinde  harekelenmiştir.) 
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              3.3.7. Ü yerine e 

Aslen beytü’l-muķaddes şeklinde harekelenmesi gereken tamlama beytel-muķaddes 

şeklinde  harekelenmiştir: 

beytü’l-muķaddes 29:15 (Beyte’l-muķaddes şeklinde harekelenmiştir.) 

beytü’l-muķaddes 33:2 

              

              3.3.8. Ze yerine je 

 

ezhāruŋ 57:2 ( Kelime metinde je harfiyle  yazılmıştır. ) 

              

              3.3.9. Vav harfi(fazladan yazım) 

 

nām-vār 66:7 ( Nām kelimesinden sonra, bir buçuk hece okunuşunu göstermek için, vav  

harfi konmuştur.) 

ḫışm-nāk 43:7 ( Kelime metinde  ḫışmu-nāk şeklinde, vav harfiyle  yazılmıştır.) 

 

3.4. Yabancı  Kelimelerde  Uzun  Ünlülerin  Kısalması 

 

Yabancı kelimelerin yazımında genel olarak  kelimenin  geldiği  dildeki  

sahih uzunluk değerleri muhafaza  edilerek  gösterilmiştir. Ancak,  aşağıda   

verilecek  birkaç örnekte,  bazen vezin gereği olarak,  yabancı kelimelerin   

ünlüleri  kısalmıştır: 

pil  33:16  
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ḫamūş 23:14 

Aşağıdaki  seyyidâ  kelimesi de  vezin  gereği yapılan  ünlü kısaltmasına bir örnektir: 

  

çünki  ḫālıķ  ḫulķuŋa  aʿẓam  didi  taʿẓīm  idüp 

pes  ne  dille  medḥ  ide  memdūḥı  ḥāmid  seyyidā  8:17  

 

3.5. Bildirme  Eki  –dUr’un  Yazımı   

 

Bildirme ekinin yazımında genel olarak dal ve re harfi ötreyle birlikte kullanılmıştır. 

Ancak, metinde –dUrUr şekli de ara ara geçmektedir. Bildirme ekinin – dUrUr şekliyle 

kullanımı – dUr şekline kıyasla neredeyse beş kat daha azdır. Ayrıca, -dUrUr şeklinin 

neredeyse yarıya yakını kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmıştır: 

maʿyūbdurur 45:15  

şarṭ-ı  leclāc  durur  42:30  

budurur 61:10 

budur 44:6 

yoķdurur 58:8  

yoķdur 71:13  

 

3.6. Üçüncü  Teklik  Kişi  Zamirinin   Yazımı 

 

Metinde  geçen  üçüncü teklik kişi zamirinin  genel  olarak  ol  şekliyle yazıldığı  

görülmektedir. Ancak,  lam  harfi  olmadan  sadece  elif ve vav  harfleriyle  yazıldığı  

örnekler  de  bulunmaktadır.  Sadece  elif-vav  harfleriyle  yazılan şekillerin  ol  şekline  

oranı,  neredeyse  on beşte  bir  kadardır: 
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o  şāha 3:3  

o  ṣaçuŋ 16:12 

ol  nebī-yi  emīn 23:17 

ol  armaġanı 34:1 

 

3.7. Birbiri  Kelimesinin Yazımı  Üzerine 

 

Metinde,  yukarıda  bahsedilen  kelimeyle  dört  farklı  yerde  karşılaşılmıştır. Karşılaşılan  

örneklerin  üçünde  kelime,  birbiri  şeklinde  bitişik  olarak  yazılmıştır. Diğer  örnekse,  

biri biriyle   şeklinde  ayrı  yazılmıştır: 

biri biriyle 36:15  

birbirine  ķarşu 37:15 

birbirine  ķarşu 38:4 

birbirin mühreler 66:13  

 

3.8. Dükeli  Kelimesinin  Yazımı  Üzerine 

 

Metinde  dükeli   kelimesi  ve  varyantlarıyla  iki  farklı  yerde  karşılaşılmıştır. İlk  olarak  

dükelisi  şekliyle  karşılaşılmıştır. Burada  kelime başı  ünsüz  ötümlüdür, zamir  olarak  

kullanılmıştır. İkinci  olarak,  dükendi  şekliyle  karşılaşılmıştır. Kelime başı ünsüz  

ötümlüdür, fiil  olarak  kullanılmıştır.  

dükelisi 35:12 

bir  bir  dükendi 57:2 

 

3.9. İle  İlgecinin  Yazımı  Üzerine  
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Metinde geçen  ile  ilgeçlerinin çok  büyük  bir  kısmı  birleşik  yazılmıştır. Birleşik  

yazımların  onda  biri   kadarı  ise  ayrı  yazılmıştır. Kendinden  önceki  kelimeyle  birleşik  

yazılan ile  ilgeçlerinin  bir  bölümü  esreyle (-ile), bir  bölümü  de  cezmle yazılmıştır (-

le). Esreli  şekiller,  cezmli  şekillerin neredeyse  iki  katı  kadardır: 

tāmmıla 18:22 

şāhıla 19:23 

atile 76:8 

atla 72:2 

adıyıla 34:7 

naṭʿıyla 34:4  

 

3.10. İyelik Ekleri 

 

Genel  olarak  iyelik  ekleri,  Osmanlı  imlâsına  uyum  göstermektedir. Genel  durumun  

dışında  kalan  örneklere  de  rastlanmıştır.  Birinci  teklik  şahıs  iyelik  eki  her  yerde  -

Um  şekliyle  kullanılmıştır,  ekin  ünlüsü  sadece  ötre  ile  gösterilmiştir. İkinci  teklik  

şahıs  iyelik  eki, her  yerde  -Uŋ  şekliyle  kullanılmıştır. Sadece  bir  örnekte  ekin  ünlüsü  

dardır. Ekin  ünlüsü  taranan  örneklerin  büyük  bölümünde  ötre  ile  gösterilmiştir. 

Yalnız  sekiz  örnekte  vav  harfinin de  kullanıldığı  görülmüştür. Üçüncü  teklik  şahıs  

iyelik  eki  -I  şekliyle  kullanılmıştır. Genel  olarak  ek,  kelime sonunda  ye  harfiyle  

gösterilmiştir. Sadece  birkaç  örnekte,  kelime  sonunda  esre  ile  gösterilmiştir.   

 

Birinci  çokluk  şahıs  iyelik eki  -UmUz  şekliyle  kullanılmıştır. Sadece  bir  örnekte  

ekin  ilk  ünlüsü dardır (aķlımuzı 37:12). Bir  örnekte  ise  ekin  ünlüleri  için  herhangi  

bir  hareke  kullanılmamıştır (üstādlıġımıza 37:13) .  Ekin  ünlüleri  genel  olarak  ötre-

ötre  olarak  gösterilmiştir.  İki  örnekte ikinci ünlü,  vav  harfiyle  gösterilmiştir. Bu  
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örneklerin   ötre-ötre  şeklindeki  genel  imlâya  oranı  altıda  birdir ( dermānumuz 62:12,  

cānānumuz 62:14). Bu  kullanımların  amacı,  ‘göze  göre  kafiye’  ilkesini  sağlamak  

olmalıdır.   Ayrıca  iki  farklı  yerde  de  ekin  birinci  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiştir. 

Bu  örneklerin  de genel imlâya  oranı  altıda  birdir. İkinci  çokluk  şahıs  iyelik  eki  iki 

ayrı  yerde  karşılaştırma  maksadıyla  kullanılmıştır (ʿāḵıllarumuz  sizüŋden  ziyâdedür 

34:15,    ʿâlimlerimüz  sizüŋden  yig  olıcaḵ  34:19 ).  Buradaki  kullanım  Karahanlı 

Türkçesi’nde  de  görülen, ilgi ekinden sonra gelen  ayrılma haline  benzemektedir  ve  

karşılaştırma  ifade  etmektedir. Üçüncü  çokluk  şahıs  iyelik  eki  ise  -I  ve  -lArI  

şekilleriyle  yapılmıştır. –I  şekli  kelime  içinde  hep  esre  ile  gösterilmiştir.  Kelime  

sonunda  ise,  örneklerin  yarısı  ye  harfi  ile  yapılmıştır,  yarısında  da  sadece  esre  

kullanılmıştır: 

   

  3.10.1. Birinci  teklik  şahıs 

 

ʿaķlum 36:7  

murādum 49:21  

cānum 60:9  

   

  3.10.2. İkinci  teklik  şahıs 

 

ʿaķlıŋ 58:2  

ķapuŋdadur 16:19  

bābuŋdadur 16:23 

   

  3.10.3. Üçüncü  teklik  şahıs 
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kevni 12:21  

ismini 21:1 

luʿbunı 72:13 (Burada üçüncü teklik şahıs iyelik eki ötre ile  gösterilmiştir.) 

   

  3.10.4. Birinci çokluk şahıs 

 

maķālumuz  17:15 

pādişāhumuzı 30:4 

didügümüz 41:7 

dermānumuz 62:12 

   

  3.10.5. İkinci  çokluk  şahıs 

 

sizüŋden  yig  34:19 

sizüŋden  ziyādedür 34:15 

   

  3.10.6. Üçüncü  çokluk  şahıs 

 

aŋlaruŋ  fikrinden 39:6 

taķṣīri 5:1 

aṣlı 31:24  
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3.11. Pronominal N 

 

Pronominal  n; belirtme,  ayrılma,  bulunma  ve  eşitlik  hallerinin  önünde  yer  almıştır. 

Ancak,  kendi   dönüşlülük  zamirinde  farklı  kullanımlara  rastlanmıştır. Bazı  örneklerde  

kendü  zamirinin  üstüne  belirtme  hali  gelmiş,  iki  farklı  şekilde  yazılmıştır ( kendüsi 

52:12,   kendüzi 36:4 ).  İki  farklı  örnekte  ise  pronominal n  olmadan  ayrılma  ve  

yönelme  hali  kullanılmıştır. Zamir  ile  hal  eki  arasına  da  herhangi  bir  yardımcı  ses  

konulmamıştır ( kendüden 38:15 ): 

kendüye 38:25 

kendüden 75:6 

kendüzine 36:6 

kendüsi 52:16 

kendünüŋ 75:5 

kendünüŋ 64:5 

 

3.12. Hal  Ekleri 

   

  3.12.1. Yönelme 

 

İstisnasız  suretde  -A  şekliyle  kullanılmıştır.  Yönelme hali  eki  büyük  çoğunlukla  

güzel  he  ile  gösterilmiştir.  Birinci  ve  üçüncü  teklik  kişi  zamirlerinin  imlasında  ise  

elif  harfi  kullanılmıştır. İkinci  teklik  kişi  zamirinden  sonra  gelen  yönelme  halinin  

imlâsında  ise  tereddüt  dikkati  çekmektedir. Taranan  on  üç  örneğin  yedisi  güzel  he  

ile  yapılmıştır.  Geri  kalan  örnekler  ise  elif   harfiyle  yapılmıştır.  Mastar  olan  -mAK  

ekinden sonra  gelen  yönelme  halinde  ise,  yedi  örneğin  ikisi  elif harfi ile  kurulmuştur. 

Bu  örneklerin  hepsinde  ekin  ünlüsü  ön damak ünlüsüdür. Art damak ünlülü olup  

metinde  taranan  on  iki   örnekte  ise,  üç  ayrı  yerde  -mAK  ekinden sonra  elif  harfi  
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kullanılmıştır. Bunların  dışında  iki  ayrı  kelimede  güzel  he  yerine  elif  harfi   

kullanıldığı  tespit edilmiştir: 

oda 16:25 (Yönelme  hali  elif  harfi  ile  yapılmış. ) 

aya 3:17 ( Yönelme  hali  elif  harfi  ile  yapılmış. ) 

saŋa 6:9 ( Yönelme  hali  elif  harfi  ile  yapılmış. ) 

saŋa 8:22 ( Yönelme  hali güzel  he  ile  yapılmış. ) 

oynamaġa 38:13 ( Yönelme hali  elif  harfi  ile  yapılmış. )  

aŋa 2:15  

ölmege 66:14 (Yönelme hali  elif  harfi  ile  yapılmış. )  

 

Modern  Türkçe’de,  yer  tamlayıcısı  yönelme  haliyle  kurulan  bazı  eylem   

öbeklerinin ( gelmek,  varmak )  metinde  bulunma  haliyle  kurulmuş   

örneklerine  rastlanmıştır. 

Bulunma  hali  ekinin,  bazı  örneklerde   yönelme  hali yerine  kullanıldığı  görülmüştür: 

esb-süvār  begleri  yirinde  atı  ķodı … 27:10 

evde  ne  gelürse  zāviyede  de  ol  gelür… 41:20 

fil  yanında  vara… 74:5  

kendü  ruḫı  yanına  varsa  gerek  anda  varıcaķ … 72:8 

  

Bir yerde bulunma halinin gereksiz kullanımına rastlanmıştır: 

bu  manṣūbeye  manṣūbe-i  melik  sencerdür ... 71:2 
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  3.12.2. Bulunma  

  

Bulunma hali metinde istisnasız şekilde, klasik imlaya uygun olarak,dal ve güzel he 

harfleriyle yazılmıştır. Bulunma halinden önceki harfin bitişme durumuna göre ekin 

ünlüsünün de bitişme durumu değişmektedir. Eğer kelimenin son harfi bitişiyorsa, ekin 

ünlüsü dal harfine bitiştirilerek yazılmaktadır. Ancak, sadece bir  örnekte (naẓarında 

46:1)  nun  harfinden  sonra  gelen   bulunma halinin ünlüsü ayrı yazılmıştır. Kelimenin  

son  harfinin  bitişmediği  durumlarda, ekin  ünlüsü  hep  dal  harfinden ayrı yazılmıştır. 

Bu kısımların dışında kalan bir örneğe de rastlanmıştır. Kelimenin son harfi nun olmasına 

rağmen bulunma hali eki kelimeden ayrı yazılmıştır:   

oynaduġında 34:12 (Kelimenin  son  harfi  nun  olmasına  rağmen  ek  ayrı  yazılmış) 

arada 25:25 ( Güzel  he  harfi ayrı  yazılmış) 

naẓarında 46:1 ( Ek kelimeye bitişmiş, güzel he harfi ayrı  yazılmış) 

yolda 53:14 ( Ek  kelimeye  bitişik  yazılmış) 

anda 72:8(Ek  kelimeye  bitişik  yazılmış) 

naẓarında 55:5 (Ek  kelimeye  bitişik  yazılmış)   

  

Bir  örnekte, bulunma  halinin  ayrılma  hali  yerine  kullanıldığıgörülmüştür: 

ḫazîne  içinde  bir  kümüş  ṣanduḵca  çıḵdı  30:15 

  

Göŋlinde  eyitdi (38:18, 55:6) şekliyle  birkaç  yerde  geçen  eylem  öbeği,  Modern  

Türkçe’de ayrılma  hali  ile  kurulan ve içinden   geçirdi,  aklından geçirdi  anlamları  

verebilecek  bir  yapıdır. 
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Bulunma  hali  ġayet   kelimesine   gelerek   belirteç   kalıbı  oluşturmuştur.  Ancak, 

ġâyet  kelimesi  taban haliyle,  ġayetde  belirtecine  kıyasla,  belirteç  olarak  üç  kat  fazla  

kullanılmıştır: 

ġāyetde  ʿaķl  issi  kişi  34:6 

ġāyetde  ġam-gīn  gözleri  55:14 

didüm  türkī  sözi  ġāyetde  yaḫşī 68:20 

 

Birkaç  yerde  bulunma  hali  yönelme  hali  yerine  kullanılmıştır: 

ķademinde  baş  ķoyup … 15:2  

leclāc  bir  ḫûb  sarâyda  ḵondurdılar  35:6 

kendünüŋ  peydāķı  öŋinde  varur  76:8 

  

   3.12.3. Genitif 

 

Genitif  eki  Osmanlı  imlâsına  uygun  olarak  -Uŋ  ekiyle  yapılmıştır.  Sadece  bir 

örnekte  ekin  iki  ünsüzü  için  de  kef  harfi  kullanılmıştır. Genel  olarak  bakıldığında  

ekin  ünlüsü  için  ötre  kullanılmıştır.  Ekin  ünlüsünün  vav  harfiyle  gösterildiği  

örneklerin  miktarı  ise  ötreli  şekillerin  yarısından  azdır.  Ekin  ünlüsünün  ön damak 

olduğu  örneklerde  ünlünün  vav  harfiyle  gösterim  miktarı,  ötreli  örneklerin  dörtte  

üçü  kadardır.  Ekin  ünlüsünün  art damak ünlüsü olduğu  örneklerde  ünlünün  vav  

harfiyle  gösterim  mikdarı  ötreli  örneklerin  üçte birinden  biraz  azdır.  Bu  gruptaki  

vav  harfli  örneklerin  büyük  kısmını,  üçüncü kişi  zamiri  o  ve   işaret  zamiri  bu  

oluşturmaktadır. Anuŋ  şekliyle  geçen  otuz  altı  örneğin   yalnızca  beşinde  ekin  ünlüsü  

için  ötre  kullanılmıştır. Bunuŋ şekliyle geçen örneklerin  ise  yarısında  ekin  ünlüsü  ötre  

ile  gösterilmiştir: 

anuŋ 34:3  ( Ekin ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiş) 

anuŋ 41:8  ( Ekin  ünlüsü  ötre ile   gösterilmiş)  
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bunuŋ 18:8 ( Ekin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiş) 

bunuŋ 54:2 (Ekin  ünlüsü  ötre ile   gösterilmiş) 

şāhlaruŋ 37:8 (Ekin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiş)  

şāhuŋ 81:6 (Ekin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiş) 

şāhuŋ 78:1 (Ekin  ünlüsü  ötre ile   gösterilmiş) 

ayuŋ 57:6 (Ekin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiş) 

  

Aşağıdaki örnekte ise ekin ünsüzü nûn harfiyle gösterilmiştir: 

ʿārifün 16:26 

   

  3.12.4. Belirtme 

 

Belirtme  hali,  Batı  Türkçesi  imlâsına  uygun  olarak -I şekliyle  yapılmıştır. Örneklerin  

büyük  çoğunluğunda  belirtme  hali  ye  harfi  ile gösterilmiştir. Taranan  örneklerde  

belirtme  hali  için  sadece  esre’nin  kullanıldığı  şekillerin mikdarı  ise  ye’li  örneklerin  

yaklaşık  altıda  biri  kadardır. Üçüncü  teklik  şahıs  iyelik  ekinden  sonra  gelen  belirtme  

halinde  durum değişmektedir. Budurumda daha  çok –n ( üçüncü teklik şahıs iyelik 

ekinden sonraki belirtme eki)  kullanılmıştır.  –I ’ lı  şekiller,   -n ‘ li şekillerin  neredeyse  

yarısı  kadar  sıklıkta  kullanılmıştır.  Yaklaşık  yüz  yirmi  kadar  -n ‘li  şekil  saptanmıştır 

( üçüncü  teklik  şahıs  iyelik  ekinden  sonra gelen belirtme  hali  eki ).  Birinci  ve  ikinci  

teklik  şahıs  iyelik  eklerinden  sonra  eksiz  belirtme  hallerine  rastlanmıştır. Birinci  

teklik şahıs  iyelikten  sonraki  eksiz  belirtme  hali  için  dokuz  örnek  saptanmıştır. İkinci  

teklik  şahıs  iyelikten  sonraki  eksiz  belirtme  hali  için  ise  üç  örnek  saptanmıştır. 

Bunun dışında,  bir  yerde  belirtme  halinin  olması  gerektiği  yerde  eksiz  kullanıma  

rastlanmıştır: 

rāy  bin  bürehmen  pādişāhı  ʿuķalā  ḥükemāyı  cemʿ  itdi 30:23 ( Olması  gerektiği yerde  

belirtme  eki  kullanılmamış.)  
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göŋüllerin 9:28 ( Üçüncü teklik şahıs iyelik ekinden sonraki belirtme eki)   

tācını 5:3 ( Belirtme  halinin  ye  harfi  ile  gösterimi )  

zenbūrı 3:32 (Belirtme  halinin  esre   ile  gösterimi )  

berr  ü  baḥrüŋ  içre  biŋ  bir  ümmetü 23:7 ( Belirtme halinin ötre ile  gösterimi ) 

dilber-i  raʿnāyı görüp 17:2 ( Belirtme halinin ünlü ile biten bir kelimeden sonra yalnızca 

ye harfiyle gösterimi) 

yu günāhum 6:14 ( Birinci  teklik şahıs  iyelik  ekinden  sonra  eksiz   belirtme  hali) 

seni  māt  idüp  ruḫuŋ  alam  cānuŋa  cezālar  ķılam 53:11 (İkinci  teklik şahıs  iyelik  

ekinden  sonra  eksiz  belirtme  hali ) 

  

Bir yerde de belirtme halinin gerektiği yerde kullanılmadığını  düşündüğümüz  örnek  de  

saptanmıştır: 

leclāc  bir  ḫūb  sarāyda  ķondurdılar …  35:6  

  

Aşağıdaki  örnekte  ise  belirtme halinin  fazladan  kullanıldığı görülmektedir: 

risālesini  birle 21:7  

   

  3.12.5. Ayrılma  

 

Ek,  metnin  tümünde  -dAn  şekliyle  geçmiştir.. Ekin  ünlüsü  yalnızca  bir  yerde  güzel  

he  harfi ile,  bir  yerde  de   elif  harfi  ile  gösterilmiştir. Bunun  dışında  ekin  ünlüsü 

için  sadece fetha kullanılmıştır. Ek  tüm  örneklerde  bitişik  yazılmıştır. Ayrıca üçüncü 

teklik şahıs  iyelik ekinden sonraki  kullanımların  tümünde  pronominal n 

kullanılmıştır.Ancak,  kendü  dönüşlülük  zamirinden  sonra,  iki  örnekte  pronominal  n  

kullanılmadan  ayrılma  hali  yapılmıştır. Birkaç örnekte ise dar ünlülü şekillere de 

rastlanmıştır: 



135 
 

üç  oyun  öŋdin  göre 45:11 ( Doğu  Türkçesi  etkisi  olmalıdır. )  

ʿuķūd-ı  ʿale’ş-şāhıdın  müteveffeni  ola  didügidi 42:20 

şāh  ṭarafından  yaŋadın  oynaya  40:7 (Ek ikinci örnekte dar ünlüyle  yazılmıştır.) 

andan soŋra 38:6 (Ekin  ünlüsü  güzel  he  harfiyle  gösterilmiştir.) 

andan 38:8 ( Ek  ünlüsünün  fetha  ile  gösterildiği  örneklerden  biri )  

 

Bir  yerde   ayrılma  hali  ekinin   son  çekim  edatıyla  bitişik  yazıldığına  rastlanmıştır: 

ruḫı  alduķdan  ṣoŋra 73:6 ( alduḵdanṣoŋra   şekliyle  yazılmıştır ) 

  

  3.12.6. Eşitlik  

 

Eşitlik  durumu  çoğunlukla   - cA   şekliyle  yapılmıştır. Ek  her  zaman  kelimeye  bitişik  

yazılmıştır.  Ekin  ünlüsü  kelime  sonunda  daima  güzel  he  harfi  ile  gösterilmiştir. 

Kelime  ortasındaysa  fetha  ile  gösterilmiştir. Eşitlik  ekinin  ötümsüz  ünsüzlü  şekli  de 

metinde  geçmektedir. Ötümsüz  şekillerin  sayısı  ötümlü  şekillerin  neredeyse  dörtte  

biri  kadardır.  Sekiz  ayrı  yerde  ötümsüz  örneklere  rastlanmıştır. Bu  örneklerin yedisi  

niçe  kelimesidir . Dolayısıyla   ekin  ötümsüz  kullanımlarının  ünsüz  uyumuyla  ilgisi  

yoktur. Bu  duruma  karşılık,  nice   şekli  yedi  kez  kullanılmıştır. Eşitlik  durumunun,  

iki  farklı  yerde  yapım  eki  işleviyle  kullanıldığı  da  görülmüştür: 

ṣanduķca 24:10 ( Yapım  eki  işleviyle  kullanılmıştır.)  

ṣanduķca 30:16 ( Yapım  eki  işleviyle  kullanılmıştır.) 

niçe 19:13  

bunca 1:2 

anca 58:3  

sence 11:23 
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anca  sulṭān  gelmedi… 23:12 

anca  devlet  kimseneye  virmedi 23:13    

  

3.13. Zamirler  

 

Birinci  teklik  şahıs  zamiri be  ve  nun  harfleriyle  yazılmış,  zamirin  ünlüsü  daima  

fetha  ile  gösterilmiştir.  Yalnızca  iki  yerde  mim  harfi  ile  yazılmıştır. İkinci  teklik  

şahıs  zamiri  her  zaman  sin  ve  nun  harfleriyle  yapılmış,  zamirin  ünlüsü fetha  ile  

gösterilmiştir.  Üçüncü  teklik  şahıs zamiri  ise,  yalın halde,  çoğunlukla  ol  şekliyle  

yapılmıştır.  Bu  zamirin  yaklaşık  yüz  yetmiş  kez  kullanılmasına karşın, o  şekli  

yalnızca  sekiz  kez  kullanılmıştır.  Zamir  hal  çekimine  girdiğinde   araya  pronominal  

n  girmiştir. Dönüşlülük  zamiri  olarak  genelde  kendü  şekli  kullanılmıştır. Yalnızca  

iki  yerde  öz   şekli  tercih  edilmiştir: 

ben 26:3  

benümle 34:11 ( Genitif  halinin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiştir. ) 

beni 37:19 

itdüm  men  beyān  59:11 

şerḥ  idem  esrārı  men  65:24  

sen  37:19 

seni 36:20  

senden 9:4  

o 3:3  

o 23:3  

ol 23:17  

aŋa 30:7 
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anda 72:8 

andan 75:8  

özüŋe 67:4  

kendü 4:20  

  

3.14. Edatlar  

  

Metinde  Batı  Türkçesi’ne  özgü   olan  edatların  birçoğu  kullanılmıştır.  Bunlardan, 

içün  edatı   otuz  altı  kez  kullanılmıştır. Bu  kullanımların  altısı  kendinden  önceki  

kelimeden  ayrı   yazılmıştır: 

fermāniçün 5:16 

dāvūd  içün 5:24 

  

Yirmi  sekiz  yerde  ṣoŋra  edatı  son  çekim  edatı  olarak  kullanılmıştır: 

olınduķdan  ṣoŋra 28:7 

andan  ṣoŋra 38:6 

  

On  dokuz  yerde  birle  edatı  kullanılmıştır: 

ḥürmet  birle 47:17 

celāl-i  ʿaẓameti  birle 1:7  

  

On  beş  yerde  ile  edatı  kullanılmıştır, örneklerin  çoğunda  bu  edat  ekleşmiştir: 

terkīb  ile  18:18 

oynamaķ  ile  20:20 
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vechile 19:11 

  

On  yedi  yerde  ķadar  edatı  kullanılmıştır. Örneklerin  yaklaşık  yarısı  kendinden önceki  

kelimeye  bitişmiştir: 

şol  ķadar 33:17 

ol  ķadar 48:6 (bitişik) 

  

Yalnızca  bir  yerde  evvel  sözcüğü  edat  olarak  kullanılmıştır: 

bundan  evvel 42:20 

 

On  dokuz  yerde  gibi  edatı  kullanılmıştır.  Bu  kullanımların  altısı  bigi  şekliyle  

geçmektedir: 

ḫulķı  gibi 9:13  

anuŋ  bigi 66:18 

  

Bunların  dışında  üzre  edatı  dokuz  kez  kullanılmıştır (pergār  üzre 2:1). İki  yerde  

ötürü (andan  ötürüdür ki 30:1), bir  yerde  de  ötrü  şekli  geçmiştir (andan ötrü 63:2). 

  

3.15. Şahıs Ekleri 

 

Metinde  geçen  şahıs  ekleri  zamir  ve  iyelik  kökenli  olmak  üzere  iki   sınıfa  

ayrılarak  taranmıştır: 

  

  3.15.1. Zamir kökenliler  
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Birinci  teklik  şahısta  genel  olarak  -Am  şekli  kullanılmıştır.  Ekin  ünlüsü  yalnızca  

birkaç  örnekte  elif  harfiyle  gösterilmiş,  bunun  dışında  hareke  kullanılmıştır. 1. çokluk  

şahısta  ise -Iz  şekli  kullanılmış,  bir  yerde  –vÜz şekline  rastlanmıştır: 

olam 14:10  

urmayam 37:21 

idersevüz 26:1 

ideriz 65:16 

  

İkinci  teklik  şahısta  genel  olarak  -sIn  şekli  kullanılmıştır. Bir  yerde  -sIŋ  şekline  

rastlanmıştır. Ekin  ünlüsü  daima  esre  ile  gösterilmiştir. 2. çokluk şahısta –sIz  şekli  

kullanılmıştır: 

idersin 13:1 

iderseŋ 61:11 

bulursın 18:16 

viresiz 34:20 

  

Üçüncü çokluk şahısta -lAr kullanılmıştır. Ekin ünlüsü fetha ile  gösterilmiştir: 

geyürür 3:27 

unutdılar 29:18 

  

  3.15.2. İyelik kökenliler  

 

Birinci  teklik  şahısta  genel  olarak  -m   şekli  kullanılmıştır: 

eyledüm 36:11 

bildüm 36:13 
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İkinci  teklik  şahısta  genel  olarak  -ŋ  şekli  kullanılmıştır: 

gördüŋ 37:29 

  

Üçüncü  çokluk  şahısta  -lAr  şekli  kullanılmıştır: Ekin  ünlüsü  daima  fetha  ile  

gösterilmiştir: 

buldılar 24:10 

 

3.16. Kip Ekleri 

   

  3.16.1. Gelecek zaman 

  

Metinde  üç  farklı  gelecek  zaman  tipine  rastlanmıştır. En   sık  kullanılan  şekil  -sA 

gerek ‘dir. Modern  Türkçe’de gelecek  zaman  eki  olarak  kullanılan -AcAK  da  üç  ayrı  

yerde  zaman  eki  olarak  kullanılmıştır. Birkaç  yerde  zarf  fiil ve  sıfat  fiil  olarak  

kullanılmıştır. Bu ekin  ünlüleri genellikle fetha ile gösterilmiştir.Eski Türkçe  

döneminden  kalma -IsAr  gelecek  zaman  eki  de  iki ayrı yerde  kullanılmıştır.Ekin  

ünlüleri  yalnızca  harekelerle  gösterilmiştir: 

olısar 67:29  

bulısar 67:30 

aylaķ  nesne  virmeye  tā  virecek 39:25  

ʿaķlı  tārīķ  idecekdür 44:20 

alsa  gerek 80:6 

varsa  gerek 81:8 
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  3.16.2. Geçmiş zaman  

 

Metinde öğrenilen  geçmiş  zaman  için  genel  olarak  -mIş  eki  kullanılmıştır. Ekin  

ünlüsü  esre  ile  gösterilniştir. Yalnızca  bir  örnekte  ekin  ünlüsü  için  ye  harfi  de  

kullanılmıştır. Ayrıca  -mIşdIr  yapısı  da tarihi  hadiseleri  ve  tecrübe  edilmeyen  

durumları  aktarmada  dört kez kullanılmıştır. Bu ekin  ünlüleri  harekelerle  

gösterilmiştir.Görülen geçmiş  zaman  için  -dI  eki  genelde  kullanılmıştır. Ek  kelime  

sonunda  olduğunda  ek  ünlüsü  ye harfiyle  gösterilmiştir.  Yalnızca  bir  örnekte  sadece 

esre  kullanılmıştır.  Üçüncü  teklik  şahıs  ekinden  önce  kullanıldığında  ise,ekin  ünlüsü  

örneklerin  yarısında   ye  harfi  ile   gösterilmiştir. –bdIr  eki  de  görülen  geçmiş  zamanı  

göstermek  için  yedi  ayrı  yerde  kullanılmıştır: 

olubdur 8:22 

döşenübdür 58:5 

binmişlerdür 10:1 

oturmışıdum 13:23 ( Ekin  ünlüsü  ye  harfi  ile  gösterilmiştir.)  

olmış 15:15 

döşedi  3:11 

eyledi 10:14 ( Ekin  ünlüsü  için  yalnızca  esre  kullanılmıştır.) 

didiler 82:11 (Ekin  ünlüsü  için  yalnızca  esre  kullanılmıştır.) 

didiler 82:9 ( Ekin  ünlüsü için  ye  harfi  de  kullanılmıştır.)  

   

  3.16.3. Geniş zaman  

 

Metinde  geniş  zaman  daima  -Ar  ekiyle  yapılmıştır. Birinci teklik şahısta ekin ünlüsü 

ve kendinden sonraki zamir kökenli şahıs ekinin ünlüsü daima fetha ile gösterilmiştir. 

Birinci çokluk şahısın olumsuz çekiminde –mezÜz şekli kullanılmıştır. Ekin ünlüleri 
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yalnızca fetha ve ötre ile gösterilmiştir. İkinci teklik şahısta ekin ünlüsü genel olarak 

ötreyle gösterilmiştir. Birkaç örnekte (geniş zaman ek ünlüsünün dar olduğu örnekler) ek 

ünlüsü vav harfiyle gösterilmiştir. Geniş zamanın ikinci çokluk şahıs çekimine 

rastlanmamıştır. Üçüncü teklik şahıs çekimlerinin tümünde ek ünlüsü fetha ile 

gösterilmiştir. Üçüncü çokluk şahıs için de durum aynıdır:      

umar 12:10 

eydürler 55:14 (Geniş zaman ekinin ünlüsü vav harfiyle gösterilmiştir.) 

eydirler 58:25 ( Geniş  zaman  ekinin  ünlüsü  ötre  ile  gösterilmiştir. ) 

dilerem 49:10 

oynaram 54:18 

bilürüz 25:23 ( Geniş  zaman  ekinin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiştir. ) 

itmezüz 25:21  

istersin 53:4 (Geniş  zaman  ekinin  ünlüsü  fetha  ile  gösterilmiştir. ) 

ķılursın 18:13 (Geniş  zaman  ekinin  ünlüsü  fetha  ile  gösterilmiştir. ) 

  

  3.16.4. Şimdiki zaman 

  

Metinde şimdiki zaman diğer zamanlara göre nispeten daha az kullanılmıştır. Şimdiki 

zaman iki farklı ekle yapılmıştır. Eski Türkçe’nin yazı dilindeki kullanıma uygun olarak 

şimdiki zaman, çoğunlukla, geniş zaman eki olan –Ar ekiyle yapılmıştır. Ayrıca iki farklı 

yerde de –yor eki kullanılmıştır. Bu örneklerde geniş zaman eki kelimeden ayrı 

yazılmıştır. Bunun dışında, -mAkdA ekinin zaman ifadesiyle kullanıldığı örneğe 

rastlanmamıştır: 

  

şimdi  ki  hind  sulṭānınuŋ ilçisine  cevāb  virilmeye  eydür  ki  şāh   ķatında  bir  

ʿāķıl  kişi  yoġımış  ki  bu  ķadar  nesne  bilmediler  35:19 
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pes  ol  söz  üzerine  iki  ʿāķıl  ʿahd  itdiler  cemīʿ  ʿālem  durup  temāşā  iderdi 37:26 

iy  şehriyār  hindistān  şāhından  bir  ulu  ilçi  geli  yorur 33:8 

bu  aġıla  ḵara  iki  şâhdur  ki  biri  biriyle  uġraşuyorı  gerekdür  36:15 

  

  3.16.5. Emir 

 

Birinci teklik şahısta emir çekimi -AyIm ekiyle yapılmıştır. Ekin ilk ünlüsü, metindeki 

örneklerin yarısında yalnızca esre ile gösterilmiştir, diğer yarısında ise ye harfi de 

kullanılmıştır. Şahıs eki ünlüsü de daima, yalnızca esre ile gösterilmiştir. Birinci çokluk 

şahıs emir çekiminde –AlIm eki kullanılmıştır. Örneklerin yaklaşık yarısında ekin ilk 

ünlüsü yalnızca fetha ile gösterilmiş, diğer örneklerde güzel he harfi de kullanılmıştır. 

İkinci teklik şahısta emir çekimi -Ø ve -GIl şekilleriyle yapılmıştır. –Gıl eki yalnızca beş 

örnekte kullanılmış ve ekin ünlüsü çoğunlukla sadece esre ile gösterilmiştir. Çoğunlukla 

-Ø şekli kullanılmıştır. Üçüncü teklik şahıs emir çekimi için -sIn eki kullanılmıştır. Ekin 

ünlüsü daima vav harfiyle de gösterilmiştir. Üçüncü çokluk şahıs çekiminde ise -sInlAr 

eki kullanılmış, ekin ilk ünlüsü daima gösterilmiş ve şahıs eki ünlüsü yalnızca fetha ile 

gösterilmiştir: 

getüreyim 35:16 ( Ekin  ilk  ünlüsü  gösterilmemiştir.) 

vireyim 49:18 (Ekin  ilk  ünlüsü  gösterilmiştir.) 

bileyin 35:16 ( Yalnızca  bu  örnekte  -AyIn  eki  kullanılmıştır.) 

 digil 6:20 

bilgil 56:23 

eyle 72:13 

görsün 36:13 

idelüm 21:22 

virelüm 34:13  (Ekin  ünlüsü  güzel  he  harfiyle  gösterilmiştir.) 
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oyanayalam 37:19 (Ekin ikinci ünlüsü üstün ile harekelenerek  gösterilmiştir.) 

bilsünler 37:2 

  

  3.16.6. İstek 

  

Birinci teklik şahıs istek çekimi –Am ekiyle yapılmıştır. Ekin ünlüsü daima, yalnızca 

fetha ile gösterilmiştir. Birinci çokluk şahıs için –AlIm eki kullanılmıştır. İkinci teklik 

şahıs istek çekimi –AsIn ekiyle yapılmıştır. Ekin ilk ünlüsü çoğunlukla güzel he harfiyle 

gösterilmiş, yalnızca üç örnekte elif harfi kullanılmıştır. İkinci çokluk şahıs istek çekimi 

ise –AsIz ekiyle yapılmıştır. Yine ekin ilk ünlüsü daima güzel he harfiyle gösterilmiştir. 

Üçüncü teklik şahıs istek çekimi –A ekiyle yapılmıştır. Ek genel olarak güzel he harfiyle 

gösterilmesine karşın, birkaç örnekte elif harfi kullanılmıştır. Elif harfinin kullanıldığı 

örneklerde ek ünlüleri ön damak ünlüsüdür. Üçüncü çokluk şahıs istek çekiminde ise    

AlAr eki kullanılmıştır. Ekin ilk ünlüsü daima güzel he ile gösterilmiş, şahıs eki ünlüsü 

yalnızca fetha ile gösterilmiştir:    

idem 64:11 

iledem 14:7  

bilesin 65:26 ( Ekin  ünlüsü  için  güzel  he  kullanılmıştır.) 

bilesin 65:27 ( Ekin  ünlüsü  için  elif  harfi  kullanılmıştır.) 

gönderesiz 34:17  

ķıla 42:30 ( Ekin  ünlüsü  elif  harfiyle  gösterilmiştir.) 

ķıla 61:13 (Ekin  ünlüsü  için  güzel  he  kullanılmıştır.) 

geleler 34:6  
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  3.16.7. Gereklilik 

  

Metinde gereklilik kipi çoğunlukla –mAk gerek şekliyle yapılmıştır. Bu yapı metinde altı 

kez kullanılmıştır. Mastar ekinin ünlüsü sadece fetha ile gösterilmiştir. Bunun dışında bir 

örnekte de lâzım gel- öbeği kullanılmıştır:  

adıyıla  bileler  ki  nice  sürmek  gerek… 34:7 

ne vechile  dizmek  gerek  ʿaķlile  cemīʿsin  bildi  36:6 

şaṭranc-bāz  olan  kimse  taʿlīm  maḥallinde  itmek  gerek 48:16 

naṭʿuŋ  neresinde  ķomaķ  gerek  36:4 

ġālib  olıcaķ  ḫaṣmile  ķonuşmaķ  gerek 45:6  

mizāc-gīr  ve  mizāc-dān  olmaḵ  gerek 47:6 

lâzım  gelen  budur ki… 52:2 

 

3.17. Sıfat-fiiller  

 

Metinde genel olarak beş ayrı sıfat-fiil eki kullanılmıştır. Bunlardan -dIK eki en çok 

kullanılan ekdir. Ekin ünlüsü daima yuvarlaktır. Bu ünlünün vav harfiyle gösterildiği 

örnekler, yalnızca ötre ile gösterilen örneklerin miktarının yaklaşık yarısı kadardır. 

Yalnızca bir örnekte dar ünlü kullanılmış ve ek ünlüsü esre ile gösterilmiştir. –An eki, 

metinde geçme sıklığına göre ikinci sıradadır. Ekin ünlüsünün elif harfiyle gösterildiği 

örneklerin sayısı, yalnızca fetha ile gösterilen örneklerin sayısına çok yakındır. Ek ünlüsü 

için elif harfinin kullanıldığı örnekler, çoğunlukla ol- eylemiyle kullanılanlardır. –mIş eki 

üç yerde sıfat-fiil işleviyle kullanılmıştır. Ek ünlüsü yalnızca esre ile gösterilmiştir. –

AcAk ve -Ar ekleri de ikişer kez sıfat-fiil işleviyle metinde geçmiştir. Bu iki ekin ünlüleri 

de yalnızca harekelenerek gösterilmiştir. –AsI ekine rastlanmamıştır: 

oynaduġın 25:15 ( Ekin  ünlüsü  yalnızca  fetha ile  gösterilmiştir.) 
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oynaduġında 34:12 ( Ekin  ünlüsü  vav  harfi  ile  gösterilmiştir.) 

yoġıdıġın 17:19 ( Ek  ünlüsü  esre  ile  gösterilmiştir.Kelime  yoġıdı  ġın  şeklinde  ayrı  

yazılmıştır. ) 

olan 5:22 ( Ek  ünlüsü  yalnızca  fetha  ile  gösterilmiştir. ) 

olan 42:3 ( Ek  ünlüsü elif  harfiyle  gösterilmiştir.) 

ṭaberistān  dirler  bir  iķlîm  vardur  59:3  

gelmedi  milk-i  cihānı  sence  hīç  iḥyā  ider    11:23 

alnı  bedr  olmış  aya  beŋzer  15:12 

anuŋ  helāk  olacaķ  yiri  gūşedür 41:13  

  

3.18. Zarf-fiiler 

 

Metinde dokuz faklı zarf-fiil ekine rastlanmıştır. En sık kullanılan zarf-fiil, -İcEk ekidir. 

Ekin ilk ünlüsü çoğunlukla yazılmamıştır. Ekin ikinci ünlüsünün yazıldığı örnekler, 

ünlünün yazılmadığı örneklerin üçte biri kadardır. –Up eki de çok kullanılan zarf-

fiillerdendir. Ekin ünlüsü çoğunlukla vav harfiyle de gösterilmiştir. Ünlünün yalnızca ötre 

ile gösterildiği örnekler, vav’lı örneklerin yarısı kadardır. Bir yerde de -UbAn zarf-fiiline 

rastlanmıştır. –iken eki de sık kullanılmıştır. On üç yerde kullanılmıştır. Bu örneklerin 

üçünde ek, kelimeden ayrı yazılmıştır. -IncA eki yedi kez zarf-fiil olarak kullanılmıştır. 

Ekin ilk ünlüsü daima fetha ile gösterilmiş, ikinci ünlü için ise güzel he de kullanılmıştır. 

–mAdIn eki beş kez kullanılmıştır. Ekin ikinci ünlüsü üç örnekte ye harfiyle de 

gösterilmiştir. Diğer örneklerde ek ünlüleri yalnızca harekelenerek gösterilmiştir.İki 

farklı yerde de  –mAdAn eki kullanılmıştır. –U zarf-fiili kalıplaşmış haliyle diyü edatında 

görülmüştür. Birleşik fiil teşkilinde, dinilü bilmeye örneğinde karşılaşılmıştır. –AlI zarf-

fiili iki kez geçmiştir. İki örnekte de ekin ikinci ünlü gösterilmiştir. Birinci ünlü yalnızca 

fetha ile gösterilmiştir. Ayrıca, -dIkdA ekine de bir örnekte rastlanmıştır:  

işidicek 33:11 ( Ekin  ilk  ünlüsü  ye  harfiyle  gösterilmiştir.) 
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diyicek 54:14 ( Ekin  ünlüleri  yalnızca  harekelenerek  gösterilmiştir.) 

olıcaķ 25:23 ( Ekin  ikinci ünlüsü  elif  harfiyle  gösterilmiştir.)  

alup 51:9 ( Ekin  ünlüsü  vav  harfiyle  gösterilmiştir.) 

alup 56:1  (Ekin  ünlüsü  yalnızca   ötre  ile  gösterilmiştir.) 

diyüben 8:23  

şāhiken 8:26 

düşmiş  iken 48:5 

olınca 9:20  

olmayınca 40:1 

geçmedin 48:10 ( Ekin  ikinci  ünlüsü ye  harfiyle  gösterilmiştir.) 

olmadın 4:20 ( Ekin  ikinci  ünlüsü  yalnızca esre  ile  gösterilmiştir.) 

görmedin 38:18  

dinilü  bilmeye 74:6  

viribiyelüm 37:6 ( Göndermek anlamındaki  bu  örnekte  –bi eki tasvir  fiili  olmalıdır, 

dolayısıyla  tasvir  fiilinden  önceki  ek de  zarf-fiil  olmaktadır.) 

göreli 16:28  

ķaķalı 8:29 

itdükde 46:3  

  

3.19. İkili Yazıma Sahip Bazı Kelimeler 

  

Metinde  küp  kelimesinin  b’li ve  p’li iki ayrı şekli tespit edilmiştir: 

ķırķ  ḫüsrevānī  küb  bulındı 24:7  

her  küpüŋ  içinde  biŋ  ḥoķķa  altun  bulındı 24:8 
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Suskun anlamındaki ḫāmūş kelimesi,  ilk ünlüsünün kısa yazıldığı şekliyle de 

geçmektedir: 

ḫāmūş  olıcaķ 25:23 

olġıl  ḫamūş  23:14 

  

Ṣīse (özel ad) kelimesinin  ikinci ünsüzü aslen  sin harfiyle  yazılmasına rağmen bir yerde 

sad harfiyle de geçmektedir: 

ṣīṣeyile 29:9 

ṣīse 30:8 

  

Beydaķ kelimesi birçok yerde peydaķ şekliyle de geçmektedir: 

beydaķı 77:1 

peydaġı 40:11 

  

Ḫvāce   kelimesi  aynı zamanda ḫōce  şekliyle de metinde geçmektedir: 

ḫvācenüŋ 69:3 

ḫōce-i her  dü-cihān 8:11 

  

Buḫtü’n-naṣr (özel ad)  tamlaması  üç  farklı  yazımla  metinde   geçmektedir: 

buḫtü’n-naṣīrde 32:27   

buḫtunü’n-naṣr 30:15  

puḫtüne’n-naṣr 33:2 
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Ṭāhir  kelimesi  birçok yerde dāhir  şekliyle de  geçmektedir: 

ŝīse  ibni  dāhir 31:10   

ŝīse  ibni  ṭāhir 31:3 

dāhiri  māt  itdi 31:13 

  

Şād  kelimesi  metinde  peltek ze  ile  de  geçmektedir: 

şād 35:18 

şāź 38:25  

  

Mubaṣṣır  kelimesi metinde  mubaṣṣar  şekliyle de geçmektedir: 

mubaṣṣır 47:14 

mubaṣṣar 46:22 

  

3.20. Söz Varlığı 

  

Metinin  üslubu  genel  olarak  anlaşılırdır. Zira,   “her  bir  manṣūbenüŋ  şerḥini  açuķ  

türkī  diliyle  söyledüm” (68:14)  şeklindeki  ibare de  bu  kanıyı  destekler  niteliktedir.  

Yalnızca  tasvir ve  methiyelerin  yer  aldığı  bölümlerde  Arapça  ve  Farsça  tamlamalar  

yoğunlaşmaktadır. Metnin yazılış tarihi on altıncı yüzyılın ortalarıdır ve metinde birçok 

sözcük vardır ki günümüzde kullanımdan düşmüştür.Bu sözcüklerden bazıları aşağıda 

verilmiştir:          

 ṣınaş- 56:1  

 ṭur- 56:7 

 ķaķ- 8:29 

 eyit- 25:5  
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 geyür- 3:27 

 ur- 37:21 

 öŋdin 45:11 

 kendüz 36:6 

 yu- 6:14 

 nite 68:10  

 ķarat-  43:14 

 ķaķı- 43:9 

 şol 46:16 

 uşda 8:32 

 od 6:18 

 kimesne 46:14 

 berkin- 24:2 

 toŋa- 6:11  

 dükel 35:12 

 burtar- 37:25  

 ķatı 38:17 

 üt- 38:24 

 ķannucük 33:19 

 süŋük 35:1 

 viribi- 37:6  

 ayruķ ( artık) 37:21 

 ķaçan 29:10 

 issi 29:21 

 ṭurġut- 1:6 

 birle 1:7 

 durut- 1:9  

 artuķ 51:5 

 ķanķı 34:7 

 ķavındur- 27:4 

 imdi 35:6 

 ṭur- 56:7 

 ķanda 55:21 

  

 3.21. Yabancı Unsurlar 

  

 Bu  kısımda,  metinde  geçen  Arapça  ve  Farsça  eklere  örnekler  verilecektir. 

 Metinde  geçen  tamlamalat  dizin  kısmında  verilecektir. 

   

  3.21.1. Arapça unsurlar  
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   3.21.1.1. Başa gelenler 

  

 bi- :      bi-emr-i  ḥükm-i  süleymāna 25:8 ( Yönelme  hali) 

   bi-iẕn-i  ḫālıķ-ı  sübḥānehü 25:8 

 ẕü- : sikender  ẕü’l-ķarneyn 53:8 ( Sahip anlamıyla) 

  ẕü’l-ķāfiye 18:22 

  

   3.21.1.2. Sona gelenler 

  

 -āt : bürhān-ı  taḫt-ı  ḥaķīķat 7:8 ( Arapça düzenli dişil çokluk ) 

  feṣāḥat-i  ʿibārāt 10:21 

  ġarāībü’l-mevcūdāt 19:15 

 -ī : firdevsī 20:23 ( Nispet anlamında) 

  mecūsī 26:19 

 -īn : müşrikīn 10:3 ( Arapça düzenli eril çokluk) 

  nāẓır-ı  emīrü’l-mü’minīn 11:7  

 -iyyet :  germiyyetinde 47:29 ( Nispet anlamında) 

 -ūn : çetr-i  hümāyūn 13:7 (Arapça düzenli eril çokluk) 

  

  3.21.2. Farsça unsurlar 

    

   3.21.2.1. Başa gelenler 
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 bā- :  bā-gülzār-ı  bāġ-ı  risālet 7:12 (İle  anlamında) 

 be- : cā-be-cā 3:31( Yaklaşma anlamında) 

  be-ġāyet 64:3 

 ber- : ber-külübe-i  ʿaṭṭār 22:7 ( Üzere anlamında) 

  ber-güzīde-i  maķṣūd 7:5 

 bī- : sulṭān-ı  bī-ḫalele 1:1 ( Yokluk anlamında) 

  ḫaṣm-ı  bī-dīnle 10:8 

 düş- : düşmān 26:19 (Olumsuzluk anlamında) 

 nā- : ģamd-ı  nā-maḥdūd 3:2 ( Olumsuzluk anlamında) 

  ģamd-ı  nā-maʿdūd 1:1 

 pā- : pādişā 3:9 (Yücelik anlamında) 

 pür- : pür-ġām 2:10 ( Dolu anlamında) 

  pür-melāmet 56:3 

 ser- : ser-firāz 65:7 

 te- : ser-te-ser 12:14 (Kadar anlamında) 

  

   3.21.2.2. Sona gelenler 

  

 -ān : şāh-ı  şāhān 14:1 ( Çokluk) 

  devrān-ı  zamānīde 18:1 

 -ger, -kār : rūzgār 33:4 ( Yapan anlamında)  

   kām-kār 23:15 

 -gīr : mizāc-gīr 47:6 (Sahip anlamında) 
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 -sitān : ṭaberistān 59:3 ( Yer adı yapmak göreviyle) 

 -vār : ümīd-vāram  ki 21:7 ( Sahib anlamında) 

  sezā-vārdur  kim 1:1 

 -zār : gül-zār 1:8 ( Yer adı yapmak göreviyle) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

4. Dizin 

 

ʿabā elbise 

 şāhiken dü kevne terk idüp ķaba giydüŋ ʿ. 008/26 

ʿabhere    nergis  çiçeği  

 var ki laʿl-i nāba dönmiş āhū-çeşm-i ḫō ʿ. beŋzer ol siyeh zülfi 015/10 

ʿāc    fildişi      

 başına şāhlıķ tācın geyüp taḫt-ı ʿ. üzerinde oturdı ʿālemi şāhuŋ 033/05 

ʿacāībü’l-maḫlūķāt-ı  kebirden   ünlü eser olup bir niçe pāre kitāblardan ve şeh-

nāmeden ve ʿ.-maḫlūķāt-ı 019/13 

ʿaceb garip 

 göŋlinde eyitdi ne ʿ. kişi olur ʿömrinde şaṭranc görmedin ve adın 038/18, 046/07 

ʿacebe    şaşkın 

 ḫarācı siz viresiz didi şāh anuŋ sözlerine ʿ. ķaldı buyurdı şaṭranc 034/20, 038/17 

ʿaceblemeyeler    şaşırmasınlar  

 sözlerümden ve ʿibret-engīz olmaduġını ʿ. 068/16 

ʿacem    İran  

 daḫı bir altun ṣanduķca içinde buldılar ammā ki neydügin bilmeyüp ʿ. 024/10, 

029/19, 030/03, 056/9, 078/07 

ʿacemde    İran  

 ʿ. iştihār bulursın ve her ḥikmet altında bir ḥikmet ve her söz 018/16 

ʿacemle    İran’la 

 memleket ki elinden çıķdısa vilāyet-i ʿ. kendüzi derd u ġam u zārī 054/07 

ʿacīb    garip 

 ẓıll-i subḥān içün bir ʿ. ġarīb laṭīf kitāb teʿlīf idem maḥbūb 014/02, 015/01 

ʿācir    kiraya  veren 

 heft kişverüŋ bir yıllıķ ḫarācın cevher-i çin ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿ. 028/01 

ʿāciz çaresiz 

 ibn-i sīnā kibriyāsı vaṣfında ʿ. bī-nevā 003/23, 017/16, 024/11, 024/15, 024/17, 

027/15, 034/14, 035/11, 054/04,  

 062/08, 062/09, 064/07, 065/19, 075/13 

ʿacz iktidarsızlık 

 cevāb virmeyüp ʿ. ṣūretin kim göstericek ol hüner-mend ekābir her 031/01 

ʿadedi    sayısı 

 nihāyeti yoķ andan ṣoŋra ol didi ki miķdār-ı ʿ. buġday ṭolusı anbarları 051/08 

ʿādet    sayı 
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 olmaķdur ve daḫı gerekdür kim şaṭranc oynamaġı ʿ. idünüp 045/19, 058/24, 059/06, 

061/07, 062/08 

ʿādeti    göreneği 

 çün ḫalīl oda ṭutuşmaķ ʿ. aḥbābuŋdadur 016/25 

ʿādil    adaletli  

 śāniyā fāruķ-ı ʿ. şeh ʿömer kān-ı seḫā 009/08, 010/20, 010/22, 020/03, 029/21, 

030/07, 032/20, 043/01, 049/03,  

 049/15, 050/31, 057/21, 066/28 

ʿādile    adaletliye 

 eyledi āḫir leclācile bir şaṭranc yidi iķlīm pādişāhı nūşirrevān-ı ʿ. 031/15 

ʿadl adalet 

 ʿ. olunmaz ḫūb ḥiṣālüŋ kim çeker ḥayret ʿuķūl 008/15, 011/11 

ʿadlile   adaletle 

 ʿ. bul şirretinden sen necāt 067/02 

ʿadlinüŋ    adaletinin   

 bünyād itdi ʿ. bisāṭı bersṭe döşendi ve dādınuŋ sumāṭı şemāṭiyye 052/12 

ʿadlise     adaletse 

 ʿaẕāb itmek ʿ. ʿafv itmek daḫı ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06 

ʿadlüŋ    adaletin  

 ʿ. içre ķurda ķoyun maḥrem ü hem-dem be-şāź 011/24 

ʿadūsı    düşmanı 

 kendüsi manṣūr ve ʿ. maķhūr idi fevr-i ḫışm-nāk çoķlıġını dil taķrīr 052/16, 

012/21 

ʿafv    bağışlama 

 ʿaẕāb itmek ʿadlise ʿ. itmek daḫı ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06, 006/13, 

009/03 

ʿaḫd    söz      

 mūr mār ʿ.-i peymānında idi dīvān-ı seng-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01 

ʿahd    yemin  

 olsun pes ol söz üzerine iki ʿāķıl ʿ. itdiler cemīʿ ʿālem durup temāşā 037/26 

ʿahdüŋdür    sözündür 

 ʿaẕāb itmek ʿadlise ʿafv itmek daḫı ʿ. ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06 

ʿāķıbet     sonra 

 hīç birisi bu mührelerden nişān virmeyüp ʿāciz ķaldılar ʿ. 024/17, 026/12, 028/06, 

029/19, 046/09, 053/02, 055/11, 055/13, 055/21 

ʿaķıl    akıl 

 āfitābdan çün hilāl umar ʿ. senden hüner 012/20, 029/21 
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ʿāķıl akıllı 

 aʿķal-ı ʿ. ekmel-i kāmil şākirdine şaṭranc taʿlīm idüp cimşīd naẓarına 027/12, 

033/06, 035/20, 037/22, 037/26, 051/01, 051/23, 078/08, 045/16 

ʿāķıla    akıllıya 

 yedinci bāb daḫı şaṭranc-bāz-ı kāmile bu fende māhir olan ʿ. lāzım olan 068/02 

ʿāķılam    akıllıyım  

 fennümde māhir fāżıl u ʿ. diyicek timurlenk ortaya şaṭranc getürüp 054/14 

ʿāķılān     akıllılar 

 dergeh-i kisrīde varsa ʿ. 032/06 

ʿaķılda     akılda, zekada         

 gelür kim ʿ. ve ʿilimde mānendüŋ yoķdur şimdi ki hind sulṭānınuŋ 035/19 

ʿaķıldan    akıldan, zekadan       

 yeŋicek olursaŋ ayruķ ben cihānda ʿilimden ve ʿ. dem urmayam 037/21, 037/23 

ʿaķıllar    akıllar, fikirler  

 ve bir şaṭranc getürdi ki üstādlar anuŋ naṭʿını taṣnīf itmekde anca ʿ. 034/03 

ʿāķıllar    akıllılar  

 bir ḫūb sarāyda ķondurdılar ʿālimler ve ʿ. cemīʿsi şāhuŋ ķatına 035/07, 036/18 

ʿāķılları     akıllıları  

 ʿ. ve dānişmendleri bu oyun bilmekde ve oynamaķda ʿāciz olurlarsa 034/14, 037/06, 

049/28 

ʿāķıllarumuz    akıllılarımız 

 maʿlūm ola kim bizüm dānişmendlerimüz ve ʿ. sizüŋden 034/15 

ʿāķıllaruŋ    akıllıların 

 dükelisi gitdüginden ṣoŋra büzürcmihr geldi gördi ki şāh ol ʿ. 035/12, 037/02, 

067/07 

ʿāķib    son  peygamber 

 šayyib ü ṭāhir-ṣıfāt-ı ʿ. u ḥāşir-i münīr 008/05 

ʿāķibet     sonra 

 ḥükemāsı ʿāciz ķaldılar ʿ. şāh ķatına ʿuķalā cemʿ olup bu mühreleri 024/11 

ʿaķīķ    kıymetli kırmızı taş  

 maḥkūm olup leclāc otuz iki mühreye göre ʿ. ile billūrdan aŋa göre 032/21 

ʿaķl    akıl 

 lerin ķahr ķılıcı odına yandura pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿ. ġavvāṣı 027/06, 

031/06, 034/06, 034/12, 035/10, 035/16, 036/20, 037/10, 038/20,  

 043/14, 045/08, 049/05, 057/22, 065/01, 066/29 

ʿaķl-ı  rūşen parlak  akıl  012/05 
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ʿaķl-ı  ġavvāṣın    dalgıç gibi akıl 014/21 

ʿaķl-ı  rāy-fikret    fikir sahibi akıl  031/07 

ʿaķl-ı  ẕihn     zihin aklı 

051/24     

ʿaķl-ı  fikrüŋ    fikir aklı 

065/14     

ʿaķl-ı  kāmil     olgun akıl 

067/05     

ʿaķl-ı kül     her şeyi bilen akıl 

067/20     

ʿaķla    akla  

 ʿale’l-fevr cevāb yazdı ammā ki ʿ. muvāfıķ ve ṭabīʿata muṭābıķ devlete 052/19 

ʿaķlı aklı 

 evvel ḥammāma ķoydum süst-endām oldı süst-endāmuŋ ʿ. cüst olmaz 043/11, 

043/16, 044/20, 048/13, 056/23, 065/16 

ʿaķlımuzı    aklımızı  

 çünki bizüm ġarrā ʿ. ve bu ḫūb fikrümüzi bile gerekdür ki 037/12 

ʿaķlına     aklına  

 ʿ. ve firāsetine bunuŋ yirini ʿaķlile kim dutar didi şöyle ṣandı hindi 038/21, 051/01 

ʿaķlından    aklından  

 eyledi muṣannif-i şaṭranc taṣnīf idenüŋ ʿ. leclācuŋ ḥūşe birle itdügi 051/04 

ʿaķlını     aklını 

 sāʿat-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿirfānile iḫtilāṭ itdükde ve ʿ. 046/03 

ʿaķlıŋ    aklın 

 ʿ. ütüp māt ider rūḥuŋ hemīn 058/02 

ʿaķlıŋı    aklını 

 ʿ. dir tā bulasın sen ḥaķķı 067/22 

ʿaķlile    akılla 

 vechile dizmek gerek ʿ. cemīʿsin bildi ve kendüzine eyitdi hele 036/06, 037/02, 

037/04, 038/21, 057/26, 057/29, 066/06, 066/33 

ʿaķliledür    akılladır  

 ʿ. leşkeri 037/09 
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ʿaķlum    aklım  

 benüm ʿ. şuŋa irişdi kim şöyle gerekdür ki hind ilçisi ki bu şaṭrancı 036/07 

ʿaķluŋı    aklını  

 andan şatçranc naṭʿını ki ortaya ķodılar hindīye eyitdi gözüŋi aç ve ʿ. 037/28, 

067/03 

ʿalā    üst, üzere 

 ķıṣṣa leclāc hindistānda şāh kisrīye ʿazm idüp ki gitdi ʿ. ʿazm-ı 033/03 

ʿale’l-fevr    derhal  

 ʿ.-fevr cevāb yazdı ammā ki ʿaķla muvāfıķ ve ṭabīʿata muṭābıķ devlete 052/19 

ʿale’l-ḫuṣūṣ   hele, özellikle  

 şaṭranc-nāmeye rāġıbdur ʿ.-ḫuṣūṣ kim bugün devrān-ı zamānīde vilāyet-i 018/01, 

018/21 

ʿale’ş-şāhdan    şah  üstünden 

 ġālib olmaķlıġı vācib olmayınca daḫı ʿuķūd-ı ʿ.-şāhdan menʿī’l-anin at 040/01 

ʿale’ş-şāhıdın    şah  üstünden   

 yuķarıda bundan evvel ʿuķud-ı ʿ.-şāhıdın müteveffeni ola didügidi yaʿnī 042/20 

ʿālem    dünya 

 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿ. rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04, 

003/08, 003/09, 004/13, 007/25, 010/22, 011/09, 011/27, 029/02,  

 029/18, 032/05, 037/26, 049/20, 075/15 

ʿālem-i süflīde   aşağıdaki dünya, dünya  

 anca sulṭān gelmedi vü ʿ.-i süflīde hīç 023/12, 047/22 

ʿālemde    dünyada  

 ʿarż idersin ki maʿārifile ʿ. vilāyet-i rūm memleket-i ʿaraba ve diyār-ı 018/15, 

028/08, 030/07, 034/17, 067/16 

ʿāleme    aleme 

 on sekiz biŋ ʿ. ṭoldı āvāz irdi ṣedā 008/30 

ʿālemi   kâinatı 

 kāfi nūnuŋ emrile īcād idüp ol ʿ. 003/12, 003/21, 022/17, 022/21, 028/17, 033/05 

ʿālemīn    alemler  

 ʿ. 007/11 

ʿālemüŋ    dünyanın      

 ʿ. meliki’r- rūmi’l-ʿarab 021/09 

ʿaleyhi’s- selām    selamı  üzerine  olsun 

 şaṭrancuŋ aṣl-ı mü’ellifi kimdügin beyān ider ve idrīs nebīnüŋ ʿ.- 019/21 

 maķālesindedür ʿ.-selām bābü’ś-śānī leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ve üstād 019/24, 

027/03 
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ʿalī    Hz.  Ali  

 ķurretü’l-ʿayn-ı ʿ. şāh-ı şehīdān kerbelā 009/14, 013/04, 021/05 

 bende-i ķadr-i refīʿüŋ sidre-i ʿ.-naẓar 012/12 

ʿalīm Allah 

 dāniş ü kāmil melikdür key ʿ. 057/23, 066/30 

ʿālimler    bilginler  

 bir ḫūb sarāyda ķondurdılar ʿ. ve ʿāķıllar cemīʿsi şāhuŋ ķatına 035/07 

ʿālimlerimüz    alimlerimiz     

 yig nesne yoķdur bizüm ʿ. sizüŋden yig olıcaķ inṣāf budur ki 034/19 

ʿālimüŋ    alimin 

 cāhilüŋ ķatında ʿilmüŋ ʿ. ķatında zer 012/32 

ʿālüŋ yücenin 

 ĥıdmet-i dergāh-ı ʿ. maķṣadı ārāy-ı rāy 012/23 

ʿām halk 

 ruķaʿile götürürler ḫās u ʿ. 032/17 

ʿamel    iş 

 ḥaķ cānibine dönmişler fi-sebīli’llāh emriyle ʿ. ķılup ġaza yolına 009/29, 010/10, 

058/26, 066/15, 067/23, 067/28, 067/30, 067/32, 067/34 

ʿamelden    işten  

 belürsüz olup ʿ. ķalurlar ve bir daḫı naṭʿ-ı şaṭranc rūy-ı zemīne 056/29 

ʿamelile iş ile 

 bizden ḫarāc istemesün ki şāhlaruŋ ʿizzeti ve ululıġı ʿilm-i ʿ. ve 037/08 

ʿamelledür iş iledir 

 ʿ. 037/11 

ʿāmil yapan 

 fāżıl efżal ʿ. aʿķal kāmil ekmel ehl-i dil 008/01, 010/20 

ʿamīm    tam  

 ve levāḥıķ-ı ḥıẕmet olmadın kendü lüṭf-i ʿ. ve ḫulķ-ı kerīmüŋden 004/20 

ʿamr er kişi 

 zeydüveş itmeye ʿ. sen ķīl u ķāl 065/22 

ʿamur er kişi 

 zeydi yeŋmek isteriseŋ iy ʿ. 079/10 

ʿanāṣırdan unsurlardan 

 ʿ. 002/05 

ʿanber-i sārā-ı  hūb    saf  güzel anber kokusu 

 gāv-ı baḥrīden düzedür ʿ.-i sārā-ı hūb 003/28 

ʿanberden    güzel kokudan  
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 ʿ. ʿūddan yāķūtdan elmāsdan ve hindī ķılıçlardan ve ḥarīrlerden 033/18 

ʿanbere    anbere 

 ʿ. beŋzer 015/11 

ʿanberle    anberle  

 perçemüŋ ʿ. kāfūr üstine baġlar niķāb 016/14 

ʿanü’r-ruḫdan    kale  piyonunu  açmak      

 filden keşf ʿ.-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥaẕer eyleye filin ṣaķlaya 040/02 

ʿarab-ı ʿaraba    Arap memleketi 

 ol zamānda ʿ.-ı ʿaraba içinde benī-isrā’il beglerinde şaṭranc gördükleri 023/23, 

029/15 

ʿaraba     Arap 

 ʿarż idersin ki maʿārifile ʿālemde vilāyet-i rūm memleket-i ʿ. ve diyār-ı 018/15, 

023/23 

ʿarabī    Arapça  

 taʿbiyeler gerek olduġı gibi ʿ. ve parsī şaṭranc-nāmelerden yetmiş 068/03 

ʿarabīden    Arapça’dan  

 merġūb maķāle-i lisān-ı ʿ. zübān-ı farsīden türkīye tercüme 013/15 

ʿaraṣāt     mahşer yeri 

 ʿasker çeküp ʿaṣr içinde ʿ. ṭutdı cihān şāhlarınuŋ 028/05 

ʿarbede    kavga  

 ʿ. ķılmaya ve daḫı eger gerçek olsa şaṭranc-bāz olan kimse şaṭranc-bāz- 047/03 

ʿāre utanmaya 

 cüvād bād-ı cifteden kerden ʿ. naķş-pend-i dībā-ı rebīʿ cehre-küşā-ı 022/03 

ʿārıż yanak 

 cām-ı cem gītī-nümā ol ʿ.-ı tābuŋdur 016/17 

ʿārif     bilgin 

 ʿ. olur ķandasa şaṭranc-bāz 056/19 

ʿārif-i cāna gönül arifi 

 firāset issi ʿ.-ı cāna maʿlūmdurur kim ḥikmet yüzinde naẓar kim 056/25 

ʿārifiseŋ    bilginsen   

 ʿ. ʿaķluŋı cemʿ eylegil 067/03 

ʿārifün     bilginin 

 lā’übāli ʿ. maķṣūd-ı dīźāri-i dost 016/26 

ʿārifüŋ    arifin 

 ol ʿ. ṭabīʿatine muṭābıķ maḥsūb maķālumuz olmaduġında dem-beste ve 017/15 

ʿarş    gök  

 teng olur seyr-ı semendüŋ sırrına meydān-ı ʿ. 008/27, 016/20, 067/29 
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ʿarş-ı aʿlā    gökyüzü  

 ʿ.-ı aʿlā levḥ-i aʿẓam ḥaķķıçün 005/14, 013/04 

ʿarūse    geline 

 ģikmeti çarḫ-ı ʿ. şeb dutar gül-gūn fetā 003/19 

ʿarūsların    gelinlerin  

 memleket ʿ. 018/11 

ʿarż sunmak 

 yoġıdıġın ʿ. eyledüm fetellebbesem ṣenāḥiken mūcebince tebessüm ķılup 017/19, 

018/15, 020/09, 029/08, 048/26, 049/02, 049/03, 050/26, 063/10, 065/33 

ʿarż-ı hüner    hüner  sunmak, göstermek 

 şāh-ı kisrīye ʿ.-ı hüner idüp kemālin ʿarż itdügin bildürür bābü’s-sādis 020/09, 

032/04, 048/26 

ʿasā süs 

 ẕerrece irmeye noķṣān ʿālemi itse ʿ. 003/21 

ʿaṣā deynek 

 muʿterifken seng-i rīze sūsemārile ʿ. 008/34 

ʿaṣāsın     deyneğini 

 barmaġında musā ʿ. eline alup ins ü cān ķavmin fermānına getürmişidi 023/21 

ʿāṣīlere    asilere  

 ümmet-i ʿ. alduŋ nevāle ʿafv içün 009/03, 005/05 

ʿāṣīlerüŋ    asilerin  

 bī-ʿivażuŋ ve kerem-i bī-ġarażuŋdan bu mücrim ʿ. taķṣīri ve 005/01 

ʿasker    asker 

 üzerine esb-süvār fil-süvār ʿ. çeküp ve yiŋiçeri piyādelerin sürüp 011/14, 028/05, 

052/07 

ʿaṣr devir, zaman 

 ʿasker çeküp ʿ. içinde ʿaraṣāt ṭutdı cihān şāhlarınuŋ 028/05 

ʿaṣrında zamanında 

 sikender-i zamān ʿ. dile feṣāḥat-i ʿibārāt erzāni ķıldı kim efżal 010/21 

ʿāşıķ aşık 

 maʿşūķ gāh bāz-ı ʿ. u şaṭranc nişāṭı germiyyetinde iken nā-gāh bir nedīm 047/29 

ʿāşıķ-ı duḫterān-ı çemen    çayır kızlarının aşığı 

 ḫuster ʿ.-ı duḫterān-ı çemen yaʿnī nesīm-i devrān sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09, 

054/22 

ʿāşıķı    aşığı 

 ʿ. maġlūb düşürürdi tā ḥatta bir gün ol ķadar tażarruʿ temelluķ ķıldum 048/06 

ʿaşkuŋ     aşkın 
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 zāhidā ḥālāt-i ʿ. müfti bilmez remzini 016/22 

ʿaşr on ayet 

 ḥüsni muṣḥaf ḫāli ḥizb u ķaşları ʿ.-ı tamām 019/08 

ʿaṭā lütuf 

 āmir aḥkām maʿden-i enʿām menbaʿ-i luṭf u ʿ. 007/27, 012/19 

ʿaṭṭār  güzel koku satan yer 

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿ. ṭalbeʿe-i kārdān tatar sābıķ- 022/07 

ʿayān açık  

 oynaya şaṭranc anuŋla pes ʿ. 032/07, 057/17, 065/13, 066/20, 066/24 

ʿayn-ı ʿālem   alemin gözü 

 ism-i āʿżam ferr-i ādem ʿ.-ı ʿālem müctebā 007/25, 016/21, 066/05 

ʿaynü’l -ḥayāta     hayat gözü 

 hevā-ı kāyināte beŋzer ve sāķılıķda ʿ.-ḥayāta beŋzer sözlerüŋ ķand-ı 019/02 

ʿaẕāb  eziyyet 

 ʿ. itmek ʿadlise ʿafv itmek daḫı ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06 

ʿazabiyye    tatlı  

 beşinci taʿbiye ṭarḥiyye dirler altıncı taʿbiye-i ʿ. ve melīḥadur bu 058/22 

ʿaẓameti    büyüklüğü  

 ġutdı celāl-i ʿ. birle ķudret şatrancını iẓhār ķılup gūşe 001/07 

ʿazbiyye tatlı 

 der beyān-ı taʿbiye-i ʿ. melīḥa 064/01, 064/12 

ʿazībe tatlı 

 altıncı taʿbiye ki aŋa ʿ. ve melīḥa dirler işbu taʿbiye bir taʿbiyedür ki 064/02 

ʿaẓīm   yüce 

 cümlesinden birisi pāẕişāhlara lāzım gelen budur ki bir ʿ. pādişāh 052/02, 052/11, 

078/06 

ʿazīz  izzetli 

 mürsel efżal efṣaḥ zībā ruḫ u asbaḥ ʿ. 008/07, 046/18 

ʿazīz-i mükerrem    muhterem izzetli  

 maṭlūb risāle taṣnīf idem kim süleymān-nāme miśli ʿ.-i mükerrem 014/03 

ʿazm  kasd 

 ʿ. 032/26, 033/03 

ʿazm-ı rūzgār      rüzgar gibi gitmek  

 ķıṣṣa leclāc hindistānda şāh kisrīye ʿazm idüp ki gitdi ʿalā ʿ.-ı 033/03 

ʿazm-ı ceng-āheng      savaş düzeninde gitmek 

 leşker cemʿ itdi ve pillerini ārāste ķıldı ve rūma ʿ.-ı ceng-āheng itdi 053/16 

ʿerbā  dört 
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 geldi beytü’l-muķaddesi yıķup ḫarāb eyledi ʿarab-ı ʿ. memleketin vīrān 029/15 

ʿırāķ     Irak 

 ikinci taʿbiye ki aŋa ʿırāķiyye dirler bir taʿbiyedür ki ʿ. şaṭranc-bāzları 060/02, 

061/05 

ʿırāķiyye    Irak’a  ait 

 der beyān-ı taʿbiye-i ʿ. 060/01, 060/02 

ʿırāķiyyedür Irak’a ait 

 ṭaberiyyedür ikinci taʿbiye ʿ. üçünci taʿbiye ḥıṣn-ı firʿavndur 058/20 

ʿışķına    aşkına 

 iderken bu kemīne faķīr ʿ. üftād ve ḥaķīr bu dil-i mecnūnı leylā ṣaçı 047/26 

ʿıyş zevk 

 şāh ʿ. ve nūşa meşġūl olduġı sebebden ceng ü cidāle muķayyed olmayup 027/01 

ʿibārāt   ifadeler, cümleler 

 sikender-i zamān ʿaṣrında dile feṣāḥat-i ʿ. erzāni ķıldı kim efżal 010/21 

ʿibāret    ibare, ifade  

 ʿośmānīde elfāẓ-ı ʿ. feṣāḥat belāġat melāḥat içinde çābüksün naẓım 018/02, 068/15 

ʿibāretüŋ    cümlelerin  

 ʿ. vardur ḫaṣṣa kim bunuŋ emśālince resāīl elfāẓına ekmel-i kāmil 018/08 

ʿibret  ibret 

 ʿ. al kim ire senden saŋa eśer 065/11, 065/31, 066/18, 066/22 

 sözlerümden ve ʿ.-engīz olmaduġını ʿaceblemeyeler 068/16, 068/19 

ʿibretlere    ibretlere 

 oynamaķ ile ʿömrlerin żāyiʿ ķılmayalar bu ʿ. naẓar idüp ṭāķ 020/20 

ʿiķāb eziyet 

 ʿaẕāb itmek ʿadlise ʿafv itmek daḫı ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿ. 005/06, 029/16 

ʿilimde    ilimde  

 gelür kim ʿaķılda ve ʿ. mānendüŋ yoķdur şimdi ki hind sulṭānınuŋ 035/19 

ʿilimden    ilimden 

 ʿ. 034/18, 037/21, 037/23 

ʿillet hastalık 

 bī-şāye’hi ve ʿ. kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02, 

043/03 

ʿilm ilim 

 eşʿārile raķama getürüp taṣnīf eyledüm bu ʿ. çünkim māhir olup şöhret 020/26, 

037/10 

ʿilm-i ḥilm sakinlik ilmi 

 irmişidüm müddeʿīler naẓarında anuŋ dostlarıyla oturmışıdum ʿ.-i ḥilm 014/15 
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ʿilm-i  hendese    geometri 

020/07 

ʿilm-i  ʿamelile     iş  ilmi 

 037/08, 048/24 

ʿilm-i  şaṭrancınuŋ    satranç  ilmi 

  050/29 

ʿilmi  ilmi 

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿ. ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02 

ʿilmin   ilmini 

 bihterlere şaṭranc ʿ. ögrenmek lāzım kemālden ḥālī degildür nitekim 054/01 

ʿilminde    ilminde  

 ve ol bāzī ʿ. māhir ḫaṣma ġālib ve ķādir olmaġa rāġıbdur eyle olsa 017/23, 051/25 

ʿilmine    ilmine 

 ve daķāyıķ-ı tefhīmsüzin şaṭrancuŋ ʿ. muṭṭaliʿ olasın kim ehlu’llah anı 020/19 

ʿilmüm    ilmim  

 ān ķahr-ı bī-ḥad felege beŋzer devlet-i nā-gāh gibi irişüp fi’l-cümle ʿ. 015/19 

ʿilmüŋ    ilmin 

 cāhilüŋ ķatında ʿ. ʿālimüŋ ķatında zer 012/32 

ʿimāme-i ḫalīl    samimi sarık  

 sulṭān-ı mesʿūd ḫaķan-ı mevcūd ʿ.-i ḫalīl ṣarınup cübbe-i şīti 023/19 

ʿimāretler beylikler 

 divānın ābādān ķılmaġa yüz dutdı ve maşrıķda ve maġribde ʿ. ve 052/10 

ʿināyet     yardım 

 tevḥīd-i milkine mālik ve tefrīd-i silkine sālik idüp fażl-ı ʿ. 004/21 

ʿirfān    anlayış  

 ehl-i ʿ. olasın ṣāḥib-kemāl 057/27, 065/07, 066/34 

ʿirfāna   irfana 

 ehl-i ʿ. 056/24, 077/11 

ʿirfāndur    irfandır  

 olan ehl-i ʿ. 056/16 

ʿirfānile    irfanla 

 sāʿat-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿ. iḫtilāṭ itdükde ve ʿaķlını 046/03 

ʿīsā Hz. İsa 

 nefḥ-i ʿ. ḥaķķıçün virdi ḥayāt 005/30, 008/10 

ʿīsā-nefes    İsa nefesli 

 yāḫūd ol ʿ.-nefes ki mürdeye virür ḥayāt 019/07, 072/15 

ʿiṣyān    isyan 
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 ser-ā-ser ḥarf-i ʿ. ḥasbinallah 006/25 

ʿivaż bedel 

 muķābelesine benden bir nesne dileyesin tā kim aŋa muķābele ʿ. ķılam 049/08 

ʿizz kıymet 

 iy ḫudā ʿ. ü celālüŋ ḥaķķıçün 005/12, 047/17 

 rāyet-i ʿ.-i şerīfüŋ devlet-i bī-inķilāb 012/11 

ʿizzet  kıymet 

 ʿ. ider mihr ü māh u nih felek 067/25 

ʿizzeti    değeri 

 mīr ü seyyīd ķara toŋa ʿ. 006/11, 037/08 

ʿizzetiçün    kıymeti için  

 ʿ. 046/11 

ʿizzetüŋ    kıymetin     

 ve delilük meydānında şeh-süvārsın ekābir-i eşyā ķatında raġbetüŋ ʿ. 018/06 

ʿizzetüŋi    kıymetini 

 ʿ. şerḥ iden āyātiçün 005/23 

ʿośmān    Osman 

 śāliśā ẕi-nūreyn-i ʿ. kātib-i vaḥy-i emīn 009/09, 011/05, 011/20, 014/01 

ʿośmānīde    Osmanlı 

 ʿ. elfāẓ-ı ʿibāret feṣāḥat belāġat melāḥat içinde çābüksün naẓım 018/02 

ʿömer    Hz. Ömer 

 śāniyā fāruķ-ı ʿādil şeh ʿ. kān-ı seḫā 009/08 

ʿömr ömür 

 ḫıẕmet-kārıyam cimşīd şāh sekiz yüz ʿ. sürdi ķırķ yıl küfr ü şirk 026/05, 026/07 

ʿömr-i cimşīd   Cemşid ömrü 

 küfrile pādişāhlıķ sürdi salṭanat-ı tārīḫ ʿ.-i cimşīd yidi yüz yıla 026/09 

ʿömre    ömre 

 ol cihetden yoķdurur ʿ. śebāt 058/08 

ʿömri    ömrü 

 ḫasmınuŋ kemāli daḫı yoġısa ol kimesne ki ʿ. zamān görmiş 046/14, 058/12 

ʿömrinde    ömründe  

 göŋlinde eyitdi ne ʿaceb kişi olur ʿ. şaṭranc görmedin ve adın 038/18 

ʿömrini    ömrünü  

 kisrīnüŋ ʿ. kesr itdüŋ ķayāṣīri hebā 008/24 

ʿömrlerin    ömürlerini 

 oynamaķ ile ʿ. żāyiʿ ķılmayalar bu ʿibretlere naẓar idüp ṭāķ 020/20 

ʿömrüŋ    ömrün  
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 devletüŋ bāķī ola ʿ. ziyād ey şeh cihān 013/09, 013/10 

ʿörf âdet 

 ʿaķl-ı rūşen re’yiŋile ögrenür ķānūn u ʿ. 012/05 

ʿūddan    buhur 

 ʿanberden ʿ. yāķūtdan elmāsdan ve hindī ķılıçlardan ve ḥarīrlerden 033/18 

ʿuķalā   akıllılar 

 evvelki faṣl ḥükemā ķavlince ʿ. naķlince şaṭrancuŋ mü’ellifi naṭʿınuŋ 021/20, 

024/11, 030/03, 030/09, 030/24, 049/04 

ʿuķalādan    akıllılardan  

 baʿdehü ʿ. maḫfī degildür kim bu şatranc-nāme risālesin bir niçe 013/12, 030/29, 

031/18, 043/02 

ʿuķūd-ı ʿale’ş-şāhdan      şah üstündeki kurallardan 

 ġālib olmaķlıġı vācib olmayınca daḫı ʿ.-ı ʿale’ş-şāhdan menʿī’l-anin at 040/01, 

042/20 

ʿuķūl    akıllar 

 ʿadl olunmaz ḫūb ḥiṣālüŋ kim çeker ḥayret ʿ. 008/15, 012/01 

ʿulemā     alimler   

 ķılup teftīş ve tefaḫḫuṣ itdi ammā ki hīç kimesne ḥükemā ve ʿ. ve 030/28, 049/04 

ʿulemādan    alimlerden 

 ʿ. ẓurefādan bir eḥad bulınup leclācile bir şaṭranc oynar ise 031/19 

ʿulūm    ilimler  

 ögrenür levḥ-i żamīrüŋden ʿuķūl ekmel ʿ. 012/01 

ʿulyā pek yüce 

 ķıble-i āʿlā mıdur yā kaʿbe-i ʿ. ķapuŋ 013/05 

ʿulyāda    pek yücede  

 şems ü ķamer zühre-i zehrā ʿālem-i ʿ. ķubbe-i ḥaẓrāda anuŋla 047/22 

ʿunnābuŋdadur    çiğdendedir  

 ĥaṣṣa-i yāķūt-ı rümmān laʿl-i ʿ. 016/11 

ʿunṣur     unsur 

 çār ʿ. ins ü cinn ü vaḥş u ṭayr u mūr u mār 023/05 

ʿunvānuŋ    unvanın  

 ol nişān-ı nām-ı ʿ. ümīź-i ehl-i der 012/30 

ʿuşşāķ    aşıklar     

 var ki ḥoķķa-i yāķūt olmış bir ḥayāt-baḫş lebi var ki ʿ. cānına 015/14 

ʿuṭārid     Merkür 

 ekmel-i kāmil ʿ. gerçi olur aķże’l-ķużāt 013/03 

ʿuṭārid-fıṭnat     Merkür  hikmeti 
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 müşterī-rāy u ʿ.-fıṭnat u keyvān-ķadr 012/16 

ʿuzlet    yalnızlık  

 devlet anuŋ ʿ. itdi iḫtiyār 058/11 

ʿuzletde    yalnızlıkta 

 ʿ. künc-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ārām idüp oturdum baʿd ez-taʿām 017/03 

ʿüzeyrüŋ    Üzeyrin(Kur’an’da adı geçen kişi)  

 hem ʿ. ol memātı ḥaķķıçün 005/29 

aʿdel en  adaletli 

 münzir ü nāṣır ḥakīm ü şāhid a. mehliķā 008/06 

aʿdelüŋ    en adaletlinin  

 a. 022/14 

aʿķal    en akıllı  

 fāżıl efżal ʿāmil a. kāmil ekmel ehl-i dil 008/01, 049/29 

aʿķal-ı ʿāķıl en  akıllı 

 a.-ı ʿāķıl ekmel-i kāmil şākirdine şaṭranc taʿlīm idüp cimşīd naẓarına 027/12 

aʿķal-i ʿuķalā    en akıllı 

 hindüstān iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭāhir oġlı ṣīse dirlerdi bir a.-i 030/08, 

043/02 

aʿķaldur    en akıllıdır  

 kim mühendis kāmil ekmel ʿāķıl a. mübīn 051/23 

aʿlā en yüce 

 ʿarş-ı a. levḥ-i aʿẓam ḥaķķıçün 005/14, 007/04, 013/05 

aʿlāsına    yücesine  

 dergāh-ı a. bārgāh-ı muʿallāsına tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr hediye iledem 014/07, 

014/14 

aʿlem    en iyi bilen  

 aʿẓam a. aḥkam efḫem aķdem aslem bī-rīyā 008/02 

aʿẓam    en büyük  

 ʿarş-ı aʿlā levḥ-i a. ḥaķķıçün 005/14, 008/02, 008/17, 010/22, 011/10, 025/03, 

040/06, 042/22, 066/03, 007/25 

aʿẓamdur    en büyükdür 

 lerüŋ kebīr-i a. cemʿ olmasından ḥaẕer ķılasın tā kim oyun içinde 042/24 

aʿẓamı    en büyüğü 

 ḫātemi üzerinde masṭūr olan ismullah-ı a. oķuyup ḫāk üzerine 025/01 

aʿẓamuŋ    en büyüğün  

 a. 021/02, 021/08 

āb    su  
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 lezzeti ā. u ḥayātuŋ şerbeti ķand-ı nebāt 016/10 

āb-dehende    su ağızlı     

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i ā.-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

 çeşmi-i tīġuŋ zühāb-ı ā.-ı fetḥ ü dīn mülk 012/17, 019/06, 063/09 

ābā    babalar, ileri gelenler 

 se mevākid itdi ne ā. vü çār ü ümmehā 003/25 

ābād mâmur 

 göŋül maʿmūr ā. olmayınca altıncı nerd ü şaṭranc bāzīsinde üstādile 045/03 

ābādān    mâmur  

 divānın ā. ķılmaġa yüz dutdı ve maşrıķda ve maġribde ʿimāretler ve 052/10, 052/17 

abanosdan    abanozdan  

 birisi aķ pīl süŋükinden ve birisi ķara a. şāh ilçiye ol mühreleri 035/01 

abbı ışığı 

 āraste ve anuŋ a. ādābile pirāste idi her gāh ki bāzīde nāz-ı dilber 048/03 

ābi    su  

 ā. gilden ḫilķat itdi ādemi çün mehliķā 003/13 

aç     aç  

 andan şatçranc naṭʿını ki ortaya ķodılar hindīye eyitdi gözüŋi a. ve ʿaķluŋı 037/28 

açar    açar  

 bilgil kim şaṭranca naẓar itmeklik ʿaķlı arturur ve ẕihni a. pes mubaṣṣır 056/23 

açdı açdı 

 güherle zeyn olmışdı ve daḫı niçe piller getürdi andan yüklerini a. şāhuŋ 033/16 

açıķ    açık  

 a. ve rūşen olmaz üçünci çünkim şāh naẓarına getürdüm şaṭranc bisāṭın 043/15 

açıldı    açıldı  

 mühendislere emr itdi ṣanʿatile o mermeri ķopardılar bir kefenk a. 024/05 

açılsa    açılsa  

 hemīn cān-ı revāndur bir yüzdür ki a. tāze güle beŋzer bir dildür ki 015/08 

açmaķ    açmak 

 yaʿnī andan ġayrıdan oyun a. mümkin olmaya daḫı ferzin śāliś ferzāne 040/14 

açmaya    açmasın     

 ṭarafından oyun a. ekśer luʿbı şāh ṭarafından yaŋadın oynaya daḫı 040/07 

açmazdan    açmasından  

 filden keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı a. ḥaẕer eyleye filin ṣaķlaya 040/02 

açuķ    sade   

 mübtedīlere āsān ola ve her bir manṣūbenüŋ şerḥini a. türkī diliyle 068/14 

açup    açıp  
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 a. baḫt taḫtınuŋ ve serīr-i serverīnüŋ üstine sāyebān-ı saʿādet baġlarlardı 022/26, 

069/09 

ad    isim      

 firʿavn diyü a. virdiler ve ʿırāķ ve ĥoraṣān şaṭranc-bāzları baʿżısı bu 061/05 

ādābile   usul, yordam ile   

 āraste ve anuŋ abbı ā. pirāste idi her gāh ki bāzīde nāz-ı dilber 048/03 

ādem    Hz. Adem 

 ģüsn-i ḥaķķa ḥüzn-i ā. ḥaķķıçün 005/15, 007/20, 007/25, 011/10, 061/13 

ādemi    Hz. Ademi 

 ābi gilden ḫilķat itdi ā. çün mehliķā 003/13 

ādemī    insan gibi  

 mührelerdür ā. miśli hemān 058/09 

 eylesiŋ şaṭranc naṭʿı yir yüzine  

ādemī-zād    insan evladı 

beŋzer mühreleri ā.-zād şeklidür kim 056/26 

adı    ismi 

 ʿuķalā ekmel-i zurefā aṣlaḥü’ş-şuʿarā veziri varıdı ve daḫı ol pādişahuŋ a. 030/09, 

071/02 

adın    ismini      

 göŋlinde eyitdi ne ʿaceb kişi olur ʿömrinde şaṭranc görmedin ve a. 038/18 

adıyıla    ismiyle 

 a. bileler ki nice sürmek gerek ve her birinüŋ ve ķanķısıdur piyādeleri 034/07 

adlu    namlı  

 leşkeri dutmışıdı ve sarāy içre ulu beglerle ve ʿāķıl kişilerle ve a. 033/06 

aduŋı    adını  

 ģaķ tebārekken muʿallim ümmī ķoduŋ a. 008/25 

āfāķ    ufuklar, ülkeler  

 zīver-i feżāilile müteḥallā ve teẕhīb-i aḫlāķ birle meşhur-ı ā. olmuşiken 048/11 

āfatdandur    afetdendir  

 aʿẓam ā. daḫı fetḥ elin ferzān ṭarafından müteveffā ola ya’nī ferzī 040/06 

āferīn    alkış  

 taḥsīn idüp ā. getürdi māl memleket at ve ḫilʿat iḥsān 031/14, 038/20, 039/03, 

039/13, 049/05, 051/03, 051/22, 061/13 

āfitāb-ı enverī    parlak güneş          

 devrānlar geçmişdür kim bu ā.-ı enverī şāhın ve māhitāb-ı 002/11, 012/15 

āfitābdan    güneşten  

 ā. çün hilāl umar ʿaķıl senden hüner 012/20 
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āfitābı    güneşi 

 ā. her ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11, 016/04 

āfitābidi    güneşdi  

 tārı ve māye-i nāfe-i tātārı şikest ķılurdı yüzi ā. tedvirde ve 015/27 

aġıla    ak ile   

 ki bu naṭʿ hemān yir yüzidür ve bu a. ķara iki şāhdur ki biri biriyle 036/15, 036/22 

aġlayup    ağlayıp  

 ḫalāyıķ-ı ʿālem ol ẓālim elinden a. nişāt görmeyüp şaṭrancı unutdılar 029/18 

āh    keder  

 gitdi şaṭrancuŋ nişāṭı ķaldı ṣad renc ā. u zār 028/26 

aḥbāb    dostlar  

 fātiḥ-i ebvāb ekmel-i a. eşrefe’l-ḫalķ-ı cihān 007/26 

 a.-ı 010/07 

aḥbābınuŋ    dostlarının 

 dü-ʿālemüŋ aṣḥābınuŋ a. etbāʿına ol evʿine olsun kim ķālallahu 009/24 

aḥbābiçün    dostlar için  

 āli vü evlādi vü a. 006/08 

aḥbābuŋa    dostlarına 

 ālüŋe evlāduŋa aṣḥābuŋa a. 009/15 

aḥbābuŋdadur    dostlarındadır  

 çün ḫalīl oda ṭutuşmaķ ʿādeti a. 016/25 

aḫbārınla    haberlerinle  

 ḫāk-i pāyine yüz sürüp mübārek cemālin müşāhede ķılup ḥadīś a. 014/09 

āhen    demir  

 mūm-ı ā. eyleyen dāvūd içün 005/24 

āheng-i ḍarbda    savaş düzeninde 

 ḥarbde ā.-i ḍarbda dururlar bir bir eksildügi eceli irenlere beŋzer kim 056/28 

āḫerīde    başka yere  

 el urup alup getüre ā. getüre żāyiʿ ķılup yitüre 002/17 

āheste    yavaş  

 temkīn urup ā. eṭrāf-ı ʿālemi seyrān iderdi ki ķālullahu teʿālā tecri bi- 022/17 

āḫırķa    sonraki 

 māl dile iķlīm dile vireyim yoķsa anuŋ ā. evine degin ḥisābile irişen 049/18 

āḫırķı    sonraki  

 bir dāne buġday ķoyasın tā ā. eve varınca degin tażʿīf idesin yaʿnī bir 049/12, 

049/14, 049/24 

āḫir sonra 
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 evvel ā. ezel-i pinhān u ẓāhir reh-nümā 003/07, 012/09, 018/24, 031/13, 031/15, 

032/12, 038/24, 045/01, 056/11,  

 065/03 

 fitne-i ā.- 015/22 

 ol ṣaneme maṭlaʿ oldum ki bu eyyām-ı ā.-zamān-ı devr-i ķamerde ol 015/21 

 fitne-i ā.-zamāne virmedüŋ vaʿde k’umar 012/10 

āḫiret    ahiret  

 sākin-i serā-ı siyādet bedr-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı ā. 007/16 

āḫiri    sonrası  

 yā ā. 040/12 

āḫirīn    sonraları 

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve ā. cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14 

āḫirinde    sonrasında  

 şaṭranc oynayıcı kimesne lāzımdur evinüŋ evvelinde ortasında ā. fikri 039/20 

aḥkām     hükümler 

 āmir a. maʿden-i enʿām menbaʿ-i luṭf u ʿaṭā 007/27 

aḥkam    en çok hükmeden 

 aʿẓam aʿlem a. efḫem aķdem aslem bī-rīyā 008/02 

aḫlāķ    ahlak 

 zīver-i feżāilile müteḥallā ve teẕhīb-i a. birle meşhur-ı āfāķ olmuşiken 048/11 

aḥmed     Hz. Muhammed 

 enfüŋ ol engüşt-i a. ķaşlaruŋ şaķķa’l-ķamer 016/08, 054/02, 054/04, 054/08, 054/15, 

055/02, 055/06, 055/11, 055/20,  

 056/9 

 itmek ḥaķise baġışlamaķ daḫı vaʿdüŋdür ilāhī perverdigār nūr-ı a.-i 005/07, 007/21 

aḥmede    Hz. Muhammed’e  

 a. inen āyet ü tenzil içün 006/02, 008/33, 009/19 

aḥmedüŋ    Hz. Muhammedin  

 çeşm-i nūrı a. ḫulķı gibi biri ḥasan 009/13, 055/03, 056/03 

aḥmer    kırmızı  

 esvede ġālib durur a. tamām 071/12, 081/12, 082/09 

aḥmer-reng    kırmızı renkli     

 mührelerin ķara mürekkebile raķama getürdüm ve a.-reng mühreleri 068/11 

aḫrıķı    sonraki 

 ķılıcaķ ki a. 050/23 

aḥsen    en güzel  

 naķd-i maḥzen kān-ı maʿden ḫulķ-ı a. pür-kemāl 007/24 



172 
 

aḥşāsı    iç organları 

 ve eger benī-ādemüŋ her ķılı dil ve her a. göŋül olsa bir nefesde 004/17 

āhū-çeşm-i ḫō ʿabher      kendisi nergis çiçeği olan ceylan gözlü  

 var ki laʿl-i nāba dönmiş ā.-çeşm-i ḫō ʿabhere beŋzer ol siyeh zülfi 015/10 

āhūdan     ceylandan  

 deşt-i ā. yaradur nāfe-yi çīn-i ḫıṭā 003/29 

aḥvāl    haller  

 dāstān-ı salṭanat-ı süleymān ve a.-i şaṭranc ki idrīs te’līf kerd est 023/16 

aḥvāline    hallerine  

 ķuvveti birle şaṭrancuŋ a. muṭṭaliʿ oldı leclāc anuŋ şākirdiydi ḫattā 031/08 

aḥyānā    arasıra  

 dāimā meşġūl olmaķ cā’iz degildür illā ki a. nite gāh gāh pādişāh 045/20 

aķ    beyaz     

 birisi a. pīl süŋükinden ve birisi ķara abanosdan şāh ilçiye ol mühreleri 035/01 

aķall-i māyekūn      esas renklerin en azı  

 iki oyun veyā ṭoķuz veyā yedi a.-i māyekūn üç oyun öŋdin göre aŋa 045/11 

aķdem    en ileri 

 aʿẓam aʿlem aḥkam efḫem a. aslem bī-rīyā 008/02 

‘aķlı    aklı 

 ża’īf olıcaķ ‘a. zihni daḫı ża’īf naḥīf düşer ikinci ḥammāmdan çıķarup cerb 043/13 

aķrān    emsal  

 ḥāl-i ḥayātında iken salṭanat taḫtında oturup a. begleri ile oynardı 025/13 

aķrānın   benzerini  

 kimse a. gözleye yedici şarṭ oldur ki ʿaķl idrakiken ḥüsn-i ẕihn 045/08 

aķże’l-ķużāt en bilgin kadı 

 ekmel-i kāmil ʿuṭārid gerçi olur a.-ķużāt 013/03 

āl    hile 

 ķılup ķīl u ķāl gāh mekr ü ā. ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09 

āl     soy   

 server-i ā.-i isḥāķ peyġamber durur 011/06, 011/20, 014/01 

al  

 yā sevindür vaṣluŋile yā hū cānum a. var 060/09, 065/11, 065/31, 066/18, 066/22 

ala    alsın  

 māt ider ķāʿide-i evvel ķızıl ruḫile ķara şāhuŋ öŋinde ki peydāķ a. kiş 073/04, 

073/06, 073/07, 073/08, 075/05 

alacaķ    alacak 

 ķadeḥ a. degil diyüp şaṭranc bisāṭın döşeyüp naṭʿ üstine mühreleri 055/09 
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alam    alayım  

 devletimüŋ ruḫı ferrin görücek seni māt idüp ruḫuŋ a. cānuŋa 053/11, 054/23 

alan    alan, alıcı  

 iy ġamzesi cānum a. fettānımuz 062/11 

alay    tabur  

 öŋ ṣafda a. baġlayup durdılar çünki ṣaf düzelüp naṭʿ üzre leşker 038/12 

alaylar    alaylar 

 dizildi iki leşker birbirine ķarşu ki a. baġladılar şāhuŋ yirini 038/04 

aldı    aldı  

 ķāsımī kim a. ķısmet ķand ü fāīķ buriyā 003/33, 026/11, 027/20, 028/22, 036/01, 

069/09 

alduķdan    aldıkdan  

 ķara filile ķızıl ruḫı a. ṣoŋra ikinci ruḫile fil ala kişdiye ķara ruḫ 073/06, 074/04, 

080/06 

alduŋ    aldın  

 ümmet-i ʿāṣīlere a. nevāle ʿafv içün 009/03 

alıcaķ    alınca 

 şāh ķara fil evinden kiş diye ķara filile a. ķızıl ferzāniyle kiş didi 071/05 

alınmaya    alınmasın  

 a. māddūnīlde a. yaʿnī berāber ilede a. daḫı oynaduķdan 040/21 

āli    soyu  

 ā. vü evlādi vü aḥbābiçün 006/08 

āline    soyuna   

 ŝad dürūd u ṣad ṣalāvat ā. aṣḥābına 010/15 

alma   alma   

 a. 005/04 

almaġa     almaya 

 ķılmaķ dileye ḫaṣmını maġlūb görüp derhem itmedin dirhemin a. diş 046/05 

almaķ    almak  

 bileye ammā ki ḥaķīr u faķīrden dirhem a. cā’iz degül egerçi ki dirhem 046/06, 

066/12, 066/13 

almaya    almasın  

 yoġıken oynaya dimişler ve aylaķ nesne a. tā ne geleceğini görmeyince 039/24 

almayup    almayıp  

 eger fil alursa ferz ayaġından şāhmāt diyesin ruḫile eger a. at yanına 076/12, 076/15 

alnı    alnı  

 a. bedr olmış aya beŋzer ķaşları müşki tozlu yaya dönmiş bir ġonçe 015/12 
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alsa    alırsa  

 ruḫın a. yeŋilmeklik lā-büd-ı muķarrer olur gümān yoķdur pes ruḫ daḫı 042/10, 

046/07, 073/05, 074/04, 080/06 

altı    altı(sayı) 

 ķılup raķama getürüp taʿbīr ķılan kim üç yüz altmış a. mücellid kitāb 013/16, 

018/19altmış, 026/08, 049/14, 050/03, 050/24, 058/18, 058/23, 058/25,  

 065/02, 070/02 

altıncı    altıncı 

 göŋül maʿmūr ābād olmayınca a. nerd ü şaṭranc bāzīsinde üstādile 045/03, 050/03, 

050/06, 050/14, 050/19, 058/16, 058/22, 064/02 

altında     altında 

 ʿacemde iştihār bulursın ve her ḥikmet a. bir ḥikmet ve her söz 018/16, 018/18 

altısı    altısı  

 mühre bulundı ki on a. ķızıl laʿlden ve on a. ṣaru yāķūtdan 030/22 

altmış    altmış  

 ķılup raķama getürüp taʿbīr ķılan kim üç yüz a. altı mücellid kitāb 013/16, 026/06, 

027/08, 027/13, 030/18, 030/26, 031/25, 032/23, 050/05,  

 050/07, 050/08, 050/16, 050/22 

altun    altın 

 bulındı ki her küpüŋ içinde biŋ ḥoķķa a. bulındı ki her ḥoķķa 024/08, 024/09, 

024/10, 030/16, 032/23, 033/17, 039/01, 074/15 

altunıla    altınla  

 niśār itdi ve bir hindī çetr getürdi ki a. bezenmişdi ve üzeri laʿl 033/15 

alup    alıp  

 el urup a. getüre āḫerīde getüre żāyiʿ ķılup yitüre 002/17, 004/22, 010/11, 010/14, 

011/16, 023/21, 028/06, 028/09, 031/04,  

 031/06, 047/24, 051/09, 055/11, 055/19, 056/01, 057/01, 073/03 

alur    alır  

 rūḥ a. begler begi vü nām-vār 066/07 

alursa    alırsa  

 eger fil a. ferz ayaġından şāhmāt diyesin ruḫile eger almayup at yanına 076/12 

ālüŋe    soyuna  

 ā. evlāduŋa aṣḥābuŋa aḥbābuŋa 009/15 

āmir    emreden 

 ā. aḥkām maʿden-i enʿām menbaʿ-i luṭf u ʿaṭā 007/27 

ammā    lakin  

 a. 014/18, 015/17, 017/13, 017/17, 021/24, 024/10, 026/16, 028/10, 030/28,  
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 046/06, 048/16, 049/06, 052/19, 076/05, 077/01, 029/23 

ān o(zamir) 

 ve tuḥf-i taḥiyyāt ve āfiyāt ve ṣāfiyāt be-cenāb-i ā. ḥaẓret-i aʿlā ve sened-i 007/04, 

015/19, 054/18 

‘anāṣır    unsurlar 

 ḫāk-ı cimşīd çār ‘a. merkebinden terkīb olaldan yine vücūd-ı cimşīdi 026/14 

anbar    anbar  

 mezr buġday olur bu mecmūʿ bir ulu a. buġday olur bundan ṣoŋra anı 050/10, 

050/14, 050/16, 050/20 

anbarları    anbarları  

 nihāyeti yoķ andan ṣoŋra ol didi ki miķdār-ı ʿadedi buġday ṭolusı a. 051/08 

anca    şöyle  

 a. kim bu ķubbe-i mīnāda gün meşʿal yaķar 013/08, 021/16, 023/12, 023/13, 029/01, 

034/03, 051/25, 058/03 

ancılayın    öyle  

 geçmedin iḫtiyārsuz taʿlīme meşġūl oldı pes bildüm ki a. nedīm ki 048/10 

and söz 

 lıġıçün a. içmeye eger gerçek ise daḫı ḫalķ anı yalan yire a. içer diyü 047/04, 048/08 

anda    orada   

 bahādur atlar durdılar çerinüŋ iki ṭarafına iki ruḫları ķondurdılar a. 038/10, 072/08 

andan    ondan  

 içinde oldı a. ṣoŋra idrīs peyġāmber şerīʿatine girüp altmış 026/06, 026/08, 027/11, 

028/03, 030/01, 031/12, 033/16, 034/02, 034/05,  

 035/06, 036/09, 036/18, 036/19, 037/14, 037/28, 038/06, 038/07, 038/08, 038/13,  

 039/01, 040/14, 041/15, 043/02, 043/03, 044/12, 049/03, 050/16, 050/22, 051/07,  

 051/08, 051/14, 053/15, 054/08, 062/04, 063/02, 065/05, 068/08, 070/11, 071/09,  

 075/08, 076/13, 081/05, 081/06, 081/10, 082/05 

anı    onu  

 ṭururken nāgihān a. gördüm ki bir serv-ķadd lāle-ḫad maḥbūb merġūb 014/22, 

020/19, 024/07, 025/14, 029/04, 033/12, 035/06, 038/07, 038/15,  

 045/18, 047/04, 049/10, 050/10, 055/03, 056/9, 058/16, 079/09 

anıŋ    onun  

 stān dirler bir iķlīm vardur a. ķavmi işbu yazduġumuz şekl taʿbiyesinde 059/04 

anlar    onlar 

 rūḥın alup kāfirüŋ eyledi a. şāhımāt 010/14 

anları    onları  

 götüre hīç şey’üŋ mecāli yoķdur ki a. cānib-i baḫteden 002/16 



176 
 

ansuz    onsuz  

 ĥvāce de a. itmedi dil ārām hem 070/09 

ansuzın    onsuz  

 dilārām-ı çengī bir ḫvācenüŋ maḥbūbesi idi ki a. dīl-i ḫvāce ārām 069/03 

anuŋ    onun  

 ģikmeti şemʿinden a. bir şererdür ki çıķar 003/16, 004/03, 004/04, 006/03, 006/04, 

008/31, 009/26, 014/15, 023/10,  

 023/11, 025/07, 030/13, 030/16, 031/08, 034/03, 034/20, 035/10, 035/17, 036/17,  

 041/03, 041/13, 041/22, 042/01, 044/11, 048/01, 048/03, 049/18, 058/11, 058/30,  

 059/07, 066/18, 073/15, 076/25, 077/10 

anuŋçün    onun için  

 idüp maḥbūba taʿẓīm itdi pes bu miśl-i ḥikāyet a. getürdüm 048/15, 056/13 

anuŋla    onunla 

 oynaya şaṭranc a. pes ʿayān 032/07, 033/07, 036/17, 040/11, 047/22, 052/06, 067/28 

aŋa    ona  

 a. muʿallim olup talīm ide veyā ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 006/01, 008/32, 

009/02, 029/13, 030/07, 032/21, 036/09, 038/03,  

 038/24, 039/12, 045/11, 045/16, 046/20, 049/08, 052/03, 052/18, 055/23, 056/11,  

 057/18, 060/02, 061/02, 062/02, 064/02, 064/05, 066/25, 077/12 

aŋılan    anılan  

 ŝīse vü leclāc olur gerçi a. tāc-dār 029/06 

aŋla    anla  

 ķavl-i idrīs a. budur kāmurān 044/06, 065/07, 065/08, 065/23, 065/32, 066/20 

aŋladı    anladı  

 iki ruḫı vir beni virme didi ḫvāce oyunı a. ķızıl ruḫile 069/08 

aŋlarısaŋ    anlarsan  

 naķl-i idrīs a. buldı eṣaḥ 059/12 

aŋlaruŋ    onların  

 getürdi ve pergār getürdi hindularuŋ oyunından daḫı laṭīf a. fikrinden 039/06 

arada    arada  

 naẓarına yitürdi fi’l-cümle bu a. söz çoķdur süleymān-nāme-i kebīrde 025/25, 

050/16, 075/09 

ārām    durma, dinlenme 

 ʿuzletde künc-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ā. idüp oturdum baʿd ez-taʿām 017/03, 

069/03, 070/09 

arasına    arasına  

 beydāķ a. gire andan ṣoŋra filile ṣol yaŋadan kiş diye māt ide bu 081/10 
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arasında    arasında  

 içinde baġ a. yürüdi ʿāķıbet ēeḥḥāk bulup helāk eyledi kim bu 026/12, 045/15 

āraste   süslü  

 ā. ve anuŋ abbı ādābile pirāste idi her gāh ki bāzīde nāz-ı dilber 048/03 

ārāste    süslü  

 leşker cemʿ itdi ve pillerini ā. ķıldı ve rūma ʿazm-i ceng-āheng itdi 053/16 

ārāy-ı rāy    fikirler süsleyen  

 ĥıdmet-i dergāh-ı ʿālüŋ maķṣadı ā.-ı rāy 012/23 

araya    araya 

 ruḫeynine yaʿnī iki ruḫına ol ced veyā yol eyleye bārī bir ruḫını ol a. 040/18, 

050/20 

ardındaġı    ardındaki  

 ķızıl peydāķ a. ķızıl atile ferzi öŋindeki ķara peydāķı ala kiş diye 073/08 

armaġanı    armağanı  

 sarāy içini tamām dutdı şāh ol a. gördi ve buyurdı ḫazīneye 034/01 

armaġanıla    armağanla  

 ve biŋ deve yüki a. didi şāh ol sözi işidicek buyurdı ol ilçiye 033/11 

artuķ    bundan sonra 

 şāh daḫı a. bize māl ü genc göndere didi andan şāh buyurdı taḫt 037/14, 039/25, 

041/26 

artuķdur    fazladır  

 rāy-ı tedbīr muḥāsibler ķatında a. didiler daḫı nerd üzerine şaṭrancı 051/05 

arturur    artırır  

 bilgil kim şaṭranca naẓar itmeklik ʿaķlı a. ve ẕihni açar pes mubaṣṣır 056/23 

arż    yeryüzü  

 ĥilķatinde fāżıl ol ki döşedi a. u semā 003/11, 065/32 

arżın yeryüzünün 

 ẓılu’llahi fi’l- a. el-mü’eyyedü bi’n-naṣri ve’t-temkinü’l-muẓafferüŋ 021/04 

arżü’ş-şarķ doğu ülkesi 

 fi’l-arżīn sulṭān-ı a.-şarķ ve’l-ġarb sulṭān bin sulṭān sulṭān bāyezīd 011/03 

aṣaḥ en doğru 

 ḫānesine müştemil sekiz faṣl üzre müncemil menşūr manẓūm a. ķavli 019/18 

āsān    kolay  

 mübtedīlere ā. ola ve her bir manṣūbenüŋ şerḥini açuķ türkī diliyle 068/14 

āsāndur    kolaydır  

 bulınsa hemān oynamaġa iki ḫāne vardur at dutılmaġa ā. andan ṣoŋra 041/15 

āśār    eserler  
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 ķāyim feyżüŋ bārān-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı şāmil ķudretüŋ ā.-ı kāmil 004/11 

asbaḥ    sabahlar 

 mürsel efżal efṣaḥ zībā ruḫ u a. ʿazīz 008/07 

āṣfiyā    takva sahipleri 

 šarraķu dirken öŋüŋce ṣafla ervāḥ ā. 008/28 

aṣḥāb    sahabeler 

 fi naʿt-i a.-ı çār-ı yār rıżvānillahi teʿālā ʿaleyhim ecmaʿīn 009/21, 010/06 

aṣḥābına    sahabelerine  

 ŝad dürūd u ṣad ṣalāvat āline a. 010/15 

aṣḥābınuŋ    sahabelerinin  

 dü-ʿālemüŋ a. aḥbābınuŋ etbāʿına ol evʿine olsun kim ķālallahu 009/24 

aṣḥābiçün    sahabeleri için  

 ol muḥammed çār-ı yār a. 006/07 

aṣḥābuŋa    sahabelerine  

 ālüŋe evlāduŋa a. aḥbābuŋa 009/15 

aṣıl    esas  

 a. ḫānesine 082/03 

āsitān    dergah  

 sākin-i serā-ı siyādet bedr-i ā.-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı āḫiret 007/16 

aṣl-ı mü’ellifi    esas müellif 

 şaṭrancuŋ a.-ı mü’ellifi kimdügin beyān ider ve idrīs nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21 

aṣl-ı iʿrābuŋdadur       hakikat söylemenin aslı 

 ĥaṭṭ-ı taʿlīķ-i ġubāruŋ a.-i īʿrābuŋdadur 016/15 

aṣlaḥü’ş-şuʿarā    şairlerin en salihi  

 ʿuķalā ekmel-i zurefā a.-şuʿarā veziri varıdı ve daḫı ol pādişahuŋ adı 030/09 

aslem    kulağı kesik olan 

 aʿẓam aʿlem aḥkam efḫem aķdem a. bī-rīyā 008/02 

aṣlı    aslı   

 mührelerüŋ a. 031/24, 059/09 

aṣlın    aslını 

 yoġıdı pes süleymān taʿaccüb ķılup şaṭrancuŋ mührelerin görüp a. ferʿin 023/24, 

029/11, 037/04 

aṣlını    aslını 

 a. çıķarı bilürlerse ve ne vechile oynaduġında ʿaķl irgürürlerse şāh 034/12, 035/16 

aṣlıyla    aslıyla   

 a. bize taʿlīm ķılur mısın dinicek müvekkel ḫāk-i cimşīd eydür yā 025/16, 025/26 

aṣṣısı    faydası 
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 şenāʿatdür menfaʿati ġam u melālet a. eletti ve melāmet olmaķdur pes 045/17 

āsumāndur    gökyüzüdür  

 ā. çün zemīn senden cihān ister ʿaṭā 012/19 

āsumānı    gökyüzünü  

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı ā. evrāķ-ı defā- 004/14 

aşaġa    aşağıya  

 anbar bir arada cemʿ olsa bir ulu şehr olur andan a. tā altmış dördünci 050/16, 

050/18, 050/22, 071/09 

aşaġı    aşağı  

 yuķarıġı meżāʿīfi ķılıcek yaʿnī ol bir dāne buġdaydan a. iki ol ķadar 050/12 

at    at  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde a. u fil ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06, 010/11, 

010/13, 011/16, 028/06, 031/14, 034/09, 039/03, 040/01,  

 041/01, 041/07, 041/13, 041/15, 041/22, 042/01, 042/09, 042/13, 042/22, 044/01,  

 066/04, 066/11, 076/04, 076/11, 076/12, 077/04, 077/07 

ata    ata  

 gelüp şāha ḫaber itdi şāh devletile a. süvār olup üzerine vardı 024/04, 041/16 

aṭāla’llahu “Allah lutf etsin” 

 kim ḥażret-i sulṭāna a. ʿömrehu lāyıķ ol dergāha muvāfıķ bārgāhına 014/19 

atarken    atarken    

 ḫaṣmına ġālib düşe ve daḫı şaṭranc oynariken yā kaʿbeteyn a. ceng 047/01 

atarsa    atarsa      

 bāzisinle maʿrūf olan kimesne eger nerd a. gerekdür kim evvel 046/10 

atdan    attan  

 evde ne gelürse zāviyede de ol gelür a. ve ruḫdan birisi bu didügümüz 041/20 

āteşine     ateşine 

 çün nemed-pūş ve sā’il ve ẕelīl-i bī-delīl tāc u taḫt ḥasret ā. 054/09 

atı    atı  

 veş esb-süvār begleri yirinde a. ķodı ṣāḥib-ķıran heft kişver-i tīġ-zen-i 027/10, 

070/01 

atına    atına  

 ḫaṣmuŋ a. vire daḫı az olur ruḫ mütemekkin olsa ol ruḫuŋ ķıymeti 041/24 

atiçün    at için  

 zīrā ṣāḥibinüŋ fil ol ḫāneye nāẓırdur ve daḫı a. şaṭranc evlerinüŋ erdā-i 041/12 

atile    at ile  

 girü ķara şāh kendü atı evine vardı ķızıl a. ṣaġ yaŋasıyla kiş diye māt 070/01, 

072/08, 073/07, 073/08, 073/10, 076/08, 076/17, 076/21, 076/23,  
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 076/25, 077/04 

atla    at ile  

 nite şöyle kim evvel a. ḫaṣma ġālib olmaķlıķ muķarrer olur zīrā kim 042/05, 

072/02, 073/02 

atladuġı    atladığı  

 ḫāne ḫāne a. fil ü at 066/11 

atlar    atlar  

 kāfirleri ķātil ol müşrikīn mūcebince ķatl itmege ol ṭāzī a. kim 010/03, 010/06, 

038/10 

atlarına    atlarına  

 cihād itmekiçün ġazā a. binmişlerdür her birisi ķābil evlādından 010/01 

atlaruŋ    atların  

 bindi ol a. ḥaķķında “ve’l-ʿādiyātı żebḥan” sūresi indi “fe’l-mūriyātı 010/04, 042/28 

atluya    atlıya   

 ṣan piyāde a. ṭutar semʿ 066/10 

atmakda    atmakta  

 olmaķ gerek ve daḫı eger kaʿbeteyn a. ve eger mühre ṣalmaķda ceng 047/08 

atuŋ    atın  

 bir a. ķıymeti ḫaṣmuŋ ruḫıyla ferzidurur zīrā kim bir at ḫaṣmuŋ ferziyle 042/09, 

042/28, 044/01, 077/06 

āvāz    ses  

 on sekiz biŋ ʿāleme ṭoldı ā. irdi ṣedā 008/30 

āvāzın    sesin 

 penc nevbet şerʿ ā. dehre ṣalduŋ ḥabīb 009/05 

ay    ay, otuz günlük süre  

 bu su’āl cevaba nāẓırdı şāhdan icāzet alup bir a. mühlet diledi levḥ-i 031/04 

aya    aya  

 server-i encüm ķamer kim bedr olur aydan a. 003/17, 015/12 

ayaġına    ayağına  

 diyesin at ayaġından kendünüŋ at a. çıķar ruḫile bir şāh daḫı diyesin 076/11, 

077/01, 077/03 

ayaġında    ayağnda  

 vurup dimeyesin eger ferzi vurup şāh dirseŋ gine ol ķara ferz a. 076/06 

ayaġından    ayağından  

 diyesin at a. kendünüŋ at ayaġına çıķar ruḫile bir şāh daḫı diyesin 076/11, 076/12, 

076/13, 076/16, 076/20, 077/04 

ayaķ    basamak  
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 fonuslar yaķup ķırķ a. nerdubānile zīr-i zemīn içine girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

āyāt    ayetler     

 oķı ā.-ı ķurānı ḥasbinallah 007/02 

āyātiçün    ayetler için  

 ʿizzetüŋi şerḥ iden ā. 005/23 

aydan    aydan  

 server-i encüm ķamer kim bedr olur a. aya 003/17 

āyet    ayet  

 aḥmede inen ā. ü tenzil içün 006/02 

 ā.-i lā taķnaṭū min raḥmetillah abedā 004/08, 016/05, 016/20 

āyetin    ayetini 

 laķad ḫalaķne’l-insāne fī aḥsenitaķvīyim ā. oķuyup ķademinde baş 015/02 

āyine    ayna  

 nergesüŋ müjġān-ı hindü elde ṭutar ā. 016/16 

āyinesi     aynası 

 loķmalar yiderüp göŋlini ķaratdum göŋül ķararıcaķ ʿaķl ā. renk ṭutar 043/14 

āyini    merasim  

 geldi ulularuŋ ā. ve erkanı ne ise yirine getürdiler şāh çoķ gevherlere 033/14 

aylaķ  boş, işe yaramaz  

 yoġıken oynaya dimişler ve a. nesne almaya tā ne geleceğini görmeyince 039/24, 

039/25, 040/20, 069/10, 071/07, 074/10, 075/04, 080/06, 081/06 

ayruķ    bundan sonra 

 a. siz bizden ḫarāc istemeyesiz bize ḫarāc gönderesiz ki ʿālemde 034/17, 037/21 

aytmaya    söylemesin  

 ķāl itmeye ve gördügi oyunı ḫaṣmına a. ve lecūclıķ itmeye ve daḫı 047/10 

ayuŋ   ayın  

 gicede mühreler kevākibe şāh ķamere beŋzer şāhmāt olmaġı a. 057/06 

az    az  

 teslīm eyledi andan şaṭranc sebebiyle ceng ü ḥarbe heves itdi a. zamān 028/03, 

041/24, 041/26, 048/08, 056/20, 065/21 

azdurup    azdırıp  

 cimşīdi iblis-i pelīd a. yine kāfir eyledi andan ṣoŋra altı yüz yıl 026/08 

bā ile(edat) 

 ḫātem-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet b.-gülzār-ı bāġ-ı risālet 007/12 

baʿd sonra 

 ʿuzletde künc-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ārām idüp oturdum b. ez-taʿām 017/03 

baʿdehü    ondan sonra   
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 b. ṣad dürūd ṣad ṣalāvat ol resūl-ı ḫātemüŋ nebiyy-i benī-ādemüŋ 009/22, 013/12 

baʿż    bazen  

 egerçi b. rāvī dirler ki nūşirrevān zamānında büzürcmihr taṣnīf itdi 029/22 

baʿżı bazı 

 b. şaṭranc-bāz olur ķatı ķalaķ 048/19 

baʿżısı     bazısı 

 firʿavn diyü ad virdiler ve ʿırāķ ve ĥoraṣān şaṭranc-bāzları b. bu 061/05 

bāb    bölüm  

 ikinci b. leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ʿarż itdügi hünerin bildürür üstād 029/08, 

032/19, 058/16, 068/02 

bāb-ı faṣlı    bölüm 

 ve altmış dört ḫānenüŋ b.-ı faṣlı bilinmezse hindistān şāhına nūşirrevān u 031/25 

bābda    bölümde 

 te’līf taṣnīf eyledüm nite şöyle kim bābü’l-evvel evvel ki b. ibtidā’-ı 019/20 

bābdur     kapıdır 

 neśir dürmekde ķademüŋ dölek ve ṭabʿuŋ b. ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03 

bābuŋ    bölümün 

 süleymānnāmenüŋ muṣannifi biŋ sekiz yüz otuz sekiz meclis-i b. ṭoķuz 013/17 

bābuŋdadur    kapındadır  

 künt u kenzüŋ sırrını bilmek yene b. 016/23 

bābü’l-evvel    birinci bölüm   

 bildürür b.- 020/06 

 te’līf taṣnīf eyledüm nite şöyle kim b.-evvel evvel ki bābda ibtidā’-ı 019/20 

bābü’l-ḫāmis    beşinci bölüm 

048/23 

bābü’r-rābīʿ    dördüncü bölüm 

 ḥakīm baḥiślerindedür ki nūşirrevān-ı ʿādil zamānında vāķıʿ oldı b.- 020/03 

 b.-rābīʿ 039/14 

bābü’ś-śāliś    altıncı bölüm  

 sīse ile ķażiyyelerin beyān ider b.-śāliś leclāc-ı şaṭranc-bāzile 020/01 

 b.-śālīs 032/18 

bābü’ś-śāmin    yedinci bölüm 

 tecribe olmışdur b.-śāmin şaṭranc oynamaķ e’imme-i ehl-i dīn ķavliyle 020/14 

bābü’ś-śānī ikinci bölüm 

 maķālesindedür ʿaleyhi’s-selām b.-śānī leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ve üstād 019/24, 

029/07 

bābü’s-sābīʿ yedinci bölüm 
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 olan kimse ḫaṣmına maġlūb olup ġālib düşürür b.-sābiʿ yetmiş 020/11 

 b.-sābīʿ 068/01 

bābü’s-sādis    altıncı bölüm 

 şāh-ı kisrīye ʿarż-ı hüner idüp kemālin ʿarż itdügin bildürür b.-sādis 020/09, 058/15 

bād    rüzgar  

 ḫaķan-ı ekmelüŋ dest-i ķuvvet-i ķudretinde idi dilese merkeb-i b. üzerine 022/15, 

022/25 

 irmeye ʿömrüŋ güline b.-ı ṣarṣar bir seḥer 013/10, 022/03 

bāġ    bağ, bahçe  

 ḫātem-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet bā-gülzār-ı b.-ı risālet 007/12, 

026/12 

baġdād     Bağdat 

 milk-i rūm ḫalķ-ı şādān her şehr kend-i b. olubdur şāh-ı şāhān olaldan 011/12 

baġdādī    Bağdatlı  

 şāh-ı b. ḫalīfe muʿtaṣım 075/12 

baġışlamaķ    affetmek  

 itmek ḥaķise b. daḫı vaʿdüŋdür ilāhī perverdigār nūr-ı aḥmed-i 005/07 

baġladılar    bağladılar  

 dizildi iki leşker birbirine ķarşu ki alaylar b. şāhuŋ yirini 038/04 

baġlamak    söylemek  

 altında bir laṭīf terkīb ile maḥbūb ve ṭurfe maʿnī b. te’līfine üç yüz 018/18 

baġlanmaya    bağlanmasın  

 b. ve daḫı ruḫınuŋ ictimāʿından yaʿnī iki ruḫuŋ biri yire gelüp 042/26 

baġlanmış    bağlanmış  

 eli b. gibi ʿāciz ķalur pes her kim ki bu taʿbiyeyi ʿādet idine 062/08 

baġlar   bağlar 

 perçemüŋ ʿanberle kāfūr üstine b. niķāb 016/14 

bāġlarınuŋ    bahçelerinin  

 gūşe ḫāne ḫāne heşt cennet b. gül-zār renginde tezyīn 001/08 

baġlarlardı    bağlarlardı  

 açup baḫt taḫtınuŋ ve serīr-i serverīnüŋ üstine sāyebān-ı saʿādet b. 022/26 

baġlayup    bağlayıp  

 ṣaf b. ceng itmek ṭarīķidür eger bunuŋ eyüsin bilicek oynarlarsa 035/04, 038/12 

bahā    kıymet  

 şehmāt iderse bir nemed-pūş dervīşem cānumdan ġayrı bende ķıymet b. 054/20 

bahādur    cesur  

 b. atlar durdılar çerinüŋ iki ṭarafına iki ruḫları ķondurdılar anda 038/10, 066/04 
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bahārī     bahar zamanı 

 kim b. faṣılda zeyn alup nebāt-ı naķşile mühreleri envāʿ envāʿ 057/01 

bahāsı    değeri  

 ḫāṣından çıķmış laʿlin ķadeḥ varıdı ki b. yedi iķlim ḫarācı degeridi 055/04 

bāhir güzel, parlak 

 melik sencer ġālib gelüp melik ḥasana teşrīf-i fāḫir ve hilʿat-ı b. buyurdı 078/05 

baḥiślerindedür    konularındadır ki 

bābü’r- rābiʿ ḥakīm b. ki nūşirrevān-ı ʿādil zamānında vāķıʿ oldı bābü’r- 020/03 

baḥr deniz 

 šāliʿüŋdendür müşerref heft kişver b. u ber 012/04, 022/13 

baḥrīden    deniz  

 gāv-ı b. düzedür ʿanber-i sārā-ı hūb 003/28 

baḥrinden denizinden 

 ķılduġuŋ iḥsānı ve ikrāmuŋ b. bir ķaṭresinüŋ ẕemīnden zerre- 004/18 

baḥrüŋ    denizin 

 nilgūn b. üzerinde ḥikmetile döşeyüp muṭabbaķ ṭur- 001/06, 023/07 

baḥślerindedür    konularındadır  

 üçünci bāb leclāc-ı şaṭranc-bāzile büzürcmihr-i ḥakīm b. ki 032/19 

baḫş ihsan 

 bin muḥammed ĥan bin murād ĥan-ı murād b. bin sulṭān muḥammed 011/04, 

032/25 

baḫşını    ihsanını  

 ve bisāṭ-ı levḥ-i zerrīn üzerinde altmış dört ḫanelerüŋ lāciverdiyle b. 030/26 

baḫt    talih  

 açup b. taḫtınuŋ ve serīr-i serverīnüŋ üstine sāyebān-ı saʿādet baġlarlardı 022/26, 

054/05 

baḫteden    yenilmiş kişiden  

 götüre hīç şey’üŋ mecāli yoķdur ki anları cānib-i b. 002/16 

baḫtı    talihi 

 şöyle şāź oldı ki ṣanasın ki devlet b. kendüye yüz gösterdi 038/25 

baḫtiyār    mutlu  

 o nübüvvet taḫtı üzre otururdı b. 023/03, 058/12 

baķ    bak 

 b. göŋül levḥine bil ḥikmet nedür 067/19, 080/12 

bāķī    ebedi  

 ģayy u b. kim kemāl-i ẕātınuŋ yoķ naķṣı hīç 003/20, 013/09, 021/18, 057/08 

baķmayup    bakmayıp  
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 bāzī ķılurken ḫaṣma b. ġālib düşmiş iken maʿşuķa taʿlīm idüp ben 048/05 

bālā   üstte, yukarıda 

 ķudreti ķabżında döner zīr ü b. müntehā 003/15 

balıkesride    Balıkesir’de  

 b. 013/22 

bāliġ yetişen, varan 

 taḥķīķ necātine b. olur yaʿnī şaṭranc oynayan kimesne maķṣūd neyise 041/09 

baŋa bana 

 eyitdi ben ḫōd şaṭranc-bāzem üstādem bu gedā b. ġālib olıcaķ degil 055/07, 049/26, 

064/05 

bāpük     eski İran şahı 

 māl-ı genc daḫı telef itdiler ʿāķıbet Erdişīr b. ki ʿacem diyārında bir 029/19 

bār-ı ḫōd    kendi yükü  

 b.-ı ḫōd fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü ferz fildür daḫı ṣaḫr 040/03, 

051/24 

bārān-ı dāīm    daimi yağmur      

 ķāyim feyżüŋ b.-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı şāmil ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11 

bārgāh     divan 

 dergāh-ı aʿlāsına b.-ı muʿallāsına tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr hediye iledem 014/07, 

014/14, 054/11 

bārgāhına    divanına  

 kim ḥażret-i sulṭāna aṭāla’llahu ʿömrehu lāyıķ ol dergāha muvāfıķ b. 014/19, 021/05 

bārī    yüklü  

 ṣad hezārān b. taḥsīn ol ḥakīm 039/10, 040/18 

bārīk    nazik 

 olıcaķ fikr b. olmaz müdebbir ehl-i rāy mubaṣṣır gerekdür ki ḫaṣmına 044/21 

barmaġında parmağında 

 b. musā ʿaṣāsın eline alup ins ü cān ķavmin fermānına getürmişidi 023/21 

baṣar göz 

 māhe işāret k’ėtdi ol nūr-ı b. 006/05, 011/29 

baṣdırup    basdırıp 

 tedbīrine b. ḫısmını ġālib eyleyüp ol şāh gümrāh olduġı 002/09 

baṣıcaķ    basınca  

 ķadem b. cimşīdüŋ kemāli zevāle mübeddel olup ēeḥḥāk mārī ḫurūc 026/10 

baş    baş  

 laķad ḫalaķne’l-insāne fī aḥsenitaķvīyim āyetin oķuyup ķademinde b. 015/02, 

026/20, 054/22, 056/07 
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başıma     başıma 

 sultān aḥmed eyitdi şehā küstāḫlıķ olmasun ben daḫı cān u b. bedel 055/02 

başına     başına 

 b. şāhlıķ tācın geyüp taḫt-ı ʿāc üzerinde oturdı ʿālemi şāhuŋ 033/05, 045/10, 046/04 

başladılar    başladılar  

 tamām bezendi andan ṣoŋra oynamaġa b. leclāc evvel kim her 038/13 

başumuzdan    başımızdan  

 niʿmeleri sebebiyle ķahr-ı tārācını musallaṭ idüp īmān tācını b. 005/03 

başuŋı     başını 

 ķo eger ġālib gelürsem b. kesem cānuŋı alam ve eger ki maġlūb 054/23 

batlamyus-ı ḥakīmi    bilgin batlamyus 

 cezālar ķılam muẓaffer olam diyü ḫaber gönderüp pes sikender b.- 053/12 

bāyezīd    Sultan Bayezid  

 fi medḥ-i sulṭān bin sulṭān sulṭān b. bin muḥammed ḫan 010/17, 011/03, 014/01 

bāz    doğan 

 devrüŋ içre b. kebūter dost olup bāzī ider 011/25, 039/19, 056/15 

bāz-ı ʿāşıķ    aşık doğan kuşu 

 maʿşūķ gāh b.-ı ʿāşıķ u şaṭranc nişāṭı germiyyetinde iken nā-gāh bir nedīm 047/29 

bāzam     oyuncuyum 

 b. diyüp leclācı ġażaba getürdi ḫışm-nāk idüp çün şaṭranc oynadılar 043/07 

bāzda    oyunda 

 ķasem yād itmek b. ķaṭʿā cā’iz degildür ve daḫı ġāyet mizāc-gīr ve 047/06 

bāzī    oyun  

 devrüŋ içre bāz kebūter dost olup b. ider 011/25, 017/23, 025/18, 045/07, 046/04, 

046/08, 048/05 

bāzicek    oynayınca  

 b. 039/26 

bāzīde     oyunda 

 aŋa b. evvel eger şaṭranc veyā nerdde evvel aŋa teklīf itmek cā’izdür 046/20, 

048/03, 065/08 

bāzīsinde    oyununda  

 göŋül maʿmūr ābād olmayınca altıncı nerd ü şaṭranc b. üstādile 045/03 

bāzisinle    oyununda  

 b. maʿrūf olan kimesne eger nerd atarsa gerekdür kim evvel 046/10 

bāzīye     oyuna 

 ehl-i rāy lāyıķı fikr zihne muṭābıķ b. muvāfıķ degildür zīrā ki kişi 045/05 

bāzlar    oyuncular 
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 ḥıfẓ ide leclāc zamānı ola ve cemīʿ şaṭranc-b. içinde meşhūr u 070/06 

be-ʿaynihi    aynısına  

 b.-ʿaynihi 042/11, 042/13 

be-ġāyet    fazlaca 

 anuŋla oynayam didi anuŋ sözinden şāh b.-ġāyet şād oldı buyurdı cemīʿ 036/17, 

060/03, 063/04, 064/03 

be-her    her bir  

 b.-her derde devādurur oķuġıl 006/22 

be-şarṭ-ı ān    o şart ile  

 dur şaṭranc oynayalum b.-şarṭ-ı ān ki dirhemile oynaram eger kim şāhı bu 054/18 

be-şāź    mutlu 

 ʿadlüŋ içre ķurda ķoyun maḥrem ü hem-dem b.-şāź 011/24 

bed-ḫūy    kötü huylu 

 gūy b.-ḫūy kimseyile şaṭranc ve eger nerd oynamaya zīrā ki ẕikr olan 044/25 

bedel    karşılık 

 sultān aḥmed eyitdi şehā küstāḫlıķ olmasun ben daḫı cān u başıma b. 055/02 

beden    beden 

 cennete yol bula cānuŋla b. 067/12 

bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb     bulut çadırının zemin döşeyicisi 

 b.-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

bedr dolunay 

 server-i encüm ķamer kim b. olur aydan aya 003/17, 015/12 

bedr-i āsitān-ı nübüvvet     peygamberlik eşiğinin ayı  

 sākin-i serā-ı siyādet b.-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı āḫiret 007/16, 007/23 

begenüp    beğenip  

 şaṭrancı b. taḥsīn itdi velī idrīs semavāte refʿ olınduķdan ṣoŋra 028/07 

begi    beyi 

 rūḥ alur begler b. vü nām-vār 066/07, 066/17 

begler    beyler 

 rūḥ alur b. begi vü nām-vār 066/07 

begleri     beyleri 

 loķmān ḥekīm ile meşveret itdi ins ü cān b. cemʿ oldılar 024/16, 025/13, 027/10, 

030/03 

beglerinde    beylerinde  

 ol zamānda ʿarab-ı ʿaraba içinde benī-isrā’il b. şaṭranc gördükleri 023/23 

beglerle    beylerle  

 leşkeri dutmışıdı ve sarāy içre ulu b. ve ʿāķıl kişilerle ve adlu 033/06 
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begüm     beyim 

 şerʿile eyle b. dā’im ʿamel 067/32, 080/11, 080/12, 080/14 

behā’ü’l-mille    milletin değeri  

 b.- 010/25 

beķā ebedilik 

 ģamd-ı nā-maḥdūd ilāha oldurur ḥayy u b. 003/02 

bekler     bekler 

 hem fil b. şāh kenāra çıķar gine ruḫile şāh diyesin ferzile bir şāh daḫı 076/10 

bekr-i ṣıddīķ    Hz. Ebubekr 

 evveli bu b.-i ṣıddīķ olur ol dindār pīr 009/07, 040/04 

bektāş    Hacı Bektaş 

 seyyid ġāzī ḥācı b. ḥürmeti 006/12 

belāġat    güzel söz söyleme 

 ol server-i gül-endām ṭūṭī-i şekker-fişān gibi dile gelüp feṣāḥat ve b. 017/04, 018/02 

belki    belki 

 buyurduġı gibi ḫarāc virelüm b. daḫı ziyāde gönderelüm eger Īrānuŋ 034/13, 

053/10 

belķīs    Hz. Süleyman’ın eşi 

 ki süleymān-ı b.-nāmeyi tecnīś-i tāmmıla kim naẓma getürüp ẕü’l 018/22 

belürsüz    belirsiz 

 b. olup ʿamelden ķalurlar ve bir daḫı naṭʿ-ı şaṭranc rūy-ı zemīne 056/29 

ben    ben  

 tekvīn eydür yā nebiyyullah ḥaķķuŋ emriyle b. tekvīn ki melek-i ḫāk-i 026/03, 

035/15, 036/08, 037/21, 037/23, 043/05, 044/05, 048/05, 053/05,  

 054/15, 054/16, 055/02, 055/07, 064/05 

bende    bende  

 054/20 

bende    köle  

b. 020/24 

bende-i ķadr-i refīʿüŋ     ulu kıymetinin kölesi  

 b.-i ķadr-i refīʿüŋ sidre-i ʿalī-naẓar 012/12  

benden    benden  

 devşür çün bu oyunı sen b. ilk gördüŋ gerekdür ki şaṭranc natʿı 037/29, 049/08, 

049/16, 049/17 

benefşe-ḫaṭ mekeşe yüzlü 

 maḥbūb-ı lāle-ḫad merġūb-ı serv-ķad maṭlūb-ı b.-ḫaṭ dildār u 056/05bir 

benī-ādem    Hz. Adem oğulları  
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 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı b.-ādem oldur kim çārı 002/04 

 ve eger b.-ādemüŋ her ķılı dil ve her aḥşāsı göŋül olsa bir nefesde 004/17, 009/22 

benī-isrā’il    İsrail oğulları 

 ol zamānda ʿarab-ı ʿaraba içinde b.-isrā’il beglerinde şaṭranc gördükleri 023/23 

 daḫı b.-isra’ilden berḫıyā bin yemliḫāya taʿlīm itdi süleymān devrinde 029/12 

beni    beni 

 bizüm şāhımuz b. bunda gönderdi şöyle didi ki bu aġıla ķara mühreleri 036/22, 

037/19, 055/17, 055/19, 056/01, 056/02, 069/08 

benüm     benim 

 melek bu bāzī ķısmete girmez b. tekvīnümden ġayrı bu mühreleri saŋa 025/18, 

036/07, 049/20 

benümle    benimle  

 fikr idüp bileler senüŋ öŋüŋde b. oynayalar eger bu nāzük oynuŋ 034/11, 037/02, 

056/01 

beŋzer     benzer 

 hemīn cān-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa tāze güle b. bir dildür ki 015/08, 015/09, 

015/10, 015/11, 015/12, 015/17, 015/19, 019/02, 019/04,  

 056/26, 056/28, 056/30, 057/02, 057/05, 057/06, 057/07, 057/08, 057/12, 066/14,  

 066/16 

ber    kara  

 šāliʿüŋdendür müşerref heft kişver baḥr u b. 012/04 

ber-güzīde-i maķṣūd    seçkin  amaçla 

 vālā maṭlūb-ı ḫalķ-ı kavneyn ve b.-güzīde-i maķṣūd śaķaleyn nūr ḥadīķa-i 007/05 

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı b.-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i kārdān tatar sābıķ- 022/07 

berāber    beraber  

 alınmaya māddūnīlde alınmaya yaʿnī b. ilede alınmaya daḫı oynaduķdan 040/21 

berāy    sevgili için  

 der beyān-ı taʿlīm kerden-i nedīm b.-ı maḥbūb ve terk kerden-i hīş 047/18 

berekātında    bereketinde 

 b. 014/16 

berḫıyā    özel isim  

 daḫı benī-isra’ilden b. bin yemliḫāya taʿlīm itdi süleymān devrinde 029/12 

berkinmiş    sağlamlaşmış  

 ol demür ḫalķa bir mermere muḥkem b. ne ķadar ki cehd ider 024/02 

bernā    genç 

 pīr ü b. 017/29 

berr    kara(toprak)  



190 
 

 b. ü baḥrüŋ içre biŋ bir ümmetü hep bī-şümār 023/07 

bersṭe   doğru 

 bünyād itdi ʿadlinüŋ bisāṭı b. döşendi ve dādınuŋ sumāṭı şemāṭiyye 052/12 

berü    geri  

 diyesin māt olur eger gine b. gelürse ruḫile ferz ayaġından gine 076/20 

beṣāreti    göz açıklığı  

 māhitābıdı tenvīrde mehābeti kāmil b. şāmil idi çün gül-i ruḫsārını 016/01 

beste    bağlı 

 ķaldı leclāc aŋa ḥayrān b.-dem 039/12 

beş    beş  

 şekilde oyun ķızıldandur b. oyunda ķara şāhı ķızıl filile māt ider 081/11 

beşer    insan  

 sāye-i çetrüŋ sevdā-ı nūr çeşm-i her b. 012/18, 015/17 

beşinci     beşinci 

 b. şarṭ oldur ki şaṭranc-bāzuŋ āḫir yirde fikri olsa yā bir mühim 045/01, 050/03, 

058/22, 063/02 

beyān    açıklama  

 şaṭrancuŋ aṣl-ı mü’ellifi kimdügin b. ider ve idrīs nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21, 

020/01, 020/17, 021/22, 044/05, 058/16, 059/11 

beyānı     açıklaması 

 sırrı ve’n-necmüŋ b. lü’lü’-ı nābuŋdadur 016/07, 020/12 

beyānındadur    açıklamasındadır 

 taʿbiyeler b. ki ol taʿbiyeleri göŋlinde ḥıfẓ iden şaṭranca ṭālib 020/10 

beydaġın    piyade piyonunu  

 b. süre ķara şāh kiş 081/07 

beydāķ     piyade piyonu 

 bu durur mansūbe-i b. begüm 080/11, 081/04, 081/10, 082/05 

beydaķ    piyade piyonu 

 diye ķara şāh nāçār gine evine varsa gerek kendü evine varıcaķ b. bir 081/08 

beydaķı    piyade piyonunu  

 b. ayaġına varursa ruķʿa-i zāviyeden şāh diyesin māt olur ammā bir 077/01 

beydaķile    piyadeyle  

 bu manṣūbeye manṣūbe-i beydāķiyye dirler yaʿŋī ķızıl b. kiş dir 080/02 

beydāķile    piyadeyle  

 b. 080/08 

beydāķiyye    piyade   

 bu manṣūbeye manṣūbe-i b. dirler yaʿŋī ķızıl beydaķile kiş dir 080/02 
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beydāķuŋ    piyadenin  

 ķızıl b. ṣol yaŋasından süre kiş diye ķara şāh durduġı yirde 080/07 

beyt    beyit 

 tamām eyledüŋ yidi biŋ b. üzerine kim āḫir ķılup söyledüŋ söz 018/24 

beytü’l -muķaddesi    Kudüs’ü 

 geldi b.-muķaddesi yıķup ḫarāb eyledi ʿarab-ı ʿerbā memleketin vīrān 029/15, 

033/02 

beyżince    yumurtasınca  

 eyle laʿl yāķutlar ki şütür-murġ b. ola pes rāy bin bürehmen 030/23 

bezendi    dizildi  

 tamām b. andan ṣoŋra oynamaġa başladılar leclāc evvel kim her 038/13 

bezenmişdi    süslenmişdi  

 niśār itdi ve bir hindī çetr getürdi ki altunıla b. ve üzeri laʿl 033/15 

bezeyüp    süsleyip  

 ḥażretüŋüŋ şol bikr-i fikrüŋüŋ rāzī gibi b. ḫāṭır ḥücresinden çıķarup 018/12 

bī-leşker    askersiz  

 vāsīʿ-i cihānı itdi teng pes sulṭān aḥmed ʿāciz ü fürūmānde ķaldı b.- 054/04 

bī-ʿadeddür    sayısızdır  

 luʿbı nefsüŋ b.-ʿadeddür key saķın 058/01 

bī-ʿivażuŋ    bedelsizin  

 b.-ʿivażuŋ ve kerem-i bī-ġarażuŋdan bu mücrim ʿāṣīlerüŋ taķṣīri ve 005/01 

bī-ārām    durmaksızın 

 ķamerī pādişāhın şaṭranc-bāz-ı felek ṣubḥ şām b.-ārām ķılup 002/12 

bī-bedele    eşsize 

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı b.-bedele revādur kim bir pāre dūddan 001/04 

bī-çūn    eşsiz 

 sāmiʿ-i sırr-ı ḥaķīķat ṣāniʿ-i b.-çūn ḥaķ 003/06 

bī-delīl    kılavuzsuz 

 çün nemed-pūş ve sā’il ve ẕelīl-i b.-delīl tāc u taḫt ḥasret āteşine 054/09 

bī-dīnle    dinsizle 

 ġazīyān ki meydān-ı İslām bisāṭı üzerinde dīn şāh yolına ḫaṣm-ı b.-dīnle 010/08 

bī-edeb    edepsiz 

 oynariken maġlūb düşmeye dördünci şarṭ odur ki b.-edeb ve tekebbür ve 044/23 

bī-esās    dipsiz 

 ģamd-i bī-ķıyās ve śenā’-ı b.-esās ol ḫalıķ-ı cinn ü nāsa olsun kim bu 010/18 

bī-gāh    zamansız 

 digil leyl ü nihārı gāh b.-gāh 006/20 



192 
 

bī-ġarażuŋdan    gayesizinden  

 bī-ʿivażuŋ ve kerem-i b.-ġarażuŋdan bu mücrim ʿāṣīlerüŋ taķṣīri ve 005/01 

bī-gümān    şüphesiz 

 ḥükmine maḥkūm olurdı iẕn-i ḥaķla b.-gümān 023/04, 057/16, 066/23 

bī- ḥad    sınırsız 

 ān ķahr-ı b.-ḥad felege beŋzer devlet-i nā-gāh gibi irişüp fi’l-cümle ʿilmüm 015/19 

bī- ḫalele    noksansıza 

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı b.-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01 

bī- inķilāb    değişmez 

 rāyet-i ʿizz-i şerīfüŋ devlet-i b.-inķilāb 012/11 

bī- ķader    bahtsız 

 b.-ķader dünyā ķatuŋda nitekim yoķ ķadr hīç 012/31 

bī-ķadr-i kelīl    itibarsız, değersiz 

 šūr-ı sīnā ķudreti ķāfında b.-ķadr-i kelīl 003/22 

bī-kerān    uçsuz 

 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ deryāsı b.-kerān cūduŋ secāsı 004/10 

bī-ķıyās    eşsiz 

 ģamd-i b.-ķıyās ve śenā’-ı bī-esās ol ḫalıķ-ı cinn ü nāsa olsun kim bu 010/18 

bī-maʿyūb    noksansız 

 b.-maʿyūb ḫūb ṣanasın kim oldurur yūsuf ibn-i yaʿķūb çün cemāl-i 014/23 

 ḫūb-i b.-maʿyūbla şaṭranc oynardum ki ḥüsn ü melāḥatde luṭf u ṣabāḥatde 047/21 

bī-meded    yardımsız 

 leşker ü b.-meded ne tāc u taḫt ne iķbāl ve ne saʿādet ve baḫt ne milk u 054/05 

bī-miśliken    benzersizken 

 ve ʿaķlı firāsetde b.-miśliken ṣabr u taḥammül itmeyüp taʿlīm itdi 048/13 

bī-nevā    sessiz 

 ibn-i sīnā kibriyāsı vaṣfında ʿāciz b.-nevā 003/23, 009/04, 056/9 

 gedāyam ḥażretüŋ şehriyārdur ben b.-nevāyam ṭapuŋa kim sulṭān-ı 054/16 

bī-nihāyet    sonsuz 

 ol buġdayile şāh-ı hindī ġanī oldı ol ķadar leclāca māl-ı b.-nihāyet ve 051/12 

 teslīm itdiler leclāc daḫı cemʿ olan buġday-ı b.-nihāyeti alup giri ṭutup 051/09 

 hem şecāʿatde ķılursın pīl-teni b.-pā vü ser 013/02 

bī-pāyān    sonsuz 

 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi b.-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10 

bī-rīyā     dürüst 

 aʿẓam aʿlem aḥkam efḫem aķdem aslem b.-rīyā 008/02 

bī-sebeb    sebepsiz 
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 b.-sebeb itme saķın ḫaṣm olana taʿlīm sen 047/15 

bī-şāye’hi    noksansız 

 b.-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02 

bī-şumār    sayısız 

 gitdi ʿālem içre ēeḥḥāk eyle ķahr-ı b.-şumār 029/02 

 berr ü baḥrüŋ içre biŋ bir ümmetü hep b.-şümār 023/07 

bī-ẕelele    noksansıza 

 maḥdūd ol ḫażret-i b.-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim bir pāre dūddan 001/04 

bī-zevāl    sonsuz 

 ģākim ol ki hikmetinde var kemāl-ı b.-zevāl 004/05 

bi-ʿaynihi    aynı şekilde   

 dilese ol vaķt bir ruḫuŋ ķıymeti ruḫile at durur b.-ʿaynihi anuŋ daḫı evi 042/01 

bi-emr-i ḥükm-i süleymāne     Hz. Süleyman hükmü emriyle 

 ķıldı pes melek-i müvekkel-i ḫāṣ daḫı bi-iẕn-i ḫālıķ-ı sübḥānehü b.-emr-i 025/08 

bi’ż-żarūrī    zaruretle  

 dirhemile bāzī ķılan b.-żarūrī manṣūbesin gözedüp şaṭranc-bāzlıġıla 046/08, 048/22 

biçdi    biçdi  

 ĥilʿatüŋ ḥayyāṭ-ı ezel ki ķaddüŋe b. ezel 008/19 

bigi    gibi  

 ķıymetince olur be-ʿaynihi at maḥalli b. durur kim ol iki ruḫ ki biri 042/13, 042/22, 

066/18 

bigidür    gibidir  

 b. ve daḫı yine ḥaķīķat naẓar ķılsaŋ ķara şaṭranc natʿı felek yüzine 057/04, 066/12 

bihterlere    en iyilere  

 b. şaṭranc ʿilmin ögrenmek lāzım kemālden ḥālī degildür nitekim 054/01 

bīhūde     boş yere 

 söylemez b. sözi kāmilān 044/08 

bikr-i fikrüŋüŋ    dokunulmamış fikirinin  

 ḥażretüŋüŋ şol b.-i fikrüŋüŋ rāzī gibi bezeyüp ḫāṭır ḥücresinden çıķarup 018/12 

bil    bil  

 anuŋla şaṭranc oynaya eger ḫaṣm maġlūb olursa b. ki ol pāẕişāh daḫı 052/06, 

057/24, 058/28, 058/31, 066/31, 067/19, 079/08 

bilād-ı hindde    Hint ülkesi 

 bir vaķt-i müntehī şöyle inhā ķıldı ki b.-ı hindde pādişāh vardur vilāyeti 052/14 

bildi    bildi 

 aṣlın ki b. emr itdi tekvīn gelüp süleymāna şaṭranc taʿlīm ķıldı süleymān 029/11, 

036/06, 038/15, 043/02 
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bildiler    bildiler  

 ve bu mühreleri cimşīd şāhuŋ idügin b. velīkin bu mühreler ne neme 024/14 

bildisen    bildiysen  

 hūd u ṣāliḥ yā ḫū ʿīsā b. ḫatm enbiyā 008/10 

bildügin    bildigini  

 her birisi b. unutdı 028/19 

bildüm     bildim 

 ne vechile sürmesini şāh devletinde b. evvel şehinşāh daḫı görsün ve 036/13, 

048/10 

bildürür    bildirir  

 b. bābü’l- 020/06, 020/09, 020/17, 029/08, 039/17, 048/26 

bile   bile  

 sīm ü zerden yigdurur b. kemāl 032/10, 037/12, 040/11 

bileler     bilsinler 

 adıyıla b. ki nice sürmek gerek ve her birinüŋ ve ķanķısıdur piyādeleri 034/07, 

034/11 

bilesin     bilesin 

 nāmesinde dimiş idi ki şaṭranc remzini b. ve cevābın nāmeŋde yazup 052/21, 

056/14, 065/26, 065/27 

bileye    bilesin  

 b. ammā ki ḥaķīr u faķīrden dirhem almaķ cā’iz degül egerçi ki dirhem 046/06 

bileyin     bileyim 

 bu ḫūb oyını yirine getüreyim ʿaķl ķuvvetiyle bunuŋ aṣlını b. didi 035/16 

bilgil    bil  

 b. kim şaṭranca naẓar itmeklik ʿaķlı arturur ve ẕihni açar pes mubaṣṣır 056/23, 

058/17 

bilicek     bilince 

 ṣaf baġlayup ceng itmek ṭarīķidür eger bunuŋ eyüsin b. oynarlarsa 035/04, 037/04 

biliciydi     biliciydi  

 bāz idi daḫı şaṭranc ıṣlāḥ idiciydi ve żabṭ idiciydi daḫı b. ol eydür ki 039/19 

bilindi     bilindi 

 ki ol defīne buḫtunü’n-naṣr ḫazīnesi imiş tārīḫle b. ve ḫazīne içinde 030/15 

biline    bilinsin  

 meddāḥı idügi b. 021/13 

bilinmedi    bilinmedi  

 ķandalıġı b. ʿāķıbet timurlenk eyitdi o gedā-şekl kimesne süvār 055/21 

bilinmezse    bilinmezse  
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 ve altmış dört ḫānenüŋ bāb-ı faṣlı b. hindistān şāhına nūşirrevān u 031/25 

billūrdan   değerli taş  

 maḥkūm olup leclāc otuz iki mühreye göre ʿaķīķ ile b. aŋa göre 032/21 

bilmedi    bilmedi  

 b. ḥıżruŋ ḥayātı laʿl-i cüllābuŋdadur 016/13, 038/23 

bilmediklerine    bilmediklerine  

 ol nesneyi b. melūl olmış oturur büzürcmihr daḫı ol naṭʿa ve 035/13 

bilmediler     bilmediler  

 ve evlerin b. ʿāciz olup perīşān göŋülle şāh ķatından gitdiler 035/11, 035/21 

bilmek     bilmek 

 künt u kenzüŋ sırrını b. yene bābuŋdadur 016/23 

bilmekde    bilmekte  

 ʿāķılları ve dānişmendleri bu oyun b. ve oynamaķda ʿāciz olurlarsa 034/14 

bilmeye    bilmesin  

 vara tā ki hīç vechile bir zamān kiş dinilü b. bundan ṣoŋra ķızıl 074/06 

bilmeyecek    bilmeyince  

 bir eksüksüz viribiyelüm ve eger īrān ʿāķılları bu nesneyi b. 037/06 

bilmeyince    bilmeyince  

 kimesne tamāmihi kemālihi şaṭranc oynamasın b. oynamaya maġlūb 045/13 

bilmeyüp    bilmeyip  

 daḫı bir altun ṣanduķca içinde buldılar ammā ki neydügin b. ʿacem 024/10, 024/15, 

027/15, 054/12 

bilmez     bilmez 

 zāhidā ḥālāt-i ʿaşkuŋ müfti b. remzini 016/22 

bilmezdi    bilmezdi  

 öŋine şol ķadar altun gümiş dökdi ki ḥisābını kimse b. müşkden 033/17 

bilsün    bilsin  

 b. 036/14, 037/10 

bilsünler    bilsinler  

 ve ʿāķıllaruŋ varısa gelsünler işbu oyunı ʿaķlile b. ve benümle 037/02 

bilüp    bilip  

 bu ḫıẕmet kendüme vācīblıġını farż b. ammā kim ḥażretine lāyıķ 017/17, 037/04 

bilür    bilir  

 bu mühreleri cimşīd şāh nice oynaduġın b. misin ḫāṭıruŋda eger varısa 025/15, 

025/20, 032/08, 038/23 

bilürem    bilirim  

 anı b. diyü cevāb virdi yine ḥazreti süleymān su’āl idüp eyitti ki 025/14 
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bilürlerse    bilirlerse  

 aṣlını çıķarı b. ve ne vechile oynaduġında ʿaķl irgürürlerse şāh 034/12 

bilürüz    biliriz  

 b. velīkin şerḥ itmezüz diyüp ol melek edebile ḫāmūş olıcaķ 025/23 

bin    oğul 

 fi medḥ-i sulṭān b. sulṭān sulṭān bāyezīd b. muḥammed ḫan 010/17, 011/03, 011/04, 

011/05, 014/01, 029/12, 030/11, 030/23, 031/13,  

 039/17 

binālar     binalar 

 ʿaẓīm b. 052/11 

bindi    bindii 

 b. ol atlaruŋ ḥaķķında “ve’l-ʿādiyātı żebḥan” sūresi indi “fe’l-mūriyātı 010/04 

bīniş    görüş 

 b.-i farīķeyn server-i enbiyā ķāfile-sālār-ı kevāfil-i evliyā sulṭān-taḫt-ı 007/06 

binmişlerdür    binmişlerdir  

 cihād itmekiçün ġazā atlarına b. her birisi ķābil evlādından 010/01 

biŋ    bin  

 on sekiz b. ʿāleme ṭoldı āvāz irdi ṣedā 008/30, 009/01, 013/17, 013/19, 018/24, 

022/13, 022/20, 023/07, 024/08,  

 024/09, 032/12, 033/11, 049/06, 050/07, 050/08, 050/14, 050/20, 050/24, 074/15 

biŋde    binde  

 tir itseler bir demde itdügüŋ elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz b. birinüŋ ḥesābını 004/15 

bir    bir  

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim b. pāre dūddan 001/04, 

001/09, 002/01, 002/14, 003/16, 004/13, 004/15, 004/17, 004/18,  

 008/21, 010/20, 013/10, 013/12, 014/02, 014/05, 014/22, 015/03, 015/05, 015/07,  

 015/08, 015/09, 015/12, 015/14, 015/15, 017/25, 018/16, 018/18, 019/13, 021/25,  

 022/13, 022/19, 023/07, 023/22, 024/01, 024/02, 024/05, 024/06, 024/10, 027/11,  

 028/01, 029/19, 030/08, 030/13, 030/16, 031/04, 031/07, 031/15, 031/19, 031/23,  

 032/12, 033/07, 033/09, 033/15, 034/02, 034/03, 034/21, 035/06, 035/07, 035/15,  

 035/20, 036/01, 036/03, 037/06, 038/03, 039/01, 039/03, 039/04, 040/11, 040/13,  

 040/18, 040/20, 040/24, 041/01, 041/13, 041/26, 042/01, 042/03, 042/09, 042/12,  

 043/16, 045/01, 046/01, 046/13, 047/19, 047/29, 048/06, 048/08, 049/08, 049/12,  

 050/01, 050/08, 050/10, 050/12, 050/16, 050/18, 050/20, 050/22, 050/27, 052/02,  

 052/03, 052/14, 052/20, 054/02, 054/20, 056/28, 056/29, 057/02, 057/16, 059/04,  

 060/02, 062/04, 063/04, 064/02, 064/04, 064/05, 065/26, 065/27, 065/29, 066/23,  

 067/18, 068/07, 068/14, 069/03, 069/05, 069/07, 071/02, 071/09, 074/06, 075/06,  
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 076/04, 076/08, 076/10, 076/11, 076/17, 076/23, 076/25, 077/01, 077/04, 077/05,  

 078/06, 081/08, 082/04, 082/06, 082/07 

birbirin    birbirinin  

 b. mühreler almaķ hümām 066/13 

birbirine    birbirine  

 üzerinde şaṭrancuŋ naṭʿını döşediler büzürcmihrle hind ilçisi leclāc b. 037/15, 

038/04 

birer    birer 

 evvel ol şaṭrancı ortaya ķoyup dürlü dürlü fikr itdiler her birisi b. dürlü 035/09 

biri    biri  

 çeşm-i nūrı aḥmedüŋ ḫulķı gibi b. ḥasan 009/13, 036/15, 042/13, 042/26 

birini    birini  

 bir gün ve bir gice ol oyunı fikr eyledi ṣaġına ve ṣolına her b. sürdi 036/03, 036/04, 

036/08, 038/08 

birinüŋ    birinin  

 tir itseler bir demde itdügüŋ elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz biŋde b. ḥesābını 004/15, 034/07 

birisi    birisi  

 cihād itmekiçün ġazā atlarına binmişlerdür her b. ķābil evlādından 010/01, 024/17, 

028/19, 035/01, 035/09, 035/10, 041/20, 052/02, 068/04 

birisinüŋ    birisinin  

 geldi eyitdi iy saʿādet issi şehriyār bu mühreleri fikr eyledüm her b. 036/11 

biriyle    biriyle  

 ki bu naṭʿ hemān yir yüzidür ve bu aġıla ķara iki şāhdur ki biri b. 036/15, 069/10 

birle    ile  

 yidi ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi b. bu zümrüd bisāṭı 001/05, 001/07, 

003/30, 003/31, 004/03, 004/22, 008/29, 014/06, 017/05,  

 017/20, 021/07, 025/03, 031/08, 047/17, 048/11, 051/04, 065/15, 067/06, 068/15 

birligine    birligine  

 vāḥid ol ki b. cümle eşyādur güvā 004/06 

bisāṭ  

 ruḫı üzre meydān-ı b. içre tīġ-ı nuṣret çeküp ķanın efşān cismin ḫāke 011/17, 

027/17, 030/16, 032/23, 053/10, 058/05 

bisāṭ-ı ḫāke    toprak  döşeği    

 ķudreti gündüz b.-ı ḫāke ṣalar zer-niyār 003/18 

bisāṭ-ı levḥ-i zerrīn    altın satranç tahtası 

 ve b.-ı levḥ-i zerrīn üzerinde altmış dört ḫanelerüŋ lāciverdiyle baḫşını 030/26, 

041/05 
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bisāṭı    döşeği 

 yidi ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi birle bu zümrüd b. 001/05, 010/08, 

043/05, 052/12 

bisāṭın     satranç tahtasını 

 altmış dört ḫānelü b. düzüp te’līf eyledi cimşīd şāh yirinde şāhı 027/08, 043/15, 

055/09, 011/11 

bisāṭınuŋ    satranç tahtasının  

 sā’ir-i minhüm niçe pāre kitāblardan istiḥrāc ķılup şaṭranc b. sekiz 019/17, 020/22, 

001/10 

bitürmişidüm     bitirmiştim 

 naẓma getürüp muṣannaʿ ve müsecca söyleyüp b. diledüm ki 013/24, 014/17 

biz    biz  

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur b. hükm-i ḫālıķdan ṭaşra iş itmezüz dünyevī 025/21 

bizden    bizden  

 sinüŋ şükrin ide idemeyeler ilāhī çün evvel b. sevābıķ-ı ṭāʿat 004/19, 034/17, 

037/08 

bize    bize  

 aṣlıyla b. taʿlīm ķılur mısın dinicek müvekkel ḫāk-i cimşīd eydür yā 025/16, 

034/17, 035/06, 035/21, 036/21, 037/14 

bizi    bizi  

 b. daḫı idiserdür sözi kes 058/04 

bizüm     bizim 

 itdiler ki b. pādişāhumuzı 030/04, 034/15, 034/19, 036/22, 037/12 

bīźār    usanmış  

 cānlarından b. olup 028/18 

bozamaz    bozamaz  

 b. 024/03 

bozar    bozar  

 ḫaṣma taʿlīm eyleyüp şarṭın b. 048/21 

böyle    böyle  

 b. tedbīr itdi hindü şehriyār 032/02 

bu    bu  

 yidi ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi birle b. zümrüd bisāṭı 001/05, 002/11, 

003/14, 005/01, 006/23, 008/16, 008/33, 009/07, 010/18,  

 013/07, 013/08, 013/12, 013/14, 014/10, 014/21, 015/21, 016/02, 017/17, 019/11,  

 020/20, 020/22, 020/23, 020/26, 021/01, 021/07, 024/09, 024/11, 024/14, 024/15,  

 024/17, 025/10, 025/12, 025/15, 025/18, 025/25, 026/02, 026/12, 028/10, 028/14,  
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 029/23, 030/25, 031/04, 031/23, 033/04, 034/11, 034/14, 035/03, 035/16, 035/18,  

 035/21, 036/07, 036/09, 036/11, 036/15, 036/20, 036/22, 037/04, 037/06, 037/12,  

 037/19, 037/29, 038/03, 038/20, 041/07, 041/20, 043/18, 047/26, 048/15, 049/03,  

 049/04, 049/06, 049/15, 049/22, 050/07, 050/10, 050/14, 050/20, 050/25, 050/27,  

 050/29, 050/31, 052/05, 054/18, 055/07, 055/17, 056/11, 056/13, 057/20, 058/05,  

 058/18, 058/22, 058/25, 059/05, 059/09, 060/04, 061/05, 061/07, 062/02, 062/08,  

 062/13, 063/02, 063/04, 065/15, 066/27, 068/02, 070/04, 070/07, 071/02, 071/11,  

 072/02, 072/10, 073/02, 073/10, 073/12, 074/02, 075/02, 075/13, 077/09, 078/02,  

 078/03, 078/06, 078/07, 078/09, 079/02, 079/05, 080/02, 080/11, 080/13, 081/02,  

 081/10, 082/11 

budur    budur  

 nite ekśer-i ḫalķuŋ dilinde b. kim şaṭrancı leclāc teʿlīf itdi ve nerdi 021/23, 021/24, 

029/23, 032/15, 034/05, 034/19, 042/30, 043/18, 044/06,  

 052/02, 053/04 

budurur    budur  

 b. firʿavn-ı eşkāl-i ḥaṣīn 061/10, 066/21, 072/12, 074/12, 079/08 

buġday    buğday  

 bir dāne b. ķoyasın tā āḫırķı eve varınca degin tażʿīf idesin yaʿnī bir 049/12, 

049/15, 049/26, 050/07, 050/08, 050/10, 050/14, 050/20, 050/24, 050/01, 051/08 

buġday –ı bī-nihāyeti     sayısız buğday  

 teslīm itdiler leclāc daḫı cemʿ olan b.-ı bī-nihāyeti alup giri ṭutup 051/09 

buġdaydan    buğdaydan  

 yuķarıġı meżāʿīfi ķılıcek yaʿnī ol bir dāne b. aşaġı iki ol ķadar 050/12, 050/18 

buġdayı    buğdayı  

 muḥāsibler ḥisāb idüp b. bu miķdāra irişdürdilerse melik-i nūşirrevāna 050/25 

buġdayile    buğday ile  

 ķıldılar ki iy pādişāh bu miķdār b. bir ḫazine-i sulṭānī cemʿ olur bu 050/27, 051/12 

buġdayuŋ    buğdayın  

 b. 049/19 

bugün    bugün  

 şaṭranc-nāmeye rāġıbdur ʿale’l-ḫuṣūṣ kim b. devrān-ı zamānīde vilāyet-i 018/01 

buḫtı’n-naṣr    Nabukadnezar  

 şaṭranc şöhret buldı tā aŋa dek ki süleymān devri geçüp b.-naṣr 029/13 

buḫtunü’n-naṣr    Nabukadnezar  

 ki ol defīne b.-naṣr ḫazīnesi imiş tārīḫle bilindi ve ḫazīne içinde 030/15 

buḫtü’n-naṣīrde    Nabukadnezar’da  

 itdi ol evvelki laʿlīn şaṭranc ki ḫazīne-i b.-naṣīrde kim 032/27 



200 
 

buķaran    inatçı  

 b. içinde sen sikender ẕü’l-ķarneyn ķalduŋ pes dilerem ki 053/08 

bul    bul  

 ʿaķlile nefsüŋ şerinden b. nicāb 057/29, 067/02 

bula    bulsun  

 tā nevāle b. senden bī-nevā ehl-i nevā 009/04, 032/05, 067/12, 067/14 

bulasın    bulasın  

 yā b. ʿizz ü ḥürmet birle ḫōş tekrīmi sen 047/17, 067/22 

buldı    buldu  

 şaṭranc şöhret b. tā aŋa dek ki süleymān devri geçüp buḫtı’n-naṣr 029/13, 051/15, 

051/18, 053/15, 058/26, 059/12, 075/04, 078/06, 080/06 

buldılar    buldılar  

 daḫı bir altun ṣanduķca içinde b. ammā ki neydügin bilmeyüp ʿacem 024/10, 

024/13 

buldısa     bulduysa 

 b. bu risālenüŋ ismini şaṭranc-nāme-i firdevsī ķodum tā kim sulṭān-ı 021/01 

bulduġı    bulduğu  

 girye içinde b. maķṣūdiçün 005/25, 028/13 

bulındı    bulundu  

 b. ki her küpüŋ içinde biŋ ḥoķķa altun b. ki her ḥoķķa 024/08 

bulınsa    bulunsa  

 b. hemān oynamaġa iki ḫāne vardur at dutılmaġa āsāndur andan ṣoŋra 041/15, 

041/17, 041/21 

bulınup    bulunup  

 ʿulemādan ẓurefādan bir eḥad b. leclācile bir şaṭranc oynar ise 031/19 

bulısar     bulacak 

 şerʿile iden ʿamel ḥaķ b. 067/30 

bulmadı    bulmadı  

 dāher ki leclācuŋ üstāẕıdur ol ķadar mertebe b. kim leclāc merātib 051/17 

bulmaz    bulmaz  

 kim geŋizligile ẓafer b. şöyle kim çün iskender dārābdan 052/08 

bulundı    bulundı  

 b. 030/14, 030/22 

bulunmadı    bulunmadı  

 siyāsete müstaḥaķdur didi ne ķadar ki teftiş itdiler sulṭān aḥmed b. 055/20 

bulunmaz    bulunmaz  

 ol deŋizden kim b. aŋa ḥadd ü intihā 009/02 



201 
 

bulunmazsa    bulunmazsa  

 bir hüner-mend fāżıl şaṭranc-bāz-ı kāmil b. bu otuz iki 031/23 

bulunmışdı    bulunmuştu  

 b. ol şaṭranc-ı süleymānidi ki idrīsle cimşīden yādigār 033/01 

bulunsa    bulunsa  

 b. 041/08, 041/26 

buluŋ    bulun  

 gedādur ki beni şehmāt ide elümden laʿlin ķadeḥüm alup gide tiz b. 055/19 

bulup    bulup 

 içinde baġ arasında yürüdi ʿāķıbet ēeḥḥāk b. helāk eyledi kim bu 026/12 

bulur    bulur  

 çü ẕikr ide b. oddan necātı 006/18, 006/28 

bulursın    bulursun  

 ʿacemde iştihār b. ve her ḥikmet altında bir ḥikmet ve her söz 018/16 

buluşdı    buluştu  

 ceng kimesne bilmeyüp sezmedin gelüp b. ve irişdi ḥażret-i 054/12 

būm    baykuş  

 ķılup cāy-ı b. u ġurāb eyledi müslümānlara çoķ şedīd ve ʿiķāb eyledi 029/16 

bunca    bunca 

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan b. ʿilmi ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02, 

055/15 

buncılayındur     bunun gibidir 

 b. zīrā ki maḥal olur ki bir ruḫuŋ ķıymeti ḫaṣmuŋ iki ruḫı 042/12 

bunda    bu konuda 

 kimdür beyān idelüm nite ḥükemā-i muteķaddimīn b. iḫtilāf eylediler 021/22, 

035/05, 036/20, 036/22 

bundan    bundan  

 yuķarıda b. evvel ʿuķud-ı ʿale’ş-şāhıdın müteveffeni ola didügidi yaʿnī 042/20, 

049/26, 050/10, 073/07, 074/06, 075/06 

bunı    bunu  

 efendisi bir ḥarīfle oynayup otururdı b. öc ķodı ol ḥarīfi 069/05 

bunlar     bunlar 

 ütülüp itmedügi b. ʿamel 066/15 

bunları    bunları  

 b. 034/10 

bunuŋ    bunun  
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 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur min-baʿd nice b. emśāli kitābları 013/19, 

018/08, 035/04, 035/16, 038/20, 038/21, 049/16, 054/02 

buŋa    buna  

 b. manṣūbe-i filiyye dirler nite eger dilerseŋ ķızıl şāhı māt idesin gūşede 076/02 

burhān    delil  

 iy ẕelīl uşda delīl ķurbān yiter b. aŋa 008/32 

burhān-ı ḫalīfetu’llāh    Hilafet’in delili 

 b.-ı ḫalīfetu’llāh nāẓır-ı emīrü’l-mü’minīn eʿazza’llahü enṣārehü ve 011/07 burhān-

ı taḫt-ı ḥaķīķāt     hakikat tahtının delili  

 ve b.-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08 

būriyā     hasır dokuyan 

 ķāsımī kim aldı ķısmet ķand ü fāīķ b. 003/33 

burkaʿyı    peçe  

 b. götür cemālüŋden cihānı enver it 016/18 

burtardı    buruşturdu  

 sözinden leclācuŋ göŋli perīşān oldı ve yüzüni b. eyitdi ki eyle 037/25 

būy-ı ber- külübe-i ʿaṭṭār     attar kulübesi üstündeki koku     

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı b.-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i kārdān tatar sābıķ- 022/07 

buyurasın    buyurasın  

 ķatuŋda ġāyetde ʿaķl issi kişi kim varısa b. geleler ve her mühre 034/06 

buyurdı    buyurdu  

 düzdi andan ötürüdür ki nerd b. erdşīr didiler çünki erdşīr nerdi 030/01, 033/11, 

034/01, 034/20, 035/06, 036/17, 037/14, 039/01, 078/05 

buyurdısa    buyurduysa  

 ḫarāc b. 037/05 

buyurduġı    buyurduğu  

 b. gibi ḫarāc virelüm belki daḫı ziyāde gönderelüm eger Īrānuŋ 034/13 

buyurmışsiz    buyurmuşsunuz  

 senüŋle daḫı şaṭranc oynayam māt ķılam diyü b. ümīẕ- 053/09 

bülbül    bülbül  

 gördüm b.-veş dile gelüp şaķıdum bu ġazeli bünyād idüp oķıdum 016/02 

bülbülān    bülbüller  

 ẕākir anuŋ ẕikri birle b. elḥān ider 004/03 

bülbüle    bülbüle  

 söylese b. beŋzer bir dişi var ki dür-i ḫōşābe dönmiş bir duṭaġı 015/09 

bünyād    bina etmek  

 gördüm bülbül-veş dile gelüp şaķıdum bu ġazeli b. idüp oķıdum 016/02, 052/12 



203 
 

bürehmen    özel ad  

 bin b. idi hüner-mend ehl-i fen nīk-rāy ṣāf-şiken ķalʿa-küşāy tīġ- 030/11, 030/23, 

031/13, 032/20 

 şāh-ı hind ķatında ziyāde mertebe buldı b.-i şāh dergāhında ŝīse 051/15 

büyūt    evler  

 b. müntaķıż olur yaʿnī helāk olmasına dāldur illā ruḫ degil zīrā ruḫ 041/18 

büzürcmihr    İranlı bilgin  

 egerçi baʿż rāvī dirler ki nūşirrevān zamānında b. taṣnīf itdi 029/22, 035/12, 035/13, 

036/19, 037/17, 038/15, 039/04 

büzürcmihr-i    bilgin Büzürcmihr 

 b.-i 020/02, 021/24, 032/19, 036/01, 038/02, 043/01, 049/01, 049/29 

büzürcmihrden    Büzürcmihr’den  

 ve yine aŋa ṣatdı āḫir ol oyunda hindi ütdi kisrī b. 038/24 

büzürcmihre    Büzürcmihr’e 

 ve bir ķur eyerlü ḫāṣ at b. virdi ve çoķ āferīn ķıldı çünki 039/03 

büzürcmihri    Büzürcmihr’i  

 ʿaķl olur b. ol ḥakīm 057/22, 066/29 

büzürcmihrle    Büzürcmihr’le  

 üzerinde şaṭrancuŋ naṭʿını döşediler b. hind ilçisi leclāc birbirine 037/15 

büzürcmihrüŋ    Büzürcmihr’in  

 ki ol devrān ḫalķ ʿacebe ķaldılar hind b. işine ķatı melūl oldı 038/17, 038/23 

cā    mekan  

 ümmetüŋ firdevsīye firdevsi cennet eyle c. 009/18 

cā-be-cā    her yer  

 šaġ külāhın ṭoldurur gül lāle birle c.-be-cā 003/31 

cāʿil-i her dü-cihān    iki dünyayı yaratan  

 fāʿil ü muḫtār u ḫālıķ c.-i her dü-cihān 003/04 

cā’iz    işlenmemesinde cevaz bulunan 

 maġlūbile bāzī ķılmaķ c. degül pes gerekdür ki şaṭranc-bāz olan 045/07, 045/20, 

046/06, 047/06 

cā’izdür    caizdir  

 aŋa bāzīde evvel eger şaṭranc veyā nerdde evvel aŋa teklīf itmek c. 046/20 

cāh    itibar, makam  

 inʿāmile ṭoyurdı bu bir manṣūbeyile ʿaẓīm c. buldı 078/06 

cāhidi    makamdı 

 c. perriyān-ı māh-ı peykerler kevākib-mevākib sipāhidi merkeb-i 022/02 

cāhilüŋ    cahilin  
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 c. ķatında ʿilmüŋ ʿālimüŋ ķatında zer 012/32 

cām-ı cem    Cem’in kadehi  

 nergisüŋ destinde ķor zer c.-ı cem gītī-nümā 004/02, 016/17 

cāmesin    elbisesini  

 elemle andan sulṭān aḥmed c. taġyīr ŝūret-i tebdīl ķılup hem 054/08 

cāmı    kadehi  

 andan şehriyār buyurdı bir altun c. laʿlile ṭoldurdılar ve bir ḫāṣ 039/01 

cāmiʿ    bir araya toplayan  

 tīġ-ı ķāṭıʿ bedr-i sāṭıʿ cefr-i c. pür-vefā 007/23 

cāmidle    donmuşla, cansızla    

 vārem ki filile belki fil c. ceng bisāṭ üstinde 053/10 

cāmuŋdur    kadehindir  

 laʿl-i c. leb-ā-leb çün ṣedef içre dürer 012/08 

cān    ruh  

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı ins ü c. u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18, 

022/09, 022/10, 023/21, 024/16, 047/27, 054/22, 055/02 

cān-ı revāndur    akan ruhtur 

 hemīn c.-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa tāze güle beŋzer bir dildür ki 015/08 

cāna   ruha  

 c. ve’ş-şems āfitābı ẕāt-ı mehtābuŋdadur 016/04, 056/25, 006/29 

cānānumuz    sevgilimiz  

 leclāc-ı kāmil olasın c. 062/14 

cāndur     gönül 

 ķut hem mūnis olmış bir ṭūṭi-i c. ki ten ķafesinde mütemekkin olmış 015/15 

cānına    gönlüne  

 var ki ḥoķķa-i yāķūt olmış bir ḥayāt-baḫş lebi var ki ʿuşşāķ c. 015/14 

cānib    taraf  

 iki c. mühre leşker k’ola ʿarż 065/33 

 götüre hīç şey’üŋ mecāli yoķdur ki anları c.-i baḫteden 002/16 

cānibden    taraftan  

 rūzgār gelüp şehr-i medāīne yitdi bu c. şāh nūşirrevān daḫı ol gün 033/04 

cānibinden    tarafından  

 düşmān olsa ol ḫasm c. yā ķaṣdile veyāḫūd aŋa taʿalluķ bir 052/03 

cānibine    tarafına  

 ḥaķ c. dönmişler fi-sebīli’llāh emriyle ʿamel ķılup ġaza yolına 009/29, 032/25 

cānile    gönülle 

 ģıfẓ ķıl manṣūbesin c. 070/10 



205 
 

cānlarından    canlarından  

 c. bīźār olup 028/18 

cānum     canımı 

 yā sevindür vaṣluŋile yā hū c. al var 060/09, 062/11 

cānumdan    canımdan  

 şehmāt iderse bir nemed-pūş dervīşem c. ġayrı bende ķıymet bahā 054/20 

cānuŋa     canına 

 devletimüŋ ruḫı ferrin görücek seni māt idüp ruḫuŋ alam c. 053/11 

cānuŋı     canını 

 ķo eger ġālib gelürsem başuŋı kesem c. alam ve eger ki maġlūb 054/23 

cānuŋla    canunla  

 cennete yol bula c. beden 067/12 

cāy-ı būm u ġurāb     baykuş ve karga mekanı  

 ķılup c.-ı būm u ġurāb eyledi müslümānlara çoķ şedīd ve ʿiķāb eyledi 029/16 

ced   soy, ata  

 ruḫeynine yaʿnī iki ruḫına ol c. veyā yol eyleye bārī bir ruḫını ol araya 040/18 

cefr    kuyu  

 tīġ-ı ķāṭıʿ bedr-i sāṭıʿ c.-i cāmiʿ pür-vefā 007/23 

cehd    çabalamak  

 ol demür ḫalķa bir mermere muḥkem berkinmiş ne ķadar ki c. ider 024/02, 035/10, 

040/16, 042/17, 057/25, 066/32 

cehli    bilmezliği  

 münkirī bu c. gör ki itdi inkār aḥmede 008/33 

celāl-i ʿaẓameti    büyüklüğün celali  

 ġutdı c.-i ʿaẓameti birle ķudret şatrancını iẓhār ķılup gūşe 001/07 

celālet     büyüklük 

 çemen-i c. ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i millet sālik-i sikke-i 007/14 

celāli’l -milk   mülkün ulusu, büyüğü 

 ümmeti c.-milk tāci’l-islām ve’l-müslimīn ķāmiʿi’l-ġudāti ve’l- 011/01 

celālüŋ    büyüklüğünün  

 iy ḫudā ʿizz ü c. ḥaķķıçün 005/12 

cem    şarabın mucidi  

 nergisüŋ destinde ķor zer cām-ı c. gītī-nümā 004/02, 016/17 

cemʿ    toplanmak  

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn c. olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14, 018/03, 

024/11, 024/16, 030/25, 042/24, 042/27, 044/01, 045/10,  

 046/04, 049/28, 050/16, 050/21, 050/27, 051/09, 053/16, 065/14, 066/02, 066/09,  
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 067/03 

cemāl-i kemālin    olgun güzelliğini  

 bī-maʿyūb ḫūb ṣanasın kim oldurur yūsuf ibn-i yaʿķūb çün c.-i 014/23 

cemālin    yüzünü  

 ḫāk-i pāyine yüz sürüp mübārek c. müşāhede ķılup ḥadīś aḫbārınla 014/09 

cemālüŋ    yüzünün  

 ķıble-i ḥācātıdur ḫalķa c. kaʿbesi 012/33 

cemālüŋden    yüzünden  

 burkaʿyı götür c. cihānı enver it 016/18 

cemīʿ    tüm  

 genc-ḫāne-i cimşīd şāh c. māl esbābıyla pinhān eyledi ki bu şaṭranca 028/14, 

036/17, 037/26, 049/04, 053/05, 070/06 

cemīʿsi     hepsi 

 bir ḫūb sarāyda ķondurdılar ʿālimler ve ʿāķıllar c. şāhuŋ ķatına 035/07 

cemīʿsin    hepsini  

 vechile dizmek gerek ʿaķlile c. bildi ve kendüzine eyitdi hele 036/06, 053/06 

cemīl    güzel 

 c. ḥaẓret-i ḫudāvendigār-ı aʿẓamuŋ sulṭān-ı muʿaẓẓamuŋ ḫaķan-ı 021/08 

ceng    savaş  

 ecilden c. oyunı içinde māt ve zārile giryān pür-ġām itdürür 002/10, 027/01, 

027/04, 027/19, 028/03, 035/04, 038/07, 047/01, 047/08,  

 053/10, 054/12, 056/27 

ceng-āheng    savaş düzeni 

 leşker cemʿ itdi ve pillerini ārāste ķıldı ve rūma ʿazm-i c.-āheng itdi 053/16 

cennet     cennet 

 gūşe ḫāne ḫāne heşt c. baġlarınuŋ gül-zār renginde tezyīn 001/08, 009/18, 060/08 

cennet-i firdevs    Firdevs cenneti 

 c.-i firdevs umup firdevsī ḥakdan ẕikr ider 004/07, 005/09 

cennete    cennete     

 heşt c. münāsib sekiz faṣl üzerine bu şaṭranc-nāmeyi bu firdevsī-i 020/23, 067/12 

cenneti    cenneti  

 c. zāhid saŋa iste ki ķullābuŋdadur 016/27 

cerb    yağlı  

 leclācı taʿẓīmile ḥammāma ķoydı kendü girmeyüp ʿillet itdi andan c. 043/03, 

043/13 

ceseddür    cesettir  

 bu c. fi’l-meśel milk-i cihān 057/20, 066/27 
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cevāb    yanıt  

 c. virecek sözüni müvecceh görüp ḥükmine maḥkūm emrine me’mūr 019/12, 

025/12, 025/14, 031/01, 035/20, 043/10, 052/19 

cevāb-nāmede    cevap mektubunda   

fil evinde māt eyledi daḫı c.-nāmede yazdı ki yā şāh-ı fūr kim 053/03 

cevāba    cevaba  

 bu su’āl c. nāẓırdı şāhdan icāzet alup bir ay mühlet diledi levḥ-i 031/04 

cevābın    cevabını  

 nāmesinde dimiş idi ki şaṭranc remzini bilesin ve c. nāmeŋde yazup 052/21 

cevher -i çin    Çin  cevheri 

 heft kişverüŋ bir yıllıķ ḫarācın c.-i çin ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01 

cevheri    cevheri  

 c. ṭamarı cūşa gelüp eʿādī ġayretinden cigeri ķanı ķaynadı ceng ü 027/19 

cevherlerin    cevherlerini  

 fikr deryāsına ṣalup meʿānī c. göŋline getürüp şaṭrancuŋ 027/07 

cevlān    dolaşma  

 c. meġārib ü meşārıķa varup tarfetü’l-ʿayn içinde on sekiz biŋ 022/20 

cevr-i gerdān    çeşitli eziyet  

 ider red c.-i gerdān ḥasbinallah 006/17 

cezālar     cezalar 

 c. ķılam muẓaffer olam diyü ḫaber gönderüp pes sikender batlamyu- 053/12 

cezīl    bozuk olmayan 

 içinde śenā-yı c. ilā-ġāyetü’d-dehri ve nihāyeti’l-ʿaṣrı ẕikr olına firdevsī 021/12 

cidāle    savaşa  

 şāh ʿıyş ve nūşa meşġūl olduġı sebebden ceng ü c. muķayyed olmayup 027/01 

cidāli    savaşı  

 ü c. ķīl u 047/09 

ciddile     ciddiyetle 

 şaṭranc-bāz-ı kāmil olan c. cehd eyleye ki devābını ḫilāfına red 042/17 

cifteden   çifteden  

 cüvād bād-ı c. kerden ʿāre naķş-pend-i dībā-ı rebīʿ cehre-küşā-ı 022/03 

ciger    ciğer  

 c.- 027/05 

cigeri    ciğeri  

 cevheri ṭamarı cūşa gelüp eʿādī ġayretinden c. ķanı ķaynadı ceng ü 027/19 

cihād    cihad  

 c. itmekiçün ġazā atlarına binmişlerdür her birisi ķābil evlādından 010/01 
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cihān    dünya  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ hevāsında iki c. bir ẕerre ilāhī 004/13, 007/26, 

010/20, 012/19, 012/22, 012/28, 013/09, 018/20, 028/04,  

 028/05, 028/17, 056/07, 056/15, 057/20, 066/27, 067/14 

cihānda    dünyada  

 genc çoķlıġıyla degildür şāh bilsün ki c. tāc u taḫt ʿaķl ʿilm 037/10, 037/21 

cihāndan    dünyadan  

 ṣoŋra taḫta oturdı ve c. ẓulmi ve fitneyi götürdi cihānuŋ 052/09 

cihāndur    dünyadır  

 bāz olmaķlıġuŋ fā’idesi fevā’idi cihān içindeki c. ekśer şaṭranca ṭālib 056/15 

cihānı    dünyayı  

 gelmedi milk-i c. sence hīç iḥyā ider 011/23, 016/18, 054/04 

cihānuŋ    dünyanın  

 ṣoŋra taḫta oturdı ve cihāndan ẓulmi ve fitneyi götürdi c. 052/09 

cihetden    taraftan  

 ol c. dergehüŋ ider eṭvāf ehl-i hüner 012/34, 043/17, 058/08 

cild    cilt  

 altı c. süleymān-nāme taṣnīfine meşġūl olaldan rūm vilāyetinüŋ 018/19altmış 

cildinüŋ    cildinin  

 mütemekkin olup oturmışıdum süleymānnāmenüŋ ekśer c. ebyātın 013/23 

cimşīd     İran şahı 

 c. şāhıla şaṭranc ḫuṣūṣında vāķıʿ olan menāķıbın ve süleymān nebī 019/23, 024/14, 

025/06, 025/10, 025/12, 025/15, 025/16, 026/05, 026/09,  

 026/11, 026/14, 026/15, 026/17, 026/20, 027/03, 027/04, 027/08, 027/12, 027/13,  

 027/15, 027/16, 028/06, 028/14, 028/16 

cimşīd -ṭāliʿ    ay gibi doğan Cemşid şah 

 iy şeh-i c.-ṭāliʿ kim mübārek ṭalʿatüŋ 011/26 

cimşīde    Cemşid’e  

 c. irdiler ki diller anı vaṣf idemez ķırķ ḫüsrevānī küb 024/07 

cimşīden    Cemşid’den  

 bulunmışdı ol şaṭranc-ı süleymānidi ki idrīsle c. yādigār 033/01 

cimşīdi    Cemşid’i  

 c. iblis-i pelīd azdurup yine kāfir eyledi andan ṣoŋra altı yüz yıl 026/08, 026/14, 

026/16, 028/21 

cimşīdligince    Cemşidliğince  

 şaṭrancı görüp cimşīd c. neydügin bilmeyüp ʿāciz olup farķ 027/15 

cimşīdüŋ    Cemşid’ün  
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 c. 026/04, 026/10, 026/11, 026/19, 027/18, 029/10 

cin    cin  

 ĥıẕmet ide saŋa ins ü c. melek 067/26 

cinn    cin  

 ģamd-i bī-ķıyās ve śenā’-ı bī-esās ol ḫalıķ-ı c. ü nāsa olsun kim bu 010/18, 023/05 

cism-i cimşīd    Cemşid’in vücudu 

 dest-i mevt hāke ṣalaldan c.-i cimşīd topraķ olaldan müvekkel-i ḫāk-i 026/15 

cismi    bedeni  

 şāhuŋ c. ki ḫāke yeksān oldı anuŋ ḫākine müvekkel olan melegi ḥāżır 025/07 

cismin     bedenini 

 ruḫı üzre meydān-ı bisāṭ içre tīġ-ı nuṣret çeküp ķanın efşān c. ḫāke 011/17 

cūd    cömertlik  

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı c. ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08, 

009/10 

cūdın    cömertliğini  

 itdi şehmāt aldı taḫtın ķıldı c. tār u mār 028/22 

cūduŋ    cömertliğinin 

 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān c. secāsı 004/10, 004/12 

cūşa    çoşa gelmek  

 cevheri ṭamarı c. gelüp eʿādī ġayretinden cigeri ķanı ķaynadı ceng ü 027/19 

cübbe    cübbe 

 sulṭān-ı mesʿūd ḫaķan-ı mevcūd ʿimāme-i ḫalīl ṣarınup c.-i şīti 023/19 

cühūd    çabalar 

 oynaya oynaduķdan ṣoŋra ķara ferzile kiş diye ķızıl şāh c. ḫānede māt 074/08, 

074/10 

cüllābuŋdadur    gül suyundadır    

 bilmedi ḥıżruŋ ḥayātı laʿl-i c. 016/13 

cümle    tüm 

 vāḥid ol ki birligine c. eşyādur güvā 004/06, 019/16, 023/08, 067/24 

cümle-i maķṣūd    tüm amaçlar 

 ol c.-i maķṣūd ḥaķķıçün firdevsīnüŋ maķāmın cennet-i firdevs-i 005/09 

cümlesin    tümünü  

 şerḫ olubdur eger c. şerḫ idersevüz ṭavīl olur pes süleymān 026/01 

cümlesinde    hepsinde  

 c. var ḥaķīķat bir naẓar 065/29 

cümlesinden    hepsinden  

 oldılar kim c. efżal aʿķal büzürcmihr-i ḥakīmdi şaṭrancuŋ naṭʿını 049/29, 052/02 
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cümlesini    hepsini  

 yedi dürlü manṣūbelerüŋ beyānı içindedür ki ser c. imtiḥān 020/12 

cüst    arayan, araştıran  

 evvel ḥammāma ķoydum süst-endām oldı süst-endāmuŋ ʿaķlı c. olmaz 043/11 

cüvād    susamak  

 c. bād-ı cifteden kerden ʿāre naķş-pend-i dībā-ı rebīʿ cehre-küşā-ı 022/03 

çābüksün    çabuksub  

 ʿośmānīde elfāẓ-ı ʿibāret feṣāḥat belāġat melāḥat içinde ç. naẓım 018/02 

çaġırdı     çağırdı 

 māt ider ḫvāce müteḥayyir oldı dil-ārām naẓar ķıldı bir kez ç. 069/07 

çāker    kul  

 māt idüp ütdüm ḥükmine maḥkūm ç. itdüm velākin serkeş 053/07, 067/24 

çākeri    kulu 

 milk-i rūmuŋ ḫanıdur ki ç. her nām-ver 011/21 

çanaķ    çanak  

 bir ç. buġday olur ķırķıncı evde yetmiş dört biŋ yedi yüz altmış iki 050/08 

çār    dört  

 bu ṭoķuz çarḫ u felek yidi necim erkān-ı ç. 003/14, 003/25, 009/06, 023/05, 026/14 

çār-ı yār    dört halife 

 ol muḥammed ç.-ı yār aṣḥābiçün 006/07, 009/21 

çarḫ    gökyüzü 

 bu ṭoķuz ç. u felek yidi necim erkān-ı çār 003/14, 013/07 

çarḫ-ı ʿarūse    gökyüzü gelini 

 ģikmeti ç.-ı ʿarūse şeb dutar gül-gūn fetā 003/19, 012/21 

çārı    dört 

 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim ç. 002/04 

çehreŋde    yüzünde  

 ve melāḥat birle söze girüp kemīnenüŋ ḥālin ḫāṭırın ṣorup ç. 017/05 

çekdügi    çekdiği  

 yūnusuŋ ol ç. zindāniçün 005/21 

çeker    çeker  

 ʿadl olunmaz ḫūb ḥiṣālüŋ kim ç. ḥayret ʿuķūl 008/15 

çeküp    çekip  

 olsun kim küfr ü şirkden el ç. göŋüllerin pāk idüp ṣıdķ-ı iḫlāṣile 009/28, 011/14, 

011/17, 028/04, 028/05, 052/07 

çemen     çayır 

 ḫuster ʿāşıķ-ı duḫterān-ı ç. yaʿnī nesīm-i devrān sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09 
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çemen-i celālet    ululuk çayırı 

 ç.-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i millet sālik-i sikke-i 007/14 

çendan    fazla  

 dinicek cāne ç. ḥasbinallah 006/29 

çengī    saz çalan 

 der beyān-ı manṣūbe-i dil-ārām-ı ç. 069/01, 069/02, 069/03 

çengīyi    Çengî’yi    

 olur dil-ārām ç. ķurtardı işbu şekilde ķızıl ġālibdür altı oyundan kiş 070/02 

çerḥ-i felek    gökyüzü 

 nite kim ç.-i felek her şeb döşer naṭʿ-ı siyāh 021/15 

çerḫe    göğe  

 luʿbet-bāzī ç. yüz gösterüp şāẕ u ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13 

çerinüŋ    askerin  

 bahādur atlar durdılar ç. iki ṭarafına iki ruḫları ķondurdılar anda 038/10 

çeşm    göz  

 ç.-i nūḥuŋ gördügi tūfāniçün 005/20, 009/13, 012/18, 017/09, 044/16, 047/27 

çeşmi-i tīġuŋ    delici gözün  

 ç.-i tīġuŋ zühāb-ı āb-ı fetḥ ü dīn mülk 012/17 

çeşmine    gözüne  

 ç. 054/03 

çetr    çadır  

 niśār itdi ve bir hindī ç. getürdi ki altunıla bezenmişdi ve üzeri laʿl 033/15 

 nitekim ç.-i hümāyūn ṭuta bu ferrāş-ı çarḫ 013/07 

çetrilerle    çadırlarla  

 bir ulu ilçi geli yorur piller ve ç. ve hindden ve sindden nice 033/09 

çetrüŋ     çadırın 

 sāye-i ç. durur devlet gözine nūr-ı maḥż 011/28, 012/18 

çıķar    çıkar  

 ģikmeti şemʿinden anuŋ bir şererdür ki ç. 003/16, 076/10, 076/11, 076/17, 076/25, 

082/04, 082/05 

çıķardı     çıakrdı 

 iletdiler andan leclāc bir nāme ç. ki ḫūb ḫaṭṭıla ḥarīr üzerine yāzılmış 034/02 

çıķarı    çıkarabilirlerse  

 aṣlını ç. bilürlerse ve ne vechile oynaduġında ʿaķl irgürürlerse şāh 034/12, 037/04 

çıķarsa     çıkarsa 

 ç. ferz ayaġından şāh diyesin andan filile diyesin ne ṭarafdan dilerseŋ 076/13 

çıķarup    çıkarıp  
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 āfitābı her ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden ç. ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11, 018/12, 

043/13, 075/15 

çıķdı    çıktı  

 bir kümiş ṣanduķca ç. anuŋ içinde bir altun şaṭranc bisāt ç. nite 030/16 

çıķdılar    çıktılar  

 ķarşu ç. anı taʿẓīmile şehriyāruŋ ķatına getürdiler çünki ilçi şāh 033/12 

çıķdısa     çıkdıysa 

 memleket ki elinden ç. vilāyet-i ʿacemle kendüzi derd u ġam u zārī 054/07 

çıķmış    çıkmış  

 ḫāṣından ç. laʿlin ķadeḥ varıdı ki bahāsı yedi iķlim ḫarācı degeridi 055/04 

çıķup    çıkup  

 ç. nā-bedīd oldı ʿāķıbet ol laʿlin ķadeḥi rūm pāẕişāhı ıldırım ḫana 055/13, 077/05 

çiçeklere    çiçeklere  

 elvān elvān ç. beŋzer bir bir dükendi nebātāt u ezhāruŋ maḥv 057/02 

çiftçi    çiftçi   

 gāhında bir ç. zirāʿat iderken ṣabanı demüri bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01 

çike    çekegelirdi  

 yir yirin baş götürmişdi her vilāyetden feryād ç. gelürdi cimşīd 026/20 

çīn buruşukluk, çatıklık 

 deşt-i āhūdan yaradur nāfe-yi ç.-i ḫıṭā 003/29 

çin Çin 

 heft kişverüŋ bir yıllıķ ḫarācın cevher-i ç. ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01 

çīni    büklümü  

 iy ḫāli fülfül zülfi ç. misk-i tatar 064/09 

çīş    süratle  

 ruḫen āṣābe ve eger istese bir sāʿatde ç. ile yile süvār olup yidi iķlīmi 022/19 

çoġ    çok  

 sen seni gör ç. olur ʿālemde söz 067/16 

çoġıdı    çoktu      

 ç. bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣalup fikre varup ḥayretde 014/21 

çoķ    çok 

 ķılup cāy-ı būm u ġurāb eyledi müslümānlara ç. şedīd ve ʿiķāb eyledi 029/16, 

033/14, 039/03 

çoķdur     çoktur 

 naẓarına yitürdi fi’l-cümle bu arada söz ç. süleymān-nāme-i kebīrde 025/25, 

052/01, 065/08 

çoķlıġını    çokluğunu  
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 kendüsi manṣūr ve ʿadūsı maķhūr idi fevr-i ḫışm-nāk ç. dil taķrīr 052/16 

çoķlıġıyla    çokluğuyla  

 genc ç. degildür şāh bilsün ki cihānda tāc u taḫt ʿaķl ʿilm 037/10 

çü    çünkü, mademki  

 ç. ẕikr ide bulur oddan necātı 006/18, 054/11 

çün gibi, nasıl 

 ābi gilden ḫilķat itdi ādemi ç. mehliķā 003/13, 004/19, 006/09, 006/10, 009/01, 

012/08, 012/19, 012/20, 014/23,  

 016/01, 016/25, 037/29, 043/07, 050/24, 052/08, 053/15, 054/09, 054/11, 057/18,  

 066/25, 067/27 

çünki    çünkü  

 ç. ḫālıķ ḫulķuŋa aʿẓam didi taʿẓīm idüp 008/17, 025/03, 028/16, 030/01, 033/12, 

037/12, 038/12, 039/03, 043/04 

çünkim    çünkü  

 eşʿārile raķama getürüp taṣnīf eyledüm bu ʿilm ç. māhir olup şöhret 020/26, 

043/15, 048/26 

dāʿī    dua eden 

 ķılam zīrā kim ezelden d. duʿācısı oldıġı sebebden niçe kerre himmetin 014/12 

daʿvā    dava  

 naẓarında yā meclisinde bir de mihmān żiyāfetinde yā ḫaṣmıla eyle d. 046/01 

daʿvet    davet 

 olan melegi d. itdi çünki melek-i aʿẓam geldi ḥaķķuŋ iẕni birle 025/03 

daʿvī    dava  

 ṭatlu ve üstāẕāndur eger bir kimse ḥarīfile oynasa ve d. şöyle eylese ki 064/04 

dā’im    devamlı 

 şerʿile eyle begüm d. ʿamel 067/32059/07, 065/15,004/11 

 

dābbe    binek hayvan, piyon  

 iletmeye meger ferz peydaġı anuŋla bile ola yā bir d. ṣaklamaġıçun ola 040/11, 

040/20, 040/23, 041/16, 042/22 

 d.- 042/23 

dābbenüŋ    piyonun  

 d. üzerine dābbe sürilüp girü dönmeye zīr dimişlerdür ol oyında 040/23, 041/01 

dābbeyi    piyonu  

 evlerde bulınsa şaṭranc oynayan kimse ol d. evlerden gidermeyince 041/21, 042/07 

dād-ger    adaletli  

 v’iy hünermend-i cihān ẓıll-ı ḫuźā ve d.-ger 012/28 
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dādınuŋ    adaletinin  

 bünyād itdi ʿadlinüŋ bisāṭı bersṭe döşendi ve d. sumāṭı şemāṭiyye 052/12 

dāher    Dâher(satramç ustası) 

 d. ki leclācuŋ üstāẕıdur ol ķadar mertebe bulmadı kim leclāc merātib 051/17 

daḫı    dahi 

 ʿaẕāb itmek ʿadlise ʿafv itmek d. ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06, 005/07, 

005/31, 014/20, 017/11, 017/25, 020/15, 024/10, 025/08,  

 025/21, 028/16, 029/12, 029/19, 030/09, 030/20, 031/10, 032/09, 

033/04, 033/16, 034/13,  

 035/13, 036/08, 036/13, 037/14, 037/23, 038/03, 039/06, 039/07, 039/19, 039/21,  

 040/01, 040/03, 040/06, 040/07, 040/14, 040/20, 040/21, 040/24, 041/12, 041/24,  

 041/26, 042/01, 042/03, 042/10, 042/15, 042/26, 043/04, 043/13, 043/20, 044/01,  

 044/10, 044/20, 045/06, 045/12, 045/19, 046/07, 046/09, 046/13, 046/14, 046/21,  

 047/01, 047/03, 047/04, 047/06, 047/08, 047/10, 049/04, 050/11, 051/05, 051/09,  

 052/06, 052/20, 053/03, 053/09, 055/02, 056/29, 057/04, 057/16, 058/04, 066/23,  

 068/02, 069/10, 073/12, 075/03, 076/04, 076/10, 076/11, 076/23, 076/25, 077/04,  

 077/05, 079/03, 081/02, 081/09, 082/04, 082/06, 082/07 

dāhir    Dâher 

 şaṭrancı taʿlīm ķıldı eyle ki leclāc daḫı ŝīse ibni d. gibi şaṭranc 031/10, 031/12 

dāhiri    Dâher’i 

 leclācı yeŋdi āḫir leclāc d. māt itdi rāy bin bürehmen şāh görüp 031/13 

 

dāimā    devamlı 

 tā ķıyāmet ḥaşr olınca ṣubḥ u şāmı d. 009/20, 045/20 

dāire    daire 

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i d.-i vücūd ṣadr-ı 007/08 

daķāyıķ   anlaşılması güç şey  

 rāyetüŋden şemʿe keşf oldı d. ser-te-ser 012/14 

daķāyıķ-ı tefhīmsüzin    anlatma dikkati 

 ve d.-ı tefhīmsüzin şaṭrancuŋ ʿilmine muṭṭaliʿ olasın kim ehlu’llah anı 020/19 

dāldur     delalettir 

 büyūt müntaķıż olur yaʿnī helāk olmasına d. illā ruḫ degil zīrā ruḫ 041/18 

ēalālet    doğru yoldan sapma  

 ḥarb u ēarb idüp müşrikler şāhın küfr-i ē. gūşesinde māt itdiler 010/09 

dāmuŋdur    tuzağındır 

 zülf-i d. ser-ā-ser serverā sevdā-i ḫāṣ 012/07 

dāne    adet 
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 ḥażreti ol tekvīnden bu otuz iki d. laʿlīn ḫoķķaları su’āl itdi 026/02, 024/09, 

030/25, 049/12, 050/01, 050/02, 050/03, 050/04, 050/05, 050/07,  

 050/12, 050/18 

dāne- yi deryāyı    deniz tanesini 

 d.-yi deryāyı ider lūlū mercān birle pür 003/30 

dāniş    bilgin 

 d. ü kāmil melikdür key ʿalīm 057/23, 066/30 

dānişmendleri    bilginleri 

 ʿāķılları ve d. bu oyun bilmekde ve oynamaķda ʿāciz olurlarsa 034/14 

dānişmendlerimüz    bilginlerimiz  

 maʿlūm ola kim bizüm d. ve ʿāķıllarumuz sizüŋden 034/15 

dānişmendlerimüze    bilginlerimize 

 d. 035/22 

dānişmendlerüŋ    bilginlerin  

 ol tāc u taḫt issi şāhuŋ öŋine ilet eyit ki ne ķadar d. 037/01 

ēarb    savaş  

 ḥarb u ē. idüp müşrikler şāhın küfr-i ēalālet gūşesinde māt itdiler 010/09, 058/10 

ēarba    savaşa  

 şāhı ceng itmege ķavındura tā ki cimşīd ḥarbe ve ē. heves idüp eʿādī 027/04 

ēarbdan    savaştan  

 ve ē. fārıġ olurdı pes idrīs nebī ʿaleyhi’s-selām diledi ki cimşīd 027/03 

dārābdan    Yemen şahı  

 kim geŋizligile ẓafer bulmaz şöyle kim çün iskender d. 052/08 

ḍarbda     savaşda 

 ḥarbde āheng-i ḍ. dururlar bir bir eksildügi eceli irenlere beŋzer kim 056/28 

ḍarbile    savaş ile 

 ḍ. irişmege beŋzer ecel 066/16 

dāsitān    destan 

 der beyān-ı d.-ı māżī ve temśīlāt-ı şaṭranc 056/22 

dāstān    destan 

 d.-ı salṭanat-ı süleymān ve aḥvāl-i şaṭranc ki idrīs te’līf kerd est 023/16 

dāverī    hakimlik, şahlık 

 d. deyyān ilāh rezzāķ-ı ʿālem pādişā 003/09 

dāvūd    Hz. Davud 

 mūm-ı āhen eyleyen d. içün 005/24 

dāvud    Hz. Davud 

 žıll-ı maʿbūd ibn-i d. şāh süleymān şehr-i yār 023/02, 023/17 
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de    dahi 

 evde ne gelürse zāviyede d. ol gelür atdan ve ruḫdan birisi bu didügümüz 041/20, 

046/01, 070/09 

defʿ    kovmak  

 oyunda şāh peydaġını rābiʿ şāh d. eylemeye yaʿnī şāhuŋ dördünci 040/09, 

040/13 

defātir    defterler 

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı d.- 004/14 

defīne     define, gömü 

 idi bir gün anuŋ eyyām-ı rūzgārında hindistān diyārında bir d. 030/13, 030/15 

defter    defter  

 ol miśāl-i ḫaṭṭ-ı tuġrāŋ d.-i devlet heme 012/29 

defterin    defterini  

 hem seḫāvetle idersin ḫatemüŋ ṭay d. 013/01 

degeridi    değerdi  

 ḫāṣından çıķmış laʿlin ķadeḥ varıdı ki bahāsı yedi iķlim ḫarācı d. 055/04 

degil    değil  

 beşer didüm illā insān d. melege beŋzer ḥūriye ġılmān didüm ammā 015/17, 

041/18, 051/03, 055/07, 055/09, 061/12 

degildi     değildi 

 saʿādete lāyıķ d. ve daḫı ķāsıdla bir laʿlīn şaṭranc göndermişdi 052/20 

degildür    değildir  

 baʿdehü ʿuķalādan maḫfī d. kim bu şatranc-nāme risālesin bir niçe 013/12, 029/23, 

031/29, 037/10, 045/05, 045/20, 046/07, 047/06, 054/01 

degin    değin, kadar  

 bir dāne buġday ķoyasın tā āḫırķı eve varınca d. tażʿīf idesin yaʿnī bir 049/12, 

049/18, 049/25, 050/22 

degirse     değdirse 

 ḫvāceyi ütdi şöyle oldı ki eger ḥarīfine nevbet d. kīşden 069/06 

degül    değil  

 ḥarām mı d. mi ve daḫı şaṭranc ķāl yüzinden ḥāl yüzinden naẓar 020/15, 045/07, 

046/06, 055/22 

dehenden    ağızdan  

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- d. 017/07 

deheni     ağızı 

 d. 015/13 

ēeḥḥāk    İran şahı  
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 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli zevāle mübeddel olup ē. mārī ḫurūc 026/10, 

026/11, 026/12, 028/13, 028/17, 028/21, 028/23, 029/02 

dehre    dünyaya 

 penc nevbet şerʿ āvāzın d. ṣalduŋ ḥabīb 009/05 

dek    dek, kadar  

 cimşīdi tā ķıyāmete d. ḥıfẓ idecekdür ammā ki süleymān ol zamānda ki 026/16, 

029/13, 030/07, 067/17 

delīl    delil, kanıt  

 iy ẕelīl uşda d. ķurbān yiter burhān aŋa 008/32, 054/11 

delilük     delilik 

 ve d. meydānında şeh-süvārsın ekābir-i eşyā ķatında raġbetüŋ ʿizzetüŋ 018/06 

delim    edelim  

 āferīn itdi ḥakīme key d. 039/13 

dem    zaman  

 fetḥ olubdur saŋa bir d. içre fenn-i ṣad-hezār 008/21, 031/03, 037/21 

 ol ʿārifüŋ ṭabīʿatine muṭābıķ maḥsūb maķālumuz olmaduġında d.-beste ve 017/15 

demde     zamanda 

 tir itseler bir d. itdügüŋ elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz biŋde birinüŋ ḥesābını 004/15 

deminde    zamanında  

 dil-i ġamgīn çeşm-i nemgīn yaʿnī dil-perīşānlıķ d. elem ġam 044/16 

demür     demir 

 ol d. ḫalķa bir mermere muḥkem berkinmiş ne ķadar ki cehd ider 024/02 

demüri    demiri  

 gāhında bir çiftçi zirāʿat iderken ṣabanı d. bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01 

deŋizden    denizden  

 ol d. kim bulunmaz aŋa ḥadd ü intihā 009/02 

deŋizine    denizine  

 olur raḥmet d. ġarīķ ol 006/26 

derd    sıkıntı  

 memleket ki elinden çıķdısa vilāyet-i ʿacemle kendüzi d. u ġam u zārī 054/07, 

065/21 

derd-i ġām    gam derdi 

 muttaṣıf olan kimseler iḫṭilāṭdan elem-bazīsinden d.-i ġām ḥāṣıl olur 044/27 

derde    sıkıntıya 

 olur her d. dermān ḥasbinallah 006/16, 006/22 

derdüme    derdime  

 ṣorsam lebüŋdür d. dermānumuz 062/12 
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dergāh-ı ʿālüŋ    yüce dergahın  

 ĥıdmet-i d.-ı ʿālüŋ maķṣadı ārāy-ı rāy 012/23, 014/07, 014/14, 054/11 

dergāha    dergaha  

 kim ḥażret-i sulṭāna aṭāla’llahu ʿömrehu lāyıķ ol d. muvāfıķ bārgāhına 014/19 

dergāḥdan    dergahdan  

 d. 055/12 

dergāhına    dergahına  

 eʿza’llahü enṣārehunuŋ d. ʿalī bārgāhına tuḥfetü’l-faķīrü’l-ḥaķīr 021/05 

dergāhında    dergahında  

 şāh-ı hind ķatında ziyāde mertebe buldı bürehmen-i şāh d. ŝīse 051/15 

dergāhından    dergahından  

 itdi leclāc ķaķıyup d. gitdi şāh ḫōceden leclācı yigürüp 043/09 

dergeh -i kisrīde    Kisrî’nin dergahı 

 d.-i kisrīde varsa ʿāķılān 032/06 

dergehüŋ    dergahın  

 d. içre feraḥ şādī ve iķbāl oldı rām 012/25, 012/34 

derhem    karışmak, karışık  

 ķılmaķ dileye ḫaṣmını maġlūb görüp d. itmedin dirhemin almaġa diş 046/05 

dermān    derman  

 olur her derde d. ḥasbinallah 006/16 

dermānumuz    dermanımız  

 ṣorsam lebüŋdür derdüme d. 062/12 

derūna    içine  

 var d. ķıl naẓar hey’et oķı 067/21 

dervīşem    dervişim  

 şehmāt iderse bir nemed-pūş d. cānumdan ġayrı bende ķıymet bahā 054/20 

deryā-ı cūd    cömertlik denizi  

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü d.-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08 

deryāsı     denizi 

 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ d. bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10 

deryāsına    denizine  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir d. ṣalup fikre varup ḥayretde 014/21, 027/07, 

031/06 

deryāyı    denizi  

 dāne-yi d. ider lūlū mercān birle pür 003/30 

dest    el    

 düşüp ķara naṭʿ-ı felek d. ķurup kevākib-i seyyāre mührelerin zeyn ider 057/14 
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dest-i nübüvvet    peygamberlik eli 

 ķaķalı d.-i nübüvvet birle dinüŋ ṭablını 008/29, 011/10, 021/16, 022/15, 026/15, 

058/07 

dest-keş    el çeken 

 ķuvvetüŋ kevni ʿadüŋa ķavs-ı çarḫ-ı d.-keş 012/21 

deste    ele  

 men ya’nī bir ġayrı nesnenüŋ zararın def’ itmek içün yā d. müte’allıķ ola 040/13 

destinde    elinde  

 nergisüŋ d. ķor zer cām-ı cem gītī-nümā 004/02 

deşt-i āhūdan    ceylan ovasından 

 d.-i āhūdan yaradur nāfe-yi çīn-i ḫıṭā 003/29 

devābını    dabbelerini  

 şaṭranc-bāz-ı kāmil olan ciddile cehd eyleye ki d. ḫilāfına red 042/17 

devādurur    devadır  

 be-her derde d. oķuġıl 006/22 

devāir    daireler 

 ekber kim bir ṣafḥa-i d. pergār üzre mihr ü ķamerī şekl yaʿnī 002/01 

deve    deve  

 ve biŋ d. yüki armaġanıla didi şāh ol sözi işidicek buyurdı ol ilçiye 033/11 

devle    devlet  

 ve’l-ümem mevlā türki elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓiyā’ü’d- d. 010/24 

devlet    devlet 

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü d. muķtedā-ı şerʿ-i millet sālik-i sikke-i 007/14, 011/28, 

012/29, 023/13, 038/25, 056/01, 058/11 

devlet-i bī-inķilāb    değişmez devlet 

 rāyet-i ʿizz-i şerīfüŋ d.-i bī-inķilāb 012/11, 015/19 

devlete    devlete  

 muģteşem pīr ola yāhō tācı taģt-ı salṭanata d. lāyıķ şāh şehzāde 046/15, 052/19 

devletehu    o devlet  

 ve’l-ʿacemüŋ sāye-i ilāhuŋ şehinşāh-ı ıldırım şāhuŋ ebbede d. 021/10 

devletile    ululukla  

 gelüp şāha ḫaber itdi şāh d. ata süvār olup üzerine vardı 024/04 

devletimüŋ    devletimin  

 d. ruḫı ferrin görücek seni māt idüp ruḫuŋ alam cānuŋa 053/11 

devletinde    ululuğunda  

 fażl-ı himmetinde d. niçe müşkilleri ḥal ķılup bitürmişidüm ve 014/17, 036/13 

devletine    devletine  
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 ḫarācı şāha lāyıķ saʿādetine muvafıķ d. muṭābıķ ola ve eger ki 031/21 

devletüŋ    devletin  

 d. bāķī ola ʿömrüŋ ziyād ey şeh cihān 013/09 

devletüŋde    devletinde  

 naẓar ķıldı bir zer fikr itdi eyitdi iy şehriyār senüŋ d. ben 035/15 

devr-i ķamerde    ay zamanında  

 ol ṣaneme maṭlaʿ oldum ki bu eyyām-ı āḫir-zamān-ı d.-i ķamerde ol 015/21, 028/17 

devrān     devir, zaman 

 ḫuster ʿāşıķ-ı duḫterān-ı çemen yaʿnī nesīm-i d. sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09, 038/17 

devrān-ı zamānīde    bu zamanda 

 şaṭranc-nāmeye rāġıbdur ʿale’l-ḫuṣūṣ kim bugün d.-ı zamānīde vilāyet-i 018/01 

devrānı    zamanı  

 zideķadrehunuŋ d. 021/11 

devrānlar    devirler  

 d. geçmişdür kim bu āfitāb-ı enverī şāhın ve māhitāb-ı 002/11 

devrānuŋdurur    zamanındır  

 mehdinüŋ āḫir zamānı şāh-ı d. 012/09 

devri    zamanı  

 ṣoŋra ki ēeḥḥāk d. ki yetişdi ol ẓirāʿat iden ekinci bulduġı 028/13, 029/13, 030/07 

devrin    zamanın 

 o ṣaçuŋ ẓulmātı d. şeh sikender sürdi līk 016/12 

devrinde    zamanında  

 daḫı benī-isra’ilden berḫıyā bin yemliḫāya taʿlīm itdi süleymān d. 029/12 

devrine    dönüşüne  

 olduġı giceyile gündüzüŋ d. beŋzer kim gāh gündüz olup gice naṭʿını 057/12 

devrüŋ     devrin 

 d. içre bāz kebūter dost olup bāzī ider 011/25 

devşür     al 

 d. çün bu oyunı sen benden ilk gördüŋ gerekdür ki şaṭranc natʿı 037/29 

deyyān    Allah  

 dāverī d. ilāh rezzāķ-ı ʿālem pādişā 003/09 

di    de, söyle  

 d. kim kör ola şeytān ḥasbinallah 006/27 

dībā    ipek kumaş 

 cüvād bād-ı cifteden kerden ʿāre naķş-pend-i d.-ı rebīʿ cehre-küşā-ı 022/03 

didi    dedi  
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 çünki ḫālıķ ḫulķuŋa aʿẓam d. taʿẓīm idüp 008/17, 008/20, 033/11, 034/20, 035/05, 

035/06, 035/16, 036/01, 036/09,  

 036/17, 036/21, 036/22, 037/14, 037/24, 038/01, 038/21, 049/15, 049/20, 049/26,  

 051/08, 055/20, 056/13, 069/08, 069/09, 069/10, 071/05 

didigüŋ    dediğin  

 ruḫuŋ ḫānesinden şāh d. vaķt ferz ayaġından gine ruḫile şāh diyesin 076/16 

didikleri    dedikleri  

 beşinci taʿbiye ki ṭarḥiyye dirler bu taʿbiyeyi d. andan ötrüdür ki bu 063/02 

didiler    dediler  

 düzdi andan ötürüdür ki nerd buyurdı erdşīr d. çünki erdşīr nerdi 030/01, 050/29, 

051/05, 082/08, 082/09, 082/11 

didügidi    demiştik  

 yuķarıda bundan evvel ʿuķud-ı ʿale’ş-şāhıdın müteveffeni ola d. yaʿnī 042/20 

didügümüz    dediğimiz  

 nāḥīsde ḫāşeyedür haẕihi’l-mevżiʿati yaʿnī bu d. ḫānelerde at 041/07, 041/20 

didükleri    dedikleri  

 d. andan ötürüdür ki işbu yazduġumuz şekliŋ taʿbiyesince bir kişi 062/04 

didüm     dedim 

 beşer d. illā insān degil melege beŋzer ḥūriye ġılmān d. ammā 015/17, 068/20 

digil    de, söyle  

 d. leyl ü nihārı gāh bī-gāh 006/20 

diķķatile    dikkatle  

 ķoyup d. naẓar-ı pāk ķılup gördüm ki bir meh-rūdur ki müşk-sāy 015/03 

dil    gönül  

 ve eger benī-ādemüŋ her ķılı d. ve her aḥşāsı göŋül olsa bir nefesde 004/17, 008/01, 

047/16, 052/16, 063/11, 070/09, 079/09 

dil-ārām    gönül eğlendiri, Dilaram 

 ʿuzletde künc-i ḫalvetde ol d.-ārām ile ārām idüp oturdum baʿd ez-taʿām 017/03, 

069/03, 069/07, 070/02, 070/08 

dil-ārām-ı çengī    Çengî’nin Dilârâm’ı 

 der beyān-ı manṣūbe-i d.-ārām-ı çengī 069/01, 069/02 

dil-āzād    gönlü azad olan 

 meṣāliḥ düşse fi’l-cümle dünyāvī ġamdan d.-āzād olmayınca ḥürrem u şād 045/02 

dil-dār-ı dil    gönül sevgilisi 

 ögrenüp luʿbin eger ḥıfẓ eyleseŋ d.-dār-ı dil 063/11 

dil-firīb    gönül aldatan 

 terkīb-i ʿacīb ol ṣūret-i ġarīb ol nāzik ḥabīb dildār-ı d.-firīb görüp 015/01 
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dil-i ġamgīn    kederli gönül  

 d.-i ġamgīn çeşm-i nemgīn yaʿnī dil-perīşānlıķ deminde elem ġam 044/16, 047/26 

dil-küşā    gönül fetheden 

 ķaçan kim ol dilber-i raʿnā maḥbūb-ı d.-küşā bu żaʿyife ol vechile luṭfile 019/11 

dil-küşāde    gönül ferahlatan 

 şāh-i şāhān-ı d.-küşāde at u fil ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06 

dil-perīşānlıķ    gönül perişanlığı 

 dil-i ġamgīn çeşm-i nemgīn yaʿnī d.-perīşānlıķ deminde elem ġam 044/16 

dil-pezīr    söz dinleyen gönül 

 milk ü mālda ʿazīz muḥterem ḫıred-mend pīr yā vezīr yā d.-pezīr ola 046/18, 

066/04 

dil-rīşem    gönlü yaralı 

 müflis ve ʿāşıķ-ı d.-rīşem timurlenk eyitdi nola sen cān u baş ortaya 054/22 

dīl-i ḫvāce    hocannın gönlü 

 dil-ārām-ı çengī bir ḫvācenüŋ maḥbūbesi idi ki ansuzın d.-i ḫvāce ārām 069/03 

dilber  

 dil perīşān itme yıķup dilberā d. dilin 047/16, 048/03, 060/10, 062/13 

dilber-i raʿnāyı    güzel sevgiliyi 

 fi’l-cümle ol d.-i raʿnāyı görüp ḫıẕmet şerāitin yerine getürüp maķām-ı 017/02, 

019/11, 047/28 

dilberā     ey sevgili 

 dil perīşān itme yıķup d. dilber dilin 047/16 

dildār    sevgili 

 maḥbūb-ı lāle-ḫad merġūb-ı serv-ķad maṭlūb-ı benefşe-ḫaṭ d. u 056/05bir 

dildār-ı dil-firīb    gönül aldatan sevgili 

 terkīb-i ʿacīb ol ṣūret-i ġarīb ol nāzik ḥabīb d.-ı dil-firīb görüp 015/01 

dildür    gönüldür 

 hemīn cān-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa tāze güle beŋzer bir d. ki 015/08 

dile    dile  

 sikender-i zamān ʿaṣrında d. feṣāḥat-i ʿibārāt erzāni ķıldı kim efżal 010/21, 016/02, 

017/04, 017/21, 049/18 

diledi    diledi  

 ve ēarbdan fārıġ olurdı pes idrīs nebī ʿaleyhi’s-selām d. ki cimşīd 027/03, 031/04 

diledügüŋ    dilediğin      

 düşersem d. nesneyi inʿām ve iḥsān ķılam diyüp şāh rıżā viricek 055/01 

diledüm    diledim  

 naẓma getürüp muṣannaʿ ve müsecca söyleyüp bitürmişidüm d. ki 013/24 
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diledüŋ    diledin  

 yā leclāc ne dilekdür ki bunuŋ gibi hüner muķābelesinde benden d. 049/16 

dilekdür    dilekdir  

 yā leclāc ne d. ki bunuŋ gibi hüner muķābelesinde benden diledüŋ 049/16 

dilerem    dilerim  

 eyitdi iy pāẕişāh senden anı d. ki şaṭrancuŋ naṭʿı üzerinde ki evvel ki 049/10, 

053/08, 055/03 

dilerise    dilerse  

 mühreler issi ne d. 074/07 

dilerse     dilerse 

 d. 075/07 

dilerseŋ    dilersen  

 benden d. 049/17, 064/10, 067/31, 076/02, 076/13 

dilese    istese 

 ḫaķan-ı ekmelüŋ dest-i ķuvvet-i ķudretinde idi d. merkeb-i bād üzerine 022/15, 

042/01, 044/12 

dileye    dilesin 

 ķılmaķ d. ḫaṣmını maġlūb görüp derhem itmedin dirhemin almaġa diş 046/05 

dileyesin    dileyesin  

 muķābelesine benden bir nesne d. tā kim aŋa muķābele ʿivaż ķılam 049/08 

dileyicek    dileyince  

 oynamaķ d. sulṭān aḥmed eyitdi ki pādişāh iy emīr-i zamān ben 054/15 

dileyici    dileyici  

 ki iẓhār ķılursın pāk-ṭāhir mütemeyyiz d. kāmillere süḫandān-ı 018/13 

dilin    gönlünü 

 dil perīşān itme yıķup dilberā dilber d. 047/16 

dilinde     dilinde 

 nite ekśer-i ḫalķuŋ d. budur kim şaṭrancı leclāc teʿlīf itdi ve nerdi 021/23 

diliyle     diliyle 

 mübtedīlere āsān ola ve her bir manṣūbenüŋ şerḥini açuķ türkī d. 068/14 

dille    dille  

 pes ne d. medḥ ide memdūḥı ḥāmid seyyidā 008/18 

diller    diller 

 cimşīde irdiler ki d. anı vaṣf idemez ķırķ ḫüsrevānī küb 024/07 

dillerinden    dillerinden  

 anı işlemekden işlememek efżal durur düşmān ṭaʿn d. selāmet 045/18 

dimegile    demekle  
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 ve ķavā’idin bildürür ebu’l-ferec bin el muẓaffer bin saʿīd ki leclāc d. 039/17 

dimek     demek 

 şaṭranc göndermegüŋ remzi budur ki yaʿnī d. istersin ki 053/04, 061/02, 061/04, 

066/17 

dimekile    demekle  

 leclāc ķavlince evvel ki manṣūbe-i dil-ārām-ı çengī d. maʿrūfdur ki 069/02 

dimeyesin    demeyesin  

 vurup d. eger ferzi vurup şāh dirseŋ gine ol ķara ferz ayaġında 076/06 

dimezse    demezse  

 māt ide ve eger piyāde sürüp kiş d. ķızıl şāh durduġı yirde ķara 080/09 

dimiş    demiş  

 nāmesinde d. idi ki şaṭranc remzini bilesin ve cevābın nāmeŋde yazup 052/21 

dimişdi    demişdi  

 remz-i sırrı īʿlām ķılasın d. iskender ḥükm itdi 053/01 

dimişler    demişler  

 yoġıken oynaya d. ve aylaķ nesne almaya tā ne geleceğini görmeyince 039/24 

dimişlerdür    demişlerdir  

 dābbenüŋ üzerine dābbe sürilüp girü dönmeye zīr d. ol oyında 040/23, 040/24 

dīn    din, inanç  

 çemen-i celālet ṣadr-ı d. ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i millet sālik-i sikke-i 007/14, 

010/08, 011/09, 012/17, 020/14, 067/28 

dindār     dindar 

 evveli bu bekr-i ṣıddīķ olur ol d. pīr 009/07 

dindi    dendi, söylendi  

 fe’l-muġyirātı ṣubḥan fāśerna bihi naķʿan” ol atlar ḥaķķında d. zihī aṣḥāb-ı 010/06 

dinicek    denince  

 d. cāne çendan ḥasbinallah 006/29, 025/16 

dinilü    denilemeye  

 vara tā ki hīç vechile bir zamān kiş d. bilmeye bundan ṣoŋra ķızıl 074/06 

dīnüŋ 

 ķaķalı dest-i nübüvvet birle d. ṭablını 008/29 

dinüp    denip  

 lāfetā ḥaķķında d. nāzil oldı hel etā 009/12 

dir    der  

 bu ķadar nesne bilmediler d. bu nesne bize ulu şikesteligidür ve 035/21, 067/22, 

070/03, 072/03, 072/11, 074/02, 075/02, 075/10, 079/02,  

 080/02, 081/02 
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dirdi    derdi  

 māt ider eger oyun ķaraya dönmeseyidi ruḫile kiş d. ķızıl şāhmāt iderdi 072/04 

dirhem    gümüş para  

 bileye ammā ki ḥaķīr u faķīrden d. almaķ cā’iz degül egerçi ki d. 046/06, 046/07 

dirhemile    dirhemle  

 başına cemʿ ķılup manṣūbesin gözetmekdür veyāḫūd d. bāzī 046/04, 046/08, 054/18 

dirhemin    dirhemin  

 ķılmaķ dileye ḫaṣmını maġlūb görüp derhem itmedin d. almaġa diş 046/05 

dirilmeyem    addetmeyeyim  

 d. eger ben seni yeŋersem sen daḫı ʿilimden ve ʿaķıldan kemāl-vār 037/23 

dirilmeyesin    addetmeyesin 

 d. didi 037/24 

dirken     derken 

 šarraķu d. öŋüŋce ṣafla ervāḥ āṣfiyā 008/28 

dirler    derler  

 egerçi baʿż rāvī d. ki nūşirrevān zamānında büzürcmihr taṣnīf itdi 029/22, 058/22, 

059/02, 059/04, 060/02, 061/02, 062/02, 063/02, 064/02,  

 064/12, 071/02, 076/02, 080/02 

dirlerdi    derlerdi  

 hindüstān iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭāhir oġlı ṣīse d. bir aʿķal-i 030/08 

dirseŋ    dersen  

 ger ḥıfẓ idem manṣūbesin d. ḥabīb 064/11, 076/06 

dise    dese  

 ben bir şaṭranc oynayam ki hīç kimse baŋa şāh diyümeye d. üç ķosa aŋa 064/05 

diş    diş  

 ķılmaķ dileye ḫaṣmını maġlūb görüp derhem itmedin dirhemin almaġa d. 046/05 

dişi    dişi  

 söylese bülbüle beŋzer bir d. var ki dür-i ḫōşābe dönmiş bir duṭaġı 015/09 

dīv    dev  

 bir gün süleymān peyġāmberüŋ kim d. peri ḥükm-i fermānındayıdı ve 021/25 

dīvān-ı seng-serler    taş başlı divanlar  

 mūr mār ʿaḫd-i peymānında idi d.-ı seng-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01 

dīvānda    divanda  

 ol ḥīnde d. ḥāżır ṭurur idi baş ķaldurup eyitdi ki yā şāh-ı cihān ol 056/07 

divānın    divanını  

 d. ābādān ķılmaġa yüz dutdı ve maşrıķda ve maġribde ʿimāretler ve 052/10 

diyār    memleket  
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 ʿarż idersin ki maʿārifile ʿālemde vilāyet-i rūm memleket-i ʿaraba ve d.-ı 018/15 

diyārında    diyarında  

 māl-ı genc daḫı telef itdiler ʿāķıbet Erdişīr bāpük ki ʿacem d. bir 029/19, 030/13, 

051/11 

diye   desin  

 gūş iderseŋ d. firdevsī ʿayān 057/17, 066/24, 070/01, 071/05, 071/09, 072/07, 072/10, 

073/05, 073/08,  

 074/04, 074/08, 075/04, 075/08, 077/06, 080/04, 080/07, 081/04, 081/06, 081/08,  

 081/09, 081/10 

diyesin     diyesin 

 ķara ruḫile ķızıl şāha şāh d. at ḥükmiyle filile bir şāh daḫı d. 076/04, 076/08, 

076/09, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/16, 076/17,  

 076/19, 076/20, 076/21, 076/23, 076/25, 077/01, 077/03, 077/04, 077/05, 077/06,  

 077/08, 079/03, 079/04, 079/05, 082/02, 082/04, 082/05, 082/06, 082/07 

diyicek    deyince  

 fennümde māhir fāżıl u ʿāķılam d. timurlenk ortaya şaṭranc getürüp 054/14, 056/03 

diyü   diye(edat)   

 nişānı var sebeb nedür d. su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07, 

025/14, 028/08, 047/04, 053/09, 053/12, 055/03, 061/05 

diyüben    diyerek  

 ģażretüŋ ķıldı kemān-keş d. kiş mā-rāmeyt 008/23 

diyümeye    diyemeye  

 ben bir şaṭranc oynayam ki hīç kimse baŋa şāh d. dise üç ķosa aŋa 064/05 

diyüp    deyip  

 şehd-i nebāte beŋzer d. taʿrīf idicek şehd-i şekker kim yidi eyitdim ki 019/04, 

024/12, 025/23, 030/05, 043/07, 043/17, 055/01, 055/09, 071/07,  

 077/07 

dizginine    dizgin  

 yavlaķ tīzdür ki ḥażretüŋ ḫıred-mend ü nīk-rāydur ve söz d. mālik 018/05 

dizildi     dizildi 

 d. iki leşker birbirine ķarşu ki alaylar baġladılar şāhuŋ yirini 038/04 

dizmek    dizmek  

 vechile d. gerek ʿaķlile cemīʿsin bildi ve kendüzine eyitdi hele 036/06 

dīźāri    yüz 

 lā’übāli ʿārifün maķṣūd-ı d.-i dost 016/26 

dost   dost  

 devrüŋ içre bāz kebūter d. olup bāzī ider 011/25, 016/26 
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dostlarıyla    dostlarıyla  

 irmişidüm müddeʿīler naẓarında anuŋ d. oturmışıdum ʿilm-i ḥilm 014/15 

dökdi    döktü 

 öŋine şol ķadar altun gümiş d. ki ḥisābını kimse bilmezdi müşkden 033/17 

dölek    üretken  

 neśir dürmekde ķademüŋ d. ve ṭabʿuŋ bābdur ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03 

döner    döner  

 ķudreti ķabżında d. zīr ü bālā müntehā 003/15, 081/04 

dönmeseyidi    dönmeseydi  

 māt ider eger oyun ķaraya d. ruḫile kiş dirdi ķızıl şāhmāt iderdi 072/04 

dönmesi    dönmesi  

 bir varması bir girü d. ikiledin naķs olur daḫı dimişlerdür ruḫıçün 040/24 

dönmeye    dönmesin  

 dābbenüŋ üzerine dābbe sürilüp girü d. zīr dimişlerdür ol oyında 040/23 

dönmiş    dönmüş  

 söylese bülbüle beŋzer bir dişi var ki dür-i ḫōşābe d. bir duṭaġı 015/09, 015/10, 

015/12 

dönmişler    dönmüşler  

 ḥaķ cānibine d. fi-sebīli’llāh emriyle ʿamel ķılup ġaza yolına 009/29 

dönüp    dönüp  

 fil d. şāh diye ķızıl atuŋ yanına varur ruḫile şāh diyesin 077/06 

dördi    dördü(sayı)  

 yetmiş iki milletile yüz yigirmi d. ḫalķ 023/06, 049/14 

dördünci    dördüncü  

 oyunda şāh peydaġını rābiʿ şāh defʿ eylemeye yaʿnī şāhuŋ d. 040/09, 044/23, 

050/03, 050/16, 050/22, 058/21, 062/02 

dört    dört  

 te’līf ķırķ d. risāleyi taṣnīf eylemişdür eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20, 

022/11, 027/08, 027/13, 030/18, 030/26, 031/25, 032/23, 041/05,  

 049/14, 050/02, 050/05, 050/08, 050/14, 050/15, 050/20, 050/24 

döşedi     döşedi 

 ĥilķatinde fāżıl ol ki d. arż u semā 003/11 

döşediler    döşediler  

 üzerinde şaṭrancuŋ naṭʿını d. büzürcmihrle hind ilçisi leclāc birbirine 037/15, 

050/01 

döşedüm    döşedüm  

 d. ķaķıdup leclācı ġażabına getürdüm bir kişi ġażaba gelse ʿaķlı 043/16 
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döşegin    döşeğini  

 şerīʿat-ı islām d. yiryüzinde döşeyüp nā-meşrūʿ ʿamel ķılan ẓālim- 010/10 

döşemekde    döşemekte  

 d. 018/25 

döşendi    döşendi  

 bünyād itdi ʿadlinüŋ bisāṭı bersṭe d. ve dādınuŋ sumāṭı şemāṭiyye 052/12 

döşenübdür    döşenmiş 

 işbu veche d. bu bisāṭ 058/05 

döşer    döşer  

 nite kim çerḥ-i felek her şeb d. naṭʿ-ı siyāh 021/15 

döşeyelden    döşediğinden beri  

 ʿadl bisāṭin yir yüzinde d. 011/11 

döşeyip    döşeyip  

 şaṭranc bisāṭı d. mührelere kim ḥakīm naẓar ķıldı ben senden 043/05 

döşeyüp    döşeyip  

 nilgūn baḥrüŋ üzerinde ḥikmetile d. muṭabbaķ ṭur- 001/06, 010/10, 027/17, 055/09 

duʿā    dua 

 ne miķdārı ola didi leclāc d. ķılup eyitdi yā mālik-i ʿālem benüm 049/20 

duʿācısı    duacısı  

 ķılam zīrā kim ezelden dāʿī d. oldıġı sebebden niçe kerre himmetin 014/12 

dūddan    duman  

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim bir pāre d. 001/04 

duḫterān    kız çocuklar  

 ḫuster ʿāşıķ-ı d.-ı çemen yaʿnī nesīm-i devrān sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09 

dura    dursun, kalsın 

 ḫasm-ı sulṭān māt oluban d. bāķī pādişāh 021/18 

durdılar    durdular  

 bahādur atlar d. çerinüŋ iki ṭarafına iki ruḫları ķondurdılar anda 038/10, 038/12 

durduġı    durduğu, bulunduğu  

 şāh bir ev aşaġa ine andan ṣoŋra ol bir ferzile girü kiş diye d. yirde 071/09, 073/09, 

075/08, 080/07, 080/09 

durup    kalkıp  

 eyle idem andan ögrenem gerü aŋa ṣatam didi bu fikrile ṣabāḥ d. şāh 036/09, 

037/26, 039/04 

durur    -dir(bildirme)  

 server-i āl-i isḥāķ peyġamber d. 011/06, 011/28, 012/22, 041/26, 042/01, 042/13, 

042/15, 042/30, 045/18,  
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 049/22, 057/24, 066/31, 071/11, 071/12, 080/11 

dururlar    dururlar  

 ḥarbde āheng-i ḍarbda d. bir bir eksildügi eceli irenlere beŋzer kim 056/28 

durutdı   dikti, koydu  

 ķılup bir naṭʿ üzerinde d. zihī sulṭān-ı server kim eflāk 001/09 

duta    tutsun  

 ḫāṭırında d. ve ol ṭāriķe sürmekligi ʿādet idine şaṭranc içinde ġāyet üstāẕ 058/24 

duṭaġı     dudağı 

 söylese bülbüle beŋzer bir dişi var ki dür-i ḫōşābe dönmiş bir d. 015/09 

dutar    tutar 

 ģikmeti çarḫ-ı ʿarūse şeb d. gül-gūn fetā 003/19, 038/21 

dutdı    tuttu  

 sarāy içini tamām d. şāh ol armaġanı gördi ve buyurdı ḫazīneye 034/01, 052/10 

dutılmaġa    yakalanmaya, tutulmaya  

 bulınsa hemān oynamaġa iki ḫāne vardur at d. āsāndur andan ṣoŋra 041/15 

dutmaya    görmek, kabul etmek 

 maķbūl d. iy pādişāh muḥāsiblerüŋ getür ḥisāb itsünler āḫırķı evde 049/24 

dutmışıdı    sarmıştı 

 leşkeri d. ve sarāy içre ulu beglerle ve ʿāķıl kişilerle ve adlu 033/06 

dutulmaķ    yakalanmak, tutulmak  

 şāh d. miślidür aŋla ʿayān 066/20 

dutulmasına    yakalanmasına  

 d. beŋzer 057/07 

dutulsa    yakalansa  

 ġāfil olmayasın ķaçan ruḫ münḥaṣır olsa yaʿnī d. ķıymeti anuŋ at olur 041/22 

dutuşmışdı    tutuşmuştu  

 d. 054/10 

dü    iki  

 ẕikrinde d. ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ hevāsında iki cihān bir ẕerre ilāhī 004/13, 

008/26, 067/14 

dü.-ʿālemüŋ    iki dünyanın 

 d.-ʿālemüŋ aṣḥābınuŋ aḥbābınuŋ etbāʿına ol evʿine olsun kim ķālallahu 009/24 

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı ins ü cān u melik-i her d.-cihān ol vāḥid 002/18, 

003/04, 008/11 

dükelisi    hepsi  

 d. gitdüginden ṣoŋra büzürcmihr geldi gördi ki şāh ol ʿāķıllaruŋ 035/12 

dükendi    tükendi  
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 elvān elvān çiçeklere beŋzer bir bir d. nebātāt u ezhāruŋ maḥv 057/02 

dünyā     dünya 

 bī-ķader d. ķatuŋda nitekim yoķ ķadr hīç 012/31 

 sākin-i serā-ı siyādet bedr-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i d.-ı āḫiret 007/16 

dünyāvī    dünyaya ait  

 meṣāliḥ düşse fi’l-cümle d. ġamdan dil-āzād olmayınca ḥürrem u şād 045/02 

dünyevī    dünyaya ait  

 taʿlīm idüp ḫaber virmez ki d. ṣanʿatları tekvīn bilür saŋa 025/20, 025/21 

dür    inci  

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt d. ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08, 

007/12, 015/07, 017/28 

dür-fişān    inci saçan 

 d.-fişān 017/08 

dür-i ḫōşābe    parlak inci  

 söylese bülbüle beŋzer bir dişi var ki d.-i ḫōşābe dönmiş bir duṭaġı 015/09 

dürer    inciler 

 laʿl-i cāmuŋdur leb-ā-leb çün ṣedef içre d. 012/08 

dürer-bārile    inci yüklü  

 ebyāt-ı eşʿārile elfāẓ-ı d.-bārile muṣannaʿ müseccaʿ ṣaḥīḥ ṣarīḥ taṣnīf 017/26 

dürlü    türlü 

 yedi d. manṣūbelerüŋ beyānı içindedür ki ser cümlesini imtiḥān 020/12, 022/11, 

022/13, 035/09, 058/16, 058/18 

dürmekde    yazmakta  

 neśir d. ķademüŋ dölek ve ṭabʿuŋ bābdur ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03 

dürūd    dua 

 ŝad d. u ṣalavāt rūḥ-ı pāk-ı aḥmede 009/19, 009/22, 010/15 

dürüp    dürüp  

 d. ķamer şāhın māt idüp ve gāh yine güneş sāʿati maġlūb 057/13 

dürüst     doğru 

 yir yir sürdi büzürcmihr anı nişānladı ve bildi şunuŋ gibi laṭīf d. 038/15, 038/20 

düşe    düşsün  

 oynamasından fārıġ d. üçünci şarṭ oldur ki ḫışm u ġażab vaķtinde 044/19, 047/01 

düşecegin    düşeceğini  

 maġlūb d. fikir idüp ġālib olıcaķ ḫaṣmile ķonuşmaķ gerek ve daḫı 045/06 

düşer    düşer  

 ża’īf olıcaķ ‘aķlı zihni daḫı ża’īf naḥīf d. ikinci ḥammāmdan çıķarup cerb 043/13 

düşersem    düşersem  
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 d. diledügüŋ nesneyi inʿām ve iḥsān ķılam diyüp şāh rıżā viricek 055/01 

düşesin    düşesin, olasın  

 ĥaṣma ġālib d. ʿīsā-nefes 072/15 

düşmān    düşman  

 mecūsī ve müşrikin cimşīdüŋ idrīse īmān getürdigine d. olup 026/19, 045/18, 

052/03, 066/08 

düşmediyse    düşmediyse, olmadıysa  

 ne var söz d. ḥikmet-āmīz 068/18 

düşmek    düşmek, gelmek  

 ve daḫı leclāc naķlince şaṭranc-bāz olmaġuŋ ḫaṣmı ġālib d. şerā’iṭi 044/10, 045/14 

düşmen    düşman  

 muķābil ve muʿārıż olaldan d. şāhın māt idüp at ve fil ve rūḥın alup 011/16 

düşmenile   düşman ile  

 renginden ve ṣıfatından ṣordı ilçi leclāc eyitdi iy şehriyār bu d. 035/03 

düşmenüŋ    düşmanın  

 lerden at ve ruḥ fil alup d. rūşen günlerin ẓulümāt itdiler 010/11 

düşmeye    düşmek, gele  

 oynariken maġlūb d. dördünci şarṭ odur ki bī-edeb ve tekebbür ve 044/23 

düşmiş     düşmüş 

 bāzī ķılurken ḫaṣma baķmayup ġālib d. iken maʿşuķa taʿlīm idüp ben 048/05 

düşse    düşse  

 meṣāliḥ d. fi’l-cümle dünyāvī ġamdan dil-āzād olmayınca ḥürrem u şād 045/02 

düşüp    düşüp, olup  

 d. ķara naṭʿ-ı felek dest ķurup kevākib-i seyyāre mührelerin zeyn ider 057/14, 

078/01 

düşürüp    düşürüp  

 d. gāh nuṣret virüp ḫaṣmına ġālib şādān ḥürrem itdürür gāh 002/08, 004/01 

düşürür    düşürür, eder  

 olan kimse ḫaṣmına maġlūb olup ġālib d. bābü’s-sābiʿ yetmiş 020/11 

düşürürdi    düşürürdü, ederdi  

 ʿāşıķı maġlūb d. tā ḥatta bir gün ol ķadar tażarruʿ temelluķ ķıldum 048/06 

düzdi    dizdi  

 d. andan ötürüdür ki nerd buyurdı erdşīr didiler çünki erdşīr nerdi 030/01, 038/03 

düzdürüp    dizdirip  

 kim kendü rāġıb olduġı sebebden d. ḫalvet-i ḫāṣda oynardı 028/12, 032/23 

düzedür    yapar  

 gāv-ı baḥrīden d. ʿanber-i sārā-ı hūb 003/28 
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düzelüp    dizilip  

 öŋ ṣafda alay baġlayup durdılar çünki ṣaf d. naṭʿ üzre leşker 038/12 

düzüp     dizip 

 altmış dört ḫānelü bisāṭın d. te’līf eyledi cimşīd şāh yirinde şāhı 027/08 

eʿādī    kafir  

 şāhı ceng itmege ķavındura tā ki cimşīd ḥarbe ve ēarba heves idüp e. 027/04, 

027/19, 028/04 

e’imme-i ehl-i dīn    din ehlinin imamları  

 tecribe olmışdur bābü’ś-śāmin şaṭranc oynamaķ e.-i ehl-i dīn ķavliyle 020/14 

ebālet    ağır olmak  

 bād ķabze-i e. riʿāyetde idi ṣunūf żuġfūf ṭuyūr ṣaf ṣaf ķanadların 022/25 

ebed    sonu olmayan zaman  

 vāḥid-i ferd ü e. sulṭān-ı ʿālem lemyezel 003/08 

ebedī    ebedî 

 şol şarāb-ı ezelī ki elest güninde içürdüŋ e. esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

ebter    kuyruğu kesik  

 yoķ gümān ki ḫaṣmını e. ķılur 081/15 

ebū    baba  

 üzerine şaṭranc oynamaya zīrā e. bekr-i ṣavli eydür ṣaḫr üzre şaṭranc 040/04 

ebu’l-ferec    özel ad 

 ve ķavā’idin bildürür e.-ferec bin el muẓaffer bin saʿīd ki leclāc dimegile 039/17 

ebvāb    kapılar 

 fātiḥ-i e. ekmel-i aḥbāb eşrefe’l-ḫalķ-ı cihān 007/26 

ebyāt-ı eşʿāruŋ    şiirlerin beyitleri 

 ṭoķsan biŋ e.-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur min-baʿd nice bunuŋ emśāli kitābları 013/19, 

017/26, 020/25 

ebyātın    beyitlerini  

 mütemekkin olup oturmışıdum süleymānnāmenüŋ ekśer cildinüŋ e. 013/23 

ecel    ecel 

 ḍarbile irişmege beŋzer e. 066/16 

eceli    eceli  

 ḥarbde āheng-i ḍarbda dururlar bir bir eksildügi e. irenlere beŋzer kim 056/28 

ecilden    nedenden  

 e. ceng oyunı içinde māt ve zārile giryān pür-ġām itdürür 002/10 

edeb    ar, edep 

 siz daḫı oynamaķ e. degildür ḫaṣmından dirhem alsa daḫı ʿaceb degildür 046/07 

edebile     edeple 
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 bilürüz velīkin şerḥ itmezüz diyüp ol melek e. ḫāmūş olıcaķ 025/23 

edebin     edebini 

 şaṭranc oynamaġuŋ e. ve şerāiṭin ve iḫvānın ve zamānın ve ķavāʿidin 020/05, 

039/15 

efāżil    en bilgili 

 iy ḫuźāvend-i e. ķāsım-ı erzāķ-ı ḫalķ 012/27 

efendisi    efendisi  

 e. bir ḥarīfle oynayup otururdı bunı öc ķodı ol ḥarīfi 069/05 

efġān    bağırıp çağırma  

 ķıluban zārı e. ḥasbinallah 006/21 

efḫem     zeyrek, en anlayışlı 

 aʿẓam aʿlem aḥkam e. aķdem aslem bī-rīyā 008/02 

eflāk    felekler  

 ķılup bir naṭʿ üzerinde durutdı zihī sulṭān-ı server kim e. 001/09, 006/03 

eflāk-ı şaṭranc    satranç felekleri 

 niçeme e.-ı şaṭranc oynaya her rūẕ u şeb 021/17 

efṣaḥ    en  doğru  

 mürsel efżal e. zībā ruḫ u asbaḥ ʿazīz 008/07 

efşān    saçan  

 ruḫı üzre meydān-ı bisāṭ içre tīġ-ı nuṣret çeküp ķanın e. cismin ḫāke 011/17 

efżal en faziletli 

 fāżıl e. ʿāmil aʿķal kāmil ekmel ehl-i dil 008/01, 008/07, 010/21, 045/18, 049/29 

eger    eger 

 e. ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14, 004/17, 

017/28, 022/19, 025/15, 026/01, 031/17, 031/21, 034/11,  

 034/13, 035/04, 037/04, 037/06, 037/19, 037/23, 044/14, 044/25, 046/10, 046/12,  

 046/13, 046/20, 047/03, 047/04, 047/08, 049/22, 052/06, 052/07, 054/18, 054/23,  

 063/04, 063/11, 064/04, 069/06, 072/04, 076/02, 076/06, 076/12, 076/15, 076/19,  

 076/20, 076/25, 077/07, 080/09 

egerçi    çünkü 

 nebī ḥażretiŋe ṣaldılar e. kim ol ḫazīnede tārīḫ buldılar ol genc ü mālı 024/13, 

028/06, 029/22, 046/06, 048/17 

eḥad    kişi  

 ʿulemādan ẓurefādan bir e. bulınup leclācile bir şaṭranc oynar ise 031/19 

ehl-i ṭuġyān    azgınlar ehli  

 günahkār e.-i ṭuġyān ḥasbinallah 006/19, 008/01, 009/04, 012/30, 012/34, 020/14, 

030/11, 044/21, 045/05,  
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 046/03, 046/22, 056/16, 056/24, 057/27, 058/31, 065/07, 066/34, 067/28, 068/05,  

 077/11, 079/09 

ehlinüŋ    ehlinin  

 ķamu ṣanʿat e. ṣarrāfısın kim ṭabʿuŋ leṭāyif göstermek içinde 019/01 

ehlu’llah    Allah ehli  

 ve daķāyıķ-ı tefhīmsüzin şaṭrancuŋ ʿilmine muṭṭaliʿ olasın kim e. anı 020/19 

ekābir     büyükler 

 dür kim şatranc-nāme eger maṭlūb veyā ṭālibdür ser-cümle e. ü eşyā 017/28, 031/01 

ekābir-i eşyā    şeylerin uluları 

 ve delilük meydānında şeh-süvārsın e.-i eşyā ķatında raġbetüŋ ʿizzetüŋ 018/06 

eķāyil    akıllılar 

 żarfā ve’ş-şiʿr-i e. muṣannaʿ müseccaʿ menśūr u manẓūm yādigāruŋ var 018/10 

ekber   en büyük 

 e. kim bir ṣafḥa-i devāir pergār üzre mihr ü ķamerī şekl yaʿnī 002/01 

ekinci    ekinci 

 ṣoŋra ki ēeḥḥāk devri ki yetişdi ol ẓirāʿat iden e. bulduġı 028/13 

ekmel    en olgun  

 fāżıl efżal ʿāmil aʿķal kāmil e. ehl-i dil 008/01, 012/01, 051/23 

ekmel-i  aḥbāb    dostların en olgunları 

  ebvāb e.-i aḥbāb eşrefe’l-ḫalķ-ı cihān 007/26, 013/03, 018/08, 027/12, 030/09, 

043/02 

ekmelüŋ    en olgunun  

 ḫaķan-ı e. dest-i ķuvvet-i ķudretinde idi dilese merkeb-i bād üzerine 022/15 

ekśer    çoğunluğu 

 mütemekkin olup oturmışıdum süleymānnāmenüŋ e. cildinüŋ ebyātın 013/23, 

040/07, 040/08, 056/15, 079/06 

 nite e.-i ḫalķuŋ dilinde budur kim şaṭrancı leclāc teʿlīf itdi ve nerdi 021/23 

eksildügi    eksildiği  

 ḥarbde āheng-i ḍarbda dururlar bir bir e. eceli irenlere beŋzer kim 056/28 

eksüksüz    eksiksiz  

 bir e. viribiyelüm ve eger īrān ʿāķılları bu nesneyi bilmeyecek 037/06 

el    el  

 e. urup alup getüre āḫerīde getüre żāyiʿ ķılup yitüre 002/17, 009/28, 028/16, 039/17 

 e.-aḥmeru ġālibun ve’l-luʿbu leh 071/01, 072/01, 073/01, 074/01, 080/01, 081/01, 

082/01 

 e.-esvedu ġālibun ve’l-luʿbu leh 075/01, 076/01, 079/01 

 e.-faṣlü’l-evvel 021/19 
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 ḫasmı maġlūb idiser e.-ḥaķ begüm 080/14 

 ẓılu’llahi fi’l- arżın e.-mü’eyyedü bi’n-naṣri ve’t-temkinü’l-muẓafferüŋ 021/04 

elbetde    elbette  

 e. 076/24 

elde    elde  

 nergesüŋ müjġān-ı hindü e. ṭutar āyine 016/16 

ele    ele  

 aylaķ nesne virmeye tā virecek artuķ e. girecegi muḥaķķaķ olmayınca ve 039/25, 

041/10 

elem    elem  

 dil-i ġamgīn çeşm-i nemgīn yaʿnī dil-perīşānlıķ deminde e. ġam 044/16 

 muttaṣıf olan kimseler iḫṭilāṭdan e.-bazīsinden derd-i ġām ḥāṣıl olur 044/27 

elemle     elemle 

 e. andan sulṭān aḥmed cāmesin taġyīr ŝūret-i tebdīl ķılup hem 054/08 

elest    yaratılış günü  

 şol şarāb-ı ezelī ki e. güninde içürdüŋ ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

eletti    gönderdi  

 şenāʿatdür menfaʿati ġam u melālet aṣṣısı e. ve melāmet olmaķdur pes 045/17 

elf    bin   

 ŝad hezār e.-i taḥiyyāt ola menden serverā 009/16 

elfāẓ    sözler  

 yā e. olmadıysa ʿibret-engīz 068/19 

 e.-ı şīrīn birle 017/20, 017/26, 018/02, 068/15 

elfāẓına    sözlerine  

 ʿibāretüŋ vardur ḫaṣṣa kim bunuŋ emśālince resāīl e. ekmel-i kāmil 018/08 

elḥān    sesler, nağmeler  

 ẕākir anuŋ ẕikri birle bülbülān e. ider 004/03 

eli    eli  

 e. baġlanmış gibi ʿāciz ķalur pes her kim ki bu taʿbiyeyi ʿādet idine 062/08 

elimden    elimden  

 gelüp benümle devlet ṣınaşup beni ütdi e. laʿlin ķadeḥüm alup gitdi 056/01 

elin    elini  

 aʿẓam āfatdandur daḫı fetḥ e. ferzān ṭarafından müteveffā ola ya’nī ferzī 040/06 

elinden    elinden  

 idüp cimşīdüŋ salṭanatın aldı cimşīd ēeḥḥāk e. ķaçup yüz yıl ṭaġ 026/11, 029/18, 

054/07 

eline    eline  
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 barmaġında musā ʿaṣāsın e. alup ins ü cān ķavmin fermānına getürmişidi 023/21, 

033/02, 051/14, 056/04 

elķāb    unvanlar  

 ŝūret-i e.-ı ezel naķş-ı nigīnüŋ mühr-i zer 012/24 

elmāsdan    elmastan  

 ʿanberden ʿūddan yāķūtdan e. ve hindī ķılıçlardan ve ḥarīrlerden 033/18 

elṭāfı    en latif  

 tir itseler bir demde itdügüŋ e. ve inʿāmuŋ yüz biŋde birinüŋ ḥesābını 004/15 

elümden    elimden  

 e. laʿlin 055/08, 055/19 

elüŋden    elinden  

 sözinden şāh ķatı şād oldı eyitdi ki hem bu nesne senüŋ e. 035/18 

elvān    renkler, çeşitler 

 e. e. çiçeklere beŋzer bir bir dükendi nebātāt u ezhāruŋ maḥv 057/02 

emānetdür    emanetdir  

 kāmil māhir ʿākil ve ķādir olmasa ol sanʿat aŋa e. işlemesi aŋa 045/16 

emīn    emniyet sahibi 

 śāliśā ẕi-nūreyn-i ʿośmān kātib-i vaḥy-i e. 009/09, 023/17, 051/25, 061/11 

emīnüŋ    eminin  

 çār e. çār rükni ṭutdı heft iķlīm-hā 009/06 

emīr    emir 

 ve e. ola fi’l-cümle şol kimesne kim yā maʿrifet-i kemālde yā 046/16, 066/21, 

078/02 

emīr -i zamān    zamanın sultanı 

 oynamaķ dileyicek sulṭān aḥmed eyitdi ki pādişāh iy e.-i zamān ben 054/15 

emlaḥ    en güzel  

 nuṭķı şīrīn laʿli e. hemçü ḫüsrev pādişāh 008/08, 032/16, 067/34 

emmāre    emredici  

 nefs-i e. durur leclācı bil 057/24, 066/31 

emr    emir  

 mühendislere e. itdi ṣanʿatile o mermeri ķopardılar bir kefenk açıldı 024/05, 

029/11, 049/28 

 ķābe ķavseyn ile yāsīn e.-i miḥrābuŋdadur 016/09 

emrile     emir ile 

 kāfi nūnuŋ e. īcād idüp ol ʿālemi 003/12 

emrine     emrine 
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 cevāb virecek sözüni müvecceh görüp ḥükmine maḥkūm e. me’mūr 019/12, 

023/09, 025/05 

emriyle    emriyle  

 ḥaķ cānibine dönmişler fi-sebīli’llāh e. ʿamel ķılup ġaza yolına 009/29, 024/12, 

026/03 

emśāli     benzeri 

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur min-baʿd nice bunuŋ e. kitābları 013/19 

emśālince    benzer  

 ʿibāretüŋ vardur ḫaṣṣa kim bunuŋ e. resāīl elfāẓına ekmel-i kāmil 018/08 

emśālinde    benzeri  

 bunuŋ e. bir ḥikāyet var ol zamān ki timurlenk sulṭān aḥmed 054/02 

enʿām     nimetler 

 āmir aḥkām maʿden-i e. menbaʿ-i luṭf u ʿaṭā 007/27 

enbiyā     peygamberler 

 bīniş-i farīķeyn server-i e. ķāfile-sālār-ı kevāfil-i evliyā sulṭān-taḫt-ı 007/06, 

007/17, 008/10 

enbiyānuŋ peygamberlerin 

 e. faḫrisin ki ḥaķķıŋadır ḥaķ senüŋ 008/13 

enbūhlıġın    çokluğunu  

 ve ḫıdmetüŋ e. ķalem taḥrīr eyleyemez ḫazīnesi ābādān ve sipāhīsi 052/17 

encüm     yıldızlar 

 server-i e. ķamer kim bedr olur aydan aya 003/17 

encümī    yıldızlar gibi  

 kim māhitāb-ı şāhın e. piyādelerin gāh meġārib gūşesinde 002/02 

enfüŋ    burnun  

 e. ol engüşt-i aḥmed ķaşlaruŋ şaķķa’l-ķamer 016/08 

engüşt-i aḥmed    Hz. Muhammed parmağı  

 enfüŋ ol e.-i aḥmed ķaşlaruŋ şaķķa’l-ķamer 016/08 

envāʿ    çeşitler 

 kim bahārī faṣılda zeyn alup nebāt-ı naķşile mühreleri e. e. 057/01 

enver    parlak 

 burkaʿyı götür cemālüŋden cihānı e. it 016/18 

enveri     parlağı 

 şuʿle-i e. pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04 

enverī     parlak 

 devrānlar geçmişdür kim bu āfitāb-ı e. şāhın ve māhitāb-ı 002/11 

erdāī    zarar gelecek yer  
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 getüre ruḫıçün e. yaʿnī żarar gelecek yiri kendünüŋ ikinci ḫānesidür 041/11 

erdşīr    özel ad 

 düzdi andan ötürüdür ki nerd buyurdı e. didiler çünki e. nerdi 030/01 

erdişīr    özel ad 

 māl-ı genc daḫı telef itdiler ʿāķıbet E. bāpük ki ʿacem diyārında bir 029/19, 029/24 

erkān    reisler  

 e. arasında ġāyet maʿyūbdurur zīrā ki her ṣanʿatuŋ ṣāḥibi ķatında 045/15 

erkān-ı çār    dört esas 

 bu ṭoķuz çarḫ u felek yidi necim e.-ı çār 003/14 

erkanı     esasları 

 geldi ulularuŋ āyini ve e. ne ise yirine getürdiler şāh çoķ gevherlere 033/14 

erligi    erkekliği  

 şākirdile idrīs şāh naẓarında şaṭrancı kim rāst oynadı cimşīdüŋ e. 027/18 

ervāḥ    ruhlar 

 ve ne ḫōẕ insān u e. u melekde bir kimsenüŋ ṭāķati yoķdur kim 002/14, 008/28 

erzāķ    rızklar  

 iy ḫuźāvend-i efāżil ķāsım-ı e.-ı ḫalķ 012/27 

erzān    ucuz 

 sikender-i zamān ʿaṣrında dile feṣāḥat-i ʿibārāt e. ķıldı kim efżal 010/21 

eṣaḥ    en doğru  

 şarṭ-ı leclāc durur ḥaẕer ķıla rivāyet-i e. budur kim ol zamān ki leclāc 042/30, 

059/12 

esb    at  

 üzerine e.-süvār fil-süvār ʿasker çeküp ve yiŋiçeri piyādelerin sürüp 011/14, 027/10 

esbābıyla    sebebiyle  

 genc-ḫāne-i cimşīd şāh cemīʿ māl e. pinhān eyledi ki bu şaṭranca 028/14 

esenlik     iyilik 

 yā eyyühā elleẕīne āmenüvā ṣallü āʿleyhi ve sellimu teslīmā e. anuŋ 009/26 

eśer    eser  

 ʿibret al kim ire senden saŋa e. 065/11, 065/27 

 ķazanur rūḥı e.-i lüṭfüŋile ḥilm u vaķar 012/06 

esīr    esir  

 zencīrine e. cān murġını çeşm-i şehlāsı şehbāzına naḥcīr idüp gāhi nāz-ı 047/27 

esrār    sırlar  

 ĥāzin-i e.-ı vaḥy ol pāk-i ẕātı ve’ē-ēuḥā 008/12 

esrārı    sırları 

 saŋa ṭoķsan biŋ vü e. oldı ḥaķdan çün naṣīb 009/01, 065/24 
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esrük    sarhoş 

 şol şarāb-ı ezelī ki elest güninde içürdüŋ ebedī e. itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

esvede     siyah 

 e. ġālib durur aḥmer tamām 071/12, 080/12 

esvededür    siyahadır 

 e. ġālib aḥmer didiler 082/09 

eşʿārile    şirrlerle  

 ebyāt-ı e. elfāẓ-ı dürer-bārile muṣannaʿ müseccaʿ ṣaḥīḥ ṣarīḥ taṣnīf 017/26, 020/26 

eşʿāruŋ    şiirlerin  

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı e. mü’ellifidur min-baʿd nice bunuŋ emśāli kitābları 013/19 

eşrefe’l -ḫalķ-ı cihān     dünya halkının en şereflisi 

 fātiḥ-i ebvāb ekmel-i aḥbāb e.-ḫalķ-ı cihān 007/26 

eşyā    şeyler 

 ķādir-i ķudret-nümā vü mübdiʿ e. kibriyā 003/05, 017/28, 018/06 

eşyādur    şeylerdir  

 vāḥid ol ki birligine cümle e. güvā 004/06 

etā    kavak ağacı  

 lāfetā ḥaķķında dinüp nāzil oldı hel e. 009/12 

etbāʿına    sözüne uyanlar  

 dü-ʿālemüŋ aṣḥābınuŋ aḥbābınuŋ e. ol evʿine olsun kim ķālallahu 009/24 

eṭbāķ-ı āsumānı    göğün katları  

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup e.-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14 

eṭrāf-ı ʿālemi    alemin taraflarını      

 temkīn urup āheste e.-ı ʿālemi seyrān iderdi ki ķālullahu teʿālā tecri bi- 022/17 

eṭvāf    tavaf  

 ol cihetden dergehüŋ ider e. ehl-i hüner 012/34 

ev    ev  

 e. olar on altı biŋ üç yüz seksen dört ulu şehr ṭolusı buġday olur çün 050/24, 

071/09, 075/06 

evʿine     yakınlarına 

 dü-ʿālemüŋ aṣḥābınuŋ aḥbābınuŋ etbāʿına ol e. olsun kim ķālallahu 009/24 

evde    evde(satranç tahtasındaki hane)  

 e. ne gelürse zāviyede de ol gelür atdan ve ruḫdan birisi bu didügümüz 041/20, 

049/24, 050/01, 050/02, 050/03, 050/05, 050/06, 050/08, 050/14,  

 050/19 

evdekin    evdekini  

 e. mużāʿaf 050/17 
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evden    evden  

 ṣoŋra şāh ķalķduġı e. ruḫile kiş diye aylaķ vire andan ṣoŋra şāhuŋ 081/06 

eve    eve  

 sürilür ve şāh ferzine ne vechile yürür ve at ve fil ve ruḫ ķanķı e. oynar 034/09, 

049/12, 049/14, 050/22 

evet    evet  

 e. 072/05 

evi    evi  

 e. 041/04, 042/01 

evinde     evinde 

 sürüp şems-i şāhı ufķ e. şāhımāt idüp şeb-i tārīk içre 002/03, 049/11, 053/03, 

073/10, 074/10, 075/08, 076/23 

evinden    evinden  

 şāh ķara fil e. kiş diye ķara filile alıcaķ ķızıl ferzāniyle kiş didi 071/05, 072/06, 

075/10, 077/07, 080/04 

evine    evine  

 māl dile iķlīm dile vireyim yoķsa anuŋ āḫırķa e. degin ḥisābile irişen 049/18, 

070/01, 076/15, 076/19, 081/05, 081/08, 082/06 

evini    evini  

 e. 036/12 

evinüŋ     evinin 

 şaṭranc oynayıcı kimesne lāzımdur e. evvelinde ortasında āḫirinde fikri 039/20, 

041/01 

evķāt    vakitler  

 şaṭranc-bāz-ı kāmil kim göŋlinde ḥıfẓ idüp ögrendiyse ekśer e. ḫaṣmını 079/06 

evlād-ı ādem    Hz. Adem çocukları  

 seyyid e.-ı ādem müctebā vü muķtedā 007/20 

evlādından    çocuklarından  

 cihād itmekiçün ġazā atlarına binmişlerdür her birisi ķābil e. 010/01 

evlādi    çocukları  

 āli vü e. vü aḥbābiçün 006/08 

evlāduŋa    çocuklarına  

 ālüŋe e. aṣḥābuŋa aḥbābuŋa 009/15 

evlādur    daha uygundur  

 itmemek e. egerçi ṣabr u taḥammüle mecāl yoķdur 048/17 

evlerde    evlerde  

 e. bulınsa şaṭranc oynayan kimse ol dābbeyi evlerden gidermeyince 041/21 
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evlerden    evlerden  

 evlerde bulınsa şaṭranc oynayan kimse ol dābbeyi e. gidermeyince 041/21 

evlerin     evlerin 

 ve e. bilmediler ʿāciz olup perīşān göŋülle şāh ķatından gitdiler 035/11 

evlerini    evlerini  

 e. tamām mülāḥaẓa ķıldı her birini naṭʿuŋ neresinde ķomaķ gerek ve 036/04 

evlerinüŋ    evlerinin  

 zīrā ṣāḥibinüŋ fil ol ḫāneye nāẓırdur ve daḫı atiçün şaṭranc e. erdā-i 041/12 

evliyā    velîler 

 bīniş-i farīķeyn server-i enbiyā ķāfile-sālār-ı kevāfil-i e. sulṭān-taḫt-ı 007/06 

evrāķ –ı defātir    defterlerin sayfaları  

 eger ḫalķ-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı e.-ı defā- 004/14 

evṣāfı    vasıfları 

 maʿrūfdur şaṭranc-bāzile meşhūrdur nitekim e. ẕikr oldı şaṭranc- 039/18 

evvel    önce  

 e. āḫir ezel-i pinhān u ẓāhir reh-nümā 003/07, 004/19, 019/20, 035/09, 036/08, 

036/13, 038/01, 038/13, 042/05,  

 042/20, 043/08, 043/11, 044/12, 044/13, 046/10, 046/20, 049/10, 050/01, 069/02,  

 071/04, 072/06, 073/04, 074/03, 075/04, 076/15, 077/07, 080/04, 081/03 

evvelden    önceden  

 büzürcmihrüŋ işine ol oyun e. bilür bilmedi ki kendüden ögrendi 038/23 

evveli    öncesi  

 e. bu bekr-i ṣıddīķ olur ol dindār pīr 009/07 

evvelīn    öncekiler  

 eger ḫalķ-ı e. ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14 

evvelinde    öncesinde  

 şaṭranc oynayıcı kimesne lāzımdur evinüŋ e. ortasında āḫirinde fikri 039/20 

evvelki    önceki  

 e. faṣl ḥükemā ķavlince ʿuķalā naķlince şaṭrancuŋ mü’ellifi naṭʿınuŋ 021/20, 

032/27, 058/18, 059/02 

ey    ey(ünlem)  

 ģaķ ḥaķıyçün şefķatüŋden itme maḥrūm e. resūl 009/17, 013/09 

eyde    söylesin  

 tā ki şaṭrancı mü’ellif kimdür e. kām-kār 023/15 

eydi    söyleyiver  

 içün ne didi ve saŋa ne ıṣmarladı bize e. vir işidelüm didi leclāc eyitdi 036/21 

eydüp    söyleyip  
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 rāstın e. itmemişdür kiẕb ṭarḥ 059/10 

eydür    söyler  

 te’līf ķırķ dört risāleyi taṣnīf eylemişdür e. kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20, 025/16, 

026/03, 035/20, 039/19, 040/04, 047/19, 052/01 

eydürler    söylerler  

 tuḥfe getürdi e. ki timurlenk māt olıcaķ ġāyetde ġam-gīn gözleri 055/14, 058/25 

eyerlü     eyerli(hayvan sırtlığı) 

 ve bir ķur e. ḫāṣ at büzürcmihre virdi ve çoķ āferīn ķıldı çünki 039/03 

eyit    söyle  

 ol tāc u taḫt issi şāhuŋ öŋine ilet e. ki ne ķadar dānişmendlerüŋ 037/01 

eyitdi    söyledi  

 dile gelüp e. yā monıla firdevsī pādişāh ḥażreti şaṭranc oynamaġa ġāyet 017/21, 

023/25, 025/05, 033/08, 034/05, 035/03, 035/05, 035/15, 035/18,  

 036/06, 036/11, 036/19, 036/21, 037/17, 037/25, 037/28, 038/18, 043/10, 049/03,  

 049/10, 049/15, 049/20, 054/13, 054/15, 054/22, 055/02, 055/07, 055/15, 055/21,  

 056/07 

eyitdim    söyledim  

 şehd-i nebāte beŋzer diyüp taʿrīf idicek şehd-i şekker kim yidi e. ki 019/04 

eyitdüm    söyledim  

 kemālin müşāhede ķılup e. ki fetebārekea’llahü aḥsenü’l-ḫālıķīn ol 014/24 

eyitti    söyledi  

 anı bilürem diyü cevāb virdi yine ḥazreti süleymān su’āl idüp e. ki 025/14 

eyle    eyle  

 ümmetüŋ firdevsīye firdevsi cennet e. cā 009/18, 017/23, 028/23, 029/02, 030/23, 

031/10, 036/09, 037/25, 045/10,  

 046/01, 065/14, 065/31, 067/18, 067/32, 072/13, 077/11 

eyledi    eyledi  

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ e. ve śenā’-ı 001/02, 

001/05, 010/14, 025/24, 026/08, 026/12, 027/08, 027/16, 028/03,  

 028/10, 028/14, 028/23, 029/15, 029/16, 029/21, 030/05, 031/15, 034/05, 036/03,  

 049/28, 051/04, 051/07, 053/03 

eylediler    eylediler  

 kimdür beyān idelüm nite ḥükemā-i muteķaddimīn bunda iḫtilāf e. 021/22, 035/10, 

038/06 

eyledüm    eyledim  

 yoġıdıġın ʿarż e. fetellebbesem ṣenāḥiken mūcebince tebessüm ķılup 017/19, 

019/20, 020/25, 020/26, 036/11, 068/10 
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eyledüŋ    eyledin  

 tamām e. yidi biŋ beyt üzerine kim āḫir ķılup söyledüŋ söz 018/24, 049/04 

eyledür    yaptırır  

 ĥüsrev ol kim e. zenbūrına şīrīn ü şehd 003/32 

eylegil     eyle 

 maḥmūd e. 005/10, 067/03, 067/04, 070/11 

eylemekde    eylemekte  

 e. ḫāṭıruŋ 018/04 

eylemeye    eylemeye  

 oyunda şāh peydaġını rābiʿ şāh defʿ e. yaʿnī şāhuŋ dördünci 040/09, 040/16, 042/18 

eylemişdür    eylemiştir  

 te’līf ķırķ dört risāleyi taṣnīf e. eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20 

eyler    eder  

 altıncı bāb taʿbiyeler beyān e. dürlü dürlü sürişleri var anı beyān ider 058/16 

eylese    yapsa  

 ṭatlu ve üstāẕāndur eger bir kimse ḥarīfile oynasa ve daʿvī şöyle e. ki 064/04 

eyleseŋ    yapsan  

 e. şaṭranc-bāz olmaķlıġa dil-ber heves 060/10, 062/13, 063/11, 067/29 

eylesiŋ    eylesin  

 e. şaṭranc naṭʿı yir yüzine beŋzer mühreleri ādemī-zād şeklidür kim 056/26 

eyleye     eylesin 

 filden keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥaẕer e. filin ṣaķlaya 040/02, 040/03, 

040/17, 040/18, 040/20, 042/17, 059/05 

eyleyemez    eyleyemez  

 ve ḫıdmetüŋ enbūhlıġın ķalem taḥrīr e. ḫazīnesi ābādān ve sipāhīsi 052/17 

eyleyen    eyleyen  

 mūm-ı āhen e. dāvūd içün 005/24 

eyleyüp    eyleyip, edip  

 tedbīrine baṣdırup ḫısmını ġālib e. ol şāh gümrāh olduġı 002/09, 048/21 

eyliyicek    eyleyince  

 e. ʿacem begleri ḥükemā ve ʿuķalā ʿacem üstādları mecmūʿı faḫr 030/03 

eyüsin     iyisini 

 ṣaf baġlayup ceng itmek ṭarīķidür eger bunuŋ e. bilicek oynarlarsa 035/04 

eyyām -ı āḫir-zamān-ı devr-i ķamer     ay zamanının son günleri 

 ol ṣaneme maṭlaʿ oldum ki bu e.-ı āḫir-zamān-ı devr-i ķamerde ol 015/21, 030/13 

eyyāmında    günlerinde  

 e. 044/17 
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eyyūbiçün    Hz. Eyyub için 

 hōd ṣāliḥ ḥażret-i e. 005/18  

ez    Farsça ayrılma hali  

 ʿuzletde künc-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ārām idüp oturdum baʿd e.-taʿām 017/03 

ezber    ezber 

 kim ki şaṭranc oynasa e. ķılur 081/13 

ezel    başlangıcı olmayan  

 ĥilʿatüŋ ḥayyāṭ-ı e. ki ķaddüŋe biçdi e. 008/19, 012/24 

ezel-i pinhān    gizli ezel 

 evvel āḫir e.-i pinhān u ẓāhir reh-nümā 003/07 

ezelden    ezelden  

 ķılam zīrā kim e. dāʿī duʿācısı oldıġı sebebden niçe kerre himmetin 014/12 

ezelī    ezelî  

 şol şarāb-ı e. ki elest güninde içürdüŋ ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

ezhāruŋ    çiçeklerin  

 elvān elvān çiçeklere beŋzer bir bir dükendi nebātāt u e. maḥv 057/02 

fāʿil    yapan, eden  

 f. ü muḫtār u ḫālıķ cāʿil-i her dü-cihān 003/04 

fā’idesi     faydası 

 bāz olmaķlıġuŋ f. fevā’idi cihān içindeki cihāndur ekśer şaṭranca ṭālib 056/15 

fāḫir   onurlu  

 melik sencer ġālib gelüp melik ḥasana teşrīf-i f. ve hilʿat-ı bāhir buyurdı 078/05 

faḫr    övünme  

 eyliyicek ʿacem begleri ḥükemā ve ʿuķalā ʿacem üstādları mecmūʿı f. 030/03 

faḫrisin    onurusun, övüncüsün  

 enbiyānuŋ f. ki ḥaķķıŋadır ḥaķ senüŋ 008/13 

fāīķ    üstün  

 ķāsımī kim aldı ķısmet ķand ü f. buriyā 003/33 

faķīr    fakir  

 iderken bu kemīne f. ʿışķına üftād ve ḥaķīr bu dil-i mecnūnı leylā ṣaçı 047/26 

faķīrden    fakirden  

 bileye ammā ki ḥaķīr u f. dirhem almaķ cā’iz degül egerçi ki dirhem 046/06 

fārıġ    uzak  

 ve ēarbdan f. olurdı pes idrīs nebī ʿaleyhi’s-selām diledi ki cimşīd 027/03, 044/19 

fāriġu’l -ḵalbiken    gönülden ayrıyken 

 oynamaya illā f.-ḵalbiken ḵalīl-şuġliken taʿāmdan ve şarābdan 039/22şaṭranc 

farīķeyn     seçilenler 
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 bīniş-i f. server-i enbiyā ķāfile-sālār-ı kevāfil-i evliyā sulṭān-taḫt-ı 007/06 

farķ    fark, ayırt  

 neydügin varısa süleymān f. ider diyüp keyķubād şāh emriyle 024/12, 027/15 

farķ-ı semekde    balık  farkı  

 kim oynar ne ṭāķ-ı felekde ne rūy-ı zemīn f.-ı semekde 002/13 

farsīden    Farsça’dan  

 merġūb maķāle-i lisān-ı ʿarabīden zübān-ı f. türkīye tercüme 013/15 

fāruķ-ı ʿādil     doğruyu ayırdeden adaletli  

 śāniyā f.-ı ʿādil şeh ʿömer kān-ı seḫā 009/08 

farż    yapılması lazım gelen   

 bu ḫıẕmet kendüme vācīblıġını f. bilüp ammā kim ḥażretine lāyıķ 017/17 

faṣılda     dönemde, zamanda 

 kim bahārī f. zeyn alup nebāt-ı naķşile mühreleri envāʿ envāʿ 057/01 

faṣl    bölüm  

 ḫānesine müştemil sekiz f. üzre müncemil menşūr manẓūm aṣaḥ ķavli 019/18, 

020/22, 020/23, 021/20 

faṣlı    bölümü  

 ve altmış dört ḫānenüŋ bāb-ı f. bilinmezse hindistān şāhına nūşirrevān u 031/25 

fātiḥ-i ebvāb    kapıların  fatihi, Allah  

 f.-i ebvāb ekmel-i aḥbāb eşrefe’l-ḫalķ-ı cihān 007/26 

fāyıķ    üstün  

 f. 019/03 

fāżıl    faziletli  

 ĥilķatinde f. ol ki döşedi arż u semā 003/11, 008/01, 010/20, 027/11, 029/21, 031/23, 

054/14, 068/05, 078/03 

fāżıllara    faziletlilere  

 f. 018/14 

fāżıllardan    faziletlilerden  

 üstād-ı kāmillerden şaṭranc-bāz-ı f. kimse beni şehmāt itmedi bu 055/17 

fāżılları    faziletlileri  

 f. ıldırım ḫan memleketinüŋ kāmilleri cihān içinde kim maķāle 018/20 

fażl-ı ʿināyet    yardım fazileti  

 tevḥīd-i milkine mālik ve tefrīd-i silkine sālik idüp f.-ı ʿināyet 004/21, 013/06, 

014/17 

felege    göğe  

 ān ķahr-ı bī-ḥad f. beŋzer devlet-i nā-gāh gibi irişüp fi’l-cümle ʿilmüm 015/19 

felek    gök  
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 ķamerī pādişāhın şaṭranc-bāz-ı f. ṣubḥ şām bī-ārām ķılup 002/12, 003/14, 012/03, 

021/15, 022/21, 057/04, 057/14, 067/25 

 iy şehenşāh-ı f.-ķadr ü melek-ṣūret melik 011/22 

felekde    gökte  

 kim oynar ne ṭāķ-ı f. ne rūy-ı zemīn farķ-ı semekde 002/13, 023/11 

fen    ilim  

 bin bürehmen idi hüner-mend ehl-i f. nīk-rāy ṣāf-şiken ķalʿa-küşāy tīġ- 030/11, 

070/07 

fende    ilimde  

 şaṭranc-bāzlıķda yedi ola yaʿnī kim bu f. māhir ola gerekdür kim 052/05, 068/02 

fenn-i ṣad-hezār    yüz bin ilim  

 fetḥ olubdur saŋa bir dem içre f.-i ṣad-hezār 008/21 

fenne    ilime  

 f. 031/02 

fenninde    ilminde  

 ṭoldı melūl oldı emīr ḥasan ki ḫāṣlarından idi bu şaṭranc f. māhir 078/02 

fennümde    ilmimde  

 f. māhir fāżıl u ʿāķılam diyicek timurlenk ortaya şaṭranc getürüp 054/14 

ferʿin    gerçeğin neticesini 

 yoġıdı pes süleymān taʿaccüb ķılup şaṭrancuŋ mührelerin görüp aṣlın f. 023/24 

feraḥ    sevinç  

 dergehüŋ içre f. şādī ve iķbāl oldı rām 012/25 

ferāmūş    unutma  

 itdi ḫalķ anı f. ol zamān şöyle ki var 029/04 

ferd    tek  

 şükr-i nā-maʿdūd o şāha f. ü vāḥid ol ḥüdā 003/03, 003/08 

feresiyye    at  

 budurur manṣūbe-i f. pes 072/12 

feresiyyedür    attır  

 bu manṣūbe mansūbe-i f. yaʿnī ķızıl atla ķara şāh kendü ruḫı 072/02, 073/02 

feresiyyenüŋ    atın  

 bu daḫı f. manṣūbıdur 073/12 

fermānına    emrine  

 barmaġında musā ʿaṣāsın eline alup ins ü cān ķavmin f. getürmişidi 023/21 

fermānındayıdı    emrindeydi  

 bir gün süleymān peyġāmberüŋ kim dīv peri ḥükm-i f. ve 021/25 

fermāniçün    ferman için  
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 ol ḫalīlüŋ ķılduġı f. 005/16 

ferr- i ādem    Hz. Adem aydınlığı      

 ism-i āʿżam f.-i ādem ʿayn-ı ʿālem müctebā 007/25 

ferrāş-ı çarḫ    göğün döşeyicisi  

 nitekim çetr-i hümāyūn ṭuta bu f.-ı çarḫ 013/07 

ferrin   kaçtığını 

 devletimüŋ ruḫı f. görücek seni māt idüp ruḫuŋ alam cānuŋa 053/11 

feryād    feryat 

 yir yirin baş götürmişdi her vilāyetden f. çike gelürdi cimşīd 026/20 

ferz    vezir piyonu  

 bār-ı ḫōd fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü f. fildür daḫı ṣaḫr 040/03, 

040/11, 076/06, 076/12, 076/13, 076/16, 076/20, 076/23, 077/03,  

 077/07 

ferzān    vezir piyonu  

 aʿẓam āfatdandur daḫı fetḥ elin f. ṭarafından müteveffā ola ya’nī ferzī 040/06 

ferzāne    vezir piyonu  

 yaʿnī andan ġayrıdan oyun açmaķ mümkin olmaya daḫı ferzin śāliś f. 040/14 

ferzāniyle    vezir piyonuyla  

 şāh ķara fil evinden kiş diye ķara filile alıcaķ ķızıl f. kiş didi 071/05 

ferzāniyye    vezir piyonu  

 bu manṣūbeye manṣūbe-i melik sencerdür bir adı f. dirler yaʿnī 071/02, 074/12 

ferzāniyyedür     vezir piyonudur 

 bu manṣūbe manṣūbe-i f. yaʿnī ķara ferzile şāh dir māt ider 074/02 

ferzī    vezir 

 aʿẓam āfatdandur daḫı fetḥ elin ferzān ṭarafından müteveffā ola ya’nī f. 040/06 

ferzi    vezir piyonunu  

 ķızıl peydāķ ardındaġı ķızıl atile f. öŋindeki ķara peydāķı ala kiş diye 073/08, 

076/05, 076/06, 077/04, 080/04 

ferzidurur    vezir piyonudur  

 bir atuŋ ķıymeti ḫaṣmuŋ ruḫıyla f. zīrā kim bir at ḫaṣmuŋ ferziyle 042/09 

ferzile     vezir piyonu ile 

 şāh bir ev aşaġa ine andan ṣoŋra ol bir f. girü kiş diye durduġı yirde 071/09, 074/02, 

074/08, 074/10, 076/10, 077/03, 079/02, 079/04 

ferzīn    vezir piyonu  

 veziri yirinde f. fil menkelūs-süvār pehlevānlarında fil sām-süvār- 027/09, 063/06, 

072/09, 079/08 

ferzin  vezir piyonunun      
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 yaʿnī andan ġayrıdan oyun açmaķ mümkin olmaya daḫı f. śāliś ferzāne 040/14, 

041/25 

ferzīndür    vezir piyonudur  

 şāhı şāh f. aʿẓam vezir 066/03, 079/02 

ferzine     vezir piyonuna 

 sürilür ve şāh f. ne vechile yürür ve at ve fil ve ruḫ ķanķı eve oynar 034/09 

ferzini     vezir piyonunu 

 ve daḫı at ve fil f. ruḫ cemʿ olmasından ḥaẕer ķıla yaʿŋī kim atuŋ 044/01, 075/04 

ferzīnile    vezir piyonu ile  

 ķızıl f. ķara şāhı 071/03 

ferzinle    vezir piyonu ile  

 ķara şāh yanında kiş diyüp ķara fili aylaķ virdükden ṣoŋra ķara f. 071/07, 080/06 

ferzīnle    vezir piyonu ile  

 ferzinle ruḫı aylaķ buldı alsa gerek f. ruḫı alduķdan ṣoŋra 080/06 

ferziyle    vezir piyonu ile  

 bir atuŋ ķıymeti ḫaṣmuŋ ruḫıyla ferzidurur zīrā kim bir at ḫaṣmuŋ f. 042/09 

ferzüŋ     vezir piyonunun 

 yaʿnī f. üçünci ḫānesine yā fil ķā’imüŋ üçünci ḫānesine iletmegi te’ḫīr 040/15 

feṣāḥat    güzel söz söyleme  

 ol server-i gül-endām ṭūṭī-i şekker-fişān gibi dile gelüp f. ve belāġat 017/04, 018/02 

feṣāḥat-i ʿibārāt    güzel söz söyleme 

 sikender-i zamān ʿaṣrında dile f.-i ʿibārāt erzāni ķıldı kim efżal 010/21 

feṣāḥatde   güzel söz söylemede  

 ġılmān ve lüṭf-i f. maḥsūd-ı saḥbān idi zülfinüŋ her tārı revnāķ-ı 015/25 

fetā    delikanlı  

 ģikmeti çarḫ-ı ʿarūse şeb dutar gül-gūn f. 003/19 

fetḥ    açılmak  

 f. olubdur saŋa bir dem içre fenn-i ṣad-hezār 008/21, 012/17, 040/06 

fettānımuz    fettanımız(fenalık yapan)  

 iy ġamzesi cānum alan f. 062/11 

fevā’idi    faydaları  

 bāz olmaķlıġuŋ fā’idesi f. cihān içindeki cihāndur ekśer şaṭranca ṭālib 056/15 

fevāidin    faydalarını      

 itmekligile f. 020/16 

fevķ    üst  

 f. ü taḫt u ṣaġ u ṣol u pīş ü pes ẓāhir ķılup 003/24 

fevr    hemen  
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 şādān pes iskender aŋa ilçi ṣaldı ve kendünüŋ ṭāʿatine oķudı ve f. 052/18 

fevr-i ḫışm-nāk    birden öfkelenmek 

 kendüsi manṣūr ve ʿadūsı maķhūr idi f.-i ḫışm-nāk çoķlıġını dil taķrīr 052/16 

feyż-i nevālüŋ den    bağışının  bereketiden 

 irişür f.-i nevālüŋden ķuru nāye şeker 012/02 

feyżüŋ     bereketin, bolluğun 

 ķāyim f. bārān-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı şāmil ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11 

feżāilile    faziletlerle  

 zīver-i f. müteḥallā ve teẕhīb-i aḫlāķ birle meşhur-ı āfāķ olmuşiken 048/11 

feżāiliyle    faziletleriyle  

 f. 048/02  

fiʿli    işi  

 f. birle ḥāline şākir gerek 067/06 

fi’l-cümle    hepsi  

 ve ķābus-nāmeden ve ġarāībü’l-mevcūdāt kitabından ve iḫvān-ı ṣafādan f.- 019/15, 

021/04 

fi’l-arżīn    dünya içinde 

 f.-arżīn sulṭān-ı arżü’ş-şarķ ve’l-ġarb sulṭān bin sulṭān sulṭān bāyezīd 011/03 

 ān ķahr-ı bī-ḥad felege beŋzer devlet-i nā-gāh gibi irişüp f.-cümle ʿilmüm 015/19, 

017/02, 022/23, 025/25, 045/02, 046/16 

fi’l-meśel    örnekte     

 bu ceseddür f.-meśel milk-i cihān 057/20, 066/27 

fikir    fikir  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın f. deryāsına ṣalup fikre varup ḥayretde 014/21, 

040/20, 045/06 

fikirden    fikirden  

 ʿādil bu sözi kim işitdi bu f. göŋli ķorķdı ol zamānuŋ muḥāsibleri 050/31 

fikr    fikir  

 f. deryāsına ṣalup meʿānī cevherlerin göŋline getürüp şaṭrancuŋ 027/07, 031/06, 

031/07, 034/11, 035/06, 035/09, 035/15, 036/03, 036/11,  

 044/21, 045/05, 050/28 

fikre    fikre  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣalup f. varup ḥayretde 014/21 

fikri    fikri  

 şaṭranc oynayıcı kimesne lāzımdur evinüŋ evvelinde ortasında āḫirinde f. 039/20, 

045/01, 051/19 

fikrile    fikir ile  
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 çoġıdı bu f. ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣalup fikre varup ḥayretde 014/21, 

036/09 

fikrinden    fikrinden  

 getürdi ve pergār getürdi hindularuŋ oyunından daḫı laṭīf aŋlaruŋ f. 039/06 

fikrümüzi    fikrimizi  

 çünki bizüm ġarrā ʿaķlımuzı ve bu ḫūb f. bile gerekdür ki 037/12 

fikrüŋ     fikrini 

 ʿaķl-ı f. cemʿ idüp eyle nigāh 065/14 

fikrüŋüŋ    fikrinin  

 ḥażretüŋüŋ şol bikr-i f. rāzī gibi bezeyüp ḫāṭır ḥücresinden çıķarup 018/12 

fil    fil  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde at u f. ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06, 010/11, 

010/13, 011/16, 027/09, 028/06, 034/09, 040/03, 040/15,  

 041/12, 044/01, 053/03, 053/10, 066/11, 071/05, 073/06, 074/05, 076/10, 076/12,  

 077/06 

 fildurur ʿayn-ı f.-i menkelūs 066/05 

 üzerine esb-süvār f.-süvār ʿasker çeküp ve yiŋiçeri piyādelerin sürüp 011/14 

filden    filden  

 f. keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥaẕer eyleye filin ṣaķlaya 040/02 

fildurur    fildir  

 f. ʿayn-ı fil-i menkelūs 066/05 

fildür    fildür  

 bār-ı ḫōd fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü ferz f. daḫı ṣaḫr 040/03 

fili    fili  

 kiş didi ķara şāh müft aldı f. açup ķızıl ruḫile ḫ^āce girü kiş didi 069/09, 071/07, 

076/19 

filile    fil ile  

 vārem ki f. belki fil cāmidle ceng bisāṭ üstinde 053/10, 071/05, 073/05, 073/06, 

076/04, 076/13, 076/15, 077/08, 081/02,  

 081/10, 081/11, 082/07 

filin    filini  

 filden keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥaẕer eyleye f. ṣaķlaya 040/02 

filiyye      fil 

 buŋa manṣūbe-i f. dirler nite eger dilerseŋ ķızıl şāhı māt idesin gūşede 076/02 

filiyyedür    fildir  

 bu manṣūbe daḫı manṣūbe-i f. yaʿnī ķāʿide ķızıl filile kiş dir māt 081/02 

firʿavn     Firavun 
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 üçünci taʿbiye ki aŋa ḥaṣīn-i f. dirler ḥasīn-i f. dimek yaʿnī 061/02, 061/03, 061/05 

firʿavn -ı eşkāl-i ḥaṣīn    Firavun oyununun güzel şekilleri 

 budurur f.-ı eşkāl-i ḥaṣīn 061/10 

firʿavndur    Firavun’dur  

 ṭaberiyyedür ikinci taʿbiye ʿırāķiyyedür üçünci taʿbiye ḥıṣn-ı f. 058/20 

firāķuŋ    ayrılığın  

 iy yüzüŋ cennet güli hicr u f. ḫār u nār 060/08 

firāset    akıl 

 şaṭranc-bāz olan gerekdür ki ġāyet mubaṣṣar ve ehl-i f. ola tā ki 046/22, 056/25, 

065/15, 068/05 

firāsetde    akılda  

 ve ʿaķlı f. bī-miśliken ṣabr u taḥammül itmeyüp taʿlīm itdi 048/13 

firāsetine    aklına  

 ʿaķlına ve f. bunuŋ yirini ʿaķlile kim dutar didi şöyle ṣandı hindi 038/21 

firdevs     cennet 

 cennet-i f. umup firdevsī ḥakdan ẕikr ider 004/07 

 ol cümle-i maķṣūd ḥaķķıçün firdevsīnüŋ maķāmın cennet-i f.-i 005/09 

firdevsī    Firdevsî-i Rûmî  

 cennet-i firdevs umup f. ḥakdan ẕikr ider 004/07, 004/09, 007/01, 017/01, 017/21, 

021/01, 021/12, 047/19, 052/01,  

 057/17, 066/24 

 f.-i 010/19, 020/23 

firdevsi    cenneti  

 iy firdevsī umup f. ḥaķdan 007/01, 009/18 

firdevsīnüŋ    Firdevsî-i Rûmî’nin  

 ol cümle-i maķṣūd ḥaķķıçün f. maķāmın cennet-i firdevs-i 005/09, 044/07, 058/13, 

067/33 

firdevsinüŋ    Firdevsî-i i Rûmî’nin  

 yaŋaġuŋ üstinde ḫālüŋ göreli f. 016/28, 032/16 

firdevsīye    Firdevsî-i i Rûmî’ye  

 mücrimīnem ʿafv ķıl f. 006/13, 009/18, 023/14 

firdevsiye    cennete  

 yu günāhum viribi f. 006/14 

fitne    bela  

 f.-i āḫir-zamāne virmedüŋ vaʿde k’umar 012/10, 015/22 

fitneyi     belayı, sıkıntıyı 

 ṣoŋra taḫta oturdı ve cihāndan ẓulmi ve f. götürdi cihānuŋ 052/09 



252 
 

fonuslar    fanus, mum lambası  

 f. yaķup ķırķ ayaķ nerdubānile zīr-i zemīn içine girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

fūr    Çin  

 fil evinde māt eyledi daḫı cevāb-nāmede yazdı ki yā şāh-ı f. kim 053/03, 053/15 

fülfül    kara biber 

 iy ḫāli f. zülfi çīni misk-i tatar 064/09 

fünūn-ı  feżāiliyle  faziletli ilimleriyle 

 anuŋ miśli ḥadeś-i miṣbāḥ-ı rūḥı ve mülāṭefesi miftāḥ-ı fütūḥdı f.-ı 048/01 

fürūmānde    şaşkın, beceriksiz  

 vāsīʿ-i cihānı itdi teng pes sulṭān aḥmed ʿāciz ü f. ķaldı bī- 054/04 

fütūḥdı    fetihlerdi  

 anuŋ miśli ḥadeś-i miṣbāḥ-ı rūḥı ve mülāṭefesi miftāḥ-ı f. fünūn-ı 048/01 

fütüvvet    soy temizliği  

 ḫātem-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı f. bā-gülzār-ı bāġ-ı risālet 007/12 

ġāfil    gaflette olan, dalgın olan  

 ġ. olmayasın ķaçan ruḫ münḥaṣır olsa yaʿnī dutulsa ķıymeti anuŋ at olur 041/22 

gāh    bazen  

 kim māhitāb-ı şāhın encümī piyādelerin g. meġārib gūşesinde 002/02, 002/08, 

006/20, 017/09, 042/03, 045/20, 047/29, 048/03, 057/10,  

 057/12, 057/13 

gāhında    yerinde  

 g. bir çiftçi zirāʿat iderken ṣabanı demüri bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01 

gāhī    bazen 

 geh muṣībet vire g. o nişāṭ 058/06, 047/27 

 

ġālib    galip  

 düşürüp gāh nuṣret virüp ḫaṣmına ġ. şādān ḥürrem itdürür gāh 002/08, 002/09, 

017/23, 020/11, 040/01, 041/28, 042/05, 044/10, 045/06, 073/15 

 

 047/01, 048/05, 052/07, 054/23, 055/07, 057/10, 057/11, 059/07, 060/04, 061/08,  

 063/07, 068/13, 070/07, 071/12, 071/13, 072/15, 078/05, 082/09 

ġālibdurur    gailptir  

 esvede ġ. ol baķ begüm 080/12 

ġālibdür    galiptir  

 mührelerin yāzup işāret itdüm tā kim her manṣūbe ki ġ. 068/09, 070/02, 072/10, 

073/10, 075/03 

ġālibi    galibi  
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 işbu luʿbuŋ ġ. aḥmer gelür 081/12 

ġam    keder 

 dil-i ġamgīn çeşm-i nemgīn yaʿnī dil-perīşānlıķ deminde elem ġ. 044/16, 045/17, 

054/07 

ġam-güsār    teselli eden  

 ṭarrar ġ.- güsār 056/06 

şaṭranc-bāz olmaķ dilerseŋ ġ.-güsār 064/10 

ġam-gīn    kederli  

 tuḥfe getürdi eydürler ki timurlenk māt olıcaķ ġāyetde ġ.-gīn gözleri 055/14, 

044/16 

 

ġām    keder  

 daḫı oynamaya zīrā ki şürb ü ġ. u ġażab ʿaķlı tārīķ idecekdür ʿaķlı tārīk 044/20, 

044/27 

ġamdan    kederden  

 meṣāliḥ düşse fi’l-cümle dünyāvī ġ. dil-āzād olmayınca ḥürrem u şād 045/02 

ġamgīn-dil    gönlü kederli      

 ve fāżıl bu hünerde kāmil idi şāhı ġ.-dil görüp taʿlīm idüp kim bu 078/03 

ġamzesi    yanağı  

 iy ġ. cānum alan fettānımuz 062/11 

ġanī    zengin  

 ol buġdayile şāh-ı hindī ġ. oldı ol ķadar leclāca māl-ı bī-nihāyet ve 051/12 

ġanīlıġa    zenginliğe, bolluğa  

 müşerref olam maķṣūdımı taḥṣīl bu ḫıẕmeti taʿcīl müflisligüm ġ. 014/10 

ġarāībü’l-mevcūdāt    Ahmed Bican’ın eseri  

 ve ķābus-nāmeden ve ġ.-mevcūdāt kitabından ve iḫvān-ı ṣafādan fi’l- 019/15 

ġarīb    garip, farklı  

 ẓıll-i subḥān içün bir ʿacīb ġ. laṭīf kitāb teʿlīf idem maḥbūb 014/02, 015/01 

ġarīķ    dalmış, batmış  

 olur raḥmet deŋizine ġ. ol 006/26 

ġarrā    parlak  

 çünki bizüm ġ. ʿaķlımuzı ve bu ḫūb fikrümüzi bile gerekdür ki 037/12 

gāv-ı baḥrīden    su samuru  

 g.-ı baḥrīden düzedür ʿanber-i sārā-ı hūb 003/28 

ġavġa    dövüş 

 ġ. itmeye 047/02 

ġavvāṣı    dalgıcı  
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 lerin ķahr ķılıcı odına yandura pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿaķl ġ. 027/06 

ġavvāṣın    akıl dalgıcını  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġ. fikir deryāsına ṣalup fikre varup ḥayretde 014/21 

ġavvāsın    akıl dalgıcını     

 mühreleri alup ḫalvet-i ḫāṣṣa girdi ʿaķl ġ. fikr deryāsına ṣalup 031/06 

ġāyet    son derece  

 dile gelüp eyitdi yā monıla firdevsī pādişāh ḥażreti şaṭranc oynamaġa ġ. 017/21, 

045/15, 046/22, 047/06, 058/24, 061/04, 065/17, 078/07 

ġāyetde    fazlaca  

 ķatuŋda ġ. ʿaķl issi kişi kim varısa buyurasın geleler ve her mühre 034/06, 055/14, 

068/20 

ġayra    başka şeye  

 şaṭrancuŋ üzerine ola ġayrı şuġlı olmaya daḫı göŋlini ġ. naṣb itmeye 039/21 

ġayretinden    çabasından  

 cevheri ṭamarı cūşa gelüp eʿādī ġ. cigeri ķanı ķaynadı ceng ü 027/19 

ġayrı    başka 

 melek bu bāzī ķısmete girmez benüm tekvīnümden ġ. bu mühreleri saŋa 025/18, 

039/21, 040/13, 054/20, 082/04 

ġayrıdan    başkasından  

 yaʿnī andan ġ. oyun açmaķ mümkin olmaya daḫı ferzin śāliś ferzāne 040/14 

ġazā    gaza, din yoluna savaş  

 ḥaķ cānibine dönmişler fi-sebīli’llāh emriyle ʿamel ķılup ġ. yolına 009/29, 010/01

  

ġażab    kızgınlık, hiddet  

 ve daḫı toķlıķda ve daḫı ġ. vaķtında şaṭranc oynamaķdan iḥtirāz ideler 043/20, 

044/19, 044/20 

ġażaba     kızgınlığa 

 bāzam diyüp leclācı ġ. getürdi ḫışm-nāk idüp çün şaṭranc oynadılar 043/07, 043/16 

ġażabına    kızgınlığına  

 döşedüm ķaķıdup leclācı ġ. getürdüm bir kişi ġażaba gelse ʿaķlı 043/16 

ġażabile    hiddetle      

 şaṭranc oynarıdı sulṭān sencer maġlūb düşüp şāhuŋ göŋli ġ. 078/01 

ġazeli    gazeli  

 gördüm bülbül-veş dile gelüp şaķıdum bu ġ. bünyād idüp oķıdum 016/02 

ġāzī    gaza etmiş 

 seyyid ġ. ḥācı bektāş ḥürmeti 006/12, 011/05 

ġāzīyān    gaziler  
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 ġ. ki meydān-ı İslām bisāṭı üzerinde dīn şāh yolına ḫaṣm-ı bī-dīnle 010/08, 

011/09 

geci    keçi  

 dördünci taʿbiye ki aŋa vetedü’l-fenn dirler yaʿnī g. ķazuġı dirler bu 062/02,062/03 

geçer    geçer  

 gāhında bir çiftçi zirāʿat iderken ṣabanı demüri bir pūlād ḫalķaya g. ki 024/01 

geçmedin    geçmeden  

 g. iḫtiyārsuz taʿlīme meşġūl oldı pes bildüm ki ancılayın nedīm ki 048/10 

geçmişdür    geçmiştir  

 devrānlar g. kim bu āfitāb-ı enverī şāhın ve māhitāb-ı 002/11 

geçüp    geçip  

 şaṭranc şöhret buldı tā aŋa dek ki süleymān devri g. buḫtı’n-naṣr 029/13 

geçürüp    geçirip  

 içinde leşker çeküp eʿādī ķılıncdan g. cihān milkini ṭutdı 028/04 

gedā    dilenci  

 g. 054/19, 055/07, 055/23, 056/18 

gedā-şekl    dilenci suretli 

 g.- 056/08, 055/21 

gedā-yı bī-nevā    sessiz dilenci 

   şekl gelen sulṭān aḥmed idi anı g.-yı bī-nevā ṣanmaġıl ʿacem vilāyetinde 056/9 

gedādur    dilencidir  

 g. ki beni şehmāt ide elümden laʿlin ķadeḥüm alup gide tiz buluŋ 055/19 

gedāyam    dilenciyim  

 g. ḥażretüŋ şehriyārdur ben bī-nevāyam ṭapuŋa kim sulṭān-ı 054/16 

geh    bazen  

 piyādelerin yedi ķudret ile meşārıķ ḫānesinden sürüp g. 001/12, 058/06 

geldi    geldi  

 ḥaṣretine tābiʿ olup g. cümle ḫıẕmete 023/08, 025/03, 029/15, 033/14, 035/12, 

036/02, 036/11, 039/04, 043/01,  

 049/01 

geldiler    geldiler  

 g. 035/08 

gele    gelsin  

 dāim kendünüŋ ḥarīfi üzerine ġālib g. ḫaṣmı anuŋ maġlūbı ola gümānsuz 059/07, 

060/04, 061/08, 063/07, 070/07, 075/06 

gelecegi    geleceği  

 şāh māt g. muḥaķķaķ olıcaķ ḫaṣm ol dābbeyi kesmek murād idinür 042/07 
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gelecek    gelecek, gelen  

 getüre ruḫıçün erdāī yaʿnī żarar g. yiri kendünüŋ ikinci ḫānesidür 041/11 

gelecegini    geleceğini  

 yoġıken oynaya dimişler ve aylaķ nesne almaya tā ne g. görmeyince 039/24 

geleler     gelsinler 

 ķatuŋda ġāyetde ʿaķl issi kişi kim varısa buyurasın g. ve her mühre 034/06 

gelen    gelen  

 g. ķāṣıddan su’āl itdi ķāṣıd eyitdi keyķubād şāh taḫt- 023/25, 052/02, 053/02, 056/9 

geli(yorur)    geliyor  

 bir ulu ilçi g. yorur piller ve çetrilerle ve hindden ve sindden nice 033/09 

gelicek     gelince 

 ata żararı g. ḫāne ruḫuŋ ikincisidür her dābbe ki ruķʿa-i zāvīde 041/16 

gelmedi    gelmedi  

 g. milk-i cihānı sence hīç iḥyā ider 011/23, 023/12 

gelmeye    gelmesin  

 ger dilerseŋ g. saŋa ḫalel 067/31 

gelse    gelse  

 döşedüm ķaķıdup leclācı ġażabına getürdüm bir kişi ġażaba g. ʿaķlı 043/16 

gelsünler    gelsinler  

 ve ʿāķıllaruŋ varısa g. işbu oyunı ʿaķlile bilsünler ve benümle 037/02 

gelüp    gelip  

 gördüm bülbül-veş dile g. şaķıdum bu ġazeli bünyād idüp oķıdum 016/02, 017/04, 

017/21, 023/22, 024/04, 027/19, 029/11, 031/12, 033/04,  

 036/19, 042/26, 054/12, 056/01, 078/05 

gelür    gelir  

 g. kim ʿaķılda ve ʿilimde mānendüŋ yoķdur şimdi ki hind sulṭānınuŋ 035/19, 

041/20, 071/13, 079/04, 081/12 

gelürdi     gelirdi 

 yir yirin baş götürmişdi her vilāyetden feryād çike g. cimşīd 026/20 

gelürse     gelirse 

 evde ne g. zāviyede de ol gelür atdan ve ruḫdan birisi bu didügümüz 041/20, 

052/07, 068/13, 076/20 

gelürsem    gelirsem  

 ķo eger ġālib g. başuŋı kesem cānuŋı alam ve eger ki maġlūb 054/23 

gemilere    gemilere  

 g. 051/10 

genc    hazine  
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 nebī ḥażretiŋe ṣaldılar egerçi kim ol ḫazīnede tārīḫ buldılar ol g. ü mālı 024/13, 

029/19, 037/10, 037/14 

genc-ḫāne-i cimşīd    Cemşidîn hazine yeri  

 g.-ḫāne-i cimşīd şāh cemīʿ māl esbābıyla pinhān eyledi ki bu şaṭranca 028/14 

gence    hazineye  

 muṭalliʿ olmaya ve ol g. daḫı kimse el urmaya çünki cimşīd vefāt 028/16 

geŋizligile    kolaylıkla  

 kim g. ẓafer bulmaz şöyle kim çün iskender dārābdan 052/08 

ger    ve  

 emrine me’mūr idi hep g. ṣıġār u g. kibār 023/09, 056/18, 064/11, 065/28, 066/22, 

067/11, 067/23, 067/31 

gerçek     gerçek 

 ʿarbede ķılmaya ve daḫı eger g. olsa şaṭranc-bāz olan kimse şaṭranc-bāz- 047/03, 

047/04 

gerçi    her ne kadar  

 ekmel-i kāmil ʿuṭārid g. olur aķże’l-ķużāt 013/03, 029/06, 055/23 

gerdān     dönücü 

 ider red cevr-i g. ḥasbinallah 006/17 

gerek    gerek, lazım  

 adıyıla bileler ki nice sürmek g. ve her birinüŋ ve ķanķısıdur piyādeleri 034/07, 

036/04, 036/06, 045/06, 047/08, 048/16, 067/05, 067/06, 068/03,  

 072/08, 073/05, 074/04, 075/06, 080/06, 081/05, 081/08 

gerekdür    gerektir, olmalıdır  

 benüm ʿaķlum şuŋa irişdi kim şöyle g. ki hind ilçisi ki bu şaṭrancı 036/07, 036/16, 

037/12, 037/29, 042/15, 044/21, 045/07, 045/12, 045/19,  

 046/10, 046/22, 052/05, 063/06, 064/06 

germiyyetinde    hararetinde  

 maʿşūķ gāh bāz-ı ʿāşıķ u şaṭranc nişāṭı g. iken nā-gāh bir nedīm 047/29 

gerü    geri  

 eyle idem andan ögrenem g. aŋa ṣatam didi bu fikrile ṣabāḥ durup şāh 036/09 

getür    getir  

 maķbūl dutmaya iy pādişāh muḥāsiblerüŋ g. ḥisāb itsünler āḫırķı evde 049/24 

getürdesin    getirtesin  

 uġraşuyorı gerekdür hind ilçisini g. senüŋ öŋüŋde 036/16 

getürdi     getirdi 

 negāh keyķubād şāhdan ķāṣıd gelüp bir laʿlīn şaṭranc tuḥfe g. 023/22, 025/10, 

025/24, 027/13, 027/17, 031/14, 033/15, 033/16, 034/03,  
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 039/06, 043/04, 043/07, 055/14 

getürdigine    getirdiğine  

 mecūsī ve müşrikin cimşīdüŋ idrīse īmān g. düşmān olup 026/19 

getürdiler    getürdiler  

 ķarşu çıķdılar anı taʿẓīmile şehriyāruŋ ķatına g. çünki ilçi şāh 033/12, 033/14, 

033/19, 034/21 

getürdügi    getirdiler  

 ķudsinüŋ g. ķurbāniçün 005/17 

getürdügüme    getirdiğime 

 virdi bu ḥikāyeti meśeli ķaleme g. sebeb budur ki 043/18 

getürdüm    getirdim  

 açıķ ve rūşen olmaz üçünci çünkim şāh naẓarına g. şaṭranc bisāṭın 043/15, 043/16, 

048/15, 056/13, 068/08, 068/11, 068/13 

getüre     getirsin 

 el urup alup g. āḫerīde g. żāyiʿ ķılup yitüre 002/17, 041/11 

getüreyim    getireyim  

 bu ḫūb oyını yirine g. ʿaķl ķuvvetiyle bunuŋ aṣlını bileyin didi 035/16 

getürmişidi    getirmişti  

 barmaġında musā ʿaṣāsın eline alup ins ü cān ķavmin fermānına g. 023/21 

getürüp    getirip  

 āfitābı her ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra g. ẕerreler 001/11, 013/14, 

013/16, 013/24, 017/02, 018/22, 020/25, 020/26, 027/07,  

 054/14 

gevherlere    gevherlere  

 geldi ulularuŋ āyini ve erkanı ne ise yirine getürdiler şāh çoķ g. 033/14 

geyüp    giyip  

 başına şāhlıķ tācın g. taḫt-ı ʿāc üzerinde oturdı ʿālemi şāhuŋ 033/05 

geyürür    giydirir  

 sebz-i kemḫādan g. seng-i ḫārāya ķaba 003/27 

ġılmān     delikanlı 

 beşer didüm illā insān degil melege beŋzer ḥūriye ġ. didüm ammā 015/17, 015/25 

gibi    gibi  

 çeşm-i nūrı aḥmedüŋ ḫulķı g. biri ḥasan 009/13, 015/19, 017/04, 018/12, 031/10, 

034/13, 038/15, 049/16, 050/14,  

 050/18, 062/06, 062/08, 068/03 

gice    gece  

 bir gün ve bir g. ol oyunı fikr eyledi ṣaġına ve ṣolına her birini sürdi 036/03, 057/12 
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gicede     gecede 

 g. mühreler kevākibe şāh ķamere beŋzer şāhmāt olmaġı ayuŋ 057/06 

giceyile    geceyle  

 olduġı g. gündüzüŋ devrine beŋzer kim gāh gündüz olup gice naṭʿını 057/12 

gide    gitsin  

 gedādur ki beni şehmāt ide elümden laʿlin ķadeḥüm alup g. tiz buluŋ 055/19 

gidermeyince     göndermeyince 

 evlerde bulınsa şaṭranc oynayan kimse ol dābbeyi evlerden g. 041/21 

gidesin    gidesin  

 yā ḫūşa māt idüp andan g. 065/05 

gilden    çamurdan  

 ābi g. ḫilķat itdi ādemi çün mehliķā 003/13 

gine    yeniden  

 alup tāc ve laķadd keremnā birle müzeyyen ve mükerrem iyledüŋ g. ol 004/22, 

076/06, 076/08, 076/10, 076/15, 076/16, 076/20, 077/03, 079/04,  

 081/08, 082/05, 082/06 

girdi    girdi  

 mühreleri alup ḫalvet-i ḫāṣṣa g. ʿaķl ġavvāsın fikr deryāsına ṣalup 031/06, 033/08, 

051/14 

girdiler    girdiler  

 fonuslar yaķup ķırķ ayaķ nerdubānile zīr-i zemīn içine g. bir ḥazīne-i 024/06 

gire    girsin  

 beydāķ arasına g. andan ṣoŋra filile ṣol yaŋadan kiş diye māt ide bu 081/10 

girecegi    gireceği  

 aylaķ nesne virmeye tā virecek artuķ ele g. muḥaķķaķ olmayınca ve 039/25 

giri    geri  

 teslīm itdiler leclāc daḫı cemʿ olan buġday-ı bī-nihāyeti alup g. ṭutup 051/09 

giricek     girince 

 g. 042/14 

girif-tār-ı yecūz-ı lā-yecūz    caiz ve caiz olmayana dolanmış olan      

 iy g.-ı yecūz-ı lā-yecūz 067/15 

girmeyüp    girmeyip  

 leclācı taʿẓīmile ḥammāma ķoydı kendü g. ʿillet itdi andan cerb 043/03 

girmez     girmez 

 melek bu bāzī ķısmete g. benüm tekvīnümden ġayrı bu mühreleri saŋa 025/18 

girmiş     girmiş 

 gerçi piyāde idi velī göŋlüm aŋa şehādet ider kim gedā şekline g. 055/23, 056/04 
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girmişdi    girmişti  

 ķalmışdı beytü’l-muķaddesi ḫarāb idicek puḫtüne’n-naṣr eline g. maʿa’l 033/02 

girü    geri  

 dābbenüŋ üzerine dābbe sürilüp g. dönmeye zīr dimişlerdür ol oyında 040/23, 

040/24, 069/09, 070/01, 071/09, 081/04 

girüp    girip  

 ve melāḥat birle söze g. kemīnenüŋ ḥālin ḫāṭırın ṣorup çehreŋde 017/05, 026/06 

girüsine    gerisine  

 yaʿnī ḫalefine sürüp g. oynamaya illā ki żarūret vāķıʿ ola nitekim 042/19 

giryān    ağlayan  

 ecilden ceng oyunı içinde māt ve zārile g. pür-ġām itdürür 002/10 

girye    gözyaşı 

 g. içinde bulduġı maķṣūdiçün 005/25 

girye-i yaʿķūbiçün    Hz. Yakub’un gözyaşı için 

 ŝıdķ-ı yūsuf g.-i yaʿķūbiçün 005/19 

gitdi    gitti  

 g. şaṭrancuŋ nişāṭı ķaldı ṣad renc āh u zār 028/26, 029/02, 033/03, 043/09, 056/01 

gitdiler    gittiler  

 ve evlerin bilmediler ʿāciz olup perīşān göŋülle şāh ķatından g. 035/11 

gitdüginden    gitdiğnden  

 dükelisi g. ṣoŋra büzürcmihr geldi gördi ki şāh ol ʿāķıllaruŋ 035/12 

gītī-nümā    dünyayı gösteren  

 nergisüŋ destinde ķor zer cām-ı cem g.-nümā 004/02, 016/17 

gitmek     gitmek 

 ġālib olmaklıġı ol ruḫile müteḥaķķaķ ola ḫaṣma kim ol ruḫuŋ kim g. 041/28 

gitse    gitsek  

 eylemeye ķaçan oyundan iki peydaķ g. ṣaf-ı vāḥidden cehd idüp saʿy 040/16 

giydüŋ     giydin 

 şāhiken dü kevne terk idüp ķaba g. ʿabā 008/26 

giyüp    giyip 

 g. nübüvvet taḫtı üzerinde ķarār ķılup oturmışıdı nübüvvet ḫātemi 023/20 

ġonca-dehenden    gonca ağızlıdan 

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġ.- dehenden 017/07 

ġonçe    gonca  

 alnı bedr olmış aya beŋzer ķaşları müşki tozlu yaya dönmiş bir ġ. 015/12 

gökde    gökte  

 muʿciziçün g. olur şaķķü’l-ķamer 006/06 
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gökdeki    gökteki  

 g. rūḥān çün ḥāmid saŋa 006/10 

gönderdi    gönderdi  

 g. 031/16, 036/20, 036/22 

göndere    göndersin  

 şāh daḫı artuķ bize māl ü genc g. didi andan şāh buyurdı taḫt 037/14 

gönderelüm    gönderelim  

 buyurduġı gibi ḫarāc virelüm belki daḫı ziyāde g. eger Īrānuŋ 034/13 

gönderesiz    gönderin  

 ayruķ siz bizden ḫarāc istemeyesiz bize ḫarāc g. ki ʿālemde 034/17 

göndermegüŋ     göndermenin 

 şaṭranc g. remzi budur ki yaʿnī dimek istersin ki 053/04 

göndermişdi    göndermişdi  

 saʿādete lāyıķ degildi ve daḫı ķāsıdla bir laʿlīn şaṭranc g. 052/20 

gönderüp    gönderip  

 cezālar ķılam muẓaffer olam diyü ḫaber g. pes sikender batlamyu- 053/12 

göŋli    gönlü  

 sözinden leclācuŋ g. perīşān oldı ve yüzüni burtardı eyitdi ki eyle 037/25, 050/31, 

078/01 

göŋlinde    gönlünde  

 taʿbiyeler beyānındadur ki ol taʿbiyeleri g. ḥıfẓ iden şaṭranca ṭālib 020/10, 038/18, 

055/06, 070/05, 079/06 

göŋline    gönlüne  

 fikr deryāsına ṣalup meʿānī cevherlerin g. getürüp şaṭrancuŋ 027/07 

göŋlini     gönlünü 

 ʿālemi melik-i felek u rūy-ı zemīn śevr ü semeki teferrüc idüp g. 022/21, 039/21, 

043/14 

göŋlüm    gönlüm  

 gerçi piyāde idi velī g. aŋa şehādet ider kim gedā şekline girmiş 055/23 

göŋül    gönül  

 ve eger benī-ādemüŋ her ķılı dil ve her aḥşāsı g. olsa bir nefesde 004/17, 006/28, 

043/14, 045/03, 067/04, 067/19 

göŋülle    gönülle  

 ve evlerin bilmediler ʿāciz olup perīşān g. şāh ķatından gitdiler 035/11 

göŋüllerin    gönüllerini  

 olsun kim küfr ü şirkden el çeküp g. pāk idüp ṣıdķ-ı iḫlāṣile 009/28 

gör    gör  
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 münkirī bu cehli g. ki itdi inkār aḥmede 008/33, 030/05, 057/25, 066/32, 067/16, 

078/08 

gördi    gördü  

 sarāy içini tamām dutdı şāh ol armaġanı g. ve buyurdı ḫazīneye 034/01, 034/21, 

035/12 

gördiler    gördüler  

 ziyāde g. 051/20 

gördügi    gördüğü  

 çeşm-i nūḥuŋ g. tūfāniçün 005/20, 047/10 

gördükleri    gördükleri  

 ol zamānda ʿarab-ı ʿaraba içinde benī-isrā’il beglerinde şaṭranc g. 023/23 

gördüm    gördüm  

 ṭururken nāgihān anı g. ki bir serv-ķadd lāle-ḫad maḥbūb merġūb 014/22, 015/03, 

016/02 

gördüŋ    gördün  

 devşür çün bu oyunı sen benden ilk g. gerekdür ki şaṭranc natʿı 037/29 

göre    göre(edat)  

 maḥkūm olup leclāc otuz iki mühreye g. ʿaķīķ ile billūrdan aŋa g. 032/21, 037/13, 

038/03, 045/11, 045/12 

göreli    gördüğünden beri 

 yaŋaġuŋ üstinde ḫālüŋ g. firdevsinüŋ 016/28 

gören    gören  

 g. ādem ķıla taḥsīn āferīn 061/13 

göresin    göresin  

 g. ki bunda ne ṣanīʿatlar ḫarc olunmışdur didi şāh eyitdi 035/05 

göricek    görünce  

 g. 035/02 

görmedi    görmedi  

 zindedür ki g. daḫı memāt 005/31 

görmedin    görmeden  

 göŋlinde eyitdi ne ʿaceb kişi olur ʿömrinde şaṭranc g. ve adın 038/18 

görmeyince    görmeyince  

 yoġıken oynaya dimişler ve aylaķ nesne almaya tā ne geleceğini g. 039/24 

görmeyüp   görmeyip  

 ḫalāyıķ-ı ʿālem ol ẓālim elinden aġlayup nişāt g. şaṭrancı unutdılar 029/18 

görmiş     görmüş 

 ḫasmınuŋ kemāli daḫı yoġısa ol kimesne ki ʿömri zamān g. 046/14 
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görmişidüm    görmüştüm  

 g. 014/13 

görseler    görseler  

 g. 004/16 

görsün     görsün 

 ne vechile sürmesini şāh devletinde bildüm evvel şehinşāh daḫı g. ve 036/13 

görücek    görünce  

 devletimüŋ ruḫı ferrin g. seni māt idüp ruḫuŋ alam cānuŋa 053/11 

görüp    görüp  

 terkīb-i ʿacīb ol ṣūret-i ġarīb ol nāzik ḥabīb dildār-ı dil-firīb g. 015/01, 016/24, 

017/02, 019/12, 023/24, 027/13, 027/15, 031/13, 046/05,  

 078/03 

görüşdi    görüştü  

 timurlenkle g. eyitdi ki şaṭranc-bāz-ı kāmilem ṣaniʿatımda ķādir 054/13 

gösterdi    gösterdi  

 şöyle şāź oldı ki ṣanasın ki devlet baḫtı kendüye yüz g. 038/25 

gösterdiler    gösterdiler  

 oķudı gelüp şāh ķarşusında yir g. oturdı andan büzürcmihr eyitdi 036/19 

göstericek    gösterince  

 cevāb virmeyüp ʿacz ṣūretin kim g. ol hüner-mend ekābir her 031/01 

göstericidür    göstericidir  

 yol g. anı şāhuŋ ṣaġ yanında ķodılar andan iki ceng idici 038/07 

göstermek    göstermek  

 ķamu ṣanʿat ehlinüŋ ṣarrāfısın kim ṭabʿuŋ leṭāyif g. içinde 019/01 

gösterüp    gösterip  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz g. şāẕ u ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13 

götür    götür  

 burkaʿyı g. cemālüŋden cihānı enver it 016/18 

götürdi    götürdü  

 ṣoŋra taḫta oturdı ve cihāndan ẓulmi ve fitneyi g. cihānuŋ 052/09 

götüre     götürsün 

 g. hīç şey’üŋ mecāli yoķdur ki anları cānib-i baḫteden 002/16 

götürmişdi    götürmüştü  

 yir yirin baş g. her vilāyetden feryād çike gelürdi cimşīd 026/20 

götürürdi    götürürdü  

 yel felekde g. taḫtın anuŋ nām-dār 023/11 

götürürler    götürürler  
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 ruķaʿile g. ḫās u ʿām 032/17 

gözedüp    gözetip, dikkat edip  

 dirhemile bāzī ķılan bi’ż-żarūrī manṣūbesin g. şaṭranc-bāzlıġıla 046/08 

gözetmedüm    gözetmedim  

 söyledüm elfāẓ-ı ʿibāret birle terkīb g. pes ḥikmet-āmīzsüz 068/15 

gözetmekdür    gözetmektir  

 başına cemʿ ķılup manṣūbesin g. veyāḫūd dirhemile bāzī 046/04 

gözin    gözünü  

 özüŋe göŋül g. şemʿ eylegil 067/04 

gözine     gözüne 

 sāye-i çetrüŋ durur devlet g. nūr-ı maḥż 011/28 

gözlemeyüp    gözlemeyip  

 g. 048/04 

gözleri     gözleri 

 tuḥfe getürdi eydürler ki timurlenk māt olıcaķ ġāyetde ġam-gīn g. 055/14 

gözleye    gözlesin  

 dilese evvel zamānın andan iḫvānın andan mekānın g. leclācile ṣīse 044/12, 045/08 

gözüŋi     gözünü 

 andan şatçranc naṭʿını ki ortaya ķodılar hindīye eyitdi g. aç ve ʿaķluŋı 037/28 

ġubāruŋ    tozun  

 ĥaṭṭ-ı taʿlīķ-i ġ. aṣl-i īʿrābuŋdadur 016/15 

ġuncile    şive  

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl idecek nāz u şīve ġ. ġonca- dehenden 017/07 

ġurāb    karga  

 ķılup cāy-ı būm u ġ. eyledi müslümānlara çoķ şedīd ve ʿiķāb eyledi 029/16 

gūş    kulak  

 g. iderseŋ diye firdevsī ʿayān 057/17, 065/25, 066/24 

gūş-ı hūşı    dikkatle dinlemek     

 g.-ı hūşı ṭutuban firdevsīye olġıl ḫamūş 023/14 

gūş-māl    kulak bükmek     

 ʿaķlile nefse virürseŋ g.-māl 057/26, 066/33 

gūşe    köşe  

 ġutdı celāl-i ʿaẓameti birle ķudret şatrancını iẓhār ķılup g. 001/07, 001/08 

gūşede     köşede 

 buŋa manṣūbe-i filiyye dirler nite eger dilerseŋ ķızıl şāhı māt idesin g. 076/02 

gūşeden    köşeden  

 gine ol şāh diyesin yaʿnī g. kendünüŋ ferz ayaġına varur ferzile 077/03 
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gūşedür    köşedir  

 ruķʿa-i zāviyedür yaʿnī anuŋ helāk olacaķ yiri g. zīrā bir at ol 041/13 

gūşesinde    köşesinde  

 kim māhitāb-ı şāhın encümī piyādelerin gāh meġārib g. 002/02, 010/09 

gūşındadur    kulağındadır  

 pend olur ʿāķıllaruŋ g. 067/07 

gūy    söyleyen  

 g. bed-ḫūy kimseyile şaṭranc ve eger nerd oynamaya zīrā ki ẕikr olan 044/25 

güher    inci  

 ķudretinde ķāmil ol ki ķaṭreden g. ķılur 003/10, 013/06, 032/13 

güherden    inciden  

 biŋ g. yigdurur āḫir bir hüner 032/12 

güherle    inciyle  

 g. zeyn olmışdı ve daḫı niçe piller getürdi andan yüklerini açdı şāhuŋ 033/16 

gül    gül  

 šaġ külāhın ṭoldurur g. lāle birle cā-be-cā 003/31 

gül-ʿizār    gül yüzlü 

 ʿazbiyye dirler luʿbuna iy g.-ʿizār 064/12 

gül-endām    gül endamlı 

 ol server-i g.-endām ṭūṭī-i şekker-fişān gibi dile gelüp feṣāḥat ve belāġat 017/04 

gül-gūn    gül renkli 

 ģikmeti çarḫ-ı ʿarūse şeb dutar g.-gūn fetā 003/19 

gül-i ruḫsārını    gül yanak 

 māhitābıdı tenvīrde mehābeti kāmil beṣāreti şāmil idi çün g.-i ruḫsārını 016/01 

gül-ruḫınuŋ    gül  yanağının 

 ĥaṣma ʿarz it g.-ruḫınuŋ tā kim ola şāhmāt 063/10 

gül-zār     gül bahçesi 

 gūşe ḫāne ḫāne heşt cennet baġlarınuŋ g.-zār renginde tezyīn 001/08 

güle    güle  

 hemīn cān-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa tāze g. beŋzer bir dildür ki 015/08 

güli    güli 

 iy yüzüŋ cennet g. hicr u firāķuŋ ḫār u nār 060/08 

güline    gülüne  

 irmeye ʿömrüŋ g. bād-ı ṣarṣar bir seḥer 013/10 

gülşen    gül bahçesi  

 ṣafā māh-ı ķubbe-i vefā muʿallā müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i g.-i 007/10 

gümān     şüphe 
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 ruḫın alsa yeŋilmeklik lā-büd-ı muķarrer olur g. yoķdur pes ruḫ daḫı 042/10, 

066/19, 081/15 

gümānsuz    şüphesiz  

 dāim kendünüŋ ḥarīfi üzerine ġālib gele ḫaṣmı anuŋ maġlūbı ola g. 059/07 

gümiş    gümüş  

 öŋine şol ķadar altun g. dökdi ki ḥisābını kimse bilmezdi müşkden 033/17 

gümişden    gümüşten  

 mührelerin düzdürüp g. bisāṭ ķılup altun ṣuyıyla altmış dört 032/23 

güm-rāh    yolunu şaşırmış  

 tedbīrine baṣdırup ḫısmını ġālib eyleyüp ol şāh g. olduġı 002/09 

gün    gün  

 anca kim bu ķubbe-i mīnāda g. meşʿal yaķar 013/08, 021/25, 030/13, 033/04, 

036/03, 048/06, 048/08, 067/18 

günahkār    günahkar  

 g. ehl-i ṭuġyān ḥasbinallah 006/19 

günāhum    günahımı  

 yu g. viribi firdevsiye 006/14 

günāhuŋ    günahın  

 g. nāmesinden maḥv olur hep 006/24 

günden    günden  

 ola ve g. güne yegīn olup leclāc miśli şaṭrancile kemāl ķazana 060/06 

gündüz    gündüz  

 ķudreti g. bisāt-ı ḫāke ṣalar zer-niyār 003/18, 057/12 

gündüzüŋ    gündüzün  

 olduġı giceyile g. devrine beŋzer kim gāh gündüz olup gice naṭʿını 057/12 

güne    güne 

 ola ve günden g. yegīn olup leclāc miśli şaṭrancile kemāl ķazana 060/06 

güneş    güneş  

 dürüp ķamer şāhın māt idüp ve gāh yine g. sāʿati maġlūb 057/13 

güneşe     güneşe 

 ve ķızıl mühreleri şāh-ı g. bāķī mühreleri ẕerrelere beŋzer şāhmāt 057/08 

güneşüŋ    güneşin  

 g. 057/09 

güninde    gününde  

 şol şarāb-ı ezelī ki elest g. içürdüŋ ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

günlerin    günlerini  

 lerden at ve ruḥ fil alup düşmenüŋ rūşen g. ẓulümāt itdiler 010/11 
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güsār    içen, götüren 

 ṭarrar ġam- g. 056/06 

güvā    delil 

 vāḥid ol ki birligine cümle eşyādur g. 004/06 

güzel    güzel  

 kāmileydi ol g. dil-ārām hem 070/08 

ḫvāce    hoca 

 iki ruḫı vir beni virme didi ḫ. oyunı aŋladı ķızıl ruḫile 069/08, 069/09 

ḥā    hâ harfi  

 ŝād u ṭāhā ķāf yāsīn yidi yirde mim ü ḥ. 008/14 

ḫaber    haber  

 gelüp şāha ḫ. itdi şāh devletile ata süvār olup üzerine vardı 024/04, 025/20, 043/17, 

053/12, 053/17 

ḥabīb    dost  

 penc nevbet şerʿ āvāzın dehre ṣalduŋ ḥ. 009/05, 015/01, 064/11 

ḥabīb-i ḥaķ    Allah dostu 

 aḥmed-i mürsel ḥ.-i ḥaķ muḥammed muṣṭafā 007/21, 008/03 

ḥablidür    ipidir  

 çün şerīʿat ḥ. ḥablü’l-metīn 067/27 

ḥablü’l -metīn    İslam dini 

 çün şerīʿat ḥablidür ḥ.-metīn 067/27 

ḫābuŋdadur    uykundadır  

 ʿayn-ı mā-zāġa’l-baṣar o nerges-i ḫ. 016/21 

ḥācātıdur    istekler  

 ķıble-i ḥ. ḫalķa cemālüŋ kaʿbesi 012/33 

ĥvāce    hoca  

 ĥ. de ansuz itmedi dil ārām hem 070/09 

ḥacerdür    taştır  

 ger şecerdür yā ḥ. yā śemer 065/28 

ḥācetüm    ihtiyacım  

 ḥ. 049/23 

ḥācı    Hacı Bektaş  

 seyyid ġāzī ḥ. bektāş ḥürmeti 006/12 

ḥadd    sınır 

 ol deŋizden kim bulunmaz aŋa ḥ. ü intihā 009/02 

ḥadeś-i miṣbāḥ-ı rūḥı     ruh ışığının yeniliği  

 anuŋ miśli ḥ.-i miṣbāḥ-ı rūḥı ve mülāṭefesi miftāḥ-ı fütūḥdı fünūn-ı 048/01 
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ḥadīķa-i bīniş-i farīķeyn     ayıranların görüş bahçesi  

 vālā maṭlūb-ı ḫalķ-ı kavneyn ve ber-güzīde-i maķṣūd śaķaleyn nūr ḥ.-i 007/05, 

007/10 

ḥadīś    hadis  

 ḫāk-i pāyine yüz sürüp mübārek cemālin müşāhede ķılup ḥ. aḫbārınla 014/09 

ḥadīś-i muḫtārile    seçilmiş hadis ile 

 daḫı kitāblardan istiḫrāc idüp bir şaṭranc-nāme te’līf itmek ḥ.-i muḫtārile 017/25, 

020/25 

hafta    hafta  

 imdi bize bir h. mühlet virüŋ anı fikr itsünler didi andan buyurdı leclāc 035/06 

ḥaķ    Allah  

 sāmiʿ-i sırr-ı ḥaķīķat ṣāniʿ-i bī-çūn ḥ. 003/06, 007/21, 007/22, 008/13, 009/11, 

009/29, 067/30, 008/25, 009/17 

ģaķ  

 ģ. tebārekken muʿallim ümmī ķoduŋ aduŋı 008/25, 009/17 

ģāl    durum  

 ģ. yüzinden şerḥ idem esrārı men 065/24 

ģāl-ı şaṭranc    satrancın hali 

 ģ.-ı şaṭranc ola saŋa pes ʿayān 065/13 

ḫāk    toprak  

 taṣarruf-ı kişver-i ḫ. kef ü kiffetinde idi ve zamān-ı inķıyād leşker-i 022/24, 025/01, 

025/05, 008/16 

 

ḫāk-ı pāyine    ayağının tozuna  

 hediye ṣunup ḫ.-ı pāyine yüz sürecek 021/06, 026/14 

 ḫ.-i pāyine yüz sürüp mübārek cemālin müşāhede ķılup ḥadīś aḫbārınla 014/09, 

017/12, 025/16, 026/03, 026/15 

ḫaķan    sultan  

 sulṭān bin sulṭān bayezid ibn-i ḫan şāh-ı şāhān ḫan-ı ḫ. āl-i ʿośmān 014/01, 074/14 

ḫaķan-ı bī-bedele    eşsiz sultan 

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫ.-ı bī-bedele revādur kim bir pāre dūddan 001/04, 

010/22, 011/09, 017/11, 021/08, 022/15, 023/19 

ḫakan-ı muʿaẓẓamuŋ    yüce sultanın 

 ḫ.-ı muʿaẓẓamuŋ māliki’l-ümemüŋ mevlā mülūki’l-ʿarabi’l-ʿacemüŋ 021/03 

ḫaķaniye    şah piyonu  

 ki ismidür mansūbenüŋ ḫ. 074/13 

ḥakdan    Allah’tan  
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 cennet-i firdevs umup firdevsī ḥ. ẕikr ider 004/07 

ḥaķdan    Allah’tan  

 iy firdevsī umup firdevsi ḥ. 007/01, 009/01 

ḫāke    toprağa  

 ķudreti gündüz bisāt-ı ḫ. ṣalar zer-niyār 003/18, 011/17, 025/07 

hāke    toprağa   

 dest-i mevt h. ṣalaldan cism-i cimşīd topraķ olaldan müvekkel-i ḫāk-i 026/15 

ḥaķıyçün    hakkı için  

 ģaķ ḥ. şefķatüŋden itme maḥrūm ey resūl 009/17 

ḥaķīķat    gerçek  

 sāmiʿ-i sırr-ı ḥ. ṣāniʿ-i bī-çūn ḥaķ 003/06, 020/17, 057/04, 065/29, 007/08 

ḥakīm    bilgin 

 münzir ü nāṣır ḥ. ü şāhid aʿdel mehliķā 008/06, 020/03, 021/24, 023/17, 029/10, 

032/19, 036/01, 037/17, 038/03,  

 039/10, 043/01, 043/05, 043/08, 043/10, 057/22 

ģākim    hükmeden, Allah  

 ģ. ol ki hikmetinde var kemāl-ı bī-zevāl 004/05  

ḥakīmdi    bilgin  

 oldılar kim cümlesinden efżal aʿķal büzürcmihr-i ḥ. şaṭrancuŋ naṭʿını 049/29 

ḥakīme    bilgine  

 āferīn itdi ḥ. key delim 039/13 

ḥakīmi     bilgini 

 s-ı ḥ. īrāna ḫalīfe ķıldı ve kendüsi hindistāna 053/13 

ḥakīmile    bilgin ile  

 nüŋ naẓarına geldi büzürcmihr-i ḥ. şaṭranc oynayup hünerin kim 049/01 

ḫākine     toprağına 

 şāhuŋ cismi ki ḫāke yeksān oldı anuŋ ḫ. müvekkel olan melegi ḥāżır 025/07, 025/10 

ḥaķīr değersiz, bayağı 

 bileye ammā ki ḥ. u faķīrden dirhem almaķ cā’iz degül egerçi ki dirhem 046/06, 

047/26 

ḥaķīri    değersizi 

 ḥ. bir ʿādil kāmil fāżıl ʿāmil server-i cihān süleymān-i zamān 010/20 

ḥaķise     hak ise 

 itmek ḥ. baġışlamaķ daḫı vaʿdüŋdür ilāhī perverdigār nūr-ı aḥmed-i 005/07 

ḥaķķa    Allah’a  

 ģüsn-i ḥ. ḥüzn-i ādem ḥaķķıçün 005/15, 067/18 

ḥaķķı    Allah’ı  
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 ʿaķlıŋı dir tā bulasın sen ḥ. 067/22 

ḥaķķıçün    hakkı için  

 ol cümle-i maķṣūd ḥ. firdevsīnüŋ maķāmın cennet-i firdevs-i 005/09, 005/12, 

005/13, 005/14, 005/15, 005/26, 005/27, 005/28, 005/29,  

 005/30 

ḥaķķında    hakkında  

 lāfetā ḥ. dinüp nāzil oldı hel etā 009/12, 010/04, 010/06, 016/06 

ḥaķķıŋadır    hakkınadır  

 enbiyānuŋ faḫrisin ki ḥ. ḥaķ senüŋ 008/13 

ḥaķķuŋ    Allah’ın   

 olan melegi daʿvet itdi çünki melek-i aʿẓam geldi ḥ. iẕni birle 025/03, 026/03 

ḥaķla    Allah’la  

 ḥükmine maḥkūm olurdı iẕn-i ḥ. bī-gümān 023/04 

ḥal    düzeltmek, halletmek  

 fażl-ı himmetinde devletinde niçe müşkilleri ḥ. ķılup bitürmişidüm ve 014/17 

ḥāl    durum  

 ḥarām mı degül mi ve daḫı şaṭranc ķāl yüzinden ḥ. yüzinden naẓar 020/15, 065/23 

ḥāl-i ḥayātında    hayattayken 

 ḥ.-i ḥayātında iken salṭanat taḫtında oturup aķrān begleri ile oynardı 025/13 

ḥālāt-i ʿaşkuŋ     aşkın halleri 

 zāhidā ḥ.-i ʿaşkuŋ müfti bilmez remzini 016/22 

ḫalāyıķ    dünya hizmetçileri  

 bildürür meşāyıḫ üslūbı üzre ḥaķīķat ḥālin beyān ider kim ḫ.-ı 020/17, 029/18 

ḫalefine   yerine geçen  

 yaʿnī ḫ. sürüp girüsine oynamaya illā ki żarūret vāķıʿ ola nitekim 042/19 

ḫalel    bozukluk  

 ger dilerseŋ gelmeye saŋa ḫ. 067/31 

ḫālıķ    yaratan, Allah 

 fāʿil ü muḫtār u ḫ. cāʿil-i her dü-cihān 003/04, 008/03, 008/17 

 ķıldı pes melek-i müvekkel-i ḫāṣ daḫı bi-iẕn-i ḫ.-ı sübḥānehü bi-emr-i 025/08 

ḫālıķ-i kevn u mekān     varlık ve mekanın yaratıcısı 

 ḫ.-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı ins ü cān u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18 

ḫalıķ-ı cinn ü nāsa     insan ve cinlerin yaratıcısı  

 ģamd-i bī-ķıyās ve śenā’-ı bī-esās ol ḫ.-ı cinn ü nāsa olsun kim bu 010/18 

ḫālıķdan    yaratıcıdan  

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur biz hükm-i ḫ. ṭaşra iş itmezüz dünyevī 025/21 

ḫāli    ben, yüzdeki nokta  
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 ḥüsni muṣḥaf ḫ. ḥizb u ķaşları ʿaşr-ı tamām 019/08, 064/09 

ḫālī    boş, tenha  

 bihterlere şaṭranc ʿilmin ögrenmek lāzım kemālden ḥ. degildür nitekim054/01, 

058/10 

ḫalīfe    halife 

 s-ı ḥakīmi īrāna ḫ. ķıldı ve kendüsi hindistāna 053/13, 075/12 

ḫalīfetu’llāh    Allah’ın halifesi  

 burhān-ı ḫ. nāẓır-ı emīrü’l-mü’minīn eʿazza’llahü enṣārehü ve 011/07 

ḫalīl    dost, Hz. İbrahim  

 çün ḫ. oda ṭutuşmaķ ʿādeti aḥbābuŋdadur 016/25, 023/19 

ḫalīlüŋ     Hz. İbrahim’in 

 ol ḫ. ķılduġı fermāniçün 005/16 

ḥālin    halini  

 ve melāḥat birle söze girüp kemīnenüŋ ḥ. ḫāṭırın ṣorup çehreŋde 017/05, 020/17 

ḥāline     durumuna 

 fiʿli birle ḥ. şākir gerek 067/06 

ḫalķ    halk  

 iy ḫuźāvend-i efāżil ķāsım-ı erzāķ-ı ḫ. 012/27, 023/06, 029/04, 030/05, 038/17, 

047/04 

ḫalķ-ı evvelīn    önceki halkar, yaratılmışlar 

 eger ḫ.-ı evvelīn ve āḫirīn cemʿ olup eṭbāķ-ı āsumānı evrāķ-ı defā- 004/14, 007/05, 

011/12 

ḫalķa    halka 

 ķıble-i ḥācātıdur ḫ. cemālüŋ kaʿbesi 012/33, 024/02 

ḫalķaya    halkaya  

 gāhında bir çiftçi zirāʿat iderken ṣabanı demüri bir pūlād ḫ. geçer ki 024/01 

ḫalķı    halkı  

 itdi devr-i ēeḥḥāk yitdi ẓulmile ʿālemi ṭutdı niçe şaṭranc cihān ḫ. 028/17, 028/24 

ḫalķuŋ    halkın  

 nite ekśer-i ḫ. dilinde budur kim şaṭrancı leclāc teʿlīf itdi ve nerdi 021/23 

ḫallāķ -ı ʿālem    kainatın yaratıcısı 

 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫ.-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04 

ḫāllerinüŋ    benlerinin  

 muķārine ķılmazıdı ḫ. peydaķların sormadın rūḥum alup şehmāt 047/24 

ḫālüŋ    benini 

 yaŋaġuŋ üstinde ḫ. göreli firdevsinüŋ 016/28 

ḫālüŋe     benine 
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 āyet-i ḥizb ü ʿarş olur işāret ḫ. 016/20 

ḫālüŋi     benini 

 ruḫlaruŋ nārında görüp ol muʿanber ḫ. 016/24 

ḫalvet    tenha  

 ķatı rüsvāylıķdur didi büzürcmihr-i ḥakīm şaṭrancı aldı bir ḫ. yire 036/01 

ḫalvet-ı ḫāṣına    özel tenha yerine 

 süleymān ḫ.-ı ḫāṣına vardı iki rekʿat namāz ķılup nübüvvet 024/18 

 lerin ķahr ķılıcı odına yandura pes idrīs ḫ.-i ḫāṣına varup ʿaķl ġavvāṣı 027/06, 

028/12, 031/06 

ḫalvetde    tenhada  

 ʿuzletde künc-i ḫ. ol dil-ārām ile ārām idüp oturdum baʿd ez-taʿām 017/03 

ḥāmid     hamdeden 

 gökdeki rūḥān çün ḥ. saŋa 006/10, 008/18 

ḫāmis    beşinci 

 ḫ. şaṭranc ḫānelerinüŋ taķsīmince ʿilm-i hendese mūcebince leclāc-ı 020/07 

ḥammāma    hamama  

 leclācı taʿẓīmile ḥ. ķoydı kendü girmeyüp ʿillet itdi andan cerb 043/03, 043/11 

ḥammāmdan    hamamdan 

 ża’īf olıcaķ ‘aķlı zihni daḫı ża’īf naḥīf düşer ikinci ḥ. çıķarup cerb 043/13 

ḫamūş     suskun 

 gūş-ı hūşı ṭutuban firdevsīye olġıl ḫ. 023/14 

ḫāmūş     suskun 

 bilürüz velīkin şerḥ itmezüz diyüp ol melek edebile ḫ. olıcaķ 025/23 

ḫān    sultan  

 fi medḥ-i sulṭān bin sulṭān sulṭān bāyezīd bin muḥammed ḫ. 010/17, 011/04, 

011/05, 011/20, 014/01, 018/20, 053/06 

ḫān-ı ḫaķan    sultanlar sultanı 

 sulṭān bin sulṭān bayezid ibn-i ḫan şāh-ı şāhān ḫ.-ı ḫaķan āl-i ʿośmān 014/01 

ḫān-ı murād-baḫş    murat veren sultan 

 bin muḥammed ĥan bin murād ĥ.-ı murād-baḫş bin sulṭān muḥammed 011/04 

ḫāna    sultana  

 çıķup nā-bedīd oldı ʿāķıbet ol laʿlin ķadeḥi rūm pāẕişāhı ıldırım ḫ. 055/13 

ḫandān    mutlu  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz gösterüp şāẕ u ḫ. ider zihī ḥannān-ı 001/13 

ḫāne    ev(satranç tahtasındaki kare alanlar) gūşe ḫ. ḫ. heşt cennet baġlarınuŋ gül-zār 

renginde tezyīn 001/08, 030/18, 041/15, 041/16, 066/11, 076/17, 077/02 

ḫānede    evde  
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 ḫ. 041/14, 041/26, 074/08 

ḫānedür    evdir  

 vasat-ı ruķʿadur yaʿnī bisāṭ-ı şaṭrancuŋ vasaṭındaġı dört ḫ. yāḫūd 041/05 

ḫānelerde    evlerde  

 nāḥīsde ḫāşeyedür haẕihi’l-mevżiʿati yaʿnī bu didügümüz ḫ. at 041/07 

ḫānelerinde    evlerinde 

 zīrā ki ŝīsenüŋ te’līfinden leclācuŋ şaṭranc natʿı ḫ. itdügi fikri 051/19 

ḫānelerinüŋ    evlerinin  

 ḫāmis şaṭranc ḫ. taķsīmince ʿilm-i hendese mūcebince leclāc-ı 020/07, 048/24 

ḫanelerüŋ    evlerin  

 ve bisāṭ-ı levḥ-i zerrīn üzerinde altmış dört ḫ. lāciverdiyle baḫşını 030/26 

ḫānelü     evli 

 altmış dört ḫ. bisāṭın düzüp te’līf eyledi cimşīd şāh yirinde şāhı 027/08, 027/13 

ḫānenüŋ    evin  

 ve altmış dört ḫ. bāb-ı faṣlı bilinmezse hindistān şāhına nūşirrevān u 031/25 

ḫānesi     evi 

 ḫ. vardur nite şöyle kim maķṣūd yetişmekiçün nice ola pes anuŋ ḫayrlı 041/03 

ḫānesidür    evidir  

 getüre ruḫıçün erdāī yaʿnī żarar gelecek yiri kendünüŋ ikinci ḫ. 041/11 

ḫānesinden    evinden  

 piyādelerin yedi ķudret ile meşārıķ ḫ. sürüp geh 001/12, 076/16 

ḫānesine    evine  

 ḫ. müştemil sekiz faṣl üzre müncemil menşūr manẓūm aṣaḥ ķavli 019/18, 020/22, 

040/10, 040/15, 082/03 

ḫāneye    eve  

 zīrā ṣāḥibinüŋ fil ol ḫ. nāẓırdur ve daḫı atiçün şaṭranc evlerinüŋ erdā-i 041/12 

ḫāneyi     evi 

 ḫ. 032/24 

ḫanıdur    sultanıdır  

 milk-i rūmuŋ ḫ. ki çākeri her nām-ver 011/21 

ḥannān    çok acıyan, Allah  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz gösterüp şāẕ u ḫandān ider zihī ḥ.-ı 001/13 

ģamd-ı nā-maʿdūd    sayısız hamd  

 ģ.-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01, 

003/02 

ģamd-ı bī-ķıyās    eşsiz hamd, övgü 

 ģ.-i bī-ķıyās ve śenā’-ı bī-esās ol ḫalıķ-ı cinn ü nāsa olsun kim bu 010/18 



274 
 

ḫār    diken  

 iy yüzüŋ cennet güli hicr u firāķuŋ ḫ. u nār 060/08 

ḫarāb    harap, mahvolmuş  

 eyle ẓālim ķopdı ēeḥḥāk eyledi milki ḫ. 028/23, 029/15, 033/02 

ḫarāc    haraç  

 buyurduġı gibi ḫ. virelüm belki daḫı ziyāde gönderelüm eger Īrānuŋ 034/13, 

034/17, 037/05, 037/08 

ḫarācı    haracı  

 ḫ. şāha lāyıķ saʿādetine muvafıķ devletine muṭābıķ ola ve eger ki 031/21, 034/20, 

055/04 

ḫarācın    haracını  

 heft kişverüŋ bir yıllıķ ḫ. cevher-i çin ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01, 

031/27 

ḥarām     haram 

 ḥ. mı degül mi ve daḫı şaṭranc ķāl yüzinden ḥāl yüzinden naẓar 020/15 

ḥarāmī     haram yiyen 

 ķılup ķīl u ķāl gāh mekr ü āl ḥ.-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09 

ḫārāya     mermer 

 sebz-i kemḫādan geyürür seng-i ḫ. ķaba 003/27 

ḥarb    savaş  

 ḥ. u ēarb idüp müşrikler şāhın küfr-i ēalālet gūşesinde māt itdiler 010/09, 027/02 

ḥarbde     savaşta 

 ḥ. āheng-i ḍarbda dururlar bir bir eksildügi eceli irenlere beŋzer kim 056/28 

ḥarbden    savaştan  

 ḥ. ṣefā sürüp idrīsden şaṭrancı ögrenüp taʿlīm aldı rubʿ-ı meskūnuŋ 027/20, 058/10 

ḥarbe    savaşa 

 şāhı ceng itmege ķavındura tā ki cimşīd ḥ. ve ēarba heves idüp eʿādī 027/04, 028/03 

ḫarc    sarf  

 ḫ. itmişler ol şaṭranc naṭʿıyla şāhuŋ öŋinde ķodı hind şāhından ol 034/04, 035/05 

ḥarf-i ʿiṣyān    ‘lâ’ kelimesi 

 ser-ā-ser ḥ.-i ʿiṣyān ḥasbinallah 006/25 

ḥarīf    meslekdaş  

 üzerine oynarlar her ki bu tabiyeyi ʿādet idine tā ki hemīşe ḥ. üzerine 061/07 

ḥarīfi    meslekdaşının 

 dāim kendünüŋ ḥ. üzerine ġālib gele ḫaṣmı anuŋ maġlūbı ola gümānsuz 059/07, 

060/04, 062/07, 064/07, 069/05 

ḥarīfile    meslekdaş ile  
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 ṭatlu ve üstāẕāndur eger bir kimse ḥ. oynasa ve daʿvī şöyle eylese ki 064/04 

ḥarīfine    meslekdaşına      

 oynasa ve ḥ. ferzīn ṭarḥ virse şöyle gerekdür ki 063/06, 069/06 

ḥarīfini    meslekdaşını  

 şeksüz kendü ḥ. ʿāciz ķılur 062/09, 063/07 

ḥarīfle     meslekdaş ile 

 efendisi bir ḥ. oynayup otururdı bunı öc ķodı ol ḥarīfi 069/05 

ḥarīfüŋ    meslekdaşın  

 oynasa kendü peydāķların ḥ. ķumaşı içinde ķazuķ gibi oturmış olur ve 062/06 

ḥarīr    ipek  

 iletdiler andan leclāc bir nāme çıķardı ki ḫūb ḫaṭṭıla ḥ. üzerine yāzılmış 034/02 

ḥarīrlerden    ipeklerden  

 ʿanberden ʿūddan yāķūtdan elmāsdan ve hindī ķılıçlardan ve ḥ. 033/18 

ḫāṣ    hakiki  

 zülf-i dāmuŋdur ser-ā-ser serverā sevdā-i ḫ. 012/07, 025/08, 032/17, 

033/19, 039/01, 039/03 

ḥasan    Hz. Hasan 

 çeşm-i nūrı aḥmedüŋ ḫulķı gibi biri ḥ. 009/13, 078/02, 078/08 

ḥasana     Sultan Hasan 

 melik sencer ġālib gelüp melik ḥ. teşrīf-i fāḫir ve hilʿat-ı bāhir buyurdı 078/05 

ḥasbinallah    ‘Allah bize yeter’   

 olur her derde dermān ḥ. 006/16, 006/17, 006/19, 006/21, 006/23, 006/25, 006/27, 

006/29, 007/02 

ḫāṣda    kişiye özel  

 kim kendü rāġıb olduġı sebebden düzdürüp ḫalvet-i ḫ. oynardı 028/12 

ḥasen    güzel 

 aŋa ki ḫulķ-ı ḥ. maḥbūb olur 077/12, 078/09 

ḥāṣıl    ortaya çıkmak  

 muttaṣıf olan kimseler iḫṭilāṭdan elem-bazīsinden derd-i ġām ḥ. olur 044/27 

ḫaṣım    düşman 

 ḫ. 011/13, 075/13 

ḫaṣımlu    düşmanlı  

 rūy-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫ. ḫaṣmınuŋ üzerine taķdīre muvāfıķ 002/07 

ḫāṣına     kişiye özel yerine 

 süleymān ḫalvet-ı ḫ. vardı iki rekʿat namāz ķılup nübüvvet 024/18, 027/06 

ḫāṣından    özel yerinden  

 ḫ. çıķmış laʿlin ķadeḥ varıdı ki bahāsı yedi iķlim ḫarācı degeridi 055/04 



276 
 

ḥaṣīn    kuvvetli  

 budurur firʿavn-ı eşkāl-i ḥ. 061/10, 061/02 

ḥaṣīn-i firʿavn    kuvvetli firavun oyunu 

 üçünci taʿbiye ki aŋa ḥ.-i firʿavn dirler ḥasīn-i firʿavn dimek yaʿnī 061/02 

, 061/04 

ḫāṣlarından    haslarından 

 ṭoldı melūl oldı emīr ḥasan ki ḫ. idi bu şaṭranc fenninde māhir 078/02 

ḫaṣm    düşman, rakip 

 şāh māt gelecegi muḥaķķaķ olıcaķ ḫ. ol dābbeyi kesmek murād idinür 042/07, 

047/15, 052/03, 052/06, 073/15 

ĥaṣma    düşmana 

 ĥ. ʿarz it gül-ruḫınuŋ tā kim ola şāhmāt 063/10, 070/11, 072/15 

ḫaṣm-ı bī-dīnle    dinsiz düşmanla 

 ġazīyān ki meydān-ı İslām bisāṭı üzerinde dīn şāh yolına ḫ.-ı bī-dīnle 010/08 

ḫaṣm-ı sulṭān    sultanın düşmanı  

 ḫ.-ı sulṭān māt oluban dura bāķī pādişāh 021/18 

ḫaṣma     düşmana 

 ve ol bāzī ʿilminde māhir ḫ. ġālib ve ķādir olmaġa rāġıbdur eyle olsa 017/23, 

041/27, 041/28, 042/05, 042/06, 048/05, 048/21 

ḫaṣmı    düşmanı  

 ve daḫı leclāc naķlince şaṭranc-bāz olmaġuŋ ḫ. ġālib düşmek şerā’iṭi 044/10, 059/07, 

060/04, 061/12, 065/04, 080/14, 082/11 

ḫaṣmıla    düşman ile  

 ḫ. 011/15, 046/01 

ḫaṣmına    düşmanına  

 düşürüp gāh nuṣret virüp ḫ. ġālib şādān ḥürrem itdürür gāh 002/08, 020/11, 044/21, 

046/12, 047/01, 047/10, 070/07, 071/13 

ḫaṣmından    düşmanında  

 siz daḫı oynamaķ edeb degildür ḫ. dirhem alsa daḫı ʿaceb degildür 046/07 

ḫaṣmını    düşmanını  

 ķılmaķ dileye ḫ. maġlūb görüp derhem itmedin dirhemin almaġa diş 046/05, 

079/06, 081/15 

ḫaṣmınuŋ    düşmanının  

 rūy-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫ. üzerine taķdīre muvāfıķ 002/07 

ḫasmınuŋ    düşmanının  

 ḫ. kemāli daḫı yoġısa ol kimesne ki ʿömri zamān görmiş 046/14 

ḫaṣmile    düşman ile  
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 maġlūb düşecegin fikir idüp ġālib olıcaķ ḫ. ķonuşmaķ gerek ve daḫı 045/06 

ḫaṣmuŋ    düşmanın  

 ḫ. atına vire daḫı az olur ruḫ mütemekkin olsa ol ruḫuŋ ķıymeti 041/24, 042/09, 

042/12, 042/15, 060/11 

ḥasret     hasret 

 çün nemed-pūş ve sā’il ve ẕelīl-i bī-delīl tāc u taḫt ḥ. āteşine 054/09 

ḥaṣretine    hasretine  

 ḥ. tābiʿ olup geldi cümle ḫıẕmete 023/08 

ḫāṣṣa    özellikle 

 ʿibāretüŋ vardur ḫ. kim bunuŋ emśālince resāīl elfāẓına ekmel-i kāmil 018/08, 

031/06, 052/01 

ĥaṣṣa-i yāķūt-ı rümmān    nar gibi yakutlar    ĥ.-i yāķūt-ı rümmān laʿl-i 

ʿunnābuŋdadur 016/11 

ḥaşer    haşerat 

 v’iy meh-i ḫurşīd-i ʿālem mālik-i ḫayl ü ḥ. 011/27 

ḫāşeyedür    kenardır  

 nāḥīsde ḫ. haẕihi’l-mevżiʿati yaʿnī bu didügümüz ḫānelerde at 041/07 

ḥāşir    toplayan  

 šayyib ü ṭāhir-ṣıfāt-ı ʿāķib u ḥ.-i münīr 008/05 

ḥaşr    toplanma 

 tā ķıyāmet ḥ. olınca ṣubḥ u şāmı dāimā 009/20 

ḫātem     peygamberlik mührü 

 ĥ.-ı şāh-ı süleymān ḥaķķıçün 005/26, 005/27 

ḫātem-i nigīn-i nübüvvet     peygamberlik yüzüğünün mührü 

 ḫ.-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet bā-gülzār-ı bāġ-ı risālet 007/12 

ḫātemi     peygamberlik mührünü 

 giyüp nübüvvet taḫtı üzerinde ķarār ķılup oturmışıdı nübüvvet ḫ. 023/20, 025/01 

ḫātemüŋ    mührün  

 baʿdehü ṣad dürūd ṣad ṣalāvat ol resūl-ı ḫ. nebiyy-i benī-ādemüŋ 009/22, 

013/01 

ḫaṭıŋ    syvs tüyün  

 iy ḫ. sebzi ḫıżr şīrīn lebi āb-ı ḥayāt 063/09 

ḫāṭır    akıl 

 ḥażretüŋüŋ şol bikr-i fikrüŋüŋ rāzī gibi bezeyüp ḫ. ḥücresinden çıķarup 018/12 

ḫāṭırın     hatırını 

 ve melāḥat birle söze girüp kemīnenüŋ ḥālin ḫ. ṣorup çehreŋde 017/05 

ḫāṭırında    aklında  
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 ḫ. duta ve ol ṭāriķe sürmekligi ʿādet idine şaṭranc içinde ġāyet üstāẕ 058/24 

ḫāṭıruŋ    aklın  

 eylemekde ḫ. 018/04 

ḫāṭıruŋda    aklında  

 bu mühreleri cimşīd şāh nice oynaduġın bilür misin ḫ. eger varısa 025/15 

ḫatm    bitirme 

 hūd u ṣāliḥ yā ḫū ʿīsā bildisen ḫ. enbiyā 008/10 

ḫaṭṭ    yazı  

 ol miśāl-i ḫ.-ı tuġrāŋ defter-i devlet heme 012/29, 016/15 

ḫattā    hatta, hem de  

 ķuvveti birle şaṭrancuŋ aḥvāline muṭṭaliʿ oldı leclāc anuŋ şākirdiydi ḫ. 031/08, 

048/06 

ḫaṭṭıla     yazıyla 

 iletdiler andan leclāc bir nāme çıķardı ki ḫūb ḫ. ḥarīr üzerine yāzılmış 034/02 

ḫatuna     kadına 

 bi’ż-żarūrī ḫ. virür ṭalaķ 048/22 

ḫāverden    doğu  

 āfitābı her ṣubḫ-dem kīse-i ḫ. çıķarup ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11 

ḫavf    çekinmek, korkmak  

 pes durur eger kim şāh inʿām iderse velīkin ḫ. iderem ki şāh bu 049/22 

ḫavf-nāķ    korkan 

 ḥaẕer ķılasın atlaruŋ iķtirānından yaʿnī atuŋ yaķın olmasından ḫ.-nāķ 042/28 

 ḫ.-nāk ola 044/03 

ḥayādur    utanmadır  

 menbaʿ-ı cūd u ḥ. ķaddine ḥilmi ķaba 009/10 

ḥayāl-i muķārine    ulaşan hayal 

 mecāl-i muķābile ve ḥ.-i 047/23 

ḥayāt    hayat, canlılık 

 nefḥ-i ʿīsā ḥaķķıçün virdi ḥ. 005/30, 019/06, 019/07, 063/09 

ḥayāt-baḫş    can veren 

 var ki ḥoķķa-i yāķūt olmış bir ḥ.-baḫş lebi var ki ʿuşşāķ cānına 015/14 

ḥayātı     hayatı 

 ģıżra nūş olan ḥ. ḥaķķıçün 005/28, 016/13 

ḥayātında    hayatında  

 ḥāl-i ḥ. iken salṭanat taḫtında oturup aķrān begleri ile oynardı 025/13 

ḥayātuŋ    hayatın  

 lezzeti āb u ḥ. şerbeti ķand-ı nebāt 016/10 
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ḥaydar     aslan, Hz. Ali 

 rābiʿi kerrār-ı ḥ. şāh-ı merdān şīr-i ḥaķ 009/11 

ḫayl    at  

 v’iy meh-i ḫurşīd-i ʿālem mālik-i ḫ. ü ḥaşer 011/27 

ḫayme     çadır 

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫ.-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

ḥayrān     hayran 

 ķaldı leclāc aŋa ḥ. beste-dem 039/12 

ḥayret     hayret 

 ʿadl olunmaz ḫūb ḥiṣālüŋ kim çeker ḥ. ʿuķūl 008/15 

ḥayretde    hayrette  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣalup fikre varup ḥ. 014/21 

ḫayrlı    hayırlı  

 ḫ. 041/02, 041/03 

ḫayrlusı    hayırlısı  

 şaṭranc evinüŋ ḫ. at evinüŋ ikincisidür zīrā ki her dābbenüŋ bir 041/01 

ḥayy    Allah  

 ģamd-ı nā-maḥdūd ilāha oldurur ḥ. u beķā 003/02, 003/20 

 

ḥayyāṭ-ı ezel    ezel terzisi  

 ĥilʿatüŋ ḥ.-ı ezel ki ķaddüŋe biçdi ezel 008/19 

ḥaẕer    çekinmek  

 filden keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥ. eyleye filin ṣaķlaya 040/02, 

042/24, 042/28, 042/30, 044/01, 044/14 

ḥāżır    hazır 

 şāhuŋ cismi ki ḫāke yeksān oldı anuŋ ḫākine müvekkel olan melegi ḥ. 025/07, 

031/03, 036/18, 056/07 

haẕihi’l-mevżiʿati    adı geçen satranç haneleri  

 nāḥīsde ḫāşeyedür h.-mevżiʿati yaʿnī bu didügümüz ḫānelerde at 041/07 

ĥāzin-i esrār-ı vaḥy     vahiy sırlarının bekçisi      

 ĥ.-i esrār-ı vaḥy ol pāk-i ẕātı ve’ē-ēuḥā 008/12 

ḫazīne-i cimşīde    Cemşid’in hazinesine 

 fonuslar yaķup ķırķ ayaķ nerdubānile zīr-i zemīn içine girdiler bir ḥ.-i 024/06 

ḫazīne     hazine 

 ki ol defīne buḫtunü’n-naṣr ḫazīnesi imiş tārīḫle bilindi ve ḫ. içinde 030/15, 051/13 

ḫazīne-i buḫtü’n-naṣīrde     Buhtünnasr hazinesinde 

 itdi ol evvelki laʿlīn şaṭranc ki ḫ.-i buḫtü’n-naṣīrde kim 032/27, 055/03 
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ḫazīne-i sulṭānī    sultan hazinesi 

 ķıldılar ki iy pādişāh bu miķdār buġdayile bir ḫ.-i sulṭānī cemʿ olur bu 050/27 

ḫazīnede    hazinede  

 nebī ḥażretiŋe ṣaldılar egerçi kim ol ḫ. tārīḫ buldılar ol genc ü mālı 024/13 

ḫazīnesi    hazinesi  

 ilāhī lüṭfüŋ ḫ. bī-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10, 030/15, 

052/17 

ḫazīneye    hazineye  

 sarāy içini tamām dutdı şāh ol armaġanı gördi ve buyurdı ḫ. 034/01 

ḥaẓrāda    yeşilde  

 şems ü ķamer zühre-i zehrā ʿālem-i ʿulyāda ķubbe-i ḥ. anuŋla 047/22 

ḫażret -i bī-ẕelele    noksansız Allah 

 maḥdūd ol ḫ.-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim bir pāre dūddan 001/04 

ḥażret-i eyyūbiçün    Hz. Eyyûb için 

 hōd ṣāliḥ ḥ.-i eyyūbiçün 005/18, 014/19, 017/11, 027/16, 029/10, 054/12 

ḥaẓret -i aʿlā    yüce hazret 

 ve tuḥf-i taḥiyyāt ve āfiyāt ve ṣāfiyāt be-cenāb-i ān ḥ.-i aʿlā ve sened-i 007/04, 

008/03, 021/08 

ḥażrete    hazrete  

 yüz sürmege müştāķ olduġumı ammā kim ol ḥ. muvāfıķ hediye ve 017/13 

ḥażreti     hazreti 

 dile gelüp eyitdi yā monıla firdevsī pādişāh ḥ. şaṭranc oynamaġa ġāyet 017/21, 

024/15, 026/02 

ḥazreti     hazreti 

 anı bilürem diyü cevāb virdi yine ḥ. süleymān su’āl idüp eyitti ki 025/14 

ḥażretine    hazretine  

 bu ḫıẕmet kendüme vācīblıġını farż bilüp ammā kim ḥ. lāyıķ 017/17 

ḥażretiŋe    hazretine  

 nebī ḥ. ṣaldılar egerçi kim ol ḫazīnede tārīḫ buldılar ol genc ü mālı 024/13 

ḥażretüŋ    hazretin  

 yavlaķ tīzdür ki ḥ. ḫıred-mend ü nīk-rāydur ve söz dizginine mālik 008/23, 

018/05, 018/21, 054/16 

ḥażretüŋe    hazretine  

 ḥ. 017/24 

ģażretüŋedür    hazretinedir  

 ģ. żafer nuṣret-ķarīn-i nām-ver 012/26 

ḥażretüŋüŋ    hazretinin  
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 ģ. nāmını ol ʿarş-ı ʿalī üzre yazar 013/04, 018/12 

hebā    zayî  

 kisrīnüŋ ʿömrini kesr itdüŋ ķayāṣīri h. 008/24 

hediye     hediye 

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı muʿallāsına tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr h. iledem 014/07, 

017/13, 021/06 

heft    yedi  

 çār emīnüŋ çār rükni ṭutdı h. iķlīm-hā 009/06, 012/04, 027/10, 028/01, 053/05 

ḥekīm     doktor 

 loķmān ḥ. ile meşveret itdi ins ü cān begleri cemʿ oldılar 024/16, 066/29 

hel    Arapça  soru edatı  

 lāfetā ḥaķķında dinüp nāzil oldı h. etā 009/12 

helāk    bertaraf 

 içinde baġ arasında yürüdi ʿāķıbet ēeḥḥāk bulup h. eyledi kim bu 026/12, 041/13, 

041/18 

ḥelāl    helal  

 ḥ. idicek 017/10 

hele    hele  

 vechile dizmek gerek ʿaķlile cemīʿsin bildi ve kendüzine eyitdi h. 036/06 

hem    hem  

 h. ʿüzeyrüŋ ol memātı ḥaķķıçün 005/29, 008/03, 008/04, 013/01, 013/02, 015/15, 

035/18, 037/19, 054/08,  

 054/11, 060/03, 070/08, 070/09, 070/11, 076/10 

 ʿadlüŋ içre ķurda ķoyun maḥrem ü h.-dem be-şāź 011/24 

hemān     aynı, aynen 

 ki bu naṭʿ h. yir yüzidür ve bu aġıla ķara iki şāhdur ki biri biriyle 036/15, 041/15, 

058/09 

hemçü    hem, hem de  

 nuṭķı şīrīn laʿli emlaḥ h. ḫüsrev pādişāh 008/08, 063/12 

heme    hem de 

 ol miśāl-i ḫaṭṭ-ı tuġrāŋ defter-i devlet h. 012/29 

hemīn     aynı, aynen 

 h. cān-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa tāze güle beŋzer bir dildür ki 015/08, 058/02 

hemīşe     tüm 

 üzerine oynarlar her ki bu tabiyeyi ʿādet idine tā ki h. ḥarīf üzerine 061/07, 063/07 

hendese    geometri  
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 ḫāmis şaṭranc ḫānelerinüŋ taķsīmince ʿilm-i h. mūcebince leclāc-ı 020/07, 048/24, 

051/25 

hep    hep  

 günāhuŋ nāmesinden maḥv olur h. 006/24, 023/07, 023/09 

her    her  

 āfitābı h. ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11, 

002/18, 003/04, 004/17, 006/16, 008/11, 009/23, 010/01, 010/16,  

 011/12, 011/21, 012/18, 015/25, 018/16, 021/15, 021/17, 024/08, 026/20, 028/08,  

 028/10, 028/19, 031/01, 034/06, 034/07, 035/09, 036/03, 036/04, 036/08, 036/11,  

 038/01, 038/13, 041/01, 041/16, 045/15, 048/03, 049/14, 049/26, 053/14, 055/05,  

 058/10, 058/23, 059/05, 060/04, 061/07, 062/08, 065/10, 065/26, 065/27, 066/01,  

 067/09, 067/13, 068/04, 068/07, 068/09, 068/10, 068/14, 070/04 

hergiz    hiç 

 h. ʿāķıl 037/22 

herkes     herkes 

 ol sebebden ķaldı şaṭranc oynamadı h. 029/03 

ḥesābını    hesabını  

 tir itseler bir demde itdügüŋ elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz biŋde birinüŋ ḥ. 004/15 

heşt    sekiz  

 gūşe ḫāne ḫāne h. cennet baġlarınuŋ gül-zār renginde tezyīn 001/08, 020/23, 

030/18 

hevā-ı kāyināte    kainat arzusu 

 h.-ı kāyināte beŋzer ve sāķılıķda ʿaynü’l-ḥayāta beŋzer sözlerüŋ ķand-ı 019/02 

hevāsında    arzusundaa  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ h. iki cihān bir ẕerre ilāhī 004/13 

heves    heves  

 şāhı ceng itmege ķavındura tā ki cimşīd ḥarbe ve ēarba h. idüp eʿādī 027/04, 

028/03, 060/10, 065/30, 072/13 

hey’et    heyet 

 var derūna ķıl naẓar h. oķı 067/21 

hezār    çekinmek  

 ŝad h. elf-i taḥiyyāt ola menden serverā 009/16, 049/05 

hezārān    binler  

 ṣad h. bārī taḥsīn ol ḥakīm 039/10, 051/24 

hezil-gūy    ciddiyetsiz konuşan  

 h.- 044/24 

ĥıdmet-i dergāh-ı ʿālüŋ    yüce dergahının hizmeti  
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 ĥ.-i dergāh-ı ʿālüŋ maķṣadı ārāy-ı rāy 012/23 

ḫıdmetüŋ    hızmetin  

 ve ḫ. enbūhlıġın ķalem taḥrīr eyleyemez ḫazīnesi ābādān ve sipāhīsi 052/17 

ḥıfẓ    ezberlemek  

 taʿbiyeler beyānındadur ki ol taʿbiyeleri göŋlinde ḥ. iden şaṭranca ṭālib 020/10, 

026/16, 028/10, 040/03, 061/11, 063/11, 064/11, 070/06, 073/14,  

 079/06,080/13,060/11, 062/13, 065/04, 070/10, 071/14, 072/13, 075/14, 078/09, 

079/11 

ḫıred-mend    bilgin  

 yavlaķ tīzdür ki ḥażretüŋ ḫ.-mend ü nīk-rāydur ve söz dizginine mālik 018/05, 

046/18, 058/25 

ḫıred- mend-ı fāżıl    faziletli bilgin 

 şaṭranc-bāz-ı hüner-mend olan ḫ.-mend-ı fāżıl olan ehl-i firāset 068/05 

ḫısmını    rakibini  

 tedbīrine baṣdırup ḫ. ġālib eyleyüp ol şāh gümrāh olduġı 002/09 

ḥıṣn-ı firʿavndur     kuvvetli firavun oyunu ṭaberiyyedür ikinci taʿbiye ʿırāķiyyedür 

üçünci taʿbiye ḥ.-ı firʿavndur 058/20 

ḫışm    öfke  

 oynamasından fārıġ düşe üçünci şarṭ oldur ki ḫ. u ġażab vaķtinde 044/19 

ḫışm-nāk    öfkeli 

 bāzam diyüp leclācı ġażaba getürdi ḫ.-nāk idüp çün şaṭranc oynadılar 043/07, 

052/16 

ḫıṭā    ülke  

 deşt-i āhūdan yaradur nāfe-yi çīn-i ḫ. 003/29 

ḫıẕmet    hizmet 

 ve levāḥıķ-ı ḥ. olmadın kendü lüṭf-i ʿamīm ve ḫulķ-ı kerīmüŋden 004/20, 017/02, 

017/17, 067/26 

ḫıẕmet-kārı    hizmetçisi 

 ḫ.-kārı ki 052/04 

 ḫ.-kārıyam cimşīd şāh sekiz yüz ʿömr sürdi ķırķ yıl küfr ü şirk 026/05 

ḫıẕmete    hizmete  

 varmaġa muṭābıķ tuḥfemüz yoġıdı ḫ. yüz sürmege daḫı iştiyāķımuz 014/20, 023/08 

ḫıẕmeti    hizmeti  

 müşerref olam maķṣūdımı taḥṣīl bu ḫ. taʿcīl müflisligüm ġanīlıġa 014/10 

ḫıżr    Hz. Hızır  

 iy ḫaṭıŋ sebzi ḫ. şīrīn lebi āb-ı ḥayāt 063/09 

ģıżra    Hz. Hızır’a  
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 ģ. nūş olan ḥayātı ḥaķķıçün 005/28 

ḥıżruŋ     Hz. Hızır’ın 

 bilmedi ḥ. ḥayātı laʿl-i cüllābuŋdadur 016/13 

hicr    ayrılık  

 iy yüzüŋ cennet güli h. u firāķuŋ ḫār u nār 060/08 

hīcret-i nebevīnüŋ     Hz. Muhammed’in hicreti  

 te’līf ķırķ dört risāleyi taṣnīf eylemişdür eydür kim h.-i nebevīnüŋ 013/20 

hīç    hiç  

 götüre h. şey’üŋ mecāli yoķdur ki anları cānib-i baḫteden 002/16, 003/20, 011/23, 

012/31, 023/12, 024/17, 030/28, 032/11, 032/13,  

 035/10, 064/05, 065/20, 074/06 

ḥikāyet    hikaye  

 idüp maḥbūba taʿẓīm itdi pes bu miśl-i ḥ. anuŋçün getürdüm 048/15, 054/02 

ḥikāyeti    hikayeyi  

 virdi bu ḥ. meśeli ķaleme getürdügüme sebeb budur ki 043/18, 056/13 

ḥikmet    hikmet  

 ʿacemde iştihār bulursın ve her ḥ. altında bir ḥ. ve her söz 018/16, 056/25, 065/12, 

067/19 

ḥikmet –āmīz    hikmet öğreten 

 ne var söz düşmediyse ḥ.-āmīz 068/18 

 söyledüm elfāẓ-ı ʿibāret birle terkīb gözetmedüm pes ḥ.-āmīzsüz 068/15 

ģikmeti    hikmeti  

 ģ. şemʿinden anuŋ bir şererdür ki çıķar 003/16, 003/19 

ḥikmetile    hikmet ile  

 nilgūn baḥrüŋ üzerinde ḥ. döşeyüp muṭabbaķ ṭur- 001/06 

hikmetinde    hikmetinde  

 ģākim ol ki h. var kemāl-ı bī-zevāl 004/05 

ḫilʿat    süslü elbise, kaftan  

 taḥsīn idüp āferīn getürdi māl memleket at ve ḫ. iḥsān 031/14, 039/02 

ĥilʿatüŋ    kaftanın  

 ĥ. ḥayyāṭ-ı ezel ki ķaddüŋe biçdi ezel 008/19 

ḫilʿat-ı bāhir    ipek kaftan      

 melik sencer ġālib gelüp melik ḥasana teşrīf-i fāḫir ve h.-ı bāhir buyurdı 078/05 

ḫilāfına    zıddına, aksine  

 şaṭranc-bāz-ı kāmil olan ciddile cehd eyleye ki devābını ḫ. red 042/17 

hilāl    yeni ay  

 āfitābdan çün h. umar ʿaķıl senden hüner 012/20 
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ḫilķat    yaratmak  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde at u fil ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫ. ider kim 002/06, 003/13 

ĥilķatinde    yaratmasında  

 ĥ. fāżıl ol ki döşedi arż u semā 003/11 

ḥilm    ağırlık, gurur  

 ķazanur rūḥı eśer-i lüṭfüŋile ḥ. u vaķar 012/06, 014/15 

ḥilmi    ağırlığı  

 menbaʿ-ı cūd u ḥayādur ķaddine ḥ. ķaba 009/10 

himmetin    gayretini      

 ķılam zīrā kim ezelden dāʿī duʿācısı oldıġı sebebden niçe kerre h. 014/12 

himmetinde    gayretinde  

 fażl-ı h. devletinde niçe müşkilleri ḥal ķılup bitürmişidüm ve 014/17 

himmetüŋ    himmetin  

 h. vaķti cihān mālı durur zīr ü zeber 012/22 

hind    Hint  

 ḫarc itmişler ol şaṭranc naṭʿıyla şāhuŋ öŋinde ķodı h. şāhından ol 034/04, 035/19, 

036/07, 036/16, 036/18, 036/20, 037/15, 038/17, 051/11,  

 051/15 

hindde    Hint’te  

 bir vaķt-i müntehī şöyle inhā ķıldı ki bilād-ı h. pādişāh vardur vilāyeti 052/14 

hindden    Hint’ten  

 bir ulu ilçi geli yorur piller ve çetrilerle ve h. ve sindden nice 033/09 

ḥīnde    zamanda  

 ol ḥ. dīvānda ḥāżır ṭurur idi baş ķaldurup eyitdi ki yā şāh-ı cihān ol 056/07 

hindem    Hint’im  

 ben ol şāh-ı h. ki sulṭān-ı pisendem ki heft kişvere cemīʿ 053/05 

hindī    Hint  

 niśār itdi ve bir h. çetr getürdi ki altunıla bezenmişdi ve üzeri laʿl 033/15, 033/18, 

038/01, 049/03, 051/12 

hindi    Hint’i  

 ʿaķlına ve firāsetine bunuŋ yirini ʿaķlile kim dutar didi şöyle ṣandı h. 038/21, 

038/24 

hindistān    Hindistan  

 idi bir gün anuŋ eyyām-ı rūzgārında h. diyārında bir defīne 030/13, 031/20, 031/25, 

033/08, 051/11 

hindistāna    Hindistan’a  

 s-ı ḥakīmi īrāna ḫalīfe ķıldı ve kendüsi h. 053/13 
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hindistānda    Hindistan’da  

 ķıṣṣa leclāc h. şāh kisrīye ʿazm idüp ki gitdi ʿalā ʿazm-ı 033/03 

hindīye    Hint’e  

 oturdılar ḥakīm büzürcmihr h. eyitdi şehriyār ķatında şaṭranc inṣāfile 037/17, 

037/28 

hindularuŋ    Hindular’ın  

 getürdi ve pergār getürdi h. oyunından daḫı laṭīf aŋlaruŋ fikrinden 039/06 

hindü    Hind’i  

 nergesüŋ müjġān-ı h. elde ṭutar āyine 016/16, 032/02 

hindüstān    Hindistan  

 h. iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭāhir oġlı ṣīse dirlerdi bir aʿķal-i 030/08 

ḥisāb    hesap  

 maķbūl dutmaya iy pādişāh muḥāsiblerüŋ getür ḥ. itsünler āḫırķı evde 049/24, 

050/25 

ḥisābını    hesabını, sayısını  

 öŋine şol ķadar altun gümiş dökdi ki ḥ. kimse bilmezdi müşkden 033/17 

ḥisābile    hesap ile  

 māl dile iķlīm dile vireyim yoķsa anuŋ āḫırķa evine degin ḥ. irişen 049/18 

ḥiṣālüŋ    huyların  

 ʿadl olunmaz ḫūb ḥ. kim çeker ḥayret ʿuķūl 008/15 

ḥizb    kısım  

 āyet-i ḥ. ü ʿarş olur işāret ḫālüŋe 016/20, 019/08 

ḫō    kendi(hod)  

 var ki laʿl-i nāba dönmiş āhū-çeşm-i ḫ. ʿabhere beŋzer ol siyeh zülfi 015/10 

ḫōce    hoca  

 ŝāḥib-i tāc-i leʿamrük ḫ.-i her dü-cihān 008/11, 009/23 

ḫōceden    hocadan  

 itdi leclāc ķaķıyup dergāhından gitdi şāh ḫ. leclācı yigürüp 043/09 

ḫōcedür    hocadır  

 ger gedā vü ḫ. yā ser-firāz 056/18 

hōd    kendi  

 h. ṣāliḥ ḥażret-i eyyūbiçün 005/18 

ḫōd    kendi  

 bār-ı ḫ. fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü ferz fildür daḫı ṣaḫr 040/03, 

055/07 

ḥoķķa     küçük kap 

 bulındı ki her küpüŋ içinde biŋ ḥ. altun bulındı ki her ḥ. 024/08 
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 var ki ḥ.-i yāķūt olmış bir ḥayāt-baḫş lebi var ki ʿuşşāķ cānına 015/14 

ḫoķķaları    küçük kapları  

 ḥażreti ol tekvīnden bu otuz iki dāne laʿlīn ḫ. su’āl itdi 026/02 

ĥoraṣān    Horasan  

 firʿavn diyü ad virdiler ve ʿırāķ ve ĥ. şaṭranc-bāzları baʿżısı bu 061/05 

ḫōş    hoş  

 vaṣf idemez ḫ. kemālüŋ bu lisān-ı ĥāk ü mā 008/16, 047/17, 075/15 

ḫōş-nefes    güzel nefesli 

 oynadı kisrī öŋinde ḫ.-nefes 057/19, 065/31, 066/26 

ḫōş- nihād    güzel huylu 

 zīrek olur kişi ġāyet ḫ.-nihād 065/17 

hōş    hoş  

 h.-mendüŋ ḫūb söz hūşındadur 067/08 

ḫōşābe    inci parlaklığına  

 söylese bülbüle beŋzer bir dişi var ki dür-i ḫ. dönmiş bir duṭaġı 015/09 

ḫōẕ    kendi  

 ve ne ḫ. insān u ervāḥ u melekde bir kimsenüŋ ṭāķati yoķdur kim 002/14, 002/15 

ḫū    veya  

 hūd u ṣāliḥ yā ḫ. ʿīsā bildisen ḫatm enbiyā 008/10, 060/09, 067/11 

ḫūb    güzel  

 gāv-ı baḥrīden düzedür ʿanber-i sārā-ı h. 003/28, 008/15, 014/23, 034/02, 035/07, 

035/16, 037/12, 063/04, 067/08, 

079/09 

ḫūb-i bī-maʿyūbla    kusursuz güzel 

 ḫ.-i bī-maʿyūbla şaṭranc oynardum ki ḥüsn ü melāḥatde luṭf u ṣabāḥatde 047/21 

ḫūbān     güzeller şahı 

 zamān şāh-ı ḫ. maḥbūblarına maḥbūb-ı re’īs olmış ḥüsn-i ṣabāḥatde 015/23 

hūd    Hz. Hud  

 h. u ṣāliḥ yā ḫū ʿīsā bildisen ḫatm enbiyā 008/10 

ḫudā-ı lemyezele    zeval bulmaz Allah  

 iy ḫ. ʿizz ü celālüŋ ḥaķķıçün 005/12 

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫ.-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01 

ḫudāvendigār     sultan 

 cemīl ḥaẓret-i ḫ.-ı aʿẓamuŋ sulṭān-ı muʿaẓẓamuŋ ḫaķan-ı 021/08 

ḫulķ-ı kerīmüŋden    izzetli huy      

 ve levāḥıķ-ı ḥıẕmet olmadın kendü lüṭf-i ʿamīm ve ḫ.-ı kerīmüŋden 004/20, 

007/24, 077/12, 078/09 
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ḫulķı    huyu, tabiatı  

 çeşm-i nūrı aḥmedüŋ ḫ. gibi biri ḥasan 009/13 

ḫulķile     huy ile 

 ģüsn-i ḫ. melek taḥsīn ider 067/10 

ḫulķuŋa    huyuna  

 çünki ḫālıķ ḫ. aʿẓam didi taʿẓīm idüp 008/17 

humām-i  pīşuvā    himmetli reis  

 hem imām u sābıķ u hem h.-ı pīşuvā 008/04 

ḫūn-ḫōr    kan içici  

 ķılup ķīl u ķāl gāh mekr ü āl ḥarāmī-yi ḫ.-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09 

ḫūr    ağlayan 

 ģıfẓ idüp taʿbiye-i ḫaṣmuŋ māt it ḫ. u zār 060/11 

ḥūriye     cennet kızlarına 

 beşer didüm illā insān degil melege beŋzer ḥ. ġılmān didüm ammā 015/17 

ḫurşīd-i ʿālem     alemin güneşi 

 v’iy meh-i ḫ.-i ʿālem mālik-i ḫayl ü ḥaşer 011/27 

ḫurūc    isyan  

 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli zevāle mübeddel olup ēeḥḥāk mārī ḫ. 026/10 

ḫuṣemā    rakipler  

 ḫ. oynariken 047/11 

ḫuster  

 ḫ. ʿāşıķ-ı duḫterān-ı çemen yaʿnī nesīm-i devrān sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09 

ḫuṣūṣında    hususunda  

 cimşīd şāhıla şaṭranc ḫ. vāķıʿ olan menāķıbın ve süleymān nebī 019/23 

ḫūşa    akla  

 yā ḫ. māt idüp andan gidesin 065/05 

ḥūşe    akıl  

 eyledi muṣannif-i şaṭranc taṣnīf idenüŋ ʿaķlından leclācuŋ ḥ. birle itdügi 051/04 

hūşı    aklı  

 gūş-ı h. ṭutuban firdevsīye olġıl ḫamūş 023/14 

hūşındadur    aklındadır  

 hōş-mendüŋ ḫūb söz h. 067/08 

huşyāriken    akllı iken  

 meşt-i h. nerd ve eger şatranc oynamasından ḥaẕer ķıla ikinci şart odur 044/14 

ḫuźā    Allah  

 şükr-i nā-maʿdūd o şāha ferd ü vāḥid ol ḥ. 003/03, 012/28 

ḫuźāvend-i efāżil    faziletli sultan  
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 iy ḫ.-i efāżil ķāsım-ı erzāķ-ı ḫalķ 012/27 

ḥücresinden    hücresinde  

 ḥażretüŋüŋ şol bikr-i fikrüŋüŋ rāzī gibi bezeyüp ḫāṭır ḥ. çıķarup 018/12 

ḥükemā    bilginler  

 evvelki faṣl ḥ. ķavlince ʿuķalā naķlince şaṭrancuŋ mü’ellifi naṭʿınuŋ 021/20, 030/03, 

030/28, 049/04 

ḥükemā-i muteķaddimīn     önde gelen bilginler 

 kimdür beyān idelüm nite ḥ.-i muteķaddimīn bunda iḫtilāf eylediler 021/22 

ḥükemādan    bilginlerden  

 ki eger memleket-i nūşirrevān vilāyet-i tūrānda taḫt-ı īrānda ḥ. 031/17 

ḥükemāsı    bilginleri  

 ḥ. ʿāciz ķaldılar ʿāķibet şāh ķatına ʿuķalā cemʿ olup bu mühreleri 024/11 

ḥükemāyı    bilginleri  

 ḥ. cemʿ itdi bu otuz iki dāne mührelerüŋ perdāḫtını ve naķşını 030/25 

ḥükm    hükün  

 süleymān ḥ. eyledi varup ol melek-i tekvīni getürdi süleymān 025/24, 051/07, 

053/01 

ḥükm-i fermānındayıdı     emrinin hükmündeydi     

 bir gün süleymān peyġāmberüŋ kim dīv peri ḥ.-i fermānındayıdı ve 021/25, 025/09 

ḥükm-i ḫālıķdan    Allah’ın emrinden 

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur biz h.-i ḫālıķdan ṭaşra iş itmezüz dünyevī 025/21 

ḥükmine    emrine  

 cevāb virecek sözüni müvecceh görüp ḥ. maḥkūm emrine me’mūr 019/12, 023/04, 

032/20, 053/07 

ḥükmiyle    emriyle  

 ķara ruḫile ķızıl şāha şāh diyesin at ḥ. filile bir şāh daḫı diyesin 076/04 

hümā    devlet kuşu  

 ümīd-vāram ki bu şaṭranc-nāme risālesini birle ol h. sāyenüŋ vaṣf-ı 021/07 

hümām    azimli  

 birbirin mühreler almaķ h. 066/13 

hümāyūn    sultana ait  

 nitekim çetr-i h. ṭuta bu ferrāş-ı çarḫ 013/07 

hüner    marifet  

 āfitābdan çün hilāl umar ʿaķıl senden h. 012/20, 012/34, 013/06, 020/09, 031/27, 

032/04, 032/12, 032/13, 048/26,  

 049/03, 049/16 

hüner-mend    hünerli  
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 bin bürehmen idi h.-mend ehl-i fen nīk-rāy ṣāf-şiken ķalʿa-küşāy tīġ- 030/11, 

031/01, 031/23, 068/05 

hünerde    hünerde  

 ve fāżıl bu h. kāmil idi şāhı ġamgīn-dil görüp taʿlīm idüp kim bu 078/03 

hünerin    hünerini  

 ikinci bāb leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ʿarż itdügi h. bildürür üstād 029/08, 049/01 

hüner-mend-i cihān   dünyanın hünerlisi     v’iy h.-i cihān ẓıll-ı ḫuźā ve dād-ger 

012/28, 027/11 

hünerüŋ    hünerini  

 h. 049/07 

ḥürmet    ihtiram  

 yā bulasın ʿizz ü ḥ. birle ḫōş tekrīmi sen 047/17 

ḥürmeti    hürmeti  

 seyyid ġāzī ḥācı bektāş ḥ. 006/12 

ḥürmetüŋ    hürmetin  

 ḥ. 018/07 

ḥürrem    mutlu  

 düşürüp gāh nuṣret virüp ḫaṣmına ġālib şādān ḥ. itdürür gāh 002/08, 045/02 

ḥüsn    güzellik  

 ḫūb-i bī-maʿyūbla şaṭranc oynardum ki ḥ. ü melāḥatde luṭf u ṣabāḥatde 047/21 

ģüsn-i ḥaķķa    Allah’ın güzelliği  

 ģ.-i ḥaķķa ḥüzn-i ādem ḥaķķıçün 005/15, 067/10 

ḥüsn-i ṣabāḥatde    yüz güzelliğinde  

 zamān şāh-ı ḫūbān maḥbūblarına maḥbūb-ı re’īs olmış ḥ.-i ṣabāḥatde 015/23, 

045/08 

ḥüsni    güzelliği  

 ḥ. muṣḥaf ḫāli ḥizb u ķaşları ʿaşr-ı tamām 019/08 

ḫüsrev    padişah  

 ĥ. ol kim eyledür zenbūrına şīrīn ü şehd 003/32, 008/08  

ḫüsrevānī    şaha layık  

 cimşīde irdiler ki diller anı vaṣf idemez ķırķ ḫ. küb 024/07 

ḥüzn-i ādem    Hz. Adem sıkıntısı     

 ģüsn-i ḥaķķa ḥ.-i ādem ḥaķķıçün 005/15 

ḫvāce    hoca  

 dilārām-ı çengī bir ḫvācenüŋ maḥbūbesi idi ki ansuzın dīl-i ḫ. ārām 069/03, 069/07 

ḫvācenüŋ    hocanın  

 dilārām-ı çengī bir ḫ. maḥbūbesi idi ki ansuzın dīl-i ḫvāce ārām 069/03 
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ḫvāceyi    hocayı  

 ḫ. ütdi şöyle oldı ki eger ḥarīfine nevbet degirse kīşden 069/06 

ıldırım     Yıldırım Bayezid 

 bin ı. ĥan bin saʿīd şehīd murād ĥan ġāzī bin orḫan bin ʿośmān 011/05, 011/20, 

018/20, 021/10, 055/13 

ıṣlāḥ iyileştirmek, düzeltmek 

 bāz idi daḫı şaṭranc ı. idiciydi ve żabṭ idiciydi daḫı biliciydi ol eydür ki 039/19 

ıṣmarladı    ısmarladı  

 içün ne didi ve saŋa ne ı. bize eydi vir işidelüm didi leclāc eyitdi 036/21 

īʿlām    bildirmek  

 remz-i sırrı ī. ķılasın dimişdi iskender ḥükm itdi 053/01 

īʿrābuŋdadur    irabındadır(kelime sonralındaki değişikliklere dair ilim)    

 ĥaṭṭ-ı taʿlīķ-i ġubāruŋ aṣl-i ī. 016/15 

ibdāʿ    yaratmak  

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi i. eyledi ve śenā’-ı 001/02 

iblis-i pelīd    pis şeytan  

 cimşīdi i.-i pelīd azdurup yine kāfir eyledi andan ṣoŋra altı yüz yıl 026/08 

ibn    oğul  

 nūşirrevān-ı ʿādil zamānında vāķıʿ oldı rāy i. bürehmen şāh ḥükmine 032/20 

ibn-i sīnā    İslam bilgini(özel ad) 

 i.-i sīnā kibriyāsı vaṣfında ʿāciz bī-nevā 003/23, 014/01, 014/23, 023/02, 023/17 

ibni ṭāhir    satranç ustası kişi  

 kāmil ve ķādir yaʿnī ŝīse i. ṭāhir ki ol dem vezir idi meclisde ḥāżır 031/03, 031/10, 

031/12, 051/16 

ibrāhīm    Hz. İbrahim  

 nūḥ i. mūsā yūsuf yaʿķūb u lūṭ 008/09 

ibtidā    önce  

 mühreyi teklīf ide ki i. ol oynaya ve bir daḫı eger şaṭrancda 046/13 

ibtidā’-i şaṭrancuŋ    satrancın başlangıcı  

 te’līf taṣnīf eyledüm nite şöyle kim bābü’l-evvel evvel ki bābda i.-ı 019/20 

īcād    yoktan yaratmak  

 kāfi nūnuŋ emrile ī. idüp ol ʿālemi 003/12 

icāzet    izin  

 bu su’āl cevaba nāẓırdı şāhdan i. alup bir ay mühlet diledi levḥ-i 031/04 

ictimāʿından    toplanmasından      

 baġlanmaya ve daḫı ruḫınuŋ i. yaʿnī iki ruḫuŋ biri yire gelüp 042/26 

içdi    içti, yemin etti  
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 idüp ol ṣaneme taʿlīm itmege ṭalāķ-ı śelāśiyye and i. yine bir gün az 048/08 

içer    içer, yemin eder  

 lıġıçün and içmeye eger gerçek ise daḫı ḫalķ anı yalan yire and i. diyü 047/04 

içerü    içeri  

 pehlevānlarla ṭolmışdı şāh anuŋla ṣoḥbet iderken ķapudan bir kişi i. 033/07 

içinde    içinde  

 ecilden ceng oyunı i. māt ve zārile giryān pür-ġām itdürür 002/10, 005/25, 018/02, 

018/20, 019/01, 021/12, 022/13, 022/20, 023/23,  

 024/08, 024/09, 024/10, 026/06, 026/12, 028/04, 028/05, 030/15, 030/16, 042/24,  

 053/08, 058/24, 062/06, 070/06, 070/07, 075/15 

içindedür    içindedir  

 yedi dürlü manṣūbelerüŋ beyānı i. ki ser cümlesini imtiḥān 020/12 

içindeki    içindeki  

 bāz olmaķlıġuŋ fā’idesi fevā’idi cihān i. cihāndur ekśer şaṭranca ṭālib 056/15 

içine    içine  

 fonuslar yaķup ķırķ ayaķ nerdubānile zīr-i zemīn i. girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

içini    içini  

 sarāy i. tamām dutdı şāh ol armaġanı gördi ve buyurdı ḫazīneye 034/01 

içmeye    içmesin, yemin etmesin  

 lıġıçün and i. eger gerçek ise daḫı ḫalķ anı yalan yire and içer diyü 047/04 

içre    içinde  

 sürüp şems-i şāhı ufķ evinde şāhımāt idüp şeb-i tārīk i. 002/03, 008/21, 008/22, 

011/17, 011/24, 011/25, 012/08, 012/25, 023/07,  

 029/02, 032/05, 033/06, 046/03, 067/14, 068/21, 072/14 

içün    için(edat)  

 mūm-ı āhen eyleyen dāvūd i. 005/24, 006/01, 006/02, 009/03, 014/02, 036/21, 

040/13 

içürdüŋ    içirdin  

 şol şarāb-ı ezelī ki elest güninde i. ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

ide    etsin  

 aŋa muʿallim olup talīm i. veyā ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 004/19, 006/18, 

008/18, 032/04, 045/10, 046/12, 046/13, 055/19,  

 057/25, 066/32, 067/26, 070/06, 074/09, 074/11, 080/09, 081/10 

idecek    edince  

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl i. nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07 

idecekdür    edecektir  

 cimşīdi tā ķıyāmete dek ḥıfẓ i. ammā ki süleymān ol zamānda ki 026/16, 044/20 
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ideler    etsinler 

 ve daḫı toķlıķda ve daḫı ġażab vaķtında şaṭranc oynamaķdan iḥtirāz i. 043/20 

idelüm     edelim 

 kimdür beyān i. nite ḥükemā-i muteķaddimīn bunda iḫtilāf eylediler 021/22 

idem    edeyim  

 ẓıll-i subḥān içün bir ʿacīb ġarīb laṭīf kitāb teʿlīf i. maḥbūb 014/02, 014/03, 036/09, 

064/11, 065/09, 065/24 

idemeyeler    edemesinler  

 sinüŋ şükrin ide i. ilāhī çün evvel bizden sevābıķ-ı ṭāʿat 004/19 

idemez    edemez  

 vaṣf i. ḫōş kemālüŋ bu lisān-ı ĥāk ü mā 008/16, 024/07 

iden    eden  

 ʿizzetüŋi şerḥ i. āyātiçün 005/23, 020/10, 028/13, 067/30, 071/14, 080/13 

idenüŋ    edenin 

 eyledi muṣannif-i şaṭranc taṣnīf i. ʿaķlından leclācuŋ ḥūşe birle itdügi 051/04 

ider    eder  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz gösterüp şāẕ u ḫandān i. zihī ḥannān-ı 001/13, 002/04, 

002/06, 003/26, 003/30, 004/03, 004/07, 006/17, 011/23,  

 011/25, 012/34, 019/21, 020/01, 020/17, 024/02, 024/12, 055/23, 057/14, 058/02,  

 058/07, 058/16, 066/08, 067/09, 067/10, 067/23, 067/25, 069/07, 071/04, 071/08,  

 072/04, 072/11, 073/04, 073/14, 074/02, 075/02, 075/11, 079/02, 079/07, 080/04,  

 081/03, 081/11 

iderdi    ederdi  

 temkīn urup āheste eṭrāf-ı ʿālemi seyrān i. ki ķālullahu teʿālā tecri bi- 022/17, 

022/22, 037/27, 053/15, 070/04, 072/04 

iderem     ediyorum 

 pes durur eger kim şāh inʿām iderse velīkin ḫavf i. ki şāh bu 049/22 

ideriseŋ    edersen  

 her ne şey’e i. sen naẓar 065/10, 067/11 

ideriz    ederiz  

 ʿaķlı şaṭranc oynamaķ i. yāde 065/16 

iderken    ederken  

 gāhında bir çiftçi zirāʿat i. ṣabanı demüri bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01, 033/07, 

047/26 

iderler    ederler  

 te’līf i. süleymān-nāmeŋi yād idüp ḥażretüŋ taʿrīf i. ‘ale’l-ḫuṣūṣ 018/21, 047/05 

iderse    ederse  
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 pes durur eger kim şāh inʿām i. velīkin ḫavf iderem ki şāh bu 049/22, 054/20 

iderseŋ    edersen  

 gūş i. diye firdevsī ʿayān 057/17, 061/11, 065/04, 066/24, 075/14 

idersevüz    edersek  

 şerḫ olubdur eger cümlesin şerḫ i. ṭavīl olur pes süleymān 026/01 

idersin     edersin 

 hem seḫāvetle i. ḫatemüŋ ṭay defterin 013/01, 018/15, 056/13 

idesin    edesin  

 bir dāne buġday ķoyasın tā āḫırķı eve varınca degin tażʿīf i. yaʿnī bir 049/12, 

065/04, 076/02 

idi    idi(cevher fiil)  

 ġılmān ve lüṭf-i feṣāḥatde maḥsūd-ı saḥbān i. zülfinüŋ her tārı revnāķ-ı 015/25, 

016/01, 022/01, 022/11, 022/15, 022/24, 022/25, 023/09, 024/09,  

 029/21, 030/11, 030/13, 031/03, 039/19, 048/03, 052/16, 052/21, 055/23, 055/24,  

 056/07, 056/9, 069/03, 078/02, 078/03 

idicek    edince  

 ḥelāl i. 017/10, 019/04, 033/02 

idici    edici  

 yol göstericidür anı şāhuŋ ṣaġ yanında ķodılar andan iki ceng i. 038/07 

idiciydi    ediciydi  

 bāz idi daḫı şaṭranc ıṣlāḥ i. ve żabṭ i. daḫı biliciydi ol eydür ki 039/19 

idine    edinsin  

 ḫāṭırında duta ve ol ṭāriķe sürmekligi ʿādet i. şaṭranc içinde ġāyet üstāẕ 058/24, 

059/06, 061/07, 062/08 

idinür    edinir 

 şāh māt gelecegi muḥaķķaķ olıcaķ ḫaṣm ol dābbeyi kesmek murād i. 042/07 

idiser    edecek  

 ḫasmı maġlūb i. el-ḥaķ begüm 080/14 

idiserdür    edecektir  

 bizi daḫı i. sözi kes 058/04 

idisersin    edeceksin  

 ĥaṣmı maġlūb i. şek degil 061/12 

idişüp    edip  

 lar ile her bir manṣūbeyi imtiḥān i. kemālile ṣıḥḥatine vāķıf 068/07 

idrākiken  anlayışken    

 kimse aķrānın gözleye yedici şarṭ oldur ki ʿaķl i. ḥüsn-i ẕihn 045/08 

idrākine    anlayışına  
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 i. 051/02, 051/24 

idrāküŋe    idrakine  

 ve zihn ü i. yüz biŋ taḥsīn itdiler ammā kim isterem ki bu 049/06 

idrīs    Hz. İdris  

 şaṭrancuŋ aṣl-ı mü’ellifi kimdügin beyān ider ve i. nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21, 

023/16, 026/06, 026/07, 027/03, 027/06, 027/16, 027/18, 028/07,  

 044/06, 059/12 

 āferīn itdiler ki leclāc degil i.-i nebī ki muķaddimā şaṭranc te’līf 051/03 

idrīsden    Hz. İdris’ten  

 ķılmayup i. su’āl eyledi ḥażret-i idrīs şakirdiyle taḫt-ı cimşīd 027/16, 027/20 

idrīse    Hz. İdris’e 

 mecūsī ve müşrikin cimşīdüŋ i. īmān getürdigine düşmān olup 026/19, 028/02 

idrīsile    Hz. İdris ile  

 yıl i. ʿömr sürdi yüz yıl tamām olıcaķ idrīs semavāte refʿ olundı 026/07 

idrīsle    Hz. İdris ile  

 bulunmışdı ol şaṭranc-ı süleymānidi ki i. cimşīden yādigār 033/01 

idrīsü’n-nebī    İdris peygamber  

 şāh-ı saṭranca muṣannif olur i.-nebī 029/05, 039/15 

idrīsüŋ    Hz. İdris’in  

 i. kemāli ʿālemde menşur olmasun diyü her kimde kim şaṭranc varısa 028/08 

idügi    olduğu (cevher fiil)  

 meddāḥı i. biline 021/13 

idügin    olduğunu(cevher fiil) 

 ve bu mühreleri cimşīd şāhuŋ i. bildiler velīkin bu mühreler ne neme 024/14, 

024/15 

idünüp    edinip  

 olmaķdur ve daḫı gerekdür kim şaṭranc oynamaġı ʿādet i. 045/19 

idüp    edip  

 sürüp şems-i şāhı ufķ evinde şāhımāt i. şeb-i tārīk içre 002/03, 003/12, 004/21, 

005/03, 008/17, 008/26, 009/28, 010/09, 011/16,  

 016/02, 017/03, 017/25, 018/21, 020/09, 020/20, 020/25, 022/21, 025/14, 025/20,  

 026/11, 027/04, 027/12, 030/18, 031/14, 032/25, 033/03, 034/11, 040/16, 043/07,  

 045/06, 047/27, 048/05, 048/08, 048/15, 048/26, 050/25, 053/07, 053/11, 055/11,  

 057/13, 060/11, 065/05, 065/14, 078/03, 078/09, 079/06 

iḫlāṣile    samimi sevgi ile  

 olsun kim küfr ü şirkden el çeküp göŋüllerin pāk idüp ṣıdķ-ı i. 009/28 

iḥsān    bağışlama  
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 taḥsīn idüp āferīn getürdi māl memleket at ve ḫilʿat i. 031/14, 055/01 

iḥsānı    bağışı  

 ķılduġuŋ i. ve ikrāmuŋ baḥrinden bir ķaṭresinüŋ ẕemīnden zerre- 004/18 

iḫtilāf    anlaşmazlık  

 kimdür beyān idelüm nite ḥükemā-i muteķaddimīn bunda i. eylediler 021/22 

iḫtilāṭ    görüşme  

 sāʿat-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿirfānile i. itdükde ve ʿaķlını 046/03 

iḫṭilāṭdan    görüşmeden  

 muttaṣıf olan kimseler i. elem-bazīsinden derd-i ġām ḥāṣıl olur 044/27 

iḫtirāʿ    icad etmek, yaratmak 

 yidi ķāt semāvātı i. eyledi kemāl-i ṣunʿi birle bu zümrüd bisāṭı 001/05 

iḥtirāz    sakınmak 

 ve daḫı toķlıķda ve daḫı ġażab vaķtında şaṭranc oynamaķdan i. ideler 043/20 

iḫtiyār     seçmek 

 ķıldı leclācı mükemmel i. 032/03, 058/11, 068/04 

iḫtiyārsuz    isteksiz  

 geçmedin i. taʿlīme meşġūl oldı pes bildüm ki ancılayın nedīm ki 048/10 

iḫvān-ı ṣafādan     felsefe ansiklopedisi olan eski kitap  

 ve ķābus-nāmeden ve ġarāībü’l-mevcūdāt kitabından ve i.-ı ṣafādan fi’l- 019/15 

iḫvānın    samimi dostlarını  

 şaṭranc oynamaġuŋ edebin ve şerāiṭin ve i. ve zamānın ve ķavāʿidin 020/05, 039/15, 

044/12 

iḥyā    canlandıran, mamur eden  

 gelmedi milk-i cihānı sence hīç i. ider 011/23 

iķbāl    talih      

 dergehüŋ içre feraḥ şādī ve i. oldı rām 012/25, 054/05 

iķbālile    yüzünü dönmek ile 

 iy mubaṣṣır ister i. taʿẓīm sen 047/14 

iķdām    ilerlemek     

 ĥaṣma andan eylegil i. hem 070/11 

iken    iken(cevher fiil)  

 ḥāl-i ḥayātında i. salṭanat taḫtında oturup aķrān begleri ile oynardı 025/13, 047/29, 

048/05 

iki  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ hevāsında i. cihān bir ẕerre ilāhī 004/13, 

022/11, 023/06, 024/09, 024/18, 026/02, 027/13, 030/21, 030/25,  

 031/12, 031/23, 032/21, 036/15, 037/26, 038/04, 038/07, 038/10, 040/16, 040/18,  
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 041/15, 042/12, 042/13, 042/26, 045/11, 049/13, 050/01, 050/03, 050/07, 050/08,  

 050/12, 050/18, 065/33, 066/02, 069/08, 074/10, 081/09 

ikiledin    iki hamle yaptın  

 bir varması bir girü dönmesi i. naķs olur daḫı dimişlerdür ruḫıçün 040/24 

ikinci    ikinci  

 i. bāb leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ʿarż itdügi hünerin bildürür üstād 029/08, 041/11, 

043/08, 043/13, 044/14, 050/01, 058/20, 060/02, 073/06,  

 082/06 

ikincisidür    ikincisidir  

 şaṭranc evinüŋ ḫayrlusı at evinüŋ i. zīrā ki her dābbenüŋ bir 041/01, 041/16 

iķlīm    memleket  

 eyledi āḫir leclācile bir şaṭranc yidi i. pādişāhı nūşirrevān-ı ʿādile 031/15, 049/18, 

059/04 

iķlīm-hā    ülkeler 

 çār emīnüŋ çār rükni ṭutdı heft i.-hā 009/06 

iķlim   memleket  

 ḫāṣından çıķmış laʿlin ķadeḥ varıdı ki bahāsı yedi i. ḫarācı degeridi 055/04 

iķlīmi    memeleketi  

 ruḫen āṣābe ve eger istese bir sāʿatde çīş ile yile süvār olup yidi i. 022/19 

iķlīminde    memleketinde  

 hindüstān i. bir pādişāh vardı ki ṭāhir oġlı ṣīse dirlerdi bir aʿķal-i 030/08 

ikrāmuŋ    ikramın  

 ķılduġuŋ iḥsānı ve i. baḥrinden bir ķaṭresinüŋ ẕemīnden zerre- 004/18 

iķtirānından yakın olmasından 

 ḥaẕer ķılasın atlaruŋ i. yaʿnī atuŋ yaķın olmasından ḫavf-nāķ 042/28 

il    ülke  

 k’oldılar taʿlīmine muḥtāc i. 058/29, 066/12 

ilāh    Allah  

 dāverī deyyān i. rezzāķ-ı ʿālem pādişā 003/09 

ilāha    Allah’a  

 ģamd-ı nā-maḥdūd i. oldurur ḥayy u beķā 003/02 

ilāhī    ilahi, ey Allah’ım     

 i. lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10, 004/13, 

004/19, 005/05, 005/06, 005/07 

ilāhuŋ    Allah’ın   

 ve’l-ʿacemüŋ sāye-i i. şehinşāh-ı ıldırım şāhuŋ ebbede devletehu 021/10 

ilçi    elçi  
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 bir ulu i. geli yorur piller ve çetrilerle ve hindden ve sindden nice 033/09, 033/12, 

035/03, 052/18 

ilçisi    elçisi  

 benüm ʿaķlum şuŋa irişdi kim şöyle gerekdür ki hind i. ki bu şaṭrancı 036/07, 

036/18, 037/15 

ilçisine    elçisine  

 i. cevāb virilmeye eydür ki şāh ķatında bir ʿāķıl kişi yoġımış ki 035/20 

ilçisini    elçisini  

 uġraşuyorı gerekdür hind i. getürdesin senüŋ öŋüŋde 036/16 

ilçiye    elçiye  

 ve biŋ deve yüki armaġanıla didi şāh ol sözi işidicek buyurdı ol i. 033/11, 035/01 

ilden    ülkeden  

 şāh dimek sürmekdurur i. begi 066/17 

ile    ile(edat)  

 piyādelerin yedi ķudret i. meşārıķ ḫānesinden sürüp geh 001/12, 016/09, 017/03, 

018/18, 020/01, 020/20, 022/19, 024/16, 025/13,  

 032/21, 068/07, 072/08, 078/04 

ilede    iletsin   

 alınmaya māddūnīlde alınmaya yaʿnī berāber i. alınmaya daḫı oynaduķdan 040/21 

iledem    ileteyim, göndereyim  

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı muʿallāsına tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr hediye i. 014/07 

ilerü    ileri  

 kenāra çıķar olursa bir atile şāh diyesin bir ḫāne i. varur peydāķı atile 076/17, 

077/02, 081/09 

ilet    gönder  

 ol tāc u taḫt issi şāhuŋ öŋine i. eyit ki ne ķadar dānişmendlerüŋ 037/01 

iletdi    gönderdi  

 ķoyup hindistān pādişāhına i. ol zamānda hind diyārında ķaḥtlıķ varıdı 051/11 

iletdiler    gönderdiler  

 i. andan leclāc bir nāme çıķardı ki ḫūb ḫaṭṭıla ḥarīr üzerine yāzılmış 034/02 

iletmegi    göndermesi  

 yaʿnī ferzüŋ üçünci ḫānesine yā fil ķā’imüŋ üçünci ḫānesine i. te’ḫīr 040/15 

iletmeye    göndermesin  

 i. meger ferz peydaġı anuŋla bile ola yā bir dābbe ṣaklamaġıçun ola 040/11 

ilk    önce  

 devşür çün bu oyunı sen benden i. gördüŋ gerekdür ki şaṭranc natʿı 037/29 

illā    meğer, ancak  



299 
 

 beşer didüm i. insān degil melege beŋzer ḥūriye ġılmān didüm ammā 015/17, 

026/17, 039/22şaṭranc, 041/18, 042/19, 045/20 

imām    imam 

 hem i. u sābıķ u hem humām-ı pīşuvā 008/04 

īmān    iman, itikad  

 niʿmeleri sebebiyle ķahr-ı tārācını musallaṭ idüp ī. tācını başumuzdan 005/03, 

026/19 

imdi    şimdi  

 i. bize bir hafta mühlet virüŋ anı fikr itsünler didi andan buyurdı leclāc 035/06, 

050/07 

imiş    imiş(cevher fiil)  

 ki ol defīne buḫtunü’n-naṣr ḫazīnesi i. tārīḫle bilindi ve ḫazīne içinde 030/15 

imtiḥān    sınav  

 yedi dürlü manṣūbelerüŋ beyānı içindedür ki ser cümlesini i. 020/12, 068/07 

imtilāsı    dolgunluğu  

 i. 039/23 

inʿām    nimet verme  

 pes durur eger kim şāh i. iderse velīkin ḫavf iderem ki şāh bu 049/22, 051/14, 

055/01 

inʿām-ı şāmil    kapsayıcı ihsan 

 ķāyim feyżüŋ bārān-ı dāīm raḥmetüŋ i.-ı şāmil ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11 

inʿāmile    verdiğin nimetle 

 i. ṭoyurdı bu bir manṣūbeyile ʿaẓīm cāh buldı 078/06 

inʿāmuŋ    verdiğin nimetin  

 tir itseler bir demde itdügüŋ elṭāfı ve i. yüz biŋde birinüŋ ḥesābını 004/15 

ince    ince, derin    

 daḫı i. ve daḫı müşkil nerd 039/07 

incīl    İncil  

 aŋa nāzil itdügüŋ i. içün 006/01, 008/31 

indi    indi  

 bindi ol atlaruŋ ḥaķķında “ve’l-ʿādiyātı żebḥan” sūresi i. “fe’l-mūriyātı 010/04 

ine    insin  

 şāh bir ev aşaġa i. andan ṣoŋra ol bir ferzile girü kiş diye durduġı yirde 071/09 

inen   inen  

 aḥmede i. āyet ü tenzil içün 006/02 

iner    iner  

 bir daḫı sürüp bir kiş daḫı diyesin şāh gine kendünüŋ ikinci evine i. 082/06 
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inerse    inerse  

 olur eger filile almayup kendünüŋ gine peydāķı evine i. evvel ruḫile 076/15 

inhā    tebliğ, bildirme  

 bir vaķt-i müntehī şöyle i. ķıldı ki bilād-ı hindde pādişāh vardur vilāyeti 052/14 

inkār    reddetmek  

 münkirī bu cehli gör ki itdi i. aḥmede 008/33, 065/25 

inķıyād    teslim olma  

 taṣarruf-ı kişver-i ḫāk kef ü kiffetinde idi ve zamān-ı i. leşker-i 022/24 

ins    insan  

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı i. ü cān u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18, 

022/09, 023/05, 023/21, 024/16, 067/26 

inṣāf    adalete uygun hareket etme      

 yig nesne yoķdur bizüm ʿālimlerimüz sizüŋden yig olıcaķ i. budur ki 034/19, 

048/07 

inṣāfile    merhamet ile      

 oturdılar ḥakīm büzürcmihr hindīye eyitdi şehriyār ķatında şaṭranc i. 037/17 

insān    insan  

 ve ne ḫōẕ i. u ervāḥ u melekde bir kimsenüŋ ṭāķati yoķdur kim 002/14, 006/09, 

015/17 

intihā    son  

 ol deŋizden kim bulunmaz aŋa ḥadd ü i. 009/02 

īrādetinde    iradesinde, dilemesinde  

 taḫt-i taṣarrūf ī. idi yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü 022/11 

irādetindedür     dilemesindedir 

 i. serverān-ı ādem şāhān-ı aʿẓam dest-i ķuvvet-i ķudretindedür 011/10 

īrān    İran  

 ki oldı ī. milki vīrān ḫalķı yeksān tār u mār 028/24, 031/27, 037/06 

īrāna    İran’a  

 s-ı ḥakīmi ī. ḫalīfe ķıldı ve kendüsi hindistāna 053/13 

īrānda    İran’da  

 ki eger memleket-i nūşirrevān vilāyet-i tūrānda taḫt-ı ī. ḥükemādan 031/17 

īrānuŋ    İran’ın  

 buyurduġı gibi ḫarāc virelüm belki daḫı ziyāde gönderelüm eger Ī. 034/13 

irdi    erdi, yetişti  

 on sekiz biŋ ʿāleme ṭoldı āvāz i. ṣedā 008/30 

irdiler    ulaştılar      

 cimşīde i. ki diller anı vaṣf idemez ķırķ ḫüsrevānī küb 024/07 



301 
 

ire    ersin  

 ʿibret al kim i. senden saŋa eśer 065/11 

irenlere    gelenlere     

 ḥarbde āheng-i ḍarbda dururlar bir bir eksildügi eceli i. beŋzer kim 056/28 

ireydi    varsaydı  

 revāne oldı yolda her vilāyete ki ve her memlekete ki i. 053/14 

irgürürlerse    erdirirlerse  

 aṣlını çıķarı bilürlerse ve ne vechile oynaduġında ʿaķl i. şāh 034/12 

irişdi    erişti, yetti  

 benüm ʿaķlum şuŋa i. kim şöyle gerekdür ki hind ilçisi ki bu şaṭrancı 036/07, 

052/13, 053/17, 054/12 

irişdügince    yettiğince      

 söz söylediler ve ʿaķl i. cehd eylediler hīç birisi anuŋ oynın 035/10 

irişdürdilerse    vardırdılarsa, eriştirdilerse  

 muḥāsibler ḥisāb idüp buġdayı bu miķdāra i. melik-i nūşirrevāna 050/25 

irişen    erişen  

 māl dile iķlīm dile vireyim yoķsa anuŋ āḫırķa evine degin ḥisābile i. 049/18, 050/07 

irişirse    erişirse  

 dört ve dördi sekiz sekizi on altı āḫırķı eve varınca her ne miķdār i. 049/14 

irişmege    erişmeye      

 ḍarbile i. beŋzer ecel 066/16 

irişüp    erişip  

 ān ķahr-ı bī-ḥad felege beŋzer devlet-i nā-gāh gibi i. fi’l-cümle ʿilmüm 015/19 

irişür    erişir, ulaşır  

 i. feyż-i nevālüŋden ķuru nāye şeker 012/02 

irişürse    ulaşırsa, erişirse  

 buġday her ne miķdāra i. baŋa ol ķadar buġday vir didi bundan 049/26 

irmeye     ermez, bulmaz 

 ẕerrece i. noķṣān ʿālemi itse ʿasā 003/21, 013/10 

irmeyiser    ermeyecek  

 kim kemāle i. hīç zevāl 032/11 

irmez    ermez 

 var kemāl ögren kemāle i. zevāl 032/14 

irmişidüm    erişmiştim  

 i. müddeʿīler naẓarında anuŋ dostlarıyla oturmışıdum ʿilm-i ḥilm 014/15 

irse    erse, gelse  

 sākin ol i. velī vaķt-i namāz 056/21 
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ise    ise(şart)  

 ʿulemādan ẓurefādan bir eḥad bulınup leclācile bir şaṭranc oynar i. 031/19, 033/14, 

047/04 

isḥāķ    Hz. İshak  

 server-i āl-i i. peyġamber durur 011/06 

iskender    İskender  

 kim geŋizligile ẓafer bulmaz şöyle kim çün i. dārābdan 052/08, 052/18, 053/01, 

053/02 

iskendere    İskender’e  

 ḫaber i. irişdi 053/17 

islām    İslam  

 ġazīyān ki meydān-ı İ. bisāṭı üzerinde dīn şāh yolına ḫaṣm-ı bī-dīnle 010/08, 

010/10 

ism    isim  

 çıķarup ʿālem içinde ḫōş i. 075/15 

 naķş-ı ḫātem i.-i sübḥān ḥaķķıçün 005/27, 007/25 

ismidür    ismidir  

 ki i. mansūbenüŋ ḫaķaniye 074/13 

ismini    ismini 

 buldısa bu risālenüŋ i. şaṭranc-nāme-i firdevsī ķodum tā kim sulṭān-ı 021/01 

ismullah-ı aʿẓamı     Allah’ın ulu isimlerini ḫātemi üzerinde masṭūr olan i.-ı aʿẓamı 

oķuyup ḫāk üzerine 025/01 

issi    sahibi  

 idi ki ʿādil kāmil ʿaķıl i. fāżıl şāhidi nerd oyunın taṣnīf eyledi 029/21, 034/06, 

036/11, 036/20, 037/01, 056/25, 074/07, 075/06 

iste    iste  

 cenneti zāhid saŋa i. ki ķullābuŋdadur 016/27 

istedi    istedi  

 nesne dilerem diyü anı i. ki meger ki sulṭān aḥmedüŋ ḫazīne-i 055/03, 055/06 

istemesün    istemesin  

 bizden ḫarāc i. ki şāhlaruŋ ʿizzeti ve ululıġı ʿilm-i ʿamelile ve 037/08 

istemeyesiz    istemeyin  

 ayruķ siz bizden ḫarāc i. bize ḫarāc gönderesiz ki ʿālemde 034/17 

ister    ister  

 āsumāndur çün zemīn senden cihān i. ʿaṭā 012/19, 047/14 

isterem    istiyorum      

 ve zihn ü idrāküŋe yüz biŋ taḥsīn itdiler ammā kim i. ki bu 049/06 
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isteriseŋ    istersen  

 zeydi yeŋmek i. iy ʿamur 079/10 

istersin    istiyorsun  

 şaṭranc göndermegüŋ remzi budur ki yaʿnī dimek i. ki 053/04 

istese    istese  

 ruḫen āṣābe ve eger i. bir sāʿatde çīş ile yile süvār olup yidi iķlīmi 022/19 

istiʿmāl    faydalanmak  

 oynarlar ve bu taʿbiyeyi her kim ki i. eyleye ve bu resme sürmekligi 059/05 

istiḥrāc  

 i. ķılup ķaleme getürüp taḥrīr ķılan bu maḥbūb-ı maṭlūb-ı 013/14, 019/17 

istiḫrāc     kitaplardan yararlanarak meydana getirmek  

 daḫı kitāblardan i. idüp bir şaṭranc-nāme te’līf itmek ḥadīś-i muḫtārile 017/25 

iş    iş, amel  

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur biz hükm-i ḫālıķdan ṭaşra i. itmezüz dünyevī 025/21 

işāret    işaret  

 māhe i. k’ėtdi ol nūr-ı baṣar 006/05, 016/20, 068/09, 068/10, 068/13 

işbu    işte bu  

 ve ʿāķıllaruŋ varısa gelsünler i. oyunı ʿaķlile bilsünler ve benümle 037/02, 058/03, 

058/05, 059/04, 060/03, 061/04, 062/04, 064/02, 064/06,  

 065/02, 070/02, 071/04, 073/14, 081/12, 082/08 

işi    işi  

 şaṭranc i. tamām oldı büzürcmihr durup kendü maķāmına geldi öŋine bir 039/04 

işidelüm    duyalım  

 içün ne didi ve saŋa ne ıṣmarladı bize eydi vir i. didi leclāc eyitdi 036/21 

işidicek    duyunca  

 ve biŋ deve yüki armaġanıla didi şāh ol sözi i. buyurdı ol ilçiye 033/11, 049/15 

işine    işine  

 ki ol devrān ḫalķ ʿacebe ķaldılar hind büzürcmihrüŋ i. ķatı melūl oldı 038/17, 

038/23 

işitdi    duydu  

 idügin bilmeyüp ʿāciz ķaldılar süleymān ḥażreti bu sözi ki i. 024/15, 050/31 

işitmedin    duymadan  

 i. 038/19 

işlemekden    yapmaktan 

 anı i. işlememek efżal durur düşmān ṭaʿn dillerinden selāmet 045/18 

işlememek    yapmamak  

 anı işlemekden i. efżal durur düşmān ṭaʿn dillerinden selāmet 045/18 
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işlemesi    işlemesi, yapması  

 kāmil māhir ʿākil ve ķādir olmasa ol sanʿat aŋa emānetdür i. aŋa 045/16 

iştihār    şöhretlenme  

 ʿacemde i. bulursın ve her ḥikmet altında bir ḥikmet ve her söz 018/16 

iştiyāķımuz    isteğimiz  

 varmaġa muṭābıķ tuḥfemüz yoġıdı ḫıẕmete yüz sürmege daḫı i. 014/20 

it    et  

 burkaʿyı götür cemālüŋden cihānı enver i. 016/18, 060/11, 063/10 

itdi    etti  

 ābi gilden ḫilķat i. ādemi çün mehliķā 003/13, 003/25, 008/33, 021/23, 021/24, 

023/25, 024/04, 024/05, 024/16,  

 025/03, 025/12, 026/02, 028/03, 028/06, 028/07, 028/17, 028/22, 028/25, 029/04,  

 029/11, 029/12, 029/22, 030/25, 030/28, 031/13, 032/02, 032/27, 033/15, 034/21,  

 035/15, 039/11, 039/13, 043/03, 043/04, 043/09, 048/13, 048/15, 049/02, 052/12,  

 053/01, 053/16, 054/04, 056/03, 058/03, 058/11, 075/13 

itdiler    ettiler  

 ḥarb u ēarb idüp müşrikler şāhın küfr-i ēalālet gūşesinde māt i. 010/09, 010/11, 

029/19, 030/04, 035/09, 037/26, 049/06, 051/03, 051/07,  

 051/09, 051/22, 055/20, 058/30 

itdügi    etdiği  

 ikinci bāb leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ʿarż i. hünerin bildürür üstād 029/08, 051/04, 

051/19 

itdügin    ettiğin  

 şāh-ı kisrīye ʿarż-ı hüner idüp kemālin ʿarż i. bildürür bābü’s-sādis 020/09, 048/26 

itdügine    ettiğine  

 māt i. sebeb ṣordı cevāb virdi kim nite ḥakīm eyitdi 043/10 

itdügümden    ettiğimden  

 yidi manṣūbe iḫtiyār ķılup tercüme i. ṣoŋra her birisi 068/04 

itdügüŋ    ettiğin  

 tir itseler bir demde i. elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz biŋde birinüŋ ḥesābını 004/15, 006/01 

itdükde    edince  

 sāʿat-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿirfānile iḫtilāṭ i. ve ʿaķlını 046/03 

itdüm    ettim  

 tārīk olup ṭaġılur pes ol cihetden leclācı māt i. diyüp ḫaber 043/17, 044/05, 053/07, 

059/11, 065/03, 068/09 

itdüŋ    ettin  

 kisrīnüŋ ʿömrini kesr i. ķayāṣīri hebā 008/24 
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itdürür    ettirir  

 düşürüp gāh nuṣret virüp ḫaṣmına ġālib şādān ḥürrem i. gāh 002/08, 002/10 

itme    etme  

 şol şarāb-ı ezelī ki elest güninde içürdüŋ ebedī esrük i. ilāhī ʿāsīlere 005/05, 009/17, 

047/15, 047/16, 079/11 

itmedi    etmedi  

 anca ẓulm i. şeddād u nemrūd-ı şedīd 029/01, 055/17, 070/09 

itmedin    etmeden  

 ķılmaķ dileye ḫaṣmını maġlūb görüp derhem i. dirhemin almaġa diş 046/05 

itmedügi    etmediği  

 ütülüp i. bunlar ʿamel 066/15 

itmege     etmeğe 

 kāfirleri ķātil ol müşrikīn mūcebince ķatl i. ol ṭāzī atlar kim 010/03, 027/04, 048/08 

itmek    etmek  

 ʿaẕāb i. ʿadlise ʿafv i. daḫı ʿahdüŋdür ilāhī mücrimlere ʿiķāb 005/06, 005/07, 

017/25, 017/27, 035/04, 040/13, 046/20, 047/06, 048/16 

itmekde    etmekte  

 ve bir şaṭranc getürdi ki üstādlar anuŋ naṭʿını taṣnīf i. anca ʿaķıllar 034/03 

itmekiçün    etmek için  

 cihād i. ġazā atlarına binmişlerdür her birisi ķābil evlādından 010/01 

itmekligile    etmeklik ile  

 i. fevāidin 020/16 

itmeklik    etmek  

 bilgil kim şaṭranca naẓar i. ʿaķlı arturur ve ẕihni açar pes mubaṣṣır 056/23 

itmemek    etmemek  

 i. evlādur egerçi ṣabr u taḥammüle mecāl yoķdur 048/17 

itmemişdür    etmemiştir  

 rāstın eydüp i. kiẕb ṭarḥ 059/10 

itmeye     etmesin 

 īrān tūrān ḫaracın virmekde kesr i. revān ķıla kim ululuķ hüner 031/27, 039/21, 

047/02, 047/10, 047/12, 052/07, 057/28, 065/22, 067/01 

itmeyesin   etmeyesin  

 gūş ṭut i. inkār sen 065/25 

itmeyüp    etmeyip  

 ve ʿaķlı firāsetde bī-miśliken ṣabr u taḥammül i. taʿlīm itdi 048/13 

itmezdi    etmezdi  

 i. 069/04 
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itmezüz    etmeyiz  

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur biz hükm-i ḫālıķdan ṭaşra iş i. dünyevī 025/21, 025/23 

itmişler    etmişler  

 ķılup nişān-keş yirlerin laʿciverdile ṭılā ķılup tezyīn i. ve daḫı otuz 030/20, 034/04 

itse    etse  

 ẕerrece irmeye noķṣān ʿālemi i. ʿasā 003/21 

itseler    etseler  

 tir i. bir demde itdügüŋ elṭāfı ve inʿāmuŋ yüz biŋde birinüŋ ḥesābını 004/15 

itsünler    etsinler  

 imdi bize bir hafta mühlet virüŋ anı fikr i. didi andan buyurdı leclāc 035/06, 049/24 

ittifāķile    anlaşarak      

 ve zīrek ʿāķıl vezirleri i. leclācuŋ ʿaķlına taḥsīn ķıldılar ẕihn-i 051/01 

iy    ey(ünlem)  

 i. ḫudā ʿizz ü celālüŋ ḥaķķıçün 005/12, 007/01, 008/32, 011/22, 011/26, 012/27, 

016/29, 028/21, 033/08,  

 034/05, 035/03, 035/15, 036/11, 036/20, 047/14, 049/10, 049/24, 050/27, 054/15,  

 060/08, 062/11, 063/09, 063/12, 064/09, 064/12, 065/06, 065/31, 066/21, 067/15,  

 079/10 

iyledüŋ    eyledin  

 alup tāc ve laķadd keremnā birle müzeyyen ve mükerrem i. gine ol 004/22 

iẓhār    meydana çıkarmak     

 ġutdı celāl-i ʿaẓameti birle ķudret şatrancını i. ķılup gūşe 001/07, 018/13 

izin    izini  

 i. izleye nite şaṭranc oynamaķda yidi şarṭ vardur evvel şarṭı odur ki 044/13 

izleye   izlesin  

 izin i. nite şaṭranc oynamaķda yidi şarṭ vardur evvel şarṭı odur ki 044/13 

iẕn-i ḥaķla    Allah’ın izni ile   

 ḥükmine maḥkūm olurdı i.-i ḥaķla bī-gümān 023/04 

iẕni    izni   

 olan melegi daʿvet itdi çünki melek-i aʿẓam geldi ḥaķķuŋ i. birle 025/03 

k’ola    ki ola   

 iki cānib mühre leşker k. ʿarż 065/33 

k’oldılar    ki oldular  

 k. taʿlīmine muḥtāc il 058/29 

k’umar     ki umar 

 fitne-i āḫir-zamāne virmedüŋ vaʿde k. 012/10 

k’ėtdi    ki etti  
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 māhe işāret k. ol nūr-ı baṣar 006/05 

kaʿbe    Kabe  

 ķıble-i āʿlā mıdur yā k.-i ʿulyā ķapuŋ 013/05 

kaʿbesi     Kabesi 

 ķıble-i ḥācātıdur ḫalķa cemālüŋ k. 012/33 

kaʿbeteyn    zarlar  

 ḫaṣmına ġālib düşe ve daḫı şaṭranc oynariken yā k. atarken ceng 047/01, 047/08 

kaʿbeteyni    zarları  

 k. ḫaṣmına teklīf ide eger ki şaṭranc oynarsa ḫaṣmına 046/12 

ķāʿide    kural  

 yirde ķ. oldur ki ķara ruḫile ķızıl şāha kiş diyesin daḫı 079/03, 081/02, 082/02 

ķāʿide-i evvel    birinci kural 

 māt ider işbu şekilde ķızıl yeŋer ķ.-i evvel oldur ki ķızıl ruḫile 071/04, 072/06, 

073/04, 074/03, 075/04, 080/04, 081/03 

ķā’ime    ayakta duran, piyon  

 bār-ı ḫōd fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķ. kendü ferz fildür daḫı ṣaḫr 040/03 

ķā’imesin    piyonunu     

 bār-ı ḫōd fil ķ. ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü ferz fildür daḫı ṣaḫr 040/03 

kā’imeyi    piyonu  

 evvel oyunda k. ķılup ikinci oyunda ḥakīm leclācı māt 043/08 

ķā’imüŋ    piyonun  

 yaʿnī ferzüŋ üçünci ḫānesine yā fil ķ. üçünci ḫānesine iletmegi te’ḫīr 040/15 

ķaba    cübbe  

 sebz-i kemḫādan geyürür seng-i ḫārāya ķ. 003/27, 008/26, 009/10 

ķabāyıḥla    kabahatler  

 ķ. 044/26 

ķābe    Hz. Muhammed’in Miraç’ta Allah’a yakınlığı      

 ķ. ķavseyn ile yāsīn emr-i miḥrābuŋdadur 016/09 

ķābil   ileride olan, büyük olan  

 cihād itmekiçün ġazā atlarına binmişlerdür her birisi ķ. evlādından 010/01, 018/09 

ķābus-nāmeden    Keykavus’un eseri      

 ve ķ.-nāmeden ve ġarāībü’l-mevcūdāt kitabından ve iḫvān-ı ṣafādan fi’l- 019/15 

ķabze-i ebālet    ağırlık eli      

 bād ķ.-i ebālet riʿāyetde idi ṣunūf żuġfūf ṭuyūr ṣaf ṣaf ķanadların 022/25 

ķabżında    elinde  

 ķudreti ķ. döner zīr ü bālā müntehā 003/15 

ķaçan    ne zaman  
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 ķ. kim ol dilber-i raʿnā maḥbūb-ı dil-küşā bu żaʿyife ol vechile luṭfile 019/11, 

027/17, 029/10, 040/16, 041/22, 044/11 

ķaçup    kaçıp  

 idüp cimşīdüŋ salṭanatın aldı cimşīd ēeḥḥāk elinden ķ. yüz yıl ṭaġ 026/11 

ķadar    kadar  

 ol demür ḫalķa bir mermere muḥkem berkinmiş ne ķ. ki cehd ider 024/02, 033/17, 

033/19, 035/21, 037/01, 037/04, 046/09, 048/06, 049/15,  

 049/26, 050/12, 050/18, 051/07, 051/12, 051/17, 055/20 

ķadddür    boydur  

 dür ki şekker-nūş ola bir ķ. ki serv-i revāndur bir peykerdür ki 015/07 

ķaddine    boyuna  

 menbaʿ-ı cūd u ḥayādur ķ. ḥilmi ķaba 009/10 

ķaddüŋ    boyun  

 serv-i ķ. laʿl-i kevśer zemzem ü āb-ı ḥayāt 019/06 

ķaddüŋe    boyuna  

 ĥilʿatüŋ ḥayyāṭ-ı ezel ki ķ. biçdi ezel 008/19 

ķadeḥ    kadeh  

 ḫāṣından çıķmış laʿlin ķ. varıdı ki bahāsı yedi iķlim ḫarācı degeridi 055/04, 055/05, 

055/09, 056/11 

ķadeḥi     kadehi 

 olurdı pes sulṭān aḥmed ķ. istedi timurlenk rāżı oldı göŋlinde 055/06, 055/11, 

055/13 

ķadeḥüm    kadehim  

 gedādur ki beni şehmāt ide elümden laʿlin ķ. alup gide tiz buluŋ 055/19, 056/01 

ķadem    ayak 

 ķ. baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli zevāle mübeddel olup ēeḥḥāk mārī ḫurūc 026/10 

ķademinde    ayağında          

 laķad ḫalaķne’l-insāne fī aḥsenitaķvīyim āyetin oķuyup ķ. baş 015/02 

ķademüŋ    ayağın          

 neśir dürmekde ķ. dölek ve ṭabʿuŋ bābdur ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03 

ķādir    gücü yeten  

 ve ol bāzī ʿilminde māhir ḫaṣma ġālib ve ķ. olmaġa rāġıbdur eyle olsa 017/23, 

031/03, 045/16, 054/13, 067/05 

ķādir-i ķudret-nümā     kudret gösteren kadir Allah 

 ķ.-i ķudret-nümā vü mübdiʿ eşyā kibriyā 003/05, 005/13 

ķadr    kıymet  

 bī-ķader dünyā ķatuŋda nitekim yoķ ķ. hīç 012/31 
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ķadr-i refīʿüŋ    yüce kıymetin     

 bende-i ķ.-i refīʿüŋ sidre-i ʿalī-naẓar 012/12 

ķāf    kaf harfi      

 ŝād u ṭāhā ķ. yāsīn yidi yirde mim ü ḥā 008/14, 023/10 

ķafesinde    kafesinde  

 ķut hem mūnis olmış bir ṭūṭi-i cāndur ki ten ķ. mütemekkin olmış 015/15 

ķāfında    ufkunda  

 šūr-ı sīnā ķudreti ķ. bī-ķadr-i kelīl 003/22 

kāfi    kaf harfi  

 k. nūnuŋ emrile īcād idüp ol ʿālemi 003/12 

ķāfile-sālār-ı kevāfil-i evliyā    evliya kafilelerinin reisi         

 bīniş-i farīķeyn server-i enbiyā ķ.-sālār-ı kevāfil-i evliyā sulṭān-taḫt-ı 007/06 

kāfir    kafir, dinsiz  

 cimşīdi iblis-i pelīd azdurup yine k. eyledi andan ṣoŋra altı yüz yıl 026/08 

kāfirleri    kafirleri  

 k. ķātil ol müşrikīn mūcebince ķatl itmege ol ṭāzī atlar kim 010/03 

kāfirlerile    kafirler ile   

 k. 009/30 

kāfirüŋ    kafirin  

 rūḥın alup k. eyledi anlar şāhımāt 010/14 

ķāfiye    kafiye  

 ķ. kim 018/23 

kāfūr    güzel kokulu birmadde  

 perçemüŋ ʿanberle k. üstine baġlar niķāb 016/14 

ķahr    mahvetme     

 lerin ķ. ķılıcı odına yandura pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿaķl ġavvāṣı 027/06 

ķahr-ı tārācını    yağma üzüntüsü     

 niʿmeleri sebebiyle ķ.-ı tārācını musallaṭ idüp īmān tācını başumuzdan 005/03, 

015/19, 029/02 

ķaḥtlıķ    kuraklık  

 ķoyup hindistān pādişāhına iletdi ol zamānda hind diyārında ķ. varıdı 051/11 

ķaķalı    oyalı, üzerine işleyeli  

 ķ. dest-i nübüvvet birle dinüŋ ṭablını 008/29 

ķaķıdup    sinirlendirip 

 döşedüm ķ. leclācı ġażabına getürdüm bir kişi ġażaba gelse ʿaķlı 043/16 

ķaķıyup    sinirlenip  

 itdi leclāc ķ. dergāhından gitdi şāh ḫōceden leclācı yigürüp 043/09 
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kāküli    alnın üstündeki saçı  

 āyet-i ve’l-leyl remzi k. tābuŋdadur 016/05 

ķāl    söz  

 ķılup ķīl u ķ. gāh mekr ü āl ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09, 

020/15, 047/10, 065/22, 079/11 

ķalʿa-küşāy    kale fetheden      

 bin bürehmen idi hüner-mend ehl-i fen nīk-rāy ṣāf-şiken ķ.-küşāy tīġ- 030/11 

ķalʿası    kalesi  

 ķ. dimek olur işbu şeklüŋ ġāyet muḥkemliginden ötri ḥasīn-i 061/04 

ķalaķ    gönlü dar, sıkıntılı  

 baʿżı şaṭranc-bāz olur ķatı ķ.  

048/19  

ķalb-gāhda    ordunun merkez bölümü  

 ķ.-gāhda 038/05 

ķaldı    kaldı  

 gitdi şaṭrancuŋ nişāṭı ķ. ṣad renc āh u zār 028/26, 029/03, 034/20, 039/12, 054/04 

ķaldılar    kaldılar  

 ḥükemāsı ʿāciz ķ. ʿāķibet şāh ķatına ʿuķalā cemʿ olup bu mühreleri 024/11, 024/15, 

024/17, 038/17 

ķalduġımı    kaldığımı  

 ʿāciz ķ. 017/16 

ķalduŋ    kaldın  

 buķaran içinde sen sikender ẕü’l-ķarneyn ķ. pes dilerem ki 053/08 

ķaldurup    kaldırıp  

 ol ḥīnde dīvānda ḥāżır ṭurur idi baş ķ. eyitdi ki yā şāh-ı cihān ol 056/07 

ķalem    kalem  

 ve ḫıdmetüŋ enbūhlıġın ķ. taḥrīr eyleyemez ḫazīnesi ābādān ve sipāhīsi 052/17 

ķaleme    kaleme  

 istiḥrāc ķılup ķ. getürüp taḥrīr ķılan bu maḥbūb-ı maṭlūb-ı 013/14, 020/25, 043/18, 

068/08, 068/13 

ḵalīl-şuġliken    az meşgulken     

 oynamaya illā fāriġu’l-ḵalbiken ḵ.-şuġliken taʿāmdan ve şarābdan 039/22 

ķalķduġı    kalktığı      

 ṣoŋra şāh ķ. evden ruḫile kiş diye aylaķ vire andan ṣoŋra şāhuŋ 081/06 

ķalmışdı    kalmıştı  

 ķ. beytü’l-muķaddesi ḫarāb idicek puḫtüne’n-naṣr eline girmişdi maʿa’l 033/02 

ķalur    kalır  
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 eli baġlanmış gibi ʿāciz ķ. pes her kim ki bu taʿbiyeyi ʿādet idine 062/08 

ķalurlar    eksik olurlar,hamle yapamazlar  

 belürsüz olup ʿamelden ķ. ve bir daḫı naṭʿ-ı şaṭranc rūy-ı zemīne 056/29 

kām-kār    muradına ermiş  

 tā ki şaṭrancı mü’ellif kimdür eyde k.-kār 023/15, 054/17 

ķamer    ay 

 server-i encüm ķ. kim bedr olur aydan aya 003/17, 047/22, 057/13 

ķamerde    ayda  

 ol ṣaneme maṭlaʿ oldum ki bu eyyām-ı āḫir-zamān-ı devr-i ķ. ol 015/21 

ķamere    aya  

 gicede mühreler kevākibe şāh ķ. beŋzer şāhmāt olmaġı ayuŋ 057/06 

ķamerī     ay gibi 

 ekber kim bir ṣafḥa-i devāir pergār üzre mihr ü ķ. şekl yaʿnī 002/01, 002/12 

ķāmiʿi’l-ġudāti    ayıpları yok eden  

 ümmeti celāli’l-milk tāci’l-islām ve’l-müslimīn ķ.-ġudāti ve’l- 011/01 

kāmil    olgun  

 ķudretinde ķ. ol ki ķaṭreden güher ķılur 003/10,004/11, 008/01, 010/20, 013/03, 

016/01, 018/08, 020/08, 027/11, 027/12,  

 029/21, 030/05, 031/03, 031/12, 031/23, 042/17, 045/16, 046/09, 048/24, 051/22,  

 051/23, 051/25, 057/23, 062/14, 065/06, 066/30, 067/05, 072/14, 078/03, 078/08,  

 078/10, 079/06, 082/10 

kāmil-i ʿaķl    akıl olgunluğu 

 ne k.-i ʿaķl olur ki bu vechile bu oyunı dürüst oynadı āferīn bunuŋ 038/20 

kāmilān    bilginler          

 nerd u şaṭranc oynamaķlıķ itdi terk ü k. 028/25, 044/08 

kāmile    bilgin, tecrübeli  

 yedinci bāb daḫı şaṭranc-bāz-ı k. bu fende māhir olan ʿāķıla lāzım olan 068/02 

kāmilem    tecrübeliyim          

 timurlenkle görüşdi eyitdi ki şaṭranc-bāz-ı k. ṣaniʿatımda ķādir 054/13 

kāmileydi    bilgin kadın  

 k. ol güzel dil-ārām hem 070/08 

kāmiliseŋ    bilgin isen  

 ʿibret al ger k. lā-naẓīr 066/22 

kāmillerden    bilginlerden  

 üstād-ı k. şaṭranc-bāz-ı fāżıllardan kimse beni şehmāt itmedi bu 055/17 

kāmillere    bilginlere  

 ki iẓhār ķılursın pāk-ṭāhir mütemeyyiz dileyici k. süḫandān-ı 018/13 
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kāmilleri    bilginleri  

 fāżılları ıldırım ḫan memleketinüŋ k. cihān içinde kim maķāle 018/20 

kāmilüŋ    bilginin  

 maķālesindedür ʿaleyhi’s-selām bābü’ś-śānī leclāc-ı k. kemālin ve üstād 019/24, 

029/08 

ķamu    tüm  

 ķ. ṣanʿat ehlinüŋ ṣarrāfısın kim ṭabʿuŋ leṭāyif göstermek içinde 019/01 

kāmurān    bahtiyar, mutlu  

 ķavl-i idrīs aŋla budur k. 044/06 

kān-ı maʿden    maden  kaynağı  

 naķd-i maḥzen k.-ı maʿden ḫulķ-ı aḥsen pür-kemāl 007/24, 009/08, 013/06 

ķanadların    kanatlarını     

 bād ķabze-i ebālet riʿāyetde idi ṣunūf żuġfūf ṭuyūr ṣaf ṣaf ķ. 022/25 

ķand    şeker  

 ķāsımī kim aldı ķısmet ķ. ü fāīķ buriyā 003/33 

ķand-ı nebāt    bitki şekeri 

 lezzeti āb u ḥayātuŋ şerbeti ķ.-ı nebāt 016/10, 019/02 

ķandalıġı    nerede olduğu  

 ķ. bilinmedi ʿāķıbet timurlenk eyitdi o gedā-şekl kimesne süvār 055/21 

ķandasa    nerede olsa 

 ʿārif olur ķ. şaṭranc-bāz 056/19 

ķanı    kanı  

 cevheri ṭamarı cūşa gelüp eʿādī ġayretinden cigeri ķ. ķaynadı ceng ü 027/19 

ķanın    kanını  

 ruḫı üzre meydān-ı bisāṭ içre tīġ-ı nuṣret çeküp ķ. efşān cismin ḫāke 011/17 

ķanķı    hangi  

 sürilür ve şāh ferzine ne vechile yürür ve at ve fil ve ruḫ ķ. eve oynar 034/09, 

079/05 

ķanķısıdur    hangisidir  

 adıyıla bileler ki nice sürmek gerek ve her birinüŋ ve ķ. piyādeleri 034/07 

ķannucük    çeşitli  

 ve ķ. ḫāṣ metāʿlardan şāh öŋine şol ķadar getürdiler yıġdılar ki 033/19 

ķanum    kanımı 

 ķılup ķīl u ķāl gāh mekr ü āl ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķ. 017/09 

ķānūn    kanun 

 ʿaķl-ı rūşen re’yiŋile ögrenür ķ. u ʿörf 012/05 

ķapudan    kapıdan  
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 pehlevānlarla ṭolmışdı şāh anuŋla ṣoḥbet iderken ķ. bir kişi içerü 033/07 

ķapuŋ    kapın  

 ķıble-i āʿlā mıdur yā kaʿbe-i ʿulyā ķ. 013/05 

ķapuŋdadur    kapındadır  

 mihr u māh olsun münevver raḥm ķıl ķ. 016/19 

kār-gāh-ı nā-būddan    yokluk iş yeri 

 bī-şāye’hi ve ʿillet k.-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02 

ķara    kara  

 mīr ü seyyīd ķ. toŋa ʿizzeti 006/11, 035/01, 036/15, 036/22, 057/04, 057/10, 057/14, 

068/11, 069/09,  

 070/01, 070/04, 071/03, 071/05, 071/07, 072/02, 072/06, 072/07, 072/08, 072/10,  

 073/02, 073/03, 073/04, 073/05, 073/06, 073/08, 073/09, 073/10, 074/02, 074/03,  

 074/04, 074/08, 074/10, 075/02, 075/04, 075/06, 075/08, 075/10, 076/04, 076/06,  

 076/08, 076/21, 076/23, 076/25, 077/05, 079/03, 079/04, 080/03, 080/04, 080/07,  

 080/09, 081/04, 081/07, 081/08, 081/09, 081/11, 082/02, 082/07 

ķaradan    siyahtan  

 ķara şāhı oyun ķ. olsa kiş māt iderdi pes her kimse ki bu manṣūbeyi 070/04, 072/11 

ķarār    karar  

 giyüp nübüvvet taḫtı üzerinde ķ. ķılup oturmışıdı nübüvvet ḫātemi 023/20, 026/17 

ķararıcaķ    kararınca  

 loķmalar yiderüp göŋlini ķaratdum göŋül ķ. ʿaķl āyinesi renk ṭutar 043/14 

ķarāside    Karesi  

 ŝallalahu ʿaleyhi ve sellem ṭoķuz yüz ṭoķuzıncı yılında livā-ı ķ. şehr-i 013/21 

ķaratdum    kararttım  

 loķmalar yiderüp göŋlini ķ. göŋül ķararıcaķ ʿaķl āyinesi renk ṭutar 043/14 

ķaraya    siyaha      

 māt ider eger oyun ķ. dönmeseyidi ruḫile kiş dirdi ķızıl şāhmāt iderdi 072/04 

kār-dān    iş bilir  

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i k. tatar sābıķ- 022/07 

ķarīn    yakın  

 üzerine dābbe aʿẓam ķ. olmadan ṣāķına yaʿnī at bigi ve ruḫ bigi ki 042/22 

ķarşu    karşı 

 ķ. çıķdılar anı taʿẓīmile şehriyāruŋ ķatına getürdiler çünki ilçi şāh 033/12, 037/16, 

038/04 

ķarşusında    karşısında  

 oķudı gelüp şāh ķ. yir gösterdiler oturdı andan büzürcmihr eyitdi 036/19 

ķārūn    Karun  
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 inʿām ķıldı kim leclācuŋ eline māl-ı ķ. girdi andan ṣoŋra leclāc 051/14 

ķaṣdın     niyetini 

 ķ. 047/25 

ķaṣdile    niyet ile  

 düşmān olsa ol ḫasm cānibinden yā ķ. veyāḫūd aŋa taʿalluķ bir 052/03 

kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı cāhidi    mutfağın kase çekenleriydi        

 mūr mār ʿaḫd-i peymānında idi dīvān-ı seng-serler k.-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01 

ķasem    yemin  

 ķ. yād itmek bāzda ķaṭʿā cā’iz degildür ve daḫı ġāyet mizāc-gīr ve 047/06 

ķāṣıd    elçi  

 negāh keyķubād şāhdan ķ. gelüp bir laʿlīn şaṭranc tuḥfe getürdi 023/22, 023/25, 

053/02 

ķāṣıddan    elçiden  

 gelen ķ. su’āl itdi ķāṣıd eyitdi keyķubād şāh taḫt- 023/25 

ķāṣıdı    elçiyi  

 ķāsıd gelen şaṭrancı ķonuşup oynadılar ʿāķıbet iskender ķ. 053/02 

ķāsıdla     elçiyle 

 saʿādete lāyıķ degildi ve daḫı ķ. bir laʿlīn şaṭranc göndermişdi 052/20 

ķāsım-ı erzāķ-ı ḫalķ     halkın rızklarını paylaştıran  

 iy ḫuźāvend-i efāżil ķ.-ı erzāķ-ı ḫalķ 012/27 

ķāsımī    paylaştıran gibi 

 ķ. kim aldı ķısmet ķand ü fāīķ buriyā 003/33 

ķaṣīde    kaside  

 ķ. 006/15 

ķasīde    kaside  

 ķ. 007/19, 011/19 

ķaşları    kaşları  

 alnı bedr olmış aya beŋzer ķ. müşki tozlu yaya dönmiş bir ġonçe 015/12, 019/08 

ķaşlaruŋ    kaşların  

 enfüŋ ol engüşt-i aḥmed ķ. şaķķa’l-ķamer 016/08 

ķāt    kat  

 yidi ķ. semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi birle bu zümrüd bisāṭı 001/05 

ķaṭʿā    kesinlikle  

 ķasem yād itmek bāzda ķ. cā’iz degildür ve daḫı ġāyet mizāc-gīr ve 047/06 

ķatı    oldukça, fazlaca  

 sözinden şāh ķ. şād oldı eyitdi ki hem bu nesne senüŋ elüŋden 035/18, 036/01, 

038/17, 048/19 
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ķāṭıʿ    keskin  

 tīġ-ı ķ. bedr-i sāṭıʿ cefr-i cāmiʿ pür-vefā 007/23 

ķatına    katına, huzuruna  

 ḥükemāsı ʿāciz ķaldılar ʿāķibet şāh ķ. ʿuķalā cemʿ olup bu mühreleri 024/11, 

033/12, 033/13, 034/21, 035/07, 036/10 

ķatında    seviyesinde, katında  

 cāhilüŋ ķ. ʿilmüŋ ʿālimüŋ ķ. zer 012/32, 014/05, 018/06, 035/20, 037/17, 045/15, 

051/05, 051/15, 078/07 

ķatından    huzurundan  

 ve evlerin bilmediler ʿāciz olup perīşān göŋülle şāh ķ. gitdiler 035/11 

kātib-i vaḥy-i emīn    güvenilir ayetlerin yazıcısı     

 śāliśā ẕi-nūreyn-i ʿośmān k.-i vaḥy-i emīn 009/09 

ķātil    katleden  

 kāfirleri ķ. ol müşrikīn mūcebince ķatl itmege ol ṭāzī atlar kim 010/03 

ķatl    öldürmek  

 kāfirleri ķātil ol müşrikīn mūcebince ķ. itmege ol ṭāzī atlar kim 010/03 

ķaṭre    damla  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķ. mihrüŋ hevāsında iki cihān bir ẕerre ilāhī 004/13 

ķaṭreden    damladan  

 ķudretinde ķāmil ol ki ķ. güher ķılur 003/10 

ķaṭresinüŋ    damlasının  

 ķılduġuŋ iḥsānı ve ikrāmuŋ baḥrinden bir ķ. ẕemīnden zerre- 004/18 

ķatuŋda    katında, huzurunda  

 bī-ķader dünyā ķ. nitekim yoķ ķadr hīç 012/31, 034/06 

ķavāʿidin    kurallarını  

 şaṭranc oynamaġuŋ edebin ve şerāiṭin ve iḫvānın ve zamānın ve ķ. 020/05, 039/17 

ķavındura    isteklendirsin  

 şāhı ceng itmege ķ. tā ki cimşīd ḥarbe ve ēarba heves idüp eʿādī 027/04 

ķavl    söz  

 büzürcmihr-i ḥakīm taṣnīf itdi ammā ki saḥīḥ ķ. ṣarīḥ naķl budur ki 021/24, 029/23 

ķavl-i idrīs    Hz. İdris sözü 

 ķ.-i idrīs aŋla budur kāmurān 044/06 

ķavli    sözü  

 ḫānesine müştemil sekiz faṣl üzre müncemil menşūr manẓūm aṣaḥ ķ. 019/18 

ķavlince    sözünce  

 evvelki faṣl ḥükemā ķ. ʿuķalā naķlince şaṭrancuŋ mü’ellifi naṭʿınuŋ 021/20, 023/17, 

029/10, 069/02 
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ķavliyle    sözüyle  

 tecribe olmışdur bābü’ś-śāmin şaṭranc oynamaķ e’imme-i ehl-i dīn ķ. 020/14 

ķavmi    milleti 

 stān dirler bir iķlīm vardur anıŋ ķ. işbu yazduġumuz şekl taʿbiyesinde 059/04 

ķavmin    milletini      

 barmaġında musā ʿaṣāsın eline alup ins ü cān ķ. fermānına getürmişidi 023/21 

kavneyn    iki dünyanın halkının sevgilisi  

 vālā maṭlūb-ı ḫalķ-ı k. ve ber-güzīde-i maķṣūd śaķaleyn nūr ḥadīķa-i 007/05 

ķavs-ı çarḫ-ı dest-keş  el çeken göğün kıvrımı  

 ķuvvetüŋ kevni ʿadüŋa ķ.-ı çarḫ-ı dest-keş 012/21 

ķavseyn    iki yay  

 ķābe ķ. ile yāsīn emr-i miḥrābuŋdadur 016/09 

ķayāṣīri    Rum imparatorları  

 kisrīnüŋ ʿömrini kesr itdüŋ ķ. hebā 008/24 

ķāyim    bakî  

 ķ. feyżüŋ bārān-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı şāmil ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11 

kāyināte    kainata  

 hevā-ı k. beŋzer ve sāķılıķda ʿaynü’l-ḥayāta beŋzer sözlerüŋ ķand-ı 019/02 

ķaynadı    kaynadı  

 cevheri ṭamarı cūşa gelüp eʿādī ġayretinden cigeri ķanı ķ. ceng ü 027/19 

ķayser    Rum imparatoru  

 işbu luʿba luʿb-i ķ. didiler 082/08 

ķazana     kazansın 

 ola ve günden güne yegīn olup leclāc miśli şaṭrancile kemāl ķ. 060/06 

ķazanur    kazanır  

 ķ. rūḥı eśer-i lüṭfüŋile ḥilm u vaķar 012/06 

ķażiyyelerin    meselelerini 

 sīse ile ķ. beyān ider bābü’ś-śāliś leclāc-ı şaṭranc-bāzile 020/01 

ķazuġı    kazığı  

 dördünci taʿbiye ki aŋa vetedü’l-fenn dirler yaʿnī geci ķ. dirler bu 062/02 

ķazuġını    kazığını  

 taʿbiye geçi ķ. 062/03 

ķazuķ    kazık  

 oynasa kendü peydāķların ḥarīfüŋ ķumaşı içinde ķ. gibi oturmış olur ve 062/06 

kebīr    büyük  

 fi sebeb-i te’līf-i şatranç-nāme-i k. 013/11 

kebīr-i aʿẓamdur    en yücedir 
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 lerüŋ k.-i aʿẓamdur cemʿ olmasından ḥaẕer ķılasın tā kim oyun içinde 042/24 

kebīrde    büyükte  

 naẓarına yitürdi fi’l-cümle bu arada söz çoķdur süleymān-nāme-i k. 025/25 

kebirden    büyükten  

 k. 019/14 

kebūter    güvercin  

 devrüŋ içre bāz k. dost olup bāzī ider 011/25 

kef    avuç  

 taṣarruf-ı kişver-i ḫāk k. ü kiffetinde idi ve zamān-ı inķıyād leşker-i 022/24 

kefenk     kepenk 

 mühendislere emr itdi ṣanʿatile o mermeri ķopardılar bir k. açıldı 024/05 

kelām    söz  

 nuṭķıdur firdevsinüŋ emlaḥ k. 032/16, 067/34 

kelīl    işlemez  

 šūr-ı sīnā ķudreti ķāfında bī-ķadr-i k. 003/22 

  

  

kemāl    olgunluk  

 sīm ü zerden yigdurur bile k. 032/10, 032/14, 058/26, 060/06 

kemāl-ı bī-zevāl    tükenmez olgunluk 

 ģākim ol ki hikmetinde var k.-ı bī-zevāl 004/05 

kemāl-ı ṣunʿi    işleme, yapma olgunluğu 

 yidi ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi k.-i ṣunʿi birle bu zümrüd bisāṭı 001/05, 003/20 

kemāl-vār    olgunluk sahibi 

 dirilmeyem eger ben seni yeŋersem sen daḫı ʿilimden ve ʿaķıldan k.-vār 037/23 

kemālde    olgunlukta  

 ve emīr ola fi’l-cümle şol kimesne kim yā maʿrifet-i k. yā 046/16 

kemālden    olgunluktan  

 bihterlere şaṭranc ʿilmin ögrenmek lāzım k. ḥālī degildür nitekim 054/01 

kemāle    olgunluğa  

 kim k. irmeyiser hīç zevāl 032/11, 032/14 

kemāli     olgunluğu 

 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ k. zevāle mübeddel olup ēeḥḥāk mārī ḫurūc 026/10, 

028/08, 046/14 

kemālihi    noksansız  

 kimesne tamāmihi k. şaṭranc oynamasın bilmeyince oynamaya maġlūb 045/13 

kemālile    olgunluk, bilginlik ile  
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 lar ile her bir manṣūbeyi imtiḥān idişüp k. ṣıḥḥatine vāķıf 068/07 

kemālin    olgunluğunu  

 k. müşāhede ķılup eyitdüm ki fetebārekea’llahü aḥsenü’l-ḫālıķīn ol 014/24, 019/24, 

020/09, 029/08, 048/26 

kemāliyledür    olgunluğuyladır  

 k. mālile 031/28 

kemālüŋ    bilginin, olgunun  

 ķādir-i ķudret k. ḥaķķıçün 005/13, 008/16 

kemālüŋe    olgunluğuna  

 eyledüŋ cemīʿ ʿuķalā ʿulemā ḥükemā ẓurefā k. ve daḫı bu ṣanīʿat ki 049/04 

kemān-keş    yay çeken 

 ģażretüŋ ķıldı k.-keş diyüben kiş mā-rāmeyt 008/23 

kemḫādan    ipekten  

 sebz-i k. geyürür seng-i ḫārāya ķaba 003/27 

kemīne    noksan, hakir  

 k. daḫı ḥażret-i ḫaķan-ı şāh Süleymān eʿaza’llahü enṣārehuya varmaġa 017/11, 

047/26 

kemīnenüŋ    hakirin  

 ve melāḥat birle söze girüp k. ḥālin ḫāṭırın ṣorup çehreŋde 017/05 

kenāra    kenara  

 hem fil bekler şāh k. çıķar gine ruḫile şāh diyesin ferzile bir şāh daḫı 076/10, 

076/17, 076/25 

kenārdan    kenardan  

 şāh diyesin eger kendü fili evine varursa ruḫile k. şāh 076/19 

kenārında    kenarında  

 k. oturdı naṭʿ döşeyüp şaṭranc bisāṭ üzerine getürdi ķaçan kim 027/17 

kend-i baġdād    Bağdad şehri  

 milk-i rūm ḫalķ-ı şādān her şehr k.-i baġdād olubdur şāh-ı şāhān olaldan 011/12 

kendi    kendisi  

 k. gālib ḫaṣm anuŋ maġlūbıdur 073/15 

kendisi    kendisi  

 erdişīr k. 029/24 

kendü    kendi  

 ve levāḥıķ-ı ḥıẕmet olmadın k. lüṭf-i ʿamīm ve ḫulķ-ı kerīmüŋden 004/20, 028/12, 

036/08, 038/03, 039/04, 040/03, 043/03, 062/06, 062/09,  

 070/01, 071/06, 072/02, 072/06, 072/08, 075/10, 076/19, 081/04, 081/08 

kendüden    kendinden  
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 büzürcmihrüŋ işine ol oyun evvelden bilür bilmedi ki k. ögrendi 038/23, 075/06 

kendüme    kendime  

 bu ḫıẕmet k. vācīblıġını farż bilüp ammā kim ḥażretine lāyıķ 017/17 

kendünüŋ    kendinin  

 getüre ruḫıçün erdāī yaʿnī żarar gelecek yiri k. ikinci ḫānesidür 041/11, 052/18, 

059/07, 064/06, 076/08, 076/11, 076/15, 076/26, 077/03,  

 082/02, 082/06 

kendüsi    kendisi  

 k. manṣūr ve ʿadūsı maķhūr idi fevr-i ḫışm-nāk çoķlıġını dil taķrīr 052/16, 053/13 

kendüye    kendisine  

 şöyle şāź oldı ki ṣanasın ki devlet baḫtı k. yüz gösterdi 038/25 

kendüzi    kendi özü  

 memleket ki elinden çıķdısa vilāyet-i ʿacemle k. derd u ġam u zārī 054/07 

kendüzine    kendi özüne  

 vechile dizmek gerek ʿaķlile cemīʿsin bildi ve k. eyitdi hele 036/06 

kenzüŋ    hazinen  

 künt u k. sırrını bilmek yene bābuŋdadur 016/23 

kerbelā    Kerbela  

 ķurretü’l-ʿayn-ı ʿalī şāh-ı şehīdān k. 009/14 

kerem    ihsan 

 šaġa lüṭfinden şükūfe örtüp ider ol k. 003/26 

kerem-i bī-ġarażuŋdan     karşılıksız cömertlik 

 bī-ʿivażuŋ ve k.-i bī-ġarażuŋdan bu mücrim ʿāṣīlerüŋ taķṣīri ve 005/01, 014/14 

keremnā    bizim cömertliğimiz  

 alup tāc ve laķadd k. birle müzeyyen ve mükerrem iyledüŋ gine ol 004/22 

keremüŋ    cömertliğin, ihsdanın  

 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān k. deryāsı bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10 

kerīm    cömert, şerefli  

 hem ḥabīb-i ḥaẓret-i ḫālıķ nebī-i ṣādıķ k. 008/03 

kerīmüŋden    cömert tabiatından  

 ve levāḥıķ-ı ḥıẕmet olmadın kendü lüṭf-i ʿamīm ve ḫulķ-ı k. 004/20 

kerrār-ı ḥaydar    tekrar tekrar saldıran,Hz. Ali  

 rābiʿi k.-ı ḥaydar şāh-ı merdān şīr-i ḥaķ 009/11 

kerre    kere, adet  

 ķılam zīrā kim ezelden dāʿī duʿācısı oldıġı sebebden niçe k. himmetin 014/12, 

031/12 

kes    kes, bitir  
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 bizi daḫı idiserdür sözi k. 058/04 

kesem    keseyim     

 ķo eger ġālib gelürsem başuŋı k. cānuŋı alam ve eger ki maġlūb 054/23 

kesilicek    kesilince  

 k. ḫaṣmuŋ maġlūb olmayası muķarrer taʿyīn durur ve daḫı gerekdür 042/15 

kesmek    kesmeyi  

 şāh māt gelecegi muḥaķķaķ olıcaķ ḫaṣm ol dābbeyi k. murād idinür 042/07 

kesr    böldün, parçaladın  

 kisrīnüŋ ʿömrini k. itdüŋ ķayāṣīri hebā 008/24, 031/27 

keşf    açılmak, meydana çıkmak  

 k. olubdur saŋa leylī içre sırr-ı mācerā 008/22, 012/14, 040/02 

kevāfil    kafileler  

 bīniş-i farīķeyn server-i enbiyā ķāfile-sālār-ı k.-i evliyā sulṭān-taḫt-ı 007/06 

kevākib-i seyyāre    güneş etrafında dönen yıldızlar  

 düşüp ķara naṭʿ-ı felek dest ķurup k.-i seyyāre mührelerin zeyn ider 057/14 

kevākib-mevākib    yıldızlar gibi olan güruhlar 

 cāhidi perriyān-ı māh-ı peykerler k.-mevākib sipāhidi merkeb-i 022/02 

kevākibe    yıldızlara  

 gicede mühreler k. şāh ķamere beŋzer şāhmāt olmaġı ayuŋ 057/06 

kevkeb    yıldız  

 šalʿatüŋdendür münevver nüh felek k. nücūm 012/03 

kevkeble    yıldız ile  

 dest-i ķudret anca kim mühre sürer k. māh 021/16 

kevn    varlık  

 ḫālıķ-i k. u mekān ve rāzıķ-ı ins ü cān u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18 

kevne    aleme  

 şāhiken dü k. terk idüp ķaba giydüŋ ʿabā 008/26 

kevni    varlığı  

 ķuvvetüŋ k. ʿadüŋa ķavs-ı çarḫ-ı dest-keş 012/21 

kevśer    Kevser suresi          

 laʿlinüŋ ḥaķķında vardı nükte-i k. ṭahūr 016/06, 019/06 

key    çok, fazlaca  

 āferīn itdi ḥakīme k. delim 039/13, 057/23, 057/28, 058/01, 066/30, 067/01, 078/10 

keyķubād    Keykubad( Selçuklu sultanı)  

 negāh k. şāhdan ķāṣıd gelüp bir laʿlīn şaṭranc tuḥfe getürdi 023/22, 023/25, 024/12 

keyvān-ķadr    Satürn gibi değeri olan    

 müşterī-rāy u ʿuṭārid-fıṭnat u k.-ķadr 012/16 
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kez    kere, defa  

 māt ider ḫvāce müteḥayyir oldı dil-ārām naẓar ķıldı bir k. çaġırdı 069/07 

ķıble-i ḥācātıdur    ihtiyaçların kıblesi    

 ķ.-i ḥācātıdur ḫalķa cemālüŋ kaʿbesi 012/33, 013/05 

ķıl    eyle, kıl      

 mücrimīnem ʿafv ķ. firdevsīye 006/13, 016/19, 050/14, 050/18, 057/25, 065/12, 

066/32, 067/21, 067/28,  

 067/34, 070/10, 079/11 

ķıla    kılsın, eylesin  

 īrān tūrān ḫaracın virmekde kesr itmeye revān ķ. kim ululuķ hüner 031/27, 042/30, 

044/01, 044/14, 061/13 

ķılam    kılayım  

 ķ. zīrā kim ezelden dāʿī duʿācısı oldıġı sebebden niçe kerre himmetin 014/12, 

049/08, 053/09, 053/12, 055/01 

ķılan    eden, kılan 

 şerīʿat-ı islām döşegin yiryüzinde döşeyüp nā-meşrūʿ ʿamel ķ. ẓālim- 010/10, 

013/14, 013/16, 046/08 

ķılasın    kılasın, eyleyesin  

 lerüŋ kebīr-i aʿẓamdur cemʿ olmasından ḥaẕer ķ. tā kim oyun içinde 042/24, 

042/28, 053/01 

ķıldı    kıldı  

 ģażretüŋ ķ. kemān-keş diyüben kiş mā-rāmeyt 008/23, 010/21, 025/08, 028/10, 

028/22, 029/11, 031/07, 031/10, 032/03,  

 035/15, 036/04, 039/03, 039/08, 043/02, 043/05, 051/14, 052/14, 053/13, 053/16,  

 069/07 

ķıldılar    kıldılar  

 ķ. ki iy pādişāh bu miķdār buġdayile bir ḫazine-i sulṭānī cemʿ olur bu 050/27, 

051/01 

ķılduġı     kıldığı 

 ol ḫalīlüŋ ķ. fermāniçün 005/16 

ķılduġuŋ    kıldığın, verdiğin  

 ķ. iḥsānı ve ikrāmuŋ baḥrinden bir ķaṭresinüŋ ẕemīnden zerre- 004/18, 050/13, 

050/18 

ķıldum    kıldım  

 ʿāşıķı maġlūb düşürürdi tā ḥatta bir gün ol ķadar tażarruʿ temelluķ ķ. 048/06 

ķılı    kılı  

 ve eger benī-ādemüŋ her ķ. dil ve her aḥşāsı göŋül olsa bir nefesde 004/17 
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ķılıbdurur    kılmış  

 ķ. 020/13 

ķılıcaķ    kılınca  

 ķ. yaʿnī ol bir dāne buġdaydan aşaġa iki ol ķadar ķılduġuŋ gibi ķıl 050/18, 050/23 

ķılıcek    kılınca  

 yuķarıġı meżāʿīfi ķ. yaʿnī ol bir dāne buġdaydan aşaġı iki ol ķadar 050/12 

ķılıcı    kılan, eden   

 lerin ķahr ķ. odına yandura pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿaķl ġavvāṣı 027/06 

ķılıçlardan    kılıçlardan  

 ʿanberden ʿūddan yāķūtdan elmāsdan ve hindī ķ. ve ḥarīrlerden 033/18 

ķılıncdan    kılıçtan  

 içinde leşker çeküp eʿādī ķ. geçürüp cihān milkini ṭutdı 028/04 

ķılmaġa    kılmaya, etmeye  

 divānın ābādān ķ. yüz dutdı ve maşrıķda ve maġribde ʿimāretler ve 052/10 

ķılmaķ     kılmak 

 maġlūbile bāzī ķ. cā’iz degül pes gerekdür ki şaṭranc-bāz olan 045/07, 046/05, 

072/13 

ķılmaya    etmesin  

 ʿarbede ķ. ve daḫı eger gerçek olsa şaṭranc-bāz olan kimse şaṭranc-bāz- 047/03 

ķılmayalar    kılmasınlar  

 oynamaķ ile ʿömrlerin żāyiʿ ķ. bu ʿibretlere naẓar idüp ṭāķ 020/20 

ķılmayup    kılmayıp  

 ķ. idrīsden su’āl eyledi ḥażret-i idrīs şakirdiyle taḫt-ı cimşīd 027/16 

ķılmazıdı    kılmazdı      

 muķārine ķ. ḫāllerinüŋ peydaķların sormadın rūḥum alup şehmāt 047/24 

ķılsa    kılsa  

 ol ķadeḥ timurlenk naẓarında ṭururdı her kim naẓar ķ. lā-yaʿķıl 055/05 

ķılsaŋ    kılsan  

 bigidür ve daḫı yine ḥaķīķat naẓar ķ. ķara şaṭranc natʿı felek yüzine 057/04 

ķıluban    kılıp  

 ķ. zārı efġān ḥasbinallah 006/21 

ķılubdur    kılmış  

 yeksān ķ. 011/18, 050/29 

ķılup    kılıp  

 ġutdı celāl-i ʿaẓameti birle ķudret şatrancını iẓhār ķ. gūşe 001/07, 001/09, 002/12, 

002/17, 003/24, 009/29, 013/14, 013/16, 014/09,  

 014/17, 014/24, 015/03, 017/09, 017/19, 018/24, 019/17, 023/20, 023/24, 024/18,  
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 026/17, 029/16, 030/20, 030/28, 032/23, 032/25, 043/08, 046/02, 046/04, 049/20,  

 054/08, 058/26, 068/04, 068/13 

ķılur    kılar  

 ķudretinde ķāmil ol ki ķaṭreden güher ķ. 003/10, 025/16, 025/21, 062/09, 081/13, 

081/15 

ķılurdı    kılardı  

 tārı ve māye-i nāfe-i tātārı şikest ķ. yüzi āfitābidi tedvirde ve 015/27 

ķılurken    kılarken  

 bāzī ķ. ḫaṣma baķmayup ġālib düşmiş iken maʿşuķa taʿlīm idüp ben 048/05 

ķılursın    kılarsın  

 hem şecāʿatde ķ. pīl-teni bī-pā vü ser 013/02, 018/13 

ķırķ    kırk  

 te’līf ķ. dört risāleyi taṣnīf eylemişdür eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20, 

024/06, 024/07, 026/05 

ķırķıncı    kırkıncı  

 bir çanaķ buġday olur ķ. evde yetmiş dört biŋ yedi yüz altmış iki 050/08 

ķısmet    kısmet  

 ķāsımī kim aldı ķ. ķand ü fāīķ buriyā 003/33, 030/19 

ķısmete    kısmete  

 melek bu bāzī ķ. girmez benüm tekvīnümden ġayrı bu mühreleri saŋa 025/18 

ķıṣṣa    hikaye  

 ķ. leclāc hindistānda şāh kisrīye ʿazm idüp ki gitdi ʿalā ʿazm-ı 033/03 

ķıyāmet    kıyamet  

 tā ķ. ḥaşr olınca ṣubḥ u şāmı dāimā 009/20, 010/16 

ķıyāmete    kıyamete  

 cimşīdi tā ķ. dek ḥıfẓ idecekdür ammā ki süleymān ol zamānda ki 026/16 

ķıymet     değer 

 şehmāt iderse bir nemed-pūş dervīşem cānumdan ġayrı bende ķ. bahā 054/20 

ķıymet-i taḫt-ı zerrīn     altın taht kıymeti 

 heft kişverüŋ bir yıllıķ ḫarācın cevher-i çin ve ķ.-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01 

ķıymeti    değeri  

 ġāfil olmayasın ķaçan ruḫ münḥaṣır olsa yaʿnī dutulsa ķ. anuŋ at olur 041/22, 

041/24, 042/01, 042/03, 042/09, 042/12 

ķıymetince    değeri kadar  

 ķ. olur be-ʿaynihi at maḥalli bigi durur kim ol iki ruḫ ki biri 042/13 

ķızıl    kırmızı  
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 mühre bulundı ki on altısı ķ. laʿlden ve on altısı ṣaru yāķūtdan 030/22, 057/08, 

057/10, 069/08, 069/09, 069/10, 070/01, 070/02, 071/03,  

 071/04, 071/05, 072/02, 072/04, 072/06, 072/08, 072/10, 073/02, 073/04, 073/06,  

 073/08, 073/10, 074/03, 074/04, 074/06, 074/08, 074/15, 075/04, 075/06, 075/08,  

 075/09, 075/10, 076/02, 076/04, 077/04, 077/06, 079/03, 080/02, 080/04, 080/07,  

 080/09, 081/02, 081/04, 081/09, 081/11, 082/02, 082/04 

ķızıldandur    kırmızıdandır     

 oyun ķ. ķāʿide-i evvel ķızıl ruḫile kendü peydāķ evinden ķara şāh 072/06, 081/11 

ki    ki(bağlaç)  

 götüre hīç şey’üŋ mecāli yoķdur k. anları cānib-i baḫteden 002/16, 003/10, 003/11, 

003/16, 004/05, 004/06, 005/05, 005/31, 008/13,  

 008/19, 008/33, 010/08, 011/21, 013/24, 014/05, 014/08, 014/22, 014/24, 015/03,  

 015/05, 015/07, 015/08, 015/09, 015/10, 015/14, 015/15, 015/21, 016/27, 018/05,  

 018/13, 018/15, 018/22, 019/04, 019/07, 019/20, 020/03, 020/10, 020/12, 021/07,  

 021/24, 022/17, 023/15, 023/16, 024/01, 024/02, 024/07, 024/08, 024/10, 024/15,  

 025/05, 025/07, 025/12, 025/14, 025/20, 026/03, 026/16, 026/17, 027/03, 027/04,  

 028/10, 028/13, 028/14, 028/24, 029/04, 029/11, 029/13, 029/19, 029/21, 029/22,  

 029/23, 030/01, 030/04, 030/05, 030/07, 030/08, 030/15, 030/22, 030/23, 030/28,  

 031/03, 031/07, 031/10, 031/17, 031/21, 032/15, 032/19, 032/27, 033/01, 033/03,  

 033/15, 033/17, 033/19, 034/02, 034/03, 034/05, 034/07, 034/17, 034/19, 034/21,  

 035/05, 035/12, 035/18, 035/19, 035/20, 036/07, 036/15, 036/22, 037/01, 037/08,  

 037/10, 037/12, 037/19, 037/25, 037/28, 037/29, 038/01, 038/04, 038/06, 038/17,  

 038/20, 038/22, 038/23, 038/25, 039/17, 039/19, 041/01, 041/16, 041/26, 042/03,  

 042/12, 042/13, 042/16, 042/17, 042/19, 042/22, 042/30, 043/01, 043/18, 044/05,  

 044/11, 044/13, 044/15, 044/19, 044/20, 044/21, 044/23, 044/25, 045/01, 045/05,  

 045/07, 045/08, 045/15, 045/20, 046/06, 046/12, 046/13, 046/14, 046/22, 047/21,  

 047/30, 048/03, 048/07, 048/10, 048/16, 049/03, 049/04, 049/06, 049/10, 049/16,  

 049/22, 050/23, 050/27, 051/03, 051/07, 051/08, 051/17, 051/19, 052/01, 052/02,  

 052/04, 052/06, 052/07, 052/14, 052/19, 052/21, 053/03, 053/04, 053/05, 053/08,  

 053/10, 053/14, 054/02, 054/07, 054/13, 054/15, 054/18, 054/23, 055/03, 055/04,  

 055/14, 055/19, 055/20, 056/07, 056/13, 056/14, 058/17, 058/23, 058/25, 059/02,  

 059/05, 059/11, 060/02, 060/04, 061/02, 061/07, 062/02, 062/04, 062/08, 063/02,  

 063/06, 064/02, 064/04, 064/05, 064/06, 066/01, 067/09, 067/34, 068/09, 069/02,  

 069/03, 069/06, 070/04, 071/04, 072/14, 073/04, 073/14, 074/06, 074/13, 077/05,  

 077/10, 077/12, 078/02, 079/03, 081/13, 081/15, 082/02 

kibār    büyükler  

 emrine me’mūr idi hep ger ṣıġār u ger k. 023/09 
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kibriyā    ululuk  

 ķādir-i ķudret-nümā vü mübdiʿ eşyā k. 003/05 

kibriyāsı    ululuğu  

 ibn-i sīnā k. vaṣfında ʿāciz bī-nevā 003/23 

kiffetinde    elinde  

 taṣarruf-ı kişver-i ḫāk kef ü k. idi ve zamān-ı inķıyād leşker-i 022/24 

ķīl    söz  

 ķılup ķ. u ķāl gāh mekr ü āl ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09, 

047/09, 065/22, 079/11 

kim    kim(bağlaç)  

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur k. 001/01, 

001/04, 001/09, 002/01, 002/02, 002/04, 002/06, 002/11, 002/13,  

 002/14, 003/17, 003/20, 003/32, 003/33, 006/27, 008/15, 009/02, 009/24, 009/28,  

 010/03, 010/18, 010/21, 011/09, 011/26, 013/08, 013/12, 013/16, 013/20, 014/03,  

 014/12, 014/19, 014/23, 017/13, 017/17, 017/28, 018/01, 018/08, 018/20, 018/22,  

 018/23, 018/24, 019/01, 019/04, 019/11, 019/20, 020/17, 020/19, 021/01, 021/15,  

 021/16, 021/23, 021/25, 024/13, 025/05, 026/12, 027/17, 027/18, 028/06, 028/08,  

 028/10, 028/12, 029/10, 029/17, 030/17, 031/01, 031/27, 032/11, 032/13, 032/27,  

 034/06, 034/15, 035/19, 036/07, 038/13, 038/14, 038/21, 041/03, 041/26, 041/28,  

 042/05, 042/09, 042/13, 042/21, 042/24, 042/30, 043/01, 043/02, 043/05, 043/10,  

 044/01, 045/10, 045/12, 045/19, 046/10, 046/16, 049/01, 049/03, 049/06, 049/08,  

 049/22, 049/29, 050/28, 050/31, 051/14, 051/17, 051/23, 052/05, 052/08, 053/03,  

 054/16, 054/18, 055/05, 055/15, 055/23, 056/03, 056/23, 056/25, 056/26, 056/28,  

 057/01, 057/05, 057/12, 058/23, 058/25, 059/05, 059/09, 060/04, 062/08, 063/10,  

 064/06, 065/02, 065/11, 066/18, 067/13, 068/09, 068/10, 068/13, 073/13, 073/14,  

 078/03, 079/06, 081/13 

kimde    kimde  

 idrīsüŋ kemāli ʿālemde menşur olmasun diyü her k. kim şaṭranc varısa 028/08 

kimdügin    kim olduğunu  

 şaṭrancuŋ aṣl-ı mü’ellifi k. beyān ider ve idrīs nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21 

kimdür    kimdir  

 k. beyān idelüm nite ḥükemā-i muteķaddimīn bunda iḫtilāf eylediler 021/22, 

023/15 

kime    kime  

 her k. kim nefs tevsen rām ola 067/13 

kimesne    kimse  
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 ķılup teftīş ve tefaḫḫuṣ itdi ammā ki hīç k. ḥükemā ve ʿulemā ve 030/28, 039/20, 

041/09, 045/13, 046/10, 046/14, 046/16, 054/12, 055/21,  

 063/04 

kimse    kimse  

 olan k. ḫaṣmına maġlūb olup ġālib düşürür bābü’s-sābiʿ yetmiş 020/11, 025/19, 

028/15, 028/16, 033/17, 041/21, 045/08, 047/03, 048/16,  

 055/17, 064/04, 064/05, 070/04 

kimseler    kimseler, kişiler  

 muttaṣıf olan k. iḫṭilāṭdan elem-bazīsinden derd-i ġām ḥāṣıl olur 044/27 

kimsemiş    kişiymiş  

 gör ne ʿāķıl k. kāmil ḥasan 078/08 

kimseneye    kimseye, hiç kimseye  

 anca devlet k. virmedi perverdigār 023/13 

kimsenüŋ    kimsenin  

 ve ne ḫōẕ insān u ervāḥ u melekde bir k. ṭāķati yoķdur kim 002/14 

kimseyile    kimse ile  

 gūy bed-ḫūy k. şaṭranc ve eger nerd oynamaya zīrā ki ẕikr olan 044/25 

kīse-i ḫāverden    doğu kesesinden  

 āfitābı her ṣubḫ-dem k.-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11 

kisrī    İran şahı  

 k. 031/26, 038/24, 048/26, 049/28, 051/07, 057/19, 066/26 

kisrīde     Kisrî’de  

 dergeh-i k. varsa ʿāķılān 032/06 

kisrīnüŋ    Kisrî’nin  

 k. ʿömrini kesr itdüŋ ķayāṣīri hebā 008/24 

kisrīye    Kisrî’ye  

 şāh-ı k. ʿarż-ı hüner idüp kemālin ʿarż itdügin bildürür bābü’s-sādis 020/09, 032/04, 

032/09, 033/03, 048/25 

kiş    satrançta taşı zorlama  

 ģażretüŋ ķıldı kemān-keş diyüben k. mā-rāmeyt 008/23, 069/09, 069/10, 070/01, 

070/02, 070/04, 071/05, 071/07, 071/09,  

 072/03, 072/04, 072/07, 072/10, 072/11, 073/03, 073/04, 073/06,073/08, 073/10, 

074/04, 074/06,  

 074/08, 075/02, 075/04, 075/08, 075/10, 077/08, 079/02, 079/03, 079/05, 080/02,  

 080/04, 080/07, 080/09, 081/02, 081/04, 081/06, 081/07, 081/09, 081/10, 082/02,  

 082/04, 082/05, 082/06, 082/07 

kişden    kiş diyerek  
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 ḫvāceyi ütdi şöyle oldı ki eger ḥarīfine nevbet degirse k. 069/06 

kişi    kişi  

 pehlevānlarla ṭolmışdı şāh anuŋla ṣoḥbet iderken ķapudan bir k. içerü 033/07, 

034/06, 035/20, 036/20, 038/18, 043/16, 045/05, 062/04, 065/17 

kişileri    adamları  

 kisrī emr eyledi ol zamānuŋ muḥāsibleri ve ʿāķılları vezīrüŋ k. cemʿ 049/28 

kişilerle    kişilerle  

 leşkeri dutmışıdı ve sarāy içre ulu beglerle ve ʿāķıl k. ve adlu 033/06 

kişiyi    kişiyi  

 dest-i mevt ider k. ṣoŋra māt 058/07 

kişver    ülke  

 šāliʿüŋdendür müşerref heft k. baḥr u ber 012/04 

 taṣarruf-ı k.-i ḫāk kef ü kiffetinde idi ve zamān-ı inķıyād leşker-i 022/24, 027/10 

kişvere    ülkeye  

 ben ol şāh-ı hindem ki sulṭān-ı pisendem ki heft k. cemīʿ 053/05 

kişverüŋ    ülkenin  

 heft k. bir yıllıķ ḫarācın cevher-i çin ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01 

kitāb    kitap  

 ķılup raķama getürüp taʿbīr ķılan kim üç yüz altmış altı mücellid k. 013/16, 014/02, 

047/19 

kitābıdur    kitabıdır  

 kiş diyesin māt olur bu manṣūbeye manṣūbe-i muṣannif k. ķanķı 079/05 

kitabından    kitaptan  

 ve ķābus-nāmeden ve ġarāībü’l-mevcūdāt k. ve iḫvān-ı ṣafādan fi’l- 019/15 

kitāblardan    kitaplardan  

 pāre k. 013/13, 017/25, 019/13, 019/17 

kitābları    kitapları  

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur min-baʿd nice bunuŋ emśāli k. 013/19 

kiyāsetde    zekada, uyanıklıkta  

 zihni k. 048/12 

kiẕb    yalan  

 rāstın eydüp itmemişdür k. ṭarḥ 059/10 

ķo    koy      

 ķ. eger ġālib gelürsem başuŋı kesem cānuŋı alam ve eger ki maġlūb 054/23 

ķodı    koydu, yerleştirdi  

 veş esb-süvār begleri yirinde atı ķ. ṣāḥib-ķıran heft kişver-i tīġ-zen-i 027/10, 

027/11, 034/04, 038/01, 069/05 
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ķodılar    koydular  

 andan şatçranc naṭʿını ki ortaya ķ. hindīye eyitdi gözüŋi aç ve ʿaķluŋı 037/28, 

038/07, 038/08, 050/01 

ķodum    koydum  

 buldısa bu risālenüŋ ismini şaṭranc-nāme-i firdevsī ķ. tā kim sulṭān-ı 021/01 

ķoduŋ    koydun  

 ģaķ tebārekken muʿallim ümmī ķ. aduŋı 008/25 

ķomaķ     koymak, yerleştirmek 

 evlerini tamām mülāḥaẓa ķıldı her birini naṭʿuŋ neresinde ķ. gerek ve 036/04 

ķomışlardur    koymuşlardır  

 üstāẕlar bu şaṭrancı sürmekde meşhūr altı dürlü taʿbiye ķ. evvelki 058/18 

ķonasın    konasın  

 evvel sen ķ. didi hindī her mühreyi ki naṭʿ üzerine ķodı 038/01 

ķondurdılar    yerleştirdiler, ağırladılar  

 bir ḫūb sarāyda ķ. ʿālimler ve ʿāķıllar cemīʿsi şāhuŋ ķatına 035/07, 038/10 

ķonṣṭanṭiniyye    İstanbul  

 muṣannif-i kitāb firdevsī eydür bir vaķtin ķ. şehrinde bir 047/19 

ķonuşmaķ    konuşmak  

 maġlūb düşecegin fikir idüp ġālib olıcaķ ḫaṣmile ķ. gerek ve daḫı 045/06 

ķonuşup    konuşup  

 ķāsıd gelen şaṭrancı ķ. oynadılar ʿāķıbet iskender ķāṣıdı 053/02 

ķopardılar    kopardılar  

 mühendislere emr itdi ṣanʿatile o mermeri ķ. bir kefenk açıldı 024/05 

ķopdı    ortaya çıktı  

 eyle ẓālim ķ. ēeḥḥāk eyledi milki ḫarāb 028/23 

ķor    koyar  

 nergisüŋ destinde ķ. zer cām-ı cem gītī-nümā 004/02 

ķorķdı    korktu 

 ʿādil bu sözi kim işitdi bu fikirden göŋli ķ. ol zamānuŋ muḥāsibleri 050/31 

ķorsa    koyarsa  

 şöyle oynayam evvel kendü öŋinde her birini ne vechile ķ. ben daḫı 036/08 

ķosa    koysa  

 ben bir şaṭranc oynayam ki hīç kimse baŋa şāh diyümeye dise üç ķ. aŋa 064/05 

ķoya    koysun  

 ķ. 040/19 

ķoyasın    koyasın  

 bir dāne buġday ķ. tā āḫırķı eve varınca degin tażʿīf idesin yaʿnī bir 049/12 



329 
 

ķoydı    soktu, girdirdi  

 leclācı taʿẓīmile ḥammāma ķ. kendü girmeyüp ʿillet itdi andan cerb 043/03 

ķoydum    soktum 

 evvel ḥammāma ķ. süst-endām oldı süst-endāmuŋ ʿaķlı cüst olmaz 043/11 

ķoyun    koyun      

 ʿadlüŋ içre ķurda ķ. maḥrem ü hem-dem be-şāź 011/24 

ķoyup    koyup      

 ķ. diķķatile naẓar-ı pāk ķılup gördüm ki bir meh-rūdur ki müşk-sāy 015/03, 035/09, 

051/11 

kör    kör, ama  

 di kim k. ola şeytān ḥasbinallah 006/27 

ķubbe    kubbe  

 ṣafā māh-ı ķ.-i vefā muʿallā müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10, 

013/08, 047/22 

ķudret    güç, zenginlik  

 ġutdı celāl-i ʿaẓameti birle ķ. şatrancını iẓhār ķılup gūşe 001/07, 001/12, 005/13, 

021/16, 067/20 

ķudret-nümā    güç gösteren  

 ķādir-i ķ.-nümā vü mübdiʿ eşyā kibriyā 003/05 

ķudreti    kudreti  

 ķ. ķabżında döner zīr ü bālā müntehā 003/15, 003/18, 003/22 

ķudretinde    kudretinde, gücünde  

 ķ. ķāmil ol ki ķaṭreden güher ķılur 003/10, 022/15 

ķudretindedür    kudretindedir, gücündedir  

 irādetindedür serverān-ı ādem şāhān-ı aʿẓam dest-i ķuvvet-i ķ. 011/10 

ķudretüŋ    kudretin, gücün  

 ķāyim feyżüŋ bārān-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı şāmil ķ. āśār-ı kāmil 004/11 

ķudsinüŋ    meleğin  

 ķ. getürdügi ķurbāniçün 005/17 

ķulaķ    kulak  

 pendi virseŋ söziŋe ṭutmaz ķ. 048/20 

ķullābuŋdadur    kancandadır  

 cenneti zāhid saŋa iste ki ķ. 016/27 

ķullarından    kullarından      

 pür-melāmet itdi diyicek meger kim sulṭān aḥmedüŋ ķ. timurlenk 056/03 

ķumaşı    kumaşı  

 oynasa kendü peydāķların ḥarīfüŋ ķ. içinde ķazuķ gibi oturmış olur ve 062/06 



330 
 

ķur   dizi  

 ve bir ķ. eyerlü ḫāṣ at büzürcmihre virdi ve çoķ āferīn ķıldı çünki 039/03 

ķurān    Kur’ân-ı Kerîm  

 revān bu metn-i ķ. ḥasbinallah 006/23 

ķurānı    Kur’ân-ı Kerîm’i  

 oķı āyāt-ı ķ. ḥasbinallah 007/02 

ķurbān    kurban  

 iy ẕelīl uşda delīl ķ. yiter burhān aŋa 008/32 

ķurbāniçün    kurban için  

 ķudsinüŋ getürdügi ķ. 005/17 

ķurda    kurda  

 ʿadlüŋ içre ķ. ķoyun maḥrem ü hem-dem be-şāź 011/24 

ķurretü’l-ʿayn-ı ʿalī     Hz. Ali’nin göz nur  

 ķ.-ʿayn-ı ʿalī şāh-ı şehīdān kerbelā 009/14 

ķurtardı   kurtardı  

 olur dil-ārām çengīyi ķ. işbu şekilde ķızıl ġālibdür altı oyundan kiş 070/02 

ķuru    kuru  

 irişür feyż-i nevālüŋden ķ. nāye şeker 012/02 

ķurup    açıp, yayıp  

 düşüp ķara naṭʿ-ı felek dest ķ. kevākib-i seyyāre mührelerin zeyn ider 057/14 

ķut    uğur  

 ķ. hem mūnis olmış bir ṭūṭi-i cāndur ki ten ķafesinde mütemekkin olmış 015/15 

ķuṭb    kutup  

 iy melek-manẓar nigāh-ı ķ.-aķṭābuŋdadur 016/29 

ķuvā    kuvvetler  

 ķ. 043/12 

ķuvvet     güç 

 irādetindedür serverān-ı ādem şāhān-ı aʿẓam dest-i ķ.-i ķudretindedür 011/10, 

022/15 

ķuvveti    gücü  

 ķ. birle şaṭrancuŋ aḥvāline muṭṭaliʿ oldı leclāc anuŋ şākirdiydi ḫattā 031/08 

ķuvvetiyle    gücüyle  

 bu ḫūb oyını yirine getüreyim ʿaķl ķ. bunuŋ aṣlını bileyin didi 035/16 

ķuvvetüŋ    kuvvetinin          

 ķ. kevni ʿadüŋa ķavs-ı çarḫ-ı dest-keş 012/21 

küb    küp  

 cimşīde irdiler ki diller anı vaṣf idemez ķırķ ḫüsrevānī k. 024/07 
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küffār    kafirler  

 cimşīd salṭanatuŋ taḫtında ķarār ķılup oturmışıdı illā ki k. ü 026/17 

küffārile    kafirler ile  

 oynayup k. şaṭranc sürüp fil ü at 010/13 

küfr    Allah’a inanmamak      

 olsun kim k. ü şirkden el çeküp göŋüllerin pāk idüp ṣıdķ-ı iḫlāṣile 009/28, 026/05 

küfr- i ēalālet    doğru yoldan sapmış küfr     

 ḥarb u ēarb idüp müşrikler şāhın k.-i ēalālet gūşesinde māt itdiler 010/09 

küfrānu’n-niʿmeleri     Nimetleri inkar edenler, nankörler  

 k.- 005/02 

küfrile    küfr ile   

 k. pādişāhlıķ sürdi salṭanat-ı tārīḫ ʿömr-i cimşīd yidi yüz yıla 026/09 

küḥl-i baṣar    gözün sürmesi  

 naʿl-i şeb-dīzüŋ tozıdur tūtiyā k.-i baṣar 011/29 

kül    bütün  

 ʿaķl-ı k. vire sebaķ ķudret nedür 067/20 

külāhın    tepe kısmını, başını  

 šaġ k. ṭoldurur gül lāle birle cā-be-cā 003/31 

kümelā    kamiller, olgunlar  

 leclāce kim naẓar ķıldı aʿķal-i ʿuķelā ekmel-i k. olduġın bildi andan 043/02 

kümiş    gümüş  

 bir k. ṣanduķca çıķdı anuŋ içinde bir altun şaṭranc bisāt çıķdı nite 030/16 

künc-i ḫalvetde    yalnızlık köşesi  

 ʿuzletde k.-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ārām idüp oturdum baʿd ez-taʿām 017/03 

künt    cesurluk  

 k. u kenzüŋ sırrını bilmek yene bābuŋdadur 016/23 

küpüŋ    küpün   

 bulındı ki her k. içinde biŋ ḥoķķa altun bulındı ki her ḥoķķa 024/08 

küstāḫlıķ    saygısızlık      

 sultān aḥmed eyitdi şehā k. olmasun ben daḫı cān u başıma bedel 055/02 

lā    olumsuzluk edatı     

 āyet-i l. taķnaṭū min raḥmetillah abedā 004/08 

lā-büd    gerek, lazım  

 ve her kim ki bu taʿbiyeyi oynaya l. ḥarīfi üzerine ġālib gele ḫaṣmı 060/04 

lā-büd-i muķarrer   zarûrî karar 

 ruḫın alsa yeŋilmeklik l.-büd-ı muķarrer olur gümān yoķdur pes ruḫ daḫı 042/10 

lā-cerem    şüphesiz 
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 l.-cerem 046/19 

lā-fetā    ‘yiğit yoktur’  

 l. ḥaķķında dinüp nāzil oldı hel etā 009/12 

lā-ḥāt    sınırsız 

 zīre l.-ḥāt aŋla çoķdur bāzīde 065/08 

lā-naẓīr    eşsiz 

 ʿibret al ger kāmiliseŋ l.-naẓīr 066/22 

lā-nihāyesine    sonsuz  

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı muʿallāsına yüz sürmişidüm kerem-i l.-nihāyesine 

014/14 

lā-yaʿķıl    aklı başından gitmiş 

 ol ķadeḥ timurlenk naẓarında ṭururdı her kim naẓar ķılsa l.-yaʿķıl 055/05 

lā-yecūz    caiz olmayan  

 iy giriftār-ı yecūz-ı l.-yecūz 067/15 

laʿciverdile    lacirvet ie  

 ķılup nişān-keş yirlerin l. ṭılā ķılup tezyīn itmişler ve daḫı otuz 030/20 

laʿl    değerli kırmızı taş  

 eyle l. yāķutlar ki şütür-murġ beyżince ola pes rāy bin bürehmen 030/23, 033/15 

laʿl-i cāmuŋdur    kadehteki şarap 

 l.-i cāmuŋdur leb-ā-leb çün ṣedef içre dürer 012/08, 015/10, 016/11, 016/13, 019/06 

laʿlden     lal taşından 

 mühre bulundı ki on altısı ķızıl l. ve on altısı ṣaru yāķūtdan 030/22 

laʿli    dudağı  

 nuṭķı şīrīn l. emlaḥ hemçü ḫüsrev pādişāh 008/08 

laʿlile    şarap ile      

 andan şehriyār buyurdı bir altun cāmı l. ṭoldurdılar ve bir ḫāṣ 039/01 

laʿlīn    lal taşından yapılmış 

 negāh keyķubād şāhdan ķāṣıd gelüp bir l. şaṭranc tuḥfe getürdi 023/22, 024/09, 

025/12, 026/02, 028/10, 032/27, 052/20 

laʿlin    lal taşından yapılmış  

 ḫāṣından çıķmış l. ķadeḥ varıdı ki bahāsı yedi iķlim ḫarācı degeridi 055/04, 055/08, 

055/11, 055/13, 055/19, 056/01, 056/11 

laʿlinüŋ    dudağının  

 l. ḥaķķında vardı nükte-i kevśer ṭahūr 016/06 

lā’übāli    dikkatsiz  

 l. ʿārifün maķṣūd-ı dīźāri-i dost 016/26 

lāciverdiyle    laciverd ile  
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 ve bisāṭ-ı levḥ-i zerrīn üzerinde altmış dört ḫanelerüŋ l. baḫşını 030/26 

lafẓ-ı maʿnā    anlam sözü      

 neśir dürmekde ķademüŋ dölek ve ṭabʿuŋ bābdur ve l.-ı maʿnā cemʿ 018/03 

laķadd keremnā    İsra suresi     

 alup tāc ve l. keremnā birle müzeyyen ve mükerrem iyledüŋ gine ol 004/22 

lāle    lale ile  

 šaġ külāhın ṭoldurur gül l. birle cā-be-cā 003/31 

lāle-ḫad    lale yanaklı 

 ṭururken nāgihān anı gördüm ki bir serv-ķadd l.-ḫad maḥbūb merġūb 014/22, 

056/05bir 

lāmiʿ    parlayan nur     

 ŝunʿ-i ṣāniʿ nūr-ı l. şems-i ṭāliʿ ḥaķ resūl 007/22 

lāt   ye devrindeki putlardan biri  

 zülfidür rāhib-i siyeh-pūş yaŋaġı l. menāt 019/09 

laṭīf    güzel  

 ẓıll-i subḥān içün bir ʿacīb ġarīb l. kitāb teʿlīf idem maḥbūb 014/02, 018/18, 038/03, 

038/15, 039/06 

lāyıķ    layık, yaraşır  

 kim ḥażret-i sulṭāna aṭāla’llahu ʿömrehu l. ol dergāha muvāfıķ bārgāhına 014/19, 

017/17, 031/21, 046/15, 052/20, 065/18 

lāyıķı    layığı, yaraşırı  

 ehl-i rāy l. fikr zihne muṭābıķ bāzīye muvāfıķ degildür zīrā ki kişi 045/05 

lāzım    gerekli  

 cümlesinden birisi pāẕişāhlara l. gelen budur ki bir ʿaẓīm pādişāh 052/02, 054/01, 

068/02 

lāzımdur    olmalıdır  

 şaṭranc oynayıcı kimesne l. evinüŋ evvelinde ortasında āḫirinde fikri 039/20 

leʿamrük    ‘hayatın hakkı için’  

 ŝāḥib-i tāc-i l. ḫōce-i her dü-cihān 008/11 

leb-ā-leb    dudak dudağa  

 laʿl-i cāmuŋdur l.-ā-leb çün ṣedef içre dürer 012/08 

leb-i şekkerdür    şeker dudaktır ki 

 bir meşkdür ki meh-fersāy ola bir l.-i şekkerdür ki mey-fürūş ola ve bir 015/05 

lebi    dudağı  

 var ki ḥoķķa-i yāķūt olmış bir ḥayāt-baḫş l. var ki ʿuşşāķ cānına 015/14, 063/09 

lebüŋdür    dudağındır  

 ṣorsam l. derdüme dermānumuz 062/12 
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leclāc    Leclâc(satrancın mucidi)          

 nite ekśer-i ḫalķuŋ dilinde budur kim şaṭrancı l. teʿlīf itdi ve nerdi 021/23, 029/06, 

031/08, 031/10, 031/13, 032/21, 033/03, 034/02, 035/03,  

 035/06, 036/21, 037/15, 038/13, 039/12, 039/17, 042/30, 043/09, 044/05, 044/10,  

 048/26, 049/09, 049/16, 049/20, 050/29, 051/03, 051/09, 051/14, 051/17, 057/18,  

 058/03, 058/28, 059/11, 060/06, 063/12, 066/25, 066/31, 069/02, 070/06 

leclāc-ı kāmilüŋ    bilgin Leclâc’ın 

 maķālesindedür ʿaleyhi’s-selām bābü’ś-śānī l.-ı kāmilüŋ kemālin ve üstād 019/24, 

020/01, 020/07, 029/08, 032/19, 048/24, 049/03, 051/22, 057/28,  

 058/25, 062/14, 067/01 

leclāca    Leclâc’a  

 l. 031/09, 043/02, 051/07, 051/12 

leclācı    Leclâc’ı  

 l. yeŋdi āḫir leclāc dāhiri māt itdi rāy bin bürehmen şāh görüp 031/13, 032/03, 

036/18, 043/03, 043/04, 043/07, 043/08, 043/09, 043/16,  

 043/17, 057/24 

leclācile    Leclâc ile   

 eyledi āḫir l. bir şaṭranc yidi iķlīm pādişāhı nūşirrevān-ı ʿādile 031/15, 031/19, 

044/12 

leclācuŋ    Leclâc’ın  

 sözinden l. göŋli perīşān oldı ve yüzüni burtardı eyitdi ki eyle 037/25, 051/01, 

051/04, 051/14, 051/17, 051/19 

lecūclıķ    inatçılık  

 ķāl itmeye ve gördügi oyunı ḫaṣmına aytmaya ve l. itmeye ve daḫı 047/10 

lemyezel    zeval bulmaz, Allah  

 vāḥid-i ferd ü ebed sulṭān-ı ʿālem l. 003/08 

lemyezele    baki olan Allah’a      

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı l. sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01 

leşker    asker  

 içinde l. çeküp eʿādī ķılıncdan geçürüp cihān milkini ṭutdı 028/04, 038/04, 038/12, 

053/16, 054/05, 065/33, 066/12 

leşker-i bād    rüzgar askeri 

 taṣarruf-ı kişver-i ḫāk kef ü kiffetinde idi ve zamān-ı inķıyād l.-i 022/24 

leşkeri    askeri  

 l. dutmışıdı ve sarāy içre ulu beglerle ve ʿāķıl kişilerle ve adlu 033/06, 037/09 

leşkeridür    askeridir  

 iki yaġı l. cemʿ olur 066/02 
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leşkerüŋ    askerin  

 ve l. ortasında eylediler andan ṣoŋra vezir ki şāh ortasında 038/06 

leṭāyif    latifeler, gülünç laflar  

 ķamu ṣanʿat ehlinüŋ ṣarrāfısın kim ṭabʿuŋ l. göstermek içinde 019/01 

levāḥıķ-ı ḥıẕmet    hizmet ilaveleri      

 ve l.-ı ḥıẕmet olmadın kendü lüṭf-i ʿamīm ve ḫulķ-ı kerīmüŋden 004/20 

levḥ-ı zerrīn    altın satran tahtası      

 murabbaʿ l.-ı zerrīn üzerin heşt ḫāne taķsīm idüp altmış dört ḫāne 030/18 

levḥ-ı aʿẓam    en büyük levha(gök) 

 ʿarş-ı aʿlā l.-ı aʿẓam ḥaķķıçün 005/14, 012/01, 030/26, 031/04 

levḥine    levhasına, suretine   

 baķ göŋül l. bil ḥikmet nedür 067/19 

levlāk     Hz. Muhammed’e hitap için kullanılan kelime  

 naʿtidür ṭāhāyile l. anuŋ 006/04 

leyl    gece  

 digil l. ü nihārı gāh bī-gāh 006/20 

leylā    Leyla  

 iderken bu kemīne faķīr ʿışķına üftād ve ḥaķīr bu dil-i mecnūnı l. ṣaçı 047/26 

leylī    bir gece  

 keşf olubdur saŋa l. içre sırr-ı mācerā 008/22 

lezzeti    lezzeti  

 l. āb u ḥayātuŋ şerbeti ķand-ı nebāt 016/10 

līk    ama  

 o ṣaçuŋ ẓulmātı devrin şeh sikender sürdi l. 016/12 

lisān-ı ĥāk ü mā    suyun ve toprağın dili     

 vaṣf idemez ḫōş kemālüŋ bu l.-ı ĥāk ü mā 008/16, 013/15 

livā-ı ķarāside    Karesi sancağında  

 ŝallalahu ʿaleyhi ve sellem ṭoķuz yüz ṭoķuzıncı yılında l.-ı ķarāside şehr-i 013/21 

loķmalar    lokmalar  

 l. yidürüp żiyāfet itdi daḫı leclācı şāh naẓarına getürdi çünki 043/04, 043/14 

loķmān    Lokman Hekim  

 l. ḥekīm ile meşveret itdi ins ü cān begleri cemʿ oldılar 024/16 

luʿb-i ķayser    Rum imparatoru oyunu     

 işbu luʿba l.-i ķayser didiler 082/08 

luʿba    oyuna  

 işbu l. luʿb-i ķayser didiler 082/08 

luʿbet-bāzī    piyon oynatan  
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 l.-bāzī çerḫe yüz gösterüp şāẕ u ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13 

luʿbı    piyonu  

 ṭarafından oyun açmaya ekśer l. şāh ṭarafından yaŋadın oynaya daḫı 040/07, 

058/01, 062/13, 073/14, 077/09, 077/10, 078/09 

luʿbın    piyonunu 

 ģıfẓ iden l. olur server tamām 071/14, 063/11, 073/13 

luʿbile    piyon ile  

 maʿrūf ola bu l. ḫaṣmına ġālib gele fen içinde üstād ola 070/07, 080/13 

luʿbuna    oyununa  

 itdiler taḥsīn anuŋ l. pes 058/30, 064/12 

luʿbunı    oyununu  

 ģıfẓ ķılmaķ l. eyle heves 072/13 

luʿbuŋ    oyunun  

 işbu l. ġālibi aḥmer gelür 081/12 

lūlū    lüle      

 dāne-yi deryāyı ider l. mercān birle pür 003/30 

lūṭ    Hz. Lût  

 nūḥ ibrāhīm mūsā yūsuf yaʿķūb u l. 008/09 

luṭf    iyilik  

 āmir aḥkām maʿden-i enʿām menbaʿ-i l. u ʿaṭā 007/27, , 047/21,  

luṭfından  

 šaġa l. şükūfe örtüp ider ol kerem 003/26 

luṭf-ı  ʿamīm    Allah’ın herkesi muvaffak eylemesi 

     004/20       

luṭf-ı bī-ʿivażuŋ    eşsiz iyilik 

 l.-ı 004/23 

luṭf-ı feṣāḥatde    söz söyleme güzelliği   

      015/25   

luṭfile    iyilik ile , güzellik ile  

 ķaçan kim ol dilber-i raʿnā maḥbūb-ı dil-küşā bu żaʿyife ol vechile l. 019/11 

luṭfuŋ    cömertliğinin  

 ilāhī l. ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān cūduŋ secāsı 004/10 

luṭfuŋile    güzelliğin ile  

 ķazanur rūḥı eśer-i l. ḥilm u vaķar 012/06 

lü’lü’-ı nābuŋdadur    saf incindedir     

 sırrı ve’n-necmüŋ beyānı l.-ı nābuŋdadur 016/07 

mā    su 
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 vaṣf idemez ḫōş kemālüŋ bu lisān-ı ĥāk ü m. 008/16, 008/20 

mā-ḥaṣan    o güzelliğe 

 cümle maḫlūķ ola çāker m.-ḥaṣan 067/24 

mā-rāmeyt    Enfal suresinden bölüm 

 ģażretüŋ ķıldı kemān-keş diyüben kiş m.-rāmeyt 008/23 

mā-zāġa’l-baṣar    o fitneci bakış 

 ʿayn-ı m.-zāġa’l-baṣar o nerges-i ḫābuŋdadur 016/21 

maʿa’l-ķıṣṣa    hülasa, kısaca  

 ķalmışdı beytü’l-muķaddesi ḫarāb idicek puḫtüne’n-naṣr eline girmişdi m. 033/02 

maʿārifile    ilim ile  

 ʿarż idersin ki m. ʿālemde vilāyet-i rūm memleket-i ʿaraba ve diyār-ı 018/15 

maʿbūd    kendine ibadet edilen  

 žıll-ı m. ibn-i dāvud şāh süleymān şehr-i yār 023/02, 023/18 

maʿden    maden  

 naķd-i maḥzen kān-ı m. ḫulķ-ı aḥsen pür-kemāl 007/24 

maʿden-i enʿām    En’am suresi kaynağı 

 āmir aḥkām m.-i enʿām menbaʿ-i luṭf u ʿaṭā 007/27 

maʿlūm    bilinen      

 zihnüŋüzden mes’ele perçile m. oldısa 012/13, 034/15 

maʿlūmdurur    bellidir, bilinendir  

 firāset issi ʿārif-ı cāna m. kim ḥikmet yüzinde naẓar kim 056/25 

maʿmūr    imar olmuş  

 göŋül m. ābād olmayınca altıncı nerd ü şaṭranc bāzīsinde üstādile 045/03, 052/15 

maʿnā    anlam  

 neśir dürmekde ķademüŋ dölek ve ṭabʿuŋ bābdur ve lafẓ-ı m. cemʿ 018/03 

maʿnī    mânâ, anlam  

 altında bir laṭīf terkīb ile maḥbūb ve ṭurfe m. baġlamak te’līfine üç yüz 018/18 

maʿrifet-i kemālde    bilginlik hünerinde     ve emīr ola fi’l-cümle şol kimesne kim 

yā m.-i kemālde yā 046/16 

maʿrūf  

 bāzisinle m. olan kimesne eger nerd atarsa gerekdür kim evvel 046/10, 070/07 

maʿrūfdur    tanınmıştır  

 m. şaṭranc-bāzile meşhūrdur nitekim evṣāfı ẕikr oldı şaṭranc- 039/18, 069/02 

maʿşūķ    sevilen  

 m. gāh bāz-ı ʿāşıķ u şaṭranc nişāṭı germiyyetinde iken nā-gāh bir nedīm 047/29 

maʿşuķa    maşuğa  

 bāzī ķılurken ḫaṣma baķmayup ġālib düşmiş iken m. taʿlīm idüp ben 048/05 
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maʿyūbdurur    ayıplanmıştır          

 erkān arasında ġāyet m. zīrā ki her ṣanʿatuŋ ṣāḥibi ķatında 045/15 

mācerā    macera        

 keşf olubdur saŋa leylī içre sırr-ı m. 008/22 

māddūnīlde    beraberken  

 alınmaya m. alınmaya yaʿnī berāber ilede alınmaya daḫı oynaduķdan 040/21 

maġlūb    mağlup  

 olan kimse ḫaṣmına m. olup ġālib düşürür bābü’s-sābiʿ yetmiş 020/11, 042/15, 

044/23, 045/06, 045/13, 046/05, 048/06, 052/06, 054/23,  

 057/13, 057/25, 060/05, 061/12, 065/04, 066/32, 078/01, 080/14 

maġlūba    mağlup olana  

 ʿāciz ü m. oyın ṣad-renc olur 065/19 

maġlūbdur    mağluptur  

 m. ve eger ki ġālib gelürse ʿasker çeküp milkine şürūʿ itmeye 052/07 

maġlūbdurur    mağluptur  

 ve her mühre kim manṣūbesi m. işāret eyledüm nite maġlūbuŋ 068/10 

maġlūbı    mağlubu      

 dāim kendünüŋ ḥarīfi üzerine ġālib gele ḫaṣmı anuŋ m. ola gümānsuz 059/07 

maġlūbıdur    mağlubudur  

 kendi gālib ḫaṣm anuŋ m. 073/15 

maġlūbile    mağlup ile  

 m. bāzī ķılmaķ cā’iz degül pes gerekdür ki şaṭranc-bāz olan 045/07 

maġlūbuŋ    mağlubun      

 ve her mühre kim manṣūbesi maġlūbdurur işāret eyledüm nite m. 068/10 

maġribde    Batı’da  

 divānın ābādān ķılmaġa yüz dutdı ve maşrıķda ve m. ʿimāretler ve 052/10 

māh    ay       

 mihr u m. olsun münevver raḥm ķıl ķapuŋdadur 016/19, 021/16, 067/25 

māh-ı ķubbe-i vefā     vefa kubbesinin ayı 

 ṣafā m.-ı ķubbe-i vefā muʿallā müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10, 

012/15, 022/02 

maḥal    yer  

 buncılayındur zīrā ki m. olur ki bir ruḫuŋ ķıymeti ḫaṣmuŋ iki ruḫı 042/12 

maḥalde    yerde  

 olan m. ķıymeti bir ruḫdur zīrā ki gāh olur ki ķıymeti daḫı ziyāde 042/03, 042/08 

maḥalli    yeri  

 ķıymetince olur be-ʿaynihi at m. bigi durur kim ol iki ruḫ ki biri 042/13 
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maḥallinde    yerinde  

 ki şaṭranc-bāz olan kimse taʿlīm m. itmek gerek ammā ki 048/16 

māhāzā    bundan başka  

 m. 015/16 

maḥbūb    sevilen  

 ẓıll-i subḥān içün bir ʿacīb ġarīb laṭīf kitāb teʿlīf idem m. 014/02, 014/22, 018/18, 

047/18, 077/12 

maḥbūb-ı maṭlūb-ı merġūb    ilgi gören sevgili     

 istiḥrāc ķılup ķaleme getürüp taḥrīr ķılan bu m.-ı maṭlūb-ı 013/14, 015/23, 019/11, 

047/20, 056/05bir 

maḥbūba    sevgiliye  

 idüp m. taʿẓīm itdi pes bu miśl-i ḥikāyet anuŋçün getürdüm 048/15 

maḥbūbesi    sevgilisi  

 dilārām-ı çengī bir ḫvācenüŋ m. idi ki ansuzın dīl-i ḫvāce ārām 069/03 

maḥbūbesin    sevgilisini  

 m. terk 048/14 

maḥbūbıdur    sevgilisidir  

 luʿbın ögren kim oyun m. 073/13 

maḥbūblarına     sevilenlerine 

 zamān şāh-ı ḫūbān m. maḥbūb-ı re’īs olmış ḥüsn-i ṣabāḥatde 015/23 

maḥdūd    sınırlı      

 m. ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim bir pāre dūddan 001/04 

māhe    aya  

 m. işāret k’ėtdi ol nūr-ı baṣar 006/05 

maḫfī    gizli  

 baʿdehü ʿuķalādan m. degildür kim bu şatranc-nāme risālesin bir niçe 013/12 

māhir    hünerli  

 ve ol bāzī ʿilminde m. ḫaṣma ġālib ve ķādir olmaġa rāġıbdur eyle olsa 017/23, 

020/26, 045/16, 052/05, 054/14, 068/02, 078/02 

māhitāb-ı şāhın    şah piyonunun ay ışığı  

 kim m.-ı şāhın encümī piyādelerin gāh meġārib gūşesinde 002/02, 002/11 

māhitābıdı    ay ışığıydı  

 m. tenvīrde mehābeti kāmil beṣāreti şāmil idi çün gül-i ruḫsārını 016/01 

maḥkūm    birinin hükmü altında buluna  

 cevāb virecek sözüni müvecceh görüp ḥükmine m. emrine me’mūr 019/12, 023/04, 

032/21, 053/07 

maḫlūķ    yaratılmış  
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 cümle m. ola çāker mā-ḥaṣan 067/24 

maḥlūķāt    yaratılmışlar    

 m. 022/12 

maḥmūd    medhe layık, Hz. Muhammed  

 m. 005/08, 005/10, 023/17 

maḥrem    haram  

 ʿadlüŋ içre ķurda ķoyun m. ü hem-dem be-şāź 011/24 

maḥrūm    uzak kalan, mahrum  

 ģaķ ḥaķıyçün şefķatüŋden itme m. ey resūl 009/17 

maḥsūb   sayılmış, uygun  

 ol ʿārifüŋ ṭabīʿatine muṭābıķ m. maķālumuz olmaduġında dem-beste ve 017/15 

maḥsūd-ı saḥbān    kıskanılan kişi  

 ġılmān ve lüṭf-i feṣāḥatde m.-ı saḥbān idi zülfinüŋ her tārı revnāķ-ı 015/25 

maḥv    harap olma 

 günāhuŋ nāmesinden m. olur hep 006/24, 057/02 

maḥż    saf, hakiki  

 sāye-i çetrüŋ durur devlet gözine nūr-ı m. 011/28 

maḥzen    hazine yeri  

 naķd-i m. kān-ı maʿden ḫulķ-ı aḥsen pür-kemāl 007/24 

maķāle    yazı, makale   

 fāżılları ıldırım ḫan memleketinüŋ kāmilleri cihān içinde kim m. 018/20 

maķāle-i lisān-ı ʿarabīden    Arapça makaleden     

 merġūb m.-i lisān-ı ʿarabīden zübān-ı farsīden türkīye tercüme 013/15 

maķālesindedür    makalesindedir  

 m. ʿaleyhi’s-selām bābü’ś-śānī leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ve üstād 019/24 

maķālumuz    makalemiz, yazımız  

 ol ʿārifüŋ ṭabīʿatine muṭābıķ maḥsūb m. olmaduġında dem-beste ve 017/15 

maķām-ı ʿuzletde    yalnızlık makamında  

 fi’l-cümle ol dilber-i raʿnāyı görüp ḫıẕmet şerāitin yerine getürüp m.-ı 017/02 

maķāmın    makamını, yerini  

 ol cümle-i maķṣūd ḥaķķıçün firdevsīnüŋ m. cennet-i firdevs-i 005/09 

maķāmına    yerine  

 şaṭranc işi tamām oldı büzürcmihr durup kendü m. geldi öŋine bir 039/04 

maķbūl    begenilen  

 selātin ķatında m. ve muḥterem ola tā ki bir niçe mücellid süleymān- 014/05, 

049/24, 067/29 

maķhūr    aşağılanmış  
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 kendüsi manṣūr ve ʿadūsı m. idi fevr-i ḫışm-nāk çoķlıġını dil taķrīr 052/16 

maķṣadı    amacı  

 ĥıdmet-i dergāh-ı ʿālüŋ m. ārāy-ı rāy 012/23 

maķṣūd    istek  

 ol cümle-i m. ḥaķķıçün firdevsīnüŋ maķāmın cennet-i firdevs-i 005/09, 007/05, 

041/03, 041/09, 056/13 

maķṣūd-ı dīźāri-i dost    dost yüzünün gâyesi 

 lā’übāli ʿārifün m.-ı dīźāri-i dost 016/26 

maķṣūdımı    amacımı  

 müşerref olam m. taḥṣīl bu ḫıẕmeti taʿcīl müflisligüm ġanīlıġa 014/10 

maķṣūdiçün    amaç için  

 girye içinde bulduġı m. 005/25 

māl    varlık, servet      

 genc-ḫāne-i cimşīd şāh cemīʿ m. esbābıyla pinhān eyledi ki bu şaṭranca 028/14, 

031/14, 037/14, 049/18, 051/07, 054/06, 056/11 

māl-ı genc    hazine serveti 

 m.-ı genc daḫı telef itdiler ʿāķıbet Erdişīr bāpük ki ʿacem diyārında bir 029/19, 

051/12, 051/14 

mālda    servette  

 milk ü m. ʿazīz muḥterem ḫıred-mend pīr yā vezīr yā dil-pezīr ola 046/18 

mālı serveti 

 himmetüŋ vaķti cihān m. durur zīr ü zeber 012/22, 024/13 

mālik    sahip  

 tevḥīd-i milkine m. ve tefrīd-i silkine sālik idüp fażl-ı ʿināyet 004/21, 018/05 

mālik-i ḫayl ü ḥaşer     atların ve haşeratın sahibi   

 v’iy meh-i ḫurşīd-i ʿālem m.-i ḫayl ü ḥaşer 011/27, 025/05, 049/20 

māliki’l-ümemüŋ    ümmetlerin sahibi  

 ḫākan-ı muʿaẓẓamuŋ m.-ümemüŋ mevlā mülūki’l-ʿarabi’l-ʿacemüŋ 021/03 

mālile    servet ile   

 kemāliyledür m. 031/28 

mānendüŋ    eşin, benzerin  

 gelür kim ʿaķılda ve ʿilimde m. yoķdur şimdi ki hind sulṭānınuŋ 035/19 

manṣūbe    satrançtaki oyun , piyon 

 yidi m. iḫtiyār ķılup tercüme itdügümden ṣoŋra her birisi 068/04, 068/09, 072/02, 

073/02, 074/02, 075/02, 078/04, 078/07, 079/02, 079/11, 081/02 

069/01, 069/02, 071/02, 072/12, 073/02, 074/02, 074/12, 075/02, 076/02,  

 079/02, 079/05, 079/08, 080/02, 081/02 
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mansūbe-i sencer    Sencer oyunu  

 bu durur m.-i sencer tamām 071/11, 072/02, 080/11 

manṣūbelerüŋ    oyunların  

 yedi dürlü m. beyānı içindedür ki ser cümlesini imtiḥān 020/12 

manṣūbenüŋ    oyunu  

 mübtedīlere āsān ola ve her bir m. şerḥini açuķ türkī diliyle 068/14, 077/09 

mansūbenüŋ    oyunun   

 ki ismidür m. ḫaķaniye 074/13 

manṣūbesi    oyunu  

 ve her mühre kim m. maġlūbdurur işāret eyledüm nite maġlūbuŋ 068/10 

manṣūbesin    oyununu  

 başına cemʿ ķılup m. gözetmekdür veyāḫūd dirhemile bāzī 046/04, 046/08, 064/11, 

070/10, 078/11, 080/13 

manṣūbeye    oyuna  

 bu m. manṣūbe-i melik sencerdür bir adı ferzāniyye dirler yaʿnī 071/02, 079/05, 

080/02 

manṣūbeyi    piyonu  

 lar ile her bir m. imtiḥān idişüp kemālile ṣıḥḥatine vāķıf 068/07, 070/04 

manṣūbeyile    piyon ile  

 inʿāmile ṭoyurdı bu bir m. ʿaẓīm cāh buldı 078/06 

manṣūbıdur    piyonudur  

 bu daḫı feresiyyenüŋ m. 073/12 

manṣūbile    oyun ile  

 itdi bu m. ʿāciz ḫaṣım 075/13 

manṣūr    galip  

 selāṭīn ḫaķan-ı ʿālem ʿādil aʿẓam melek müvāyed muẓaffer m. 010/22, 052/16 

manẓūm    şiir  

 żarfā ve’ş-şiʿr-i eķāyil muṣannaʿ müseccaʿ menśūr u m. yādigāruŋ var 018/10, 

019/18 

mār    yılan  

 mūr m. ʿaḫd-i peymānında idi dīvān-ı seng-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01, 

023/05, 028/22, 028/24 

mārī    yılan gibi  

 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli zevāle mübeddel olup ēeḥḥāk m. ḫurūc 026/10 

masṭūr     yazılmış 

 ḫātemi üzerinde m. olan ismullah-ı aʿẓamı oķuyup ḫāk üzerine 025/01 

maşrıķda    Doğu’da  
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 divānın ābādān ķılmaġa yüz dutdı ve m. ve maġribde ʿimāretler ve 052/10 

māt    yenilme  

 ecilden ceng oyunı içinde m. ve zārile giryān pür-ġām itdürür 002/10, 010/09, 

011/16, 021/18, 031/13, 042/07, 043/08, 043/10, 043/17,  

 053/03, 053/07, 053/09, 053/11, 055/14, 056/02, 057/13, 057/28, 058/02, 058/03,  

 058/07, 060/11, 065/05, 067/01, 069/07, 070/01, 070/04, 071/04, 071/08, 071/10,  

 072/04, 072/10, 072/11, 073/04, 073/11, 074/02, 074/08, 074/10, 075/02, 075/10,  

 075/11, 076/02, 076/14, 076/20, 076/21, 077/01, 077/07, 077/08, 079/02, 079/05,  

 080/04, 080/09, 080/10, 081/02, 081/10, 081/11, 082/07 

maṭbaḫ    mutfak  

 mūr mār ʿaḫd-i peymānında idi dīvān-ı seng-serler kāse-keşān-ı m.-ı 022/01 

maṭlaʿ    başlayacak yer  

 ol ṣaneme m. oldum ki bu eyyām-ı āḫir-zamān-ı devr-i ķamerde ol 015/21 

maṭlūb    aranan  

 m. risāle taṣnīf idem kim süleymān-nāme miśli ʿāzīz-i mükerrem 014/03, 017/28, 

077/10 

maṭlūb-ı ḫalķ-ı kavneyn     iki dünya halkının talep ettiği 

 vālā m.-ı ḫalķ-ı kavneyn ve ber-güzīde-i maķṣūd śaķaleyn nūr ḥadīķa-i 007/05, 

013/14, 056/05bir 

māye-i nāfe-i tātārı    tatar miskinin esası  

 tārı ve m.-i nāfe-i tātārı şikest ķılurdı yüzi āfitābidi tedvirde ve 015/27 

māyekūn    esas renkler  

 iki oyun veyā ṭoķuz veyā yedi aķall-i m. üç oyun öŋdin göre aŋa 045/11 

 

maʿānī     manalar 

 fikr deryāsına ṣalup m. cevherlerin göŋline getürüp şaṭrancuŋ 027/07 

me’mūr    emir altında olan          

 cevāb virecek sözüni müvecceh görüp ḥükmine maḥkūm emrine m. 019/12, 

023/09, 025/05 

mecāl    güç  

 itmemek evlādur egerçi ṣabr u taḥammüle m. yoķdur 048/17 

mecāl-i muķābile    gücün karşılığı  

m.-i muķābile ve ḥayāl-i 047/23 

mecāli    gücü  

 götüre hīç şey’üŋ m. yoķdur ki anları cānib-i baḫteden 002/16 

meclis-i bābuŋ    mevzunun meclisi  

 süleymānnāmenüŋ muṣannifi biŋ sekiz yüz otuz sekiz m.-i bābuŋ ṭoķuz 013/17 
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meclisde    mecliste  

 kāmil ve ķādir yaʿnī ŝīse ibni ṭāhir ki ol dem vezir idi m. ḥāżır 031/03, 036/18 

meclisinde    meclisinde  

 naẓarında yā m. bir de mihmān żiyāfetinde yā ḫaṣmıla eyle daʿvā 046/01 

mecmūʿ    toplam  

 mezr buġday olur bu m. bir ulu anbar buġday olur bundan ṣoŋra anı 050/10 

mecmūʿı    toplamı  

 eyliyicek ʿacem begleri ḥükemā ve ʿuķalā ʿacem üstādları m. faḫr 030/03 

mecnūnı    deli  

 iderken bu kemīne faķīr ʿışķına üftād ve ḥaķīr bu dil-i m. leylā ṣaçı 047/26 

mecūsī     ateşperest 

 m. ve müşrikin cimşīdüŋ idrīse īmān getürdigine düşmān olup 026/19 

medāīne    Nuşirvan’ın devlet merkezi      

 rūzgār gelüp şehr-i m. yitdi bu cānibden şāh nūşirrevān daḫı ol gün 033/04 

meddāḥı    medhedeni  

 m. idügi biline 021/13 

medḥ    övgü 

 pes ne dille m. ide memdūḥı ḥāmid seyyidā 008/18 

medḥ-i sulṭān    sultan övgüsü  

 fi m.-i sulṭān bin sulṭān sulṭān bāyezīd bin muḥammed ḫan 010/17 

meġārib    batılar  

 kim māhitāb-ı şāhın encümī piyādelerin gāh m. gūşesinde 002/02, 022/20 

meger    ancak  

 iletmeye m. ferz peydaġı anuŋla bile ola yā bir dābbe ṣaklamaġıçun ola 040/11, 

055/03, 056/03 

meh-fersāy    ay aşındıran         

 bir meşkdür ki m.-fersāy ola bir leb-i şekkerdür ki mey-fürūş ola ve bir 015/05 

meh-i ḫurşīd-i ʿālem     dünya güneşinin ayı 

 v’iy m.-i ḫurşīd-i ʿālem mālik-i ḫayl ü ḥaşer 011/27 

meh-rūdur    ay yüzlüdür 

 ķoyup diķķatile naẓar-ı pāk ķılup gördüm ki bir m.-rūdur ki müşk-sāy 015/03 

mehābeti    büyüklüğü  

 māhitābıdı tenvīrde m. kāmil beṣāreti şāmil idi çün gül-i ruḫsārını 016/01 

mehdinüŋ    Hz. Mehdi  

 m. āḫir zamānı şāh-ı devrānuŋdurur 012/09 

mehliķā    ay yüzlü  

 ābi gilden ḫilķat itdi ādemi çün m. 003/13, 008/06 
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mehtābuŋdadur    ay ışığındadır  

 cāna ve’ş-şems āfitābı ẕāt-ı m. 016/04 

mekān    mekan, yer  

 ḫālıķ-i kevn u m. ve rāzıķ-ı ins ü cān u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18 

mekānın    mekanını  

 dilese evvel zamānın andan iḫvānın andan m. gözleye leclācile ṣīse 044/12 

mekr    hile  

 ķılup ķīl u ķāl gāh m. ü āl ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i mestine ķanum 017/09 

melāḥat    güzellik  

 ve m. birle söze girüp kemīnenüŋ ḥālin ḫāṭırın ṣorup çehreŋde 017/05, 018/02 

melāḥatde    yüz güzelliğinde  

 ḫūb-i bī-maʿyūbla şaṭranc oynardum ki ḥüsn ü m. luṭf u ṣabāḥatde 047/21 

melālet    bıkma  

 m. 017/06, 045/17 

melāmet    rezillik, kınanmışlık  

 şenāʿatdür menfaʿati ġam u melālet aṣṣısı eletti ve m. olmaķdur pes 045/17 

melce’ü’l-ümmeti    ümmetin sığınağı  

 mille m.- 010/26 

melege    meleğe  

 beşer didüm illā insān degil m. beŋzer ḥūriye ġılmān didüm ammā 015/17, 025/10 

melegi    meleği  

 olan m. daʿvet itdi çünki melek-i aʿẓam geldi ḥaķķuŋ iẕni birle 025/03, 025/07, 

025/10 

melek    melek  

 selāṭīn ḫaķan-ı ʿālem ʿādil aʿẓam m. müvāyed muẓaffer manṣūr 010/22, 011/22, 

025/12, 025/18, 025/23, 067/10, 067/11, 067/26 

melek-i aʿẓam    büyük melek     

 olan melegi daʿvet itdi çünki m.-i aʿẓam geldi ḥaķķuŋ iẕni birle 025/03, 025/08, 

025/24, 026/03, 026/13 

melek-manẓar    melek görünüşlü 

 iy m.-manẓar nigāh-ı ķuṭbü’l-aķṭābuŋdadur 016/29 

melek-ṣūret    melek görünüşlü 

 iy şehenşāh-ı felek-ķadr ü m.-ṣūret melik 011/22 

melekde    melekte  

 ve ne ḫōẕ insān u ervāḥ u m. bir kimsenüŋ ṭāķati yoķdur kim 002/14 

melīḥ    güzel  

 ṭut naṣīḥat tā olasın sen m. 058/14 
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melīḥa     şirin, güzel 

 der beyān-ı taʿbiye-i ʿazbiyye m. 064/01, 064/02 

melīḥadur    güzeldir      

 beşinci taʿbiye ṭarḥiyye dirler altıncı taʿbiye-i ʿazabiyye ve m. bu 058/22 

melik    padişah  

 ol  ķadar  buġday  viresin  didi  m., 049/15, 049/27, 057/21, 071/02, 078/05 

melik-i her dü-cihān     iki dünyanın sahibi 

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı ins ü cān u m.-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18, 

022/21, 050/25 

melik-i nūşirvān    Nuşirvan şah  

 rūḥ olur ʿādil m.-i nūşirvān 066/28 

melikdür    padişahtır  

 dāniş ü kāmil m. key ʿalīm 057/23, 066/30 

meliki’r- rūmi’l-ʿarab    Rum ve Arap diyarının sahibi  

 ʿālemüŋ m.- rūmi’l-ʿarab 021/09 

melūl    bıkmış  

 ol nesneyi bilmediklerine m. olmış oturur büzürcmihr daḫı ol naṭʿa ve 035/13, 

038/17, 078/02 

memāt    ölüm  

 zindedür ki görmedi daḫı m. 005/31 

memātı    ölümü  

 hem ʿüzeyrüŋ ol m. ḥaķķıçün 005/29 

memdūḥı    övülmüşü      

 pes ne dille medḥ ide m. ḥāmid seyyidā 008/18 

memleket    memleket  

 m. ʿarūsların 018/11, 031/14, 054/07 

 ʿarż idersin ki maʿārifile ʿālemde memleket-i ʿaraba    Arap memleketine      

 vilāyet-i rūm m.-i ʿaraba ve diyār-ı 018/15, 031/17, 046/17 

memleketden    memleketten 

 tāc u taḫtından milk u māl u m. āḫir aŋa bu laʿlin ķadeḥ naṣīb 056/11 

memlekete    memlekete  

 revāne oldı yolda her vilāyete ki ve her m. ki ireydi 053/14 

memleketin    memleketini  

 geldi beytü’l-muķaddesi yıķup ḫarāb eyledi ʿarab-ı ʿerbā m. vīrān 029/15 

memleketinüŋ    memleketinin  

 fāżılları ıldırım ḫan m. kāmilleri cihān içinde kim maķāle 018/20 

memleketüŋde    memleketinde  
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 m. 031/22 

menʿ    durdurmak      

 m. ya’nī bir ġayrı nesnenüŋ zararın def’ itmek içün yā deste müte’allıķ ola 040/13, 

059/11, 065/24 

menāķıbın    menkıbelerini  

 cimşīd şāhıla şaṭranc ḫuṣūṣında vāķıʿ olan m. ve süleymān nebī 019/23 

menāt     Cahiliyye devrindeki putlardan biri   

 zülfidür rāhib-i siyeh-pūş yaŋaġı lāt m. 019/09 

menbaʿ-ı cūd    cömertlik kaynağı  

 m.-ı cūd u ḥayādur ķaddine ḥilmi ķaba 009/10, 013/06 

 āmir aḥkām maʿden-i enʿām m.-i luṭf u ʿaṭā 007/27 

menden    benden  

 ŝad hezār elf-i taḥiyyāt ola m. serverā 009/16, 010/16 

menem    benim  

 m. ṭūṭī saḫun içre şeker-rīz 068/21 

menfaʿati    kazancı      

 şenāʿatdür m. ġam u melālet aṣṣısı eletti ve melāmet olmaķdur pes 045/17 

menkelūs    satrançta bir piyon  

 fildurur ʿayn-ı fil-i m. 066/05 

menkelūs-süvār    menkelus süren 

 veziri yirinde ferzīn fil m.-süvār pehlevānlarında fil sām-süvār- 027/09 

menśūr    düzyazı  

 żarfā ve’ş-şiʿr-i eķāyil muṣannaʿ müseccaʿ m. u manẓūm yādigāruŋ var 018/10 

menşūr    yayılmış  

 ḫānesine müştemil sekiz faṣl üzre müncemil m. manẓūm aṣaḥ ķavli 019/18 

022/23, 028/08 

merātib    mertebeler  

 dāher ki leclācuŋ üstāẕıdur ol ķadar mertebe bulmadı kim leclāc m. 051/17 

mercān    mercan  

 dāne-yi deryāyı ider lūlū m. birle pür 003/30 

merd    kişi  

 nerd ü şaṭranc oynamaya hīç m. 065/20, 082/10 

merdān    yiğitler  

 rābiʿi kerrār-ı ḥaydar şāh-ı m. şīr-i ḥaķ 009/11 

merġūb    beğenilmiş  

 m. maķāle-i lisān-ı ʿarabīden zübān-ı farsīden türkīye tercüme 013/15, 014/22, 

077/09 
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merġūb-ı serv-ķad    servi boylu sevgili 

 maḥbūb-ı lāle-ḫad m.-ı serv-ķad maṭlūb-ı benefşe-ḫaṭ dildār u 056/05bir 

merġūbile    sevgili ile  

 maḥbūb-ı m. 047/20 

merkeb-i cüvād    susamış eşek  

 cāhidi perriyān-ı māh-ı peykerler kevākib-mevākib sipāhidi m.-i 022/02, 022/15 

merkebinden    vasıtasından  

 ḫāk-ı cimşīd çār ‘anāṣır m. terkīb olaldan yine vücūd-ı cimşīdi 026/14 

mermere    mermere  

 ol demür ḫalķa bir m. muḥkem berkinmiş ne ķadar ki cehd ider 024/02 

mermeri    mermeri  

 mühendislere emr itdi ṣanʿatile o m. ķopardılar bir kefenk açıldı 024/05 

merrīḫ    Mars  

 āfitāb-ı zühre-ʿişret māh-ı m.-intiķām 012/15 

mertebe    derece  

 şāh-ı hind ķatında ziyāde m. buldı bürehmen-i şāh dergāhında ŝīse 051/15, 051/17 

mesʿūd    mutlu  

 sulṭān-ı m. ḫaķan-ı mevcūd ʿimāme-i ḫalīl ṣarınup cübbe-i şīti 023/19 

mes’ele    husus, önemli konu  

 zihnüŋüzden m. perçile maʿlūm oldısa 012/13 

meṣāliḥ    işler  

 m. düşse fi’l-cümle dünyāvī ġamdan dil-āzād olmayınca ḥürrem u şād 045/02 

meśel    örnek     

 mi idersin didi pes maķṣūd bu m. ḥikāyeti anuŋçün getürdüm ki tā 056/13 

meśeli    örneği  

 virdi bu ḥikāyeti m. ķaleme getürdügüme sebeb budur ki 043/18 

meśelidür    benzeridir  

 ṭutılduġı m. ve gāh ķara şaṭranc ġālib olduġı ve gāh ķızıl şaṭranc 057/10 

meskūnuŋ    oturulan yer  

 ḥarbden ṣefā sürüp idrīsden şaṭrancı ögrenüp taʿlīm aldı rubʿ-ı m. 027/20 

mestine    sarhoşuna  

 ķılup ķīl u ķāl gāh mekr ü āl ḥarāmī-yi ḫūn-ḫōr çeşm-i m. ķanum 017/09 

meşʿal    meşale, kandil 

 anca kim bu ķubbe-i mīnāda gün m. yaķar 013/08 

meşārıķ    doğu tarafları  

 piyādelerin yedi ķudret ile m. ḫānesinden sürüp geh 001/12 

meşārıķa    doğu taraflarına  
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 cevlān meġārib ü m. varup tarfetü’l-ʿayn içinde on sekiz biŋ 022/20 

meşāyıḫ    şeyhler  

 bildürür m. üslūbı üzre ḥaķīķat ḥālin beyān ider kim ḫalāyıķ-ı 020/17 

meşġūl     meşgul 

 altı cild süleymān-nāme taṣnīfine m. olaldan rūm vilāyetinüŋ 018/19altmış, 027/01, 

045/10, 045/20, 048/10 

meşhūr    tanınan  

 ʿāķıbet m. olur ve daḫı ne ķadar şaṭranc-bāz-ı kāmil daḫı olursa 046/09, 048/11, 

058/18, 070/06 

meşhūrdur    meşhurdur  

 maʿrūfdur şaṭranc-bāzile m. nitekim evṣāfı ẕikr oldı şaṭranc- 039/18 

meşkdür    yazıdır  

 bir m. ki meh-fersāy ola bir leb-i şekkerdür ki mey-fürūş ola ve bir 015/05 

meşt    aklı sarhoş iken  

 m.-i huşyāriken nerd ve eger şatranc oynamasından ḥaẕer ķıla ikinci şart odur 

044/14 

meşveret    danışmak  

 loķmān ḥekīm ile m. itdi ins ü cān begleri cemʿ oldılar 024/16 

metāʿlardan    değerli eşyalardan  

 ve ķannucük ḫāṣ m. şāh öŋine şol ķadar getürdiler yıġdılar ki 033/19 

metn-i ķurān    Kuran metni  

 revān bu m.-i ķurān ḥasbinallah 006/23 

mevākid    vakitler  

 se m. itdi ne ābā vü çār ü ümmehā 003/25 

mevcūd    var olan  

 sulṭān-ı mesʿūd ḫaķan-ı m. ʿimāme-i ḫalīl ṣarınup cübbe-i şīti 023/19 

mevcūdāt    varlıklar      

 baḥr ü per içinde biŋ bir dürlü m. süleymān-ı mürselüŋ sulṭān-ı 022/13 

mevlā    sahip     

 ve’l-ümem m. türki elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓiyā’ü’d- devle 010/24, 

021/03 

mevt    ölüm  

 dest-i m. hāke ṣalaldan cism-i cimşīd topraķ olaldan müvekkel-i ḫāk-i 026/15, 

058/07 

mey    şarap  

 m. 015/06 

mey-fürūş    şarap satan 
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 bir meşkdür ki meh-fersāy ola bir leb-i şekkerdür ki m.-fürūş ola ve bir 015/05 

meydān    meydan  

 ḥakīm daḫı kendü öŋinde aŋa göre düzdi bu vechile bir laṭīf m. 038/03 

meydān-ı ʿarş    gök meydanı   

 teng olur seyr-ı semendüŋ sırrına m.-ı ʿarş 008/27, 010/08, 011/17 

meydānında    meydanında  

 ve delilük m. şeh-süvārsın ekābir-i eşyā ķatında raġbetüŋ ʿizzetüŋ 018/06 

meżāʿīfi    zayıflaştırılmış       

 yuķarıġı m. ķılıcek yaʿnī ol bir dāne buġdaydan aşaġı iki ol ķadar 050/12 

mezr    dolmuş kırba  

 m. buġday olur bu mecmūʿ bir ulu anbar buġday olur bundan ṣoŋra anı 050/10 

miftāḥ-ı fütūḥdı    fetihlerin anahtarı     

 anuŋ miśli ḥadeś-i miṣbāḥ-ı rūḥı ve mülāṭefesi m.-ı fütūḥdı fünūn-ı 048/01 

mihmān    misafir  

 naẓarında yā meclisinde bir de m. żiyāfetinde yā ḫaṣmıla eyle daʿvā 046/01 

mihr    güneş  

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i m. münīri yaʿnī zerrīn şāhin-i 001/10, 

002/01, 016/19, 067/25 

mihr-i ān    güzel güneş 

 m.-i 015/18 

miḥrābuŋdadur    padişah makamındadır  

 ķābe ķavseyn ile yāsīn emr-i m. 016/09 

mihrüŋ    güneşin  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķaṭre m. hevāsında iki cihān bir ẕerre ilāhī 004/13 

mihter -i dünyā-ı āḫiret    ebedi dünyanın büyüğü, ulusu 

 sākin-i serā-ı siyādet bedr-i āsitān-ı nübüvvet m.-i dünyā-ı āḫiret 007/16 

miķdār    miktar  

 dört ve dördi sekiz sekizi on altı āḫırķı eve varınca her ne m. irişirse 049/14, 050/27 

miķdār-ı ʿadedi    sayısının miktarı 

 nihāyeti yoķ andan ṣoŋra ol didi ki m.-ı ʿadedi buġday ṭolusı anbarları 051/08 

miķdāra    miktara  

 buġday her ne m. irişürse baŋa ol ķadar buġday vir didi bundan 049/26, 050/07, 

050/25 

miķdārı    miktarı  

 ne m. ola didi leclāc duʿā ķılup eyitdi yā mālik-i ʿālem benüm 049/20 

milk    mülk  
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 m. ü mālda ʿazīz muḥterem ḫıred-mend pīr yā vezīr yā dil-pezīr ola 046/18, 054/05, 

056/11 

milk-i dīn ü ʿālem    din ve alemin yeri 

 ġāzīyān ḫaķan-ı ser-efrāziyān kim m.-i dīn ü ʿālem taģt-ı taṣarruf ve 011/09, 

011/12, 011/21, 011/23, 057/20, 066/27 

milki    mülkü  

 eyle ẓālim ķopdı ēeḥḥāk eyledi m. ḫarāb 028/23, 028/24 

milkine    mülküne  

 tevḥīd-i m. mālik ve tefrīd-i silkine sālik idüp fażl-ı ʿināyet 004/21, 052/07 

milkini    mülkünü  

 içinde leşker çeküp eʿādī ķılıncdan geçürüp cihān m. ṭutdı 028/04 

mille    millet  

 m. melce’ü’l- 010/26 

millet    millet, ulus  

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i m. sālik-i sikke-i 007/14, 

022/11 

milletile    millet ile      

 yetmiş iki m. yüz yigirmi dördi ḫalķ 023/06 

mīm    mîm harfi  

 ŝād u ṭāhā ķāf yāsīn yidi yirde m. ü ḥā 008/14 

min-baʿd    bundan sonra   

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur m.-baʿd nice bunuŋ emśāli kitābları 013/19 

mīnāda    Mînâ dağında          

 anca kim bu ķubbe-i m. gün meşʿal yaķar 013/08 

minhüm    onlardan  

 sā’ir-i m. niçe pāre kitāblardan istiḥrāc ķılup şaṭranc bisāṭınuŋ sekiz 019/17 

mīr    bey, reis  

 m. ü seyyīd ķara toŋa ʿizzeti 006/11 

miśāl-i ḫaṭṭ-ı tuġrāŋ     tuğranın yazısının benzeri         

 ol m.-i ḫaṭṭ-ı tuġrāŋ defter-i devlet heme 012/29, 066/19 

miṣbāḥ    lamba   

 anuŋ miśli ḥadeś-i m.-ı rūḥı ve mülāṭefesi miftāḥ-ı fütūḥdı fünūn-ı 048/01 

misk-i tatar    tatar miski       

 iy ḫāli fülfül zülfi çīni m.-i tatar 064/09 

miśķāl    ağırlık ölçüsü  

 biŋ m. altun idi ve içinde bu laʿlīn otuz iki dane mühreleri 024/09 

miśl-i ḥikāyet    hikaye örneği  
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 idüp maḥbūba taʿẓīm itdi pes bu m.-i ḥikāyet anuŋçün getürdüm 048/15, 066/21 

miśli    benzeri  

 maṭlūb risāle taṣnīf idem kim süleymān-nāme m. ʿāzīz-i mükerrem 014/03, 048/01, 

058/09, 060/06 

miślidür    benzeridir  

 ʿibret al kim m. anuŋ bigi 066/18, 066/20 

miślüŋ     benzerin 

 bir daḫı şaṭranc m. bī-gümān 057/16 

066/23 

mizāc-dān    keyfe göre hareket eden  

 m.-dān 047/07 

mizāc-gīr    keyfe göre hareket eden 

 ķasem yād itmek bāzda ķaṭʿā cā’iz degildür ve daḫı ġāyet m.-gīr ve 047/06 

monıla     molla, büyük alim 

 dile gelüp eyitdi yā m. firdevsī pādişāh ḥażreti şaṭranc oynamaġa ġāyet 017/21 

muʿallā    yüce  

 ṣafā māh-ı ķubbe-i vefā m. müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10 

muʿallāsına    yücesine  

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı m. tuḥfetü’l-ḥaķirü’l-faķīr hediye iledem 014/07, 014/14 

muʿallim    öğreten      

 aŋa m. olup talīm ide veyā ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 008/25 

muʿanber    güzel kokulu  

 ruḫlaruŋ nārında görüp ol m. ḫālüŋi 016/24 

muʿārıż    karşı gelen  

 muķābil ve m. olaldan düşmen şāhın māt idüp at ve fil ve rūḥın alup 011/16 

muʿaẓẓam    büyük  

 m. şeref-i mülūk 010/23 

muʿaẓẓamuŋ    büyüğün  

 ḫākan-ı m. māliki’l-ümemüŋ mevlā mülūki’l-ʿarabi’l-ʿacemüŋ 021/03, 021/08 

muʿciziçün    mucizesi için               

 m. gökde olur şaķķü’l-ķamer 006/06 

muʿtaṣım    Mu’tasım  

 şāh-ı baġdādī ḫalīfe m. 075/12 

muʿteberdür    itibarlıdır      

 mülūk-ı ʿacem ķatında bu manṣūbe ġāyet m. 078/07 

muʿtemed    güvenilen  

 amma ki bu söz m. degildür ṣaḥīḥ ķavl ṣarīḥ naķl budur ki nerd 029/23 
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muʿterifken    itiraf eden  

 m. seng-i rīze sūsemārile ʿaṣā 008/34 

mubaṣṣar    gözleyici  

 şaṭranc-bāz olan gerekdür ki ġāyet m. ve ehl-i firāset ola tā ki 046/22 

mubaṣṣır    gözleyici  

 olıcaķ fikr bārīk olmaz müdebbir ehl-i rāy m. gerekdür ki ḫaṣmına 044/21, 045/10, 

047/14, 056/23, 065/06, 068/06 

mūcebince    gerektiği şekilde  

 kāfirleri ķātil ol müşrikīn m. ķatl itmege ol ṭāzī atlar kim 010/03, 017/19, 020/07, 

048/24 

muḥabbetile    sevgi ile  

 ve m. 037/18 

muḥaķķaķ    kesin  

 aylaķ nesne virmeye tā virecek artuķ ele girecegi m. olmayınca ve 039/25, 042/07 

muḥammed    Hz. Muhammed  

 ol m. çār-ı yār aṣḥābiçün 006/07, 007/21, 010/17, 011/04 

muḥammed-i muṣṭafā    Hz. Muhammed 

 müctebā vü muķtedā server-i enbiyā m.-i muṣṭafā ṣallalahu ʿaleyhi 007/17 

muḥāsebe    hesaplamak  

 leclāc ķılubdur bu m. ʿilm-i şaṭrancınuŋ te’līfinden ziyādedür didiler 050/29 

muḥāsibler    hesap edenler       

 m. ḥisāb idüp buġdayı bu miķdāra irişdürdilerse melik-i nūşirrevāna 050/25, 051/05 

muḥāsibleri    hesap edenleri  

 kisrī emr eyledi ol zamānuŋ m. ve ʿāķılları vezīrüŋ kişileri cemʿ 049/28, 050/31 

muḥāsiblerüŋ    hesap edenlerin      

 maķbūl dutmaya iy pādişāh m. getür ḥisāb itsünler āḫırķı evde 049/24 

muḥkem    sağlam  

 ol demür ḫalķa bir mermere m. berkinmiş ne ķadar ki cehd ider 024/02 

muḥkemliginden    sağlamlığından  

 ķalʿası dimek olur işbu şeklüŋ ġāyet m. ötri ḥasīn-i 061/04 

muḥtāc    ihtiyaç duyan  

 k’oldılar taʿlīmine m. il 058/29 

muḫtār    hareketinde serbest olan, Allah  

 fāʿil ü m. u ḫālıķ cāʿil-i her dü-cihān 003/04 

muḫtārile    seçilmişler ile  

 daḫı kitāblardan istiḫrāc idüp bir şaṭranc-nāme te’līf itmek ḥadīś-i m. 017/25, 

020/25 
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muḥterem    değerli   

 selātin ķatında maķbūl ve m. ola tā ki bir niçe mücellid süleymān- 014/05, 046/18 

muķābele   karşılık  

 muķābelesine benden bir nesne dileyesin tā kim aŋa m. ʿivaż ķılam 049/08 

muķābelesinde    karşılığında  

 yā leclāc ne dilekdür ki bunuŋ gibi hüner m. benden diledüŋ 049/16 

muķābelesine    karşılığına  

 m. benden bir nesne dileyesin tā kim aŋa muķābele ʿivaż ķılam 049/08 

muķābil    karşılık olan  

 m. ve muʿārıż olaldan düşmen şāhın māt idüp at ve fil ve rūḥın alup 011/16 

muķābile    karşılığa  

 mecāl-i m. ve ḥayāl-i 047/23 

muķaddimā    öncelikle  

 āferīn itdiler ki leclāc degil idrīs-i nebī ki m. şaṭranc te’līf 051/03 

mukāleme    konuşma  

 m. kerden-i firdevsī maḥbūb-rā 017/01 

muķārine   yskın olan  

 m. ķılmazıdı ḫāllerinüŋ peydaķların sormadın rūḥum alup şehmāt 047/24 

muķarrer    kesin, şüphesiz  

 nite şöyle kim evvel atla ḫaṣma ġālib olmaķlıķ m. olur zīrā kim 042/05, 042/10, 

042/15 

muķayyed    ilgili, bağlı  

 şāh ʿıyş ve nūşa meşġūl olduġı sebebden ceng ü cidāle m. olmayup 027/01 

muķtedā    önde olan, uyulan  

 müctebā vü m. server-i enbiyā muḥammed-i muṣṭafā ṣallalahu ʿaleyhi 007/17, 

007/20 

muķtedā-ı şerʿ-i millet     milletin şeriatinin imamı     

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet m.-ı şerʿ-i millet sālik-i sikke-i 007/14 

mūm-ı āhen    demir mum     

 m.-ı āhen eyleyen dāvūd içün 005/24 

mūnis    sevimli  

 ķut hem m. olmış bir ṭūṭi-i cāndur ki ten ķafesinde mütemekkin olmış 015/15 

mūr    karınca      

 m. mār ʿaḫd-i peymānında idi dīvān-ı seng-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01, 

023/05 

murabbaʿ    dört köşeli  

 m. levḥ-ı zerrīn üzerin heşt ḫāne taķsīm idüp altmış dört ḫāne 030/18 
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murād    Murad  

 bin muḥammed ĥan bin m. ĥan-ı m. baḫş bin sulṭān muḥammed 011/04, 011/05, 

042/07 

murādın    istek          

 dü cihān içre m. ol bula 067/14 

murādum    isteğim  

 m. yoķdur 049/21 

muraṣṣaʿ    kıymetli taşlarla bezenmiş  

 m. ḫilʿat 039/02 

murġını    kuşunu      

 zencīrine esīr cān m. çeşm-i şehlāsı şehbāzına naḥcīr idüp gāhi nāz-ı 047/27 

mūsā    Hz. Musa  

 nūḥ ibrāhīm m. yūsuf yaʿķūb u lūṭ 008/09, 023/21 

musallaṭ    ilişmiş  

 niʿmeleri sebebiyle ķahr-ı tārācını m. idüp īmān tācını başumuzdan 005/03 

musallat-ven    ilişmiş gibi           

 selāṭīn-i serverlere ser-ʿaskerlere ḫān u m.-ven cemīʿsin şāh- 053/06 

muṣannaʿ    sanatlı      

 naẓma getürüp m. ve müsecca söyleyüp bitürmişidüm diledüm ki 013/24, 017/26, 

018/10 

muṣannif    kitap düzenleyen  

 şāh-ı saṭranca m. olur idrīsü’n-nebī 029/05, 079/05 

muṣannif-i kitāb    kitabın musannifi 

 m.-i kitāb firdevsī eydür bir vaķtin ķonṣṭanṭiniyye şehrinde bir 047/19, 051/04, 

052/01 

muṣannifi    musannifi  

 süleymānnāmenüŋ m. biŋ sekiz yüz otuz sekiz meclis-i bābuŋ ṭoķuz 013/17, 021/21 

muṣḥaf    Kurân-ı Kerîm  

 ḥüsni m. ḫāli ḥizb u ķaşları ʿaşr-ı tamām 019/08 

muṣībet    bela  

 geh m. vire gāhī o nişāṭ 058/06 

mūsiye    Hz. Musa  

 m. nāzil olan tevrātiçün 005/22 

muṣṭafā    Hz. Muhammed, seçilmiş  

 müctebā vü muķtedā server-i enbiyā muḥammed-i m. ṣallalahu ʿaleyhi 007/17, 

007/21 

muṭabbaķ    uygulamak, tatbik etmek      
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 nilgūn baḥrüŋ üzerinde ḥikmetile döşeyüp m. ṭur- 001/06 

muṭābıķ    uygun  

 varmaġa m. tuḥfemüz yoġıdı ḫıẕmete yüz sürmege daḫı iştiyāķımuz 014/20, 

017/15, 031/21, 045/05, 052/19 

muṭalliʿ    okumak  

 m. olmaya ve ol gence daḫı kimse el urmaya çünki cimşīd vefāt 028/16 

muteķaddimīn    önde gelenler  

 kimdür beyān idelüm nite ḥükemā-i m. bunda iḫtilāf eylediler 021/22 

muṭṭaliʿ    vâkıf  

 ve daķāyıķ-ı tefhīmsüzin şaṭrancuŋ ʿilmine m. olasın kim ehlu’llah anı 020/19, 

031/08 

muttaṣıf    vasıflandırılmış          

 m. olan kimseler iḫṭilāṭdan elem-bazīsinden derd-i ġām ḥāṣıl olur 044/27 

muvāfıķ    denk  

 rūy-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫaṣmınuŋ üzerine taķdīre m. 002/07, 014/19, 

017/13, 031/21, 045/05, 052/19 

mużāʿaf    iki kat  

 evdekin m. 050/17, 050/22 

muẓaffer    galip  

 selāṭīn ḫaķan-ı ʿālem ʿādil aʿẓam melek müvāyed m. manṣūr 010/22, 039/17, 

053/12 

muzr    üçte iki  

 m. u śülśān-ı 050/09 

muģteşem    büyük, ulu  

 m. pīr ola yāhō tācı taģt-ı salṭanata devlete lāyıķ şāh şehzāde 046/15 

mü’ellif    yazar  

 tā ki şaṭrancı m. kimdür eyde kām-kār 023/15 

mü’ellifdür    yazardır  

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ m. min-baʿd nice bunuŋ emśāli kitābları 013/19, 

 057/18, 066/25 

mü’ellifi    yazarı  

 şaṭrancuŋ aṣl-ı m. kimdügin beyān ider ve idrīs nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21, 021/20 

mübārek    uğurlu  

 iy şeh-i cimşīd-ṭāliʿ kim m. ṭalʿatüŋ 011/26, 014/09 

mübdiʿ    yoktan vareden          

 ķādir-i ķudret-nümā vü m. eşyā kibriyā 003/05 

mübeddel    değişmiş  
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 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli zevāle m. olup ēeḥḥāk mārī ḫurūc 026/10 

mübīn    açıklayan  

 kim mühendis kāmil ekmel ʿāķıl aʿķaldur m. 051/23 

mübtedīlere    yeni başlayanlar  

 evvelki taʿbiye ki ṭaberriye dirler ol taʿbiyedür ki m. ṣāliḥdür ve 059/02, 068/14 

mücellid    ciltli      

 ķılup raķama getürüp taʿbīr ķılan kim üç yüz altmış altı m. kitāb 013/16, 014/05 

mücrim    günahkar, suçlu  

 bī-ʿivażuŋ ve kerem-i bī-ġarażuŋdan bu m. ʿāṣīlerüŋ taķṣīri ve 005/01 

mücrimīnem    günahkarım  

 m. ʿafv ķıl firdevsīye 006/13 

mücrimlere    günahkarlara  

 ʿaẕāb itmek ʿadlise ʿafv itmek daḫı ʿahdüŋdür ilāhī m. ʿiķāb 005/06 

müctebā    seçilmiş  

 ṣafā māh-ı ķubbe-i vefā muʿallā müzekkā m. ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10, 

007/17, 007/20, 007/25 

müddeʿīler    bir hükmü savunanlar  

 irmişidüm m. naẓarında anuŋ dostlarıyla oturmışıdum ʿilm-i ḥilm 014/15 

müdebbir    tedbirli, önceden düşünen  

 olıcaķ fikr bārīk olmaz m. ehl-i rāy mubaṣṣır gerekdür ki ḫaṣmına 044/21 

müflis    parasız 

 m. ve ʿāşıķ-ı dil-rīşem timurlenk eyitdi nola sen cān u baş ortaya 054/22 

müflisligüm    parasızlığım  

 müşerref olam maķṣūdımı taḥṣīl bu ḫıẕmeti taʿcīl m. ġanīlıġa 014/10 

müft    bedava, kolayca  

 kiş didi ķara şāh m. aldı fili açup ķızıl ruḫile ḫvāce girü kiş didi 069/09, 082/04 

müfti    bedavalığı, kolaylığı      

 zāhidā ḥālāt-i ʿaşkuŋ m. bilmez remzini 016/22 

mühendis    mühendis, geometri bilen  

 kim m. kāmil ekmel ʿāķıl aʿķaldur mübīn 051/23 

mühendislere    mühendislere   

 m. emr itdi ṣanʿatile o mermeri ķopardılar bir kefenk açıldı 024/05 

mühim    önemli  

 beşinci şarṭ oldur ki şaṭranc-bāzuŋ āḫir yirde fikri olsa yā bir m. 045/01 

mühlet    zaman  

 bu su’āl cevaba nāẓırdı şāhdan icāzet alup bir ay m. diledi levḥ-i 031/04, 035/06 

mühr-i zer    altın mühür      
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 ŝūret-i elķāb-ı ezel naķş-ı nigīnüŋ m.-i zer 012/24 

mühre    piyon 

 dest-i ķudret anca kim m. sürer kevkeble māh 021/16, 030/22, 034/06, 038/14, 

047/08, 065/33, 068/10 

mühre-i mihr    güneş mühresi 

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde m.-i mihr münīri yaʿnī zerrīn şāhin-i 001/10 

mühreler    piyonlar      

 ve bu mühreleri cimşīd şāhuŋ idügin bildiler velīkin bu m. ne neme 024/14, 

057/06, 066/01, 066/13, 074/07 

mührelerden    piyonlardan  

 hīç birisi bu m. nişān virmeyüp ʿāciz ķaldılar ʿāķıbet 024/17 

mührelerdür    piyonlardır  

 m. ādemī miśli hemān 058/09 

mührelere    mührelere  

 m. 035/14, 043/05 

mühreleri    mühreleri  

 aŋa muʿallim olup talīm ide veyā ḫōẕ ol m. yirinden 002/15, 024/09, 024/11, 

024/14, 025/11, 025/12, 025/15, 025/18, 031/06,  

 034/21, 035/01, 036/11, 036/22, 055/09, 056/26, 057/01, 057/08, 068/11 

mührelerin    piyonlarını  

 yoġıdı pes süleymān taʿaccüb ķılup şaṭrancuŋ m. görüp aṣlın ferʿin 023/24, 032/23, 

057/14, 068/09, 068/11 

mührelerini    piyonlarını  

 getürdi cimşīd şāh görüp otuz iki pāre m. altmış dört ḫānelü 027/13 

mührelerüŋ    piyonların  

 ḥükemāyı cemʿ itdi bu otuz iki dāne m. perdāḫtını ve naķşını 030/25, 031/24 

mühresin    piyonlarını  

 göre naṭʿ üzerinde m. süre ve daḫı gerekdür kim şaṭranc-bāz olan 045/12 

mühreye    piyonlara  

 maḥkūm olup leclāc otuz iki m. göre ʿaķīķ ile billūrdan aŋa göre 032/21 

mühreyi    piyonu  

 evvel sen ķonasın didi hindī her m. ki naṭʿ üzerine ķodı 038/01, 046/13 

müjġān-ı hindü    Hintli kaşını  

 nergesüŋ m.-ı hindü elde ṭutar āyine 016/16 

mükemmel    eksiksiz      

 ķıldı leclācı m. iḫtiyār 032/03, 032/25 

mükerrem    hürmet edilmiş          
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 alup tāc ve laķadd keremnā birle müzeyyen ve m. iyledüŋ gine ol 004/22, 014/03 

mülāḥaẓa    dikkatlice düşünmek      

 evlerini tamām m. ķıldı her birini naṭʿuŋ neresinde ķomaķ gerek ve 036/04 

mülāṭefesi    iltifat etmesi  

 anuŋ miśli ḥadeś-i miṣbāḥ-ı rūḥı ve m. miftāḥ-ı fütūḥdı fünūn-ı 048/01 

mülk    mal  

 çeşmi-i tīġuŋ zühāb-ı āb-ı fetḥ ü dīn m. 012/17 

mülūk    sultanlar  

 muʿaẓẓam şeref-i m. 010/23 

mülūk-ı ʿacem    İran hükümdarları     

 m.-ı ʿacem ķatında bu manṣūbe ġāyet muʿteberdür 078/07 

mülūki’l-ʿarabi’l-ʿacemüŋ   Arap ve İran hükümdarlarının  

 ḫākan-ı muʿaẓẓamuŋ māliki’l-ümemüŋ mevlā m.-ʿarabi’l-ʿacemüŋ 021/03 

mümkin    mümkün  

 yaʿnī andan ġayrıdan oyun açmaķ m. olmaya daḫı ferzin śāliś ferzāne 040/14 

münācāt    Allah’a yalvarış      

 der m.-ı firdevsī 004/09 

münāsib    layık  

 heşt cennete m. sekiz faṣl üzerine bu şaṭranc-nāmeyi bu firdevsī-i 020/23 

müncemil    toplanmış  

 ḫānesine müştemil sekiz faṣl üzre m. menşūr manẓūm aṣaḥ ķavli 019/18 

münevver    nurlu  

 šalʿatüŋdendür m. nüh felek kevkeb nücūm 012/03, 016/19 

münḥaṣır    etrafı çevrilmiş  

 ġāfil olmayasın ķaçan ruḫ m. olsa yaʿnī dutulsa ķıymeti anuŋ at olur 041/22 

münīr    nurlandıran  

 šayyib ü ṭāhir-ṣıfāt-ı ʿāķib u ḥāşir-i m. 008/05 

münīri     nurlandıranı    

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i mihr m. yaʿnī zerrīn şāhin-i 001/10 

münkirī    dinsiz, inkarcı  

 m. bu cehli gör ki itdi inkār aḥmede 008/33 

müntaķıż    bozulan  

 büyūt m. olur yaʿnī helāk olmasına dāldur illā ruḫ degil zīrā ruḫ 041/18 

müntehā   son  

 ķudreti ķabżında döner zīr ü bālā m. 003/15 

müntehī    biten  

 bir vaķt-i m. şöyle inhā ķıldı ki bilād-ı hindde pādişāh vardur vilāyeti 052/14 
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münzir    olacak bir şeyi haber veren      

 m. ü nāṣır ḥakīm ü şāhid aʿdel mehliķā 008/06 

mürdeye    ölüye  

 yāḫūd ol ʿīsā-nefes ki m. virür ḥayāt 019/07 

mürekkebile    mürekkep ile  

 mührelerin ķara m. raķama getürdüm ve aḥmer-reng mühreleri 068/11 

mürsel    gönderilmiş, Hz. Muhammed  

 aḥmed-i m. ḥabīb-i ḥaķ muḥammed muṣṭafā 007/21, 008/07 

mürselüŋ    peygamberin    

 baḥr ü per içinde biŋ bir dürlü mevcūdāt süleymān-ı m. sulṭān-ı 022/13 

müseccaʿ    secili  

 naẓma getürüp muṣannaʿ ve m. söyleyüp bitürmişidüm diledüm ki 013/24 

017/26, 018/10 

müslümānlara    müslümanlara      

 ķılup cāy-ı būm u ġurāb eyledi m. çoķ şedīd ve ʿiķāb eyledi 029/16 

müstaḥaķdur    hak etmiş olandır      

 siyāsete m. didi ne ķadar ki teftiş itdiler sulṭān aḥmed bulunmadı 055/20 

müşāhede    görmek  

 ḫāk-i pāyine yüz sürüp mübārek cemālin m. ķılup ḥadīś aḫbārınla 014/09, 014/24 

müşerref    şerefli  

 šāliʿüŋdendür m. heft kişver baḥr u ber 012/04, 014/10 

müşk-sāy    misk kokulu        

 ķoyup diķķatile naẓar-ı pāk ķılup gördüm ki bir meh-rūdur ki m.-sāy 015/03 

müşkden    miskten  

 öŋine şol ķadar altun gümiş dökdi ki ḥisābını kimse bilmezdi m. 033/17 

müşki    miski  

 alnı bedr olmış aya beŋzer ķaşları m. tozlu yaya dönmiş bir ġonçe 015/12 

müşkil    zorluk   

 daḫı ince ve daḫı m. nerd 039/07 

müşkilleri    zorlukları  

 fażl-ı himmetinde devletinde niçe m. ḥal ķılup bitürmişidüm ve 014/17 

müşrikīn    Allah’a şirk koşanlar          

 kāfirleri ķātil ol m. mūcebince ķatl itmege ol ṭāzī atlar kim 010/03 

müşrikīn    müşrikler  

 mecūsī ve m. cimşīdüŋ idrīse īmān getürdigine düşmān olup 026/19 

müşrikler    müşrikler  

 ḥarb u ēarb idüp m. şāhın küfr-i ēalālet gūşesinde māt itdiler 010/09 
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müştāķ    fazlaca istekli  

 yüz sürmege m. olduġumı ammā kim ol ḥażrete muvāfıķ hediye ve 017/13 

müştemil    kapsayan  

 ḫānesine m. sekiz faṣl üzre müncemil menşūr manẓūm aṣaḥ ķavli 019/18, 020/22 

müşterī-rāy    Jüpiter fikirli  

 m.-rāy u ʿuṭārid-fıṭnat u keyvān-ķadr 012/16 

müte’allıķ    bağlı      

 men ya’nī bir ġayrı nesnenüŋ zararın def’ itmek içün yā deste m. ola 040/13 

müteḥaķķaķ    doğruluğu meydana çıkan  

 ġālib olmaklıġı ol ruḫile m. ola ḫaṣma kim ol ruḫuŋ kim gitmek 041/28 

müteḥallā    tanınan  

 zīver-i feżāilile m. ve teẕhīb-i aḫlāķ birle meşhur-ı āfāķ olmuşiken 048/11 

müteḥayyir    şaşkın  

 māt ider ḫvāce m. oldı dil-ārām naẓar ķıldı bir kez çaġırdı 069/07 

mütemekkin    yerleşmek, oturmak  

 m. olup oturmışıdum süleymānnāmenüŋ ekśer cildinüŋ ebyātın 013/23, 015/15, 

041/24 

mütemerridīn    asiler  

 m. 010/02, 011/02, 026/18 

mütemeyyiz    seçkin     

 ki iẓhār ķılursın pāk-ṭāhir m. dileyici kāmillere süḫandān-ı 018/13 

müteveffā    ölmüş  

 aʿẓam āfatdandur daḫı fetḥ elin ferzān ṭarafından m. ola ya’nī ferzī 040/06 

müteveffeni    sakınmak  

 yuķarıda bundan evvel ʿuķud-ı ʿale’ş-şāhıdın m. ola didügidi yaʿnī 042/20 

müvāyed    yüce  

 selāṭīn ḫaķan-ı ʿālem ʿādil aʿẓam melek m. muẓaffer manṣūr 010/22 

müvecceh    doğru  

 cevāb virecek sözüni m. görüp ḥükmine maḥkūm emrine me’mūr 019/12 

müvekkel    vekil edilmiş  

 m. 025/02, 025/07, 025/10, 025/16 

 emrine kim me’mūr oldı süleymān eyitdi ki yā mālik-i m.-i ḫāk 025/05, 025/08, 

026/13, 026/15 

müzekkā    temizlenmiş  

 ṣafā māh-ı ķubbe-i vefā muʿallā m. müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10 

müzeyyen    süslü  

 alup tāc ve laķadd keremnā birle m. ve mükerrem iyledüŋ gine ol 004/22 



362 
 

nā-bedīd    kayıp   

 n.- 001/03 

 çıķup n.-bedīd oldı ʿāķıbet ol laʿlin ķadeḥi rūm pāẕişāhı ıldırım ḫana 055/13 

nā-būddan    yokluktan 

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı n.-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi ve śenā’-ı 001/02 

nā-gāh    ansızın  

ān ķahr-ı bī-ḥad felege beŋzer devlet-i n.-gāh gibi irişüp fi’l-cümle ʿilmüm 015/19, 

047/29 

nā-maʿdūd    sayısız 

 ģamd-ı n.-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01, 

003/03 

nā-maḥdūd    sınırsız     

 ģamd-ı n.-maḥdūd ilāha oldurur ḥayy u beķā 003/02 

nā-meşrūʿ    haram 

 şerīʿat-ı islām döşegin yiryüzinde döşeyüp n.-meşrūʿ ʿamel ķılan ẓālim- 010/10 

naʿl-i şeb-dīzüŋ    gece renkli ayakkabının     n.-i şeb-dīzüŋ tozıdur tūtiyā küḥl-i baṣar 

011/29 

naʿt    övgü  

 fi n.-i aṣḥāb-ı çār-ı yār rıżvānillahi teʿālā ʿaleyhim ecmaʿīn 009/21 

naʿtidür    övgüsüdür  

 n. ṭāhāyile levlāk anuŋ 006/04 

nāba    saf, katıksıza  

 var ki laʿl-i n. dönmiş āhū-çeşm-i ḫō ʿabhere beŋzer ol siyeh zülfi 015/10 

nābuŋdadur     katıksızındadır  

 sırrı ve’n-necmüŋ beyānı lü’lü’-ı n. 016/07 

nāçār    çaresiz  

 kiş diye n. ķara şāh 072/07, 073/05, 074/04, 081/04, 081/08, 082/02 

nāfe     hayvan postunun karın altındaki dersi  

 tārı ve māye-i n.-i tātārı şikest ķılurdı yüzi āfitābidi tedvirde ve 015/27 

nāfe-yi çīn-i ḫıṭā    ülke çatıklığını giderici 

 deşt-i āhūdan yaradur n.-yi çīn-i ḫıṭā 003/29 

nāgihān    ansızın  

 ṭururken n. anı gördüm ki bir serv-ķadd lāle-ḫad maḥbūb merġūb 014/22 

naḥcīr    av  

 zencīrine esīr cān murġını çeşm-i şehlāsı şehbāzına n. idüp gāhi nāz-ı 047/27 

naḥīf    zayıf  

 ża’īf olıcaķ ‘aķlı zihni daḫı ża’īf n. düşer ikinci ḥammāmdan çıķarup cerb 043/13 
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nāḥīsde    uğursuzluk  

 n. ḫāşeyedür haẕihi’l-mevżiʿati yaʿnī bu didügümüz ḫānelerde at 041/07 

naḥv    gramer  

 niçeye dek oķıyasın n. u ṣarf 067/17 

naķd-i maḥzen    hazinenin akçesi      

 n.-i maḥzen kān-ı maʿden ḫulķ-ı aḥsen pür-kemāl 007/24 

naķķāş -ı ṣaḥīfe-i āb-dehende     su ağızlı sayfanın nakışçısı     

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb n.-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

naķl    anlatı, rivayet  

 büzürcmihr-i ḥakīm taṣnīf itdi ammā ki saḥīḥ ķavl ṣarīḥ n. budur ki 021/24, 029/23 

naķl-i leclāc    Leclac’ın rivayeti 

 n.-i leclāc ol ki itdüm ben beyān 044/05, 059/11, 059/12 

naķlince    rivayetince  

 evvelki faṣl ḥükemā ķavlince ʿuķalā n. şaṭrancuŋ mü’ellifi naṭʿınuŋ 021/20, 039/15, 

044/10 

naķs    eksiklik  

 bir varması bir girü dönmesi ikiledin n. olur daḫı dimişlerdür ruḫıçün 040/24 

naķṣı    eksikliği  

 ģayy u bāķī kim kemāl-i ẕātınuŋ yoķ n. hīç 003/20 

naķş-ı ḫātem     peygamberlik mührünün resmi      

 n.-ı ḫātem ism-i sübḥān ḥaķķıçün 005/27, 012/24 

naķş-pend-i dībā-ı rebīʿ    bahar ipeğini dokuyan    

 cüvād bād-ı cifteden kerden ʿāre n.-pend-i dībā-ı rebīʿ cehre-küşā-ı 022/03 

naķşını    rengini, resmini  

 ḥükemāyı cemʿ itdi bu otuz iki dāne mührelerüŋ perdāḫtını ve n. 030/25 

naķşile     nakış ile 

 kim bahārī faṣılda zeyn alup nebāt-ı n. mühreleri envāʿ envāʿ 057/01 

nām    ünvan  

 bula şöhret ʿālem içre n. u ver 032/05 

nām-dār    namlı 

 yel felekde götürürdi taḫtın anuŋ n.-dār 023/11 

 ol nişān-ı n.-ı ʿunvānuŋ ümīź-i ehl-i der 012/30 

nām-vār    namlı 

 rūḥ alur begler begi vü n.-vār 066/07 

nām-ver    namlı 

 milk-i rūmuŋ ḫanıdur ki çākeri her n.-ver 011/21, 012/26 

namāz    namaz 
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 süleymān ḫalvet-ı ḫāṣına vardı iki rekʿat n. ķılup nübüvvet 024/18, 056/21 

nāme    kitap  

 n. birle 014/06, 034/02 

nāmeŋde    mektubunda  

 nāmesinde dimiş idi ki şaṭranc remzini bilesin ve cevābın n. yazup 052/21 

nāmesinde    mektubunda  

 n. dimiş idi ki şaṭranc remzini bilesin ve cevābın nāmeŋde yazup 052/21 

nāmesinden    sesinden  

 günāhuŋ n. maḥv olur hep 006/24 

nāmıdār    namlı  

 ẕikrin itdüm āḫir oldı n. 065/03 

nāmını    adını  

 ģażretüŋüŋ n. ol ʿarş-ı ʿalī üzre yazar 013/04 

nāmūs    iffet  

 cilve-i n.-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i kārdān tatar sābıķ- 022/07 

nār    ateş  

 iy yüzüŋ cennet güli hicr u firāķuŋ ḫār u n. 060/08 

nārında    ateşinde  

 ruḫlaruŋ n. görüp ol muʿanber ḫālüŋi 016/24 

nāsa    insanlara  

 ģamd-i bī-ķıyās ve śenā’-ı bī-esās ol ḫalıķ-ı cinn ü n. olsun kim bu 010/18 

naṣb    ilgili olan, memur olan  

 şaṭrancuŋ üzerine ola ġayrı şuġlı olmaya daḫı göŋlini ġayra n. itmeye 039/21 

nāṣır    yardım eden  

 münzir ü n. ḥakīm ü şāhid aʿdel mehliķā 008/06 

naṣīb    kısmet  

 saŋa ṭoķsan biŋ vü esrārı oldı ḥaķdan çün n. 009/01, 056/11 

naṣīḥat    öğüt  

 ṭut n. tā olasın sen melīḥ 058/14 

naṭʿ    zemin  

 ķılup bir n. üzerinde durutdı zihī sulṭān-ı server kim eflāk 001/09, 002/07, 027/17, 

036/15, 038/01, 038/12, 045/12, 055/09 

naṭʿ-ı siyāh    siyah zemin, gece 

 nite kim çerḥ-i felek her şeb döşer n.-ı siyāh 021/15, 056/29, 057/14 

naṭʿa    satranç tahtası  

 ol nesneyi bilmediklerine melūl olmış oturur büzürcmihr daḫı ol n. ve 035/13 

naṭʿı   satranç tahtası  
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 devşür çün bu oyunı sen benden ilk gördüŋ gerekdür ki şaṭranc n. 037/29, 051/19, 

057/04, 049/10, 056/26 

naṭʿıdur    satranç tahtasıdır      

 n. şaṭrancuŋ aŋla ẕāt arż 065/32 

naṭʿını    satranç tahtasını 

 n. 027/14, 032/25, 034/03, 037/15, 037/28, 049/29, 057/12 

naṭʿınuŋ    satranç tahtasının  

 evvelki faṣl ḥükemā ķavlince ʿuķalā naķlince şaṭrancuŋ mü’ellifi n. 021/20 

naṭʿıyla    satranç tahtasıyla  

 ḫarc itmişler ol şaṭranc n. şāhuŋ öŋinde ķodı hind şāhından ol 034/04 

naṭʿuŋ    satranç tahtasının  

 evlerini tamām mülāḥaẓa ķıldı her birini n. neresinde ķomaķ gerek ve 036/04 

nāye    kamışa    

 irişür feyż-i nevālüŋden ķuru n. şeker 012/02 

nāz    naz  

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl idecek n. u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07 

nāz-ı dilber-i maʿşūķ     maşuğun sevgilisinin nazı    

 zencīrine esīr cān murġını çeşm-i şehlāsı şehbāzına naḥcīr idüp gāhi n.-ı 047/27,  

nāz-ı dilber    sevgilinin nazı  

048/03 

naẓar    bakış  

 ḥarām mı degül mi ve daḫı şaṭranc ķāl yüzinden ḥāl yüzinden n. 020/15, 020/20, 

035/15, 043/02, 043/05, 055/05, 056/23, 056/25, 057/04,  

 065/10, 065/12, 065/26, 065/29, 065/31, 067/21, 069/07 

naẓar-ı pāk    temiz bakış 

 ķoyup diķķatile n.-ı pāk ķılup gördüm ki bir meh-rūdur ki müşk-sāy 015/03 

naẓarda    bakışta  

 her n. bir naẓar var bilesin 065/26 

naẓarına    bakışına, görmesine  

 n. yitürdi fi’l-cümle bu arada söz çoķdur süleymān-nāme-i kebīrde 025/25, 027/12, 

043/01, 043/04, 043/15, 049/01 

naẓarında    bakışında      

 irmişidüm müddeʿīler n. anuŋ dostlarıyla oturmışıdum ʿilm-i ḥilm 014/15, 027/18, 

031/12, 046/01, 055/05 

naẓım    şiir      

 ʿośmānīde elfāẓ-ı ʿibāret feṣāḥat belāġat melāḥat içinde çābüksün n. 018/02 

nāẓır-ı emīrü’l-mü’minīn    müminlerin emrinin bakıcısı  
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 burhān-ı ḫalīfetu’llāh n.-ı emīrü’l-mü’minīn eʿazza’llahü enṣārehü ve 011/07 

nāẓırdı    muhtaçtı, cevaba bakandı  

 bu su’āl cevaba n. şāhdan icāzet alup bir ay mühlet diledi levḥ-i 031/04 

nāẓırdur    bakandır  

 zīrā ṣāḥibinüŋ fil ol ḫāneye n. ve daḫı atiçün şaṭranc evlerinüŋ erdā-i 041/12 

nāzik    zarif  

 terkīb-i ʿacīb ol ṣūret-i ġarīb ol n. ḥabīb dildār-ı dil-firīb görüp 015/01 

nāzil    inen 

 mūsiye n. olan tevrātiçün 005/22, 006/01, 009/12 

naẓm    şiir  

 n. 005/11, 010/12, 016/03, 019/05, 021/14, 023/01, 028/20, 032/01, 039/09,  

 044/04, 047/13, 048/18, 051/21, 056/17, 057/15, 058/27, 068/17 

naẓma    şiire  

 n. getürüp muṣannaʿ ve müsecca söyleyüp bitürmişidüm diledüm ki 013/24, 018/22 

nāzük   zarif  

 fikr idüp bileler senüŋ öŋüŋde benümle oynayalar eger bu n. oynuŋ 034/11 

ne    ne(Farsça olumsuzluk edatı)  

 kim oynar n. ṭāķ-ı felekde n. rūy-ı zemīn farķ-ı semekde 002/13, 002/14, 003/25, 

008/18, 024/02, 024/14, 033/14, 034/09, 034/12,  

 035/05, 036/05, 036/08, 036/13, 036/21, 037/01, 037/04, 038/18, 038/20, 039/24,  

 041/20, 046/09, 049/14, 049/16, 049/20, 049/26, 054/05, 055/18, 055/20, 065/10,  

 068/18, 074/07, 075/06, 076/13, 078/08 

nebāt    bitki  

 lezzeti āb u ḥayātuŋ şerbeti ķand-ı n. 016/10 

nebāt-ı naķşile    renkli bitkilerle 

 kim bahārī faṣılda zeyn alup n.-ı naķşile mühreleri envāʿ envāʿ 057/01 

nebātāt    bitkiler  

 elvān elvān çiçeklere beŋzer bir bir dükendi n. u ezhāruŋ maḥv 057/02 

nebāte    bitkiye  

 şehd-i n. beŋzer diyüp taʿrīf idicek şehd-i şekker kim yidi eyitdim ki 019/04 

nebevīnüŋ    peygambere dair olanın  

 te’līf ķırķ dört risāleyi taṣnīf eylemişdür eydür kim hīcret-i n. 013/20 

nebī    peygamber  

 cimşīd şāhıla şaṭranc ḫuṣūṣında vāķıʿ olan menāķıbın ve süleymān n. 019/23, 

024/13, 027/03, 051/03 

nebī-i ṣādıķ    sadık peygamber  

 hem ḥabīb-i ḥaẓret-i ḫālıķ n.-i ṣādıķ kerīm 008/03 
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nebī-i emīn    emin peygamber 

 ḥakīm ķavlince pes ol süleymān ibn-i dāvud ol n.-yi emīn maḥmūd resul-ı 023/17 

nebīnüŋ    peygamberin  

 şaṭrancuŋ aṣl-ı mü’ellifi kimdügin beyān ider ve idrīs n. ʿaleyhi’s- 019/21 

nebiyy-i benī-ādemüŋ     ademoğullarının peygamberi  

 baʿdehü ṣad dürūd ṣad ṣalāvat ol resūl-ı ḫātemüŋ n.-i benī-ādemüŋ 009/22 

nebiyyullah    Allah’ın elçisi  

 tekvīn eydür yā n. ḥaķķuŋ emriyle ben tekvīn ki melek-i ḫāk-i 026/03 

necāt    selamet      

 ʿadlile bul şirretinden sen n. 067/02 

necātı    selameti  

 çü ẕikr ide bulur oddan n. 006/18 

necātine    selametine  

 taḥķīķ n. bāliġ olur yaʿnī şaṭranc oynayan kimesne maķṣūd neyise 041/09 

necim    yıldız  

 bu ṭoķuz çarḫ u felek yidi n. erkān-ı çār 003/14 

nedīm    dost  

 itdi te’līf ol zamān nerdi n. 039/11, 047/18, 047/29, 048/10 

nedür    nedir  

 nişānı var sebeb n. diyü su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07, 

065/23, 067/19, 067/20 

nefesde    nefeste  

 ve eger benī-ādemüŋ her ķılı dil ve her aḥşāsı göŋül olsa bir n. 004/17 

nefḥ-i ʿīsā    Hz. İsa’nın kokusu      

 n.-i ʿīsā ḥaķķıçün virdi ḥayāt 005/30 

nefs    nefis  

 key saķın leclāc-ı n. itmeye māt 057/28, 058/03, 067/01, 067/13 

nefs-i emmāre     kötülüğe sürükleyen nefis 

 n.-i emmāre durur leclācı bil 057/24, 066/31 

nefse    nefse  

 ʿaķlile n. virürseŋ gūş-māl 057/26, 066/33 

nefsi    nefsi  

 her ki n. pendile teskīn ider 067/09, 067/11 

nefsine    nefsine  

 ʿaķl-ı kāmil n. ķādir gerek 067/05 

nefsüŋ    nefsin  

 ʿaķlile n. şerinden bul nicāb 057/29, 058/01 
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nefsüŋi    nefsini  

 cehd ide gör n. maġlūb ķıl 057/25, 066/32 

negāh    ansızın  

 n. keyķubād şāhdan ķāṣıd gelüp bir laʿlīn şaṭranc tuḥfe getürdi 023/22 

nem-gīn    ıslak  

 n.-gīn oldı eyitdi kim bunca server ü selāṭīnler pehlevānlar rūy-ı 055/15, 044/16 

neme    tür  

 ve bu mühreleri cimşīd şāhuŋ idügin bildiler velīkin bu mühreler ne n. 024/14 

nemed-pūş    keçe giymiş      

 çün n.-pūş ve sā’il ve ẕelīl-i bī-delīl tāc u taḫt ḥasret āteşine 054/09, 054/20 

nemrūd-ı şedīd    şiddetli Nemrut  

 anca ẓulm itmedi şeddād u n.-ı şedīd 029/01 

nerd    tavla  

 n. u şaṭranc oynamaķlıķ itdi terk ü kāmilān 028/25, 029/21, 029/23, 030/01, 030/05, 

030/07, 039/07, 044/14, 044/25,  

 045/03, 046/10, 051/05, 065/20 

nerdde     tavlada 

 aŋa bāzīde evvel eger şaṭranc veyā n. evvel aŋa teklīf itmek cā’izdür 046/20 

nerdi    tavlayı  

 nite ekśer-i ḫalķuŋ dilinde budur kim şaṭrancı leclāc teʿlīf itdi ve n. 021/23, 030/01, 

039/11 

nerdubānile    merdiven ile   

 fonuslar yaķup ķırķ ayaķ n. zīr-i zemīn içine girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

neresinde    neresinde  

 evlerini tamām mülāḥaẓa ķıldı her birini naṭʿuŋ n. ķomaķ gerek ve 036/04 

nerges-i ḫābuŋdadur    uyuyan nergis gibi gözündedir 

 ʿayn-ı mā-zāġa’l-baṣar o n.-i ḫābuŋdadur 016/21 

nergesüŋ    nergis gibi gözün 

 n. müjġān-ı hindü elde ṭutar āyine 016/16 

nergisüŋ    nergisin  

 n. destinde ķor zer cām-ı cem gītī-nümā 004/02 

nesīm-i devrān    zamanın hoş rüzgarı  

 ḫuster ʿāşıķ-ı duḫterān-ı çemen yaʿnī n.-i devrān sefābaḫş-ı cān ins ü 022/09 

neśir    düzyazı  

 n. dürmekde ķademüŋ dölek ve ṭabʿuŋ bābdur ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03 

nesne    şey, nesne  
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 yig n. yoķdur bizüm ʿālimlerimüz sizüŋden yig olıcaķ inṣāf budur ki 034/19, 

035/18, 035/21, 039/24, 039/25, 040/20, 049/08, 055/03 

nesnenüŋ    nesnenin  

 men ya’nī bir ġayrı n. zararın def’ itmek içün yā deste müte’allıķ ola 040/13 

nesneyi    nesneyi  

 ol n. bilmediklerine melūl olmış oturur büzürcmihr daḫı ol naṭʿa ve 035/13, 

037/06, 055/01 

neśr    düzyazı  

 n. 019/10, 044/09, 051/26 

nev-cüvān    genç  

 ķıl naẓar ḥikmet yüzinden n.-cüvān 065/12 

nevā    ses  

 tā nevāle bula senden bī-nevā ehl-i n. 009/04 

nevāle    bağış  

 ümmet-i ʿāṣīlere alduŋ n. ʿafv içün 009/03, 009/04 

nevālüŋden    kısmetinden  

 irişür feyż-i n. ķuru nāye şeker 012/02 

nevbet     sıra 

 penc n. şerʿ āvāzın dehre ṣalduŋ ḥabīb 009/05, 069/06 

neydügin    ne olduğunu  

 daḫı bir altun ṣanduķca içinde buldılar ammā ki n. bilmeyüp ʿacem 024/10, 024/12, 

027/15 

neyise    ne ise  

 taḥķīķ necātine bāliġ olur yaʿnī şaṭranc oynayan kimesne maķṣūd n. 041/09 

niʿmeleri    nimetleri  

 n. sebebiyle ķahr-ı tārācını musallaṭ idüp īmān tācını başumuzdan 005/03 

niʿmet    nimet  

 itdiler andan kisrī ḥükm eyledi leclāca ol ķadar māl n. virdiler ki 051/07 

nicāt    selamet, kurtuluş  

 ʿaķlile nefsüŋ şerinden bul n. 057/29 

nice    birçok, nice  

 ṭoķsan biŋ ebyāt-ı eşʿāruŋ mü’ellifidur min-baʿd n. bunuŋ emśāli kitābları 013/19, 

025/15, 030/05, 033/09, 034/07, 034/08, 041/03 

niçe    nice  

 baʿdehü ʿuķalādan maḫfī degildür kim bu şatranc-nāme risālesin bir n. 013/12, 

014/05, 014/12, 014/17, 019/13, 019/17, 028/17, 033/16, 067/18 

niçeme    ne kadar      
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 n. eflāk-ı şaṭranc oynaya her rūẕ u şeb 021/17 

niçeye    ne zamana kadar, ne kadar  

 n. dek oķıyasın naḥv u ṣarf 067/17 

nigāh    bakış  

 ʿaķl-ı fikrüŋ cemʿ idüp eyle n. 065/14 

nigāh-ı ķuṭbü’l-aķṭābuŋdadur    ulular ulusunun  bakışındadır 

 iy melek-manẓar n.-ı ķuṭbü’l-aķṭābuŋdadur 016/29 

nigīn    mühür  

 ḫātem-i n.-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet bā-gülzār-ı bāġ-ı risālet 007/12 

nigīnüŋ    mührün  

 ŝūret-i elķāb-ı ezel naķş-ı n. mühr-i zer 012/24 

nih    dokuz  

 ʿizzet ider mihr ü māh u n. felek 067/25 

nihārı    gündüz  

 digil leyl ü n. gāh bī-gāh 006/20 

nihāyeti    sınırı  

 n. yoķ andan ṣoŋra ol didi ki miķdār-ı ʿadedi buġday ṭolusı anbarları 051/08 

nihāyeti’l-ʿaṣrı    asrın sonu      

 içinde śenā-yı cezīl ilā-ġāyetü’d-dehri ve n.-ʿaṣrı ẕikr olına firdevsī 021/12 

nīk-nām    güzel nam sahibi      

 itdiler leclāc-ı kāmil n.-nāma āferīn 051/22 

nīk-rāy    güzel fikirli      

 bin bürehmen idi hüner-mend ehl-i fen n.-rāy ṣāf-şiken ķalʿa-küşāy tīġ- 030/11 

 yavlaķ tīzdür ki ḥażretüŋ ḫıred-mend ü n.-rāydur ve söz dizginine mālik 018/05 

niķāb    peçe  

 perçemüŋ ʿanberle kāfūr üstine baġlar n. 016/14 

nilgūn    lacivert  

 n. baḥrüŋ üzerinde ḥikmetile döşeyüp muṭabbaķ ṭur- 001/06 

niśār    saçmak  

 n. itdi ve bir hindī çetr getürdi ki altunıla bezenmişdi ve üzeri laʿl 033/15 

nişān    belirti 

 hīç birisi bu mührelerden n. virmeyüp ʿāciz ķaldılar ʿāķıbet 024/17 

nişān-ı nām-ı ʿunvānuŋ    unvanının işareti     ol n.-ı nām-ı ʿunvānuŋ ümīź-i 

ehl-i der 012/30 

nişān-keş     tahtalara işaret çekmeye yarayan alet   

 ķılup n.-keş yirlerin laʿciverdile ṭılā ķılup tezyīn itmişler ve daḫı otuz 030/20 

nişānı    belirtisi 
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 n. var sebeb nedür diyü su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07 

nişānladı    hedefledi  

 yir yir sürdi büzürcmihr anı n. ve bildi şunuŋ gibi laṭīf dürüst 038/15 

nişāṭ    mutluluk, hoşluk  

 ḫalāyıķ-ı ʿālem ol ẓālim elinden aġlayup n. görmeyüp şaṭrancı unutdılar 029/18, 

046/03, 058/06 

nişāṭı    mutluluğu  

 gitdi şaṭrancuŋ n. ķaldı ṣad renc āh u zār 028/26, 047/29 

nite    nasıl  

 te’līf taṣnīf eyledüm n. şöyle kim bābü’l-evvel evvel ki bābda ibtidā’-ı 019/20, 

021/15, 021/22, 021/23, 030/16, 041/03, 042/05, 043/10, 044/13,  

 045/20, 068/10, 076/02 

nitekim    öyle ki    

 bī-ķader dünyā ķatuŋda n. yoķ ķadr hīç 012/31, 013/07, 039/18, 042/19, 054/01 

nizāʿ     kavga   

 ĥaṣmına ġālib gelür yoķdur n. 071/13 

noķṣān    eksiklik  

 ẕerrece irmeye n. ʿālemi itse ʿasā 003/21 

noķṭa-i dāire-i vücūd     vücud dairesinin noktası( Kâbe)     

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve n.-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08 

nola    olsun, ne olacak  

 müflis ve ʿāşıķ-ı dil-rīşem timurlenk eyitdi n. sen cān u baş ortaya 054/22 

nūḥ    Hz. Nûh  

 n. ibrāhīm mūsā yūsuf yaʿķūb u lūṭ 008/09 

nūḥuŋ    Hz. Nûh’un  

 çeşm-i n. gördügi tūfāniçün 005/20 

nūnuŋ    nûn harfi 

 kāfi n. emrile īcād idüp ol ʿālemi 003/12 

nūr    parlaklık  

 bulur raḥmet żiyāsından göŋül n. 006/28, 007/05, 012/18 

nūr-ı aḥmed-i maḥmūd     Hz. Muhammed’in nuru 

 itmek ḥaķise baġışlamaķ daḫı vaʿdüŋdür ilāhī perverdigār n.-ı aḥmed-i 005/07 

nūr-ı  baṣar    Allah’ın nuru 

006/05 

nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i ʿālemīn    alemlerin gül bahçesinin nuru  

007/10 

nūr-ı  lāmiʿ    parlak nur   
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007/22 

nūr-ı  maḥż    saf nur      

011/28 

nūrı    nuru, ışığı  

 çeşm-i n. aḥmedüŋ ḫulķı gibi biri ḥasan 009/13 

nuṣḥını    öğüdünü  

 n. firdevsīnüŋ ṭutup tamām 067/33 

nuṣret    yardım  

 düşürüp gāh n. virüp ḫaṣmına ġālib şādān ḥürrem itdürür gāh 002/08, 011/17 

nuṣret-ķarīn-i nām-ver    Allah yardımına yakın olan nam sahibi     

 ģażretüŋedür żafer n.-ķarīn-i nām-ver 012/26 

nūş    içki  

 ģıżra n. olan ḥayātı ḥaķķıçün 005/28 

nūşa    zevke     

 şāh ʿıyş ve n. meşġūl olduġı sebebden ceng ü cidāle muķayyed olmayup 027/01 

nūşirrevān    İran şahı  

 egerçi baʿż rāvī dirler ki n. zamānında büzürcmihr taṣnīf itdi 029/22, 031/17, 

031/25, 032/25, 033/04, 057/21 

nūşirrevān-ı ʿādil    adaletli Nuşirvan 

 ḥakīm baḥiślerindedür ki n.-ı ʿādil zamānında vāķıʿ oldı bābü’r- 020/03, 030/07, 

031/15, 032/20, 043/01, 049/03, 049/15, 050/30 

nūşirrevāna    İran şahı  

 n. selām eyledi andan eyitdi iy şerhiyār şāhımuz sözi budur ki 034/05, 050/25 

nūşirvān    İran şahı  

 rūḥ olur ʿādil melīk-i n. 066/28 

nuṭķı    sözü  

 n. şīrīn laʿli emlaḥ hemçü ḫüsrev pādişāh 008/08 

nuṭķıdur    sözüdür 

 n. firdevsinüŋ emlaḥ kelām 032/16, 067/34 

nutķıdur    sözüdür  

 n. firdevsīnüŋ pendi ṣaḥīḥ 058/13 

nübüvvet    peygamberlik  

 ḫātem-i nigīn-i n. ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet bā-gülzār-ı bāġ-ı risālet 007/12, 007/16, 

008/29, 023/03, 023/20, 024/18 

nücūm     yıldızlar 

 šalʿatüŋdendür münevver nüh felek kevkeb n. 012/03 

nüh    dokuz  
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 šalʿatüŋdendür münevver n. felek kevkeb nücūm 012/03 

nükte-i kevśer    Kevser suresinin derin anlamı    

 laʿlinüŋ ḥaķķında vardı n.-i kevśer ṭahūr 016/06 

nüsḥā    yazılı şey  

 n. ve risāle 017/14 

o    o(kişi zamiri)  

 şükr-i nā-maʿdūd o. şāha ferd ü vāḥid ol ḥüdā 003/03, 016/12, 016/21, 023/03, 

024/05, 055/21, 058/06, 078/09 

oda    ateşe  

 çün ḫalīl o. ṭutuşmaķ ʿādeti aḥbābuŋdadur 016/25 

oddan    ateşten  

 çü ẕikr ide bulur o. necātı 006/18 

odına    ateşine  

 lerin ķahr ķılıcı o. yandura pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿaķl ġavvāṣı 027/06 

odur    odur(kişi zamiri)  

 izin izleye nite şaṭranc oynamaķda yidi şarṭ vardur evvel şarṭı o. ki 044/13, 044/14, 

044/23 

oġlı    oğlu      

 hindüstān iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭāhir o. ṣīse dirlerdi bir aʿķal-i 030/08 

oķı    oku  

 o. āyāt-ı ķurānı ḥasbinallah 007/02, 067/21 

oķıdum    okudum  

 gördüm bülbül-veş dile gelüp şaķıdum bu ġazeli bünyād idüp o. 016/02 

oķıyasın    okuyasın  

 niçeye dek o. naḥv u ṣarf 067/17 

oķudı    çağırdı  

 o. gelüp şāh ķarşusında yir gösterdiler oturdı andan büzürcmihr eyitdi 036/19, 

052/18 

oķuġıl    oku  

 be-her derde devādurur o. 006/22, 065/09 

oķuyup    okuyup  

 laķad ḫalaķne’l-insāne fī aḥsenitaķvīyim āyetin o. ķademinde baş 015/02, 025/01 

ol    o(işaret zamiri), olmak  

 ģamd-ı nā-maʿdūd o. ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01, 

001/04, 002/09, 002/15, 002/18, 003/03, 003/10, 003/11, 003/12,  

 003/26, 003/32, 004/05, 004/06, 004/22, 005/09, 005/16, 005/21, 005/29, 006/03,  

 006/05, 006/07, 006/26, 008/12, 009/02, 009/07, 009/22, 009/24, 010/03, 010/04,  
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 010/06, 010/18, 012/29, 012/30, 012/34, 013/04, 013/06, 014/19, 014/24, 015/01,  

 015/10, 015/21, 016/08, 016/17, 016/24, 017/02, 017/03, 017/04, 017/13, 017/15,  

 017/23, 019/07, 019/11, 020/10, 021/07, 023/17, 023/23, 024/02, 024/13, 025/10,  

 025/21, 025/23, 025/24, 026/02, 026/16, 028/13, 028/16, 029/03, 029/04, 029/18,  

 030/09, 030/15, 031/01, 031/03, 032/27, 033/01, 033/04, 033/11, 034/01, 034/04,  

 034/21, 035/01, 035/09, 035/12, 035/13, 036/03, 036/18, 036/20, 037/01, 037/26,  

 038/17, 038/23, 038/24, 039/10, 039/11, 039/19, 040/18, 040/20, 040/22, 040/23,  

 041/12, 041/13, 041/20, 041/21, 041/24, 041/26, 041/28, 042/01, 042/07, 042/08,  

 042/13, 042/30, 043/17, 044/05, 045/16, 046/13, 046/14, 048/06, 048/08, 049/15,  

 049/26, 049/28, 050/12, 050/18, 050/31, 051/07, 051/08, 051/11, 051/12, 051/17,  

 052/03, 052/06, 053/05, 054/02, 055/05, 055/13, 056/07, 056/21, 057/22, 058/08,  

 058/24, 059/02, 059/11, 066/29, 067/14, 069/05, 070/08, 071/09, 073/07, 076/06,  

 076/08, 077/03, 077/10, 080/12, 082/05 

ola    olsun  

 di kim kör o. şeytān ḥasbinallah 006/27, 009/16, 010/16, 013/09, 014/05, 015/04, 

015/05, 015/07, 030/23,  

 031/21, 034/15, 039/21, 040/06, 040/11, 040/13, 041/03, 041/28, 042/19, 042/20,  

 044/03, 045/10, 046/15, 046/16, 046/18, 046/22, 049/20, 052/05, 058/25, 059/07,  

 060/06, 063/10, 064/07, 065/13, 067/13, 067/24, 068/14, 070/06, 070/07, 072/10,  

 075/10, 077/08 

olacaķ    olacağı  

 ruķʿa-i zāviyedür yaʿnī anuŋ helāk o. yiri gūşedür zīrā bir at ol 041/13 

olaldan    olduğundan beri  

 milk-i rūm ḫalķ-ı şādān her şehr kend-i baġdād olubdur şāh-ı şāhān o. 011/12, 

011/16, 018/19altmış, 026/14, 026/15 

olam    olayım  

 müşerref o. maķṣūdımı taḥṣīl bu ḫıẕmeti taʿcīl müflisligüm ġanīlıġa 014/10, 053/12 

olan    olan  

 mūsiye nāzil o. tevrātiçün 005/22, 005/28, 019/23, 020/11, 025/01, 025/03, 025/07, 

025/10, 042/03,  

 042/17, 044/25, 044/27, 045/07, 045/12, 046/10, 046/22, 047/03, 048/16, 051/09,  

 056/16, 068/02, 068/05 

olana    olana, olan kişiye  

 bī-sebeb itme saķın ḫaṣm o. taʿlīm sen 047/15 

olar    olur  

 ev o. on altı biŋ üç yüz seksen dört ulu şehr ṭolusı buġday olur çün 050/24 

olasın    olasın  
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 ve daķāyıķ-ı tefhīmsüzin şaṭrancuŋ ʿilmine muṭṭaliʿ o. kim ehlu’llah anı 020/19, 

057/27, 058/14, 062/14, 063/12, 066/34, 067/28, 072/14, 075/14,  

 078/10 

oldı    oldu  

 saŋa ṭoķsan biŋ vü esrārı o. ḥaķdan çün naṣīb 009/01, 009/12, 012/14, 012/25, 

020/03, 025/05, 025/07, 026/06, 028/24,  

 030/07, 031/08, 031/12, 032/20, 035/18, 036/17, 037/25, 038/17, 038/25, 039/04,  

 039/18, 043/11, 048/10, 051/12, 053/14, 055/06, 055/13, 055/15, 059/09, 065/03,  

 069/06, 069/07, 078/02 

oldıġı    olduğu  

 ķılam zīrā kim ezelden dāʿī duʿācısı o. sebebden niçe kerre himmetin 014/12 

oldılar    oldular 

 loķmān ḥekīm ile meşveret itdi ins ü cān begleri cemʿ o. 024/16, 030/07, 036/18, 

049/29 

oldısa    olduysa  

 zihnüŋüzden mes’ele perçile maʿlūm o. 012/13 

olduġı    olduğu   

 tedbīrine baṣdırup ḫısmını ġālib eyleyüp ol şāh gümrāh o. 002/09, 027/01, 028/12, 

057/03, 057/10, 057/12, 066/09, 068/03 

olduġın    olduğunu  

 leclāce kim naẓar ķıldı aʿķal-i ʿuķelā ekmel-i kümelā o. bildi andan 043/02 

olduġına    olduğuna  

 o. taʿaccüb 056/12 

olduġumı    olduğumu  

 yüz sürmege müştāķ o. ammā kim ol ḥażrete muvāfıķ hediye ve 017/13 

oldum    oldum 

 ol ṣaneme maṭlaʿ o. ki bu eyyām-ı āḫir-zamān-ı devr-i ķamerde ol 015/21 

oldur    odur  

 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem o. kim çārı 002/04, 

044/19, 045/01, 045/08, 071/04, 079/03, 082/02 

oldurur    odur  

 ģamd-ı nā-maḥdūd ilāha o. ḥayy u beķā 003/02, 014/23 

olġıl    ol  

 gūş-ı hūşı ṭutuban firdevsīye o. ḫamūş 023/14 

olıcaķ    olunca  

 bilürüz velīkin şerḥ itmezüz diyüp ol melek edebile ḫāmūş o. 025/23, 026/07, 

034/19, 042/07, 043/13, 044/21, 045/06, 055/07, 055/14,  
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 081/14, 082/10 

olına    olunsun  

 içinde śenā-yı cezīl ilā-ġāyetü’d-dehri ve nihāyeti’l-ʿaṣrı ẕikr o. firdevsī 021/12 

olınca    olunca  

 tā ķıyāmet ḥaşr o. ṣubḥ u şāmı dāimā 009/20 

olınduķdan    olunduktan  

 şaṭrancı begenüp taḥsīn itdi velī idrīs semavāte refʿ o. ṣoŋra 028/07 

olısar    olacak  

 şerʿi maķbūl eyleseŋ ʿarş o. 067/29 

olmadan    olmaktan  

 üzerine dābbe aʿẓam ķarīn o. ṣāķına yaʿnī at bigi ve ruḫ bigi ki 042/22 

olmadın    olmadan  

 ve levāḥıķ-ı ḥıẕmet o. kendü lüṭf-i ʿamīm ve ḫulķ-ı kerīmüŋden 004/20 

olmadıysa    olmadıysa  

 yā elfāẓ o. ʿibret-engīz 068/19 

olmaduġında    olmadığından  

 ol ʿārifüŋ ṭabīʿatine muṭābıķ maḥsūb maķālumuz o. dem-beste ve 017/15 

olmaduġını    olmamasını  

 sözlerümden ve ʿibret-engīz o. ʿaceblemeyeler 068/16 

olmaġa    olmaya  

 ve ol bāzī ʿilminde māhir ḫaṣma ġālib ve ķādir o. rāġıbdur eyle olsa 017/23 

olmaġı    olması  

 gicede mühreler kevākibe şāh ķamere beŋzer şāhmāt o. ayuŋ 057/06 

olmaġuŋ    olmanın  

 ve daḫı leclāc naķlince şaṭranc-bāz o. ḫaṣmı ġālib düşmek şerā’iṭi 044/10 

olmaķ    olmak  

 dāimā meşġūl o. cā’iz degildür illā ki aḥyāna nite gāh gāh pādişāh 045/20, 047/08, 

064/10, 066/19 

olmaķdur    olmaktır  

 şenāʿatdür menfaʿati ġam u melālet aṣṣısı eletti ve melāmet o. pes 045/17, 045/19 

olmaķlıġa    olmaya  

 eyleseŋ şaṭranc-bāz o. dil-ber heves 060/10 

olmaķlıġı    olması  

 ġālib o. vācib olmayınca daḫı ʿuķūd-ı ʿale’ş-şāhdan menʿī’l-anin at 040/01, 041/28 

olmaķlıġuŋ    olmanın  

 bāz o. fā’idesi fevā’idi cihān içindeki cihāndur ekśer şaṭranca ṭālib 056/15 

olmaķlıķ    olmak  
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 nite şöyle kim evvel atla ḫaṣma ġālib o. muķarrer olur zīrā kim 042/05, 042/29 

olmasa     olmasa 

 kāmil māhir ʿākil ve ķādir o. ol sanʿat aŋa emānetdür işlemesi aŋa 045/16 

olmasına    olmasına  

 büyūt müntaķıż olur yaʿnī helāk o. dāldur illā ruḫ degil zīrā ruḫ 041/18 

olmasından    olmasından  

 lerüŋ kebīr-i aʿẓamdur cemʿ o. ḥaẕer ķılasın tā kim oyun içinde 042/24, 042/27, 

042/28, 044/01, 044/02 

olmasun    olmasın  

 idrīsüŋ kemāli ʿālemde menşur o. diyü her kimde kim şaṭranc varısa 028/08, 055/02 

olmaya    olmasın  

 muṭalliʿ o. ve ol gence daḫı kimse el urmaya çünki cimşīd vefāt 028/16, 039/21, 

040/14, 065/21 

olmayası    olmayacağı  

 kesilicek ḫaṣmuŋ maġlūb o. muķarrer taʿyīn durur ve daḫı gerekdür 042/15 

olmayasın    olmayasın  

 ġāfil o. ķaçan ruḫ münḥaṣır olsa yaʿnī dutulsa ķıymeti anuŋ at olur 041/22 

olmayınca    olmayınca  

 aylaķ nesne virmeye tā virecek artuķ ele girecegi muḥaķķaķ o. ve 039/25, 040/01, 

045/02, 045/03 

olmayup    olmayıp  

 şāh ʿıyş ve nūşa meşġūl olduġı sebebden ceng ü cidāle muķayyed o. 027/01 

olmaz    olmaz  

 evvel ḥammāma ķoydum süst-endām oldı süst-endāmuŋ ʿaķlı cüst o. 043/11, 

043/15, 044/21, 058/10 

olmış    olmuş  

 alnı bedr o. aya beŋzer ķaşları müşki tozlu yaya dönmiş bir ġonçe 015/12, 015/14, 

015/15, 015/23, 035/13 

olmışdı    olmuştu  

 güherle zeyn o. ve daḫı niçe piller getürdi andan yüklerini açdı şāhuŋ 033/16 

olmışdur    olmuştur  

 tecribe o. bābü’ś-śāmin şaṭranc oynamaķ e’imme-i ehl-i dīn ķavliyle 020/14 

olmuşıdı    olmuştu  

 sāyebān sīmurġ-ı ķāf o. anuŋ taḫtına 023/10 

olmuşiken    olmuşken  

 zīver-i feżāilile müteḥallā ve teẕhīb-i aḫlāķ birle meşhur-ı āfāķ o. 048/11 

olsa    olsa  
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 ve eger benī-ādemüŋ her ķılı dil ve her aḥşāsı göŋül o. bir nefesde 004/17, 017/23, 

040/20, 041/22, 041/24, 045/01, 047/03, 050/16, 050/22,  

 052/03, 070/04, 072/11 

olsun    olsun  

 dü-ʿālemüŋ aṣḥābınuŋ aḥbābınuŋ etbāʿına ol evʿine o. kim ķālallahu 009/24, 

009/28, 010/18, 016/19, 037/19, 037/26 

olu    onu      

 o. da olur andan beydāķ sürüp kiş diyesin gine yirine çıķar ol peydaķı 082/05 

oluban    olup 

 ḫasm-ı sulṭān māt o. dura bāķī pādişāh 021/18 

olubdur    olmuş  

 fetḥ o. saŋa bir dem içre fenn-i ṣad-hezār 008/21, 008/22, 011/12, 026/01 

olundı    olundu  

 yıl idrīsile ʿömr sürdi yüz yıl tamām olıcaķ idrīs semavāte refʿ o. 026/07 

olunmaz    olunmaz  

 ʿadl o. ḫūb ḥiṣālüŋ kim çeker ḥayret ʿuķūl 008/15 

olunmışdur    olunmuştur  

 göresin ki bunda ne ṣanīʿatlar ḫarc o. didi şāh eyitdi 035/05 

olup    olup  

 aŋa muʿallim o. talīm ide veyā ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 004/14, 011/25, 

013/23, 019/13, 020/11, 020/26, 022/19, 023/08,  

 024/04, 024/11, 026/10, 026/19, 027/15, 028/18, 032/21, 035/11, 043/17, 056/29,  

 057/12, 060/06, 068/08 

olur    olur  

 server-i encüm ķamer kim bedr o. aydan aya 003/17, 006/06, 006/16, 006/24, 

006/26, 008/27, 009/07, 013/03, 016/20,  

 026/01, 029/05, 029/06, 038/18, 038/20, 040/24, 041/09, 041/18, 041/22, 041/24,  

 041/26, 042/03, 042/04, 042/05, 042/10, 042/12, 042/13, 044/27, 046/09, 048/19,  

 050/07, 050/08, 050/10, 050/14, 050/16, 050/20, 050/22, 050/24, 050/27, 056/19,  

 057/21, 057/22, 058/28, 061/04, 062/06, 065/17, 065/18, 065/19, 065/30, 066/02,  

 066/28, 066/29, 067/07, 067/16, 070/02, 071/10, 071/14, 073/10, 073/11, 076/15,  

 076/20, 076/21, 077/01, 077/07, 077/09, 077/10, 077/12, 079/05, 080/10, 082/05,  

 082/07 

olurdı    olurdu  

 ḥükmine maḥkūm o. iẕn-i ḥaķla bī-gümān 023/04, 027/03, 055/06 

olurlarsa    olurlarsa  
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 ʿāķılları ve dānişmendleri bu oyun bilmekde ve oynamaķda ʿāciz o. 034/14, 037/04, 

037/07 

olursa    olursa  

 ʿāķıbet meşhūr olur ve daḫı ne ķadar şaṭranc-bāz-ı kāmil daḫı o. 046/09, 052/06, 

076/17 

olursaŋ    olursan  

 yeŋicek o. ayruķ ben cihānda ʿilimden ve ʿaķıldan dem urmayam 037/21, 067/23 

on    on   

 o. sekiz biŋ ʿāleme ṭoldı āvāz irdi ṣedā 008/30, 022/20, 030/22, 045/10, 049/14, 

050/03, 050/05, 050/24 

orḫan    Orhan Gazi  

 bin ıldırım ĥan bin saʿīd şehīd murād ĥan ġāzī bin o. bin ʿośmān 011/05 

ortasında    merkezinde  

 ve leşkerüŋ o. eylediler andan ṣoŋra vezir ki şāh o. 038/06, 039/20, 072/09 

ortaya    ortaya  

 evvel ol şaṭrancı o. ķoyup dürlü dürlü fikr itdiler her birisi birer dürlü 035/09, 

037/28, 054/14, 054/22 

oturan    duran, bulunan  

 o. 076/03, 076/07, 076/23 

oturdı    oturdu  

 kenārında o. naṭʿ döşeyüp şaṭranc bisāṭ üzerine getürdi ķaçan kim 027/17, 033/05, 

036/19, 052/09 

oturdılar    oturdular  

 o. ḥakīm büzürcmihr hindīye eyitdi şehriyār ķatında şaṭranc inṣāfile 037/17 

oturduġı    bulunduğu, durduğu  

 kiş diye ķara şāh o. yirde māt ola bu şekilde ķızıl ġālibdür oyun 072/10, 073/03, 

073/10, 080/03 

oturdum    oturdum  

 ʿuzletde künc-i ḫalvetde ol dil-ārām ile ārām idüp o. baʿd ez-taʿām 017/03 

oturmış    oturmuş  

 oynasa kendü peydāķların ḥarīfüŋ ķumaşı içinde ķazuķ gibi o. olur ve 062/06 

oturmışıdı    oturmuştu  

 giyüp nübüvvet taḫtı üzerinde ķarār ķılup o. nübüvvet ḫātemi 023/20, 026/17 

oturmışıdum    ikamet etmiştim  

 mütemekkin olup o. süleymānnāmenüŋ ekśer cildinüŋ ebyātın 013/23, 014/15 

oturup    oturup 

 ḥāl-i ḥayātında iken salṭanat taḫtında o. aķrān begleri ile oynardı 025/13 
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oturur    oturur    

 ol nesneyi bilmediklerine melūl olmış o. büzürcmihr daḫı ol naṭʿa ve 035/13 

otururdı    otururdu  

 o nübüvvet taḫtı üzre o. baḫtiyār 023/03, 069/05 

otuz    otuz  

 süleymānnāmenüŋ muṣannifi biŋ sekiz yüz o. sekiz meclis-i bābuŋ ṭoķuz 013/17, 

024/09, 026/02, 027/13, 030/20, 030/25, 031/23, 032/21, 050/03,  

 050/07 

oyın    oyun  

 ʿāciz ü maġlūba o. ṣad-renc olur 065/19 

oyında    oyunda 

 dābbenüŋ üzerine dābbe sürilüp girü dönmeye zīr dimişlerdür ol o. 040/23 

oyını    oyunu  

 bu ḫūb o. yirine getüreyim ʿaķl ķuvvetiyle bunuŋ aṣlını bileyin didi 035/16 

oyna    oyna  

 oynasaŋ şaṭranc o. az u öz 056/20 

oynadı    oynadı  

 şākirdile idrīs şāh naẓarında şaṭrancı kim rāst o. cimşīdüŋ erligi 027/18, 031/12, 

038/16, 038/20, 057/19, 066/26 

oynadılar    oynadılar  

 bāzam diyüp leclācı ġażaba getürdi ḫışm-nāk idüp çün şaṭranc o. 043/07, 053/02, 

055/11 

oynaduġın    oynadığını  

 bu mühreleri cimşīd şāh nice o. bilür misin ḫāṭıruŋda eger varısa 025/15 

oynaduġında    oynadığı konusunda  

 aṣlını çıķarı bilürlerse ve ne vechile o. ʿaķl irgürürlerse şāh 034/12 

oynaduķdan    oynadıktan 

 alınmaya māddūnīlde alınmaya yaʿnī berāber ilede alınmaya daḫı o. 040/21, 074/08 

oynamadı    oynamadı  

 ol sebebden ķaldı şaṭranc o. herkes 029/03 

oynamaġa    oynamağa  

 dile gelüp eyitdi yā monıla firdevsī pādişāh ḥażreti şaṭranc o. ġāyet 017/21, 038/13, 

041/15 

oynamaġı    oynamayı  

 olmaķdur ve daḫı gerekdür kim şaṭranc o. ʿādet idünüp 045/19 

oynamaġuŋ    oynamanın  

 şaṭranc o. edebin ve şerāiṭin ve iḫvānın ve zamānın ve ķavāʿidin 020/05, 039/15 
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oynamaķ    oynamak  

 tecribe olmışdur bābü’ś-śāmin şaṭranc o. e’imme-i ehl-i dīn ķavliyle 020/14, 020/20, 

040/05, 044/11, 045/04, 046/07, 054/15, 065/16, 065/30 

oynamaķda    oynamakta  

 o. 031/11, 034/14, 044/13, 052/01 

oynamaķdan    oynamaktan  

 ve daḫı toķlıķda ve daḫı ġażab vaķtında şaṭranc o. iḥtirāz ideler 043/20 

oynamaķlıķ    oynamayı  

 nerd u şaṭranc o. itdi terk ü kāmilān 028/25 

oynamasın    oynamasını  

 kimesne tamāmihi kemālihi şaṭranc o. bilmeyince oynamaya maġlūb 045/13 

oynamasından    oynamaktan  

 meşt-i huşyāriken nerd ve eger şatranc o. ḥaẕer ķıla ikinci şart odur 044/14, 044/19 

oynamaya    oynamasın 

 o. illā fāriġu’l-ḵalbiken ḵalīl-şuġliken taʿāmdan ve şarābdan 039/22şaṭranc, 040/04, 

042/19, 044/20, 044/25, 045/13, 065/20 

oynar    oynar  

 kim o. ne ṭāķ-ı felekde ne rūy-ı zemīn farķ-ı semekde 002/13, 031/19, 034/09, 

040/20, 079/09 

oynaram    oynarım  

 dur şaṭranc oynayalum be-şarṭ-ı ān ki dirhemile o. eger kim şāhı bu 054/18 

oynardı    oynardı  

 ḥāl-i ḥayātında iken salṭanat taḫtında oturup aķrān begleri ile o. 025/13, 028/12 

oynardum    oynardım  

 ḫūb-i bī-maʿyūbla şaṭranc o. ki ḥüsn ü melāḥatde luṭf u ṣabāḥatde 047/21 

oynarıdı    oynardı  

 şaṭranc o. sulṭān sencer maġlūb düşüp şāhuŋ göŋli ġażabile 078/01 

oynariken    oynarken  

 o. maġlūb düşmeye dördünci şarṭ odur ki bī-edeb ve tekebbür ve 044/23, 047/01, 

047/11 

oynarlar    oynarlar  

 o. ve bu taʿbiyeyi her kim ki istiʿmāl eyleye ve bu resme sürmekligi 059/05, 060/03, 

061/07 

oynarlarsa    oynarlarsa  

 ṣaf baġlayup ceng itmek ṭarīķidür eger bunuŋ eyüsin bilicek o. 035/04 

oynarsa    oynarsa  

 kaʿbeteyni ḫaṣmına teklīf ide eger ki şaṭranc o. ḫaṣmına 046/12 
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oynasa     oynarsa, oynarsa  

 ḥıfẓ eyledi ve her kim şaṭranc o. siyāset ķıldı ammā ki bu laʿlīn 028/10, 062/06, 

063/06, 064/04, 065/21, 081/13 

oynasaŋ    oynarsan  

 o. şaṭranc oyna az u öz 056/20, 078/11 

oynasunlar    oynasınlar  

 o. 037/03 

oynaya    oynasın  

 niçeme eflāk-ı şaṭranc o. her rūẕ u şeb 021/17, 032/07, 039/24, 040/07, 046/13, 

052/06, 060/04, 064/06, 074/08,  

 075/08 

oynayalam    oynayalım  

 o. ve hem senüŋle şarṭımuz şöyle olsun ki eger sen beni bu 037/19 

oynayalar    oynasınlar  

 fikr idüp bileler senüŋ öŋüŋde benümle o. eger bu nāzük oynuŋ 034/11 

oynayalum    oynayalım  

 dur şaṭranc o. be-şarṭ-ı ān ki dirhemile oynaram eger kim şāhı bu 054/18 

oynayam    oynayayım  

 şöyle o. evvel kendü öŋinde her birini ne vechile ķorsa ben daḫı 036/08, 036/17, 

053/09, 064/05 

oynayan    oynayan  

 taḥķīķ necātine bāliġ olur yaʿnī şaṭranc o. kimesne maķṣūd neyise 041/09, 041/21 

oynayıcaķ    hareket edince  

 daḫı bir dābbe oynar olsa fikir eyleye ol nesne o. aylaķ 040/20 

oynayıcı    oynayan  

 şaṭranc o. kimesne lāzımdur evinüŋ evvelinde ortasında āḫirinde fikri 039/20 

oynayup    oynayıp  

 o. küffārile şaṭranc sürüp fil ü at 010/13, 028/21, 049/01, 069/05, 074/14 

oynıdur    oyunudur  

 işbu yazduġumuz şekliŋ taʿbiyesinde oynarlar hem be-ġāyet üstāẕān o. 060/03 

oynın    oyununu  

 söz söylediler ve ʿaķl irişdügince cehd eylediler hīç birisi anuŋ o. 035/10 

oynuŋ    oyunun  

 fikr idüp bileler senüŋ öŋüŋde benümle oynayalar eger bu nāzük o. 034/11 

oyun    oyunu, oyun  

 ʿāķılları ve dānişmendleri bu o. bilmekde ve oynamaķda ʿāciz olurlarsa 034/14, 

038/23, 040/07, 040/14, 042/24, 045/11, 062/05, 070/04, 072/04,  
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 072/06, 072/10, 073/13, 081/11 

oyuncı    oyuncu  

 o. ola şöyle kim eydürler ki Leclāc-ı ḫıred-mend bu altı taʿbīyelerle 058/25 

oyunda    oyunda  

 o. 037/20, 038/24, 040/09, 043/08, 081/11 

oyundan    oyundan  

 eylemeye ķaçan o. iki peydaķ gitse ṣaf-ı vāḥidden cehd idüp saʿy 040/16, 070/02, 

075/10 

oyundur    oyundur  

 ĥūb o. oynar anı ehl-i dil 079/09 

oyunı    oyunu  

 ecilden ceng o. içinde māt ve zārile giryān pür-ġām itdürür 002/10, 036/03, 037/02, 

037/29, 038/20, 047/10, 069/08 

oyunın    oyununu  

 idi ki ʿādil kāmil ʿaķıl issi fāżıl şāhidi nerd o. taṣnīf eyledi 029/21, 039/08 

oyunına    oyununa  

 o. rāġıb 030/06 

oyunından    oyundan  

 getürdi ve pergār getürdi hindularuŋ o. daḫı laṭīf aŋlaruŋ fikrinden 039/06 

oyunla    oyun ile  

 bu o. ḫaṣmı yiŋer didiler 082/11 

oyunu    oyun  

 şāha lāyıķ o. şaṭranc olur 065/18 

oyunuŋ    oyunun  

 eger bu o. aṣlın bilüp ʿaķlile çıķarı bilicek olurlarsa şāh ne ķadar 037/04, 045/10 

öc    bahis  

 efendisi bir ḥarīfle oynayup otururdı bunı ö. ķodı ol ḥarīfi 069/05 

ögren    öğren  

 var kemāl ö. kemāle irmez zevāl 032/14, 073/13 

ögrendi    öğrendi  

 büzürcmihrüŋ işine ol oyun evvelden bilür bilmedi ki kendüden ö. 038/23 

ögrendiyse    öğrendiyse  

 şaṭranc-bāz-ı kāmil kim göŋlinde ḥıfẓ idüp ö. ekśer evķāt ḫaṣmını 079/06 

ögrenem    öğreneyim  

 eyle idem andan ö. gerü aŋa ṣatam didi bu fikrile ṣabāḥ durup şāh 036/09 

ögrenmek    öğrenmek  

 bihterlere şaṭranc ʿilmin ö. lāzım kemālden ḥālī degildür nitekim 054/01 
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ögrenüp    öğrenip  

 ḥarbden ṣefā sürüp idrīsden şaṭrancı ö. taʿlīm aldı rubʿ-ı meskūnuŋ 027/20, 063/11 

ögrenür    öğrenir  

 ö. levḥ-i żamīrüŋden ʿuķūl ekmel ʿulūm 012/01, 012/05 

ölmege    ölmeye  

 zaḥm yiyüp ö. beŋzer tamām 066/14 

öŋ    ön  

 ö. ṣafda alay baġlayup durdılar çünki ṣaf düzelüp naṭʿ üzre leşker 038/12 

öŋdin    önden  

 iki oyun veyā ṭoķuz veyā yedi aķall-i māyekūn üç oyun ö. göre aŋa 045/11 

öŋinde     önünde 

 girdi şāh ö. yir öpdi eyitdi iy şehriyār hindistān şāhından 033/08, 034/04, 036/08, 

038/03, 057/19, 066/09, 066/26, 073/04, 076/08 

öŋindeki    önündeki  

 ķızıl peydāķ ardındaġı ķızıl atile ferzi ö. ķara peydāķı ala kiş diye 073/08 

öŋine    önüne  

 ö. şol ķadar altun gümiş dökdi ki ḥisābını kimse bilmezdi müşkden 033/17, 033/19, 

037/01, 039/04 

öŋüŋce    önünce, önündeki  

 šarraķu dirken ö. ṣafla ervāḥ āṣfiyā 008/28 

öŋüŋde    önünde  

 fikr idüp bileler senüŋ ö. benümle oynayalar eger bu nāzük oynuŋ 034/11, 036/16 

öpdi    öptü  

 girdi şāh öŋinde yir ö. eyitdi iy şehriyār hindistān şāhından 033/08 

örtüp    örtüp  

 šaġa lüṭfinden şükūfe ö. ider ol kerem 003/26 

ötri    ötürü  

 ķalʿası dimek olur işbu şeklüŋ ġāyet muḥkemliginden ö. ḥasīn-i 061/04 

ötrüdür    ötürüdür ki  

 beşinci taʿbiye ki ṭarḥiyye dirler bu taʿbiyeyi didikleri andan ö. ki bu 063/02 

ötürüdür    ötürüdür  

 düzdi andan ö. ki nerd buyurdı erdşīr didiler çünki erdşīr nerdi 030/01, 062/04 

öz    öz  

 oynasaŋ şaṭranc oyna az u ö. 056/20 

özüŋe    özüne  

 ö. göŋül gözin şemʿ eylegil 067/04 

pādişā    padişah  
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 dāverī deyyān ilāh rezzāķ-ı ʿālem p. 003/09 

pādişāh    padişah  

 nuṭķı şīrīn laʿli emlaḥ hemçü ḫüsrev p. 008/08, 017/21, 021/18, 029/20, 030/08, 

045/20, 049/24, 050/27, 052/02,  

 052/14, 054/15 

pādişāhdur    padişahtır  

 gör ki nice kāmil p. ki nerd taṣnīf eyledi diyüp ḫalķ nerd 030/05 

pādişāhı    padişahı  

 p. ʿuķalā 030/24, 031/15 

pādişāhın    padişahın  

 ķamerī p. şaṭranc-bāz-ı felek ṣubḥ şām bī-ārām ķılup 002/12 

pādişāhına    padişahına  

 ķoyup hindistān p. iletdi ol zamānda hind diyārında ķaḥtlıķ varıdı 051/11 

pādişāhken    padişahken  

 p. 056/10 

pādişāhlıķ    padişahlık  

 küfrile p. sürdi salṭanat-ı tārīḫ ʿömr-i cimşīd yidi yüz yıla 026/09 

pādişāhumuzı     padişahımızı 

 itdiler ki bizüm p. 030/04 

pādişahuŋ    padişahın  

 ʿuķalā ekmel-i zurefā aṣlaḥü’ş-şuʿarā veziri varıdı ve daḫı ol p. adı 030/09 

pāġ    bağ, bahçe  

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı p.-ı pür- 022/05 

pāk    temiz  

 olsun kim küfr ü şirkden el çeküp göŋüllerin p. idüp ṣıdķ-ı iḫlāṣile 009/28, 015/03 

pāk-baṣīret    temiz anlayışlı 

 bir zamān fikr ķıldı tā ki ẕihn-i p.-baṣīret ve ʿaķl-ı rāy-fikret ṭabīʿat 031/07 

pāk-aḥmede    Hz. Muhammed 

 ŝad dürūd u ṣalavāt rūḥ-ı p.-ı aḥmede 009/19, 010/16 

pāk-i ẕātı    temiz kişi 

 ĥāzin-i esrār-ı vaḥy ol p.-i ẕātı ve’ē-ēuḥā 008/12 

pāk-ṭāhir    temiz     

 ki iẓhār ķılursın p.-ṭāhir mütemeyyiz dileyici kāmillere süḫandān-ı 018/13 

pāk-ẕāt    temiz kişi 

 hemçü leclāc olasın şaṭranc-bāz iy p.-ẕāt 063/12, 066/12 

pākiken    safken, temizken  

 p. 045/09 
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pāre    parça  

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele revādur kim bir p. dūddan 001/04, 

013/13, 019/13, 019/17, 027/13 

parsī    Farsça  

 taʿbiyeler gerek olduġı gibi ʿarabī ve p. şaṭranc-nāmelerden yetmiş 068/03 

pāyine    ayağına 

 ḫāk-i p. yüz sürüp mübārek cemālin müşāhede ķılup ḥadīś aḫbārınla 014/09, 

017/12, 021/06 

pāẕişāh    padişah  

 eyitdi iy p. senden anı dilerem ki şaṭrancuŋ naṭʿı üzerinde ki evvel ki 049/10, 

052/06, 065/15 

pāẕişāhı    padişahı  

 çıķup nā-bedīd oldı ʿāķıbet ol laʿlin ķadeḥi rūm p. ıldırım ḫana 055/13 

pāẕişāhlara    padişahlara  

 cümlesinden birisi p. lāzım gelen budur ki bir ʿaẓīm pādişāh 052/02 

pehlevānlar    pehlivanlar  

 nem-gīn oldı eyitdi kim bunca server ü selāṭīnler p. rūy-ı 055/15, 066/04 

pehlevānlarında    pehlivanları yerinde  

 veziri yirinde ferzīn fil menkelūs-süvār p. fil sām-süvār- 027/09 

pehlevānlarla    pehlivanlarla  

 p. ṭolmışdı şāh anuŋla ṣoḥbet iderken ķapudan bir kişi içerü 033/07 

pelīd    murdar, pis  

 cimşīdi iblis-i p. azdurup yine kāfir eyledi andan ṣoŋra altı yüz yıl 026/08 

penc    beş  

 p. nevbet şerʿ āvāzın dehre ṣalduŋ ḥabīb 009/05 

pend    öğüt  

 p. olur ʿāķıllaruŋ gūşındadur 067/07 

pendi    öğüdü  

 p. virseŋ söziŋe ṭutmaz ķulaķ 048/20, 058/13 

pendile    öğüt ile  

 her ki nefsi p. teskīn ider 067/09 

per    kanat      

 baḥr ü p. içinde biŋ bir dürlü mevcūdāt süleymān-ı mürselüŋ sulṭān-ı 022/13 

perçemüŋ    kâkül, öndeki saç  

 p. ʿanberle kāfūr üstine baġlar niķāb 016/14 

perçile     bir parça 

 zihnüŋüzden mes’ele p. maʿlūm oldısa 012/13 
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perdāḫtını    parlaklığı  

 ḥükemāyı cemʿ itdi bu otuz iki dāne mührelerüŋ p. ve naķşını 030/25 

pergār    pergel 

 ekber kim bir ṣafḥa-i devāir p. üzre mihr ü ķamerī şekl yaʿnī 002/01, 039/06 

peri    peri  

 bir gün süleymān peyġāmberüŋ kim dīv p. ḥükm-i fermānındayıdı ve 021/25 

perīşān    perişan  

 ve evlerin bilmediler ʿāciz olup p. göŋülle şāh ķatından gitdiler 035/11, 037/25, 

047/16 

perniyān-ı māh-ı peykerler    ayüzlü güzel huylular  

 cāhidi p.-ı māh-ı peykerler kevākib-mevākib sipāhidi merkeb-i 022/02 

perverdigār    Allah  

 itmek ḥaķise baġışlamaķ daḫı vaʿdüŋdür ilāhī p. nūr-ı aḥmed-i 005/07, 023/13 

pes    arka, sonra  

 fevķ ü taḫt u ṣaġ u ṣol u pīş ü p. ẓāhir ķılup 003/24, 008/18, 020/22, 023/17, 023/24, 

025/08, 026/01, 027/03, 027/06,  

 030/23, 032/07, 037/26, 041/03, 042/10, 043/17, 045/07, 045/17, 048/10, 048/15,  

 049/22, 052/18, 053/08, 053/12, 054/04, 055/06, 056/13, 056/23, 057/18, 058/30,  

 062/08, 065/13, 066/21, 066/25, 068/15, 070/04, 072/12 

peydaġı    piyadeyi(satranç taşı) 

 iletmeye meger ferz p. anuŋla bile ola yā bir dābbe ṣaklamaġıçun ola 040/11 

peydāġı    piyadeyi  

 şāh māt ola oyundan ķara ruḫile kendü p. evinden kiş dir ķızıl şāh 075/10 

peydaġını    piyadesini  

 oyunda şāh p. rābiʿ şāh defʿ eylemeye yaʿnī şāhuŋ dördünci 040/09 

peydaķ    piyade  

 eylemeye ķaçan oyundan iki p. gitse ṣaf-ı vāḥidden cehd idüp saʿy 040/16 

peydāķ    piyade  

 oyun ķızıldandur ķāʿide-i evvel ķızıl ruḫile kendü p. evinden ķara şāh 072/06, 

072/08, 073/03, 073/04, 073/08, 075/08 

peydāķı    piyadeyi  

 ķızıl peydāķ ardındaġı ķızıl atile ferzi öŋindeki ķara p. ala kiş diye 073/08, 076/08, 

076/15, 076/17 

peydaķı    piyadeyi  

 olu da olur andan beydāķ sürüp kiş diyesin gine yirine çıķar ol p. 082/05 

peydaķla    piyadeyle  

 ķāʿide-i evvel ķara p. ķızıl şāh kiş diye ķızıl şāh ferzini aylaķ buldı 075/04 
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peydaķların    piyadelerin  

 muķārine ķılmazıdı ḫāllerinüŋ p. sormadın rūḥum alup şehmāt 047/24 

peydāķların    piyadelerini  

 oynasa kendü p. ḥarīfüŋ ķumaşı içinde ķazuķ gibi oturmış olur ve 062/06 

peydaķuŋ    piyadenin  

 ṣaf öŋinde p. olduġı cemʿ 066/09 

peyġāmber    peygamber  

 server-i āl-i isḥāķ p. durur 011/06, 

026/06 

peyġāmberüŋ    peygamberin  

 bir gün süleymān p. kim dīv peri ḥükm-i fermānındayıdı ve 021/25 

peykerdür    yüzdür, surattır      

 dür ki şekker-nūş ola bir ķadddür ki serv-i revāndur bir p. ki 015/07 

peykerler    yüzler  

 cāhidi perriyān-ı māh-ı p. kevākib-mevākib sipāhidi merkeb-i 022/02 

peymānında    sözünde, ahdinde      

 mūr mār ʿaḫd-i p. idi dīvān-ı seng-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01 

pīl    fil  

 birisi aķ p. süŋükinden ve birisi ķara abanosdan şāh ilçiye ol mühreleri 035/01 

pīl-teni    fil vücutlu kimseyi 

 hem şecāʿatde ķılursın p.-teni bī-pā vü ser 013/02 

piller    filler  

 bir ulu ilçi geli yorur p. ve çetrilerle ve hindden ve sindden nice 033/09, 033/16 

pilleri    filleri  

 p. 038/11 

pillerini    fillerini  

 p. birini şāh yanında ve birini vezir yanında ķodılar andan şāhuŋ 038/08, 053/16 

pinhān    gizli  

 şuʿle-i enveri p. ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04, 

003/07, 028/14 

pīr    tarikat ulusu  

 evveli bu bekr-i ṣıddīķ olur ol dindār p. 009/07, 017/29, 046/15, 046/18 

pirāste    düzenlenmiş  

 āraste ve anuŋ abbı ādābile p. idi her gāh ki bāzīde nāz-ı dilber 048/03 

pisendem    beğenen, seçen sultanım  

 ben ol şāh-ı hindem ki sulṭān-ı p. ki heft kişvere cemīʿ 053/05 

pīş    ön taraf  



389 
 

 fevķ ü taḫt u ṣaġ u ṣol u p. ü pes ẓāhir ķılup 003/24 

pīşuvā    önde gelen, reis      

 hem imām u sābıķ u hem humām-ı p. 008/04 

piyāde    satranç piyonu  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde at u fil ruḫ-ı rūḫı p. ḫilķat ider kim 002/06, 055/23, 066/10, 

080/09 

piyādeleri    piyadeleri  

 adıyıla bileler ki nice sürmek gerek ve her birinüŋ ve ķanķısıdur p. 034/07 

piyādelerin    piyadelerini  

 p. yedi ķudret ile meşārıķ ḫānesinden sürüp geh 001/12, 002/02, 011/14 

puḫtüne’n-naṣr    Nabukadnezar      

 ķalmışdı beytü’l-muķaddesi ḫarāb idicek p.-naṣr eline girmişdi maʿa’l 033/02 

pūlād    çelik  

 gāhında bir çiftçi zirāʿat iderken ṣabanı demüri bir p. ḫalķaya geçer ki 024/01 

pür    dolu  

 dāne-yi deryāyı ider lūlū mercān birle p. 003/30 

pür-şiken    kıvrımlı 

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı p.- 022/05 

pür-ġām    kederli 

 ecilden ceng oyunı içinde māt ve zārile giryān p.-ġām itdürür 002/10 

pür-hüner    hünerli 

 yoġısa şaṭranc bilür p.-hüner 032/08, 081/14 

pür-kemāl    fazilet dolu   

 naķd-i maḥzen kān-ı maʿden ḫulķ-ı aḥsen p.-kemāl 007/24 

pür-melāmet    itibarsız, rezil     

 p.-melāmet itdi diyicek meger kim sulṭān aḥmedüŋ ķullarından timurlenk 056/03 

pür-vefā    vefalı 

 tīġ-ı ķāṭıʿ bedr-i sāṭıʿ cefr-i cāmiʿ p.-vefā 007/23 

raʿnā   güzel  

 ķaçan kim ol dilber-i r. maḥbūb-ı dil-küşā bu żaʿyife ol vechile luṭfile 019/11 

raʿnāyı    güzeli  

 fi’l-cümle ol dilber-i r. görüp ḫıẕmet şerāitin yerine getürüp maķām-ı 017/02 

rābiʿ    dördüncü  

 r. 020/04, 040/09 

rābiʿi    dördüncüsü  

 r. kerrār-ı ḥaydar şāh-ı merdān şīr-i ḥaķ 009/11 

raġbetüŋ    arzun, isteğin  
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 ve delilük meydānında şeh-süvārsın ekābir-i eşyā ķatında r. ʿizzetüŋ 018/06 

rāġıb    ragbet eden, isteyen  

 kim kendü r. olduġı sebebden düzdürüp ḫalvet-i ḫāṣda oynardı 028/12, 030/06 

rāġıbdur    isteklidir  

 ve ol bāzī ʿilminde māhir ḫaṣma ġālib ve ķādir olmaġa r. eyle olsa 017/23, 018/01 

rāhib-i siyeh-pūş    siyah giysili keşiş 

 zülfidür r.-i siyeh-pūş yaŋaġı lāt menāt 019/09 

raḥm    şefkat, esirgeme  

 mihr u māh olsun münevver r. ķıl ķapuŋdadur 016/19 

raḥmāndurur    Allah’tır 

 r. 002/19 

raḥmet    şefkat, rahmet  

 olur r. deŋizine ġarīķ ol 006/26, 006/28 

raḥmetüŋ    rahmetin  

 ķāyim feyżüŋ bārān-ı dāīm r. inʿām-ı şāmil ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11 

raķama    yazıya  

 ķılup r. getürüp taʿbīr ķılan kim üç yüz altmış altı mücellid kitāb 013/16, 020/26, 

068/08, 068/11 

rām    boyun eğen  

 dergehüŋ içre feraḥ şādī ve iķbāl oldı r. 012/25, 067/13 

rāst    doğru  

 şākirdile idrīs şāh naẓarında şaṭrancı kim r. oynadı cimşīdüŋ erligi 027/18, 032/25 

rāstın    doğrusunu  

 r. eydüp itmemişdür kiẕb ṭarḥ 059/10 

rāvī    rivayet eden  

 egerçi baʿż r. dirler ki nūşirrevān zamānında büzürcmihr taṣnīf itdi 029/22 

rāy    fikir  

 ĥıdmet-i dergāh-ı ʿālüŋ maķṣadı ārāy-ı r. 012/23, 030/10, 030/23, 031/13, 032/20, 

044/21, 045/05 

 bir zamān fikr ķıldı tā ki ẕihn-i pāk-baṣīret ve ʿaķl-ı r.-fikret ṭabīʿat 031/07 

rāy-ı tedbīr    tedbir fikirleri 

 r.-ı tedbīr muḥāsibler ķatında artuķdur didiler daḫı nerd üzerine şaṭrancı 051/05 

rāyet-i ʿizz-i şerīfüŋ    şerefli yücelik bayrağı      

 r.-i ʿizz-i şerīfüŋ devlet-i bī-inķilāb 012/11 

rāyetüŋden    sancağından  

 r. şemʿe keşf oldı daķāyıķ ser-te-ser 012/14 

rāżı    rıza veren      
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 olurdı pes sulṭān aḥmed ķadeḥi istedi timurlenk r. oldı göŋlinde 055/06 

rāzıķ-ı ins ü cān    insanlara rızk veren  

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve r.-ı ins ü cān u melik-i her dü-cihān ol vāḥid 002/18 

rāzī    İranlı âlim     

 ḥażretüŋüŋ şol bikr-i fikrüŋüŋ r. gibi bezeyüp ḫāṭır ḥücresinden çıķarup 018/12 

re’īs    reis, baş  

 zamān şāh-ı ḫūbān maḥbūblarına maḥbūb-ı r. olmış ḥüsn-i ṣabāḥatde 015/23 

re’yiŋile    fikrin ile      

 ʿaķl-ı rūşen r. ögrenür ķānūn u ʿörf 012/05 

rebīʿ    bahar  

 cüvād bād-ı cifteden kerden ʿāre naķş-pend-i dībā-ı r. cehre-küşā-ı 022/03 

red    reddetme  

 ider r. cevr-i gerdān ḥasbinallah 006/17, 042/17 

refʿ    yükselme, kaldırma  

 yıl idrīsile ʿömr sürdi yüz yıl tamām olıcaķ idrīs semavāte r. olundı 026/07, 028/07 

refīʿüŋ    yüce  

 bende-i ķadr-i r. sidre-i ʿalī-naẓar 012/12 

reh-nümā    yol gösteren 

 evvel āḫir ezel-i pinhān u ẓāhir r.-nümā 003/07 

rekʿat    rekat(namaz rüknü)  

 süleymān ḫalvet-ı ḫāṣına vardı iki r. namāz ķılup nübüvvet 024/18 

remz-i sırrı    sırrın işaretini  

 r.-i sırrı īʿlām ķılasın dimişdi iskender ḥükm itdi 053/01, 065/23 

remzi    işareti  

 āyet-i ve’l-leyl r. kāküli tābuŋdadur 016/05, 053/04 

remzin    işaretini  

 ehl-i ʿirfān r. aŋla ser-firāz 065/07, 065/09 

remzini    işaretini  

 zāhidā ḥālāt-i ʿaşkuŋ müfti bilmez r. 016/22, 052/21 

renc    eziyet, zorluk  

 gitdi şaṭrancuŋ nişāṭı ķaldı ṣad r. āh u zār 028/26 

renginde    renginde  

 gūşe ḫāne ḫāne heşt cennet baġlarınuŋ gül-zār r. tezyīn 001/08 

renginden    renginden  

 r. ve ṣıfatından ṣordı ilçi leclāc eyitdi iy şehriyār bu düşmenile 035/03 

renk    bulanık  

 loķmalar yiderüp göŋlini ķaratdum göŋül ķararıcaķ ʿaķl āyinesi r. ṭutar 043/14 
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resāīl    kitaplar  

 ʿibāretüŋ vardur ḫaṣṣa kim bunuŋ emśālince r. elfāẓına ekmel-i kāmil 018/08 

resīde-i nāḥīsde    uğursuzluğun ulaşmasında  

 r.-i 041/06 

resme   şekilde, tarzda  

 oynarlar ve bu taʿbiyeyi her kim ki istiʿmāl eyleye ve bu r. sürmekligi 059/05 

resūl    Hz. Muhammed  

 ŝunʿ-i ṣāniʿ nūr-ı lāmiʿ şems-i ṭāliʿ ḥaķ r. 007/22, 009/17 

resūl-ı ḫātemüŋ    Hz. Muhammed’in 

 baʿdehü ṣad dürūd ṣad ṣalāvat ol r.-ı ḫātemüŋ nebiyy-i benī-ādemüŋ 009/22 

resūl-ı maʿbūd     Allah’ın peygamberi, Hz. Muhammed       

 ḥakīm ķavlince pes ol süleymān ibn-i dāvud ol nebī-yi emīn maḥmūd r.-ı 023/17 

reşk-i ġılmān    gençlerin kıskandığı  

 r.-i 015/24 

revādur    layıktır  

 maḥdūd ol ḫażret-i bī-ẕelele ḫaķan-ı bī-bedele r. kim bir pāre dūddan 001/04 

revān    hemen, derhal  

 r. bu metn-i ķurān ḥasbinallah 006/23, 031/27 

revāndur    yürüyendir  

 dür ki şekker-nūş ola bir ķadddür ki serv-i r. bir peykerdür ki 015/07, 015/08 

revāne    giden  

 r. oldı yolda her vilāyete ki ve her memlekete ki ireydi 053/14 

revnāķ -ı şeb-tārı     gece gibi olan saçın parlaklığı      

 ġılmān ve lüṭf-i feṣāḥatde maḥsūd-ı saḥbān idi zülfinüŋ her tārı r.-ı 015/25 

rezzāķ-ı benī-ādem    insanlara rızk veren, Allah  

 şuʿle-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem r.-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04, 

003/09 

rıżā    razı olmak  

 düşersem diledügüŋ nesneyi inʿām ve iḥsān ķılam diyüp şāh r. viricek 055/01 

riʿāyetde    hükmünde      

 bād ķabze-i ebālet r. idi ṣunūf żuġfūf ṭuyūr ṣaf ṣaf ķanadların 022/25 

risāle    kitap  

 maṭlūb r. taṣnīf idem kim süleymān-nāme miśli ʿāzīz-i mükerrem 014/03, 017/14 

risālenüŋ    kitabın  

 buldısa bu r. ismini şaṭranc-nāme-i firdevsī ķodum tā kim sulṭān-ı 021/01 

risālesin    kitabını  

 baʿdehü ʿuķalādan maḫfī degildür kim bu şatranc-nāme r. bir niçe 013/12 
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risālesini    kitabı      

 ümīd-vāram ki bu şaṭranc-nāme r. birle ol hümā sāyenüŋ vaṣf-ı 021/07 

risālet    peygamberlik  

 ḫātem-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣıdķ-ı fütüvvet bā-gülzār-ı bāġ-ı r. 007/12 

risāleyi    kitabı      

 te’līf ķırķ dört r. taṣnīf eylemişdür eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20 

rivāyet-i eṣaḥ    en doğru rivayet      

 şarṭ-ı leclāc durur ḥaẕer ķıla r.-i eṣaḥ budur kim ol zamān ki leclāc 042/30 

rīze    küçük, ufalanmış  

 muʿterifken seng-i r. sūsemārile ʿaṣā 008/34 

rubʿ-ı meskūnuŋ     dünya üzerindeki kara parçaları      

 ḥarbden ṣefā sürüp idrīsden şaṭrancı ögrenüp taʿlīm aldı r.-ı meskūnuŋ 027/20 

ruḫ    yanak  

 mürsel efżal efṣaḥ zībā r. u asbaḥ ʿazīz 008/07, 034/09, 041/18, 041/22, 041/24, 

041/26, 042/10, 042/13, 042/22,  

 044/01, 073/06, 074/04 

ruḫ-ı rūḫı    kale piyonunun yüzü  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde at u fil r.-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06 

rūḥ    canlılık , ruh 

 r. olur ʿādil melik nūşirrevān 057/21, 066/07, 066/28 

rūḥ-ı pāk-ı aḥmede    Hz. Muhammed’in temiz ruhu     

 ŝad dürūd u ṣalavāt r.-ı pāk-ı aḥmede 009/19 

ruḥ    kale piyonu  

 lerden at ve r. fil alup düşmenüŋ rūşen günlerin ẓulümāt itdiler 010/11 

rūḥān    ruhlar  

 gökdeki r. çün ḥāmid saŋa 006/10 

ruḫdan    kale piyonundan  

 evde ne gelürse zāviyede de ol gelür atdan ve r. birisi bu didügümüz 041/20 

ruḫdur    kale piyonudur      

 olan maḥalde ķıymeti bir r. zīrā ki gāh olur ki ķıymeti daḫı ziyāde 042/03 

ruḫeynine    iki kale piyonu  

 r. yaʿnī iki ruḫına ol ced veyā yol eyleye bārī bir ruḫını ol araya 040/18 

rūḫı    kale piyonunu  

 şāh-i şāhān-ı dil-küşāde at u fil ruḫ-ı r. piyāde ḫilķat ider kim 002/06 

ruḫı    kalesi, kale piyonunu  

 r. üzre meydān-ı bisāṭ içre tīġ-ı nuṣret çeküp ķanın efşān cismin ḫāke 011/17, 

027/11, 040/02, 042/12, 053/11, 069/08, 072/02, 072/08, 073/05,  
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 073/06, 073/07, 074/04, 074/10, 076/21, 080/06, 082/04 

rūḥı    ruhu  

 ķazanur r. eśer-i lüṭfüŋile ḥilm u vaķar 012/06, 048/01 

ruḫıçün    kale piyonu için  

 bir varması bir girü dönmesi ikiledin naķs olur daḫı dimişlerdür r. 040/24, 041/11 

rūḥın    canını  

 r. alup kāfirüŋ eyledi anlar şāhımāt 010/14, 011/16, 028/06 

ruḫın    kale piyonunu  

 r. alsa yeŋilmeklik lā-büd-ı muķarrer olur gümān yoķdur pes ruḫ daḫı 042/10, 

071/06, 075/06 

ruḫına    kale piyonuna  

 ruḫeynine yaʿnī iki r. ol ced veyā yol eyleye bārī bir ruḫını ol araya 040/18 

ruḫını    kale piyonunu  

 ruḫeynine yaʿnī iki ruḫına ol ced veyā yol eyleye bārī bir r. ol araya 040/18 

ruḥını    kale piyonunu   

 r. aylaķ virdi ķızıl ruḫuŋ biriyle daḫı kiş didi 069/10 

ruḫınuŋ    kale piyonunun  

 baġlanmaya ve daḫı r. ictimāʿından yaʿnī iki ruḫuŋ biri yire gelüp 042/26 

ruḫıyla    kale piyonuyla  

 bir atuŋ ķıymeti ḫaṣmuŋ r. ferzidurur zīrā kim bir at ḫaṣmuŋ ferziyle 042/09 

ruḫile    kale piyonu ile  

 r. ferzin 041/25, 041/28, 042/01, 069/08, 069/09, 071/04, 072/04, 072/06, 073/04,  

 073/06, 074/03, 075/02, 075/08, 075/10, 076/04, 076/10, 076/11, 076/12, 076/15,  

 076/16, 076/19, 076/20, 077/05, 077/06, 077/07, 079/03, 079/04, 080/04, 080/10,  

 081/04, 081/06, 082/02 

ruḥiyyedür    kale piyonudur  

 bu manṣūbe manṣūbe-i r. ķara ruḫile kiş dir māt ider bu şekilde 075/02 

ruḫları    kale piyonlarını 

 bahādur atlar durdılar çerinüŋ iki ṭarafına iki r. ķondurdılar anda 038/10 

ruḫlaruŋ    ruhlarını  

 r. nārında görüp ol muʿanber ḫālüŋi 016/24 

ruḫsārını    yanağını  

 māhitābıdı tenvīrde mehābeti kāmil beṣāreti şāmil idi çün gül-i r. 016/01 

rūḥum     canımı 

 muķārine ķılmazıdı ḫāllerinüŋ peydaķların sormadın r. alup şehmāt 047/24 

ruḫuŋ    kale piyonunun  
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 ata żararı gelicek ḫāne r. ikincisidür her dābbe ki ruķʿa-i zāvīde 041/16, 041/24, 

041/28, 042/01, 042/12, 042/26, 053/11, 069/10, 076/16 

rūḥuŋ    ruhunu      

 ʿaķlıŋ ütüp māt ider r. hemīn 058/02 

ruķʿa-i zāviyedür    köşedir 

 r.-i zāviyedür yaʿnī anuŋ helāk olacaķ yiri gūşedür zīrā bir at ol 041/13, 041/16, 

077/01 

ruķʿadur    satranç tahtası  

 vasat-ı r. yaʿnī bisāṭ-ı şaṭrancuŋ vasaṭındaġı dört ḫānedür yāḫūd 041/05 

ruķaʿile    rıka ile (yazı yazılan deri parçası)             r. götürürler ḫās u ʿām 032/17 

rūm    Anadolu  

 milk-i r. ḫalķ-ı şādān her şehr kend-i baġdād olubdur şāh-ı şāhān olaldan 011/12, 

018/15, 018/19altmış, 055/13 

rūma    Anadolu’ya  

 leşker cemʿ itdi ve pillerini ārāste ķıldı ve r. ʿazm-i ceng-āheng itdi 053/16 

rūmuŋ    Anadolu’nun  

 milk-i r. ḫanıdur ki çākeri her nām-ver 011/21 

rūşen    parlak  

 lerden at ve ruḥ fil alup düşmenüŋ r. günlerin ẓulümāt itdiler 010/11, 012/05, 

043/15 

rūy-ı zemīn    yeryüzü  

 r.-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫaṣmınuŋ üzerine taķdīre muvāfıķ 002/07, 

002/13, 022/21, 055/15, 056/29 

rūẕ    gündüz  

 tā ķıyāmet ola menden r. u her şeb pāk-ı ẕāt 010/16, 021/17 

rūzgār    rüzgar  

 r. gelüp şehr-i medāīne yitdi bu cānibden şāh nūşirrevān daḫı ol gün 033/04 

rūzgārında    devrinde  

 idi bir gün anuŋ eyyām-ı r. hindistān diyārında bir defīne 030/13 

rükni    esası  

 çār emīnüŋ çār r. ṭutdı heft iķlīm-hā 009/06 

rümmān    nar  

 ĥaṣṣa-i yāķūt-ı r. laʿl-i ʿunnābuŋdadur 016/11 

rüsvāylıķdur    rezilliktir  

 ķatı r. didi büzürcmihr-i ḥakīm şaṭrancı aldı bir ḫalvet yire 036/01 

saʿādet    mutluluk  

 s. 007/15, 022/26, 036/11, 054/05 
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saʿādete    mutluluğa  

 s. lāyıķ degildi ve daḫı ķāsıdla bir laʿlīn şaṭranc göndermişdi 052/20 

saʿādetine    mutluluğuna  

 ḫarācı şāha lāyıķ s. muvafıķ devletine muṭābıķ ola ve eger ki 031/21 

sāʿat-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ    sevinç gününün eziyet saati  

 s.-i saʿd-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿirfānile iḫtilāṭ itdükde ve ʿaķlını 046/03 

sāʿatde    saatte  

 ruḫen āṣābe ve eger istese bir s. çīş ile yile süvār olup yidi iķlīmi 022/19 

sāʿati    saati  

 dürüp ķamer şāhın māt idüp ve gāh yine güneş s. maġlūb 057/13 

saʿd    uğur  

 sāʿat-i s.-eyyām-ı nişāṭ içre ehl-i ʿirfānile iḫtilāṭ itdükde ve ʿaķlını 046/03 

saʿīd    saadetli      

 bin ıldırım ĥan bin s. şehīd murād ĥan ġāzī bin orḫan bin ʿośmān 011/05, 039/17 

saʿy    çabalama  

 eylemeye ķaçan oyundan iki peydaķ gitse ṣaf-ı vāḥidden cehd idüp s. 040/16 

sā’il    saldırgan  

 çün nemed-pūş ve s. ve ẕelīl-i bī-delīl tāc u taḫt ḥasret āteşine 054/09 

sā’ir-i minhüm    onlardan başkaca  

 s. 041/19 

 s.-i minhüm niçe pāre kitāblardan istiḥrāc ķılup şaṭranc bisāṭınuŋ sekiz 019/17 

ṣabāḥ    sabah  

 eyle idem andan ögrenem gerü aŋa ṣatam didi bu fikrile ṣ. durup şāh 036/09 

ṣabāḥatde    yüz güzelliğinde  

 zamān şāh-ı ḫūbān maḥbūblarına maḥbūb-ı re’īs olmış ḥüsn-i ṣ. 015/23, 047/21 

ṣabanı    sabanı(tarım aleti)    

 gāhında bir çiftçi zirāʿat iderken ṣ. demüri bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01 

sābıķ    önde gelen  

 hem imām u s. u hem humām-ı pīşuvā 008/04 

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i kārdān tatar s.- 022/07 

ṣabr    sabır  

 ve ʿaķlı firāsetde bī-miśliken ṣ. u taḥammül itmeyüp taʿlīm itdi 048/13, 048/17 

sācid    secde eden  

 yerdeki insān çün s. saŋa 006/09 

ṣaçı    saçı  

 iderken bu kemīne faķīr ʿışķına üftād ve ḥaķīr bu dil-i mecnūnı leylā ṣ. 047/26 

ṣaçuŋ    saçının  
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 o ṣ. ẓulmātı devrin şeh sikender sürdi līk 016/12 

ṣad    bin(sayı)  

 baʿdehü ṣ. dürūd ṣ. ṣalāvat ol resūl-ı ḫātemüŋ nebiyy-i benī-ādemüŋ 009/22, 

009/19, 010/15, 028/26, 039/10, 051/24 

ṣad-hezār    yüz bin 

 fetḥ olubdur saŋa bir dem içre fenn-i ṣ.-hezār 008/21, 009/16 

ṣad-renc    bin eziyet 

 ʿāciz ü maġlūba oyın ṣ.-renc olur 065/19 

ṣādıķ    sadakatli  

 hem ḥabīb-i ḥaẓret-i ḫālıķ nebī-i ṣ. kerīm 008/03 

ṣadr-ı ṣuffe-i ṣafā    Safâ’nın çimenlik yerinin ortası      

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣ.-ı 007/08, 

007/14 

ṣaf    sıra   

 bād ķabze-i ebālet riʿāyetde idi ṣunūf żuġfūf ṭuyūr ṣ. ṣ. ķanadların 022/25, 035/04, 

038/12, 066/08, 066/09 

ṣaf-ı vāḥidden    tek sıradan 

 eylemeye ķaçan oyundan iki peydaķ gitse ṣ.-ı vāḥidden cehd idüp saʿy 040/16 

ṣāf-şiken    düşman saflarını yaran     

 bin bürehmen idi hüner-mend ehl-i fen nīk-rāy ṣ.-şiken ķalʿa-küşāy tīġ- 030/11 

 ṣ.-şikendür ṭaġıdur ʿaķlile us 066/06 

ṣafā    Safâ tepesi  

 ṣ. māh-ı ķubbe-i vefā muʿallā müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10 

ṣafda    sırada  

 öŋ ṣ. alay baġlayup durdılar çünki ṣaf düzelüp naṭʿ üzre leşker 038/12 

ṣafḥa-i devāir    dairelerin düz yüzü          

 ekber kim bir ṣ.-i devāir pergār üzre mihr ü ķamerī şekl yaʿnī 002/01 

ṣāfiyāt    saflık, temizlikler      

 ve tuḥf-i taḥiyyāt ve āfiyāt ve ṣ. be-cenāb-i ān ḥaẓret-i aʿlā ve sened-i 007/04 

ṣafla    saf ile 

 šarraķu dirken öŋüŋce ṣ. ervāḥ āṣfiyā 008/28 

ṣaġ    sağ taraf  

 fevķ ü taḫt u ṣ. u ṣol u pīş ü pes ẓāhir ķılup 003/24, 038/07, 070/01, 076/21, 077/05, 

082/07 

ṣaġına    sağına  

 bir gün ve bir gice ol oyunı fikr eyledi ṣ. ve ṣolına her birini sürdi 036/03 

ṣaġında    sağında  
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 ṣ. ve ṣolında 038/09 

saḥbān     yakın dostlar 

 ġılmān ve lüṭf-i feṣāḥatde maḥsūd-ı s. idi zülfinüŋ her tārı revnāķ-ı 015/25 

ṣaḥfile    keskinlik ile 

 ṣ. ider olursaŋ ger ʿamel 067/23 

ṣāḥib    sahip  

 şāh-ı sulṭān ṣ. ü ehl-i tāc bil 058/31 

 söz budur ki söyledüm ṣ.-kemāl 032/15, 057/27, 066/34 

ṣāḥib-ķıran    hep kazanan hükümdar  

 veş esb-süvār begleri yirinde atı ķodı ṣ.-ķıran heft kişver-i tīġ-zen-i 027/10 

sāhib-ceng    ceng sahibi  

 hem çü şemʿ delīl çün sürüp dergāh-ı timurlenk ve bārgāh-ı s.- 054/11 

ŝāḥib-i tāc-i leʿamrük     ‘leʿamrük’ tacının sahibi  

 ŝ.-i tāc-i leʿamrük ḫōce-i her dü-cihān 008/11 

ṣāḥibi    sahibi  

 erkān arasında ġāyet maʿyūbdurur zīrā ki her ṣanʿatuŋ ṣ. ķatında 045/15, 068/12 

ṣāḥibinüŋ    sahibinin  

 zīrā ṣ. fil ol ḫāneye nāẓırdur ve daḫı atiçün şaṭranc evlerinüŋ erdā-i 041/12 

ṣaḥīfe    sayfa  

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣ.-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

ṣaḥīḥ    hakiki, halis      

 ebyāt-ı eşʿārile elfāẓ-ı dürer-bārile muṣannaʿ müseccaʿ ṣ. ṣarīḥ taṣnīf 017/26, 

029/23, 058/13 

saḥīḥ    hakiki  

 büzürcmihr-i ḥakīm taṣnīf itdi ammā ki s. ķavl ṣarīḥ naķl budur ki 021/24 

ṣaḫr    büyük piyon  

 bār-ı ḫōd fil ķā’imesin ḥıfẓ eyleye fil ķā’ime kendü ferz fildür daḫı ṣ. 040/03, 

040/04 

saḫun    avlu      

 menem ṭūṭī s. içre şeker-rīz 068/21 

śaķaleyn    insan ve cin  

 vālā maṭlūb-ı ḫalķ-ı kavneyn ve ber-güzīde-i maķṣūd ś. nūr ḥadīķa-i 007/05 

sāķılıķda    sâkîlikte  

 hevā-ı kāyināte beŋzer ve s. ʿaynü’l-ḥayāta beŋzer sözlerüŋ ķand-ı 019/02 

saķın    sakın, dikkat et      

 bī-sebeb itme s. ḫaṣm olana taʿlīm sen 047/15, 057/28, 058/01 

sakın    sakın      
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 key s. leclāc-ı nefs itmeye māt 067/01 

ṣāķına    sakınsın  

 üzerine dābbe aʿẓam ķarīn olmadan ṣ. yaʿnī at bigi ve ruḫ bigi ki 042/22 

sākin    sükünet, oturan  

 s. ol irse velī vaķt-i namāz 056/21 

sākin-i serā-ı siyādet     peygamberlik sarayının sahibi  

 s.-i serā-ı siyādet bedr-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı āḫiret 007/16 

ṣaklamaġıçun    saklamak için  

 iletmeye meger ferz peydaġı anuŋla bile ola yā bir dābbe ṣ. ola 040/11 

ṣaķlaya    saklasın  

 filden keşf ʿanü’r-ruḫdan yaʿnī ruḫı açmazdan ḥaẕer eyleye filin ṣ. 040/02 

ṣalaldan    saldığından beri  

 dest-i mevt hāke ṣ. cism-i cimşīd topraķ olaldan müvekkel-i ḫāk-i 026/15 

ṣalar    gönderir  

 ķudreti gündüz bisāt-ı ḫāke ṣ. zer-niyār 003/18 

ṣalāvāt     dualar, ibadetler 

 ŝad dürūd u ṣ. rūḥ-ı pāk-ı aḥmede 009/19 

ṣalāvat    dua          

 baʿdehü ṣad dürūd ṣad ṣ. ol resūl-ı ḫātemüŋ nebiyy-i benī-ādemüŋ 009/22, 010/15 

ṣaldı    gönderdi  

 şādān pes iskender aŋa ilçi ṣ. ve kendünüŋ ṭāʿatine oķudı ve fevr 052/18 

ṣaldılar    gönderdiler  

 nebī ḥażretiŋe ṣ. egerçi kim ol ḫazīnede tārīḫ buldılar ol genc ü mālı 024/13 

ṣalduŋ    saldın 

 penc nevbet şerʿ āvāzın dehre ṣ. ḥabīb 009/05 

ṣāliḥ    dine uygun davranan      

 hōd ṣ. ḥażret-i eyyūbiçün 005/18, 008/10 

ṣāliḥdür    salihtir  

 evvelki taʿbiye ki ṭaberriye dirler ol taʿbiyedür ki mübtedīlere ṣ. ve 059/02 

sālik    bir yol tutan  

 tevḥīd-i milkine mālik ve tefrīd-i silkine s. idüp fażl-ı ʿināyet 004/21 

sālik-i sikke-i saʿādet    mutluluk yolunda olan      

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i millet s.-i sikke-i 007/14 

śāliś    üçüncü  

 yaʿnī andan ġayrıdan oyun açmaķ mümkin olmaya daḫı ferzin ś. ferzāne 040/14 

śāliśā    üçüncüsü  

 ś. ẕi-nūreyn-i ʿośmān kātib-i vaḥy-i emīn 009/09 
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ṣalmaķda     oynatmakta, hareket ettirmekte     

 olmaķ gerek ve daḫı eger kaʿbeteyn atmakda ve eger mühre ṣ. ceng 047/08 

salṭanat    padişahlık  

 ḥāl-i ḥayātında iken s. taḫtında oturup aķrān begleri ile oynardı 025/13 

 dāstān-ı s.-ı süleymān ve aḥvāl-i şaṭranc ki idrīs te’līf kerd est 023/16, 026/09 

salṭanata    saltanata  

 muģteşem pīr ola yāhō tācı taģt-ı s. devlete lāyıķ şāh şehzāde 046/15 

salṭanatın    saltanatını  

 idüp cimşīdüŋ s. aldı cimşīd ēeḥḥāk elinden ķaçup yüz yıl ṭaġ 026/11 

salṭanatuŋ    saltanatını  

 cimşīd s. taḫtında ķarār ķılup oturmışıdı illā ki küffār ü 026/17 

ṣalup    salıp      

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣ. fikre varup ḥayretde 014/21, 

027/07, 031/06 

sām-süvār-veş    fil süren piyonlar gibi  

 veziri yirinde ferzīn fil menkelūs-süvār pehlevānlarında fil s.-süvār- 027/09 

sāmiʿ-i sırr-ı ḥaķīķat      hakikat sıırını duyan  

 s.-i sırr-ı ḥaķīķat ṣāniʿ-i bī-çūn ḥaķ 003/06 

ṣan    farz et, düşün  

 ṣ. piyāde atluya ṭutar semʿ 066/10 

ṣanʿat    sanat  

 ķamu ṣ. ehlinüŋ ṣarrāfısın kim ṭabʿuŋ leṭāyif göstermek içinde 019/01,  

045/16 

ṣanʿatile    sanat ile  

 mühendislere emr itdi ṣ. o mermeri ķopardılar bir kefenk açıldı 024/05 

ṣanʿatları    sanatları  

 taʿlīm idüp ḫaber virmez ki dünyevī ṣ. tekvīn bilür saŋa 025/20 

ṣanʿatuŋ    sanatın  

 erkān arasında ġāyet maʿyūbdurur zīrā ki her ṣ. ṣāḥibi ķatında 045/15 

ṣanasın    sanarsın      

 bī-maʿyūb ḫūb ṣ. kim oldurur yūsuf ibn-i yaʿķūb çün cemāl-i 014/23, 038/25 

ṣandı    düşündü  

 ʿaķlına ve firāsetine bunuŋ yirini ʿaķlile kim dutar didi şöyle ṣ. hindi 038/21 

ṣanduķca    küçük sandık  

 daḫı bir altun ṣ. içinde buldılar ammā ki neydügin bilmeyüp ʿacem 024/10, 030/16 

ṣaneme    put gibi olan sevgili  

 ol ṣ. maṭlaʿ oldum ki bu eyyām-ı āḫir-zamān-ı devr-i ķamerde ol 015/21, 048/08 
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ṣāniʿ    yaratan, Allah  

 ŝunʿ-i ṣ. nūr-ı lāmiʿ şems-i ṭāliʿ ḥaķ resūl 007/22 

ṣāniʿ-i bī-çūn    eşsiz yaratıcı, Allah 

 sāmiʿ-i sırr-ı ḥaķīķat ṣ.-i bī-çūn ḥaķ 003/06 

ṣanīʿat    sanat    

 eyledüŋ cemīʿ ʿuķalā ʿulemā ḥükemā ẓurefā kemālüŋe ve daḫı bu ṣ. ki 049/04 

ṣanīʿatımda    sanatımda  

 timurlenkle görüşdi eyitdi ki şaṭranc-bāz-ı kāmilem ṣ. ķādir 054/13 

ṣanīʿatlar    sanatlar  

 göresin ki bunda ne ṣ. ḫarc olunmışdur didi şāh eyitdi 035/05 

śāniyā    ikincisi  

 ś. fāruķ-ı ʿādil şeh ʿömer kān-ı seḫā 009/08 

ṣanmaġıl    sanma  

 şekl gelen sulṭān aḥmed idi anı gedā-yı bī-nevā ṣ. ʿacem vilāyetinde 056/9 

saŋa    sana  

 yerdeki insān çün sācid s. 006/09, 006/10, 008/21, 008/22, 009/01, 016/27, 025/18, 

025/20, 036/21,  

 065/11, 065/13, 067/26, 067/31 

sārā    saf  

 gāv-ı baḥrīden düzedür ʿanber-i s.-ı hūb 003/28 

sarāy    saray  

 leşkeri dutmışıdı ve s. içre ulu beglerle ve ʿāķıl kişilerle ve adlu 033/06, 034/01 

sarāyda    sarayda  

 bir ḫūb s. ķondurdılar ʿālimler ve ʿāķıllar cemīʿsi şāhuŋ ķatına 035/07 

ṣarf    gramer  

 niçeye dek oķıyasın naḥv u ṣ. 067/17, 067/18 

ṣarınup    sarınıp  

 sulṭān-ı mesʿūd ḫaķan-ı mevcūd ʿimāme-i ḫalīl ṣ. cübbe-i şīti 023/19 

ṣarīḥ    saf  

 ebyāt-ı eşʿārile elfāẓ-ı dürer-bārile muṣannaʿ müseccaʿ ṣaḥīḥ ṣ. taṣnīf 017/26, 

021/24, 029/23 

ṣarrāfısın    meşgul olan, uğraşan  

 ķamu ṣanʿat ehlinüŋ ṣ. kim ṭabʿuŋ leṭāyif göstermek içinde 019/01 

ṣarṣar    güçlü rüzgar  

 irmeye ʿömrüŋ güline bād-ı ṣ. bir seḥer 013/10 

ṣaru    sarı  

 mühre bulundı ki on altısı ķızıl laʿlden ve on altısı ṣ. yāķūtdan 030/22 
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ṣatam    satmak, vermek  

 eyle idem andan ögrenem gerü aŋa ṣ. didi bu fikrile ṣabāḥ durup şāh 036/09 

ṣatdı    sattı  

 ve yine aŋa ṣ. āḫir ol oyunda hindi ütdi kisrī büzürcmihrden 038/24 

sāṭıʿ    yükselen  

 tīġ-ı ķāṭıʿ bedr-i s. cefr-i cāmiʿ pür-vefā 007/23 

saṭranca    satranca  

 şāh-ı s. muṣannif olur idrīsü’n-nebī 029/05 

ṣavli    atılan  

 üzerine şaṭranc oynamaya zīrā ebū bekr-i ṣ. eydür ṣaḫr üzre şaṭranc 040/04 

sāye-i susan    susam gölgesi  

 s.-i susan düşürüp yāsemīn ü sünbüle 004/01, 011/28, 012/18, 021/10 

sāyebān    gölgelik  

 s. sīmurġ-ı ķāf olmuşıdı anuŋ taḫtına 023/10 

 açup baḫt taḫtınuŋ ve serīr-i serverīnüŋ üstine s.-ı saʿādet baġlarlardı 022/26 

sāyenüŋ    gölgelinin  

 ümīd-vāram ki bu şaṭranc-nāme risālesini birle ol hümā s. vaṣf-ı 021/07 

se    üç  

 s. mevākid itdi ne ābā vü çār ü ümmehā 003/25 

sebaķ    ders  

 ʿaķl-ı kül vire s. ķudret nedür 067/20 

śebāt     devamlı olmak, yerinden oynamamak  

 ol cihetden yoķdurur ʿömre ś. 058/08 

sebeb    neden  

 nişānı var s. nedür diyü su’āl idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07, 

043/10, 043/18 

 fi s.-i te’līf-i şatranç-nāme-i kebīr 013/11 

sebebden    nedenden  

 ķılam zīrā kim ezelden dāʿī duʿācısı oldıġı s. niçe kerre himmetin 014/12, 027/01, 

028/12, 029/03 

sebebiyle    sebebiyle  

 niʿmeleri s. ķahr-ı tārācını musallaṭ idüp īmān tācını başumuzdan 005/03, 028/03 

sebz-i kemḫādan    ipeğin  yeşilinden         

 s.-i kemḫādan geyürür seng-i ḫārāya ķaba 003/27 

sebzi    yeşili      

 iy ḫaṭıŋ s. ḫıżr şīrīn lebi āb-ı ḥayāt 063/09 

secāsı    çağlayanı  
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 ilāhī lüṭfüŋ ḫazīnesi bī-pāyān keremüŋ deryāsı bī-kerān cūduŋ s. 004/10 

ṣedā    ses  

 on sekiz biŋ ʿāleme ṭoldı āvāz irdi ṣ. 008/30 

ṣedef    inci kabuğu  

 laʿl-i cāmuŋdur leb-ā-leb çün ṣ. içre dürer 012/08 

ṣefā    zevk  

 ḥarbden ṣ. sürüp idrīsden şaṭrancı ögrenüp taʿlīm aldı rubʿ-ı meskūnuŋ 027/20 

sefā-baḫş    keyif veren  

 ḫuster ʿāşıķ-ı duḫterān-ı çemen yaʿnī nesīm-i devrān s.-ı cān ins ü 022/09 

seḫā    cömertlik  

 śāniyā fāruķ-ı ʿādil şeh ʿömer kān-ı s. 009/08 

seḥāb    bulut  

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i s. naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭāvus-ı pāġ-ı pür- 022/05 

seḫāvetle    cömertlik  

 hem s. idersin ḫatemüŋ ṭay defterin 013/01 

seḥer    tan vakti  

 irmeye ʿömrüŋ güline bād-ı ṣarṣar bir s. 013/10 

seḥerde    tan vaktinde  

 her s. bir eśer var bilesin 065/27 

sekiz    sekiz  

 on s. biŋ ʿāleme ṭoldı āvāz irdi ṣedā 008/30, 013/17, 019/17, 019/18, 020/22, 020/23, 

022/20, 026/05, 049/14,  

 050/03, 050/05, 050/07 

sekizi    sekizi  

 dört ve dördi sekiz s. on altı āḫırķı eve varınca her ne miķdār irişirse 049/14 

sekizinci    sekizinci  

 yedinci evde altmış dört dāne s. evde yüz yigirmi sekiz dāne on 050/05 

seksen    seksen  

 ev olar on altı biŋ üç yüz s. dört ulu şehr ṭolusı buġday olur çün 050/24 

selām    selam  

 s. 019/22, 034/05 

selāmet    kurtuluş  

 anı işlemekden işlememek efżal durur düşmān ṭaʿn dillerinden s. 045/18 

śelāśiyye    üç kez  

 idüp ol ṣaneme taʿlīm itmege ṭalāķ-ı ś. and içdi yine bir gün az 048/08 

selāṭīn     sultanlar 

 s. ḫaķan-ı ʿālem ʿādil aʿẓam melek müvāyed muẓaffer manṣūr 010/22, 014/05 
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selāṭīn-i serverlere    baş sultanlara     

 s.-i serverlere ser-ʿaskerlere ḫān u muṣallat-ven cemīʿsin şāh- 053/06 

selāṭīnler    sultanlar  

 nem-gīn oldı eyitdi kim bunca server ü s. pehlevānlar rūy-ı 055/15 

selāṭīnlerinde    sultanları yerinde  

 server ü s. ruḫı ķodı andan bir üstād-ı kāmil hünermend-i fāżıl 027/11 

semʿ    kulak  

 ṣan piyāde atluya ṭutar s. 066/10 

semā    gökyüzü  

 ĥilķatinde fāżıl ol ki döşedi arż u s. 003/11 

semavāte    gökyüzüne  

 yıl idrīsile ʿömr sürdi yüz yıl tamām olıcaķ idrīs s. refʿ olundı 026/07, 028/07 

semāvātı    gökyüzünü  

 yidi ķāt s. iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi birle bu zümrüd bisāṭı 001/05 

semekde    balıkta  

 kim oynar ne ṭāķ-ı felekde ne rūy-ı zemīn farķ-ı s. 002/13 

semeki    semeği  

 ʿālemi melik-i felek u rūy-ı zemīn śevr ü s. teferrüc idüp göŋlini 022/21 

semendüŋ    hızlı at                 

 teng olur seyr-ı s. sırrına meydān-ı ʿarş 008/27 

śemer    yemiş  

 ger şecerdür yā ḥacerdür yā ś. 065/28 

sen    sen(zamir)  

 oynayalam ve hem senüŋle şarṭımuz şöyle olsun ki eger s. beni bu 037/19, 037/23, 

037/29, 038/01, 047/14, 047/15, 047/17, 049/03, 053/08,  

 054/22, 058/14, 062/13, 065/10, 065/22, 065/25, 067/02, 067/11, 067/16, 067/22,  

 078/11 

śenā  

 içinde ś.-yı cezīl ilā-ġāyetü’d-dehri ve nihāyeti’l-ʿaṣrı ẕikr olına firdevsī 021/12 

śenā’    övgü  

 bī-şāye’hi ve ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi ve ś.-ı 001/02, 

010/18 

sence    senin gibi  

 gelmedi milk-i cihānı s. hīç iḥyā ider 011/23 

sencer    Selçuklu sultanı  

 bu durur mansūbe-i s. tamām 071/11, 078/01, 078/05 

sencerdür    Sencer’dir  
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 bu manṣūbeye manṣūbe-i melik s. bir adı ferzāniyye dirler yaʿnī 071/02 

senden     senden 

 tā nevāle bula s. bī-nevā ehl-i nevā 009/04, 012/19, 012/20, 043/05, 049/10, 065/11 

sened    kuvvetli söz, dayanak  

 ve tuḥf-i taḥiyyāt ve āfiyāt ve ṣāfiyāt be-cenāb-i ān ḥaẓret-i aʿlā ve s.-i 007/04 

seng-i ḫārāya    mermer       

 sebz-i kemḫādan geyürür s.-i ḫārāya ķaba 003/27, 008/34 

seng-serler    taşlık, taş başlıklı 

 mūr mār ʿaḫd-i peymānında idi dīvān-ı s.-serler kāse-keşān-ı maṭbaḫ-ı 022/01 

seni    seni  

 iy ʿaķl issi kişi ol vaķt hind şāhı s. bunda gönderdi bu şaṭranc 036/20, 037/23, 

053/11, 067/16 

senüŋ    senin  

 enbiyānuŋ faḫrisin ki ḥaķķıŋadır ḥaķ s. 008/13, 034/11, 035/15, 035/18, 036/16 

senüŋle    seninle  

 oynayalam ve hem s. şarṭımuz şöyle olsun ki eger sen beni bu 037/19, 053/09 

ser    baş  

 hem şecāʿatde ķılursın pīl-teni bī-pā vü s. 013/02, 020/12 

ser-ʿaskerlere    komutanlara 

 selāṭīn-i serverlere s.-ʿaskerlere ḫān u muṣallat-ven cemīʿsin şāh- 053/06 

ser-ā-ser    baştan başa 

 s.-ā-ser ḥarf-i ʿiṣyān ḥasbinallah 006/25, 012/07 

ser-cümle    bütün, hepsi 

 dür kim şatranc-nāme eger maṭlūb veyā ṭālibdür s.-cümle ekābir ü eşyā 017/28 

ser-efrāziyān    başı dik olanlar, ulular     

 ġāzīyān ḫaķan-ı s.-efrāziyān kim milk-i dīn ü ʿālem taģt-ı taṣarruf ve 011/09 

ser-firāz    başı dik olan, ulu 

 ger gedā vü ḫōcedür yā s.-firāz 056/18, 065/07 

ser-te-ser    baştanbaşa 

 rāyetüŋden şemʿe keşf oldı daķāyıķ s.-te-ser 012/14 

serā    mekan, yer  

 sākin-i s.-ı siyādet bedr-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı āḫiret 007/16 

serīr-i serverīnüŋ    saltanat tahtının      

 açup baḫt taḫtınuŋ ve s.-i serverīnüŋ üstine sāyebān-ı saʿādet baġlarlardı 022/26 

ser-keş     isyankar 

 māt idüp ütdüm ḥükmine maḥkūm çāker itdüm velākin s. 053/07 

serv-i revāndur    uzun boylu sevgili      
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 dür ki şekker-nūş ola bir ķadddür ki s.-i revāndur bir peykerdür ki 015/07, 019/06 

serv-ķad    servi boylu 

 maḥbūb-ı lāle-ḫad merġūb-ı s.-ķad maṭlūb-ı benefşe-ḫaṭ dildār u 056/05bir 

serv-ķadd    servi boylu     

 ṭururken nāgihān anı gördüm ki bir s.-ķadd lāle-ḫad maḥbūb merġūb 014/22 

server    reis, baş, sultan  

 ķılup bir naṭʿ üzerinde durutdı zihī sulṭān-ı s. kim eflāk 001/09, 027/11, 055/15, 

071/14 

server-i encüm    yıldızların   şahı 

 s.-i encüm ķamer kim bedr olur aydan aya 003/17, 007/06, 007/13, 007/17, 010/20, 

011/06, 014/04, 017/04 

serverā    ey sultan          

 ŝad hezār elf-i taḥiyyāt ola menden s. 009/16, 012/07 

serverān-ı ādem    insanların sultanları      

 irādetindedür s.-ı ādem şāhān-ı aʿẓam dest-i ķuvvet-i ķudretindedür 011/10 

serverīnüŋ   sultan gibi      

 açup baḫt taḫtınuŋ ve serīr-i s. üstine sāyebān-ı saʿādet baġlarlardı 022/26 

serverlere    sultanlara  

 selāṭīn-i s. ser-ʿaskerlere ḫān u muṣallat-ven cemīʿsin şāh- 053/06 

serverlerle    serverlerle  

 s. 033/10 

sevābıķ-ı ṭāʿat    geçmiş ibadetler          

 sinüŋ şükrin ide idemeyeler ilāhī çün evvel bizden s.-ı ṭāʿat 004/19 

sevdā-ı nūr    parlak sevda     

 sāye-i çetrüŋ çeşm-i her beşer 012/18 s.-ı nūr 

sevdā-ı ḫāṣ    gerçek sevda 

 zülf-i dāmuŋdur ser-ā-ser serverā s.-i ḫāṣ 012/07 

sevdā    sevgi, aşk  

 oynamaķ şaṭranc olur s. heves 065/30 

sevindür    sevindir  

 yā s. vaṣluŋile yā hū cānum al var 060/09 

śevr    boğa  

 ʿālemi melik-i felek u rūy-ı zemīn ś. ü semeki teferrüc idüp göŋlini 022/21 

seyr-ı semendüŋ    tez atın gidişi  

 teng olur s.-ı semendüŋ sırrına meydān-ı ʿarş 008/27 

seyrān    gezinmek 

 temkīn urup āheste eṭrāf-ı ʿālemi s. iderdi ki ķālullahu teʿālā tecri bi- 022/17 
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seyyāre    gökte dönen  

 düşüp ķara naṭʿ-ı felek dest ķurup kevākib-i s. mührelerin zeyn ider 057/14 

seyyid    peygamber yolundan giden  

 mīr ü s. ķara toŋa ʿizzeti 006/11, 

006/12, 007/20 

seyyidā    ey seyyid  

 pes ne dille medḥ ide memdūḥı ḥāmid s. 008/18 

sezā-vārdur    layıktır  

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele sulṭān-ı bī-ḫalele s.-vārdur kim 001/01 

sezmedin    sezmeden  

 ceng kimesne bilmeyüp s. gelüp buluşdı ve irişdi ḥażret-i 054/12 

ṣıddīķ    samimi, dürüst  

 evveli bu bekr-i ṣ. olur ol dindār pīr 009/07 

ṣıdķ-ı fütüvvet    cömertlik sadakati  

 ḫātem-i nigīn-i nübüvvet ve dür ü ṣ.-ı fütüvvet bā-gülzār-ı bāġ-ı risālet  

007/12, 009/28 

ŝıdķ-ı yūsuf    Hz. Yusuf’un sadakati  

 ŝ.-ı yūsuf girye-i yaʿķūbiçün 005/19 

ṣıdķına    doğruluğuna      

 şāhid anuŋ ṣ. tevrāt u incīl ü zebūr 008/31 

ṣıfatından    şeklinden  

 renginden ve ṣ. ṣordı ilçi leclāc eyitdi iy şehriyār bu düşmenile 035/03 

ṣıġār    küçük  

 emrine me’mūr idi hep ger ṣ. u ger kibār 023/09 

ṣıḥḥatine    sağlığına  

 lar ile her bir manṣūbeyi imtiḥān idişüp kemālile ṣ. vāķıf 068/07 

ṣınaşup    birbirini sınayıp  

 gelüp benümle devlet ṣ. beni ütdi elimden laʿlin ķadeḥüm alup gitdi 056/01 

sırr    sır, gizli şey  

 sāmiʿ-i s.-ı ḥaķīķat ṣāniʿ-i bī-çūn ḥaķ 003/06, 008/22 

sırrı    sırrı  

 s. ve’n-necmüŋ beyānı lü’lü’-ı nābuŋdadur 016/07, 053/01 

sırrına    sırrına  

 teng olur seyr-ı semendüŋ s. meydān-ı ʿarş 008/27 

sırrını    sırrını  

 künt u kenzüŋ s. bilmek yene bābuŋdadur 016/23 

sidre-i ʿalī-naẓar     göğün yedinci katının yüce bakışlısı  
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 bende-i ķadr-i refīʿüŋ s.-i ʿalī-naẓar 012/12 

sikender    Yemen şahı  

 o ṣaçuŋ ẓulmātı devrin şeh s. sürdi līk 016/12, 053/08, 053/12 

sikender-i zamān    devrin İskenderi 

 s.-i zamān ʿaṣrında dile feṣāḥat-i ʿibārāt erzāni ķıldı kim efżal 010/21 

sikke   doğru yol  

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı şerʿ-i millet sālik-i s.-i 007/14 

silkine    yoluna  

 tevḥīd-i milkine mālik ve tefrīd-i s. sālik idüp fażl-ı ʿināyet 004/21 

sīm    gümüş  

 virmeye kisrīye dāḫı s. ü zer 032/09, 032/10 

sīmurġ     Anka kuşu     

 sāyebān s.-ı ķāf olmuşıdı anuŋ taḫtına 023/10 

sīnā    Sina dağı  

 šūr-ı s. ķudreti ķāfında bī-ķadr-i kelīl 003/22, 003/23 

sindden    Sind’den(Pakistan’da bir bölge)  

 bir ulu ilçi geli yorur piller ve çetrilerle ve hindden ve s. nice 033/09 

sipāhidi    askerdi  

 cāhidi perriyān-ı māh-ı peykerler kevākib-mevākib s. merkeb-i 022/02 

sipāhīsi    askeri  

 ve ḫıdmetüŋ enbūhlıġın ķalem taḥrīr eyleyemez ḫazīnesi ābādān ve s. 052/17 

sīse    Sise(satranç ustası)  

 s. ile ķażiyyelerin beyān ider bābü’ś-śāliś leclāc-ı şaṭranc-bāzile 020/01 

ṣīse    Sise  

 hindüstān iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭāhir oġlı ṣ. dirlerdi bir aʿķal-i 030/08, 

044/12, 029/06, 031/03, 031/10, 031/12, 051/15 

ṣīṣeyile    Sise ile  

 ṣ. 029/09 

siyādet    seyyidlik  

 sākin-i serā-ı s. bedr-i āsitān-ı nübüvvet mihter-i dünyā-ı āḫiret 007/16 

siyāh    siyah  

 nite kim çerḥ-i felek her şeb döşer naṭʿ-ı s. 021/15 

siyāhile    siyah ile  

 olup andan ķaleme raķama getürdüm surḫile ve s. şaṭranc 068/08 

siyāset    ceza  

 ḥıfẓ eyledi ve her kim şaṭranc oynasa s. ķıldı ammā ki bu laʿlīn 028/10 

siyāsete    cezaya  
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 s. müstaḥaķdur didi ne ķadar ki teftiş itdiler sulṭān aḥmed bulunmadı 055/20 

siyeh    siyah  

 var ki laʿl-i nāba dönmiş āhū-çeşm-i ḫō ʿabhere beŋzer ol s. zülfi 015/10 

siyeh-pūş    siyah giyinmiş 

 zülfidür rāhib-i s.-pūş yaŋaġı lāt menāt 019/09 

siz    siz(zamir)  

 ayruķ s. bizden ḫarāc istemeyesiz bize ḫarāc gönderesiz ki ʿālemde 034/17, 034/20, 

046/07 

sizüŋden    sizinkilerden  

 maʿlūm ola kim bizüm dānişmendlerimüz ve ʿāķıllarumuz s. 034/15, 034/19 

ṣoḥbet    sohbet  

 pehlevānlarla ṭolmışdı şāh anuŋla ṣ. iderken ķapudan bir kişi içerü 033/07 

ṣol    sol taraf  

 fevķ ü taḫt u ṣaġ u ṣ. u pīş ü pes ẓāhir ķılup 003/24, 073/02, 080/04, 080/07, 081/10 

ṣolına    soluna  

 bir gün ve bir gice ol oyunı fikr eyledi ṣaġına ve ṣ. her birini sürdi 036/03 

ṣolında    solunda  

 ṣaġında ve ṣ. 038/09 

ṣoŋra    sonra  

 içinde oldı andan ṣ. idrīs peyġāmber şerīʿatine girüp altmış 026/06, 026/08, 028/07, 

028/13, 035/12, 038/06, 038/13, 040/22, 041/15,  

 049/27, 050/10, 051/08, 051/14, 052/09, 058/07, 068/04, 071/07, 071/09, 073/06,  

 073/07, 074/04, 074/06, 074/08, 074/10, 075/06, 075/08, 077/07, 080/06, 081/06,  

 081/10 

ṣordı    sordu  

 renginden ve ṣıfatından ṣ. ilçi leclāc eyitdi iy şehriyār bu düşmenile 035/03, 043/10 

sormadın    sormadan  

 muķārine ķılmazıdı ḫāllerinüŋ peydaķların s. rūḥum alup şehmāt 047/24 

ṣorsam    sorsam  

 ṣ. lebüŋdür derdüme dermānumuz 062/12 

ṣorup    sorup  

 ve melāḥat birle söze girüp kemīnenüŋ ḥālin ḫāṭırın ṣ. çehreŋde 017/05 

söylediler    söylediler  

 söz s. ve ʿaķl irişdügince cehd eylediler hīç birisi anuŋ oynın 035/10 

söyledüm    söyledim, yazdım  

 söz budur ki s. ṣāḥib-kemāl 032/15, 068/15 

söyledüŋ    söyledin  
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 tamām eyledüŋ yidi biŋ beyt üzerine kim āḫir ķılup s. söz 018/24 

söylemez    söylemez  

 s. bīhūde sözi kāmilān 044/08 

söylese    söylese  

 s. bülbüle beŋzer bir dişi var ki dür-i ḫōşābe dönmiş bir duṭaġı 015/09 

söyleyüp    söyleyip, yazıp  

 naẓma getürüp muṣannaʿ ve müsecca s. bitürmişidüm diledüm ki 013/24 

söz    söz  

 yavlaķ tīzdür ki ḥażretüŋ ḫıred-mend ü nīk-rāydur ve s. dizginine mālik 018/05, 

018/16, 018/24, 025/25, 029/23, 032/15, 035/10, 037/26, 067/08,  

 067/16, 068/18 

söze    söze, konuşmaya  

 ve melāḥat birle s. girüp kemīnenüŋ ḥālin ḫāṭırın ṣorup çehreŋde 017/05 

sözi    sözü  

 idügin bilmeyüp ʿāciz ķaldılar süleymān ḥażreti bu s. ki işitdi 024/15, 033/11, 

034/05, 044/08, 049/15, 050/31, 058/04, 068/20 

sözin    sözünü  

 ṭut s. firdevsīnüŋ şaṭranc-bāz 044/07 

sözinden    sözünden  

 s. şāh ķatı şād oldı eyitdi ki hem bu nesne senüŋ elüŋden 035/18, 036/17, 037/25 

söziŋe    sözüne  

 pendi virseŋ s. ṭutmaz ķulaķ 048/20 

sözleri    sözleri  

 s. 025/22 

sözlerine    sözlerine  

 ḫarācı siz viresiz didi şāh anuŋ s. ʿacebe ķaldı buyurdı şaṭranc 034/20 

sözlerümden    sözlerimden, yazdıklarımdan  

 s. ve ʿibret-engīz olmaduġını ʿaceblemeyeler 068/16 

sözlerüŋ    sözlerin  

 hevā-ı kāyināte beŋzer ve sāķılıķda ʿaynü’l-ḥayāta beŋzer s. ķand-ı 019/02 

sözüni    sözünü  

 cevāb virecek s. müvecceh görüp ḥükmine maḥkūm emrine me’mūr 019/12 

su’āl    soru  

 nişānı var sebeb nedür diyü s. idecek nāz u şīve ġuncile ġonca- dehenden 017/07, 

023/25, 025/12, 025/14, 026/02, 027/16, 030/27, 031/04 

ṣubḫ-dem    sabah vakti  

 āfitābı her ṣ.-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra getürüp ẕerreler 001/11 



411 
 

ṣubḥ    sabah  

 ķamerī pādişāhın şaṭranc-bāz-ı felek ṣ. şām bī-ārām ķılup 002/12, 009/20 

ṣubḥān  

 žıll-i ṣ. āl-i ʿośmān ıldırım ḫan tāc-ver 011/20 

subḥān    Allah  

 ẓıll-i s. içün bir ʿacīb ġarīb laṭīf kitāb teʿlīf idem maḥbūb 014/02 

ṣuffe-i ṣafā    Safâ’nın çimenlik yeri  

 ṣ.-i 007/09 

sulṭān    sultan  

 fi medḥ-i s. bin s. s. bāyezīd bin muḥammed ḫan 010/17, 011/03, 011/04, 014/01, 

021/18, 023/12, 054/02, 054/04, 054/08,  

 054/15, 055/02, 055/03, 055/06, 055/11, 055/20, 056/03, 056/9, 058/31, 078/01 

sulṭān-ı bī-ḫalele    noksansız sultan 

 ģamd-ı nā-maʿdūd ol ḫudā-ı lemyezele s.-ı bī-ḫalele sezā-vārdur kim 001/01, 

001/09, 003/08, 011/03, 011/08, 021/01, 021/08, 022/13, 023/19,  

 053/05, 054/16 

sulṭān-taḫt-ı şerīʿat     şeriatın sultan tahtlı makamında bulunan     

 bīniş-i farīķeyn server-i enbiyā ķāfile-sālār-ı kevāfil-i evliyā s.-taḫt-ı 007/06 

sulṭāna    sultana, padişaha  

 kim ḥażret-i s. aṭāla’llahu ʿömrehu lāyıķ ol dergāha muvāfıķ bārgāhına 014/19 

sulṭānınuŋ    sultanının  

 gelür kim ʿaķılda ve ʿilimde mānendüŋ yoķdur şimdi ki hind s. 035/19 

sulṭānī    sultanlara özgü  

 ķıldılar ki iy pādişāh bu miķdār buġdayile bir ḫazine-i s. cemʿ olur bu 050/27 

sulṭāniye    sultana ait      

 ķızıl altun ütdi biŋ s. 074/15 

sumāṭı    bezi      

 bünyād itdi ʿadlinüŋ bisāṭı bersṭe döşendi ve dādınuŋ s. şemāṭiyye 052/12 

ŝunʿ-i ṣāniʿ    Allah       

 ŝ.-i ṣāniʿ nūr-ı lāmiʿ şems-i ṭāliʿ ḥaķ resūl 007/22 

ṣunʿi    yapma  

 yidi ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣ. birle bu zümrüd bisāṭı 001/05 

ṣunūf    sınıflar, türler      

 bād ķabze-i ebālet riʿāyetde idi ṣ. żuġfūf ṭuyūr ṣaf ṣaf ķanadların 022/25 

ṣunup    sunup  

 hediye ṣ. ḫāk-ı pāyine yüz sürecek 021/06 

sūresi    suresi 
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 bindi ol atlaruŋ ḥaķķında “ve’l-ʿādiyātı żebḥan” s. indi “fe’l-mūriyātı 010/04 

ŝūret-i elķāb-ı ezel    ezeli unvanların vasf  

 ŝ.-i elķāb-ı ezel naķş-ı nigīnüŋ mühr-i zer 012/24, 054/08 

ṣūret-i ġarīb    garip görünüş      

 terkīb-i ʿacīb ol ṣ.-i ġarīb ol nāzik ḥabīb dildār-ı dil-firīb görüp 015/01 

ṣūretin    halini  

 cevāb virmeyüp ʿacz ṣ. kim göstericek ol hüner-mend ekābir her 031/01 

surḫile     kırmızı ile    

 olup andan ķaleme raķama getürdüm s. ve siyāhile şaṭranc 068/08, 068/13 

susan    susam  

 sāye-i s. düşürüp yāsemīn ü sünbüle 004/01 

sūsemārile    kertenkele ile  

 muʿterifken seng-i rīze s. ʿaṣā 008/34 

ṣuver-i bedīʿ-ferrāş-ı  ḫayme-i  seḥāb      bulut çadırının zemin döşeyicisinin 

suretleri  

 ṣ.-i 022/04 

ṣuyıyla    suyuyla  

 mührelerin düzdürüp gümişden bisāṭ ķılup altun ṣ. altmış dört 032/23 

sübḥān    Allah  

 naķş-ı ḫātem ism-i s. ḥaķķıçün 005/27 

sübḥānehü    Allah’ın  

 ķıldı pes melek-i müvekkel-i ḫāṣ daḫı bi-iẕn-i ḫālıķ-ı s. bi-emr-i 025/08 

süflīde    aşağıda olan  

 anca sulṭān gelmedi vü ʿālem-i s. hīç 023/12 

süḫandān-ı fāżıllara     fazılların söz söyleyeni        

 ki iẓhār ķılursın pāk-ṭāhir mütemeyyiz dileyici kāmillere s.-ı 018/13 

süleymān    Hz. Süleyman  

 ĥātem-ı şāh-ı s. ḥaķķıçün 005/26, 017/11, 019/23, 021/25, 023/02, 023/16, 023/17, 

023/24, 024/12,  

 024/15, 024/18, 025/04, 025/05, 025/10, 025/12, 025/14, 025/17, 025/24, 026/01,  

 026/16, 029/10, 029/11, 029/12, 029/13 

süleymān-nāme    Firdevsî’nin tarih kitabı 

 selātin ķatında maķbūl ve muḥterem ola tā ki bir niçe mücellid s.- 014/05 

süleymān-nāme-ı belķīs-nāmeyi         Firdevsî’nin tarih kitabı 

 ki s.-ı belķīs-nāmeyi tecnīś-i tāmmıla kim naẓma getürüp ẕü’l 018/22, 022/13 

süleymān- i zamān 

 ḥaķīri bir ʿādil kāmil fāżıl ʿāmil server-i cihān s.-i zamān 010/20 
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 maṭlūb risāle taṣnīf idem kim s.-nāme miśli ʿāzīz-i mükerrem 014/03, 018/19 

süleymān-nāme-i kebīrde     büyük Süleymânnâme 

 naẓarına yitürdi fi’l-cümle bu arada söz çoķdur s.-nāme-i kebīrde 025/25 

 te’līf iderler s.-nāmeŋi yād idüp ḥażretüŋ taʿrīf iderler ‘ale’l-ḫuṣūṣ 018/21 

süleymāna    Hz. Süleymân’a  

 aṣlın ki bildi emr itdi tekvīn gelüp s. şaṭranc taʿlīm ķıldı süleymān 029/11, 

025/09 

süleymānidi    Hz. Süleymân’dı  

 bulunmışdı ol şaṭranc-ı s. ki idrīsle cimşīden yādigār 033/01 

süleymān-nāmenüŋ    Süleymân-nâme’ni  

 s. muṣannifi biŋ sekiz yüz otuz sekiz meclis-i bābuŋ ṭoķuz 013/17, 013/23 

śülśān-ı mezr    üç su kabı dolusu     

 muzr u ś.-ı 050/09 

sünbüle   sünbül çiçeğine          

 sāye-i susan düşürüp yāsemīn ü s. 004/01 

süŋükinden    kemiğinden  

 birisi aķ pīl s. ve birisi ķara abanosdan şāh ilçiye ol mühreleri 035/01 

sürdi    sürdü  

 o ṣaçuŋ ẓulmātı devrin şeh sikender s. līk 016/12, 026/05, 026/07, 026/09, 036/03, 

038/15 

süre    sürsün  

 göre naṭʿ üzerinde mühresin s. ve daḫı gerekdür kim şaṭranc-bāz olan 045/12, 

080/07, 081/07, 081/09 

sürecek    sürecek          

 hediye ṣunup ḫāk-ı pāyine yüz s. 021/06 

sürer    hareket ettirir, sürer  

 dest-i ķudret anca kim mühre s. kevkeble māh 021/16, 058/12 

sürilüp    sürülüp  

 dābbenüŋ üzerine dābbe s. girü dönmeye zīr dimişlerdür ol oyında 040/23 

sürilür    sürülür  

 s. ve şāh ferzine ne vechile yürür ve at ve fil ve ruḫ ķanķı eve oynar 034/09, 066/01 

sürişleri    hareket ettirişleri, oynayışları  

 altıncı bāb taʿbiyeler beyān eyler dürlü dürlü s. var anı beyān ider 058/16 

sürmege    sürmeye  

 varmaġa muṭābıķ tuḥfemüz yoġıdı ḫıẕmete yüz s. daḫı iştiyāķımuz 014/20, 017/13 

sürmek    hareket ettirmek, oynamak  

 adıyıla bileler ki nice s. gerek ve her birinüŋ ve ķanķısıdur piyādeleri 034/07 
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sürmekde    oynamakta, sürmekte  

 üstāẕlar bu şaṭrancı s. meşhūr altı dürlü taʿbiye ķomışlardur evvelki 058/18 

sürmekdurur    göndermektir, kovmaktır  

 şāh dimek s. ilden begi 066/17 

sürmekligi    yürütmek, hareket ettirmek  

 ḫāṭırında duta ve ol ṭāriķe s. ʿādet idine şaṭranc içinde ġāyet üstāẕ 058/24, 059/05 

sürmesini    yürütmesini  

 ne vechile s. şāh devletinde bildüm evvel şehinşāh daḫı görsün ve 036/13 

sürmişidüm    sürmüştüm  

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı muʿallāsına yüz s. kerem-i lā-nihāyesine 014/14 

sürüp    sürüp  

 piyādelerin yedi ķudret ile meşārıķ ḫānesinden s. geh 001/12, 002/03, 010/13, 

011/14, 014/09, 027/20, 042/19, 054/11, 055/10,  

 080/09, 082/05, 082/06 

süst-endām    tembel vücutlu  

 evvel ḥammāma ķoydum s.-endām oldı süst-endāmuŋ ʿaķlı cüst olmaz 043/11 

 s.-endāmiken 043/19 

 evvel ḥammāma ķoydum süst-endām oldı s.-endāmuŋ ʿaķlı cüst olmaz 043/11 

süvār    binici  

 ruḫen āṣābe ve eger istese bir sāʿatde çīş ile yile s. olup yidi iķlīmi 022/19, 024/04, 

055/21 

şāʿir    şair  

 oynayup ḫaķan ş. şāhile 074/14 

şād    mutlu  

 sözinden şāh ķatı ş. oldı eyitdi ki hem bu nesne senüŋ elüŋden 035/18, 036/17, 

045/02 

şādān    mutlu 

 düşürüp gāh nuṣret virüp ḫaṣmına ġālib ş. ḥürrem itdürür gāh 002/08, 011/12, 

022/22, 052/18 

şādī    mutluluk  

 dergehüŋ içre feraḥ ş. ve iķbāl oldı rām 012/25 

şāh    şah piyonu, sultan  

 tedbīrine baṣdırup ḫısmını ġālib eyleyüp ol ş. gümrāh olduġı 002/09, 010/08, 

017/11, 023/02, 023/25, 024/04, 024/11, 024/12, 025/15,  

 026/05, 027/01, 027/08, 027/13, 027/18, 028/06, 028/14, 031/12, 031/13, 032/20,  

 033/03, 033/04, 033/07, 033/08, 033/11, 033/12, 033/14, 033/19, 034/01, 034/09,  

 034/12, 034/20, 035/01, 035/05, 035/11, 035/12, 035/18, 035/20, 036/09, 036/13,  
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 036/17, 036/19, 037/04, 037/07, 037/10, 037/14, 038/06, 038/08, 040/07, 040/09,  

 042/07, 042/21, 042/25, 043/04, 043/09, 043/15, 046/15, 048/24, 048/26, 049/22,  

 051/15, 055/01, 057/06, 064/05, 066/03, 066/17, 066/20, 069/09, 070/01, 071/05,  

 071/07, 071/09, 072/02, 072/06, 072/07, 072/10, 073/03, 073/10, 073/14, 074/02,  

 074/04, 074/08, 074/10, 075/04, 075/08, 075/10, 076/04, 076/06, 076/08, 076/10,  

 076/11, 076/13, 076/16, 076/17, 076/19, 076/21, 076/23, 076/25, 077/01, 077/03,  

 077/04, 077/05, 077/06, 077/07, 079/04, 080/07, 080/09, 081/04, 081/06, 081/07,  

 081/08, 081/09, 082/02, 082/06 

şāhmāt    şahmat 

 selāṭīn-i serverlere ser-ʿaskerlere ḫān u muṣallat-ven cemīʿsin ş.- 053/06 

 ĥātem-ı ş.-ı süleymān ḥaķķıçün 005/26, 009/11, 009/14, 011/12, 012/09, 014/01, 

015/23, 020/09, 029/05,028/06, 057/06, 057/08, 063/10, 066/19, 072/04, 073/09, 

076/12, 079/07 

 051/12, 051/15, 053/03, 053/05, 056/07, 057/08, 058/31, 075/12 

şāh-i şāhān-ı dil-küşāde     gönül ferahlatan şahlar şahı 

 ş.-i şāhān-ı dil-küşāde at u fil ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06 

şāha    şaha, Allah’a  

 şükr-i nā-maʿdūd o ş. ferd ü vāḥid ol ḥüdā 003/03, 024/04, 031/21, 065/18, 076/04, 

079/03, 082/02 

şāhān    şahlar  

 milk-i rūm ḫalķ-ı şādān her şehr kend-i baġdād olubdur şāh-ı ş. olaldan 011/12, 

014/01 

 şāh-i ş.-ı dil-küşāde at u fil ruḫ-ı rūḫı piyāde ḫilķat ider kim 002/06, 011/10 

şāhdan    şahtan  

 negāh keyķubād ş. ķāṣıd gelüp bir laʿlīn şaṭranc tuḥfe getürdi 023/22, 031/04 

şāhdur    şahtır  

 ki bu naṭʿ hemān yir yüzidür ve bu aġıla ķara iki ş. ki biri biriyle 036/15 

şāhı    şahı  

 sürüp şems-i ş. ufķ evinde şāhımāt idüp şeb-i tārīk içre 002/03, 027/04, 027/08, 

036/20, 054/18, 066/03, 070/04, 071/03, 074/04,  

 076/02, 078/03, 080/03, 081/11 

şāhıla    şâh ile  

 cimşīd ş. şaṭranc ḫuṣūṣında vāķıʿ olan menāķıbın ve süleymān nebī 019/23 

şāhımāt    şahmat  

 sürüp şems-i şāhı ufķ evinde ş. idüp şeb-i tārīk içre 002/03, 010/14 

şāhımuz    şahımızın  

 nūşirrevāna selām eyledi andan eyitdi iy şerhiyār ş. sözi budur ki 034/05, 036/22 



416 
 

şāhın    şahın  

 kim māhitāb-ı ş. encümī piyādelerin gāh meġārib gūşesinde 002/02, 002/11, 010/09, 

011/16, 057/13 

şāhına    şahına  

 ve altmış dört ḫānenüŋ bāb-ı faṣlı bilinmezse hindistān ş. nūşirrevān u 031/25 

şāhından    şahından  

 girdi şāh öŋinde yir öpdi eyitdi iy şehriyār hindistān ş. 033/08, 034/04 

şāhınuŋ    şahının  

 ulular ve ʿāķıllar ol meclisde ḥāżır oldılar andan hind ş. ilçisi leclācı 036/18 

şāhid    şahid  

 münzir ü nāṣır ḥakīm ü ş. aʿdel mehliķā 008/06, 008/31 

şāhidi    şahtı  

 idi ki ʿādil kāmil ʿaķıl issi fāżıl ş. nerd oyunın taṣnīf eyledi 029/21 

şāhiken    şahken  

 ş. dü kevne terk idüp ķaba giydüŋ ʿabā 008/26 

şāhile    şah ile  

 oynayup ḫaķan şāʿir ş. 074/14 

şāhin-i āfitābı    güneş şahini  

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i mihr münīri yaʿnī zerrīn ş.-i 001/10 

şāhlarınuŋ    şahlarının  

 ʿasker çeküp ʿaṣr içinde ʿaraṣāt ṭutdı cihān ş. 028/05 

şāhlaruŋ    şahların  

 bizden ḫarāc istemesün ki ş. ʿizzeti ve ululıġı ʿilm-i ʿamelile ve 037/08 

şāhlıķ    padişahlık  

 başına ş. tācın geyüp taḫt-ı ʿāc üzerinde oturdı ʿālemi şāhuŋ 033/05 

şāhuŋ    şahın  

 ve’l-ʿacemüŋ sāye-i ilāhuŋ şehinşāh-ı ıldırım ş. ebbede devletehu 021/10, 024/14, 

025/07, 033/05, 033/16, 034/04, 035/07, 037/01, 038/04,  

 038/07, 038/08, 040/09, 073/04, 076/21, 077/05, 078/01, 081/06, 082/07 

şaķıdum    terennüm etmek      

 gördüm bülbül-veş dile gelüp ş. bu ġazeli bünyād idüp oķıdum 016/02 

şākir    şükreden  

 ş. anuŋ şükrile şekker-şiken ṭūṭī-serā 004/04, 067/06 

şākirdile    öğrenci ile  

 ş. idrīs şāh naẓarında şaṭrancı kim rāst oynadı cimşīdüŋ erligi 027/18 

şākirdine    öğrencisine  

 aʿķal-ı ʿāķıl ekmel-i kāmil ş. şaṭranc taʿlīm idüp cimşīd naẓarına 027/12 
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şākirdiydi    öğrencisiydi  

 ķuvveti birle şaṭrancuŋ aḥvāline muṭṭaliʿ oldı leclāc anuŋ ş. ḫattā 031/08 

şakirdiyle    öğrencisi ile  

 ķılmayup idrīsden su’āl eyledi ḥażret-i idrīs ş. taḫt-ı cimşīd 027/16 

şaķķa’l-ķamer   ayın  yarığı    

 muʿciziçün gökde olur ş.-ķamer 006/06, 016/08 

şām    akşam  

 ķamerī pādişāhın şaṭranc-bāz-ı felek ṣubḥ ş. bī-ārām ķılup 002/12 

şāmı    akşamı  

 tā ķıyāmet ḥaşr olınca ṣubḥ u ş. dāimā 009/20 

şāmil    kapsayan  

 ķāyim feyżüŋ bārān-ı dāīm raḥmetüŋ inʿām-ı ş. ķudretüŋ āśār-ı kāmil 004/11, 

016/01 

şarāb-ı ezelī    ezel şarabı  

 şol ş.-ı ezelī ki elest güninde içürdüŋ ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05 

şarābdan    şaraptan  

 oynamaya illā fāriġu’l-ḵalbiken ḵalīl-şuġliken taʿāmdan ve ş. 039/22şaṭranc 

şarṭ    şart, koşul  

 izin izleye nite şaṭranc oynamaķda yidi ş. vardur evvel şarṭı odur ki 044/13, 044/14, 

044/19, 044/23, 045/01, 045/08 

şarṭ-ı leclāc    Leclâc’ın şartı 

 ş.-ı leclāc durur ḥaẕer ķıla rivāyet-i eṣaḥ budur kim ol zamān ki leclāc 042/30 

şarṭı    şartı  

 izin izleye nite şaṭranc oynamaķda yidi şarṭ vardur evvel ş. odur ki 044/13 

şarṭımuz    şartımız  

 oynayalam ve hem senüŋle ş. şöyle olsun ki eger sen beni bu 037/19 

şarṭın    şartını  

 ḫaṣma taʿlīm eyleyüp ş. bozar 048/21 

şaṭranc  

 oynayup küffārile ş. sürüp fil ü at 010/13, 017/21, 019/17, 019/23, 020/05, 020/07, 

020/14, 020/15, 020/22,  

 021/17, 023/16, 023/22, 023/23, 027/12, 027/17, 028/03, 028/08, 028/10, 028/17,  

 028/21, 028/25, 029/03, 029/11, 029/13, 030/16, 031/10, 031/15, 031/19, 032/07,  

 032/08, 032/22, 032/25, 032/27, 034/03, 034/04, 034/20, 036/20, 037/17, 037/28, 

037/29,  

 038/18, 039/04, 039/15, 039/19, 039/20, 040/04, 041/01, 041/09, 041/12, 041/21,  
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 043/05, 043/07, 043/15, 043/20, 044/11, 044/13, 044/14, 044/18, 044/22, 044/25, 

045/03,  

 045/04, 045/13, 045/19, 046/12, 046/20, 047/01, 047/21, 047/29, 048/24, 049/01,  

 051/03, 051/04, 051/19, 052/01, 052/06, 052/20, 052/21, 053/04, 053/09, 054/01,  

 054/14, 054/18, 055/09, 056/20, 056/22, 056/26, 056/29, 057/04, 057/10, 057/16,  

 058/24, 059/08, 060/07, 061/09, 062/10, 063/08, 064/05, 064/08, 065/01, 065/13,  

 065/16, 065/18, 065/20, 065/23, 065/30, 066/21, 066/23, 068/08, 070/06, 072/14,  

 078/01, 078/02, 081/13 

şaṭranc-bāzile     satranç oyunculuğu ile 

 maʿrūfdur şaṭranc-bāzile meşhūrdur nitekim evṣāfı ẕikr oldı ş.- 039/18, 043/06, 

056/14 

 ş.-bāz ki nūşirrevān-ı ʿādil naẓarına kim geldi büzürcmihr-i ḥakīm 043/01, 044/07, 

044/10, 045/07, 045/12, 046/22, 047/03, 048/16, 048/19,  

 056/19, 060/10, 063/12, 064/10, 065/06, 075/14, 078/10, 082/10 

 ʿarbede ķılmaya ve daḫı eger gerçek olsa şaṭranc-bāz olan kimse ş.-bāz- 047/03 

şaṭranc-bāz-ı felek     göğün satranç oyuncusu 

 ķamerī pādişāhın ş.-bāz-ı felek ṣubḥ şām bī-ārām ķılup 002/12, 031/23, 042/17, 

044/11, 046/09, 054/13, 055/17, 068/02, 068/05,  

 079/06, 081/14 

şaṭranc-bāzem    satranç oyuncusuyum 

 eyitdi ben ḫōd ş.-bāzem üstādem bu gedā bana ġālib olıcaķ degil 055/07 

şaṭranc-bāzile    satranç oyuncusu ile 

 sīse ile ķażiyyelerin beyān ider bābü’ś-śāliś leclāc-ı ş.-bāzile 020/01, 032/19, 039/18 

şaṭranc-bāzları    satranç oyuncuları 

 ikinci taʿbiye ki aŋa ʿırāķiyye dirler bir taʿbiyedür ki ʿırāķ ş.-bāzları 060/02, 061/05 

şaṭranc-bāz    satranç oyunculuğu ile 

 dirhemile bāzī ķılan bi’ż-żarūrī manṣūbesin gözedüp ş.-bāzlıġıla 046/08 

şaṭranc-bāzlıķda    satranç oyunculuğunda 

 ş.-bāzlıķda yedi ola yaʿnī kim bu fende māhir ola gerekdür kim 052/05 

şaṭranc-bāzuŋ    satranç oyuncusunun 

 beşinci şarṭ oldur ki ş.-bāzuŋ āḫir yirde fikri olsa yā bir mühim 045/01 

şaṭranc-ı cimşīdüŋ    Cemşid satrancının 

 ḥakīm ķavlince ķaçan kim ḥażret-i süleymān tekvīnden ş.-ı cimşīdüŋ 029/10, 

033/01 

şaṭranc-nāme    satranç kitabı  

 daḫı kitāblardan istiḫrāc idüp bir ş.-nāme te’līf itmek ḥadīś-i muḫtārile 017/25, 

021/07 
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şaṭranc-nāme-i firdevsī    Firdevsî’nin Satrançnâme’si      

 buldısa bu risālenüŋ ismini ş.-nāme-i firdevsī ķodum tā kim sulṭān-ı 021/01 

şaṭranc-nāmelerden     satranç kitaplarından 

 taʿbiyeler gerek olduġı gibi ʿarabī ve parsī ş.-nāmelerden yetmiş 068/03 

şaṭranc-nāmeye    Satrançnâme’ye 

 ş.-nāmeye rāġıbdur ʿale’l-ḫuṣūṣ kim bugün devrān-ı zamānīde vilāyet-i 018/01 

şaṭranc-nāmeyi    Satrançnâme’yi 

 heşt cennete münāsib sekiz faṣl üzerine bu ş.-nāmeyi bu firdevsī-i 020/23 

 baʿdehü ʿuķalādan maḫfī degildür kim bu ş.-nāme risālesin bir niçe 013/12, 017/28 

şaṭranca    satranca  

 taʿbiyeler beyānındadur ki ol taʿbiyeleri göŋlinde ḥıfẓ iden ş. ṭālib 020/10, 028/11, 

028/14, 056/15, 056/23 

şaṭrancda    satrançta  

 mühreyi teklīf ide ki ibtidā ol oynaya ve bir daḫı eger ş. 046/13, 063/07 

şaṭrancı    satrancı  

 nite ekśer-i ḫalķuŋ dilinde budur kim ş. leclāc teʿlīf itdi ve nerdi 021/23, 023/15, 

027/15, 027/18, 027/20, 028/07, 029/18, 031/10, 035/09,  

 036/01, 036/07, 051/05, 053/02, 058/18 

şatrancını    satrancını  

 ġutdı celāl-i ʿaẓameti birle ķudret ş. iẓhār ķılup gūşe 001/07 

şaṭrancınuŋ    satrancının  

 leclāc ķılubdur bu muḥāsebe ʿilm-i ş. te’līfinden ziyādedür didiler 050/29 

şaṭrancile    satranç ile  

 ola ve günden güne yegīn olup leclāc miśli ş. kemāl ķazana 060/06 

şaṭrancuŋ   satrancın  

 ş. aṣl-ı mü’ellifi kimdügin beyān ider ve idrīs nebīnüŋ ʿaleyhi’s- 019/21, 020/19, 

021/20, 023/24, 027/07, 028/26, 031/08, 037/15, 039/21,  

 041/05, 049/10, 049/29, 065/32 

şatranç-nāme-i kebīr    büyük satrançnâme fi sebeb-i te’līf-i ş.-nāme-i kebīr 013/11 

şāẕ    mutlu  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz gösterüp ş. u ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13, 038/25 

şeb    gece  

 ģikmeti çarḫ-ı ʿarūse ş. dutar gül-gūn fetā 003/19, 010/16, 015/26, 021/15, 021/17 

şeb-dīzüŋ    kara 

 naʿl-i ş.-dīzüŋ tozıdur tūtiyā küḥl-i baṣar 011/29 

şeb- i tārīk    karanlık gece 

 sürüp şems-i şāhı ufķ evinde şāhımāt idüp ş.-i tārīk içre 002/03 
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şecāʿatde    cesurlukta, yiğitlikte  

 hem ş. ķılursın pīl-teni bī-pā vü ser 013/02 

şecerdür    ağaçtır     

 ger ş. yā ḥacerdür yā śemer 065/28 

şeddād    kâfir şah(Yemen) 

 anca ẓulm itmedi ş. u nemrūd-ı şedīd 029/01 

şedīd    siddetli  

 anca ẓulm itmedi şeddād u nemrūd-ı ş. 029/01, 029/16 

şefķatüŋden    şefkatinden  

 ģaķ ḥaķıyçün ş. itme maḥrūm ey resūl 009/17 

şeh    şah  

 śāniyā fāruķ-ı ʿādil ş. ʿömer kān-ı seḫā 009/08, 013/09, 016/12 

şeh-i cimşīd-ṭāliʿ    yükselen Cemşid şah     

 iy ş.-i cimşīd-ṭāliʿ kim mübārek ṭalʿatüŋ 011/26 

şeh-nāmeden    Şehnâme’den 

 olup bir niçe pāre kitāblardan ve ş.-nāmeden ve ʿacāībü’l-maḫlūķāt-ı 019/13 

şeh-süvārsın    binici     

 ve delilük meydānında ş.-süvārsın ekābir-i eşyā ķatında raġbetüŋ ʿizzetüŋ 018/06 

şehā    ey şah  

 sultān aḥmed eyitdi ş. küstāḫlıķ olmasun ben daḫı cān u başıma bedel 055/02 

şehādet    şahitlik      

 gerçi piyāde idi velī göŋlüm aŋa ş. ider kim gedā şekline girmiş 055/23 

şeh-bāzına    gösterişliye       

 zencīrine esīr cān murġını çeşm-i şehlāsı ş. naḥcīr idüp gāhi nāz-ı 047/27 

şehd    bal  

 ĥüsrev ol kim eyledür zenbūrına şīrīn ü ş. 003/32 

şehd-i nebāte    bitkinin balı 

 ş.-i nebāte beŋzer diyüp taʿrīf idicek ş.-i şekker kim yidi eyitdim ki 019/04 

şehenşāh-ı felek-ķadr     felek kısmetli şahlar şahı      

 iy ş.-ı felek-ķadr ü melek-ṣūret melik 011/22 

şehiçün    şah içün  

 ol ş. taḫtıdur eflāk anuŋ 006/03 

şehīd    şehit  

 bin ıldırım ĥan bin saʿīd ş. murād ĥan ġāzī bin orḫan bin ʿośmān 011/05 

şehīdān    şehitler      

 ķurretü’l-ʿayn-ı ʿalī şāh-ı ş. kerbelā 009/14 

şehinşāh    şahlar şahı  
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 ne vechile sürmesini şāh devletinde bildüm evvel ş. daḫı görsün ve 036/13 

şehinşāh-ı ıldırım şāhuŋ    şahlar şahı Yıldırım şah 

 ve’l-ʿacemüŋ sāye-i ilāhuŋ ş.-ı ıldırım şāhuŋ ebbede devletehu 021/10 

şehlāsı    şehlası(gözdeki hoş bir şaşılık)  

 zencīrine esīr cān murġını çeşm-i ş. şehbāzına naḥcīr idüp gāhi nāz-ı 047/27 

şehmāt    şahmat  

 itdi ş. aldı taḫtın ķıldı cūdın tār u mār 028/22, 047/24, 054/20, 055/11, 055/17, 

055/19 

şehr    şehir  

 milk-i rūm ḫalķ-ı şādān her ş. kend-i baġdād olubdur şāh-ı şāhān olaldan 011/12, 

050/16, 050/22, 050/24 

şehr-i balıkesride    Balıkesir şehrinde 

 ŝallalahu ʿaleyhi ve sellem ṭoķuz yüz ṭoķuzıncı yılında livā-ı ķarāside ş.-i 013/21, 

023/02, 033/04 

şehrinde    şehrinde  

 muṣannif-i kitāb firdevsī eydür bir vaķtin ķonṣṭanṭiniyye ş. bir 047/19 

şehriyār    padişah  

 böyle tedbīr itdi hindü ş. 032/02, 033/08, 035/03, 035/15, 036/11, 037/17, 039/01 

şehriyārdur    padişahtır  

 gedāyam ḥażretüŋ ş. ben bī-nevāyam ṭapuŋa kim sulṭān-ı 054/16 

şehriyāruŋ    padişahın  

 ķarşu çıķdılar anı taʿẓīmile ş. ķatına getürdiler çünki ilçi şāh 033/12 

şehzāde    şehzade(sultan çocuğu)  

 muģteşem pīr ola yāhō tācı taģt-ı salṭanata devlete lāyıķ şāh ş. 046/15, 055/24 

şek    şüphe  

 ĥaṣmı maġlūb idisersin ş. degil 061/12 

şeker    şeker  

 irişür feyż-i nevālüŋden ķuru nāye ş. 012/02 

şeker-rīz    şeker saçan     

 menem ṭūṭī saḫun içre ş.-rīz 068/21 

şekilde    şekilde  

 olur dil-ārām çengīyi ķurtardı işbu ş. ķızıl ġālibdür altı oyundan kiş 070/02, 071/04, 

072/10, 073/10, 075/02, 081/11 

şekker    şeker   

 şehd-i nebāte beŋzer diyüp taʿrīf idicek şehd-i ş. kim yidi eyitdim ki 019/04 

şekker-fişān    şeker saçan     

 ol server-i gül-endām ṭūṭī-i ş.-fişān gibi dile gelüp feṣāḥat ve belāġat 017/04 
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şekker-nūş    şeker yiyen 

 dür ki ş.-nūş ola bir ķadddür ki serv-i revāndur bir peykerdür ki 015/07 

şekker-şiken    şeker koparan     

 şākir anuŋ şükrile ş.-şiken ṭūṭī-serā 004/04 

şekkerdür    şekerdir  

 bir meşkdür ki meh-fersāy ola bir leb-i ş. ki mey-fürūş ola ve bir 015/05 

şekl    biçim, suret  

 ekber kim bir ṣafḥa-i devāir pergār üzre mihr ü ķamerī ş. yaʿnī 002/01, 056/9, 

059/04 

şeklidür    şeklidir, suretidir  

 eylesiŋ şaṭranc naṭʿı yir yüzine beŋzer mühreleri ādemī-zād ş. kim 056/26 

şekline    görünüşüne  

 gerçi piyāde idi velī göŋlüm aŋa şehādet ider kim gedā ş. girmiş 055/23 

şekliŋ    şeklin, tarzın( oyun tarzı)  

 işbu yazduġumuz ş. taʿbiyesinde oynarlar hem be-ġāyet üstāẕān oynıdur 060/03, 

062/04, 064/06 

şeklüŋ    oyun tarzının  

 ķalʿası dimek olur işbu ş. ġāyet muḥkemliginden ötri ḥasīn-i 061/04 

şeksüz    şüphesiz 

 ş. kendü ḥarīfini ʿāciz ķılur 062/09 

şemʿ    mum           

 hem çü ş. delīl çün sürüp dergāh-ı timurlenk ve bārgāh-ı sāhib- 054/11, 067/04 

şemʿe    muma  

 rāyetüŋden ş. keşf oldı daķāyıķ ser-te-ser 012/14 

şemʿinden    mumundan  

 ģikmeti ş. anuŋ bir şererdür ki çıķar 003/16 

şemāṭiyye    şemate      

 bünyād itdi ʿadlinüŋ bisāṭı bersṭe döşendi ve dādınuŋ sumāṭı ş. 052/12 

şems    güneş  

 ş. ü ķamer zühre-i zehrā ʿālem-i ʿulyāda ķubbe-i ḥaẓrāda anuŋla 047/22 

şems-i şāhı    güneş şahı 

 sürüp ş.-i şāhı ufķ evinde şāhımāt idüp şeb-i tārīk içre 002/03, 007/22 

şenāʿatdür    alçaklıktır  

 ş. menfaʿati ġam u melālet aṣṣısı eletti ve melāmet olmaķdur pes 045/17 

şerʿ    Allah’ın emirleri  

 penc nevbet ş. āvāzın dehre ṣalduŋ ḥabīb 009/05 

 çemen-i celālet ṣadr-ı dīn ü devlet muķtedā-ı ş.-i millet sālik-i sikke-i 007/14 
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şerʿi    şeriati  

 ş. maķbūl eyleseŋ ʿarş olısar 067/29 

şerʿile    şeriate uygun  

 ş. iden ʿamel ḥaķ bulısar 067/30, 067/32 

şerā’iṭi    şartları  

 ve daḫı leclāc naķlince şaṭranc-bāz olmaġuŋ ḫaṣmı ġālib düşmek ş. 044/10 

şerā’iṭin    şartlarını      

 idrīsü’n-nebī naķlince şaṭranc oynamaġuŋ edebin ş. ve iḫvānın ve 039/15 

şerāiṭin    şartlarını  

 fi’l-cümle ol dilber-i raʿnāyı görüp ḫıẕmet ş. yerine getürüp maķām-ı 017/02, 

020/05 

şerbeti    şerbeti  

 lezzeti āb u ḥayātuŋ ş. ķand-ı nebāt 016/10 

şeref-i mülūk    sultanların şerefi  

 muʿaẓẓam ş.-i mülūk 010/23 

şererdür    kıvılcımdır  

 ģikmeti şemʿinden anuŋ bir ş. ki çıķar 003/16 

şerḥ    açıklayan  

 ʿizzetüŋi ş. iden āyātiçün 005/23, 025/23, 026/01, 059/09, 065/09, 065/24 

şerḥini     açıklamasını 

 mübtedīlere āsān ola ve her bir manṣūbenüŋ ş. açuķ türkī diliyle 068/14 

şerhiyār    padişah  

 nūşirrevāna selām eyledi andan eyitdi iy ş. şāhımuz sözi budur ki 034/05 

şerīʿat    Allah’ın emirleri      

 ş. 007/07, 067/27 

şerīʿat-ı islām    İslam şeriati     

 ş.-ı islām döşegin yiryüzinde döşeyüp nā-meşrūʿ ʿamel ķılan ẓālim- 010/10 

şerīʿatine    şeriatine  

 içinde oldı andan ṣoŋra idrīs peyġāmber ş. girüp altmış 026/06 

şerīfüŋ    şereflinin  

 rāyet-i ʿizz-i ş. devlet-i bī-inķilāb 012/11 

şerinden    fenalığından      

 ʿaķlile nefsüŋ ş. bul nicāt 057/29 

şey’e    şeye  

 her ne ş. ideriseŋ sen naẓar 065/10 

şey’üŋ    şeyin  

 götüre hīç ş. mecāli yoķdur ki anları cānib-i baḫteden 002/16 
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şeytān    şeytan  

 di kim kör ola ş. ḥasbinallah 006/27 

şikest    kırmak  

 tārı ve māye-i nāfe-i tātārı ş. ķılurdı yüzi āfitābidi tedvirde ve 015/27 

şikesteligidür    kırılmasıdır  

 bu ķadar nesne bilmediler dir bu nesne bize ulu ş. ve 035/21 

şimdi    şimdi  

 gelür kim ʿaķılda ve ʿilimde mānendüŋ yoķdur ş. ki hind sulṭānınuŋ 035/19 

şīr-i ḥaķ    Allah’ın aslanı, Hz. Ali  

 rābiʿi kerrār-ı ḥaydar şāh-ı merdān ş.-i ḥaķ 009/11 

şīrīn    tatlı  

 ĥüsrev ol kim eyledür zenbūrına ş. ü şehd 003/32, 008/08, 017/20, 063/09 

şirk    Allah’a eş tutmak  

 ḫıẕmet-kārıyam cimşīd şāh sekiz yüz ʿömr sürdi ķırķ yıl küfr ü ş. 026/05 

şirkden    şirkten  

 olsun kim küfr ü ş. el çeküp göŋüllerin pāk idüp ṣıdķ-ı iḫlāṣile 009/28 

şirretinden    edepsizliğinden  

 ʿadlile bul ş. sen necāt 067/02 

şīti    Şît’i(Hz. Adem’in oğullarından)  

 sulṭān-ı mesʿūd ḫaķan-ı mevcūd ʿimāme-i ḫalīl ṣarınup cübbe-i ş. 023/19 

şīve    tarz, üslup  

 nişānı var sebeb nedür diyü su’āl idecek nāz u ş. ġuncile ġonca- dehenden 017/07 

şol    şu  

 ş. şarāb-ı ezelī ki elest güninde içürdüŋ ebedī esrük itme ilāhī ʿāsīlere 005/05, 

018/12, 033/17, 033/19, 046/16 

şöhret    ün  

 eşʿārile raķama getürüp taṣnīf eyledüm bu ʿilm çünkim māhir olup ş. 020/26, 

029/13, 030/07, 032/05, 058/26 

şöyle    şöyle  

 te’līf taṣnīf eyledüm nite ş. kim bābü’l-evvel evvel ki bābda ibtidā’-ı 019/20, 029/04, 

029/17, 030/17, 036/07, 036/08, 036/22, 037/19, 038/21,  

 038/25, 041/03, 042/05, 052/01, 052/08, 052/14, 058/25, 063/06, 064/04, 065/02,  

 069/06 

şuʿle-i enveri    parlak ateşi  

 ş.-i enveri pinhān ider ḫallāķ-ı ʿālem rezzāķ-ı benī-ādem oldur kim çārı 002/04 

şuġlı    uğraşı  

 şaṭrancuŋ üzerine ola ġayrı ş. olmaya daḫı göŋlini ġayra naṣb itmeye 039/21 
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şunuŋ    şunun   

 yir yir sürdi büzürcmihr anı nişānladı ve bildi ş. gibi laṭīf dürüst 038/15 

şuŋa    şuna  

 benüm ʿaķlum ş. irişdi kim şöyle gerekdür ki hind ilçisi ki bu şaṭrancı 036/07 

şükr-i nā-maʿdūd    sayısız şükür  

 ş.-i nā-maʿdūd o şāha ferd ü vāḥid ol ḥüdā 003/03 

şükrile    şükür ile  

 şākir anuŋ ş. şekker-şiken ṭūṭī-serā 004/04 

şükrin    şükrünü  

 sinüŋ ş. ide idemeyeler ilāhī çün evvel bizden sevābıķ-ı ṭāʿat 004/19 

şükūfe    çiçekler  

 šaġa lüṭfinden ş. örtüp ider ol kerem 003/26 

şürb    içme  

 daḫı oynamaya zīrā ki ş. ü ġām u ġażab ʿaķlı tārīķ idecekdür ʿaķlı tārīk 044/20 

şürūʿ    başlama  

 maġlūbdur ve eger ki ġālib gelürse ʿasker çeküp milkine ş. itmeye 052/07 

şütür-murġ    deve kuşu  

 eyle laʿl yāķutlar ki ş.-murġ beyżince ola pes rāy bin bürehmen 030/23 

tā    kadar, dek, beri   

 t. nevāle bula senden bī-nevā ehl-i nevā 009/04, 009/20, 010/16, 014/05, 021/01, 

023/15, 026/16, 027/04, 029/13,  

 030/07, 031/07, 032/04, 039/24, 039/25, 042/24, 046/22, 048/06, 049/08, 049/12,  

 050/16, 056/13, 058/14, 061/07, 063/10, 067/22, 068/09, 068/13, 072/14, 074/06 

taʿaccüb    şaşırmak  

 yoġıdı pes süleymān t. ķılup şaṭrancuŋ mührelerin görüp aṣlın ferʿin 023/24, 

056/12 

taʿalluķ    bağlı  

 düşmān olsa ol ḫasm cānibinden yā ķaṣdile veyāḫūd aŋa t. bir 052/03 

taʿāmdan    yemekten  

 oynamaya illā fāriġu’l-ḵalbiken ḵalīl-şuġliken t. ve şarābdan 039/22 

ṭāʿat    ibadet      

 sinüŋ şükrin ide idemeyeler ilāhī çün evvel bizden sevābıķ-ı ṭ. 004/19, 067/18 

ṭāʿatile     ibadet ile 

 ṭ. ʿömri sürer baḫtiyār 058/12 

ṭāʿatine    ibadetine  

 şādān pes iskender aŋa ilçi ṣaldı ve kendünüŋ ṭ. oķudı ve fevr 052/18 

taʿbīr    söz  



426 
 

 ķılup raķama getürüp t. ķılan kim üç yüz altmış altı mücellid kitāb 013/16 

taʿbiye     oyun tarzı, satranç’ta piyonların dizilişi 

 üstāẕlar bu şaṭrancı sürmekde meşhūr altı dürlü t. ķomışlardur evvelki 058/18, 

058/19, 058/20, 058/21, 058/22, 059/02, 060/02, 061/02, 061/06,  

 062/02, 062/03, 063/02, 063/03, 064/02, 065/02 

taʿbiye-i ʿazabiyye    tatlı oyun     

 beşinci taʿbiye ṭarḥiyye dirler altıncı t.-i ʿazabiyye ve melīḥadur bu 058/22, 059/01, 

060/01, 060/11, 061/01, 062/01, 063/01, 064/01 

taʿbiyede    tabiyede  

 t. 063/05 

taʿbiyedür    tediyedir  

 evvelki taʿbiye ki ṭaberriye dirler ol t. ki mübtedīlere ṣāliḥdür ve 059/02, 060/02, 

063/04, 064/02 

taʿbiyeler    tabiyeler  

 t. beyānındadur ki ol taʿbiyeleri göŋlinde ḥıfẓ iden şaṭranca ṭālib 020/10, 058/16, 

068/03 

taʿbiyeleri    tabiyeleri  

 taʿbiyeler beyānındadur ki ol t. göŋlinde ḥıfẓ iden şaṭranca ṭālib 020/10 

taʿbiyelerle    tabiyelerle  

 oyuncı ola şöyle kim eydürler ki Leclāc-ı ḫıred-mend bu altı t. 058/25 

taʿbiyenüŋ    t abiyenin 

 t. aṣlı bu kim oldı şerḥ 059/09 

taʿbiyesin    tabiyesini  

 t. ḥıfẓ iderseŋ yā emīn 061/11 

taʿbiyesince    tabiyesine göre  

 didükleri andan ötürüdür ki işbu yazduġumuz şekliŋ t. bir kişi 062/04 

taʿbiyesinde    tabiyesine göre 

 stān dirler bir iķlīm vardur anıŋ ķavmi işbu yazduġumuz şekl t. 059/04, 060/03, 

064/06 

taʿbiyeyi    tabiyeyi  

 altı t. her kim ki 058/23, 059/05, 060/04, 061/07, 062/08, 063/02 

taʿbiyeyle    tabiye ile  

 t. yād olur leclāc bil 058/28 

taʿcīl    hızlandırmak  

 müşerref olam maķṣūdımı taḥṣīl bu ḫıẕmeti t. müflisligüm ġanīlıġa 014/10 

taʿlīķ    altı hat çeşidinden biri  

 ĥaṭṭ-ı t.-i ġubāruŋ aṣl-i īʿrābuŋdadur 016/15 
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taʿlīm    öğretmek  

 aŋa muʿallim olup t. ide veyā ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 025/16, 025/20, 

025/21, 027/12, 027/20, 029/11, 029/12, 031/10, 047/12,  

 047/15, 047/18, 048/05, 048/08, 048/13, 048/16, 048/21, 077/11, 078/03 

taʿlīme    öğretmeye  

 geçmedin iḫtiyārsuz t. meşġūl oldı pes bildüm ki ancılayın nedīm ki 048/10 

taʿlīmine    hocalığına  

 k’oldılar t. muḥtāc il 058/29 

taʿlimsüzin    eğitim almadan  

 t. 020/18 

ṭaʿn    kötüleme  

 anı işlemekden işlememek efżal durur düşmān ṭ. dillerinden selāmet 045/18 

taʿrīf    tanıtmak      

 te’līf iderler süleymān-nāmeŋi yād idüp ḥażretüŋ t. iderler ‘ale’l-ḫuṣūṣ 018/21, 

019/04 

taʿyīn    açık etmek  

 kesilicek ḫaṣmuŋ maġlūb olmayası muķarrer t. durur ve daḫı gerekdür 042/15 

taʿẓīm  

 çünki ḫālıķ ḫulķuŋa aʿẓam didi t. idüp 008/17, 047/14, 048/15 

taʿẓīmile    hürmet ile, ikram ile  

 ķarşu çıķdılar anı t. şehriyāruŋ ķatına getürdiler çünki ilçi şāh 033/12, 043/03 

ṭabʿuŋ     karakterin  

 neśir dürmekde ķademüŋ dölek ve ṭ. bābdur ve lafẓ-ı maʿnā cemʿ 018/03, 019/01 

ṭaberistān    İran’da bir bölge      

 ṭ.- 059/03 

ṭaberiyye    Taberistan’a ait  

 der beyān-ı taʿbiye-i ṭ. 059/01 

ṭaberiyyedür    taberiyedir  

 ṭ. ikinci taʿbiye ʿırāķiyyedür üçünci taʿbiye ḥıṣn-ı firʿavndur 058/20 

ṭaberriye    taberiye  

 evvelki taʿbiye ki ṭ. dirler ol taʿbiyedür ki mübtedīlere ṣāliḥdür ve 059/02 

tābiʿ    arkasından giden  

 ḥaṣretine t. olup geldi cümle ḫıẕmete 023/08 

ṭabīʿat    yaratılış  

 bir zamān fikr ķıldı tā ki ẕihn-i pāk-baṣīret ve ʿaķl-ı rāy-fikret ṭ. 031/07 

ṭabīʿata    yaratılışa        

 ʿale’l-fevr cevāb yazdı ammā ki ʿaķla muvāfıķ ve ṭ. muṭābıķ devlete 052/19 
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ṭabīʿatine    huyuna, yaratılışına  

 ol ʿārifüŋ ṭ. muṭābıķ maḥsūb maķālumuz olmaduġında dem-beste ve 017/15 

ṭablını    davulunu  

 ķaķalı dest-i nübüvvet birle dinüŋ ṭ. 008/29 

tābuŋdadur    gücündedr      

 āyet-i ve’l-leyl remzi kāküli t. 016/05 

tābuŋdur    parlayan(yanağındır)  

 cām-ı cem gītī-nümā ol ʿārıż-ı t. 016/17 

tāc    taç          

 alup t. ve laķadd keremnā birle müzeyyen ve mükerrem iyledüŋ gine ol 004/22, 

037/01, 037/10, 054/05, 054/09, 056/11, 058/31 

tāc-dār    taç sahibi, sultan 

 ŝīse vü leclāc olur gerçi aŋılan t.-dār 029/06 

 ŝāḥib-i t.-i leʿamrük ḫōce-i her dü-cihān 008/11 

tāc-ver    taç sahibi, sultan 

 žıll-i ṣubḥān āl-i ʿośmān ıldırım ḫan t.-ver 011/20 

tācı    tacı  

 muģteşem pīr ola yāhō t. taģt-ı salṭanata devlete lāyıķ şāh şehzāde 046/15 

tācın    tacını  

 başına şāhlıķ t. geyüp taḫt-ı ʿāc üzerinde oturdı ʿālemi şāhuŋ 033/05 

tācını    tacını  

 niʿmeleri sebebiyle ķahr-ı tārācını musallaṭ idüp īmān t. başumuzdan 005/03 

tāci’l-islām    İslam’ın tacı  

 ümmeti celāli’l-milk t.-islām ve’l-müslimīn ķāmiʿi’l-ġudāti ve’l- 011/01 

tācirān     tacirler 

 t.-ı 022/08 

ṭaġ    dağ  

 š. külāhın ṭoldurur gül lāle birle cā-be-cā 003/31, 026/11  

šaġa    dağa  

 š. lüṭfinden şükūfe örtüp ider ol kerem 003/26 

ṭaġıdur    dağıtır  

 ṣāf-şikendür ṭ. ʿaķlile us 066/06 

ṭaġılur    dağılır  

 tārīk olup ṭ. pes ol cihetden leclācı māt itdüm diyüp ḫaber 043/17 

taġyīr    değiştirme  

 elemle andan sulṭān aḥmed cāmesin t. ŝūret-i tebdīl ķılup hem 054/08 

ṭāhā    mukattaat-ı hurufiye’den biri      



429 
 

 ŝād u ṭ. ķāf yāsīn yidi yirde mim ü ḥā 008/14 

taḥammül    katlanmak      

 ve ʿaķlı firāsetde bī-miśliken ṣabr u t. itmeyüp taʿlīm itdi 048/13 

taḥammüle    sabra  

 itmemek evlādur egerçi ṣabr u t. mecāl yoķdur 048/17 

ṭāhāyile   tâhâ ile  

 naʿtidür ṭ. levlāk anuŋ 006/04 

ṭāhir    Tâhir(Sîse’nin babası)  

 hindüstān iķlīminde bir pādişāh vardı ki ṭ. oġlı ṣīse dirlerdi bir aʿķal-i 030/08, 

031/03 

ṭāhir-ṣıfāt-ı ʿāķib     Hz. Muhammed’in temiz vasfı 

 šayyib ü ṭ.-ṣıfāt-ı ʿāķib u ḥāşir-i münīr 008/05 

taḥiyyāt    dualar  

 ve tuḥf-i t. ve āfiyāt ve ṣāfiyāt be-cenāb-i ān ḥaẓret-i aʿlā ve sened-i 007/04, 009/16 

taḥķīķ   doğruluğu ortaya çıkarma      

 t. necātine bāliġ olur yaʿnī şaṭranc oynayan kimesne maķṣūd neyise 041/09 

taḥrīr    yazmak  

 istiḥrāc ķılup ķaleme getürüp t. ķılan bu maḥbūb-ı maṭlūb-ı 013/14, 052/17 

taḥṣīl    ele geçirme      

 müşerref olam maķṣūdımı t. bu ḫıẕmeti taʿcīl müflisligüm ġanīlıġa 014/10 

taḥsīn    taktir etme      

 şaṭrancı begenüp t. itdi velī idrīs semavāte refʿ olınduķdan ṣoŋra 028/07, 031/14, 

039/10, 049/06, 051/01, 051/24, 058/30, 061/13, 067/10 

taḫt    alt, taht  

 fevķ ü t. u ṣaġ u ṣol u pīş ü pes ẓāhir ķılup 003/24, 037/01, 037/10, 037/14, 054/05, 

054/09 

taḫt-gāhında    taht yeri  

 gelen ķāṣıddan su’āl itdi ķāṣıd eyitdi keyķubād şāh t.- 023/25 

 ve bürhān-ı t.-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i vücūd ṣadr-ı 007/08, 

027/16, 028/01, 031/17, 033/05 

taḫt-ı taṣarrūf    idare tahtı     

 t.-i taṣarrūf īrādetinde idi yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü 022/11 

taḫta    tahta, makama   

 t. 039/05, 052/09 

taḫtı    tahtı      

 o nübüvvet t. üzre otururdı baḫtiyār 023/03, 023/20 

taḫtıdur    tahtıdır, makamıdır  
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 ol şehiçün t. eflāk anuŋ 006/03 

taḫtın    tahtını  

 yel felekde götürürdi t. anuŋ nām-dār 023/11, 028/22 

taḫtına    tahtına  

 sāyebān sīmurġ-ı ķāf olmuşıdı anuŋ t. 023/10 

taḫtında    tahtında  

 ḥāl-i ḥayātında iken salṭanat t. oturup aķrān begleri ile oynardı 025/13, 026/17 

taḫtından    tahtından  

 tāc u t. milk u māl u memleketden āḫir aŋa bu laʿlin ķadeḥ naṣīb 056/11 

taḫtınuŋ    tahtının  

 açup baḫt t. ve serīr-i serverīnüŋ üstine sāyebān-ı saʿādet baġlarlardı 022/26 

ṭahūr    temiz      

 laʿlinüŋ ḥaķķında vardı nükte-i kevśer ṭ. 016/06 

ṭāķ    kemer  

 oynamaķ ile ʿömrlerin żāyiʿ ķılmayalar bu ʿibretlere naẓar idüp ṭ. 020/20 

ṭāķ-ı felekde    göğün kubbesinde 

 kim oynar ne ṭ.-ı felekde ne rūy-ı zemīn farķ-ı semekde 002/13 

ṭāķati    gücü  

 ve ne ḫōẕ insān u ervāḥ u melekde bir kimsenüŋ ṭ. yoķdur kim 002/14 

taķdīre    değer vermeye   

 rūy-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫaṣmınuŋ üzerine t. muvāfıķ 002/07 

taķrīr    anlatma  

 kendüsi manṣūr ve ʿadūsı maķhūr idi fevr-i ḫışm-nāk çoķlıġını dil t. 052/16 

taķsīm    ayırmak  

 murabbaʿ levḥ-ı zerrīn üzerin heşt ḫāne t. idüp altmış dört ḫāne 030/18 

taķsīmince    bölünmesine göre  

 ḫāmis şaṭranc ḫānelerinüŋ t. ʿilm-i hendese mūcebince leclāc-ı 020/07, 048/24 

taķṣīri    günahı  

 bī-ʿivażuŋ ve kerem-i bī-ġarażuŋdan bu mücrim ʿāṣīlerüŋ t. ve 005/01 

ṭalʿatüŋ    yüzün  

 iy şeh-i cimşīd-ṭāliʿ kim mübārek ṭ. 011/26 

šalʿatüŋdendür    güzelliğindendir  

 š. münevver nüh felek kevkeb nücūm 012/03 

ṭalāķ-ı śelāśiyye    boşanmak(‘boş ol’)          

 idüp ol ṣaneme taʿlīm itmege ṭ.-ı śelāśiyye and içdi yine bir gün az 048/08 

ṭalaķ    boşanma  

 bi’ż-żarūrī ḫatuna virür ṭ. 048/22 
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ṭalbeʿe -i kārdān    işi bilir öğrenci 

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭ.-i kārdān tatar sābıķ- 022/07 

ṭāliʿ    doğan, yükselen      

 ŝunʿ-i ṣāniʿ nūr-ı lāmiʿ şems-i ṭ. ḥaķ resūl 007/22 

šāliʿüŋdendür    yükselişindendir 

 š. müşerref heft kişver baḥr u ber 012/04 

ṭālib    isteyen 

 taʿbiyeler beyānındadur ki ol taʿbiyeleri göŋlinde ḥıfẓ iden şaṭranca ṭ. 020/10, 

056/15, 077/10 

ṭālibdür    taliptir  

 ṭ. 017/22, 017/28 

tamām    bitmiş, tamam, eksiksiz  

 t. eyledüŋ yidi biŋ beyt üzerine kim āḫir ķılup söyledüŋ söz 018/24, 019/08, 026/07, 

034/01, 036/04, 038/13, 039/04, 062/13, 066/14,  

 067/33, 071/11, 071/12, 071/14 

tamāmihi    tamamı  

 kimesne t. kemālihi şaṭranc oynamasın bilmeyince oynamaya maġlūb 045/13 

ṭamarı    damarı  

 cevheri ṭ. cūşa gelüp eʿādī ġayretinden cigeri ķanı ķaynadı ceng ü 027/19 

tāmmıla    eksiksizle, tamla  

 ki süleymān-ı belķīs-nāmeyi tecnīś-i t. kim naẓma getürüp ẕü’l 018/22 

ṭapuŋa    makamına, hazretine      

 gedāyam ḥażretüŋ şehriyārdur ben bī-nevāyam ṭ. kim sulṭān-ı 054/16 

tār    karanlık      

 itdi şehmāt aldı taḫtın ķıldı cūdın t. u mār 028/22, 028/24 

tārācını    talanını, yağmasını  

 niʿmeleri sebebiyle ķahr-ı t. musallaṭ idüp īmān tācını başumuzdan 005/03 

ṭarafdan    taraftan  

 her ṭ. mühreler ki sürilür 066/01, 076/13 

ṭarafına    tarafına, yanına  

 bahādur atlar durdılar çerinüŋ iki ṭ. iki ruḫları ķondurdılar anda 038/10 

ṭarafından    tarafından, yanından  

 aʿẓam āfatdandur daḫı fetḥ elin ferzān ṭ. müteveffā ola ya’nī ferzī 040/06, 040/07, 

076/21, 077/05, 082/07 

tarfetü’l-ʿayn    göz kırpma süresi  

 cevlān meġārib ü meşārıķa varup t.-ʿayn içinde on sekiz biŋ 022/20 

ṭarḥ    uzaklaştırmak  
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 rāstın eydüp itmemişdür kiẕb ṭ. 059/10, 063/06 

ṭarḥiyye    Tarhiye oyunu  

 beşinci taʿbiye ṭ. dirler altıncı taʿbiye-i ʿazabiyye ve melīḥadur bu 058/22, 063/01, 

063/02 

tārı    teli  

 ġılmān ve lüṭf-i feṣāḥatde maḥsūd-ı saḥbān idi zülfinüŋ her t. revnāķ-ı 015/25, 

015/27 

tārīḫ    tarih  

 nebī ḥażretiŋe ṣaldılar egerçi kim ol ḫazīnede t. buldılar ol genc ü mālı 024/13, 

026/09 

tārīḫle    tarih vasıtasıyla  

 ki ol defīne buḫtunü’n-naṣr ḫazīnesi imiş t. bilindi ve ḫazīne içinde 030/15 

tārīk    karanlık  

 sürüp şems-i şāhı ufķ evinde şāhımāt idüp şeb-i t. içre 002/03, 043/17, 044/20, 

044/20 

ṭarīķe    yola  

 ḫāṭırında duta ve ol ṭ. sürmekligi ʿādet idine şaṭranc içinde ġāyet üstāẕ 058/24 

ṭarīķidür    yoludur      

 ṣaf baġlayup ceng itmek ṭ. eger bunuŋ eyüsin bilicek oynarlarsa 035/04 

ṭarrar    hilekar  

 ṭ. ġam- güsār 056/06 

tārumār    perişan      

 ṣaf yıķuban düşmān ider t. 066/08 

taṣarruf    idare      

 ġāzīyān ḫaķan-ı ser-efrāziyān kim milk-i dīn ü ʿālem taģt-ı t. ve 011/09 

taṣarruf-ı kişver-i ḫāk    Allah’ın ülkesinin idaresi     

 t.-ı kişver-i ḫāk kef ü kiffetinde idi ve zamān-ı inķıyād leşker-i 022/24 

taṣarrūf    idare  

 taḫt-i t. īrādetinde idi yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü 022/11 

taṣavvur    düşünürler, tasarlarlar      

 t. iderler 047/05 

taṣnīf    kitap yazmak                             

 te’līf ķırķ dört risāleyi t. eylemişdür eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20, 014/03, 

017/26, 019/20, 020/25, 020/26, 021/24, 029/21, 029/22, 030/02 

 030/05, 034/03, 039/08, 051/04     

  

taṣnīfine    yazmaya      
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 altı cild süleymān-nāme t. meşġūl olaldan rūm vilāyetinüŋ 018/19 

ṭaşra    dışarı  

 taʿlīm daḫı ol tekvīn ķılur biz hükm-i ḫālıķdan ṭ. iş itmezüz dünyevī 025/21 

tatar    postacı  

 cilve-i nāmūs-ı çirāġ-ı būy-ı ber-külübe-i ʿaṭṭār ṭalbeʿe-i kārdān t. sābıķ- 022/07, 

064/09 

tātārı    tatar miski     

 tārı ve māye-i nāfe-i t. şikest ķılurdı yüzi āfitābidi tedvirde ve 015/27 

ṭatlu    tatlı  

 ṭ. ve üstāẕāndur eger bir kimse ḥarīfile oynasa ve daʿvī şöyle eylese ki 064/04 

ṭavīl    uzun  

 şerḫ olubdur eger cümlesin şerḫ idersevüz ṭ. olur pes süleymān 026/01 

ṭāvus-ı  pāġ-ı  pür-şikende    kıvımlı bahçenin tavus kuşu  

 bedīʿ-ferrāş-ı ḫayme-i seḥāb naķķāş-ı ṣaḥīfe-i āb-dehende ṭ.-ı pāġ-ı pür- 022/05 

ṭay    bükme, dürme  

 hem seḫāvetle idersin ḫatemüŋ ṭ. defterin 013/01 

ṭayr    kuş  

 çār ʿunṣur ins ü cinn ü vaḥş u ṭ. u  

mūr u mār 023/05 

šayyib    güzel  

 š. ü ṭāhir-ṣıfāt-ı ʿāķib u ḥāşir-i münīr 008/05 

tażʿīf    bir kat artırma  

 bir dāne buġday ķoyasın tā āḫırķı eve varınca degin t. idesin yaʿnī bir 049/12 

tażarruʿ    yakarış, yalvarma  

 ʿāşıķı maġlūb düşürürdi tā ḥatta bir gün ol ķadar t. temelluķ ķıldum 048/06 

tāze    taze  

 hemīn cān-ı revāndur bir yüzdür ki açılsa t. güle beŋzer bir dildür ki 015/08 

ṭāzī    Arap atı  

 kāfirleri ķātil ol müşrikīn mūcebince ķatl itmege ol ṭ. atlar kim 010/03 

taģt    taht, makam  

 ġāzīyān ḫaķan-ı ser-efrāziyān kim milk-i dīn ü ʿālem t.-ı taṣarruf ve 011/09, 046/15 

te’ḫīr    sonraya bırakmak, ötelemek      

 yaʿnī ferzüŋ üçünci ḫānesine yā fil ķā’imüŋ üçünci ḫānesine iletmegi t. 040/15 

te’līf    yazmak  

 t. ķırķ dört risāleyi taṣnīf eylemişdür eydür kim hīcret-i nebevīnüŋ 013/20, 014/02, 

017/25, 018/21, 019/20, 020/25, 021/23, 023/16, 027/08, 039/11, 051/03 

 fi sebeb-i t.-i şatranç-nāme-i kebīr 013/11 
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te’līfinden    telifinden 

 leclāc ķılubdur bu muḥāsebe ʿilm-i şaṭrancınuŋ t. ziyādedür didiler 050/29, 051/19 

te’līfine    telifine       

 altında bir laṭīf terkīb ile maḥbūb ve ṭurfe maʿnī baġlamak t. üç yüz 018/18 

tebārekken    tebarek iken(Allah’ın mübarek etmesi)  

 ģaķ t. muʿallim ümmī ķoduŋ aduŋı 008/25 

tebdīl    değiştirmek  

 elemle andan sulṭān aḥmed cāmesin taġyīr ŝūret-i t. ķılup hem 054/08, 014/11 

tebessüm    gülümsemek  

 yoġıdıġın ʿarż eyledüm fetellebbesem ṣenāḥiken mūcebince t. ķılup 017/19 

tecnīś-ı tāmmıla    tam cinas ile      

 ki süleymān-ı belķīs-nāmeyi t.-i tāmmıla kim naẓma getürüp ẕü’l 018/22 

tecribe     tecrübe 

 t. olmışdur bābü’ś-śāmin şaṭranc oynamaķ e’imme-i ehl-i dīn ķavliyle 020/14 

tedbīr    önlem      

 böyle t. itdi hindü şehriyār 032/02, 051/05 

tedbīrine    önlemine  

 t. baṣdırup ḫısmını ġālib eyleyüp ol şāh gümrāh olduġı 002/09 

tedvīrde    çevirmekte  

 tārı ve māye-i nāfe-i tātārı şikest ķılurdı yüzi āfitābidi t. ve 015/27 

tefaḫḫuṣ    araştırmak  

 ķılup teftīş ve t. itdi ammā ki hīç kimesne ḥükemā ve ʿulemā ve 030/28 

teferrüc    gezinti  

 ʿālemi melik-i felek u rūy-ı zemīn śevr ü semeki t. idüp göŋlini 022/21, 034/21 

tefhīmsüzin    bildirme, anlatma  

 ve daķāyıķ-ı t. şaṭrancuŋ ʿilmine muṭṭaliʿ olasın kim ehlu’llah anı 020/19 

tefrīd-i silkine    Allah yolunu tutmaya  

 tevḥīd-i milkine mālik ve t.-i silkine sālik idüp fażl-ı ʿināyet 004/21 

teftīş    kontrol  

 ķılup t. ve tefaḫḫuṣ itdi ammā ki hīç kimesne ḥükemā ve ʿulemā ve 030/28 

teftiş    kontrol  

 siyāsete müstaḥaķdur didi ne ķadar ki t. itdiler sulṭān aḥmed bulunmadı 055/20 

tekebbür    kendini büyük görme  

 oynariken maġlūb düşmeye dördünci şarṭ odur ki bī-edeb ve t. ve 044/23 

teklīf    teklif etmek      

 kaʿbeteyni ḫaṣmına t. ide eger ki şaṭranc oynarsa ḫaṣmına 046/12, 046/13, 046/20 

tekrīmi    saygı görmek  
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 yā bulasın ʿizz ü ḥürmet birle ḫōş t. sen 047/17 

tekvīn    yaratmak  

 taʿlīm idüp ḫaber virmez ki dünyevī ṣanʿatları t. bilür saŋa 025/20, 025/21, 026/03, 

029/11 

tekvīnden    melek-i azamdan          

 ḥażreti ol t. bu otuz iki dāne laʿlīn ḫoķķaları su’āl itdi 026/02, 029/10 

tekvīni    melek-i azam’ı      

 süleymān ḥükm eyledi varup ol melek-i t. getürdi süleymān 025/24 

tekvīnümden    yaratılışımdan  

 melek bu bāzī ķısmete girmez benüm t. ġayrı bu mühreleri saŋa 025/18 

telef    ziyan etmek  

 māl-ı genc daḫı t. itdiler ʿāķıbet Erdişīr bāpük ki ʿacem diyārında bir 029/19 

temāşā    seyretmek  

 olsun pes ol söz üzerine iki ʿāķıl ʿahd itdiler cemīʿ ʿālem durup t. 037/26 

temelluķ    yaltaklanma     

 ʿāşıķı maġlūb düşürürdi tā ḥatta bir gün ol ķadar tażarruʿ t. ķıldum 048/06 

temkīn    vakar  

 t. urup āheste eṭrāf-ı ʿālemi seyrān iderdi ki ķālullahu teʿālā tecri bi- 022/17 

ten    vücut  

 ķut hem mūnis olmış bir ṭūṭi-i cāndur ki t. ķafesinde mütemekkin olmış 015/15 

teng    sıkıntılı  

 t. olur seyr-ı semendüŋ sırrına meydān-ı ʿarş 008/27, 054/04 

tenvīrde    aydınlatma  

 māhitābıdı t. mehābeti kāmil beṣāreti şāmil idi çün gül-i ruḫsārını 016/01 

tenzīl    indirmek      

 aḥmede inen āyet ü t. içün 006/02 

tercīḥ    üstün tutmak  

 t. 051/06 

tercüme    çeviri  

 merġūb maķāle-i lisān-ı ʿarabīden zübān-ı farsīden türkīye t. 013/15, 068/04 

terk    terk etmek, vazgeçmek  

 şāhiken dü kevne t. idüp ķaba giydüŋ ʿabā 008/26, 028/25, 047/18, 048/14 

terkīb    kelime grubu, bir araya gelme  

 t. 018/17, 018/18, 026/14, 068/15 

terkīb-i ʿacīb    eşsiz karışım 

 t.-i ʿacīb ol ṣūret-i ġarīb ol nāzik ḥabīb dildār-ı dil-firīb görüp 015/01 

teskīn    yatıştırmak  
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 her ki nefsi pendile t. ider 067/09 

teslīm    vermek  

 t. eyledi andan şaṭranc sebebiyle ceng ü ḥarbe heves itdi az zamān 028/03, 051/09 

teşrīf-i fāḫir    şaşalı geliş  

 melik sencer ġālib gelüp melik ḥasana t.-i fāḫir ve hilʿat-ı bāhir buyurdı 078/05 

tevfīķ    uydurma, uygun etme  

 ender-i istidlāl der t.-i şinā-ḫatr 003/01 

tevḥīd-i milkine    mülkünün birliğine           

 t.-i milkine mālik ve tefrīd-i silkine sālik idüp fażl-ı ʿināyet 004/21 

tevrāt    Tevrat, Eski Ahit  

 şāhid anuŋ ṣıdķına t. u incīl ü zebūr 008/31 

tevrātiçün    Tevrat için  

 mūsiye nāzil olan t. 005/22 

tevsen    azgın  

 her kime kim nefs t. rām ola 067/13 

teẕhīb-i aḫlāķ    ahlağını süsleme      

 zīver-i feżāilile müteḥallā ve t.-i aḫlāķ birle meşhur-ı āfāķ olmuşiken 048/11 

tezyīn    bezemek, süslemek  

 gūşe ḫāne ḫāne heşt cennet baġlarınuŋ gül-zār renginde t. 001/08, 030/20 

ṭılā    sürmek  

 ķılup nişān-keş yirlerin laʿciverdile ṭ. ķılup tezyīn itmişler ve daḫı otuz 030/20 

tīġ-zen    kılıç vuran  

 bin bürehmen idi hüner-mend ehl-i fen nīk-rāy ṣāf-şiken ķalʿa-küşāy t.- 030/11 

tīġ-ı ķāṭıʿ    kesen kılıç 

 t.-ı ķāṭıʿ bedr-i sāṭıʿ cefr-i cāmiʿ pür-vefā 007/23, 011/17 

 veş esb-süvār begleri yirinde atı ķodı ṣāḥib-ķıran heft kişver-i t.-zen-i 027/10 

tīġuŋ    kılıcın  

 çeşmi-i t. zühāb-ı āb-ı fetḥ ü dīn mülk 012/17 

timurlenk    Timur  

 bunuŋ emśālinde bir ḥikāyet var ol zamān ki t. sulṭān aḥmed 054/02, 054/11, 

054/14, 054/22, 055/05, 055/06, 055/14, 055/21, 056/03 

timurlenki    Timur’u  

 oynadılar ʿāķıbet sulṭān aḥmed t. şehmāt idüp laʿlin ķadeḥi alup 055/11 

timurlenkle    Timur ile  

 t. görüşdi eyitdi ki şaṭranc-bāz-ı kāmilem ṣaniʿatımda ķādir 054/13 

tiz    çabuk  

 gedādur ki beni şehmāt ide elümden laʿlin ķadeḥüm alup gide t. buluŋ 055/19 
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tīzdür    keskindir  

 yavlaķ t. ki ḥażretüŋ ḫıred-mend ü nīk-rāydur ve söz dizginine mālik 018/05 

toķlıķda    toklukta  

 ve daḫı t. ve daḫı ġażab vaķtında şaṭranc oynamaķdan iḥtirāz ideler 043/20 

ṭoķsan    doksan  

 saŋa ṭ. biŋ vü esrārı oldı ḥaķdan çün naṣīb 009/01, 013/19 

ṭoķuz    dokuz  

 bu ṭ. çarḫ u felek yidi necim erkān-ı çār 003/14, 013/17, 013/21, 045/11 

ṭoķuzıncı    dokuzuncu  

 ŝallalahu ʿaleyhi ve sellem ṭoķuz yüz ṭ. yılında livā-ı ķarāside şehr-i 013/21 

ṭoldı    doldu  

 on sekiz biŋ ʿāleme ṭ. āvāz irdi ṣedā 008/30, 078/02 

ṭoldurdılar    doldurdular  

 andan şehriyār buyurdı bir altun cāmı laʿlile ṭ. ve bir ḫāṣ 039/01 

ṭoldurur    doldurur  

 šaġ külāhın ṭ. gül lāle birle cā-be-cā 003/31 

ṭolmışdı    dolmuştu  

 pehlevānlarla ṭ. şāh anuŋla ṣoḥbet iderken ķapudan bir kişi içerü 033/07 

ṭolusı    dolusu  

 ev olar on altı biŋ üç yüz seksen dört ulu şehr ṭ. buġday olur çün 050/24, 051/08 

toŋa    tonga(sıfat)  

 mīr ü seyyīd ķara t. ʿizzeti 006/11 

topraķ    toprak  

 dest-i mevt hāke ṣalaldan cism-i cimşīd t. olaldan müvekkel-i ḫāk-i 026/15 

ṭoyurdı    doyurdu  

 inʿāmile ṭ. bu bir manṣūbeyile ʿaẓīm cāh buldı 078/06 

tozıdur    tozudur  

 naʿl-i şeb-dīzüŋ t. tūtiyā küḥl-i baṣar 011/29 

tozlu    tozlu  

 alnı bedr olmış aya beŋzer ķaşları müşki t. yaya dönmiş bir ġonçe 015/12 

tūfāniçün    Tufan  

 çeşm-i nūḥuŋ gördügi t. 005/20 

tuġrāŋ    tura, imza  

 ol miśāl-i ḫaṭṭ-ı t. defter-i devlet heme 012/29 

ṭuġyān     azgınlık 

 günahkār ehl-i ṭ. ḥasbinallah 006/19 

tuḥf-i taḥiyyāt    dua hediyesi  
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 ve t.-i taḥiyyāt ve āfiyāt ve ṣāfiyāt be-cenāb-i ān ḥaẓret-i aʿlā ve sened-i 007/04 

tuḥfe    armağan  

 negāh keyķubād şāhdan ķāṣıd gelüp bir laʿlīn şaṭranc t. getürdi 023/22, 055/14 

tuḥfemiz    armağan      

 t. 017/18 

tuḥfemüz    armağanımız  

 varmaġa muṭābıķ t. yoġıdı ḫıẕmete yüz sürmege daḫı iştiyāķımuz 014/20 

tuḥfetü’l-faķīrü’l-ḥaķīr     kıymetsiz fakirin hediyesi      

 eʿza’llahü enṣārehunuŋ dergāhına ʿalī bārgāhına t.-faķīrü’l-ḥaķīr 021/05 

 dergāh-ı aʿlāsına bārgāh-ı muʿallāsına t.-ḥaķirü’l-faķīr hediye iledem 014/07 

šūr-ı sīnā    Sînâ dağı  

 š.-ı sīnā ķudreti ķāfında bī-ķadr-i kelīl 003/22 

tūrān    Türkistan  

 īrān t. ḫaracın virmekde kesr itmeye revān ķıla kim ululuķ hüner 031/27 

tūrānda    Turan’da  

 ki eger memleket-i nūşirrevān vilāyet-i t. taḫt-ı īrānda ḥükemādan 031/17 

ṭurduġı    bulunduğu, ayakta dikildiği 

 bu manṣūbe manṣūbe-i ferzīndür ferzile kiş dir māt ider ṭ. 079/02 

ṭurfe    yeni, taze  

 altında bir laṭīf terkīb ile maḥbūb ve ṭ. maʿnī baġlamak te’līfine üç yüz 018/18 

ṭurġutdı    durdurdu      

 nilgūn baḥrüŋ üzerinde ḥikmetile döşeyüp muṭabbaķ ṭ.- 001/06 

ṭurur    ayakta beklemek  

 ol ḥīnde dīvānda ḥāżır ṭ. idi baş ķaldurup eyitdi ki yā şāh-ı cihān ol 056/07 

ṭururdı    dururdu  

 ol ķadeḥ timurlenk naẓarında ṭ. her kim naẓar ķılsa lā-yaʿķıl 055/05 

ṭururken    dururken  

 ṭ. nāgihān anı gördüm ki bir serv-ķadd lāle-ḫad maḥbūb merġūb 014/22 

ṭut    tut  

 ṭ. sözin firdevsīnüŋ şaṭranc-bāz 044/07, 058/14, 065/25 

ṭuta    tutsun  

 nitekim çetr-i hümāyūn ṭ. bu ferrāş-ı çarḫ 013/07 

ṭutamaz    tutamaz  

 kim hüner yirin ṭ. hīç güher 032/13 

ṭutar    tutar  

 nergesüŋ müjġān-ı hindü elde ṭ. āyine 016/16, 043/14, 066/10 

ṭutdı    hakim oldı, fethetti  
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 çār emīnüŋ çār rükni ṭ. heft iķlīm-hā 009/06, 028/04, 028/05, 028/17, 030/07, 

058/26 

ṭutılduġı    tutulması  

 ṭ. meśelidür ve gāh ķara şaṭranc ġālib olduġı ve gāh ķızıl şaṭranc 057/10 

ṭūṭī    papağan  

 menem ṭ. saḫun içre şeker-rīz 068/21 

ṭūṭī-i şekker-fişān    şeker saçan papağan 

 ol server-i gül-endām ṭ.-i şekker-fişān gibi dile gelüp feṣāḥat ve belāġat 017/04 

ṭūṭī-serā    papağan gibi şarkı söyleyen     

 şākir anuŋ şükrile şekker-şiken ṭ.-serā 004/04 

ṭūṭī-i cāndur    gönül papağanıdır  

 ķut hem mūnis olmış bir ṭ.-i cāndur ki ten ķafesinde mütemekkin olmış 015/15 

tūtiyā    ey papağan gibi olan sevgili  

 naʿl-i şeb-dīzüŋ tozıdur t. küḥl-i baṣar 011/29 

ṭutmaya    tutmasın  

 ṭ.- 020/21 

ṭutmaz    tutmaz, vermez  

 pendi virseŋ söziŋe ṭ. ķulaķ 048/20 

ṭutuban    tutup, verip  

 gūş-ı hūşı ṭ. firdevsīye olġıl ḫamūş 023/14 

ṭutup   tutup  

 teslīm itdiler leclāc daḫı cemʿ olan buġday-ı bī-nihāyeti alup giri ṭ. 051/09, 067/33 

ṭutuşmaķ    tutuşmak, yanmak  

 çün ḫalīl oda ṭ. ʿādeti aḥbābuŋdadur 016/25 

ṭuyūr    kuşlar  

 ṭ. 021/27, 022/25 

türki    Türk yurdu  

 ve’l-ümem mevlā t. elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓiyā’ü’d- devle 010/24 

türkī    Türkçe  

 mübtedīlere āsān ola ve her bir manṣūbenüŋ şerḥini açuķ t. diliyle 068/14, 068/20 

türkīye    Türkçe’ye  

 merġūb maķāle-i lisān-ı ʿarabīden zübān-ı farsīden t. tercüme 013/15 

u    atıf vavı  

 luʿbet-bāzī çerḫe yüz gösterüp şāẕ u. ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13, 002/06, 

002/14, 002/18, 003/02, 003/04, 003/07, 003/11, 003/14,  

 003/20, 003/24, 007/27, 008/04, 008/05, 008/07, 008/09, 008/10, 008/14, 008/31,  

 009/10, 009/19, 009/20, 010/09, 010/15, 010/16, 010/24, 012/04, 012/05, 012/06,  
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 012/16, 016/10, 016/19, 016/23, 017/07, 017/09, 018/10, 019/08, 021/17, 021/26,  

 022/21, 023/05, 023/09, 028/22, 028/24, 028/25, 028/26, 029/01, 029/16, 031/25,  

 032/05, 032/17, 037/01, 037/10, 044/19, 044/20, 045/02, 045/17, 046/06, 047/09,  

 047/21, 047/29, 048/13, 048/17, 050/09, 053/06, 054/05, 054/07, 054/09, 054/14,  

 054/22, 055/02, 056/02, 056/05bir, 056/11, 056/20, 057/02, 058/03, 058/10, 060/08,  

 060/11, 065/22, 067/17, 067/25, 070/06, 079/11 

ufķ    ufuk          

 sürüp şems-i şāhı u. evinde şāhımāt idüp şeb-i tārīk içre 002/03 

uġraşuyorı    uğraşıyor  

 u. gerekdür hind ilçisini getürdesin senüŋ öŋüŋde 036/16 

ulu    yüce, büyük  

 leşkeri dutmışıdı ve sarāy içre u. beglerle ve ʿāķıl kişilerle ve adlu 033/06, 033/09, 

035/21, 050/10, 050/14, 050/16, 050/20, 050/22, 050/24 

ulular    büyükler, bilginler 

 u. ve ʿāķıllar ol meclisde ḥāżır oldılar andan hind şāhınuŋ ilçisi leclācı 036/18 

ulularuŋ    uluların, büyüklerin  

 geldi u. āyini ve erkanı ne ise yirine getürdiler şāh çoķ gevherlere 033/14 

ululıġı    yüceliği, büyüklüğü  

 bizden ḫarāc istemesün ki şāhlaruŋ ʿizzeti ve u. ʿilm-i ʿamelile ve 037/08 

ululuķ    yücelik, büyüklük      

 īrān tūrān ḫaracın virmekde kesr itmeye revān ķıla kim u. hüner 031/27 

umar    bekler  

 āfitābdan çün hilāl u. ʿaķıl senden hüner 012/20 

umup    bekleyip, temenni edip  

 cennet-i firdevs u. firdevsī ḥakdan ẕikr ider 004/07, 007/01 

unutdı    unuttu  

 her birisi bildügin u. 028/19 

unutdılar    unuttular  

 ḫalāyıķ-ı ʿālem ol ẓālim elinden aġlayup nişāt görmeyüp şaṭrancı u. 029/18 

urmaya    vurmasın  

 muṭalliʿ olmaya ve ol gence daḫı kimse el u. çünki cimşīd vefāt 028/16 

urmayam    vurmayayım  

 yeŋicek olursaŋ ayruķ ben cihānda ʿilimden ve ʿaķıldan dem u. 037/21 

urup    vurup  

 el u. alup getüre āḫerīde getüre żāyiʿ ķılup yitüre 002/17, 022/17 

us    akıl  

 ṣāf-şikendür ṭaġıdur ʿaķlile u. 066/06 
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uşda    işte  

 iy ẕelīl u. delīl ķurbān yiter burhān aŋa 008/32 

uz    usta  

 oynasa az u. olmaya yā derd 065/21 

ü    atıf vavı  

 ekber kim bir ṣafḥa-i devāir pergār üzre mihr ü. ķamerī şekl yaʿnī 002/01, 002/18, 

003/03, 003/04, 003/08, 003/15, 003/24, 003/25, 003/32,  

 003/33, 004/01, 005/12, 006/02, 006/11, 006/20, 007/08, 007/12, 007/14, 008/05,  

 008/06, 008/14, 008/16, 008/31, 009/02, 009/28, 010/13, 010/18, 011/09, 011/22,  

 011/24, 011/27, 012/17, 012/22, 016/20, 017/09, 017/28, 017/29, 018/05, 019/06,  

 022/09, 022/13, 022/20, 022/21, 022/24, 023/05, 023/07, 023/21, 024/13, 024/16,  

 026/05, 026/17, 027/01, 027/11, 027/19, 028/03, 028/25, 032/09, 032/10, 037/14,  

 044/20, 045/03, 046/18, 047/09, 047/17, 047/21, 047/22, 049/06, 054/04, 054/05,  

 055/15, 056/27, 057/23, 058/31, 065/06, 065/19, 065/20, 066/11, 066/30, 067/25,  

 067/26, 076/01, 078/10 

üç    üç  

 ķılup raķama getürüp taʿbīr ķılan kim ü. yüz altmış altı mücellid kitāb 013/16, 

018/18, 045/11, 050/24, 064/05, 073/10 

üçünci    üçüncü   

 ü. bāb leclāc-ı şaṭranc-bāzile büzürcmihr-i ḥakīm baḥślerindedür ki 032/19, 

040/15, 043/15, 044/19, 050/01, 058/20, 061/02 

üftād    aşık, aşka düşmüş  

 iderken bu kemīne faķīr ʿışķına ü. ve ḥaķīr bu dil-i mecnūnı leylā ṣaçı 047/26 

ümīd-vāram    ümitliyim      

 ü.-vāram ki bu şaṭranc-nāme risālesini birle ol hümā sāyenüŋ vaṣf-ı 021/07 

ümīẕ    ümit  

 senüŋle daḫı şaṭranc oynayam māt ķılam diyü buyurmışsiz ü.- 053/09 

ümīź-i ehl-i der    iyilik ehlinin ümidi  

 ol nişān-ı nām-ı ʿunvānuŋ ü.-i ehl-i der 012/30 

ümmehā    o anne 

 se mevākid itdi ne ābā vü çār ü ü. 003/25 

ümmet-i ʿāṣīlere  

 ü.-i ʿāṣīlere alduŋ nevāle ʿafv içün 009/03 

ümmeti    ümmeti  

 ü. üzerine 009/27, 011/01 

ümmetü    ümmeti  

 berr ü baḥrüŋ içre biŋ bir ü. hep bī-şümār 023/07 
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ümmetüŋ    ümmetin  

 ü. firdevsīye firdevsi cennet eyle cā 009/18 

ümmī    okuma yazma bilmeyen  

 ģaķ tebārekken muʿallim ü. ķoduŋ aduŋı 008/25 

üslūbı    üslubu, tarzı  

 bildürür meşāyıḫ ü. üzre ḥaķīķat ḥālin beyān ider kim ḫalāyıķ-ı 020/17 

üstād    öğretmen, sanatkar  

 maķālesindedür ʿaleyhi’s-selām bābü’ś-śānī leclāc-ı kāmilüŋ kemālin ve ü. 019/24, 

029/08, 044/11, 070/07 

üstād-ı kāmil    olgun sanatkar 

 server ü selāṭīnlerinde ruḫı ķodı andan bir ü.-ı kāmil hünermend-i fāżıl 027/11, 

055/17 

üstādem    sanatkarım                  

 eyitdi ben ḫōd şaṭranc-bāzem ü. bu gedā bana ġālib olıcaķ degil 055/07 

üstādile    üstat ile                   

 göŋül maʿmūr ābād olmayınca altıncı nerd ü şaṭranc bāzīsinde ü. 045/03 

üstādlar    üstatlar      

 ve bir şaṭranc getürdi ki ü. anuŋ naṭʿını taṣnīf itmekde anca ʿaķıllar 034/03 

üstādları    üstatları              

 eyliyicek ʿacem begleri ḥükemā ve ʿuķalā ʿacem ü. mecmūʿı faḫr 030/03 

üstādlıġımıza    üstatlığımıza      

 ü. göre 037/13 

üstāẕ    üstat          

 ḫāṭırında duta ve ol ṭāriķe sürmekligi ʿādet idine şaṭranc içinde ġāyet ü. 058/24 

üstāẕān    üstadlar  

 işbu yazduġumuz şekliŋ taʿbiyesinde oynarlar hem be-ġāyet ü. oynıdur 060/03, 

063/04 

üstāẕāndur    üstat oyunudur  

 ṭatlu ve ü. eger bir kimse ḥarīfile oynasa ve daʿvī şöyle eylese ki 064/04 

üstāẕıdur    öğretmenidir  

 dāher ki leclācuŋ ü. ol ķadar mertebe bulmadı kim leclāc merātib 051/17 

üstāẕlar    üstatlar  

 ü. bu şaṭrancı sürmekde meşhūr altı dürlü taʿbiye ķomışlardur evvelki 058/18 

üstinde    üstünde  

 yaŋaġuŋ ü. ḫālüŋ göreli firdevsinüŋ 016/28, 053/10 

üstine    üstüne  

 perçemüŋ ʿanberle kāfūr ü. baġlar niķāb 016/14, 022/26, 055/09 
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ütdi    yendi  

 oynayup şaṭranc ēeḥḥāk ü. cimşīdi iy yār 028/21, 038/24, 056/01, 069/06, 074/15 

ütdüm    yendim  

 māt idüp ü. ḥükmine maḥkūm çāker itdüm velākin serkeş 053/07 

üte    yensin   

 şaṭrancda ḥarīfini ü. ve hemīşe üzerine ġālib gele 063/07 

ütülüp    yenilip 

 ü. itmedügi bunlar ʿamel 066/15 

ütüp    yenip  

 ʿaķlıŋ ü. māt ider rūḥuŋ hemīn 058/02 

üzeri    üzeri, üstü  

 niśār itdi ve bir hindī çetr getürdi ki altunıla bezenmişdi ve ü. laʿl 033/15 

üzerin    üzerini  

 murabbaʿ levḥ-ı zerrīn ü. heşt ḫāne taķsīm idüp altmış dört ḫāne 030/18 

üzerinde    üzerinde  

 nilgūn baḥrüŋ ü. ḥikmetile döşeyüp muṭabbaķ ṭur- 001/06, 001/09, 002/07, 010/08, 

023/20, 025/01, 030/26, 033/05, 037/15,  

 045/12, 049/10 

üzerine    üzerine  

 rūy-ı zemīn naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫaṣmınuŋ ü. taķdīre muvāfıķ 002/07, 009/27, 

011/14, 018/24, 019/19, 020/23, 022/15, 024/04, 025/01,  

 027/17, 034/02, 037/26, 037/30, 038/01, 039/21, 040/04, 040/23, 042/22, 045/10,  

 051/05, 059/07, 060/04, 061/07, 063/07 

üzerinedür    üzerinedir  

 anuŋ ü. ki ķaçan ki şaṭranc-bāz-ı üstād şaṭranc oynamaķ 044/11 

üzre    üzerinde  

 ekber kim bir ṣafḥa-i devāir pergār ü. mihr ü ķamerī şekl yaʿnī 002/01, 011/17, 

013/04, 019/18, 020/17, 020/22, 023/03, 038/12, 040/04 

v’iy    ve ey  

 v. meh-i ḫurşīd-i ʿālem mālik-i ḫayl ü ḥaşer 011/27, 012/28 

vaʿde    vakit, belli bir zaman dilimi      

 fitne-i āḫir-zamāne virmedüŋ v. k’umar 012/10 

vaʿdüŋdür    sözündür  

 itmek ḥaķise baġışlamaķ daḫı v. ilāhī perverdigār nūr-ı aḥmed-i 005/07 

vācıb    lazım olan  

 bu ḫıẕmet kendüme v. farż bilüp ammā kim ḥażretine lāyıķ 017/17, 017/27, 040/01 

vācıblıġını    vacipliğini  
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 bu ḫıẕmet kendüme v. farż bilüp ammā kim ḥażretine lāyıķ 017/17 

vāḥid    tek, Allah  

 ḫālıķ-i kevn u mekān ve rāzıķ-ı ins ü cān u melik-i her dü-cihān ol v. 002/18, 

003/03, 004/06 

vāḥid-i ferd    tek olan, Allah 

 v.-i ferd ü ebed sulṭān-ı ʿālem lemyezel 003/08 

vāḥidden    vahitten  

 eylemeye ķaçan oyundan iki peydaķ gitse ṣaf-ı v. cehd idüp saʿy 040/16 

vaḥş    yabani  

 çār ʿunṣur ins ü cinn ü v. u ṭayr u mūr u mār 023/05 

vaḥy    vahiy  

 ĥāzin-i esrār-ı v. ol pāk-i ẕātı ve’ē-ēuḥā 008/12 

 śāliśā ẕi-nūreyn-i ʿośmān kātib-i v.-i emīn 009/09 

vaķar    ağırbaşlılık, gurur  

 ķazanur rūḥı eśer-i lüṭfüŋile ḥilm u v. 012/06 

vāķıʿ    olmuş olan  

 cimşīd şāhıla şaṭranc ḫuṣūṣında v. olan menāķıbın ve süleymān nebī 019/23, 

020/03, 032/20, 042/19 

vāķıf    bilen  

 lar ile her bir manṣūbeyi imtiḥān idişüp kemālile ṣıḥḥatine v. 068/07 

vaķt    zaman  

 iy ʿaķl issi kişi ol v. hind şāhı seni bunda gönderdi bu şaṭranc 036/20, 042/01, 

076/16 

vaķt-i müntehī    son zaman  

 bir v.-i müntehī şöyle inhā ķıldı ki bilād-ı hindde pādişāh vardur vilāyeti 052/14, 

056/21 

vaķtında    zamanında  

 ve daḫı toķlıķda ve daḫı ġażab v. şaṭranc oynamaķdan iḥtirāz ideler 043/20 

vaķti    zamanı  

 himmetüŋ v. cihān mālı durur zīr ü zeber 012/22 

vaķtin    zaman  

 muṣannif-i kitāb firdevsī eydür bir v. ķonṣṭanṭiniyye şehrinde bir 047/19 

vaķtinde    zamanında, anında  

 oynamasından fārıġ düşe üçünci şarṭ oldur ki ḫışm u ġażab v. 044/19 

vālā    yüce  

 v. maṭlūb-ı ḫalķ-ı kavneyn ve ber-güzīde-i maķṣūd śaķaleyn nūr ḥadīķa-i 007/05 

var    var  
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 ģākim ol ki hikmetinde v. kemāl-ı bī-zevāl 004/05, 015/09, 015/10, 015/14, 017/07, 

018/10, 029/04, 032/14, 054/02,  

 058/16, 060/09, 065/02, 065/26, 065/27, 065/29, 067/21, 068/18 

vara    varsın, gitsin  

 v. tā ki hīç vechile bir zamān kiş dinilü bilmeye bundan ṣoŋra ķızıl 074/06 

vardı    vardı  

 laʿlinüŋ ḥaķķında v. nükte-i kevśer ṭahūr 016/06, 024/04, 024/18, 030/08, 047/30, 

070/01 

vardur    vardır  

 ʿibāretüŋ v. ḫaṣṣa kim bunuŋ emśālince resāīl elfāẓına ekmel-i kāmil 018/08, 

041/03, 041/15, 044/13, 052/14, 059/04 

varıcaķ    varınca, gidince  

 kendü ruḫı yanına varsa gerek anda v. ķızıl atile ķızıl peydāķ ile ķara 072/08, 

081/08 

varıdı    vardı  

 ʿuķalā ekmel-i zurefā aṣlaḥü’ş-şuʿarā veziri v. ve daḫı ol pādişahuŋ adı 030/09, 

051/11, 055/04 

varınca    varınca, gidince  

 bir dāne buġday ķoyasın tā āḫırķı eve v. degin tażʿīf idesin yaʿnī bir 049/12, 049/14 

varısa    varsa  

 neydügin v. süleymān farķ ider diyüp keyķubād şāh emriyle 024/12, 025/15, 

028/08, 034/06, 037/02 

varmaġa    varmaya, gelmeye  

 v. muṭābıķ tuḥfemüz yoġıdı ḫıẕmete yüz sürmege daḫı iştiyāķımuz 014/20, 017/11 

varması    varması, gitmesi    

 bir v. bir girü dönmesi ikiledin naķs olur daḫı dimişlerdür ruḫıçün 040/24 

varsa    var ise  

 dergeh-i kisrīde v. ʿāķılān 032/06, 072/08, 081/05, 081/08 

varup    varıp  

 çoġıdı bu fikrile ʿaķl-ı ġavvāṣın fikir deryāsına ṣalup fikre v. ḥayretde 014/21, 

022/20, 025/24, 027/06, 032/04 

varur   varır, gider  

 ķara atile şāh diyesin kendünüŋ peydāķı öŋinde v. ol bir atile gine şāh 076/08, 

076/17, 076/25, 077/03, 077/06, 079/04 

varursa    varırsa, giderse  

 şāh diyesin eger kendü fili evine v. ruḫile kenārdan şāh 076/19, 077/01, 077/02, 

077/07 
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vasat-ı ruķʿadur    satranç tahtasının ortası  

 v.-ı ruķʿadur yaʿnī bisāṭ-ı şaṭrancuŋ vasaṭındaġı dört ḫānedür yāḫūd 041/05 

vasaṭındaġı    ortasındaki  

 vasat-ı ruķʿadur yaʿnī bisāṭ-ı şaṭrancuŋ v. dört ḫānedür yāḫūd 041/05 

vaṣf    vasf, tarif  

 v. idemez ḫōş kemālüŋ bu lisān-ı ĥāk ü mā 008/16, 024/07 

vaṣf-ı cemīl   güzelliğinin sıfatı 

 ümīd-vāram ki bu şaṭranc-nāme risālesini birle ol hümā sāyenüŋ v.-ı 021/07, 

065/23 

vaṣfında    sıfatında  

 ibn-i sīnā kibriyāsı v. ʿāciz bī-nevā 003/23 

vāsīʿ-i cihānı    dünyanın genişliği        

 v.-i cihānı itdi teng pes sulṭān aḥmed ʿāciz ü fürūmānde ķaldı bī- 054/04 

vaṣluŋile    kavuşman ile  

 yā sevindür v. yā hū cānum al var 060/09 

ve    ve(bağlaç)  

 bī-şāye’hi v. ʿillet kār-gāh-ı nā-būddan bunca ʿilmi ibdāʿ eyledi v. śenā’-ı 001/02, 

001/10, 002/10, 002/11, 002/14, 002/18, 004/14, 004/15, 004/17,  

 004/18, 004/20, 004/21, 004/22, 005/01, 007/04, 007/05, 007/08, 007/10, 007/12,  

 009/26, 010/11, 010/18, 011/07, 011/09, 011/14, 011/16, 012/25, 012/28, 013/21,  

 013/24, 014/05, 014/17, 015/05, 015/25, 015/27, 017/04, 017/05, 017/13, 017/14,  

 017/15, 017/23, 018/03, 018/05, 018/06, 018/15, 018/16, 018/18, 019/02, 019/13,  

 019/15, 019/21, 019/23, 019/24, 020/05, 020/15, 020/19, 021/12, 021/23, 021/25,  

 022/19, 022/24, 022/26, 023/16, 024/09, 024/14, 026/18, 026/19, 027/01, 027/03,  

 027/04, 028/01, 028/06, 028/10, 028/16, 029/16, 030/03, 030/09, 030/15, 030/20,  

 030/22, 030/25, 030/26, 030/28, 031/03, 031/07, 031/14, 031/21, 031/25, 032/25,  

 033/06, 033/09, 033/11, 033/14, 033/15, 033/16, 033/18, 033/19, 034/01, 034/03,  

 034/06, 034/07, 034/09, 034/12, 034/14, 034/15, 034/21, 035/01, 035/03, 035/07,  

 035/10, 035/11, 035/13, 035/19, 035/21, 036/03, 036/04, 036/06, 036/13, 036/15,  

 036/18, 036/21, 037/02, 037/06, 037/08, 037/12, 037/18, 037/19, 037/21, 037/23,  

 037/25, 037/28, 038/06, 038/08, 038/09, 038/15, 038/18, 038/21, 038/24, 039/01,  

 039/03, 039/06, 039/07, 039/15, 039/17, 039/19, 039/22şaṭranc, 039/24, 039/25, 

041/12,  

 041/20, 042/15, 042/22, 042/26, 043/15, 043/20, 044/01, 044/10, 044/14, 044/23,  

 044/25, 045/06, 045/10, 045/12, 045/16, 045/17, 045/19, 046/03, 046/09, 046/13,  

 046/16, 046/21, 046/22, 047/01, 047/03, 047/06, 047/08, 047/10, 047/18, 047/23,  

 047/26, 048/01, 048/03, 048/11, 048/13, 049/04, 049/06, 049/14, 049/28, 051/01,  
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 051/12, 052/07, 052/09, 052/10, 052/12, 052/16, 052/17, 052/18, 052/19, 052/20,  

 052/21, 053/13, 053/14, 053/16, 054/05, 054/09, 054/11, 054/12, 054/22, 054/23,  

 055/01, 056/22, 056/23, 056/29, 057/04, 057/08, 057/10, 057/13, 058/22, 058/24,  

 058/26, 059/02, 059/05, 060/04, 060/06, 061/05, 062/06, 063/04, 063/06, 063/07,  

 064/02, 064/04, 068/03, 068/08, 068/10, 068/11, 068/14, 068/16, 070/06, 078/03,  

 078/05, 080/09  

 ümmeti celāli’l-milk tāci’l-islām ve’l-müslimīn ķāmiʿi’l-ġudāti v.- 011/01 

 ve’l-ümem mevlā türki elʿarabi v.-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓiyā’ü’d- devle 010/24 

 v.-ʿacemüŋ sāye-i ilāhuŋ şehinşāh-ı ıldırım şāhuŋ ebbede devletehu 021/10 

 didi “levlāk mā ḫalaķtu fī’s-semā’i v.-ʿalā” 008/20 

 fi’l-arżīn sulṭān-ı arżü’ş-şarķ v.-ġarb sulṭān bin sulṭān sulṭān bāyezīd 011/03 

 āyet-i v.-leyl remzi kāküli tābuŋdadur 016/05 

 el-aḥmeru ġālibun v.-luʿb leh 081/01 

 el-aḥmeru ġālibun v.-luʿbu leh 071/01, 072/01, 073/01, 074/01, 075/01, 076/01, 

079/01, 080/01, 082/01 

 ümmeti celāli’l-milk tāci’l-islām v.-müslimīn ķāmiʿi’l-ġudāti ve’l- 011/01 

 v.-ümem mevlā türki elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓiyā’ü’d- devle 010/24 

 sırrı v.-necmüŋ beyānı lü’lü’-ı nābuŋdadur 016/07  

 kemā ķālallahü teʿālā v. süleymānü’r riha ʿāsifeten fi’l-cümle menşur 022/23 

 v.- selleme 007/18 

 fi naʿti’n-nebiyyü ŝallalahu ʿaleyhi v.-selleme 007/03  

 cāna v.-şems āfitābı ẕāt-ı mehtābuŋdadur 016/04 

 żarfā v.-şiʿr-i eķāyil muṣannaʿ müseccaʿ menśūr u manẓūm yādigāruŋ var 018/10

  

 ẓılu’llahi fi’l- arżın el-mü’eyyedü bi’n-naṣri v.-temkinü’l-muẓafferüŋ 021/0  

 ĥāzin-i esrār-ı vaḥy ol pāk-i ẕātı v.-ēuḥā 008/12 

veche    tarafa      

 işbu v. döşenübdür bu bisāṭ 058/05 

vechile    neden ile  

 ķaçan kim ol dilber-i raʿnā maḥbūb-ı dil-küşā bu żaʿyife ol v. luṭfile 019/11, 

034/09, 034/12, 036/06, 036/08, 036/13, 038/03, 038/20, 074/06 

vefā    sözünde durma  

 ṣafā māh-ı ķubbe-i v. muʿallā müzekkā müctebā ve nūr-ı ḥadīķa-i gülşen-i 007/10 

vefāt    ölüm      

 muṭalliʿ olmaya ve ol gence daḫı kimse el urmaya çünki cimşīd v. 028/16 

velākin    lakin, fakat  

 māt idüp ütdüm ḥükmine maḥkūm çāker itdüm v. serkeş 053/07 
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velī    fakat, ama  

 şaṭrancı begenüp taḥsīn itdi v. idrīs semavāte refʿ olınduķdan ṣoŋra 028/07, 055/23, 

056/21 

velīkin    fakat, ama  

 ve bu mühreleri cimşīd şāhuŋ idügin bildiler v. bu mühreler ne neme 024/14, 

025/23, 049/22 

vetedü’l-ʿazzedür    büyük kazık 

 dördünci taʿbiye v.-ʿazzedür 058/21 

vetedü’l- fenn    keçi kazığı     

 dördünci taʿbiye ki aŋa v.-fenn dirler yaʿnī geci ķazuġı dirler bu 062/02 

veyā    veya(bağlaç)  

 aŋa muʿallim olup talīm ide v. ḫōẕ ol mühreleri yirinden 002/15, 017/28, 040/18, 

045/11, 046/20 

veyāḫūd    veya  

 başına cemʿ ķılup manṣūbesin gözetmekdür v. dirhemile bāzī 046/04, 052/03 

vezir    vezir, sultan vekili  

 pillerini  birini  şāh  yanında  ve  birini v. yanında ķodılar, 038/08  

vezīr    vezir      

 kāmil ve ķādir yaʿnī ŝīse ibni ṭāhir ki ol dem v. idi meclisde ḥāżır 031/03, 038/06, 

046/18, 066/03 

veziri    veziri  

 v. yirinde ferzīn fil menkelūs-süvār pehlevānlarında fil sām-süvār- 027/09, 030/09 

vezirleri    vezirleri  

 ve zīrek ʿāķıl v. ittifāķile leclācuŋ ʿaķlına taḥsīn ķıldılar ẕihn-i 051/01 

vezīrüŋ    vezirin  

 kisrī emr eyledi ol zamānuŋ muḥāsibleri ve ʿāķılları v. kişileri cemʿ 049/28 

vilāyet-i ʿośmānīde    Osmanlı ilinde  

 şaṭranc-nāmeye rāġıbdur ʿale’l-ḫuṣūṣ kim bugün devrān-ı zamānīde v.-i 018/01, 

054/07 

vilāyet-i  rūm    Anadolu vilayeti   

018/15 

vilāyet-i  tūrānda    Türkistan ilinde 

031/17 

vilāyet-i ʿacemle    İran iliyle 

vilāyetden    ülkeden    

 yir yirin baş götürmişdi her v. feryād çike gelürdi cimşīd 026/20 

vilāyete    ülkeye, ile  
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 revāne oldı yolda her v. ki ve her memlekete ki ireydi 053/14 

vilāyeti    ülkesi  

 bir vaķt-i müntehī şöyle inhā ķıldı ki bilād-ı hindde pādişāh vardur v. 052/14 

vilāyetinde    ülkesinde  

 şekl gelen sulṭān aḥmed idi anı gedā-yı bī-nevā ṣanmaġıl ʿacem v. 056/9 

vilāyetine    ülkesine  

 żabṭ iderdi andan çün fūr v. vüṣūl buldı fūr 053/15 

vilāyetinüŋ    ülkesinin  

 altı cild süleymān-nāme taṣnīfine meşġūl olaldan rūm v. 018/19altmış 

vir    ver(tasvir fiili)  

 içün ne didi ve saŋa ne ıṣmarladı bize eydi v. işidelüm didi leclāc eyitdi 036/21, 

049/26, 069/08 

vīrān    yıkık  

 ki oldı īrān milki v. ḫalķı yeksān tār u mār 028/24, 029/15 

virdi    verdi  

 nefḥ-i ʿīsā ḥaķķıçün v. ḥayāt 005/30, 025/12, 025/14, 039/03, 043/10, 043/18, 

069/10 

virdiler    verdiler  

 itdiler andan kisrī ḥükm eyledi leclāca ol ķadar māl niʿmet v. ki 051/07, 061/05 

virdükden    verdikten  

 ķara şāh yanında kiş diyüp ķara fili aylaķ v. ṣoŋra ķara ferzinle 071/07, 074/10 

vire    versin  

 ḫaṣmuŋ atına v. daḫı az olur ruḫ mütemekkin olsa ol ruḫuŋ ķıymeti 041/24, 

058/06, 067/20, 081/06 

virecek    verince  

 cevāb v. sözüni müvecceh görüp ḥükmine maḥkūm emrine me’mūr 019/12, 039/25 

virelüm    verelim  

 buyurduġı gibi ḫarāc v. belki daḫı ziyāde gönderelüm eger Īrānuŋ 034/13 

viresin    veresin   

 ol ķadar buġday v. didi melik nūşirrevān-ı ʿādil bu sözi işidicek eyitdi 049/15 

viresiz    verin  

 ḫarācı siz v. didi şāh anuŋ sözlerine ʿacebe ķaldı buyurdı şaṭranc 034/20 

vireyim    vereyim  

 māl dile iķlīm dile v. yoķsa anuŋ āḫırķa evine degin ḥisābile irişen 049/18 

viribi    gönder  

 yu günāhum v. firdevsiye 006/14 

viribiyelüm    gönderelim  
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 bir eksüksüz v. ve eger īrān ʿāķılları bu nesneyi bilmeyecek 037/06 

viricek     verince 

 düşersem diledügüŋ nesneyi inʿām ve iḥsān ķılam diyüp şāh rıżā v. 055/01 

virilmeye    verilmesin  

 ilçisine cevāb v. eydür ki şāh ķatında bir ʿāķıl kişi yoġımış ki 035/20 

virme    verme  

 iki ruḫı vir beni v. didi ḫ^āce oyunı aŋladı ķızıl ruḫile 069/08 

virmedi    vermedi    

 anca devlet kimseneye v. perverdigār 023/13 

virmedüŋ    vermedin  

 fitne-i āḫir-zamāne v. vaʿde k’umar 012/10 

virmekde    vermekte  

 īrān tūrān ḫaracın v. kesr itmeye revān ķıla kim ululuķ hüner 031/27 

virmeye    vermesin  

 v. kisrīye dāḫı sīm ü zer 032/09, 039/25 

virmeyüp    vermeyip  

 hīç birisi bu mührelerden nişān v. ʿāciz ķaldılar ʿāķıbet 024/17, 031/01 

virmez     vermez 

 taʿlīm idüp ḫaber v. ki dünyevī ṣanʿatları tekvīn bilür saŋa 025/20 

virse    verse  

 oynasa ve ḥarīfine ferzīn ṭarḥ v. şöyle gerekdür ki 063/06 

virseŋ    versen  

 pendi v. söziŋe ṭutmaz ķulaķ 048/20 

virüŋ    verin  

 imdi bize bir hafta mühlet v. anı fikr itsünler didi andan buyurdı leclāc 035/06 

virüp    verip 

 düşürüp gāh nuṣret v. ḫaṣmına ġālib şādān ḥürrem itdürür gāh 002/08, 082/04 

virür    verir  

 yāḫūd ol ʿīsā-nefes ki mürdeye v. ḥayāt 019/07, 048/22 

virürseŋ    verirsen  

 ʿaķlile nefse v. gūş-māl 057/26, 066/33 

vuḥūş    yabaniler      

 v. u 021/26 

vurup    vurup  

 v. dimeyesin eger ferzi v. şāh dirseŋ gine ol ķara ferz ayaġında 076/06, 076/18, 

076/22, 077/04 

vü    ve  
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 ķādir-i ķudret-nümā v. mübdiʿ eşyā kibriyā 003/05, 003/25, 006/08, 007/17, 007/20, 

009/01, 013/02, 023/12, 029/06,  

 056/18, 066/07 

vücūd    vücut, beden  

 ve bürhān-ı taḫt-ı ḥaķīķāt dür ü deryā-ı cūd ve noķṭa-i dāire-i v. ṣadr-ı 007/08 

vücūd-ı cimşīdi    Cemşid’in bedeni 

 ḫāk-ı cimşīd çār ‘anāṣır merkebinden terkīb olaldan yine v.-ı cimşīdi 026/14 

vüṣūl    ulaşma      

 żabṭ iderdi andan çün fūr vilāyetine v. buldı fūr 053/15 

yā    ya(ünlem)  

 hūd u ṣāliḥ y. ḫū ʿīsā bildisen ḫatm enbiyā 008/10, 009/26, 013/05, 017/21, 025/05, 

025/12, 025/16, 026/03, 040/11,  

 040/12, 040/13, 040/15, 045/01, 046/01, 046/16, 046/18, 047/01, 047/17, 049/03,  

 049/16, 049/20, 051/25, 052/03, 053/03, 056/07, 056/18, 060/09, 061/11, 065/05,  

 065/21, 065/28, 068/19 

yaʿķūb     Hz. Yakup 

 nūḥ ibrāhīm mūsā yūsuf y. u lūṭ 008/09, 014/23 

yaʿķūbiçün    Hz. Yakup için  

 ŝıdķ-ı yūsuf girye-i y. 005/19 

yaʿnī    yani  

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i mihr münīri y. zerrīn şāhin-i 001/10, 

002/01, 022/09, 031/03, 040/02, 040/06, 040/09, 040/13,040/14, 040/15, 040/18, 

040/21, 041/05, 041/07, 041/09, 041/11, 041/13, 041/18, 041/22, 041/23, 041/26,  

 042/19, 042/20, 042/22, 042/26, 042/28, 044/01, 044/16, 049/12, 050/12, 050/18, 

052/05,  

 053/04, 061/02, 062/02, 071/02, 072/02, 073/02, 074/02, 077/03, 080/02, 081/02

  

yād    anmak  

 te’līf iderler süleymān-nāmeŋi y. idüp ḥażretüŋ taʿrīf iderler ‘ale’l-ḫuṣūṣ 018/21, 

047/06, 058/28 

yāde    anmak      

 ʿaķlı şaṭranc oynamaķ ideriz y. 065/16 

yādigār      

 bulunmışdı ol şaṭranc-ı süleymānidi ki idrīsle cimşīden y. 033/01 

yādigāruŋ    hatıran  

 żarfā ve’ş-şiʿr-i eķāyil muṣannaʿ müseccaʿ menśūr u manẓūm y. var 018/10 

yaġı    düşman  
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 iki y. leşkeridür cemʿ olur 066/02 

yāhō    yahud, veya  

 muģteşem pīr ola y. tācı taģt-ı salṭanata devlete lāyıķ şāh şehzāde 046/15 

yaḫşī    güzel  

 didüm türkī sözi ġāyetde y. 068/20 

yāḫūd   veya  

 menbaʿ-ı fażl-ı hüner mi y. ol kān-ı güher 013/06, 019/07, 041/05 

yaķar    yakar  

 anca kim bu ķubbe-i mīnāda gün meşʿal y. 013/08 

yaķın    yakın  

 ḥaẕer ķılasın atlaruŋ iķtirānından yaʿnī atuŋ y. olmasından ḫavf-nāķ 042/28, 

044/02 

yakīn    iyi bilmek  

 ola ve günden güne y. olup leclāc miśli şaṭrancile kemāl ķazana 060/06 

yaķup    yakıp  

 fonuslar y. ķırķ ayaķ nerdubānile zīr-i zemīn içine girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

yāķūt    yakut(kıymetli taş)  

 var ki ḥoķķa-i y. olmış bir ḥayāt-baḫş lebi var ki ʿuşşāķ cānına 015/14 

 ĥaṣṣa-i y.-ı rümmān laʿl-i ʿunnābuŋdadur 016/11 

yāķūtdan    yakut taşından  

 mühre bulundı ki on altısı ķızıl laʿlden ve on altısı ṣaru y. 030/22, 033/18 

yāķutlar    yakut taşları  

 eyle laʿl y. ki şütür-murġ beyżince ola pes rāy bin bürehmen 030/23 

yalan    yalan  

 lıġıçün and içmeye eger gerçek ise daḫı ḫalķ anı y. yire and içer diyü 047/04 

yandura    yandırsın  

 lerin ķahr ķılıcı odına y. pes idrīs ḫalvet-i ḫāṣına varup ʿaķl ġavvāṣı 027/06 

yanına    yanına  

 kendü ruḫı y. varsa gerek anda varıcaķ ķızıl atile ķızıl peydāķ ile ķara 072/08, 

076/12, 076/25, 077/06, 077/07, 079/04 

yanında    yanında  

 yol göstericidür anı şāhuŋ ṣaġ y. ķodılar andan iki ceng idici 038/07, 038/08, 

071/07, 072/03, 074/05, 081/04 

yanındaġı    yanındaki  

 y. atile ol ruḫı ala bundan ṣoŋra 073/07 

yaŋa    tarafa  

 gerek bundan ṣoŋra ķara issi ruḫın bir ev kendüden y. gele ķızıl issi ne 075/06 
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yaŋadan    taraftan  

 bu manṣūbe manṣūbe-i feresiyyedür yaʿnī ķızıl atla ṣol y. ķara 073/02, 081/10 

yaŋadın    taraftan  

 ṭarafından oyun açmaya ekśer luʿbı şāh ṭarafından y. oynaya daḫı 040/07 

yaŋaġı    yanağı  

 zülfidür rāhib-i siyeh-pūş y. lāt menāt 019/09, 080/04 

yaŋaġuŋ    yanağının  

 y. üstinde ḫālüŋ göreli firdevsinüŋ 016/28 

yaŋasından    tarafından  

 ķızıl beydāķuŋ ṣol y. süre kiş diye ķara şāh durduġı yirde 080/07 

yaŋasıyla    tarafıyla  

 girü ķara şāh kendü atı evine vardı ķızıl atile ṣaġ y. kiş diye māt 070/01 

yār    dost, dört halife  

 ol muḥammed çār-ı y. aṣḥābiçün 006/07, 009/21, 023/02, 028/21 

yaradur    yaradır  

 deşt-i āhūdan y. nāfe-yi çīn-i ḫıṭā 003/29 

yāsemīn    yasemin çiçeği  

 sāye-i susan düşürüp y. ü sünbüle 004/01 

yāsīn    Yâsîn suresi  

 ŝād u ṭāhā ķāf y. yidi yirde mim ü ḥā 008/14, 016/09 

yavlaķ    gayet      

 y. tīzdür ki ḥażretüŋ ḫıred-mend ü nīk-rāydur ve söz dizginine mālik 018/05 

yaya    yaya  

 alnı bedr olmış aya beŋzer ķaşları müşki tozlu y. dönmiş bir ġonçe 015/12 

yazar    yazar  

 ģażretüŋüŋ nāmını ol ʿarş-ı ʿalī üzre y. 013/04 

yazdı    yazdı  

 ʿale’l-fevr cevāb y. ammā ki ʿaķla muvāfıķ ve ṭabīʿata muṭābıķ devlete 052/19, 

053/03 

yazduġumuz    yazdığımız  

 stān dirler bir iķlīm vardur anıŋ ķavmi işbu y. şekl taʿbiyesinde 059/04, 060/03, 

062/04, 064/06 

yazıda    yazıda  

 şerḥ idem remzin oķuġıl y. 065/09 

yāzılmış    yazılmış  

 iletdiler andan leclāc bir nāme çıķardı ki ḫūb ḫaṭṭıla ḥarīr üzerine y. 034/02 

yazup    yazıp  
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 nāmesinde dimiş idi ki şaṭranc remzini bilesin ve cevābın nāmeŋde y. 052/21, 

068/09 

yecūz    câiz olan  

 iy giriftār-ı y.-ı lā-yecūz 067/15 

yedi    yedi  

 piyādelerin y. ķudret ile meşārıķ ḫānesinden sürüp geh 001/12, 020/12, 045/11, 

050/08, 052/05, 055/04 

yedinci    yedinci      

 kimse aķrānın gözleye y. şarṭ oldur ki ʿaķl idrakiken ḥüsn-i ẕihn 045/08, 050/05, 

068/02 

yedirüp    yedirip 

 loķmalar y. göŋlini ķaratdum göŋül ķararıcaķ ʿaķl āyinesi renk ṭutar 043/14 

yeksān    bir, beraber  

 y. ķılubdur 011/18, 025/07, 028/24 

yel    rüzgar      

 y. felekde götürürdi taḫtın anuŋ nām-dār 023/11 

yemliḫāya    özel isim  

 daḫı benī-isra’ilden berḫıyā bin y. taʿlīm itdi süleymān devrinde 029/12 

yene    yine  

 künt u kenzüŋ sırrını bilmek y. bābuŋdadur 016/23 

yeŋdi    yendi  

 leclācı y. āḫir leclāc dāhiri māt itdi rāy bin bürehmen şāh görüp 031/13 

yeŋer    yener  

 māt ider işbu şekilde ķızıl y. ķāʿide-i evvel oldur ki ķızıl ruḫile 071/04 

yeŋersem    yenersem  

 dirilmeyem eger ben seni y. sen daḫı ʿilimden ve ʿaķıldan kemāl-vār 037/23 

yeŋicek    yenecek  

 y. olursaŋ ayruķ ben cihānda ʿilimden ve ʿaķıldan dem urmayam 037/21 

yeŋilmeklik    yenilmek  

 ruḫın alsa y. lā-büd-ı muķarrer olur gümān yoķdur pes ruḫ daḫı 042/10 

yeŋmek    yenmek  

 zeydi y. isteriseŋ iy ʿamur 079/10 

yerdeki    dünya, arz  

 y. insān çün sācid saŋa 006/09 

yeri    yeri  

 çıķar ġayrı y. yoķdur ķızıl ruḫı müft virüp bir kiş daḫı diyesin 082/04 

yerine    yerine  
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 fi’l-cümle ol dilber-i raʿnāyı görüp ḫıẕmet şerāitin y. getürüp maķām-ı 017/02 

yetişdi    geldi  

 ṣoŋra ki ēeḥḥāk devri ki y. ol ẓirāʿat iden ekinci bulduġı 028/13 

yetişmekiçün   erişmek için  

 ḫānesi vardur nite şöyle kim maķṣūd y. nice ola pes anuŋ ḫayrlı 041/03 

yetişüp    yetişip  

 y. 015/20 

yetmiş   yetmiş(sayı)  

 olan kimse ḫaṣmına maġlūb olup ġālib düşürür bābü’s-sābiʿ y. 020/11, 022/11, 

023/06, 050/08, 068/03 

yıġdılar    yığdılar, koydular   

 ve ķannucük ḫāṣ metāʿlardan şāh öŋine şol ķadar getürdiler y. ki 033/19 

yıķuban    yıkıp  

 ṣaf y. düşmān ider tārumār 066/08 

yıķup    yıkıp  

 geldi beytü’l-muķaddesi y. ḫarāb eyledi ʿarab-ı ʿerbā memleketin vīrān 029/15, 

047/16 

yıl    yıl, sene  

 ḫıẕmet-kārıyam cimşīd şāh sekiz yüz ʿömr sürdi ķırķ y. küfr ü şirk 026/05, 026/07, 

026/08, 026/11 

yıla    yıla  

 küfrile pādişāhlıķ sürdi salṭanat-ı tārīḫ ʿömr-i cimşīd yidi yüz y. 026/09 

yılında     yılında 

 ŝallalahu ʿaleyhi ve sellem ṭoķuz yüz ṭoķuzıncı y. livā-ı ķarāside şehr-i 013/21 

yıllıķ    yıllık         

 heft kişverüŋ bir y. ḫarācın cevher-i çin ve ķıymet-i taḫt-ı zerrīn ʿācir 028/01 

  

yidi    yedi  

 y. ķāt semāvātı iḫtirāʿ eyledi kemāl-i ṣunʿi birle bu zümrüd bisāṭı 001/05, 003/14, 

008/14, 018/24, 019/04, 022/19, 026/09, 031/15, 044/13,  

 050/07, 068/04 

yidürüp    yedirip  

 loķmalar y. żiyāfet itdi daḫı leclācı şāh naẓarına getürdi çünki 043/04 

yig    daha iyi  

 y. nesne yoķdur bizüm ʿālimlerimüz sizüŋden y. olıcaķ inṣāf budur ki 034/19 

yigdurur    daha iyidir  

 sīm ü zerden y. bile kemāl 032/10, 032/12 
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yigirmi    yirmi  

 taḫt-i taṣarrūf īrādetinde idi yetmiş iki millet yüz y. dört dürlü 022/11, 023/06, 

050/05, 050/14, 050/20 

yigürüp    yenip  

 itdi leclāc ķaķıyup dergāhından gitdi şāh ḫōceden leclācı y. 043/09 

yile    rüzgara  

 ruḫen āṣābe ve eger istese bir sāʿatde çīş ile y. süvār olup yidi iķlīmi 022/19 

yine    yine  

 anı bilürem diyü cevāb virdi y. ḥazreti süleymān su’āl idüp eyitti ki 025/14, 026/08, 

026/14, 038/24, 048/08, 057/04, 057/13 

yiŋer    yener  

 bu oyunla ḫaṣmı y. didiler 082/11 

yiŋiçeri    yeniçeri  

 üzerine esb-süvār fil-süvār ʿasker çeküp ve y. piyādelerin sürüp 011/14 

yir    yeryüzü  

 şerīʿat-ı islām döşegin y. döşeyüp nā-meşrūʿ ʿamel ķılan ẓālim- 010/10, 011/11, 

026/20, 033/08, 036/15, 036/19, 038/15, 056/26 

yirde    yerde  

 ŝād u ṭāhā ķāf yāsīn yidi y. mim ü ḥā 008/14, 045/01, 071/09, 072/10, 073/03, 

073/09, 073/10, 079/03, 080/03,  

 080/07, 080/09 

yire    yere  

 ķatı rüsvāylıķdur didi büzürcmihr-i ḥakīm şaṭrancı aldı bir ḫalvet y. 036/01, 

042/26, 047/04 

yiri    yeri  

 getüre ruḫıçün erdāī yaʿnī żarar gelecek y. kendünüŋ ikinci ḫānesidür 041/11, 

041/13 

yirin    yerini  

 yir y. baş götürmişdi her vilāyetden feryād çike gelürdi cimşīd 026/20, 032/13 

yirinde    yerinde, hanesinde  

 altmış dört ḫānelü bisāṭın düzüp te’līf eyledi cimşīd şāh y. şāhı 027/08, 027/09, 

027/10, 078/11 

yirinden    yerinden  

 aŋa muʿallim olup talīm ide veyā ḫōẕ ol mühreleri y. 002/15 

yirine    yerine, hanesine  

 geldi ulularuŋ āyini ve erkanı ne ise y. getürdiler şāh çoķ gevherlere 033/14, 

035/16, 079/04, 082/05 
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yirini     yerini, hanesini  

 dizildi iki leşker birbirine ķarşu ki alaylar baġladılar şāhuŋ y. 038/04, 038/21 

yirlerin    yerlerini  

 ķılup nişān-keş y. laʿciverdile ṭılā ķılup tezyīn itmişler ve daḫı otuz 030/20 

yitdi    geldi      

 itdi devr-i ēeḥḥāk y. ẓulmile ʿālemi ṭutdı niçe şaṭranc cihān ḫalķı 028/17, 033/04 

yiter    yeter  

 iy ẕelīl uşda delīl ķurbān y. burhān aŋa 008/32 

yitürdi    getirdi  

 naẓarına y. fi’l-cümle bu arada söz çoķdur süleymān-nāme-i kebīrde 025/25 

yitüre    kaybedip  

 el urup alup getüre āḫerīde getüre żāyiʿ ķılup y. 002/17 

yiyüp    yeyip  

 zaḥm y. ölmege beŋzer tamām 066/14 

yoġıdı    yoktu  

 varmaġa muṭābıķ tuḥfemüz y. ḫıẕmete yüz sürmege daḫı iştiyāķımuz 014/20, 

023/24 

yoġıdıġın    yok olduğunu  

 y. ʿarż eyledüm fetellebbesem ṣenāḥiken mūcebince tebessüm ķılup 017/19 

yoġıken    yokken  

 y. oynaya dimişler ve aylaķ nesne almaya tā ne geleceğini görmeyince 039/24 

yoġımış    yokmuş  

 ilçisine cevāb virilmeye eydür ki şāh ķatında bir ʿāķıl kişi y. ki 035/20 

yoġısa    yoksa  

 y. şaṭranc bilür pür-hüner 032/08, 046/14 

yoķ    yok   

 ģayy u bāķī kim kemāl-i ẕātınuŋ y. naķṣı hīç 003/20, 012/31, 051/08, 054/21, 

081/15 

yoķdur    yoktur  

 ve ne ḫōẕ insān u ervāḥ u melekde bir kimsenüŋ ṭāķati y. kim 002/14, 002/16, 

034/19, 035/19, 042/10, 048/17, 049/21, 051/25, 071/13,  

 082/04 

yoķdurur    yoktur  

 ol cihetden y. ʿömre śebāt 058/08 

yoķsa    yoksa, aksi takdirde 

 māl dile iķlīm dile vireyim y. anuŋ āḫırķa evine degin ḥisābile irişen 049/18 

yol    yol  
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 y. göstericidür anı şāhuŋ ṣaġ yanında ķodılar andan iki ceng idici 038/07, 040/18, 

067/12 

yolda    yolda  

 revāne oldı y. her vilāyete ki ve her memlekete ki ireydi 053/14 

yolına    yoluna  

 ḥaķ cānibine dönmişler fi-sebīli’llāh emriyle ʿamel ķılup ġaza y. 009/29, 010/08 

yu    temizle  

 y. günāhum viribi firdevsiye 006/14 

yuķarıda    yukarıda, önceki bölümlerde  

 y. bundan evvel ʿuķud-ı ʿale’ş-şāhıdın müteveffeni ola didügidi yaʿnī 042/20 

yuķarıġı    yukarıki  

 y. meżāʿīfi ķılıcek yaʿnī ol bir dāne buġdaydan aşaġı iki ol ķadar 050/12 

yūnusuŋ    Hz. Yunus’un  

 y. ol çekdügi zindāniçün 005/21 

yūsuf    Hz. Yusuf  

 ŝıdķ-ı y. girye-i yaʿķūbiçün 005/19, 008/09, 014/23 

yüki    yükü  

 ve biŋ deve y. armaġanıla didi şāh ol sözi işidicek buyurdı ol ilçiye 033/11 

yüklerini    yüklerini  

 güherle zeyn olmışdı ve daḫı niçe piller getürdi andan y. açdı şāhuŋ 033/16 

yürüdi    dolaştı      

 içinde baġ arasında y. ʿāķıbet ēeḥḥāk bulup helāk eyledi kim bu 026/12 

yürür    hareket eder, yürür  

 sürilür ve şāh ferzine ne vechile y. ve at ve fil ve ruḫ ķanķı eve oynar 034/09 

yüz    yüz(sayı), yüz  

 luʿbet-bāzī çerḫe y. gösterüp şāẕ u ḫandān ider zihī ḥannān-ı 001/13, 004/15, 

013/16, 013/17, 013/18, 013/21, 014/09, 014/14, 014/20,  

 017/13, 018/18, 021/06, 022/11, 023/06, 026/05, 026/07, 026/08, 026/09, 026/11,  

 038/25, 049/06, 050/05, 050/07, 050/08, 050/24, 052/10 

yüzdür    yüzdürki  

 hemīn cān-ı revāndur bir y. ki açılsa tāze güle beŋzer bir dildür ki 015/08 

yüzi    yüzü  

 tārı ve māye-i nāfe-i tātārı şikest ķılurdı y. āfitābidi tedvirde ve 015/27 

yüzidür    yüzüdür  

 ki bu naṭʿ hemān yir y. ve bu aġıla ķara iki şāhdur ki biri biriyle 036/15 

yüzinde    yüzünde  
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 ve zer-nigār bisāṭinüŋ y. mühre-i mihr münīri yaʿnī zerrīn şāhin-i 001/10, 011/11, 

056/25 

yüzinden    yüzünden, nedeniyle  

 ḥarām mı degül mi ve daḫı şaṭranc ķāl y. ḥāl y. naẓar 020/15, 065/12, 065/24 

yüzüni     suratını 

 sözinden leclācuŋ göŋli perīşān oldı ve y. burtardı eyitdi ki eyle 037/25 

yüzüŋ    yüzün      

 iy y. cennet güli hicr u firāķuŋ ḫār u nār 060/08 

żaʿīf    zayıf  

 ż. ḥadīś-i muḫtārile taṣnīf idüp ķaleme getürüp teʿlīf eyledüm ebyāt-ı 020/25, 

043/13 

żaʿīfe    zayıfa, güçsüze  

 ķaçan kim ol dilber-i raʿnā maḥbūb-ı dil-küşā bu ż. ol vechile luṭfile 019/11 

żabṭ    hâkim olmak, tutmak  

 bāz idi daḫı şaṭranc ıṣlāḥ idiciydi ve ż. idiciydi daḫı biliciydi ol eydür ki 039/19, 

053/15 

ẓafer    düşmanı altetmek      

 ģażretüŋedür ż. nuṣret-ķarīn-i nām-ver 012/26, 052/08 

zāhid    sofu  

 cenneti z. saŋa iste ki ķullābuŋdadur 016/27 

zāhidā    ey sofu  

 z. ḥālāt-i ʿaşkuŋ müfti bilmez remzini 016/22 

ẓāhir    belli, açık  

 evvel āḫir ezel-i pinhān u ẓ. reh-nümā 003/07, 003/24 

ẓahīrü’l-eyyām    aşikar olan güç  

 ve’l-ümem mevlā türki elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓ.-eyyām u ẓiyā’ü’d- devle 010/24 

zaḥm    baskı, sıkıntı  

 z. yiyüp ölmege beŋzer tamām 066/14 

ẕākir    zikreden  

 ẕ. anuŋ ẕikri birle bülbülān elḥān ider 004/03 

ẓālim    zulmeden  

 eyle ẓ. ķopdı ēeḥḥāk eyledi milki ḫarāb 028/23, 029/18 

ẓālimlerden    zalimlerden 

 şerīʿat-ı islām döşegin yiryüzinde döşeyüp nā-meşrūʿ ʿamel ķılan ẓ.- 010/10 

zamān    devir, çağ, vakit 

 ḥaķīri bir ʿādil kāmil fāżıl ʿāmil server-i cihān süleymān-i z. 010/20, 010/21, 

015/23, 028/03, 029/04, 031/07, 034/21, 039/11, 042/30,  
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 046/14, 048/09, 054/02, 054/15, 058/10, 074/06 

 taṣarruf-ı kişver-i ḫāk kef ü kiffetinde idi ve z.-ı inķıyād leşker-i 022/24 

zamānda    devirde, zamanda  

 ol z. ʿarab-ı ʿaraba içinde benī-isrā’il beglerinde şaṭranc gördükleri 023/23, 026/16, 

051/11 

zamānı    devri, zamanı  

 mehdinüŋ āḫir z. şāh-ı devrānuŋdurur 012/09, 029/14, 070/06 

zamānın    zamanını, vaktini  

 şaṭranc oynamaġuŋ edebin ve şerāiṭin ve iḫvānın ve z. ve ķavāʿidin 020/05, 039/16, 

044/12 

zamānında    devrinde  

 ḥakīm baḥiślerindedür ki nūşirrevān-ı ʿādil z. vāķıʿ oldı bābü’r- 020/03, 029/22, 

032/20 

zamānīde    devirde          

 şaṭranc-nāmeye rāġıbdur ʿale’l-ḫuṣūṣ kim bugün devrān-ı z. vilāyet-i 018/01 

zamānuŋ    devrin, zamanın  

 kisrī emr eyledi ol z. muḥāsibleri ve ʿāķılları vezīrüŋ kişileri cemʿ 049/28, 050/31 

żamīrüŋden    gönül  

 ögrenür levḥ-i ż. ʿuķūl ekmel ʿulūm 012/01 

zār    ağlayan  

 gitdi şaṭrancuŋ nişāṭı ķaldı ṣad renc āh u z. 028/26, 060/11 

żarar    zarar  

 getüre ruḫıçün erdāī yaʿnī ż. gelecek yiri kendünüŋ ikinci ḫānesidür 041/11 

żararı    zararı  

 ata ż. gelicek ḫāne ruḫuŋ ikincisidür her dābbe ki ruķʿa-i zāvīde 041/16 

żararın    zararını   

 men ya’nī bir ġayrı nesnenüŋ z. def’ itmek içün yā deste müte’allıķ ola 040/13 

żarfā    zarafetli  

 ż. ve’ş-şiʿr-i eķāyil muṣannaʿ müseccaʿ menśūr u manẓūm yādigāruŋ var 018/10 

zārı    ağlayan  

 ķıluban z. efġān ḥasbinallah 006/21 

zārī    ağlayan  

 memleket ki elinden çıķdısa vilāyet-i ʿacemle kendüzi derd u ġam u z. 054/07 

żarīf    güzel, şık 

 eyle taʿlīm ehl-i ʿirfāna ż. 077/11 

zārile    ağlamaklık ile  

 ecilden ceng oyunı içinde māt ve z. giryān pür-ġām itdürür 002/10 
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żarūret    çaresizlik      

 yaʿnī ḫalefine sürüp girüsine oynamaya illā ki ż. vāķıʿ ola nitekim 042/19 

żārūrī    zorulu  

 ż. 080/05 

ẕāt    öz, kendi  

 tā ķıyāmet ola menden rūẕ u her şeb pāk-ı ẕ. 010/16, 065/32 

ẕāt-ı mehtābuŋdadur     ayışığı gibi olan özündedir 

 cāna ve’ş-şems āfitābı ẕ.-ı mehtābuŋdadur 016/04 

ẕātı    özü  

 ĥāzin-i esrār-ı vaḥy ol pāk-i ẕ. ve’ē-ēuḥā 008/12 

ẕātınuŋ    özünün  

 ģayy u bāķī kim kemāl-i ẕ. yoķ naķṣı hīç 003/20 

zāvīde    köşede(satranç tahtasının köşesi)  

 ata żararı gelicek ḫāne ruḫuŋ ikincisidür her dābbe ki ruķʿa-i z. 041/16 

zāviyede    köşede de  

 evde ne gelürse z. de ol gelür atdan ve ruḫdan birisi bu didügümüz 041/20 

zāviyeden    köşeden         

 beydaķı ayaġına varursa ruķʿa-i z. şāh diyesin māt olur ammā bir 077/01 

zāviyedür    köşedir  

 ruķʿa-i z. yaʿnī anuŋ helāk olacaķ yiri gūşedür zīrā bir at ol 041/13 

żāyiʿ    elden çıkmış, ziyan olmuş  

 el urup alup getüre āḫerīde getüre ż. ķılup yitüre 002/17, 020/20 

zeber    üst  

 himmetüŋ vaķti cihān mālı durur zīr ü z. 012/22 

zebūr    Zebur  

 şāhid anuŋ ṣıdķına tevrāt u incīl ü z. 008/31 

zehrā    çok parlak  

 şems ü ķamer zühre-i z. ʿālem-i ʿulyāda ķubbe-i ḥaẓrāda anuŋla 047/22 

ẕelīl    aşağılanan, hâkir  

 iy ẕ. uşda delīl ķurbān yiter burhān aŋa 008/32 

ẕelīl-i bī-delīl    rehberi olmayan alçak     

 çün nemed-pūş ve sā’il ve ẕ.-i bī-delīl tāc u taḫt ḥasret āteşine 054/09 

zemīn    yeryüzü  

 rūy-ı z. naṭʿ üzerinde ḫaṣımlu ḫaṣmınuŋ üzerine taķdīre muvāfıķ 002/07, 002/13, 

012/19, 022/21, 024/06, 055/16 

ẕemīnden    yerinden  

 ķılduġuŋ iḥsānı ve ikrāmuŋ baḥrinden bir ķaṭresinüŋ ẕ. zerre- 004/18 
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zemīne    yeryüzüne  

 belürsüz olup ʿamelden ķalurlar ve bir daḫı naṭʿ-ı şaṭranc rūy-ı z. 056/29 

zemzem    zemzem suyu  

 serv-i ķaddüŋ laʿl-i kevśer z. ü āb-ı ḥayāt 019/06 

zenbūrına    eşek arısına  

 ĥüsrev ol kim eyledür z. şīrīn ü şehd 003/32 

zencīrine    zincirine  

 z. esīr cān murġını çeşm-i şehlāsı şehbāzına naḥcīr idüp gāhi nāz-ı 047/27 

zer    altın  

 nergisüŋ destinde ķor z. cām-ı cem gītī-nümā 004/02, 012/24, 012/32, 032/09, 

035/15 

zer-nigār    altın işli olan     

 ve z.-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i mihr münīri yaʿnī zerrīn şāhin-i 001/10 

zer-niyār    altından ateşler, güneş ışıkları 

 ķudreti gündüz bisāt-ı ḫāke ṣalar z.-niyār 003/18 

zerden    altından      

 sīm ü z. yigdurur bile kemāl 032/10 

ẕerre    ufak parça  

 ẕikrinde dü ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ hevāsında iki cihān bir ẕ. ilāhī 004/13, 

004/18 

ẕerrece    zerre kadar  

 ẕ. irmeye noķṣān ʿālemi itse ʿasā 003/21 

ẕerreler    zerreler      

 āfitābı her ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓuhūra getürüp ẕ. 001/11 

ẕerrelere    zerrelere  

 ve ķızıl mühreleri şāh-ı güneşe bāķī mühreleri ẕ. beŋzer şāhmāt 057/08 

zerrīn    altından olan, altın gibi  

 ve zer-nigār bisāṭinüŋ yüzinde mühre-i mihr münīri yaʿnī z. şāhin-i 001/10, 

028/01, 030/18, 030/26 

zerrīnle    altın ile  

 z. 031/05 

zevāl    tükenmek  

 kim kemāle irmeyiser hīç z. 032/11, 032/14 

zevāle    tükenmeye, son bulmaya  

 ķadem baṣıcaķ cimşīdüŋ kemāli z. mübeddel olup ēeḥḥāk mārī ḫurūc 026/10 

zeydi    er kişiyi  

 z. yeŋmek isteriseŋ iy ʿamur 079/10 
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zeydüveş    er kişi gibi  

 z. itmeye ʿamr sen ķīl u ķāl 065/22 

zeyn    süs  

 güherle z. olmışdı ve daḫı niçe piller getürdi andan yüklerini açdı şāhuŋ 033/16, 

057/01, 057/14 

ẓıll-ı ḫuźā    Allah’ın gölgesi  

 v’iy hünermend-i cihān ẓ.-ı ḫuźā ve dād-ger 012/28 

žıll-ı maʿbūd    Allah’ın gölgesi      

 ž.-ı maʿbūd ibn-i dāvud şāh süleymān şehr-i yār 023/02 

ẓıll-ı subḥān    Allah’ın gölgesi 

 ẓ.-i subḥān içün bir ʿacīb ġarīb laṭīf kitāb teʿlīf idem maḥbūb 014/02, 011/20 

ẕi-nūreyn-i ʿośmān     İki nur sahibi Hz. Osman(Hz. Muhammed’in iki kızıyla 

evlenmesi sebebiyle)      

 śāliśā ẕ.-nūreyn-i ʿośmān kātib-i vaḥy-i emīn 009/09 

zībā    güzel      

 mürsel efżal efṣaḥ z. ruḫ u asbaḥ ʿazīz 008/07 

zideķadrehunuŋ    ‘değeri yüce olsun’  

 z. devrānı 021/11 

zihī    aferi, ne güzel  

 ķılup bir naṭʿ üzerinde durutdı z. sulṭān-ı server kim eflāk 001/09, 001/13, 010/06, 

011/08 

ẕihn    zihn, anlama  

 kimse aķrānın gözleye yedici şarṭ oldur ki ʿaķl idrakiken ḥüsn-i ẕ. 045/08, 051/24 

ẕihn-i pāk-baṣīret    temiz anlayışlı zihin     

 bir zamān fikr ķıldı tā ki ẕ.-i pāk-baṣīret ve ʿaķl-ı rāy-fikret ṭabīʿat 031/07, 051/01 

zihn    zihn, anlama  

 ve z. ü idrāküŋe yüz biŋ taḥsīn itdiler ammā kim isterem ki bu 049/06 

zihne    zihne, anlayışa  

 ehl-i rāy lāyıķı fikr z. muṭābıķ bāzīye muvāfıķ degildür zīrā ki kişi 045/05 

zihni    zihni, anlayışı  

 ża’īf olıcaķ ‘aķlı z. daḫı ża’īf naḥīf düşer ikinci ḥammāmdan çıķarup cerb 043/13, 

048/12 

ẕihni  

 bilgil kim şaṭranca naẓar itmeklik ʿaķlı arturur ve ẕ. açar pes mubaṣṣır 056/23 

zihnüŋüzden  

 z. mes’ele perçile maʿlūm oldısa 012/13 

ẕikr    anmak  
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 cennet-i firdevs umup firdevsī ḥakdan ẕ. ider 004/07, 006/18, 021/12, 039/18, 

042/02, 044/25 

ẕikri    zikri ile, anması ile  

 ẕākir anuŋ ẕ. birle bülbülān elḥān ider 004/03 

ẕikrin    zikrini  

 ẕ. itdüm āḫir oldı nāmıdār 065/03 

ẕikrinde    zikrinde  

 ẕ. dü ʿālem bir ķaṭre mihrüŋ hevāsında iki cihān bir ẕerre ilāhī 004/13 

zīn-i temkīn    kudret eyeri      

 z.-i 022/16 

zindāniçün    zindan için, karanlık yer için yūnusuŋ ol çekdügi z. 005/21 

zindedür    canlıdır  

 z. ki görmedi daḫı memāt 005/31 

zīr    aşağı  

 ķudreti ķabżında döner z. ü bālā müntehā 003/15, 012/22, 040/23 

zīr-i zemīn    yeraltı 

 fonuslar yaķup ķırķ ayaķ nerdubānile z.-i zemīn içine girdiler bir ḥazīne-i 024/06 

zīrā    çünkü  

 ķılam z. kim ezelden dāʿī duʿācısı oldıġı sebebden niçe kerre himmetin 014/12, 

040/04, 041/01, 041/12, 041/13, 041/18, 042/03, 042/05, 042/09,  

 042/12, 044/20, 044/25, 045/05, 045/15, 051/19 

zirāʿat    tarım, ekincilik  

 gāhında bir çiftçi z. iderken ṣabanı demüri bir pūlād ḫalķaya geçer ki 024/01, 

028/13 

zīre    aşağıya  

 z. lā-ḥāt aŋla çoķdur bāzīde 065/08 

zīrek    anlayışlı,  

 ve z. ʿāķıl vezirleri ittifāķile leclācuŋ ʿaķlına taḥsīn ķıldılar ẕihn-i 051/01, 065/17 

zīver-i feżāilile    faziletlerin süsü      

 z.-i feżāilile müteḥallā ve teẕhīb-i aḫlāķ birle meşhur-ı āfāķ olmuşiken 048/11 

ẓiyā’ü’d-devle    devletin ışığı  

 ve’l-ümem mevlā türki elʿarabi ve’l-ʿacemi ẓahīrü’l-eyyām u ẓ.- devle 010/24 

ziyād    fazla, bol  

 devletüŋ bāķī ola ʿömrüŋ z. ey şeh cihān 013/09 

ziyāde    fazla, bol  

 buyurduġı gibi ḫarāc virelüm belki daḫı z. gönderelüm eger Īrānuŋ 034/13, 042/03, 

051/15, 051/20 
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ziyādedür    fazladır  

 z. 034/16, 050/29 

żiyāfet    ikram, misafir ağırlama  

 loķmalar yidürüp ż. itdi daḫı leclācı şāh naẓarına getürdi çünki 043/04 

żiyāfetinde    ziyafetinde          

 naẓarında yā meclisinde bir de mihmān ż. yā ḫaṣmıla eyle daʿvā 046/01 

żiyāsından    ışığından  

 bulur raḥmet ż. göŋül nūr 006/28 

żuġfūf    kuşlar  

 bād ķabze-i ebālet riʿāyetde idi ṣunūf ż. ṭuyūr ṣaf ṣaf ķanadların 022/25 

ẓuhūra    görünüre  

 āfitābı her ṣubḫ-dem kīse-i ḫāverden çıķarup ẓ. getürüp ẕerreler 001/11 

ẓulm    eziyet  

 anca ẓ. itmedi şeddād u nemrūd-ı şedīd 029/01 

ẓulmātı    karanlığı  

 o ṣaçuŋ ẓ. devrin şeh sikender sürdi līk 016/12 

ẓulmi    eziyeti  

 ṣoŋra taḫta oturdı ve cihāndan ẓ. ve fitneyi götürdi cihānuŋ 052/09 

ẓulmile    eziyet ile  

 itdi devr-i ēeḥḥāk yitdi ẓ. ʿālemi ṭutdı niçe şaṭranc cihān ḫalķı 028/17 

ẓulümāt    karanlık  

 lerden at ve ruḥ fil alup düşmenüŋ rūşen günlerin ẓ. itdiler 010/11 

ẓurefā    zarifler  

 ʿuķalā ekmel-i z. aṣlaḥü’ş-şuʿarā veziri varıdı ve daḫı ol pādişahuŋ adı 030/09, 

049/04 

ẓurefādan    zariflerden  

 ʿulemādan ẓ. bir eḥad bulınup leclācile bir şaṭranc oynar ise 031/19 

ẕü’l-ķāfiye    çift kafiyeli  

 ki süleymān-ı belķīs-nāmeyi tecnīś-i tāmmıla kim naẓma getürüp ẕ. 018/22 

ẕü’l-ķarneyn   Zülkarneyn 

 buķaran içinde sen sikender ẕ.-ķarneyn ķalduŋ pes dilerem ki 053/08 

zübān-ı farsīden    Fars dilinden  

 merġūb maķāle-i lisān-ı ʿarabīden z.-ı farsīden türkīye tercüme 013/15 

zühāb    fetih suyunun gidişi  

 çeşmi-i tīġuŋ z.-ı āb-ı fetḥ ü dīn mülk 012/17 

zühre-ʿişret    çoban yıldızı gibi işret 

 āfitāb-ı z.-ʿişret māh-ı merrīḫ-intiķām 012/15 
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zühre-i zehrā    parlak çoban yıldızı 

 şems ü ķamer z.-i zehrā ʿālem-i ʿulyāda ķubbe-i ḥaẓrāda anuŋla 047/22 

zülf-i dāmuŋdur    tuzak gibi olan saçındır  

 z.-i dāmuŋdur ser-ā-ser serverā sevdā-i ḫāṣ 012/07 

zülfi    saçı  

 var ki laʿl-i nāba dönmiş āhū-çeşm-i ḫō ʿabhere beŋzer ol siyeh z. 015/10, 064/09 

zülfidür    saçıdır 019/09  
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5. Sonuç

Klasik Türk Edebiyatı, eserlerin içeriği göz önüne alındığında, zengin bir çeşitlilik arz 

etmiştir. İddia edilenin aksine Klasik Türk Edebiyatı; hayattan kopuk olmamış, hayatın 

içinde olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı toplumunun gündelik hayatında yer alan her bir 

unsur için birçok eser yazılmıştır. Üzerinde çalıştığımız satranç-nâme adlı eser de bu 

kategoriye dahil edilebilecek eserlerdendir. 

Eser klasik düzene göre yazılmıştır. Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e övgü, dört halife 

övgüsü, padişah övgüsü ve sebeb-i telif bölümlerinden sonra satranç oyunun tarihinden 

bahsedilmiş, en son olarak satrançtaki çeşitli oyunlar anlatılmıştır. Bu bölümler boyunca 

yazar, Sinan Paşa gibi münşilerin eserlerinden de(Tazarru-nâme) yararlanmayı ihmal 

etmemiştir. 

Eser, dili açısından önem arz etmektedir. Yazarın da  bahsettiği gibi eserin dili sade 

Türkçe’dir. Yazar birçok halk deyimi ve söyleyişi kullanmış, bazı Arapça dil unsurlarını 

Türkçe’nin fonetiğine uydurarak yazmıştır. Genel olarak eser, klasikleşme devrine girmiş 

olan Osmanlı nesrinin tipik özelliklerini barındırmıştır. 

Tezimizin dil incelemesi kısmında, imla özelliklerini ve ekleşmeyi genel olarak 

görebilmek için, eklerin tüm şekilleri taranmaya çalışılmıştır. Farklı şekiller elden 

geldiğince bu bölümde örneklenmeye uğraşılmıştır. Dizin kısmında, kullanış kolaylığı 

sağlamak, kelimelerin ve eklerin farklı yazımlarını ve anlamalarını da  gösterebilmek  

amacıyla tüm kelimelere madde başı olarak yer verilmiştir. 
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